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Japonya Sovyet Rusyaya 
nota verdi tehditkar 

~---~~---~~~~~~~--~ 
ihtilaflı 

bir 
hudut mınt akasından 

Sovyet askerlerinin 
çekilmesini istiyor 

a 

o 

Tokyo - vaziyeti 1 

çok gergin 
•• •• goruyor 

Tokyo, 19 (A.A.). - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Bir gazete haberine göre Sovyet maka. 

matındnn Sovyet Mançu hududundaki 
münaziünfih mıntakadan Sovyet asker
lerinin derhal geri çekilmesi talep edil
rni~tir. Japonyamn talebi tehditkar bir 
lisanla yapılmıştır. Sovyet askerlerinin 
geri çekilmezse vaziyeti tehlikeli gördü-

m ~ 
a ğünü bildirmektedir. 

f2S\ le ~ e le o Ayni habere göre Sovyetlerle Mançuko 
' \99 iiia} iiia} arasında hadisenin bir hal suretine rap. 
~ - ~I\ Pah 1 tedilmesi maksadile müzakerelere devam 
~~ il a ıya malolmaaı, muvakkat amelenin fena verimindendir. A.mcl:! DS"" n vamı 8 incide 

llcak 600 kilo kömür ~ıkarabi~i yor. Bunun. 1325 e çıkmaaı lamndır. e Fransa çocııkları namına l ngiliz hükiimdar lamıın çocuklarına verilecek iki bebek 

Q •rı yaşama şartıarı temın edmnce Romanya kralı • 1 · ı· · h ·· k ·· d 1 
aırni işçi miktarı artacaktır, nın annesi öldü ngı iZ U Um ·ar arı 

nitekim artmaktadır Kardeşi prens N.ıırn- bu sabah Fransaya 
layı Romanyaya 

.. 

<tıa •t d • • · h t • • d ''·t 1 ! llıtıh . • ıt a en 1şçısı ns anesının OT< or arı r- atı-ırun. . 
~dadır.) ::tın Zonguldak tetkik- lea·ine dair üçüncü yazısı ( 8) inci say. 

-~ 
~~ P a n ya d a h a r p 

~~Uç~ncü yıhna girdi 
· ~unasebetle Hitler, general 

rankoya tebrik teJgraf ı 
göııderdi 

ı,%, 
OkJ Ytttftt "l" i · t'tt?!f~rni~ . 

rın, hitnen ·h,, 1t1i~ arazisin ıleld fabrikalarda işçiler, er~tkler • sktrde 
.. men tam ·ı amı e kadm Zardan mürekkeptir. ,( l'a.."1Sl 8 incide) 

çağırdı hareket ettiler 

lngiltereye 
ısmarladığımız 
harp gemileri 

8 Denizalti, 6 torplto, 
1 kravüzör yapılacak 

Bir müddettenberi memleketimizde 
bulunan ve geçenlerde bazı tetkikler yap 
mak üzere Ege mıntakasına giden İn
giltere kredi dairesi müdürü Nikson, ka. 
rısı ve refakatindekilerle birlikte dün 
tzmirden şehrimize dönmüştür. 

İngiltere ile yaptığımız mali anla~ma 

dolayısile 16 milyon sterlinlik krediden 
6 milyonu il~ harp gemisi ısmarlamağa 
karar verdiğimiz ve hazırlanan bir prog
ramla, siparişleri vermek iizere bir he
yetin Londraya gittiği malumdur. 

Haber verildiğine göre, 6 milyon İngi
liz liralık krediye mukabil 18 parça ge
mi yaptırıl::ıcnktır. Bunlardan 6 tanesi 
torpido sekizi denizaltı gemisidir. Biri 
hafif kruvazör olacaktır. Diğerleri filo 
yardımcı gemileridir. 

Londra, 19 (A.A.) - Kral ve kraliçe, da büyük bir halk kütlesi kendilerini al-
ynpacakları tarihi ziyareti icra etmek il· kı;;;lamışbr. 

ezre saat 9.09 da gilne;;;li bir havada Bükingnm sarayından Viktorya istns-
Viktorya istasyonunu terkettikleri sıra- _.. Devamı 8 incido 

istemiyor 

llnyırseııer zatın yaptırmakla olduğu lise binasmrn inşaatı rıe Mehmet Çelikerin 
inşaatı tetkik ederken alınmış iki resmi 

~ YaZ"Zsı 4 üncüde 
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~adisefec, ti.kictec 
Halk ve 

kanunlar 
H:ikumet hazneden halk menfaati lehi
ne fedakıirlık ederek, hayat :ucuzluğunu 
temin etmeğe çalışıyor. Bilhassa geçen 
kıştanbel'i alınan tedbirler, umumi ya~a
yış üzerinde iyi ve derin tesirini hisset 
tirecek kadar esaslıdır. Buna rağmen 
ara sıra gazetelerde eski fiyatların de
vam etmekte olduğu hakkında şikayet 
mektupları görmekteyiz. İhtikar, devle
tin fedakarlığını yalnız kendi hesabına 
yontmağa çalışıyor. Bir kasaba gittiği
niz vakit, resmi fiyatlı etin ya kalma
mı§ olduğu cevabını alırsınız; yahut, 
dolaplardan ihtikar fiyatına et almak 
zaruretinde kalırsınız: Şikayetler biri 
ve belki başlıcası da bu 1 

Fakat eğer halk lehine tedbirler tat
bik olunurken, hal!c kendi menfaatini 
devlet vasıtasile müdafaa etmezse, !hli
kumet mürakabesinin geV§ekliğini iddia 
etmekte haklı olabilir mi? İr:gilizler der 
ler ki: "Demokrasilerde kanunu me
murlar değil halk tatbik eder.'' Bunun 
mfoasr, ve bilhassa umumun menfaati
ne taalluk eden kanun ve tedbirlerde, 
her vatandaşın tıpkı bir memur gibi, 
<M!vlet yardımcısı olmasından ibarettir. 
Lokanta, gazino, kasab, bakkal ve saire 
nerede bir fiyat yolsuzluğuna rast ge
lirseniz, bu yolsuzluğu kabul edip muh
tekirin suç ortağı olacağınız yerde, me
sul hükfimet memurlannı vazifeye da
vet edip vatandaşlık vazifenizi yapmak
ta şüphesiz kendi menfaatiniz bakımın· 
dan da daha iyi hareket etmiş olursu
nuz. İhtikar bizde hükumet memurların 
dan fazla -çünkü hükumet mürnkabesi 
her gün her köşe bakkalının tezgahı ba
şında bulunamaz- halk müsamahasın

dan cesaret almaktadır. Halk, garp 
memleketlerinde olduğu gibi, kendi men 
faati ve hele devlet kanun ve tedbirleri 
nrafından teyit olunan muayyen menfa-
atlerini kıskanç ve titiz müdafaa etme
ği adet edecek olsa, ve ihtikar yapan 
bir kasab, gazinc.•.:u, yahut lokantacı 
arkasından tıpkı evindeki mahnx çalan 
bir hırsızın peşinden koşar gibi, dava
sını takip etse, garp alış verişlerindeki 
disiplin bizde de süratle teessüs eder. 
Müsamaha bütı:in tenbellikler gibi, sa
hibi tarafından önlenen bir kusurdur. 

İndirilen bir fiyat, tıpkı ay veya haf
ta başında elinize geçen ücret gibi, ke
senize girmiş olan bir paradır: Buna ri
ayet etmiyen her hani bir muhtekiri 
niçin, tramvayda cebinizi yokliyan bir 
yanke5iciden daha başka türlü telakki 
ediyorsunuz? Maattees'!üf eski kanuna 
hürmetsizlik terbiyesinin mirası olarak 
bizde kendi lehine olan kanun ve ted
birl~rde dahi, kendi aleyhine olanlarla 
birleşerek şikayetçi kalmağı tercih c - : n 
ruh hastaları vardır. Yeni devrin insan
lan, kanunları, onlara ait tatbik vazi:e
sinin en mühim kısmı kendi hisselerine 
o:iştüğUnü bilen ve bir umumi menfaat 
tedbirinin velev on milyonda bir kendi
si için şahsii menfaat •'•mek olduğunu 
takdir eden bir zihniyetle, hatta vazife 
sini yapıruyan :nemurla dahi müculele 
ederek, yürütmeğe ve muvaffak kılma
ğa çalışmalıdır. Kanun devrinin tama
men teessüsü, halk ile hükumet arasın
da, kanunlara hürmet temini hu.,usun
daki sıkı ve müsamahasız elbirliğinin 

tahakkuku ile tamamlan:nış olacaktır. 

Ulustan 
F. R. ATAY 

T~ırl!< c Dırll~~on(ğ 
anuaısmaıso 

Londra 18 (A.A.) - Lordlar Kama. 
rast, lngiliz - Türk maliye anlaşması 
hakkındaki knnun layihasını ikinci 
kıraatinde bugün kabul etmiştir. 

HABER - 1\JCsam postan 

eh ta ge e e 
şe e ayeti • 

cı ş· 
genç kadını başına bir şişe Esmer güzeli 

indirerek kim öıd··rdü ? 
1ngilterede So

merset civarında 

işlenen esraren · 
giz cinayet bir 
aşk macerası ile 
başlamış, bir fa
cia ile bitmiş gibi 
görünüyor. 

Bundan iki, 
üç gi.:n evvel, 
mehtaplı bir ge· 
cede, Somerset 
yolundan geç va
kit ufak bir oto. 
mobil geçiyor. 

içinde bir kadınla, erkek vardır. Yol 
üzerindeki garaj sahibi: 

öldürülen kadın il ouard l/ögs'iin tayyaresi, üç gi111dc dün yayı dolaştıktan sonra 
sırada 

Nevyorka indiği 

19 TE!\ThnJZ - 193~ 

.. 

RURVN 
~ 

Çıplak adamlar üzerinde 
tetkikler! 

ff .ıS.4.V Kumrauı yazıuor: 
• (3~1$ 

"Her ,ene olduğu gibi bu sene J\ll ıı•· 
koyunda bir deniz hamamı yapıld1 • r" 
manın bir tarafıııda erkekler, dığcr ~n• 
tında kadın lar denize giriyorı:ır. ol'· 
bir diyt•ccRi ıniz yoktur. Ilu sene f?zl~ı;ıerl 
rak erkekler ile k rı ılıııl ıı rın suyo sırd bİçı· 
~ t•r s ra~ında ve denız üstünde sal ad• 
n ıı nde bir de kahve yapılmışıır. IJıl~oP· 
ılt•nize girenleri seyretmek isıiycnJer eAI· 
l:ınıyor. işin bu tararıııa da bir di>-ec 
mi7. olm ıyabilir. ·,.el· 

Ancak son gfinlerde knhverlckl se~1
1 rt~ 

terden bazılarının ellerine dürbün 11 :ıcıl'· 
,uy:ı Rircn, yahut fiÜne,e karşı )'Bltıt1 )-ıı). 
lnk insnnlorın ,·ücııllarını tetkike ı:;ıır" 
duklıırı hayretle l(Öze carpı~·or 1 eıı ııı•~ 
da umumi Adap ve ahldk vııızlıRı >"3~)1e 
niyetinde olmnmnkln, kendimiırle b 
bir s:ıl~hh·et de Rörnıemekle bcrab~r ~ 
manzaradaki gıırııbeli lrnydeımedcfl e 
cemeyiz . ., 

Gazetecilik en kola)' 
nıeslek · değildir - Bu aşıklar ne tuhaf insanlar 1 di

ye düşünüyor. Gecenin bu vaktinde 
dağlara gidiyorlar. 

Çok geçmeden, arkadan bir otomo
bil daha gidiyor. Arkasından bir oto
mobil daha ..• 

Eski Avusturya Har· ciye Nazırı M ZEKER/rA Strtel oa:ultlere rıtr~; 
• müracaatla ı, lıtiuen genr/er 

S•laA. h •abrı·kaSIDll balısederek,ö11ıeua:ı11or: . de J "Bu geneler, niye bir doktora gtdıP 
yanında asistan olmak istemiyortor? rıııl· 

Garaj sahibi, o zamana kadar, ora. 
lardan gecenin bu vaktinde böyle o
tomobil geçtiğini pek görmemiştir. Bu 

üç otomobilden hiç biri kenldisinden 
benzin almadan geçtiği için adamın 

canı sıkılıyor ve aşıklan daha garip 
görmeğe başlıyarak odasına çekiliyor. 

ee d e e ı d Niye bir avukta müracaat edip de bllt' 

m U U r O U bakemelerinde kendisine yardım ede 
. ceklerini söyliyerek iş arıımıyorJar1 ııı°' 

Otomobillerin geri dönüp dönmedik
leri belli değildir. Yalnız, ertesi sabah, 

o civarda, bir kadın ölü olarak bulunu. 
yor. 

Bu, 30 yaşlannda, esmer, güzeli bir 
kadındır. Çok garip bir şekilde öldü· 

rülmüştür: Cinayette kullanılan ilet 
ne tabancadır, ne bıçak .. Katil kadının 

kafasına sert veya keskin bir şeyle vur
muştur. Bu, bir şişe de olabilir. 

Ka:dın, aldrğt yaranın tesiri ile der. 
hal ölmüştür. 

Cinayı:tin aşk yüzünden işlendiğini 
gösteren bir çok deliller vardır. Evvelfi, 

katil, kadını öldürdüreceğini daha ev· 
velden kararlaştırmış olsaydı her hal
ıde yanma bıçak, tabanca gibi bir alet 

alırdı. Kadının başına bir şey indire
rek öldilrdüğüne göre, cinayeti ani bir 
şe1dlde işlemiştir. 

Bundan başka, mehtaplı bir gece, 
her halde cinayet işlemek için intihap 

edilecek bir zaman değildir. Böyle bir 
ıeye karar veren insanın karanlık bir 
yer tercih etmesi beklenebilir. 

Fakat, cinayeti kim işlemiştir? Uk 
otomôbilde kadınla beraber giden adam 
mı? Yoksa onlardan sonra geçen oto
mobildekiler mi?. 

Bunu anlamak için bir otomobil te
kerleğinin bulunması lazımdır ve tngi· 
tiz polisi bunu aramakla meşguldür: 

Cesc:lin bulunduğu yerin biraz öte· 
sinde bir otom~bil tekerleğinin izi var
dır. Burada kadının yanına kadar da 

kan lekeleri devam etmektedir. Bu, ci
nayetin otomobilin içinde işlenf:liği ve 

cesedin bulunduğu noktaya kadar oto
mobilden slirüklendiğini gösterme~<
tedir. 

Otomobil tekerleğinin yerdeki izi k.a. 
lıba alınmış ve muhtelif kopyaları çıka 
rılarak bütün polis merkezlerine gön-

Şuşnig kabinesi azasından olup bu
gün yeni Avusturyada da yüksek bir 
mevki işgal eden bir tek kişi vardır, bu 
!da eski hariciye nazırı Dr. Guido Şmit. 
tir. 

Doktor Şmit, başveldl Şuşnigi Hit
lerle görüşmiye göndermekte çok mü
essir olmuş bir kimse sayılıyor. Onun 

tavaiycai ile Berhtsgadene gidip Hit • 
lerle görüşen Şuşnig Avusturyanı . 

hakı için Almanyanın ilk teklifi ile k ... : 
şılaşmıştır. 

Memleketlerinin ilhakı tehlikesini 
görünce, Şuşnig kabinesinin diğer aza. 
ları mücadeleye veya A vusturyadan 

kaçmıya hazırlanırlten hariciye nazm 
telaş etmemiştir. Bu suretle, onun ev
velden teminat aldığı zannedilmekte -
dir • 

Bugün doktor Şmit Avusturyanın 

en büyük silah fabrikasının müdürlü
lüğüne geçirilmiştir. Bundan evvelhi 
müdür bizim paramızla 250 bin lira 
kadar tutan bir maaş alırdı. Doktor 

"So1Jsuzlaşmış 
sanat !,, 

l ondrarla~ sergide te~lıir edilen 1' ah udi 
ressamların eserlerinden biri 

derilmiştir. Şüpheli görillen otcmobil- Londrada, ekserisi ı\lmanyadan koğul. 
lerin tekerlekleri bu ize göre muayene muş Yahudi ressamların eserlerinden 
ediliyor ve katilin otomobili aranıyor. müteşekkil bir resim sergisi açılmıştır. 

Diğer taraftan, kadının da kim oldu- Almanların "soysuzla~mış sanat,. ismini 
ğu henüz anlaşılamamıştır. Bunun için, verdikleri bu tablolar Londrada teşhir e. 
radyolarla bUtün fngiltereye kadının ı dilirken Miınihte de bir Alman sanat ser 
şekli şemaili üzerindeki elbiseler bildi- gisi açılmıştır. Bitler sergi}i bizzat a. 
rilmekte ve tanıyan varsa haber verme. çarken Londradaki sergiden de bahsct-
si rica edilmektedir. • miş ve bunun siyasi maksatlarla açılmış 

olduğunu söylemiştir. 

Dr. Şmit 

Şmite daha fazla para verileceği zanne
diliyıer. 

Çünkü Almanya, bu silah fabrikası
na bugün eski Avusturya hükCtmeti.1 -
den daha fazla ehemmiyet vermekte • 
dir. 

Doktor Şmit Şuşnigin talebesi idi ve 
siyasi hayata onun yardımı ile girmi~
tir. 

E-;ki Avusturya sosysl·st lideri 
Eski Avusturya sosyalist lideri Otto 

Baver iki hafta kadar evvel Pariste 
ölmüştü. Evian kcnferansınm toplanma 
sına çok çalışmış olduğu için, bugün 
bu konferansa iştirak edenler tarafın -
dan ismi hürmetle' anılmaktadır. 

