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Ordumuz sayesinde 

Asayiş temin 
edilmiş bulunuyor 
Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu A- göğüs kabartan bir iftiha~ vesilesi olu-

Jansının hususi muhabiri bildiriyor yorsa bu unsıırlara düşman olanlara da 
'I'ürk ordusu girdiği gündenberi hattı h areketlerinin ne olması lazım 

llatayda tam bir emniyet ve huzur hü· geleceğini bir dakika unutmamalan için 
kUnı sürmektedir. o derece müessir bir ihtar teşkil etmek 

Sabahları erken talime çıkan aske- tedir. 
rin gidişi ve geli§irlde duyulan munta- Kıtaatın gelmesi en az 200 bin kişi-
laırı tempolu ayak sesleri ve gür sesle nin geceyi ve gündüzü ayakta geçir-

ICSylenen kahramanlık marşları Türk ve mesine vesile olmasına rağmen en kü-
luJlı ve müsalemet dostları için nasıl _.. Devamı 8 incide 

1 
2972 numaralı otomobil ve lpsala cinayetleri 

lazdıklaıımız teeyyüt elli: 

Ali Rıza karısını 
ve çocuklarını 

}.lalatyada öldürmüş 
Cesetler Malalyadaki 

Flllstlnde lkanh h&dlseBe r evinin bodrumunda 
Hayfa hastahanesi meydana çıkarıldı 
yaralılarla doldu Gözlerini kan bürüyen adam 

Bir Yahudi köyünün basllarak Çocuklanm da sicimle boğmuş 
Yanola ve Muhiddin 

Yazısı 

8halisinin katledildiğJ bildiriliyor g.: 
ltudüı 12 (A.A.) - Filistinin şima· haber dolaşmakta devam etmekte ise .~~~{ri~ 

8 inci sayfada 

liııdo gerginlik gittikçe artmaktadır. de bu mıntakaya dair verilen haberle- ....ıoı~.f"' !1;.,,iJ.~~!f*t5aı ltiJiıtinin 1imalin.:le kain Masba ismin- rin ihtiyatla kar1ılanması lazımdır. 
4ekJ. yeni yahudi köyünün tahrip ve Boş yeri kalmayan Hayfadaki başlıca 
lllrinlerinin katledildiği hakkındaki _.. Devamı 8 incide 

lktısat V e k ll l 
Rj~assti altındaki heyetle ~"=",_ 

Zonguldakta bugün 
merasimle karşılandı 
~onguldakhlar Başvekile afiyet 

temenni eden Beş kişiyi öldiirdülün anlaşılan itli Rıza Şoför Omer L~tfinin Maslak civarınaa ce seainin bulunması seri cinayetlerin ilk 

telgraflar gönderdiler Fran1s.ıztga8zetellerylolnaiddiası •
1 
kı• ~Auçu k g u•• nde Zonguıdak 13 (Haber) - iktisat vekili mıştı. Halle partisine mensup yüzlerce 

Sakir Kesebirle . refakatindeki zevatı ve Zonguldaklı, memurlar, gençlik teşek-
~tecileri taşıyan Aksu vapuru bu sa. küııerı, kazalardan gelen heyetıer, iktisat T·unusa t aarruz için de V r I a 1 em S e ya hal I ıt...._ .saat sekizde Zonguldak limanında vekilinin başkanlığındaki heyeti hararet-

ipucunu vermişti. 

~rledi. le karşıladılar. Celfil Bayan aralarında 
Vaıi, belediye reisi ve vilayet erkim görmek için hazırlanan Zognuldakhlar. H J A • k 1 t • H • • R 

kozıu adındaki romorkörle Aksuyu a. başvekilin rahatsızlığını ve gelmediğini azır anıyor merı a 1 ayyarecı ogs usya 
~ta ka?'§ıladılar ve vapura çıkarak ve. öğrenince çok üzüldüler. u· ·zer 1• n den A m er 1• kaya do·· n u· · yor ~hoş geldiq dediler. Başvekile afiyet temenni eden telgraf. Paris, 12 (A.A.) - Over gazetesindf 

oütü z yrakl 1 d madam Tabouis imzasiyle şu satırlar n onguldak ba ar a onan- - Devamı 8 incide 
........._ - okunuyor. 

Piqankonun talilılileri: 

Hediye biletine bin 
lira çıkan çocuk 

Şimdiye kadar Oç defada 7250 Ura 
kazanan gedikli tallhll Hayan 

b· Feyzlyenln sUyledtklerl ... 
1;a1rbuçuk lira 
Yüzünden bin 
lira kaybeden 

memur 
~n::: lanıamlanan tayyare piyankosu 
"'41 ~•inde 50.0oo Ura kazanan talilinin 'lik ancak biri belli olmuştur. Bu bi

ı..a..a Yananım bir şahısta olduğu söy
~ ektedir. Fakat 25 bin lira alacak bu 

..;:- adaırun kim olduğu saklanıyor. 
--~"~ çıkan tnlililerdcn biri Lfılcli 
tııı....~ 90kak 12 numarada oturan 

e ı..tzıde bir kadındır. Kendisine 
W- Devamı 8 incide Feyziye 

"İtalya, Fransaya gittikçe artan bir 
_.. Devamı 8 incirle 

........ 
Amerikada Coe Luize yenilen Alman 

bok~ şampiyonu Maks Şmeling, Alman
yaya dönmüştür. Buradaki resimde bok· 
sör, kendisini karşılıyan karısile bir ara. 
da görülüyor. Meşhur sinema yıldın An
ni Ondranm. Şmelingin karısı olduğunu 
okuyuculanmız elbet hatırlayacaklar

dır. Bir Fransız gazetecisinin rnağlOp 
§ampiyonla yaptığı mülakat ikinci sayfa. 
nuzcladır. 

Paris, 13 - A
merikalı tayyareci 
Hovard Högs tay
yareyle devriilem 
seyahatini bUyilk 
bir muvaffakıyet• 

le başarmaktadır. ; 
Amerikadan Pa

rise 16 saat 35 da
kikada uçan Höga 
evvelki gece Grin. 
viç saatiyle 24 de 
Paristen Moskova· 
ya havalanmıştır. 

Tayyareci 1 sa
at 49 dakika son-
ra Moskovaya in- Amerikalı milyoner tayyareci Högs ve karısı si. 
miştir. Högs birkaç nema yıldızı Katrin llepbörn 
saat istirahatten sonra Omska havalan- recinin aşağıdaki yolu takib edeceğini 
mış, 5 buçuk saat sonra oraya inmiş, diln bildirmiştir: 

gece Grinviç saatiyle saat 22,37 de Moskova - Krasnoyarsk • Sibirya 3670 
Omsk'dan hareket etmiştir. kilometre. Yakut.sk - Sibirya 2060 kilo-

Omsk'dan sonra Högs müsait bir hava metre. Fairbanks ve nihayet Nevyorlı: 

bulmazsa cenuba doğru Şita - Sibirya 5440 kilometre • 
istikametinde uçacaktır. Tayyareci hava Bu seyahat esnasında tayyare takrt.. 
şeraiti hakkında kendisine malUınat ve- ben 65 saat uçacak ve 10-15 saati ben· 
ren Sovyet telsiz telgraf istasyonlarlyle zin ve saire almak için yere konacaktır. 
daimi temas halindedir. Högs bu suretle perşembe akşamı ve-

Tayyare saat 042 de (Grenviç) saatte ya cuma sabahı Nevyorkta bulunacak-
309 kilometre sUratle Novosibirsk "Sf- tır. Tayyareci Högs Amerikalı bir milyo. 
birya" üzerinden uçtuğunu bildirmiştir. nerdir. Sinema yıldızı Katrin Hepböm· 
Novosiblrsk, Omsk'ın 640 kilomctrt> şar- le evlidir. Sinema yıldızı bu seyahate 
kmdadır. iştirak etmek istemiş, fakat tOC111Jl nJI\ 

Högs'in Amerika,daki mümessili tayya- olmamqtır, 
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.~:'~~~~>~ lJM~iMil811?11ili 
iDARE EVi ı lstanbul Ankara caddesi - y __ " --
._ ;:;:·~~~e~r;n~'2'; .. ;;;n•_& Şimeling boksu bırakacak mı ? 

·~fa/~ .. fü~r~;~~: M a ğ 1 U p ş a m p i v o n 

Y aptırılJoruz. 
Ala. Fakat kaç 

gün için? 

neler anlatıyor ? 
''Annı Ondra bana bokstan vazgeçmemi tavsiye 

ederdi; karımı dinleseydim başıma bu 
felaketler gelmevecektl ı ,, 

Nevyorktan gelen Bremen vapuru pek fena bir havada ladığı yumruk belki Amerlkada nizamtdr. Fakat bizim mem-
Fransanın Şerburg limanına yana§DlJIU. Jeketimizde gayrinizami sayılır. Bu mevzuda daha çok aöy-

Bu vapurun yolculan arasında meıhur tayyareci Lindberg- Jemek istemem. Maçta tali bana ·yardım etmedi. tııte bu ka-
Yazan: Nizamettin Nazıf in annesi de vardı; Franaada bulunan oğluyla görüşmek Uze- dar.,, 

A RKADAŞIM, yeni yaptırdığı evi 
gezdirdikten soıır.ı, oğlunun, an

nesinin ve kansmm çay içtikleri tarasa
da bana bir koltuk gösterdi. Oturdum: 

Karşıda, çok yaşl:ınmış görünen söğüt 
afaçlannın gövdeleri arasında görilnen 
deniz, bir parçasına, süzülen bir kotra , 
bir parçaama birkaç martı ve bir parça. 
ama kllrek çeken mayolu kızlar nakşe
dllmi§ bir triptik gibi. 

re Fransaya gelmi§ti. 
Fakat vapurda bulunan en mühim phsiyet gUnUn kahra

manı Alman boksörü Maka Şmelingdi. Tabil Alınan bokaörilDUn 
Coe Luls'le yaptığı maçta yaralandığını ve meneceriyle bera
ber Almanyaya dönmekte olduğunu unutmamıpmızdır. Vapu
ra gıden bir Fransız muharriri, Şmelingi kamaraaında ziyaret 
etmiştir. Boksör haıA böbrekleri hizasındaki ağrıdan acı acı 

ılkfıyet etmektedir. 

Muharrir boksöre, "bundan sonra boksa devam edip etmi
yeceğinl,, aormuı ve ıu cevabı almıştır: 

"'- HenUz bu hususta bir şey söyliyemem. ÖnUmUzdeki 
eylfllde Bradok ile kaııtıl8Jj&caktnn. Fakat bu karşılaşma hak
kında bir karar verebilmem için tamamlyle iadel afiyet etmem 

llzmıdır. Almanyaya döner dönmez hastaneye gireceğim. 

Bakalım hastaneden çıktıktan sonra dUşllnürUm. Karım da 

Bokııör muharrire eunlan l&ylemlftlr: boksa devam etmeme taraftar değil. Anni Ondra, ben Nev-
.. _ Bana vurulan yumruğun gayrinizami olduğunu tekrar yorktayken bana telefon eder ve mUtemaalyen bana bokstan 

iddia edecek değilim. Fakat siz de maç 88DUJDda çekilen 11· vazgeçmemi tavsiye ederdi. Eğer bu tavsiyesini yerine getlr-
Jlavl, kırmızı, mor ııardunya saksıları nema filmlerini görebilirsiniz. Joenin blSbre'"-in "-•ına 181. -•-

tlatllnde kelebekler uçuıuyor. Her taraf ----------------e;_ .... __ ......, ______ ""'lf __ o_lsa.....:..y...:.dnn __ bu_gün:__b_apm..,:__a_:g_e_1e_n_1e_ri_;:_gö_rm_i:.ye_c_e_k_tım.::_:.":...__ 

~yle bir ıeaaizllk içinde ki mutfakta kı
saran bahklarm cızrrtdan tarasayı, bah

~eyi qıyor, IOkaktan geçenleri yutkun
duruyor. 

Önüme konan fincanı elime alırken, 
arkadaşmıın gözlerinde; 

•-Nasıl buldun evimi?,. 
DiY81' bir merak sezdiğtml ıwıdmı; 

tonlJllnafa baıladnn: 

- Gtızel ... • dedim - taraaanm gentt. 
1fli gQzeJ. ct~eklerln gllzel, 111 ağaçlar 
stbeL Denizin göriln113ü güzel ... 

- Ya ev? - dedi - aaıl öğrenmek la 
tedflim eey evimi nasıl bulduğundur. 

- Bu ciheti. ••• dedim • içinde kaç yıl 
oturmak niyetinde olduğunu 8ğrenme
dea l&yHyemem. 

kendfll tadar eski ve sanılmt bir ar
bdaflDl olan tamı IKSze Jranttı: 

- O DUd llf T ~lthıceye kadar burada 
oturacap itte. Allah göatermeain ama. 
sUnthı blrbıde on parum kalacapnm 

farzetsek bile, tat çatlu& evimi attn-
mam. 

GWtlmaemelrten kendimi •lamam19nn. 
Kadın slnlrll llnirll haykırdı: 

- Bundan şilphe mi ediyorsun T 
- Hayır ... Sizin kararrn.ızı değiştir • 

met lstlyeceğlnlzl tahmin ettiğim için 
gWmedlna. 

- Ya niçin gUldUn? lIA.ll da müstehzi 
mOatehzi gUIUyorsun işte. 

- Satr.ıak lstel'leniz mUıteri bulamı
)'acafmızr dU§llndUm de ondan. 

Ve hiç beklemediği böyle bir cevab 
brtmnda bir an p91r19mdan istifade e
derek devam ettim: 

- Evin ıekll mllkemmel. Dışardan 

Küçük bir dün
ya şampiyonu 

Cezmi Kammers • 
gard küçük bir im
ken, pek zayıf ol. 
dulu için, dem
~ mah.ıur
lu gOrQyorlardı. 
Fakat, bu deniz has 
retl ona o nisbette 
heves vmnie ve bu 
hevesle çabJaıı kO 
çOk im bugün dün 

ya yüzme pmpiyonu olmuetuf. 
Ceni geçen sene, on sekiz yapnda iken 

Yutland'dan ZelAnda_r ~ en uz*'° ,.,..IAamr mr.ttı 
mil ol~bu uw.~eaç ~yirmi do
kuJ buçuk saatte yOmıil§tilr. Yol esna
mnda kendisini bir kayık takip etmit ve 
yüzücü. yalnız bir parça domates veya 
patates yemek için ara sıra kaYJla çık
ım,tır. 

Cenni Kammengard Danimarkalıdır. 

Bugün Danimarkadan kalkarak. Wmal 
denizini yüze yüze geçmek ve tngiltereye 
gelmek niyetindedir. Bu iki sahil arasın
da en yakın mesafe Fluşing ile Hariç a
rasındadır ve elli sekiz mildir. Yüzüctl· 
nün bu yolu takip e<Jeceği zannediliyor. 

Nereal bozulursa derhal tamir ettlrlve. 

rlrsınlz. 

Arkadqım bir aomnambol glbl, clalgm 
dalgın alSzlerlmi tekrarlacb: 

- Evet, evet. Bir ev yaptırıp bqmu
a aoktuk ya... Hiç yoktan iyidir ttıphe
ılz. Bir tarafı bosulunca tamir etUrlve
rlrb. 

• • • balrtıPıız zaman, rtizel hatlı ve aıbhatli 
bir mlmart göztlnUzll alıyor. İçine glrl- !tte mllhlm bir meeelemlL 
70muım. Her taraf, odalar, banyo, tu- Memleketi imar edlyoraz. Yanım yer-
ftlet, kiler, Balonlar Le Corbulier'yl !erinden apartmaanlar f!llunfor. G61t1 -
laayran edecek bol bir !ilk içinde. Duvar- mUze bir bot ana Uttmeye görltln. .. Hu
Jarmm, stızel lllDatlar akademimizin btı- retl lluaanm uuı dolnmduiu kayadan 
tin dekorasyon atölyelerinde meık e- nasıl su f11Jartmlfl& blllm göztlmtıs de 

Zincirleme cinayet! 
Kötü bir kan gütme adeti 
Juıç_adamın başını yedi ? 

Margm. Madlm, Faota .. 
Fransada bundan dört sene evvel i~e- banca patlıyor ve Stefaninin yanındaki 

nen bir cinayetin son perdesi bugün katil arkada~ı Paleski yaralanıyor. 
de öldürülerek ikinci bir cinayetle kapan- Ateş eden Faotadr ve Stefanıiden inti-
Dll§tır. kamını almak için onu öldürmek istemi~ 

Bu, Korsikaldar arasında uv endetta,. tir. Fakat kW}UD yanındakine isabet et
(intikam) ananesinin cloiurdulu bir fa- miştir. 
ciadu. Hiklyesi knaca §U: Faota bu :suçundan dolayı 7 sene küre 

1934 senesi noel ıecesinde Faota Kaş' le mahkQm oluyor. 
ün yedi, sekiz yapndaki oğlu bir taban· Fakat kan gütme devam etmektedir,. 
ca kurpuıu ile öldürülüyor. Katil meç. Geçen sene 11 ağustosta Stefani Pariste 
bQI. Fakat çoculun babası itham ediyor: Margen isminde biri tarafından öldürO-

- Katil Stefanidir.. lüyor. Margen tevkif ediliyor. mahkeme-
, İki saat aonra, Stefaninin kardeıi Et- ye veriliyor. Kansı: 
yen Stefani sokakta 610 olarak bulunu- - Stefani bize hücum etti de kocam 

Ka ·1 -"Qld kendimizi müdafaa için silAh kullandJ, yor. ti ~I ür .. • 
iki cinayetin de esrarı uzun müddet diyor. 

devam ediyor ve nihayet 25 mart 1936 Cinayetin müdafaa sebebi ile işlendi. 
ti kabul ediler-ek Margen serbest lmakr. 

da, ldlçOk Faotayı öldQrmek suçu ile lıyor. 

Stefani mahkeme huzuruna çıkıyor. Fa- Şimdi intikam sırası Stefani tarafına 
kat muhakemeye ne Faota geliyor, ne de gelmiştir. Stefaninin intikamını güden 

- KUKUL't 

Japonya deve .kuşu 
HASAN KUMÇA'fl 11a:ı11or: 

••Çinliler ile bir senedenberi senit ~ 
yasta harbe devam eden Japonya son_.. 
manlarda Fransa sibi bazı Avrupa ıneasJr 
keUerinin hasım ordularına silAh sa~ 
suretiyle yardım etmesinden şlkAyetletdt 
bulunuyor. Fr:ınsa gibi memleketler il' 
Japonya harp ilıin etmediği için or•d• rt/!J 
men muharip olmadılı gibi bltaraOık ~ 
bulunmadılını ıleriye sürerek Çinili ... 
aUAh satmanın beynelmilel bllaraflıja ıo• 
hallf bir hareket olmadıtını s6ylilyor.,.. 
kat Japonya harp ilan eltili takdirde )ef
disl de Amerikadan siltıh satın ala11111"' 
cağını blldlli için bu cihete yanaşmak ,,. 
la işine selmiyor. 

Haklkalen bu meselede Japonyanın d' 
zlyetl tıpkı bir devekuşuna benzemek~~_:, 
dir. Japonya Çine karşı fiilen harp e~ 
halde kendisini sulh halinde (yani def• 
devletlere karşı ise harp halinde c,-• 
ku,) olarak göstermek arzusundadır. !l'
lAsa ne deve olmaktan vazgeçeblJmekte. -
de kuş olup uçabilmektedir.!,, 

CUMHURiYET 

lspanyol kanseri ! 
A BIDIN D.4 YER ua:ıuor: 

"İtalyan politlkası, İspanyadaki glSnllJ.t 
lüleri geri alacağız vaadile lngillereye ~ 
beşistanın Uhakını tasdik ettirdikten soll" 
ra. ıiındi ;ran çizmeje başladı. Alman~ 
da, lspanyayı, yeni sillbları için, bir 
ıilbe pollsonu olarak kullanıyor. Bu 
d_.let. ispanyada, buıBnkll vaziyetin 
\":tmından ınemnundurlar. Çünkü, bO 
harp çıktılı zaman, ispanyadan cok bO 
sevkulceyıl istifadeler temin edecekle 
lspanyadald bugtlnltil vufyettn raba 
olanlar, endişeye dfll}lnler, lnııtıtere 
Fransadır. Bo iki devletin blltün dip 
al yollarUe yaptıktan alyaal gayreUere 
men, İtalya ve Almanya hAIA, lapanya 
dırlar. Çemberlayn, bu iki dnletln blr 
hane ile girdikleri bu memleketten bu 
dar para ve kan dökilldükten sonra Ji 
çıkmak lstemiyeceklerinJ, çünkü an 
•u ~yed• ·~f "ft'if .... ~nsannaurü yasc cn tnzf7 c ~ıcrlh ~y:ırııı hıırı> 
sa asterlik bakımından da ·çok dalla 
deUe tazılk edeeeklerlnl bir tllrUl ka 
etmek latemlyor ve bekliyor. 

Napolyonun 11lapanyol kanseri,. slSıD 
ınn de bir hakikat olınuttur. Ve, eter 
rih bir tekerrllrden ibaretse, bu kanse 
Avrupayı ölftme, yani umumi harbe 
rilklemeal lhtlmali her zaman meTcut 

TAN -Evlendirilen çocuklar 

S AB/HA Zekerlua Sertel 13 110''" 
lla11rl11e lılmll bir kızın fO 11aııt1 

bir adama verllmelc tılenmeıi hddlıell 
den boltaederelr diyor ki: 

"Kllçtlk ya,ıa .evlenme lfbl içtimai 
me~le Ue karşı kartıyayıı. Adliye " 
leli, mahkemelerdeki sin tashlhlerl 
çokluğunu göziinllne ıetirerek, evlen 
çalını l5 e indirdi. Şimdi iştttlllmlze 
mahkemelet, on ile )'aşındaki çocuk 
si nlerlnl tashih lcln, ayni kesafeti m 

bot arsaya çevrlllr c;avrllmez, hemen bl-
dllecelı derecede gQzel bo~. Bod- na ytlkaelmeye bqlıyor. kam Madlen. ı ailesi ve arkadaştan Margeni uzun müd- ı 

sa ediyorlar. Bu gidhle, bir uman all 
Jerimizden dlnleditlmlz ıtbı çocuktan 
mede iken nişanlamak, on, on bir yatıll 
evlendirmek, devrine diinecellz. Ali 
cemiyetle çok büyilk lellmat bir foksl 
olduluna ıiire bu hAdiııeyl tok esaslı, 1 
ederse baştan tetktk edelim, fikirleri ,.Jılt. 
aamimt ,.e memleketin, milletin, cd111""J 
tin ml'nafatlerlnl dDşOnerek açık s&ytl~ 
tim. Kanunlar, lçtimat ıaruretlerdell 
ıtar. fakat blzl geriye götürecek raru 
teri, kllmnl terakkinin seyrine ılSre rrı 
zeneıe,tırmemfz lilzımdır. Geri unsU 
terakki yolunda eteJUmizl çekerlerstİ 
onlnn kendimize çekmeye ('alışalım· 

nmu blrlncl kata, birinci katı ikinciye Şehirlerimizde reaml daireler, halk 
baflıyan merdivenler yayvan, kalbi yor- evleri, tlyatJ'Olar, mektepler, parklar, &.. 
mu. tıltra modem, hllnerll eserler dof,. bideler yapıyoruL Parkeli yollan katran 
l'UIU. Fakat yapoım her tarafı ben tapo- hyorus. Fakat bir an dtltllnllp kendi 
ll1llll diye batırıyor. Kullanılan blltlln tendlmbe IOl'll)'or muyuz: 

Stefaninin suçu sabit görülmüyor ve det takip ettikten sonra bir gün nihayel 
beraat ediyor. ellerine geçiriyorlar ve öldi.ırüyorlar. 

Stefani serbest bırakılınca, yanında Katil bulunaınamı$tır. Fakat onun da 
bir arka~ ile beraber, kansmm meza- yeni bir infikama sebeb olacağı Umit e. 
mu siyarete gidiyor. Bu sırada bir ta. dilebilir. 

mal terakkinin en hll\'ilk kanunu. kOl 
terakkinin, tekAmlllQn seyrine uydu 
tır.,. 

