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Zonguldak ve Karabük tetkikleri 
Kara bükte 

sanayi şehri 
.. kuruluyor 

~k~m ür istihsali ge lecek sene 
1,k. ı buçuk milyona çıkarılacak 

Yet thsat vekilinin riyaseti altındaki he
Slnd arafından Zonguldak maden havza
~abükte demir ve çelik sana-

yıının kurulacağı mıntakada yapılan 

tetkikler sona ermiştir. lktisat vekili 
~ Devamı 12 incidı 

lngiltere ticaret 
gemilerini ispanyada 
koruyamiyacağını 

1 
söylüyor 

~filiz Bahriye Nazırı 
r n ut kunda bu nu 

v açıkça bildirdi 
c 'lr\~an~iya, 15 (A.A.) - Dün sabah 
biı t Urıyet~i'er Sarriona karşı muka. 

aarru 
llıcğ • za geçerek duşmanı ric'at et-

e ıcbar etmişlerdir. 
Cuınb . 

lllcğ urıyetçiler kasabanın içine gir· 
tebc ed muvaffak olmuşlardır. Muha

h evaın etmektedir. 
~rank' 

larını id;stler müşkül vaziyette kaldık. 
ttınişle ak ederek hatlarını takviye 
tıin ,, r, tayyare ve topçu kuvvetleri-

J ardırnı . . . v· nı ıstemışlerdır. 
ırıni k'I 

aiın cd'J 1 0ınctrelik bir cepheye tak· 
>'ctril 

1
.en 200 den fazla top cumhuri· 

:ı erın h t1 
nıcktcd· a arını bombardıman et • 
l?rank' ır. Bu şekilde takviye edilen 

·-. 

ıat kıt' 1 . 
)etçiler a arı bırkaç saat cumhuri- Franko tayyareleri tarafmdan balmlan 

tarafından işgal edilmiş olan ltıgiliz gemilerinden Arlon bombardıman 
~ ~ Devamı 12 incide esnasında 

Yahudiler Viyanci-da-n 
.~~ın akın gidiyor 

Gunde 700 yahudi pasaport 
~.~~k üzere müracaat ediyor 
tıırı ınub' b.

6
. (A.A.) - Havas Ajansı· 600 ünüı:ı verilmesine muvafakat edil . 

v· a ırı bildiriyor: mektedir. Diğerleri ise alakadarın mali. 
'Yana Yah d' . . . . 

Sa serı' b. u ılerının hıcretı olduk- yeye olan borçlan dolayısiyle verilme-
ır k'l nh . şe 1 de devam etmektedir. mektedir. 

.. cınfornt . . 
i:Un tak 'b gazetesı yahudılcrin her 
hildirın rkı en 700 pasaport istediklerini 

c t d' e ır. Bunlardan 500 veya 

Ayni gazeteye göre, muhacirlerin 
büyük bir kısmı Cenubi Amerika ile 
Kanadaya gitmektedirler. 

1 
1 

Maarif vekili Saffet Arıkan Erzımmıda 
3 ıincii sayfamızdır. Resimde Maarif ve-

1 ı 

1 'r 1 l.I.' \ül '''" 1 l •• ı run.ı-.h !'i (' (1 'h tlaııt h ı:ı·t• \\'\ l • 1 • nd 
\ ı .ı _, ı · . · 11,ıt . 11 ·' ,lf ıhı.• l'urll\J • 

I • ! , rt .ıfi•wi: • ıt- · ,,_. n , .... • ':1 Q ' • 

bıgilizce "Taymis,, gazetesi Tiirk askerle rlnin Tlalaya girişine ait )'ıtkardaki resim Teri basarak şunları yazt)'Or: 
Tiirk askerleri Sancakta. - Yeni aldığıınız bu iki resim biribirinin elini stkan bir 1'iirk zabiıi ilt bir F1a11stz zabiti, ve 
(sağda) Tiirk askerlerini muhtar lskendernn sancağına (Hataya) girerken gösteri yor. Tiirk askerlerinin Hataya girmcsitı· 
den soma Tiirk - Fransız anlaşması imza edilmiştir. Bt1 anlaşmaya Akdcnizin şarkında sullıu muhafaza arzımmıı kılt'vct. 

lendircın bir Tiirk • Fransız dostluk' muahedesi de dalı(ldir. llataya dair lıabcrler 3 üncü sayfamızda dır . . .. 
Muhittin Ustündağzn muhakemesi 

M ü d de i u 111 u r 11 i 
iddianarnes in i 

·bildirdi 
'~ Eğlencel i 
bir sefer ! ,, 

Amerikalı tayyareci 
devrialeml böyle 

anlatıyor 

Nevyork, 15 (A.A.) - Högs, tayya
resini step ettirdiği zaman, tayyare 
karargahında alman mühim zabıta ted· 
'birlerine rağmen, dünya turunu yapan 
tayyarenin etrafı, büyük bir kalabalık. 
la !fevrilmişti. 

Sinema operatörleri, ve fotoğrafçı -
!ar, dünya turunu 4 günden daha az 
bir zamanda yapmağa muvaffak olan 
kahraman tayyarecinin rcsi~rini tes-

_.. Dc~mı 12 incide 

"1938 Fransa giizeli., olarak resmini 
gördiiğiiniiz genç kız seçilmiştir. Yirmi 

J'aşmda olan bıc kızm ismi Amıi Garig' 
dfr. J<c11disi yakmda J\opcnlzaga giderek 
Avm,ba giizellik milsabakalamıa iştirak 

Valin in hareketleri 
Tahkikatı yapan 
nıüfettişlere göre 

Vazifeyi ihmal ve 
suiistimal mahiyetinde 
Ankara, 15 (Haber) - İstanbul l çılan davaya bugün temyiz mahkeme. 

vali ve belediye reisi Muhittin f'stün. si dördüncü ceza dairesinde devam e. 
dağ ve arkadaşlarının aleyhlerine a. .-: Devamı 11 incide 

~..-l -a..w 

lindrlilwy11dnki "nsr1,. mcıarlık ... 

Arnavutköy cinayeti 
On senedir beslenilen 

Sebepsiz bir kin 
yüzünden işlenmiş 
Oldürülen adamın, katilin kardeşinin 

vaktile evlenmek istediği kızı 
nikahlaması bu kinin sebebidir 

~ "-··· --· ,_ .. ı;ı .. 
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Avukatlar 
kanunu 

Büyük Millet Meclisi, bu son içtima 
yılının faaliyet devresini kaparken 
çok mühim kanunlar yapmıştır. Bun
lardan biri, Avukatlar kanunu~ur. A
vukatlar kanunu, yalnız bir meslek er. 
babırun hukuk ve vazifelerini tayin 
bakınundan değil, devletin siyasi ve 
sosyal olgunluğu bakımından dahi ana 
kanunlar derecesinde ehemmiyeti haiz 
bir kanundur. 

Devletin yapmakla mükellef olduğu 

en mühim hizmetler içinde belki birin· 
cisi adalet dağıtmasıdır. Devletin elin
deki adalet terazisi ne kadar hassas ve 
ince olursa devlet hizmetini o kadar 
muvaffakıyetle başarmış sayılır. Ada
let yapmak ve hakkı meydana çıkar • 
mak zannolunduğu kadar kolay bir iş 
değildir. Bütün (iyi niyet) ler ortaya 
atılır. , 

Halcim en büyük dikkatini sarfeder. 
Fakat buna rağmen (hak) akıcı bir 
madde gibi kaçar, gider. 

Çünkü hak, her şeyden önce bir öl
çü meselesidir. Hakimin, bu ölçüyü bu
labilmesi için, daima memlekf'tin içti
mai vicdaniyle en yakından temasta 
bulunan avukatı dinlemesi lazımdır. 

Avukat, bir taraftan kanunlan bilen ve 
s~yal hayatta onun aldığı renkleri gö. 
ren ve nihayet sosyal hayatın icap ve 
hadiselerini ona tatbik eden lbir san'at
kardır. 

Bir hadise ve bir hukuk! va'lna kar-
11sında, iki taraf vekillerinin bütün gö
rüş ve delillerini dinledikten sonradır 

ki hakim, hakka daha isabetle vasıl o. 
luyor. Bunu, ancak hukuk kültürü al
mış adamlar yapabilir. işte bunun için· 
dir ki yeni avukatlar kanunun, avukat
lann yaptıklan işleri, hakimlerin bu 
suretle yardımcısı olmak itibariyle 
amme hizmetleri gibi telakki etmiş ol. 
rnakla, devlet hukuki hayatında ileriye 
doğru genişçe bir adım daha atmıştır. 

Devletin vazifeleri çerçevesi günden 
güne genişlemektedir. Amme hizmeti 
telakkisi geçen asra nisbetle pek geniş 
bir mana ifade etmektedir. 

Doğrudan doğruya devletin bütçe
sinden yapılan masraflara karşı olmı

yan bazı hizmetlerin amme hizmeti gi
bi telakkisi en yeni görüş tarzlarına 

uygun olmakla, amme hukuku bakı 

mından ileri bir hamledir. Avukatlar 
kanununun en karakteristik noktası 
da budur. 

Avukatlığın amme hizmeti ,gibi te. 
Uikkisi, önce devlet bakımından şunu 
ifade eder ki, ancak devlet ha1dann 
müdafaası işini sıkı bir kontrcl ve di
siplin altına almıştır. Devlet, yalnız 
hakkın ihkakını değil, ayni zamanda 
hakkın tebarüziyle de alakadardır. Şu 
hale göre, devletin avukatlık müessese
siyle yakından alakadar olması onun 
hem hakkı, hem de vazifesidir. 

Avukatlık, çok eski zamanlardanbe
ri içtimai bünyede yaşıyan bir müesse
sedir. Devletler, bunu yakın zamana 
kadar kendi faaliyetiyle ahenkleştir -
mediği için, faydası olduğu kadar bazı 
ağır zararları da görülen bu varlık kar
şısında, bu müesseseye karşı .zaman, 
zaman ağır yumruklar indirmekten de 
sakınmamışlardır. Avukatlık sanatı, 

hiç bir işle kryas kabul etmiyecek ka
dar gayet hassas bir iş olduğundan çok 
güzel hareketlerinden soğutacak bir 
takım hareketleri de var idi. Yeni ka
nunun, bir çok maddelerinin avukatlı
ğın çirkin hareketlere müsait olan kı

snnlarınm da önüne geçeceğini kuvvet
le tahmin ederim ,. 

Artık, haksız bir davayı haklı şekil
de, göstermeğe çalışmak, koridor ve 
ıokak avukatlığı yap:nak, şeref ce haysi 
yeti kıncı bir işle lekeli olmak,, bu 
mesleğin kabul edemiyeceği kısımlar
dır. Ayni zamanda, avukatlann hare
ket ve faaliyetleri, devletin ve bar.c:nun 
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Çıplak erkek heqkelleri 

Bir şehrin klzları-
nı isyan ettirdi! 

İngilterede, Birmingam §ehri kızla

rı, iki meydana dikilen birer çıplak er
kek heykeline karşı isyan etmiı bulu
nuyorlar ...• 

Bu heykeller, §Chrin kurulduğu tari· 
hin yıldönümü münasebetiyle dikilmiş
tir ve Birmingamı temsil etmektedir: 
4 metre boyundaki bu heykelde tama. 
miyle çıplak bir genç erkek, şehrin ma
bedi üzerinde yükselmekte ve bir eli 
ile şehri .gösterirken, diğer elin1::le bir 
kalkan tutmaktadır. Kalkanda da şeh
rin bereketli nüfusunu temsil eden bir 
ana ve çocuk vardır. 

San'atkar bir heykeltraşın eseri olan 
bu heykelJerden biri bir fabrikanın ö
nlindedir. Bu fabrikada ise bir çok gen~ 
kız çalışmaktadır. Hey'ltel açılır açıl • 
maz, fabrika müdürünün kan beynine 
sıçrıyor: 

- Bu ne rezaleti diye bağırıyor. 
Fabrikadaki diğer memJrlar ve ka

dın işçiler de heykeli görür görmez bir 
tuhaf oluyorla.r. Bilhassa erkek işçiler
le kadın işçiler biribirlerinin yüzüne 
bakmağa utanıyorlar. Halbuki, işleri 

icabı, sabahtan akşama kadar yüzlerini 
bu heykelin bulunduğu tarafa çevirmek 
mecburiyctinde!:iirler. 

Kaf eı· in Hepbörn 
Tayyareci niŞanltsının 
muvaftakıyetineden 

memnun 1 
Sinema yıldız

lıırmdan Katerin 
Hepburn 3 gün
de tayyare ile 
dünyayı dolaşa -
rak rekor kıran 

Hovard Högsün 
adeta ni~nhsı sa
yılmaktadır. Hat. 

, ta tayyareci dö
nüp geldiği za. 
man evlenecekle
ri bile haber veril. 
di. 

Nişanlısının 

bu muvaffakıye

ti üzerine yıldız 

her halde çok 
memnundur. Ho. 

vard daha Parise geldiği zaman bi
le, çok sevinen artist, bulunduğu bir be. 
yanatta ~öyle demiştir: 

- Menunum 1 Esasen muvaffak ola
cağml:ian emindim. Benim de kendisi ile 
beraber gitmek istediğimi söylediler. 
Böyle bir şey mevzuu bahsolmuş bile 
değildir. Çünkü ben de tayyare ile bera. 
ber gidecek olsaydım, bunu reklam için 
yaptığımızı zannederlerdi. Halbuki bu 
seyahatin ciddi karşılanması lazımdı. 
Bununla beraber, Hovard döndükten 

sonra, onunla beraber tayyare ile Av. 
rupaya gitmek istiycrum.,. 

daima tetkik gözli altında bulunacak 
ve bu suretle meslek, hakiki ve asil va
zifesi içinde inkişaf edecektir • 

Avukatın hak bildiği yoldaki yürü
yüşü, devletin himaye ve sehabeti al
tındadır. Avukat, her kim tarafından, 
her ne suretle olursa olsun bir hakarete 
ve tecavüze maruz kalacak olursa ken
disine karşı yapılacak suç, vazifesi ba
şında çalışırken devlet memuruna yapı. 
lan bir hareket gibi sayılacak ve su
retle o şahsın hakkında takibat yapıla
caktır. 

Kemalist rejimin en bariz hususiyet
lerinden biri, hukuki devlet olmak 
davasıdır. Bizim bütün ik!Iap hamle
lerimiz daima bu çerçeve içinde yürü
mekle milletler medeniyeti tarihinde 
diğer inkılaplardan daha olgu · bir 
varlik göstermiştir. 

İnkilabtn başlangıcından bu ana ka
dar yapılan işler ve Atatürkün muh • 
telif nutuklarına ifade ettiği yüksek fi-

Bunıın üzerine. fbrikadaki bütün kız

lar bir olup müdüre şikayet ediyorlar. 

Müdür de belediyeye baş vuruyor. 

Bu müracaat müsaid karşılanmıyor: 
Bir san'at eserinde bu gibi noktalann 

mahzurlu görülmiyeceği, bir çok met. 
hur heykellerin bu şekilde olduğu ileri 
sürülüyor. 

Fakat, ertesi gün, heykellerin çıp • 
laklığına karşı itiraz, yalnız fabrikada 
değil, şehrin her tarafında işitilmiye 

başiıyor. Bilhassa heykellerin bulun -
duğu meydanların civarındaki ahali de 
ayni şikayetle hükumete müracaat edi
yorlar. 

Birmingam ötedenberi ingilterenb 
en muhafazakar ve ahlaka riayet eaen 
bir ~ehri olarak tanınmıştır. Böyle bir 

! şehirde çıplak erkek heykellerinin bu. 
lunmasına cevaz verilmiycr. 

) Bu hususta henüz hükumet fikrini 
söylemiş değildir. Çok büyük masraf
larla yapılan heykellerin yıkılması da 
doğru bulunmuyor. Bununla beraber 

Heykellerin, bir iki gün, ~ehrin bay
ramı münasebetiyle orada kalması, fa. 
'kat sonra bir müzeye kaldırılması dü. 
şünülüyor. 

Bilhassa şehirdeki kadınların ve 
genç kızların bu hususta itirazta bu
lunduğu göz Ö!'lÜne alınarak, hükume
tin, hiç olmazsa onlara karşı bir neza
ket eseri olarak arzularım yerine ge. 
tireceği ümit olunmaktadır. 

lvapo/qona ait qeni 
bir vesika bulundu 

Napolyonun. Sent Helen adasında 

ölürken ağzından çıkan son k"'ehmcııırı 
''Ordu,, kelimesi olduğu malum~ur. lm· 
paratorun eliyle yazılnu~ en son keli
menin ne olduğunu bugün ortaya çıka
rılan bir vesika ile öğreniyoruz. Napol
yon en son olarak: ''Anneme,, kelimesi· 
ni yazmı~tır. 

Napolyonun vasiyetnamesinin 7 mad
deden ibaret olan ilk kısmı bugün Fran
sız milli müzesinde mahfuzdur ve bun
lardaki vasiyet harfiyen yerine getiril· 
miştir. Fakat, tarihçiler, şimdiye kadar, 
Napolyonun bu vasiyetnameden sonra, 
ona ilave olarak. bir kağıt daha yazdı
ğını bilirlerdi, fakat bu k~ıt ele geçiri
lememişti. 

lşte, bugün bulunan vesika budur. 
Ayni gün, fakat ayn bir kağıda ve daha 
sonra yazılmış olan bu vasiyet imzasız
dır. 

Bununla beraber, Nnpolyonun elinden 
çıkmış olduğuna şüphe yoktur. 

Napolyon bunda şöyle demektedir: 
"Bugün 27 Nisarı 1821. Vücutça hasta 
fakat zihnen sağlam bulımarak, vasiyet
namemin 8 inci maddesini yazıyomm. 

kirler hep bunu teyit eder. 
Bizde hiçbir inkılp hamlesi mevcut 

diğer inkılaplardan daha olgun bir 
meclis kararına bağlanmamış bulun. 
sun ... 

işte diğer hakların da takip ve mey
dana çıkarılması hususunda çalışan 

meslek adamlarını himaye etmekle 
Kemalist rejim, asil ve yüksek ananesi
ni bir kere daha tebellür ettirmiş bu
lunuyor. 

Artık, Cumhuriyet devrindenberi 
hakkından emin ve müsterih yaşıyan 

vatandaaş bu kanun daha büylik 
bir emniyet vermektedir. işte bu ba
kımdandır ki avukatlar kanununun, hu
kuki sahada olduğu kadar içtimai saha
dada derin ve mes'ut tesirleri görüle -

· cek bir kanundur. 
N.A.KOÇOKA 

1 - Vasiyetnammıin tatbikine Mon
talon. Brctran'ı ı•e Marşam'ı paraların 

hesabına da La Kaz ı•eya ollunu me
mur ediyorum. 

2 - . Sevgili Mari Luiz'den ricam şu
dur ki, bana bakan doktor Antommar
ki'yi kendi hizmetine alsm ve kendisine, 
benim servetimden, bütün hayalı müd
detince altı bin frank versin: 

3 - Vignnli':yi de kendisine husu.si 
rahip o/arak alsın t•e onu oğluma karşı 
da ayni vazife ile tayin etsin. 

4 - Ajnuio'daki et'i, bütün malımı, 
arazi, bağ, balıçe, lıayvan ı•e eşyalarımı 
anneme bırakıyorum.,, 

Napolyon. sağken, dünyada kendisini 
korkutmuş olan bir şey veya birisi var
sa o da yalnrz annesi olduğunu söyle
mişti. Cesur bir kadın olan bu lmpara
tor anası. gençliğinde de kocası ile bera
ber Korsika seferlerine iştirak etmişti. 

1769 da Napolyonu doğruduğu zaman 
da 18 ya~ındnydı. 

Napolyonun annesi, Veterlu muhare
besinden sonra Romaya gelmiş ve 1836 
da 86 yaşında olarak orada ölmüştür. 

Ruzveltin elini 
sıkacakmış ! 

Amerlkuda şilpbell 
biri daha yakalandı 

Bakland "Kaliforniya,, 15 (A.A.) -
Gece Ruzvelti Yosemite - Parla götü
recek olan hususi trenin hareketinden 
biraz evvel polis memurları Reisicum
hurun bulunduğu arabanın etrafında 

garip hareketler yaparak gidip gelen 
Lacoste isminde bir .adamdan şüphele
ner.ek kendisini tevkif etmişlerdir. La• 
coste sadece Reisicumhurun elini sık
mak istediğini söylemittir. 

- ~ ~ ---... ~----kUHUN 

Turızm tedbirleri 
H ASAN KUMÇArL 11<m11or: 

Çalışan her falırikanın muayren bit' 
masrafı \'ardır; fabrikatör satıştan bil 
masrafı çı"ordıktan ~onra elinde kalan rıı' 
lın en ucııı fiyatla satışını kendisi jçİO 
kür saJur. 
Tıpkı l.ıuıııın gihi şimdi her ıııenılckel 

kendi uıııuml istihsal murafını kendi bıl· 
dulları ılahilinılc yaşayan nüfusa taksilll 
eıtiklcıı sonra hariçle milli mahsulleri için 
bulabilılıf;i her )Clli ıııiiştcriyi fıızlıı Jıir 
ktır sayıııııkladır. Bu nrnksalla A,·rupa de''• 
Jetleri kl'ııdi mcınlckellerlne müınkiin ol· 
duğu kııılar fazlıı lurist getirmek i\· in r~ 
dakfırlıklıır ynpmokla çekinmiyorlar: 

l - Menılckelle en az nllı giin oıurııııı1' 
için J(elcn yuhuncılara umumi nukli~·nt İJC• 
rclleriııde yüzde 70 nlshetiııtle tcıııi141 

yapmak, . 
2 - Hariçten ~elen yabııncılııra ucuı fı· 

vnl ile döviz ,·ererek kendilerine mcnıle• 
kelle ucuz yaşamak lmklınını temin eınıetı:• 

3 - ~luayyen zamanlarda festi\·al tar· 
zında hüyük e~lencclcr tertip ederek se)'• 
yalı akınları celbetmek .. gibi.. tı: 

Jlarid turizm hnreketinl cıınlandırtıl11 

için hic olmnısa lstnnbuhın festival rne•·· 
siminde biı de bu türlü tedbirlere lınp·ıır 
mak mecburiyetindeyiz. 

TAN -Sokaklarda avareler 
8. FELBK ya:ıyor: 

"Avfıreler lstanhulda o kadar ('o~ııld• 
ki: (ynya kaldırımında dikilip duranıurl• 
mücadele cemiyeti) yapmanın zamanı geC 
miştir bile. Dün ikindiye doğru Köpriidcll 
söküp matlıaaya gelirken llahçckaııısı cnd 
desinin yaya. kaldırımlarını gene ôvtırctcr· 
le dolu buldum. llaıtA, hlc lhlctim oımııdı• 
i(ı halde bunlardan bir ikisine yolu kaP•· 
mamasını ihlara meclJUr kaldım. 

Bunlar ncılen orada toplanmışlardı dij 
ye merak eırneyinl En ufak şey, bir ke~ 
yavrusu, bir sarhoş, bir bardak kırığı, bır 
çekirge, bir leblebici hülAsa en manası.' 
bir şey, bunların yol üstünde durup gidlf 

ı gelişe mani olmolarıno kifayet eder.,. 
"Bu ,·esile ile şehir uşağı ,.e yabaflcS 

bütün okuyucularıma bizim, yol hoklon· 
rlaki yanlış tel3kkimizl göstermek lstIY0• 

rıını .' \'ol, medent şehirlerde şehirlinin eıı 
çok hiirmet cıti~i, kirlenmesine, kesiJınesi 
ne Ye halkın istifadesine mü~ait olmıyııc8~ 
hnle gelmesine mahal vermediği )·et 
dir ... 

"\'azgeçmeliylz bu Avarelikten: Bu ~-ol. 
:00111.hıktan ve yola ve yolcuya hürmet11iı· 
tikten. Çünkfi bu, medeniyetin ilk lşnretl• 
dir ... 

Bir deli 
Babasını sandalye 

ile yaraladı 
Dün Tophanede, bir deli, babasırıs 

ağır surette yaralamı§tır. 
Tophanede Necatibey caddesinde 

339 numarada oturan Necibin oğlıJ 
Kemal akıl hastasıdır. ve babası tara • 
f ından iki ay evvel hastahaneden kefa• 
letle çıkarılmıştır. Uzun senelerden· 
beri hastahanede yatan Kemalin, b•• 
bası bu fikrine kartı gelenlere : "- Af 
tık oğlumun hastahane köşelerinde yat• 
masına tahammül edemiyeceğim, ne o
lursa olsun hiç olmazsa evimde 1>11'· 
tmrım, bu suretle de oğlumun hasre • 
tinden kurtulurum.,, 

Diye cevap vermi,, ve uzun muaıf!e" 
lelerden sonra kendisi kefil olmak u:ıe· . e 
re oğlunu hastahaneden alarak evırı 
getirmiıtir. 

İki ay evvel .elan bu vaziyetten serı· 
ra delikanlı bir müddet için oldı.ıkç' 
uslu oturmuısa da eon günlerde işi ge
ne azıtmış ve öteye beriye saldırın•i' 
başlamıştır. 

Fakat buna rağmen, Necip oğtıın&I 
bir türlü tekrar hastahaneye gönder • 
meğe razı olmamaktadır .. Fakat dün 11.ı 
fazla evlat sevgisinin zavallı babaya ı•· 
rarı dokunmuştur. 

Öğle üzeri sokaktan eve dönen ~e
cip .cğlunu geen azgın bir halde öteye b' 

riye atılırken görmüı ve korkuklan of• 
·rı• 

tadan savuıan ev halkının nasihatıerı. 
rağmen evladını teskin etmek isterııif 
tir. 

Fakat igte bu sırada Kemal eline gr 
çirdiği ağır bir sandalyeyi olanca JcıJ~· 

. tıf• 
vetiyle babasının kafasına indirrııtf 

Necip baygın bir halde yere yuv•:.,, 
lanmt§ ve ev halkının feryadı u:ıerl 
hariçten gelenler yaralıyı tedavi al~ 
aldırmıılar, çıldıran Kemali de gUi 
ilikle zaptetmiılerdir. 
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~~ilata daic 
Yeni bir zefer 
H \REIO::Tt~·t duJduğumuz ~liııdcn 

lccck h berı, ı\ınerlknlı tayyarcclclcn go
~eq bab<'rleri merakla, ümid ve endi. 

J e Ckliy d 
lo~·cu 0 r tık, Seyahatini mu\RHa-
btİ<Jı c bitirip rncnılcl•ct:lnc döndüğünü 

r<'n telg f 
Yanı rn 1 8tn lnçlc okuduk: diln-
8an 

11
• el trarını üç ı;ilndc füinchllml~ ... tn

og unun ha 
doıu ım \'C bin bir tehlikeyle 

Unsnrıa ü 
şUPhcsı r zerine bir zaferi dahıı ... 
diyen d z bnn~'.nla knlmıyaeak, mütcma
talı~ aha huyilk bir ürat elde ctmcğe 
de,rıa~l.iır. Bu giin üç günde yapılan 
ğ cın, Yann daha az bir zamana 
ı dırııacakt t ır. 

u Urau 
lfatı· . n neye yaradığı sorulabilir. 
bildi ıı. Ş(lyfe bir !:eyler .sövlemek de ka-

r· "e . 
rı .. 1 ' skiden aylar, yıllar süren dev-

a cınııı hi 
ılll<ıın r manası nırdı, se:n·ah blr. 
larırıı ~<!Dılf'ketler görür, onların lnsan
lıl'ın..: lldetıerinl öğrenir, lnsan oğlunon 

.:ınslııdc h b derdi n n er almasına hizmet e-
görd·.",_ O, Yoll'ulıığunu bitirdikten sonra, 

llıdl'rint ·· • !\in bir . • ogrenctiklcrlnl anlatmak l· 
dıUı~· lntab ~·azardı. Halbuki bu gün 

·alı Uı: •· t'ak bir ~undC' donen ailamclan an-
lara tu;>or hPldiJ ebillrlz: o da rüz~ii.r
dair' ın0·~klncslnin g<.-çlrdiği tehlikf'lerc 

· un (,lgld • Ya, f' ldc;indcn tok kalabalık, 
•nln birk ı ~ neye ac m sn kaLb:ılılt... Fakat 

1 larnr .. D ri ~ 
ıısanı • e,· -ulcmc çıkan seyyah 

"' arı11 l"lnd • .. 11stı .. en dcwfl onları ı:;ormcdf'n 
Ctfnd e ' 

taJ•a d'" en ~cçlyor. 11:\reket ettiği nok· 
onı]' ·ı· ~·enı ııg 1 7.aınan ı,ara ... ının içinde 

Yl' 1 ıarn-ıa n ı:chrcler yok, blrtalum man-

'ar r Yok, ancak mUthi~ bir uğultu 
"• gernf ·· 

di b" .. Ş(ıhrct kazanıyor, belki mad-
ır mc r 

zcı:ıgı111 ". aatı de oluyor: fakat ruhu 
llıh·o Cfiınıyor; na ıl gitth·sc ö,·ıc dö-., r. ıu • • 
tu11ı r zafer kazıınmı olmanın go. 

nu tatt ~ 
fakat ıgını da in kir etnüyorum: 
farkı bu da kafa ını dolduran u!,'Ultudan 

1 mıdır• b ... 
Q 6iizlcr b- · . 

ıı~ l U!.blıtiln haksız olmaz: ln-
ha1<ı.: tunun en biiyUk zafcı:l, hemcinsi 
~ll:ı kda hilgil<'r edinmek, onunla an
\ııaı a ' onu sevmek lçln ycnJ sebeblcr 
1 lllaktır ll 

llıııı.111 • unun Jı;:indlr ki rekor kıran 
~":ııı 

8 

811
• hatta tnblatın insana alt olmı

Baıtle trlarını keŞ[cdco büyük allmlcrl, 

lara ~' e filosoflarla bir tutamayız. On. 

'"atılır· muhabbetimiz \'e lıürmcUnıb: 
l<a1ır •

11
rakat ne de olsa ikinci derecede 

· lr !\ ~al· larcooi'yc hayran olmamız 
et tabr r 

~"ük cJt 11 ır, insan oğlunun şerefini 
rnescıiı ~~ 1 ler görmüştür: fakat onu 
tutınaı.ta1~ Bergson'dan üstün, hatta bir 
haı,sıl:Jık ii lrlmi7.i rahat<.ıız eden bir 
bl, k 'ardır. ÇlinkU ikincisinin bllgl-

c..,ırıcrı bi 
)'ctıı 01 ze, bizim için en ehemmi· 
latı:nıatınn şe~i, yani kcndlkcndlmiıi an

., r '" 1 C\"\·eı • l' sefcnln ' 'C sanatın ilimden 
\'(\ .. 

lar, ruhı ustun olduğunu anlırnmı,·an-
arı fakı • • Jl;ill r, acınacak adamlardır. 

labiıı.tı: ;1ınaı.1n beraber rekor kıranlar, 
lllıya0 oğrudan doğnn"a insana ait ol-
... ırı:uını '· • 
"'et \'e l\l' fcdcnlcr de ~ine hür-
0nlar d llluhabbetımlzc lii:nktır "İlnkü 

a1t1 • '" 
lardan b sanın, ~trarmı ~c,ircn un!'lur 
~ ' ıa Jr· • 
~tınıı 1 ae7lnc rağmen üstün oldu-
1 ' onıa'rtn h" l 
"llat Chıı ıt ·imi, efendisi olduğunu 

llıcrıı<ıı.1r <'l<t<'ıllrl<>r. Bunun içindir ki A· 
hlıı ta . ta~ YarecJnin mu,·affaltıyetlol, 
Rlb· ~llktııdan ı · 

ı, Sf'\ 1 a akndar l'den bir şey 
ı ıırıe k . 
afcr daha arsılıyoruz: insan oğlu bir 

kazanını tır. 

Nurullalı AT AÇ 

Güzeı hikaye 
L~üsabakası 
~mı 1t 

llliiOunll Halkevl 
~nıınon· ddeti uzattı 
Uıı ı u lınlkcvınden. 

d ' arıh · an ı•, Ve cdcb' l 
ı.ı .. 1 ... 3.938 1 h 1l 0 şubemiz tnr:ıfın. 
"ı 1 h ıırı tııd T ııab azirnn 

938 
c 1 .ın eılılcıı ve mürt 

" akasına de sonu crı·n lıikılyc: mü 
e hu nnrak kırk ki . 