Başvekil Dolfusla Viyanada ka.-.lı 

mücadelelere girişen, nihayet Avus
turyadan kaçmıya mecbur olan es1d 
sosyaıist lideri, ondan sonra Parisc gel 
miş ve orada yaşamağa b~şlamıştı. 

Son Avusturya hadisesi üzerine de, 
bilhassa memleketinden kovulan ya -
hudilerin vaziyeti ile meşgul olmuş ve 
bu meseleye bir hal sureti bulmak için 
bir konferans toplanmasını teklif etmi~ 
ti. 

Fakat, bu konferansın toplandığını 

kendisi görmemiş ve daha evvel ölmüş. 
tür. Geçen gün Londrada ruhunu taziz 
için bir ihtifal yapılmıştır. 

1 al an - Macar 
•• •• • gor m erı 

D ltiı fiil ~om aı <dl aı 
IQ>aı$ u adi o 

Roma; 19 (A. A.) - İtalyan ve Ma
car devlet adamları arasındaki görüş

melçre dün öğleden sonra iki saat müd 
det devam edilmiştir. Bu müzakerelere 
Musolini, 1mredi, kont clano ve dö Kan 

Niye elektrik idaresine baş,·urul' uıı'· 
hendislik yapanileceklerini iddia e 
)'Orlar? w 

Çünkü biltün bu mulekler mcn~:ef• 
rından muayyen bir tahsil, hattiı ıl1 :Sııı
ycn bir diploma ararlar. Tıp Fakfi]lt~ıııJ 
den diplomaııı olmıyan kimse doktO ıııı· 
edemez. Hukuk fakültesinden mezun °~tc 
yan kimsen in arnkaUık )'tlpmnsınıı ır,, 
müsaade etmez. Diploması olmıyan lı 

1 
dam mühendi!llik yapamoz. Gentlerc. 
sil arnmıyan, diploma isıemiycn, "~,~ 
ııebeble de herkesin yapabileceği. ı11:t~I· 
veren tek bir meslek kalıyor: litıı 

lik: dl,.,ıı 
Onun için hergün eşi#imlıi oşıt1 ~,ıt• 

beveııkArlar eksik olmuyor. Herkes. s'"" 
teciliğl en kolay, en basit bir mesıclı 

yor. esleı;ı~: 
Halbuki gazelecllik, serbest rn ·e fr 

rln en zoru, en ziyade tahsil istiyen '· ıl>°'\ 
la olarak nıensuplarındon ayrıca J;ııb' 
ler istiyen bir meslektir." 

CUMHURI~ 
. 

Tramvay şiı ketindesı 
ecnebiler 

. ıJt~I 

A 
BIDIN Daver tranwa11 şirketırı.0 ~f· ''mıitehassıs., ecnebilerin SafıdtfıL 

kületinln şirkete emri ü:criııe u:ak1;;: 
malan hddise~itıdeıı balıisle diyor ı;oıt' 

"Diyelim ki bu zatların hepsi 1ııı1' 1,0pl1e 
müıehassı~tırlnr ve ihlisaslarındı:ın d'1ıı>.ç 
elliS" imiz için kendilerinden 5ıür .• -; I" 

t'•· L liın. Fakat, bu memleketle bir traıı jr)'° 
peıtl ,,. 

letecek mütehassıs yok mudur? . ı>O're 
Inrını, devlet fabrikalarını, könıur 1;ıcıı d 
sındaki ocakları ve tesi~atı işlelllle eııCııP 
mi zordur? Bütün l>urolardıı Türlı f! psl f~ 
Türk millehııssısları çalışıyor ve h~i o•ıı' 
ıanbul tram,·aylarından muhakktık 
iyi işliyor. rot• )1~ 

lstnnbul tram,•a\'lnrını işleten le ;ıp ~ - Jtıf" ,. 
ki ketle gene Türk 1ıenclcrl; o yol ~·rıd•• . . ,.... " 
düğümüz k:ıskellr.ri sırma şeritli • ıcd's 
larımızdır; Giler'ler, Gomez'ler, 130 

f 

ra'lar değil. •·od' 
d')'C" 1 

Bu sözde mütehassısların şlm 1 çııırl"ısı-
ı, başında kalmaları ,.e Tilrk ~c:ı. '!fi 1, 

hakkını yemeleri asla cnlı de!ııl ı11 J.11~r 
ny kumpanyasının, bu me~urltı 111~sl ır· 
ırk scvslsl, şükran borcu, mınncl ııfi ~ ~ 
5a, onları, kendi hissesine düşeor:ttC ~:.. 
dnn ayırdığı manşlarl:ı husus\ su i 1ıo1''.w 
nun edebilirdi; fnknl; iş. bnşı.nll 1t şııı-l 1&' 
ten idare eden TQrklerı getırrne·el J.lıl ıılf 

Biraı geç kaldı amma nlhO) f).f f· 

oldu. Artık ı;ıidiyorlar. Türld~·ed~~11rır1'~. 
duygu ile ayrıhyorlarsa, Tilrk nt bir ıııı 
verliğine ve nezaketine yaraşan rtı·•' 
kelle kcndllorlno ""•ili• <file!,~ 

(. 

ya iştirak etmişlerdir. i ,41~~ 
tmredi, dün akşam Romadak cli!\ôe 

sefiri ite İtalyan hükumeti rıeı işti'' 
BUrgos mümeuilini kabul ettıl 



l9 TEMMUZ - 1938 
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Ş~ir buhranı 
lı es!eğim ıcab b" ı lfl rırn G 1• ırçok gençlerle Lanıc:ı. 1 
}<~ara · eııç deyince on besle virmı b 

~ndak ~ ~ '• 
lanı lı'SC lah 1 ınsanlar demek ıstı} oruıı •. 
lUJt'lek t h .sılıne yeni başlamış olanlar 
aUnlar a sılı henuz bitırmıc: olanlar 
r..ı. ara::sınd<l " · ""t!nler g şııre, edebıyata he\ es 
t Unden · ette azaı gune, hıssedılecek bir su-
l'Jııda uç 'Yor. Evvelce mektep sırala. 
~I b@ş manzume, bir ikı hıkaye 
&öre b~r çok olurdu, hatta kendilerine 
lar er roma k 1 da bııı n ·a eme almağa kalkan. 
tııiy0rurn unurdu. Şimdi hiç kalmadı de· 
hır, Onı ' elbette var, fakat tek tük çıkı· 
den bir a~da da, yaptıkları işin asaletin. 
Adeta O§ü~Phe sezildiği inkar edilemez 

z r d"J . . · 
~dı~ d 1 er gıbı, "Biz bunu ciddiye 
l • iZ an dnT.'l 
Ctn Yapı . '"61 • ancak vakit geçirmek 
de!)İ}·aıa l Oruz,. der gibi bir hal var. E
ka}·e "az merak edenler de, şiir veya hi· 
,, .1 tnak "b" 
.1ade ed b" gı t Yaratıcı faaliyetten zi-
fel e ırat ta ·h· ,fe,ıni ..• rı ı tetkiklerine. sanat 
}'ani ıçt . ogrenmeğe heves ediyorlar· 
~i erıncte d duk • 
:r, edebi . uy lan o bir parçacık 

saparak ltt aşkını da, işin ilim tarafına 
affetti~~r~fl~nna ve kendi kendilerine 
Jlıadde '1 ıstıyorlar. Bu ilim, fen 
h.._ c:rında .. 
"'llŞ ~eYtert şıır, roman, hikaye gibi 
. ŞuPhesiz\uğraşmak ayıp değil mi? 
~et zorl u halde, harb • sonrac:ı ma· 
~~ler b~ğunun da büyük tesiri var: 

~il~!eri~in 1;~n e~..,·~ı kendilerinin. hatta 
~etıncıe k 

1 
meğını kazanmak mecburi

ıta,'lltrnar:ı~-ıyort~r. Edebiyatın ise karın 
den tekrar&ı ~~temadiyen ve her perde
l!debıyat edılıyor. Herkes evladının 
~ gfui~ • 
1 ~ ·la rnaru . ı~seye hayrı dokunma. 
~e ıtı....... . f bır ışe değil, faydalı bir mes 

}' ·•uesıni · · 
e ~tbi §l' ,

1 
• ıstıyor. Onun şiir ve hika 

~u &orse. ~t~ Ya~ığını değil, okuduğu-
Oğu?-'lleğe Yuk b~r fel~ete uğramı§ gibi 
~ebıyat kalkı}or. Etrafta da saire 
ısrh çıya k "' ' 
1 

1 fafı atıd arşı. husumet, hiç olmazsa 
e oı'Unca bi~ran. bır lakayidlik var. Böy
~duıar. B~abı gençler de edebiyattan 
tı~al'lnı btı !z Çoeukken bazı ediplerin 
l3 1 ela hi YUk hürmetle anardık, bazıla
\ta~6urıkij ~ ~vmez, kendilerine kızardık. 

•rtı:ızn1 t ençlerde bu hal hemen hiç 
llatkarı ~ıt AŞağı yukan hepsinde sa
a.~~ı gÖrenrn~~· fen ve iş adamından çok 

llu har ~ ır zihniyet var. 
}'aJ ın onh 
ttı l'lız edebi , une geçmek lfızımdır. Bu. 
d esıekJeı;0 d~ atın, sanatin değil, diğer 
ır t . e kurta 1 . . lA 

0 • l"ı bir n ması ıçın azım. 
ll'ıtund edebiyat k"tt·· .. ed" · v e !;İj u uru ınmemış. 
e d ~ r ve sa t lek Uvrnarn na e karşı hiçbir he· 

ll te - ne ~§ dadaınm herhangi bir mes.. 
ttıe kacıar kaza ar rağbet görürse görsün. 
ll tı11auak 01 anırsa kazanc:ın - cidden 
atıe. bılh acağını zannNmiyorum. Sa
~n insan asnsa edebiyat ile temac::1 olmı-
.... "lı ' e olur a. sa olsun, "adam .. ola. 

Unun . . 
~. ı~ın de . 
\'e . }etten, bu .. edebıyatın ve sanatin 
ı_ ıtıbar g gunkunden fazla hürmet 
'<ltın d 0 rrnesi la . J .. ı.1 a Inünt . zımdır. Bır kere on-
"" er 1 esıplerj · . . 
01ını o duğunu . nı geçındırcn mcs. 
Sö )·an Şey . b tsbat etmeliyiz. "Doğru-

Ylıy .. 1· ı at d"l" . lif "ırn? d e ı ır mı? yalan mı 
etn.· •• cme'"'İ · 

sı.ı.111 ··•1Y0ruzn. 1-'ak nız; öyle bir ~ey tek-
dıre va ıtalar\a d at .~debiyat ve sanat, 
&~t° ,meslekler ~ ~Untesiplerini geçin
~İı erırnizi bugu .~lıne getirilebilir. Biz 

• ona nun Avru . d"k . 
l'ol'\ız 0 gore mutalea yü P.~ sın: ı ·mı-
l'tıpa• · n ı:ekizin . rutme0 e kalkı. 
?ıatkıt 11la baka1ı:.'on Yedinci asırlar Av 
elan keserlerini sa~ o a ırlarda şair, sa. 

ttıa~. ~zandı~ r>araar:~ ~~ını:nez: onlar· 1 

d~t a büyukJ d Ü) uk bır şey tut
a~n~~'a devlette er <:1· Yahut doğrudan 
l1J.tıl))1 ;· Bizde de~ gordüğü himaye ile 
ba>rı a ı!fır. l<end· ~n~n gibi bir çare bu-
cl -ı1acak '"ını ed b" eıı ~" gençte e ıyata, ı>anate 
t.... Utfü,,_. re, o he\·eslen· •·· ·· 
:-'"1\'tl( ·uıııyeceklerj . A } uzµn. 
lal'.flla Ve hürnıet ~ • bılakis etraftan 

1 
dallı lıctır. Yok gorecekleri kanaati ac:ı 
ll ı. ka sa her c::cyd . . • 

h
en bir ~nç adamı }~ t' e.n evvel ış a
~iı lllıllet 1 e ıştırmt'ği düşü. 

Ca • kork o acağız ki b h" .. 
~ b· ulacak h u, ıç şup-

ır haldir. · em de çok korkula. 

lpei(u k 
atand urnaşların 1 

"'-~aZl:ı}·i nı· ardlzusyon u 
~~ • . Ufettiş) · 
"~ ~Çınde tckr erı:-:ıcn Ethem bu 
......_ ·1.ınıa ar Şehri · ....,.. >ıtı·. şiara aid tnıze gelerek 
~tıdi~tr;n"'lettrıtn ~•tandard nizamna 
§ıırıdly 1 1tontro1 ed derecede tatbik 
lllzştır e ltııdar hir b" ecektir. Bu vadide 

• :ı 1t k 
ontrol yapılma- j 

l:ıtanbul polis 111ektehini11 51 inci devresi mezunları aiin Taksim abidesine çc- millelleri11e ölii11ceyl!' kaaar sadık kalacaklarına ana içmişlerdir. Kcnailerinc vazife· 
lcrık koymuşlardır. Bu devrede mczwı olanlar 138 kişidir. Bunlar 11mumiyellc A· lerindc m;waffakiyetlcr dileriz. 
nadoluya. Doğu t'ilıiyetlf'rine tayin edılmişlerdir. }'eni polis mwıurlnrımız devlet ve 
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Muamele vergisinde 1 Bu sene hangi yollar 

yapılan tadilat asfalt yapılacak? 
Maliye Vekô.lell olr tebliğle fabrikaların Bayezit, Eminönü ve Karaköy meydanları-

tabi olacağı muameleyi izah ediyor nıo da asfaltlanması kararlaştırıldı 
Anırnr .ı 18 (A.A.) - Maliye Veka- { tarihli kanunun 8 indi maddesi muci-

letinden tebliğ edilmektedir: hince 30 temmuz 938 cumartesi günü 
2430 numaralı muamele vergisi ka- dairelerin çalışma saatlerinin bitme

nununun bazı maddelerini değiştiren sine kadar bağlı oldukları varidat da-
3535 sayılı ve 29-6-938 tarihli kanun irelerine bir beyanname vererek nd-
16 temmuz 938 tarihinden itibaren reslerini, iştigal mevzularını, sanatla

• meriyet me:vkiinc girmiştir. rını yaptıkları mahalleri, depolarını, 
muharrik kuvvet ve işçi miktarlarını 
bildirmekle ve 2430 numaralı kanu
nun 20 inci maddesinde yazılı ve mu
amele ve iptidai madde alrm ve sarf 
defterlerini tasdik ettirmekle mUkel-
leftirler. 

Muamele vergisi kanunun 2 inci 
maddesinin A. B, C, D, E, G; J; k ve 
N fıkralarında yazılı madde ve mü
e~eselerin muafiyetleri malıfuzdı·r. 

Şehir bütçesinden beş yüz yedi bin 
lira tahsis edilerek iki senede ikmal e
dilmek üzere ihale edilen asfalt ve be· 
ton asfalt yolların inşasına aid hazırlık 
lara başlanmıştır. Belediye bu sene ve 
gelecek sene inşa olunacak yolları, ls
tanbul ve Beyoğlu tarafında olmak üze 
re iki kısma ayırmış ve bunların için
den .de bu mali sene içinde yapılması 
15.zımgelenleri tayin etmiştir. f 

Diğer taraftan belediye, bu progro
ma ilaveten ihalesi yapılan kısımdan ay 
rı olarak Bayazid, Eminönü ve Kara
köy meydanlarının asfaltlanmasını da 
muvafık görerek bunlar isin de ayn bir 
proje hazırlamıştır. 

Yeni program mucibinı.:e, bu sene ilk 

Bu kanunda muam le vergisi kanu
nunun ikinci maddesinde yapılan de
ğişikliğe r~bni rr.uharrik kuvveti beş 
beygir "be.s dahil., ve günde çalıştır
dığı işçi sayısı en '"~"ı~ ona kadar "on 

dahil, . • lan sınai müesEeselerin sabun 
alkolsüz meşrubat, süt ve mamulatı, 

ayakkabı "lastik a: "kln:.'. ı hariç .. so
ba, zarf. şapka, i~pençiyari ve tıbbi 
m"lstahzarlar, meşin ve sahtiyen fab

rika ,.c ima1ath~n('l('r!lc dondurmacı

lar, tenekeciler, kurukahveciler, tuz 
değirmenleri tcrzihaneler ve kuyum
cular hariç olmak üzere diğer bilu
mum fabrika ile imalathaneler mua
mele vergisine tabi tutulmuııtur. 

Binaenaleyh bu fabrike ve imalat
haneler 3257 numara!: ve 12-6-938 

Ankarada · talebe 
kamplarını 

gene su basfl 
Vekillerin tetkik 
ve seyahatleri 
Maarif Vekili bugün 

Trahzona gidiyor 
Evvelki gün şrhrimize gelen Ziraat 

Vekili Faik Kurdoğlu dün iktısadi ma
hafü:ie bazı tetkiklerde bulunmuş, ala. 
kadarlarla görüşmüştür. 

Faik Kurdoğlu şehrimizde bir müd· 
det kalarak ziraat kongresi hazırlıkları 
etrafında atakadarlarla görüşecektir. 

Şehrimiı:de bulunan Nafıa Ve: •.• i 
Ali Çetinkaya dün Mühendis mektebim 
gezmiş tetkikatta bulunmuştur. Vekil 

mektebin önündeki boş arazide 
bol ağaçlı bir bahçe vücuda ge· 
tirilmesini müvafık bulmuş ve bunun 
için Nafıa Vekaleti mühendisleri tara
fından bir proje yapılması kararlaştı • 
rılmıştır. 

