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Hatay anlaşnıası dolayısile 

Sovyet Rusya HükOr11etirnizi 
resr11en tebrik etti 

AOmaın <SJ<aı~e'ltes nınnını asnllsoz tteD~ırarfFı j f 

Komintern aleyhtarı 
misaka girdiğimiz 

haberi- yalandır 
Ankara. 10 (A.A.) - l stanbulda inti. 

§~r. eden Türkişe Post (almanca) gazete· 
sının 18 tarihli ve 141 numaralı nüsha. 
~ mahreci Tokyo olan bir telgrafta 

Tokyodan Mckkcye kadar imtidat eden 
mıntakadaki müslüman kütlelerinin anti
komitern birlik yaptığından bah~ederken 
Türkiyenin bu te~kkülde dahil olduğu • 

A ı~taüı rrlk ..) 

Vekiller heyetine 

~ /ilrlciye Ve r!~!~~lt.~rar ~ı~!~arna~ omwye 
1_, a.fla Vekili Ali Çetinkaya, A dliye V e- V ekili HulOsi Alataş, Ziraat V ekili 
~lı Şükrü Sa wl G'' "k 1 • ...........__ racog u, umru ve n- _.. nc,·nmı 8 incide 

Aşk qüzünden 
Bir genç eski 

nişanlısını ve onun 
annesini bıçakladı 
H~di~eye sebep genç kızın 
aılesı tarafından nişanının 

l)" bozulmasıdır 
ll1 un saat 15 de Fatih, kanlı bir aşk Gelenbevi ortamektebi önünde bıçağiyle 
nı:~~s~~a Sabit oldu. Bir genç tütün a- ağır surette yaralıyarak kaçtı. 

-....__:,.:• ır genç kızı ve bu kızın anasını ~ Devamı 8 incide 

Loid Corç 
Versay. muahedesi 
vhahralarını yazıyor 

ersay, gali pi erin mağluplara zorla kabul 
ettirdiği bir vesika değilmiş 

da yazılmıştır. Bu haberin tamamile abıl
sız olduğunu Anadolu ajansı beyana me
zundur. 

Kimya fabrikasının temeli 
atıldı 

lzmitte 
bugünkü 

• 
merasım 

Başvekil rahatsızhğı 
dolayısı le merası mde 

bulunamadı 

iktisat Vekili 
Atatürkiln ve Başve

kilin selamlarını 
Izmltlllere bildirdi 
İzmit, 10 (HABE R, telefonla) -

Bugün, kimya fabrikasının temeli bü
yük bir merasmile atıldı. İzmit valisi 
H5mit Oskay, ilk sözü aldı ve bunda 
fabrikanın İzmitte yapılmış olmasın -
don dolayı hükumete teşekkür etti ve 
İzmitlilerin şükran hislerine tercüman 

_.. Devamı 8 incide 

Garip b:r hadise 

Ruzveltin 
otomobiline 

saldıran adam 
ifadesinde onun po
tinlerini boyamak 
istediğini söyledi! 
Oklahoma, 10 ,(A.A.) - Reisicumhur 

Ruzvetl şehirden geçerken ufak bir ha
dise olmuştur. Vudi Hokaday isminde 52 
yasında bir adam reisicumhurun araba. 
sına atlamak istemişse de polis memurla. 
rmdan biri bir yumruk atarak adamı ye 
re sermiştir. Hokaday polis merkezine gö 
türüldüğü zaman verdiği ifadede sadece 
reisicumhurun potinlerini boyamak iste
diğini söylemiştir. 

11 insan öldiiren 

c:anavar 
Kadın 

ncdlama maı !fnktYım 
<e<dl B O <dl n 
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BAYIR, .\!-. "' Askerlerimizin 1/ataya giriş ve orada yayı lış istikametlerini töstcrcn lıarita ... 

IHl aı'ltay<dla bayıra m gün DerB 

Rey haniye 
komutanlarımıza 

ziyafet verdi 
Sovget matbuatı Türk - Fransız 
anfuşma~ndan memnun~etie 

ba 'ısedigorlar 
Ankara, 10 (A.A.) - Haber aldığımı

za göre, Sovyet büyük elçisi Ankarada 
hariciye ,·ckilimiz doktor Arası. ziyaret 
ederek Hatay işinin Fransa ile Türkiye 
arasında do::.tane bir surette halledilm~ 
sinden dolayı hükumetinin memnuniyet 
le tebriklerini ifade etmiştir. 

* • * 
Antakya 9 (Haber) - Hatay, se\'İnç 

ve bayram günlerini ya§amakta devam 
ediyor. Geceleri fener alayları yapılıyor 
ve halk büyük bir n~e içinde, sabahlara 
kadar uyumuyor. 

Süvari kıtalanmızm Rcyhaniyede in-

zıbat ,.e asayiş vazifesine başlaması do
layısile Reyhaniye halkevinde bu akşam 
kumandanlanmız şerefine büyuk bir zi. 
yafet verilmiştir. Ziyafette albay Şükrü 
Kanatlı, Antakya başkonsolosumuz da 
bulunmuştur. 

Antakya halk partisi reisi Abdülgani
nin \'erdiği ziyafete, albay Kole başta ol. 
durru halde Fransız ordusu mümessilleri 
de iştirak etmişlerdir. 

Tiirk iye - Suriye müzakereleri 
Ankara 9 - Türkiye - Suriye müzake

releri devam etmektedir. Tali komisyon
_.. Dc,·rımı 8 incide 

Musolini şöqle gazılJor : -ispanya harbi iki 
inkilRbın ilk 
çarpışmasıdır 

"Bu çarpışmanın bir Avrupa veya dünya 
ha r bi halinde Jnk fşaf edip etmiyeceğini 

bilmiyoruz., 
Roma, 9 (A. A.) - Musolin.i, neşredi

len "Faşizmin ilk on beş senesinde bil. 
yük faşist konsC'yi karnrları,, külliyatı -
mı yazdığı lıir mukaddimede, lt:ılyanın 

son on bc•ıı sene zarfmda takib etliği da
hili ve Qnrki poliliknyı izah eylemekte
dir. 

Musolini, faşizmin son safhamnı "şanlı 
safha,, olarak tarif etmekte ve zecrl 
tC'dLirler zamanında İtalyan milletinin 

gPı,:irdiği imtihanı hatırlattıktan eonra. 
İspanya harbi meselesine geçerek söz
lerine şöyle devam elınktdir: ................... 

_._ Devamı 4' llnı-lldA 



2 
E -

AKŞAM POSTA S ı • . ,. ~ 

:Safı ibi ·•• ._Neıri,golW. Af ii ti ürü 
· - Ha•an Rasim Us 

•I DAR E EV I ı lstanbul Ankara caddesi ,._,. •aı .. eı ı.ı.- ttt. T•lırrllf atırnll iaton•uı HA DER 

{ 
Yaıı ·~tıe;telefonu .=ı. 2 3 8 7 2 
idare ~ -·- · ·,,.24370 ,. .. , .. . ' 
ilin .. , ,, : 20335 

;,ABONE ŞARTL.ARI 
1' • ' • ~ Tlrtı11,. • - r.m,•I .. -
S e,., e ı ı ı. ••• ııo K•. e.100 llr. 
e •v•ııı ııo , ı.4&0 • 
3 avııM .- 400 ._ ' 800 • 
t evıı11 tlO • 100 ,. 

lJış siqasa 

lngiliz dış 
politikasl ve 
domingonları 

Büyük harbden ewel, İngiltere impa
ratorluğu adı Yerilen geniş ve dağınık 
memleketler, bir merkeze bağlı ıdı. Lon. 
dra da bu İmparatorluğun merkezi idi. 
Vcstminsterde içtimalannı akteden A
vam Kamarası da bütün imparaturlu~ra 

hakimdi. Gerçj Kanada, Avusturalya gi. 
bi bazı memleketler dahili işlerinde tam 
muhtariyeti :haizdirler.Fakat imparator. 
luJiu teşkil eden her cüzü kralın \'e Avam 
Kamarasının hükümranlığı altında idi. 

Büyük harp İngiltere imparatorluğu. 
nun teşkilatı üzerine çok ehemmiyetli 
tesir yapmıştır. Harp dominyonlann 
malfunatlan olmadan ilan edilmişti. Bu

na rağmen, dominyonlar, anavatanm 
yardımına koşarak büyük maddi feda. 
karlıkta bulundular. \1e bu sebeble hari. 
ci siyasetin tcdvirinde söz sahibi olmak 
istediler. Esasen harp içinde dominyon 
lar, siya:ıeten ve iktisaden de olgunla~ 

tıklanndan 1930 senesinde aktediltı 

Vestrninster kanunile tam istiklfillcrinc 

sahip oldular. lmparatorlui'.,run siyasi te. 
kamülünde ehemmiyetli bir hadise teşkil 
eden bu kanundan sonra Kanada Avus
turalya, Yeni Zclanda, İrlanda ve Cenu. 
bi Afrika ittihadı dorninyonlarmın bü. 

kümctleriyle Londradaki İngiltere krallı 
ğının htiRClmcti h~ nokttı.dn mü"1vi ol

muJar<lır. Aralarındaki yegfıne bağ kral 
dan ibarettir. Londrada oturan kralın 
Londrada bir hükUıneti olduğu gibi, do
minronlannda da birer hükQmeti vardır. 

Dahili me>elelerde bu ayrılık tamdır. 

Fakat harici işlerin tedvirinde istiklal 
nazariyata münhasır kalıyor. Londrada. 
ki hükumet, gerek tecrübesi ve gerek Av 
rupaya yakınlıtrı dolayısile fili surette 
harici siyaseti ted\•ir etmektedir. Ancak 
İngiltere hükfuneti bu siyaseti tedvir 
ederken daima d~r.1inyonlarla istişare e. 
der ve dominyon halkının temayülatmı 
da itibara alır. Dominyonlar, birkaç e· 
hemmiyetli meselede İngilterenin dış po. 
litikası üzerinde dot.rrudan doğruya mü. 
essir olmuşlardır. Fakat bu istişareye 
rai:'lllen, bazan İngiltere hükfunetiyle do
minyon hükumetleri ve herhalde Ameri. 
kadan mülhem olan dominyon efkarı a. 
rasında ahenksizlik hissedilmektedir. Son 
birkaç ay içinde iki defa bu ahenksizlik 
tebellür etmiştir: 

1 - Edenin hariciye vekilliğinden isti· 
fası Amerika efkannda ne derece gayri 
müsait tesir yapmış ise, dominyon hal. 
kının üzerinde de o kadar kötü tesir hu

sule getirmiştir. Edenin idealizmi. Ame· 
rikahlann ve dominyon halkının yürek. 
lcrine çok yakındır. Onlar Cember. 
laynin realizmini pek anlıyamazlar. E
den yalnız İngiltere hükumetinin değil. 

ayni zamanda dominyonlann da dı~ poli. 
tikasını tedvir eden bir vekil olduğuna 
göre, bu istifa üzerinde Kanbera mecli. 

sinde münakasa açılmasına teşebbüs e· 
dilmişti. Fakat Avusturalya başvekili 
Lyons, bunun, yalnız bir lngilız meselesi 
olduğunu söyliyerek münaka~~mın açıl. 
masına mani olmuştu. ~ltinakaşa açılma 
mıştır. Fakat dominyon cfüarı o \'azi. 
yeti hazmetmiş görünmüyor. 

2 - İkinci ve şüphesiz birincinin m::ı· 
badi t11lii.kki edilen bir hadise, Yeni Zc. 
Hında dominyonu murahh::ısmın, Millet
ler cemiyetinde kollektif banş meselesin· 
de İngiltere murahhasma karşı vaziyet 
almasıdır. Ayni hariciye \'ekilinden di. 
rektif almaları lazım geldiği halde Ce. 
ncvrede beliren bu ihtilat, dış politikanın 
tedviri meselesinde imparatorluğun bün
yesinde zayıf bfr nokta bulunduğuna de. 
l~let etmektedir. F.Uıakik::ı Yeni Zelfında 
murahhası, mılletlerarası muvazene•:inde 
Eanki başka bir cepheye mensup olan 

HABER - ?!'.ICsam oostan 

Şiddetli hastalığın neticesi bir buhran mı ? 

Rus Çarının 
kızıyırn ! diyor 

e cdJ ® li'i1 ~ lYI ~omaınıo'IF cD<§l lY@LD mı u n<dl<dJ naı 
Vaurşovano bDr ©JcTI<'lto1rlYlli"'\l kavusodlor 

"- Ben Çar lkinci Nikolanın kızı Tatiyana Romnnofum. fliphc yok ki rcnncttcdlrlcr.,. 
Babam, annem, karde§im, hemşirelerim öldUrülürken bir mu. Doktor, defterden sonra, altın yaldızlı Meryem ana tas\·i

rini ve üzerine altınla işlenmiş Çar ailesinin arması bulunan 
dua kitabın odada bulunanlara göstermiştir. 

cizeylc kurtuldum.,, 
Varşovada ölmek üzere olan bir hasta kadın, titriyen se

ciyle yukard:ıki cilmleyi söylemiştir. Bu kadın Varşovanın en Doktorun karısıntn batıra de fteri, ehlihibreye tevdi edil
miştir. El yaınsmdan anlıyan mütehassıslar, hastanın diğer ol 
yazılariyle knrı:ılaştıracaklar, iki yazının biribirinln aynı olup 
olmadığınn hUkilm vcrccekl<:'rdir. 

truımmış doktorlarından Krassovskarun c§idir. 
"- Hayatımın en bUyük sırrını mezarıma• beraber götü

rerek ölmek istemiyorum. Ömrümün bu son saatlerinde Rus 
Ç'..annın kw olduğumu .Allaha yemin ederek tekrar ediyo Odada bulunanlnr, vesikaları gördükten .sonra, tekrar has. 

tanın başı usuna toplanmrnlardır. Hasta kırk yaşlarındadır. 

(Çann kızı da hayatta olsaydı hu yaşta olacaktı). Kdm ha
yatının hazin macerasını şöyle anlatmıştır: 

rum!., 

Bu sözleri ısöyllyen hasta kadın sonra kocasına dönmü§ ve : 
- Şu anabtnn al, demiştir, dolııbımdaki küçük siyah ku

tuyu çıkar. Orada hayatnnı günügUnUne kaydettiğim defteri, - Ailem efradının öltimlinden birkaç saat evvel, tannna
dı:;'lID bir ndam bana bir yumruk indirdi. Bu yumruk o kadar 
hızlı vuruldu ki, düştüm ve bayıldım. Sonra beni bir sokakta 
bulmuşlardı. Rus kontesi Radisef beni evine aldı, 1919 da Le
histana sığındık. Bütün gençliğimi kilisede dua ederek geçir
dim. 1934 d~ evlendim.,, 

bir dua kitabı, bir de Meryem ana tasviri bulacaksın! 
Doktor bu vesikaları odada bulunanlara göstermiş, merak 

edenler vesikaları kanştmnrşlar ve defterden birkaç sayfa
yı okumuşlardır. Ayni odada bulunan bir Fransız gazetesinin 
Varşova muhabiri, hatıra defterinden vu satırları alıyor: 

"Bugün rüyada babamı gördüm. Vzcrindc albay üniforma
sı ,·ardı ,.o SC!'I bizzat kendisinin sesiydi. Bilseniz nckadar 

Sesi bu sözl~rdn sonra bir kat daha zayıflamış1 hasta can 
çekişmeye ba§1am1ııt1r. Fakat doktor kalbi kuvvetlendirecek 
bir iki şırınga ynpar yapmaz, kadın tekrar iddiasını ileri sür
meyo başlamıştır: 

mes'udum!,. 

"Bııgiio RaspuUn'ln ölümünün seneJ devrlyc~ldlr. Bütün 
, ~ klllscdeydim \"C se,·gm papasın btirahatJ ruhu tı:ln dua 
ı <>Uim. Bu gece de rüyada kardeşlcrioıi giirdUm. Onlar hiç 

- Doğru söylediğime Allahın ve insanların karşlSlnda ye
min ederim! 

İngiliz kral ve kraliçec:i 21 temmuzda 
Pariste olacaklar. O akşam Veisay sara. 
ymda kral ve kraliçe şerefine muhteşem 
bir zi}~afet verilecek. Fransızlar. bu ziya
fette hizmet edecek u~kların 15 inci Lui 
devrinin elbiselerini giymesine karar \'Cr· 
diler. Resimlerin birinde, bu elbiseleri 
dikmeği taahhüt eden terzinin elbiseleri 
uşakl:ır üzerinde prova ettiğini görüyo. 
ruz. Diğer resim, sarayda vazife alacak 
bir u53ğın başına geçirilen perukanın 
düzeltili)ini tesbit ediyor. 

- de\'leti temsil edenniş gibi söz söylemiş. 
ti. 

lşte İngiltere ve dorninyonlar bu za
yıf noktanın tal<viycsine çalışmak lüzu. 
munu hissetmişlerdir. Filhakika bu ko
lay bir iş değildir. Çünkü eğer fiksiyon-

PF" Devamı 4 üncüde 
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1 t 'llya köylerinde senenin ilk bu3dayı 
\rpıyyada bu sene bu merasime iştirak 
buğday dövmüştür. tş bittikten sonra 
üzerine çıkan Duçe, toprağı işliyerek 
ben bir nutuk söylemiştir. 

döviinürKen merasim yapılır. l\fu<=olini 
etmiş \'e köylüler ara~ında bir köylü gibi 
buğday taşıyacak kmnyonetlerdcn biri 
halyaya ekmek hazırlayan işçilere hita. 

IF»aırnslte gaıli'D~ lb>Dır m~ceıra 

t\Jman gencini nasıl 
baştan çıkarmışlar? 

Bir fek yabancı dil bil
me9en delikanlıqa Viya
nalı dilbetlerin oynadığl 
OlJUll 

Pariste, bir Alman gencinin başın
dan garip bir macera geçirmiştir: 

Henrik Behler, Drestli bir Alman 
gencidir. Bir hafta kalmak üzere Parise 
gelmiş ve ilk gecesini Monmartrdc b:r 
baııda geçirmek istemiştir. Onun için 
beraber geldiği seyyah kafilesinden ay · 
rılmışttr. Delikanlı barda birisi kuır.ral, 
ötekisi esmer, ikisi de biribirinden gü-

zel iki Viyanalı genç kıza rast gelmiş, 

kızlarla dansctmiş, gece yarısına kadar 
eğlenmişler, sonra delikanlı kızları bir 
otele davet etmiş, kı.z:lar oda çok nazlan
madan bu daveti kabul etmişlerdir. 

Sabahleyin delikanlı kalkınca odasın· 
da yapayalnız olduğunu görmüştür. 

K:zlan koydunsa bul.. Yalnı?. kızlar 

mı? Et çantası .da meydanda yok .. De
likanlının bütün parası, tuvalet eşyası, 
hatta beraber geldiği kafilenin indiği o
telin adresi yazılı kart ta bu çan· 
tanın ii~ndedir. Bereket versin ki girer
ken otel parasını peşin vermiştir. 

Bir kelime bile Fransızca bilmiyen 
genç, başına gelenlerden sonra, bir ser· 
seri gibi Paris s-:>kaklarında dolaşmağa 

lıaşlamıştır. 

Akşama kadar sokaklarlda aç karnına 
dolaşmak pek güç bir iş olmasa gerek· 
tir. Fakat gece ilerlemiş, üste de bar -
daktan boşanırcasına yağmur yağmıya 
başlamıştır. 

Bu sırada delikanlı Kılişi bulvarında 
penceresi açık kalmış tahta bir kulübe 
görüyor. Yağmur altında ıslak fareye 
dönmektense penceroden kulübeye gir-

mcği tercih ediyor. Bu kulübede bir 
syyar karyola vardır. Delikanlı teklif· 
sizce yatağa giriyor ve uyumağa baş

hycır. 

Bu tahta kulübe bir yol bekçisine 
aittir. Sabaha karşı işini bitirip yatağı
na girmek üzere kulübesine giren bu a
dam, yatağ nda bir yabancının uyu
makta olduğunu görünce derhal polise 
habe rvcriyor, ve bir kelime Fransızca 
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Rüştü Aras :: ~cı 
H ıtSıL\' KUAIÇ. ı Yt Pariste rıkan patlau 1 a 

S . J ı: . rıvar' an naklediyor: te 
Pnrıstc ç·ık:ın "P::ıris Sui r,, g::ızctcsi ~·nıı •ı 11\e 

yor: •den 
Ank:ırada Fransız bü~ ük elçisi poıı~lııe 

ile hır munhcdc hnz:ıl:ımış ol::ın Tilrkll ~lerı 
Horlctye \'ekili Tevfik Rüştü Arns'ı p 
Frnnsada birçok dostları Yardır. Son de •i lia· 
J>::ırisc 9Cldığ i zaman \'il.Pcjust sokıığınd~~ it~ kt 
Türk scrurcl lı:ıncsindc şorcfine bir J;ııl.ı or. 
resmi y:ıpılınıştı. Hüştü Aras bur:ıcla dosl-tôtU 
l:ırı ile dereden tepeden konuşuyonJu. torıa 

Bu arada dostlarına şöyl.c dedi. tıa 
- Otedcnberi hnlk dilinde tekrar edılr 1,. nrıı 

bir söz \'Drılır: llir Tiirkten ıl:ılı:ı ku\'\"tı; r \a 
ne ,·ardır., derler. Bu suale dı', iki Tti~ ;-akla 
diye cevap verirler. F:ık::ıt benim fikrilllcl~ıııııa 

· rıınsız.,. ıc:,n tlogru ce,:ıp şudur : Bir 'l'iirk ve tı ~'tııın:ı 

Hfi~tu Arııs Fransız edel>i)'nlını pek il Mc o 
bilir; Ankarad:ı H:ırich·e Yckfıletinde~ lı in 
makamında dıı Piycrloti'nin hntırası ııııJ.~rtııc 
fena bir yerde nsılmışlır. nıı lıntıranın s .. " 
rip lı i r tarihi vardır. •ın:ı ... e 

Loti bir gün Beyo~Junun bir lolrnnt:ı~ıf.' c 
da ö~le yemelıl yedi; fakat yemeği bilirı bir 
de ödemek ltızımgeldiği zııman celıiP ~a1'ıa 
parası bıılunmaclığını forketıi. Dunun il. al'5a 
zerine hesap pusulasını imzaladı. ~e 

işte, Loti'nin bu imuılı hesap pusulıı< ~ b 
birçok istih:ıleler geçirdikten sonrn, l1 t s 
gün Rüştü Ar:ısın eline ~eçmiştir. O d •dar 
hunu hüyük bir dikkat ve itina ile çcr\t ~il 
Ycletmiştir . ., k'le11 

TAN -Trak'da hırsızlık 
T EMIZCE giyinumiş iki l:işi Trak ı'°' 

purundan bir.kaç perd~ ve catal rf 
mışlar, kararken yakalanmrşlar. Zabı 
haberlerinde okuduğumu: bu Jıc'idise do1 •ıı 
ııısile B Fclel: şöole oa:ıyor: '-ıııa 

"Bu defa "Trak.,ta yapılan hu işi mc> 
h:ınelcrdc, hır:ılani lok:ınt:ı l n r<l:ı yapan " ~ S .b 
çıkgözler, ziflcndiAi r:ıkı , .e mezenin pnr• l1i 
sından lıir kısmını dükklmm çnlal bıç:ı~ a bl 
nı ~alarak tel{ıfi etmek lstiyen snrsı<1 ili y~ 
ve tcrbi~·csizler az değildir. Bunlardn ıt Jı1 tf!i\ı 
\'cya hir kaçının ayni sa nalı "Tr:ık,. 1 >eıı 
yapmıra kalkmaları ''e hele hunun gazel olıt,t 
!ere ılüşmest utnn:ıcnk şeydir. füınln ' - - ~ 
cılık nnmı :ıllıncl:ı hafif cürümlcr.d,cnrtıF 
Hnllıuki hareketin şekli çok cirklndir ' ~1 

medeniyet !ıleminin en lıüyük n~·ıpları '-'ta 
d:ın biridir. A vrupanın birçok ')'erlerinll ~ile 
gazeteler sokakta bir snndnlyenin ilzerind lr b 
durur. Halk gazeteyi alır, p:ır:ıyı yanınd. enı 
ki kutuya otar. Sahibi kimlıilir ncredcd~ ıı (' 
Hiç kimse ne bir bedava gazete alır, ne a 
oradaki p:ırndnn bir pul çnlnr. <' llar 

Uilyiik m:ı~aı.:ılardn müşteri, nçıktıı (lı 3 
rl ııllındu duran lıekçisiz lıinler<'e )iro1' •ır, t 
ı mıll:ırın :ırnsındnn geçer. Bunlardan ~ş ~I 1 kın namıısunn karşı olan itimadın bır'rlııı IJ 
ncticcsiclir ı.·e lıu dereceye ''nrm:ıınnk l' ~1er 
ıııcdcnl millet için ayıptır. ti 11e 

mc<lcnt nhliık yazifesidir. nlnacnnlc~ lıı(' 
Bencl: hu gihi v:ıknlıırın öniine grçı11 ~tlıy 

hoylelerinl yalnız atllt tnkibntln tıır0rf Yl 
m:ık kiıfi deliilılir. füınl:ırı ga7.elclcrlc ıı <' ~" 
rctmek, her gittikleri yerden korn1ak ·'C' 
nih:ıyet medent hlr adnm olmadıı:tını ~ 11 ltııi)· 
liycrek emsaline ihreı teşkil rtmck ~ 
z:ırurl Ye acil bir tedbirdir ... 