Rele 111 iktıır nz """ şı iştirak clıııi5 
tat n l'azıtnrı surıılnıü~ hıılııııduflıınd:ın 

ıaı. n letkıki · · · 
nı..ı a nıfıdueıı 1 ne gırışılnıi~kt'n mü. 
l'a na kııuar ılrincikônun 938 an so
tıo l.l)arak l uı.ntılmıştır, Aş:ığıdaki ~ıırlln-

ncıe . uzılncak h'I ô 1 1 rılnıc,i . ı • ye erin evimize 
<! - ' rıca olunur. 

:ır h· nı.ıJncak l "klı . 
.. ıçbır ,. 11 • 1) clerın şimdiye ka 
" - , .. erde . . • illa ·•le\·zın ncşredılmemış olın:ı"iı 
ası. ın mcnılekct ha) atından olın-

&ı - 1000.2000 k 
• climcden razı:ı olm:ıma. 

tııın;' 'tcınız \e h 
b $ bııtun atasız bir lürkı:e ile y:ı. 
Qtı nıtı ınosı 

66, lltı Sahnkalard . . . 
'lele Dcl)·e 2S a b~rıncılı~I kazanana 
ler kıı hlkAyeı ' lira mııkdfat \'erilecek ,.e . 

e ki erflen a . 
tarı hıııı ) rıc.n on tanesi ~ı:i. 

ndc neşrolunııcaktır. 

lniiniiıulc fol'I bir kazaya l<urban ~iden tayyare mlilıcnıllsl Saliıfıncl<lln ıliin göz 

~ a~hırı arasıntla w büyük bir m<'ra..,Jınl c t-Oıırağa bırakılıııı~lır. Tar llatım diin 
yazdığımız hu hazin merasime clatr bo ı;iin do bir fotoğraf dcrl'C'diyoruz. 
Diğer resim dUn İstaobulda Bahçckapı ch"nrında epey tclllş \"O heyecana sebeb 

$ IE IHI ii I~ ID> IE VIE 

olan yangın esnasmcla alınmıştır. Yangın !tindeki malze!mc 100 bin liraya slgor
tıılı olan Hasan ecza deposunun tmalath anc kısmınrlan tılmustır. Ate in bo do· 
ponun pi) asaya çıkardığı haı:;aratı öldür meğo mahsus mayiin parlamasından ile
ri geldiği anlaşılmaktadır. 

MI IE iMi iL IE I~ IE ır T IE ... ~ 

inhisar tütün 
depoJarında 

Altın ihracı hakkındat Küçük kıza 
tecavüz 

lşçilı-rinln sıhhutlnl 
~oruyacak tesisat 

yapıuıcak 1 
Jnhisarlar idare i bütün memlekette 1 

tütün depolarım modernleşlirmeğe ka
rar vermiştir. Bu işe ilk olarak Üsküdar 
deposundan başlanacak ve deponun da· 
biline sıhhi tesisat yapılacaktır. 

Tesisat tamamlandıktan sonra depoda 
çalı~an amelelerin tütün tozlarından ve
yahut ta kirlenmi~ olan havadan zarar 
görmemeleri temin edilmiş olacaktır. 

ldare aynca yükleme \'e lx>şaltma iş· 

!erinin daha seri ve muntazam görülme
si için de denizle depo arasına yeni bir 
transit iskelesi inşa edecek ve burada e
lektrikle çalışan vinçler bulunacaktır. 1 
Mavnalardan alınacak mallar doğrudan 
doğruya depolara istif edilecek 'Ve ayni 
şekilde de gene mavnalara yüklenecek· 
tir. ldare bu tesisatı memleketteki bü
tün depolara yapacaktır. 

----<>-

Şehirde poHs 
telefon~arı 

Emniyet Miidürlüğü, şimdiye kadar 
şehrin bir çok noktalarında duvara a

sılı tahta kutular içinde duran polis te
lefonlarını beton kuleler üzerinde ve 
üstü camlı kutularla değiştirmeğe baş
lamıştır. Bu kulelere eski sistem ve 

muhabere imkanı çok müşkül polis te
lefonu yerine otomatik yeni sistem te

lefonlar konulmaktadır. 
Emniyet Müdürlüğü şehrin içinde 

şimdi mevcut nokta telefonlarından 

maada lüzum görülen diğer yerlerine 
konulacak polis telefonlarına ait proje

yi de hazırlamıştır. Bu projenin mevkii 
fiile kcnulmaşiyle beraber şehrin her 
tarafı polis telefonlariyle karakollara, 
merkezlere ve emniyet müdürlüğüne 

bağlanmış olacaktır. Bu suretle zabıta 

işlerinde azami sür'at temin edilmiş o. 

lacaktır . 
Ayni zamanda, nazarı dikkati celbe

den bu kuleler vasıtasiyle halk nokta 
mahallerini de kolaylıkla belliyerek 
herhangi bir müşkül karşısında müra
caat edeceği yeri bilecektir. 

--o--
Kredi Fonsiyeden 

li azananlar 
Kahire, 15 (A.A.) - Yüzde üç faiz!ı 

ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye tah

villerinin dükııü çekiliş:nde: 
1903 senesi tahvillerindrn 786.308 

numara 50.000 1911 senesi tahvillerin· 
den 56.421 numara 100.000 frank ikra· 

miye kazanmışlardır. 

tedbirler • 
yenı 

Ziynet eşyası şeklinde allloın ihracı 
bazı kayıtlara tabi oJaeak 

da 

Memleket dahilinde altın alım ve 
satımının inzibat altına alınması ve ha

rice altın çıkmasına mani olmak için 
alınan tedbirlerden sonra geçenlerde 
yeni bir tedbire lüzum görülmüştü. Bir 
zincir veya kulp ilavesiyle şekli değiş. 
tirilmek istenilen, fakat mahiyeti asli
yesi değişmiyen altınların da altın sik
ke alım ve satımına mezun bankalar 
tarafından alınıp satılabileceği bildiril
mişti. 

Şimdi yeniden bazı tedbirler alınma. 
sına zaruret görülmüştiir. 

Üzerinde alakadar makamlı\rca tet

kikler yapılmakta olan bu tedbirler 

Maarif Vekili 
Erzurumda bir sine· 
manıo temelini attı 

Erzurum 15 (A.A.) - Dün akşam 
belediyede Kültür bakanı Saff.et Arı
k;ın şerefine verilen ziyafet çok sami

mi bir hava içinde geçmiştir. Belediye 
reisinin kısa söylevine verdiği cevapta 

sayın Bakan hakkında gösterilen ilgi
den dolayı müteşekkir olduğunu ve 
Erzurumun kültür ihtiyaçlarının dai
ma göz önünde bulundurularak, imkan 
nisbetinde tatmin olunacağını söyle
m:şler ve çok alkışlanmışlardır. 

Kor. Km. lığını parti ve halkevini 
ziyaret etmişlerdir. Büyük ve modern 

sinemanın temelatma törenini şeref

lendiren Kültür Bakanı ilk temel taşı
nı kısa bir söylevle atmışlardır. Me
rasimde umumi müfettiş Uzerle Kor
general, vali Naim İşcan general Toy
demir ve bütün memurlar hazır bulun
muşlardır. 

Memleketin çok büyük ve medeni 
bir ihtiyacına karşılık verecek olan bu 
müessesenin yapılışı muhitte sevinç 
uyandırdı. Bugün Boğaz mesiresinde 
bay Arıkan şerefine Erzurumlular iki 
yüz kişilik bir kır ziyafeti verecekler
dir. Vekil merkezdeki kültür müessese
lerini yeni yapılan büyük öğretmen 
okulu ile en beş dersanelik ilk mekte· 
bin inşaatını tetkik etmiştir. 

Oout. 
Cu$• 

muhtelif şekillerde memleket haricine 
sıkan altınlara taalluk etmektedir. 

Bugün sikke halinde altm ihracı 

memnu olmakla beraber, altının her -
hangi bir ziynet eşyasr haline getiril

mesiyle ihraç serbestisi de kazanılmış 
olmaktadır. Koluna dizi dizi 'kalın altın 

bilezikleri sıralayan, cebine büyük al. 
tın tabakayı yerleştiren, koca bir kül
çe altını herhangi bir biblo mesela bir 
hörgüçlü deve şekline sokan herkes, 
elini kolunu sallıya sallıya memleket 
dışına çıkabilmektedir. Yeni tetkiklerle 

bu geniş serbestinin tahdidi istihdaf 

edilmektedir. 

ilk ve orta 
okul' arda 

25.000 öğretmen vazife 
görüyor 

Kültür Bakanlığı ilk orta ve lise öğ

retmenlerimizin sayısı etrafında bir is

tatistik vücuda getirmiştir. Bu istatis
tiğe göre Türkiyede ilk ve orta 
tedrisat öğretmenlerimizin sayısı 25 

bin kadardır. Bunun 18 binini ilk ted
risat öğretmenleri teşkil etmektedir. 
köy öğretmenleri kadrosuna alınan 

çavuş eğitmenlerle bu yekun bir hayli 
farkedecektir. 

Bugün memleketimizin öğretmen ih
tiyacı 60,000 kadardır. Bu miktara köy 
öğretmenlikleri de dahildir. 
Çavuş eğitmen yetiştirildiği gibi yi

ne köy okullarına kadın köy öğretme
ni de yetiştirilecektir. 

Bu hususta icap eden tetkikler ya· 
pılmıştır. Muhtelif vilayetlerde şimdi
lik birkaç köy kız öğretmeni okulu 
açılacaktır. 

Okulların verimi tetkik edilecek ile· 
ride fazlalaştırılacaktır. 

--O--

Fevkalade murahba
sımız Antakyaya gitti 

Antakya. 15 (A.A.) - Yakında başlı. 

yacak olan tescil ve seçim muamelatı 
hakkında icabeden tedbirleri mahallinde 
tesbit ve Fransız makamatı ile temas 
ve teşrikimesai etmek üzere fe\'katade 
murahhac; olarak hükumetimizcc memur 
edilmiş olan hariciye vekftleti birinci 
daire reisi orta elçi Cevat Açıkalm dün 
akşam 1skenderuna muvasalat ve hemen 
Antakyaya hareket etmiştir. 

Bu iddia ile adliyeye 
müracaat edildi 

Nişanta§ında oturan Ey\lb isminde bir 
seyynr satıcı dün müddeiumumiliğe mü-

' racaat ederek 12 yaşlarındaki kw Saba-
ha Un tecavUze uğradığını iddia etmi.5-
tir. 

EyUbün anlattığına göre, Sabahat bir 
haftndanberi ortadan kaybolmu§ ve ni
hayet Tophanede bir evde ovli'ıilık va
ziyetinde görülmü§tilr. 

J{ızmı bu evden alan Eyüb sorguya 
çekmiş ve yayruyn tasallut edildiğini 

öğrenmiştir. 

Sabahat diln tabibi adlf Enver Karan 
1 

tarafından munycno edilmiştir. Eyüb 
tazminat olarak 1000 lira istemektedir. 

-0-

Fotograf sergisi 
Son teşrinde 

Ankarada açılıyor 
Ankara, 15 (A. A.) - Matbuat umum 

mUdilrlilğünden: 

İdaremiz tarafından 1936 da açılmış 
olan (Türkiye tarih, güzellik ve iş mem
leketi) adlı foto sergisinin ikincisi 20 
te§rinisani 1938 tarihinde Ankara ser 
gicvindc açılacak ve yirmi gUn devam 
edecektir. 

Bu sergide birincisinde olduğu gibi, 
yurdumuzdaki profesyonel ve amatür 
fotoğrafçıların da iştiraki arzu edildiğin-

den, sanatkarlnrımızm yurdumuzu tarihi 
tabü güzel ve her husustaki ip.kıltıplan. 

mız baknnından tanıtacak olan artistik 
resimfcıi hazırlıyabilmesi için, 16 tem
muz 1937 tarihinde Anadolu ajansı vası

taslylo gazetelerde yaptırdığımız ihban 
tekrar eder ve gönderilecek eserlerin 
asgarl 18-24 ve azami 40-50 eb'admda 

olma.smı, her zatın on taneden fazla fo
toğraf göndermemesini ve bunlar ara -

sında portre yollanmamasını ve eserle
rin en geç 15 llkteıırin 1938 tarihinde 
matbuat umum müdürlüğilnde bulunmak 
üzere gönderilmesini hatırlatırrz. 

Sergide Jüri tarafından seçilecek bi. 
rinci, ikinci ve UçUncU fotoğrafilere ida-

remiz tarafından birer §Crcf diplomnsı 
verilecektir. 

----0-

"Türli kuşu,, atölyesi 
genişletiliyor 

Şehrimizde bulunan Türkkuşu atol
yesinin genişletilmesi kararlaştırılmış • 
tır. 

Bunun için atölyeye yeni tezgah ve 

tesisat konacaktır. Bu suretle burada 
çalışacak gençlerin bol vesaitten istıfade 
etmeleri ve bilgilerinin arttırılması temin 
edilecektir. 

Gençlerin bilhassa uçak modeli yap
maları için lrtzımgelen bütün vesait a
tölyede hazır olacaktır. 
Türkkuşu reisliği bütün memleket vi· 

!ayetlerinde bu §ekilde Türkkuşu atöl
yeleri açarak ve gençliği havacılığa t* 
vike karar vermiştir. 
Yalnız hu iş bir proğram dahilinde va 

yavaş yavaş tatbik edilecektir. 
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Nevyork 
sergi.sinde 

Tftrklye pavyonu en 
başta olacak lÇERDE: 1 

• Belediye tarafından şube tınıirliklerl
ne yapılan bir tebUgde çöpçülerin sokak. 
ları sabahleyin dükkllnlar açılmadan evvel 
süpürecekleri, gündüzleri ise toz kaldır
mıyarak yalnız sfiprünlüleri kaldıracakla
rı bildirilmiştir • 

Karablga kooperatifini açmak üzere hare 
ket edeceklerdir. 

• Bebek - lst1n1·e yolunu genişletmek fdn 
Ruınellhisarı mezarlığı yıkılmaktadır. Mil 
zeler idaresi belediyeye müracaat ederek 
bu hususla şlkAyelle bulunmuş ve tarih! 
kıymeti olan bu mezarlığın yıkılmamasını 
istemiştir. 

1939 Nevyork sergisinde Tilrkiye 
çok iyi bir mevki işgal edecektir. 

• Polis mektebinin elli birinci devre 
mezunları, pazartesi gilnil saat 16 da Cum 
hurlyet tıbideslne çelenk koyacaklardır. 

• Ondüllısyon makineleri hakkındukl 
belediye taUmatnamesl dündenberi merJ. 
yet me.,.kline girmiştir. Makineler ve bun
ları kullanan berberler bir heyet tarafın
dan tertlş edilecek ve bozuk makineler kal 
dınlacaktır. 

• Hapishanelerde mahklımlyetlerlni dol 
duranların yiylp içtikleri şeylerin parası 
nı \•erme1•e mecbur oldukları hakkındaki 
kanun adliyeden belediyeye bildirilmiştir. 
Yalnız fakir olanlar bu kayıttan mfistes
nadır. 

• Eminönfi meydanında açılan kısım a~
fıılt olarak yapılııcaktır. Yaya kaldırımının 
geri çekilmesine başlanmıştır. 

Sebze haline iltl'rn edilecek kısmın ln
~ası Cumhuriyet ba1Tamına kadar bitiril
mek üzere mfiteahhide ihale edilmiştir. 

• Cumhuriyet bayramı hazırlıkları için 
belediyede teşekkül eden komisyon çalış
malarına devnm etmektedir. Dün de bir 
lopl:mh ynpılmıştır. 

• Yol parası vermeyip de bizzat inaşal 

!şlerinde çalışmak istiyenlerin listesi lıe
Jedive tarafından· hnzırlanmakladır. Bu 
gil.ııler gelecek ay yol inşıı:ıtın:ı gönderile
ceklerdir • 

• Brşiktaştn Jhlamur:ı çıkan yolun her 
iki tnrıırtan birer metre genişletilmesine 
lrnr:ır \'erilmiştir. Yol fizcrindeki binalar 
bırcr birer islimliık edilecektir. 

• Yardımcı öğretmenlere ait kadro orta 
lrdric;at 'direktörlill;ll tarafından hnzırlan
ma~tadır. Umum müdilr Avni yakında şeh 
timize gelecektir. 

• Trakya umumi müfettişi ~enernl Kl\
zım Dirik Edirne ve KırklareH valileri ilr 
perabcr Çan:ıkkaleye silmiştir. Bugün, 

Türk - Yunan 

Munzam 
anlaşması 

Dün Ankarada 
teati edildi 

Ankara ıs' (A.A.) - ''Tebliğ,, 

30 Teşrinievvel 930 tarihli Türk -
!Yunan dostluk, 'bitaraflık, uzlaşma ve 
hakem muahedesine ve 14 eylUl 933 
tarihli Türk - Yunan samimi itilafına 
müzeyyel olup 27 nisan 938 de Türki
ye Başvekili ve Hariciye V ckilinin son 
'.Atina ziyaretleri esnasında imzalanan 

muahede her iki devletçe teşkilatı 

esasiye kanunlarının vazettiği usul da
iresinde tasdik edilmiş olduğundan 

tasdiknameleri bugün, ıs temmuz 938 
Cie Hariciye Vekaletinde ,Yunan sefiri 
B. Rafael ile Hariciye katibi umumi 
muavini Nebil Batı tarafından teati 
edilmiştir. 

-0--

Halkevi klüplerlnln 
bu haftaki maçları 

• Gayrimübadll bonolarını alenlar piya. 
sada çoğalmıştır. Yfiz liralık bonolar 9,05 
liradan alınıp satılmaktadır. Tasfiye ko. 
misyonu mesaisine de\·am etmektedir. 

• İstanbul rad)·osu dairelerdeki mesai 
saati dolayısile, öğle neşriyatını 14,30-16 
arasına almıştır. 

• Balkonlar arası demiryolları konfe. 
ransınn dün de devam edilmiştir. Milznke
reler gelecek hafta bitirllccektlr. 

• Zarf yopnn yerli imallıthanelerin ara
larıııda anlaşarak fiyatları yüksek tutmak 
istedikleri öğrenilmişllr. Memlekette bir 
senetle sarfolunon 100 milyon zarfın 70 
milyonu dahilde y:ıpılmakta ve daha ucuza ı 
mal olmasınn rağmen Avrupadnn gelen. 
)erin fiyatında satılmaktadır. 

• Şoförler belediyeye müracaat ederek, 
piyasaya yeni taksi çıkarılmasına mani 
olunmasını istemiye karar Termişlerdir. 

Son zamanlarda şehirde 500 taksi daha 
sefere başlamıştır. 

• Çnlgıcılnnn esnaf olmadıkları ve ehli
yetname almnğa meclmr tutulamıyacakları 
lıııkkındoki iddiaları kabul edilmiştir. Dl
l!cr tnrnrtan iki çalgıcı cemiyetinden biri 
Şiırayı Dcvjet tarafından knpııtılarak bir 
tek cemiyet kalmıştır. 

• Almnnyada yapılan yeni gemilerimiz. 
den "Sus,. s:ılı günil limanımızda olacak
tır. Geminin yazın b:ındırma sefeıleri ye. 
rinc lzmir hatıın:ı tahsisi düşünülmekte. 
dlr. 

• nonnzda cumartesi gilnleri yapılan 

gezinti seferlerinin ücreti 75 kuruşa indi
rilmiştir. 

• İnhisarlar umum müdürlü~Q Semsipa 
şada inhisar depoları '\"e tütün bakım e'\"İ 
yanında bir de transit mahalli inşasına 

karar Yermiştir. · 

15 1 ncl yıl sanat 
sergileri 

Heykeltraş ve ressamlarımız, Cum· 
huriyetin on beşinci yıldönümü müna. 
sebetiyle Ankarada açılmasına karaı: 

verilen bUyUk inkılap sergisine hazır -

lanmağa başlamışlardır. Bu sergiye 
Güzel San'atlar Birliği, müstakil res
sam ve heykeltraş birliği ile ''O'' gru· 

buna mensup veya bu teşekkül haricin. 
de kalmış bütün ressam ve heykeltraş
lar iştirak edeceklerdir. On beşinci yıl 

sergisi, şimdiye kadar memleketimizde 
kurulan sergilerin en büyüğü olacak, 
ve Türk inkılabının bütün kudretiyle 
canlandırılmasına çalışılacaktır. 

Ayni zamanda, on beşinci yıl dönü
münde birer sergi açılması için §Chri • 
mizdeki teşek'küllcrc bir çok vilayet 

merkezlerinden müracaatlar vaki ol. 
muştur. Ressamlarımız ve mevcut te
şekküller memleket san'at hayatında 

büyük bir hareket tevlid edecek olan 
bu sergilere de imkan nisbetinde cevap 
vermeğc ve ıbunun için de hazırlanma
ğa karar vermiş bulunmaktadırlar. 

Eminönü Hnlkevinden: ı Altıok - Halıcıoğlu (B) takınılan. 
Evimlze bağlı klilpler arasında yapıla. Saat 13,30 da Altıok, Hahcıoğlu (A) 

cnk maçlara ait 17-7-938 pazar gUnkU takımları. 

fikstUr a§ağıya çıkarılmıştır. Saba komiseri SUreyya Birol. Hakem 
KaragUmrUk sahasında saat 10,30 da Sait Akyol. --
r •HER AKŞAM • • 

Taksim Belediye bahçesinde 

HAMöVET 
Ve 

Nezabatiil Bağdadi Bedriye Ahmet 
Büyük muvaffakıyetlerle devam ediyor. Pazar günleri aaz saat 17,30 

da başlar. Tel. 43776 

•• 
~ Harbiyede BELVU Bahçesi ~ 

1 
17 Temmuz Pazar akşamı 1 

Mü.nir Nureddin! 
KONSERİ. Tel : 42344 l 

Sergiye girenin kareısına çıkacak o
lan ilk pavyon Türk pavyonudur. 

Sergideki Türkiye pavyonu 20 met. 
re eninde ve 30 metre uzunluğunda. 
tlır. 

Sergi komisyonu tarafından, pav. 
yonun dahili tertibatı için bir mUsa. 
baka açılmıştır. Kazanan sanatk8.n
nıız Amerikııya gidecek ve projeleri. 
nın tatbikine nezaret edecektir. 

Pavyonumuz biri zemin katı olmak 
üzere iki kattır. Zemin katında İnkı. 
lilbnnızı gösterecek eserler te15hir o. 
lunacak, yukarı katta da memleketi. 
mizin, tabii, tarihi ve sr.nat güzellik. 
!C'rini gösteren resim ve fotoğraflar 
bulunacaktır. Pavyonun uzun a:::l 
maksadı Tilrkiyeye seyyah oelbet. 
mektir. 

Saatte 150 kilo
metre kateden 
fotoğraf! 

'.Amcrik'aaa. Oklalioma'da, bir adamın 
Curnhurreisi Ruzveltin otomobiline atla· 
dığını biliyorsunuz. 

Hadisenin nasıl cereyan ettiğini dün 
tafsil§tiyle yazmıştık. 

Vudi Hokadey ismindeki bu tahrikçi 
memlekette refahı temin içini yapılacak 

harekete başlangıç olmak üzere, Cüm· 
hurreisinin ayak.kaplarını boyama.1': is
tediğini söylemişti.. . 

Bu alarcı ve biraz kaçık adam, derhal 
polis tarafından tevkif edilmiş ve halk 

linç etmek için, üzerine atılmıştır. Bu 

esnada adamın üstü başı parçalanmış. 

polisler kendisini halkın eiinden zor kur 
tanmşlardır. 

Bu heyecanlı sahnenin resmi, ertesi 
gün Avrupaya gelmiştir. Bunu getiren, 

bugün dünyayı dola~mıs olan tayyareci 
Hovard Högs'tür. 

O gün Amerikadan hareket etmek 
üzere bulunan tayyareci, fotoğrafı alıp 

kendisiyle beraber getirmeyi düşünmliş 
tilr. 
Fotoğraf, hadisenin ertesi günü Paris· 

te ve oradan diğer bir tayyareyle nakle

dilerek Londrada gazetelerde neşredil· 
miştir • 

Bu suretle resim 34 saatte 7000 kilo

metre, yani saatte 150 kilometreden faz· 
' la bir mesaha katederek. telsizden başka 

vasıtayla naklolunan resimlerde yeni bir 
rekor kırmıştır. 

Yarın ki maç hakkında 
Jstanbulsporun tebliği 
17 Temmuz 938 pazar gUnil Anadolu

hisar sahasında yapılacak maçlarn iell
rak edecek genç San • Siyah ve emekli 
futbol taknnlarmıızın hareket edeceği 

evvelce ilıi.n edilen vapur saati değişti

rilerek 10,40 da köprüden kalkacaktır. ! 
Bütün arkadaşların bu vapura gelmeleri 
rica olunur. 

Program: 
Saat 14 do lstanbulspor - A. Hisarı 

genç takımla.n. 15,30: !slanbulspor Si
yah - A. Hisarı (B). 1 T de Matbuat ta
kımı • tstanbulspor emeklileri. 18 de 
1stanbulspor San • A. Hisan (A). 

Loyd Corcun Versay 
muahedesi hatıraları : 7 - Bakingam sarayındaki 

Ziyafette Vilson 
herkes.i şaşırtmıştı 

Nutukta loglllz ordusunun harpte göstet' 
dlğl yararlıklar hakkında bir kellme bile 

söylemtyoı'du 
Vilsonla ilk karşılaştığım zaman kendı- verdi. Onun halindeki bu hususiyeti~ 

sini ~uhtelif hisler içinde mütereddit birkaç ay sonra alışmıştım. Müşterek b~ 
bir halde buldwn. Keı.disine karşı, tabit, işte beraber kurtulmuş olar.lann heP b~C 
düşmanlık veya nefret pibi bir şey duy. aradaki bu ilk toplantılarında hiç de bır 
mıyordum. Fakat nasıl bir insan olduğu. arkadaşlık harareti ve bir memnuni}-et 
nu merak ediyordum. hali yo~du. 

1918 Mnunuevvelinde istasyonda ilk Vaziyetteki bu scğukluğu herkes f~ 
karşılaştığımız zaman, halindeki serbest etmişti; bilhassa Vilsonun dostları bııtl' 
Jile, selam verişindeki samimiyet ve ha. dan çok müteessirdiler. Vilson nutlnınd!I• 
raret kendisine karşı bende büyük bir bugün zaferle kapanan bu büyük harPıe 
sevgi uyandırdı ve bu sevgi hiç kaybol· Britanya imparatorluğunun oy:nadıJI 
madı. mühim rolden, milletle,rarası hak uğrtıfl' 

Londraya geldiği gün bir cumartesi da lngiltere gençli~inin bulunduğu feda' 
günü Foş ve Klemanso ile buluşup görüş kfirlıktan hiç bahsetmiyordu. 
meyi karalarştırdık. Günü cumartesi ola- Şimiyde kadarki harplerde gö~ 
rak intihap etmemizin sebebi şuydu: miş derecede kuvvetli ordular karşl~ 
İşçiler sokakta olsun da bu hükQmet ri- da mukavemet etmiş kara ordusu 1 

calini görsünler ve alkışlasınlar diyor. 1 denizleri itilaf devletleri hesabına old~ 
duk. Bu suretle Amerikan cumhurreisi- 1 ~u kadar Amerika hesabına da ınüdaf~ 
ni Londrada daha büyük bir kalabalık etmiş olan bahriyenin de ziyafette mo· 
karşılyncaktr. messıUeri vardı. Bu iki ordu) ı da teıJl" 

Vilson memleketimizde herkes için ta. sil edenler o kadar çoktu ... e o kadar~ 
mnmış bir sima değildi. Çünkü Vilson, lak üniformaları ile bulunuyorlardı . 
Foş ve Klemanso gibi halkın harpçi his- söz söyliyenin gö1ünden kaçmasına uıtı· 
!erine hitap etmemişti. Bununla beraber, aml yoktu. Fakat, Vilwnun dudaklatıP' 
İngilizler, oğullan cephelerde çarpışırken dan onlara dair bir tek takdir, hatt~ ıe
Amerikan cuınhurreisinin de ayni fikir şekkür kelimesi bile çıkmadı ... 
uğrunda harbe karar verdiğini biliyorlar Gemilerimizle askerlerimizden yarısı~ 
dı. atlas Okyanusuna dökmüştük. Vilsoıı ~ 
Bakingam sarayındaki ziyafet noktaya yalnız, Fransaya naklohJ

11 
• 

askerlerin sayısından bahsederken t~ 
Bununla beraber, Vilson dünya için 

büyük bir sima idi. Her memlekette mil
yonlarca kişi, onu, harbe bir nihayet ve
rilmesini herkesten fazla istiyen bir adam 
olarak tanıtıyordu. 

Bakingam sarayında Vilson §erefine 
kral tarafından verilen ziyafette çok muh 
teşem oldu. Herkdn kabul ettiği o deb. 
debcli Rusya, Almanya ve Avusturya im 

paratorlukları mahvolduktan sonra dün
yada İngiltere ile mukayese edilecek bir 
devlet kalmamıştı. Bu, harbin A \TUpa 
devletlerini sürüklediği felaketi gösteren 
bir sahneydi. 

Husya bir işçi devleti olmuştu. Bir za. 
manlar Kayserin hüküm sürdü~ü Al· 
manyada ~imdi cumhuriyet kurulmu~tu. 

A vustur)•a parçalanmıştı, Viyana da ha· 
rabe halindeki bir cümhuriyetin merkezi 
idi. 

Bunun için, kralın ziyafet masası ba. 
şında lngiltere her zamankinden daha 
muhteşem olarak kendini gösteriyordu. 
Ne o zamana kadar, ne de ondan sonra 
öyle muazzam bir sahne görmedim: Harp 

meydanlarında Serhasin, lskenderin, Se
zar ve Napolyonun ordularından daha 
büyük ordulara kumanda etmiş mareşal
lar, generaller, hpanyalı Filipin, Rod. 
ney veya Nelsonun filolarını gölgede bı· 

rakacak filoların başında bulunmuş a
miraller; Fransa, İngiltere, Amerika ve 
İtalyanın muzaffer ordularını idare et
miş generaller; imparatorluğun dört bir 
köşesinden gelmiş türlü çeşit üniformalar 
içindeki prensler ve nazırlar; dü~an 

devletler ve Rusya müstesna olmak üzere 
dünyanın her memleketinden gelen se. 
firler. 

Bu, hakikaten rüya gibi. harikulade 
bir sahne idi. En ba~ta gele:ı de - şeref 
mevkiindeki misafir - sade bir siyah 
elbise girmişti, göğsünde bir nişan bile 
yoktu. Halindeki asalet ve zekasındaki 
mumtaziyet istisna edilirse, kıyafetinin 
sadeliği ile derhal herkesten ayrılıyor ve 
göze çarpıyordu. 

Kral, onun temsil etmekte olduğu bü
yük demokrat de\·lete karşı beslenen sa. 
mimi dostluk hislerini ifade eden bir nu· 
tuk söyliyerek kendisine safa geldiniz de
di ve bugi.m büy~ bir zaferle neticele
nen harpde Amerikan ordusunun göster. 
diği yararlıkları tebarüz ettirdi. Kralın, 
Amerikan ordusunun harpteki yararhk
larından bahseden sözleri orada bulunan 
lann şiddetle alkışları ile karşılandı. 