Maliye Vekili Fuad Ağralt Karade
niz feneri civarın/da Yanburun mevki
inde istirahat etmekte ve arasıra da 
şehre inmektedir. 

Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu da 
dünden beri İzmirdcı;lir. Vekil orada 
adliye işleri üzerinde tetkiklerde bu· 
lunacaktır. 

Maarif Vekili Saffet Arıkan Gii • 
müşhancden bugün Trabzona gidecek. 
tir . 

Ankarada dün şiddetli yağmurlar 

yağmış, şehrin bazı alçak mınta'kalan 

sula· ın baskınına uğramıştır. Askerlik 
kam. mda olan Hukuk Fakültesi, Gazi 
Lisesi, Ankara Erkek Lisesi talebeleri 
yağmurun ş~ddetinden şehre dönmeğe 

mecbur olmuşlardır. 
(Okuyucularımıza hatırlatalım ki 

yağmurun Ankara mekteplilerine bu 
üçüncü oyunudur!.) 

Kampa iştirak eden talebelerden ba
zılarının anlattıklarına bakılırsa, yağ

mur o kadar şiddetli ve sürekli yağ· 
mıştır ki, kamp sahası civarından ge
çen Çuluk çayı taşmış, ilk bas'lmı!da a
lman tedbirlere rağmen, sular kısa bir 
zamanda talebe çadırlarını kaplamış
tır. 

Gençler kamp komutanının emriyle 
bir müddet çadırlarında beklemişler

dir. Fakat çay suları tehlikeli bir va
ziyet ihdas edince, komutan, çadırları 
terkctmek ve asfalt yolda toplanma'k 
kumandasını vermiştir. 

Diz kapaklarına kadar sular içinde 
kalan talebeler, bu komutayı güçlükle 
yerine getirebilmişlerdir. Civardan ge
len köylülerin de yardımiyle asfalt ;ol 
yanın:laki ağçalarla kamp sahası ara
sında ipler gerilmiş ve gençler bu iple· 
re tırmanarak y~la çıkabilmişlerdir. 

Hadiseyi duyan Ankara valisi Tan-

ır c ın)'ltc ıro a m <ea 
lb>aı lh1 ÇbVal llil 

doğan, kamp yerine gelmiş ve geç 
vakte kadar kalarak, talebenin şehre 

dönmelerine nezaret etmiştir. 

Elektrik şirke
tinin tasfiyesi 
Alacaklılar bir sene 

içinde müracaat 
edecekler 

Tesisatının devlet tarafından satın a 
lınması üzerine tasfiye haline giren İs
tanbul elektrik Türk anonim şirketinin 
tasfiye muamelesine resmen başlanmış· 
tır. Tasfiye için Jazımgelen formalitele· 
rin ikmali dolayısile tasfiye işi bugüne 
kadar kalmıştır. Şimdi kanunen lüzu
mu olan •Uç haftalık ilan müddeti ikmal 
edilmiş ve şirket alı:.t,;akhlarının müra· 
caat müddeti olan bir senclif zaman ev 
velki günden itibaren başlamıştır. 

Diğer taraftan şirketin son defa ya
pılan heyeti umumiycsinde tayin edilen 
iki tasfiye memuru bu büyük iş için iki 
m: .. :.ıru kfifi görmedi'•' :inden bir kı· 
sım işlerde kendilerine vekfilct ve tasfi
ye halindeki şirketi temsil etmek üzere 
(, : .• t heyeti umumiyesi tarafından ve
rilen salahiyete istinaden iki tasfiye me 
muru daha tayin etmişlerdir. 

Elektrik şirketinin tasfiye işinin u
zun teneler süreceği muhakkak görül· 
mektedir. 

olarak yapılacak yollar İş bankasından 
itibaren .dördüncü Vakıf hanı önü, Ye
ni Postahane önü ve buradan Ankara 
caddesi, Babı~li caddesi, ve Belediye ö 
nüne kadar olan kısımdır. Bu arada Bah 
~ekapıdan Eminönüne kadar olan ve 
dördüno:i Vakıf han önünden geçen Sir 
keci istasyonu önüne kadar bulunan kı
sıntlar .da asfatlanacaktır. · 

Beyoğlu cihetinde bu sene Tozkopa
randan Şişhaneye, Aynalıçeşmeden Ha 
malbaşına çıkan yollarla Dolmabahçe· 
Taksim yollan asfatlanmış olacaktır. 

Gelc.•,;ek sene Sultanahmedden Yere
batan sarayı önünden geçerek Nuruos
maniye camii önüne kadar uzayan, Bah 
çekapıda İş bankası köşesinden ve yer 
li mallar pazarı önünden geçerek Mey
dancığa ve oraddii da Mercandaiı Ba
yazzide kadar olan yol ve bu arada Fin 
cancılar yokuşu da asfaltlanacaktır. 

Bu sene asfatlanmış bulunacak olan 
Ankara caddesi Sirkeci araba vapur is
kelesi önünden Eminönü meydanına ka 
dar olan Reşadiye caddesile de asfaltla 
ı!arak biribirine bağlanaı.:aktır. 

Beyoğlu tarafında Tophaneden Ka
bataş-Dolmabahçe·Beşiktaş yolu ile Kr 
lıç Alinin stad önüne ve Şişhane yoku
şundan Galata kulesi önıUne kadar gi
den yol ile Çakmak sokağı-Tarlabaşı 
yolu .da asfalta çevrilecektir. 

Ankara radyo 
·stasyonu 

Cuma günü teslim 
ahnıyor 

Ankara 18 (Teletonla) - Etim~ 
sutta inşası bitmi!1 olan radyo istas
yonunun devri teslimi bu ayın 22 sin
de yapılacaktır. Tesisatın muvakkat 
kabulünden ve tecrübe devresinin 
ikmalinden 10-15 gün kadar sonra 
neı:ıriyat başlayacaktır. 

İstasyonun küşat merasinünin ne 
zaman yapılacağı henüz malum ol
mamakla beraber Cumhuriyet bayra
mında yapılacağı söyleniyor. 

lstasyon çalışmaya ba§lnyınca ka
pasi te 5 den 120 kilovata çıkacak, 
Ankara çok kuvvetli bir merkez h~ 
Jine gelecektir. lstasyonda tedahül 
mevzubahs olmayacaktır. Bu müna
sebetle öyle cihailar kurulmuştur ki 
bunlar Ar.karayı muayyen bir tulü 
mevcede çalıştıracak, diğer istasyon
lardan tamamen ayıracaktır. 

Ankara çalışırken yine her tarafı 
dinlemek mümkUn olacaktır. 

Yalnız uzun dalgalarda 200 metre 
aras•;-da Ankaranın sesi duyulacak
tır. Kısa dalgalar için 200 metre me
selesi de olmayacaktır. Kısalar gUn
düzleri 19,74, geceleri 31,69 metre ü
zerinden çalışacak, uzunlar ise gece 
gündüz 1639 metre üzerinde buluna
caktır. Bundan başka bugün nasıl 
her köyde bir okuma odası tesisi için 
çalı!':ılıyorsa ayni şekilde her köyde 
bir radyo salonu, radyo meydanı kur-

fLutfcn sayfayı çeviriniz .. ~ 
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1ÇERDE: 

• .Balkon erkAnıharp hcycUcrf bugiln 
memleketlerine döneceklerdir. 

• Beynelmilel ticaret odası İstanbul ko. 
mltesl dün ticnret odasında toplanmış, 
reklAm ve Hı1nlarda usul ve kaideler, ha 
kem usulü, gümrük tarife projeleri üzerin 
de görüşillmüşlfir. 

• Ağustos içinde şehrimize iki bine ya. 
kın seyyahın gelmesi beklenmektedir. 

• Orta tedri~:ıl umum müdürü Avni, ls. 
tanbul mekteplerinin vaziyetini tetkik et. 
mek üzere dün şehrimize gelmiştir • 

• Kar:ıgümriik nahiye müdüril Atıf evvel 
ki gece Büyiikdcrcdcn vapura binerken 
denize duşmuş, derhal kurtarılmıştır. 

• Cadde bosta nından itibaren uzatılan 
Sullançeşme • Cıflelıarnzlnr yolu bitmiş
tir. Yol Cemil paşa sokol!ıno kadar temdit 
edlJeccklir. 

• Lok:ıntaların d:ı oteller gihl sınıflara 
ayrılması için şehrimizdeki lokant:ıcıl:ır 
belediyeye müracaat etmişlerdir. l\lüracaat 
tetkik edilmektedir. 

• Bii~ ükdere halk partisi ocağı tarafın. 
dan 13 ağustos cumartesi akşamı beyaz 
parkta bir kır balosu verilecektir. Eğlen
ceye o günlerde fesli'rnl için şehrimize 
gelmiş olan zeybekler de iştirak edecektir 

• A vrup:ıya seyahat etmek isli yen öğ. 
retmenlerin maarif vekületindcn müsan_ 
el ~ almaları lüzumu blldirilmişlir. l\lürn. 
c :ıatl:ıra göre l>u sene 500.600 öf(relmenin 
A uupaya gitmek istedi~i nnlaşılmışlır. 

• Sarıyerde nçılnrnk orta okul için, 
halk partisinin dcliılell ile bir bin:ı bu. 
lunınuştur. Binn kirasız olarak l\taarif ve
k :ıleti emrine verilecektir. 

• Balkan demiryolları konferansı murah 
hasları lıirkaç glin cvvcl Anknraya gitmiş 
J,.r ve dün dönmüşlerdir. Konferansın 
ikinci devresine girilerek eşya tnrlfelcrl 
üzerinde müzakerelere b:ışlanmıştır. 

• Asfolt yollar yapılırken buralardan cı 
karılan parke taşları ile ikinci derecedeki 
bozuk yolların tamirine knrnr verllmişlir. 

• Gümrük ınuh:ıfaza memurları Bebek. 
le bir e\'dc kaçak trikotaj makineleri hul
muşlardır. Birkaç bin lira kıymelindckf 
hu kaç:ık eşyayı memlekete sokan hakkın. 
da takibata başlanmıştır. 

• Beşiktnşta Tinrbaros türbesinin etrafı. 
nın açılması için yakında istimlılke haşla. 
nacaktır. Binaların 'kıymeti leshlt ed

0

ilmek 
tedir. 

• Eminönünde yıkıJ:ın yerler şimdilik 
yeşillik haline konulacnklır. 

• Ter'kos gölünde, yeni alınan makine
ler için 60 metrelik bir bnca ,.e bin:ılar 
yapılmaktadır. 

• Cihangirde Fındıklı deresinde yapılan 
inşaat şehir pliinına aykın olduğu için 
beled!ye t:ır::ıfındnn durdurulmuştur. 

• İskan mfidlirlüğünde dün bir toplantı 
yapılmış, muhacirlerin nakli için fiyat 
meselesi görüşülmüştür. Bu sene Romnnya 
ve Bulgnristandan selirilecek olan muha 
cirlerin sayısı 22 bindir. • 

• Amerikalı profesör ve munlliınlerden 
müteşekkil 70 kişilik bir kafile bugün şeh 
rlmlze gelecektir. Misafirler şehrimizde 
Ünll'ersileyi \•e diğer küllür müc sesclerl. 
ni gezeceklerdir. 

• DoAazicl pazar günleri fazla rağbet 
görmektedir. Gecen pıızıır Şirket vapurları 
62468 yolcu taşımıştır. Akay idaresi vapur 
larında dn pazar günil 65 hin l'Olcu gidip 
gelmiştir. 

• Şırkelihayriycnin , Haliç fohrikaların. 
<fa yapılan 76 numaralı vapuru dün deni. 
ze indirilmiştir. • 

• Jstanbuldn günde 35 hin kilo sül içiL 
di~i teshil cdilmi5tir. Temiz süt temini ı. 
cin fnbrlknların kurulmn'iı tetkiklerine 
de'"am olunmaktadır. 

• Zincirlikuyu • l\fnslak yolunun tamiri. 
ne başlanmıştır. Büyükdere asfalt yolu da 
eylülde t:ımir cclilcccklir. 

Yeni neşriyat 

Goril avcıları 

İngiliz muharrirlerinden Ballant~ ne' in 
hu eseri dilimize tercüme edilmiş ''e Ka
naat kilnbevi tnrafından neşredilmekte o. 
lan Ankara külüphane'il serisinin 8 inci 
kitabı olnrak neşredilmiştir. 

Afrikn ormanları nrasında vahşi hayvnn 
avcıh~ıoa çıkan üç İngiliz avcısının Afrl. 
kn vahşileri arasında kesif Afrika orman. 
Jarındn geçirdikleri sergüzeşti anlatmakta. 
dır. 

............. _......_. ... _""""""'_'" 
maya çalışılacaktır. Hfilen Trakya 

D I ŞARDA: 

• Pazar günü Boludn, Atatürkün Bolul n 
ilk gelişinin yıldönümü münasebetile biı. 
yük şenlikler yapılmıştır. 

• Deyli Telgraf gazetesi, Hillerln yaveri 
Fric Vidmanın cumartesi gilnü Londraln 
geleceğini haber vermektedir. Mumailc~. 
hin hu ziyaretinin sebebi gizli tutulmakta 
dır. 

• Arnnvulluk kralı, sonbaharda Çekoslo. 
vakyaya gelecektir. Malum olduğu veçhilc 
Arnavutluk krnlicesl Jeraldi Apenii, aslen 
şarki Slovakynda kiıln Oplenislidir. 

• Sovyellcr birliği yüksek meclisi rh ıı. 
sel dh·anı, l\loskovn • Vladivostok uzun f.C

rcrini muvaffokiyelle bitirdiklerinden ' c 
hu ucu şesn:ısında büyük ces:ırct göster. 
miş olduklarından, "Moskol'a,, tyynrcsı 

pilotu Kokkinaki ile Nnvlgatör Briandins. 
kiye "Sovyeller birliği kahramanı,, ünva nı 

nı vermiş, Lenin nişanı ile taltif etmiş 'l 
nyrıca her birine 25 bin ruble müki.r:ı ı 

ita eylemiştir. 
• ~faraşla Aksu üzerinde kurulacak olJ n 

120 metre uzunluğundaki betonarme köp_ 
rünün temel hazırlıkları dün merasimle 
cakılmıştır. 

• Yunan baş, ekili Melaks:ıs, yeni adli~ l ' 

nazırı Tnmpnkupolosun krnlın önün 1 
yapacağı yeminde hazır bulunmak ÜZl' t r 
Korfoya gelmiş ve halk tnrafmd:ın bül .ık 
lezahiirnllıı korşılanmıştır. 

• Amerikanın beş sulh teşekkülü mültr. 
fikan kabul ettikleri bir karar suretinde 
bit:ırnflık kıınununun idamesini ve bir 
harp takdirinde plebisit yapılmasını isi r
mektedirler. 

•Fransız hariciye nazırı dün Fınlandı ~.ı 

hariciye nıızırı Jlol s ll~ i kahul etmiştir. 1 

~~-çl 
Kldım mezarhkta bıçali- 1 
lartuş 

Dün gece saat 24,30 radelerinde Kadı. 
köyünde Söğütlü çeşme mezarlığında bir 
gece gezmesine çıkan lsmail adında bir 
adam yanındaki Didar ismindeki kadın-

la münakaşaya başlamış ve münalra a 
bilyUyünce İsmail bıçağına sanlarak Di
darı kolundan yaralamıştır. 

İmdat seslerine etraftan yetişenler f s
maili yakalamışlar ve kadını da teda\ i 
için hastaneye göntürmüşlerdir. 

Elb1se hırsızı 

Kasımpaşada mescit mahallesi kuyu 
sokak 12 numarada oturan Faika ismin

deki bir kadın polise müracaat ederek o
dasının kilidine anahtar uydurmak sure. 

tile oğluna ait bir elbisenin çalındığını 
iddia etmiş, zabıta yaptığı tahkikat neti. 

cesinde bu elbisenin arni evde oturan 
Sabri tarafından çalındığını meydana 
çıkarmış elbiseler istirdat edildiği gibi 
Sabri de mahkemeye verilmiştir. 

Kalasına dirhemle vur
mutlar 

Küçükpazarda Kantarcılarda 87 nu
maralı dükkanda çalışan kantarcı çıra-

ğı Mehmet, ayni yerde çalışan Ali Su.. 
zanla kavga etmiş ve Ali Suzan Mehme
din kafasına dirhemlerle vurarak yara. 

lamış ve sonra da kaçmıştır. Suçlu aran. 
maktadır. 

Otomo!>ll kazası 

Dün gece sabaha karşı saat 3,30 rad

delerinde Mehmet oğlu Kamilin idare et

tiği 2615 numaralı otomobile Fevzipaşa 

cadesinden geçerken, direksiyon birden

bire bozulmll§ ve otomobil bir elektrik 

direğine vurarak parçalanmıştır. Bu sıra 

da arabanın içinde bulunan mal sahibi 

TaUltla. müşteri Murteza ayaklarından 
yaralanmışlardır. 

umum müfettişliği sahasında bulu- ,.------------, 
nan 1283 köyde beş senelik program- Alemdar Sineması 
la kısmı azamı radyoya sahip bulu-
nacaktır. 