AKSAM' da 

Nezaket demokratlaşs8·" 
"l>ikkatlcr,. sütununun muharriri od! l Y, le 

yor: ""'ı; f 
"Dikkat eder misiniz: } Qllı 
Nnkli~·at ,·~sıt~larımızın birinci ı_ne' 

111 
il 

lerinde bllelçılerın halka mn:ımclcsı b11
1 (1 ~ 

hıışk:ıdır: Fcl"kalfıde nnzik, sevimli, al1 l.IJııd 
yüzlü... ,p lıaıı 

l\lc,·kllerlc heraber, munmclc de el 

şlr. l' 
llnlhuki neznket demokrnllaşşa dabtı 

olmaz mı? .. Bu, en geri tahakalıırımız1111 
hiyatı üzerinde de müessir olur; oıı 
d:ı ruhan yüksclllr şüphesiz... 

111 
niletcl YC kondüktörlere bu yolda 0 

mt bir l:ımiınclc hulıınulınaı;ını hekıcrlt 

iLAN Soıı. 
"Yağlama yağların mamulat usuliJı t.ıCibı 

hakkındaki icat için Sanayi MüdUri~ ~1• 
umumiyesinden istihsal edilmi§ • 0~ 1'tı 11 

10·5- 1928 tarih ve 718 numaralı ılı~ b · 
beratı bu kere ferağ ve yahut icare ~ftııUn 
rileceğinden mezkClr ihtiraı satın tı: 
m3k veya isticar etmek arzusunda .!_ 
lunan zevatın Galatada Taptaı ban 1 
18 numarada mukim Bay Teodor 

Sinanidise müracaat etmeleri. ,J, 

=================~ 
bih'r.iyen delikanlı merkeze götU;i;J! 
yor, bir tercüman vasıtasiyle Jlel' f 
macerasını anlatıyor. Polis ide bet 
rasız kalan delikanlıyı seyahat ark' ~ 
larının yanına gönderiyor. Diğer 
raftan Viyanalı kır1an aramaza 

/' 
lıyor. 
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:Jt.cı11ata .... _ daie -
ı ·emizlik. 

tc kimse kalkıp da her tarafı kiri 

,iıı tut ile bırakalım, Ustümü1ü ha5ımızı 
ı.. alnn dh·emc S" .• .. k 1 • e .,.. .ı z. upruntu tene es -

uonın" • 
ile " u hır sokaktan ~<'tmek, tir.erin· 

ti ,.a1'111ak ·ıı 
~ i 1 l'ri hulunan hir bardaktan 

çnıek 1 1 h•ınek ' < a ga dal~a yağlı tabaı.tan 
ıı Yern<.'k 1 .ide · e bette kimsenin hoı:una 
...-ıızı: §Cylerden değildir. l'ıkanalım, te. 

neııın t 
~lerı • e rafımızın da, etrafımızda-

n det ı ı it' cm z olmasını h;tiyeUm. 
fi akat h 
tl~llkt a1.ı kimselerde temizlik, belki 

- ,.,0 en do tehlikeli bir ha .. talık olu-p r, I{ 
~<ıt" er Yerde, her ~eyde türlü türlü 

u lllikr hl 
•artar 0 ar bulunma mdan korku-
'1a • nanı el öpmenin, hatta el sık

t nın sıhh t 
1 ler \'a a e muzır olduğunu söylil·en-
ıtakı rdır, Yakında lnsanlarm biribirint.> 

asnıaın 1 
ctı.,llda h a arını, konu~an iki kl::t ara-
luı.- it olmaz.sa beş metre mesafe bu. 
"""&sır 
te azımgeldlğinl iddia edecekler. 

. Onlara i )" 
~ lı insa cer ıyorum. Onları dinleı.e-
°'~rt.ı. nla.rın, pislik, mlkrob korkusu ile 

"' hlı;b· 
-. "ke"d ır ~eye el sürmemeleri, haya

.. iler· 
lllı"eı •ne cehennem etmeleri li· 

CCck ... 
r llir g 

al<ıa illete diyor ki: "Bizde hala bar. 
a. ars.a.r elle Yıkanıyor. Yani elin kiri \'C 

·0 b hastalığı iyice bardağa si\ anıyor 
t ,: bardakla bh:e su, limonata, şer-

~ 
nuıuyor G'· d"' .. .. ' b d d ... or unuz mu 3·a. u 

ar bU ..• 
t il d ~ uk bir tehlike kar:jısında),z da 

uru~·o S t eıı gı • ruz. • ıhha imiz, canımız cl-
euın •diyor da haberimiz ~·ok... N c di-

• Allah ko ı \' rusun .... 

1 eının cd • • • 
ııeı erım ı., bardak yıkn'Bn ma-ere h • 

itıı s u u i blr husumetim olmadığı 
llcud 

ı il) an, ·rr(l<'tçiden hısrmım, akra-

" rıda Yoktur. Fakat bun<'a aı;ırdır elle 
'aıııa~3 bardaklarla su, 5crbct içen in

~ , b ' bundan sonra yine elle yıkan. 
~ lituıc'~akıardan su, şerbet içerlerse 

a bir ~r tehlikeye atılmış olacaklan
ı li t tlirıu aklım :ratmıyor. Hiçbir tür-
, ~rıııı~· 

f!i\11ııı gın, yeni makinelerin düşmanı 

1 
>'eıııu~ . .' hatta onları çok se\erlm. f"akat 

... t:, 61 ..... 
t, , """'"Criın diye yeni yeni tehli -

...... '-ı1,,,. •qlli. t} •&\..l\.l&Ull'--1.:P•••V U\.ı IU•aau .• eV&IU&.i• 

1 b !) he5 kişinin müralllğe kalk-
lr ey d ::rıı 

~talıkı el'' ama korku bulaşık 
lsiıe llrdandır. l\lazallah daha birçok 
1 re &'ece r bar.o r , .e siz, bu 11ıcak ha\·aıarda 

••ak -
eıııe11 bl soguk su, ~crbct içtiniz mi, 
il a~ rı gelip sıhhi na~lhatlcre girJ

..,zınızı t 
lta 0 adını bozar. 

<' l'dak .. 
Ilı )okt l•kıyan makineJcrc huıtumc-
lr, tak lıtr· dedim, gerçekten de öyle. 

a ın a ·ı 1 ıı n og u yalnız aklı il<', bil· 
ı 1~1er~' toğu zaman kcndifiinl yanıltan 

He do 
ile ,.. Ya!iar. Bol !'IU kullanarak 

t a "'cır gı 
tlt;r,ll b cır yıkanın% ' c prrıl pırıl 

lıır>l'le :\"ardak benim gibi size de, ma
'"ıııu . ~ •kananlardan daha temiz gö _ 
1 lor rn 9 h 
~leneLı u • atta cııe oğulmadan te-

l ''le(' ~ ınıl' Cı.•nl hislerimiz pek kabul 
. or. llitt hl 
' &lrtıdfyc a hu bir alı5ıklık mesele· 
tın "il · l<adar bardakların, fincan • 

e 3·ıka 
l>:ıaıııa nmasma alıştık da ondan; 
'l'etnı l'cnı u tılU de tabii görürüz 

ııır, d 1 • 
l 3', lc"ndı~ız~ rna temizlik ... İyi, t-ak iyi 
\"'Qlı; fak ı hac;talıklardan koruva-

at t • 11tııarn Cmizllk hastahğmdan da ko 
ıı, hf'r ·d • 

e giiıın .f'~ c, her Jcrde bir tch-

~'llıdı ek illetinden de sakınmamız 
' r. lnsan 

ileler 1 • oğlundan iğrenmek itin 
cad ctrnlyellm. 

Nurullah AT AÇ 

'-lııtaı h 
urı eledlye me-

arı nı o maaşları 
Soıı a Verildi 
ıı. Ylard 
Cıbfııce, e~ :-.pılan te§kilat kanunu 
'lıııtnıı: ol nıyeu umumiye kadrosu -

mı! 'il ikı an zabıta! belediye memur 
ili aydanb • 

• eri maaşları verilme -
l>uıı 
mı )cnıkad 

ıııaauıarı tolar geldiği için, memur-
ll?nanıen verilmiştir. 

Ilı iş arayan 
lıtarıbu~a n JC o z 1 ara 

lesıı lDa flrangozıar cemiyeti on on 
eıtH- tangoz ' ....-. fa•• aramaktadır. lş ve • 

r 1: 4Yenı · 
c 11.ddl'Sf • erın Galatada Banka • 
tltcıı- 4'ldalet h J 

"'16 mu anındaki cemiyet 
racaauarı. 

• t 
.. ~ t 

... • 
1 •': •• --- . ~.z 

~.A 
..,,. .. 

-... 
lstmıbul bugihı grne plajlara t'e bilTıas sn Floryaya akın ediyor. iki pazardır ol. 

ı/uğtt gibi öğleden somakı t1e11lerle giden /er soyunacak talıtadan bir salaş bulmak
ta bile müşkülat çekecekler ı:c çektikleri bu müşkiilat mukabil bir soyunma yeri i. 
çin ddi günforde verdikleri paranın yüzde kırkı kadar fazlamız ödiycccklerdir. Pl(ıj 
lorda ıre eğlence yerlerinde pazar gii11leri mutattan fazla para alınması usulünün 

~ IE IHI ii I~ I[) IE VIE 

ı•asak edileceği yolıtlıdaki haberlerin biran evvel ta1ıakkuk etmesini ailiyelinı. !11şal. 
lalı bu haber tahakkıık eder de verilen ka rann şu yaz giiıılcrindc tatbikine geçilir t'C 

sinemalarda ucuzluk temmuzda başladığı gibi plajlarda ucuzluk da sonktinımda 

başlamaz! ı 

"" 

iMi IE iMi iL IE I~ IE 1f T IE .. ~ 
Memlek~tiJ?izde. l Cumhuriyet bayramını 1 
havyar ıstıhsah \,/ 

Sayfiyelere 
rağbet 

tktısat vekAıeu kutlulama hazırhgı 
tetkikat yaptırıyor Bu bayram ı·stanbul elektrı·kıe 
lktısat vekaleti deniz mahsulleri mU-

dürlüğü, memleketimizin gerek deniz, 
gerekse göllerinde yetişen balıkların 

çok mükemmel olan ve şimdiye kadar is-
tifade edilcmiyen havyarlarının istihga
li ile ihracı ve işlenmesi için tetkikler 
yapmaktadır. Vekalet deniz mahsulleri 
§Ubcsl müdürü Kemal Karadeniz kıyıla
nnda bu husustaki tetkiklerini ikmal et
tikten sonra Van civarına gitmiştir. 

Memleketimizde ötcdenberi bazı mın
takalarda ve Van gölünde havyar istih. 
sal edilmektedir. Fakat rasyonel bir ça
lışma takip edilmediğinden ve istihsal e-
_1zı--

şimdiye kadar bunlardan memleket le -
hine büyük bir istifade temin edileme • 
miştir. Deniz mahsulleri şubesinin tet
kikleri, kıymeti harbden sonra bilhassa 
artmı§ bulunan havyarın gerek mc>mle
ket halkı iı:in ve gerekse bir ihraç malı 
olarak geniş mikyasta istihsalini istih
daf etmektedir. Bu suretle memleket 
gelir kaynakları arasına yeni ve kıy -
metli bir maddenin katılması da temin e
dilmiş olacaktır. 

Dünya havyar piyasasına hfıkim olan 
Sovyct Rusya ve Japonyadır. · 

Yat Ilı okullar 
Bu sene alınacak 

ücretler teshi t edi idi 
Maarif vekaletine bağlı bulunan mek

teplerin 938 - 939 ders yılı leyli talebe 
llcretleri tesbit edilerek alakalı mek. 
teplcro tebligat yapılmıştır. ücretler 
şunlardır: 

Adana kız lisesi 165, Adana erkek li
sesi 165, Afyon lisesi 160, Balıkesir li
sesi 175, Bursa lisesi 165, Denizli lisesi 
130, Diyarbakır lisesi 165, Edirne lisesi 
160, Erenköy kız lisesi 200, Erzurum li
sesi 170, Gaziantep •lisesi 150, Galatasa
ray lisesi 240, Haydarpaşa lisesi 200, İz. 
mırkız lisesi 225, İzmir erkek lisesi 225, 

Kandilli kız lisesi 200, Kastamonu ıisesi 
150, Kayseri lisesi 160, Konya lisesi 155, 
Kütahya lisesi 140, Sh·as lisesi 185, 
Trabzon lisesi 170, Yozgad lisesi 140, 
!smetpaşa kız enstitilsü 200, Bilecik or
tamektebi 130, Buca ortamektebi 225, 
Çanakkale orlamektebi 190, Manisa or
tamcktebi 150. Bursa kız muallim mek
tebi 165, Üsküdar kız s~nat mektebi 
200, Kars lisesi 150. Mu{;la ortamektebi 
155, Bolu ortamcktebi 140, Niğde orta. 
mektebi 140 liradır. 

f ev k a 1 ad e bir şekilde 
aydınlatılacak 

Nnfia vekaleti İstanbul elektriği u -
mum nıfidilrlliğü, ctimhuriyetin on beşin
ci yıldönümtinde, 1stanbulun üç gece fev 
kaliıde bir §Ckilde tenvir edilmesi için 
bUyilk bir proje hnzırlamakUıdır. Bu hu
susta elektrik umum müdilrlilğU ile be
Jod!yc arasında bir anlıışina yapılınıetır. 
Bu anlaşma mucibince, lstnnbul elektri
ğinin devlete geçmesinin ilk cümhuri -
"} 1.:.L ı:ı.ı)r...u=u. .. , 1;.')~uııuul ı;.nııaty o ıı:aaın 

bizde görillmemiş bir şekilde tenvir edi
lecektir. 

On beşinci yıldönümUnde, halkın ya -
pacağı büyük mikyasta tenvirattan baş
ka beeldiye tarafından şehrin birçok 
yerlerinde büyük taklar ve yüksek te. 
pelerde tenvirat yapılacaktır. Evkaf i
daresi şehrin büyük camilerini tenvir e
decek müzell'r ve şehrin ziynetini teşkil 
eden binalarla kulelerde tenvirat yapı-

Galata rıhtımı 
Fındıklıya kadar 
uzatılması işine 

başlanıyor 
Sirkeci rıhtımının Sanıyburnuna ve 

Galata rıhtımının da Giizcl sanatlar :ı.ka
dcınisine kadar uzatılması işine bir ayn 
kadar başlanmış olacaktır. lngiliz mü _ 

hendlslerinco bu iş için hazırla • 
nan projeler Denizbank tarafından tet-

kik edılmiş ve muvafık görUlmüştUr. Ya
kında, inşaata başlamak tizcre, İngiliz 

"!ltitchassıs ve mühendislerinden mürek

kep bir kafile şehrimizo gelecektir. 

İlk olarak Sirkeci rıhtımlarının inşası. 
na başlanması mukarrerdir. Burası bl -

tirildikten sonra Tophaneden itibaren 
Galata rıhtımının uzatılmasına başlana-

caktır. lnşaat sırasında Tophane rıhtımı

na yanaşmakta olan vapurlar Sirkeci ile 

Sarayburnu arasındaki rıhtıma yanaşa

caklardır. İnsatın iki senede tamamla • 
nacağı umulmaktadır. 

iF © !fi) 'Ü:©> ifil aı m <e aı D 

nıı o lfl'I o <§1 eaı on ve 
aı~DIQ)etn 

lacaktır. Elektrik §irketi şimdiye kadar 
cumhuriyet bayrarnıııda fena idare neti
cesi, alelekscr şehre iyi cereyan vere
mez \'O birçok inkıtalara sebeb olurdu. 

Elektrik umum mtidilrlUğU bilhassa bu 
§Cklin cümhuriyct bayramında tekerrür 
etmemesi için tedbirler almaktadır. 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü yak
le,ştıfrı itin şimdiden bil.} ük hazırlıklara 
başlanması da1ıiliye vekaleti tarafındp.n 

biltün vilayetlere, belediye ve kayma -
kamlıklnra bildirilmiştir. 15 inci yh şim
diye kadar görülmemiş derecede parlak 

kutlulanacaktır. Üç gün üç gece blitUn 
halkın eğlenebilmesi için program yapı. 
lacaktır. Yakında vilayette bir komis • 

yon teşkil olunarak şc>hrimizde yapıla -
cak merasim için çalışmaya başlıyacak- ' 
tlr. 

1 Floryaya 

ı işleyen tren!er , 
Kalaballk dolayısile 

çoğallılaea k 
Devlet dcmiryolları O uncu i§lctme 

müfetlişliği Sirkeci banliyösünde bil -

hassa pazar günleri olan kalabalığa kar

şı bugünden itibaren yeni tedbirler ala

caktır. Bu maksatla hatta vagon adedi

ni arttırmak için bütUn ihtiyat vagonlar 

sefere sokulacaktır. İstasyonlarda kala

balık görüldükçe tarife harici seferler 

yapılacak, bilhassa akşam Uzeri saat 19 

dan sonra Çemkecedcn Sirkeciye sık sfk 

trenler kaldırılacaktır. Aynca 9 uncu iş. 

letme vagon ve lokomotif adedini faz -

lalaştırmak için Haydarpll§adnn Sirkeci

yo birkaç mgon getirtmeyi dtişünmck
tedir. 

Diğer taraftan devlet daireleriyle di

ğC'r birçok müesseselerin yaz ayların -

da saat on dörtte tatil yapmaları dola

yısiyle devlet demiryolları idaresi dün

den itibaren Sirkeci ve Haydarpaşa ban

liyölerinde yeni bir tarifenin tatbikma 

ba§lamıştır. 

Bu sene her sene
kinden çok fazla •• 
Bu sene havaların pek ziyade sıcak 

olması, !stanbulda sayfiyelere seneler • 
denberi görülmemiş bir akına sebeb ol
mu§tur. Alakadarların söylediklerine na
zaran lstanbul sn.yfiyelerinde 1929 dün
ya buhranından evvel dahi bu kadar 
fazla rağbet görülmemiştir. Mevsimin 
yarısı geçmiş olmasına rağmen, elan say
fiye yerlerinde ev aranmaktadır. Fakat 
birçok mıntakalarda artık kiralanacak 
bina kalmamıstır. 

Bu sene eski senelere nazaran l'n zj. 

yade rağbet görmüş olan yer Boğnziç:i
dir. Boğazın her köyünde hissedilir bir 

knlabahk ve hareket hasıl olmu§tur. 
Yıllardanberi can çeki§en Boğaz bu yıl 
ilk defa harekete kavuşmu§tur, Bunda 

da Şirketihayriyenin muhtelif tedbirle -
ri, programlı hareketlerle ihdas ettiği 
kolaylıklar ve tabii en ziyade biletlerde

ki ucuzluk amil olmuştur. Boğaza mev
simlik gidecekler için ihdas edilen yüzde 
elli tenzilatlı kart abonmaniarı ile Boğa. 

zın asıl sekenesinin istüade ettiği aylık 
abonman karUan çok bUyük fayda temin 
etmiı;;tir. 

Geçen yıl bir hayli sönük kalan Ana
dolu banliyösüne bu sene rağbet daha 
fazladır. Fakat Adalar bu seneki hare
ketten kafi derecede istifado etmemiş-

tir. Bu yıl çok rnğbet gören yerlerden 
biri de Yeşilköy ve Bakırköydür. l•"lor-

yanın ihyası \'O yakınlığı 

fayda vermi§tir. 
buralara çok 

KilçUk yaşta 
evlenmek istlyenler 

Evlenme yaşının kanunen 15 e indi -
rilmi§ bulunması dolayısiyle, ya§ büyüt
me için yapılan müracaatların arkası ke. 
sileceği tahmin edilmişti. Şimdi de 13 \'e 
14 yaşındakilerin evlenme için yaşlarını 
bilyilltme müracaatları vaki olmaktadır. 

Yedi zehir mUptelAsı 
bulundu 

Dün, emniyet ikinci §ubo memurlan 
Beyazıtta ve Galatada esrarkeşler yn • 
kalamışlardır. Beyazıdda, İsmail, Hik • 
met, Faruk ve Hilscyin, Galatnda da 
Mahmut oğlu Adil yakalanarak mahko • 
meye verilmişlerdir. 

Bunlardan başka, şüpheli bir halde so
kakta dolaşırken görülen l<'atih Nişanca. 
sında, Zincirlikuyu sokağında oturan Zi
ya oğlu Mehmet Bakinin Uzerinde de bir 
miktar eroin bulunmuııtur. -

Dr. IHSAN SAMt -Tifo aşısı 
Tifo ve para tifo h;ıstalıklarma tutul
mamak için tesiri kati muafiyeti pek 
emin, taze aşıdır. Her eczanede bu
hınur. Kutu.su 45 kuruştur. J-------· 



1ÇERDE: 

1Jış SÜ}asa 

lngiliz dış 
politikası ve 
dominyon/arı 

(Bat tarafı 2 incide) 
dan ibaret olan imapratorluğun her uz. 
vu tam istiklfıline sahiptir nazariyesini 
bir hakikat olarak kabul edecek olursak. 
dağınık uzuvlar arasında daima menfaat 
birliği ve herhalde görüş birliği bulmak 
kolay değildir. Bilhassa göl'Ü;Ş ve his rne. 
selelerinde dominyon halkı, lngiltereden 
ziyade Amerikaya temayül etmektedir. 
İngiltere. dominyonları tarih ve coğraf
ya bakımmdan kendilerini Amerikaya 
benzetirler. Cenubi Afrika ittihadı gibi 
baıı dominyonlann Afrika kıtası üzerin 
deki emelleri Birleşik Amerikanın Ame. 
rika kıtası üzerindeki emellerine benzer. 
Bu dominyon efkm, 1ngiltereden ziyade 
Amerika propaganda organlarının tesiri 
altındadır. Bu itibarladır ki Amerika ile 
İngiltere ara ındaki münasebetler, İngil
tere için yalnız dış politika meselesi değil. 
ayni zamanda bir imparatorluk mesele. 
sidir. İngiltere. dominyonlariyle olan mü 
nasebctlerini belki tanzim eder: fakat bu 
mesel~ Acmrika daima ehemmiyetli bir 
unsur olmakta de\cun edecek-tir. 

A. Ş. ESMER 

~~·----------------------~ Alemdar Sineması 

tKI FiLM 
Roz Meni 

fCJ§ra Kızı 

' HABER - ~ ba9f:Ba 10 TEMMUZ- 1938 

C~"~~~;r Hukukta 
Kadın feci neticeleri 

imtihanların 

DIŞARDA: 
• Romada neşredilen resmi bir tebliğde 

Macar başvekili İmredi ile hariciye nazı. 
rı Kanyanın bu ayın içinde resmen İtal
yayı ziyaret edeccJderi ,.e Romada dört 
sün kalacakları bildirilmektedir. Papa Ma. 
car başvekilini kalıul edecektir. 

Jdama mahkQm!ÜÇ sınıfta 717 talebeden ancal< 
e<dlDOcdJD 161 İ Slnlf geçebildi 

On bir kadını zchirliyerek öldüren H k k f kilit · · · 62 il 

• ltalynda Cittnducalede maden kuyula. 
rının birinde lnfiHik olmuştur. Üç amele 
ölmüş, iki amele ağır surelle yaralanmış
tır. 

u u a esı untıhanlan çok fena melerde kazanmış, imtihanda ancak 
Belçikalı Mari Bekerin muhakemesi b. · l tl ır netıce verm ştir. Birinci sınıftan im- muvaffak olmuştur. Kalanların niSP' 
bitmiş ve bu canavar kadın idma mah- tihana girmek hakkmı kazanmı~ olan 341 yüzde 70 tir. 
lrum edilmiştir. talebenin 310 u elemelerde muvaffak ol-

ÜçUncU smıftaki 174 talebeden ele • Mari Beker bu on bir cinayetinden muşken haziran imtihan devresinde 
melerde 160 t muvaffak olmuş, lmtibd'° • ltalya ne Cekoslo,·akya arasında bir 

müddettenberi müzakere edilmekte olan 
ticaret anlaşmaları Romnda Kont Clano 
ile ckoslovakyanın Roma elçisi arasında 
imza edilmiştir. 

ba§ka S ki§iyi ıdaha zehirliyerek öldür· bunların ancak 44 il amıf geçebilmi1'tir. 
ıneğe teşebbüs, bir sahtekarlık, 4 hır- Sınıfta kalanların nispeti yüzde 88 dir. da da bu 160 dan ancak 55 ı smıf gW 

s~zlık cürümleriyle de itham ediliyordu. İkinci sınıfta 202 talebeden 190 ı eleme- mi9tir. Nispet yüzde 69 dur. 