Vilson, kendisine has olan mütevazi, 
itidal ve soğuk ifadelerle bu nutka cevap 

etmişti ve demişti ki: t 

"Bu nakil esnasında fazla bir h3Yıı 
ziyaı olmadı; yalnız bir gemi battı ,·e; 
nunla beraber askerler telef oldu. su 
bir lngilız gemisiydi.,, 

Vilson bunları söyferken artık ~n~il~: 
ordusuna karşı kendisinden bekledığıl111. 
takdirkar kelimeleri sarf edeceğini;. 
mıştık. Fakat bir tek kelime söyle 11 
Sözlerini bitirip yerine oturduğu zatı1~ 
da herkesin içine düştüğü sukutu bil) 

açıkça görülüyordu. cd 
Nezarete döner dönmez derhal lfl 11 

Ridinge bir mektup yazdım ve Vils011~ııi 
nutkundaki bu cihete nazarı dikkati 11 
cclbcttim. Bu gibi nutukların her ıa!11~ 
uyandırdığı fena bir his vardı ki bU

11 ·~ 
Amerilca ile olan münasebatımıza teSl 

muhtemeldi. fe-
Hazırlamakta olduğumuz sulh ~o~eıı 

ranc;ı için havayı düzeltebileccğırtl ır 
şüphe ettiğimi de söyledim. Bilhassa tı1tU 
ahcde de Klemansonun tutacağı ~ 'f/ 
hareketten daha serbest bir görüş za~rı~ 
si ile mütalea edeceğimiz noktalar ' 3~ır 
ki burada müşkülijt çıkmasından kor . rı 
yordum. Vılsonun Ridingle ara~ıı:ın ~· 
olduğunu zannediyorduk. On~ ~çın.rdLI" 
dingin gelecek toplantıda lngılız 0 r(lf' 
suna karşı takdirkar cümleler sarfel o· 
si husus.ında ona müessir olaca~ıııı 
mit edıyordum. t) 

Lord Riding derhal Vilsonla teı11ıı el' 
geçti ve geldi bana Vilsonun nutkUl"~f! 
dediğimiz tarafları ihmal etmesinin uP cır 
kanlıktan ileri geldiğini söyledi. Ne (il
haf unutkanlık! Kendisi şerefine ,,ecd 
mi~ olan bu ziyafette, etrafındaki her 'ı1· 
on; lngilterenin büyiiklüğünü ha~ır19' 
cak kadar muhteşemdi; lngilter~Jl (J' 
yalık Dağlardan Himalayalara, şıınal rJ1" 
nizlerinden cenup lqıtup ınıntakalıı.~ 
kadar olan azametini her şey gözlefl 

önüne seriyordu.. Gıt' 
Ridıng, cwnhurreisi Vilson b~n\l·~ 

ildhol'de vereceği nutukta telah ed 
tir diyordu. 

Amerikan curnhurreisi şerefin~ V: 
dra belediyesi tarafından tertip edilet1 ıı1 
merasimde de bulundum ve onun ~ 
dan, müşterek dava uğrunda lngiltC., 
gösterdiği fedakaılık hakkında çıl< 
bir kelimeyi boşuna bekledim... sd 

Birkaç hafta sonra Vilsonun, ~(311 ~ 
mebusan meclisine hitaben söyled1~ ti' 
!erde de Fransaya karşı sevgisini g~ 
recek bir kelime etmediğine şahit otd.'ll 

L(Devaını "{itli 

d 



harbinde 

54 S<eliilec§.lcaliilb<eırD <dlevam 
ecdJ<elnl yan~o ın 

O ÜNYANIN en büyük maden yangını Amerikada Ohio 
eyaletinin cenubundaki kömür havzasında tamam 54 

scnedenberi deva mctmektedir. Zengin ormanlar, münbit a
raziyle muhat olan Nev StraitRville'de toprak 54 senedir yer 
yer çatlamakta, yerden alevler, kükürd kokulu dumanlar 
yükselmektedir. Bazan bu alevler 200 kadem irtifaa kadar 
çıkmakta. bazan birdenbire sönmekte, toprağın ba§ka bir ye
rinden fı§ktnnakta.dır. Bu mütlıiş yeraltı yangınının tesirin. 
den ~imdiye kadar kurtulmuş olan civar yerlerde bir büyük 
ağacın birdenbire devrildiği, onun devrilmesiyle hasıl olan çu
kurd:m ateşler çıktığı çok vakidir. Bir1 vakitler buz gibi soğuk 
sularlyle meehur olan menbalardan şimdi kaynar sular fışkm
maktndır. Bir vakitler ycınyei:ill ağaçlarla örtülU binlerce dö
nüm arazi şimdi yer yer duman vo alev saçan bir çorak çöl ha
lini almıştır. Yangın 54 sene zarfında bütün gayretlere rağ
m<'n bir türlil söndürUlememi~. mütemadiyen yayılarak 24 mil 
murabbaı gibi pek geniş bir saha kaplamıştır. Bu yeraltı ce
henneminde şimdiye kadar yanan maden kömürilnUn kıymeti 
50 milyon-dolam baliğ olmaktadır. 

Yangın maden amelesinin bir grevi esnasında 1884 sene
sinde çıkmıştı. Onun inkişafına mani olmak için milyonlar 
sarfedilmifiSO de muvaffakıyet elde edilememiştir. Hususi 
maden §İrketleri bu afeti durdurmak için servetler sarfetmiş
lor, bunlrırdan bazıları bu yüzden iflasa sürüklenmişlerdir. Ci
vardaki nehirlerden birinden açılan bir kanalla madene su 
isale edilmiş, fakat su içerdflki müthiş hararetle karşıla§ır 
karşıla§maz, hemen buhara kalbolmuş ve hasıl olan büyük 
tazyikle büyük menfezler açılmtşttr. 

Bu menfezlerden içeriye daha fazla hava girmiş ve yan. 
gın bir kat daha rsiddetleruniştir. Bunun üzerine kanalın yolu 
hemen dcğiştirilmıştir. 

Civarda ynşıyanlar birçok defalar madenden intişar eden 
.ehirli gnzler yüzünden evlerini barklarını terketmck mccbu
rlyetinde kalmışlıırdır. Yangın sahasından kilometrelerce u

' zakta oturanlar kuyularından yaz kış kaynar su çekmekte, bu 

1 
~re,,. · 1 suyu hiç ısıtmadan yemek pL~irmekte ve çamaşır yıkamakta 
'' rthılercte }'a l - 1 kullanmaktadırlar. Oralarda sıcak memleketlere has nebatlar 
~lı~. )GPılını~ ı:r~ arımzt, hafif kc- vetiıınıekte, sıcak toprak yazın yetişen meyvalarm ve sebze-
~:' ,..._. "' aynı kıc ıı1Jşt b · d 1 

~~ "llllln411 b ' an ır e lcrin kışın da yetlşmelorino imkan vermektedir. 
~a~' ~o~ lıaf ı/ elbise: ilt Bu yangının söndilrUlmesine imkan olmadığını gören Ame-

~rn~ . . 

NevyoırıKta asans.örDeır ! ' y EN1 bir istatistiğe göre N ovyork ııehrinde yeraltı tram-
vay lan günde 6 milyon insan taıınnaktadır. Tramvay 

ve otobüslere binenlerin sayısı ise Uç milyonu geçmlyor. 
Nevyorkta en çok mUııterisl olan asansörlerdfr. Yüz katı 

aşan binalarda yukan katlara inip çıkmak fizere asansörlere 
günde on be§ milyon insan binmektedir. 

Nevyorkta Rokfeller - Siti müessesesinde 160 asansar 
vardır. Bu asansörler bir yıl içersinde 1,200,000 kilometre 
katetmekte, yani 30 defa devrillem yapmaktadır. 

bir yeraltı duvan fnşasiyle meşgııldUr. Bu işte işsizlerden 

müteşeltkil 340 amele kullanılmaktadır. Ohionun kömür da
marlan Uç büyük kola ayrılmış, araya yangına mukavemet e 
decek 640 kadem boyunda bir yeraltı duvan örUlmU§tUr. Bu 
duvar sayesinde bir milyon ton kömür yangından kurtarılmı§ 
bulunuyor. Madenin Lost Run kısmında in3a edilmekte olan 
duvarın ise üçte ikisi ikmal edilmiştir. Bu duvar bazı yerlerde 
toprağın iki yUz kadem altından geçmektedir. Bu duvar ikmal 
edildiği vakit tamam bir mll uzunluğunda olacak ve milyon
lara mal olacaktır. 'OçlincU daman yangın sahasından ayıra
cak olan Shavnee duvannın ise ilçte biri tamamlannu§tır. Bu 
duvar yerin 175 kademo.ltmdan geçmektedir.Bütiln ln§aat iki 
sene sonra ikmal edilmiş olacaktır. Duvarların yangın saha
sından u~lıklen öyle heaab edilmiştir ki lneaat tamamen bl. 
tlnceye kadar yangın duvarlara gelmemi§ olacaktır. 

Fazla hararetin tesiriyle taşın da yanacağı dUşUnUldUğtln
den duvarlar taştan değil, topraktan yapılmaktadır. Evvel! 
damarlar on iki kaedm bir aralık kalacak şekilde kesilmekte, 
bu surette husule gelen uzun tunel toprakla doldurulmakta
dır. Yalnız toprağın içinde ufacık bir dal parçasmm bile bulun
ması icabında yangını bir damardan öbUrUne nnkledebileeeği 
için araya konan ve bir nevi izolatör vazüesi görecek olan top
rak büyük bir dikkatle elenrr' kte, taş gibi, odun parçalan 
gilıi yanacak mevaddan tamamen tecrid edllmektedir. · 

Mnden yangınlarının durdurulması için etrafına duvar çek
mek Amerikada ilk defa tecrübe edilmll'or. Bundan evvel de 
Pittııburgda zuhur eden bir maden yangını ancak bu şekilde 
durdurulabilmişti. 

Bütün hava delikleri kapatıldıktan sonra yangın önUne 
!;:ikan toprak duvan aşamıyacak, ild Uç sene zarfında söne

cektir. Bu gekilde milyonlarca dolar kıymetinde kömür kurta-

1JaHa göu c·ı 

Medeni 
• 
ınsan 

il 
Yazan: Nizam ettin Nazif 

Biz "Ennezafctü minel'iman,. deriz. 
Yani "temizlik imandan gelir,, deriz. E
ğer hakikat böyleyse gavur Avrupanm 
ielam dinine girdib'i iddia edilebilir. 

H:ı.lbuki Macarlara, Avusturyalılara, 

Çeklere, Bulgarlara yıkanmanın fazilet
lerini biz öğretmişizdir. Bizim "yeryU
zUnde en temiz millet,, olduğumuz gün
lerde cereyan eden şu tarihi hadis, pel: 
yakın devirlerde bizden ve 1ngiltereden 
Laşka bUtün A vrupanm ne berbad bir 
pislik içinde yaşadığını göze vurur: 
"Frıınsanm en bUyük krallarından ad

dedilen ve "Rol Solcil - Güneş kral,, di
ye andıklan on dördUncU Lui, zamanın
da, lngiltereden mühim bir vazifeyle ge
len iki elçi Ve~y ııatosunda misafir e
dilir. Şereflerine verilen bir ziyafetten 
ve debdebeli bir resmlkabulden sonra o
dalarına çekilen İngilizler, bir te§rüat 
memurunun gelip kendilerine; 
"- Centilmenler! banyolannız hazır· 

dır. Lütfen beni takip buyurunuz ... ,, 

:Oemesini, beyhude yere beklerler. 
Banyolarını almadan yatağa girmek lti
yadmdı:ı. olmadıkları için, gU.neı doğar 

doğmaz nöbetçi uşağı çağırırlar. PerU
kası pudralı, elbisesl on kıymetli Fele
menk dantelaları ve snınalar, altın düğ
melerle süslil uşak, önlerinde hürmetle 
iğilir: " 

- Emrediniz lordlarnn. 
Elçilerden biri, sert sert; 
- Su isteriz. - der -
U§ak ko§ar, altın bir tespi içinde Bur. 

bon armasıyla süslU kristal bir surahi 
getirir, masa üstüne koyar. 

Elciler bir kat daha hiddetlenirler: 
- İçmek için değil, yıkanmak için su 

isteriz! - diye bağırırlar -
Uşak, garib garib yüzlerine bakar, 

sonra fırlar, nöbetçi mabeyncinin odası
na dalar: 

- Ekselans! majeste İngiltere kralı
nın elçileri ekselanslar yıkanmak için 
su istiyorlar. 

-Ne? 

Bu sefer de ba§lllabeyncl telil§la. 
odasından fırlar, koşar, on dördüncü Lu· 
inin huzuruna çıkar; "Aman Alla.hım! 

ne günlere kaldık?,, der gibi bir tavır 

takınarak; 

- Majeste! majeste! - der - birada. 
riniz İngiltere kralının elçileri yıkan • 
mak istiyorlar. 
GUneş kral: 
- Ne diyorsunuz? sahi mi? - diye 

haykırır - uyuza mı tutulmuşlar? yoksa 
vebalı mıdırlar? Hemen başhekime ha
ber veriniz, kendilerini muayene etsin. 

Betbaht elçiler! insanın niçin suyla 
yıkandığını Fransa sarayının asilzadele
rine izah edinceye kadar akla karayı sa. 
çerlcr. Fakat on dördilncU Lul yine kan. 
nıaz, "ne olur ne olmaz,, der ve kendi
lerini saray haricinde l:ir başka daireye 
naklettirir. 

Bu bir hikaye değil, tam. bir hakikat
tir. Fransa, yıkanmanın faziletini Ame· 
rikamn keşfinden Uç a5ll' sonra öğre • 
nebllml§tlr. Ne garibdir ki bu Amerlka
ya ''medentyiz,, diye ayak basanlar, yı
kanmayı "vah§}'' dir dedikleri Amerika 
yerlilerinden öğrenmşilordir. 

Güne3 kralı ziyaret etmiş her sefir 
Fransa sa:aymın pis kokınasmdan acı a
cı gikayet eder. Gilneş kralın sarayı na
sıl kokmaz olur du ki Fransrz zekasının, 
ve on sekizinci ~.snn başlangıcındaki 

Jfransız tıbbının bu pis kokuyu gidermek 
için bulabildiği çare §undan ibaretti: 

Uzun saplı geni~çe bir kUreğe ateş 

doldurmak; bu ate§in UstUne güzel ko
. kulu ağaç tozlan, baharlar serpip çıkan 

dumanla kadmlnnn baldırlarmı, göğüs -
lerini ve koltuk altlarını tUtsülemok.,, 

Temizlik namına bildikleri biricik §ey, 
§arabla oğunmakdan ibaret olan o ma
dam dö Maintenon, kıvrak konteslerin 
vo markizlerin na!ıl le§ gibi koktukla. 
rmı arbk siz düşUnUn. 

• • • 
Temizlik bizim en güzel an'anemlzdir. 

Bu an'anemlzi terkedemeyiz ve hiçbir 

'(Devamı 15 incide)J 
Nizamettin NAZiF 



HABER - l\1C$ftl'n postan -

Yazan: Rahmi YAUJZ 
Umumô G<araırgalhl, heır '\tasay .. 

Yurdun 

'ltaı ır aı 1'f o !rll ©1 aı n 
d lYI VJ u U<dl lYI ~ lYI ını lYI gö ır©l lYı ~çe 

Dilekleri 

Eskişehir halkının 
bir ihtiyacı ç a ~ g o li'"ll a ~ o li'"ll lYı y o ır d lUI 

-34- Her ııene Eski~ehlrden Kütahya 
Çaınlıcasına tenezzüh trenleri tertlb 
edilir ve halk bu trenlerden son dere
ce istifade ederdi. Bu yıl hemedense 
Türklyenln birçok yerlerinde mahal· 
li vo umumi tenezzüh trenleri bulun· 
duğu baldo Esklsehlr bwıdan mah
rum kalmıshr. 

- Ne zaman olmus bu i,.? 
- üç gün evvel.. Fakat Davist daha 

donanma Erdekte iken buna karar ver. 
miş .. Din ve tabiiyet değiştirecek; çok 
sevdiği Osmanlı denizcilerile daimi dost
luk tesis edecekmiş! 

- lsmi ne olmuş? 
- Abdullah! 
- Çok i}'İ.. Onu evlatlık alan kim? 
- Zengin bir Türk armatö:ü imiş! 
- Onun ismi? 
- Armatör Rasim bey! Çanakkaleli .. 

lstanbulda oturuyormuş. Marmara hat. 
tında işliyen Çanakkale transporunun 
sahibi olan bu adam şimdiki hükfunet 
partisi tarafından sevilen bir adammış 
da ayni zamanda .. 

- l;te bu din ve tebaa değiştirmek 
bunun için kolaylıkla kabil olmuştur. 

- Orasını bilmem .. Size bütün duy -
duklanmr, bildiklerimi anlattım Albay .. 
Artık müsaadenizi rica edeceğim .. 

Halifaks gitmek üzere ayağa kalkar· 
ken harita mütehassısı yerinden fırla

dı ... Arkadaşının yanma koştu: 
- Bir dakika daha! .. Çok rica ede

rim Mister Halifaks bir dakika daha bir 
~ey soracağım! 

Halifaks yürümedi. 
- Buyurun Albay. 
- Amiral Limbos duydu mu bunu? 
- Tabiir 
- Nasıl karşıladı? .• 
- lyi karşılamış olacak ki merasim-

de bulunmuş! 
- Yaaa ... Çok güzel .. Artık benim i· 

çin burada yapılacak bir işi kalmıyor 
demekiir. lstifa edeceğim! 

- Niçin Albay? 
- Davist meselesinden sonra İstanbul 

da milliyetinden utanmıyacak tek lngi· 
tizin oturması caiz değildir .. Bu, en bü
yük izzetinefis darbelerinden biridir. 

- Anlamadım Albay! 
- Bunda anlaş1lmıyacak bir şey yok .. 

Herkesin arasında eğik başla dolaşacak 
değilim ya!. .. Şimdi nezarete istifamı 

vereceğim! 

lialifaks bu mevzu üzerinde fazla ko· 
nuşmaktan çekindi.Tekrar Treskortun mü 

saadesini aldıktan sonra nezaret divanı· 
hanesinden çıktı, lstinyeye döndü. O 
akşam da da harita mütehassısı ile ara· 
larmda geçen konuşmayı Amiraline söy
ledi. 

Bundan sonra adada, Treskortun evin 
ae iki gece toplanan İngiliz talim heye· 
ti ayrılma kararım verdi. Hep birden 
istifa ile lngiltereye döndüler. 

Harbi Umuminin ilk günleri yaklaşır
ken cereyan eden bu hadiselerden son· 
ra Müslüman olan Davist yeni ismiyle 
Armatör, aÇnnakc.leli Rasim beyin ev· 
!atlığı Abdullah beyi Taksimde, Fi
ruzağada bir apartımana yerleşti. Hiç 
bir işe baş vurmadı.. Osmanlı donanma 
subaylarile dostluğunun ilerlemesine ça· 
lıştı .. Ve ... Şoson gelip te Osmanlı do
nanması Amiralliğini kabul ettikten son 
ra da bu dostluğunu el altından )1irüt
tü. Donanmaya eskisi gibi gidip gelme
me ine rağmen denizci dostlariyle sık 
sık bulusmaktan, konuşmaktan geri kal· 
madı. 

Osmanlı İmparatorluğunun Büyük 
harbe atıldığı, Osmanlı ordu ve donan
masının bu kör dövüşüne katıldığı sıra· 
!arda Davist memleketi nam ve hesabına 
yepyeni bir vazife almıs bulunuyor; hu
susi teşkilatla İngiliz istihbaratının !s· 1 
tanbul ajanlığına başlıyordu. 

lngiliz donanması Abclullahm faaliye 

Halkımız bilh:ı.ssa Gazlıgöl ılıcaları· 

na kadar nua7.anacak bir tenezzüh 
treninin tertibini çok arzu etmekte
dir. Gıızlıgöl ılıcaaJrı ayni zamanda 
sıhhi bir ithlyacı da tch,·in edeceğine 
göre böyle bir tren birçok dertlileri 
!iC\'intlirec<' ktir. 

E klsehlrlilcri sabah erkenden alıp 
\iç ~aatte Gazhgölc götürecek ve 2'.k· 
sam ~ine getirerek olan bir tenczıilh 

· treni pe1< ı;ok rağbet görecektir. Eıı. 
klschlrliJcr De,·let Dcmiryollan ida
resinden böyle bir tenezzüh treni ter
tibini dilemektedirler. 

Eskis<'hlrli 

........... -~------------------------ p;C"tq ---

Akhisarillar 
Ordumuza 2 tayyare 
daha hediye ettiler 

Akhisar, (Hususi) - Akhisarın dör. 
düncü ve bc§inci tayyareleri de alınmış
tır. Bu tayyareler son birkaç yılın geli
riyle temin olunmll§tur. Türk hava ku
rumu genel merkezi bu münasebetle 

.A.khisarm hamiyetli halkına 5ükranlan· 
nm bildirilmesi için burada hava kuru
muna bir emir göndermiştir. Kurum, 

merkezden aldığı emri k<Sylere kndar 
duyurmuş vd bu bfi.dise muhitte bUyilk 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Kaza hava kurumunun "934 senesinden 
itibaren başlıyan gelirinin, eski yıllarla 

mukayese edilince, arttığı anlaşılmakta
drr. Cemiyetin muhasibi Ahmet Ünal ile 
rıza arkadaşlan bu hususta çok çalrşm15-
lardır. 

ederken onun boğazdan çıkışım Ruslara 
ihbar eden gizli bir dudak Amiral Kol
çağa kaçmak, tehlikeli bir takipten kur
tulmak imkan ve fırsatını verecek habe
ri uçuruyor, hülasa Rus donanması her 
vartadan, her felaketten bu tanımadığı 
dost muhabir vasıtasiyle kurtuluyor. Ka 
radenizde Osmanlı - Rus donanmaları 

arasında tıpkı esir almaca oynar gibi 
nöbetle~e huruç hareketleri yapılıyor -
du. 

CDC\·amı ,·ar) 
(J) Amiral Kolçak Bi1yiik Harpte Ka· 

1adnıizdcki Rus donanması Amiraliydi. 
(2) Osmanlı balıri)'esinde Midilliye 

Yavuzım oğlu. llamidiye ile Mecidiye
ye de ikiz kız kardeşler dr.nfrdi. R. Y. 

MB~yatuauaıır<dıa aıs~eırunk ~evka .. .- .. \ . ~ 
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:Midyat, (Hususi) - Değerli idareci k aymnkam Akif Rahmi Kocamanoğlu ve 
~kerlik şubesinin kıymetli başkanı Raif Akalan Mid)allılarda derin bir askerlik sev
gisi ve zevki uyandrrmağa muvaffak olmuşlardır. Bu yüksek muvaffakıyetle gizlile
rin nüfusa kaydedilmeleri kadar köylüye telkin edilen kültür ve vatan aşkının da 
hissesi vardır. 

ti kısa zamanda' kendini gösterdi. O za 

mana kadar istihabarat teşkfültmı nok
san bulunduran Omıanlı karargahı umu 
misi, her tasawunınun düşman tarafın· 
dan haber alındığım duydukça çılgına 
dönüyor; baş kumandan vekili Enver 
paşanm bütün tedbirleri fayda vermi
yor, tstanbulda verilen her karar, ~· 
daret, saray ve nezaretlere ait her iş Lon 

Midyatta Soran, ..flaskıln, Havarik gibi Osmanlı imparatorluğu kurulduğu tarih. 
tenberi tek asker vermemiş köyler vardı. Bu köylere mensup ve askerliği gelmiş 

delikanlılar bu yıl yalnız bekçinin tebliği O zerine şubeye adeta koşmuşlardır. 
Yukardakl resim, altı yllz Mnedenberl asker vermiyPn bu köylerden bu yıl as-

k r · besi önünde nlik ·a an bir kafile ri tcsbit ediyor. 

Seyahat notarı 

Konya'da g'en~lik 
nasıl yetişiyor? 
Kenya vausnnDlfil lb>eyaınatn 

''Gençlik denince aklımıza b
0
": 

bemebal memleketin 111 

blm bir davası gelmelidir·" 
Konya, (Anadolu muhabirimizden) -

Konyada kaynaşan bir gençlik gördüm. 
Vali Cemal Bardakçı, gençliğe, gerek 
vilayet ve gerekse parti kanalından bü
yük alaka ve yanm göstermiş,, Konya
da mUteazzıv bir gençlik vücut bulması
na hayli çalışmıştır. Muhitte bu günkü 
gençlik hareketi bu kıymetli alakanın 

eseridir. 

Halkevinde geçirdiğim birkaç saat 
Konya gençliği hakkındaki ilk görü§le
rimden mütevellit müsbet kanaatimi pek 
iyi tahkim etti. Vali bay Bardakçının 

bir konferans esnasında gençliğe hita
ben irad ettiği birkaç cümle, gençlerin 
ceb defterinde yazılmış ve saklanmıştır. 
Konya gençliği bilaistisna bu sözlerle a
mel ediyor. 

Pek gilzel söylenmiş ve bir bilginin e
seri olan bu birkaç cümleyi bu satırlara 
alıyorum: 

''Gençll~n vasıflan: 

''Tam bir inan ,.o gü,·en. Pürüz.<iüz bir 
samimiyet ve sevgi. Bilerek, anhyarak, 
duyarak çalışmak. Blrfblrlmlze kenetle
nerek, blrlbirlmlı için, ,·atan uğrunda 

yaşamak. Gözle, kafayla, iradeyle dalma 
ileriye, dalma yükseğe doğru gitmek. 
İyiye koşmak, kötüden kaçmak ,.e kötu
lüklcrf yenmek. Barış için yaşamak; fa· 
kat harb için dalma hazır vo dalma üs
tün bulunmak! ... ,, 

Gençliğe her şeyden ziyade alaka 
gösteren ve her şeyden ziyade gcnçliio 
kıymet veren bir muhitin, yarma hazır

landığından etiphe edilemez.Konyada, mu 
hfte kendisini tahmin edilemiyecek dere. 

cede sevdirmiş olan Cemal Bar -
dakçı, bu nüfuzunu nekadar iyi bir mev. 
zuda kullanmıştır! Halkevlnde gençlerle 
temasım vo evin genç ve münevver baş
kanı Tahir Mırcı ile yaptığım bir 
konuşma esnasında validen büyilk bir 
sevgiyle bahsolunduğunu görmekliğim, 

Cemal Bardakçıdan bir mülakat isteme
me yegane teşvik vesilesi oldu. Onu yi

ne parti binaııında ve birçok müracaat
ları kabul ede

1

rken ziyaret ettim. İlbay, 
beni bcrmutad giller yüzle ve kendisine 
has nezaketle kabul etti. Fakat müraca
atların fazlalığı tek sual olsun sormama 
imkan bırakmadığından onunla ancak 
yemekte konuşabildim. 

- Konya gençliğinin bu gilnkü olgun 
hale nasıl kavu§luğu hakkında beni ten
vir eder misiniz? diye sorduğum suali 
Cemal Bardakçı hafif bir tebessilmle 
karşıladı ve: 

- Hayhay ... diyerek aşağıdaki şaya
nı dikkat beyanatta bulundu: 

- Gençlerimizi, birikmiş kütleler ö
nilnde serbest söıı: söylemek, münaka
§alar açmak, konferanslar vnrmck, gezi
lere alışmak; tetkik, müşahede, intikal 
kabiliyetlerini arttırmak ve bu suretle 
hadiı:elere tam ve ayn ayrı mana vere
bilecek vaziyete getirmek, bulunduğu 

nıulıiti muhtelif bakımlardan tanımak 

gibi faydalı çalışma ve hareketler ba
§ında görmeyi pek arzu ederim. Bu bir 
ihtiyaçtır. Hem de mevzii değil, muhak
kak ki umumi bir ihtiyaçtrr. Gençlik de. 
nildlği zaman aklımıza behemehal mem
leketin mühim bir davası gPlmclidir. 
ÇünkU bu mesele memleketin hemen 
her yanında ötcdenberi takip edilege. 
len mühim bir meseledir. Esasen cUm
huriyctin inkılapçrlık vasfından biri de 
gençliği bugünün ve hatl.A yarının i -
cablarına uygun şekilde yetiştirmeğe 

dayanır. Gençliğe alaka göstermek re-
jime hizmet etmek demek olduğuna göre, 

hu eerefli vazifC'li ihmal edecek bir mu
hit tanımak fstemiyeceğlmfz de muhaıt-

kaktır. Zira, "mazi" denilen gerilik dev
ri Ue "bugiln" Un arasına bilyUk bir ta
ril', ?.ıir inkılab tarihi gerilmiştir. Buna 
binaen bugUnkü genç nesli dünkü züm
renin ekıııeriyetine benzetmeğe de riza 
gösteremeyiz. 

Gençlik denilince, biraz yukarda da 

]{onua valisi Cemal nardakçı 
Jıl' 

söylediği mgibi, yarının ihtiyaçlarınI r1' 
tıra getirmemiz icab edeceğine nat>dıl 
bu davayı en ufak teferrliat.ın& ıcıı ff 
benimseyerek üzerinde mıhlanJJ'l~ e~ 
semt semt inkişaf çareleri aramak ııı ft' 
klinde olduğumuz §ilphe.sizdir. ger~· 
yi inkılap merkezinden beklemek. \ır· 
ra konmağı istemek gibi bir §eY. 0~ 
Konyada kalabalık bir gençlik zU!ll ıı!l
vardı. Acaba bu zilmrenin yüzde ItaC 

peti tam randmanlıydı? ııJt• 
Ben Konyaya geldiğim zaman, tılu ııl' 

te serpilip nüma bulmağa mubtBC 111' 
gençlikle karşı karşıya kaldım. ~~.tfl 
nm temiz ve §Uurlu çocukları bir ~el 
bekliyorlardı. İstiyorlardı ki kuV'9'etli 
bir el kendilerine yardım etsin. <' 

Bilmem bilir misiniz? Bizde bir '~ 
let baba" telakkisi vardır. Bu te ~ 
TilrkUn pek eski tarihinder:r me,·rıı5~ 
Bilhassa Etiler tarihi tetkik ed 
"Devl~t baba" zihniyetinin en h~ I' 
numunelerine raslanır. Bizde bir çığll' 61 

çılacak mı; muhakkak surette bUlt~t' 
mümessilinin önayak olması, yol göS~ 
mest istenir. Bu biraz da içtimai ~~· 
lojl meselesidir. Ben şa.hsan bu H'lB fı1 
ye pek taraftarım; çünkü en çetrt' 

sanılan işleri halle yardım eder. tlf' 
İşte Konyada gençliği harekete ge o• 

mek için "Devlet baba" zihniyeUnill il' jJI 

esses bulunduğu yoldan yllrUmeği t~r'ıı
ettim. Bu şekildedir ki istekleri~ıı;t11' 
mulandan fazla tahakkuk ettiğin• ti' 
yonız. BugUn Konyada, kendisindeııeıı( 
mamen huzur duyabilecC'ğimiz bir g 
liğin içinde bulunuyoruz. ö1' 

- Mekteplerin azadı münasebC~ -1 
ı:ıehlrde sayısı artan genç talebeH111 ,ıJ 
araya toplıyarak viliıyet dahllindepı' 
sık köy ve kasaba gezileri yapııcll 

söyleniyor, doğru mudur? ~ 

- Çocuklarımrzın mektepte ed~el 
malumatı müşahedelerle takviye e ,I' 
için böyle bir şey düşünüyoruz. :G~dtt' 
hada parti ve halkevi faaliyet hB1 ~ 
dir. Bilhassa halkevini yeni yeni ;ş~ 
peşine sevketmek mevkiindeyiz. J3 11~ 
niz ki halkevleri, bütün vatnnd~ U / 

serbestçe temasa gelebilecekleri, ~" 
r.evveı le köylünün ve halkın kıı.)'1111 ~· 
sını temin edecek yegane müessese ~ 
duğuna göre, gençlikle, taiebeY~ıll' 
mektepsiz kalmış olan zümreyle ) '6"'. 
dan alakalanabilecck vaziyettedir·~e~ 
nun içindir ki son aylar içinde :tııı0,.,ı• 
işleriyle §ahsan alakadar olarak rııP tııı" 
nın arttırılması için ne lazımsa. )'B~ı-" 
Şimdi genç ve çalışabilecek arkııd~~ 
la beraberiz. Binaenaleyh çalışırı~til1''' 
istediğim tarzda yürüyeceğine 1 

etmekteyim. ıor 

Değerli valinin son cümlesi soıı -'" 
ma.sıyla beraber bitrniuti. Yanındııtl 
rıJırken gülerek: ıııJl,ı 

- Sizinle, dedi, §Öyle bir ııss,,.. 
I<Jll' yaptık. Gazeteye yazmayınız, sa 

Cevab verdim: ! 
- Tamamen müsterih olabilf~l 
Eğer sözilmU tutamadımsa Jı:ll dt~ 

bende ve benim gazetecfliğünde 
1
J" 

valiyi sevenlerin beni te§Vik etııle 
dedir. 



t!•kave: 

lts ırıer Kalesinde 
Şen Fıkralar Biliyor musunuz? 

ı· Serj Nioı•--ı . 
liııü Silk ~~ cıgarasmın kü-
lt bakt ti ve biran sessizce bi
Çatdı. '8~ Duvardaki saat ı ı i 
'- ıı de kadehlerimizi kal. 