=d~1~rbad. ~bn~nto k6tU, tavan· ''BU!lln bunlar nekadar zaman daya • ' ' u•• ç ye ş 1•1 fa re n 1• n 
aıvııuacı yarın u ~ gUn sapır supur nacak . " diye. 

dtlpneğe bqlar. Kapılarm, peneere te- Belki aoruyoruz, belki dnttınUyorus. f f bizaat 'Musolinlnin ofluydu ve bir 
narl:ı.rmm b\htalan kötU yıkaDIDJI keten Ama ıu ıeytanm bacafmı bir tUrlU la· nesi yan yolda yere inmeje m 
pantaloD gibi birkaç ay gUnq yeyince ramadılr: re k o r u k 1 r ı I d ı ' kalarak diğer ildti Rlo ste Jaıı 
geldllp Jusaüverecekler. Parkeler, tara. Yaptıklarmmm ç0funu ufak yapıyo • e varmaya muvaffak ohiıuıtu. 
IUUll semlnine döeettiğtnlz bu çiniler f. ruz, ihmal edllemlyecek bir lamıım l8e Bugtln tnpıb tayyaredleri bu Yeni Inplb bombaıtdıman tayya- lavya, Yunaniatan, Türkiye, Suriye, -"1r 
18 facia. Siz ml parayı kmtmız da böyle tapon olarak. t ru ısı' kilometre kadar bU7-reJerinden dördO nciltereden Mısıra Irak, Arabiatan ve Mııırdır. 
oldu, yoksa yapanlar mı çaldılar? Bllın1- Ufak binaları, yum nutua veya lhtl - farkla kırmqlardır. Uk uçuı tecrübelerini yapmıtlar ve bir Ta-ueler bu meaafe..ı ı.ı.. bir ye· _._ı ... 
:JOl'UJll. ll'akat bana öyle geliyor ki bu ev, yaç çoğalınca btıyUltmeye mecbur kala- '' r• ~ Atı bombardıman tayyarelen-
111 stıseI tekil nihayet nihayet Uç yıl, beş cağız. Ve tabi!, muayyen bir ihtiyaç de· dünya rekoru kırmıılardır. re konmadan katetmitler ve bu 6883 seyahatte ıa.terdikleri ıUrat 
Jd muhafua edeblllr. Sonra, devrillr, yı- recealnl kartı1am&k bere meydana P- tnıi1terede Kranvel'den kalkan tay· kilometrelik mesafeyi 31 aut 5Ş dald· 216 kilometredir. Bu da, lnpıt 
Jabr demlyeyim ama pek kötüler, sura- tlrllm~ bir mimari eıerl, bayanm kalça- yareler dotrudan doğruya Mıara &it· kada alarak dünya rekorunu kırmıı • yeni bava procnmında en ful& 
tma bakan olmu. lan ııtince geveetllen bir kona gibi L memJtler, orta Avrupa ve Türkiye ili- lar.:lır. miyet vercliii noktanul tahakkuk 

Sustum. Cevab vermediler. Çayımdan çılıp genlşletllemtyecelf ~ yıkıp yeri- ser~den gezerek Bura körfezine, ora- Bundan evvel, hiç bir yere konma • tini c8atJrmektedir: tqiltere 
Wr yµdum alırken. ba aözlerlmden, ba. ne yenlalnl yapecaiJs. TapcmJana. pek dan da Mı11rda !amailiyeye inmiıler- dua ID usun 1J1etafe rekoru, aıkert tay- orduau bllhuaa ıUratll alır 
• lılllettlrmek istemedikleri bir mtıra- tabii olarak, kencWllderlnclen yıkıbvere- dlr. 1 yareler arumda, ttalyaiılardaydı. ''Uç daman tayyareleri De kuıvvwttlellP 
ba tutulduJdannı sellnce lllve ettim: cekler. Bul yerlel'de1d imar esrerlert- D8rt bUyUk tngilb bombardıman yetil fare,. ismindeki filo ile bundan çahımaktadır. 

- Kıunatlll bir ev yaptırıp bqmm _.. n•va,,,ı 4 üneadı tayyar11inln taldp ettili yol Belçika, bir kaç ay enet ttaıyadan Brezilyaya Ayfti tipten daha bir sok 

~~~~~u~~· ~tu~N~l~an~ma~!!!!~~~~~~~N~i·~·~M'~tia~~N~AZ~IF~_J_~A~lll'll~8~J~~~A~dri~1~a~tlk~M~h~i~lle~ri,~Y~m~ .... ~:...!J~~d~e!n~t~tal~y~an~~ta~y~7ar~edl~erin~d~en~~biri~lJYaıı~Dll~a~cak~~tır,~--------~~~~_j\ 
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Gönülsüzlük 

K b~SEL~R~E J.onuşmak istemi· 
) en kıblrlı adam sc\·Umcz ama 

~~ herkesle ı;:abul'..nk ahbab olan, laü
ıı dıteı>hcren do ho5uma gitmez. tık ta-

ı ığı il k fa o ırk yılhl< dost gibi konuşma-
tıı kalkan, kar~ı ındaklnl ö~rcnnıek Jü. 

Ye~unu duymuyor, ona hiç bir ehemmi· 

11 'ermiyor demektir. Sadece kendisi 
ı1:.ıneı;oıru1ı1ur ve !1&hsmdan, alakadar ol
d ttı iı,Icrdcn bir kim"eyc bahsedebilsin 
e o adam ki ı 1 }\ m o ursa o sun ... 

.., endlnctcn ba}ka kimselere ehemmi. 

.ret,. 
aıııa eren, onlann ılüşüncclerlnl, huyunu 
ılatn lllak istlyen, onlara. hürmeti olan a
Jıaıııa onlarla ı;:abucak dost olmağa knl
ter z. !lir anta~ma, bir alr5ma de\TI ls
h ' Bir kimseyle, Uk tnnrştığunn gün 

0;:ıen senli benli olu\'(~rmck, kendimizi 
tibi cebren kabul cttlrm<'ğe kalkışmak 

hlr ııeydlr. 

~Senu, benli'' dedim; hemen söyliye
d ld biriblrimizo "sen" veyahut "ı;iz" 
ğj~eınıze büyük bir ehemmiyet '\-'Crdl
lıı Yoktur. Türk diline hürmet maka-

Ilı.da " t ., derı ~ z. daha yeni ginni5tlr, zanne-
fa 

1 
ın Yuz, nihayet yiiz elli senelikten 

ı a d ·ı • hlatn eg lulr. Anadolu'ya da henüz ya• 
)°okt atnıııtıl'. Bazı mlllctıerde de henüz 
t'lrııt ıu-. Fakat karşmızdakbte "sen" dedl
l'ııet ı halde ona da, ~ahsnnıza. da hür
fe etınemlz, onunla aramızda bir mesa
~lllundurmamız. laüballliie kallrma· 
bllnlJ ıı kabildir. Neteklm "siz." demesini 
brh..~en insanlar arasmda konu,ması a-

v"§lr Olanlar !;:Oktur. 

l;j!leıe ya~h baı;lı, mesleğinde tanınmış 
llJı eterin kar~ılanndakllcrle ~ahucak 

hab )°o olnıalanna hiç tahammül edcmJ-
'ilıtııın. Onlarda daima: "Bak! biz gönöl-

tetı~danıtarız; biitün bu bilgimize, §Öh· 
a "lliıe, me,kllmlze rağmen bcrkc~lo 
tka.ı-

d "":1 olu\'Cririz,, der ~bl bir hal \·ar-
tr. t l . _ eah a-t dikkat edin, arkadaşlıktan hiç 

ı.a lh değildir, heı> kendileri söylerler, ' 

'ii;llaıındaklnl dinlemez. hatta onun 1 

~ llİiYleınc .. ine ,·akit bıralanazlar, bü
~ laUballllkleri, öyle arkada§ gtbl_ bir 

..,.0~lonmalan kendilerine: "Ne de. 
~ ı. .......... ı•• d .. atri~., J. isin.lir. () ı.. 

~~ 4 "la,1rıarı aTfınıJa oyle bir kendini 
leı-ı ellıne nrdrr ki! ... mC\ ldlerl, ,Oh ret· 

\ıı' hllgiıeri~ le o kadar iftihar ederler 
g:· .. O babacanhklım size bir muhabbet 
astc 

)'Ultı-· l'rnek için değil, bilakis kendi bil· 
ll ilkleriyle sizi cz!"ek içindir. 

batı albııkı biz, bizimle öyle çabucak ah
't?ııı 01ınıyıuı, knr5ısındakl ile kendi ara-

' a bir mesafe bulundurmak lstiycn 
~lll'lıeıere: "Ukala! Kenrllnl beğenmi~!,, 
~ • Gc~ı onlar ara.sındır. da haldkatcn 

~tt~llıa n1ağrur, "Küçük dağlan ben ya-
lbı'• dl ~l'I yenler bulunur ama hepsi do 
e d ...,.. 
~ egıldlr. a"ıl müte,·azr, ka~ı!'lmda-
"e 6 hUrmetıerl olan adamlar da onlar 

'4sahlnız onlar anısından çıkar. Laüball 
tll llhisc dalma kendini beğenmı,, kcn· 

a snı 
~ 

8
_ ~ ~~erk~ı; l~ln bir kıymeti olaca-

~ h ozunıın, daha doğruo;u lıikırdılan. 
~~ Ctkes tarafından atiıkayla. dlnlene-

tıe "kanidir. 

"--._ Nunıllah ATAÇ 

1-f eykeltraş 
Sabihanın 

eserleri 
l\toskovuda bir 
Sergide teşhir 

ıı edil lyor 
ı>-ı' 0skov <ıq~l a, 12 (A.A.) - SoYyet 

2 'l' s:tnatıar ga:zetesi bildiriyor: 
~lliit~In?1uz.a.a Moskovadaki Şark 
'<lo11k erı müzesinde, hali hazırda 
tı ~a;"ada bulunan Türk heykeltra. 
~giy:n Sabiha Bengütaş'ın eserleri 

~~ ~0n.tnuııtur. 
~gut nın Türk §Ubesinde Bayan 
~ .. n§ın teşhir edilen eserleri ara. 
"'l)ğ~ a~a başı" heykeli ve natürmort, 
~jtatı sı manzaraları, Belçika pey • 
lt ~it "~saire gibi on tablo vardır. 
l.tı bit l' elkeltra§ları arasında önem· 
lıı lQ ~~ işgal eden Sabiha Bengütaş, 
.,.t:!~bt ~bulda doğmu§tur. Sanat 
~~:nı bit' t>,,~.~ ırdikten sonra İtalyaya 
~~~~?\ eo orada iki yıl kalmıştır. 
h~ ~'itil ~ra İstanbul Güzel sanatter 
~ ~k .r: nde çalışmış ve eserlerini 

· l'k sergilerinde teşhir etmi§. 

____ .. - -

Jf. İktisat vcldH Şakir Kcscbfr, refaliatln de Deniz mUstcşarı Sacıunah GUney, 
Sümerb:ınk umum müdürü Nurullah Sümer, Etibank umum müdürü İlhami , .e 
matbuat mümessilleri, bu arada gazetemiz sahibi Hıısan Racıim Us bulunduğu 
halde dün akşam Aksu npuruyla Zonguldağa. gitmiştir. Vekil kömür havzaları· 
mızda. tatldkler yapa<'aktır. Bu tetldkler, kömür lstihsalatmıızı arttmnaWa. al1-

kadardır. Şakir Kesebir, rcsmhnfzde, lie nttlsint oğurlıyanlar ara.cımCla görülmeli. 
tcdir. 
Jf. Mardin okullan, dcrıs kcsimJ milnase betiyle bütiln bir sene zarfında talebe 
tarafından hazırlanan eserlerden mUrck kep birer sergi açmı~Iardır. Boradaki 
reslm, orta okula alt sergiyi ve sergl)1 ha'lll'byanlan gösteriyor. 

~ IE IHI ü l~ l[) IE VIE .. lMI IE iMi iL IE I~ IE ır T lE 
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Meskukat 
müzesi 

SUleymanlyedekl 
bina tamir ediliyor 

Memleketimizde ilk defa olarak bir 
meskükat müzesi ittihaz edilecek olan 
Süleymaniye camiinin eski ve harab 
tabhane binasının tamiri işine başlan -
mı§tır. Bu biiıanm tamiriyle, hem yüksek 
bir sanat eııeri ve tarihi bir yer otan bu 
bina hara.biden kurtulacak, hem de bu
gün mUzede pek milsait bir vaziyette 
bulunmıyan meskukat kolleksiyonlarmm 
muhafazasına yarıyacaktır. Yeni şekilde 
bina yalnız tamir değil, ayni zamanda e
sas mimarisine halel gelmemek tizere 
tadil edilmektedir. 

Yeni meskiıkat mlizemiz on sekiz oda 
üzerine ve etrafı koridorlarla çevrilmiş 
bir vazıyette bulunacaktır. Müzeler mi -
man Kemal Altan bu hu~ustaki plAnlan 
hazırlamıştır. 

Müzelerimizde bulunan meskukiıt ge • 
çen sene toplanarak bir kısmı tasnife 
tabi tutulmuş, ve mütehassıslar tarafın
dan kolleksiyonlar vlicuda getirilmişti. 

Fakat mühim bir kısım meskiıkat henüz 
tasnif edilmemiş vaziyette durmaktadrr. 
Bunlar da tasnif edilerek kolleksiyonlar 
tertib edilecektir. 

Bursalı mualllmıer
den bir kafile geliyor 

Edirneye gitmek Uzere Bursa maarif 
mildürii ve eski İstanbul maarif emini 
muavini Fakir'in riyasetinde Bursa mu. 
ttllimlerinden mürekkep büyük bir grup 
yarın sabah eehriimze gelecektir. Şehri
mizde bir gün kalacak olan grup leyli 
liselerde misafir edilecek ve cuma saba
hı otobüslerle Edirneye hareket ede -
cektir. 

Bu~ muallimler Edirnede iki gün 
kaldıktan sonra tekrar şehrimize döne
ceklerdir. 

--o---ı 

Çarşambada çocuk 
bağçelerl 

Fatihte, Çarşambada, 15 inci ilk okul 
karşısındaki arsada vlicuda getirilen park 
ve çocuk bahçesinin açılma töreni bu
gUn saat on birde yapılacaktır. 
Diğer taraftan, şehrimizde biri Fatih

te, diğeri Üsküdarda olmak üzere iki ço
cuk kütüphanesi daha açılmasına karar 
verilmiştir. 

Resmi dairelerde 
• yaz mesaı 

saatı değiştiriliyor 
öğleyin bir saat yemek tatili 

yapılması kararlaştırlldı 
Şehrimizdeki resmi dairelerde yaz 

mesai saatinin tatbikatında müşkülat 

görülmüş ve değiştirilmesine karar ve
rilmiştir. 

Sabahleyin saat 8,5 ldan 2 ye kadar 
devamlı çalışmadan memurlar şikaye~
çidirler. Bunun üzerine ay başından i· 

tibaren, gene yaz i~in kabul edilen 6 
saatlık mesai baki kalmak üzere, sa-

• bahleyin 8,5 dan 12 ye kadar <Çalışıla-
cak, öğleden sonra birde tekrar işe 
başlanarak 3,5 da tatil yapılacaktır. 

Bu suretle, gene eskisi gibi 12 ile la· 
rasında yemek tatili olacaktır. 

Vali Ankaraya \ Polisten kaçı-
gitti rılan otobüs 

Muhakemesi yarın 
sabah yapılacak 

Hakkında muhakeme lüzumu kararı 
verilen İstanbul vali ve belediye reisi 

Muhiddin Üstündağ, muhakemesi için 
dün akşamki trenle Ankaraya hareket 

ctmi§tir. Bu davada alakadar diğer kim
seler de ayni trenle Ankaraya gitmişler-

dir. Muhakeme yarın saat 10,30 da baş-

lryacaktır. 

-0--

Fazla sürate mani 
olacak bir alet 

Seyrüsefer kazalan üzerinde tetkikler 

yapmak üzere milletler cemiyeti tara • 

fmdan orta Avrupa ve Balkan memle • 
ketlerine gönderilen profsör Mravl~g 

§ehrimizde de tetkiklerde bulunmuş ve 

dUn akşam Anka.raya gitmiştir. 

Profesör Mravlag Türkiyedeki kaza • 
ları yolların b.ozukluğuna hamletmekte

dir. Kendisi hükümete vesaitinakliyede 

sUratin önüne geçmek için tahograf is

minde bir aletin mecburi olarak kullanıl

masını teklif edecektir. 

Kapalı bir kutu içinde bulunan bu A.

let istenilen silrate göre ayar edilip mil. 

hürlenmekte, otomobil bu sliratten fazla 

gittiği takdirde hem kaydetmekte, hem 

de kırmızı lamba, düdük çalmak suretile 

usulsüzlüğü etrafa ilan etmektedir. 

ii<O>lfl)t@lfl) aımca 
IO>ama o"' l1'il lYI "'CQ> ır 

Ankara caddesinde 
kaza yaptı 

Dün garib surette kaçırılmak istenen 
bir otobüs yüzünden bir kaza olmuştur. 

Maçka - Beyazıt arasında işliyen 3332 
numaralı otobüs bir yolsuz hareketten 

dolayı ceza alınmak Uzere dün emniyet 
müdürlilğüne getirilmiştir. Şoför müdi
riyete alınmış vo hakkında muameleye 
başlanmıştır. 

Bu sırada otobüs biletçisi garib bir he
vese kapılmıı;ı ve §oför yerine geçerek 
otoblisü kaçırmak istemiştir. Fakat daha 

Ankara caddesinin yansında karşıdan 

gelen bir otomobil görünce §a§tran ace

mi şoför, idareyi kaybetmiş ve bUtUn hı
zıyla §oför Zekinin idaresindeki taksi o
tomobiline bindirmiştir. Taksinin ön kıs· 

mı tamamen parçalanmıştır. Acemi §Oför 
yakalanmış ve otobüs tekrar mUdiriyete 
getirilmiştir. 

Gayri mübadlllerln 
işlerine Maliye 

bakacak 
Yeni kanunla vazifesi bitmiş olan gay

rinıUbadiller takdiri kıymet komisyonu· 

nun muameleleri maliye vekAletinden 

gelen bir heyet tarafından devralmmak

tııdır. Takdiri kıymet işleri 29 haziran -

dan sonra durmuştur. Bundan sonra bu 

işlere vekalet doğrudan doğruya baka
caktır. Bonolann fiatı 9,5 liradır. 

Pazarhk yasağı 
kanunu 

EvvelA hangi mınta
kalarda tatbik 

edilecek? . 
Bazı ihraç maddelerimizin standardizas-
yonu için yapılan toplantılar münasebe
tiyle şehrimizde bulunan iktısat vekale
ti iç ticaret umum müdürü Mümtaz ayni 
zamanda pazarlığın kaldınlması hakkın
daki kanunun hükümlerinin tatbikı işi 

üzerinde de temas ve tetkiklerde bulun
maktadır. 

Pazarlığın bütün memlekette kalkma
sı hakkmdaki yeni kanunun tatbikmıı 

eyliH başından itibaren başlanması 18. -

zımdır. Fakat bu tatbik işi bütün mem
lekette hep birden değil, iktısat veka
letinin tayin ve icra vekilleri heyeti.ne 

teklif edeceği mmtakalarda ve vekiller 
heyetinin tensibiyle tatbik edilecektir. 

Kanundan tB}Jl bir netice alınması için ilk 
tatbik edilecek mmtakalarm belediyesi 

en kuvvetli ve tatbikatta tam netice ve
recek yerler olması münasib göriilmek. 

tedir. Bu itibarla tatbikatın Ankarada 
olması muhtemel görUlmektedir. 

Maamafih 938 senesi zarfında pazarlı

ğın bütün memlekette kaldmlmış olma
m da mukarrer ,.e muhakkak bulunmak
tadır. 

Bu iş Uzerinde bir taraftan da beledi
yeler mevzii olarak tetkikler yapmak· 
tadır. 

lstanbulda 
• 

geçınme 

şartları 
Bu senenin ilk üç ayına ait 

endeks hazırlandı 
Ticaret odası, lstanbulda bu senenin 

ilk üç ayı zarfındaki toptan eşya fiyat
larına ait endeksi neşretmiştir. 

Endekse nazaran, senenin ikinci ayın. 
da gıda maddeleri fiyatlarında görülen 
nisbi düşüklük üçüncil ayda tekrar teref
füc dönmüş ve birinci ayın fiyatlarım da 
geçmiştir. · 

Kahve, çay tütün fiyatlarında ikinci 
ayda görülen küçük teref fü zail olmuş ve 
üçüncü ayda birinci aydan daha düşük 
bir fiyat seviyesine varılmıştır. 

Ham madde fiyatlarında senenin bi
rinci ayından itibaren görülen yükseliş 

üçüncil ayda da devam etmiştir. Bu ara
da madenler de yükselmiştir. 

Giyim ve ev eşyalarile sair yaşatık mad 
delerine ait fiyat endeksinin de ikinci a.. 
ya nazaran biraz yükseldiği görülmü}
tür. Fakat bu yükseliş birinci aydaki nis
beti bulmamıştır. 

ltharnt maddeleri fiyatları ikinci ayda 
mühim bir düşüklük yöstermiş fakat en. 
deks üçüncü ayda biraz yükselmiştir. bu 
na mukabil ihracat maddeleri fiyatları 

mütemadi bir yükseliş göstermiştir. Da
hili istihsal ve istihlak maddeleri fiyat 
endeksinde de devamlı bir yükseliş görül 
müştnr. -
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~- -, 3ladisetec, /ifdct.ec 
YaptırılJo,..uz,, 

Ala. Fakat kaç 

Lo,qd Corcun Versaq 
muahedesi hatıraları : 4 

1ÇERDE: 1 
• Şehir plAnı mucibince lstlmlAk edile. 

cek yerlerde o zamana kadar yeni bina 
yaptırılmasına izin verllmlyecek, bu suret
le, btimlAk bedellerinin yükse!Rleslne mn
nl olunacaktır. 

• Asfalt, beton ve mozayik olarak yapı. 
laeak yolların inşası dün müteRhhlde iha
le olunmuştur. Yollar iki seneye kadar bit. 
mit olacaktır. 

• Balkanlar arası demiryollar konferan. 
sı diln şehrimizde toplanmış, mn,terek ta
rife ve ücret meselesi konuşulmaya başlan 
mıştır. Toplantılar on gün kadar devam e
decektir. 

• Yerli mnllar sergisinde gösterilecek o. 
lan cam odam dün Romanyadnn getiril
nıişUr. 27 ton a#ırJı#ında olan bu maki. 
nenin, Galatasaray lisesi bahı;esinde konu 
lacak olduğu yerde kurulmnsına başlanmış 
tır. 

• Hnmamların tnrihi olanlarını nyırınak 
üzere bir komisyon kurulmuştur. Tarihi ol 
mıyaniar yeni bir şekle konulacaktır. 

• Genelik teşklltıtı hakkındaki kanun 
Jlyıhuı Halk partisi tarafından hazırlan. 
mıt ve dahiliye vckfiletlne gönderilınlştlr. 

• Oninrsile knmplarının ikinci devresi 
yarın Yedek Subay okulunda başlıyacak
tır. Bu devre hukuk, iktisat, tıp talebeleri 
kamp görecektir. 

• Mısır baro reisi, bir ınilddctıenberi lıu 
ıunduğu Ankaradan şehrimize gelmiş '\'c 

dün, Mısır sefiri Muhammed l\lilftü Elcc.
zairli ile beraber, İstanbul adliyesini gez. 
miştir. 

• Vapur ücreUel'ini ucuzlatmak için top 
Janacak komisyon 10 temmuzdan itibaren 
mesaisine başlayacaktır. 

• Gümrük ve inhisarlar ,·ekili Rana Tar 
han diln inhisarlar idaresine gelerek bir 
müddet meşgul olmuştur. 

• Yugoslav bandıralı "Lo\'cen,, vapuru 
ile şehrimize 120 seyyah gelmiş ve şehri 

gezdikten sonra ayni ''apurla Köstenceye 
gitmişlerdir. 

• Ankara - Adana telefon hattı Payasa 
kadar uzntılmıştır. Du hat yakında Hata. 
ya bağlanacaktır. Ankara .lstanbul telefon 
hattı da ücüncü bir devre il!lve olunarak 
kuvvetlendirilecektir. 

• Oteller hakkında hazırlanan yeni ta
limatnameye göre, oteller hangi sınıfa geç 
mek isterlerse o şekilde kaydedilecekler, 
fakat o sınıf otellerin şeraitini ifaya mee
bur olacaklardır. 

• Şehir planına göre muhtelif cadde ''e 
meydanlara dikilecek olan fidanlann sa. 
yısı on bindir. Bunların dikilmesine ya. 
kında başlanacaktır. 

• Tıp fakültesinin 329 mezunları paz:ır 
afinil mektepten çıktıklarının 25 inci yıl. 
d<Snfimünil kutlulayncaklardır. 

• Balkan yüksek mektep talebeleri bir 
"Balkan talehe hirliRi,, teşkiline karar ver 
mişlerdir. Birliğin merkezi İstanbul oln. 
caktır. Bu hususta üniversitemizle temas. 
Iar yakında başlayncaktır. 

• Turing klüp tarafından hazırlanan 
bir statlstiüc göre memleketimize seyyah
lar gittikçe çok gelmektedir. Son on sene 
içinde Türklyeye seyyahlar vasıtasile 50 
milyon lira girmiştir. 

• Bu seneki inhisarlar bütçesinde tahsi. 
satı bulunan J>aşnbahce rakı ve anason 
fabrikasına ait inşaat hazırlıklarına baş. 
lanmıştır. 

Ankarada şid
detli yağ murlar 

Ankara 12 (Huıuai) - Bugün 

öileden ıonrı ıehrimizde fasılalı yaf· 

murlar yağmıştır. Bu yağmurlar tehir 

civarında çok tiddetli olmuı ve •eller 

ban mıntakalan istila ctmiJtir. 

Bu arada Solfasoı köyü civarında 

kamp kurmu§ olan hukuk f akilltesi ve 

Gazi lisesi talebelerinin çadırları su 
tarın hücumuna uğramııtır. 

Bu vaziyet karıısmda kamptaki ta

lebelerin evlerine gönderilmeleri karar 
altını alınmıı ve belediye tarafından 

temin edilen otobüslerle talebeler geç 
vakte kadar ıehre naklolunmuJ!larthr. 

Talebe, yatak bavul ve e1yalannı ça
dırda bırakarak ıehre inmeğe mecbur 

kalmııtır. Ankara valisi ve belediye 
reial Nev.zat Tandoğan hadise ile biı:-

nt meHul olmuJ, kamp mahalline &i
derek ah~ tedbirlere ne.taret eyle· 
mittir. 