• Cezairde Konstantinde bir otobüs şeh. 
rin civarındaki hendeklerden birine yu. 
varlnnnrnk ateş nlmışhr. Otobilsten kömür 
haline gelen yedi ceset çıkarılmıştır. 17 
yolcu da yornlnnmıştır. Bunlardan on ki
şinin yarol:ırı ağır olı'lu~u için hnstnneye 1 
nnkledilnıişlir. 1 

• Alınanyacla. resmi flazetc, evlenme ve 
hoşnnmn knnunlnrının Avusturyn da dahil 
olmnk fü:erc bütün Almıınyoda te,·hidi 
hakkındaki kanunun metnini neşretmekle. 
dir. Eski boşanma sebcblerine kısırlık, ço. 
cuk do~urmnklan istinkiir vakaları da ilA- j 
ve edilmiştir. 

• Dir kaç zaman ev\'cl tehir edilmiş bu- 1 
lunan kral Karolun Londrnyı ziynreti ta. 
rihl, eylülün son iki haftası için tcsbil o
lunmuştur. Romanya kralı, Londrada Bü. 
kinglıam sarııyındn İngiliz kralının misa
firi olacaktır. Pek muhtemel olarak bu se. 
)ahatındıı krnl Karola, oğlu veliaht prens 
l\lihal de refoknt edecektir. 

• Bugün Frnno;ada Villakub~nyda yapı. 
l:ıcak olan hava şenliklerine itşirak etmek 
iizere 17 toynyrcclen mürekkep iki İngiliz 
filosu Pnrls civorıııdn Lö Durje hava mey. 
danınn gelmiştir. 

• Bclçikncl:ı pnrliımcnto fovk:ıladc billte 
ile i5sizliğe karşı mecburi sigorta kanunu. 
nu kabul ettikten sonra dün öğleden son. 
ra :rıız tatiline girmiştir. 

• Polonya harici)e nazırı Dek, 13 tem. 
muzda Amcrlkaya gidecektir. 

İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: 
!llukaddemn Aksarayda Horhor caddesin 

de tayyareci Orhan sokağında 6 No. da 
mukim iken lınlen ikomctgahı merJıCıl bu. 
lunan gümrük memurluğundan mütekait 
Yaşara: 

Beykonun aleyhinize Fatih birinci sullı 
hulmk h!iklnıUAfntl•" fottlhul 1.'P. infaz. irin 
dairemize te,•di ~yJecll!i 1.S.937 tarih Te 
37.330 Ye 73 sayılarına kayıtlı ve 150 lira
nın maafalz ve mnsarH ve :rüzde 10 ücreti 
vek5let tnhslllnl mütcdnir ilamı te,·fikaı 
tnrarınızn gönderllen icra emri halihazır 
iknmctglıhınızın meçhuliyetine binaen teb 
lill kılınamıyarak bu husustııki tebligatın 
20 gün müddetle ilanen icrasına icra ha
kimliğince knrnr verilmiş olmasına binaen 
tnrlhi iliınd:ın itibaren mczkQr milddct ı:ar 
fında 38.2226 dosya mımarasile borcunu. 
zu vermediğiniz ''eya icranm tehirine da
ir tetkik merciinden veyn tcmliZ mahke. 
mesinclen ve yahut iadel muhakeme yohıy 
la nit oldu~ı mahkemeden hir karar gelir. 

Kadın bütün bu cinayet ve suçlan 1933 
ile 1936 tıenesi arasında, yani 3 sene 
zarfında işlemi§tir. 

Muhakeme bir aydan fazla sürmüş, 
300 den fazla şahit dinlenmiştir. Ka
Jın muhakemenin sonuna kadar müte· 
madiycn suçsuz olduğunu idl.1ia etmiJ, • 
fakat suçlan sabit görülerek idamına 

hüküm verilmiştir. 
Mari Beker, Umumi Harpten sonra 

Belçikada idama mahkum edilen ilk ka
dımlır. Hükmün infaz edileceği tabii· 
dir. Kadın, hakkında idam kararı veri
lip mahkemeden çıktığı zaman, araba· 
nın etrafına toplanan ahali:: "Kahrol
sun!.,, diye bağırmıştır. 

M osoırtdla!ril 

Filistine asker 
gönderiliyor 

Mısır- Filistin demir· 
yolu tahrip edildi 
Londra, 9 (A.A.) - Bir zırhlı oto. 

mobil alayının mümkün olur olmaz 
Mısırdan Filistine sevkedileceği müs • 
temlekat nazırı tarafından bildiri! -
mcktedir. Bundan başka iki piyade 
taburu da lt"'ilistine gitmek Uzere e. 
mir almıştır. 
Suikastlar 
Hayfa, 9 (A.A.) - Filistin • Mısır 

hattının Tulkerim civarında tahribi 
neticesinde bir yük katarı yoldan çık. 
-~- --.>A.::.-J...Uc_ ... -t .. L_ .. _ 

muştur. 

Kudüs, 9 {A.A.) Galile rnınta. 
kası komiser muavinine Safad civa • 
rında haydutlar ateş etmişlerse de 
komisere bir şey olmamıştır. Haydut. 
lar dağıtılmıştır. 

mediğiniz takdirde mezkur müddetin hita
mına mlltc:ıklp cebri icrn suretilc 1Azım
gclen kanuni muameleye teYcssül kılınıı. 

cağı malOmunuz olmak ''c bu bahlııki icra 
emrinin tarafınıza tebliği makamına kaim 
bulunmak iizerc keyfiyet Jlıinen tebliğ olu 
nur. 27-6.!)38 • 

• • HBR AKŞA 'VI -. • 

•Taksim Belediye bahçesinde 

HAMDVE T 
Ve 

Nezabatill Bağdadi Bedriye Ahmet 
Büyük muvaffakıyetlerle devam ediyor. Pazar cünleri saz saat 17,30 

da başlu. Tel. 43776 

Harbiyede BELVU Bahçesi 

Münhasıran 

Münir Nurettin '· ın 

''Nihai zafer 
mutlaka Çinindir,, 
Çin mareşah "harbe Japonlar 
mağlup oluncıya kadar 
devam edeceğiz,, diyor 

Hankov, 9 (A.A.) - Çin gönüllüleri 
bazı noktalarda, Lingsing demiryolunu 
tahrip etmi5lerdir. 

Çin. Japon ihtilafının yıldönümü mü 
nasebetiyle Çin komünist partisi bir be· 
yanname neşrederek Çan Kay Şek ile 
Çin ordusunu tebrik etmekte ve kornü. 
nistlerin ilk safta müstevlilerle harbe de. 
vam edeceklerini bildirmektedir. 

"- Çin - Japon anla~azlığı mesele. 
sinde lngilterenin bir uzlasciırma tejtbıı 
hüsünde bulunduğu haberi asılsızdır.: 

Çin sırf kendi hürriyetini miıdafaa i.ı 
çin silahla mütecavize karşı koymadl 
devam ediyor. Japonya Çine işgal olunaO 
araziyi geri vermedikçe Çinin tamaıniY' 
ti mülkiyesi hukukunu tanımadıkça, ÇiıS 
kıtaları adım adım sonuna kadar milCl'' 
dele ve Japonyaym kati rnağlQbiyetinl Beynelmilel müdahale 

llankov: 9 (A.A.) - Santral 
Çin ajansı bildiriyor: 

Niyüz kadar muharebe edeceklerdir.,. 
Hankoun vaziyetinden bahseden ınr 

re~l demiştir ki: 
Radyo ile ne§redilen bir nutkunda ha

riciye nazırı Uang • Şuang • Uei, 12 ay 
süren ciddi bir mücadeleden sonra Çin· 

lilerin azim ve kabiliyetlerinden bir §eY 
kaybetmediklerini söylemiş ve şu sözleri 
ilave etmiştir. 

"- Japonyaya sermaye ve silah ver. 
mek suretile yapılan yardıma nihayet 

verilmelidir. Uzak ~arkta sulbü tesis et. 

"- Bu §ehrin elden çıkması, ÇiniıS 
sonuna kadar devam etmek hususundaıd 
kati azminde hiçbir değişiklik vücudl 

getirmiyecektir. Çinin dahiline dolrU " 
lerlemiş olan düşman kuv..-etler, evvelc:I 
hesap edemedikleri müthiş Rüçlükle ka!-

şrlanmaktadır. Esasen Japonların eliD' 
geçen arazi nihayet birkaç deı:niryold 
hattından ibarettir. lşte o kadar .. "-

.. vs. ,.:rau uu3 .. .,.. ....... va- uu .un .. o.a-uw.n ... '1""' • tvlcıı~rtC ş,ıt.Jt!l lnl ~yıe Oltlrtp.l~llI: 

tiyaç vardır.,, "- Çin • Japon harbi ancak yeni bat 
Çin mareşahnın beyanatı { Iamış telfil<ki olunabilir. Çin milleti~ 
IIongkong, 9 (A.A.)' - İngiliz gazet~ f Çin hükumeti, her zamankinden ziyadl 

cilerini kabul eden ~fare~ Çan Kay 1 bugün bir tek vOcut teşkil eylemektedir• 
Şek yaptığı beyanatta ezcümle demiştir Nihat zafer Çinindir. Bunda kimserıiO 
ki: şüphesi yoktur ve kalmamıstrr .. ,, 

Musolini şö11le yazzgor : 
.. ................. =~--------------~---

1 s p an ya harbi iki 
inkilftbın ilk 
çarpışmasıdır 
~ Ba~taraJı 1 ıncide zahat vermi~tir. Plan, hüki1met ta~ 

"Akdnizin öbUr tarafından, işitmemek- dan önümüzde yapılacak lldncl blr toP 
liğimizc imldn ohruyan bir hitab geldL lanlıda tetkik olunacaktır. HllkOJll,t. 
Zira, Bol§evi~tler, İspanya harbini "ken- 1936 temmuzundanberi İspanyol ~ 
dJ harbleri,, haline sokmu§lardı. Bu, iki riyeti hükOmetleri tarafından takib 
inkılabın ilk çarpışmasıdır. Bu çarpı~ma- len ayni hattı hareketi takib eyliye~ 
nm, Avrupa veyahut dünya çarpışması 

halinde iııkişaf edip etmlyeceğini bilmi-

yoruz. Fakat bildiğimiz bir acy var.sa, o 
da, fa~iz.min çarpış~adan korkmadığı • 
dır.,, 

Musolini sözlerini §öyle bitiriyor: 
"İtalyan harici politikası, Roma - Ber

tin mihverine ve Roma - Berlin - Tokyo 
milsellesine istinat etmektedir • ., 

Barselonada yeni kurbanlar 

tir. 
Bunu mütcıı-kib Negrin. askeri vasl' 

yet hakkında izahat vermiştir. 

"Gönüllüler altı aydan evvel 
Çekilemez,, 

Roma, 9 (A. A.) - Giornale d'ttsli" 

İspanya işlerine ademi müdahale "'" 
sele.sine dalr Londrada elde edilen ,_ ' 
]aşmayı tahlil ederek diyor ki: .,, 

Yaz kon serleri İÇİ n açılıyor Barselona, 9 (A,. A.) - Dün gece ve 
ı L K K o N s E R bu sabah Frankist tayyareleri Barselon 

"İngiltere kadar İtalyanın da arzu tft 
tervic ettiği şekilde ademi mUdabal•..& 
yasetinln ciddi bir terakki göstereJO-" ıo Temmuz Pazar akıamı Saat tam g,30 da 1 ve civarını bombardıman e~lerdir. 