Avrupadan getirilen hususi terti
batlı cihazlar bu köylere yerleştiril

meye başlanmıştır. tık senede 89, ikin 
ci sene nihayetinde 261 köy birer rad 
yo kazannıı§tır. 941 senesinde 1232 
köy radyolu olacaktır. 

tKl FiLM 
Şanghay 

Tehdit Mektupları 

19 TEMınJZ - 1918 ~ 
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Zenginlerimize örnek Romanya krad1!: . ··ı Ü 
Olacak bl. r haynr sever mn annesı o , 

Kardeşi prens Si~ 
20 Lira sermaye ile işe layı Romaoyat• 

başlaqan Çeliker 
Zonguldağa bür lise kazandır
dığı halde isminin duyulmasını 

istemiyor 
Dünün sebzecisi bugün Zonguld;ığm 

belli başlı .zenginlerinden birlaır. Dü
nün kahır ~ekmiş, &kıntılara göğüs er: 
miş, Rusların bombaladıklan Likya va 
purundaki 94 kişi arasından kurtul n 
18 !kişiden biri ve Zonguldağın bugün
kü zengini ticaret hayatına 1322 de 
Zonguldakta iki bin kuruş sermaye ile 
ve sebzecilikle başlanuştır. 

Bu zat, Mehmed Çelikerdir. Zongul
dağın dürüst ttil.:carı, mütevazi zengini, 
hayır .seven adamı. 

Onun kısaca hayatını bana şöylece 
anlattılar: 

Karadeniz Ereğlisinde Süleymanla r 
mahallesinde 1298 de doğmuştur. B.ı

bası Hacı Hasan ticaretle meşğul fa· 
kat ancak 50-60 lira arasında bir ser
mayesi bulunan tüccardır. Daha kü 
çük yasta, 14 yaşında, babasından ayrı· 
lan Mehmed Rüştü tahsilini bitirmiş bu 
1 · uyor.du. 1322 de Zonguldağa gelmi: 

e 'neciliğe başlamıştır. İki bin kurt"} 
sermayeli bir sebzeci. Bu iki bin kuru

n binini iki arkadaşıpdan ödünç al
'i· 880 kuruşunu da Sırma abla a

riı•1daki bir kacimdan istikraz etmiştir. 

Umumi -harbin başlanğıcına kadar 
: • uetini ilerleten, iki bin kuruş serma 

ini iki bin altın liraya çıkaran bu ~ 
' _' :an adam harb içinde hemen hemen 
bütün kazancını ötekinde berikinde a· 
lacak bırakarak k~ybetmiş hatta biraz 
da borca girmiştir. Umumi harbde öte
sini, berisini, mevcud bir kaç evini sa
tarak yeniden ticarete b:ışlamış harbin 
bü~Jn müşkil5.t ve tehlikesi i!<inde Zon 
g-.ıldakdan 1stanbula küçük, büyük de
niz vasrtalarile zahire, fasulye, fındık 
vesaire göndermek satmak ve sattır

mak .suretile yine kazanmıya başlamış 
ve bugilnkü Meh~d Çeliker olmuş
tur. 

Okuyucularım diyecekler ki, bu a
damın hayatın.dan bize ne? Böyle kügJk 
sermaye ile işe başlıayarak kazananlar 
az mıdır? Haklıdırlar. Az değil, belki 
de çoktur. Fakat, Mehmed Çeliker gi
bisine rastlamak imkansızdır. 

Ben Mehmed Çelikeri iktısa.d veki· 
linin Zonguldak Halkevini ziyaret et
tiği sırada gördüm. Evin sinema salo 
nu geziliyordu. Vekile sinema salonuna 
ilave edild.:ek locaların yeri gösterili
yordu. Bu sırada kalabalığın dışında 
duran yaşlı olmasına rağmen dinç bir 
adamı zorla denilecek bir §ekilde ko
lundan tutarak vekilin yanma götür
düler ve tanıttılar: 

- Şehrimize, vilayetimize, daha doğ 
rusu hükilmetimizc henüz tamamlamak 
la meşğul olduğu yepyeni bir lise bina 
sı hediye eden Mehmed Çeliker. 

O zaman öğrendim ki, bu zat bir li
se binası yapmış ve hediye etmiş. Ve
kil: 

- Yaptığınız iş ölçülemiyecek kadar 
büy-Jktür. Adınızı hayırla andıra•.:aksz
nız, eksik olmayınız, dediği zaman, o 
en büyük bir suç islemi1 gibi kızarmı 
ve vekilin candan takdirine mukabele 
edemiyecek bir hale gelmişti. 

Mehmed Çelikerle görüşmek istedim. 
Kalabalık 6alondan çıkarken gözlerimle 
onu aradım, bulamadım. Yanımdaki bir 
Zonguldaklıya: 

- Nerede acaba? diye sordum. 
Aldığım cevap şu oldu: 
- O sıkılır .. Hemen kaçmıştır. Yap· 

txğt iyiliklerin kimse tarafından bilin
mesini istemez. Bunu da gizli kapaklı 
tu•::::ık istiyordu. Fakat ... 

Bu fakatin sebebini ancak kendisile 
görüştüğüm zaman öğrendim. 

••• 
7.onguldak Halkevi başkanı Tahir 

Karaoğuz beni Çelikerin yazihanesine 
götürd;J. Basit, alayişsiz bi!- yazıhane. 

Daha doğrusu ticarethanenin bir kısmı 
camekanla bölünerek vücuda getirilmiş 
iki yazihane, bir masa ve bir dosya do
labı alan ve ancak bir kaç kişi oturabi
lecek kadar dar bir köşe. 

Caddeye bakan penı.:erenin yanına 

yerleştirdiği masası başın.da, uzunca i
ki tahtanın uclarına koyduğu unların 
evsafını araştırırken bulduğumuz Meh 
med Çeliker, biz içeri girince ayağa 
kalktı, kendimi tanıttım ve ziyaretimin 
sebebini bildirdim. O zaman yüzünün 
yine kızardığını, nutkunun tutulduğu· 
nu hissettim. Tevazuu ve çekingenliği 
izahat vermesine bile manidi. 

- Yaptığınız hayır çok yerinde ve 
çok büyükt•:.ir, dedin;ı. Hayrınızı niçin 
mektep yapmakla gösteriyorsunuz da 
başka bir şey yapmış olmıyorsunuz. ~ i 
zi mektep yapmağa sevkeden sebeb ne
dir? 

Mehmed Çeliker cevap vermedi. Y c 
rine Tahir Karaoğuz konuştu: 

- Mehmed Çeliker, haynnı her sah . 
da yapmıştır. Bir vakfı vardır. Kendi i 
idare etmektedir. Yardımlarını daimı:ı 

gizli yapar Hayır cemiyetlerinin adam 
larını çağırır. Vereceğini verir, mal.· 
buz alır ve arkasından: "sakin kimE :: 
bilmesin!" demeyi ihmal etmez. 

Çeliker: 

- Yapılacak hayır olduktan sonra lıi 
Iinip de ne olacak 1 Bunun bile bilinme 
sini istemiyordum. 

Tahir Karaoğuz: 

-Doğru, dedi. Bunun da bilinmesin i 
istemiyordu. Fcıkat, biz mecbur ettik. 
Bilinmesinin doğru olacağını söyledik. 
Böyle bir hayır yalnız bina ile bitmiş 

olmuyordu. İstiyoruz ki Maarif vek:i· 
leti lazım gelen alakayı göstersin, h >
ı.:alannı tayin etsin, müdürünü seçsin , 
bUdcesinden bu mektebin tahsisatını ela 
&yrr:ın. 

- Işte bu scbeble bilinsin, dediler. 
Ben de doğru buldum. Bu ders yılına 
kadar bitmiş olacaktır. Hemen tedri:n 
ta başlanmalıdır. Vilayetimizde lise 
yoktur. Okumak istiyenler çok müşki 

lıit ~ekiyorlar. Başka vilayetlere gitmd : 
mecburiyetinde kalıyorlar. Ben oğlu
mu ilk mektebi bitirdikten sonra İstan 
bula Galatasaraya gönderdim. Oradan 
Lozana gitti. Şimdi oradadır. Benim pa 
ram var okutabiliyorum. Ya vaziyetle
ri mı.isaid olmayıp da okumak isteye:ı
leri ne yapalım? Vilayetimizin Jise ihti 
yacını yaptırdığım bina karşılıyacak
tır. 

- İlk sualime cevabımz bu oluyor 
öyleyse .. Hayrınızı lise yapmakla gö.,· 
termenizin sebebi... 

Mehmed Çeliker sözümü tamamlaırr 
Yl meydan vermedi: 

- Hayır, hayırdır. Bence her şekli 
birdir. Ben ufak bir sermaye ile işe baş· 
ladı::-ı. Muvaffak oldum. Daha doğrusu 
Allah yardım etti. Dürüst hareket et
tim, karşılığını gördüm. Kazandım, ki· 
min için? Kendime mi? Aç değilim, çip 
lak da hiç. Kendimi, ailemi g~indire
cek 'bir gelirden üstün•a ne yapayım? 
Bunları hayra sarfetmek en büyük zcv 
kimdir ve zevkim olaı.:aktır. 

- Liseniz kaça mal olacaktır? •. 
Çeliker durdu, hayrının mikdarını 

öğrenmek arzusuna dügen bana baktı: 
- ValJahi, dedi. Bilmiyorum kaça 

mal olacağını ... 

- Miisaade ederseniz l~seyi görmek 
sizin de orada bir resminizı' çekmek is
terdim. 

- Hay hay, nasıl isterseniz. Ben her 
gün saat üç bucukta buradan çıkar ora 
ya gider, işçilerin başında bulunurum. 
Gidelim. lisemizi görelim. 

Saat dörde doğru, Mehmed Çeliker 
Ben ve Tahir Karaoğuz bir otomobille 
lisenin bulunduğu yere gittik. Yeri bir 
liseden çok bir stadyum yeri. Zongul
dağa h.".kim bir mevki. 

1200 metre murabbaı bir sahaya kuru 
lan bu muhteşem bina, tam bir lise pla 
nına göre yapılmıştır. Yalnız liseye la 
zım olan bahçesi eksiktir. · Onu da, bi
nanın önı:.indeki arazinin istimlfık edi· 
lerek ve doldurularak telafi edil<:ceği 

söylenmektedir. Dundan başka lisenin 

çağırdı . 
Bükreş, 18 Valide kraliçe~ 

sıhhi vaziyeti mütemadiyeJl ~ 
laşmış ve akşam saat 18 de; 
ada Pelisbor sarayında vefat 

tir. . 'I'_ 
Kral ı Karol lle veliaht ~ llt 

ses Elizabet hastanın ba~ı uc ~ 
lunuyorlardı. Ba,,-vekil patrik . ~ 
ile diğer hükfımet azas. da Si.!1 
gelmişlerdir. ~ 

Kraliçe Mari, karaciğer ve U""'" ..:ıo6 

"Cirrhose,, hastalığından JJl~ 
Ve bu hastalık, zaman zaman h "'
yapıyordu. Almanyada Drestende ;...;J 
toryomda profesör Lahman ~ 
teda\'iyi müteakip kraliçe Mari, ~ 
ni iyi hissetmiş ve memleketine . ~ 
kararını almıştır. Seyahat, yeni bif 1 
morajiye sebeb olmuştur. Sina)~>" 
nüşünün ertesi günü vefat etmişti!·~ 

Eski Romanya prensi NikolaY'• , 
desi kral Karol akşam üzeri t~Ie!~ fi 
rek annelerinin öldü~rünü bıl~...tef 
cenaze merasiminde bulunmak 1JI""'t;,I 
disini Romanyaya gelmeye davete 
tir. ul_ 

Eski prens Nikola malılm oJduğd ,; 
bir aile ihtilafından dolayı geÇtll~fl 
prenslik hukukundan iskat oluıw'""İı" 
Romanyaclan tardedilmişti. Karısil;., 
likte Brana namı altında vened 
turmaktadır. ~ 

Kraliçe Mari 65 yaşındaydı. ~i~~ 
lar Avrupanın en güzel kraliçesı J. 
meşhurdu. Yirmi yaşında Romanyt 1~ı 
ahdi prens Ferdinand ile evtenrcıı~ 
de kraliçe olmu~tur. Altı çocu~ 'I 
tur. Bunlardan beşi hayattadır. r:; 
yükleri şimdiki Romanya kralı 
dur. 

----~ 
Fillstinln şlmalllldf 
Yahudiler hiei~ 
rete başladd'' 

Kudüs, 19 (A.A.) - Filistinde ~ 
tesi günü akş~ı:ıı. arbedeler ':e ~ııe~ 
yeniden altı kışının kurban gıtJtl ~· 
bebiret vermiştir.üç kişi ölınil~. a;7 
ğır surette yaralarımı~ ve dün l> td· 
miktarı bu suretle dokuza çııcrnJŞ -1,. 

Kudi.ısde ve Hayfada dükk!ıÜ~ 
kapalı bulunmaktadır. Filistini~,,dd'
de tethişçilerin tahrikat merkeJ1 t11-' 
çan Yahudi aileleri muhacereti bil 
rilmektedir. 

========~ 
'bi • ·ı rrJ1" 1 önündeki başlanıp da tırı e ; I 

bina da icap ederse satın alııt~ 
mektep muallimlerinin oturtna1' 

sis edilecektir. ~ 
Mehmed Çelikeri, elliye Y~ 

lenin c!ers yılı başına ~adar~; 
mak üzere çalıştı klan bına Y 11' ff 
rakıp da dön:rken o, arkanıııd 
söylüyordu: . ~ 

- Görüyorsunuz ki bınayı ;.cc'.-' 
mağa çalışıyoruz. Bununla lı~ t..:J 
büyük arzularımdan birini ye·~I 
miş oluyorum. Ders yılında l~ ~ 
ç.ılmış olduğunu görmek se"111 

mamhyacaktır. I . . . "" 
Zonguldak orta mekt~~i .deı ~ 

dir bulunur hayır sahibınıtı A 
muh::~em binaya taşınacakt1'' ,._J 

" . ki ,eıı '"' Ne mutlu o zengıne .' • ıı•_;J 
şahsına inhisar ettirmemıştif· f"'j· 
lU o zengine ki, memlekete rıtP'..I 

genç yetiştirecek bir yuva le" r o 
Ne mutlu o zengine ki, kurd"~ 
da feyz alacak gençlerin eline 

diplomalarda: _J 
ÇELtKER LtSESt 19Jf'.ıt 

Adı bulunacak ve bu genele~ ~ 
ders yılın.da çalışmıya ba§lıY , 

rini kuran zatın adını hayırl• Ilı 
tır. J1. ,_ 

r 
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111hisann yeni 
fabri aları 
inşaata yakında 

ı başıanıyor 
tıhi • 

lİııc k sarlar idaresinin bu seneki bütçe 
'ttllıa:nulınuş olan yeni iki fabrikanın 
tiJta ta bulunan ve bugün artık mev 

sının i 
laııııştı nşaatına aid hazırlıklar baş-
fabrjı. r. Paşabahçede şimdi mevcut 

ıtanın 
)t,,: f yanın.da yapılacak olan bu 

"' ab "k t~kt n a mutedil derc.t.:e1i rakı çıka
ır. 

ikin · 
~ cı fabrika büyük bir şarab fabı ·-
1 olacakt t 
lı..• ır. dare bu fabrika için de 

.. rdc :Sornuva l .. . • b" 
""Çrıı· yo u uzerınae ır yer 
r.Pıl~ ve bura".laki arsalaı rn istimlaki 

tıı fab~tır. Memleketimizdeki müski

d~rıı· . kalarının en büvti~ü ve en mo
,.., ını tcıtk"l 
·~~a v ~ 1 edecek olan bu fabrika 
t'L_ asati ya . . . 
'·ııaı rım mılyon kılo arap ıs-

U "lıl c:cccktir. İzmirin nefis şarablık 
h CttnrJ 
tııı çn cld" edilecek bu "ar::.:ıl~r 

' llıeını .. k.. . . ~ 
··ı-- , ~ ·~tı'='ızde seneden seneye 

l ,ta b 1 
t~1 fa· . u unar. ve bugün 'ilrtık mv-
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Memleketını .. zin inıar işieı ıne yeııi bır hız verecektir 
l\Iemleketimizde -
kı çımeııto buhranı 

\e bu buhran yu -
zunden mcmleke -
tın tmaı ı~lerınde 

çekılerı güçlüklcı • 
deıı bu siıtunlarda 
uzun uzun bahset -
mıştık ... 

llımdan sonra ya _ 
p.ıacak f abrıkaları 
mezkur bankamız 

yapacağı gıbi mev -
cııt fabrikalardan 
arzu edenler dalıi 

<•t.:tibank., tara/ın -
dan satın almabıle
ccklerdır.,. 

<;ımento buhranı -
ııı dcığııraıı bebeb -
lerı tahlıl ederkt•n 
de, .nemleketımıı -
de im<ır sıra etı . a 
yesinde.dev adımlar 
la ılerlıycn ınşaat 

ışlermın pek ıazla 

çoğalmı-; olma'\ı kar 
şmnda. yerli lnhri. 
kalannın ıstıh!-.a fi. 
tının. ıstihlfıki kar~ı 

lıyamadığını ılerı 

· Eiitiin imar işlrrinin rsası çimentoya da)•amr .• 

Bu tebliğ. artık buh 
randan istifade e -
dıp ihtikar yapan · 
muhtekirlerin orta
dan kalkacağım, ve 
şimdiden sonra, 
memlekette çımen -
to sıknıtısı diye bir 
hadıse kalmıyacağı. 

nı ilan eden bir 
müjdedır. 