Dl§ARDA: 

• Sako sulh konferansı Bolivya ile Pa. 
raguay Şako ltilAfını kabul ettikleri takdir 
de hakemlik vıızlfeslni deruhte edip etmi
ycceklerinl tavassut eden altı memleketin 
reisine sormuştur. 

• fnglllerede Blakfriars clvannda bir 
fabrikada colışon 400 lşcl kadın dün bir 
amonyak borusunun patlaması üzerine cı 
kan gazlardan zehirlenmiştir. Bunlardan 
oıuzu bnstııneye nakledilmiştir. İclcrindcn 
bazılarının voılyetl nhimdir. 

• Mckılkada reisicumhur Kardenas, bQ. 
tün eynletler genci valilerini dün bir top 
lanlıya çağırmıştır. Bu toplantıya bfiyiik 
ehemmiyet verllmcktedir. Kabinede baz1 
de!ıişlkllkler yapılııcoğı da söylenmekte • 
dlr. 

• lııgil!ere<le demir sanayii fşci teşek. 
külleri konferansı, İngiliz silahlanmasının 
ı;abuklaşhrılması itin lcabeden ameıt ted 
birleri tetkik etmek üzere bu ayın 2~ ilndt 
Yorkdn toplanacaktır. 

• Dün Scltınlkte be)·aı kule civarında A 
tına milll tlyntrosunun bir şubesi olmak 
fizere SelAnik mlll ıtıyatro binasının teme) 
tnşı merasimle konulmuştur. 

• Yeni Tuna statüsü hakkında Bulgar 
hüktinıelinln bazı erkanı ile görüşmek 
i'zere Alman hükOmetl tarafından gönde
rilen bir mümessil dün Sofyaya gelmiştir. 

• Ynrşova • Kovno hava hattının 15 
temmuzdan itibaren Varşova, Kovno, Rig:ı 
Tlin, llclslnki arasında muntıızaman işll
Yercği bildirilmektedir. 
· • l\lııcaristandn mebusan meclisi müddet 
!ayin etmck~lzfn mcsai:dnl tatil eylemiş. 
tir. 

• Yr.nrzuello, milletler cemiyetinden çe. 
l<ileceltiııe dair ilk ihbarnamesini gönder. 
mlşlir. 

• İnflillerede kralın sıhht vaziyeti iyi. 
leşm<'kle de"nm etmektedir. 

Çocukla.rını 
Adliye~e bıra-

kan kadın 
Dün adliyede çok acıklı bir hadise ol~ 

muştur. Altıncı hukuk mahkemesindl' 
Fahriye ve Namık isiml~ bir karı 
kocanın davası vardır. Faliriye ~ çocı1-

ğu için, ayrıldığı kocasından, nafaka i · 
temektedir. Fakat dünkü son celsede 
mahkeme Naınıkın işsiz olması yüzün
den nafaka isteğini reddetmiştir. 

Fahriye bu karan duyunca kucağnda
ki kundaklı bir çocuğu şahitlerden biri· 
nin kucağına ve diğer iki yavruyu da ad. 
liye koridorlarına doğru itmiş : .. 

- Ben kendime bakacak halde değılım, 
şimdi bunlara nasıl bakacağım, diye fer
yada başlarmştır. Kocası Namık ise ço. 
cuklara bile bakmadan merdivenlere doğ 
ru yürümüş. bunu gören Fahriye arka· 
smdan k~uştur. 

Fahriye balırmala başlamı~ ve o sıra 
da Mdise yerine gelen polis memurları 
na da: 

- Bu adamı yakalayınız, yoksa çocuk 
lan size baktmnm.,. demiştir. 

Kan koca hakkında yeni bir zabıt da
ha tutulmu~ ve her ikisi de müddeiumU
mtliğe verilmi~tir. 

kullıınınız 
leri reddediniz. 
/nkıba:ı, hazımsııh -
Aı, mide ekşilik ve yan-

malarını giderir. 
A~zınızdaki tnl:!.ızlık Ye 
kokuyu dcrcdcr. Mi. 
de ,.e barsakları alış. 

tırmaı. JJOROS mar • 
kasına dikknt. 

Den izlerde serbesti f tllAf 
gün için? Devletleri kabul 
~ Ba1tarafı 2 incide 1 A . ka cumhur-

esasını 

etmeyince 

nt ceıdim, gördUm; bazılarını hıe muha- ı m e r 1 n 
birlerin arasıra gönderdikleri fotoğraf. 

tarda uzun uzun tetkik ediyorum. Çoğu. r e ,· s ,· f ·, k r ,· n ·, ~uk oyuncafı, göz boyası. Eğer bu ha-
lin lSnUne blr an evvel geçtımezse, eğer • 

bu mantar binalar bu ıUratle tUremek- 1 d e gv ı• ş t ,· r d ı• ' 
te devam edene gUnUn birinde pek na- n a s 1 • 
dtm olacafız. . f ıuiJl4" 

Bb ffln hep ucuzuna ve kolayın.- ıfdl. Umumi harpten ıonra Versay mua rağmen, denizlerin serbestisı 1 ııdil" 
hedt.slnl im:alauan büyük devletlerden vazgeçmiyordu ve "kararı millete b .l )O~ ~ 

Konferans salonu yaptıran halkevi lrıoillercnln o :amanki ba~vcklli I.oud mek'' tehdidinde bulunuyordu: " 
Corç, bugün hatıralarını neırediuor. Klemanso, Orlando ve benim te~ _,,, bqkanı; Bundan cvııelki kmmlarda ilildf devlet- tJMmiz milleUcrin cfk!n umuınf)el"" 

Hastane yaptıran belediye re.isi; , lerinln sulha, harbin kendi aleuhlertne 6 ' 

Tiyatro projesini beğenen rejia8r; dlJndü§ü :aman karar verdikler.ini, ıulh 1 milracaat edecekti. ~ 
Yatı mektebi yaptzran köy muhtarı; şarllarmr nasıl tesbil ettikferinl, Lon. EfkAn \!mumiycye müracaatta <}J' 
Hep, ev yaptttan arkadaşmı gtbt dU- dra konferansında on dört noktalık Vtr_ olacak birisi varsa o da kendisiydi. ti 

son proıesınm müzakereslndf': ne oibi kU İngiliz, Fransız ve İtalyanlar, • ..r. eUnmektedfr: da "" 
"Şimdilik bagımızı sokacak bir dört d dl müşki1lata ujJrandrjJını anlattıktan son- dilerinl temsil edenlerin arkasın ~ 

ra, /,oyd Corç hatıralarına evam e • tek vilcut halinde top!anmış bulun duvar arası bulalım da ilersi Allah ke· uor: s1 
rlın.,, Kuvve Uf adamlarla müzakerede bulu- lan halde, Amerikalı ar cumhurr~!. 

0
' 

nl hl,. sevmiyorlardı. Diyebilirim -Bu ıakat dUşUncenin önUne geçilmlye. nurken, vazgeçmemeye karar Yerdiği- 1' ..... 

cek mi? ni.z bir nokta varsa, bence bunu evvel- t nun bu tehdidi ne Klemansoyu CDOJS 
1 

Geçilecek eüpheslz. Fakat bir gUn ev- den bildirmeniz lbmıdır. ÇilnkU başka • dflgUrmUştür, De de İngiliz hUld~nıe 
vel önUne geçilse de bu yanlış hesabm Iarı sizden evvel o noktada size muha- damlannı. Dizim için halkın ltir~ 
zaran baaımrzdan ·--asa. lif h k t .... _ l l • nra onlar da cak aksi halde mcvzubahs ola t' 

,,. ...,..~ are c e u.ı§ ar arsa .. o Denizlerin ıerbestisl, Vilsonun katd' 
• • • fikirlerinden dönmek iırtemlyeceklerdlr. 

İç bnkanlıfının bir mUdahalesi bize bir Şüphesiz ki Vllson muhariblcrln blta· tlği manada, Orta Avnıpa devletle 
az Omid verdi. Şöyle ki; raf gemilere mUdahalesine itiraz husu. ltUAt devletlerine mukavemet g5ste e4' 

Yalova kaymakamı, kasabanın iman 
için beD yıllık bir program yapıp bakan
lı ,n gönderiyor. Bakanhk kısa bir tet
kl~ten sonra, kaymakamlığa şu emri 
veriyor: 

"Bize elli yıllık bir plan yapıp gönde-

sine ıebeb olacaktı. Ab1oka tatbik sunda kat'! bir karar vermişti. Harbin 
rek mUtteflk devl~tler muharebedeıl Jlk iki buçuk senesindeki tecrübeleri. a-
kaç yıl knzanmı§lardı. çık denizlerde kendi bayrağı altındaki Cumhurreisl Vllson yavll§ yavaı ~ 

gemilerin ba3ka milletler tarafından ~ 
tevkif edilip taarruza uğraması onda mıya baıılıyordu kl karşısında, AtlaJ ~ 
bü:vUk bir nefret uyandırmıştı. Bu hta, yanwıunun öbUr yakasından s6Y~ 

rlnlz.,, milli varlığın esası lStlklll olan bir mem- aözlcrle devrlleıniyecek kadar ku~ 
Ve bazı :mwıranar ıçtn yapnan tahmin- leketin reisi için pek tabil bir ıeydL bir an'ane vardı. Maele, nihayet J 

lerl işaret ederek ili.ve ediyor: Fakat harbe lgtlrak etmiş olduğu bir Havz'm bulduğu tefGirlerle hal yoı;, 
"Bu kadar parayla bu işi ba~ramaz- buçuk sene Jçinde, ba§ka bayraklar al. girdi. Vilsonun mUmessill, deııfıl ~ 

aınız ..... 
E, tabü böyle olacak. Bir kasabanın i. 

mar pllnı en az elli yıllık muhtemel in
kl§&fı gözönUne alınarak hazırlanır. Ve 
yine pek tabü olarak bakanlık tetkikine 
sunulan havuz, park, çeşme ve Abide 
prQjclcrinl beğenmiyecek. Dünyaya. be
ğendirmek nlyetlyla kurmaY.a cal~~
mız bir tur stilc mmtakanm beilibaşlı 

"atu" tarından olan bir yeri tapon eser
lerle doldurmak, bayağıla§tırmak iı:temi
yecek. LUzumsuz yapılan masraf nnc;ıJ 
önlino geçilmesi llzımgclen bir israf i
se, hedefe ulaştırmıyan tasarruf da 
- yapılacak eser istenilen faydayı temın 
edemiyeccği için - tıpkı öyle fena bir Is-
raftır. 

• • ılı 

Biz eskiden hep "§eddadi" binalar ya. 
parmıeız. Numuneleri meydanda. Cami
lere, hanlara, sebillere, medreselere 
1l5yle bir bakınız. 

Sonra, kapkaççılığa başlamış, Mecidi
ye kasrı, eski adliye sarayı nevinden 
"ıultani" binalar yapmaya bqlamıtız. 

Taglı, kiremitli, demirli, kurşunlu kubbe
leri bırakıp bağdadi tavanlara katlanmı
ıız. Bu bUyUk ayıbımız yetmiyormuı gi
bi ıimdi de "bağdadi'' yi aratan bu ta
ponlan yaptırıyoruz. 

... . ... 
Almanyadan yeni dönen bir arkada

eım, dün, Berlinde sekiz on katlı sapa
sağlam binalarla dolu caddelerin yıkıl
dığını, çok daha genlf caddeler ve çok 
daha bUyUk ve sağlam binalar yapıldığı. 
nı söylUyor ve UAve ediyordu: 
"- Yeni blr hll yapmak Uzeredlrler 

ki bir milyon kiti alncalt • ., 
Milanod:ı İtalyanlar bir gar yaptılar ki 

yalnız mermer, yalnız granit ve yalnız 
aomakl kullanıldı. BUyUk, gllzel ve sağ
lamlıfı a:!ırlarm dilgmarJığı hcsab edile
rek verilml§ blr eser. 

Roma nereye g!tıniıse, yirmi asır son
ra toprağa kazmayı vurduğumuz zaman 
yedi kat yerin dibinde imzasını bulabili
yoruz: 

Anfiteatr taştan, su kemerleri taştan, 
mabcdler, haınaınlar ve yQllar taııtan. 

Bu ihtişamı karartan ve rekabetine 
bıyık altından gülen baeka tek imza 
vardır: 

Bizim lmz~mız. Beş bin yıl önceki Su
merlidcn, Hitittcn, Egeliden. bir asır ev
velki Hind - Mogol imparatorlarına ve 
Tanzimattan önceki İklimi Rum Tilrkilne l 
kadar kullandığımız imza. 

Gltti#imiz her yerde dağ dağ iolenmlş 
tq olarak yUkıelen ve nasdsa toprağın 
altmda kalmca erimeyip duran, çıkanlm
ca l50 aarr konuıturan imza. 

1 
Bizim gibi bir millet yapının kUçUğUnU 

ve dayanmuını nasıl beğenebilir? 
Nlnmetttn Nazif 

tında sefer eden diğer gemilere karıı serbcstisi tabiriyle "ablokanm kal 1" 
taarruz hareketlerine 0 da iştirak etmqı ması" kastedilmediğini sôylfiyordU. f) 

daha ziyade "harb zamanında denlıle..., oldu... bit PP 
aahsa alt neylerin korunması için O halde denizlerin serbestisj. sözUyle, :1 

kUm koımlmasr,. demekti. ne demek istiyordu? "Herhangi bir dUt- rf 
man memıeketıne karııı abloka yapılma- ·Muahede esasları Aimanls 
sm,, mı demek istiyordu? Bununla n< 
clo .... oı. &o~o.ıı~-ı..ı '--"" <>Wdıt ut:ıgııuı. v 

halde, gerek onu aözUnU geri alını§ va. 
zlyete dUşUrmlyecek, gerek bizi kararı
mızdan vazgeçirmiyecek bir tefsir bul -
mak llzımgellyordu. Konferans bu hu
ısusta Albay Havz ile İngiliz murahhas
ları arasında malfimat teatisine karar 
verdi. 

Albay Havz hemen o akşam Vilsonla 
muhabere etti ve kendisine ortaya çıkan 
r;;lddetli ihtilılfı bildirdi. Bu haberin Vll
sondn ilk tırısı! ettiği tesir fikrinde inad 
etmesi oldu. 

Tazminat meselesinde itilaf devletle
rinin fikrini kabulde müşkUlat çıkarma
mıatı. Fakat, gemilerinin son vakalarınv. 

bildirildi . _ ıt.tg. 
Bu hal .suretine ılk muzalCere pıt_ 

varamamıştık. Albay Havz Vilson ıis1" 
nının tamamiyle kabul eldilmesi l • 

d B 1 ber• munda ısrar ediyor u. unu a ~ • 
ber, nih~yet anlatmaya muvaffak # 
duk ve üzerinde ınutabrk kaldığ 
esaslar Vilsona bildirildi. ,1"' 

~merikan Cumhurreisi bu esa öJ" 
kabw etti ve bunları Almanlara 

evelden bildiıidi. . • ~ 
Vilsonun denizlerin scrbestısı (1 

üzerindeki ısrarından ortaya ~ıka~' 
tilifı M. Klemanso da 1919 Eylul rt• 
Venay muhadesini müdafaa ede ,1 
söylediği nutkunıda mevzuu balı 
mittir. 

"Mister Loyd Corc bana: tsJI. 
Japon - lngiliz donanması dyar~·~.~ 

ıeydi harbe devam e emıye tayyareleri kabul ediyor musunuz? diye sord1J· 
Ben· Bir şehri bombardı- _ ivet, cevabım verelim. 

m&D ederek 500 Bunun üzerine Loyd Corc 

kişiyi yaraladılar aordu~ekrar bir harp olursa -:1'1j 
Şanghay, 12 (A.A.) - 34 Japon yapmaktan hizi menetmek nıf9 

tayyaresinin bugün Hankeu tir.erine misiniz? 
bir akın yaptığı Hankeu,dan bildiri!. Buna da: 

mektedir. _ Hayır, ce\'a'bını ve~din:t- A 
Alınan ilk haberlere göre, Çin hava Bu konuımaJanmızı Vilaona ~-

topları Japon tayyarelerinin şehrin tiğim uman, Amerikan Cumh" 
üzerinden uçmasına mani olmuşlar • biç bir heyecan göstermedi: f"'1 
dır. Tayyareler ~hrin dış mahallele. _ Gerek lngilteredenJ gcıre~. ı;f 
rini bombardıman ettikten !Onra U • aa<lıuı anu etmedikleri lbir fefl •• 
uklaşmışlardrı'. ce1c değilim, dedi.,, ~ 
Bombardıman Vilaon planınldaki ''Ta.tmina~·· f. 
Hankov, 12 (A.A.) - Bugün Japon sinin de yalnız itilaf dcvletleril'~ 4' 

tayyareleri tarafından Vuıang'da. yapı pılmıt .zararların tazminatı olac•~ 
lan bombardımanlarda~ ki§i ölmil§ mütareke imzalanmadan evvel J. 
veya yaralanmı§tır. lara bildirilmiıti. .. flt'l 

Hariciye Genel o sırada, Vilsonun, on dort tl•~ 
delik planını başlıca itilaf ldev1e ~ 

Sek reterl kabul ettirmek için çok büyU·k rr. .. ,, 

Men eme nc •I lat çektiği de söylenmişti. ııatt ~ 
diselerle en yakından alakad.~r uıı"1-

o v 1 Albay Havı: bile bu yanlış duŞ ~ 
Q U teyit edecek hareketferde bu1':ss~ 

M 1 b t H . ( I 1 du. Halbuki, on ıdört nokta halc"":~tl 
n e 1 er itirazlar yalnız, bundan evvel .as;;-

zly a ret elli ğım o bir iki meseledeydi. Bu ~tlSJ': 
Münih, 12 (A.A.) - Türkiye hari- bu noktaların yanll§ tefsir ed ~ 

ciye vekilcti genel ıekreteri Numan den ileri geliyordu. Uzerlerindetl"' ~ 
Menemerl.;ioğlu yanında Bertin bUyük verilince, Vil~u~, .ıoe~_n'°~rıtsP" 
elçiıi olduğu halde Alman devlet reisi ı lando. ve benım fıkirlerımız tu 
Bitler tarafından kabul ve aıkeri mera- tam bır mutabık hasıl olmuı • 
atmle istikbal ve teıyi edilmittlr. J.... (Devamı var). 



f~~SEL§ 

Filistin hidiselerinin 
• •• •• ölüqorl 

~•mDeketıer 
V•kılıyorl 

Sev.nen yBloız aillh 

ı;yuzu nedir? 
Bu 

fabrikalarıdır 

Yazan : Loyt Corc 

ülkede, birgün sükun içiııde 
kabil olacak mıdır ? 

yaşamak 

;.- lngıüz Baıvekılı Loyd CMc bir 
,:.~ ıazıtuırtdı "Dünyaya bir 
--.. .. baıhl• oUında ,,;, f1Ul/eole ,.,, 
'llıısiftir. Smtlerce dünya siyasetim 
llliirııir olmıq bir dnkt odam1nın 
6-ııı;,., ait /imltrini hıaca on,._ 
~ınııza bildiT•tli fay dalı buldu. 
•1G11uı ıçin buyaııyı hüldsa ıdiyo-
1'111. 

~~enin bulundulu vaziyeti anla.. 
~~n müracaat ettilim Qç mmba 

~ lngutere ve milstemlekeleriniıt bir 
\t ~et ve seyriseferini gösteren res 

~ ~iryollannm haftalık nakliyat 

~' flSizlerin sayısını gösteren rakam

~ &ördüiüm rakamlar, bir felaketin 
-~ bulundulnıuıu hissettirecek 
~_k6tn delildir; fakat insana sevinç 

·~bir vaziyet de göstermiyor. 
~t. &eçen senenin mayıs ayma 

~-~- Yüıde 7 azalmıştır. Bu rakam 
görünebilir. Fakat 938 aenesi

lıra,ıangıcındanberi bu miktar yayas 
-.u;_azabyor; bO endi~ vft'ICI bir aıa. 

Filiatindeki A· 
rap • Yahudi kav· 
paı, aon pnlcrdo 

-- - bici bir tekil aldı. Otur· 
daldan toprai• 
paylnl8JIUJU bu 
iki ırk aramada 
berCÜD kanh ka•· 
ıalar oluyor. 

811 ülkeyi maa• 

daaı altına almıt 
olan lnsiliz mille· 
tinin askerleri lııİ· 
le, ayaklanmala .. 
nn önün& almak 
için çok müıtiillt 
çekiyorlar. 

A YrUpanlD met· 

hur ınaharride • 
rinden Bernar S... 
Yiayi, U Tribün 
pzeteaiDde Fili• 
tin üdi..ıerinin 
iç Jiiziai ıW-
..... p.I lııir ma-

Filiatindtki lasiliz askerleri, araplarcla ıiWa ..,.otlllr. • 

kale 7..-.-· . . 
Biitiia dlnymwa .-rakli tikiP ~ 

ii hadiseleri ~k derin Wr ıöriıle t.ıı
lil etmit olan ba yU1)'1, ıitualaramU 

batti denilebilir ki Afrilwun birlq· 
tikleri noktada bundan iyi bir ıtrate • 
jik mevki bwunamu 

Böylece yahudiler orada blmak 
niyctindedhler; araplar da, lncilisler ~ryoUanndaki nakliyat miktarını 

.-!..riJOl'llS: "' rakamlar da hayra delllet et!ni.. .-... 
-... ?<lakliyat fiyat1an arttı buna ral
....._ llınendifer hamatJ geçen seneye 
~ bir bayii dülilktOr. 

• • • 
de .... 

lncllizler bu mtleleyi arazi bala
mından hllletmiye ÇlhflDJfblar. PUis
tin Udye bllOnecelr, yahudiler bir yu
va mubafua edecektller, fakat daha 
dıralmıt olarak ye bir kaç 8111 tehirle .• 
KudUı bitarınaıtmlacaktı. Arazinin 
büyük k11mt araplara kata<:ak ve bu 
kısım Maverayı Urdüne ilhak edilerek 
Emtr Abdullah buranın krllı olacak • 

"Wlılerin miktan yeniden 300.000 art
~ lngilterenin -sillhlanma için sar. 
:!nuıyonlara ralmen it l8hasmm 
l.ıt~ h.th .......... ..+.J'"n.,. Aa141a+ .wli. 