Tel. 42344 Monsada civarına atılan bombaia:dan üç 

~~~~~~~~~~~~~~~i~iiiiiiii~ii~i·••••lii kişi yaralanmııtır. = Bu sabah on tayyare Badalona elli ka-

Yavuz 
DDplcm 

Sezen 
tef';ğD 

Dünyanın bellibaılı moda merkezi olan Pariste kadın ve erkek 

terzilik akademilerinde san'atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
ıere! madalyasiyle talili dilen ve gene Parisin en büyUk kadm ve er
kek terzihanclerinde büyük mu .. ·affakıyctlerle çalışını§ olan Yavuz Se· 
zen ilk mütehassıs terzi o!arak memleketimize dönmüş, Beyoğlu Par
makkapı 113 numaralı Gayret apartımarundaki atclycsinde sayın mü~

tcrilerlni kabul etmeğe başlamıştır. 

dar bomba atmışlardır. Üç ki3i ö!mü.ş, 
dört kişi ağır surette yaralanmı§tır. 

Gönüllillerin geri alınması 
pıanı 
Barsclon, 9 (A. A.) - N8%Irlar mec

lisi, bugün saat 11 den 1~ e kadar su~ 
ren bir içtima yapmıştır. 

Hariciye nazırı Alvarez del Vayo, Lon
dra ademi mUdahale komitesi tarafından 
kabul edilen plılnm kat'i metninin alm
dığmı bildirmi§ ve bu metin Uzerinde i. 

ğini söylersek pek hata etmi§ o~ 
Tecrübe ve ihtiyat bize muhteriz 4' 

ranmamızı emrediyor. Filhakika B~ 
bUkiımeti İngiliz planının her iki tsP"'" 

ça bitara!ane bir şekilde tatbik edil:: 
ğino dair pek haklı olarak teminat 

ıJ' 
yccektir ve Barselon hükumeti ıse :,,.. 
tad vakit kazanına manevralarına te 

sili eyliyecektir. ; 

Diğer taraftan Pari.si.n en ziyade 11' fi' 
yet besliyen mahafill bile esaslı bit 9' 
ticenin Noelden evvel aımaımyac:JI ,,.. 
naatindedir. Altı ay içinde iae gerel' r 
roda, gerek denizde birçok ııamseıe" 
labilir. 



~kc' den 1..adlıe 
lf(uymeton bDr 

liinıonogra'ffDdeırn 
bar paıırça: Köy 

meıraıcooo~o 
. Bır Türkiye tarihinin. müdekkik a. 
lınııerin elinden çıkmış monografiler üze
rine kurulabileceğini, vesika ve kaynak. 

lanrnız tetkik ve tasnif edilmeden, cemi. 
Yetin bünyesi ilzerine, en gizli k~lerine 
Ve hurda teferrüata kadar tetkikat yapı-
lıp monografiler yazılmadan, bir Tilrkiye 
tarihinden daha yıllarca mahrum kalaca
~ırnzı evvelce bu sütunda kaydetmiştim. 
Onun içindir ki Oslupkar vakanüvisin ga 

zete ve mecmualarda bayağı nakilleri o
lan üstat tarihçiler ile bir ferdi bulundu. 
ğu cemiyetin bünyesini tetkik kabiliyet 
Ve zevkinden mahrum tarih Alimlerinin. 

l'Urkiye tarihinin pl5.nını bile çizerniye. 
Ceklerini hiç tereddüt etmeden ilave ede
bilirirn. 

Balkan harbi olurken çocuktum. Deli. 
kanlının siperde, ateş ve kan içinde bu. 
tıaldığı günler. biz çocuklar, denize bir 
0lta kurşunu gibi dalar, pul pul bir 
batık gibi çıkardık. Delikanlı yarasının 
8Ctsiyle kıvranırken, beni sabahlan, per
denin çiçekleri arasından süzülen gün~. 
&ôzlerimin içinde sarı, kırmızı, mor, me. 
nekşe renkli ışıklarla karagöz oyntarak 
UYandınrdı. Bu Balkan harbini tarih ki. 
tap)anndan değil, hatıralardan. ve asker 
liğirni yaparken Ç..atalcada ve Trakya 

~ÖYlerinde öğrendim. Çatalcada oturdu
&urn harap e\'in eski halini kağıt üzerinde 
~nlandırmağa çalı~ırken, orta halli bir 
aılenin zarif ,.e şirin ym•ac:ını buldum: 

~e mutfak, baca ve ocak enkazına gö
re bugünku genişliğine müsavi imiş. Bah 
tekapısmm önünde bir küçük sundurma, 
Ostünde bir asma çarda~ı. asmanın dibin. 

de kuyu, bir yanında da bir yasemin a· 
ğacı varmıc;. Bahçe erik. armut ve narlar 
la ~u~ l" .. 

~ .:. uymuş. 

ke~~ ~·;h~ u~~~~·ni;"e~~~mek .içi~ ·~~g~·~. 
~k değerli alimlerimizden l\Iehmet Ali 

Sevkinin "köy mer'acılığı,,ndan bazı par 
taıar nakledeceğim. Muhterem Mehmet 
~li Şevki, Kocaeli yarımadası üzerinde 
1!;timai bir monografi üzerinde çalışırken, 
b~r deneme olarak Kuma köyüne ait şim. 
d~ye kadar iki kıymetli etüt neşretmiştir 
~· köy mer'acılğı, bunlann birincisidir. 

kuyucumu bu etütten aldığım bir par
sa karşısında bırakıyorum: 

1 
~öyün sığırı bayıra gidip gelişi ile ev

~rın günlük mesaic;ini ayar eder. Sığır 
ıtıdinceye kadar erkekler kahveye uğrar, 
~aYVanlar geçtikten sonra işe başlamak 
~zere dağılırlar. Kadın, sabahleyin sığırı 

ovduktan sonra tarla işlerine katılabi. 
lir· ak • • §anılan hayvanların yerme konma 
:
1 

\'e sağılmasile i~lerin arkası alınmış o-

~r. Bazan sığntmaç sığın çe\'İrir: Sığır 
gıtrn· 

ıyor!.. Sığntmaç açtır. Herşeyden 
C\'\·eı onun ekmeğini temin etmek lazım 
&elir. 

t l\~d111 hayvanları sağar. yattıkları yeri 
c:eınızler, rem verilecekse verir, sığırtma. 
"'a katar. Sat hayvanlarının bakımı on. 
'-'adır Ö' .. 1 • • 
h · Kuz cnn ve umumıyetle koc;um ay. ~ 
): \ anlannm bakımı daha ziyade erke
~e aittir. 

na .. · · ı · · ler " ışıne ge ıncc o erkek işidir. Erkek-

b. otiamağa giden hayvanları mile.terek 
ır sıv "' 

1 gırtmaca bıraktıkları için hayvan. 
arın ba d kak 1 lu 1 şın a · ı ıp kalmaktan kurlu-k: ar.Bunu çiftçilik kabiliyeti lehine bir 

zanç olarak kaydetmek icap eder. 

ti~~r~ada ekincilik, şimdiki halde, bir 
lab·ı küz üzerinedir. işi yolunda sayı. 
Va 

1 
etek evlerin sahip olduğu süt hay. 

~u:; da 2,3 değilse 4.5 ten fazla değildir. 
Si ol ara mukabil tek bir inek veya düğe-

an evler de vardır. 
nU& .. 

tı}·orsaun bir inek sahibi olan da sütü sa-
l\ad tasarrufa riayetten satıyordur. 
rıar ~~ ~ütü sütçüye vermez, yoğurt ya. 
nın ereyağı çıkanrsa onu tavuktan
. }'urnu ta ·ı 1llditiy r s.ı e beraber Pendik pazarına 
tin0 or: 1'ereyağını. yoğurdu satıp ye.. 
~U}'~ahlQt Yağ veyahut eritmek için 

• alıyor, 
1 ekac1 

ele a}·ne ar Yazıktır ki, bu etüdü Haber 
tuın~1 n~retmck salahiyetinden mah-

. R. Ekrem KOÇU 

' • • • • 
rgcınızasyon ışını 

bil iyoruz! • 
iÇ 

Bu on binlerce Istan bullu lzmit g üzden, 
yaı ışların ı görmek ten mahrum kaldı! 

Bu gUn, 1zmittc. 
büyük bir deniz 
bayramı yapılı -
yor. lstanbul klüb
lerinden çoğunun 

iştirak ettiği mü
sabakaları, !stan
bullulardan çoğu el 
bette ki görmek is
terlerdi. 

Bunun için de, 
yarışlar münasebe
tile İstanbul d a n 
lzmite halkı ucuz 
blr tarzda götUrUp 
getireck hususi \'a 
purlar, trenlr ha -
::ırlanmalı, yarış 

sahasında seyir -
cilerin mUsabaka -
kaları takiplri için 
trtibat alınmalı ve 

Kapan!§ merası • 
mi mUnasebetiyle 
şehirden oldukça 
uzakta kurulmuş o
lan yeni olimpiyat 
stadyomunda tam 
120000 insan top -
lanmıştı. Ben bu ka 
labaltğı görUncc, ya 

nımdaki arkadaşı -
rna: 

- Eyvah, de -
dim... Kimbl 1 i r 
kaç saatte Berline 
dönebileceğiz. 

Senelerdenber i 
orada otunın dos
tum bu sözlerime 
güldü ve: 

- Korkma, de -
di. 

bu tertibatın da ilan edilmesi lazım de
ğil miydi? 

yersizlik ve izdihamlardan dolayt adetA. 
saatlerce işkenceye maruz kalırlardı. 

Hava kararır -
ken merasim de lıitmişti. Arkadaşım he. 
men saatini çıkarıp baktı. Ve bana da: 

- Şimdi, dedi, §Chirden bu kadar u
zak bu yerdeki 120.000 insanın, kaç da
kikada şohre dönebileceğini göreceksin. 

Başvekilin arzusu ile yapılan bugün
kü deniz yanşlarına, büyük Şefin do 
yüksek huzurlariyle şeref verecekleri 
söyleniyor. Ve bu da, lzmitteki deniz 
festivaline, basit bir kürek yarışından 

çok daha b~kn bir veche vermektedir. 
Fakat ne yazık ki, blnelrce İstanbullu, 
sırf organizasyon noksanlığı yüzilnden, 
bütiln nrzulnrmn rağmen şimdi İzmitc 
gidememiş bulunuyorlar ... 

Sekiz on bin kişinin toplnndığı bir spor 
müsabakasının nihayetinde, bu seyirci
leri evlerine götürecek vesait üç yüz ki-
5iyi bile tnşıynmıyacak kadar azdır ve 
zavallı se)irciler saatlerce sokaklarda 
serilsefil lmhrlnr .. Bu şekil misallerden 
yüzlercesini saymak kabildir. 

Ben saatler lbım zannediyordum. Fa
kat çok yanılmışun. Bu muazzam insan 
kalabalığından, yerin altından, yerin fis
tUnden işliycn sürti sUrü tren katarları 
Ye binlerce otomobil sayesinde tam 20 
dakika içinde ortada kimse kalmamıı;tı. 

936 olimpiyatlarında Berllndeydim. 

Bu hadise etrafında, daha fazla dur
maya IUzum yok. Maalesef birçok işl<'!ri-

yüzünden hadsiz hesapsız hatalar yapı -
yoruz. 

'Meselıi., 19 .Mayıstaki gençlik bayra
mında spor hareketlerini görmeye koşan 
vatandaşlardan çoğu, bu seneye kadar, 

Daha Almnn hududlarından içeri _girer 
girmez, olimpiyadlar için kurulmuş or
ganizasyonun mlikemmeliyetinl görme -
ye başlamıştık. Her şey, öyle etraflı, 

övln ivi düsünülmüstu 'ki ı:ıon e"iinı> ka
dar insan zekfısınm bu kadar güzel işle
mesine hep hayret ettik. Fakat son gün 
bu hayretimiz iki misli oldu. Organizas
yon mtikemmeliyeti sayesinde Almanlar, 
ndeUi. koca bir mucize yaptılar. 

22 inci dakikada son kafile ile rahat 
bir trene kurulup ııchre dönerken acı a
cı kendi halimizi düşünmüştüm. 

Garintir ama. imdi tam iki sene Ron
ra, şu İzmit deniz yan{ilan bana yine 
ayni hadiseyi hatırlattı ve organizasyon 
işlcrindC'ki büyük noksanımızı yine acı 
acı dil§tlnüyorum. 

HABERCİ 

IB3D r cas~sa aş o ~ @ DaıırnDaıır 

K ADINI..ARA dair gazetelerde yapılan neşriyat, bu neş
riyat ne suretle yapılmış olursa olsun, bekAr olan has

ta ruhlu erkekler tarafından daima alakayla takip cdilmlşUr. 
Bu alil.kanın hakikt bir vakıa olduğunu şimdi anlatacağımız 

vnka da isapt edebilir. 

Bir hafta evvel Londradn Sllviya Bradşov isminde 24 ya. 
şmda bir kız, ecnebi bir devlel hesabına cassuluk yapmak 
suçuyla polis tarafından yakalanmıştır. Bu vakn gazetelerde 
yazıldıktan sonra Sil\'iya hapishanede yüzden fnzla nşk mek
tubu almıştır. 

* 
AvırlYl ~an onıı eını es~n 

lka y o nıı aıs§Jaıc o 

1 TALYADA Trant civarında Mezokorona köyünde odun. 
cular 35 metre yüksekliğinde ve nısrf kutru 2 metre 

olan kocaman bir kayın ağacı kcsmi~lerdir. Bu ağaç 25 metre 
mlktıbı yakılacak odun vermiştir. • Mlltehassısların sözlerine 
göre bu ağaç C'n yaşlı kayın ağacıdır te bin scnelikten aşağı 
değildir. 

~ nır ıKn De»metıre 
ylYılkselkU O~ Do=oc21 ~ şeUaO <a 

1 NGIL!Z Güyanında bir elektrik fabrikasında çalı§mak
ta olan iki mlllıendis dünyanın en büyük şelalesini bul

muşlardır. Geçenlerde Kayötör şelalesi hakkında tetkikntta 
bulunmak üzere tayyareyle şehirden ayrılan mühendisler bir 
arıza yUzUndcn meçhul bir ormana inmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Yere iner inmez en az 1000 metre yilkseklik
tcn akan koca bir şelale ile kar§lla~ışlardır. Bu şelfıle, tah
minlerine göre Niyagara şeHi.lcsinden hem çok yüksek, hem 
de dalın geniştir. Çünkü Niyagaramn irtifaı 55, genişliği 1800 
metredir. 

Bugtine kadar dlinyanın en yliks('lk şelalesi 750 melre ir
tlfnmda olan l{ukcnam şelalesiydi. 

Kaı ıru s o Dil aı lkDo t mDş 1 

G ARBt Macaristandn, Giyula hastanesinde Piyer Mnjor 
isminde zengin bir çiftçi feci ıstırablarla kıvrana kıv

rana ölmüştür. Bir gün evvel bu adamın kUmesfndeki hasta 

horoslardan bir taneslnI kesmişler ve kan koca akşam yeme
ğinde kısmen yemf.!llerdi. Gece her ikisi de midelerinde ha. 

fif bir sancı hissederler. Kadın "buna hasta horosun eti sebeb 
oldu,, der, erkek aksini iddia eder. 

Ertesi sabah, Piyer karısına haksız olduğunu tamamiyle 
göstermek için horosun kalanını yalnız başına yer, derhal 
hastalanır ve hastaneye kaldırılır. 

l\faamafih Piyer ölmezden evvel bir hastabakıcrya "karım 
lıakhymış,, itirafında bulunmaktan geri kalmamıştır. 

i' . 

IHIDssnkabDeOvuku '? 

G EÇEN' gün .Mıı.carlstanın en tanınmış operatörü sayılan 
Doktor Nömanın muayenehanesine Macar polisi tara

fından sıkı sıkıya nranmakta olan bir hırsız girmiş ve hiçbir 
mukaddime yapmadan: 

- Doktor, paraya ihtiyacım var ... Öldilkten sonra cesedi
mi satınalmak için bana kaç para verirsiniz? 

Demiştir. 

Doktor bu pazarlığa yanaşmak istem om iş ve: 

- Siz, ancak otuz yaşında görünliyorsunuz. Ben 76 yaşın· 
dayım. Bu hesaba göre cesedinizi teşrih etmek bana nasib ol
mıyncaktır, demiştir 

Bunun üzerine hırsız teklifini değiştirmiştir: 

- Kimin daha evvel öleceği evvelden tayin edilemez. 
Fakat siz de meçhul Uzerlne taahhüde girişmemekte haklısı. 
mz. Sanırım ki yeni teklifimi kabul etmekte mahzur görmi
yeceksiniz: şayet ben sizden evvel ölürsem cesedimin mu
kabili olan parayı metresimo vermoği kabul eder misiniz? 

Doktor ve hırsız bu yeni esas üzerinde kolayca anlaşmış· 
lar ve bir fiat kararla[itırmııılardır. 

Hırsız doktorun kabinesinden çıkmış vo o gUn akşam üze

ri bir tramvay knzıısı netfcesindn ölmüştlir. 

Pilli 
Yazan : Süheyla Şefik 

Efl!lanevi blr dev gibi l!loluyan lokomo
tifimlzin homurdanışlanru dinliyorum .. 
Hayır sade onu değil; yanı basımda otu
ran kaytan bıyıklı Afrikalı { !) delikan
lının, •vagon tekerleklerinin temposuna 
uydurduğu kıvrak fokstrotunu; gUneş 

yanığı yUzUnde yeşil gözleri birer iri 
boncuk gibi ıeıldıyan genç kızın opc -
ra ( !) smı da ..... 

Solda, kırışıksız Marmara, llizucetli 
bir mayi gibi ... 

Tatlı bir rehavet içinde, biraz sonra 
içine atılacakları denizin tahayyUIUyle 
kendilerinden geçerek koltuklarına yı. 

ğılmış yolcular, görilnmiyen bir orkestra 
şefinin değr.eğine uyar gibi, sağa sola 
kaykılıyorlar; hoplayıp zıplayorlar ... 

• • * 
- Helo! helo! 
Sarı, mor, yeşil, kırmızı, lacivert renk 

lerin birbirine kaynaştığı alacalı bir ka
labalık arasında aheste aheste ilerliyen 
trenimiz durdu. 

Dalgalı siynh snçlannr, billur sesli yıl
dız Diyanna DUrben gibi mavi birer 
fiyonk altında toplamış pijamalı kızlar 

görüyorum ... Yanık yüzlerinde inci gibi 
gülen bembeyaz dişleri, gayri ihtiyari, 
bana, çocukluğumu düşUndürUyor ve 
softa ağızların gevelediği Tuba ağııçh, 

Kevser sulu cennetin "Saçları ay, dlş • 
lerl gUneş gibi pırıldayan,, hurilerini 

hatırlatıyor. 

Knyışlıışmış simsiyah vUcutlariyle, kız 
gın gUne8in yumuşattığı yakıcı asfaltta 
yalmayak dolaşan, mayolu delikanlılar 

görUyorum ... 
- Helo, helo ! 
Acayip çığlıklarla haykınşan alacalı 

kalabalık, 10,50 treninin bir safra gibi 
J.'lorya istasyonuna bo§D.lttlğı insanlan 
k'\pışıyor ... 

Ne garip! 
Burada ingilizce selamlaşrlıyor ... Al • 

manca §akalaşthyor ve fransır.ca konu -
§ıAluyor .... 

Size yemin ederim ki, fransrz dilini 
kızıl dudaklan arasında yamyassı eden 
şu san saçlı kUçUk bayan, bir musevi 
vatandaşımızdır. Ve, türkçeyi ana dilin· 
d<'n daha gUzcl konuşur .... 

Diyanna Dürben mukallidi şu çltlen
bik kızın eski bir Türk ailesine mensup 
bulunduğundan hiç şüphe etmeyiniz .. Fa. 
kf\t, almanca konuşuyor ... 

lstanbula elli dakika mesafede bu 
modern plfıj şehrinde rağbet görmiyen 
te'k dil, türkçcdir ! 

Biran gelir ki, yorgun yorgun pufur. 
dayan lokomotiften şüphe edersiniz, sa
nırsınız ki, bu dev makine, siz farkında 
olmadan, kilometrelerce mtsafe yut -
mur:, sizi huduttan hududa uçurmul}tur ... 

• * • 
- Bonjur matmazel! 
- Bonjur matmazel! 
- Bonjur matmazel! 
Rastgele seçtiğim bir pliijda, bilet 

gişesindeki sıska suratlı bayan da, plfıj 

müştorilerfoo kabineleri gösteren iki 
çıplak adam da beni böyle karşıladılar. 

- Kaç kuruş? 
Türkçe konuşuşumu bayağı yadırga

dılar. 

- Oluz beş kuru5, bayan .... 
Allahın gilneşi ve denizi için hayli 

yüksek bir fiyat. .. Gilneş .ve deniz sa • 
tışlarındaki ihtikiıriyle, J<"lorya, yabancı 

bir plajda olmadığınızı kafanıza vuran 
ilk hakikattir ... 

• • * 
Bunı.dn lngillzce sclfımlaşıhyor .. 
Almanca şakalaşılıyor. 
Fransızca konuşuluyor. 

Fakat. .. Yabancı bir plajda değilsiniz, 
eğer şUphe ediyorsanız, gözlerinizi Mar
maradan çe\•irip geriye bakınız: Kabine 
adım verdikleri soyuma yerleri, bu ber
bat ve delik deşik salaşlar, Florynda 
olduğunuzu ktıfi bir belfığatle size anla
tırlar. 

Soyunurken şahit oldum: 
Kızıl dudakları arasında fransızcnyı 

~·nmyassı eden san saçlı matmazel, gii· 

~el \'Ücudunu en gizli noktalarına kndar 
teşhirden doğan bir zevk ve gözetll'n • 
mckten ilC'ri gelen bir öfkeyle: 

- Skandal! Skandal! 
Diye ötUyor, nyni pC'ltek şiveyle, kom 

şu kabincd,..kl yağız delikanlının, gözü· 
nü nasıl tahta aralığına uydurduğunu nr 
kadaşına anlatıyordu. 

lihPyla ~eftk 



Yazan: Ş. Rober Düma 4 - Çeviren: F. K . 

F abrik ti. askeri kontrol altında, 
civarında dolaşmak bile tehlikeli .. 
·- Bakın mesele nedir dostum. Aja- ) selelerde kadınları işe asla karıştırma. 

nımız Brosilov, hani şu "Smoking,, laka- mak ... 
biyle anılan adam beş altı gün evvel bi- - Fakat o alc>llide bir kadın değildir. 
ze fevkalade mühim bir haber verdi. Leonar hadisesinde ne Ustadane çalıştı-
Tafsilatı şu dosyada. Birazdan teferrü- ğını bilirsiniz. 
aliyle tetkik edersiniz. İşin hulasası şu: - Evet! Evet! Fakat Leonar mesele-
Almanlar .Mörzelbergcle Hollanda hudu- rıi do ikinci derecede bir iııti ve çiğnen-
du civarında, Şnfingen fabrikalarında miş, ancak yutulması kalmış bir lokma -
son derece hafif bir tayyare motörünün dan ibaretti. Siz her şeyi hazırlamış, 

tecrübelerini yapıyorlarmış. lş gayet piünı tertlb etmiş, Servinye rolünü öğret 
gizli tutuluyormuş. Motörün madeni ha- ıniştiniz. BulundL"ı suyun cereyanla -
litnsı rivayete göre alüminyomdan da • n ölçüldiığü ve sevdiği yemler anlaşıl-
ha hafifmiı,ı. Daha mühimmi bu motör dığı takdirde balığı avlamak kolaydır. O 
tamamiyle denebilecek kadar se.ssizmiş. zaman oltayı atmaktan başka yapacak 
Tecrübeler şimdiye kadar şaşılacak de- iş knlmnmıı-ı demektir. Leonar güzel ve 
recede muvaffak neticeler vermiş. kurnaz bir kadınla başa çıkacak adam 

- Çok mühim!. değildi; Serviny kolayca hakkından gel. 
- Değil mi ya? fakat bildiğimiz bun- di. Fakat bu sefer ayni vaziyet yok ki... 

dan, yani rivayetlerden ibaret... Brosi. Kime karşı çah;}acağız? malum değil! 

lovın verdiği mali.lmat arasında akla ya. Bunu mahallinde tetkik etınek lazım. 
kın gelenleri olduğu gibi saçma sapan Scrviny'in bu işi tek başına becerebile-
§eyler de mevcut... Hava nezareti tek- ceğini iddia edebilir misiniz? Hayır, de-
nisiyenleıinc sordum. Meseleyi birlikte ğil mi? 
tetkik ettiğim genC'ral Bontran fennen Sizin ikinizi beraber yollamağı da dil
böyle bir keşfin imkansız olmadığını şünmedim dc>ğil; fakat bu da tehlikeli ... 
söyledi. Hava nezareti daha fazla malü- Serviny gibi güzel bir kadınla orada nn-
mat almamızı ehemmiyetle istiyor. zan dikkati celbetmemcniz imkansız 0 • 

Fakat :Mözelbcrgdeki fabrika askeri lacak. Peşinize slirilylc polis düı,ıecek ve 
kontrol altında, civarında dolaşmak bile rahatça çalışamadıktan başka yakalan • 
bizim için tehlikeli ... O mıntakadaki ma- manız ihtimali de kuvvetlenecek. 
halli zabıta teı,ıkllatı da takviye edilmiş. Binaenaleyh, bu işi yalnız başınıza u. 
F ~brika işçilerinden malumat almak da zerinize almanız lazım ... Kadın bu işi be
mlimkiln değil, aralarında hafiye tümen ceremez. 
tümen... Size birçok defa söylediğim gibi ben 

Benua şaka etti: kadınlara mühim casusluk işlerinin ve -
- Yant kolay mı kolay bir işi ~llillllir4lili'• n ~..ı.....-.ı.ft. 

- Evet. Bilhassa sizin için biçilmig ~• ... aıetca =• bsve1ıli eluraa olaua ni -
kaftan! sizi işte bunun için çağırdım. hayet kadındır. Yani efendisini arayan 

Ha, daha vereceğim maliimat var. Bu bir esir, erkeğin esiri ... Hoşuna giden bir 
motör işini Almanyanın en büyük ban- erkeğe rasladı mı yelkenleri suya indir-
gerlerinden müteşekkil bir konsorsiyom diği gündür! 
finanse ediyor. Bu bangerlerin hepsi - Almanlar böyle düşünmüyorlar sa-
hakkında ayrı a~Tı malümat toplattım. nırım. 

İçlerinden üçü kadın düşkünü, sefih a- - Herkes kendi düşüncesine göre ça-
damlar... lışır. Hem bana söyleyin bakalım, şimdi-

- Şu halde bu adp.mlarla Pa. 132 YC' kadar harikulade ınc>harette hangi ka 
meşgul olabilir. dın casus ortaya çıkardılar? 

- Noel Scrviny mi? - Elisabeth Schragmülleri unutuyor-
- Evet. Onun gibi zeki ve bilhassa sunuz galiba? 

güzel bir kadın muhakkak bu işi becere- - Evet, "l:ı,röylayn Doktor" dan bah-
cektir. setmek 'iı-ıtiyorsunuz. Onun maceraları 

- Müsaad<>nizle bu hususta ben sizin hep romancıların muhayyilesinde doğ • 
kadar nikbin olamıyacağım. Almanya • muştur. O daha ziyade zeki ve becerikli 
dan sizi cağırmaya karar V<'rinceye ka- bir amirdi. Onu anlatıldığı gibi kabul et-
dar ben epey düşündüm. 'Evet, Seviny sek bile bir çiçekle bahar olur mu? her 
zeki ve becerikli bir kadındır. Fakat kaidenin bir istisnası vardır; benim koy. 
manevi metaneti ne dcrecc>de kuv,•ctli duğum kaidenin istisnası da "Matmazel 
olursa olsun bir kusuru var ki, nazarım- Doktor" olabilir. Bana ondan başka bi-
da onu küçük düşürmeğe kafidir: kadın risini söyleyin bakayım. 
oluşu ... Bc>nimle <'P<'Y zamandır çalıştığı- Koloncl bir an sustu, sonra devam e-
nız için prensi pimi bilirsiniz; mühim me- derek: 