Dışardan gelen çi -
mento.yerli malın -

sürmiışttik. Bu arada aynen şu satırları 
da \ azdığımızı hatırlıyorum: 

Çımenlo buhranı yiizi'1ıden bazı a
~ıh gözler, insnf sızra biiyiik bir ilıti

kôr yafmıaktadır/ar. 
/ ıışnal yapmak bahanesiyle izin a • 

ları ve fabrikalardan boyuna çimrnto 
çeken bu kimseler tommıt hiikümelin 
tayin ellifı 17,S liralık fiyattan temin 
ctlıklmi çımentolan, sıkışık tıaziyette 

k11lmış inşaat sahiplerine ton başına 

tam 10 lira karla, dcrlıal 27.5 lira-

Şimdi, hükfımeti bu işle çok yakın

dan me~gul olarak, işi kökünden halle 
decek kararlar vermi~ olduğunu büyük 
memnuniyetle öğreniyoruz. HükOmet ilk 
iş olarak çimento c;atış fiyatlarım bir bu. 
çuk lira kadar inciinncğe karar verdi. 
Fakat hunun da buhram önliyemiyeceği 
anlaşılrnca,dı5<lrdan çimento ithaline ve 
gümrilk resminin asgari bir hadde indiril 
mesi mü~adcsi verildi. 

dan çok daha ucuza mal edildiğine fakat 
gerek yerli gerekse ecnebi mallannın ayni 
fiyata satılacağına göre, Etibank arada 
oldukça mühim bir fark kazanacaktır. 

Böyle olmaz da dışardan gelen çimen
to, maliyet fiyatından az bir karla satı. 
lırsa. o zaman çimentoyu pahalıya mal 
ettiklerini iddia eden yerli fabrikalann 
vaziyeti ne olacaktır. 

Zannımıza göre,yerli fabrkalann iflasına 
sebep olacak ikinci şeklin yerine, şimdı
lik ilk ~kil, yani bütün çimentoların ay 
ni fiyatla satılması vazıyeti tercih edile. 
cek ve aradaki fark milli bir müessese o. 
lan Etibank tarafından kazanılacaktır ki 
bu bizce de en makul bir harekettir. 

ya satmaktadırlar ki, bu miithış bir ih 
tikôrdır. il albuki. bu memlekete di· 
şardmı çimento getirilebilse, iş sahip. 
lcrinin bu fiyatm yarısından çok daha 
aşağı bir fiyatla temin edebilecekleri 
açık bir hakikattir. }'erli .sanayii lıi. 

maye etmek elbette çok arzu t'dilen 
bir iştir ama, hiçbir zaman halkın a
leyhitıe olmamak şartile .. ,, 

Anadolu ajansı hükOmctin çok yerin
de bir titizlikle üzerinde durduğunu bu 
mühim mesele hakkında şu tebliği neşret 

mcktedir: 

Ankara, ( A.A.) - Memleketimizde 
umran vasıtası olan çimentonun !lCllZ. 

!atılması gaye ittilzaz edilerek bu snlıa
da lziikumetimizce bazı tedbirler alın-

Tebliğden anlaşıldığına göre, devlet 
yerli çimento fabrikalarını da yavaş ya

vaş Eetibanka mal edecek ve bir taraf. 
ederek yakın bir zamanda, yurrdun bü 
tan yeni farbikalar in~a ma yardım 
tün imar ihtiyacını karşılıyacak vaziyette 
milli sennaye ile çalışan büyük bir çi. 
mento sanayii kurulmuş olacah1ır. 

mıştır. 

Bu satırlardan sonra da bazı mütalea. 
lar yürütmüş ve yazımızı şöyle bitinniş 

tik. 
l/ükümctimızin biiyük bir memleket 
meselesi olan bu çınmıto işiyle çok 
yakından alakadar olacalına ve acele 
tedbirlerle bıthram önliyeceğine şiiP· 
lıe etmiyomz. 

1 stihl6k edilen çimentonun kısmı a. 
zamı devlet işletmelerinde tıe derılrt 

miiesseseleTinde kııllanmaktadır. Bu 
itibarla lzıikıimet bu sanayii herhangi 
bir sanayi şeklinde teldkki etmemek. 
ledi.1. Bu esasa binaen l!iimrük res
mini bir ton için 3 ve 9 liradan (50) 
kmuşa indirerek çimentonun bir el
den "Etibank,. vaS'!tasile idare t•e it. 
halini kabul etmiştir. 

Yurdun geniş imar siyaseti üzerinde 

en geniş tesiri olan bir işL böylece en iyi 
bir yoldan halleden Celal Bayar hükfıme 
ti ne kadar tebrik edilse yeridir. 

HABERCi 

o~o nnşaı1n1uu(dlaın lb>nırnsnnn 
teırcnırıı <ec91DnceaDD 

AMERİKALI Jüdson Vanarsdal daha çocukken ba
bası ona şu nasihati vermişti: 

- Oğlum yaptığın işi iyi ve tamam yap. 
Bu söz k:.içilk Jüdsonun kulağında küpe: olmuştur. 
Bugün Jüdson 64 yaşındadır. Marangozluk yapar. 

Haftada bizim paramızla 45 lira kazanır. Bir aileyi ge· 

ç:ndirmeğe kafi bir para. 
Eşinin ölümü üzerinden bir çok seneler geçtiği hal· 

de Jüdson evlenmemiştir. Fakat ihtiyarlık üzerine çökme· 
ğe ba~layınca tekrar evlenmeğe karar vermiş,bunun için
de evlenme ilanları neşreden bir gazetede evlenmek iste

diğini ilan etmiştir. 
Gelen bir çok cevablar arasında Jüdson iki tanesini 

münasip bulmuştur. Vaşingtonda oturan Mey Meyer ile 
itllnuvada bulunan Nelli Davis. 

Fakat yaptığı her şeyi tamam yapmağa azmetmiş o
lan Jüdson evvela Mis Meyeri evine davet etmiş ve onun
la biı- hafta beraber yaşamıştır. Si yaşında olan Meyer ol
ğun ekinler kadar kumraldır. Bir hafta bitince, marangoz. 
kadını "kararımı sonra bildiririm" diyerek eski evine yol 
lamıştır. Şimdi sıra Mis Davisi görmeğe gelmiştir. Jüdson 
buna da bir şimendifer bileti göndermiş ve evinde bir kaç 

&':in geçirmeğe davet etmiştir. 
Mis Davis 44 yaşındadır. Gecelere kadar da esmerdir. 
Mis Meyer Vaşingtonda on gün b~klenıiş, sonra, ihti 

yar ma-:ın"'"'Zun l:cr ·' r.".,i r.~rti- " nden emin olduğundan, 
• ..ığ.Jı hazırhklannı yapmış ve eşyasını toplıyarak, gözleri 
.. ~11,• "c saadet ıtıkları ile dolu marangozun evine çıka 
gelmıştir. 

Fakat Mis Mcyer,kendisi gibi marangozdan çok hoş 
lanan ve onunla evlenmek istiyen Mis Davisin vl:ı.:udunu 
hesaı,, ka•...,,.,.,.,, .. t•. 

İki kadını birden evinde gören Jüdson çok müşkil bir 
vaziyett,. k '1-n• • nih:ıyet şu kararı vermiştir: 

-İkiniz arasında bir müsabaka açıyorum. İkiniz de 
burada lcalacaksınız. Hanginiz bana daha iyi bakarsa o-

Celhlceınnııeme k<a(d]aır 

vconun vaHr R 

C ENUBi Afrikada Yohanesburg şehrinde Margerit is
minde bir kadın otomobille giderken itorna çaldığı i

çin polis tarafından arabası durdurulmuştur. Kadın bir 
müddet polisle mükaşa ettikten sonra canı sıkılmış, ve ''ha· 
tırım için buradan çekil.. Sonra canın isterse cehenneme 

kadar yolun var" demiştir. 
Polis, vazife sırasında memura hakaret suçu ile kadım 

mahkemeye sevketmiş, hakim iki tarafı dinledikten sonra 
şu karan vermiştir: ''Cehenneme kadar gitmek insanın e
linde değildir. Sonra madam canın isterse diyerek polisi ce
henneme kadar gidip gitmemekte serbest bırakmıştır. Bu 
cümlede polise hakaret kastı yoktur." .,. 
~arr'lf~a ıra n ını a1 lf\l m aı ~aın 

1n1~~nm N EVYORKTA Daniyel Taki isminde bir genç, hırsız
lık _:;uçundan hakim huzuruna çıkarılmıştır. Suçlu, 

muhakemenin başka bir güne bırakılmasını hakimden is
temiş ve bunun için de şu sebebi ileri sürmüştür: 

- Bugün ayın on üç:idür. Halbuki 13 rakamı bana 
çok uğursuz gelir. Hayatımın bütün felfiketlerine on Uç 
yüzünden uğradım. tık tevkifim ayın 13 ünde oldu. 13 i· 
kinci kanun 1935 de ~vlendim. 13 şubat 1 c:a; da karım beni 
bırakıp kaçtı. 13 dolar çaldığım için ilk defa 13 eyKil 1928 
de 13 giln hapse mahkum oldum. 

Hakim bu garip istege şu cevabı vermiştir: 
- 13 rakamı bana çok uğurlu gelir. Çünkü ben 13 

mayısta doğdum. 

~onra davaya devam ederek suçluyu beş sene hapse 
ma~küm etmiştir. 

nunla evleneceğim. 
Şimdi iki kadın marangozun evinde hanl hanı çalı

şıyorlar Fakat, ihtiyar marangozun ikisinden birini seç
meğe hiç niyeti yok 1 

JJana kal.tcsa 
Çiçek 

5 

Yazan~ Nızamettın Nazif 

Şair yetişmiror diyoruz. Elbette yctiş
miyecek. Elbette. şiir diye bize sunulan 
şey bizi guldürecek. Çiçeksiz şehrin şa

iri olur mu? 
Eğer. ara sıra bazı satırlarda bir parça 

renk, bir ahenk sezer gibi oluyorsak hiç 
tereddüt etmiyelim ve diyelim: 

''Bu satırlar, Beyoğlunun pastacı dük. 
kanlanndan fersahlarca ötede bir dağa 
tınnanmış olanın, yahut Belgrad orman 
larında bir bahar başlangıcı SC)-Tetmiş 

olanın eseridir ... 
Omrü dondurma tenekelerinin yanı 

başında geçen vatandaş, şiirden dem \'U· 

runca, hayrete dü5tüğümüzü, donduğu. 
muzu görürse hayret etmemelidir. Biz. 
şehirlerimizde çiçeğin bol olduğu günler
de yetişmiş nesillerdcniz. Eğer biri çıkar 
da derse ki; 

- Hfilfi mi gül, sünbül, hala mı bül
bül? 

Ona acıyarak bakanz ve deriz: 
- Evet dostum, bir damla karanfil ru 

hunda yananı anlayıncaya kadar. bir de. 
met Helyotroptan yayılan şehvete ka
mncaya kadar. gelinciğe renk verenin \·e 
gülü koklayınca solduranın sımna akıl 
erdirinceye kadar. 

• • • 
Etrafımdakileri görüp anlamağa haşla. 

dığım günlerden hatınnda kalan ilk dün· 

ya şudur: 
''Mavi bir gök, beyaz bulutlar, bol dal 

1ı. bilyük ve yaşlı ağaçlar. Bir evin üc;t 
katından, üzümlü asmalar ve sannac:ık· 
lar arasında görünmez olmuş bir pence
reden. kalın ve yüksek bir duvarla biri. 
birine.len ayrılmış iki büyük bahçeye ba

kıyorum: 

Biri dolaşan renklerle dolu, biri duran 

renklerle. 
Renkleri dolaşan bahçeden; 
- Gıt, Gıt, Gıt, Gıdaaakl 

- Kukurikuuuu! 
Ve 
- Puhuuu! Puhuuuu; 

Sesleri geliyor. Bu bahçe bizim bahçe. 
miz. Babam kümes hayvanları meraklı
sıdır. Ve bu sesler, uzun kuyruklu De. 
nizli horozlarının, benekli Pleymut ta
vuklarının, her renkten, sayısız, paçalı 

paçasız güvercinlerin sesleridir. 

Komşumuzun bahçesinde su dolabını 

çeviren ve ara sıra anıran bir eşekten 

başka hayvan yok. Bu bahçeden bir baş
ka ses. ancak bizim horozlardan biri o 
tarafa atladığı zaman yükselir: 
Bahçıvanın sesi. 
Aman ne bağırırdm! Bizim kümeslere 

bakan sarışabanh Şaban da hiddetlenip 
çenesini açtı mı bir konserdir başlardı. 

!\Iahallenin rab,atı kaçardı. 
Hey gidi mesut günlerim hey! Hey ev. 

!erinde oturanların bütün temennisi bir 
sığırtmaçla bir bahçıvanın kavga etme
me inden ibaret olan mahalle neredec;in? 
Neredesin ey tasasız cocukluk? 

Sessiz renklerin bahçesinden rüzgf!r 
pencereme ara sıra tatlı bir koku getirir. 
di. Renk renk. cins cins, biribirinden gü
zel çiçeklerin kokusunu. Pencere başında 
saatlerce oturur, bir meltem esmesini bek 
ler, o kokuyu tekrar tekrar tatmak ister. 
dim. 

Bir gün, mektepten dönerken, iki kuv
vetli kol. bir vinç gibi beni havaya kaldır 
dı. Bir adamın omuzlarında, mısın zap
tetmiş bir Çezar gibi bu çiçek bahçesin. 
den geçtim. Menner bir taşlığa ulaştml 
dım. Götüren adam çekilince bir kapı
dan kadife hotozlu bir bayan çıktı. Kor. 
ka korka ona doğru koştur,'Umu, etekle

rine sanldığımı. onun beni şefkatle okşa. 
dığmı sevdiğini. sonra. bahçeye bir horoz 
atladı diye avaz avaz bağıran bahçevanı
na şu emri \'erdiğini hatırlanın: 

- Ali! Ne kadar çiçek varsa yol! Hep 
sini bu yavruya ver. 

Büyük şairimiz Yahya Kemalin tey
zesi, asil hatun Hatice Ag~hın bu hedi
yesini ömrümün sonuna kadar unutamı
yaca 'fım sanının. Meğer o benim çiçekle 
re hasretle bakışımı uzaktan seyreder du 

ruıınus. 

Ne cömert insandı! 
Bana bütün cennetini bahşetrniştff 

* • * 
Şimdi, zevksiz tanziın edilmiş parkları 

W"" Devamı 11 incide 
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Yazan: Ş. Rober Düma - 13 - Çeviren: Fa 

Genç kız Benuanın peşinden 
lıaqkırıqordu: Sevgilim qitme! 

:Senua, genç kızın yarı bayğın bir ' 
hale getiren şaşkınlık ve kederinden is 
tifade ederek onu kuca!dayıp yatağına 
götürdü. Ensesinde kavu~muş olan kol 
ların:lan sıyırılarak dudaklarından ihti· 
ras!a öptü ve .dışan çıktı. 

Genı kız haykırıyordu: 

- Karl 1 Kari! sevgilim, gitme!.. 
VIII 

Benua, otele döndü. Evvela garaja 
uğrıyarak otomobilinin sanı.lığında Eak 
ladığı elbiseleri paket halinde yanına 
alıp odasma c;ı~tı ve hizmetçiye çağıra 
rak emretti! 

- Bana bir şimendifer tarifesi geti
riniz. 

- Otelimizden ayrılıyor rr.uJ•.ınuz J 
- Bir kaç gjn için. Kolonyaya gi:li-

yorum,fakat bu sefer otomobille değil 
timendiferle ... 

Hizmetçi tarifeyi getirdiği zaman, 
Benua kapıyı kilitliyerek masa başına 
gecti ve tarifeyi tetkike koyuldu. Mör
zelberg ile Kolonya arasında işliyen 
trenleri tetkik etti, bazı notlar aldı. 

"Buradan saat 4 te bir ekspres ge
~yor. Gece Kolonyada kalırım. Ertesi 
gün haı cket ederim. Dur bakalım. Mü
kemmel! Tam işime gelen saat ... Ko
lonyadan 5,25 de hareket edip Mör· 
zelberge 8,SS de vasıl olurum. Mü
kemmel!'' 

Kıl':tı, bavulunu çıkardı. "Niçin Dü 
seldorf, veya Essen .değil de Kolonya? 
Adam seııde ! Hangi şe~:r olursa olsun 
mademki tren saatleri Kolonya için 
uyğun düşüyor, Kolonya olsun!" 

Tuvalet aşyasım, iç çama~ın, pijama 
Klevden aldığı ye~il fötr şapkayı ve el 
biseyi bir paket yaptı. Aşağıya inerek 
otelciyi çağırdı: 

- Hesabımı verir misiniz 1 
- Niçin M. Vanebuk? Geri gelmiye 

cek misiniz? Acelemiz ne? 
Gülerek ilave etti: 
- Hem trenle gittiğinize göre, oto

mobil burada rehin kalacak. 
Benua kendi kendine söylendi "Vay 

ı..:anına ! Hizmetçi kadın amma geveze 
imiş, trenle gideceği mi ne de çabuk 
yetiştirmiş!" 

- Pek ala dediğiniz gibi olsun hesa 
bımı .dön•jşte öderim. 

- Hayırlı yolculuklar M. Vaneburk. 
Bavulunuzu gara kadar taşıtayım. 

- Teşekkür eC:erim, ben götürü
rüm. Zaten çok bir şey götürmiyorum. 

Kolonyada Benua bir otele yerleşip 
yalnız kalınca soyundu, spor kostü· 
mündeki Parisli terzinin işaretlerini 

sök:ip attı. Sonra Almanyacan aldığı ı 
elbisenin terzi işaretlerini söküp 
bunları spor kostümüne dikti; bavulun
dcı iğne iplik taş:mak itiyadında okluğu 
için bu işleri kolaylıkla yaptı. 