~a11J'ctın ymnaa aatefetelini ıös-
1) hiçbir a1Amet aöremfyorum. 

lnya buhr11m 
'41tlııtiİiz mensucat ihracatının tellf vere 
iti tekilde düşmesi dOnya iktiııadinm 
~bir ~de olmadılmı gösteriyor. DOn 
.. ll!&iliz mamulAtmı eskisi gibi anya. 
:tnı almıyor, binamaleyh lngiltere

teyler ııatamamak irnklnSJzhlJ 
~lhda kalıyor. insanlık. istikbale 
k_Yetaizlikle bakıyor ve müstacel ihti. 
~armaktan ba~a bir şey 

~"!GzunÜn vaziyetini pes penbe gö
~~~ bu buhranı nasıl izah e.. 
~ ~ atrenıneli çok isterdim. 
~On vaziyeti bu kadar iyi-

.,."*' eter- istikbal hakkmda endişeleri
~~ o halde milletler arasdıdaki 

"""111flar nereden çıkıyor? Niçin hü. 
~ harp bütçelerini durup dinlen
~ laarıı lrttıryorlar? Niçin bütün fabrika 
~ hanı harp malemıesi çıkan. 

~ YtryQzü üç lunla l8J'Sllyor: Ha 
~harbini İtalyanlar ve Habqliler 
... ~ herkes unuttu. Jtalyan mil· 
~· lıaıt Habet masrafuu ödemek Sa 'lır bir yük altmdadır. Dallara 11-

, il.beşliler de gittikçe artan bir 
\\l lçe..jsinde. 

'- ispanya harpleri devam edip 
• her sabah gazeteler bize bu 
dair korkunç haberler vermek-

Filiıtindeki Arap ve Yahudi ihtillf· 
lan, adeta halli imklnld blr davadır. 
Ve belki de her bansi bir bal çareal bu· 
lunmayııdır ki tngiliz ctoriteai altın
da bir mutavasaıt ıekll bulmak imkl . 
nını bahtedecektır, fakat buan pek ko-
laylıkla vanlmıyacaktır. 

Yahudiler FiliıtinCie bir yuva kur-
muflar: bunu biazat tanzim etınit 
terdir; burada miktar lan hergiln ço 
talmaktadır. Bu yuvayı terketmeleri 
beklenemez. Filiıtindeki yabudi mille
ti çok huıuıt, Şarki Avrupa ve bitti 
garp merkezlerindeki yahudi kitlele 
rinden, yahud dl eakiden mUılUman, 
Yakm Şarkta oturan yahudilerden 
çok farklı bir millettir. 

Filistin araplln hlll miktarca çok 
ilıtUndUrler, Maverayı UrdUn arapla • 
rından ve bütUn arap dünyası, Suriye. 
trak, Mısır, Hicaz, Necid tarafmdan 
himaye görmektedirler. Her gün ze
min kaybetmektedirler; ticaret, en· 
dUıtri. bankacılık, hattt ziraat llhala
rında yahudiler kadar kuwetU detil • 
dirler; ıncak kemmiyetçe üıtUnltlklerl 
vardır; ve tiddete müracaat ıuretiyle 

kartı koymaktadırlar. Bu reakıiyonun 
kolayca duracatına inanılmaz. 

tncilizlere ıeUnce, Mmn terkecle
ldezler, çünkü Filiıtin garpta ve tim•· 
U ıarbtde Mı11n ve bilhaasa SUvıyı 

kanalını 6rter. Avrupa, Aıya 

tı-

Baflancıçtl topraklannr, yahudilera 
iyi fiyatlarla aatmıı olan araplar, 
senelerce müddet, çiftlilclerine taarruı 
ederek ve mUnf eriden raıtladıklan ya
hu dil eri CSldUrerek göçmenleri usan
dırmıya çalqtılar. Fakat bu macerada 
bilhassa tnplzlerle kartılattılar. Fa
kat yavat yavq ıraplar ıerillayı teki -
mW ettirdiler, tngilizler ne yapacak -
lannı tatırdılar ve yahudiler çok 11· 

kıntı çektiler. 
Bunun üzerine, yahudiler yalruı 

köy ve çiftlikleri müdafaaya memur 
ıilibh milisler tqldl etmekle iktifa et
miyerek, taarruza ıeçen, cinayete cina
yetle, yanıma yancınla mubbele e
den hücum kıtalan teıJdl ettiler. 

ROfpina ıuikaıdlne ittirak etmlı o · 
lan ıenç yahudi mhitlm Salomon 
Ben Jozef ve arkidapnm idama mah 
kOm edilmeleri bu harekete •beblyet 
verdifi aöylenebilir. 

Mutlak yahudi nuyonaliamini tem-
111 ve Filiıtinde bitti tnglliz hl-

mayeainden bile 
vugeçe bilecek 

kudretli ve müs
takil bir yahudi 
nuyonalbmi kur· 
mak iıtiyen Jabo
tinıki'nin reviz· 
yonilt müfrit 
partilinin faali· 
yetini de buna 
llbe etmek li· 
snndır. 
Böyl~ bu· 

gOn, kar1I brp· 
ya iki oıtdu görli· 
yonıs, arap ve 
yahudi ordulan 
ki iyi talim g6r
müttllr ve biri 
Suriye ve diğer 
taraflardan gelen 
arap c6ntlll01e -
rlnden, cllieri de 
dünyanın hemen 
her yanından 

ıelen yahudi g6-
nW101erinden mil.saheret gCSrmektedir. 

Bu iki ordu harekete geçeceklerdir, 
'" ~diden ceçmltlerdir de. Her bi
ri, hareketine uami enerji De devam 
edecektir • tld kuvvet arasında nla· 
fIP kalan lngiliz kuvvetleri, bütün bu 
cenclverleri durdumuya yetecek mik 
tarda delildir. Şimdiden arap çeteleri 
le &p çıkamıyorlar, hem arap, han 
de yabudi çeteleriyle nasıl bqedebile
celclerdir? Diler taraftan tngilt:re, 
Filiıtindeki aıkerlerini iki mialine çı
karmak lüksünü kendine bahtedemez, 

Bu daftyı Widıtlı.~ ~~~
mellerin! ualaıtıracak bir mutaftnıt 

· te1dJden batka bir çare. batıra gelme· 
mektedir. Piliıtinln iki devlete taktimi 
iki rakipten hiç biri tarafmdan kabul 
edilmedi; belki bqka bir tekil bulu
nacaktır. 

Yahudiler artık buraya yerlqmiı -
terdir ve onlan memleketten kovmak 
mUmldln defildir; iki dUpnan ırkın 
birlikte yapmaya ahtmalan için zaman 
unsuruna itimat edilemez mi? Araplar 
eskiden tıpanyada bUyUk ziraatçllerdi. 
Filiıtinde ziraat aahıunda Çl1ıpmya 

bqlldıklan takdirde peklll yahudilerle 
yanyana yqayabilirler. Arap ve yahudi 
köylerinin, diba iyili kantıcnlamun 

yanyana 11rllanmuı taunur edilebilir. 
Bu takdirde inailtere hakem olacak ve 
arap ve yahudi mUpyirlerin )'ll'dmuyle 
merkezi idare rolOnll oynıyacaktır. 

Arap veya yahudi llemlerinl ctıcen

dirmek, tqilizlerin menfaatine olma· 
dılt için, her halde, ırldumm biriblrine 
kanpnıı olduiu bunca diler yerler sl
bi, Filiatinde de ıUkOn içinde yapmık 
mUmkUn olacaktır. 

lert kalınıyorlar. Her iki harp bey
alun. satını ve nakliyat Bir ziyafette bir sene 

~ bOY(Ut bir enıe1 o1c1u. evvel ki yemekler 
Tırnakları boyalı bir 

bulundu 
~harbin bilvurta zararlanndan yen d 1 1 

ı.,.ii'-. zararlan var. Mmıleketler ı L ONDRADA bir aofuk hava dolabı mlleueaeli tarafm. 
'-~ar ölüyor, çalqacak koL dan seçen ıtın bir rekllm llyafeU veriJmif ve buna 
'1.~~ edecek alızlar eksiliyor. birçok klmleler davet edllmlotlr. :Sfft.t«a leYinen yalnu sillh fahri- Yemekte davetWer çorba, bJndl Jmartmaaı, patates, ma-
~ karna, llatllne de tatlı ve dondurma yemiftlr. Yemek bittikten 
~ ~~tası durup dinlenmeden de 10nra davetWere, biltlln bu yemeklerin bir •ene evvel yapıl
·~ - 11dlm. Merktıl Avrupa ha. dığı ve bugUne kadar en son istem bus dolaplarmda muhafa

• ~vusturya silindi, yeni bir a edıldlğl bUdl.rUmiftlr. 
Cililecek. Avrupa devletleri, ye- Ştıphem ki buna herkeı hayret ediyor, o ~ lirkethl 

~. halinde biribirine ballanacak mlldürll bahat veriyor: 
ı.~ ta Bu yenilen ıeylerln bazı aofuk bava dolaplarmda o stme 

,-..;.~- ehemmiyetli tebeddOller şark kadar çif olarak, )-ani konserve ıeklinde mulıafua edllmlt
k:~ l ~m Qne galebesi tak- Ur; bazılan ile, meıell tatlılar, dondurmalar bir Hne enel 
~..._~*Ya dOnyannı en kuvvetli yaptlm11ve12 ay buz dolabmda ak'luımlflır. 
~·~~hı • .__lulu halini alacak. Japon Bu suretle, gayet muvaffakıyetli ııettceler veren bu yeni 

un tebeuı 118YJSI dOnya- konserve ve yemek muhafaza UIUltl dalı& genlf bir sahada 
_.. O.... ıı illdtlı tatbik edilecektir. 

L ONDRADA Baydaprkta dolqanlar, geçen gUn çimen
lerin tızerbıde minimini bir çocuk bulmqelardır. Çocu-

lwı kundalmı stıallyen danteWar, bu kilçt\k 1mm ıeqtn bir 
ailenin çoculu oldulunu göeteriyormq. Çoculu bulanlar kun

claim lhtl11mmduı llyade yavrunun ko:ya Jmmm boyuulUI 

manlldlrlll tmıaklanDa ba11"9t etmlflerdlr. Btraftlldler, ancak 
bir aylık olan bu bebelln terkedllmlf deiU, etltnlnell tarafm
dan unutuım111 bir oocat oldufuna hllJmıederek yavruyu alıp 

pollle IGtllrmtlflerdlr. Londra ollll, tmıaıdan manlktlrltl tJr. 

nak1arma hayret etmltlerdlr. Etrattakiler, ancak bir aylık 

olan bu bebelln terkedUmif deitl, ısOtııineal tarafmdan unu
tulmq bir çocut olcluluna lıllJmıederek yaml)'U alıp poUle 

ceıtırmtlflerdlr. Lonc!ra polllt, tırpaklan meıılkllrlll bir aylık 

bir çocuk bulundufuna bir haftaclanberl llb ettill halde he

nb ebeftJDI poll9e mtlncaat ederek oocal1a lltememltttr. 

3Atilaslae 

Almanqa 
Bize ımrenmı• ı 

H11tayd11 Tllı k aakalliyetine 
tatb:k edilen uauınn 

Çekos!ovakfadakl Alman 
ak11 ' llyetloe de tatbikini 
isteyece~lermitf 

11ute17e VelElletl Genel Sekreted 
Numan Bencmencloil11DDD, ticaret 
heyetlmldn 1ıqkuı adaUyle, Almaa 
Barlclye Nasın Foa Blbbentropla 
yaptıp g6ıilpneden baUed- lnglUs
ce "'.l'aymls" gueteel alyle c11yor: 

İhtimal ki bu müllkatta, lııgi1lz hUkd
meUnln TUrklyeye verdili 16 milyon 
aterllnlik kredinin gerek ıiyaal, gerek 
lktısadl neUcelerl görilfUlmilşttlr. Çlln
kll bu anlqma TUrldye ile tlcan mllnue· 
batı kemılo olan Almanyada bir alay 
tefsire ıebeb olmq ve lngllterenln u -
mumlyetle Balkanlara yardım etmek ha. 
11W1undaki tuavvurlan tenkld edilmlt
tlr. 

Alman hutnmetlnln harici ttcarettnl 
lnklp.f ettirmek lltedlit malbıclur. Al
manyada p.rld Avrupada en bllyilk 
milfkülitm pazar meselesi olduğuna ifa .. 
ret ediliyor ve 70 milyonluk bir devletin 
alqverlt ettiği bir puan lnsıtterenln 
eline geçireceil söyleniyor. Gene ifaret 
edildiğine göre, lhracatlarmm ytızde GO 
ve ya 60 mı Almanyaya yapan flrk! Av
rupa memleketleri Almanyaya maııan.. 
m ancak ondan mal alırlarsa 1atabllecek· 
terdir. Onun için, lngllterenln prld Av
rupadakl ba alyaaetl bir g\1n mağUiblye. 

te ufnyacaktır. Avam tamarumdakl 
bazı mUtalealar, tngllterede Almanyanm 
prk! Avrupadakl lkt1ladl tetebbbllna 
mlnl olmak için botuna para llJ'fec:IDe
ceilnden korkUldulu teklinde tefsir e -
dDmektedlr. 

Rlbbentrop, Tllrldye hariciye genel 
Hkreterlnden son Tllrk - J'ranm mua
hedell hakkmda da mataınat lltemlt o
lablllr. Çllnldl bu anlıpna Almanyada 
bUyUk bir ehemmiyetle karplanmıetır. 

Ba lll1labedeyle Fnma ~eye, 
Sancak hududa lglndeld Tl1rk a. 
talllyetl ile aıAlradar olmak ve icabında 
cıalan himaye için asker g6ndermek 
ha1rlnın vermlftlr. Battı, ba anlapna 
milletler aram muahedelere mugayir o
larak yapılmJlbr. Bu da, harbclen IOlll& 

ortaya atılan. muahedelertn tekrar P. 
den geçirUmeal teklift Ozertnde bir tece 
rtlbedir. 

Zumedlldillne göre Almanya, ı.ten
derun Sancağında kUçllk bir TUrk akal-

llyetlne tatbik edilen uaullln Çekoslovak• 
yadaki bUytık Alman akalllyett haklnn· 
da niçin tatbik edilmiyeceğlnl soracak • 
tir. 

tyl malibnat alan mahafil, Çek htlk6-
metlyle Stldet Almanlan ai'umda mi. 
la1rerelerin yavq gitmesine yalanda Al· 
manyanm nuan dikkati çekmesi bek
leniyor. Almanya. Çek meseletdnl müm
ld1n olduğu kadar çabuk halletmek kat 
nrmda berdevamdır. 

• • • 
HABER - İngiltere ve Franlayl& 

yaptıfmıız aon anlqmalara, Almanyada 
yapılan ''komanter" lere tarafmmda 
1i5yle mukabele edllir: 

1 - Almanya ne yaptziım;m abperfl 
mekanlmıuı daima bosukdUzen citmlt. 
tir. Belkl bir mllddet için Almanya. lı&
ze iyi mlltterl (alıcı) olm111tur, fakat dır 
ima fena tediye ederek. Almanya De tt. 
cari dostlujummu devam ettinnemelc 
niyetinde delillz. Ama Almanya aulhll 
kavvetlendlrmlt olan IOD anlqmalardan 
mutarib olarak bbden mal ılm•JMp 

ka&ana bundan matem duyacak deil
llz. Metropol lngiltere yani Britanya a
dalan "mllatemlekesiz Almanya,, dan 
daha btıyllk lthalltçıdır ve lyl tediye e
den lthalltçı. 

2 - Almanya Hatay davamıala SUdet
lerde gtlttlliU llha1rçı davayı ya yanllt 
anlamallta, yahut yaramaz bir inatla k8-
ttl kötQ latlamara çalışmaktadır. Tekrar 
edelim ki Hatay zaferimiz ula bir revL 
slyonlat hareket değildir. 1921 muahede
lllnl yan1q ve dllrt18t olmıyan tefsirler
den myırdık. Fransayı taahhildlerinl ifa
ya mecbv ettik. SUdetıer için, harb .,. 
na dlııyunu tamim etmle olan ınuah .. 
delerde Myle bir taahhUd mevcud de
ğUdir. Kaldı 1d Batayda Tttrk ulık cı. 
111, QGkluktv, 

' 



J Yazan: Ş. Rober Düma -7- Çeviren: !Fa 

- Masrafa bakma1Jın1z Er na, 
qlıqe muvaffak olmaktır I 

!'ilmin gösterilmesi altı dakika sürdü. ! 
Bitince bu sefer tnvandnki lamba yanrt
rnk ortalık tekrar aydınlandı. 

General sordu: 
- Nasıl buldunuz? 
- Çok güzel ekselans. Çok kurnaz-

ca! 
Filmden istifade ctitğime emin olma

nızı rica ederim. Brosilofu artık bir ordu 
arasında bile kolayca tanıyabileceğim. 

Gülümse:} erek ilave etti: 
- Kendi filmimi de gormeyi pek is

terdim ama, buna müsaade olmadığını 

tahmin ediyorum. Teşkilatın sinemat<'ki 
bir bobin daha kazandı . .Maamafih hakkı. 
nız da var; casusa ilimad caiz olur mu? 
lhtiyatI tedbir almak lüzrm ! 

General itiraz etti: 
- Aklınıza neler geliyor Erna? Sizin 

de filminizi aldığımızı mı zannediyorsu-
nuz? · 

- Zannetmiyorum eksclıins, eminim. 
Gayet iyi biliyorum. Ama ne ehemmiye
ti var? Fotojenik olduğumu biliyorum. 

Şi.xıdi işe g<:'lelim: ne zaman hareket 
etmeliyim? 

- MümkUn olduğu kadar çabuk. Se
yahatinize d:ıir tcfcrrüatı baronla hal
ledersiniz. 

Bu m~l.1kattan üç gün sonra Ema Fli
der lüks bi~ "llu;atti'' otomobililc seya
hate çıkmış bulunu)orciu. Berlinde imal 
edilmiş hilviyct evrakını, pasportunu 
çantasına yC'rl<.>ştirmiş olan casus kadın, 
otomobili bizzat idare etmekteydi. Ara -
bası da, Pal'iste mukayycd olduğunu işa. 
ret eden bir numara taşıyordu. 

1sUhbnrat teşkilatı cömert davran
mıştı .. Ayrılırlwn fon Stramm r ona beş 
yUzer ,.e biner franklık bir demet bank. 
not uzat.nrnk: 

- Masrafa bakmayınız Erna, demişti. 
Gaye muvaffak ol.Tllaktır. LUks yaşıyan 
bir kadın rolündesiniz. Pariste lüks bir 
otele ininız ve hemen lüks terzihanele
rl dolaşmaya başlayınız. 

Strammer, Enıaya Berlin dışına kadar 
refakat etmiş, ayrılırken do: 

- Şansrnız açık olsun Erna 1'1ider ! 
demişti. 

- Erna Flid<.>r artık yok baron. Şim
di sizinle Lehistanlı Yanda Liposka ve
dalaşıyor. 

- Bana sık sık haber gönderin; ma
liım vasıtayla ... İcab ederse Berline dö
nerek gC'ncralle bizzat görüşün. 

- Merak etmeyin. Allahaısmarladık 
baron. 

- Allahaısmarladık Vanda Liposka! 
n 

- Bonjur Madmazel. Postrestant ola
rak Karl Vanebuk ismine mektub var 

mı? 

- Hü-.iyet \arakanız Yar mı efendim? 
Mözelbcrg posta, telgraf ve telefon 

şubesinin yegane memuru olan genç 
kız, gişenin arkasından, sevimli ve güzel 
çehresinde zarif bir gillilmsemeyle mu
hatabına baktı. Müracaatçı, İngiliz ku -
maşından şık bir spor elbisesi giymiş, ki. 
bnr tavırlı, uzun boylu biriydi. 

- Tabii madmnzel. Buyrun. 
Kadınların hoşuna gittiğinden 'emin a

damların cilretkfırlığıyla gcnç kızın göğ. 
silnil, açık altın sarısı saçlarını, zarif ağ. 
zrm süzerken pasaportunu uzattı. 

Genç kız pasaporta göz gezdirdi, sonra 
fotoğrafta görUlen adamla karşı karşı
ya bulunduğuna emin olmak istermiş 

gibi yabancıya baktı. Tekrar biribirle -
rine gülümsediler. 

- İki mektubunuz var efendim. 
Giııeden iki zarfı uzattı. 
- Ne güzel elleriniz var matmazel! 
Postacı kız sert bir tavırla gişenin ca-

mını indirdi. .Mahcubiyetind<:'n kızarmış! 
tı. Şaşkınlığını örtmek için, kocaman ııul 
karnesini, kızaran yanakları hizasına 

kaldırdı. 

Yabancı adam hiç acele etmiyordu. 
Mektuplan cebine koydu. Kapıya doğru 
ağır ağır ilc-rledi. Açmak üzere tokma
ğı tuttu ve birden başını geriye çevir. 
di. 

Posta memuru Doroto Şmit ona bakı
yordu. Cürmümeşhud halinde yakalan -
dığını anlayınca başını çevirdi; fakat bu 
hareketi icnb cttigi kadar sürallo yap
mağa günlil razı olmamış olneak ki, zi
yaretçinin öpücük işaretini görmeye va- J 
kit buldu. 

Postnhnncden çıkan J{arJ. Vanebuk ya
vaş yavaş oteline doğru yürüdü. 

Mözelbergc bir gün evvel akşam saat 
sekize doğru otomobille gelmiş ve pa
zar meydanında, küçük ve sakin kasa -
banın belediye dairesiyle karşı karşıya 
olan bir otele inmişti. 

Otelde odasına çıktı. Pencerenin ke • 
narında duran bir koltuğa oturdu ve 
dalgın dalgın dışarsını seyretmeye ko
yuldu. Mektublarını açıp okumnğa biç de 
meraklı görünmüyordu. Bunları neden 
sonra açtı. Biıisi Hollnndadao, diğeri 1s
viçreden postaya vcıilmişti ve iki zar
fın içinde bembeyaz iki kağıt \'ardı. Bu 
kağıtları buruşturup attı. Koltuğa başını 
dayayıp tekrar düşünceye daldı. 
Kapalı olan göz kapaklarının perde -

sinde hep postacı kızın hayali beliriyor, 
vazıh veya bulanık onun çehresi görUnU
yordu. Bu, dakikalarca sürdü. Bir aralık 
fransrzca olarak söylendi: 

- Evet, evet. Niçin olmasın? Fena 
fikir değil! 

Doğruldu. Sonda iğildi, dirseklerini 
dizlerine koyup elleriyle yanakla
rını avuçlıyarak gözleri döşemede bir 
noktaya dikildi. Öyle dakikalarca dlişiln. 
dil. 

- Planım fena değil! 

ı.-arl Vancbuk ayağa kalktı. Şimallile
re mahsus soğukkanlılığını kaybetmişti, 
bir Fmnsız gibi sinirli sinirli odada do. 
laııtr. Cebinden zarif bir tabaka çıkara
rak bir cigara yaktı. Sonra çakmağıyla, 
biraz evvel buruşturup attığı kağıtları 

ateşledi. Küllerini ayaklarıyla ezdi. Bir 
iskemleye ata biner gibi oturarak tekrar 
düşünceye daldı. 

( • * 
Yüzbaşı Benua, bir akşam evvelinden. 

beri, üzerine aldığı mühim ve tehlikeli 
vazifeyi nasıl ba.5nracağını dilşünmckle 

meşguldü. Son dcrC'cede dikkat ve itina 
ile hazırlanmış sahte bir pasaportu ha· 
milen otele inmiş, otomobiline ve kılık 

kıyafetine bakarak masraftan çckinmi -
yen yağlı bir mUştcri geldiğine sevinen 
otel sahibi tarafından sevinçle karşılan
mıştı. 

J.,akat Hollandalı seyyah ot kf gibi 
ı;cvczc cıcgtıdt. Otcıcı Kake>t'ln ağız ka
labalığını kısa keserek otelin en iyi oda
sını istemiş, bir saat sonra da lokanta 
salonunda yemek yerken gene onun ge
vezeliğiyle karşılaşmıştı. 

Yağlı müşteri) i mUmkün mertebe faz. 
la zaman otelinde alıkoymak istiycn O· 

telci evvela civarın tabii güzelliklerini 
methetti. Sonra pek yakında Şafingcn 

fabrikasından bahsetti. Bu fabrikanın 

6000 amell'si oldu~nu sö •l di. 

- Mösyö fabrikatör değil mi? 

-Hayır! 

- Eğer fabrikatör olsaydınız orası si-

zi muhakkak surette alakadar edecekti. 

Maamafih bu sırada fabrikayı ziyaret ya 

sak ... 

- Ya? 
(DcYamı ,·ar) 

- 1J ey bana bak! Re11 mi balığı yaka
lıyornm, J'oksa o mu beni? 
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Bu gibi işler üzerinde kafa 
muhakkak bir Şarlok yorsan, 

Holmes olursun, Tom! 

Nagar tabancasını cebine koyarken: 
- Her halde dedi, sizi gözden kaçır

mıyacağım. Şayet aradığım dağ soy
guncularınm. adamlarındansanız sizi 
hemen tevkif ettireceğim. 

Ben de tabancamı cebime koydum .. 
Ve sonra gayet soğuk kanlılıkla şu ce
vabı verdim : 

- Buradan ayrılırken, atımın arka
sın::lan koşmanıza mani olmam. Bilakis 
sizin gibi cesur lıir memurun gözcülüğü 
altında bulunacağım için memnun ola-
cağım .. 

Nagar cevap vermedi. Yanımdan ay
rıldı, yerine gitti, oturdu. Bu sırada 

lokanta sahibi Con Ebert, Nagara yak
laşarak şu sözleri söyledi: 

- Ben aldanı:irğmızı zannediyorum. 
Bu mösyöler hiç te eşkıyaya benzemez
ler!. 

O, her şeyi bilen bir adam tavriyle: 
-- İnsan göründüğü gibi değildir. 

Zevahir çok kere insanı aldatır!. dedi. 
Ben, Nagarın bu haline gülüyorklum. 

Onunla biraz daha eğlenm!k için, u
zun saçlı llclikanlıları g~tererek; 

- tlstad ! dedim. Bu .zatlardan da 

şüphelendiniz mi? Sakır. onlar <la eşkt· 
ya olmasın?. 

N agar hiddetle cevap verdi: 
- Elbette şüphelendim ve sordum. 

Onların resim yapmak için pağlara çı
kan iki san'atkar oldukl.mnı öğren-

di:n. 
Salonda daha fazla kalırsam, sinirle. 

rimin büsbütün bozulacağını anladım 

ve yorgun olduğumu sövliyerekr Saf!. 
lamgözle bana ayrdan yatak odasına 

çekildim. • 
Odaya girer girmez, ilk i~im, pence

relerin perdelerini kapamak, perdelerin 
üstüne de ceplerimizdki gazete kağıt

larını iğnlcmek oldu. Bundan sonra da, 
koridordan odanın içerisi görünmesin 
diye, oda kapısının anahtar deliğini iyi. 

cc tıkadım. 
Bu işleri bitirdikten s~ma, Sağlam -

gözle, günün vekayii etrafında konuş
mıya, gördüğümüz şeyler hakkındaki 

fikir ve diişiincelcrimizi, çok hafif bir 
sesle münakaşa etmiye ve incelemeğe 

başladık. 

Benim fikrimce, Nagar, kendini be· 
ğenmiş, dar fikirli bir aı::lamdı. Onunla 
arkadaşının etrafında, dolaşmakta ma
na yoktu. Bunlar, kendilerine polis süsü 
vermiş çete mensubu adamlar olamazdı. 
Hakiki hüviyetlerini - kibir ve azamet
perverliklerinden - gizlemeğe lüzum 
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saçlı, iki delikanlıya gelince, bıl~ 
muhakkak eşkıya çetesine mensuP 
damlardı. , 

ÇüRkü, tavırları hep sahteydi. }> 

nuş:nalarında bir fevkaladelik Y0~ 
fikirleri basit adamlardı. Arala~ 
nefis sana'tlara dair bir tek kelinıe 
konuşmamışlardı. Bizimle alakadar 
ğillermiş gibi duruyorlar, fakat, ~ 
b:zim sözlerimizi dinliyorlar, göıuc• 

la Nagarla arakdaşının, benimle Sa&li
gözün hal ve hareketlerimizi tetlcİ~ 
diyorlardı. 

Bu duşünce ve görüşlerimi sağla; 
göze anlatırken, o, bunlara hayret r
yordu. Hatta bir aralık: 

- Ben seni hiç böyle bilmezdill1• 
di. Sen ne yaman şey mişsin T~ 
nu gibi işler üzerinde kafa yorsallı 
çalışsan, muhakkak bir Şarlok Bol 
olursun. Konandaylin muhayyel ŞJ 
lok IIolmcsi değil, sahici lıir HoltJlcl 

Bu suretle de, az zamanda, ideiJ 
olan bir milyona kavuşacağına ye!!' 
ederim. 

- lnsnn ne olacağını bilmez ki .. Ş 
dilik bir meslek sahibi değilim .. 13' 
günün birinde dediğin gibi meşhur 
polis olurum, belki de bir sinema a~ 
ti ve yahut meşhur bir sığır tüccarı 
Şimdi boş lafı bırak, bunlar istilcb' 
işleri.. Burada ne yapacağız, on bitı 0 

lara kavuşmak için çeteyi tutmanrfl ç 
relerini arayalım. 

- Haklısın .. Benim bu işe aklırfl t 
mi'.., l\T,. ııo;an,....,-:ıılr 1::0 • .._., ..... ;.;ula. ho.,..' 

yapmıya hazırım. 

- Biz c<lamıza geleli bir saat ol 
Aşadakilerde artık yatmışlatldır. ıs 
sen biz buraya geldikten sonra yarıt~1 
daki odaya da gelenler oldu. Bı.ııt> 
her halde, Nagarla arkadaşıydı. ~ 

Şimdi fikrimi söyliyeyim: Ressa rY 
rın şayet kötü bir ır.aksatlan va ,, 
muhakkak bu gece tasavvurlarını 

·çı
bik sahasına koyacaklardır. Bunun 1 

etrafı tetkik etmek lazım.. Şimdi 
radan çıkalım, sen ressamların odll~I 
bulur orada olup olma:hklarını atı 

' c sın. Ben ele alt kata iner, lokanta 

göz altında bulundururum. 
Sağlamgöze bu talimatı verdi~ 

sonra, hemcın ışığı söndüıtdüm. 1 
kapısını açtım. Koridora doğru Jt!l 
verdim· ~ 

Ne blr fare tıkmsı, ne bir horlarfl 

Ve ne de bir öksürük!. 
1 

Lokantanın her tarafında bir ıııt 
görmiyen, polis hafiycleriydi. sessizliği hüküm sürüyordu. .,rı 

Ressam olduklarını söyliyen uz".ln (De' nın• ' 

•••• 'f . ... ) . •• • 1 lf-1111! fli'j00!J~~l(!Jın(!Jilınlm~ıınD~E3~1Jillll•.~ 
Bizim nikah mukavelesini imzaya gelen Sardunya elçisi, beni hir 

köşeye çekip muhtcşC'm altı pırlanlıllı bir inci gerdanlık verdi. Bu
nu eltim Sorirı. dÜ§Csi göndermiş. Bu gerdanlıkla bernber bir de 
gök yakutlu bir bilezik geldi, bunun üzerinde: "Seni tanımadan se
viyorum!., yazılı. 

Eltim bu he~iyelerle beraber iki de mektup ynzrp içinde tatlı 
tatlı diller dökmUs. Felipe'ye danışmadan hediyeleri almak isteme
dim. 

- ÇünkU, dedim, sizin de benden ba.,ka kimseden bir şey alma
n1ZI istemem. 

Bu sözUme pek memnun oldu, elimi öpUp: 
- Siz bunları alıp takınız, dedi, üzerindeki yazı için ve hiç şUp

hesiz samimi olan şefkat, muhabbet sözleri için ..• 

Cumartesi nksamı 

Rene'ciğim, bu satırlar sana genç kız olarak yazdığım son satır
lardır. Ccceyarısı kilisede tıyınden sonra, Provans yolunda, Nivnr
ne'yc gideceğiz; Felipe, benim hoşuma gideceğini dUşünUp orada 
bir toprak almış. Artık adım Luiz dö Makumer oldu ama birkaç sa
at sonra Paris'den yine Luiz dö Şoliyö olarak ayrılacağım. Soyadım 
ne olurs:ı .olsun, senin için daima bir tek adım vardır, o da 