111111 :u ~ m~[;JC]•lrnıniJınDll~~tm1 ••ıııı• 
hemen seni gidip görsün, önilnde diz çöksün, darılmışsan bana ya 
senin başını, yahut da artık affcttiğin habc>rini getirsin. Benim bura
da ömrüm güzel geçı) or, cannn kardef:çiğim; Provans hayalının na
sıl geçtiğini bilmek istiyorum. Bizim aileye, Havana'nın yaprak ciga
ralan renginde bir İspanyol kanştı; senden do daha bir tebıik 
mektubu olsun gelmedi. 

- Gönderdiklerinin hepsini yakala • 
dık. Bu eteklikli av için bir tek tuzak 
kıifi: aşk! 

Onları yakalamak üzere avına göre i• 
ki nevi avcı kullanırız. Yakışıklı bir de
likanlı, avı şehvet tarafından yakalar. 
Yahut münevver bir aşık, onları malü. 
maliyle mesteder. Her iki avcının ceb
leri tabii dolgun olur. Para muhakkak 
lii.zım, bu kapana konulan yağ parçası 

vazifesini görür. 
İşi bir kadına havale etıneği neden is

temediğim şimdi anlaşıldı ya? 
Şu dosyayı alıp tetkik edin. Bir fikir 

edinince gelip beni görün. 
Kolonel, Benuanın eline bir tomar ka

ğıt uzatb. 

- Yanda, kumandan Dranjenin odası
na geçin. Kendisi seyahatte, orada ra -
hatça çalışabilirsiniz. 

• • • 
Akşama doğı-u yUzbaşı Benua kolone

Jin ziyaretine gitti. Kolonel onu görür 
görmez sordu: 

- E, ne var ne yok bakalım? 
- Kolonel, bu işi başarmayı deneye-

ceğim. Fakat korkarım ki çabuk ı.lmı. 

yacak. Yarm hareket etmek niyetinde • 
yim. Evvela fabrika civanna gideceğim. 
Sonra bakalım ne olacak? Alacağım ma
lümata göre sonrasını tesbit ederiz. 

- Mükemmel! Seyahatiniz için IU
zumlu şeyleri yüzbaşı Darso ile görüşe
rek temin edin. Yanınıza mtimklln mer
tebe fazla para alın. Muhabere için bir 
sifrA ;up. mQlrhıhıımu:ıı g}lndArAl'o<nnı .. 
hariçte bir vasıta adresi tesbit edin. ls
tcdiğiniz şekilde hüviyet evrakı hazır
lansın. Bunları geçeceğiniz memlek<'tle. 
rin konsolosluklarına vize ettirsinler. 

Haydi şimdilik Allahaısmarladık az! • 
zim BrUnel! 

(Deııamı 1>nr) 

- Allah allalı! Karım erkek elbisesi mi 
giymeğc başladı acaba? 

-4-

Kolorado köyleri, çetelerin 
akınlarından bıkmış, usanmışlard 

Kıyafetlerimiz iyi idi. Tabancaları • 
mız da vardı. Yalnız, çete hakkında ma
lumatımız yoktu .. Lazım olan şeyleri, 

öğrenmek için, bir kaç akşam Kolora
do meyhanelerinde, barlarda dolaşmak 
icap ediycrdu. 

Ve bir gecelik gezinti sonunda her 
şeyi öğrenmiş bulunuyordu, 

Kolorado dağlarında yolcular gez
mekten korkuyorladı. Köylüler burada 
türeyen çetenin akınlarından bıkmışlar
dı .. 

Çete, paralarını, kıymetli eşyalarını 

yağma ettiği gibi, davar sürülerini de 
alıp götürüyordu. 

Çeteye karşı alınan tedbirlerin h iç 
birinden bir netice hasıl olmamıştı. 

Kolorado valisi eşkıyaları takip için da
ğa bir çok jandarma ve polis gönder
diği ve civar köylerde milis taburları 

teşkil olunduğu halde, eşkıyanın cina-

yetlerine, soygunculuklarma nihayet 
vermeğe muvaffak olamamıştı. Her de· 
fasında eşkıyalar canlarını kurtarıyor 

ve kısa bir zaman soygunculuklarına 

fasıla verdikten sonra tekrar mel'uncl 
hareketlerine devam ediyorlardı • 

Kolorado dağlarında, dar bir boğaz
da, bir lokanta vardı. Sahibi ( Con E
bert) adında biriytdi. Bu adamın eşkı. 

y:ıya yataklık ettiği söyleniyordu. Halk 
ve hükumet hep ondan şüpheleniyor, 

bazıhırında şüphe, kanat şeklini ahyor
d~:. 

(Con Ebert) i ve lckantasını çok za
manlar göz önünde bulundurdular, bas· 
tı~ar. ari dı la r, fakat son unıda eşkıyalar-
•- a!t ... -•• •,... •··-··-----··- ·---• ------

bir ip ucu elde edemediler. 

Bize bu tafsilatı veren adam ıdedi ki: 
''- Halkın bir kısmı, Con Ebertin 

eşkıya ile ortak olduğuna kanidir. Bir 
kısmı ise, lokantasının defatla haydut
lar tarafından muhasara edildiğine, ve 
Ebertin silahla mukabele ve bıınları 

defeylediğine bakarak çete ile alaka!lt 

bulurlduğnna inanmazlar. Aksi iddiada 
bulunanlar da, haydutlar tarafından ya
pılan hi.icumların yalan ve bir komed 
yadan ibaret bulunduğuna hükmediyor
lar. 

B u tafsilat ve mallımatı öğrendikten 
sonra Sağlamgözle atlarımıza atlayarak 
Con Ebertin lokantasının yolunu tut· 
tuk. 

O n saatten fazla at üstünde kaldık. 

V e çok üşüdük .. Yazın son aylarında 
olduğumuz halde, hava berbattı. Puslu 
ve sulu bir hava.. Şapkalarımıza çiy 
yağıyor, s-:>ğuk rüzgar yüzümüzü, bur
numuz~ı fiskeliyor, soğuktan kulakları
mız yanıyordu. 

Lokantayı görür görmez, Sağlaıııi6 
ze dedim ki: 

- Ebertin lokantasında yatmaktaJl 
lıu soğuk havada, kırlarda, ağaç altın 
yatmayı tercih eden pek çok kimsel 
vardır değil mi, Sağlamgöz 1 

• - Belki! .. Her halde biz rahat rab' 
uyuyacağız .. 

- Belli olmaz. Yalnız birimiz uy 
ken, birimizin uyanık kalmasının t• 
olcluğunu unutma 1 •• 

Lokantaya yakla§mıt ve yüksek 
tahta perde ile çevrilmiı avluya gir 
miştik .. 

Sağlam göz dedi ki : 
- Bu ne hava Tom 1 .. Bu yaz de · 

ikıncikanunun tam on beşi .. Bak göril 
nürde kimseler yok, lokanta sahipl 
belki de şimdi sobalarının başında 
safası yapıyorlar 1 

- Yanlış düşünüyorsun. Lokan 
eğer zannedildiği gibi, eşkıya ile be 
herse, gelen yolcuları haber vermek i 
bir tarafa muhakkak bir gözcü kcymll 
tur .. 

Sözümü heD:iz bitirmemiştim. ki, l 
kantanın kapısı açıldı, eşikte, çamy 
ması gibi bir adam göründü. 

Hemen Sağlamgözün kulağına : 

- Con Ebert bu olacak!. 

Dedim. Sonra bu iri yarı adama d 
nerek sordum : 

- Gecemizi buralda geçirmek isti 
ruz. Bizim ve atlarımız için yeriniz 
mı?. 

- Hayır! .• 

- Siz salona giriniz. Uşak atları ~ 
hıra götürür. Birer içki vereyim -
Yorgunluğu alır. Şarabımız pek ısı 

burdur. 

B u teklife muvafakat cevabı verd' 
V e sonra Sağlamgöze dönerek ve o 
başka bir adla : 

- Haydi, Pot, içeri girelim 1 deldi 

Biz lokantaya giredken, önümüıd 
geçen bir uşak atlarımızı ahıra göt 
mek için, tdizginlerinden çekmeğe 
ladr. 

Salon geniş değildi. Fakat güzel d 
şenmişti.. Sağlamgözle bir köşeye 
t urduk. 

Rahat ve emin, şarapların gelme 
beklemeğe başladık.. Nihayet şarap 
geldi, kadehleri hemen yuvarladık. Ji 
kikaten güzel bir şaraptı. Lokant'. 
bardaklarımızı doldurmak için gidi 
geliyor, güler bir yüzle bizi meınll 
etmeğe çalışıyordu. 

·-· Y,AZA'N: ·ON ORE D'O i B ı LZ·AjK 1: ! 
mekten sonra oyunlar oluyor, ya bize misafir geliyor, ya biı ııı 
firliğe gidiyoruz. Günlerimi, artık hiçbir arzusu kalmamıg bir iJJ 
~arla beni saadetin ta kendisi sayan bir erkek arasında, geçi 
rum. Lui o kadar memnun ki sevinci nihayet benim ruhumu da 
tı. 

Bazı akşamlar, oyun veya konuşma için bana ihtiyaç o 
bir koltuğa gömülüyor, vo hayalimde seninle beraber yaşı)'O Gerçekten söylüyorum, güzel Renc'ciğim, merak içinde;ı.im; 

yoksa dertlerin, üzUntülerin var da ben üzülmiyeyim, sevincime bir 
zehir katılmasın diye söylemiyor, hep içine mi sindiriyorsun benim Çeviren: fN llJI ır~ ll ll ~lhı 
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A T AÇ s~nin o güzel, bin bir şekil alan, halecanlar ve heyccanlar dolıJ 

yatına iştirak ediyor ve: "Bütün bu velveleli mukaddimeıerf!l 
nu ne çıkacak, bunlar kitabı öldürmiyecek mi?,, diye düşUIS hain kardeşçiğim? bana hemen birkaç sayfalık bir mektup yazıp 

hayatını, en küçücük noktalarına kadar anlat; lıfılii. mukavemet edi
yor musun? iraden hiılii. iki ayak üstünde mi? diz mi çöktü? yoksa 
oturdu mu? (En kötü ihtimal de oturmuş olması). Senin aile ha
yatının beni alakadar etmediğini mi sanı~·orsun? şimdiye kadar 

yazdıkların doğrusu beni hayli dlişündUrdü. Bazan Opcra'da, bir ta. 
raftan dansözlerin sıçramalarını seyrederken l.ıir taraftan da içim
den: "şimdı saat dokuz buçuk, Rene belki yatmıştır; acaba ne yapı
yor? acaba bahtiyar mı? acaba iradesiyle yapayalnız mı? yoksa o
nun iradesi de, artık umur cdilmiyen bütün iradelerin gittiği yere 
mi gitti?,. diyorum. 

Bin bir sc>vgi, kardcşriğim. 

xxv 

Rene dö l'E~torad'dan Luiz dö Şol'fö'ye 

flktC'~rln 

Seni c!en!!lfz, saygısız! sana ne diye ml'.'ktup yazaydım? sö~ lcnl'.'
:ek nem vardı ki? sen orada türlü zevkler, eğlencelerle, aşkm bil· 

tün o bahs<'ttiğin halecanları, hiddetleri, çiçekleriyle dolu, fakat 
benim ancak tiyatroda iyi oynanan bir piyesi seyreder gibi kendim 
karışmadan baktıgım bir hayat sUrerken ben burada muttaı id, ma
nastırdaki gibi hep bir lcviye giden bir ömür sürüyorum. Her akşam 
saat dokuzda yatıp gün doğar.iten kalkıyoruz. Sofraya her gün ay. 
ni saatlerde oturuyoruz, o kadar ki insana yeis geliyor. Bt~klcnil
medik en küçük bir hadise, bir ariza bile yok. 

Ben, zamanın bu surNle taksimine alıştım; hem de pek zorluk 
çekmeden. Belki de böyle olması tabiidir; insan, müneccim ve 
münc>kkidlcrle bc>raber Lui'nin dı• kavlince, kii.inatı idare e>den o 
dC~işmez kanunlara uymaz.'3a, ha) at neye benzer ki? nizamdan inti-

zamd:ın bıkılmıyor. Zaten ben üzene bezene giyinmcği k<'ndime 
v.t..:ıfe edindim, ;ataktan kalktıktnn sonra sofraya ininceye kadar o 
işle uğraşıyorum: sofrada dilber bir halim olması lazım; bu hem 
bir kadın ve ev hanımı olduğum için vazifem, hem de hoşuma gi
diyor. K:ıyınhabamla Lui'yi <l<' pe>k memnun ediyorum. 

Yemekten sonra geziyoruz. Gazctf'ler ge>lince ben ev işlerine 
bakmak, okumak (şimdi çok okuyorum) veya mektub yazmak için 
çekiliyorum. Akşam yemeğine bir saat kala tekrar iniyorum; ye· 

rum. 

Sen aşkın tatlı hulyalarına nail olabilirsin, kardeşçiğiın, b 
nasibim nile hayatının şiirsiz hakikatlc>riymiş. Evet, senin 
ban:ı bir l'liya gibi geliyor! onu niçin bir roman, masal ha' 
süslemek istediğini anlıyamıyorum. Sen aklından ziyade göpl 
dinliyeıı, aşktan ziyade büyüklük, fazilet ve kahramanlık göste 

bir erkek istiyorsun; sen kızların hayata karışmadan önce 1' 

ları hı.tlyaların bir hakikat olmasını bekliyorsun; mlikafatıand~u 
i~in fedakarlıklar anyorsun; arzunun, ümidin, merakın dev~ 
lup olmıyacağını anlamak için Felipe'ni birtakım tecrübelerde" 

çiriyorsun. Yavrucuğum, hayali okşıyan bütün o dekorlaı:"' tf 
sınja bir mihrab var ki orada icra edilen ayin, insanı ebedı sıJ 
bağlar. Nıkahın ertesi günü kızı kadın, aıııkı koca eden l'llutJıif 
kıa, senin bin bir ihtimamla, özene bezene kurduğun binaY' 
vcd<'bilir. Bilmiş ol ki, Lui ile benim gibi evlenmiş olan in 

ela, birihirinP güniil \"Prmiş iki gencin dP, dliğiln elenilen <>ffel""e 
nltmd!l nr:ıdıkları şey, Rable'nin tabiri ile, büyük bir belki'de!S 
ka bir şey değildir. 
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Yazan: Rahmi YAGJZ 
lstınye kcyuırncdJa aıoes1ta lb>ceıKDnveın 
Clonanmaı0 O:glYJmaınHdlaneo~a genen 

teogıraifllaıroa lnlaırekette ~eçttn 
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- 17 gemi idik teğmenim ... Bunların 

13 tanesi İngiliz tahtelbahirleriydi. 6 sı 
E serLindcn 6 sı da B serisinden .. Ko 
ı:odor gemisi E 13 tü.Filotilla E 13 de 
f lunan kapitcn Teodor Drodey tara· 
ınctan idare ediliyordu. 

- Sonra? 
- 3 tane de Franc;ız gemisi. biz ,·ar-
dık. Birimizi öncüye memur etmi~ler 

ı..~İ..'I~apiten Jan Gayyor'ın safir talitel 
ıucuıırıyJi bu ... 

- O tahtelbahiri komşu batarya bi· 
?aı İleride batırdı. 
. - Yazık teğmenim .. Jan Gayyar ço 
~ğerli bir denız kurdu idi... Bunun gibi 
~lafat u~ta:-;ı de~ildi. 
la Didye bulunduğu yerden kinli bakış· 

rını gedikliye dekmişti. Homurdam -
l'ordu: 

- \'atan haini. .Seni gene Fran$ız 
~ivanıharbinin karan ,Fransız kurşun
rına teslim edecektir. 
1<ap0 bu sözkre aldırmadı. Müliı.zimin 

~rgulanna ce\ ap vermekle meşgul ol
du. 

- Peki scrj:ın ... l\farmarada nasıl ha· 
reket edecektiniz? 

- Henüz onu sbylememişlerdi.. Yal. 
lltı boğazdan geçtikten sonra Marmara. 
~ girince geceyi bekliyecek, karanlık 
· sınca komodorun yanında toplanacak. 
h_areket tarzımız hakkındaki direktifle
?i alacaktık. 

- Ütcki gemiler Marmaraya geçtiler 
IQi acaba? 

.... Biz, sırada 16 ıncı idik. En öndeki 
~elQ bir ile bizim tutulmamıza bakılır 
la öteki tahtelbahırler tam~~p geçmi~ 
~unuyorlar demektir. Yani 15 denizal-

··· 
İhsanın tabur komutanına türkçeye 

~rip de anlattığı bu cümle binbaşıyı 
Yrete ve heyecana düşürdü: Sade dik

~t kesilen gözlerini teğmenin gözbebek
erine mıhlayan kumandan tela~la sordu: 
- Ne .. Ne? 15 tahtelbahir Marmara\•a 

llıı ginniş? · 

- Anlatışım göre öyle binba~ım! 
tah Küçücük !\larmarada 15 dü~man 

telbahiri ha!.. Bu mümkün mü hiç! 
- Öyle söylüyor binbaşım! 
- Maamafih bunu süratle umumi ka. 

b·~gfilla haber vermeli. tahtelbahirler 
ır1 · ha eşıp tedbir almadan donanmamızın 
tekete geçmesini temin etmeliyiz. 

t ~inbaşı bataryanın telefonuna koştu .. 
sırierin ilk sorgularında öğrendikleri 

~O.rnatı hüla aten anlattı. 15 tahtelba. 
le irin Marmaraya girdiği haberi gerek 
~~0rd~, l~arargahında. gere~se umu~i 
) argfıhta, harbire nezarctınde. bahn
~ nezarti ve don;nma kumandanlığın
) bornba gibi patladı. Karargahı umumi 
~tığı bir tamimle bunun f e\·kalı'.lde malı 
hu tut~lmasını, ortalığa deh~et saçacak 
Ilı ~e~f ıyetin şuyuuna meydan verilme
~ esını emniyet müdürlüğü ile merkez 
;~tanlı~ma sıkı ~ıkı tenbih etti. . 

Cfan ~ırelcr ara ındaki telefonlar durma
teıf ışlech!cr. Eıwerpa~anın emirlerini Ö

t: 
1 nazırların direktifleri takip etti. ls. 

ı..ırı~·e '·-
1... l\'O}'unda ale ta beklh·en donanma, "um . !et andanh;;.ma gelen telgraflarla hare-

'd~~ _Ceçti. Destroyer filotillalan teşkil 
telll~:: -l\~a-~ara.ya gö_n~erilen (4) der 
haı· ık ıkı hlotıfül denızı taramağa, bu 
~ına Sürüsü halinde içdenize dolan düş bat denizaltılarını bulmağa, esir almağa 
~trnağa memur edildi. 

Q\j ~~ca bot fırkasından çıkarılan 8 ge
A..;a 1 ·ı kısma tefrik edildi. Bunlara da. 
kısırntefanos feneri ile Pendik arasındaki 
~ad~~ karc:ılıkh c:eyir hattı üzerinde mü 
Celije. }en dola~maları. meydana getire. 
llın111rı de, riye zinciri ile l stanbul lima
(fjtilcr ll'luhaf aza~ını temin etmeleri bil. 
'hı. .eter. 

~ne •htirnale karşı köprünün geçit yer. 
1ttir1 ~~ •• •ltı a~lan geçirildi.. Destroyer
ettiti h .. uncJen ka\ac:ık, botların tarassut 
ItlikJe :tt~n geçece-k tahtelbabirlerin böy 
~ha~~ r,irmelcrinin önüne geçildi. 

·~ &araya aksetmemesine fev-

kalade itina ediliyordu. Tayyarelerin ls.. 
tanbul üzerine yaptıkları ham akınlarını 
duyunca aklı başından giden, sarayı 

bırakıp iç Anadoluya çekilmcğe ka
dar karar veren padişah bunu duyarsa 
hiç şüphesiz htanbuldan ayrılır, Konya 
mı olur, Eskişehir veya Ankara mı olur, 
mutlak bir tarafa savuşur, ba~ını alır gi. 
derdi. 
Diğer taraftan Şarl Kaponun ifşaatı ü

zerine harekete geçen Çanakkalcdeki x. 
kolordu kumandanlığı da Narada demir 
üstünde duran destroyer filotilliı.sını hare 
kete geçirmişti. Donanma ikinci kuman
dam Arif beyin emrindeki kuvvetlerden 
ayrılan birkaç destroyer süratle 1\Iarma. 
ra istikametinde harekete _geçirilmiş; bun 
lara da içeri giren (15) düşman tahtel
bahirini aramak, bulmak, imha veya esir 
etmeden dönmemek emri verilmişti. 

Şarl Kaponun itirafları biranda Mar. 
marayr en faal deniz harekat sahası ha. 
line getirmiş; suyun altında gizlenen talı 
telbahirlere mukabil denizin üstüne salı
verilen dostroyer, bot ve diğer deniz va
sıtaları bu göl kılıklı iç denizi her taraf. 
tan aramağa başlamışlardı. 
Turkurnzın ba~mda d_uran Türk tabur 

komutam telefonla kolorduya verdiği bu 
heyecanlı haberden sonra kumandanlık 
esirlerin hemen karargaha gönderilmesini 
istemiş. ertesi sabah sevkedilecek iki üç 
şüpheli insanla beraber esirlerin de ka
rargaha gönderilmesi binbaşı tarafından 
batarya kumandanı Hıfkıya emredilmiş
ti. 

- Rıfkı efendi! 
- Buyurun binbaşım! 

- Bu esirleri karargah istiyor. 
- Hangi karargah efendim? 
- Kolordu karargfıhı .. Tabii bugün 

geç oldu .. Gönderemezsiniz. Yarın sabah 
leyin erkenden bunları da sevke tabi tu. 
tarsınız. Zaten siz de sevkedilecek 3 kişi 
daha var zannediyorum. 

- Evet binbaşım .. 2 erkekle bir kadın! 
- Ha! .. Şu ismini Zeynep diye yayan 

Em1eni kızı değil mi? 

- Evet binbaşım!.. Onları sabahleyin 
erkenden göndereceğim. Esirleri de bu 
akşam yanlarında bırakırım. Yarın şa

fakla beraber Çanakkalcye sevkederim. 

- Olur .. Yalnız nöbetçilere tenbih e
din. Ç:Ok dikkatli bulunsunlar .. 

- Merak etmeyin binbaşım! .• 
Tabur kumandanı bundan sonra batar 

yada çok durmadı; kendi kıtasmda bir 
günde iki düşman tahtelbahiri bulunma
sı, bunlardan birinin batırılması, öteki
nin de esir edilmesi az muvaf fakiyet de. 
ğildi. Bu muvaffakiyctin verdiği sevinç. 
le binbaşı acele tabur karargahına dön
dü. 

Esirler, birkaç gün evvel boğaz mınta
kasında yakla~an, tehcire tabi tutulduğu 
sırada kaçmağa teşebbüs eden genç bir 
kızla iki ermeninin bulundukları (Kaza

man) a götürüldü. Orada muhafaza altın
da ertesi sabahı beklcmeğe başladılar. 

Nöbetçilere yüzbaşı Alfred Didiyenin 
çözülmemesi emredilmişti.. Şarl Kapo ile 
bir arada hapsedilen diğer gemi subayla. 
rı gedikliye kin dolu gözlerle bakıyorlar, 

sli\·ari ile arasında geçen hadiseden müte. 
essir bulunduklarını, ilk fırsatta bu acı

yı Kapodan çıkaracaklarını söylüyorlar
dı. Kazamat, 20 kişi sığacak genişlikte 

toprak zeminli bir oyuktan ibaretti. 

E sirler içeriye konuldular. lki süngülü 
nöbetçi kapının dışında mevki aldı. Bir 

gecelik kara misafirliğini geçirme~e ha
zırl::ınan esir Turkuvaz mürettebatı bu

rada toprak üzerinde kendil.erinc birer 
yer seçtiler, oraya oturdular. 

Kapı Üzerlerine çekilince bütün esir. 
ler elleri ayaklan ba~lı duran süvari DL 
diyenin etrafında halkalanclılar.. Yalnız 

gedikli Kapo onlardan uzak kaldı, Kaza
matın loş köşelerine sinen 3 yeni adamı 
gördü. Onlara doğru yaklaştı .. 

(Devamı var) J 

= 

Dün akşamki güreşler 
Çok gttlı~eu oD<dllYI 
Milli takıma ancak bir kişi terfi edebildi 

06 UII.ıO: Eylülde şehrimize gelecek olan 
Flnlandiya milli güreş takımlyle 

karşılaşacak takımımızı seçmek 
maksadiyle Güreş l<'ederasyonu tara
fından hazırlanan müsabakalar dün 
gece saat 21,3 O da 1'aksiıu stadında 
yapıldı. Müsabakalar, Haziran ba
şında bütiln bölge sporcularının lşti
raklle Ankarada yapılan Türkiye 
serbest güreş !.Jlrinclliklerini kaza
nan güreşçilerle milli takımdaki eş
leri arasında idi. 
Güreş federasyonu stada güzel bir 

ring yaptırmıştı. Bu arada yan hakemle
rinin mUsabaka neticesi hakkındaki fi -
kirlerini bildirmeleri için oturduklan yer
lerde otomatik elektrik tesisatı vardı. 

Hakemler kazanan tarafı göstermek için 
renkli liı.mbalan yakıyorlar, böylelikle 
halk da hakim vaziyette olan güreşçiyi 
anlamış oluyordu. 

Saat 21,30 da milsabakalara başlan. 
dr. Güreşler 15 er dakikadan yapılı
yordu. 

56 Ktl.,O: 

tık olarak milli takımdan Istan
bullu Ahmet Çakırla serbe&t güreş 

birincisi Ankaralı Mustafa müsaba
kası oldu. Orta hakemi eski gü. 
reş federasyonu umumt kA.tlbl Seyfi 
Cenap, yan hakemleri de gUreşçi 

Saim ve antrenör Pelllnen'dl. 
tkl güreşçi de bu mühim karşılaş

mayı kazanmak ve milli takıma se
çllm-ak itin bütün enerjilerini sarre
dlyorlardı. tık devre milsavl blttl. ü
çer dakikalık tecrübe devrelerinde 
de ilk önce Ahmet alta yattı, Musta
fa iyi çalışmasına rağmen Ahmedl 
bi1· kere olsun köprUye getiremedi. 
lklnd Uç dakikada Ahmet de puvan 

kazanacak vaziyet ihdas edemedi. 
Son Uç dakika da ayakta devam et. 
ti. Neticede hamle itibariyle daha 
fal k olan serbest gUreş birincisi An
karalı Mustafa ittifakla galip ilA.n e
dildi. 
61 Kilo: 

Yaşar rahatsız bulunduğundan 

güreşemlyordu. Bundan dolayı mnıt 
takımdan Ahmet ile serbest güreş 

bırlncisi lstanbuldan Halil karşılaş
tılar. 

Ahmet çok gUzel gUreşlyordu. Ü
çüncU dakikada Halifin bacaklarına 
daldı. KöprUye gelen H.aın bu tehli
keyi güçlilkle minder dışına çekll
mokle atlatabildi. Bu sırada sporse
ver veklllerlmizden Gümrük ve İn
hisarlar Velclll AH Rana Tarhan sta
da gelerek mlisabakaları takibe baş. 
Iadı. tik devre berabere neticelendi. 

Kur'ada Ahmet alta dilştü. Halil 
bilhassa ayaklar üzerinde iyi çalışı-

yor, fakat Ahmet de minder dışına 
ka<;arak Uç dakikalık partiyi savuş
turmak istiyordu. 

İkinci üç dakikada Ahmet müthiş 
yer saltoları çekmeğe başladı. Fakat 
oyununu talclp edememesi kat'i bir 
netice almasına mani oluyordu. 

Ayakta geçen son dakikalarda da 
kaybettiği puvanları teH\fi için Ha-

lil fazla hamle yaparak son enerjisi
ni sarfettl. Fakat neticede milli ta
kımdan Ahmet ittifakla ve sayı he
sabiyle kazandı. 
70 ){IJ.A>: 

Bu glircşin, müsabakaların en en
teresanı olacağı tahmin ediliyordu. 
Mil il takımın kıymetli güreşçisi Mer
sinli Ahmet ilk dakikada Tekirdağlı 