El!>iselerinin tabiiyetini böylece de
ğiştirdikten sonra Alman malı elbisele
rini giyip ayna karşısında kc:ndisine çe
ki düzen ver.eli: 

- Daha dik ve sert yüriimek Hizım. 
Omuzlar port manto gibi olmalı. 

Her hareketimiz zaviyei kaime teş

kil etmeli ki Alnıanlığımızdan şüphe 
etmesinler; 

Otelden çıktı. bir b~rbc.re giderek 
koltuğa oturup emretti: 

- Saçı mı kesin, sonra ustura ile 
traş edin! 

Arkaya taradığı uzun sa~ları berbe
rin makasile yere düş:.>J. 

Berberden bir deve kuşu yumurtası 
şeklinde cas cavlak kafJsile biraz daha 
Alm:ınlaşmış olarak cıktı. ~apkası şim
di kulaklarına kadar geçiyordu. ''Bak 
bunu düşünmemiştim. diye söylendi. 
Alırken hesap etmc'iy-'''11. Ne ise otel· 
de içersine bir kaç kağıd koyarak biçi
mine getirirz." 

. Yemeği o •.:ivarda bir lokantada ye
dıkten sonra otele döndü ve ertesi sa
bah saat dört buçukta uyandırılm::_ nı 
tenbih ederek odasına çekit:p yattı. 

Ertesi sabah saat 8.55 de Benua Mor 
zelberg istasyonunda trenden indi. Et
rafına bakındr, fabrikanın otobüsü he
nüz gelmemişti. Cam· sıkıldı, tanıdık-
lara tc:p~ia ••• ~ gardb 
ayrılmryara'k t;:if ede oturdu. ona Çfy-
r~ft kafa otobüs gelince dışarı çıkıp şo
fore yaklaştı: 

- Merhaba. Ben Dr. Kari Grüner
tim,banka direktörü Dr. Skorlun husu
si katibi. Onun tarafından gönderil.dim. 
Bu sabah Kolonyadan geldim. İşte fel
graf ... 

Bir ~ün evvel imal ettiği sahte tel
grafı uzattı. Şoför kağıda baktı ve der
lıal vezivetini değiştirerek selam aldı. 

- Buyur-un, her doktor. 

. <;>tobü!ifo kapısını açmıştı. Benua 
gınp otur.du. Şoför devam ediyordu: 
. - Diğ~r davetJilerde nerede ise ge
lırler. İkı kafile gelecekler. Bir kısmı 
9.55 trehile, ikinci kafile ise 10.11 tre
nile ... İşte birinci tren de geldi. 

Yolcular şöföre Benua gibi telgraf 
göstermek suretile kendilerini tanıtıp 
otobüse yerleştiler. Otobüs hareket et
ti. 

Yolda Benua kendini takdim etti. 
Her ağız.dan bir ses cıkıyordu: 

•tDDCEl!lil:ll:ıel'.E'JWOlll;l•GJtmm-• 

- Vah; Vahi Demek Skol hasta? 
-Mühim değildir inşallah hastalı-

~ı? 
- Tecrübelerde bulunamo.dığına kim 

bilir ne kadar üzülmüştfü. 
- Yazık bu işe o kadar da ehemmi

yet veriyordu zavc.lı !.. 
Bcnua du.::1al:larında nazik bir gü-

1~'."llseyişle, cevap veriyor, eııdi_şeleri i
zale ediyudu. 

Bir kaç dakika sonra ahbı.blık iler:e
di. Sa'.1te Grünc.rt cebinden tabakasını 
ç!:::ırarak •.:iğara ikram etti. Tabakasını 
çıkarırken mahsus yaptığı beceriksiz 
bir hareketle c .. binden bir kaç mektup 
da <lüşür&:.i. Bunlar Dr Karl Grünert 
adresine bir kaç gün evvel bizzat kendi
s:nin gönderdiği mektublardı. Sağında
ki adam düşen mektubları alıp yan göz
le adresi okuyarak nazikane Benuaya 
uzattı. Yüzbaşı içinden "mukemmel t 
dedi benim isted;ğim zaten bu idi." 
Sağ tarafındaki adam hiç de sempatik 
c~ğil:ii. Uzun boylu, zaif, yüzürun ke
mikleri dişarı fırlamış, yanakları üni
\'ersite talebeliği zamanır.c'c.. yaptığı 

cüelloların kılıç yarası şeklinde hatıra

larını taşıyan kırk beş kırk sekiz yaş
larında bir adamdı. Fırıl fırıl etrafı 

kontrol eden gözleri, Bennanın hoşu
na gitmemişti, hele olur olm3.z sualled 
mütecessis hali mütihş sinirlerine .doku 
nuyordu. 

İsmi Kurt Nageberger ve Hamburg· 
da b;r bankanın direktörü olan bu a
dam: 

-r. .ear~p ıey,. diy.ordu. 4-5 · gün ev
ve( gönd'erdiği mektupta Skor] bana sih 
hatinin yerinde olduğunu bildirmişti. 

Kendisi çok samimi dostumdur. Hasta
lığı mühim değildir, diyorsunuz öyle 
mi? ... 

- Mühim değil merak etmeyin. Şid 
detli bir grip, doktorlar odadan dışarı 
çıkmamasını söylediler. Bu sebeledir 
ki beni yolladı. 

- Ben buraya. bankanın umumi ka
tibi Dr. Haynemanı göndereceğini tah
min ederdim. O ayni zamanda idare 
mecföinde murahhas azadır da.. Belki 
onun da bir manii çıkmıştır. ı 

Benua soğuk bir tavırla cevap verdi: 
- Öyle olsa gerek 1 .• 
Sonra birden tam almanlaşarak ila

ve etti: 

- Emir aldım, bu emri yerine ge
tiriyorum. Amirime sual sormak, kara
rının sebebini öğrenmek tecessüsü:-.e 
.düşmedim! .• 

(Denmı nr) 

.. 
''Yuvarlana yuvarlana suqa dil 
bir adam gebermez de ne o/Uf·

- ıs -
Bir aralık, eşkıyalardan biri, geriye 

1 
dönerek bir elektrik yaktı ve ışığını 1 
ycla doğu tuttu. Birdenbire gizlene
medim. Arkalarında beni görünce: 

- Arkadaşlar! Bir hafiye var 1 
Diye haykırdı. 
Fırsat vermeğe gelmezdi, hemen ta· 

bancamı çıkararak ateş ettim. Elektri
ği tutan adam yere yuvarlandı. Kız

gın, hiddetli sesler birbirine karıştı: 
- Vay uğursuz hafiye vay! .. 
- Gebertin şu rezili!.. 
- Bir elime geçse derisini soyaca· 

ğıml 

Bana doğru bir çok silahlar patla
dı. 

Bu kadar adama karşı koymak im
kansızdı. Bunun için selameti kaçmak· 
ta buldum. Karanlıkta zahmetle ilerli-
yor, güçlükle adımlarımı atabiliyor -
dum. 

Tabanca sesleri birbirini takip edi· 
yor, kurşunlar vızıldıyarak kulaklarım 
dan geçiyoı1du. 

Bir kurşun sağ 
geçti. 

kulağımı sıyırdı 

Baktım olacak gibi değil, gah eğile
rek, gah kalkarak k.oşmağa baıladım. 
Böyle yapmasam, harcanacağım mu -
hakkaktı. Koşa koşa, kaça kaça küçük 
bir tepenin yamacına geldim. Tepeye 
çıkmadan, düz yolu takip ettim .. Yeni 
bir gayretle tekrar koşmaya başladım. 
Fakat bastığım toprak tabakası birden 
bire çöktü, ayaklarım kaydı, yuvarlana 
yuvarlana bir dereye düştüm. Bereket 
versin derenin suyu azdı. Ancak yarı 
belime kadar geliyordu. Bin müşkü
lltla dereden çıktım. 

Kendimi yokladım. Kemiklerim kı· 
rılmış gibi acıyordu. 

Şakaklarımdan sıcak bir 1ey sızıyor
du. Elimi sürdüm, baktım: Kan!.. 

Anladım, kafam bir taraftan patla· 
mıştı. 

Kurşuni 

Yaylım ateşiı 

On dört kişinin takibi. 
Ve nihayet uzun bir yardan yuvar

lana yuvarlana dereye düşmek!.. ölme 
diğime şükür 1 .. 

Şöyle bir doğruldum, bir iki adım 

attım. Yürümiye takatim ve kuvvetim 
vardı daha! .. Yürüdüm, yürüdüm .. Bir 
kaç yüz metre yol aldım. Birden, uzak
ta hafif bir ışık gö11düm. Hemen işi çak. 
tım: Eşkıyalar, dere boyunu elektrik 
fenerleriyle aydınlatarak beni arıyor -
lardı . . 

Kirpi gibi büzüldüm, bir çalılığın 

kenarınlja beklemeğe başladım. Herif
ler, derenin yukarısında bir müddet 

daha ortalığı ışığa boğd~~· IJI. 
malar yaptılar. Nihayet biri~ W 

- Boşuna arıyoruz, beriffl' f1l1' 
miştir. Yuvarlana yuvarlana ,Jll
şen bir adam gebermez de rı~ 
tık gidelim, kaybedecek vak ~ 

Onlar benim boğulduğuısı& 
rak, araştırmadan vazgeçip _ dM 
devam ettiler. Ben bir kaç dP'"'": 
ha bekledim. Sonra dere bO atJllll' 
rümeğe başladım. Derenin Y 
yet dikti, bir kaç defa çıkın•" 
muvaffak olamadım. ~.1• 

Saatlerce dere içinden yU~ j 
hayet derenin kenarı alçaldı, 
çıkmağa muvaffak oldum. Vı 
nın yolunu tayin ederek biitUO 
timle koşmıya başladım. Ve~ 
dim. Benim başımdan geçell 
şimdi, bundan sonra ne yapa",. 
düşünelim. 

- O iş koly, yalnız ıell .. .M 
kuvvetli misin, kendine gele~ 

- Turp gibiyim. EhemnıiY-r: 
yaram ycktu ki zaten .. KurtUO 
miştim, bir tarafıma da bıçak 
mışlardı !. Kafamın bir tarafı 
tı biraz, onu da sardın, terniıleclll" 1 
ti. Yalnız ehemmiyetsiz bir al" 
vücuıdumda .... 

Sözlerini tamamlamadan 
yatağından fırladı ve: 

- Haydi ben hazırım!. 
Diye oda kapısına koıtu. 
Merdivenden inerken 5a 

sordu: 

- Az daha unutuyorduı:llo 
muavini ne oldu?. 

Olanı biteni, aramızdaki Js 
anlattım. Ve eşkıyanın eUıı• 

olmasından çok korktuğumu ,Ş 
Dinamit sandığını sakladıid' 

ye doğru yürüdüm. Sandığı aÇ 
kaç paket dinamit aldım, cebid" 
leş tirdim. Sağlamgöz scrdu: 

7 
- Bunları ne diye alıyortUO 

lüzumu var sanki! .. 
- Tehlikeli bir çete ile u 

Bunun için dinamitlerin ya 
lunması faydadan hali değiJdit• 

Lokantadan çıkmadan e~el 
mizi şöyle bir yokladık. Taball 
zı tetkik ettik. _.r 

Eşkıyanın pususuna dUııııeO"""• 
sonsuz 'bir ihtiyatla ilerliyord..r
lamgöz, çite gidecek yolu tayiO 
yordu. Bunun için tahmini bit 
mette yürüyorduk. Yolda, e 
rintili çıkıntılı yerlere rastlı 

zaman aşağı iniyor, mukabil 
tepeye tırmanıyor, etrafımıA 
mütemadiyen tetkik ediyord~ 

(De\ ..... 

•-Rat«·R·liJBEJWJl;l~EC!Jlfil!JE~ 
- Zevklerini anlat, saadetini en gfüel, en parlak reıı"l 

vir.den çekinme, ben kıskanıp keder etmem, çlinkU 
tiyarım, hem senin tahayyül edebileceğinden çok, pd 
ti yarım. 

Annelik neşelerini bilmiyorsam, onları bana sen söylersin, 
ben de seninle anne olurum; fakat bence aşkın hazlarına ki yas 
edilebilecek hiç bir 1ey yoktur. Sözlerimi garip bulacakmn am
ma bu on ay içinde belki on defa otuzmda olsam, hayatın ihti
pmı içinde, aşkın gülleri içinde, hazlar kucağında doyarak, hiç 
bir ümidin boşa çıktığını görmeden, bu güneşin altında, bu gü· 
zel havanın ağuşunda yaşadıktan sonra, biraz da aşkın eli ile 
öldürülerek, tacımdan bir çiçek bir yaprak bile kaybetmeden, bil 
tiln tatlı hülyalarımla gitsem diye dua ettiğim oldu. Köhne bir 
vücudda taze bir kalbin çarptığını duymak; herkesin yabancı
ların bile bize güldüğü yerde b:itün çehreleri sessiz ve soğuk 
bulmak, yani artık sadece hürmet edilen ihtiyar bir kadın ol
J!?Ak nedir, düşün bir kere ... Bu, daha ölmeden ı.:ehenneme a
tılmak değil de nedir? 

Çeviren~ Nurueoaın 
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Bizim eski Provans ailelerinde adettir: Lohu 
kınca kilisede büyük bir iyin yaptırılır. beni dı 
türdüler. Bir koluma Lui'nin babası, bir koluma da 
bam girmişlerdi. Tanrımın huzurunda öyle bir rniıııı'! 
luğu ile diz çöktüğ:imü hiç hatırlamıyorum. sana 

Felipe ile ilk kavgamız bu yüz.den çıktı. "Beni otuz ya
tımda bana farkettirmeden uykumda öldürde bir rüyadan bir 
rüyaya geçeyim." dedim. Bu kuvveti göstereceğini vaadetme
sini istedim. Canavar razi olmadı. "Ben de 'Seni hayatta yalnız 
bırakıp giderim." diye tehdid ettim; sarardı. Zavallı çocukca
fız 1 O büyük nazır gerçekten çocuk gibi bir şey oldu. Karde~
C:ğim. Onda herkeslerden giı:lediği öyle bir gençlik, öyle bir 
sadelik varmış ki inanılaı.:ak ıey değil. Onunla .da şimdi tıpkı 
seninle olduğu gibi konuşuyorum, yani biribirimize bütün dü
ıünceleriınizi sanki kendi kendimize Y'jksek sesle düşünür gi
bi söy)jyoruz; onu da bu tarzda sır dökmeğe, derd dökmeğe a
bftırdığımdan birihirimizden duyduklanmıza hayran oluyoruz. 

&?1Wffm, Fttlipe ile Luiz denilen bu &~ık ile ma
.... yeni anneye bir hediye göndermek istiyorlar. Senin ho· 
ıuna gidecek bir şey yaptırmak isteriz. Ne arzu ettiğini bize 
açıkça yaz, çünkü biz burjualar gibi aurpriz yapmaktan hoı-

]anmayız. Daima işe yarıyacak ve kullanılmakla aşınmıyacak 
hoş bir ıey olsun ki her gün onu gördükçe bizi hatırlıyasın. Bi
zim en neşeli, en hararetli yemeğimiz sabah kahvaltısı oluyor. 
ÇıJnkü onu, haşhaşa yiyiyoruz; bunun içindir ki sana, üstü ço
cuk resimlerile süslenmiş bir kahvaltı takımı göndermek ni
yetin.deyim. Münasip buluyorsan bana cevabını çobuk yaz. 
Sana onu kendim getirebilmem için şimdiden ismarlamam la
zım; Bu Parisin işçileri de ressamları da çok tenbel şeyler. Bu 
benim, doğum ilahesi Lusin'e adağım olacak. 

Allaha ısmarladık kardeşçiğim; Allah sana anneliğin bü
tün zevklerini nasip etsin. Bana yazaı.:ağın ilk mektubu sabır
sızlıkla bekliyorum; Bana onda her şeyi olduğu gibi yazacak· 
sın, değil mi? 

XXXI 
Rene dö l'Eıtorad'dan Luiz dö Makumer'e 

Canım kardeşim, kurtulalı beş ay olacak, sana mektup 
yazmak için küçük bir lahzecik bulamadım. Sen de mektubla
rını seyrekleştirerek beni cezalandırdın amm• inşallah anne o
lursan halimi anlar, beni mazur aörürsün. Yaz bana. ciciciiiml 

o kadar şeyler, anlatacak o kadar hisler var ki 
başlıyacağımı bilmiyorum. Fakat zihnimin bütiiıı bd 
lığı arasında, kilisede o günkü halim, en büyük bir 
tırası gibi gü}:imsüyor. 

~td' Kizken hayattan ve istikbalden şüphe ettiı:;--._ ........ ,. •• 
kendimi dilşad bir anne olarak görünce, mihrabdak:..,.. 
sanki başını egmiş bana çocuğunu gösteriyo rve o . 6,-fJ 
da bana tebessüm ediyordu 1 Arman'ımızı, asıl vaftı~ ~ 
muvakkaten vaftiz eden papasın takdisine arıedd;._!' 
içimden ne büyük bir semavi aıkın taştığını duY_d ~. 
bir gün sen gelip de beni Arman'ımla beraber gör 
ğH mi? 

Yavrum! bak, şimdi sana da yavrum diyorurst: 
annenin gön}:inde, aklındi'., dudaklannda bundan d-.:. 
kelime olabilir mi? .. Dinle, sevgili yavrucuğum 1 Sotı 
fında bahçelerimizde rehavet içinde, yorğun arğdl 
o iki ayın bütün zahmetlerine rağmen bu kadar se"-~ 
kadar tatlı bulacağımı bilmediğim yüküm beni eıi~.;I: 

(De\ ...... 