J,uiz 
XXVII 

I.ulz c.lö l\lnknmcr'dcn Hene dü l'J: tornd'a 

Jlkt<'şrln 182;) 
Bel<.>diye dairesind<.>ki nikıilıtanbcri sana hiç bir şey yazmadım, 

kardeşçi.;;ım; hrmrn hPmrn sekiz ay oluyor. Sen dC' hir t1'1k kelime 
bile ılSndermcdin ! Mn allah, hanıınc>fcndi ! 

O nkaam arabaya binip Makumcı "in Paris'dE'n altmıe fersah me. 
s=tfcde, Luar kenarında Nıverne'de satrnaldığr Şantplör ııatosuna 

.. , • • .. \ J • • • .: ;;t .,,, --:.A.:ı. .. ,,_;"".,._~ 'i "\·.~·~ .. c ... 

. , .. . . . I·/· . . : 

Çeviren: ~ lYI ırlYI O O~lnl 
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gitmek ilzere yola çıktık. Benim oda hizmetçimden baııka bütün 
adamlarımızı evvelden gondermL5tik; biz de, fevkalade bir sürnUe 
ertesi akşam vardık. Paris'de uyumuşum, Montargis'i hayli geçtik. 

ten sonra. uyandım. Artık benim efendim ve sultanım olan zat bir 
tPk cesaret gösterdi: belimden tutup başımı, birkaç mendili yastık 
gibi yerleştirdiği omuzuna dayamak oldu. Adeta bir anne şefkatini 

andıran, uykuya da galebe çalan bu şefkat doğrusu bana derin bir 
heyecan verdi. Onun kara gözlerinin ateşi altında uyuyup yine on
ların alevi altında uyandım: ayni hararet, ayni aşk; fakat o gözler
den bin bir dilşUnee geçtiği belliydi! iki defa alnımdan öpmUş. 

Öğleyin karı.ımızı, Briar'da arabada doyurduk. Ertesi ak'şam sa
at yedi buçukta, bir zamanlar seninle beraber konuştuğumuz gibi 
konuştuktan ve Luar'ın sularını seninle scyrettiğimiz gibi hayran 
hayran seyrettikten sonra iki tarafında ıhlamur, akas)alar, çınar

lar, kara çamlar yükselen bir yola girdik: burası Şantplör şatosu
nun yoluymuş. Sekizde akşam yC'meğimizi yedik; saat onda, zamn
mmızın biltün icatları ile hı>z<.>nmiş gotik hir odnya ı;clcildik. Felipe
yi herkes çirkin buluyor o bana çok güzel görilndli: onda iyilif:'in, 
tatlılığın, ııcfk:ıtin. nezakrtin bütün güzelliği var. Aşkın nrzularm-

dan bir iz bile göremiyordum. Yolda bana, on beş :},ldanber• {# 
dığım bir dost gibi muamele etmişti. Bana ı;önlünde kopıın. 1~ı 
zaptetıncsini bı!Jiği için yüzüne aksı>demiyeıı fırtınalarr ~1~11 
bilsen ne gilzcl anlatıyor! o, daima ilk mektubunda gözilktuf: 

bi... 't 
b" bl Pencereye gidip baktım, parlak bir mohtab vardı; ın dil 

zcl kounun yükseldiği, muhteşem bir bahçe önilrnde uw),P ~ 
du. ·r f 

-Şimdiye kadar, dedim, evlilik hayatında korkulacıık b' 

görmedim. 

Yanıma ~elip belimden tuttu ve: ~ 
1 

- lforkulacak ne var? dedi. Vaidlerimde durmıyac.'lgJlll ı;ııı 
teren bir tek hareketim, bir tek bakışım oldu mu? bir gUn 15 

den döneceğimi mi sanıyorsunuz? ı<t 

Zannederim diinyanın hiçbir sesinde, hiçhir bakışında bU tC 

kudret olamaz: ses vücudumun <'n kilçiik tcllC'rini hile barcltC 0tt 
tirip biltün hislerimi uyandırıyordu; b:ıkışta da bir gUneŞ }\il 

vardı. 
ııı 

- Alı! dedim, o sizin daimi külcliğinizde ne arabca bir :t.~ 
var! 

Kard~şçiğm, ne demek istediğimi anladı. 
işte, gUzel meralciğim, birkaç aydır sana niçin m('ktuP ) 

11
, 

mış olduğumu artık öğrendin. Sana, şimdi olduğum kadırı1 9 ıJl 
bilmem için eski genç kızın bütün o garib mazisini hatırı:ırnıı, 
zım. Hene, artık sana hak veriyorum. Bahtiyar bir ycrıl ııd 
bu sand<.>tini borçlu olduğu izdi\·aç hayatından ne en yakın a~l<c 
na bahsc>cl<'bilir, ne d<' annesin<'; belki onu k"ndi kcndinC b1~1 
m:ız. 11•ı lıatı> ayı sırf ltPndimize nit olan, hlr ad bılr koynınıı ~· 
h:ıtırn.lnrla beınber ı ulımnuzun ti\ derinliklt>rlne saklaınam rJ 

ııtı 
(Dcvaf1l 1 
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1 Omuzuna dokunan bır el kızı korkuy. 
ha Yerınden sıçrattı. Dondü, baktı, yanı 
a.ında uzun bo'- lu c:ık fesli mi.ıkellef 
~b . ~ J ~ 

d ISclı, ba:ston!u \e çok yakışıklı bir a-
k aın &ordü; ürktu, irkıldı; omuzuna do. 

Unan adam tatlı bır sesle sordu: 

1 - Küçük hanım .. Ne duruyor:;un böy
e burada? 

r ~dam tuhaf bir şh·e ile konuşuyor, çet
~ ıl bır dil kullanıyordu. Halinde, tav
k_nda ecnebilık hissedılen bu yabancının .J:. olduğunu birdenbire kestiremiyen 

}nep yavaş sesle ce\ap verdi: 

- Sey .. Bakıyorum; yolu seyrediyo. 
Ilını. 

} .:'~b~n:1· tatlı bir gülüctikle aydınlanan 
~Unu Zeyncbe çe\ irdi, konu~mağa de. 
'"4JI etti: 

- Yolun ncsıni seyrediyorsun? 
- Hiç! .. 

b- Sen lstanbulun yabancı:;ısın gali
a! 

d.z:.Ynebin gözleri istcmiye istemiye ken 
b 1 

ust başında dola~tı .. Elbiseleri, dallı 
kasına entari:.i, yun çorapları, kaba ayak 
aplan zaten bunu gözu ilişene apaçık 

:nıatryordu; Genç kadının cevap verece
g~} erde başını eğdiğini gören yabancı 
~&tldi, onu kolundan tuttu, ayağa kaldır 
~ eliyle çenesini yukarı doğru çekti, 
li Y.nebın gozlerinin içine bakarken :sua-

tekrarladı: 
d ::- Söylesene! lstanbulun yabancısısm 
egıl mı? 

- Evet.. 
- Nerelisin? 
- Çanakkaleli! 
- Burada ne arıyorsun? Kimsen yok 

mu senin! 

i Zeynep bu sorgunun üzerine derin bir 
~ g~irdi, sonra cevap verdi: 
- Kimsem yok burada! 
- Öyle ise ne arıyorsun lstanbulda? 
-Benim bir ~Yaradığım yok! HükO· 

Olet beni buraya sürdürdü. 
- Sebeb? 
- Sebebini bilmiyorum! 
- Ne vakit geldin? 

do- Daha dün gece vapurdan çıktım. 
tn ğru otele indiler. Otelci Gok ters 

di~:n~: ediyordu bana, yr.mek verme. 
?anı ugun akşam olmasını bekledim. Ka. 
tar ık b~sınca otelden çıktım .. Hem tek. 

da donmi yeceğim 1 
'la- Peki yalnız ba~ına sokaklarda ne 

Pacak"m' 

:n~ kadın dü~ündü. düşündü, sonra 
P verdi: 

~ı;1Bilmem!.. Ama Allah kerimdir 

bu ·· ban Sunıne Sırası genç \e yakışıklı ya-
İ)ett~a gelmişti; zaten Zeynep konu;ma 
ten :kte bu adamın iyice emniyet ,·e
llıı~t reke~lerindcn hoşlanınış, ona ısm
ta b':· De.!ıknn!ı da biraz düşündü, son. 
~h lrden.bire karar vermiş adamlara 
t\ı· SUs hır ta\lrla Zeynebi kolundan tut 

~~aYdi, gel benimle .. 
1• Zeynep sordu· 'N . 

...._ ~ er~ye gideceğız? 

...._ J\ enım evime!.. 
~Una~ ına ben seni tanımıyorum ki.. :\e 

....., ebet geleyim! 

liııe <ı Sana fenalık edecek değilim! .. Ha
t<lkakcıdım .. Bak kim~esiz, yersiz, yurtsuz 
~U lll' 0rtalarında kalmışsın .. Yazık de
barı111 sana; benim yanımda sığınacak, 

i>-l'!yacak bir yer bulursun! 
'ioJu~ep fazla ısrar etmedi; ge~yanq 
'illrullle~ıkan bu adamın peşine takıldı. 
'itııt h ge ba~ladılar, delikanlı Doyçe Or 
~l\lar~nkın. (1) köşe<iinde bekliyen fay
'<tt •• A an bırini işaretle ça~rırdı, atladı
batıka~aba hızla yola koyuldu, Karaköyü 
Calata ar Cactde"-ini geçti. Tcpebaşmdan 
~ Y~a.~·a çıktı, htiklfıl caddesi bo. 
hı ~Pt 11idü, Taksime geldi, Firuzağa. 
·<taııı,11

1 ' 0 rada kfigir bir evin öniinde de. 
~~ ~~· işarNi le durdu. İndiler .. Genç 

lll~ı :ı ... 1nd.en çılrnrdı~ı bir anahtarla 
~tı, ıçeri girdiler. 

Ev, çok güzel bir taşlıktan geçildikten 
sonra mükellef mobilyelerle ı:;ü:>lü boş da 
irelerin sıralandığı koca bir bina idi. 1-
çerde kimseler yoktu .. Açlıktan içi tır

malanan Zeynep hiç korku duyamdan 
delikanlının peşi sıra yukarı kata çıktı; 
yabancı onu bir odaya soktu, elektriği 

yaktı .. Oradaki koltuklardan birine otur
du, genç kadını da yanına çağırdı oturt. 
tu. 

- İşte, bu evde oturacaksın artık! 
Zeynep şaşkın şaşkın etraf ma bakmı

yordu. ömründe bu kadar mükellef bir 
bina, bu kadar süslü daireler, bu kadar 
güzel ev eşyası, möble görmüş değildi .. 
Gözlerini kamaştıran ıhtişamın ortasında 
boş midesinin üstüne ellerini bastıra bas 
tıra her tarafı gözden geçirdi, sonra, kar
şısında hiç sesini çıkarmadan kendisini 
seyreden adama döndü: 

-Karnım çok aç benim! 
Dedi.. Yabancı güldü, yerinden kalktı, 

Zeynebe kendisi yiyecek hazırladı. gür. 
büz köylü kızı buyük bir iştiha ile önüne 
gelen tepsinin muhteviyatını süpürdü, 
ondan sonra delikanlı ile konuşma~a gi
rişti. 

- Nasıl! hoşuna gitti mi burası! 
- Evet! 
- lstcrsen hep burada kalırsın! 

- Burasını kendi evin, beni de karde. 
~in bil! 

- Çanakkaleye tekrar gitmek ister mi 
sin? 

Buraya kadar susan, cevap vermiyen 
genç kı:ı acele mukabele etti: 

- Sorar mısın? .. Gözüm orada! 
- Neden? 
Zeynep bu sorgunun üzerine bütün ma 

cerasını anlattı. Maceralarının son kı
sımlarını söylerken gözlerinde kin alev. 
!erinin pmldadğı görülüyor, intikam al
mak istediği kendisini bu hale koyan ça. 
vuştan, çavuşlardan, kendi ırkından. kar 
deşlerinden öcünü çıkarmak için içi tit- ' 
rediği seziliyordu. Delikanlı tekrar sor. 
guya çekti: 

- Bak, senin de taliin tıpkı benimki
ne benziyor. Ben d_ç aslen Osmanlı idim. 
Babam uzun zaman lngilterede kalmış, 
o öldükten sonra ben buraya, lstanbula, 
memleketime geldim. Fakat burada Os
manlıların bana etmediği kalmadı; bere. 
ket \'~rsin senatime, yoksa ben de senin 
gibi aç ''e ilaçsız sokak ortalarında kalır
dım. Şimdi Bandırmaya işliyen "(Ç3nak. 
kale) gemisinin kaptanıyım. ! !çimde bu 
adamlardan öc almak için öyle yenilmez 
bir arzu var ki, benimle hem dert olma
na rağmen sana bunu bir türlü anlata
mam. 

- Benim de öyle! 
- Hele sen burada bir iki gün dinlen. 

aklın başına gelsin d11 o zaman el birliği 
ile bu derdimizi dü~ünür, ona da bir ça. 
re bulur. istediğimizden rua hıncımızı 

alırız. 

- Peki... 
- Haydi; sen yorgunsun! Gel sana 

yatak odam, karyolanı göstereyim. Yat, 
hemen uyu .. Ben gece gene dışarı gidece
ğim! Evde kimse ·•yoktur. Sabahleyin 
gelirim .. 

Zeynep, delikanlının g()sterdiği muhtc. 
şem bir yatak odasına girdi; mükellef 
bir ceviz karyolaya uzandı yattı, hemen 
uyudu .. 

Genç kızı Karaköyde bulan, arkasına 
takıp bu eve getiren adam, fstanbulda 
lngiliz istihbaratını idare eden ve Abdul
lah ismile anılan İngiliz dönmesi Davist. I 
ti. Davistin O manlı donanması tarihin
de tuhaf bir macerası \'e aletacaip bir 
mevkii vardı. 

Dayic;tin donanmaya gelişi. Osmanlı 

bahriyelilerinin arasına karışmac;ı ş1lyle 
olmuc;tu. 

(D('rnmı nır) 

( l) .'Sinuliki Ziraat bankasının bulun· 
duğu bina R.1'. 

. .. - ·-·---- ···- -
., '"' ·~ 

Almanya 
karşı 

İsviçreyi 50 
108 ile yendi 

Pazar günü Almanyanın Frankfort 
şehrinde karşılaşmış olan Almanya at
letizm milli ekibi ile İsviçre milli ekibi 
arasında yapılan ve 17 inci karşılaşma
yı teşkil eden müsabakaları Almanlar 
50 ye karşı 108 puvanla kazanmışlar
dır : 

Neticeler şunlardır : 

100 METRE: 
1 - Alman Maufred Lersch 10,4 

saniyede, 
2 - Alman Jakob Şcring 10,7 
200 METRE: 
1 - Alman Hayns Kreher 22 sani-

yede, 
2 - Karl Neker 22,1 saniyede 
400 METRE: 
1 - Alman Rudolf Klupş 48,5 S. 
2 - Peters Robert 48,5 S. 

T®ınıns 

Holanda da 
:Nordvijik, 11 (A. A.) - llollnntla I 

tenis şampiyonasının neticeleri ~un
lardır; 

Tek erkekler arasında: 
Yugoslav Kukllyevlc, Hollandalı 

Hughnn 6/4, 6/3, G/2. 
Kadınlar arasında: 

Cenubi Amerikalı Miller, Avustur
yalı wyııne' yl 6/0, 6/2. 

Çfft erkekler arasında: 
Kukllyeviç - Mora Yugoslav. çitti , 

Gclhnnd - Dorman çiftin i 4 /G, G/3, 
G/3, G/2. 

ÇiCt kadınlar arasında: 

l\liller - l\forfe Cenubi Amerika 
çiftçi Wynne-Coyne Avustralya çif
tini 10/8, 8/6 yenmf~tlr. 

Çekoslovakyada 
Prag, 11 (A. A.) Çekoslovakya en

ternasyonal tenis şamplyonası 6000 
seyirci öniincle sona ermiştir. 

Bu turnuvanın finalinde alınan 
neticeler şunlardır: 

Budge, IIcşt'i G/l, 6/4, 6/4, Bud
ge - Mako Amerilrn çifti Ileşt- Drob
n l Çekosloval{ çiftini 6/3, 7 /5, 9/7. 

Dayan ITayn Müller, Pitner'i 6/1, 

6/1. 
IIayn :Müller -Sobotka çifti, Plt

n<'r - Purak çiftini 6/3, 6/0. 
l\Yavscfk - Vuuitno çifti l\lelzer -

Dayan Hayn MUller çiftini G/4, 6/4 
mağlfıp etmiştir. 

800 METRE: 
1 - Alman Han::. Şmit, 1 da. 55,3 

saniyede, 
2 - Alman Volfgang Deserker 1 da. 

55,6 saniyede. 

1500 METRE: MUKAVEMET: 
1 - Alman Maks Ştrosenrayter 3 

da. 55,8 saniyede. 
2 - Rlfred Dompert 3 da. 56 sanidc 

5000 METRE MUKAVE MET: 
1 - Alman Hermaneberlayn 14 da. 

4 7 ,8 saniyede 
2 - Alman Berg 14 da. 49,8 saniye 

110 METRE MANiALI: 
1 - Alman Kari Kumpman 15 S. 

2 - Beşetznik 15,3 S. 

Yugoslav 
tenisçiler 

Biiyük galibiyetler kazandılar 
Belgrad, 13 (A.A.) - Tenis: Yu -

goslavyah oyuncu Kukuljeviç, dünya 
şampiyonu Budge'ye 15/13, 7 /5 ile 
galip gelmiştir. Yugoslavyalı Puncek, 
tanınmış Amerikalı oyunculardan Ma
ko'ya 4 / 6, 6/3 9.,7 galib gelmiştir. 

VlYızme 

Macaristan 
lsviçre 

Budapeşte yeni yüzme havuzunda 
yapılan Enternasyonal yüzme müsa
bakalarında İsveçliler iki ehemmi -
yelli muzafferiyet kazanmışlardır. 

ts,·eçli yüzücü Bjizn 400 metre ser
best yüzmede Macar şampiyonu. bu 
mesafeyi 5 dakika 6 saniyede yilze
rck, aynı mesafeyi 5 dakika S sani
yede yUzen :'ıfncar şampiyonu Grof'ı 
mağlup etmiştir. 

200 metre kurbağalamayı Jsveçll 
Rotmnn 2 dakika 51.6 saniyede yü

zerek knznnmıstır. 

400 METRE MANJALI: 
1 - Alman Valter Ştöke 54,1 Sa. 
2 - Alman Verner 54,3 Sa. 
UZUN ATLAMA: 
1 - Alman Long 7,10 metre. 
2 - Alman Ştuderş 7 ,8 metre. 

YUKSEK A TLA'1A: 
1 - Alman Gehmert 1,90 metre. 
2 - Hag 1,80 metre. 
SIRIKLA YOKSEK ATLAMA: 
1 - Alman Karı Düter 4 metre 
2 - Julius Müller 4 metre 
ClRID ATMA: 

1 - Alman Ştök 68 metre 
2 - İsviçreli Neman 63,83 metre 
D iSK ATMA:· 

1 - Alman Lampferd 48,80 metre. 
2 - Alman Kronenberg 47,03 metre 
ÇEKiÇ ATMA: 

1 - Alman Kari Hayn 54,98 metre 
GOLLE ATMA: 
1 - Alman Ernest Lampert 15,53 

metre 
2 - Gerhard Ştöke 155,26 metre 
4.noo BAYRAK: 

1 - Almanya 3 .da. 19,2 saniye. 
2 - İsviçre 42,2 metre 
4.\'400: 
1 Almanya 3 da. 19,2 Sa. 
2 - İsviçre 3 da. 25 23 dür. 

S©>v~et 
~ l\JI S~aı<dla 

Tayyare rekoru 
Moskova, 12 (A.A.) - Scıvyetler 

Birliği merkezi havacılık klübünün 
spor komisyonu, kadın asker tayyare· 
cileri Ossipenko, Lomako ve Raskova-

nın 2 Temmuzda ibir deniz tayyareıile 
Sivastopoldan Arkanjele yaptıkları 

2371 kilometre 990 metrelik uçuşu 

Sovyetler Birliği hattı müstakim kadın 
rekoru clarak tesbit etmiştir. 

Bayan Mednikovanın bir spor tay
yaresiyle yüz kilometrelik bir sektör· 
de saatte l 64 kilometre 940 metre sü
rat elde etmesi keyfiyeti de üçüncü l:ie
rece Sovyet kadın rekoru olarak tes· 
bit olunmuştur. 

Sovyet kadın tayyarecilerinin bu 
uçuşları hakkındaki materyel, enter -
nasyonal kadın rekoru olarak tesbit 
edilmek üzere enternasyonal havacılık 
federasyonu bürosuna gönderilmiştir. 

Fransa b isiklet turu 
Merkezi Avrupa kupası 

maçları 

Frn nsa bisiklet turu büyiik bir a
Hikn ile devam ediyor. Son ııctieC"leri 
aşağıda okuyacaksınız. 

Resmimiz tura iştirak eden en 
meşhur bisikletçilerden Dincot Lau-

rent ve Spelcher'ln La Hochelle şeh
rinden hareket etmcktelerken halkı 
selUınladıklnrmı göstermektedir. 

Bordo, (A.A.) Fransa turunun 198 

kilometrelilc Ro.ran - Bordo eta -
brndalcl neticeler şunlardır: 

1 - Delçllrnlr I\Iii!Pnberg fi snnt 
12 da. 42 sa. 

2 - İtalyan Servadel. 

Prngdan yazılıyor: Slavya ile Apı
broslyana arasında burada yapıla -
cnk olan maç tehir edildiğinden haf
ta içinde merkezi Avrupa kupası ı. 

çin yalnız üç maç yapılmıştır. 
Neticeler şunlardır: 

Torino'da: YU,·entüs - Klando 4/2 
JenO\·ar'da: F. C. Jenoa. Rapld 
"BUkreş" 3/0 

Bükreş'do Frens\'aroş - Rlpensi • 
ya 5/4 

Memlek ette spor 

Eskişehi r. fudbo!cu ları 
Uşakta 

Uşak, (Hususi) - Eskişehir muh-
4 - Fransız Frt'ÇO. telit futb::l takımı 16 kişilik bir kafile 
5 - Arnlnrıuda Majerus'da bulu- halinde şehrimize gelmiş ve ilk oyunu· 

3- " bini, 

nan 60 koşucu. 

UM t;Ml 'J'ı\ S~I fi' 

nu Uşak Turan idman yurdu ile 3000 
i mütecaviz bir seyirci kütlesi önünde 
yapmıştır. Eskişehirliler gerek takan 

1 - l\I:ıjcrus 33 saat 41 dn. GG sa. gerekse fert itibariyle çok değerli ele-
2 - Jıcd ın· :~a nnt 42 da. 48. n. manlardan tertip edilmişlerdi. 
3 - Mango ile Ki eme us 33 sa. 4 2 Buna mukabil Turan takımı tama-

dn. 56 sani. men genç oyunculaıitlan teşkil olun • 
4 - \'englcr, Spayher ve Lovl 33 muştu. 

sn. 43 da. 33 sanı. ilk devre 1-0 lehine neticelenmiş, 
5 - J{osson 3 3 sa. 4 3 da. 3 4 sa. ı fakat ikinci devre bir sayı daha yap
G - Vckçrling 33 sa. 43 da. 44 sa- mağa muvaffak olan Turanlılar maçı 

nl~ 2·0 kazanmrşlardrr. 
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Yanoianın ve Trakyadaki 
kalkınma 
faaliyeti ı 

c 
Bir Malaty~ e'Y inin bodrumunda, ze

mini kazan ka .. malar, lpsala facıasmda
ki c;,rarengız romanın uç kahramanım 

daha, etlen çürümi.ış ve koku~u5 birer 
ceset halınde meydana çıkarmış bulunu
yorlar. lşte, efkarı umumiyeyi gi.ınlerce 
heyecana dü~ürmüş olan bu korkunç h~ 
dise üzerinde, müsbet ve dikkatli çalış.. 
malarımızın tabii bir neticesi olarak yap· 
tığımız tahminlerden biri daha pek acı 
bir surette teeyyüt etmiş oldu. 

Hani Sarı~ın kadın Filibeye gitmi~ti? 
Hani Cumhuriyet gazetesinin F ılıbedeki 
istıhbarat teşkilatı kadını ve çocuklarını 

orada görmü~tü? 
Şu anda, kendi tahminlerimi~in doğru 

çıkı~mdan, istihbarat teşkılatını ıyi kur. 
muş bir gazete halinde şuphe!liz nasıl hal~ 
lı bir gururu duyuyoruz;fakat iki masum 
yavrunun ve bir bedbaht kadının koku~ 
muş cesetleri karşısında, pek tabiı olarak 
duyduğumuz azap bi~i şoyle düşündi.ıri.ı

yor: 
- Keşki taluninlerimiz doğru çıkma

saydı! Keşki Cumhuriyet gazetesinin iki 
ay evvel yazdığı haber doğru olsaydı da 
şu genç kadın ve bu iki masum yavru 
öldürülmemiş bulunsaydı! 

Meselenin esı arlı tıırafı 
kalmadı mı •! 
Acaba Malatyada bulunan üç yeni ce

set neyi izah ediyor? lpsala faciasının 
bütün esrarını mı? Yoksa çözülen sadece 
tali bir düğün müdür? Yani neyi öğren. 
miş oluyoruz? Bütün vakayı mı? Yoksa, 
sadece, iki ay evvel dudaklamnızda dola 
şan şu sualin cevabını mı: 

- Yanola, şu anda, diri mi? -Olü mü? 
Biz. şimdilik bu hadisenin tamamile 

aydınlaşmış olduğunu iddia edebılecek 
vaziyette bulunmadığunıza kaniiz. Kok
mu~ cesetlerden tahkikatın alacar,rı yeni 
istikamet ne olacaktır? Acaba tahkikatı 
id:m• ~donlor, katil !if'Cörlin bütün mace· 
rasını ötrrenmiş bulunduklarını söyl;ye. 
bilecekler mi? 

Meseleyi kapamak ve adaleti ilzam 
etmek onların vazifesidir. Kati bir fikir 
söylemezden önce orilan dinlemek J[izım. 

Fakat •.• 
Fakat.. Niçin gizliyelim? Bu vaka bi

ze hfila karışık ve bulaşık görünmekte• 
dir. Malatya muhabirimizin, dün gece, 
telgrafla bildirdiğine göre cesetlerin ya· 
nında bir tomar da mektup bulunmu}
tur. Bu mektupların lpsala meteoroloji 
memuru maktul Muhiddin tar.ıfnıdan 

Yanolaya gönderilmiş olduhru tesbıt edil. 
miş. 

Bu münasebetle Son Posta gazetesinin, 
bugün yaptığı bir hatayı da tashih ede· 
lim. Refikimiz. yedinci sayfasında neş. 

rettiği bir resimle, bize, Roma tarihinin 
meşhur kornelya«ını hatırlatan bir eda 
ile iki ÇOCUh'Ul13 sarılmı<J bir kadıncağız 
gösteriyor ki şapkalı bir adamın taban
casından çıkan kurşunlara hedef olmak· 
tadır. Altına "Son Posta ressamına göre 
facialar serisinin baclangıcı,. diye bir sa
tır sıkıştırılarak tal>dim edilen bu sahne 
çok "müheyyiç,, doğrusu. Fakat ne ya. 
zık ki hakikate uymın tarafı yok. Zira 
tahkikata göre Yanola ,.e çocukları ince 
bir sicimle boğulmuşlardır. 

Gelelim esasa: 
Meselenin bUtUn esrarını. bu cesedi 

bulmakla izah edemiycce~'İmizi, . niçin 
sandığımızı söyliyelim: 

Eğer bu sadece bir nşk !ı.ildiscsi ol
sa, katilin bUtün hıncını Muhiddin üze
rine teksif etmemesi Hizım. Filvald; 

1 - Cesetlerin yanınd:ı. Yanolnyn Mu
hlddinden gelen mektuplar gö.mülUdUr. 

2 - Katil, Muhlddinden mUtcmadiycn 
karısının mektuplarını nramakta3ır. 

Fakat. .. evvelce yapılruı tahkikat, ~u
nu da göstcrmiııtir ki "Ynno!ıının, koca
sı tarnfmdnn ihanet suretinde tefsir e
dilen münıı.sebctleri., asJa Muhiddine in
hisar etmemektedir. Hem de diJer er-

keklerle olan münasebetleri Muhiddinle 
olan münasebeti gibi sadece •·pıatonlk" · 
bir n.'.jka da inhisar etmem<'ktedir. Ynno 
la, Ad.anada ve Malatyada "parnyla sa. 
tmalman kadın" ha) atı ya. amı1tır. 
"Bunlan çok gizli VC"' kurn•" a ~anıyor
du da Ali Rlza farl,ı a '\: nrmı~ or lu,. da 
dJyemcyiz. Zira Ali Rızanın karı..ıını o-

rının 

rndnn ~} k~~e ~U~Qlyen 1 
yer değiştirdikleri, hatta iyi para ka
zandığı işleri dahi bırnktıh'IIll, ve bazı 

yerlerde da kadınla "tediyeli ank milna
sebctleıi" kuran ad:ı.mları tanımış oldu
ğunu da biliyoruz. O halde neden "na
musuna hakikaten tecavüz etmiş olanla
rı,, öldürmüyor da, hissi bir aşk mace. 
rasmı bu derece kanlı bir surette temiz
liyor? 

Denilecektir ki; 
''Katll bu kadını bUtün hayatı itiba. 

riyle muhakeme ettikten sonra öldür
mUştUr. Diğer aşıklar gelip geçici birer 
"z:ı.npara" oldukları için kadını fazla a-

Hazırlanan Film 
yarın ~Usterllecek 
Yarın akşam, saat 20,30 da, Beyoğlu 

halkevi salonunda, Trakyadaki kalkın. 
ma faaliretini canlandıran güzel bir film 
gösterilecektir. 

Bu filmde, mimar Sinanm Trakyad:ıld 
bütün eserleri, İstanbul ve Atina üniver· 
site gençlerinin Trakyayı ziyaretleri, 
Trakyada bilfunum kalkınma hareketleri 
lstanbulspor klübünün Trakyadaki spor 
temasları, Trakya ve Ege mıntakalan as. 
keri mane\Talan gösterilecektir. 

Ayni film. cuma akşamı 20,30 da da 
Eminönü halkevinde gösterilecektir. 

rnmak kUlfeUne kntlnnmazlar. Fakat • 

Muhiddin kadınla devamlı bir mcktuplaş- 'Hatay da asa y 1 ş 
ma yaptığı için ve kara .sevdaya tutul -

muş tam bir "hak fi.şıkı" oldugu için k~- m Ü k e m m e 1 
dmdnn ses çıkmayınca, izini aramagn 
kalkışır ve gUnUn birinde mesele mey
dana çıkar. Ve znten Mublddlnln hudud 
!}avuşuna: "S:ı.l1a bir sır tevdi edeceğim,. 
demesi de bu ciheti aydınlatıyor. Muhld-

·~ din, kadının öldilrUldilğilnü anlamıştrr ve 
katil kendisini bunun için öldürmüştür. 

Duna şöyle cevab verilebilir: 

1 - Muhiddin kadının öldUrUldU;linU 
biliyor idiyse neden polisi haberdar et. 
memiştir? Hattli uUphelenml§se bile: 
derhal açık veya gizli bir !lurette polisi 
haberdar etmesi tabii değil miydi?· 

2 - Katil İpsalaya niçin bir otomobil
le gidip herkesin nazarı dikkatini celbe
der bir tarzda kahvelerde oturmuştur? 
Kansını ve iki çocuğunu boğup bodruma 
saklıyan bir adam gizli cinayetler yap
masını bilen bir ndnm demek değil mi

dir? bu adıuxım lpsalnya gizlice gidip, 
hattf1 evine gizlice girlp Muhlddfni bas
tırması daha doğru olmaz mıydı? 

3 - 1struıbulda öldUriilen şoför sadece 
bir tesadüfün gadrine mi uğramı§tır? 

• • * 
Bu hfıdlııcde .bir çamur var ama ••• ne T 

Resmi tahkikatın neticelerini bekliye
llm. 

HABER 

Piyan konun 
talihlileri 

Dır Baştarajı 1 incide 
ı;imdiye kndar Uç defa bü~ ilk ikramiye 
çıkmıştır. DUn Nlmet gl9esl sahibi Ni. 
met Abladan parnlannı alırken Fevziye 
fiÖyle diyordu: 
"- Bundan on iki sene evvel 2500, 

Uç yıl evvel 8500, şimdJ de 1250 lira a
lıyorum. İkinci ikramiyeyi işimden çıka -
rrldığnnın ertesi gUnU kazanmı15tım. Ev -
velki paralarla ev almı1', bugün on pa
rasız kalm:~tım. Taliim )-ine kendini 
gösterdi, bOni sıkmtıdnn kurtardı. Sel -
çuk sanat mektebine giden bir kızım, Ca 
ğaloğlu orta mektebine giden bir de oğ

lum var. İlerde çıkacak büyük ikramiye
lerin parasiyle çocuklarımı Avrupada o
kutacağun.,. 

* • • 
Diğer taraftan 10.000 liralık ikraml -

yenin bir parçası bir gUmrUk memuru 
t:ı.mfmdan son güno kadar değiştirilme. 
diği için maını Cemal gişesi tarafından 
müdlriyete iade edilmietir. GUmrUk an
b:ı.r memurlarından Mehmet Hulüsi is