Coıu ciddi b" ..... .ı.., . ır ta\'ırla: 
ta "'IZIJn Se . 

dönaşuıl"· rJ, ?edı, aramı. 
~, un, Yanı hürriyete 
'ebetile run ~ıldönümü müna -
l<oıt:efıne içiyoruz. 

llluı bir arırnıza oturduğuğu -
ti: sıracta da fo'red ilave et-

padım ve doğru, orta a\luya 
koştum. lhtiyatlı da\Tarunak 
için, duvarlara sürünerek geçer
ken, imdad çanını çalmağa mah 
sus ipin altına geldim. Çan tok 
mağının bronza vurmasına mani 

olmak için, bu ipi yavaşça ken. 
dime doğru çektim. Sonra, hiç 
tereddüt etmeden, ipe asıldım. 

Kendimden hiç de beklemediğim 
bir çe\'iklikle surun üzerine doğ· 
ru giden \'e üzerinde devriyele-

' F'aJta rin dolaştıkları yere kadar tır. 
~ lam . t. Serj, sen bize, bun- mandım. Bir elımle bir mazgal 
~~1 

sene ewel Li ·tallı deliğine asılırken diğer elimle 
lızıı hiçbir ilden nasıl kaçtı • de, çanın ipini tabii haline ge. 
, Ca ZClrnan anlatmadın. tirmeğe çalıştım. Bu iş bittiği 

bir ley:~. bu hiç de enteresan zaman, mazgal deliğini aştım \C 

' lia"""KU •• Kaçtık işte. olduğum gibi, döşeme ta5larına 
~ anı~Jr. Bize bunu muhak. yüzükoyun uzandım .. Filhakika 
~. Rtne • Bundan iki sene "· on adım ilerimde, bir gölge gör-
11 İJldt böyle bir gecenin saat müştüm. Gözlerimi falta~ı Rihi 
' .\ı ne Yapıyordun. açarak baktım. Karanlığa alı~ık 
~ nıtıd~a _listallz hapisha - olduğum için, dehşet içinde, bu 
·~huki nu boğuyordum.. gölgenin ha\'a almak üzere kol. 
~ \'t h,r: gayet iyi bir adam. tuğunda oturan hapi:Jıane mü-
tiııde Çok • ~e ben de onun üze dürü olduğunu gördüm. Yanın-
Olacatını. ı~·ı bir tesir bırakmış da kimseler yoktu. Scs~izcc ) ak. 

Alay etr !aştım. Adamcağız uyı.kluyor. 
' l b ırn: du. Kafamdan çılgın bır düşün-~ . a ii tab·1·11 
~ı t~ . · ce geçtı. Ucunu sivriltmiş oldu. 
"~illi tttı: ğum demir parçasını çekerek o-
~. ı::~ 0 lun ki do~ru söylü- nun boğazına dayadım. Sıçraya-
~ trauıı~~r ona tesadüf eder- rak uyandı. Kulağına: 
ınisaıır ~ bir kaç gün için _ Susun .. ses çıkarmayın 1 
~. ~ evimde ahkoya- Diye fısıldadım. 
~"""' ~faeeı-a ki.. _ Mösyö Nistozof? Deli misi. 
._c>ksa hi~bi Yı başından anlat.. niz? Derhal hücrenize dönün .. 
'Ml. r lty anlayamıyaca-. Aksi takdirde nöbetçileri çağı. 

"ııı~S~ halde dinleyin! Biliyor ~~fösyö Nelli, beni dinleyin N ~~a Çernovi. a. dedim.. Eğer nöbetçileri çağır· 
~liğj~"""1?ten sonra, sıze mağa kalkarsanız, o zaman asıl 
~ile ita ltstaılı hapishane· siz delilik etmiş olursunuz .. Çün 
ll~nPatılc1un. Tabii ilk i~im kii size namusum üzerine söz ve. 
:qPİShane~üunu aramak oldu. riyorum ki, ağız açmanıza \'akit 

Ottu bu i ~ dürü mösyö Neli bırakmadan boğazınızı delerim. 
~llfiyersı~e _tanıyorduk - Jyisi mi kaçmama yardım edin! 
;ıar han:U tlınden geldiği _ Fakat. diye mırıldandı. bu 
~ btni faıl:trnete çalışacağını na imkan yok. Başım belaya 
bn.: fttına sıkınıyacağını söy- girer .. Ben aile babasıyım! 
~ buı l'llukabil firar teşe~ - Başınu beli.ya girmez. Niha 

Patron gizli .. 
ce büroya gi • 
rer ve memur • 
Jardan birisi -
nin masa üze

rınde uyuduğunu görür. 

Arkada~lanndan biri memu -
ru uyandırmak için onu gizlice 
dirseklemek isterse de, bunu gö. 
ren patron şöyle der: 

- U}'andınnayın .. Bırakın u 
yusun. Çünkü uyuduğu müddet
çe bir iş sahibi vaziyeti muhafa 
za edecek, uyandıktan sonra i
se, bu \'aziyeti kaybedecektir. 

Ltintak haki
mi - Karınız 

ı: kendisini deh 
şet içinde bı-

1 "" raktığmızı, 
korkulluğunuzu söylüyor. 

Mevkuf - Bay hakim .. Sizi 
temin ederim ki ... 

Hakim (alçak sesle} - l\fe. 

rak etmeyin .. Bu işi nasıl yap. 

tığımzı bana da öğretirseniz sizi 

serbest bırakırım. 

Kendisini be-

:1 B: ğenmiş deli • 
! j _ kanlı - Evet. 

· ben evlendi -
ğim gün bir 

çok genç kızlar bedbaht olacak
lardır. 

Ablaq - Demek bu kadar çok 

genç kızla e\'lenmeğe niyetin 

var, öyle mi? 

* * 

de durmadı. 

- Saatin mi? 

- Bundan bir 
saat ev\'el a -
atimi irmağa 

düşürdüm, öy. 
le olduğu hal. 

- Hayır, 1nnak. 

EGLENCE -----------

Hindli fakir 
- !sterseniz, 
size haliha -
zırdaki vazi • 
yetinizi, ma. 

zinızi ve ı:ıtikbalinizi bir kah\ e 
fincanında veya kağıtlar üzerin
de okuyayım. Tahmin \'e görüş 
!erimde kat'iyyen aldanmam . 

Genç erkek - Bunun için gel 
memiştim .. Şey .. Kızınızın de:sti 
izdivacına talibim de .. 

Hindli fakir - ya? .. Şu hal. 
de bana, vazi~iniz .. işiniz .. müs 
tak bel projeleriniz hakkında iza · 
hat verin .. 

alabilir miyim? 

Mahcubiyet : 
- Şey! .. Bay 
direktör .. Şey! 
Bir kaç gün -
lük mezuniyet 

- Mezuniyeti ne yapacnksı -
nız? 

- Şey!.. Nişanlım .. Şey! .. bal 
ayı seyahatine çıkacak ... Ben 
de ... ona refakat etmek istiyo • 
rum! .. 

{r. * * . ~ . Küçük Hasan 

..

. '"""- parmaklan ye 
şile boyanmış 

olduğu halde 
evine döner. 

Annesi de onun bu halini görün 
ce §Öyle der: 

- Herhalde, bahçedeki sıra -
nın boyaları MlA yaş mı diye 
merak ettin ve parmaklarını 

böylece boyadın. 
- Hayır anneciğim. Boyalar 

kurudu mu kurumadı mı diye 
merak etmiştim. 

{r. * 
df ,,~~ .1 Ü~ - ı "ti. 

Küçük Hasan 
- Bizim sa
atlerimiz, A
merikadaki sa 
atlerden ni -

çin 6 saat ileridedir. 
Küçük Nuriye - Çünkü Ame 

rika. çok geç keşfedildi. -

Vasati Afrikarun yerlileri o
lan Zulfilarda, erkekler, nişan -
lılarına, muhabbetlerinin ala • 
meti olarak bir koyun hediye e
derler. 

• • • 

De\'ekuşu lasilesinden olan 
Emö adındaki kuşun dişisi yu- ~ 

\'8 inşa etmez. Bulunduğu yere 
yumurtalar \'e yumurtaları erke 

{! 
Bazı hayvanlar. cidden garip 

hususiyetlere maliktirler. 
Tavşan gözkapaklarma malik 

değildir: Uyuduğu zamanlar, 
gözlerini çok ince bir zar kapar. 
Gözleri hiçbir tarafa döruniyen 
baykuş, vücudunu katiyen oy. 
natmadan, başını istediği tarafa, 
hattA tamamile arkasına çevirir. 
Kurbağalar ancak ağızları ka. 

palı olarak nefes aldıkları halde. 
balıklar, teneffüs cihazlannı iyi 
ce isletmek için ağızlarını müte
madiyen açıp kapamak mecburi. 
yetindedirler. 
Yılanlar arasında garip bir 

cins vardır ki, bunların dişleri •• 
rnidelerindedir. 

''Eşas,. vücuduna nisbeten ba.. 
cakları en uzun olan kuştur. 

Bu kuş hep sular kenarında 

yaşar. tj~ ilam UDrnıyacağıma dair yet biraz azar işitirsıniz .. Fakat 
~llttiu. Söz USUrn .üzerine ö is. bu herhalde, şuracıkta ölmekten 

ğe bırakır. Erkek 8 hafta müd. 
detle kuluçkaya yatar ve sonra 
da yavrularını büyütür. - - ,_,, ,_ -- - ... 