( 1) Meryem heykeli. 
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-· Yazan: Rahmi YAuız Nevyork şehri 
'ıtYnebn tek başına kızgın güneş 1940 olimpiyatlarını 

•ncaa karan ortasında Dıraktılar. yapmağa talip 
~ - S 7 - Nevyork 18 (A.A.) - Japonyanm 

lt ih . ~t.tiğini söyliyen Zeynep lüks Zeynep durdu. Arkasına döndü. Çavu.. olimpiyat oyunlarını tertip etmekten 
"::ıanı ıçınde tekrar karşılarına gel- şun gözlerile karşılaşan gözlerinde kin ve vazgeçmesi 1.izerine, Nevyork şehri 
'~Utuyor, konuşuyordu .. Genç kıza hiddet şimşekleri uçuşurken haykırdı: olimpiyat oyunlarma talip olmu§tur. 

Ankarada . yapılan 
Atletizm müsabaka

larının neticeleri 

'P veren Şileli Omer eğlenir gibi - Ne oluyorsun başçavuş! Ne istiyor- Nevyork şehri, olimpiyat oyunlarını 
...., 

0 
Verdi: sun ... ! önümüzdeki yıl açılacak olan dUnya 

~~da değil artık! - Dur! gitme .. Sana söyliyeceklerim sergisi sahasında tertip etmeğ':i dD-
~ b~ıre Zeynebin gözleri karardı. var! şUnmektedir. 

...., ~ ır sesle sordu: - lstemem, bir şey dinlemiyeceğim.. Dünya sergisi organizasyon komi-

hriotun:~ ~urada değilmiş!.. Hastane - Dinliyeceksin.. tesi reisi Graver Vhalenin resmen 
...,. Oy ıdi ya! - Bırak beni... söylediğine göre, enternasyonal olim-
~ idi ama3 gün evvel Erzuruma Ve .. Zeynep bir silkinişte kolunu ça. piyat komitesi ile bu hususta derhal 
~ .. vuşun ihtirastan titriyen ellerinden kur- teşebbüslere girişilmiştir. 
~ kıı kendini zorla ayakta tutU- tardı .. Kızla yürümek, o noktadan uzak- ---o-
~inin _Çanakkaleden ayrılışını laşmak istedi.. Var kuvvetini bacakları. Dünya bisiklet 
lla ~ leı>esınden aşağı kaynar bir na verdi.. Koşmağa, şehre doğru kaçma-
'-... 6nıi ~.gözleri kararmış, içi ezilmiş, ğa başladı. şampiyonası 
' ~~lik, sukutu hayal daha buna Başçavuş birdenbire neye uğradığını Bu sene Ho'andad-ı yapılacak 
~ ~· yıkıcı, bitirici tesirlerin al- şaşırmıştı. Zeynebin kaçmakta olduğunu Amsterdam, ıs (A.A.) _ Her katago· 
~eı ıştı. görünce önce arkasından koşmak istedi. rid olmak üzere profesyonel ve amatör 

!bıe d7ler Zeynebi tanımışlar, biribirle. Bir, iki adım attı. Rüzgarlaşan bir hızla dünya binsiklet -:aınpiyonası bu yıl Ho _ 
,~ VUrup fısldaşarak işi anlat- yokuşu inmekte acele eden Zeynebin ar. 
~· kasından yetişemiyeceğini anlayınca, eli- landada yapılacaktır. Amatörlerin yol U-

~le . ~ da bu güzel kadının iç ni cebine soktu. Düdüğünü çıkardı. Bü. zerinde mukavmet koı1usu 170 kilometre 
>orıa; ı~tikam almış gibi bir haz duyu- tün kuvvetile acı acı üfledi. profesyonellerin ile 270 kilometre ola • 

IGzay~üşerek onu tepeden tırnağa Yol boyunca baraka ve çadırlarda isti- caktır. 
...., 8 dı. Bu ara birisi seslendi: rahat eden er postaları düdük sesine çık- --o--
~eı llşefendi geliyor! tılar. Bayırdan aşağı koşarak inen kadı- Jngiltere - lsveç 
~d: Yerinden oynadı, birdenbire nm, arkasından düdük çalan ba~avuşu Futbol maçı 
~ b' ; h~s~ne, sahil boyuna, kıra gördüler. Ba~avuş hem haykırıyor, hem Bu yıl sonbaharda Londrada yapılması 

Ankara bölgesi atletizm müsabaka. 
lanna bu hafta da devam olunmuştur. 
Kalabalık bir meraklı kütlesi tarafından 
büyük bir al~a ile takip olunan müsa
bakalardan alınan teknik neticeler şun. 

lardır: 
100 metre manialı: 
1 - Feyyaz Harbiye 18,l 
2 - Salim Galatasaray 19,l 
3 - Ziya Demirspor 20,4 
800 metre: 
1- Ok.keş Ankaragücü 20,08.7 
2 - Ziya Demirspor 2.17.7 
3 - Adnan Demirspor 2.18.3 
100 metre sürat: 
1 - Necati H. 11,7 
2 - F.ııat H. 12.3 
3 - Şevket Ds. 12.7 
40 metre: 
ı - İbrahim Ds. 54.8 
2 - Nuri Ds. 55.1 
3 - Orhan H. 57 

"'C b....... ırer ıkışer savuştular.. Zeynebi de işaretle kızı tutmalarını istiyordu,. mukarrer olan tngilte ...... _ norve" futbol 
'""lllla k Ze b' ı k sk 1 • ..,. ll 5000 nıeı1e mukavemet: 

ızgın güneş altında kırın or. ynep ıraz sonra yo unu esen a er er 
L....- b maçmm Nevkastel'de olmasına karar ve· 1 Mustafa G 16 32 6 (Ank rek 
~ \'t lraktılar. Başçavuş mağrur bir tarafından tutuldu. Başçavuşun yanına rilmiştir. ru)' - · · · ara <>-
~~}~~*~~ta~a~• ~~.R~~~~ak~~~~-~~-----------~~------------
~~ .. ~·_Tekbaşma orta yerde duran şılayan başçavuş onu hastane binasına Şlmal mem leketlerl arasında 
'~. Zeynebe yaklaştı. Tam kar- getirtti. Bir odaya kapadı. Hastane inzı. 1 

leçti durdu .. Sordu. • bat subayı eliyle kumandanlığa bir cur- s ve çte bu·· y u·· k at 1 et,. ~ m 
~!Sen ne arıyorsun burada?. nal verdi. Bunda. evvelce hastane era. ~ 
~~kin dolu bakışlarını karşısında tından Mirat oğlu Artin ile sevişen ve 
k'_'lti ~VU§un gözlerine, gözlerinin şüpheli hali üzerine mahalli komutanlık maç 1 a r 1 ya p ı I d 1 