tsmafll altına alarak 24 saniyede sır 
tını yere getirdi ve tuşla kazandı. 

Bu seri netiee kimseyi memnun et
memiş, herkes heyecanlı bir müsa
baka görmekten mahrum kalmıştı. 

Ahmet bu galibiyetini çok ant salto
larından biriyle elde etmişti. 

Milli takımdan Sadık ile serbest 
gilreş birincisi lzıııirll Feridun 
ırn rşı lıı ştıl ar. Orta hakem !iğini Sa
d u l ln h yapıyordu~ 

1'1<'rsinli Ahmet \"C nkibi 

Sadık faik güreşiyor ..• İzmirli Fe
ridun boyuna minder dışına kaçıyor
du. tık devrede Sadık galip ilA.n edil
di. 

Kur'ada Feridun alta yattı. Sadık 
tuşla kazanmak için uğraşıyor... kol 
ve bacak kapmalariyle Feridunu 
arka arkaya köprüye getiriyor. Feridun 
müthiş enerjisile tuştan kurtuluyor. 

Son dakikalarda Sadık güzel bir 
bacak yakalama yaptı. Fakat Feri
dun son kuvvetini de harcayarak 

gonk çaimasına kadar sırtını yere 
getirtmcdi ve nihayet Sadık'a ancak 
hillcmen mağHlp oldu. 

87 JUW: 

Bu milsııbaka da hayli enteresan
dı. BUyUk Mustafayı uzun zamandır 
görmeyen halk, merakla güreşini 

seyre hazırlanıyorlardı. Rakibi de 
serbest güreş birincisi Amasyalı 

Hüseyindi. Yan ve orta hakemlerin
de değişiklik yok ..• 

Mustafa kendine güvenir vaziyet. 
te çok pişkin güreşmeğe başladı. tık 
dakikalarda llüseyinl altına aldı ve 
tekkle takarak çe\•irdi Ye kleyl 
çıfleştlrerck iki dakika 14 saniyede 
tuşla knzandı. 

72 IHl.A>: 
Milli takımdan Ankaralı Hüseyin. 

le serbest güreş birincisi Ankı\ralı 

Celdl ringe çıktılar. İki güreşçinin 

de blrlbirlerlnl iyi tanıdıkları belli, 
ihtiyatla güreşiyorlar ..• Fakat Ililse
yfn seri ve atılgan ... Bir iki dakika 

sonra CelA.l da açıldı. Hüseyinl mUş
kUI vaz~yetlere sokuyor ... llk deHe 
berabere bitti. Şimdi CelU altta Hü
seyin üstte güreşmeğe b.aşladılar. 

Duna rağmen CelA.l güzel güreşiyor 
ve puvan kazanıyordu. Hilseyinln 
antrenmansız olduğu belli oluyordu. 

Sonraki Uç dakika da ayakta geçti. 
CelAI güzel kafa kol kaptı. Fakat 
minder dışına dilştliler. Neticede mil
li takımdan Ankaralı Hüseyin sayı 
hesabiyle galip UA.n edildi. 

Maamaflh CelA.l da yenilmesine 
rağmen seyirciler üzerinde cok güzel 

bir tesir bıraktı. İstikbalde kendisin 
den büyük ümitler beklenebllir. 
70 KlW: 

Mersinli Ahmet ikinci gilreşlni A
dil Yenerle yaptı. Mersinli gene ilk 
dakikalarda neticeyi almak istiyor .• 
Bu sırada Adil kafasını kaptırdı. GU-

zel bir köprü ile kurtuldu. Adil Mer
sinlinin hücumlarına iyi dayanıyor. 

Fakat bu, ancak UçüncU dakikaya 
kadar sürdü ve Ahmet yerde güzel 
bir kafa kol kaparak Adilin sırtını 
yere getirdi. 

87 K1W: 

Büyük Mustafa da llknci gUreşini 
Samsundan Seyit Ahmetle yaptı. Bu 
sırada Çoban Mehmedin antrenman
da parmağı sakatlandığı için güreş 
yapnmıyacağı UA.n edildi. Halk, bu
nu protesto etti. 

Mustara ilk hQcumda Seyit Ahme-

d! altına aldı. Maamafih Ahmet de 
c;ok çevik, 'Mustafanın acı kuvvetin
den kurtulmağa c;alışıyor ... Bu ara
da müthiş bir kafa kol kapan Seyit 

Ahmet Mustafayı birdenbire altına 

aldı. Mustafa tehlikeyi kuvveti sa
yesinde atlattı. 

Birinci de\'fe berabere bitti. Seyit 
Ahmet alta gec;ti. Mustafa bir ters 
salto ile Seyit Ahmedin sırtını yere 
getirdi. Maamafih Seyit Ahmet de is

tikbali vaadeden güreşçilerimizden 
blrlydl. 

Bundan sonra güreşlere nihayet 
Yerildi. Güreşlerin sonunda yalnız 

56 kiloda Ankaralı Mustafa mllll ta
kıma terfi etmiş oldu. 

Yakında bu ıekilde bir seçme müsa
bakası daha yapılacak ve bununla esas 

ekip meydana çıkacaktır. O gün Çoban 

Mchmetle serbest güreş birincisi Sam
sunlu Ahmet de karşılaşacaklardır. 

Okspor klübü
nün atışları 

Okspor kurumunca tertib edilen mU. 
sabakalardan dördüncüsü dün saat on 
beşte Okmeydanmda yapılm~r. Mil8a -
baka Okspor kurumu başkaı.• :.;.sıf ile 

umumi kAtip Safi Nüzhet Toksöziln ne

zareti altında olmuştur. Hakem vazi
fesini eski okçulardan İbrahim Özok ile 

Tahir Özok yapmışlardır. Müısa • 
bakaya uzun menzil atışlarıyla baılan • 

mıştır. Her okçu kendisine ayrılan yay
larla üç ok atmıştır. Bunu müteakip otuz 

metreye konulan hedefe atış yapılml§ -

tır. Atışlarda Nevzad Caner, 
Celal Atak, Sadi Kor, Betil, Adnan Ev
ranos, Mehmet Nuyan i)i derece almış-

lardır. Bunlardan başka atışlara yeni 
başlamış olan Nuyon, Sadi, İsmail Üstün 

dağ, HUseyin Bolsu, Aydın Erkman, CL 
had, Tevfik Sırma, pek muvaffak ol -
muşlardır. 

Badema Okspor, hı>r tıafta mUsabaka, 

lanna cumartesi gUnleri saat onbeşte 

lstanbulun en eski stadı olan Okmeyda
nmda devam edecektir. 
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Aşk yüzünden 
bir cinayet 

A!~!.~~·~••d•• 1 
Faik Kurtoğlunun dünkü ekspres'e 
Ankaradan şehrimize geldiğini yazmış· 
tık. Vekiller saat 11,30 da Dolmabahçe
ye giderek Cümhurrcisi Atatürke ta· 
zimlerini arzetmişler, saat 16,30 da 
Başvekil Cclfil Bayar ve Dahiliye, Milli 
Müdafaa, İktısat Vekillerinin de iltiha
kiyle, Atatürkün başkanlığı altmda Sa· 
varona yatında bir toplantı yapılmıştır. 
t~tima üç saat sürmüştür. 

fJlt"" H.L~taı a t ı l lnuh.l t: 
Bundan tam beş ay önce bir genç, ça. 

lıştığı Cibali tütün fabrika ında kendi:.ı 
gibi genç, oldukça güzel bır ışçı kızla ar
kadaşlık etmiştir. Zaman bu arkadaşlığı 
aşka çevirmış, iki genç anlaşmışlar ve 
mesut bir yuva kurabıleceklerini anlamış 
Iar .. Dclikanlınm adı Hikmettir. Fatihte 
Müftü hamamında Handan sokağında 

14 numaralı evde oturan mütekait Neci
bin oğludur. 21 yaşındadır. Sevgılısinin 
adı da Seherdir ve l 7 yaşındadır. 

Hikmet bır çılgın gibi se,·diği Seherle 
bir ay evvel tahayyül ettiğı mesut yuva.. 
yı kurmak düşüncesile, annesi Aliyeye 
başvurmuş. aşkını se\•diği kızı anlatmış 

ve evlenmelerine izin vermelerim, Sehe
rin evine giderek onu kendisi için "Alla
hm emrile,, istemelerini söylemıştir. Ali. 
ye hiçbir müşkülat gostenneden \'e hat
ta hemen kabul etmiş. Ertesi günü de 
oğlundan aldığı adrese ko~arak. kızlarını 
oğluna ,·ermelerini istemic;tir. 

Kısmettir, Aliye. Seheri oğluna \'ere. 
ceklerine dair gene hiçbir müşkül~ta uğ
ramadan söz almıştır. Hemen nişan ya
pılmış. Hikmet birçok masraf yapmış ve 
o günden itibaren de ana evini bırakır. 
casına yeni evine bağlanmıştır. Aradan 
böylece dört uzun ay geçmiştir. Bundan 
on beş gün kadar önce nişanlısı anası. 

daha doğrusu bütün ve 1 Iikmetten yüz 
çevirmişler 'e kendisini eve kabul etme
meye başlamışlardır. 

Deliye dönen aşık 

O günden sonra Hikmet kendini kay. 
betmiş bir haldedir. Bütün gecelerini sev 
gilisinin sokağında. onun kapısı dibin. 
de geçirmektedir. Bir çocuk gibi ağlayan 
ne yaptığım bilemi~ en Hikmet her fır
satta sevgili ine yalvarmaktan geri kal
mamıştır. Seherin ana~ı Ayşeye elleri. 
ne kapanarak yalvarmıs ve kurmayı bü
tün caniyle istediği aile yuvasının bozul
mamasını i.temiş fakat bu yalvarmalar 
onlar üzerinde en küçük bir tesir bile 
yapmamıştır. Yalnız bununla da kalma. 
dıklan söylenmektedir. Bütün vaktini, 
sevgilisinin kapısı önünde gecelemekte 
bulan Hikmet oradan da kovulmuştur. 

Sebep ne idi ? 

Genç aşıktan birdenbire yüz çevrilmiş 
olrnac;ı, Seherin kendi memleketlilerin -
den bir mavnacıya verilmek istenmesidir. 
Filhakika Seherin kısa bir zaman içinde 
yol verilen Hikmetin yerine şimdi bir 
mavnacı nişanlısı vardır. 

Bu hal, Hikmeti büsbütün yaralamış
tır. lizeti nefsine indtilen bu büyük dar. 
benin tesirile kendisini büsbütün kaybet
miştir. 

Seherle nişanlandığı gündenberi, bütün 
kazancım onlara veren, kurduğu hayali
nin biranda ve böyle feci bir şekilde }ıkı. 
lıverdiğini gören Hikmet artık ne yaptı
ğını bilemiyecck bir \-aziyettedir. 
Yalnız bir ~Y düşünüyor, se\·gilisini 

bulup kendisinden bunun sebebini sor
mak. Tercihinin iç yüzünü anlamak. Gün 
lerce dola~ıyor. Beklediği fırsat eline gel
miyor. 

Nihayet 
Nihayet Jün saat tam 15 de Gelen

bevı orta mektebinin önünde bulundu· 
ğu bir eırall:ı. Seherin annesi Ayşe ile 
birlikte oraı'fr.n geçtiklerini görmüş ve 
hemen Sehere yaklaşmıştır. Niyeti yd
nız yukarıdaki, günlerdir kafasını tır

malayan sualin cevaplarım almaktır. 
Sehere: 

- Beni mavnacıya tercih etmenin 
sebebi ne?. - diye sormuş. Fakat Seher 
yerine annesi cevap vermiştir: 

- Haydi oğlum git 1 Kısmetini baş 
ka yerde ara .. Artık tercih filan mest-· 
lesi kalmadı. Kızımı nişanladım bile .. 

Bu söz, günlcrdenberl zaten asabı 
bozuk oaln Hikmet üzerinde çok fena 
bir hava yaratmış, verecek cevap bula
mamış, kan gözünü bürümüş ve hemen 
bıçağını çekerek Ayşenin sol böğrüne 
indirmiş ve onu yere yıkmıştır. Sonra 
da Sehere hücum etmiş, onun sol kolu 
ile omuzuna müteaddit defalar bıçağını 
80kup çıkarmıştu. 

Hadiseyi etraftan görenler, gözünü 
kan bilrüyen Hikmetin üzerine atılıp, 

elinden bıçağını almak istomişlerse de, 

genç bıçağını uluorta sallamıya ve her· 
kesi tehdide başlamış ve yanına yaklaş
malarına rr. i.ni olmuştur. Halk bu şe
kilde korkup kaçınca, Hikmet, yerde, 
kanlar içinde yatan Ayşenin üzerine 
tekrar hücum etmiş ve gene muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. 

Lince do}ru 
Başvekilin sc~'alrnh 
Başvekil Celal Bayarın Salı akşamı 

"Aksu,, vapuriyle Zonguldağa ve ora · 
dan Karabüke gideceği malumdur. 
Celal Bayann, Karabükten Kastamo
nuya geçmesi muhtemel görülmekte· 
dir. 

-~ 

Hikmet, ken.:lisine aşk azabını tat
tıranlardan böyle feci bir ıekilde inti
kamını aldıktan sonra, yanına yaklaşa
mıyan halkın fırlattıkları taşlara maruz 
kalmıştır. lşin fena bir safhaya girdiği
ni görür görmez de Sultanselim istika
metinde kaçarak gözden kaybolmuştur. 

Nafia ve inhis:ır vekilleri 
lzmire gidecekler 

Japonların bir ileri karakoltl 

Derhal çağırılan sıhhi imdad araba
siyle vücutlannın muhtelif yerlerin
den ağır surette yaralanan ana kız Ha
seki hastanesine kaldırılmışla;dır. 

Bu sabah hastahaneden yaralıların 
sıhhi vaziyetlerini sorduk. Yaralarının 
~ok olmakla beraber hepisinin sathi ol· 
duğunu, ölüm tehlikesinin bulunmadı
ğını öğrendik. 

Öğrendiğimize göre Nafia Vekili, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ağustos 
içinde lzmire giıdeceklcrdir. Ali Çetin· 
kaya, f zmir Su Şirketinin satın alınma
sı işleriyle meşgul olacak, Aziziye tü· 
neli inşaatını tetkik edecektir. 

Gümrük Vekili ise, Çamaltı tuzlasını 
gezecek, izmirde kurulması kararlaşU· 
nlan ıarap fabrikasının yerini görecek· 
tir. 

Loid Corç 
Versay muahedesi 
haflralarını yazıyor 

Hikmet bu sabaha kadar henüz ya
kalanamamııtı. 

Hikmetin anası ne diyor? 

Kendisiyle konuşan bir muharririmi
ze Hikmetin anası ıunlan anlatmııtır: 

- Oğlum Seherle Cibali fabrikasın
da tanışmı§tı. Bir gün bana geldi. Se
heri sevdiğini onunla evlenmek istedi
ğini söyledi. Kabul ettim. Bizzat ken -
dim giderek km. oğluma istedim. Milş· 
külat çıkarmadan verdiler. Nişan yapıl
dı. 

Bir çok para sarfcttik. Nişan güni'n
den sonra oğlum onların damadı oldu. 
Kazancını onlara verdi. Biz kenıdisini 
ancak her gece saat 1 O dan sonra göre
biliyorduk. 

Bir gi.in kızlarını oğlumdan ayırara.lc 
kendi memleketlileri olan bir mavnacı
ya vermek için oğlumdan on bet gii:l 
kadar evvel yüz çevirdiler. 

Bu oğlumun Arına gitti, Hepsine ay
n ayrı yalvardı. Para etmedi. Çılgına 

dönmüıtü. Gecelerini hep sokaklarında 
geçiriyordu. 

Kendisine nasihat ettik. Fakat kim 
dinler, aık delisi olmuıtu o.. Bir gün 
oğlumu kapılarından da kovıdular. 

İşte olanlar oldu .. ,, 

Hatayın 
bayramı 
~ Uaştaralı 1 incide 

lann salı gününe kadar çalışmalarını bi. 
tireceklcri ve çarşamba günü konferans 
umumi heyetinin toplanacağı sanılıyor. 

Suriyenin Ankara mümessili Emir As
lan ani olarak hastalanmış \'e nürnune 
hastanesine kaldırılmıştır. Anjin dö Pu. 
atrin krizi geçiren Suriye mümessiline 
Hariciye vekfiletimi% ve Fransız sefareti 
tarafından acil şifalar temenni edilmi~ 
tir. 1 

Şehrimizde bulunan Londra büyük 
~]~imiz Fethi Okyar, dün Atatürk tara
fından kabul cldilmiştir. 

Matbuat hürri
yeti ve isviçre 

Beynelmilel gazcte
clllk federasyonun
dan lsvlçre çekiliyor 

Bem, 1 O (A.A.) - Şam peride heyeti 
umumiye halinde toplanan İsviçre mat
buat cemiyeti azaları şimdiki be)11elmilel 
gazetecilık federasyonundan çekilmeğe 

karar vermı~lerdir. Bu kararın \'erilmesi
ne sebeb olanlar federasyonun yüksek 
prensibi olan matbuat hürriyetinin fede. 
rasyona aza bulunan devletlerin büyi.ik 
bir kısmında mevcut olmadığını ileri sür 
müşlerdir. Heyeti umumiye, merkez ko
mitesini münasip bir zamanda ecnebi 
matbuat tcşekküllerile temasa geçerek 
müzakere yolu ile bir beynelmilel gaze. 
teciler anlaşması vücuda getirmeğe me
mur etmiştir. Bu takdirde gazeteciler a
rasındaki münasebetler mesleki mc__~e. 
lere inhisar edecektir. 

kaç gün istirahat etmek üzere çarşamba Lo~rada iki cücenin evlenişi halk 
Fransız büyük elçisi Henri Ponsot, bir r· 

günü 0 l5't~nbula hareket edecekti:. . • için çok eğlenceli bir vak'a te~!,il ctmı~ 
E çı m z Fransız Başvekılı ıle tir. Bu cücelerden erkek 110, kadın da 
ııöı üştü 105 santim boyundadır. Evlendikleri 
Paris, 9 (A.A.) - Baş,·eki!' Daladier gün sokaklar onları görmek i~in kala· 

Türkiye büyük elçisi Suat Davazı kabul balıkla dolmuştur . 

eylemiştir. Resimde iki yeni evli kiliseden çı-
Mo:ıkova, 9 (.ı\.A.) - lz•:e~tiya gaze. karlarken görülüyor. 

tf'si Türkiye - Fransız dostluk paktını 

mevzuubahs ederek diyor ki: 
"Türkiye ile Fra.nsa arasında ha"ıl olan ı 

anla~ma. eminiz ki kollektif emniyetin 
talcviyesinde mühim bir unsur olacaktır. 
Türk - Fransız paktı yalnız bir dostluk 

yeti o anlaşmaların tatbikinde gösterile
ce!< dürüstiye bağlıdır. Bunu isbat için 
şunu zikredelim ki Fransa ile Polonya a. 
rasında da aktedilmiş bir ittifakname 
\·ardır. Fakat Bekin siyaseti yüzünden 
bu ittifakın ameli ehemmiyeti hemen he· 
men sıfıra inmiş bulunuyor. Herhalde 
mademki Türk ve Fransız hükiımetleri 
fevkalade muğlak bir vaziyet içinde e-ki 
ihtiWfüırına muslihane bir tarzı tes\ iye 
bulabilmi~ler ''e madem ki ayni zaman. 
da Turk - Fransız münasebetlerinin he.. 

A\TUpanm bugUnkU karışık ve ihtllli
h vaziyetine sebeb nedir? bunun sebebi, 
Versay muııhedesi olarak gösteriliyor ve 
bu munhedeyle Avnıpanm haksız bir 
taksi~ uğradığı, bu günkü ihtilafla -
nn da bundan çıktığı ileri sürtilUyor. 

Versay muahedesini imzalıyanlarm 

başındakilerden o zamanki İngiliz başve- ı 
kili Loyd Corc, şimdi o günlere ait olan 
hatıralarını neşretmeye başlamı~tır. 

Loyd Corc, Vcrsayın, galib devletle -
rin rnağlüb devletlere zorla kabul ettir. 
dikleri bir muahede olmadığını iddia et
tikten sonra bunun delili olarak 1916 -17 
deki, yani hnrbin son senelerlndeki şu 
vaziyeti gösteriyor: 

"lngiltcrcde kuvvetli bir hUkümet, ef
kürı umumlyenin zafer kazanılamıyaca
ğı hakkındaki kanaati üzerine dü§mliştü. 
Belçika ve Sırbistan hemen hemen ta
maıniyle orta Avrupa devletlerinin eli 
altında. bulunuyordu. 

Romanya da orta Avrupa devletleri -
nin orduları ile çiğnenmişti, petrol ve 
buğday servetleri onların eline geçmişti. 

Türkiye, bizim bütün gayretlerimize 
karşı kendini göstermeden hiç de geri 
kalmıyordu. Çanakkaledekl taarruzumu-

ızmitteki . 
merasım 

_... Başlarafı 1 incide 
old.ı. Bundan sonra Iktısat Vekili Şa
kir Kcscbir, bir nutuk ooyleyerck ez
cümle derli ki: 

"- Başvekil Celal Bayar, rahatsız· 
lığı dolayısiyle küşat resrr.inde buluna
maktan büyük bir teessür içinı:ledir. Bu 
şerefli vazifeyi bana verdi. Bir gün ev
vel de Atatürkün yüksek huzurlarına 

kabul edilerek fabrika hakkında kendi 
leriyle görüştüm. 

Büyük AtatUrk Izmit halkına bu vesi. 
le ile selamlarını bildirmem vazifesini 
bana verdi. Ata türkün, başvekilin se
liı.mlannı bu vesile ile bildiririm.,, 
Şakir KesP.bir bundan sonra, fabrika

nın 2 milyon türk lirasına mal olacağmı, 
senevi 800 bin lira kıymetinde iş yapa
cağını söylemiş, ve §Öyle demiştir: 
"- Kimya fabrikası, gayriinsani harb· 

lorda vukubulacak bir tcacvüze karşı 

müdafnn. için Tilrkiyenin elinde iyi bir 
silfıh olacaktır. Türkiye, bütiln dilnya 
çok iyi bilir ki, sulhpcrverdir; sulhli ko
ruyan vo sulh için çalışan bir devlettir. 
Fakat kendisine kat'§ı yapılacak herhan-' 
gi bir tceavllzde kendisini müdafaa et -
mek zaruretindedir ... 

Temelatma merasiminde. ordu mlıfetti. 
şi orgeneral İzzettin. Si.ımerbank erktını, 
amiral 0kan. kolordu kumandanı Ahdür
rahman Nafiz. tümgeneral l\1ürsel. tuğ. 
amiral Mehmet Ali. tuğ amiral Ali, bir 
çok mebuslar hazır bulunmu~lardır. 

Sabahleyin de s.porcular abideye çelenk 
koymu~lardır. 

DOKTOR 

muahedeo.i değil ruhu itibarile ayni za
manda bir isti~are. matearma yardım 
etmemek ve taarruzda bulunmamak mu. 
ahede~idir. Bu ise So\')'etler birliğinin 

Frano:a ve Türkiye ile komşularından 

bir çokları ıle akdetmı~ olduğu anla~ma· 
lann ruhuna tamamile uygundur. 

So\')'et efkarı umumiyesi, enternasyo. 
nal me$Clelerin hallinde Sovyet hükume
tinin tc5rikı mesaide bulunduğu bu iki 
dc\•let aracında böyle bir anla~manm 

akdini tasvip ve takdir eder. 

yeti umumiyesini tanzim edebilmişlerdir. , 1 YUSUF P. Eczacl!>ğlu 
MezkOr anlac:manın me,·kii meriyete gir- Hüdavendigar caddesi 55. Sirkeci. 
mesile hem iki memleket için hem de u. ' Hergün: (10 - 12) ve ( 14 • 18) 

Anlaşmaların fili kıymeti ve ehemmi. 

mumi rulh davac;ı için hayırlı neticeler arnsı hastalarını kabul eder. 
alınabileceğini beklemek hususunda kafi • ~'~~e~~~~3E~3e•1 
derecede sebebler vardır . ., 1 l 

zu geri püskürttü \'O aylarca Marmara)'S 
girmeye çalışan kuvvetli bir orduyu sU· 

larmdan uzaklaştırdı. 
.Mczopotamyada yenildik ve bir tngL 

liz ordusu Türklere mağliib oldu. su,·e)1 
kanalmda da Türk kuvvetleri mukave" 
met etti. 

Rusyanın bUtUn o kuvvetli ordu· 
lan mağlb edilmişti. Rusyanm bfrço1' 
geniş arazisi Almanlara, A vusturyalılat 
tarafından işgal olunmuştu. Rus askerle" 
rinin manevi kuvvetleri bozulmuştu ~ 

bUtUn memleket ihtilal havası içindeydi. 
Almanların Fransa üzerindeki bUtilJS 

taarruzları hiçbir harb tarihinde görül• 
memiş bir zayiatla geri püskürtillmilştür• 
Yalnız Som muharebesinde itilaf devlet" 
lcri 600.000 den fazla zayiat vermişler
dir. 

Gemilerimize karşı yapılan tahtelba ~ 
hir taarnızlan ticaret gemilerimizi bU ~ 

yUk bir tehlikeye dUşürQvor :vA adan>Jllf 

yiyeceksiz bırakmakla tehdid ediyordu. 
1917 kanunuevve linde istüa etmiş o. 

lan İngiliz kabinesinde en çok sözü g~ 
çen na.zırlar arkadaşlarma harbe dah• 
birkaç ay devam edemiyeceğimizi sö)" 
lemişlerdi. Deniz sahasında en salahi ' 
yeUi olan adamımız tahtelbahir hUcuııı• 
lanna karşı hiçbir çare göremiyordu. 

İgçiler arasmda da memnuniyetsiz!~ 
gittikçe artıyordu. Memlekette harb •• 
lcyhtan cereyan kuvvetleniyordu. Şe " 
hirlerdo ve sanayi merkezlerinde yapı• 
lan mitinglerde harbe son \'erilmesi id• 
teni yordu. 

Fransayla anlaşmayı yapmış olan ıorô 
Lansdavn gibi en değerli hükumet a • 
damlan bile şu kanaate varmışlardı: bıat' 
bl terketmekten ve derhal sulh mUz:ı ' 
kerelerine girişmekten başka yapacaJ 
bir şeyimiz kalmamıştı. 

Amerikanın vaziyeti 

Amerikadan yardım umarak o tarııf• 
gözlerini çevirmiş olanlar büyük bir sıı· 
kutuhayale uğramışlardı. Çünkü o sırf' 
da yapılmakta olan cumhurreisliği seçi· 
minde Vilson kazanmıştı Halbuki \•ıl• 
son memleketi harbe girmekten alı.kof' 
duğu için seçimde zaferi elde etmişti 

Vilson, intihab propagandalarından c-:• 
vel de, sonra da bizim hedeflerirrıi:::e 
kar§ı hiçbir taraftarlık göstermiş dcP1' 

ııdl. Belçlkanm lııgali hakkında da ne ıc 
te, ne aleyhte hiçbir fikir izhar ctıne ' 
m~~ ~ 

B.ı vaziyet karşısında ltilfı.f devletle 
nin bUkümet adamları milletlerine arııı• 
lannı kabul etlircct"k bir mevkide b\l • 

lunmuyorlardı. 

Diğer taraftan. Alman hük\imetlııl11 

bafjmd;ı bulunanlar cesaretlerinin ıcırıt; 
mış olması &öyle dursun, o sıralarda )itti 
cephede kazandıkları zaferlerle ınııııe, 
ku\·vetlenmiş bulunuyorlardı ve mu~, 
knten Rusya cihetinden çekilerek J. 1 
man imparatorluğunu Baltık eahilleti"tl 
doğru uzatmayı düşünüyorlardı. G~ 
Brlcy bakır madenlerini elde otıni~. -·'' 
çıkayı da kontrolları altına almış oltıı'" 
tan dolayı memnun bulunuyor!ard'· , 

Fransayla İngiltere, denizaşırı rrıU-et' 
temlekelerindeki bazı isyanlarla , 
meşgul olmak mecburiyetine dUşn1Ut 
lordi. 

(Dcuını \&r) 
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f. ~dan111 köşesinde bir gecelik misa
ır · ını scyı eden Kardek birdenbire hay-