mindeki bu talihsiz, piyankonun başlan
gıcmdanberi hiçbir ay bilet almamazlık 
etmemiş, fakat artık hiçbir uey çıkma
dığını görerek son gUn gLse sahibi Cema
lin eski mUşterlsi olduğu için ayağına 

kadar getirdiği bileti geri çevirmiştir. 
Arknd~larmm söylediğine göre bile

tini değ'iştirmedlh'İ halde eski itiyad ile 
gazetelere bakan Mehmet Suphi kendi 
numarasına on bin lira çıkmış olduğunu 
görünce birdenbiro fenalaşmıştır. 

10.000 liranın diğer bir parçası da kli
çUk marpuççularda Ahut efendi hanında 
bir yazıhanede çıraklık yapan A vram a
dında bir çoculttadır. 

Bileti bir mil§tori kendisine hediye et
mi'.ılir. A\·rnm dün karşısında deste des. 
te paralarla Malfıl Cemal gişesi sahibi 
Cemali gôrUnce şaşırmış ve lakırdı wy
lemC'k istcmiNse de dili tutulmuştur. Ni
hayet iyileştikten sonra da "Artık çı

ı '.itki.an kurtulup patron oldum,, diyo 
zıplamaya başlnml§tır. 

_... Baştarnh 1 incide 
çük bir polis vakası dahi kaydedilme
miş ve bu vaziyet Fransız mahfillerinin 
de dikkatini çektiği vcçhile Türk halkı 
nın nümune olacak bir inzibat, sulh ve 
asayiş unsuru olduğunu bir kere daha 
iıbat etmiştir. 

Verilen 'karara uygun olarak yetmiJ 
iki saat büyük bir vekar ve intizam 
içinde bayramını, yaparak sevinç ve 
iftihar hislerini bütün dünyaya ilan 
eden bu iki yüz bin kişi muayyen olan 
müddetin sonuntla tekmil donanma 
tertibatını sökmek auretile şerefli '!'ürk 
bayrağına karşı laübalilikte bulunmak· 
tan şiddetle ısakınmııtır. 

Kilometrelerce uzanan albeyazdan 
şeritler ve ışıktan zincirler Türk mil
letine mevdu elan diğer şerefli günler
de ve kanuni bayramlarda tekrar . orta
ya sıkmak üzere yerini sakin ve asude 
bir manzaraya bıraknuş, her tarafta 
normal hayat başlamıştır. 

Evvelce mahut sesim komisyonu ta
rafın:lan işgal edilmiş olan turizm ote
linin bahçesinde, evvelki ak!iam halk 
partisi tarafından verilen 200 kişilik 

akşam yemeği çok güzel olmuştur. 
Dün akıam da belediye tarafından 

bir ba~çe ziyafeti verilmiş ve alay ban
dosu tarafından geç vakıtlara kadar 
muvaffakıyetli parçalar çalınmıştır. 

Her iki ziyafette Fransız ileri gelen
leri de hazır bulunmuşlardır. 

Seçim ne zaman ba şhyaeak? 
Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Fransız .delegasyonu ve mahallı hü

kümet, kayıt muamelesine devam edil
mesi için icabeden hazırlık tedkikatına 
başlamıştır. 

Bu hususta iki hükümet arasında pek 
yakında temaslara başlanacağı öğrenil
miştir. 

Bu suretle seçim işlerine onbeş gün 
zarfında yeniden başlanabileceği •Umid 
edilmektedir. 

Filistinde kanii 
hadiseler 

_... Baştara/ı 1 incide 
yahudi hastahanesinin müdüriyeti ci· 
varda bir mektep binası satın almıştır. 
Buraya yaralıları tedavi etmek için ya
taklar konacaktır. Irish Guardsların 
birinci alayına mensup İngiliz kuvvet
leri Mısırdan buraya gelmiştir. 

Vaziyet gerginliğini muhafaza ediyor 
Suikastler de devam etmektedir. BugUn 
Filistinde iki kişi ölmüş ve 10 kişi ya
ralanmıştır. 

Bugün ıehrin ortasında bir mağa • 
zanın önünde bomba patlamış ve o es
nada oradan geçmek te olan birçok ya
hu.eli ağır surette yaralanmıştır. 

Hükumet kanşıkhklann sahasını tah 
dit etmeğe çalışmaktadır. Filistin ile 
Urdün arasmdaki hudut kapatılmıştır. 

Su;kltst 
Kudüs 12 (A.A.) - Camii Ömer 

imamı Şeyh Abinur Elkatip bu sabah 
Kudüsiln eski sokaklarından birinde 
tabanca ile öldürülmüştür. Bu cinayet 
Arap mahfillerinde büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. 

Öldürülen camii Ömer imamı. Kudüs 
müftfüılinün amansız düşmanı idi. 
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Çinde, tarlalarında çalışan köyliller, Japon topçu ateşindetı komnmak i(İ1 

böyle tedbir almafa mecbur kalıyorlar 

Eroin kac;akçısı 
bir şebeke bulundu 

iki ev basıldı ve üç kişi 
tevkif edildi 

Emniyet müdürlüğü kaçakçılık bil· 
rosu dün büyük bir eroin şebekesi 

meydana çıkarmıştır. Bir kaç günden
beri yapılan ihbar üzerine sabıkalı es
ki kaçakçılardan Zekinin Kadıköytdeki 
evi tarassuda başlanmıştır. 

Nihayet dün akşam memurlar bir· 
denbire eve girmişler ve yaptıkları a
ram:ıda bir çok yerlerde saklanmış o· 
lan mühim mikta.da eroin çıkarmış
lardır. 

Yalnız Zekinin üstünden 35 paket 
eroin çıkmıştır. Memurlar karakolda, 

Fransız gazete
lerinin iddiası 

~ Başlarafı 1 itıcıde 

şiddetle hücum etmektedir. Mussolini 
sözde Tunus·a karı:ı hazırladığı bir ta
arruz için hazırlık yaptığını iftiharla, 
açıkça söyliyor. 

Taii kimse bu sözleri ciddi telekkt 
etmiyor.'' 

Ordre şöyle yazıyor: 
''Faşist devletlerin kullandığı bu de-

rece tehditkar bir lisan kar~ısında insan 
cidden Fransanm İspanyol hududunu 
kapamakta haklı olup olmadığını c1Jşil· 
nüyor. Her ne bahasına olursa olsun 
Franko'nun muzaffer olmasını temin 
etmek hsusunda italya ve Almanya ta
rafından snrfedilen gayretlerin İngil-

tere için nakadar tehlikeli olduğunu biz
zat Çemberlayn de anlama_ğa başlamış· 

tır. Başvekil daha şimdiden hiçbir za
man Fransanın tek başına hareket et
mesini taleb etmemiş olduğunu beyan 
etmektedir." 

ispanyada 
harp vaziyeti 
Barselon, 12 (A.A.) - Resmi teb. 

liğ: 

Kastellon cephesi: Moskuera mın · 
takasıı'\la bir cumhuriyet keşifkolu 

evvelk1 akşam düı;man arazisine gi • 
rerek hayli ilerlemiş ve Frankist il. 
vası kumandanhğmrn işgali altında 

bulunan bir nevi dinamitle havaya u. 
çurmuştur. Bir kaymakam ile birkaç 
zabit ölrnil§tür. 

Dün sabah Cumhuriyet a vcu tayya. 
releri Valansı bombardıman etmek 

teşebbüsünde bulunan üç motorlu beş 
Frankist tayyaresini kaçırmışlardır. 

Valans, 12 (A.A.) - Frankist tay. 
yareleri evvelki gece Kartajen'i ve 
Alges, Avcira, Val de Ukso kasabala· 
rını bombardıman etmişlerdir. 

Tayyareler Sagonte civarındaki şo. 
seyi de mitralyöz ateşi altına almış. 
!ardır. 

Val de Ukso'da bombardıman neti. 
cesindc 6 kişi ölmüş ve 17 kişi yara. 
lanmı~tır. 

Barselon, 12 A.A - Müdafaa ne
zareti Nules gchrinin cumhuriyetçi. 
ler tarafından tahrip edildiği hakkın. 
daki haberi şiddetle tekzip etmekte. 
dir. 

Nules §ehri Kastellon'a kar§I yapı. 

1 

Zekiye bunları kimden aldığını sor
muşlar, ilkönce saklamak istemesine 
rağmen bu sabıkalı kaçakçı diğer ar· 
kadaşlarını ele vermiştir. 

Bunun ii.:erine Galatada Kürt Ali· 
nin evi basılmış, burasının bir zehir 
deposu haline sokulmuş, olduğu gö· 
rülmüştür. Fakat bu kadarla kalmamış 
ve gene ayni şebekeye dahil MuttaliP 
ve Ahmet isimlerinde iki kişi daha ya· 
kalanmıştır. 

Şimdi bu eroinlerin lmal cdil::r ği ., er 
aranmaktadır. 

Fransız 
Başvekili 

Çek hAdlselerln .te 
Almanyaoıo iyi hare" 

ket ettiğine kanı 
Paris. 12 (A.A.) - Başvekil Oa.la

diye bu ak§am söylediği bir nutuktıl 
merkezi Avrupa hadiselerini mevzuu 
bahsederek ezcümle demiştir ki: 

''Bir harp çıkarabilecek mahiyette· 
ki müvazene bozulmasının önüne bU • 

tim hüsnüniyetlerin birleşmiş olması 
sayesinde geçilebilmiştir. İngiltere vo 
Fransanın sulh arzuları diğer millet

lerin ve bilhassa Almanyanın sulh ar 
zuslyle buluşmuştur. Bu sahada Fre.Jl
sa, Hıtlerin alenen ve daima ileri sur .. 
müş olduğu sulh emellerine itimat et. 
mişlir. 

Ancak sunu hatırlatmak isterirtl 
ki Fransızların Çelmslovakyaya ksI'• 
§J yapmış oldukları teahhütler kati" 
dir ve mukaddestir. Ne Fransız hil • 
kümeti, ne de Fransız milleti bu t&
ahhiltleri yerine getirmek mecburi .. 
yetinde kalmnğı asla arzu etmezler• 
Maamafih Fransa verdiği sözde dur· 
mağa da azmetmiııtlr.,, 

Daladiye. meselenin dostça ve de • 
•c 

vamlı bir tarzda halli için ÇckosloVll· 

hilk1ımeti tarafından sarfedilen gat· 
retleri takdirle yadetmiş ve yapılsıt 
tec.rtibelerin istikbale emniyetle bS • 

iktisat Vekili 
_.. Başta1aJı ı i11cid6 

lar ı;ekildi. 1 Ialk, büyük bir samirnire~ 
le. iyileşir iyileşmez kendisini araları~ 
da görmek istediklerini Celfıl Bayara bl 
dirmeği unutmadı. 

l leyet 7..onguldakta iki gün kala~ 
bu müddet zarfında maden ocakları. ~ 
mandaki tesisat, müesseseler gezilecf.. 
iktisat vekilinin bizzat tetkikinden ge9" 
rilecektir. 

Üçüncü günü. Zonguldaktan Kara~ 
ke hareket edilecektir. Şakir Kesebir ~ 
yanındakilerden bazıları Karabük~ ef 
AnkAraya gidecekler, gazeteciler ,.e dı~ 
ıevat t stanbula döneceklerdir. 

==================~~ 
lan taarruz esnasında diişman :ar~~ 
f ından hemen kamilen tahrip edı1J11 
tir. 
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Dunk· · .... u nushadan devanı: 
Urumı}acağım, seni bekliyeceğim! 

l-'o~çın Yapılacağı yer tam iki millik 
rr u. Tom bu yolu ~ayan yürürken 1 
«>ençlığind 
titiği . e maı;lanna nasıl otomobille 
ltıek ~1• hatırlıyor. otomobil parasını ver-
ribirt ıç~n bir sürü meraklılann nasıl bi. 
Zam erıte Yarıştıklarını düşünüyordu. 
ler 0anıar ne kadar değişmişti. Bir ,·akit 

l'e 
1 

11J.ın araba ile. otomobil ile 11:ittiğı 
"-r ere §İmdi Toınmv Burns vahut Cak 
'--Onso • • J 

in· n otomobille gidiyordu. lşte attan 
ip eş -

acıYdı!ege binmek buydu! ce bu ne kadar 

~i~~i millik Yol maç yapacak bir adam İ· 
Yart'k uzun bir yüru) üştü. Artık ihti. 

anıı-:tı. Halbuki bu düm·a ihth·arlara 
Yer ,.e . • - -
ı.._ rnu~ ordu. Artık gündelikle c:urada 
uııracta iı.; ·ı·ı :. 
rn .;ı ıK etmekten bac:ka ise '-·ara· 
ıya • ~ J 

Jinct C~ktı. Kırk burnu. karnıbahar ~ek· 
ekı ktııa· · k · · · 

1 "I ı e ·endısıne ıc; verecek. 
erde ~·· ~ 
nat ..• Uphe uyandın~·ord11. Keşki bir sa. 
kat 0 

'renc:cydi. Sana ti ol aydı şimdi aç 

ğin~aktan korkmazdı. Halbuki gençli
te e ona Yol go teren olmamıştı. Göc:. 

o~elerdı bıle belki de dinlemiyecekti 

.. %amanlar şan \"e para toplamak onun 
ıçın ne k d 
lar Ya a ar kolay olmuştu. Büyük maç 

P:Yor, krC\a zamanda çok para ka-

:IYor, her gittiği yerde bir sürü kol· 

on" kabanıcı sözlerle ka~ılaşıyor. her ı 
• Une r. 1 "'d be en onun arkasını okc:uvor ona 

cı eta b' ~ · · On ır kahraman gözüyle bakıyordu. 
k~nla beş dakika konu~mak şerefini 
c; nınak için ona içki ısmarhyorlardt. 
•azete'e"d .. . . . 
kıy ~ ' · ~ mute."lladıyen re..c;ımlerı çı-

Süt~~ <:por muharrirleri ondan bah-::cden 
ar dolduruyorlardı. 

~ .. 
du· e gunlerdi onlar! Şimdi dü~ünüyor. 
etn. O zamanlar döğdukleri hep ihtiyar 

" ektarlar deg~il mivdi? O zamanlar o 
&en l'k • · rna ç 1 

.. dı: yükselıyordu. Ötekiler dai-

d.ı;-oge, riliyen, çöken ihtiyarlığı temsil e
r ardı. 

o 
~i lllac;lan neden kolav kazandığım 
tndı arı 
~ma~a ba~lmr.r"tI. K~:-~ıc:ma 

ı;ıkanlarm hep i şiş damarları, yaptık· 

lan yüzlerce maçın acılarım ta~ıyan kı· 
rık elelrilc hep "eskiler.,di. Gözünün ö-

nüne StO\~her Bili ile Rush Bayı nak
a\1 etmesı geldi. lkbinin hesabını da on 

sekizinci ravuntta temizlemişti. Koca 
Bili maçtan sonra soyunma odasında 

çocuk gibi ağlamıştı. Kimbilir? Belki de 
Billin ev ~ahibine borcu vardı. Belki ma· 

ça ~elirken geride aç bir aile brrakmı~tı. 
Belki onun da canı bir parça külbastı 

istemiş fakat bulamamıştı. Bili mertçesı · 

ne döğii~mü~ ,.e dcheştli bir mukanmet 

gö::.tem1i~ti. 

Billin o ~ece genç Tom Kingkinden 
daha mühim bir sebeb için doğüştüğünü 

ancak şimdi, yirmi "ne şonra idrak ede· 
biliyvdu. O. kolay gelip k0lay giden hir 

para ve şeref için dbğüşürken Billi döğüş 
türen çok daha kati, mührPm sebeblcr 

vardı. Billin maçtan sonra soyunma o

da,.ında neden ağladığını şimdı anlıyor. 

du. 

t n.;an iktidarından fazla döğüş yapa. 
mazdiki.. Bazı adamlar yüz c:ıkı maç için 

yaratılır. bazıları ise yirmi sıkı maçtan 
sonra işe yaramazdı. Bu. sadece yapılış. 
yaratılış me~elesiydi. 

O, yapılşı itibarile çoğundan daha sağ. 
lam çıkmış, kalbini, ciğPrlerini bütün 

hızıyla çalı~tıran pek sıkı maçlar yap· 

mıştı. Ama artı1< yaşlanmıştı. Bütün bu 

sıkı amçlar onu hırpalanır~. kalbini bur
muş, damarlarının elastikiyetini kaybet-

tirmiş yumuşak adalelerini yorgun birer 
kördüğüm haline getirmişti. Muhakkak 

ki kendi zamanındakilerin hepsinden iyi 
çıkmıştı. Şimdi akranlanndan biri orta. 

da yoktu. O. eskilerin sonuncusuydu. On 
!arın hep inin !ikibetini görmü~tü. Bir 

Jack Loncion 

''B·r parça et,, 
kısmının boks aleminden silinme ... ine ken 
di de amil olmuştu. 

Onu ilk zamanlar eskilerle döğüştür· 

mü~ler, o hep:.ini birer birer temizlemiŞ
ti. Bili gibi ağlayanlara gülmüştü. Şim
di artık o da eski idi. Bu sefer iş tersine 
dönmüştü. Artık eskilerle dbğü~müyor. 

karşısına yeniler çıkarılıyordu. Bu gece 
dö~ü5eceği Soudcl yenilerdendi. Yeni 

Zelandalıydı. Arkasında uzun bir muval 
fakiyet izi bırakarak oraya kadar gel-

mişti. Lakin Arnsturalyada Soudeli halk 
tanımıyordu. Onun iı;in onu Tom Kinge 
karşı çıkartmışlardı. Soudel Avustural

yada yapacağı bu ilk maçında muvaffak 
olursa daha genç doğüşçülere karşı çıka. 
~t~:~~!:, o~::ı d:ı!;::ı "'ii~:i!k r~::ı1 :u tek!if 
edilecekti. Onun için herhalde canla baş-

la döjü5ecek. kıymetini yabancılara göS
termek ıçin elinden geleni yapacaktı. Bu 
maçın kazanılması onun için istikbal me· 

sele iydı. Onun şöhrete, i~tikbale doğru 
giden yolunda yegane flmil Tom King i
di. Onu ortadan kaldırmak, hedefine u
la~mak için bütün şiddetile döğü~ecckti. 

Tom King için ise bu maç otuz beş In. 
giliz lirası demekti. Onu kazanmak, ev 
sahibinin. esnafın borcunu ödemek ıa. 

zımdı. Tom King bunları düşünürken 

gözünün öniınde zaferden zafere k~an, 
hiç bir ~eyden yılmıyan "gençlik .. in ha. 

yali yük elm~ğe başladı. O. öyle bir kuv· 
'et ilfihı idi ki "ihtiyarlığı .. imha ediyor 
,.e onu imha erlerken kendini de im.ha et· 
tiğini diişünmüy0rdu. İhtiyarlığı imha 
için ellerinin mafsallarını bozuyor, damar 

tarının <'la~ttkiyetini Crda eoiyordu. Son- ı 
ra onu cfa ha~ka bir "gençlik .. imha eoi. 

yordu. l.akı11 "g:.>nı;lik,. daima baki kalı
yordu. Asıl kocayan "ihtiyaılık,.tı. 
~laçın yapılal.'ağı binanın kapı~ında 

biriken kalabalık onu görünce hürmetle 
yol açmışlardı. Birinin: · 

- lşte, Tom King bu! dediğini duydu. 
Soyunma odasına giderken koridorda 

org;ınizatörlerden birine ra:.tlamıştı. O • 

nun: 

- Na ılsın Tom? sualine: 

- Demir gibi l cevabım \'erdi. 

Yalan soyleınıştı. Uemıı gıbı olmaktan 
çok uzaktı. Cebinde parası olsaydı şimdi 
hep~ini oracıkta bir parça kUlba,..tı için 
\'ermeğe amadeydi. Arkasında Sm·anyör 
teri olduğu halde soyunma odasından 

çıkıp da ringe doğru gittiği sırada bir al-

kış tufanıdır kopmuştu. Tom King ek-
eriycti ni tanımadıklannın teşkil ettıği 

bu halk kütlesine sağlı sollu selamlar yağ 

dırarak bir sıçrayışta ringe atladı, iple
rın ara ... ından geçerek köşesme oturdu. 
Orta hakemliğini yapacak olan Ja~ Bali 
gelerek elini sıktı. jak, on senedenberi 
ringe müsabık olarak girmemiş olan eski 
bir boksördü. King onun hakem oluşuna 
memnun olmuştu. ikisi de eskilerdcndi
Jer. Soudeli nizamname harici biraz hır
palasa bile Jakın görmemezliğe gelece.. 
ğinden emindi. 

Bir sürii genç boksörler ringe çıkartıl
mış, halka takdim edilmişti. Genç ağır 
sikletlerden biri ortaya çıkarak bu maçın 
galibine defi ilan etmi~. elli İngiliz lira
lık bir de bahs koymuştu. Bu sırada rin

ge alkr~lar arasında Soudel sıçramış ve 
giderek köşesine oturmuştu. Tom King 

hasmına merakla baktı. O da kendisi gibi 1 
kimonosuna ve havlulara sanlı olduğu 

için fazla bir şey göremiyordu. Yalnız, 

bir dakika sonra boğaz boğaza geleceği ı 
hu gencin gilzel kun·etli yüzü, sağlam bir 
\'ihıda delalet eden adaleli boynu ,.e kt-

vır kıvır alnına doğru dokülen sarı sa'9 
ları gözünden kaçmamıştı. 

Defiler devam ediyordu. Bitmez, tüken 
mez bir akın halinde "gençlik., bu ipler_ 
le muhat sahneye tırmanıyor, ancak 
"gençliğe,. has bir itimadı nefs ile kazan 

nanr kendisile karşılaşmağa çağırıyor
du. Birkaç sene evvel. yani murnffakiyc
tinin zirvesinde iken Tom King bu man
zaraya istihfafla bakacak, belki de bütün 
bunlar onun içini sıkacaktı. Halbuki şim 
di teshir edilmiş gibiydi; Gençliğin haya 
!ini gözünden bir türlü silemiyordu. Şim 
diye kadar boks ringlerine hep gençler 
tırmannuş. yıktıktan ihtiyarlara basa
rak şan ve şerefe, şöhrete doğnı yüksel
mişlerdi. 

King eldh•enlerini giyerken Soudelin 
adamlarından biri gelip onun bandajla. 
rmr muayene etmişti. Bu sırada onun 

Sucanyörlerinden biri de Soudelin ban
dajlarını muayene etmekle meşguld{i. 

Soundel üzerinden kimonosunu attığı 

vakit King karşısında gençliğin bütün 
rlıanasile tecessüm ettiğini gördü. Soun

delin geniş göğsü, saten gibi bir derinin 
altında yürüyüp kımıldayan adaleleri ha 
yat ile kaynıyordu. 

Gong çalmış, iki tarafın suvanyörleri 
açılır, kapanır iskemlelerini kaparak alel 
acele ringten dışarı tırmanmışlardı. Sou
del sanki çelik ve yaydan yapılma bir 

makine imiş gibi derhal faaliyete geç. 
miş. hasmına sağlı sollu yumruklar hava 

le etmeğe başlamı~tı. Onun seri ve kur
naz bir boksör olduğunu ilk bakı~ta anla. 
rnak zor değildi. Seyirciler bu ani hü· 

cumları pek beğenmişler, bu beğeni.Şleri
ni de mutat şekilde, yani bağırarak izha. 
ra ba~lamıştırdı. ~laamafih bu ani hü. 

cum Kingi şaşırtmamıştı. O gençliğin a
detlerini pek iyi biliyor, bunu zaten bek. 

liyordu. Gençlik. tatmin edilemiyen arzu
larına tabi olarak ve rnüdahhar enerji 
ve kuvvetine güvenerek beklemeğe lüzum 
görmeden atılacak. karşmndaki haili 
bir sel gibi sürükleyip biran evvel götür
mek istiyecekti. 
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6 .,,_ p..ıraları iade etmiyecek misinız t 
Marinyi omuzlarını silkerek cevap 

\'erdi: 

- Servetim benimdir. Sen halkı dü
§ilnme hırsız! Beni bırakırsan fidyei 
necatını al:rsın !.; 
. - Kendinizi müdafaa ediniz! Çünkü 

§ltndi sizi öldıirmckten artık beni hiç 
~İr şey menedemez. Şunu da biliniz ki, 

en muvaffak olamazsam şu iki kişiyle 
de çarpışacaksınız ı.. 

. Marinyi, gözlerinin parıldadığını 
gor:lugu iki maskeli adama bakarak: 

h - Bunlarla mı? Kim onlar? · diye 
'l:rnurdandı. 

- Dö NeJ ailesinin S?n varisleri!.. 
u./\yni zamanda, hazırlık vaziyeti alan 

ı kılıç biribirine çarptı ve gene bu 
lnd b' a :r acı çıgl k koptu .. 

, .. ":1erdivenden aşJğıya beyaz bir hayal 
ur atte inerek iki mübarizin arasın3 

atıldı. 

Büridan: 

g";: Mir~iy !.. lşte korktuğum başıma 
1 

kdı. • dıye mırıldandı ve sonra yük· 
e sesle: • 

1• - l'vtirtiy'im 1 Odanıza çekilmeni:: 
azırndır .. Ve .... 

• Sözünü bit:rmedi. Lakırdı dudakları 
· ptasında kaldı. Müthiııı. bir hayretle ür 

Crd' :r 
b ı. Az kaldı aklını oynatıyordu 
S chşetin boğazını sıktığını hissetti. 
C\'ıilisi, nişanlısı M irtiy: 

t~-: Baba 1.. Baba! .. • diye bağırarak 
1arıny· . ha ının kucağına atılmıştı. Marinyi 
tc~etsiz duruyordu. 

~ırtiy kendinden geçmiş bir halde: 

dı-u ~aba 1 Ne oldu size? Niçin hid 
lı .. ısıniz? Buridan 1 Ne oluyor? Ne kı
•tnı b b 

de b .a ama mı uzat yorsun.. tkinio: 
enı '"ld" , ... o urmek mi istiyorsunuz. 
Uıidan : 

-Bb dur; a an mı? Bu adamın baban ol-
~unu ?Tıu .. 1 d' . d dı.. soy e ın?. dıye homur an · 

- l{lod Lesko babamdır, sevgilim .. 

u\!1lU bılmiyordun değil mi? Oh.. Ne 
müthiş olacaktı .. Baba! işte Büridan 
bu .. Beni sevdiğiniz için onu da seve
ceksiniz değil mi?. 

Büridan: 
- Klod Lesko mu? Mirtiy baksana 

arkasındaki muhteşem mantoya... Şu 

elmaslı kılrcma .. Bu büyük senyörlere 
mahsus elbisesiyle .... 

Genç kız çıldırmak derecelerine gel

mişti .. Büridanın sözünü kesti: 
- Büyük senyör mü?. 
- Bak hele 1 .. Bu adam tüccar Klod 

J.esko olabilir mi?. Bu adam, adı, bü· 
tün millet tarafından lanetle anılan 

başvekildir. Monfokon darağacını ya· 
pan Angerrand dö Marinyidir. 

Büridan üç adım geri çekildi. Kılıct· 
nı dizleri üzerine vurup kırarak parça
larını yere fırlattı: 

- Beni öldürebilirsiniz, dedi. Ben, 
Mirtiyin babal!ma kılıç uzatamam .. 

Genç kız babasına korku ve hayret 
içinde bakarak: 

- Angerrand dö Marinyi ha?. · diye 
m•rıldandı. 

Marinyi, sakin bir tavırla kıhcını kı-
nına koydu, sonra tit riyen Mirtiyin 
elini t uttu. 

Bu sahneyi müthiş ve ağır bir sükut 
kapladı. Fakat dışarda, hala talebelerin, 
Bazoşların, Galilelilerin gürültüleri 
vardı. 

Marinyi sert bir seşle: 
- Mirtiy, - dedi. - Fena bir tesadüf

le, uzun zaman ve belki de tama:r.en 
malümun clmıyacak bir şey öğrenıriş 

bulunuyorsun. Adım Klod Lesko de· 
ğil... 

Sonra mağrur bir şiveyle ilave etti: 

- Asıl adım Angerrand dö Marinyi· 
dir. Kızım, serserilerin nefret ettikleri 
bu isim. manası anlaş!ldığı gün. en tü· 
yüklerin isimleriyle yanyana söylene
cek ve hürmet görecek. Ben, Frans:ı 

krall ığını kuvvetli bir h ükumet , kralı 

Hu sözler, şiddetli bir yuhayla karııı 

landı. 

Bazoş krallığına mensup olanlar: 
- lmtiyazlarımıza taarruz ediyor • 

diye haykırdılar. 
Galileliler: 
- Atınız şu herifi suya 1 - diye ba . 

ğırdılar .. 
Talebelerin sesleri daha şiddetlen:·. 

Şehremini: 

- Kral namına 1 - diye tekrarlıyor

du .. 
Buna: 
- Haydi defol, yahudi mahallesi 

büyücüsü!. 
- lpe çekin alçağı! .. 

- Yeni çarşıya götürelim 1 .. 
- Horra 1 Horra ! Horra ! ... diye 

karşılık verdiler .. 
Bir aralık bu gök gürültüsünü andı

ran gürültü bir bıçakla kesilir gibi ke-

eildi ve üç atlının, manastırın duvarın
dan dolaiarak Marinyinin bulunduğu 

merkez grupuna .icğru yaklaştığı gö. 

rüldü. 
Bunlar, başvekilin on adım uzağında 

durdular ve içlerinden biri, üç kere bo

ru çaldı: 
Atlılardan ikisinin yüzünde maskt: 

bulun:tuğu için tanınmıyordu. Boruyu 
çalan, ötekilerden biraz daha ileriye 
çı;.tı: Bu Büridandı .. 

Şehreminin işareti üzerine askerler 
s;ılJırmıya hazırlandılar. Fakat Ma,; 1 · 

yinin havaya kalkan eli bu hareketin 
önüne geçti .. 

Marinyi azametle: 
- Bakalım, ne mazeret bulacak? ... 

Şayet mazereti kabul edilebilecek bir 
şeyse kendisini yalnız asmakla iktifa 
ederiz. • dedi. 

Büridanın bu sözler üzeıine kaşları 
çat ·ldı. Dudaklarını ısırıyordu. Hidde· 
tini zaptederek: 

- Sir Marinyi, • dedi. - Vakia siz: 
mazeret imi bildirmiye geldim. 

Bazoşlular, Galileliler arasında hır 

hcşnutsuzluk fısıltısı dolaştı. Marinyi 
acıyan bir tavırla omuzlarını silkti, Va

luva, Büridana yaklaştı: 
- Vay 1 Vay 1 işte bizim kahraman 1 

diye bağırdı. 
Marinyi: 
- Haydi, - dedi .- Münasip kelime. 

lerle af dileyiniz de sizi işkencelere ma
ruz bırakmadan hemen astırayım. 

Bıiridan atının boynuna kadar eği. 
lerek: 

- Monsenyör. • dedi. • Paristen çık
tığım zaman sizin burada olduğunuzu 

öğrendim. Sandım ki dövüşe davctiffii 

kabul ettiğiniz için buraya gelmiş bu. 

lunuyorsunuz. Bu zannımdan dolayı iti· 
zar beyan ediyorum .• 

Şehremini: 

- Bu namussuzu tevkif etmek için 
bu kadar nezakete ne lüzum var, di
ye bağırdı. 

Büridan, sözüne devam etti: 

- Monsenyör, Preye geldiğim za. 
man sizi gördüm .. Kendi keooime, Ma
rinyi zannettiğim kadar alçak değilmi2, 
• dedim. - Bunun için de affınızı diliyo. 

rum. 
Talebeler arasında bir alkış tufanı 

koptu. Etrafa: 
- Cesur Büridan ! Bağrışları yayıl~ı. 
Marinyi müteessir olmamış göründü. 

Fakat şehreminine işaret ederek hazır 
bulunmasını tenbih etmekten de kendi
ni alamadı .. 

Büridan sesini yükselterek: 

- Alçakçasına katledilen dostlarım 
Filip ve Gotyc namına geliyorum. 

Talebeler arasında bir gürültü u