'lııı. llıilnasebe~ned mahpus! daha iyi bir şeydir! Onüme dü-
~ Yegane · ~ e ona. ce. ~üp yavaşça yürüyün .. Hücreme 
~ biran ::hın khapisha· dönüyorum.. Kendi yerime ora-
~~'1 ııö ı . urtulmak da sizi bırakacağım .. Başka tür. 
~~~ isttd~ ~ırn. Ve bana gös lü hareket edemediğim için affı 
ta. 'Yı ~kkh ilı kolaylıktan do- mzı rica ederim .. 

da l>ı"nular ettirn. Bundan son 
'ICI tun Adamcağız itaat etti ve nö. kl:ı~~l?n 1 . 

1 hazırlamağa 
k~brn kı ay ~artında, kar. betçilerin önünden geçerken, 
~l"l(ta l'llilthış güçlükler ona konuşmasını ve bana çıkış 
~ l'll. 'le tok İyi bir fikir edin- yolunu göstermesini emrettim. 

~~ n:'~hahzların nezareti o da, nöbetçi zabitinin duya-
t~ntu Pıshanenin kal~i için bileceği birse le: 

~ıı ttlc ~esnasında, en mü- - Mösyö Nistozof, dedi, bu-

~e ~ı ~erlerini gözden ge. radan geçebilirsiniz .. Yam tek-
ıı.._~ 8'ıtu ş ırn. Suru aşmağa rar görüşürüz inşallah! 
k11l hend dı~r~~n çe\'reliyen Zavallı adamcağız! Onu hüc-
~ "eı-d~n ıçıne atıltnağa reme kapatarak. demir parçasi-
li( ~ll buı~rn .. Sonra işin çıkar le kapıyı iyice kapadım. Manto. 
laı.,~r faar caktım. Birkaç saat sile şapkasını çıkardım. sonra 
ı.~. 0~)'etten sonra, karyo. ağzını tıkıyarak, bütün vücudu 

~s b" santimetre \IZUft· nu sımsıkı bağladım. Şapkasile 
lrd-· ~ y % t?tuvau ...... ır parçası kopar mantosunu giydim ve al'tır agır 

t ~l>arvası ak oldum ve bu de.. nöbetçilere doğru yürüdüm. A. 
~l\ t~ nı larn Yedi gün, hüc damlar hapishane müdürü mü 

I~ Sivri~u~·artanna sürterek zannettiler? Yoksa onun biraz 
Jtt"Qt h'nl t~ıın. Böylelikle e- evvel söylediği sözleri duyduk-
bir "a~ı. 8~r SİİAh hem de A· lan için. müdahale etmekten 

t~de aleti, mehtapsız korktular mı? Bunu bilmiyo. 

Rakamlarla işaret edilen yerle ri aşağıda gösterilen renklere bo 
yayın. 

O: Beyaz, 1: Pembe, 2: Gri, 3: Açık kahve rengi, 4: yeşil, 

5: kırmızı. 6: siyah. --...... --...... ---...... --,_,..._ ________________ ,_,..._ __ ,_,___________ ~ -~ İÇin ku~tPınn kilidini sök. nım. Bildiğim şey şudur. Dışar-
~"'-~n °'1alaandım. Tam ağus. daki nöbetçiye, müdürden ko - rım onun bir hayli paylanması. 
ı~~~ tıze rınctaydık. Ha\'a pardığrm parolayı söyledim, o na sebebiyet verdi. Maamafih, :"ll rrı re dışa 
~tjlllq \lhafızla 1 nya Çıkmış 0· da beni tfifeğiJe selamladı · Oı~a- kendisini sımsıkı bağladığımı 
~""li "artıra karşılaşmam nya çıktım! Bazı do~tlar bana söylediği için ceza görmedi... 
'-""' Ri ı.. Fakat her te- öyle müthiş bir at kiralamışlardı 

ş ı i r 

l\UçUk le rln 
eserleri 

LTnlilde bütün Ynkiılerini o. 
yunla gcçlrıniycn, şiiri anl:ııııaRu, 
~üıl• I yazı ynznın~a calışmaAı da 
kt-nılisinc l'ğlcnrc yııpnlıilcıı kii
çük okuyuculnrınıız bulurııhı~unu 
göriiyoruz. KN11lilcriııi teşvik {'!_ 

ıııek için şöyle Lir karar Yerdik: 
Yalnız ilk okulların üçüncü, dör
ılüncü ve beşinci sııııflnrındn bu
lunan küçük •okuyucularımızın 
gönderecekleri üçer mısralık şl. 
irlerl her harta bu s:ıyfada neş • 
redecdlz. Ancak bunl:ırın hiçbir 
)"erden kop)·e edilmemiş olması 
ve bizz:ıt mektep adresini ve sı
nırını bildiren küçük okuyucu. 
muz tarafından yazılmış ve mu
,.affak olmuş bulunması şın-ttır. 

Aşa!ııd:ıki şiiri Lize yollır:ın 

olrnynrumuz onuncu ilkmcktep 
üçüncü ııınıfını daha bu yıl bllir
miştlr. Onu tebrik ederek şiirini 
koyuyoruz.: l 

FIRTINA 
Dalgalar a:mıı gibi 
Saldırıyor her yana 
Bircok kayık batırdı 

Bu kudurmuı f ırlma 

Açıklarcla bir vapur. 
noralayıp dur1111or 
nnıı da hırpalıyor 
Bu kudurmuı fırtına 

A timlerin 
iddialarına ba 

kılrrsa, ay bi

ze radyo mev. 

celerini gön -t 1 'l::tfıııi ~e karar \'ermiş· ki. bir gecede, limana \'ardım.. Serj sustu \'e derin bir düşün-
.. ~- '- anatırca!\ına çalış- Oradarı da vapura bindim .. işte ceye daldı. Hiç şüphesiz, kor.. deriyor. ller tarafta çığlıklar 
tı. ~ ı...:_ " 1 h · · · _Bunda şaşılacak bir şey yok K nrı1ıuor rü:nıtra ~ h .. .,q. faaı· a Y e t dört bu kadar.. kunç esirler kalesindekı milthış Runn yapan bir şeu var.: 

· · ....... ~Yetten sonra ka.. - Ya hapishane müdür? macerası, gözleri önünde can .. kil Böyle havai ve ucuz Bu kudıırmuş fırtına 
Wiııa:...__:~ll'kanıdan-==:::'.~ka.~~---=-::..EB~ilAb~a~~LQS!!!!ndi~·~muklli~fnıira~.:._.....!!lanmı!D!ll~'------------------21~1~·...J!Si~es!!...!!!herk~ese~~ö~nd~e~nr~·~ı ---------'WiW~·~·-OFlDOGER 

BULMACA 

Hu gun size biraz uğraştırıcı 
bir bilmece soracağız. 

Yukardi resimde gördilğUnUz 
beyaz yuvarlakların içine öyle 
rakamlar koyunuz ki düz beyaz 
çizginin üzerine Uçer üçer yer. 
leşmiş olan beyaz yuvarlaklar
dan, ayni çizgi üzerindeki beher 
UçtinUn içine koymuş olduğunuz 
rakamların cemini yaptığımız 

zaman elde edeceğimiz aded 
20 olsun. 

Yukardakl şekilde üzerinde 
Uçer tane beyaz yuvarlak bu
lunan düz beyaz çizgilerin adedi 
dokuz tanedir. 

Bilmecemizi yaparken, bir ke
re kullandığınız rakamı tekrar 
kullanmamanız 18.zımgeldiğine 

de dikkat ediniz. 

Halledenlerden birinciye blr 
kol saati, ikinciye bir pergel ta
kımı, üçüncüye bir şişe kolonya 
ve aynca 200 okuyucumuza muh 
telif hediyeler vereceğiz. 

H ABER " 
ÇOCUK SAYFASI 

BUmece kupona 
16 TEMMUZ- 1938 
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Mısır muhteliti 
. ·····~,.(~ 

•frıi ~~ 
ıstan bul - l zmi r-Ankaru .. 

Ağustos sonunda . 
şehrim izde Jki 

müsa baka yapacak 
Mısır muhtelit futbol takımı gelece'k 

ayın sonlarına doğru memleketimize 
gelecek ve ilk maçını 27 ağustos cumar 
tesi günü İstanbul muhteliti ile şehri
mizde yapacaktır. 

ikinci ır.üsabaka da yine İstanbul 

muhteliti ile 28 ağustos pazar günü 
yapılacak olan revanş maçıdır. 

Misafir sporcuların Türkiycdeki 
üçüncü karşılaşmaları 4 eylulde İzmir
de, İzmir muhteliti iledir. 

Ayni tarihlerde İstanbul muhteliti 
de fuar kupası maçlarını oynamak üze
re tzmirde bulunacaktır. 

Matbuat futbol takımımn galip geldiği Galatasaray miilckaitlerilc beraber geçen seneki Galatasaray bayramında 

IF al lnl ~r- ® (g n : 
Şehrimizde iki maç yapacak olan 

Mısırlılara karşı muhtelitimizin ne şe
kilde çıkacağı henüz malum değildir. 

Her iki karşılaşmada da ayni kadr.cr 
nun muhafazası düşünülebileceği gibi, 
ilk maçın Altılar muhteliti ile ikinci 
müsabakanın da milli kiline takımları 
karışığı ile yapılması da muhtea:ıeldir. 

Gaze feci !er takımı 
maçı? ve yaıınki 

Macar yüzücüleri 

Yüz metrede 
Bu karşılaşmanın senenin 

ketlerinden biri olacağına 
en hoş spor hare
şüphe yoktur i 

)'Uncusu .Muraddan lıerbiri birer astır. Yeni bir dünya 
rekoru yaptılar 

Matbuat futbol takımına - bir spor 
bayramı olmamakla beraber - bu pazar 
gilnU yine bir maç çıkardılar. 

Budape§te, 15 (A. A.) - Dün akşam Geçen sene bu mevsimde yapılmı§ o-
Macar yüzmo ekipi serbest yüzme ile lan Galatasarayın otuz üçüncü senei 
4 X 100 metreyi 4 dakika, 2 saniyede devriyesindeki merasim esnasında sarı 

katederek dünya rekorunu kırmıştır. kırmızılıların mütekaitleriyle karşıla • 
Bunan evvolki rekor 4 dakika, 2 sani- §an ve neticede 1-0 galib. gelen gazete
ye, 4/10 idi ve Alman ekipi tarafından cilerden mürC'kkep futbol ekipi, yarın 

/tesis edilmi§U. da Anadoluhisar sahasında tstanbulspo. 

AlfDaı<dloO u<dl aı s~oır 

Balıkesir lik maçları 
124 Temmuzda nihayetlenecek 

Balıkesir 12 (Hususi) - Spor böl
gesine bağlı; (A) kümesi olan merkez 
klüpleri birinci ve ikinci takımları 

arasında iki devre. (B) kümesine da
hil olan Edremit - Havran klüpleri ile, 
(C) kümesine dahil olan Bandırma -
Gönen klüplcri yalnız birinci takımla
rı arasında ve bir devre olarak tescil 
muamelesini ikmal etmiş dokuz klüp 
arasındaki lik maçlarının futbol fede
rasyonunun çok fazla sıcakların hüküm 
sürdüğü şu zamanlarda yapılmayarak 

eylulde yapılmasına dair olan karan 
üzerine geri bırakıldığını yazmıştık. 

Öğı-endiğimize göre; spor bölgesi, 
merkez kümesinin bir maçı ile, netice
lenmiş vaziyette olan küme birinetleri 
arasındaki final ve dömifinal maçları
nın kati neticesinin hasıl olmasını te
min için futbol federasyonuna müraca
at etmiş, federo:syon buna muvafakat 

ettiğinden maçların devamı kararlaş

tırılmıştır. 

Bu son vaziyete göre gelecek hafta 
da Yurd ve Birlik birinci ve ikinci ta
kımları karşılaşacaklar ve bu maçın 
neticesinde mmtakanın ikinci takımlar 
birincisi meydana çıkmış olacaktır. 

23 ve 24 temmuzda da yapılacak 

olan dömifinal müsabakalarına iştirak 

edecek olan küme birincileri ~u takım
lardır: 

A kümesi olan merkez klüpleri birin 
cisi İdman yurdu. 

B kümesi olan Ege klüpleri birinci
si Havran. 

C kümesi olan Marmara klüpleri bi
rincisi Bandırma idman yurdu. 

Cizrede tut oı 

Cizrt, 12 (llıısusi) - Cizrede spor faali yeli gii11 geçli!:çc artmaktadır. 
Mcı:cut Lc§cl.•kullcrtlrn Cizre spor klubu son gimlodc il.i:ıci bir futbol c/dbi dolıa 

kurmuş. bu gençler de eski arkodaşloriylc çalışmağa başlamışlardır. Bundan başka 
Cizre /lalkevinin spor şubesinin futbol ta kunı da tesis cdifmiştir. 

Burada spor hareketi genç ı•c gayretli kaymakam Baki lJaşaranın ll'şt'İk ve mil 
;;alıeretiyle Jıcr giin biraz daha canlanmak tadır. 
Yukarıdaki resmimizdc yeni kmulmı Cizre Ilalkct'inin futbol talmm göriilmcli:-

tedir. 

run ihUyarlariyle çupışacaktır. 
Saat on yedide yapılacak olan bu çok 

mühim ( !) müsabakaya iki taraf da aza. 
mi kuvvetleriyle i§tirnk edecckleri..i, 
lstnnbulsporun on birlerini gizlemeleri 
de aöstermektedir. 

Siyah sarılıların bir silrpriz yapmala-
nndan ko:-kan matbuat takımı kaptanlığı 
da en becerikli elemanlarından bir tim 
kurmaktadır. 

Gazeteciler de o gün sahaya çıkacak 
arkndaıılannın isimlerini pek ilfın etmek 
istemiyorlarsa da bizim hususi istihba-
ratımıza göre geçen seneki Galatasaray 
galibleri bu sene şöyle bir onbir teşkil 
edeceklerdir: 

Kaleci: A. Fuat; 
Mildafiler: İzzet Apak ve Refik Os

man; 
Muavinler: Naci Sadullah, Ahmet A

dem ve Murad Kayalıan; 
' Muhacimler: Osman Cemal, Şazi Tez-

can, Sedad, Osman Milnir, Salahaddin, 
Yekta, Sabahaddin, Ercümend, Ihsan 
Arif ve foto Ali ..• 

Asıl timde kaleci Fuat, senelerce Ga
latasnrny klübündo kalecilik etmiş, fa
kat Fransada tahsildeyken futbolU bı -
rakarak at sporlarına heves etmiş eski 
bir sporcudur. 

İkisinin ağırlığı üç yüz kiloyu aşan 

müdafilerimiz Refik Osmanla 17.zet Apak 
bu yerin hakiki birer namzetleridir. Se
nelerce evvel Türk futbolünün şiiri o. 
lan Rcafiğin yanında memleketimizin en 
iji ve düzglin vuruşlu ( !) sporcusu lzzet, 

matbuat takımının en kuvvetli müdafaa 
hattını kurmuş oluyorlarsa da İzzetin 

son gUnlertleki rahntsızlığı ve bu yüzden 

her gUn 6-7 gazoz, on kadar dondurma 
yemek mecburiyetinde oluşu kendisinin 
tam formunda olmadığını göstermekte -
dir. 

Haf hattında: röportajcı Naci Sadul
lah, meşhur saksafonlu hakem Ahmet 
Adem ve nihayet takımımzın en genç o-

A lsancak ~lanisada 

Yı ldır11n lakıınını 1-2 yendı 
Manisa 12 (Hususi) - İzmir liki 

ikincisi ve milli küme takımlarından 

Alsancak birinci ekibi bu hafta Mani· 
saya gelerek Yıldırım takımile bir ma'.i 
yapmıştır. 

Hakem Envcrin idare ettiği bu mü
sıbaka çok heyecanlı geçmiş ve ilk 
devrede üstün bir oyun oynayan Ma
nisalılar bu kısmı 1-0 galip vaziyette 
bitirmişlerdir. 

ik;nci haftaymda takımı değiştiren 

İzmirliler bu devre esnasında hakim 
bir oyun çıkarmağa muvaffak olmuş
lar ve iki de gol atarak müsabakayı 2-1 

kazanmıştır. 

Yıhlırım klübü önümüzdeki hafta 
İzmire giderek hu maçın revanşım ya

pacaktır. 

Galatasaray maçında olduğu gibi bu 
hafta da bu hattı geçecek rakib muha
cim hattını pek göremiyoruz. Hem bun
dan atlasalar bile Refikle İzzeti devir
meğe imkan var mıdır? Muhacimlerimi· 
zo gelince, Galatasaraylı olan foto Sala
haddin seri bir futbolcüdür. Yegane ha. 
tası; takımımızın ender yaptığı düzgün 
bir hilcum esnasında taç çizgisinden çı
kıp makinesini boynuna takarak bizim 
"Ali" yi atlatmak hevesine kapılması -

dır. 

Şazi Tezcan; bütün memleketin hatta 
birçok Avrupalı sporcuların tanıdığı bu 
yakı§ıklı hakem, Darlişşafaka ve Beykoz 
klUblerinin esbak kalecisi, bizim takım
da sağ içte oymyacakmış. Bu yerde de 
acnba hakemlikteki oyunları kadar gU

zcl bir o;'Un çıkarabilecek mi? 
Merkez muhacim Sedad, Fenerbahçe

nin o eski ve meşhur Scdadı, geçen se
neki müsabakamızda yegane golümUzü 
atan Sedad, pa:r.ar günü de sahanın en 
faal oyuncusu olaca~ına şüphe yoktur. 

Sol içte Osman Münir, yine geçen se
neki mlisabakadn olduğu gibi beş on da
kika koşacak veyahut koştum zannede
cek, on dakika sonra yerini ihtiyat arka. 
daşına bırakacak ve soluğu "Fırıld:ık,. 

da alacaktır. 

Sol açık Osman Cemal, takımın yaşı 

en ihtiyar, fnknt gönlü en taze oyuncu
su, bir zaman tulumbacılar üzerinde en 
büyük tetkikler yapmış bir muharrir ol-

duğuna göre, yaşına başına bakmadan, 
tam bir kurşun siiratiyle koşup karşı

sındaki müdafileri deliye çevirecek vo 
rakip mUdııfaa hntlarını delikdeşik ede
cektir. 

Ihsan Arife gelince, bu minimini boy
lu aslan, yorulmamak için belki do son 
zamanlarda hiç aşağı inmediği 195 bey
gir kuvvetindeki model hiç eskimi
ycn ( !) otomobiliyle iştirak etmek isli
yecektir. 

Genç arkadaşlardan Sabahaddinin na
sıl o~'Ilıyacağı, ancak gelecek scyirclle -
rin şC'klinc bağlıdır. Eğer sahanın Lna. 
rmda toplanan ba) anların adedi çok o -
hırsa. bu yakışıklı arkudaı;ın aklı hep 
kenarda kalacağından takımına büyük 
bir ha; rı do!tunncağını sanmıyoruz. 

l~cssanı Ercllnıcntsc, oyun :ırasında 

bazan rakiplC'rinin bir('r hirc>r krokhıini 

çiımeyo kalkışmazsa Galatnsarayın knr-
0ısında old;ığu gibi, muvaffakıyetli bir 
varlık gö~tC'rC'cC'~ine şilphe edilemez ..• 

Gen~ baba Yektanın, sevgili oğlu ile ı 
bebek oyununu bırakıp· maça gclC'lıilece
ğini pek sanmıyoruz ama, şayet gc•lirsc, 
sahadaki :>2 oyuncunun en naziki hiç 
şliphe yok ki o olacak, arkadaşlarından 
pas verip alırk<'n, "müsaade eder misin 
lmrdcşim,, derneği knt'iyycn unutmıya -
cnktır. 

lt"'oto Aliye gelincC', on adımda bir yol
da kalan yerden bitme otomobili ile üs-

mulıtet itl er i 

Fuar kupası 
Müsabakalarıod8 

kar~ı laşaca k ıar 
'frl~ 

İstanbul - İzmir - Ankara • . ti 
muhtelit futbol takımlarının bır rı1" 
nuva maçında karşılaşmaları tal<J 

etmiştir. ııa 
Senenin en ehemmiyetli spor ) 

!erinden birini teşkil eden bU bil~ 
futbol turnuvası izmirdc fuar 111 

betile 1 eylCılde başlayacaktır· 0 
Elcminasyon usulilc yapııaca1'. ıf. 

turnuvanın galibine fuar kupası 15 

bir kupa verilecektir. / ______ ____,.,, 

Bisiklet 
TlYı ır~n"e 

lbnırn ırucn n ~ı 
Talat kazaııd! 

Türkiye bisiklet federasyorıll .. iı 
. d'I . 1 c:aıı'lr 

fından tertıb c ı mış o an " d~ıı 

müsabakalarından sürat koşusu ·ıefi' 
bah Küçükçekmece asfalt yolll U 

yapıldı. i.Sİ~\t 
Muhtelif mmtakalardan 24 b ~ 

iştirak ettiği ve eleme şeklinde ) ısıt 
bu koşuların mesafesi de bir 1'

110 

idi. ı;r>" 
Kar dö final mUsabakasında!rdcıı• 

radan dört. Bursadan, Eskişehi tıet Jf 
mitten ve lstanbuldan da birer 8 vJ .. 
mıştı. Bu sekiz müsabık aras~~dll • 
rış çok heyecanlı geçmiş, netıC e~ 

lat, Erdoğan, Bekir ve Ali döıtl~ill" 
kalmağa muvaffak olmuşlardır· ıjl 
milli bisiklet takımımızdan Taıtıt~ıı 
kiye sürat birinciliğini kazandl~il 
koşusunu müsabıklar §U sırayla 
ler: 

ı - Talat (Ankara). 
2 - Erdoğan (Ankara). 
3 - Bekir (Bursa). 
4 - Ali (Eskişehir). t" 
Yarın snb:ıh da saat 6,30 da tel~ 

Edirne asfalt yolu üzerinde 150 ııı·eı 
relik mesafede Türkiye muka"cııı ~ 
rinciliği t.ıüsabaknları yapılacak~~~ 
14 mmlnkntlan 32 koşuou ko~ 

e>'o 
kUdardan Anadoluhisarına gelill ~tf 
yetıenen bu arkadaş, berınutad .:~ 
bozulup yolda kalmazsa, maÇB ) 

eek tir. ıcei$' 
Bcylerbe;i takımının eski kil tel' 

lan Ali, şimdi kaleci oynamak. i:e 
ğinden takımın hangi mevkiiJl ~ 

Jllllç 
göstereceği meçhul. Bu mUhinl 
kC'mi de Ahmed İhsandır. ~ ~ 

ıııı) 
Velhasıl, seneden seneye .sa 601 

A Jl!I 
knn "bizler" yarın da çadırı .1> 

sarında kuruyoruz demektir. 

• • • - ııd•ıı: 
Ga1.ctccilcr takımı kaptnnlıJ; 1 J5 
Yarın Anadoluhisar sahasındn cıı~ 

lıulspor tckaild takımyla ynP1\~tt11 
maçta oynayacak arkadaşların 
aşağıda yazılıdır: t~ı4 

UbU Takımımıza Anadoluhisar kl ~iti 
fından bir öğle ziyafeti verill:~cc Jl 

··dcıı 
sabahleyin S""t 11,5 da köpru l<ct 
doluhisarına knlan 1Bpurla hııfC 
lecektir. ı-ııd 

. . ar et• Bu vapura yetışemıycn r 

saat 12,35, 13,55, 14,30 ve so~cıııtı 
15,20 vapu.lariyle hareket e ,ıı 
Takımı teşkil edecek nrkadnşlıır 
dır: ~! 

..... ıııı eJ 
Haberocn: fazct .ı\pak, os ... .., ~ 

dcw' Foto Ali, A. Fuat, Ahm.:ıt f'1 , 
hatUn. ""d~ 

Tundan: Şazi Tezcan, Naci ..,ııt ff 
Cumhurij .?tten: Sedad, ncs~ .. 

ddV" 
m('nd, foto Namık ve Sal5.hn i 

1 
,.e 

Kurundan: Osman Cema 
Rngıb. 

Akşamdan: Ulvi Ziya yenn1: .;11\!I; 

Ö 
. }'>/) 

Ronpos~adnn: mer Bı>sıın .,11ıı· 
r ~·!il' 

Son 'i'clgrnftan: Murad J\6.1 

Yc>ni Sabahtan: Atıf. . 
Kırmızı Beyazdan: 1hs:ın J\ri!~ıırt 
Golden: Refik Osman (takrtı1 
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bir F'ransız mecmualarından biri doktorlar arsında dikkate dC"ğer 
z anket açmıştır. Gilneş b::ınyosu sıhh::ıt için faydalı mıdır 
c: ararlı mıdır? Mecmuanın son sayısında bu ankete gelen ilk 
,,. cvap}arı okuduk .. Ayrı ayrı her biri akla uygun gelen bu cc. 
:Plar biribiri/le karıştırılınca görünen tezad karşısında insan 

~ .. ~'.~ıp kalıyor ve istmıiye istemiye dudaklarından şu sual dö
,_u ~Yor: Bu ·.adar basit ve hayati bir sual karşısında demek fen 
~atı b" 

ır cevi!.p veremiyor. 

Ji~· İ5rninin üzerinde profesörlük, mütehassıslık, hastahane şef
h &ı gibi bir çok Unvanlar sıralanmış bir dcktor kısaca : ''Güneş 

13aYattır, insan hayat menbaından kaçar mı'!,. demek istiyor ... 

du kan kym.ıatin tamamen aksini iddia edenler de vr .. Onların a. 
( ısiınleri üzerinde ayni Unvanlar eksik değil.. Bunlardan biri!.İ 
~ecrnua. ycızısının başına yazdığı mütaleada, bu doktorun 

y IIı:tler arası tıp aleminde büyük bir şöhret olduğunu kaydedi
d or.) şu satırları yazıyor: "Güneş altında saatlerce hareketsiz 
~ intihar etmekten farksızdır. PHijlarda kum üzerinde 

saatlerce yatmak bir moda salgını halini aldığı gündenberi ve. 
reme tutıılanlc.nn sayısı bir buçuk misli artmıştır. İstatistikler 

bunu knt'i surette gösteriyor. Bunları söylerken güneş ıeığının 

hayata zararı olduğu iddiasın:ia değilim. Benim düşman oldu
ğum hareketsizliktir.,, 

Doktorlar istedikleri kadar biribirleriyle münakaşa ededur
sunlar. Moda hükimiyetini icrada devam edecektir. Yanık et mc
dası kadınları çıldırtmakta devam ettikçe vücutlar gene kum. 
!arda teşhir edilecek, buna inanmak icap eder. 

Onun için biz burada deniz ve güneş banyoları meselesini 
sıhhat bakımından değil, bir moda ve kadın ~i olarak tuvalet 
bakımından ~ÖT.den geçireceğiz. 

Yüzmek, •deniz sporları yapmak, kumda yatmak suretiyle 

kendisini fazla giineşe maruz bırakan kadınlar, yüzlerine ve vü
cutlarına ayrıca dikkat etmek mecburiyetindedirler. 

Zira hususi ihtiyat tedbirleri almadan yapılan güneş ban
yoları deriyi kurutur, büzer, mesamatı genişletir. Kuruyan, 

-.. 

.. 

.. . . "'" 
biizülen deri l:iuruşur. Yüzdeki çizgilerin müsebbibi güne§tir. 
Mesamatı genişliyen cilde kan hiicum e!der. Güneş yanığı de

nilen ve senelerce devam eden yanığa bcnziyen yaralar dn bundan 
husule glir. 

Banyoya girmeden evvel vücudu yağlamak $Uretiyle bu 
mahzurun önüne geçmek istiyenler, yağlanmanın vücudu ku. 
rutmağa m kuvvetli sebep olduğunu unutanlardır. 

Ciltlerine çok itinalı olanlar, iki türlü yağ kllanırlar .. Ban
yodan çıktıktan sonra ıda bu maksat için yapılmış, hususi krem
lere müracaat ederler. 

Kadın makiyaj yaparken vücudunun yanık rengiyle, yüzü • 
nün boyası arasında bir tenasüp gözetmeğe de mecburdur. Fa. 
kat en ziyade dikkat edeceği nokta saçlarıdır. Zira ıdeniz suyu 
hem sa~larda k~pek yapar, hem de saçları kurutur. 

Diğer taraf tan tuzlu, su saçları biribirine yapıştırır, rengini 
açıklaştrnr. Onun için detıizden çıkar çıkmaz scğuk su ile saçta
n yıkamayı un'\ıtmamahdır, bu suya bir parça şeker ilave edilir
se, deniz suyunun zararı tamamiyle karşılanmış olur • 

~--~--------~--------------------------~~-----------------------------------------------------------:---~~~--~------------~----~ 

_J 

Kayseri, Bayan Nimet Keskin: -
Solan halıların rengini açmak, onları 

parlatmak miimkün müdür?. 

Bir Jahnanın iç yapraklarını ufak u. 
fak doğrayınız. Halıları bunlarla ovu · 

nuz. Hem temiz olur, hem de eski par
laklığı geri gelir . 

Pangaltı, Bayan Fcdde Öztoprak: -
Yağmurla bozulan kadife bir robun na-

. 

1 s © ır U:JJ l1il llJI (ğ 1 
1 Cevap vcı elim , __ _ 

sıl temizlenip düzeleceğini öğrenmek 

istiyor. Yumuşak bir fırça alınız ve bu. 

nunla sıkı fırçalamak şartiyle robunu· 
zu süpürünüz. Ufak, adi bir elbise sü-

pilrgeniz var ise fırça yerine bunu 
kullanmak daha doğru olur. 

,,. r ...... ... , , 
• 

Sonra ütüyü ısıtınız. Ve .ıslak bir 

bezle ütüyü tamamen sarınız. 'Utüyü 

robo dokundurmadan az yüksekte tu

tunuz. 'Utüden çıkan buhar kadifenin 

yatık <luran havlarmı düzeltebilir. Son-

ra ufak bir değne'k parçasiyle roba ya

vaş yavaş vurunuz. Hiç yaf: :nur yeme

miş gibi olur. 

l 
1 

( 

Nasıl giyinmeli? 
.----- ıwwws ._. ~ ~ 

Eğer tayyörle so
kağa ~ıkıyorsanız: 

. . 

" / 

GUnün miihiır. 

bir kısmında otu
rarak çalışan ka
dınların kalçala
rı kalınlaşır. Bu
nun önüne ge1ı

, mek için aşağıda
ki üç hareketi 
yapmak lazımdır . 

1 - Oldukça 
yüksek bir mobil
yeye dayanınız. 

Bir bacağınızı şid
detle arkaya atı
nız: Geriniz; scn
ra yavaş yavaş ye-

ltarek . re basınız. Ayni 
Ctı Ötek' b 

nız ı atağınızla tekrarlayı 
· ~Ürnk·· • 

tag111 un olduğu kadar ba-
ızı faz] k 

a aldırmağa uğraşınız. 

2 
- En · · · gin 

0
•• erınızı bir bacağınız ger-

• tek' k 
tlu 1 ıvrık olarak yere koyunuz. 

l'flkUn old ~ 
clctH • ugu kadar sür'atle bacak 

§tıtiniz B 
dcğ·l · u yalnız kalçalar için 

ı' hcı v k 
faYdaı c arın adaleleri için de çok 

1 dır l3 
'lıt !) 

1 
· cı~Jangıçta bu hareket ; ,.e 

otoC cbilir F k 
· a at yavaş yavaş alı-

\ 

şırsınız. 

3- Ayak parmakları üzerine oturu
nuz, va kal\<ınız. Bu hareket mümkün 
olduğu kadar çabuk yapınız ve daima 
müvazenenizi muhafaza ediniz. 

Bu üç hareket her defasında en az 
otuz defa yapılmalı ve sab?.h ve akşam 

tekrar edilmelidir. Uç hafta bu hare
ketlere muntazaman devam edenler 

kalçalarının inceleştiğini 

göreceklerdir. 
kat'iyetle 

... 

" 

..... ~ j 

I 

Pi ô. i Elbiseleri 
1 - Tam bir plaj kostümü. Düğmeli 

bir eteklik, bir sutiyen, ve kısa kollu 
ceketten teşekkül eder. Ayni kuma§

tan kesilmiş büyük bir güneş şapkası 

bu tuvaleti tamamlar. Şapka elbisel:ien 
~yrr, göze çarpan bir renkte ( yeşil, sa
rı, kırmızı, mavi) bir şeridle b.ağlanır. 

2 - Beyaz ve müsavi kareli 'kumaş

tan plaj kostümü. 

3 - Plaj için yeni başlıklar. Solda 

arkası bağlı bir şarpa ile kullanılan 

müstemleke biçimi şapka. Şapkanın 

rengi şort ile uygun olmalıc\ır. Bu baş

lığa Sveter jerse yakışır. Sağda deniz 

rengi fanila şort, keten uzun kcllu göm 

lek ve ayni kumaştan başlık görülü

yor, 

Baş tuvaletine ehemmiyet veri· 

niz. Şapkanız küçük olsun. Elbisenizin 

omuzları şişkin olmasın, kolları basit 
olsun. Bu tavsiyelere göre giyinmiş ka-

dının ne kadar zayıf gönründüğünü 

resimde görüyorsunuz. Geniş şapka giy 

mek, kemer kullanmak kadını olduğun

dan daha şişman gösterir. Buradaki re
sim, size kafi derecede bir fikir vere-

bilir . 

Küçük şapkalan tercih ediniz. Ta. 
yörünüzün rengine uygun fütr şapka 

ile ayni renkte şarpa kullanmağı ihmal 
etmeyiniz., 

Eğer fomhuTca isenlzı 

Tayyörle geniş şapka giymeyiniz .. 

Hasır şapka kullanmaktan da sakını -
nız .• Saç tuvaletinde yanlarda yapılan 

buklelerin ne kadar fena göründüğUnü 
anlamak için resme bakmak kafi1dir. 
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Yazan: Ş. Rober Düma - 10 - Çeviren: IFa K. 

Çiçeklerle süslü odada aşk 
saatları l/aşiyord11: ! 

Oda.smm penceresi önUno geldiği za
man slcimi bularak çektL lp aşağıya 
dü§tli. Buna tutunarak yukarı çıktı. İpin 
parmaklıktaki ucunu çözdil, halkalayıp 

bavuluna sakladı. 
Odaya kimse girmemişti. Hor şey yer

li yerinde bıraktığı gibi duruyordu. 
Yavaş yavaş soyunup yatağa girdi. 
Dört giln geçti. Dorote aşk hayatına 

artık alışmış, sakin genç kız yaşayışının 
gizlediği ihtiraslı sevgili tabiati meydana 
çıkmıştı. Benuanm daima yanında bu
lunabilmek kaygısiyle her tilrlU ihtiyat 
tedbirlerini unuttuğu bile oluyordu. 

- Sevgilim, diyordu, seni öyle sevi
yorum kf aşkımı ispat edebilmek için 
fedakArlığa razıyım. Söyle bunun için 
ne yapayım? 

Benua ona bir aralık çiçek sevdiğini 
söyleıni§ti. Dorote bunun üzerine odaSl
m çiçekçi dUkkil.nma. çevirdi. Benuanm 
ho§Una gidebilmek için kilçük bahçesin
de çiçek bırakmıyordu. Posta tevzi me
muru ihtiyar Otto Vebor'ln bu işe aklı 

ermemişti. Sahte Vanoburke hayretini 
§Öyle lihar ediyordu: 

- Kadınlar ne garip ma.hlOklardır. 
Daha bir hafta evveline kadar bahçesln 
den bir tek gUI kestim diye madma.zol 
kıyametleri kopardı. Şimdi bizzat kendi
si çiçeklerin hepsini kesmeğe başladı. 

Bonua, temiz kalpli, fenalık dilşün
mez bir adam olan otto Veberln a.rnsı
ra yaprak cıga.rası ikram etmek suretile 
gözllno girmişti 

Benua postahanede fazln kalışını de
dikoduculara makul göstermek için ba· 
hane bulmuştu; Otto ile Doroto'nin re
simlerini yapıyor, fakat bu resimler ne
dense bir Ul.rlil tamamlanmıyor, boyuna 
bozulup tekrar başlanıyordu. 

Arasıra postahnneye gelen yerli bal
km da krokilerini çizip kendilerine ve
riyor, böylece Benua Mözelbergde ya
vaş yavaş meşhur oluyordu. 

Kndmlar çocuklnrmı postahanoye gön 
deriyorlar "Haydi postahaneye ı:;it,, <Ii
yorlardı .. "Belki Holandalı senin de res
mini yapar. Hem o çocukları çok sevi
yor, ceplerinde de daima §ekerlemo bu
lunuyor.,, 

Bonua ile Dorote artık kırlarda de
ğil, kızın odasında buluşmakta.ydılar. Go 
cC'leri yüzbaşı otel odnsmm pencoresin
C:lcn mal\iın şekilde srvışıyor, iki lişık çi
çeklerle sUslU odada nefis aşk saatleri 
ynşıyorlardr. Şafaktan evvel Benua o
tele dönüyordu. Mörzelborg'de kimse bu 
vnziyctten şüphelenmemişti. 

Dorote: 
- Böyle odada buluşmamız daha doğ

ru olur. Demişti. Geceleyin ben burada 
yokken telgraf makinesiyle veya tele
fonla çağrılırsam ne yap:ı.nz? Vazüeyi 
terk suçuyla işimden olurum. Dün gece 
seninle beraber çıktığımız zaman bere· 
ket arayan olmadı. 

Bazan taUı meşguliyetleri arasında 

telefonun çaldığı veya telgraf makinesi
nin muntazam• tık taklarla resrnt bir tel
graf kaydetmeğo başladığı oluyor, o 
zaman Dorote aşıkının kollan arasından 
sıyrılarak, çırçıplak vUcudU üzerinde ör
tU namına güzel sarı saçları bulunduğu 
halde yandaki telgraf odasına koşuyor
du. 

Dorote, arada sırada, aşıkına ısarıla

rak, ona postahanede geçen chemınJ • 
yetsiz hadiselerle dolu hayatını anlatı
yordu. Benua bunları dikkatle dinliyor 
ve işine yarıyacağı mUlüharasiyle aklın
da. tutuyordu. :Mözelberg postahanesi • 
nln en bUyUk müşterisi Şafingen fab
rikası olduğunu işte böylece öğrendi. 

- Beni en çok çalıştıran bu fabrika 
oluyor. Mütemadiyen telgraf, mektup, 
taahhlltlil paket alıp gönderiyorlar. Be
reket telefonları doğrudan doğruya ha
rici hatlara bağlı; yoksa hat buradan 
geçseydi, iki veya. Uç memura daha ih