retle d 1 ' . ura adı. Sonra başiyle kansına 

"
ışaret etti. Kadın da paralan gördü ... 

c hay · d g'· retın en onun ağzı açık kaldı, 
Ozlcrj bayku• .. 1 . 'b' b'' "d" 

'l .. ~ goz crı gı ı uyu u .. 
Ure~· le gı çarptı. Duramadı, odadan çıktı. 
ocaııı da arkasından .. 

Radın, sesi titriyerek: 
- Cordün mü? diye sordu. 

* 
Sil rprizl 

dakika fedaya haz•rım. 

Jan Dorsen 
atılmağa hazır olup olmadığına baktık
tan sonra : 

n delikanlının elinden fırlayan bankno 
larrn üzerine atrldr. 

Sessiz bir kaç dakika geçti.. Sonr 
evin önünde ayak sesleri duyuld 
Kardek: 

- Aman ya Rabbi, mahvolduk, 
haykırdı. 

Kadın kendini topladı. Kapıya 
ru ilerledi; dışarrdan Leontinin: "Be 
geldim anne.,, diyen şen sesi duyuld 

t'' - Vay canına ... Herifin, adanın bü
un tnahsulünü alacak parası var .. 

Koca karı bir deli gibi güldü: 

- Dinle .. Evvela içeriye ben gire
rim .. Onunla konuşmağa başlarım. Bir 
vesile bulur, ç.ç<:uğumuzdan bahseder, 
yavrumt1zun ıesrr.ini gösteririm. 0, 
lambaya sokulur. İyi görmek için eği
lir .. Sen yavaş yavaş ilerler ve şöyle 

güm diye baltayı indirir, başını gövde
sinden ayırırsın ... 

Biraz sustu, sonra razı olmuş bir 
sesle: 

- Bakm oğlumuzun reıımini.. O da 
sizin yaşınızdadır. Her halde sizin gibi 
yakışıklı olsa gerek .. 

Artür çocukluğundan kalma resmi 
alarak: 

Bir saniye sonra annesinin, babas 
nın sevincine yakından iştirak etme 
için içeriye giren genç kızın gözün 
kanlı ceset çarptı. Kız bir çığlık sah 

\' - Başka söyliyeceğin yok demek. 
/vrumuzun beş parasız 1Jlduğunu dü
/\un~cdin bile .. Kimbilir belki şimdi 

rturün .. 
!{ •Ul sokaklarda sürtiıyor. 

ardck başını kaşıdı .. 

r• -:i Ne yapalım, bazı insanlar anala -
·n an 

ten . Şanslı doğuyorlar.. Oğlumuz 
k gın olsaydı her halde biz bu halde 
alttıaıdık. 
-i. k't yı ya, bizim bu parayı almamıza 
rn ına · nı oluyor?. 
Eski kürek mahkumu: 

hır- Çıldırdın mı? dedi, bu kadar genç 
."dama ne yapabiliriz?. 

ta K~ca karı erkeğinin bileklerinden tu
tak gözlerini gözlerine dikti. 

etı - Ahreti boylarsa parayı almamıza 
gel kalmaz .. 

- 01 ..... ınaz .. Bu olmaz .. Bunu yapa-
"•iltrı. 

\le-: Korkak., Sen oğlunu böyle mi sc-
rsın E- .. 

/\r U • . .' ger bu paralar hızım olursa 
t r om .... 

ilıuh runun sonuna kadar kimseye 
taç olmadan yasar .. -o ~ lnıaz .. Artık kan dökemem .. 

Yo;- ~anım bu işte korkacak bir şey 
de d~ı. .Dünyanın bu kimsesiz köşesin
da unyadan ayn yaşıyoruz. Etrafımız 

tcsea· \tar k' ı sakhyacak o kadar çok yerler 
ı ... 

· l<ardek son bir itirazda bulunmak 
ıstedi. 

da- O genç, ben ihtiyarım. Nasıl olur 
onu öldürebilirim?. 

- Olmaz, yapamam.. Bu zavallının 
hiç bir günahı yok .. Sonra bu adam oğ· 
lumuza ne kadar çok lıenziyor .. 

- Daha iyi y:l ... Biz de bu cinayeti 
oğlumuz için yapıyoruz. 

- Olmaz, günahtır! .. 
Kocakarı alay etti: 
- Vay, ne kadar çok hassas olmuş

sun! Fakat bunlar bahane, sen korkak 
bir adam, kötü bir babasın ... 

İhtiyar Kardek kızdı: 
- Den kötü bir bab;ıyım ha... Hal

buki ben yavrumuz için kendimi her 

- Peki, dedi. Maderr:ki öyle istiyor-
sun! Kendimizi mahvedebiliriz. Ye-
ter ki yavrumuz istifade etsin .. 
Kadın mutfağın köşesinde duran par

lak baltayı al::lı, getireli. ihtiyara ver
di. İhtiyar boğuk bir sesle: 

- Ilaydi yürü, ben de geliyorum! 
dedi. 

K-:-cakarr odaya girince Artür ürper
di. O hala banknot dmeti elinde tatlı 

tath mırıldanıyordu: "Bu onlara sürp· 
riz olacak, .. Kadın çarçabuk köşedeki 

sandığı açtr. İçinden sararmış bir resim 
çıkar::lı .. Göz ucuyla Kardekin arkadan 

- Bakayım! dedi. Mazisini yaşatan 
resmi heyecanla aldı. 

Işık odanın bir kıs:nmr aY'd.ıniatıyor
du. Kardek arkadan sessizce yakla::ıtı .. 
Kamburunu doğrulttu. Son kuvvetini 
sarfeden bir oduncunun ümitsiz gayre
tiyle baltayı delikanlının boynuna in
dirdi. 

Kan etrafa frşknıdr. Boynun yansı 
gövdeden ayrrlmrştı. Yaptrğmdan ür -
ken katilin elinden baltası düştü. O ka
dar istedikleri parayr almak için cese-

de yaklaşacak kudreti y~ktu. Kocaka-

da~ t>eınek bir balta kaldıracak kadar ~9 ya~ında dünyaya ç:özlerini yuman Franqz kadın te:nic::çisi Süzan L1'nglanın cenazesi gözyaşları arasında kaldırılmı~ 

, verdi .. Hıçkırıklar arasında: 
- Ka~:ieşim Artür, Artürl 
Diye kafası yan kesik vücuda doğ 

ru atdd[. 
Kardek, ölüyü kucağına aldı, siya 

gözlüklerini çıkardı. Ahenksiz, boğu 1 

bir sesle: 
- Oğlul'l'I, oğlum .. Evleadımı öldür 

düm!. . 
Diye, boğuk boğuk uludu, sonra, sus 

tu .. 
Daldığı derin uyuşukluktan insaı 

iliklerine kadar ürpertecek bir kah 
kahayla uyandı. Kahkahayı, aklını oyn 
tan ihtiyar kadın atmıştı. Kardek he 
men jandarma dairesine giderek tesli 
oldu, Kansı bir ay sonra bir delilik lıuh 
rant içerisinde ölıdü .. 

Rehberim hikayesini bitirdi: 
- Her gece ortalık karardıktan sen 

ra, ölen çocuğun ruhu bu ev harabesi 
nin yakınlarında dolaşır, güneş doğun 
cıya kadar bekler .. 

Çeviren: Muzaffer ESEN 
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Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 
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tımaru No.: 1 (Sakarya Sineması) 
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da Tıergün sa.at 15 - 19 kadar. 
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lr ı...urı ... an iç taraftaki sürgüyü çekti .. 
ır saniye sonra dışarıya çıkm:ş bulu

n .. 
uyordu. Adeta sersemlemişti. Heye-

candan bunalmış bir halde idi. Bigor
nun seslenmesi üzerine söğüt ağaçları 
~asından ortayan dört beş kişi çıktı. 
oşuşarak yaklaştılar. Arkadaşlarının 

dudaklarmda dolaşan sualler bir işar:t
le kesti .. 

- Çabuk olalım .. Bir kaç dakika 
sonra belki geç kalmış oluruz. Sandal 
nerede?. 

Maskeli adamlardan biri: 
- Şurada! .. Direğe bağlı .. - dedi. 
- Binelim .. 

1 
Beşi de sahile koştular ve orada bağ

.1 _auran sandala atladılar. Sandalın 
'Pı çözüleceği sıdada Büridan: 

- Bigorn nerede? - diye sordu. 

İp çözülmüş, sandalın kürekle itil-
tllesind b 
h.. en aşka bir şey kalmamrştt. 
ooy) b" 
.... e ır sırada Bigomun ortaıd:ı olma-
"1as1 n·· "d r· urı anı kuşkulandırmrst1. İcle 
ındcn biri: ~ ~ 

tn - Gidelim. Yukardan bir ok yağ
tıruna tutulabiliriz - dedi 
Bür iclan: ' · 

Ye~ Bigorn ! - diye seslcn~li. Bir sani
c ekleyelim .. Bigorn gibi sadık ve 
esur b' 

d.. ır adamımı burada bırakıp gi-
'-tllenı B' ·· ıgorn !. . 

k~Bigorn karanlıklar arasından çıktı .. 
-§arak ld' B' atı ge ı. ır sıçrayışta sandala 
adı: 

i;" liaydi J ·dedi. 
unu .. 1 

ııand soy erken dizleri bükülmüş 
alın i · d ' la b Çın e yıkılıp kalmıştı. Bunun-

erabe 
fl ii .. r sandal açıldı ve nehrin sula

Stunde .. .. . 
_ L suzulmıye başladı. Biri: 
s· ansölo fenalaşıyor J - dedi. 

tcvatgorn, dişlerini biribirine çarparak 
P Verdi: 

- J!:y - y et Ciiyom ! Fenala~ryorum .. 
_ li oksa fena bir şey rni içtin?. 

tlıen b' ayır Gotye ! Bir hayal gördüm. 
ır adaının tekrar görünmesi .. A-

man ne fena .. Ne korkun; şey!.. Tüy· 
!erim diken diken olıdu~ 

Sandalı bir sükut kaplamıştı. Yalnız 
Lansölo değil, cesur, ölüme meydan o
kuyan bu beş adam titredi. 

Bigornun gördüğü hayal şuydu: 

Kapının açılmaması için ağaçlarla 

yaptığı siperi yıktığı ve Büridanın ku
le<den çıktığı sırada karanlıklar arasın
dan simsiyah bir hayal göründü. :Cıı 

hayal yavaş adımlarla Büridanın çıktığı 
kapıdan kuleye girdi. Bu bir kadınclı. 

Bigorn acaba bu kadının yüzünü gör· 
müş müydü? Yoksa, gecenin bu saatin
de böylece kuleye giren kadının esra
rengizliğine mi meraklanmıştı? Lansö
lo takip etti. Ona merdivenin ilk basa
mağında yetişerek şiddetle kolundan 
tuttu .. 

Kadının yüzünde siyah bir maske 
vardı. 

Lansölo: 
- Sen kimsin? - diye scrdu. 
Ka.:lın, kuvvetli adımlarla duvara ta

kılı fenerin yanına yaklaştı. Şimdi yü
zü aydınlıktı. Bu kadın: 

- Mel'un adamın mel'un upğı, • cii
ye seslendi. - Benim kim olduğumu öğ
renmek mi istiyorsun? Öyleyse bak. 

Yüzünden maskeyi çıkardı. Lansölo, 
bir an kadar kadına hayretle baktı. Son 
ra bu kadının kim olduğunu hatrrli1dı .. 
Korkudan morardı. Sendeleyerek kaç
tı . 

Bu küçük Janın annesi, Dam clö 
Dramandı .. 

Dijonda kraliçenin hançeri altında 

yıkılan kadın .. 
Bu kadın Margarit dö Bürgony'ı;in 

hizmetçisi Mabcldi. 

Sandal, Sen nehrinin ~rintili, çıkın
tılı sahilini takip eclerek nihayet Luv
run büyük kulesinin üst tarClfına ya
naştı. Gotye sandalı kazığa bağladık -
tan sonra başta Büridan olmak üzere 
beş kişi sahile çıktılar 

söylüyorum .. Beni affediniz. Demin 
denbcri siz beni ezdiniz, şimdi de ben 
sizi .. Tehdide mukabil tehdit .. Madam 
ben o kızcağızı seviyorum. Hayatımın 
ümidi onıda .. Ona daha dckunmıya va
kit bulmadan öldüğünüzü göreceksi· 
niz .. 

Margaritin yüzü sarardı. Dişleri gı
cırdadı. Gözleri, saklanan katilleri ça-' 
ğıracak gonku amdı .. 

Fakat içindeki aşka mukavemet ede
memiş olacaktı ki dudakları titriyc
rek: 

- Çaresi olmıyan bir şey için beni 
icbar etme, Büridan ! - dedi. Bu genç 
kız senin olamaz. Bilsen. Bir gün gelir 
bunu da öğrenirsin .. O zaman, bu da -

kika<la Margariti teessürden teessüre 
sürükliyen hakikati öğrenir ve bana ;ı

cırsın .. israr etme .. Daha vakit geçme
di.. 

- Evet, vaktin geçmediğini biliyo 
rum .. İsrar etmem lazım .. Buradan sağ 
olarak çıkmam, bir çuvala konup Sen 
nehrine atılmamam için bu lazım. 

Margarit mosmor kesildi. Büridcının 
N el kulesi esrarını bildiği bu sözlerin· 
den anlaşılıyordu. Bu, onu çileden çı

kardı .. Vahşi bir hayvan gibi homur -
chndı. Gonka doğru koşarak t~knıağı 

yakaladı. Fakat Büridan ,onun tokmağı 
in.dirmesine meydan vermeclen bileğini. 
tutarak mani oklu. Ayni zamanda: 

- Madam, - dedi. - Biliniz ki kral, 
bir saat sonra burada bulunacaktır. 

Margarit mUthiş bir çığlık kopararak 
dvgrulclu. Şimdi yüzün:ie aşk çizgilcrı 
)'erine kin ve hiddet çizgileri görünü -
y:ırdu. 

- Memnun sun değil mi?. - ·diye ho
n~urdanclr. 

- Temin ederim ki madam, hurada 
öğrenmek istediğim şeyi öğrenerek sağ 

çıkmazsam, kral burada bulunacak .. 
- Ben bir çeyrek sonra Luvrde bu

lunabilirim. Fakat sen, sen ne yapacak-

sın, gebereceksin! Geliniz!. Geliniz!. 
Kapılar açıldı. Strajildo ve yanındaki 

en iki kişi içeri girerek Bürildanın üze
rine yürüdüler. 

Büridan tiz ve müthiş bir sesle: 
- Margarit, - diye bağ rdı. - Ölü

mümle birlikte sen de ölmüş olacaksın .• 
Çünkü kuleden dışarı çıkamazsın .. Ka
pıları dışaridan kapattırmış bulunuyo
rum .. 

Ayni zamanda Büridan yüzükoyu~ 

yere atıldı. Sonra doğrulclu ve bu doğ
nılıışu sırasmda Strajildoya sarılarak 

bütün kuvvetiyle bileğin1den ısırdı. Ca
ni can acısiyle haykıraAk elindeki kılı
cı bıraktı. 

Büridan hiç yoktan bir kılıç sahibi 
olmuştu, şimdi .. 

Bir sıçrayışta masanın arka tarafrna 
geçti. Bu sırada Büridana hücum eden
lerin birisi tehlikeli bir surette yarala
narak yere yıkıldı. Bunlar iki saniyede 
olmuştu. Büridan hem kenıdisini müda
faaya çalışıyor, hem bağrıyordu: 

_.., Margarit .. Bir dakika sonra ölmü' 
bulunacağım ve sen kendini kurtarmak 
için geç kalmış olacaksrn. Kapıyı aça -
mıyacaksın .. Kral gelecek .. 

Bu sırada boğazından yaralanan bir 
herif daha yere yıkıldı ve bu kraliçe
ni:ı ayakları ucuna yuvarlandı. 

Katiller: 
- Vurun, öldürün! diye bağrıyor-

lardı. 

Margaritin sesi duyuldu: 
- Geri çekilin köpekler .. 

Katiller biribirine girerek kaçı§tılar. 
Yaralı arkadaşlarını da beraberlerinde 
götürmeyi unutmadılar. Bürrdan kılı

cının ucunu yere dayayarak durdu. 

Bu sırada Strajildo s~luk soluğa o. 
daya girdi: 

- Madam bu serserinin söylediği 

doğru .. Kapıyı açmanın imkanı yok .. 
- Sen sorulmadan söz söylemek ce· 

sar etini kimden aldın!.. Defol köpek 1 



• 

10 HABER - 'Aksam D08tNI 
= 

Mit;. 01.~At.'A l<A~· 
NJN1DAN•6t.:ıN -
A'YOıNıı DiYE8ıL-· 

ME Lt'/1 rv1 • .• 

., HM··· A Z.ltlll AÇMAO~N ' 
13 i R. T EC R \!J BE t:. Of'/ 'M · 

OLAC~l<""111 

10 TEM~llJZ - 1938 P."l.ZAR 
~Iicri : 1357 - Ccmnziyelevvel: 12 

,,._...~ 

4,38 
., ........ -.. 

l9,43 
• aa11 qtıd Olh ntnaı Ak1&r l aı• _... 

2,39 12,,19 16,19 19,43 :21,43 2,21 

Lüzumlu T elelonlcn 
Yangın: 
İstanbul için: 24222, lle}oğlu Sçln: 4'G44, 1'adıköy ,cin: 60020, Osküdar 

için: 60625. 
Ye1ilkö7, llnkırk!Sy, Bebek, 'l'arabyn, Bilyfikdere,.FenerbahC'e. Kandilli. Eren. 

köy. Kartal, Bfiyfikada, Heybeli, Hurgııı., Kınalı, için: Telefon muhabere memu
runa ynngın derrek kUiClir. 

ftaml ltfai,-esl: 227Jl 
Denla • • 36 . .20 

Beyazıt kulesi: 21996. Galnla y.ansın kulesi: 40060. 
Sıhht fmdad: 44!l98. lılüddeiuıuuıntlik: 22290. Emni)'el müdfirJ~: 24382. 
Elektrik Şirketi: ııeroaııı: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: idaresi: Be:roaıu: 44783. Beşiktaş: 40938. Ciball: :20222. Nunıomıa. 

nlye; 21:708. Oı.küdar - Kadıköy: 60773. 
HavagazJ: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. BeyO:Ju: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyogıu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 38. 101. KıulıkGy ciheti: 60Cn. 

Denizyolları 
Jstaobul aeenteliRI: 22740. Karııkı:ly: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 l\ludnn)·a. 20 Bandırma 
Salı Tophaneden '9,30 bmlt, ıu,so Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga

latadan 12 Karadeniz, Sırkeclden 10 Mersin. 
Carşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

hk, 18 Bartın. 

Perşembe Tophaneden 9,SO İzmit. 16,30 Mudanya, 20 Ban"dırma, Galatadan 
12, Knrnrlenh:, 

<:urıı:ı J'c-ıılıftnrd,.n lli,30 l\ludnny1, 19 Knn•hiırn. ~irkerirlen 10, Mer~ln. 

Cumıırlesl Tophaneden 14, Mudanyıı. 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, Hartın 

Pnznr Tophaneden 9, Imroz, 90,30 lımll, Galatndan 8,30 Mudanya, 10,80 iz. 
mlr Sür, 12, K:ıradeniz, 22,20 Mudan)·a, 

Müzeler 
Ay:ısofya, Roma • Biıan~. Yunan eserleri ve Çinili R45şk, Aı>keı1 MOze ve 

sarnıçlar, Ti<:'1rct re Sanayi Müzesi, Sıhbt •füze: 
!Bu müzeler hergOn s:ınt 1 O dan 16 ya kadar açıktır.) 
l'ürk re lslAm eserleri milzeo;J: Paz.ıırlesldeıı başka hergiln aut 10 dan 16 1• 

kadar ve Cuma sfinlerl 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkopı ftfllzesl: HcrgDn saat 13 den lC ya kadar açıktır. 

Memleket D~ı Deniz Seferleri 
Romanya vnpurl:ın: Cumıırtesl gDnlerl 13 de Kı:lstenceye; Salı gCnlerf 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 
ltıı.lyan vapurları: Cuma sfinlerl saat ıo da Pire, Brendizf, Venedik, Trlyeıt .. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MadDrlü~ü Telefon 23079 
Semplon ekspresi bersOn Sirkeciden saat 22 de kalkar ve .Avrupadan geleni 

saat 7.25 1e Sirkeciye muvasalat eder. 
l\onvansi)·onel 20,30 da kalkar, J0,22 de gelir. 
Edirne postası: Hersnn saat 8,50 de bareltet eder, 19,SS de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır n Samsun, 15;30 da 

Eskişehir. 19,10 dıı. Ankara ekspresi, 20 de Adapaıarı. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden .Ankara muhlelitf Paurtesl, Çarşamba 

ve Cuma günleri H:ıleh ve Musula kadar sefer etmektedir. 
.MlJNAKASA l.LANLARI: • 
lnhisıı.rlar id:ıresinin Cibali fııbrikasındıı. haziran 938 başınaan itibaren altı 

ay ıarfınfüı toplanacak 150 ton kadar tütün tozu paı:ırlıkln satılacaktıl".. Pazarlık 

yarınki p:ıznrlesi sünü saat 2 de idarenin :Kabataştnki levazım ve mübaya:ıt 

şubesinde :rapıl:ıcaktır. 

GEÇEN SEl.\"E BUGÜN l\TE OLDU? 
'1- Aıncrlkn reisicumhuru Rıızn~lt Tür l:i~·eye gelmek isliyor, 
* Fransı z fıı 'jislleri Blumu l :ı5l :ı ııı:ık is tccliler . 
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18,SO hafif müzik, Tepebaşı btıed~ 
bahçesinden naklen. 19,15 konferans, 
tor Ahmet Asım (Beynelmilel kadıtı1 

kongresi), 20 sıı:ıt ayarı, Granviç raSI 
nesinden naklen, Xezihe Uyar ve arkad 
ları tarııfından Türk musikisi, (Suziıı 
Ilüzz:ım), 20,45 Hava raJ>oru, 20,48 Ö 
Rıza Do~rul tnrnfından nnıpca söyle"• ' 
(saat ayarı), orkestra, 21,80 Jdisfk 
musikisi: Nuri Halil '"C arkadaşları t 
fındnn 1 - Peşrev, 2 - Beste: Ne 
nım lütfedip mesruru şad eyle beni. fl 
Sadullah A~nnın, 3 - Yürük semai: I> 
nice bir çahı. Sadullah nğıının, !i - Şll 
Ey felek bari bırak ki yanayım nAJJ) 
),m. Aslik n~nnın. 5 - Şarkı: Derdi• 
kıldı cismim nııtuvan, Rıfatın. 6 - Ş• 
Gam eksilmez neden benden, Lıilif al 
'1 - Şarkı: Ey benim ceşmlmin ~uh1J 
da etme im mehcııru. Haşimin, 8 -
kı: Ey lısl;ı edeb seJ bezme hu şeb. Sali~ 
9 - Yiirlik semai: Feryadımız ol yare 
ıığyarc de kalmaz. !smail lfokkının, ıO 
Saz semaisi. 22,10 :Müzik ve varyete. 'f 
başı belcrliye hahceslnılcn .naklen. 2 
,Son haberler ' 'e erle~i güniin proı;rt 
23 S:ı:ı l a)tırı. c;nn. 
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---------------------------------------------------------------- ----Strajildo dayak ycycn bir köpek gibı 
kamburunu çıkararak odadan ~ıktı. Du
\iaklarında meş'um bir gülü§ belirdi, 

Margarit, bir dakika kadar sustu .• 
Sakinleşmeye çalışarak: 

- Pekala, - dedi - Mağlup ettiniz 
beni .. intikamı~'l kendinizi koruyu
nuz. Çünkü hu pek müthiş olacak .. 
Şimdi istediğinizi söyleyiniz. 

Büri~n elindeki Strajilclonun kılı

cını fırla tarak kraliçeye yaklaştı: 
- Beni parmağınızı oynatmakla 

mahvedeceğinizi bilirim •• Bununla be
raber benim için muvafık göreceğiniz: 
iıkenceyi bekliyorum. 

- Söyleyiniz: ! .. 
- Demin bana mutlak bir hakimi-

yetten bahsediyordunuz ve bana böyle 
bit hakimiyeti vaad ediyordunuz. Siz:e 
bu hikimiyeti çoktan elde etmiş bu
lunduğumu isbat etmdden söyleyemi
ycceğim.. Lutfcn benimle birlikte ıu 
kulnin damına çıkınız •. Oradaki demir 
parmaklıkları sökmek için ndamlarının 
iki saat uğraşmalan lazımdır. Bana iti
mat ediniz .. Kulenin kapısından çıkma· 
nız sizin için çok daha iyi!dir. Onu aç· 
tırmak ta ancak benim elimdedir. 

Margarit tltriyerek: 
- Gel, dedi. 
Filiple Gotyenin nehre atıldıkları 

gün sürüklendikleri merdiveni göster
di. Bürildan kraliçeyi takip etti. Merdi
ven ıssızdı. Demin gürültü içinde h> 
ğclan kulede şimdi sıkıcı bir ~essizlik 
vardı. Fırtınadan sonra hakim olan 
durgunluk gibi. 

Dama vardılar. Büriidan duvardan a· 
şağıya doğru eğildi. 1htimalki bu anda 
Margarit onu aşağıya itmeyi düşündü. 
Bunu düıündüğü, delikanlıya yaklaş
masıridan belliydi. Fak:ıt gözlerine 
1rarııdaki Luvr sarayının aydınlık pen
cereleri ilİ§ti .• Titredi. Bu pencereler 
kralın oda pencereleriydi. 

Büridan: \ 
1 

- Bigorn, - diye oağırdı. 
Aşağıdan Bigornun korkun' sesi ce· 

vap verdi: 
- Buradayım efendim! .• 
- Kulenin kapısını önUne taş yığa-

r~k iyice kapadın mı? 
-Cehenneme gittiğim zaman kapı

sını böyle kapalı bulurlarsa beni cen
nete götürmiye mecbur olurlar. 

- Şimdi ne yapacağım biliyorsun 
değil mi?. 

- Bekliyeceğim ! 
- Ne kadar?. 
- Bir çeyer!ı: saat kaciar •• 
- Sonra,. 
- Sonra mı? Bana (Gitme l demeye· 

cek olursan bir koşuya Luvra gidece • 
ğim .. 

Margarit yava~a: 
- Yeter l - ıdedi. 
Büridan: 
- Pekala Bigom ! - diye ba~ırdı. 

Bigornun sesi kesildi. Onun y~rine bir 
asker marşı üfliyen ıslık yayıldı. 

- Lansölo Bigorn dediğin bu adam 
kim?. Bu ismi ben evvelce de işitmiş
tim, sanırım .. 

- Bu a'tlam Sen nehrinde balıksıdır. 
Sandaliyle daima nehrin dibini tarar. 
Bazan para, hazan da insan ölüleri bu
lur • 

Tırnaklarını el ayalarına geçiren 
Margarit: 

- Insan ölüleri mi? • diye homur
dandr .. 

- Evet madam! İnsan ölüleri.. Bir 
kaç gün önce de ~ostlarımdan ikisinin 
cesetlerini buldu. Zavalh delikanlılar .• 
Cesurdular. Aşk için yaşamaktan baş
ka düşünceleri yoktu. Filip ve Goty~ 
dö Neldi bunlar madam .. 

Margaritin dudakları arasından bed 
duaya benze rbir inilti döküldü .. 

- Ne var madam? Yoksa bu ceset 
hikayesi hoşunuza gitmedi mi? Bunu 
söylemekten maksadrm. Bigomun na-

sıl bir adam olduğunu anlatmaktı. Su· 
•arım o hal!de ... 

- Devam ediniz 1 •• 
- Zavallı Filible kardeşi Gotye bir 

çuvala konularak nehre atrlmışlar. Çu· 
vala ağır bir taş veya demir de bağlan
mış olsa gerek.. Lakin bu ağır parça 
kurtulunca çuval suyun üstüne çıkmış .. 
Tesadüf onu Bigornun zincirine tak· 
nuş. 

Margarit titriyerek: 
- Cesetler ne oldu? - diye sordu. 
- Madam üşüyorsunuz sanırım, a-

şağı insek ldaha iyi olacak. Kulenin te
pesinde bir hayli rüzgar var. Bu sizin 
için iyi olmıyabilir. 

- Hayır .. Hayır •• Devam ediniz .. 

- Cesetleri soruyordunuz, değil mi? 