yanmıya başladığı sırada Marinyi: 
~ Katil mi edilmiş 1 - diye mırıldan-

dı ... 
- Onları Sen nehrinde buldular .. 
Gür hir ses: 
- Şahidi benim! .. - ~edi .. 
Lansölo, Bazoşlulann arasından ÇI• 
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BANA BAK. SOS\ '/ANTRoı..o 
ji 'L'= tiA~iKvL'.l\D'f N"IARl·. 

'F ~T ~ER 'YAP'\ Sil.E <: f.G,iZ. 
DiKKAT E'T ... 

13 Tfü'\IMUZ - 1938 ÇARŞAMBA 
Hicri: 1357 - Ccmazirclencl: 15 
o•ont• •et-

4,39 
9.a:tt ....._ "'.. lkl"4l ....... ..,. ·-

2,42 12,19 16,19 19,41 ~l,40 2,24 

'Lüzumlu T elelonlaT 
Yangın: 
lsblnbul l9fnı 24222, Beyoğlu fçln: 44644, Kailık!Sy için: 60020, üskllda: 

için: 606:l5. 
· • Yeşilk!Sf, Bakırklly, Behek, Tarabya, BOyükdere,Fenerbahte, Kandilli, Eren. 
k!Sy, Kartal, BOyQkada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
runa yangın derr.ek kltfdfr. 

Ram.1 lUa17ea1: 22711 
Denli • • 36 • .20 
Beyazıt kuJC3l: 21996. Gal hl yansın kulesi: 40060. 
Sıhht lmdad: 44998. )lnddelumumıtik: 22290. Emniyet mfidilrlfiğil: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: '4801 • lstanbul: 24378. 

. , Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşlktaı: 40938. Clball: 20222. Nuruosnıa. 

. al)'e: 21708. Osklldar. Kııdık!Sy: 60771 
Havagazl: lsblnbul: 24378. Kadıköy: ll0790. BeyoAlu: 4464:l. 

Taksi Otomobili istemek l çin 
BeyoAJu.clheU: 49084. Debek ciheti: 36 • 101. KadıkOy ciheti: ll0447. 

benizyoll_an ı; 
lsblnbul acenteuaı: 22740. Karaklly: 42362. 
Pazartesi Tophnncden 16,30 Mudanya,- 20 Bandırma 

• Silı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 19 Knrabiga, 20 Bandırma, Ga· 
tal:ldan ı2· Ka.,ra<)enlz, Sirkeciden 10 Mersin. 
~ tarşamba Tophaneden 16,30 Mudaıı°ya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayn~ 

lJt,.18 Bartın. · 
Pe11empe Tophnnetfen 9,30 tzmft, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

ı2, l\arndcniz, 

-·---.-------- - . - .--·· :n 3 
I 

HABER - Akpm postas. 

Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
1 18, Bartın 

Pazar Tophaneden 9, tmroz, 90,30 lzmit, Galntadan 8,30 Mudanya, 10,30 lz. 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Ayuofya, Roma • Bluıns, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Askert ~filze ve 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhbt Müze: 
(Bu müzeler hergün :mat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve lsl!lm eserleri ınüze~i: Pazartesiden başka hergün saat 10 dan lfl ya 

kadar ve Cuma günleri HS dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 18 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Homnnyn vapurl:ırı: Cumartesi günleri 13 de KOstenceye; Salı gOnlerf 18 de 

Pire, Deyrut, tskenderlye. 
İtalyan vapurları: Cuma günleri saat JO da Pire, Drendlıl, Venedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
0

Slrkccl İstasyon MürlürlO~il 1 eteron 230i9 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saat 7,25 te Sirkeciye mU\·nsalPt eder. 
Konvansiyonel 20,30 do knlknr, 10,22 de gelir • 
Edirne poı;tıısı: Hergün snnt 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir • 

Anadolu hattı 
Hergiln hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır Te Samı;un, 1~,30 da 

E.'lklşchır, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de AdapaınrL 
Bu trenlerden sıınt 9 dn hareket eden Ankara muhtellll Pnınrtesl, Çarşamba 

ve Cuma günleri llaleb ve Musula kaı.lar sefer etmektedir, 
MON AKASA iLANLARI: ı 

Hozad kazası hükumet konağı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konuL 
muştur. Keşif bedeli 3j~OG lira olan bu eksiltme 18 temmuz pazartesi günü sa. 
at 15 de Elazılrda Tunceli nnfin müdOrlilğünde yapılaraktır. • 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
• Yeni ithalı'it kararnamesi neşredil dl. 
• 1sıanbulclnkl iki ala:rn sancak veril dl. 

13TEMMUZ-1938 

. ' '~ 

\ıstanbul Radyo5LJ 
13 TDl'MUZ - l938 CARŞAMBt\ 

18,30 konferans, Eminönü halke\'l il~ 
na. Sami Karaycl {Fntlhden bugüne lı:• 
lstanhulda spor), 19,15 Nihal Asını "~ •{f 
kadaşlnrı tarafından Türk musik1S1 

halk şarkıları), 19,55 Ilorsn haberleri. ' 
saat a:rnrı, Grnnv1ç rnsnth:ıneslndrn 11 rf' 
len, Şehir bandosu: Cemli Dölencr fd' 
sinde 20,45 hava raporu, 20,·18 ömer fi 
Doğrul tarafından arapt"n söylev, 21 53 

oynrı, Bedriye Tüzü Şan, Stüdyo orke51 r 
sı, refilkatile, 21,30 Tahsin Knrııkuş "'8 ' 

kadaşlorı tarofınclnn Türk musikisi (SO'f' 
nt yesillı faslı), 22,10 l\liizik ve varyete~ 
pcbnşı Dclcdi\'e lıahçrsindcn naklen. 2· 2 
son hııherler '\*e ertesi günün progrıtrll1 ' 
saat ayan, son. 

Göz Hekim; 

Dr. Murat Rami Aydııt 
Muayenehanesini Taksim-TalirnsJle 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. n:Jt19 

nakletmiştir. Tel: 41553 
Pazardan m. ada hergUn: Oğtedetl 

sonra saat ikiden altıva kadat . ,,,,,,,, , ............ _ .......-
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lap ilerlerken: 
- Onlan nehirde ben buldum .. Aca

ba nasıl ve kim tarafından öldürülmüş· 
)erdir? Bunu anc:ık Allah bilir. Bilinen 
bir şey varsa o da, onların bir çuval 
içine konulmu' olmalarıdır! •• - kliyor
du. 

Yalu\.·a sarararak askerlerin gerisine 
çe':tildi ve: 

- Lansölo Bigorn - diye mırıldandı. 
Lansölo, Valuvayx daha o !dakikada 

görmilt gibi yaparak selimladr. Sonra 

da: 
- Bonjur monsenyör t - dedi. lJoğu-

lan lardan bahsetmek iyi değil mi? 
:Valuva dişleri arasından: 
- Bir ldakika sabret hele! .• Ne suda 

boğulanlardan, ne de boğanlardan bah
ıedemiyeeeksin l - diye homurdandı. 

Büridan devam etti: 

- Ben, dedi. - Hem o iki cesur arka· 
daşıırun, hem istipdadmız altında ezi
len Paris halkının, hem de kendi namı
ma geliyorum. Marinyi, buraya benim· 

le dövüşmiye geldiniz değil mi? , 
Dövilşümüzü hançerle mi, mızrakla mı, 
kılıçla mı yapacağız?. Kendinize güve
niyorsanız buyurun meydana .. 

Marinyi artık dayanamadı: 
- Sen sefil ve ipe çekilecek bir a· 

damsın 1 Haydi askerler ... - diye bağır
dı .• 

Şehremini Jan dö Pressi: 

- ileri 1 - diye haykırdı. 
Bu emri bütün kumandanlar tekrar-

ladılar. Müthiş bir çarpışma başladı ..• 
Bazoşlular, Şatiyon bölüğüne, Galile· 
liler Maletruvanın bölüğüne saldır-

dılar .• Ayrı ayn yerlerde üç dehşetli • 
muharebe ortalığı bağırtılar, küfürler 
ve yaralıların iniltileri kapladı. 

Preokler bir muharebe meydanına 

cl8nmi13tU. Kısrm kısım muharebe edili-

70r, göğUı göğüse çarpışılıyor, oklar l 1 
uçuycr, kılıçlar parlıyor ve ıakırdıyor-
'du. 

Bu büyük çarpışmanın tam ortasında 
Marinyi ile Büridan karşı karııya gel· 
mişlerdi. 

Marinyinin bağırması ve işareti üze
rine şehremini ile belediye çavuşları 

Büridanın üzerine atıldılar. İ§te bu sı
rada Büridanın yanında bulunan iki 
maskeli adam da uzun kılıçlannı çeke-

rek hücuma geçtiler. Bir kaç dakika 
sonra belediye çavuşları bozulup kaçış· 
tılar: Marinyi ile Ilüridan karşı karıı
ya kaldılar. 

Marinyi etr:ıfına bakındığı zaman 
gördüğü manzaradan ürperdiği hisıse • 

dildi. Çünkü taraftarları tamamen bo
zulmuşlardı. Valuvanın bölüğü Sen 
nehrine kadar gerilemişti. Şatiyonun 

bölüğü kaçıyordu. 

Maletruvanınkine gelince onlar, da 
geriliyorlardı. 

Galilelilerin gürültüleri ortalığı inle
tiyordu. 

Marinyi atından yere ;ıtladı. Büridan 
da onu taklid etti. iki maskeli arkadaşı 
yanında yer aldılar. 

Lansölo geriden geliyordu. Bir sürü 
talebe de yetişmek üzere bulunuyor
du. Bunların hepsi de : 

- Marinyi, asılmah 1 Monfok.cna t 
diye bağırıyorlardı. 

- Milleti aç ve sefil bırakan herifi 
atın su}'a 1 • 

Büridan, mosmor kesilen Marinyiye: 
- Monsenyör, dedi. Dövüşü kabul 

ediyor musıınuz?. 
Marinyi kılıcını çekti. Bu hareketi 

mübarezeyi kabul ettiğini anlattığı için 

Büridan hemen saldırdı. Etraftaki ta
lebeler dehşetli bir horra ! kopardılar ••• 

Preoklerin her noktasından kodrnnç 
avazeler yükseliyor. Pariste çan sesle
ri ortalığı çınlatıyordu • 

Büridanın arkadaşları kılıçlarını kın

larına soktular. Lansöl.o Bigom ile 
~etesi, Marinyinin üzerine atılmak isti-

yen kudurmuJ talebeleri güçlükle zapt· 
ediyordu. 

Bu sırada, hükumet kuvvetlerine ga
lip gelen Giyomla Rike de oraya gel· 
miş bulunuyorlardı. 

Valuva ortadan kaybolmuş, şehre

mini yakın manastıra iltica etmişti. 
Marinyi bu vaziyet karşısında mah· 

volduğunu anlıyordu. 

Büridanın darbeleriyle büyük bir 
ümitsizlikle ancak siper alarak gerili
yordu. Böylece manastırın duvarına 

bitişik olan küçük bir evin duvarına sı· 
ğındı ve kapısına arkasını verdi. 

Büridan muttasıl hücum ediyordu 
ve bu eve arasıra üzüntü ile bakıyor

du. Lansölo, iki maskeli adam, Giyom, 
Rike, talebeler bu mübarezeyi dikkatle 
takip ediyorlardı. 

Marinyinin böylece evin duvarın:ı 

sığınması herkeste hapı yuttuğu kana· 

atini uyandırdı ve daha yaralanmadan 
başvekilin yakın ölümünü alkışladılar. 

Büridan hasmına, birdenbire üç müt
hiş darbe indirdi ve her darbeyi indi· 
rişte: 

- Filip için! .. Gvtye için! •. Benim 
için!.. - diye bağırdı .. 

O zaman seyircilerin ağzından bir 

hayret nidası fırladı. Büridan da bir 
saniye kadar mütehayyir kaldı. Darbe
lerden hiç biri isbat etmemişti. Filha · 
kika son hücumunu yapCığı evin kapısı 

açılmış ve Marinyi bu beklenmeyen 
melcee kaçmıştı .. 

Talebeler: 
- Yağma edin! .. 
- Çalı demetleri getirin 1 Evi yaka· 

hm!. . 
- Horra l Horra ! .. - diye bağırarak 

e\•e hücum ettiler.. Büridrın bunları 

susturan bir sesle: 
- O benimdir .. Bırakınız bana .. Çe

kiliniz .. işi ben bitireyim! - diye ba
ğırdr. 

- Dövüşün şahitleri kim olacak? 

Büridan açık duran kapıdan girer· 
ken: 

- Allah l - dedi .. 
Muharebeden dolayı sinirleri geril· 

miş duran talebeler, kaçmakta olan as· 
kerlere hücum için dağıldılı:ır. 

Maskeli adamlarla, Giyom, Rike, 
I.ansölo Bilridana yardımda bulunabil
mek ve hücuma geçmesi ihtimali olan 
talebelerin hareket1erine mani olabil
mek düşüncesiyle eve girdıler. 

Şimdi hepsi Q.e oldukça geniş ve te· 
miz bir odada bulunuyorlardı. 

Şapkasını elinde tutan bir ada:n 
Büridana doğru ilerledi. 

- Burası manastıra ait bir binadır .. 

Bu muhterem senyöre hücuma geçer· 
seniz hücumunuz monsenyör rahibe 
karşı bir hareket ve binnetice bir cina· 
yet irtikap etmiş olursunuz 1 - dedi ve 
parmağiyle de s.ıpsarı kesilen, elinde 
kılıciyle bir dolaba dayalı duran Ma· 
rinyiyi gösterdi. 

- Çekil oradan babalık 1 Gerçi §U re· 
zili burada öldürmek rahibe tecavilz o
lacak, fakat onu öldürmeden bırakmak 
ta rahipten daha kudretli olan Allaha 
taarruz olur. 

Lansölo: 
b·ır - Marten, - diye bağırdı. Bize 

desti bira veya beyaz şarap hazırla ı .. , 
Hararet basmıya başladı. 

Manastırın bah~ıvanı Martcn, mUte• 
vckkil bir tavırla yukarı kata çıkatı 

tahta bir merdivene doğruldu. 
Büridan Marinyinin üstiine yürUdil· 
- Monsenyör, dedi. Sizin için an .. 

cak bir kurtuluş yolu kaldı. Eğer ka• 
bul etmezseniz ıizi öldürcceğin1·• 

Gaspettiğiniz emlaki dö Nel ailesine 
iade edecek misiniz?. 

- ölül rin hiç bir şeye ihtiyaçları 
yoktur. Siz, Filiple Gotyenin nehird0 

ölü bulunduklarını söylememiş miydi· 
niz?. 

- Peki .• Paris halkından gaspetti• 
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S U AD i Y E Plajı 
Bu Akf8.Dl Yüksek s A F 1• y E ·--... 

Ye Su: 

San'atk.8.r Bayan Takımı 

Suadiye pl5jındadrr. Yaz mevsiminin 60nuna kadar her Çarşamba 
şamı seanslarına devam edecektir. 

ak-

ı _,- EğinJilCC"in nazarı dikkatine:..,._ 

--~-~---. --- -
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. ... ., ~~-.ltti - Jlic.1 'DESE .. KiMYA - LiSAN 
, - - ~:ı::re.- tarih, muhasebe, bankacılık l KMAL VE OLGUNLUK DERSDERt: Türk. 

çe - İngilizce - Almanca - :Fransızca: Dört lisanla ihtiyncıaız olan bütün dersler
den her mektebin imtihanlarına d:ı hazırlıyoruz : Dersler husust olarak tek ve)'a ayni 
derste olan 1, 2, 3 kişi ile gündüz. her saat ve gece de verili~ or. 1914 senesinden beri 
u.sulil tedrisi ve muvnffokıyeti:yle tanınan ( Çemherlitoş karşısındaki Yabancı Diller ,.e 
Jliyaziye kız erkek okulu) birkaç derste müşküllcrinizi giderir, sınırın kıı.lmok korkusu hı 
rııkmaz. Bilenler ve bllmiyenler her zomıın kabul edilir. Hartodıı kaç ders IAzımsn ,.e. 
rilir. Orta mckh'plerde Jisnna başhyacaklor ''e yeni sınırlarının derslerini güç bulacak
lar icin de tatil güz.el fırı;ntlır. lstiyenler hii tün sene de,·ıım cıliyorlar, tediyat hartahk
tır. Direktörü Ziya Çetiııkaya . 

Sev ııen y Jlmz s lalı 
ht br i ırnlarıdır 

Harp malt\llerlle 
şehit yetlmleriol 

l>AVE l' 
Emlnônil A~kerlik şube.si başkanlı~ın • 

dan: 

1 
Matbaa işlcrinizl Ankara cadde- ı 

sinde Burhaneddin matbaasına ve· 

ri.~iz. 1.~ıer~.nizi k~d.di işi ~i~i _a~şü- Nafıa Veka"' let·ınden. 
nur. Çunku kendısı de Egınlıdır. • 

1 Telefon: 20845 J 1-8.938 tarihinde pazartesi günü saat 15 de eksiltmesi yapılacak olan iki a-Yazan : Loyt Corc Subemizde kayıtlı harp molüllerile şehll 
yetimlerinin 13-7-938 gününden itibaren 
tfitün ikr:ıınlyelcrlnln \'Crllnıcslne başlana 
cağından yedlerinde nıe"cut (resmt sene. 
di, mal(ıliyc rnpodıı maaş Ye ııüfu5 cüz
cl:ınJarile bcralıcr ikişer adet resim ile ~u 
hcmize müracaat elıııclcrl ilün olunur. 

• - det emilsiyon makinası, ve emilgatörUn eksiltme saati resmi dairelerde mesai 

ela Yac: • QiS"' Baştaralı 5 ıncıde -------------- saatlerinin değişmesi üzerine yine ayni gün saat 12,30 a alınmıştır. 

adil 0~an ınsanlann dörtte birine mu
bize J taktır. Son Çin - Japon ihtilafı 
dUğu aı>_onlann çok cesur bir millet ol
be ~u ısbat etti. Bu milletuzun bir har 
Çinli! Y~nacak menbalara da maliktir. 
ladJk.en~ de harp kudreti olduğunu an. 

tsıanhul liınaııınn mensup Hüdavcrdi Eksiltmeye igtirak edeceklerin tekliflerini ayni gün saat 11,30 a kadar ver-
isnıiııdc 120 hanıtıle toniloltoluk t:ım takım meleri lazımdır. (2223) (4160) 
:yeni hir çektirmenin allıdn iki buçuk his. 

du~- Çın ve Japonyanm bir millet ol- ıı 
!SU Vak' • 1 1, Çı ıt ne kadar kudretli olacak? DOKTOR 
~: v

1 
e Japonya i 

sesi pek ucuz bir fiyalla satılıktır. lstiyen
lerin Kantar<'ılarda 63 num:ıralı Halidin 
kah\'csine mürııcııııllnrı. 

Kimsesiz, genç bir kadın 
hizmet~i aı anıyor 

Çocuksuz, dört kişilik bir ailenin ye
mek pişirmekten hariç ev hizmetleriyle 

<etnıiPo Yon Avrupayı baştan ba~ zap_ YUSUF P. Eczacıol)lu 

1 
torıu .. s olsaydı gene Japon _ Çin impara HUdavendigar caddesi 55. Sirkeci. 
kUr gu kadar büyük bir imparatorluk Hergün: (10. 12) ve (14 . 18) meııguı olacak bir hizmetçiye lüzum var-

iilter arnazdı.Japon-Çin imparatorluğu ln. arası hastalarını kabul eder. 1 dır. 
Çok e Ve ınustemiekeleri gibi biribirinden 4:--~s=~~=~~~=~-• Şerait: mahiye beş lira verilecektir. 

Uzak ı ı Ayni zamanda, giyeceğine ait bazı ek. 
:ı-sınd Yer erde, ayn ırktan in::ıanlar 
... <l a k sikleri muntazaman temin olunacağı gi-
't .. ı. t Urulınuş bir varlık olmı}·acak. 

qı. Opfakl bi, gıda ve yaşama hususları da ayrı tu-
ParatorlUk ı, tek ırklı tek renkli bir im- ı OPERATÖR 1 tulmıyncaktır. 

Ya Çi 1:1•• 1 Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısında 
"'et n 1 er Japon istilasına mukave - 1 Dr. Halı't zı·ya l\TOnuralp •• , ed ı 1 İhlas sokak No. 22. Telefon: 60524 
rna1 d:.r :~vaziyet ne olacak? Bu ihti: 
fik· uıunulemez diyenler var. Ben bu 7'ıp Fakiiltt:.'li I kinci Cerrahi 

ırcte de~T Klin igi Doçenti 
beri en · ?1 ım. Çin ordusu altı aydan· [stiklal Caddesi Elhamra Apar. 

KAYIP 
Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğün: 

re edıl ıyı erkanıharpler tarafından ida- tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
Yor Oen Japon ordusuna karşı durabili- Muayene saatleri: l'a::ardan maa. 
koy'u nları haftalarca yollarından alı· 

1 

Yor. da hcrgün saat 15 - 19 kadar. 
Çinliler d J Telef 1m : .CJ.'i • 99 

bit zab· e aponlar kadar cesur. Ta. 
dusu ~t, .ınalzeme itibarile Japon or- l••• ••••••••••••• 

depozito olarak yatrıt:Irğrmız 351 lira 14 
kuruşa ait 56900 numaralı 28-6·938 
tarihli makbuzu kaybettik. Kayıt su
retini çıkartacağımrzdan hükmü olma· 
drğr ilan olunur. 

llıad f1nlılere çok faiktir. Fakat harp 
hamı ı;cı bu faikiyet azalıyor. Çınliler 
erkan ~ecek ders alıyorlar ve gittikçe iyi 
ları 

0 
~ rp oluyorlar. Sonra Çin toprak. 

lti .. Bu adar geniş ve Çinliler o kadar çok 
"ltlt d' , noktayı Çin hesabına bir tef ev· 
Oları ~~e kaydedebiliriz. Çinlilerin lehine 
ihtilar ır nokta daha var. Avrupalılar bu 

Ya işi~ burunıannı sokmadılar. İspan. 
kornit~ e. olduğu gibi ademi müdahale J 
tıııda ten kurulmadı, bitaraflık ismi al· 

l st arafgirlik yapılmadı. 
~nya kazansın. ister Çin. Sa· 

rı tehlike Avrupa için bır hakikattir. 
Japonya kazanırsa muazazm bir impara.. 
torlukla karşı ~arşıya kalacağız. Çin ka
zanırsa milli benliğini anlamış, kendini 
toplamış bir millet karşımıza dikilecek. 
As~·ada, sarı ırk kendini toplarken be. 

yaz ırk sadece, ticaret, işsizlik, muhtelif i 
siyasi akidelerin mücadelesi gibi birtakım 
meseleler içerisinde çırpınıp dunnakta· 
dır. Birkaç sene sonra şark ufku üzerinde 
san bir güneşin doğduğunu görürsem 
hiç hayret etmem! 

Elaziz umum ıuıJdiyat amban 
Remzi Er&'iider, Yuıuf Kemal Özver 

... lmll ............ R ... 

@J~z Htelknmn 
Ur. ŞUkrU Ertan 

Cağaloğh• Nuruoımani7e cad. No. ~ 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerdcttin 

apartımanr 

................. ! ... 

11\llDIMll~AllıA 
CAN KUQTAQlll 

• , .. - -... 

Avrupa 
talebe 

ve Amerikaya 
gönderiliyor 

Maden tetkik ve arama Enstltüstl 
Genel Direktörlüğünden: 

1- Avrupa Ye Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 20 talebe se
çilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alakadar muhtelit 
ihtisasları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de jeolojik ilimleri tahsil edecek.. 
!erdir • 

lI - İsteklilerin aşağıdaki şartları ha iz olması lftznndır.: 
a - Türk olmak 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 
c - Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bulunmak 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
III - Her istekli, mühendislik veya jeologluk mesleklerinden hangisini seçtiği.. 

ni vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka notlannm tasnifi, her 
iki mesleğin imtihanlarına girilmi~ olsa dahi, seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik veya jeologluk kaydını taşmuyan istidalar kabul edilmiyecektir. 
IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır.: 
a - Cebir -- Her iki meslek için mecburi 
b - Hendese " " .. .. 
c - Fizik ,, ,, ,, ., 
d - Kimya .. .. ., ., 
e - Ecnebi bir dil ,, ,, ,, ,. 
f - Nazari hesap Yalnız mühendislik için mecbu~ 
g - l\füsellesat ,, ,, ,, ,, 
h - l\.1ihanik ,, ,, ,, ,, 
i - Jeoloji - Yalnız jeologluk için mecburi 
j - Zooloji ,, ,, ,, ,. 
k - BOtanik ,, ,, ,, ,. 
V - Açılacak müsabakada üssü mizam kazanmış olmakla beraber, gönderilecelC 

talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile mühendislik için kazananlann ilk 12 si 
ve jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları şarttır. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift sayılacaktır, 
Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühendisliğin doğrudan doğ. 

ruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 12 nciye kadar 
olan 4 kişi d<', maden işletmelerile madent endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine 
hazırlanmak üzere "ticaret Ye organizas yon mühendisi,, olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar i lcrde tahsil müddetleri kadar devlet emrin 
de mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek 
üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir, 

VII - Müsabaka imtihanları Ankara da yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - M.T.A. enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 
b - Sıhhi muayene tarihi: 26 ağustos 1938 
c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 ağustos 1938 
VIII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını. hüsnühal varakasıru, mektep şa

hadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıta fotoğraf ve dilekçeleri
ni, son müra91at tarihine kadar Ankarada M .T .A. Enstitüsü genel direktörlüğüne 
göndermeleri ve sıhht muayeneleri iı;in de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel 
Bay Hasan apartımanmdaki enstitü merkezinde bulunmaları ilan olunur. 

'(2007)" '(3822) 

Kirahk kapah yüzme 
havuzu ve gazino 

Ankarada Ç-Ocuk Sarayı caddesinde y eni yapılan Çocuk Esirgeme kurumuna a
it sinema binasının altındaki 25 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ve 170 
ilft 3,5 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzu "Pisin,. ile etrafındaki gazino ve 
mü~temilatı açık arttırma ile kiraya verilecektir. ihalesi 25 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 10.5 (on buçukta) Çocuk Esir geme Kurumu Genel Merkezinde yapıla. 

caktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurum hesap işleri direktörlüğüne milra· 
caat etmeleri. (4406) 

llenlzbank Akay işletmesinden: 
Temmuzun 14 perşembe, 15 cuma, 16 cumartesi, 17 pazar akşamları Büyüka. 

dadan saat 21,50 ve 24,00 de Heybeliden 22,05 ve 24,15 te Bostancıya ve Bostancı., 
dan 21,45 ve 24,00 te Heybeli Ye Büyüka daya ilave seferler yapılacaktır. (4391). 

Devlet Demrryolları ve Limanları iş/Pime 
Umum idaresi ilôn_ları 

ldaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilan edilmiş olan 8500 
lira muhammen bedelli 500 litre Pare."t Detmolinv veya emsali ha:.c;arat öldürücü 
mayie ait ek~iltme 15.7.1938 cuma gününden 16.7.1938 cumartesi günü saat 12 ye 
tehir edilmiştir. 

Buna binaen teklifi muhtevi zarfların 16.7.1938 cumartesi günü saat on bire 
kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon reisliğine teslim edilmesi la
zımdır . . < 4290) 
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Bir nokta : 

Yemekleri müteakip her gece yatar. 
ken tcmizlenmiyen dişler mikroplara ve 
onlar derecesinde muzır olan yemek kı
rıntılarının muzır tesirlerine maruz bıra
kılmı~tır, demektir. Geceleri ağız dahL 
linde 35 dereceye varan hararetle bu mik 
roplar ve salya ifrazatı büyük tahribat 
yaparlar. Geceleyin fırçalanması ihmal 

Radyolin 
Bütün hayat imtidadınca diş Zerin güzel

liğini ve sağlamlığını temin eder. 

ANCAK: Bu garantiyi elde edebilmek 
için dişleri "RADrOLIN., ile sabah, öğ
le ve akşam her yemekten sonra mımta· 

zaman fırçalamak lazımdır. 

edilen dişleri sabahleyin temizlemcğe kal
kı~mak, kınlan bir vazoyu cilalamağa 

uğra~maktan farksızdır. Bunun için: 

Sabah-öğle ve akşanı 
Her yemekten sonra 

Daima Radyol n 
• •• \ '. : • • fl1" ' : 

. - ... ~ . ,-: \.. • "=". ~ ..;.... ~ 

r .. - ............................. , 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilap ya ptı 

13 TEMMUZ - 19~ ... ~ 

........................... ..: ............................................ -1"" .... 

MiNA 
GRiP NEZLE NEVRALJl 

BAŞ v e DiŞ 

AGRILARI ARTRiT i ZM 

-YAZ MEVsiMiNDE 10 : 

fAKAf-·· 
~~~-