tiyaç duyulacaktı. Bu takdirde bulu!PJla
mız çok gUçleşecektl. Görüyorsun ya 
sevgilim, Allah lişıklan koruyor. 

YUzb:ışı içinden cevab veriyordu: "Al
lah casusları da koruyor!,, Fabrikadan 
her gUn bir memurun Mörzelberge ge
lip postahanoyo mektup ve saire gotir
di~'ini ve götürdüğünü Benua gene ya
takta öğrendi ve Dorote onun sorması. 
na lüzum kalmadan her giln Bonuayn bir 

çok kıymetli malnmat vcrmekteydi. I 
Fabrika erkanını, mUhendislerln isim 
terini, kimlerle muhabere ettikle;ini, a.: 
melenin, usfabııılann mikt:ırmr, fabrika
ya giriş ve çıkış saatlerini, fahri m cl
varmn gt>len ihtlynt zabıta kuvvetleri • 
nin miktannı, yeni tayyare ve motöril 
ve maden halitası etrafında dönen ri· 
vayellerl Dorote JCıf arasında Benuaya 
anlatıyordu. 

Doroto Benuaya hnjTandı. Onu §Un· 1 
diye kadar gördüğü bUtiin insanların fev 
kinde telnkki ediyordu. 

- Sen her !IC)i biliyorsun sevgilim, 
bilmediğin şey yok mu? 

Tolgrnf makinesi başında telgrafla • 
nn çekilmesi için meslekten bir tel • 
grafçı mehnretiylc kendisine yardım et. 

ı1ınıımmmım•ımmJIDD111ınaı:ırJmD• .. • "" 
Senin için birer hiç olan bu şeyleri uzun uzun anlatıyorum: uze-

rine tesadüfün şemsiye gıöf asılmış güzel bir çam ağacı getirdiği 
o çıplak, yüksek kayayı şimdiden bezeyen yeşil Umidi.ml uzun u
zun anlatıyorum; çilnkü orası bana, gönlüme pek tatlı gelen tcır 
bihler ilham ediyor. 

tikçe Dorote §aşkın Ye hayran Benuayı 
seyrediyordu. Benua ise böyle vaziyet
lerde gu cevabı veriyordu: 

- Modern adam bu zamanda her §O· 

yi bilmek mecburiyetindedir. 
- Peki, nerede öğrendin? 
- Lisede, üniversitede, bir telgraf 

ve telsiz fabriknsiyle tayyare fabrika
sında staj için bulunduğum sırada ..• 
Bunlar mesele değil ki sevgilim, esas 
mesele sana biraz yardım ederek iı.ıinl 

hafületebllmemde .•• 
Postahanenin yazı makinesi başında 

oturmuş, telgrafları kopya ederken 
genç kıza bakarak gUlilmsüyordu. 

- Daktiloda çok mahirsin. Hiç yan
. lı§ yapmıyorsun. 

- Tabü değil mi? romanlarmu maki
neyle temize çekerken az mı meleke 
kazandım? 

Dorote birden bilzne kapılarak ba
şını sallıyordu: 

- Sen benim için çok yükseksin. Se
ni muhafaza edememek endişesiyle tit· 
riyorum. Beni kendine layık bulmıya • 
caksın diye korkuyorum. 

Genç kızı o zaman kucal:'Illa alıyor, 
yaşla dolu gözlerinden öperek onu te
selli ediyordu: 

- Çocuksun sevgilim. Ne garib endi
eelerle kendini üzüyorsun? 

Bu aşk ve ayni zamanda iş hayatları 
geceleri postahanenin kapalı kepenkle
ri arkasında geçiyordu. MUmkiln merte
be yava3 scslo konuşuyorlardı. Ne olur 
ne olmaz, dışardan birisi erkek sesini 
duyarsa Dorote mahvolmuş demekti. 

- Sana yardmı etmeme milsaade et 
Dorote. Böylece işin daha çabuk biter 
ve biz de rahat rahat odanda konuşabi
&iz. 

Genç kız bu milsaadeji sevinçle, can 
ve gönUldcn veriyordu. Benua ise met • 
resinin gitgide çoğalan itimadını kazan· 
mış olduğu için telgraf muha.beratmı 

artık istediği gibi kontrol edebiliyordu. 
Alman telgraf servislerinde kullanılan 

hususi işaretleri daha ilk günlerde, genç 
kıza yardmı behanesiyle, öğrenmişti. 
Doroto artık Benuadan ayrılnmnz bir 
hale gelmişti. Yüzbaşmm bir gün onu hiç 
görmeyişi zavalhyt harab etti, Ben un: 

- iarm Kolonyada hastalanan ihti
yar hala.mı ziyarete gideceğim. Demiş. 
ti. Yarm akşam gelmlyeceğim. 

Dorote birden sapsan kesilmiş, he • 
yecanla haykrrmıştr: 

- Tekrar geleceksin değil mi? 
(Dcvnmı var) 

Sonfn evlilik hayatının böyle bir s:ıadet olmasına sevindiğim ve 
• Allnh'm bildiğini kuld~n ne saklıynynn? - seni kıskandığım bir 
anda yavrumun ilk oynayışını duydum: hayntnnm tn özUnden gc. 
len bu haber ruhumun ta özüne tesir etti. Hem bir zevk, hem bir 
acı, hem bir vaat, hem de bir hakikat olan bu derin duygu; yalnız 

Çeviren : NJ lYI ırtYJ o oanıı 
- 6 9-benim olan, benL-tılc Allah arasırdn bir sır gibi kalacak olan bu 
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Tabancamı kafasına dayadığım 
üçüncü adam korkusundan 
şaşırmış, yüzüme bakıyordu 

-10-
Diye bağıran Nagardı. Sesini taru

ıruştım. Dakika kaçırmadan, onun oda
sına k.cştum. Kapının tokmağını çevir
dim: Açılmadı. İçeriden kilidlenmişti.. 

Olanca kuvvetimle yüklendim.. Na
file 1 Boşuna zahmet 1 •• 

Geriledim, gerildim bir tekme at· 
tım .. Bir daha! .. Bir daha .. Muvafiakı -
yet l Kapı kırıldı .• 

f çeri girdiğim zaman, gördüğüm 

manzara şu oldu: Eşkıyadan biri Na
garı altına almış, boğazına bir ip tak
mıya çalışıyordu, Biraz ötede, başka bir 
adamla muavini altalta, üstüste boğu
şuyordu. Uçüncü bir adam da pencere-
den odaya süzülüyorc;lu. ' 

Evvela penceredekine bir kurşun 

salladım. Sonra muavin ile boğuşan a· 
dama bir kurşun sıktım. Nagann boy
nuna ip geçirmeğe çalışan herifin ka
fasına tabancanu dayayarak haykırdım: 

- Eller yukarı! .. 
Bütün bu hareketler, bir kaç saniye 

içinde yapıldığı için, eşkıyalar mukabe
leye vakit bulamanuşlardı. Penceredeki 
adam gözden kaybolmuş, Nagarın arka. 
lclaşının boğuştuğu herif göğsünün sol 
tarafından yaralanarak, bir kenara yı

ğılmıştı. 

Tabancamı kafasına dayadığım ü
çüncü adam da korkusundan şaşırmıı, 

eşkıya <ieliğ, bir polis hafiyesisiniz. 
- Belki 1 •• Şimdi boJ lafla vakit geçi· 

recek sıra değil .. Yaranız var mı? Ağıt 
nu? 

Usta, çırak cevap verdiler: 

- Hayır t Ağır yaramız yek l.r 
- Ala! öyleyse ikiniz de çabuk •· 

ıağı ininiz. Şimdi Con Ebertlc uşağını 
yakalamak lazım .. Tabancalarınızı eııe· 
riniz:de hazır bulundurunuz, kaçan eıkı: 
yanın tekrar geri dönmeleri ihtinıali 
vardır. 

Acemi usta ile çırağa bu talimatı ver· 
dikten ııonra aşağıya indim. Her ihtl· 
male karşı tabancam hazırdı. Karnına 

indirdiğim tekme ile yuvarlanan uşak 
Hüdson, merdivenin alt başında bill 

yatıyordu. Kaldırmak için yanına yak· 
taştım. Kolundan çektim. Hiç bir hayat 
eseri göstermcıdi. 

Ölmüş müydü? • 

Dürttüm. Kınuldanmadı bile... Bir 
kere daha dokundum, hiç oralı olmadı·• 

Demek nallan dikmi1ti. 

Belki numara yapıyor diye, eğildi11'1·• 
Kalbini dinlemek için kulağımı göğsU
ne dayadım. Hareket yoktu kalbinde·' 

Nabzına bakarken, elime bir ıey bula~· 
tt. Baktım: 

yüzüme bakıyordu. Kan 1 Simsiyah bir kan 1 •• 
Yalnız şaşıran, hayretle yüzüme ba- Niçin bu adam kan içindeydi?. 

kan bu değildi. Nagar da sersem ser • Düşerken kafası mı patlamıştı?. 
sem yüzüme bakıyordu. Yüzümle, ölüm Yoksa, bıçaklamışlar mıydı?. 
tehlikesi atlatmış insanlarda görülen Cesedi dikkatle muayeneye başladı11'1· 
sevinç izleri vardı. Göğsümle, karnında, gırtlağında "e 

Na garı boğmak isti yen adam, böyle kafasında yara. eseri falan yoktu. Bel· 
aptal aptal yüzüme bakıp durmaktan ki, yara arkasındadır diye, çevirdil1'1·• 
bir fayda hasıl olamıyacağını, bu va • Ve gördüğüm manzaradan gözleriııı 
ziyette kalırsa akibetinin fena olacağını faltaşı gibi açıldı: Siyah saplı bir br 
anlamış clacak ki, fini bir · hareketle çak iki omuzunun ortasına saplannlflt 
pencereye doğru koştu, bir sıçrayışta duruycrdu. 
kendini dışarı attı. Yerde yatan yaralı- Kim vurmuştu bu adamı ?. 
ıcla, bütün h"Uvevtini toplayarak arkada- Kim saplamıştı bu bıçağı ona?. 
şını takip etti. Nagarla arkadaşının bu işi yapına • 

Nagar güçliikle kalktı. Garip bir ha. tarın imk5n ve ihtimali yoktu. Hüdsoıı 
kışla beni süzüyordu. Boğuk bir sesle bıçağt yediği zaman, onlar yukarda a. 
soruyordu: lüm dövüşü yapıyorlardı .. Peki, kabııll 

- Bu iş nasıl oldu? Allah aşkına an- Ya. vuran kim?. 
la tınız. Sizin evvelce bu baskından ha- Kafamda bir §İmşek çaktı; Con ı:;. 
bcriniz var mıydı?. bert, baskının iyi bir netice vennediğifıl 

Onu kızdırmak için şu cevabı ver- görünce, savuşmaktan başka çare kal· 
dim: madığını anladı. Cürüm ortağı HüdsO" 

- Çete ile alakası bulunan bir ada. nu da beraber götürmek lanmdı. 
mrn hiç haberi olmaz olur mu? Siz, na- Fakat o, merdivenden yuvartanırı• 
fiz görüşünüzle bu işi, çete ile olan ala- neticesinde sakatlanmış, yürüyeıni)'~ 
kamı sezmiştiniz üstad 1.. cek bir hale gelmişti. 

-Benimle alay mı ediyorsunuz?. Si?. (Devamı var) 

•••ı•1mmcımı~mın1CJs1ınmarE11•11mı 
mek için çırpmıyor, anne olmak saadetinden bahsediyorlar. 

Fakat benim bir §ey duyduğum yok, bu duygusuzluğumu kitıl;:; 
yo de açamıyorum. Onların 21evlncl, neşesi bozulmasın diye ~ 
yalan söylüyorum. Sana her şeyi olduğu gibi söyliyobilirlm: i de 
edeyim ki bu geçirdiğim buhran devresinde annelik hissi gönUI 
değil, ancak hayalde duyuluyor. ~ 

saadet: bu hilkat muamması bana, k:ıyanm bir gUn çiçeklerle ör
tüleceğini, orada bir ailenin sevinçli kahkahaları çınhyacağını, a.r
t~k ben.im b~r ana, bir haynt kaynağı olacağımı müjdeledi. Yeryil: 
zündekı va.züemin nnalık olduğunu hissettim! Canımın içinde bir 
can daha taşıdığımdan emin olunca gönlilme rahatlık veren bir te
sc1Ii gel:JL Lui'ye neşeyi tattırmış olan ouzun fedaknrlık günleri
nin mükafatı olnrak beni de büyük bir neşekavradı. 

Aşk, Luiz Fellpe'nin senin Uzerinde brraktığı bir tel!!irdir; fa
kat benim hayatımın aile üzerinde parıldaması, o küçUk alemin be-

Gebeliğime Lui ele benim kadar şa§tı. iani senin anııyae d' 
bu c;<>cuk kendiliğinden geldi: babası onu pek istiyordu, datnı• ,;#>' 
söylilyordu nm~ bundan başka bir davet olmadı. Kardeşçfğiıtı. d' 
nelik tesadilfün işL Doktorumuz bu tesadilflerin daima tabiatın ıs. 
arzusuna uygun olduğunu söylemekle beraber, ho§ bir tabir IJt"' 
"aşk yaYrul:ırr,, denen çocukların güzel ve zeki olduklarını da 41' 
kar etmedi; annelerinin onlara gebe kaldığı gece parlak bir yıl~ 
gibi şulelerini saçmış olan saadet, çoğu zaman hayatlarını da ~ 
maye edermiş. Br/ :ti, Luiz'ciğim, annelik sana, benim için neıe.b 
meçhul kalacak zevkler tattıracaktır. Belki bir kadın, senin Fel~ 
ye perestiş ettiğin gibi sevdiği bir erkeğin çocuğunu, sırf bl ~· 

Kendi kendime: "fedakarlık, dedim, aşktan da hUyUk değil mi? 
o, hazların en derinidir, çünkü mücerrod bir haz, imkanlar doğu
ran bir hazdır. Ey Fedakarlık! son neticeden do Ustun bir kudret 
değil misin? sen, bütUn dünyalann birer birer gelip geçtiği meç

hul bir merkezde, hesapsız filemlC'r nltına gizlenmiş bir ilah değil 
misin?,. hiçbir yabancı gözün değmediği ve kimsenin ııüphe bile 
etmodiğl zevklerle, sessizce tadılan zevklerle dolu olan ve sırrı. 
nı kimseye blldirmiycn Fdnkfırlık; kendine başka hiçbir şeyin ter
cih edilmesine mllsaado etmiyen kahlıar, dalma galib ve ku\'Vtli 
bir ila!ı olan; eşyanın tabiatından doğduğu için hiçbir zaman tU
kenmiyen ve kuvvetlerinin yayılmasına. rağmen hiçbir zaman til
kenmiyen ve kuvvetlerinin ynyılmıısına rağmen hiçbir zaman ck-
sllınlyen fedakarlık işte benim hayatnnm imzası. 

nim ti.zerimde hor a nbir tesir uyandırmasına ~ebeb olacaktır! se
nin çabuk derdiğin o güzel, altın rengi hasad, geçicidir; fakat be
nimki daha geç elde edilmiş olmakla beraber daha devamlı olmı. 
yacak mı? o her an yenileşecek, her nn tazelcşecek. 

Aıık, Cemlyet'in, Tablnt'dan çalabildiği en güzel şeydir; fakat 
annelik bütlin 21Ururu ile Tabiat'ın ta kendisi değil midir? bir tebes
stım ~özyaşla.rmıı kuruttu. Aşk Lui'mi bihtiyar etti; izdiva.c beni 
ana etti, ben de bahtiyar olacağım! bu düşllncelerlo kalktım, ağır 
ağır evime, yeşil pancurlu beyaz evime döndüm, sana bunları ya-
zryorum. 

lşte, kardeşçiğim, biz kadınların en tabii ve en esrarengiz ha
limiz bende beş aydır başladı; fakat sana yavaşça itiraf edebilirim 
ki gönlUmdc de, düşllncclorimde do hiçbir deği§iklik, hiçbir yeni 
heyecan yok. Etrafımda heıkesi bahtiyar görüyorum: bilyükbaba, 
doğacak tonınunun hukukuna tecavüz ediyor, adeta bir çocuk oldu; 
babaya bir kat daha ağırbaşlılık, bir şeyler merak edermiş gibi hal
ler geldi; hepsi de bana bakmak, en kUçUk arzularımı yerine getir-

ktm mcnfaallcr kaygusuyla. vardığı ve bir kadın olmak için 1' • 
dini verdiği bir kocanın çocuğundan daha çok sever! içimde ~ 
ladığım biltUn bu dü§ünceler, Umid halindeki anneliğin ,.e 
ciddiyeti bir kat daha arttırıyor. fçi't 

Fakat çocuksuz ailenin bir aile sayılmıyacağını bildiği.ın 1 
çocuğum bir an evvel gelsin diye içim titriyor; ha.yatımın Y'~, 
gayesi olan aile zevkleri benim için ancak o zaman başlı~c1>11' 
Şimdilik hayatım, bir bekleme hayatı, sırlarla dolu bir bayılt, ,_ 
Jantı Yeren bir ıstırab duyuyorum; belki de bu, kadını daha b9' ~ 
ıstırablara alıştırmak içindir. Her halime dikkat ediyorum. A§1'1 

§efkati ile benim için turlü tilrlil rahatlıklar, tilrlil türlü ih~ 
l~r icnd eden Lul'nin bu gayretlerine rağmen içimde ne ani etit 
maz birtakım endi~cler beliriyor, bunlara gebeliğin a~yernıcl 
helecanlan, garib iştihalan da karışıyor. 
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Va inirİ mİ.lhakemesine 
dil di. Heyeti 
lllUrekkepti. 

_.. Baştaraf ı 1 ıncide 
hakime ayni zevattan 

Saat 10 :: 
Uat ,fo de celse açıldı. Evvela 

tindağın d h' . Verd'. n ılıye mlifettişlcrine 
teis:ıgı cevap okundu. Onun üzerine 

ın~ ~uı:.adaki ifadenizle Dahiliye 
llıüb t~ışlerine verdiğıniz ('e\·apta bir 
tışıe;;enet gördük. Dahiliye müfet. 

-ne \•erd · • · · tıhJj k ıgınız cevapta :~29 ta. 
burad a~tına göre muamele yapıldı. 
"arlık a , ıse komisyonun kararile pa. 
edildi ~.apnıak suretile arsa istimlak 

İf dıyorsunuz. 
iıatı adeler arasındaki bu mübayenet! 
Va~der misiniz? dE>di. 

_ ~ ş~. cevabı verdi: 
net aka hzel'inde hiç bir mübaye. 

Yoktur p 
~ahsi . · aznrlıkla mllbayaalarda 
ııuııun .. anaaumızle d<>ğil, istimlak ka. 
lik ... 

1
a uygun bir ~ekildf' hareket et. 

• u es 1 
Rei e enin esası da budur. 

di nıi: - Arsava kıymet takdir edil. 

Var 
I>aıar: k Tabii kıymet takdir edildi. 
ediia· 

1 Yapılarak, encümene havale 
1
• Mua 1 · B me enın Rekli budur. 

u suaı • 
buı beled· ve .cevaplardan sonra tstan. 
duğu h ıyesınde bazı yolsuzluklar ol. 
taılbul akkındaki neşriyat üzerine Js. 
ilin ta~k?elen mülkiye ınüfettif?lerin. 
fezı.ek ıkat netiMsini ihtiva eden 

F'ezt kve .neticesi okutturuldu. 
dUr· e enın htilasa ve neticesi şu • 

Mesu., . 
\>aPıl 'l etı muc p cihetler 

•n tahk"k 
tın t h 1 at ve dinlenen alakadarla· 

a ııı \" t lllUdaf e eşrih olunan fddla•Ve 
lacaıh ~al arının tetkikinden anlaşı. 
tarar ·echilc İstanbul belediyesi 
dllıı:ı::dan asri mezarlık ittihaz e
a1ınrn üzere satın alınan arazinin 
lcaııı ası tarz ve keyfiyetinde kanun 

arına 
tıı~arn. uymayan hareketler ve 

ı~111 eleler cereyan etmiştir. 
)'etJ kanuna uymayan ve mesull· 

1 lılucıp olan cihetleri şunlardır: 
re a; Mezarlık ittihaz edilmek üze· 
hUıtrn. azı satın alınması için o vakit 

fstırn.ı~~arı olan 3 2 9 tarihli belediye 
llıerıarıı kanunu mu\·akkatine göre 
ltırıın umumiye kararı istihsal o· 

ası le sonrad ap ederken ne önce, ne de 
llııınır. an bu Yolda bir karar alınma· 

13eıedı 
ğırı b Ye reisi ~ı uhlddln üstünda-
tarıhı~ satın alma keyfiyetinde 329 
kat kanuna istinat edildi<Yi ve fa. 

arazı o 
katı sa hı bl rıza ve mu vafa-
t tnevc t ltııınkı u olmadığı için cebri ıs-
ll"ıUrac tazammun eden mera:;lrne 

aat oı 
sı kab unmadığı yollu müdafaa· 

J\.r Ule eayan görülmemiştir. 
caıc bazının Pazarlıkla alınması an • 

u kn 
ııorıra k nunf merasimin ifasından 
ğı kıyın anunı heyetin takdir edece
labııırdttl esas tutmak suretiyle o
tUrıdar. · Bu ltlbnrla Muhiddin Üs· 

tiın ı 
datnası k srnı cecen rnütalea ,.e mil· 
tir. abu ıe şayan görülmemiş 

2 - s 
"lluı ~atın alınan arazire 329 ta· 
kıylllet :uunun tarifatı dairesinde 
<li)'e reıs~kdlr ettirilmemiştir. Bele. 
l'aıı snhtb l\luhlddln Ostllndağ, bu a. 
deli lcıtırn 1• ile mutabık kalınan be. 
"ar liıki d . • .. 

ı ile :ıımı encumen ka-
l>ıtarı t takarrür ettirmiştir Ya-
11 etki kat · 

lln ta'· ' · lstınıldk komisyonu· 
tı l\dlri k • 
rıdo 01 

1l met he> yeti mahiye· 
0 da 9 ?1)nınyıp, Yalnız pazarlıklara, 
ı ., .. sen ı 
ere rn es ne münhasır olmak U· 

rı 0ınur b ı Un te u unduğu bu koın!ı::yo. 
ıı. Şe>kkuıu h k nıaş11 n kındakl karardnn 
72 tn IR \"O lira b • ~snsoıı bu konıls,•onun 
ta L cıde li ırn.b 1 • . • "lk oı tı etrnesı caıze mu. 
bı dulJ;uncıa d · 
d Oln <lahn d ~~ esıl, arazi sahl-
e satı:n un ır bedel mukahill11-

lll1ıstır. ak istemediğinden neşet et· 

Vaıı Mu 
<lan rnaıı hldlliıı Üstündağ tarafın· 
l~ı Yeden e. 

il 80 lJ '~ elce istenen arazi 
"o Vekil)ra kıynıet takdir ettirilmiş 
liraya lbı~- llcyetınl·e bu miktar 85 
f.lt~·eye ı:; edilerek o suretle bele· 
lfu~ \erıııne ı k ı:>\l lctctı s ·ararlaştırılmış ol· 
lfe l a ve n üd lkoğı 1 afaa olunmuş iSE' 
~ı ~erı u Eşrefin belediyeye sattı. 
'36 . satıştan bl rıurn u r 1 ki ay en· el ve. 
''-tt?ı aldnğu \'atıJatt olarak 30 liradan 
l'ı11cı ı ına \' k" a 1r • f' ıller Ht>yeti kara. 
lfeıı 1~'1net t kd' · 

en mumalleyhin bu baptaki müdafa
ası da yerinde görtilmemiştlr. 

3 - Asri mezarlık ittihaz edilmek 
Uzere !\Iecidiye köyü civarında Le· 
vent çlfllğt yanında maliyeye alt mü· 
selles arazinin mtibayansı keyfiyeti· 
nln Şehir Meclisinde 15 · 5 - 32 cel
sesinde kaı arJaştırılmış olduğu ve 
bu suretle o civarda mezarlık lttlha. 
zına elverişli arazinin bulunup bu
lunmadığı hakkında tetkikat yapıl· 
madığı mezarlılclnr müdürü tarafın· 
dan rnUdafan sadedinde ifade olun
muş l<li. Bildhare ruezarlık yapıl

mayacağı anlaşılan mezkur araziuiıı 
nıübayaasındnn sarfınazar ed11mlı; 

olnıası hasebiyle J{eyfiyct ve sonra
dan Likoğlu I<Jşrcfin arazisinden sa
tın alınması haklonda ayni mecliı;te 
.t.arar alınıp alınmadığı valı ve Ot'lC
dlye reisi l\1ııhlddin Üsttiıı<Jağdaıı 

sorulmuş ve mumaileyh böyle bir iş 
için meclisten karar almak mecbu
riyeti bulunmadığına ,.c Ş!'hlr mecll· 
Binin bu baptaki kararı bütçe müza
keresi sırasında mczıırlıklar hak -
kmda alınan tedbirlerlu izahı sırn
sıuda ~za tarnfından temenni mahi
yetinde izhar olunan arzunun bir I· 
iadesinden ibaret bulunduğunu ve 
lıu sebeble hazineye alt müselles ara
zinin nıübayaasından sarfınazar e
dilmesi için de karar alınmamış ol· 
duğunu ifade ve müdafaa etmiştir. 

1580 sayılı kanunun 70 inci mad· 
desinde sayılan meclis ,·azifeleri a· 
rasında riyaset makamına bu yolda 
meclisten karar almayı tahmil eden 
bir fıkra olduğunrlan Muhiddin üstünda. 
ğın bu noktaya matuf olan ifnde ve mli
dafaası yerinde görülmemiştir. 

4 - Maliyeden mezarlık ittihaz o· 
dllmel\ Uzere istenilen yerin kısmen 
başkaları tarafından iskAn edilmiş 

olup tamamen teslim edilmeye. 
ceği hususunun anlaşılmış olacağı 

ve esasen bu arazi civarında mezar
lık ittihazına eh·erlşll başka yerler 
de bulunduğu tahakkuk etmiş bulu11r 
masına g6rc belediye reisllğince 1> 

civarda tetkikat yaptırılması ve be
lediye menafilno daha uygun yerler 
bulunup bulunmadığının tesbit etti· 
rllmesl ıa.iımgellrdl. .Muhiddin 'üs
tündnğ evvclft. yalnız maliyeye alta
raziyi almak için çalışmış ve sonra 
da Anastas imzalı arzıhal üzerine 
I.lkoğlu Eşrefin ara7.isinl almıştır. 

Halbuki belediye Anastasın 29 • 1 -
34 tarihli arzıhal ile müra<'aatından 
çok on·cı hazineye ait arazinin bir 
kısmının birçok eşhasın işgali altın
da bulunduğunu gerek şagillerln 

müracaatları ve gerek tapuda yaı>· 

tırdığı tetkikat ile tm11bit etmi~ti. 

Likoğlu Eşref sakıt hanedandan 
Yusuf İzzettin \'eresesinden Nazife 
için maliyeye müntakll araziyi, ki\.· 
nunusıınl, şubat ve mart 934 ayla· 
rında sntrn almıştır. Belediyenin 
maliyeye alt mtiselles arazinin şagil
slz olarak alınnuıyacağını bu ta
rihten çok enel anlamış ve o civar. 
da arazi aramış olduğuna göre be· 
lecllycnln o civarda sakit hanedan 
Azasından Nazife için maliyeye inti
kal etmiş olup Llkoğlu Eşrefin bllA
bare frıhlş fiyatla belediyeye satmış 
olduğu arazinin nıe\'eudlyetine mut· 
tali olmadığrnı knbul etmek irnkftnı 
yoktur. 

bir k 8 ırlnı tazammun c:'· 

ant bulunmadığına bina. 1 

Lllrnğ'lu Eşrefin \'ali ve belediye 
misi Muhiddin üstündağın eski bir 
arkadaşı olduğu Ye bu sebeple mu· 
nıalleyhin .:\1uhiddln üstlindağ tara
fından himaye edilmekte bulunduğu 
\'e bilhassa satın alınan arazinin Ll
koğlu Eşref tnrafındnn elde eJilme
si, belediyece daha rlik!'lek bedelle 
ahnaca~ı hakkında kendisine veri· 
len llnıitlcrden doğduğu yolunda va
ki olun iddialar bu suretle hilhassa 
tetkik ve tamlka şayan görülmüş 

\'e tetkik filhakika Likoğlu Eşrefin 
ÜstUndağın mektepte tahsil sırala· 

rında bir arkadaşı bulunduğu ve 
mumalleyhlrı slcll itibariyle pek de 
itimada şayan olmamasına rağmen 
oldukça mtihlm belediye lı;;lerinde 

çalıştırılmış olduğu ve evvelce Ucret· 
11 ,·az!fe görmekte iken 936 senesin· 
de Vf'klllcr Heyeti kararı alınmak 

suretiyle ilrretlııln maaşa kalboldu
ğu netlrosl n 1 ,·ermiştir. 

Bu vaziyet Llkoğlu Eşrefin Yall 

ve belediye reisi tlsti.lnd ağ tarafın
dan himaye edilmekte olduğunu ve 
mezarlık için o yerlerin belediyece 
satın alınacağını Llkoğlu Eşrefe ön
ceden lhsns ve lsmı\' edilerek mu· 
maileyhc belediyenin zararına men
faat tomln olunchığunu gösterdiği 

gibi mumaileyhin arazi hakkında 

pazarlıl< yapmak için ihzar olundu· 
~u altilrnları tarafına ifade olunan 
arzu, temayül ve arazinin alınma -
sınıla lstlmlfık usullerine itba. edil· 
memesi keyfiyetleri de buııu teyit 
eden hususattandır. Vali ve beledi
ye reisi Muhiddin Üstündağın bu 
muamele ve hareketleri vazifeyi ih
mal ve suiistimal mahiyetinde birer 
snç olup Tlirk ceza kanununun 230 
ve 240 ınc1 rnarldclerlne göre taki
bat krnsınt mllstelzlm bulunmakta· 

dır. 

Vali fe1lcke için ne diyor? 
Fezleke ve daha bazı vesikalar o. 

kunduktan sonrn reis. üstündağa bu 
fezlekeye karşı bir diyeceği olup ol. 
madığmı sordu. 

(' stündağ - Dün de arzettiğim 
veçhile biz pazarlıkla aldık. Bu hal 
kanuna uygun bir şekilde cereyan et. 
miştir. Knnunun verdiği salahiyetle 
hareket ettik. 01.erinde bir mes'uli. 
yet taşıyan adam bunu hüsnü istimal 
edebilmek için kanunun kendisine 
verdiği salahiyetlerden birini tercih 
ve iltizam etmekle mükelleftir. Biz 
pazarlık tarz.mı tercih ettik. Fakat 
gene hiç bir kanuni mecburiyetimiz 
olmadığı halde i:;timlak kanununa gö. 
re bazı muameleler de yapılmıştır. 

937 senesi sonunn kadar takdiri kıy. 
met lmmisyonu vazüesine devam et • 
miştir. Yani bu karar komisyonun 
salahiyetli bulunduğu zaman zarfın. 
da verilmiştir. Komisyon yaptığı iş. 

lerden dolayı mesul idi. 73 lira rayi. 
cin yerinde olmadığı yolundaki iddia 
mücerred kalmaktadır. Kanun bize 
satın aJman arazinin fiatini takdir 
hususunda değer pahasında diye yol 
göstermiştir. Bizim teşkilatımız da 
bu değer pahayı 73 lira olarak tesbit 
etmiştir. Sakit hanedana ait araziden 
belediyenin haberdar olmaması müm. 
kiln değildir, diyorlar. Halbuki ben 
tamamen aksini ~üşünüyor ve beledi. 
yenin bu araziden haberdar olması f. 
çin sebep görmüyorum. Bu istimlak 
muameleleri hep birbirlerini takip et. 
mişlerc'lir. Bunlardan biri cereyan e. 
derken diğer biri zuhur ediyor. Bu 
hu.susa dair gazetelerde neşriyat ya. 
pıhyor. Bunun üzerine arsasını sat • 
mak istiyenlcr bize müracaat eöiyor. 
lar. Bunlardan birinin Eşref olması 
ve Eşrefin de benim arkadaşım olma. 
s: onun malını belediyeye satmak 
hakkını nez'eder mi? Malını satmak 
onun en tabii haklarından değil mi. 
dir? 

Eşrefin sicili 
Eşrefin sicili bozuk iken mcmuri • 

yette kullanılmasının doğru olmadı _ 
ğmı yazan müfettiş işi eksik görmtiş. 
tür. Madem ki sicili memuriyette ça. 
lışmasrna mftni olacak derecede bo _ 
zuk değil~i, o halde niçin burada bu 
şekilde sicili bozuk derecede göste • 
rildi. Eşrefin ücretli memurluktan 
maaşa geçmesi meselesine gelince bu 
iddia da yerinde değildir ve benim 
himayem ile olmamıştır. Vekiller He. 
yetinin kararile olmuştur. Meselenin 
aslı şudur: 

Bunlar Karaağaç müessesesinde 
vaktile memur sıf atile çalışıyorlardı. 
Bu müesseseye hükmi şahsiyet veri. 
lince memurluk sıfatlarını kaybetti. 
lcr, miistahdem oldular. Sonra tekrar 
burası devlet müesseseleri meyanına 
alındı ve l;Jşref de üç, dört yüz me • 
mur arasında yeniden devlet memu. 
ru sıfatını kazandı. Ben geldiğim za. 
man bu zat oktruva müdürü idi. Son. 
rn mezbaha levazım memurluğuna ta. 
yin ettik. 
Arsanın sakit hanedan azasından 

Yusuf İzzettin veresesinden Tevfik 
·Beye ait olduğunu bilseydim, o za _ 

rnan gidip almazdım. Çünkü bunlarla 
sekiz, dokuz sene evvel aramıroa bir 
mesele geçti. Bize bir spor sahası la. 
zım oldu. Sürp Agop mezarlığının al. 
tındaki arsayı almak istedik. Tevfik 
Bey bu arazi için bizden 45 bin lira 
istedi. Biz bu fiatı biraz yüksekçe 
bulmakla beraber kabul etmiştik. Fa. 

devam 
kat Te\'fik Bey bu fiat Uzerinde dur. 
madı. Beş gün sonra 55 bin liraya çı. 
kardı. Nihayet arsanın fiatı beledi. 
yeye satılıyor diye 90 bin liraya ka. 
dar yükseldi. 

Vali bu izahlardan sonra yerine 
oturdu. Reis. diğer maznunlara bir 
diyeceği olup olmadığını sordu. Av
ni Yağız ayağa kalkarak dedi ki: 

A \"ni 'l'njtızın sözleri 
"- Akdi yapmıya daimi encümen 

mezundu. Biz 287 numaralı karar
nameye göre hareket etmek lüzumu
na kanaat ederek işi o şekilde hal
lettik. Her llti tarafta rıza bulunduk
ça knzai yollara gitmenin manası yoktur. 
Ben kıınıınun verdiği vazifeleri ka· 
nunun çevresi ve kanundan 
a1drğım sallthlyet içinde yap -
tım. Eğer bizim bu yüzden karşını
za gelmemiz icap etseydi, ondan ev
vel daha Uç bin htıdiseden dolayı 

karşınızda olmam1z Hl.zım gelirdi. 
"Rugiin iki zihniyet c;nrpışıyor: 

Biri cehlr ve şiddetle istlmlflk, di
ğeri rlznyn dnyannn istimll\k .. Biz 
ikinci Hukukçu gikiişüylc, hare • 
ket ettik. Eğer huzurunuzdan bc
ı-nct c<lerck çıkarsam, bu dahili
ye fezlekesinin ve Şürnyr uc,·Jct 
knı·arınm çlzcllğl yolla clcğil. ken
di giirfr:;üınün \"O 287 nıım:iralı kn
rnı·nnıncnln c;izıll~t }'Olln olncnk -
tır. lilHl\sa olarak söyliyehlllrlm 

ki, bcndcnlz akitt-0 terazli tarafcy
ni asıl saynrım.,, 

Jldwlt Oskay hakkmdnkJ 
fezleke 

Bundan sonra Kocaeli Valisi ve 
eski belediye reis muavini hAmit 
Oskay hakkındaki fezleke okundu. 
Bu fezlekede Hamit Oskay'ın Türk 
Ceza Kanununun 330 uncu madde
sine göre tecziyesi isteniyordu. Bu
nun Uzerlne söz alan Ha.mit Oskay: 

"- Hft.disenln teferrüatını ve taf
sllAtmı burada öğreniyorum, Müfet
tisliğe verdiğim cevapta ve dünkil 
maruzatımda da olduğu gibl bende
niz yalnız hukuk işlerine bakardım. 
Encmcne riyaset etmedim, kararda 
bulunmadım. Denim vaziyetim, ~ık • 
mış olan bir kararın suretini imza 
''e havale etmekten ibarettir." 

Vcslknlnrın okunması 

Diğer maznunlar, bir diyecekleri 
olmadığını beyan ettiler. Bunun ü
zerine reis, zabıt katibine, dosyada
ki vesikaların okunmasını emretti. 
Bu arada İstanbul Mczarlıl<lar Mü
dürlUğünden Milli EmUl.ke, lstanbul 
Valiliğinden Maliye Vek6.1ctlne, 
Defterdarlıktan Vnliliğe yazıian tez. 
kereler, Maliye Tekdiri Kıymet Ko
misyonunun kararı okundu. 

Bundan sonra, İstanbul Umumi 
Meclisinin 15 - 4 -1932 tarihinde ak
dettiği bir toplantıda aldığı kararın 
bir fıkrası ve İstanbul Belediyesi Is 
tlmlftk komisyonunun bir kararı o-

• kundu. Daha sonra reis Mecdi Bey. 
daş tlstünd.ağın bu vesikalar iizerln
de bir mUtaleası olup olmadığını sor
dn: 

\'ali: - Hayır, hiç bir dlyeMğim 
yoktur. 

Reis - Diin bazı vesaik ihraz e
deceğinizi sliyltiyordunuz. 

- E\'et, arzedeylm. 
Dedikten sonra çantasından ç1kar

dığı bazı vesaik ve projeleri Reise 
Yerdi. Ve pıanıar Uzerlnde lzahsıtta 
bulundu. Zabıt klltlbl bu vesikaları 
birer birer okudu. Reis iddia maka
mıua mütaleasını sordu. Bunun Oze