itham edilmekten korkar<ık, ıdostları
mın cesetlerini gene suya atmış .. Bun
dan dolayı kendisine çok çıkıştım. Bu 
cinayeti yapanları ortaya çıkarmama 

ve dostlarıma son vazifemi görmeme 
yarayacaktı. Bereket versin ki Bigorn 
çuvalı saklamış. Çuvalın içinde dikkate 
değer bir şeyin bulunduğunu ve bunun 
la canileri kolayca ortaya çıkarabilece· 
ğimizi söylüyor. Bir dikkatsizliğin ele 
geçirttiği bir şey .. Yanlışlıkla çuvalına 
koymuşlar.. Olacak işte .. Akacak kan 
damarda durmaz derler. 

Kraliçe dişlerini sıkarak: 
- Evet 1 dedi.. 
- Bigorn bundan en yedi sene evvel 

de Dijon da oturmuş .. 
Margarit yenrden sendeledi. Büridan 

devam etti: 
- O zaman Valuvanın hizmetinde 

bulunmuş. Ona uşaklık yapmış .. 
- Aşağıya inelim .. 

- Şimdi de ''hayırl,. demek sırası 

benim madam .• Çünkü biliyorsunuz ki 
aşağıya inmeden önce Bi.gornla konuş
mam Hlzım .• Benden emir bekliyor. Ne 
y.ıpsın .. Luvra mı ı:;itsin, yoktia kapıyı 
mı açsın?. 

- Genç kızın nerede olduğunu öğ
renmek istiyorsunuz değil mi?. 

- Evet ... Fakat bana yanlış bir yer 
söylememeniz lazım .. Bunu iyice dil -
şünmelisiniz !. . 

- Yanlış söylilyorgam ne olacak? 

- Olacağı bu: Beni her tehlikeyi 
göze alarak yarın sabah saraya girmit 
ve kralla karşılaşmış bulacaksınız. Bir 
bülbül gibi Valuva ile aşkınızı. Danı 

dö Dramanın hançeriniz altında ölüşü
nü, küçük Jarun boğuluşunu anlataca
ğım .. Bu, insanları suda boğmak adeti· 
nizin eskiliğine de bir işarettir. 

Margarit bu tehditten ziya:dc. Büri· 
danla Bigornun Nel kulesi, esrarını bil
melerinden titredi. Bununla beraber 
dikkate değer bir metanet gösterdi. 

- Mösyö, • deıdi - Kraliçe yaları 

söylemez .. Bu geceki hakaretlerinizdeıı 
değil, yalnız gösterdiğiniz bu şüphedeO 
müteessir oldum .. Aradığınızı direkli 
evin arkasındaki !dört köşe kuleye biti• 
şik .elan evde bulacaksınız •. 

Büridan hürmetle eğildi .• 
- Bigorn ! Ben geliyorum .. • diye ba• 

ğırdı. 

- Peki efendim! .. 

Büridan, aklına gelen bir şeyi söyle
mek istiyormuş gibi bir saniye kada' 
Margarite baktı Fakat onu öyle sarar• 
mış, öyle korkunç bir hallde gördü 1'i 
başını çevirdi. Sonra dolambaçlı yoı. 
saptı .. 

Bu sırada Margarit, kendinden geç• 
mi~. şiddetle yere düşmüş ve başı kana· 
mıştı. 

-19-

ŞEYTANLAR KULESt 

Büridan me~divenlcrden ter içirıM 
in:li.. O, her katta, katillerin hücuınurı" 

·a·sc:· uğrayacağını beklerken aşağıya ha 1 

siz inmişti.. Kapıyı yumrukladı .• 

Dışarıdan 'Bigornun sesi iş idildi: 
-Kapı açık! .. 

nı 

ni}·e 
zeteı 

kürn 
l'lliş .• 
Sız 

l3ir 
ı:an 

tan 
SÜrd 
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s an u Belediyesi Ilanlaı·ı 
Tarihi feci ve korkunç harıraıarlo dola. 

Hc§ly@l~~t~~lr @l©i@l~OU y 1 ··ı hh'tl .. o mu ea ı erının 
:Jeqtan adasındak~ mahk iimlar dikkat 
umitsiz ler adasına taşınacak mı? 

IFıraıınso~ ırcmaıınıcoso Alfilaılt©>D !Frraıln)s'a '"~enı:ıı 
gcenoeır a«:aaso, 0 ıroıniiHaırııoınnli'll nBk DDlhlamBarofllı 
vereın bu ada nasoo bDır y<eır<§!Dır ? 

h;n gelen Fransız gazeteleri,, Fransa 1 
J\f iunıetinin Şeytan adasındaki (cenubi 
dar~anın şimali şarkisinde olan bu a. 
lllahkreyfüse menfa olmakla me~hurdur) 

n. unııarı bac;ka bir yere nakletmek 
ıycr " 

2e ınde oldut,runu yazıyorlardı. Bu ga-
k;:cre g~re Fransa hükfuneti bu mah
tni !arı Kergölen adasına nakledecek
~ı ~ .. Bu proje aşağı yukarı bütün Fran. 

13~ gazetelerinde itirazlarla karşılandı . 
~~rtok gazeteler bu adanın iklim ve in. 
tan sıhhatini bozmak bakımından Şey. 
S n adasından daha kötü olduğunu ileri 
Urdül er. 

act~ergölen adasının eski ismi ümitsizler 
ın a 1dır. Yer>iizünün en fona tanınmış 
ta ıntakalannm bile belki insanı çekecek 
h~ana~ı bulunabilir. Fakat bu adanm 
ri:ı &ıdccek hiçbir tarafı yoktur. Ha. 
ka . ara bakarsanız burasını cenubi Afri
lta ıle Avustralya arasında tamamile 
C Yboinıu5 bir nokta olarak görürsünüz. 
.ı·uoğraf ya kitapları ve en yeni ansiklope
\1 er· bu ıse gemi yollarının dışarısında kalan 
ı~da~a vapurların ga}'Ti muntazam o. 
ille Ugradığını yazar. Bu yazılar tama. 

n doğrudur; 

ğue~ civarda bulunan adaların en büyü. 
aıe 0 duğu halde Kergölen adası medeni 
ku lllden tamamen ayndır. Hiçbir vapur 
isi:Panyasmın seyrüsefer cetvelinde bu 
bebt Ya.zıh değildir. Ancak pek nadir sc
ın er ~üıünden bu bomboş, korkunç 
f 0~arah adacığa bir balina megisi veya 
:a ah~ı avlayan bir yelkenli uğrar. 
nı:ası adeta •rhergün karşılaştığımız 
ru·· ~.zaralann bittiği, garip ve esrarlı gö-

ııu ı · 
dur. ş enn başladığı,. yerlerin hududu-

rek gelenler de birkaç ay içerisinde bu 
işten vazgeçtiler. 

Mütemadi fırlınttlar ve da'galar 

Kergblen adasının bulunduğu nokta 
kutup mmtakasına dahil sarılır. Burada 
hava tazyiki azdır. Fırtınaları biribiri ar 
kasından koşar, köpüren dalgalar sık sık 
sahillere hücum eder. Gündüz daima sis. 
lidır. Ağır bulutlar daima gökyüzünü ka. 
par, güneş pek nadir olarak görünür. Bü 
tün bunlar gözönünde tutulursa Nor;eçli 
balıkçıların nicin bu uzak adaya gelmek 
istemedikleri anlaşılır. 

Bugün bir harabe halinde bulunan bu 
balıkçı kulübelerinin dm·arlarmda ayn 
ayrı dillerle yazılmış birçok yazılar var
dır. Fakat bütün yazılar bir tek şey söy
ler: Sefalet, yalnızlık, ıstırab. Bu satır
lar okununca hemşerilcrden uzakta yaşa. 
manm ne tükenmez bir elem kaynağı ol. 
duğu, duyulur .. Hem de en tanınmış mu 
harririn yazısndan daha kuvvetli olarak. 
Adanın mezarlığı dolaşılırsa, bu ıstı. 

rabı çekenlerden birçoğunun memleketle
rine kavuşamadan acılarını toprak altın
da dindirdikleri görülür. 

Çlldıranlar ve in tihar edenler 

Zavallılann ekserisi bu kuş uçmaz, ker 
van geçmez diyarda doktorsuzluk yüzün
den ölmüşlerdir. Oz yurttan, aile ocağın. 
dan yıllarca uzakta kalmak bazılarını 

çıldırtmış, birkaçını intihara sürüklemiş
tir. 

Birkaç sene Kergölen ada-,mda kalan 

Norveçli bir balıkçı, günün birinde ansı. 
zm çıldırdı. Kocaman bir kasab bıçağı 
yakalıyarak kuliibeleri ve fabrikayı do
laştı. lki arkacfaşını öldürdü, birkaçını 
yaraladı. Sonra adanın ortasında bulu. 
nan 700 metre yüksekliğindeki dağın te
pesine çıktı. 

Tepede mütemadiyen haykırıyor ve 
toplanan balıkçıları bıçağını sallıyarak 

tehdit ediyordu. Daha sonra arkadaş. 

larının üzerine kocaman kayalar fırlattı. 
za,·allı deli bütün gün tepede bağırdı, 

durdu. Bu bağrış arkadaşlarının sinirine 
dokundu. Deliyi yakalamağa, icap ederse 
öldünneğc karar verdiler. Svansen ismin 
de sağlam bir lsveçli, etrafına düşen taş.. 
lardan kendim korumağa çalışarak dağa 
tınnandı, kazasız tepeye kadar çıkabildi, 
orada da delinin üzerine atıldı. 
Korkunç bir boğuşma başladı. SeYansen 

boynundan derin bir bıçak yarası aldı. 

Fakat can acisilc delinin üzerine atıldı 
ve onu dağın denize bakan kenarından 

yuvarladı, attı. Arkadaşları ertesi gün 
kayalar arasında delinin ölüc;ünü buldu
lar. 

Svansen birkaç sene evveline kadar ya
şıyordu, sonra A vmtralyada öldü. Boy
nunda, talisiz arkadaşının açtığı derin 
yarnnın izini, bu korkunç günün bir ha 
tırası olarak taşıdı. 

Göriinen lrnyulet1er 

Adada ya,.ıyan balıkçılar buraya haya. 
letler adası ismini vermi~lerdir. Nadiren 

adaya uğrıyan gemiciler geceleri adada 
bir takım hayaletlerin dolaştığını iddia 

nazarına 
Beş senelik program mucibince 12-7-938 tarihinde ihale edileceği ilan olunan ts. 

tanbul ve Beyoğlu cihetindeki yolların ikiscnede in§ası ve tediyatm mali senelere 
takııimi dolnyısiyle üç senede vukubulacağı zannedildiği bazı taliplerin müracaatm
dnn anlaşılmıştır. Halbuki ihale bedeli üç sene değil inşaat müddetince iki senede 
ödenmiş olacaktır. Keyfiyet tavzihan ilan olunur. (B) (4337) 

25-6-938 tarihli Resmi gazete ile intişar eden 10-6-938 tarihli 3434 numaralı ka
nunla belediye hudutları içindeki klüb, kahvehane ve gazinolarla umuma mahsus 
kır bahçelerinde ve panayır yerlerinde bulunan her bir bilardonun senelik resmi o
lan bee lira. ve tavlaların, dama, satranç tahtalarının ve domino tombala takımlan
nın herbirinin keza senelik resmi olan ilç lira belediyelere intikal etmiştir. Kanu. 
nun ikinci maddesi bu resimlerin alakadarları tarafından mali senenin ilk ayı olan 
haziran sonuna kadar ödenmesi ve oyun aletlerine de damga vurdurulup levha 
koydurulması mecburi kılınmıştır. 

Kanun 26 ha.Uran tarihli gazete ile neş redildiğine ve resim tediyesi ve damga 
muamelesi için kanun blr ay mühlet vermiş olduğuna göre kanunun neşrinden itiba
ren bir ay zarfında yani 26 temmuza kadar alikadarlarm mensub oldukları belediye 
tahsil şubelerine bir beyanname ile usum dairesinde mUracaatla resim tediye etme
leri. Damğa ve levha muamelelerini yaptı rmalan daha evvel bu senenin resmini 
maliyeye vermiş olanların beyannamelerine bu ciheti işaret etmekle beraber elle
rindeki makbuzlnnnı da belediye şubeleri ne kaydettirmeleri, aksi halde kanunun 
tasrih ettiği nakdi cezalara maruz kalacakları ehemmiyetle ilin olunur. 

B (4338) 

Miktarı Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 
180 lrmik 16 

2430 Şehriye 24 
7270 Makarna 24 
4660 Pirinç unu 26 
5918 Un 15 
1035 Nişasta 30 
Belediye hastanelerile müesseselerine lüzumu olan yukarda mikdarları yazılı ir

mik ve saire açık eksiltmeye konulmu3tu r. Şartnamesi levazım mUdUrHlğUnde gö
rillebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 357 llra 49 kuntşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 11-7.938 Pazartesi günü saat 11 de Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (3909) (i) 

ederler. Hakikatte i e; bu haraletler be. 
yaz, uzun boylu köpeklerden başka bir 

şey değildir. Bunlar gece gündüz sessiz 
sadasız adada dolaşırlar. Arkalarından 

giderseniz bir kovuğa sinerek gözden kay 
volurlar. 

lar~danın tarihi keşfinden itibaren facia 
bir~-doludur. Kaptan Kergölen isminde 
ka ran ız bahriyelisi l 772 senesi ikinci 
\lğ~Ununun on üçüncü günü (Fransızlar, 
l'<>rıl"S'~zluk keşfi gününden ba~ladı, di. 
r.ı,.ı., ar.) Yağmurlar \'C sisler ortasında bu 

""'' ,, .. d r.ı.r.Ja .,or ü. Havanın fen alığı kaptanın 
l\ery~ Yaklaşmasına mani oldu. Kaptan 
arı- I:olen Fransaya dönünce ke~fettigyi 

lt\lUJl~HfiA11ıA 

Köpeklerin adaya bu taraflarda dola. 
şan bir Alman heyeti getirmiştir. Heye
tin yanında, kızaklara koşmak üzere kö
pekler vardı. Köpekleri adaya çıkarınca 
içlerinden bir kısmı kaçtı \'e tutmak 
mümkün olmadı. Sonra bunlar çoğaldı· 
lar. Bugün Kergölen adasında binlerce 
köpek vardır. 

Adaya insanlar çıktığı \·akit, bu hay. 
vanlar, cedlerinden intikal eden sevkita. 

"<ll'ı F • 
lattı ,, ransızlara parlak kelimelerle an. 
}.'~ Bu :reni ada uzak denizlerdeki 
<:akt ız müstemlekelerinin bir incisi ola
bır ~r ... dedi. Fransızlar kaptanı milli 
tan ahrarnan saydılar ve bu adaya kap-

ın adını verdiler 
t' . 

nıu~:t kaptan bu şerefi uzun müddet 
~ene kaza .e~emedi. Ertesi sene hükümet 
ı~iee endıS!nin reislıği altında bu adayı 
'ta?ıınak ve mamure haline getinnek 
~ bır heyet yolladı. 

l. u l'eni .. 
ıııi .. rnustcmlekcnin hakiki vaziye· 
'~ıf~.~eren raporlar Fransaya geldiği 
aJcıatıı Ukumet kaptan tarafından adeta 
l\.~ . tnış olduğunu anladı. Ve kaptan 
eı goleni . bb 
·tL l\.a. rnue eden hapse mahkOm 

nııu ect Plan hap e uzun zaman taham. 
lıarıe h ~ed~. Birkaç ay içerisinde hapis. 
~\le!aıtı~c:resınde oldü. Kaptan ölürken 
1 llıi ctot' arasında mütemadiyen adanın 

aşıyordu. 
\ l\er~ole 
e Go tn'l n ada:.ı, 90 mil uzunluğunda 

~llıile ~·o Reni~Hğinde bir adacıktır. Ta. 
ı:. A.d lkanık kavalardan müteşekkil
/\ anın i .. r tlanı Çcrıc;ı bataklıklarla doludur. 

1ez \>arcın t3hıl!erinde derin birka,.. kör
~~n1cı11r. Ş~rn~ldeki kilrf ezin iı::m{ Noel 
~lıı ey~.'a~U~'.;ü buraya ilk olarak ln-
~l ~ilnu 1 Ccymic; Kok 1777 senesi 
At1a nde Yann~mı~tır. 

ll'ıirı· nın ~ırn l 
ha· 1~en g~ a 1 ~arkisınde. nadiren de. 
dı' 1a baı~:1'ılenn ilk gözüne çarpan 
li rb euracıa·Çıl~rına ait eski kulübeler. 
i lt ;::lıtl3 b el)ı sene kadar e\·vel Norveç. 
lit ll\ı~ıercı·ahkçıları bir merkez kunnak 

~<t~ 'arr~~ ~urnpanya burada binlerce 
~lı b~l.l t~~ıı~~· kulubeler yaptı:ınıştı. Fa
llıaa~r~ baJıukc; rnu,·affak olamadı. Çün

raz1 1 çılar bu uzak adada vac:a. o a ... 
llladıtar paraya tama ede. 

CAN KUQTAQICl. 

, 
• 

,, . . - -.. 

biiyle insanları sessizce ~an takip e.. 
derler, şaşkın şaşkın bakarlar. Bunlar 

havlamayı tamamen unutmuş dilsiz mah 
ltlklardır. Köpeklerin havlamayışı yü-

zünden gemiciler bunların hakiki köpek 
olduğuna inanmazlar, onları köpek ee
linde görünen hayalet farzederler. 

Bu adada, altmış sene evvel civarda ka
zaya uğnyarak batmış bir gemiden çıkan 

bir iki cift tavşanın neslinden gelme se
vimli ta\-şanlar da vardır. 

Bu kadar köpek ve tavşanın adada ney 
le beslendiği merak edilen bir meseledir. 

Oraya uğrıyan birkaç seyyah buna dair 

şüpheleri halledecek izahat verememiş. 

!erdir. 

Adada nebatat az yetişir, kıyılarda 

Kergölen Iahnası ismi verilen bir nevi 

yosun biter. Bu yosun, yeryüzünde hiÇ
bir yerde eşine rastgelinmediği için ne-

batat Alimleri arasında çok kıymetli tu· 
tulur. Eski zamanlarda bu ada Pengoen 

kuşlarile de şöhret buldu. Gemicilerin 
adada yaşıyan bu kuşlara dair anlattık· 

ları şeyler, biıyük Fransız romancısı A
natol Fransa "Pengoenler adası,, isimli 
romanının ilk ilhamlarını vermiştir. 

O zamanlar bu adada deniz filleri de 

vannış. Bugün ne pengoenlerden eser 
kalmıştır, ne de deniz fillerinden .. 

Adada bir vakitler koyun yetiştirmeği 
de denemişlerdi. Fakat iklim bu teşebbü. 
se müsaade etmedi. 

Bu kadar uzak, hiçbir işe yaramaz, a. 
ğır bulutlarla çevrilmis. fect hatıralarla 

dolu bu ada ihtimal ki yeryüzünün son 

gününe kadar ümitsizler adası ismini ta
..sıyacaktır 
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Beyhude ıztırap çekmeyiniz 1 

HABER - '2\lC!C\m oosta11 

200 Liraya acele 

satılık olomoh:l l 
· 28 : lodel açık hususi Buik markalı al-1 
tı lastiği vardır. Lastikleri yenidir, kul- ) 
!anılacak haldedir. 

Müracaat Galatada Ziraat Bankası NEVROZiN yanında Gabay han No. 3-4. 

• A 

Bütün ağnlann Panzehiridir 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muanni<l baş ve diş ağrılarını sürat

le izaleye kafidir, Romatizma evcaı, si

nir, mafsal ve adale ıstırabları :0:EVRO-

ZİN'le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite ltarşı en müessir 

ilaç NEVROZİN'dir. 

NEVROZiN' i tercih ediniz. 

Icabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

Başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 

Kaıı çıl.Janlru ı, cı \'e ay.ıli pann.ı~hu· uıı_n nrasmdakı kaşıntılar, dolama, 
mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonla.r, yanıklar, traş yaraları, ergenlik

ler, koltuk altı çıbanlatı, ANT1VlROS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette te.mın eder. 

~... ŞARK lSPENÇ!YARl LABORATUARI T. A. Ş. " 
'iiülllllrn mıwmııınıııınmnım•• 

aoooooooooaooooooooooooooooooo 
o o 
o 111 o o o 
o o 
O D 
o o 
o o 
o o 
o o 
O ROMA TIZMA, LUMBAGO, SlYATlK ıoğuk algınlığından ileri gelen O 
O tiddetli ainlan teskin ve izale eder. O 
a o 
CDOOOOOOOOOOODOOOOODOODODDDDOO 

Nafıa Vekaletinden : 
16 Temmuz 938 cumartesi saat ıı de Ankarada Nafia Vckfiletl bina-. 

sında malzeme mildilrlilğü odasında toplanan malzeme eksiltme komlsyo. 
nunda ceman 4500 lira muhammen bedelli vekıllct binasında istenildikçe 
teslim şartlle 25000 litre benzinin açık eksiltmesi yapılacaktır. Muvak
kat teminat 337.50 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrUn tr Ankarac1a Nafia VekAletl malzeme 
mUdUrlUğilnden parasız olarak alına blllr. • 

Jstcklllerln muvııkkat teminat '\'e şnrtnameslnde yazılr '·eslkalarla 
lılrllkte ayni gün saat 11 de komisyon da hazır bulunmaları IAzımdır .• 

(2092) ( 4019) 

' 
P. T. T. Fabrikası MUdllrlUğUnden: 

Bir dökümcü ustası alınacaktır. lsbalı ehliyet edene 200 kuruşa kadar 
gündelik verilir. 

İsteklilerin 15 Temmuz 938 tarihinde saat 14 de yapılac~k denemeye işti
rak için mezkur tarihte bir istida ile fabrika müdürlüğüne müracaatları. 

(4092) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

• 
3. üncü keşide 11 1 emmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.00 O liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak etmek sure

tile ıi.ı de talihinizi ,•deneyiniz .. 

~ 
•• 

.~OLANTS~ BAN~ 
UNi N:V. 

İstanbul birinci ticaret mahkemesin
den: 

Sahib ve maliki bulunduğu'-· 31 Mayıs 
1938 tarih ve 23746 numaralı hamiline 
muharrer 376 / 73 liralık çekin zayi oldu
ğundan bahisle iptaline karar verilmesi 

Çakmakçılarda Sünbüllil handa 24 nu
marada Moiz Kanetl tarafından baarzu. 
hal talep edilmiş olmakla Ticaret kanu
nunun 638 inci maddesi mucibince mez
kur çekin bulan tarafından 45 gün zar
fında mahkemeye ibrazı ve ibraz edil -
mediği takdirde bu mliddetin hitamından 
iptaline karar verileceği ilan olunur. 

(25965) 

(fd)OKTOR 
N'.ecattln Atasagun 

Her gün sabahlan aeld.ı buçuğa 
ık~amlan 17 den 20 ye kadu Ule 
U •ayyare apartmanlan ikinci daire 

ı 7 numarada bastalarmı kabuJ edeı. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye b 
dar hastalanru para .. ·?, Kurun, Ha 
ber olcuvuculanru dakupoa mub-

jlılınıJc muayene~· retd: ::ı;~~!);{ 

lOTEl\fMUZ-1938 ... ..., ............... ~----... 
Hayan Leyla yazıyor: 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

"Uyanır uyanmaz, beıı:en el ay· 
namı alryor ... Ve kUçtik buruşukluk• 
lrırımın tamamen zail oluncaya ka· 

hakiki fotoğrafı 

.. Ancak bir hafta süren 
bir tedaviden sonra bu 
derece güzelleştlğlme şa
şıyorum ... Bütün arkadaş 
larım böyle daha genç ve 
daha güzel görünmem i
çin neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 
iltifat ediyorlar.,, 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın, ca· 
zlp bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gençleşmiş ve 
bütiln buru-,uklukları 

kaybolmuştur. Alimler, 
buruşukluklarm; lhtl· 
yarladığımızda cildin bea 
1eylc1 Te lbya edici bazı 

unsurlarını kaybetmesin
den llerl geldiğini keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
leşecek tir. lşte; Viyana 
Üniversitesi Profesörü 
Doktor Stejskal'In keşrt 

bu derece ehem m iyetll 
,-e raziptir. Genç hayvan-

' dar günden gUne eriyip 
kaybolduğunu kemali haf• 
retle görüyordum! ... ,. 

Bayan l..eylA'nın 7alnıs 

bir haftalık tedaviden . 
sonra alınmış ve rötut 

gürmemiş hakiki 
fotoğrafı 

Jardan istihsale muvaf
fak olduğu ve "Biocer• 
ta bl r ettiği bu canlı hU· 
ceyreler hUIA.sası, ştmdl 

pembe rengindeki Toka-
lan kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamlan 

yatnıazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi 
besleyecek ve gençleşU

recek tir. Dlr hafta zar
nnırs nmırn 1Jffrtı;.:1'ıtıT:ı:"C'°'--"""T' 

lar111ız kaybolacak ve l O 
yaş daha genç görüne
ceksiniz. Gündüz için 
(Yağsız) beyaz rengtn-
değl Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gUn 
zarfında siyah benleri e
ritir, açık mesamelert 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve .Pli ı>snıer bir rlldl yu
muşatıp heyazlatır. 

Bayanların ftHZHrt OittHtine: 
Satan aldığınız Tokalon kremi \'azolarmm 

hüyük bir kıymeti ,·ardır. Onları bnyiinlze iade 
ettiğinizde beheri l~ln li kuruş alacak, ayni za. 

manda kıymettar mükiHatlnrı bulunan Tokalon 
müsabakasına iştirak hakkını veren bir bilet 
takdim edecektir. 

Muhammen bedeli 8500 lira olan 500 litre Parex, Detmolin w veya e 
haşarat öldürücü mayi 15.7-1938 Cuma günü saat on beşte Haydarpaşad• 
binası dah!lindeki komisyon tarafından kipalı zaruf usulile satmalınaca 
Bu işe girmek istiyenlerin 637 1/ 2 liralık muvakkat teminat ve kanunun ı
ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1-7-1937 gün ve 3645 No. lu nüshasında iııt 
etmiş olan talimatname dahilinde alınmış ,·esika ve tekliflerini muhtevi 
rını ayni gün saat on dörde kadar Haydarpaşa gar binası içindeki komisyon 
islif§.ine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız dağıtılmaktadır. 

Refik Başaran'ın 
En son şarkllarını 

Kolumbiya 
PIAklarında arayınız 

Göz Hekimı 

Dr. Murat Rami Aydın 
Muayenehanesini Taksim-Talimane 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

Gi~z Hekim~ 
l>r. ŞUkrU Ertao 

Cağaloğlu Nuruoımaniye cad. NO
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefetti' 

apartnnanı 