::---K-Ö_R_T_İ_N_G--4,·~-

6 LAMBALI l· 
~J,IPRA. ~ElE<;TOR :, 

_RADYOLARİYLE 

• 

· TURKIYE VEKİLİ : 

NECiP ERSES 
İSTANBUL GALATA 
5 E SLİ HAN ZÜL FAR UZ So~aJc 

\ 
Bu yeni ve 

sihramiz 

~ I>OKTOR ÇiRPUT ~ ~ 
ı .I Cildiye ve Zühreviye mutehass111 1 

B~yoğlu Yerli Mallar f'azarı 

karşısında Posta sokağı köşesinde 

Meymenet apartıma . ı. ·:· ·1: ~3353 

......... llllllİ ............... . 

Al 300 DEFA 
Çalmakla bozulmıyan 

P O L Y D O R Gramofon 
plaklarını 

renkleri 

tecrüb~ ediniz. 

On kadın da tlokuzu tenlerine uy
mıyan bir reni.le pudra kullanırlar ve 
ruzleri suni ''makyaj gormü~ .. bu şe
kil aldıkları gıbı yaşlarından ıazla 

ıhtiyarlamış gorünürlcr. Yeni ırat e
dılen şayanı hayret "Chrumosrope,, 
makinesi, pudra renklerınde bir inkı 

lap yaptığı gibi sihirli bir göz. mev
cudiyetinden bile şüphe edC'ceğiniz 

nisbette pudra renklen arasındaki a-

l hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerlcri:ıe bir çok ta
bii renkleri esaslı bir tarzda mezcet-
mek imkanını vermiştir. Artık yüzü
nüzde plakalar halinde yapışan adi 
pudralara nihayet \'erini2 ve hugün~ 

ı1rtık sizi yaşınızdan fazla ih
tiyarlamış gösteren ve yıizüniizdc 
"f>liikalar,. halinde yapışan adi 
pudraları bırakımı t'I' bir giizrllik 

1 
miitahassısının dediklerini oku- · 
yımuz: ·---------- ---

den Tokalon pudrasını sihramiz renk
lerini tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
tarafına bir renk \'e diğer tarafına da 
başka renk bJr pudra sürünüz ve ciJ. 
dinize hangisı daha uygun geldiğini 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak, 
cazip, sehhar ve adeta tahii bir gü
zellik temin ediniz. 

- Birinci sınıf Operatör -

lor. CAFER TAY\'A HI 
Umumi cerrahi ve sinir, dımağ e5letik 

cerrahisi müıehassısı 

PARIS TI P FAKtlLTESl S. 
ASİSTANI 

Erkek, kadın ameliyatları , dimağ 

estetik "yüz .. meme. karın buru~uk

luğu ve gençlik ameliyatı., 

(Nisaiye ve dobrum mütehassm) 

Muayene sabahlan M e c r ~ nen 
8 den 10 a kadar ll U 

Oğleden sonra ücretlidir. Tel 4408G 
BcyoiHu. Parmak!rnpı, Rumeli han. 1 ..................... 

Peıı 
Gramofon MtıC"ıl arınuan ısteyinlz Yr>nl inılA edllC>n p1fı1dar dah i 
ynkrııılu satışa çıknrılneoktır. 

... t _.,. , 

---~ .. 
: . . .: ~ . .:. . . :~ ~ ~ . .~ .. ' -. . . : ~... . 

Açıldı 

c nnet Köşkü Ta ksl!V 

Numaralı masalarınızı telefonla ~ngaje edebilirsiııi:ı 
Nişan, düğün için müsait şartlarla verilir. Meşrubıt.tı 
mız ucuzdur. 

1 ••• Taksim Abide karşısı • -~ 