rlne Baş ~füddehımumf Muavini A
rif Cnnkaya: 

" - Pazarlık komisyonu azaları-
nın <'evap ve mütalealarmı ela lütfen o 
kusunlar. dedi. Şehir Meclisi eski a
zasından Yusuf Ziya ve Bulüslye ya. 
pılnn lstlıahlar ve C'CVaplar okundu. 

İddia makamı - Bir taraftan kanu
n un gösterdiği şekilde merasime ri
ayet edildiği söylenmekle beraber, 
diğer taraftan mllhayaanın pazarlık
la yapıldı~ı anlaşılıyor. 

"l\luhlttin Cstünda~ tarafından 
~on i tlmllik kımunn ı;ıkıncnyıı 

kn<lnr komisyonun ı:nlışmn)arma 
dc,·a.m ettiği illh'o cdillyor. Bu 
keyfiyetin resmen tc~hitJni talep 
ederim ... 
Reis iddia makanıının bu talebini 

UstUndağa anlatarak dedi kl: 

__./ll 

edildi 
"-Efendim, iddia makamı demek 

istl~·or ki istlmııik komisyonunun va
zifesi, 1932 senesine münhasırdı. 

Bundan sonra vazife görmüşse mn
nş almış mıdır?. Bunun resmen tes
blt 1 H\zım ge il yor." 

l\cnnn Öm<'rin bir tnlebl 

Vali: - Emrederseniz bordrolan 
çıkartalım. oradan anlaşılır." 

Bunun üzerine Valinin avukatı 

Kenan Ömer şu sözleri söyledi: 

"- Yalnız müvekkilime değil, di
ğer maznunlara da isnat olan fiil 
sufstlmal fliljdlr. Burada vazifenin 
şekil tabltden inhirafı tahakkuk ct
ınedllcçe böyle bir suç, bahis rne,·zuu 
olamaz. lcldla makamınca mevzuu 
bahsedilen hususatm tahakkuk ve. 
ya ademl tahakkuku, cilrmUn tekem
m Ulllne haizi tesir değildir. Çünktı 

pazarlılc mubah alduktan sonra bu
nun şeklini tayin, salfıhiyattar ma • 
kama aft olmak lft.zımgellr. Kıyme. 
tin rayico muvafık olup olmadığını 
Belediye Reis ve Belediye Encüme
ni kendi tayin edeceği gibi, emniyet 
ettiği insanlarla da istişarede bulu
nabilir. Bunu, bir hakikat olan ts-
tlmlAk komisyonu heyetinin 937 se
nesine kadar vazifede devamının 
tahakkukundan şüphe ettiğim için 
değil, beyhude yere Jşl uzatmaya 
mahal bırakılmamasını istediğim t. 
çln takdirinize arzediyorum." 

Bunun üzerine mahkeme heyeti 
15 dakika suren bir müzakere yap. 
tı. Bu müzakereden sonra ikinci cel
se açıldı: 

Reis: 
- tsUmla.k komisyonu Azalarının 

1932 senesinden sonra da vazifeleri
nin devam edip etmediğini tahkika 
mahkemece IUzum ve mahal görUI
medlğlne lttlfnkla karar verildi., ele

di. 
İddia makamı iddianamesini ha • 

zırlamak üzere mühlet istedi. Muha
kemeye, yarın (bugün), saat ondn 
devam edlimesl ve iddia makamının 
dinlenmesi kararlaştırıldı. 

Vnli gcllyor 
Ustlindağ, Htımit Oskay ve arka

daşları işleri olduğundan ve burada. 
avukatları bulunduğundan bahsllo 
Ankaradan ayrılmak için mahke • 
modem izin istediler. Bu arzuları 

mahkemece teryiç edtldl. 
Mahkeme kararını gelecek hafta

nın başında tefhim edecektir. 

Ceza kanununun 
iki maddesı 

Madde 230 - Her ne vesile ile o. 
lursa olsun memuriyet vazifesini yap. 
makta ihmal ve terahi eden memur, 
otuz liradan yüz liraya kadar ağır 
cezayi nakdi ile cezalandırılır. Bu ih. 
mal ve terahiden devletçe bir mazar. 
rat husule gelmişse derecesine göre 
bir aydan üç seneye kadar hapis ce. 
zasile birlikte müebebden veya mu • 
vakkaten de memuriyetten mahruml. 
yet cezası dahi hükmolunur. 

Madde 240 - Kanunda yazılı hal. 
!erden başka her ne suretle olursa ol. 
sun vazifesini suiistimal eden memur 
derecesine göre 3 aydan 3 seneye ka. 
dar hapsolunur. Cezayı tahfü edecek 
sebeplerin vücudü halinde bir aydan 
az olmamak üzere hapis ve otuz li. 
radan 100 liraya kadar ağır cezayi 
nakdi ile cezalandırılır ve her halde 
müeb~eden veya muvakkaten memu. 
riyf'tlen mahrum edilir. 

57 milyon llrahk 
yeni para çı karıldı 

Ankara, 15 (A. A.) - Türkiye cüm
huriyetl merkez bankasından: 
Bankamızın 15 ikinci teşrin D37 tari

hinden itibaren tedricen tedavtilo çı

karmağa başladığı yeni harfli banknot -
!ardan 15 tC'mmuz 938 tarihine kadar: 
Beş llrnlıltlardan 26.845.000 
On liralıklardan 7.899.760 
Elli lirnlıklardan 
Ytiz liralıklardan 

9.151.200 
14.034.000 

57.929.960 
Cem'an elli yedi milyon dokuz yüz 

yirmi dokuz bin dokuz yüz altını~ lira te
davtlle çıkanlmış ye mukabilinde eski 
harfli banknotlardan ayni miktar yani 
elli yedi milyon dokuz yüz yirmi dokuz 
bin dokuz yilz allmıG lira tedavi.ilden 
kaldmlmıştır. 
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Şakir Kcscbir h.arabük tetkıklennden 
sonra heyetin bir kısım azalarıle birlikte 
trenle Ankaraya hareket etmiştir. 

lktısat vekili Ş:ıkir Kesebir tetkikleri 
etrafında şu beyanatta bulunmuştur.: 
"- Kömür istihsalfitımızın 1939 da 

2,200.000, 1940 da 2,450.000 ve 1941 de 
ise beş milyon tona yükselmesi için Hizım 
gelen bütün tedbirler alırunaktadır. 

Kömür havı<}smın her tarafını tetkik 
ettik. lstihsaHitın rasyonalleştirilmesi ve 
maliyet fiyatının indirilmesi için i~letme 
i!;lerinin tek elden idaresi lüzumuna 
kanaat getirmiş bulunuyoruz. 1stihsalatı 
arttıracak en mühim ve makul olan bu iş 
için icabında derhal lazımgelen tedbirleri 

alacağız., 
Çatalağzında kurulacak limanın ~imdi 

iptidai projeleri hazırlarunaktadır. Pro -
jelerin tetkikinden sonra bu hususta kat~ 
bir karar verilecektir. Limanın methalı 
200 metre genişliğinde olacaktır. lki dal. 
gakıran yapılacaktır. Plt!nları lngiliı Gip 
milessesesi hazırlamaktadır. Linıanda 8 
kömür iskelesi, bir ticaret rıhtımı ve bü
Yuk bir kömür stoku yeri bulunacaktır. 
Limanın derinliği 10 metre olacaktır. 
20-25 vapur girebilecektir. Limanın 
11,700.000 liarya mal olacağı tahmin e
dilmektedir. Burada Karabük fabrikala. 
n için de ayrı bir iskele inşa edilecektir. 

Karabükte şimdi 3500 amele çalış. 
maktadır. tık demir ve çelik fabrikaları 
gelecek sene temmuzda i~e başla~acak~ 
lardrr. Fabrikanın tesisat ve makınelen 
20 milyon liarya mal olacaktır. Fabrika 
binalarının inşaatı 4 milyon lira tutacak 
Karabük şehri beş milyona mal olacak-

tir. 
Şehrin planını Proot yapacaktır. Gün

de 300 ton maden eritecek olan fabrika. 
da dört büyük kazan bulunacaktır. 20 
bin kilovatlık bir elektrik tesisatı, 1800 
ton işliyeyccek kabiliyette kok f ırı~arı, 
ve 20 bin ton istihsalat yapacak hır çe. 
lık boru fabrikası olacakur. 

Karabük sanayi şehri 7000 nüfuslu o
lacaktır. Şehirde mektep, hastane halk
evi, spor yerleri, umumi hamamlar, 
J...iitüphaneler, dans ve eğlence yerleri, 
bahçeler, parklar apartımanlar su, elek
trik ve havagazi tesisatı yapılacaktır. 

Karabük ve etrafındaki arazinin, kıy
meti 200 misli artmıştır. Fabrikalar ç~ 
lı5Illağa başladıktan sonra senede 
950.000 ton demir cevheri, 480,000 ton 
kömür ve binlerce ton da kireç taşı is.. 
tihlak edecektir. Yılda çıkarılacak ma
mul eşyanın 180 bin ton olacağı söylen
mektedir. 

Zonguldnkta dünkli tetkikler 
Zonguldak havzasında kaznlarn kar

nı mticadele etmek üzere 30 apereyle 
mlicehhez olarak tesis olunan tahli • 
11iye ismsyonunun lktısat Vekili 
Şakir Kcsebir'in huzuriyle küşat res. 
mi yapılmıştrr. 

Evvclfi. Havza mUdilrli ve ba.'.i'ffiU • 
liendis Cemal Zühtü Aysan tarafın -
öan güzel bir nutuk söylenmiş ve mu. 
teakiben lstiklal marşı dinlenmiştir . 
Bundan sonra 1ktısat Vekili J{urde -
leyi keserek istasyonu açmıştır. 1s. 
lasyon dahilinde maden galerilerini 
temsilen tahtadan Uç katlı bir ma • 
(len ocağı dahili tertibatı gösteril • 
in.ektedir. Vekilin huzurunda sun'i 
'teneffüs cihazının tecrU~leri yapıl • 
mıştır. 

İstanbul gazeteleri başmuharrirlcri 

:rürkiş maden 5irkcti mlicsseselerin _ 
öeki madmı amelesinin sosyal ie~ki. 
latını tetkik etmişlerdir. 

Şirket tarafından tesis edilen ilk. 
mekteb faaliyettedir. Başmuallimini 

Maarif Vekaleti tayin etmiştir. Ame. 
lenin temizliğine, sıhhi durumlarına 

f evkalfide itina edilmekte ve amele 
sarayları halinde inşa edilen iki katlı 
dört büyük bina dahilinde yüzlerce 
amele yatmaktadır. 

Her ameleye bir karyola tahsis e. 
dilmiştir. 

Gazeteciler, öğleyin belediyenin de. 
niz kenarındaki parkta. tertip ettiği 
ziy fette hazır bulunmuşlardır. Oğ • 
leden sonra Kozlu'ya giderek kömür. 
işin inşa ettirmekte bulunduğu me • 
mur ve amele evlerini gezmişlerdir. 

Bundan sonra milli bir şirketle ecne. 
bi bir §irketln faaliyetleri arasındaki 

i 

tesisat gezilmiş, milli şirketimiz le • 
hine görülen farklar ha~ikaten göğ. I 
sümüzü kabartacak mahıyette kabul 
olunrnu§tur. 

Arnavutköy 
cinayeti 

Evvelki gece saat 21,30 da Amavutkö
yünde Mehmet isminde bir arkadaşı ta
rafından tabanca ve bıçakla beş yerinden 
yaralanan ~ Mustafa dün gece kaldı
rıldığı Beyoğlu hastanesinde ölmüştür. 

T::ıbibiadli Enver Karan ceset üzerin
de yaptığı tahkikatta kurşunların çıka. 
rılmasına lüzum görmü5 ve cesedi morga 
naklettirmiştir. 

Bu cinayet hft.disesi, inamlmıyacak 
kadar ufak, bir sebeb yüzünden işlen- ı 
miştir.Hattft şu kadar söyliyelim; ki 
kan gütme davaları yüzünden yapılan 
cinayetler bile bunun yanında Meta ma
zur görülebilecek bir vaziyettedir. Şimdi 
bu hftd!senin tafsilatını yazalım: 

Amavutköyünde çilekçilik yapmakta 
olan 35 yaşlarında Mehmet ile maktul 
Mustafa Rizelidirler. Bundan on sene ev
vel Rizede otururlarken Mehmedin er. 
kek kard~i bir kızla nişanlaornış, fakat 
tam evlenecekleri sırada bazı sebebler 
yüzünden bu evlenme olmamıştır. Meh
met ve kardeşi her ne kadar kızın ailesi. 
ne ısrar ederek evlerunenin yapılmasını 
istemişlerse de bu emellerine nail ola
mamışlardır. Aradan bir müddet geç 
miş ve gene Rizeden Mustafa isminde 
birisi bu kızla evleruniştir. Musfanın kız
la evleneceğini duyan Mehmet ve arka.. 
daşı kendisine müracaat ederek daha 
düğün olmazdan evvel bu işten vazgeç
mesini çünkü ergeç kızı kendilerinin ala. 
caklanru söylemişlerdir. 

Fakat Mustafa bu sözlere aldtrmamış 
ve sevdiği kızla düğününü yapmıştır. lş
te bu hadisenin üstünden yıllar geçmiş, 
Mehmedin kıza tutkun olan erkek karde 
şi ölınüs ve .Mustafa ile kansı da lstan
bula gelmişlerdir. Fakat diğer taraftan 
da Mehmet, erkek kardeşinin ölümünü 
bile kıza karşı duyduğu aşka hamletmek 
te ve Muatafaya gizliden gizliye kin bes
lemektedir. 

Ve bu kin aradan on sene geçmesine 
rağmen M.la şiddetini kaybetmemiş, 
bilakis gittikçe kuvvetlenmiştir. Mehmet 
nihayet artık intikam almak için kati 
kararını vermiş olacak ki; Rizeden kal. 
karak lstanbula gelmiş ve Mustafanın 

~lıştığı Arnavutköyünde çilek satıcılığı 
yapmağa başlamıştır. Ayni zamanda 
intikam almak için fırsat kollamaktadır. 
Diğer taraftan vaziyetten şüphelenen 

Mustafa da ihtiyatlı davranmağa başla
mışsa da son zamanlarda Mehmedin ken 
disile gayet dostça ve ahbabça görüştü.. 
ğünü görünce şüpheleri zail olmuştur. 

Nihayet bu sahte dostluk evvelki ak
şama kadar devam etmiş ve :Mehmet ha. 
kiki maksadını kanlı bir ~kilde tatbik 
etmeğe muvaffak olmuştur. 

Mustafa saat 21.30 raddelerinde deniz
. kenarında yemek yemektedir, bu ımada 

Mehmed yanına yaklaşmış ve: 
"Mustafa, demiş, bana da biraz yedi

ğinden vermez misin,. Mustafa hemen 
ekmekten bir parça kopararak arkadc:.şı
na doğru uzatmış fakat işte bu sırada 
Mehmet birdenbire tabancasını çekerek. 
arka arkaya üç el ateş etmiştir. Göğsün
den ve ba~mdan yaralanan Mustafa kan 
lar içinde yere yıkılmış fakat bu kadar 
la da kanmavan katil bu sefer tabanca. 
yı bırakarak bıçağını çıka;mış karnına 
ve göğsüne de iki defa saplamıştır. 

Silah sesleri üzerine etraftan koşuşan
lar çoğaldığı için ?\Iehemt yakalanaca· 
ğını anlıyarak derhal tenha sokaklardan 
birine sapmak suretile tepelere tırman. 

mış ve ortadan kaybolmuştur. Fakat 
geceyarısı sıkı takiplerden sonra yakala
narak polis rnlidürlüğüne getirilmiştir. 

Yalnız kendisi cinayeti inkar etmekte ve 
hattft tabancasını sakladığı yeri bile 
söylememektedir. 

kasabayı istirdat etmeğe muvaffak el- a z k a 1 
muşlardır. 

Cumhuriyetçiler Onda ıruntakasında 

şiddetli bir mukabil taarruza geçerek ıı d •• k 1 d • 
Frankistlerin iki tankını tahrip, diğer 1 u rece e r 
ikisini zaptetmişlerdir. Bir çok esir 
ve harp malzemesi almışlardır. 

lngiliz Bahriye Nazırının 
nutku 

Londra, 15 (A.A.) - Nevton - Ab. 
beyde bir nutuk söyliyen bahriye na
zın Duf Kuper, ezcümle demi§tir ki: 

"- Hükumet, İngiliz, ticaret gemi
lerini ancak a!(ık denizde muhafaza e. 
der. Hükumet, bu gemilerini İspanyol 
limanlarında ve yahut İspanyol kara su 
ları &ahilinde bulundukları müddetçe 
muhafazasını temin edcmiyecektir. 

HükOmet, İspanyaya giden ferdlerin 
emniyetini, muhafazast altına alamaz.,, 

ÇemberJayn muh:tJiflerine 
cevap veriyor 

Londra 15 (A.A.) - Birmingham
da bir nutuk söyliyen Başvekil Çem
berlayn, demiştir ki: 
''- Politikamızın, bazıları tarafından 

anlaşıl:namasını ve samimiyetinden 
şüphe edilmesini normal telakki ede
rim. Hükumetin niyeti, dünya sükunu 
politikasına devam etmektir, gayretle
ri ve dünyaya verdiği misal sayesin
de nihayet hükumetin gayesine vara
cağına eminim. Eğer bir gün hükume
tim, politika sahasını terkederse, ha
leflerine daha sakin ve daha huzur 
i!(inde bir dünya bırakacaktır.,, 

iki abadayı 
içinde halkı 

kardeş çarşı 
birbirine kattı 

Akhisar, (Anadolu muhabirimizden) 
- Burada birkaç gün içlndo dört zabıta 
vakası oldu. 

Ketbüdn mahallesinde Mehmet ismin· 
de bir adam mahalle kahvesi i~letmek. 
tedir. Şehrin kıyısına yakın olduğu için 
buraya çütçllerden çok müstcri gelir. 
Ayni kahveyi Ahmet oğlu Halil isminde 
diğer bir kahveci arttırarak almnk niye. 
tindedir. Halil bu maksatla Mehmedin 
yanına gelmlş ve fikrini söylemiııtir. Bu
na. cevab olarak Mehmet de kahveyi 
kendisi artttracağını, icab ederse yıllı -
ğına 200 lira vereceğini bildirmigtir. 

Bu rekabet Halilin canını sıkmış ve 
küfürler savurmasına vesile olmuştur. 

Galiz sözler karşxsmda izzetinefsi hır • 
palanan Mehmet, derhal tabancasmı çek 
mi§ ve iki ol ateşliyerek Halili yere 1 
serml§tir. O strada istasyonda bulun -
makta olan jandarma komutanı yUzbaeı 
Mahir Yt!maz, vaka mahalline yctişmi~, 
fakat iş işten geçmiş bulunuyordu. Ya· 
ralı Manisa hastanesinde ölmüştür. Ca
rlh de hapishaneye gönderilmiştir. Ad· 
liye tahkikata elkoymuştur. 

İkinci vaka da Akhisarm Marmara. na. 
hiyesinde cereyan etmiştir. 

Ahmet oğlu topal Hasan namlyle a~ı
lan bir adam, yanında Kadir oğlu Ziya 
olduğu halde kardeşi berber Asmım dük· 
klinma gitmişler, orada Uçü birden ka
faları tUssUleml~lerdtr. Bir ara .Asun, 
kardeşi He.sanı, rakı getirmek Uzero 
çarştya göndermiştir. Söylenildiğine gö
re Hasanm maksadı sadece rakı almak 
değil, ayni zamanda bir hAdise çıkarmak 
ve böylece ötedenberl kendisine muğ • 
ber oldukları nahiye jandarma komutanı 
Esman onbaşıyla kal'§ı karşıya gelmek
ti Netekim öyle olmuştur: Topal Ha -
san bir hayvana binerek çarşı lçlnde 
dörtnala ilerlemeğe başlamı§ ve bu sıra. 
da bir kasab dUkklnmda. oturmakta o
lan karakol komutanının önUne gelmiş
tir. Esman onbaşı, bu serkeş adama: 
"- Adam ezeceksin, çarşt lc;inde hay. 

vnn sürülmez! .. demiş ve bir daha bu 
halin tekerıilr etmemesi ihtarında bu -
Iunmuştur. 

Bu söz topal Hasam kızdırmağa klifi 
gelm~tir. Atını onbaşının UstUne süre
rek elindeki bastonla kendisine vurma· 
ğa başlamış ve bu sırada küfürler yağ. 
dımu§tır. 

Neye uğradığını şaşıran Esman onba. 
eı derhal kendisini toparlıyarnk Hasanın 
bastonuna ve müteakiben koluna yap~
ml§, onu hemen attan aııağ"ı nlarak ka
rakola götürmeğe savaşmıştır. 

Bu sırada Hasannf kardeııi Asım da 
arkadan geliyordu. Ansızın onbaşının 

nrknsından yakahyarak tabancasını kap. 
mtş ve ate§ ctmcğe başlamıştır. 

Vaziyetin vahametini anlıyan jandar
ma onbaşısı silahtan çıkan kul'§unlardan 
korunmak için Hasanı kıskıvrak yaka • 
lynra.k kendisine siper edinmiş, böyle 
muhakkak bir ölilmden kurtulmuşsa da 
çıkan altı kul'§undan biriyle ba§ından 

yaralanmıştır. 

Asını elindeki sillıhla meydanı kasıp I 
kavurmak hovesine dil§mUştü. Fakat bu 1 
esnada nahiye bekçi baıı1sı Osman yeti§

miş ve elindeki sopayla Asımın başına 
kuvvetle vu;arak onu yere dliallrmü§ vo 
elinden tabancasını alnı15t.ır. 
Asım kendisine gelince derhal fırla -

mt;Jtır. Herkes onu kaçacak zannnedi • 
yordu. Fakat kaçmadt, karşıdaki fınnın 
içine girerek bir bıçak kapmış, bununla 
onba.§ına tekrar hücu mctmi§tir. 

Bu sırada orada tekrar bir kargaşalık 
olmuştur. Suçlular bu kargaşalıktan is· 
tifade ederek ikisi birden bir hayvan U
zerlne atlnm~lar ve balkı yararak kaı;
lDlf}lardır. Bunlara biraz ilerde Ziya dn 
refakat etmiştir. 

Hadise Akhisara haber verilince mUd
deiumumi Mustafa Dinç, kaza jandar
ma komutanı yüzbaşı Mahir Yılmnz vo 
hükumet tabibi derhal vaka mahalline 
gitmişlerdir. Sıkı bir araştırma yapmış
lar, civar kazalara. telefonla suçluların 

Aklıisar mıiddeiımıumisi Mustafa DiııÇ 

cşkall bildirilmitılir. _,...,9• 
Gece sant 4 de yUzbaşı Mahir Yıı-

,-ş. 

zm, TurguUu jandarma komutanına . 
kayı haber vermesi üzerine caribleriJl 
Ahmetll istasyonundan gece trenfııO 
bindikleri anlaşılmıı:ı, ilk istasyonda. der· 

U U dO hal yakalnttırılmıştır. Suçluların Ç 

tevkif edilnıiştir. Adliye tahkikat!~ 
meşguldür. 

Oğlunn yaralayan adam . rt 
Diğer vakalardan biri şehirde, diğe 

Kadıdağ köyündedir. Öğrendiğimi )'8Zl .. 
yorum: 

Şeyhler mahallesinde 45 yaşlartll~ 
Sapancı Halil isminde bir adam otur .. 
maktadır. Bu adamın 17 yaşında Sııll .. 
haddin adlı bir oğlu vardır. Baba oğlıl s· 
raaında ötedenbcri bir geçimsizlik ,.şt· 
dr. Halll rakıya müptela sarho§ bir s• 

damdır. Bu giln yine belki de rakmıtı t9
• 

&iriyle oğluna ezıyet yapmağa başl~ 
sonra da öfkesini yenemiyerek zaVS111 

çocuğu boynundan bıçakla ağır surette 

yaralamıştır. Çocuğun can actsıyla. ~~,: 
pardığı feryatlara yetişen zabıta ııı:ı-

L-ı ,.e 
sız babayı yııkalıyarak tevkif e~Ş 
Sallıhaddln de memleket hastane!fll

8 

gönderilmiştir. Salahaddinin hayatıııd~ 
endişe edilmektedir. Hadiseye mUdd6 

umumili kelkoymuştur. 
Diğer cinayet de r;ıöyle olmu§tur: ~ 
Otedenberl kavgacılıklarlyle Dl sil 

olan Kadıdağ kövil halkından ısın 
Salkım isminde bir adanı ayni köyde; 
19 yaşlarında Ali oğlu Halil adında b 
delikanlı ile bir kız meselesi yUzündcı1 

tı" kavga etmiştir. Kavgn evvela ağız ç 
0 tl§ması ile başlamış, sonra mucadel 

vaziyetini nlmtştır. lsmnilin vücut Jtib&• 
tiyle kendisini haklıyacağıru anm~ 
Halil, belindeki tabancayı derhal 81)1; 

mt§ ve ateı,ılemiştir. Çıkan kurşunlar ;. 
mailin koluna ve göbC'ğino isabet et , 
ğindcn yere serilmiş ve etraftan :rardı:ıı1 
cı gelmesi için feryada başlamıştır. 

Hadise Akhisara haber verilince ı:; 
za jıındarma komutanı yüzbaşı }JB 1' 
Yılmaz bizzat vaka mahallino gide~, 
carıhi yakalamıı;tır. Halil mevkuftur. ril' 
mail de Manisa hastanesine gönde 
mlştir. 

HulOsl GUnaY 

Eğlenceli bir 
sefer 

9IF" Baştarafı 1 inciıl' 
bit için biribirleriyle rekabet ediyor • 
lardı. 

Högs, etrafı motosikletli polisler~~ 
çevrilmiş ve bayraklarla donatılmı§ bl t 
otomobil içinde tam saat 19 da atkı~1•11 

arasnıda tayyare meydanını terketrnı~ 
tir. 

Högs, şu beyanatta bulunmuştur: di• 
"- Bütün sefer esnasında keti•!,( 
· · h' bi hl'k d ··.-.edı ' mızı, t!( r zaman te ı e c goı.- , 

Dünya turunun meşakkatlerine rat' ğ• 
men, pek yorgun değilim. Bilakis e st 
lenceli bir sefer teşkil eden bu seyn11 
ten ~k memnunum.,, ıJ 

Hög& ve arkadaşları dünya tuf11~e 
b. "ddet 4 günden 8 saat daha az ır mu st 

yapmak suretiyle 1933 senesinde 'f'~,g. 
tarafından kurulan rekoru herneıı r 
nya indirmişlerdir. 
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~den ka 
'9tııardan . çakçılığı yapardı. Yani 

Yan Shih 

==----

Bunu söyleyip drsan çıktı. O gece ne 
o. ne de kocası yemek yediler. . . ... ~tın alır v<:hşı hayvanlann derilerini 

ı~ıe kaı ' Şehırdeki tacirlere satardı. Bu 
nıeVslınin:· toprakla da uğraşırdı ... lş 
derdı. Do~ e çı~tçılere ekimde yardım e -
hareu old~ ~?iler yapmakta pek ma
talı~ğa: ıçın bir pirinç tarlasında 
StraYa k şlanıldığı zaman onu ilk 
taı·· oyarlardı B . d u Yokt · una rağmen hıç e 
llıakta ve u. Seneden seneye borçlan art-

düünç para bulmasını istedim. Güldü: f 
"Böyle sap~arı bir halde iken karınızı e
vinizde muhafaza etmekte ısrar edişini. 
zin sebebini anlayamıyorum . ., dedi. Ben 
ne demek istiyor diye düşünürken o açık 
tan açığa fikrini söyledi: 

Bir l Çocuk hiç bir ses çıkannamrş, yalnız 
suyun sesi duyulmuştu. 

E RTESI gün yağmurlu bir gündü. 
Annesi oğlunun eski esvaplarını 

çamaşırlarını yamadı, işini bitirdikten 
sonra, bu paçavraları babanın yattığı 

yatağın kenarına bıraktı. Sonra çoou· 
ğun yatağının yanına gitti: 

~beUi iı:.tsıkıntısı ziyadeleşmekte idi. 
ki i~ip k~ e o, bu sıkıntı ile tütün ve iç- kira anıyor 

Şimdi hala hayretli! çocuğun neden hiç 
bağırmadığım kendi kedine soruyor. 

-Yavrum uslu olacak. Hiç ağlamı· 
yacak. Babasının sözlerini dinleyecek. 
annesi de çabuk, çabuk dönecek .. Ama 

!!ıuııara tunar oynamağa alışmıştı. 
~vgacı ol dadandıktan sonra hiddetli ve 
ıllSanıar du ve o derece fakir düştü ki 
llara \'e:a e.n Ufak miktarda bile ödünç 
lar. ekte tereddüt efrneğe başladı-

- "Hsiu - ts'oi,,yu tanıyorum. Hiç er
kek evladı yok. Kendisi 55-56 yaş

larına geliyor. Bir erkek çocuğu olsun dı
ye ikinci bir kan satın almağı kunnuştu. 
Fakat ilk karısı buna musaade \'ermiyor. 
Yalnız ona Ü!: beş sene için bır başka ka
dın kiralayabileceğini vaadediyor. O da 
bana kendi hoşuna gidebilecek iki üç er
kek evlat sahibi otuz yaşına yakın bir 
kadın ısmarladı. Namuslu, hamarat, ve 
ilk karısına muti olacak uysal bir kadın .. 
- Karısı da geçenlerde ayni şeyi söyledi. 
Bu kadının kocac;ı seksen, hatta yüz do
lar kirayı peşin ve. meği taahhüt ediyor
lar. Günlerdenberi kadın arıyordum. He
nüz bulamamıştım. Şimdi seni görünce, 
kannı hatırladım. Boyle bir şey yapa. 
maz mısın .•• 

Acaba bu haksız ölüme kavuştuğu i
çin memnun muydu? Hayır .. Hayır ... o hiç ağlamıyacak .. 

. Bu Para s 
kiı:ı etti y~ ıkıntısını bir de hac:talık ta. 
lenniıı be ~zu ~apsan oldu. Hatta göz. 
ll .. 5anl ksazıarı bile sarardı. Kom5ula· 
O ı oldu' d' "' na: ··· ıyorlardı. Ve çoçuklan 

..... Sarı !{ 
Sarı ı,. arın ısmıni \'enni~lerdi. 

l\.ann b. 
...... Artık ır giın !:ansına: 

linıı &örü ·obcn çalışamıyorum, dedi, ha
ber a~ık l rsun~ Burada benimle be. a. 
~ ~ek.~gıne \ ucudunla bızi kur
<lı.un. l}ı olmaz mı? diye duşun-

1'oPrak 

Çin hikiıycsl: 

babası .. Hakikaten bundan başka çaren 
kalmamışmıydı: Utanmıyor musun! 

- Utanıyorum ama... Ne yapayım, 
hastayım. Bu sene pirinç tarlalarında 

çalışamamaktan korkuyorum. 
Oğlunun ismi Bahar hazinesiydi: 
- Bahar hazinesi daha üç yaşında! 

diye hıçkırdı, na•ıl yalnız kalır? .. 

- Ona ben bakarım; dedi, zaten onu 
memeden kesmek zamanı geldi. 
Ya,·aş yavaş, hiddetlendi. Fakat son

ra ağlaya. ağlaya ve kaçar gibi kulübe· 
den dı~arı çıktı. 

Şinıdi, niçin bir ses duymadıtrını ha· 
tırlıyor ... Kendisi o sırada· bayılmıştı. 1 

Sanki kalbini yennden koparmışlar gi
bi kendinden geçmişti. 
Şimdi oğlu yüzüne bakarak: 
- Anne, anne! derken; o, dlişünü· 

yor: "Hayat ne kadar fena bir şe)r!,, 
• • • 

G İTMEDEN bir gece evvel, evin 
en karanlık, en loş bir köşecine 

oturdu. Çocuğunu kucağına almıştı 
- Bahar Hazinesi, canımın iı;i' 

Başını kaldıran çocuk: 
- Anne! ! 

Diye cevap verdi. 
- Annen yarın gidiyori 
Çocuk önce bir şey anlamadı. 

Diyordu. Ç-ocuk ağlamadı. Hiç keder· 
li görünmüyor, bir şey anlamıyordu. 
Şarkı sl.iylc.meğe ba5ladr. Annesi ağzının 
yanından öperek: 

- Sus, dedi, babam uyandıracaksın. 
Sun geldi. O evlenmek kıla\'UZU olan 

çok tecrübeli bir kadındı. lçeri girerken 
mantosundaki su damlalarını silkiyor: 

- Yağmur yağmur. diyordu, bu evi-
niz için uğur geldiğine i~cttir . 

Odada dönüp duruyordu ve onlardan 
bir komisyon istiyordu. 

Sedyeciler yemeğe kadar evlerine dön 
mek istiyorlar. Biraz acele etmelisiniz! 
diyordu. 
Dışarıda sedyeciler küfür edip duru· 

yorlardı. 

~ceğınd 5?banın yanında oturan kadın 
21rnıtkte ~~ üç Yaşında olan oğlunu em 

..... v~ 1 ı. Boğuk bir sesle kekeledi. 
li ucudunı1a mı? 

'1: astalıktan sesi za>ıflaşmış olan koca. 

ı ....... E"et ~ 
44.'lıtı! Vücudunla, dedi, seni kırala· 

ı..Bir an b' .. . 
.-.unustu: ır sukQt oldu sonra gene koca 

d' ..... Bundan~ .. 
ı. Senin uç gun evvel Lop Vang gel 

aueree be oturduğun yere oturdu. Ye sa· 
~tp &İdi nden parasını geri istedi. O çı. 
lla ot~ce ben de gıttim, golün kenarı
<111ıtı. F tun. Artık yaşamak istemiyor
~ oradakat ağacın tepesine çıkıp kendi. 
l'oktu, an sulara atmağa da cesaretim 
ltadıtıa, Gene geri döndüm ve yolda Sun 
1le 8.taı;ı ı:;astgeldim. Geç \'akit buralarda 
.~ }\~~~ sordu. Ona halimi anlat. 
1Yi bir dısınden, bir çare bulmam için 

Evvela biraz ağladım. Fakat sonra 
Sun beni ikna etti. Dün Sun onların 
e\•ine gitmiş. ser.den bahsetmiş. Sana kar 
şı büyük bir alfıka göstermişler. Kansı 
da razı imiş. Fiyat yüz dolardır. Onların 
yanında üç sene kalacaksın. Eğer bu za. 
man içinde bir erkEk çocuk doğuramaz. 
san iki sene daha kalacaksın. Gideceğin 

gün de belli. Beş gün sonra.. Ayın on 
sekizinde onların yanında olacaksın .. 

Kadının gözlerinde bir hayal canlan
mı~tı. Bir hatırayı tekrar yaşıyordu. 

Bundan bir sene evvel bir kız doğurmuş 
tu. Yatağında bir ölü gibi yatıyordu. Ye

ni doğmuş çocuk. yerdeki samanların 

üstünde ağlıyor ve kollannı kımıldatı

yordu. Ç,Ocuğun göbeği bir yılan gibi vü· 

cuduna dolanmıştı. Yerinden kalkıp ço
cuğu yıkamak için büyük bir gayret 
sarfetmi5ti . 

Fakat yalnız b:ı-:;ını doğrultabilmişti. 

Vücudu bir taş yığım gibi ağırdı. lşte 
o zaman da bu vahşi herifin, koca· 
sının içeri girdiğini görmüştü. 

- Anne yarın gidiyor. Uzağa gidi
yor. Li isminde bir takım İn!'anların ya· ı 
nına gidi} or. 

- Ben de gelirimi 
- Sen gdemezsin ... Sen babanla ka-

lacak<;m. Baban sana bakacak. seni gez· 
meğe götürecek, seni uyutacak. Baban 
ne derse onu yapacaksın. Üç sene son• 
ra ben gelirim. 

- Babam beni dö\'cr, istemem. se
ninle beraber geleceğim. 

- Yeni gelin gibi nazlanıyor!! .• Ağ· 
layıp duruyor! 
Çocuğu zorla annesinden ayırdılar. 

Baba hep ayni yerde oturuyor ve başı· 
nı elleri arasında tutuyordu. 

* *. ~ 

O 1\"LARIN köyü ile öteki köy ara· 
sında on mil vardı. 

Sedyeciler sedyeyi yere bıraktıkları 
zaman kurnaz bakışlı elli beşlik bir ka
dın onu karşıladı. Bir takım komşu ka
dınlar da kapının önünde toplanmışlar
dı. 

Sun bugün senedini geitiriyor. 
Kadının biitün vücl\,du titriyordu. Bil

yük mü~külatla: 

Babasının bir kazma ile yard:~ı başın· 

- Neden bana daha evyelden söyleme
din! diye inledi. 

Elinde bir kova kaynar su taşıyordu. 
Kovayı çocuğun yanına bıraktı. Ona: 

daki vara izini elleriyle okşarken: 
- Baban seni dövmez! dedi. 

Bu ~ırada kocası içeri ı:tirdi: 

İhtiyar kadın: 
- Sedyenin i_çinde bir şeyiniz kaldı 

mı? 

na ihat \ "nn. cıini vah.ut b~a ö-

- Dün sana söylemek için etrafında 
döndüm durdum ama söyliyemedim. Ne 
yapalım fakiriz, ve bizi bu halden kurta
racak elimizde senden başka bir şeyimiz 
kalmadı. 
-Oğlumu!'! hahac;ı .. Bahar hazinesinin 

"Bekle dur!.. diye bağırmak için son 
gayretini sarfetti. Fakat yabani herif 
bir şey dinlemiyor. hiç bir münakaşa ka· 
bul etmiyordu. Bir kasap kiiçük bir ku:. 
zuyu nasıl yakalayıp boğazlarsa o da 
yeni dormuş çocuğu öyle kollan arasına 
almıştı. Ve kaynar suyun içine atmıştı. 

- Parayı vnlladılnr. diye haber ver
di, yetmic; dolannış .. Sen gittikten sonra 
da otuz dolarını yollayacaklar... Sana l 
ela hir scdvc ı:-önderiyorlar. Yaya gitmi
yeccksin. Sedyeciler, yarın öğleden son· 
ra gelecekler. 

Diye sordu: 
- Hayır! cevabını verdi. 
Oğlunu ve kendini düşünüyordu. Ni• 

. ? 
çın ..• 

(Sonu var) 
Ço\iren: Suad Den iş 
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ed 0 uz onluk, dort para, altı akçe 
er. · dcd' 
ır 1

• 
ıgorn sapsarı kesildi ve: 

-:. ~e 1 • diye sıçradı. 
Cuce a . . 

Uzattı: Ynı şeyı tekrar ederken elini 

- ~.okuz onluk, dört para, altı akçe .. 
- ,,. ? 

Para e .... Noel, aziz dostum, benden 
Yı Peşi · oıuy n ıstemekle hakaret etmiş 

tiird orsun. Ben ki Moidöe bira ve Sen 
eski ~ede Şarap içebilirken buraya sırf 

C" ır ahpaba .. 
uce: 

:: ~arayı ver 1 - diye homurdanı. 
"'ere ke 1 ~ahi mi söylüyorsun! Parayı 

ce tnıyim?. 
-Ya · _ ~ verır, ya defolursun 1 .. 

"'ere . oel aziz dostum! .. Yarına kadar 
sıye d 

_ 'h e vermez misin?. 
vere · defol.. sıye vermek yok .. Ya ver, ya 

lans"l . 
Cck b' 

0 0 hır kaplanı bile acındırabile 
l{ ır surette içini çekti. 

ılıcu1ı t k 
ilttı. .. a tı. Mantosunu omuzuna 
.... ' gozierini sild' M'' h' .. b Ik' "'•Crh ı. ut ış cuce e ı 
,_ arncte gelı' .. 'd' 1 .. 
ıı;~Pıy ~ r umı ıy e tcreddutle 

F a dogruldu. 
akat k 

Cn ku Uk a_pıya geldiği halde cf rede 
di.. ç hır merhamet eseri gön.ilme. 

l(aprda 
/\rtık ~.çıkmak üzereydi.. 

"urrnak' .c~cenin suratına bir küfür ra
da, kö ıçın başını kaldırdığı bir sıra

Şcden bir ses . 
- l> . • 

arasını ben vereceğim 1 . dedi. 
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,_ SIMON MALENGR 

U "'lnsö1.... 'dd 
l:erj şı etle fırlatılan bu sözler 
. ._. ne hc.yecanla döndu' 
''IOcJ • ' 

dallla b Jamb • Tort bunu söyliyen a-
~il: aktı. Onu 'dikkatle süzdükten 

-~ı 
Ilı d gorn gel. .. Madlcn getir yeme

• Cdi, 

••ı~~•nı pa,, ile dolu elini cüceye u· ı ı 

1\J.>el - Jamb - Tort başını sall.ya
rak: 

- Sonra verirsiniz 1 Burada para 
memnun kalınarak dışarıya çıkılacağı 

sırada verilir 1 - dedi. 

Bigorn, masasına oturmasını işaret 

eden meçhul adamın karşısına oturur • 
ken meyhanecinin sözünü tasdik etti: 

- Doğrul .• 
Meçhul adamın kukulatası yüzüril 

tamamen kaplamıştı. Bigorn onun an
cak burnunun ucunu görüyordu. 

Bigcrn oturunca, adam kukulatasınt 
ve mantosunu açtı. Parlak gözü, soluk 
benzi ve hilekar siması ortaya çıktı. 

Bigornun itimatsızlık damarları a-
yaklanarak: 

- Simon Malengr - diye mırıbdandr. 
Adam: 
- Sus 1 dedi. Benim Lansölo .. Beni 

tanıdın ya! .. Artık karnını doyur. Se. 
ninle yemekten sonra konuşuruz.. Biz 
eski arkaaaşız; ayni memleketliyiz .• 
Çocuklukları Betonda beraber geçen, 
beraber oynayan iki eski arkadaş. Son
ra da beraberce Faris sokaklarında in
san avladık. Gerçi hayli zamandır biri
birimizden ayrıyız. Fakat bu dostlu. 
ğumuzu eksiltmemiştir. 

Lansölo itiraz etti: 
- Hayır, dedi. Sen benim ölümümü 

istiyen bir adama hizmet ediyorsun ... 
- Monsenyör, lö kont dö Valuva 

senin ölümünü istiyen bir adam değil
dir . Bilakis Göreceksin ya ... Hayı.:ii 

ye! .. Buraya niçin geldiğimi öğrene

ceitsin. 
- Beni mi arıyordun? . 
- Hem üç gündür .. 
Lansölo, bir tereddüt anı daha ge. 

çirdi. Fakat bu tesre::h.iftt'n Bıiridan için 
iyi bir şey çıkabilmek ihtimalini düşün
dü. Burnu iyi bir koku almıştı. '!'am bu 
sırada Madlon da omleti getirmişti.. 

Lansölo, Simon Malengre endiıeyle, 
omlete hazin hazin baktıktan scnra : 

R'P'RtO/\N 

Şunu da tekrar işaret edelim ki, o. 
muharebe hikayesini bir başkasından, 

bir başkası da bir baş'kasmdan işitmiş
ti. Herkes bilir ki bu kabil şeylerde ha. 
kikatle anlatılan arasındaki fark ölçü 
süz sayılacak kadar büyür. 

Müşteri, hülasa, iki yüz talebenin 
yerlere serildiğini söylilyordu. 

Madam, belki, her maktule birer ta
ne isabet edecek kadar istavroz çıkar -
dr. Bigorn müşterinin işte bu hikayesi. 
ni bitirdiği gırada içeriye girmişti .. 
Müşteri gitti. 

Bigorn: 
- Madam, - dedi. - Size verilecek 

bir haberim var: Kiracınız olan efen -
dim güzel ve cesur delikanlı .. 

Ev sahibi sözünü kesti: 
- Doğru, Monsenyör Büridan hem 

cesur, hem ide güzeldir. 
- Onun kadar, hırsızlara karşı bir 

evi müdafaa edecek bir adam yoktur. 
. - Delili şu .. Evimde oturduğu mild. 
det içinde buna kimse cesaret edemedi. 
Rahat rahat uyuyorum. 

- •Bilhassa hayatını tehlikeye koya
rak sizin gibi namuslu, müdebbir ve 
ihtiyar kadınları onun 'k".ıdar himaye e· 
decek bir mert bulunmaz. 

Madam hissedilir bir hiddetle: 
- Namuslu ve müdebbir olmakla 

iftihar ederim. Fakat ihtiyar olmıya gc· 
lince, zannedersem ben o kadar ... 

Pot kırdığını anlayan Bigorn hemen 
kadının sözünü keserek 

- O lakırdının peresengidir. Kema
le ermiş deyecektim, • dedi. 

İhtiyar kadının çehresi ekşimişti: 
- Benden ziyade kemale ermişler 

bulunur .. diye horr.urdc:ndı. 
Bigorn: 
- Neyse, - dedi.- Size Monsenyör 

Büridanın uzun bir seyahate çıktığını 
haber vermiye geldim. 

- Gitti mi? Beni kim muhafaza ede· 
cek?. 

... 101 . 

Bigorn da zaten bunu bekliyordu. E. 
lini göğsü üzerine koyarak: 

- Ben, dedi, bizzat ben .. Şunu da 
bilmeniz lazım ki Büridan giderken ba
na: "Bigorn, - dedi. - Madam Şopineli 
sana emanet ediyorum. Ben bulunmadt 
ğım sırada ona iyi bakmalısın 1 Bir tek 
gözünle uyu. Elin, hep hançerinin kab
zesinde olsun. Dükkanını yağma etmek 
isterlerse buna mani olmak için canını 
ver.,. dedi. 

Madam göz yaşlarını silerek veya 
yalandan siler gibi görünerek: 

- Merd delikanlı, - dedi. - Demek 
gitti öyle mi? Uzak bir yere mi gidi. 
yor?. 

- Uzağa, uzağa .. Bu yüzl:!en tekrar 
gelip gelmiyeceğini bilmiyorum. Bu a
rada belki siz bir ~ok felaketlerle kar
ş:laşacaksınız .. 
-Allahıml .• 
- Hırsızlığa, yağmıya, yangına .•• 
- Allahım! ... 
- Hırsızlara, papaslara, talebelere ... , 

Bütün felaketlere .... 
- Sus, Bigorn yoksa öleceğim .. 

- Belki, fakat ben burada bulun -
mazsam ... Korkacak bir şey yok.. Gö. 
rüyorsunuz ki buradayım .. 

- Evet, buradasınız. 
- İşte madam, şimdi size ne istedi-

ğimi söyliycbilirim. Efendim dönünci
ye kadar, ben, odasınlda kalacağım. 

-Ala! .. 
- Onun verdiği ücreti ben de vere-

ceğim .. 
- Vay! Demek siz para vereceksi

niz, öyle mi?. 
- Ayni şeyi: Yani hiç bir şey .. 

Kocakarı ümidinin boşa çı"ktığını glS
rünce içini çekti. Ve: 

- Peki! - dedi. 
- Fakat, ben efendimden !daha iyi 

hareket etmek istıyorum. Söz ara. 
mrzda kalsın .. Biliyorsunuz Monsenyör 
Büridan kendisini bedava evinde otur-
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Ye Cuııın günJeri Jl:ıleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 

MON AKASA lLA.NLARI: ı 
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18,30 hafif müzik, Tepcbaşı Bele~ 
bahçesinden naklen, 10,15 konfern055J 
Salih Murat (Fen musahabeleri), ı.9. r' L 
sa haberleri, 20 saat ayarı Gran,·ıÇ ş ti 
hanesinden naklen, Belmn ve arknd~ • 
tarafından 'fürk musikisi (Eviç faslı;! 
45 havn raporu 20,48 Ömer nıın J) !' 
tarafından anıpçn söylev, 21 snal ·.~ 
orkestra, 21 ,30 ı..•ccmeddin Hıza ;c l' 
daşları tarafından, Türk mu!'.ikisı ( l>'d 
faslı), 22,10 :\Jüıik ''e varyete, 'fcPCıı 
b<'l<'diyc bahçesinden naklen, 22,50 s; ı" 
h<'rler Ye ertesi sfinün programı, 2 
n\·nrı, ı.on. ~ 

l~:~~~~~~~~~~:::::::=c~~_..._ 

: 1 DOKTOR 

I' YUSUF P. Eczacıo.01" 
Hüdavendigar caddesi 55. Sirİ(e'~ 
Hergün: (10 - 12) ve (14 • ıs 

/ ı arası hastalarım kabul eder. 4 ' ·-- ~ 
r llr. IHSAN SAL'flj 

1 s.ı~~~~~O~rnaı~~!5!4;I 
1 pek tesirli ve taze aşıdır. DivaJl)~ 

Sultan Mahmut türbesi No. ıı-, 
' 'f:S' - ~ 

ı02 RüR TnAN RtlRfOAN J03 
----------------------------------tan muhterem kadına karşı vazifesinı 

iyi göriıyordu. Ne yapıyordu? Sabah
leyin şafakla evden çıkıyor, ancak ge· 
cc dönüyordu. Sizi de yalnız geceleri 
m:.ıhafaza ediyordu. 

- Doğru .. 

- Ben sizi hem gece, hem de gün. 
düz muhafaza edeceğim .. Buradan bir 
yere kımıldamayacağım. 1yi amma, bu
radan bir yere gidemezsem açlıktan, 

susuzluktan ölürüm. Sonra sizi muha
faza edecek kimse kalmaz. Buradan 
geçecek ilk hırsız çetesi, sizin zengin, 
üstelik muhafaza edecek kimseniz bu. 
lunmadığını öğrenirse vay başınıza ge
leceklere ..... 

Bu mütaleadan ç.ok ödü patlıyan, fa. 

kat serserinin ağzından çı'kacak teklife 
pek te iltifat etmek istemi yen kadın: 

- Ey .. Ne olacak? • diye sordu. 

- Sizin için delik deşik olmıya razı 
olan bu vücudun sıhatte bulunması 

lazımdır. Bunun için de icap eden içki
yi ve nevaleyi temin etmeniz iktıza e
lder. 

Madam, korkak olduğu kadar hasıs 
de olan bir insanın göstermesi tabii bıı
lunan bir tereddüde düşüt. 

Bazan korku hissete galebe eder. 

Kahramanca bir kararla Lansöloyıı 

bcslemiye razı olduğu bir sırada, Lan 
sölo fena bir harekette bulundu. 

Madam bir masanın arkasında otur. 
duğu için Lansölo da onunla rahatça 
k~nuşırak iç:n bu masanın kenarına 

ilişmişti. Bu sebeple madam, yüzünün 
ancak yarısını görüyordu. 

Lansölo, teklifinin kabul edilip edil
memekte mütereddit ve kabule daha 
meyyal bir halde olduğunu görünce, U· 

.fak bir jestle ikna etmek lüzumunu 

-- ft ayağa kalktı. Elini kalbinin 
htttnc koyarak eğildi. 

Maalesef bu hareketi s•rasında dü
sünmlyerek yarım sola döndü. Çehre. 

s.nin kanım, kulağının yırtığını mada
ma gösterdi. 

Kadın korkusundan bir çığlık ko ~ 

pardı. 

Parmağını yaralara doğru uzata· 
rak: 

- Bu ne hal? 1 • diye sordu. 

Şaşıran Bigorn: 
- Bu ne hal mi? - dedi. 
- Yüzünü~ yara içinde 1 Siz dö· 

vüşmüşsünüz .. 
- Ben mi? Asla! Ben fazileti, na. 

musu, ihtiyarlığı himaye için dövüşü· 
rüm. Gençliği himaye için değil.. 

- Kralın adamlariyle dövüşmüşsU • .. ') nuz .• 
- Lakin. ... 

- Siz, o mel'un talebelerle birlikte 
idiniz. Devriyeler tarafından takip e. 
dildiğinize şüphe yok .. Buradan ayrıl· 
mak istemeyişinizin sebebi de bu. Çün· 
kü sizi bulurlar, ele geçirirlerse bu 
geceden tezi yok, darağacını boylaya. 
caksınız .. Ben darağacına giı:iecek b:r 
asiyi evimde saklıyamam. Çünkü ben 
de itham edilirim. 

- Yanılıyorsunuz. madam.. Yemin 
eder ve temin ederim ki .... 

- Sonra ben de yakalanır, teşhir di
reğine bağlanırım. Belki de asıhnm. 

Defol oradan. Defol serseri .. Ben kıa· 
lın sa:iık bir tebaasıyım .. Ev:me asileri 
ctlamam 1 Çık dışarı! 

Kadın eline aldığı bir süpürge ile 
La:lsölonun üstüne yürüdü. 

Bu silahın ve daha doğrusu. dükka. 
nın önünü büyük bir kalabalıkla dol -
durması çok muhtemel bulunan bu ba· 
ğırış.ın karşısında Bigorn so1tağa fırla. 
dı. Yır~ık elbisesinin parça parça yer
lerini mantosunun ve yüzündeki kanlı 
yaraları şapkasınm altında saklamıya 

çalışarak kaçtı. Kaçarken içinden: 
- Rezil. büyücü kadın, hasis, mis· 

kin karı. Allahından bul .. Evini hırsız. 
lar soysun .. Sana lazım gelen dersi ve-

--------------------------------------~------------------------------recek adamları bulup göndermekte ge· 
cikmem .. Şimdi halim ne olacak? Elim. 
deki şu bir avuç incirden başka tıkına· 
cak bir şeyim yok .. . diyotıdu. 

Lansölo, dükkandan kaçarken elim 
sür'atle soktuğu kuru incir çuvalından 
b:r miktar incir aşırmıştı. Şimdi, incir
leri bir börek niyetine yiyerek ke.ndi • 
since emin telakki ettiği yerlere doğru 
gidiyordu. 

Lansölonun bu emin telakki ettiği 

yerlerin güzel olmamakla beraber ma. 
nidar bir ismi vardı: 

Tirva~ sokağı ..• 

Gerçi dövüşen, yaralanan, yarı to· 
pallayan, suratının kılları koparılan 

Lansölo buraya giderk:n burada barı
nacak bir yer bulabileceğinden pek e. 
min değildi. 

Fahişelerle, bunlardan daha ahlaksıı 
haydutların yatağı elan Tirvaş soka 
ğl, hırsızların çaldıkları eşyaları tak. 
sim ettikleri veya çalacaklarının planını 
hazırladıkları meyhanelerle douydu . 

Lansölo, işte bu meyhanelerden bi. 
ril"e girdi. 

Bu menhus meyhaneyi, biçimsiz bir 
adam işletiyordu. Bu cücenin biri}":ii. 
Fakat öyle bir cüce ki belden yukarısı 
ta:n bir adam teşekkülünde. Kısa ba
caklar üzerine oturtulmuş iriyarı bir 
gövde ve yere sürünür gibi görünen u
zun ve kuvvetli kollar. Velhasıl domuz 
gibi kuvvetli bir haydut. 

Hoşuna gitmiyen veya yeyip içtiği 
şeylerin parasını ödemiycn müşterileri 
bel kemerlerinden yakalayarak sokağa 
fırlatırdı. Bu cesaret ve kahramanlığı 
yüzün:len cüce Noel • Jamb • Tort her
kesten hürmet görürdü. 

Bigorn içeriye girince tatlı bir şivey
le: 

- B.,njur aziz dostum!. · dedi. Da. 
ima dinç. daima kuvvetlisin.. Noel -
Jamb • Tort'a Tirvaş sokağının iftihar 
ettiği adam denilse yeridir. Bir hayli 

.caman var ki göruşemeC:ik, değıl mi? 

Seni göremediğim için müthiŞ bir üzün· 
tü içindeydim. Bu sabah kalkar kalk• 
maz, ne olursa olsun bu gün gidip ken
disini göreyim, bu kahraman dostuınu 

muhakkak göreyim dedim. 

Cüce: 
- Ne istiyorsun? • diye homurdan· 

dı. 

- Seni görmek, seni kucaklamak .. • 
Tirvaş sokağından uzak bulunıduğııın 

sıralarda burayı düşünerek gözyaşı 

döktüğümü söylemek ... 

Cüce tekrar homurdandı: 
- Ne istiyorsun?. 

Nihayet büyük bir cesaret göstere. 
rek masalardan birine oturan Bigcrn: 

- Yiyecek!, • dedi. 
- Bu kolay .. Ne yemeği istiyorsun? 

- Azıcık bir şey muhterem ıdostuınl 
Bir dilim börek, bir· kaç yumurta, ek· 
mek ... 

- Ne içeceksin?. 
- Beyaz şarap aziz arkadaş! .. 

Noel • Jamb • Tort: 
- Heyy, Madlon. • diye bağırdı. 

Çıplak kollu, yağlı elli, dağnık saçlı 
iri yarı bir kız, mutfak adı verilen ka· 
ranlık bir izbeden çıktı. 

Yemeğe kavuşabilmek için önüne ge
leııe iltifat etmeyi kararlaştırmış bulu• 
nan Bigorn buna da bir kaç kelime sar• 
fetti: 

- Daima güzel.. Gittikçe daha gU· 
zelleşiyor .... diye bağmdı. 

Kızın bu iltifata tebessümü, bir su· 
rat ekşitmesi suretinde vukua geldi .•• 

Cüce: 

- Madl~n •• dedi. - Bigorna bir diliıtı 
börek, bir omlet .. Ekmek ve beyaz ŞS• 
rap .. 

Madlon: 

- Başüstüne .. • dedi.. 

Bigornun sevincine diyecek yoktU·· 

Tam bu sıraıda Noel • Jamb - Tcrt: 
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~ buı &neye riayet etmemek 
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.~ cuı, hamanı ucuz, neye 
8ıı ~ V&tandq? 

'~bun ateı pabuma ea • 
~ harb lbtJUr yapsa neyse ne. 

~llltUlaıııaıı, ~da bitlenenleri, u
~'"illlı Ce~ 

1 
Ylrtık pantalonla ve 

lıtı, 0 ~ n eri, kbnae ayıplamamıştı. 
~ ilefl) an önUne geçilemez bir iç

~ t~~tiıı tabii ve zaruri neticele-
oq)tr buıun ' h le , bııCiln · ayır vatandq ... 

lıtt- leı.ıtıeıu böyıe bir llkaydiye, böy
~ ~ı te hakknı olunu. Pia bir 

' ' :;un" bir yUz, sapean diş
~ ~•ler ve kirli ayaklar a-
""41 ~ ~il k ne lstanbul ıehrinln, 

'debue Türk nesmertnln taham-
,, cett bir ltkencedlr. 

~' ~e kartılapn, tramva/ 
~ otura!ahvede, vapurda, trende 

~e buı heınıterl; bana böyle bir 
? llnnıaJr hakkını eana kim 

~ ... 

, ,ı 

U ykusuzluklarda 
Umumi bir raQbet 
'<qzanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 

1 
sinirden ileri gelen bil- · 

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zehirli hiç bir 

madde yoktur 

Sıı. ==~tn eokaklannı te
~ t.orıa er1ne banyo ve hall 
~ nrı tken, tennaı istaayonlar, 

~Plljlar yaparken, ollrat-

l 

ll ~e Ula gemiler getirirken turistik 
mıntakada yqıyanlan da pislenmekten 
menetmek dilşUnUlemez mi? 

Nbameddbı Nulf 

•ı, ... 
ltJI Emniyet Sandığı DlrektUrlOğOnden 

~Yet . 
~ .\ti ~ borçlu ölü Bay Ali varislerine illn yoluyla teblii 
& "ki otlu Müeyyetıade nami diler yaııa mahallesi Makrioğlu '1kmazı 

\ile~~ tt......37~ Yeni 47,49 numaralı ahp.p iki evin tamamını, 
[11<1ı~~e ipotek göstererek 23.10.933 tarihinde 17276 hesap numara
aıı, t~ aldığı (350) lira borcu 21.12.937 tarihine kad~ ödemediğin. 
ot 32o2 

11
8'/on ve masarifi iİeberaber bOiç 251 lira 44 lüıruŞa varmıştır. Bu 

· ~ ilı Urnaraıı kanun mucibince hakkında iaa takibi ballanmak Ozere tan 
1tt dt harrıaı;;e borçlunun mukavelenamede gösterdiii ikametglhma gönde.. 

bortıu Bay Alinin yukarıda yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ 
~' M~nr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın illn sure
:"'tlllc ay i . lınirdir. Borçlu ölü Ali mirasçılan işbu illn tarihinden itibaren 

ltabuıe Çtnde sandığımıza müracaat la murislerinin borcunu ödemeleri veya ka 
:aYan bir itirazları \'ar ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği 

. eYahut başhyan takibi usulü dairesinde durdurmazlarsa ipotekli 
~Orıt ~.kanuna göre sandıkça satılacaktır. Bu cihetler allikadarlarca 

()lrrıaıc ~t edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebliAi makamı. 
~ e keyfiyet ilan olunur. (4545) 

t,,., 
~ 111 Rrnnfyet Sandıiı DlrektUrlUiOndeo 
k~:_-:«Yet , 
~ laıı~iına borçlu Bayan Nefise varislerine ilin yoluyla tebliğ: 
&,s ~ ıs Yan Nefise HOsrevpqa Kasapiveı mahallesi Dibekcamii sokak 

6~ lari~ ldcir bir evin tamamını birinci derecede· optek göstere-
(2 ·4.938 tan ~e 23633 hesap numarasile sandıtmuzdan aldılı (180) lira 

19) lira 67hı~ kadar 6demedilfnden fais. komisyon ve masarifi ile beraber 
icra tak' ~ruşa vamu1tır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince 

Rös ıb~ ~~anmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun muka-
4$. Yaıııı terdıti ıkametg~ına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Nefisenin 

"6 11\ci nıa~~ öldüiO anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. MezkQr kanu
~~se l'l'li 1 Vefat halinde tebligatın illn suretile yapı~masmı amirdir. Borç 
~ ...... cac:aaua ~ işbu ilin tarihin den itibaren bir buçuk ay içinde sandıfl. 
'b'l~slerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir 

l6ı-taicibj usuı~ dı~eıert llznndır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ,·eyahut baş 
'tatıdıJcÇa daıresincte durdunnazlarsa ipotekli gayri menkul mezkQr kanu

İl'1ı ~ htr biri satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket e
~. (~'Ti IYl'J ihbarname tebliti makamına kaim olmak üzere keyfi-

t,llL 
"'tıl R 

t... -lhnlyet Sandığı DlrektUrlOğDnden 
~Yet 
~ ~ borçlu ölü Bayan Loksandıra varislerine illn yoluyla tebliğ 
~-:' ~si-an Lok~ndıra Fener Tahtaminare Ki.tip Muslahaddin mahalle 
811~1 biri 1 ~desi eski 8.3. M. 3 M. yeni 2.3 numaralı klgir dükkanlı bir 

• ~~~derecede ipotek göstererek 14.5.936 tarihinde 23546 hesap nu 
~On ve n aldığı 300 lira borcu 5.4.938 tarihine kadar ödemediğinden 
ih~ICltaıı ~sarifi i!e.bttaber borç 370 lira 05 kuruşa varmıştır. Bu sebeble 

Gt b2'~ borç muabınc:e hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olu-
"""'Uu Bay lunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş 

"-ı~işılnıış an l.oksandıra Kadıköy Caferağa mahallesi yeni Fikir sokağında 
iıı.L. ~ %ıitt .. tve _teblii yapılamamıştır. Mezk\ı.r kanunun 45 inci maddesi ve-
'"'°'l ita_ - IQ i!An t"l • ' ~ tıruı· ~e 1 e yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Loksandıra mıras 

ıa-'"llnu lllden ıtıbaren bir buçuk ay içinde ~ndığımıza müracaatla mu S ~eri ,·eya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bil-
• ~ıra~ar ipo~eii k':11'tarmazlar Yeyahut başhyan takibi usulü 
~ 1'u C!'hett lana tpoteklı gayrı menkul mezkQr kanuna göre sandıkça sa. 
lb~er al~adarlarca bilin. :p ona ~öre hareket ed11mek \'e her birine 

teblıii makamına kaim olmak Qzere keyfiyet 11An <>lunur. 
(4544) 

T. C. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikramiye verecek 

Ziraat BankaJ1ında kumbaralı ve ilabaraıs taJ1arrul laeaaplarında en a 50 liraJ11 
;ulunanlara aenede 4 defa ,ekilecek kur'a ile Clfaiıdaki plana göre _ikramiye_d~iı
:Jacaktır: 

'I Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " "° " 100 " 4,000 " 

100 . " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: He•aplarmclaki paralar bir aene içinde 50 LiRADAN J\SA~l DOS
MIYENLERE ikramiye çıkhiı takdirde% 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Eylul, 1Birincikinun,1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin
de r.ekilecektir. 

11\llllMll~Atl!A 
CAN KUQTAQlll 

• • ••• 
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Burhaneddin matbaasın:\ veriniz 
işlerinizi kendi işi gibi düşünür. Çünkü kendisi de Eğinlidir. 

Telefon: 2084 5 

Hayan Leyla yazıyor: 

HER SABAH 
Daha Genç Görü~ügorum ! .. 

"Ancak bir hatta saran 
bir tedaviden sonra bu 
derece güzelleştlğlme şa
şıyorum ... Dütao arkadaş 
larıın lıUyle daha genç ve 
dahn güzel sörlinnıcm i
çin neler yaptığımı soru

yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 
iltifat e(llyorlar . ., 

Yalnız bir hatta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kıı.,·uşıııuş, 

birkaç yaş gençleşııılş ve 
bütün buru5uklukları 

lrnybolmuştur. Alimler, 
buruşuklukların; lhtl
yarlndığııııızda cildin hes 
leylcl ve ihya edici bnzı 

unsurlarını kaybetmesin
den ileri geJdlğlnl keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek \"e taze
leşecek tir. lştc: Viyana 
Ünl\·ersltesl Profesörü 

Dol\lor Stejskal'ln keşfi 

bu dere<'e ehemmiyetli 
\'e c:ıziptlr. Clenç hayvan-

"Uyanır uyanmaz, hemen el ay
namı alıyor ... Ve ki.içlik buruşuklult
lnrımın tamamen zail oluncaya ka

dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay
retle görüyordum!. .. , 

Bnynn J..cylll'nın yalnız 

hlr hnftnlık tccla\ iıJen 

soıırn alınmış \'O rütuş 

görmemiş hakiki 
fotoğı·ntı 

lnrdan istihsale muvaf· 
tnlc olduğu ve "Diocel" 
tabir ettiği bu canlı hü
ceyreler hülrtsnsı, şimdi 

pembe rengindeki Toka
lon kremi terl\lbln<le 
mevcuttur. Akşnııılnrı 

yntmnzc.lan evvel tathik 
ediniz. 

Siz uyurken, cltdinlzl 
besleyecek ve geııçlcşti

recek tir. Bir hafta zar
fıııda bütün buruşukluk· 
}arınız kaybolacak ve ı O 
yaş daha genç görüne
ceksiniz. Gündüz Jçln 
(Yağsız) beyaz rengln
deği Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gün 
zarfında siyah benleri e
ritir, açık ıncsamelerl 

sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir ciltli yu
muşatıp lıeynzlntır. 

Bayan1arın ~HZ~rı ~l~~~tin~-
Sntııı c\lılıi:,ırıız 'J'oktıloıı krcıııl uızolnrının 

hii.)Uk hlr kıyıııcti \'nrclır. Oıılcırı hayiiııizc inile 
clliğiıılzclc hcheı·I için o kıırıış nlncnk, ııyııl zn-

1 
ııınııdn kıyıııctt~"r ıııül,fıratınrı hulunnıı 'J'okaloıı 1 
ıııUsahnka ına iştirak hnkkını \'eren hir hilct 
tnkıliın cclcccktlr. 

Göz Hekim• lı·u U D Gımr.ı 
Dr .. Murat Hanıi Aydın 'I L A 

, Muayenehanesini Tal<sim·Tnlimane ı GAZOZU u 
Tarlabaşı Cad. lJ RF' A Apt. nınn 

nakletmiştir. 'I'cl: 41553 ~, Tercih ediniz, her yerde satılır. 
Pazardan maada hergün: Öğleden 

1 
Kapsiillerine dikkat ediniz. 

sonra saat ikiden altıya kadar ... , 

1 

l 
1 

1 

• ti ayriyede 
Her hafta Cumartesi günleri Boğazda yapılan tenezzüh seferleri 

1 
llugüııkü Cumartesi günü Ui>prüdc n snııt 14.30 \'C l IA5 de hopnl'lör tcrU bntmı \'O elektrik tcınirıttııı 

lın,·ı 7 ı \'C 71 nuıııamlı \'apnrlnrmıız birindsiıulc en giizidc bny \'C bnynnlnı'llnn teşkil olunmuş ,t\fJ>; 
1'UHICA SAZ llJ~YE'rf, ikincisinde müutnhap snnntkftı·lar<lnn mürekkep ı 1 Iitştı,tıc SAT..O~ \'O CAZ 0

110 
J\.ES'l'HASI olcluğıı hnlclc kalknrnk Uoğazın iki snhiliıulc ]Üll'n<lcniz Ağzı nn kn<lnr seyir \'O tcııcııil 
uc\·ıını cılccckler(lir. • 

M_. 
Giderken \'O Gelirken 74 llllllllll'll lı \'ll(IUr .\ııa<lolıı \'C 71 ııııuınrnlı \'il ımr nııınell iskelclcl'ino 111' 

yncnktır. 

,.e 
Büfeler 74 numarada LOKANTACI MARµF BAY P ANDELt tarafından 

0
• 

71 numarada Glorya pastahanesi tarafından deruhte edilmiştir. Fiyatlar ço~ ~ t 
tedildir. Azimet ve avdet tenezzüh ücreti altı saati geçtiği halde bilet bedelı e. 
iki vapur için 75 kuruşa indirilmek suretile sayın yolcularımızın arzuları yerine ge 
tirilmiştir. 

5/' 
--~--D-E~_M_i __ i_K_T_· -i-D--A-R-~-fllll'' 
• 

IK~~Ş~ 

Bi 
eczane~e ara,ınız. • .. ,, ... ıuıu., ı •.ı; far .n 3 .,,, rf//!!,1 

~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-

i ~ir onutın ceun~ıorın ~BD 1 ,.e DARSAKl.ARI h_ 
loh eder ''e temizler. 

HAZJ~l.SIZLIK 

EKŞll.IK, ŞIŞKl:\LIK 
ve YAX~IAI .. \RI gide-
rir. 

INKIBAZl 

~[---------------1 KAŞE 

GRiPiN 
Sizi günlerce istırab çekmekten 

kurtarır. 

En şiddetli baş, diş, adale ağrı
larım, üşütmekten mütevellid bil· 
tün sancı ve sızıları keser. Nezleye, 
romatizmaya, kırıklığa karşı mües. 
sirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrek
leri yormaz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Güzelliği kadar şıklı~ila da maruf 
bir bayan yazıyor: 

"Güzelliğimi cildimin tazeliğine borçlu· 
yum, cildimin tazeliği ise JOLI FAM krem 

lerine Hakikaten bir çok kremler kullandım. 
fakat 

0

hiç birisınde JOLI FAM kremlerinin ....... ..,,.,,:r. ... 
'. güzelleştlrıci. gençleştirıci hassaları ~ ffCB 
• bulamadım. ''GecEleri yatarken ~OLI FAM'ın h~ 1 

101 
yağlı cinsini ve gu.ndüz tuval~tı~de yağsız cın5 ııf" 

BU 

kullandım. Bırincı haftada cıldımde hayrete şa)' 111 
bir değışiklik gordü m. İkinci ve üçün~ü. haf.tala'vc 
sonunda hakikaten taze ve cazıbelı bır cıtde 
parlak bir guzellığe kavuşmuşdum. dıır 

Bu sebeple JOLI FAM kremleri tualet masanı. 111 
eksik etmem ve onları bütun Bayan hemşıreıerı 
tavsıye ederim... Bayan M. B. ~ 

AKŞAı"\1: TOPHANE . SALIPAZARI ..ıı ~ 
AiLE Gazino ~ 

Yavuz Sezen 
t~' c e 

Dünyanın bellibaşlı moda merkezi olan Pariste kadın "" ·ret' 
te1zilik akademilerinde san'atın bütün yeniliklerini tekemmül etti t 

şeref madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadın \'eı 5r 
kek terzihanelerinde biiyük muvaffakıyetlerle çalışmış olan yavıı f' 
zen ilk mütehassıs terzi olarak memleketimize dönmüş, Beyoğlıl (f>ı;' 
makkapı 113 numaralı Gayret apartımanındaki atelyesinde sayın 

teıilerini kabul etmcğe bt!şlam•ştır. 

1 .ıı OO K'l'OH Çl~I 
.,,, ... ~· .... · ·· . .:.. :t.· :,. ..• . 

~©~ır(Çd)!R< 

--------!lllil:ı--ı:dl----------------.-...-.. ............... ~ ....... ,..~c················'ı •••••••••ftk-••··············~·· ................. . 
·~~ Ur. irfan ~ ayra ~~ lm!:lm::::!Sl~Cl:il'lll!BCr:m:l~:"lS ... 

@i ~(g 1}9]<®~nmn 

İsmine dikkat. Taklidlerinden sa
kınınız. Ve GRIPtN yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle red· 
dediniz. 

N ecattin Atasagun 
Her gün sabahlan ı.ekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar l..ale 
U •ayyare apartmc::nlan ikiııci dairl' 

17 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ~a 
dar hastalarrru para• ~. Kurun. Ha 

ber okuvueulanru dakupoo muka· 
t.ı.lıııdr muayene eder. l't·let: :l::!J53 

1 
Cildiye ve Zühreviye rrıuı J'~~ 

B::yoğlu Yerli Mallar .. ,sjll", 
karşısında Posta sokağ~.~~şç·,~ 
Meymenet apartıma •· ·~.~ 

. - l - ,,,. 
• Piyasa da A rB "' ~t 

l>r. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad No ~ 

Tel. 22566 (Dr. Osm;ırı Şereft>tt=n 

apartımanı 

.. .. .. .. .. .. 
:: Pöntken Mütehassısı :: .. .. 
g ltcrgürı öğleden sıınra saat ~ ten 7 !! •• •c 
E~ re kadar Beleclı)e, Bınhırdırek Nurı-1: 
H ::onker sokakta Aslancı apart ıman fi 
H No. 8-10 H 

••ae::::~m:m111mEı•m111B!:!il ·~::::::::::::::::::::::::::::::::::::M1::::ft::::::11::::c 

Zı\ \'I - 3410 Nu. lı şorör clıli)cln:ııııcıııi 
ııııııı)cnc dizd:ııııını, koz,ınc kiığıll:ırmıı, 

nııfııo; 1(•7.kcrcıııi \'c :ı sk<'rlik tezkeremi zo. 
l i f•lliın. \'cnikrıııı nl ıe. ğımdnn eskileri
nin lıiil.ınii :rol,tur. 

Kıuıılmııı lı'i~arıccısı Çeşme snkat. 'fı'o. 

Meşhur bir marka yazı ıı 

k. 1 . • . ... b lf 
ma ıne erının satışı ıçı.. f • 

lekte mütehassıs bir nıertlıı ııııl 
yor. (F. K.) rumuziyle fstBl'I 

posta kutusuna yazılması. 