· .. Hırstan ıslıklaşan bir sesle emrile lstanbula tehcir edilen "Zeynep 

~i: lm.,m se\'kinden iki gftn sonra gene has- V • • s arıyorum... tane Civarında görüldüğünQ, kendisinin e musabakaların ekserisini 
~ \'\ıtun kahkahası kırları sarstı.. firar etmiş olması ihtimali karşısında • 
~"L auıdil. Zeynep. için için kayna- ısveçliler kazandı? ~~~ gibi sade hiddet kesilmiş, sorguya çekilmesi istenince hakarette bu • 
~~ıracak bu gülüş karşısmda lunduğunu, koşarak kaçmak istediği sı- Bu hafta Stokholm, şehir stadında ter 2 - Danimarkalı mefert g da. 25,6 sa. 
lltlı Ça tQç tutuyor; iri bıyıklı, kart ya. rada yakalandığını bildiriyor, hakkında tip edilmiş olan atletizm milsabakalan 3 - Restdal g da. 26,2 sa. s_"11eu tokatlamamak için ellerini yapacak muamelenin emir ve işanna ka. 22.000 seyirci önünde yapılmış ve fev- Yüksek atlama: 
~~~ zaptediyordu. Nihayet çavuşun dar hastanede mevkuf tutulduğunu yazı- kalade parlak neticeler alınmqtır. fenlandiyalı Lundvist ve Kotkal 1,96 
~ &ahnağı di yordu. 200 metre ko3uyu isveçli stenovist 21. metre, 
~: t.--u ndi.. Gülmekten kıp Cumal 0 gün muamele gördü. Zeynep 8 saniyede bitirmiGtir. ~ iı ~1 • en yüzünde bariz bir alay ... Çekiç atma: 

...., ~erı belirirken söze girişti: bir çok yerlerde hırpalanarak sorgudan 400 metre koşuda yine isveçli Edfelt ı - Alman Lutz 52,58 metre, 
~ geçirildikten sonra tekrar lstanbula sev. 49.1 saniyede birinci gelmiştir. Gülle atma: 

, ~. - Yorulmu§Sun kızımı kedı'ldı'. 800 k. ~ k metre kO§Uyu 11 dakika 52.5 sa· 
: ··~ ş· ar andan Artini de buradan Zeynep, Davist seferden dönmeden köp niyede isveçli Anderson knanmr•tır. 

.A~,-~di Erzurum yolunda.. " .:..-~d rüye çıkarıldı. Fakat bu sefer muhafaza 1500 metre muvemet koŞU8Wlu kef.J' 
t~ ım! altında bulunduruluyor; emniyeti umu- İsveçli Jonson 3 dakika 53 .saniyede bi-
~ . gönderildi... al d 1 d 1r 
b ltiır· n? .. Ne günahı vardı~?. miye nezareti tın a tutu uyor u. t miştir. 
0 ke lki sıkıntılı gün geçirdikten sonra il. 3000 metre mukavemet koşusunu: 
~ re. günahı çok büyük ya .. O- çüncü günü sabahı genç kadın gene alı· 1 - İsveçli Jonson 8 da. 18.6 saniyede, 

ol • Askerlik bu ... Bugün Çanak konulduğu yerden savuştu. Tramvaya 
8 Ursun bir emirle Sankamışı boy bindi. Taksime, evvelce Davist tarafın

Unlar hesap edilecek şeyler de
dan misafir edildiği Firuzağadaki eve 

~ sus~u .. Zeynep oradan ayrıl. gitti.Kapıyı çaldı.Açılmıyacağmı umduğu 
~ Yüzüne şehre dönmek, Artinin halde çok geçmeden kapıyı bizzat Davis. 
İ•:babasını bulmak, onlarla konuıı.. tin açtıfını gördü. Delikanlının güze) 
-a}'or ~ yüzünde hafif bir tebessüm dalgasile mül 

L~·~; bunu düşünüyordu .. Bir da. tefit bir mana göze çarpıyordu. 
~ ~l' a~da sükQt oldu. Çavuş bir Zeynep kapıda durdu. Tereddüt edi-
~ ~ ~~t~ek istemiyor; Zeynep de yordu. Davist seslendi: 
'-...~ dudun yumaklaştığı kafasile _ Girsene! 
. ~ •tkan adamın çekilip gitmesini. Genç kadın ayni tereddüdü muhafaza 
~ Yalnız bırakmasını bekliyordu. ederek bir adım attı, taşlığa girdi. Gıme 
~ \ruşk ayağının bumu ile yeri eşer- durdu. Davist devam etti: 
A.,...;. .ıza sordu: "' \at ·~nı bu k dar - Gel.. Yukarı çık!.. Sana evvel~ hoş 

a çok mu seviyordun geldin diyeceğim. Gerçekten bu gelişin 
~ ne? hoş değil ama, gene öyle olsun adete uya. 

-.. ~ Ok\lrrı. •• Benim üstüme vazife değil a. lım .. 
-vıq Zeynep hiç sesini çıkarmadan yürüdü. 
t . ~-~\'et .. Çok . Ol . Yukan çıktılar. tık geldiği geceki odaya 

-~anı sevıyorum.. esıye sevi- gı'rdiler. Ayni koltuklara karşılıklı otur
A .. 1- adın mı? 

~:-~ ~~ 
~ de adım .. Böyle bir münasebet- Davist. Zeynebin beceriksizliğinden 
il 1tııı ~nl~ istemem. Sen müslü. kızgın görünmüyor, hatta onu ilk eve ge. 
-- . •rrı' ~ürk ol ondan sonra dini ay- tirdiği akşamki neşeli tavrım muhafaz2. 

oı... hır delikanlrva gönül ver .. .... reza1 J eder bir görünüşle konucıuyordu. 
Ora et değil.. Genç kadın oturdu:bru koltu~un kenar-

~ detu ı ~nden sorulmaz .. Gönül be. larile omarken genç İngiliz güleryüzle 
~bıt ~; ist~diğime veririm .. Yalnız söze başladı: 
. ~ .\} se nıha)·et verelim .. Ben gi- _ Gidişinle dönüsün bir oldu.. Bari 

a....~ lahaısmarladık. 
~ trk Artini ~örebildin mi? 
~~Gı. •;nın döndii yürümeğe ha~- _Hayır .. Onu Erzuruma yollamıcılar! 

1 - Alman völke 15.95 metre, 
Disk atma: 
1 • Alman Şröder 49.14 metre,. 
Olimpiyad l&Jllpiyonu fenlandiyalı Sa

lminen 10.000 metre mukavemet koıusu· 
nu 30 da. 19.i saniyede bitinni!Jtir. 

~bit ~kı ac'lım atmamr~tı ki kolla- _Vah vah .. Demek göremedin! Pc1
; i .. 

~~ar~'" litezindi~ini hisc:ıetti. Nasıl yakalattın ve tekrar gönderildin?. bıgilteredt nıisltr ]ohn Cobb tarafından yapım fon bu yarış otomobilinin ıaatte 350 
il~ :ısından ko~muş, genç kızı (Dc,·amı var) J mil sür&iıl yapabileceRi ve karadaki bütün dünya süral rekorlarını kıracalı zannedil. 

tutınak istiyordu. ~ektedir. 

2 - Mehmet Ds. 18.37.5 
3 - Ali Ag. 18.37 .5 
4X100 bayrak: 
1 - Harbiye ekibi, 
2 - Demirspor. 
3 - Ankaragücü. 
Yüksek atlama: 
1 - Jerfi G.B. 1.72 
2 - Feyyaz H. 1.57 
3 - Nurettin H. 1.47 
Gülll atma: 
1 - lsmail A.G. 11.03 
2 - Rauf A.G. 9.5 
3 - IUmil H. 9.4 
Tılt adım uzun atlama: 
1 - Fethi 6.07 
2 - Sami6 
3 - Feyayz 5.96 
200 metre manialı: 
1 - Feyyaz H. 29 
2 - Ziya D.S. 30 
3- Faik H. 33 
200 metre sürat: 
1 - lbrahim D.S. 24 
2 - Feyyaz H. 24,4 
3 - Necati H. 24.5 
1500 metre mukave,mtt: 
1 - Ok.keş A.G. 4.27.4 
2 - Edip A.G. 4.40 
3 - Mehmet D.S. 4.44 
10.000 metre mukavemet: 
1 - Mustafa G. 36.23 
2 - Mehmet D.S. 39.54 
3 - Hüseyin A.G. 40.27 
Sırıkla yüksek: 
1 - Muhittin G.S. 3.20 
Cirit: 
1 - Yılmaz H. 41.56 
2 - Hüseyin H. 40.10 
3 - Mustafa A.G. 39.60 
tJa adım uzun atlama: 
1 - Fethi H. 13.05 
2 - Feyyaz H. 12.19 
3 - İbrahim A.G. 11,34 
4X400 bayrak: 
1 - Demirspor ekibi 3.40.6 
2 - Harbiye ekibi 4.61 

Ankara yüzme 
müsabakaları 

Ankarada Karadeniz yüzme havuzun
da halkevi taraf mdan tertip edilen yüzme 
müsabakaları pazar günü büyük bir ih 
tizamla yapılmış ve heyecanla takip olun 
muştur. 

Müsabakalardan alınan teknik netice. 
ler şunlardır: 

100 metrı snbıst: 
1 - Cahit Gençlerbirliği 1.16.4.10 
2 - Suat, 
3 - lhsan 
100 metre sırtüstü: 
1 - Nazım Gençlerbirliği 1.41. 8-10 
2 - Halil A.G. 
3 - Necdet G.B. 
200 metre Kurballama: 
1 - lhsan G.B. 3.53. 7-10 
2 - N!zun G.B. 
3-Neşet 

Atlamalar: 
Beş yüzücünün iştirak ettiği bu müsa-

baka çok hey_ecanlı oldu ve neticede: 
1 - Bülent G.B. 
2 - Salih A.G. 
3 - Necdet G.B. 
Müsabakaların sonunaa namm oaş. 

kanı Ferid Celil derece alanlan birer bi
rer tebrik ederek madalyelerlee taltif et. 
miştir. 

-0---

YaJllı ırDreşler 
Türk Hava Kurumu Eyüp ilçesin-

den: 
Kurumumuz menfaatine 24 - 7 • 938 

tarihine rastlayan pazar günU saat 15-
de Eyüp ortaokul bahçesi.dde yağlı gü
rşeler tertip edilmiştir . 
Başa bir tay, bUyUk ortaya bir tosun, 

küçük .crtaya bir koç, desteye ilç adet 
kuzu mükafat konulmuştur. 

• Heyecanlı bir spor günü yapmak 
isteyenlerin bu güreıe gelmelerini rica 
ve tavsiye ederiz. 



Hatay MeClisi~- 20 
I eylôle kadar 
teşkil edilece~ 

;/""' Suriye, Türk - Fransız anlaşmasıoı 1 tanımazma Fransa da Suriye muahedeslr1 Zong11ldakta yeni "JYlfitFan işçi kovuşların dan biri, koı•uşların tlzaktan görünüşii ve yeni yapılacak işçi malıallcsinin maketi .. 

~oıril~ll:!lUdlak '\.ecertt~n~oceırn: ~ -•• •• omur havzası 
mesele 

a 
• 
ı 

Dünkü yazımızlda, kömür maliyetin
de büyük bir tesiri olduğunu söylct.:i
ğimiz amelenin daimiliğini temin için 
bazı tedbirlerin alındığını, fakat bu 
hususta başl:a şeyler de düşünülebile· 
ceğini işaret etmiştik • 

Bugün kömür havzasında çalışan a
mele muvakkat ameledir. Yaşayışları, 

salışışları normal ve insan(:<ldır. Ocak
lar, müstemlekeci zihniyetle çalışan 
ecnebilerin elinde bulunduğu srralarda 
acınacak bir hal arzeden yaşamaları, 

bugün imrenilecek kadar temiz ve 
muntazamdır. Onların bu muntazam 
ya~yışları, muntazam yeyip içmeleri, 
munta.ııam yatıp kalkmaları, muntazam 
ve insanca çah§malan, şüphe yo'k ki 
çok yakın bir zamanda kendilerini mu
vakkatten daimiliğe geçirec~ktir. He· 
le alınan tedbirler ve bu hususta düşü
nUlebilecek noktalar tatbik cdilmiye 
haşland~:tan s;oora bu daha sür'atle 
elde edilecektir. 

Ahır yaprlmak şeraitini bile haiz ol
mıyan yerlerde yatan amele, bugün 
güzel yerlerde yatıyorlar, yıkanıyor. 

lar, okuyorlar. Fakat bu hayat bile 
köylüyü, ocaklara ısındıramıycr. Bir 
kaç ay çalrştıktan, cebine 10 - 15 Iir:ı 
koyduktan sonra 'köyüne dönüyor. 
Sonra sıkıştığı, pek parasız kaldığı 
zamanlarda tekrar ocağa dönüyor ve
ya döndürülüyor. 

Bugün ocak işleten' * mevcut a
melelerini ne kadar mL:t.ı:ülatla teda. 
rik ettikleri ayrıca konuşulmıya değe
cek kadar mühimdir. Her şirketin 

köylere çıkardıkhn adamlariyle dev
şirme usuliyle bulup getirebildikleri 
işçiler, ocaklarda daha işin ne olduğu
nu yeni yeni öğrenmiye başladıkları 

bir sıra.h topladıkları parayı kafi gö. 
rerek dönüyorlar ve yerlerini gene cca
ğın ne olduğunu bilmiyen işçiler dol
duruyor. 

Bu vaziyette ocaklar, işçilerin ace
miliği yüzünden kafi derecede kömür 
çıkaramıyorlar. 

Ocakta, bu seneki programlaştmlan 
kömürü elde edebilmek için 20.000 a. 
meleyc ihtiyaç varken bugün'kü işçi 

miktarı bu rakamdan 5000 ncksandır. 
Şuracıkta işaret etmek lazımdır ki ge· 
çen senenin bu ayına nisbetle mevcut 
işçi miktarı bu sene 2500 den fazladır. 
Bundan anla§ılan şudur: M üstcmleke
ci zihniyetle çalrşan ecnebi şirketlerinin 
yerine gelen Türk şirketlerinin işçi 
hayatını bir insan hayatına uygun bir 
şekle sokmalarından doğmaktadır. 

Bununla beraber yüzde 85 amelenin 
muvakkat oluşu söylediğimiz gibi is. 
tihsalin, işçi başına günde ancak 600 
kilodan fazla çıkarılmasına engel ol
maktadır. 

Bu rakam, bugün maden işlet::n 

memleketlerde bir amelenin vasati o
larak verdiği 1325 kiloyla mukayese 
edilince neticenin ne kadar acı oldu
ğu görülür. 

Bu neticeyi doğuran sellepleri: 
1 - işçinin, işçilikten çok köyüne 

bağlı olduğunda, 

2 - Müstemlc'keci zihniyetle çah~an 
ecnebi şirketlerinin köylüde yarattığı 
menfi havada aramak lazım gelir. 

Civar köylüyü toprağına bağlı kal· 
maktan vareste kılacak tedbirler al•nır 
sa, bunları maden mıntakasında ku
rulacak evlerde aileleriyle birli'kte 
yerleııtirmek imkanı elde cı:lilirse me
ıele esasından hallcdileC'ek demek olur. 

O zaman işçiaen, bir Avrupa işçisi· 
nin verimini isteyebiliriz. 

Y u k a r ı d a geçen s e n e y e 

• 

Zonguldak kömür havzası r 
Jcıhlisiy_! ~ 

Zonğuldak kömür havzasında tahlisiye 
Bulundukları mevkileri 

• 
ı 

Yazan: H. R. U 

•. MerhıJtstaıyoncİ' 
O · ITaU (istasyonlar) 

> . .. 
~ - 0 . 0. JOtlG~ !. hoth • 

-· Dor..;.flot 

merkezinin tahlisiye istasyon şubelerinin 
gösterir kroki 

nisbetle bu sene ışçı adedinin 
bariz bir yükseklik gösterdiğini kayd· 
etmiştik. Bu, işçiyi itismardan başka 

bir şey dtişünmiyen müstemleked 
sermayenin yarattığı menfi havanın 

seneden seneye silinmesinden ileri gel
mehte:lir • 

l 
etmektedir. 

B..ıgün Zonguldağın hakim bir mev
'kiinde bir sanatoryom denilecek kadar 
güzel, temiz, muntazam ve tam teşki-

O zamanlar ahırda yatan, ocaklarda 
her an ölüm tehlikesine göğüs gererek 
çahşan, ölen, sıtmadan kırılan, hasta -
Iıktan baş alamıyan işçi bugün prens 
gibi yaşıyor. 

Görüyor ki, toprağın üstü ne ise, 
altı da ayni derecede emindir. Sekiz 
saatlik işini bugünkü gücünün yettiği 
kadar yaptıktan scnra yıkanıyor, te
miz elbisesini giyiyor, günl::le yedi bu
çuk kuruş vererek birer kaptan üç ö
ğün yemeğini yiyor. ikişer katlı demir 
karyolalar dizilmiş, herkesin kendisine 
ait birer de dolabı ve radycau bulunan 
muntazam ve temiz yatakhanesine gi. 
derek kendisinden başkasının içine gir
meı;liğinden emin bulunduğu yatağın -
da yatıyor, yorgunluğunu gideriyor. 

Köyünde iken, kulaklan doldurulan 
öli.im tehlikesinin, su basmasının, ze· 
hirli gaz hücumunun, Grizo patlaması
nın bugünkü ocaklarda işittiği güne 
nisbetle yüzde seksen beş a.zaldığrm 

kendi gözleriyle görmüş, işlemiye baş. 
lıyan muhakemesiyle ölçmüştür • 

Maden kazalarına karşı bir kurtar
ma istasyonu yapıldığını, İktısat Ve
kili Kesebirin, Zonguldakta bulun 
duğu zaman, küşat resmini yaptığrm 

Ajans haberleri arasında okumşsunuz
•dur .. 

Bu müessesenin Avrupadakilerden 
hatd üstün olduğunu bile söyliyebili. 
riz. Otuz dört bin liraya malolan 33 
cihazla 66 kişilik bir tahlisiye müfre
zesi bulunan merkez istasyonunun ay-

rıca muht!lif yerlerde şubeleri d:: 
mevcuttur. Ocaklar yakınında açılan 

bu şube istasyonları herhangi bir t::h
likede imdada koşacaklar ve merkezin 
de yardımını isteyeceklerdir. 

Tahlisiye istasyonunun kurulmasına 
çalışan Kozlu Kömür .fşltri Müdürü 
Ihsan Soyak ve havza Müdür ve Baş. 

mühen:iisi Cemal Zühtil Aysalı, işçiyi 
ocaklara emniyetle bağlıyacak hayırlı 

bir iş görmelerinden dolayı candan 
tebrik etmemek elden gelmez. 

!~çiyi ocaklara bağlayan sebepler 
yalnız bunlarla bitmiyor. Bu arada A. 
mele Birliğinin sağlık teşkilatında da 
bahsetmeliyiz. Amele Birliği sağlık 

teşkilatı sermayesini memur ve amele
lerden aldığı kü~ük bir yüzdeyle temin 

latlı bir hastaneleri vard:r. Memleketin 
en cleğcrli mütehassıslarını çatısı altın. 
da toplayan bu müessese yalnız ~mele 
lere değil, onların ailelerine ide bak -
maktadır. 

Hastanede tedavi görebilmek için 
tedavi görenin muhakkak birlik aza
sından bulunması şarttır. Hastahanenin 
Ereğli, Kandilli, Üzülmez, Kilimli ve 
Kozlu dispanserleri ıde vardır. Zongul
dak amele birliği hastahanesi pek ya
kın bir zamanda yatak adedini yüze çı. 
karacaktır • 

Ameleyi muvakkatlikten daimiliğe 

geçirmek ve istihsali arttırmak gayesile 
alınan tedbirlere görülüyor ki yeni baş 
lanmış değildir. Maadin Kömtirleri iş
çileri için 300 er yataklı dört bi-
na yaptırmış, banyo ve işçilerin oturup 
konuşmaları, okumalarr, için bir yer yap 
tırmış, memurlan için de ayn bina vü
cuda getirmiştir. 

Kozlu kömür işleri de mevcud ame
le evlerinden ba~ka, ocak mıntakalannın 
pek yakınında üç site daha vücuda getir 
meğe karar vermiş bulunmaktadrr. Bun 
cak. Yatakhaneleri, duşları ve çamaşrr· 

haneleri ve bahçeleri bulunacaktır. 
Diğer mahalle evli işçilere aid ola

caktır. Bu mahallenin yapılmasına ge
çen senenin sonuna doğru başlanmıştı. 

Bugün 60 ev bitmek üzeredir. Her sene 
60 n yapılacaktır. EJh işçilerin evle· 
ri iki tip üzerine düşünülmüştür. Bun
lardan biri çocuklular, diğeri de çocuk
suzlar içindir. Bu evlerden her birinin 
kocalan ocaklarda çalışırken kanları· 

run meşğul olmalarını temin için yjzer 
metre murabbaı toprağı da ihtiva ede
cektir. 

Mahallelerin bir gazino, bir sinema, 
bir bakkal, bir de polis ve jandarma bi 
nası, mektebi, iki çocuk bahçesi, olduk 
ça geniş bir parkı bulunat.:aktır. 

§imdi yapılmakta olan 60 evin 22 
teşrinievvele kadar su, kanalizasyon ve 
elektrik tesisatının tamamlanabileceği 
umulmaktadır. Her evin akar suyu da 
bulunacaktır. 

Şirket bu üç mahalle için bu sene 4 
yüz bin lira sarfedecektir. 

İstihsali rasyonelleştirmek için ame· 
lenin daimileştirilmesi işi sözdo kalmrş 
değil, bilfiil harekete geçilmiş sayılabi
lir. Yarmki sayımrzda; hem amele haya. 

tından, hem de daimiliği temin için da
ha ne yapılması Hizım geldiğinden bah
sedeceğiz. H. R. U. 

tasdık etmlyecek 
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,Antakya, 18 (Husust) - Fran- Antakya, 18 (Husuat) - J{a te' 

sız .)ark orduları Başkumandanı ğı yerden başlanmasına karar sO' 

Kola 1'.,ransa askeri meclisi Azalı- rilen Hatay intihabatı Ağusıo;ıır· 
ğına tayin edilmiştir. Deruttan nuna kadar muhakkak bttece ııO 

bugünlerde ayrılacaktır. Yerine Meclis de 20 Eyltile kadar tef 
General Kapo getirilmiştir. edllecektlr . 
Şamdn Zeki Hatibin başında Cezirede taı pışma lar de 

bulunduğu muhalefet partisi bU- Şam, 18 (llusust) - ceılr:sa· 
yük bir toplantı yapmış, hoparlör- aşiretler çarpışıyor. Dllnkll ıJl f~ 
lerle bUltumet aleyhine neşriyat demede 20 klşl ölmüş, 50 kişi 
~·npılmıştır. Bunun üzerine bükii
mct içtima edilen yeri basmış, bir 
çok kimseleri tevkif etmiştir. Su
riye meclisi, Suriye - Türkiye an
laşmasını tasdik etmezse Fransa 
da Suriye - Fransa muahedesini 
tasdik etmlyecektir. 

Sovyet - Japon 
itilafı 

Başlara/ ı 1 incide 
edilmektedir. Bu munakaşa etrafındaki 

hava gerginli~ini muhafaza etmekte ve 
Tokyoda hadisenin şümul peyda etme
sinden endişe edilmektedir. 
Japon sef ri tayyare ile Mos
kovaya gitti 
Japon Domei ajansına göre, Japon ga_ 

zeteleri, Kore hududunda Sovyetlerin 
tahkimat yapmakta olduklarını haber 
vermektedirler. 
Halihazırda Avnıpada bir seyahat icra 

etmekte olan Japonyanın Moskova sefiri 
Şigemitsu'nun Mançw:i hudut hadisesi 
hakkında müzakerelere vaziyet etmek ü. 
zere bugün tayyare ile l\loskovaya hare
ket etmiş olduğu haber verilmektedir. 

Sov.vetlerı n cevHbı 
Moskova, 18 (A.A.) - Tas ajansı bil· 

diriyor; 
Japon menbalanndan verilen haberlere 

göre 11 temmuzda kırk kadar kızılordu 
eri, Çançih gölünün garbında kAin mın
takaya girerek Mançukoya ait bir yeri 
işgal eylemiştir. 

I lariciye halk komiserliğinden aldığı 

malOrnata istinat eden Tas ajansı, bu ha.. 
berlerin katiyen hakikate uygun olmadı
ğını ve hiç bir kızılordu erinin Mançuko 
hududunu tecavüz eylemediğini bildir • 
meye salahiyetlidir. 

Bu iş için hariciye halk komiserliğine 
müracaat eden Japon ma~lahatgüzanna. 
1869 Hançun muahedesi ile buna melfuf 
harita irae olunmuştur. Bu harita ile bu 
muahede, yukarda ismi geçen gölün ta
mamilc Sovyet arazisinde bulunduğunu 

ve bu scbebten dolan herhangi bir hudut 
tecaYüzü rnev'ZUubahs olmadığrnı sarih 
surette göstermektedir. 

fn giliz 
Hükümdarı 

c."" lln'ilorafı 1 incide 
yonuna kadar Kral ve krnllç~nln takip 
ettikleri çok zengin bir surette bayrak
larla süslenmiş olan yol Uzerinde binler
ce kişi birıkmiş idi. kralın sıhhatinin pek 
mükemmel olduğu görUIUyordu. Krnl, 
mavi ve sırmalı filo amirali üniformam 
gl;rmiş idi. Halltın alkışlarına selamla 
mukabele ediyor, tarnamlle siyahlara bil 
rUnmUş olnn ve elbisesinde Uç beyaz 
clçok iğnelenmiş bulunan kraliçe iso 
tebessüm edlyor ve elile halkı selamlı· 
yordu. 

Kral ve kraliçı> , başlarında lord Hnll
faks bulunan rcfakallerindeki zevat ile 
birlikte trene binmeden evvel kırmızı 

halılar döşenmiş olan rıhtımda bir mUd· 
det fransız sefarP-ti crkfını ve diğer bazı 
zevat ilP. göıiişmUşlerdlr. 

Bu ziyaret, İngiltere kral ve kraliçe
sinin 1914 den beri Fransaya yaptıkları 
ilk ziyarettir. 

NPler vör.fisiilr.cek ? 
Bugün Fransaya hareket eden İngi

Jiz kralının bu ziyareti münasebetile. 
''Deyli Herald" gazetesi Pariste iki 
devlet reisi arasinda neler konuşulaca
ğını gözden geririyor ve bu meseleleri 
§-Öyle topluyor: 

Bilhassa İspanya, Çekoslovakya ve 

ralanmıştır. / 

-------- ..---", 

lspanya har~~ 
_.,. Baştarafı 1 ınct~· 

Berlin, 18 (A.A.) - İspanya llı ~ 
nln yıldönümli milnasebctile ı-nuer ~ 
ral Frankoya hararetli tebrik te 
göndermiştir. 

Cephelerde vaziyet u~ııı .. 
Barselona, 18 (A.A.) - V ',,rf 

Teruel - Sagunte yolunu ileri ıı si 
keti için mihver ittihaz edere1' OJJ 
rlyonun cenubuna doğru nerte 
ne devam etmiştir. 44~ Düşman, evvelki gUn, pek ş~/ 
11 muharebelerden sonra, san- oel'f • td 
tUn, Barraka ve Pina dö Villllll e•' rda 
yı işgal etmiştir. Dun ileri ıısr .. f a~ 

tJl" \.' tine devam eden düşman, bir ,jf oırn 
Ull ~ vem ete maruz kalmış ve bUt $1 t' har 

retlerlne rağmen hareket nokt:flt llıetı 
lan mevzilerine dönmek mecb D 
tinde kalmıştır. t 

Artana mıntakasmda dUşDl~tl·p 
kümetçllerln Alkora mıntnktı91r 
maline doğru Ucrasınr, tasa\'V'ıl J 

Uklerl ileri ho.rekete mani oltıl9ı' 
cin mukabil taarruza geçmiştir·~ 
manrn blltnn teşebbüsleri o.kiııl 
mıştır. J 
~---------~---~___..,,, 

1100 Lira değerinde il 
Köhne bir tayyare 

Atlantiği aşa~ 

~nd~~ YY ?..~n~ı?!.~ 
Duglas K~rlgan bilyük bir eesaretııııf 
tererek şaşılacak bir seyahat y•P 
tır. ·-,1 

Bu tayyareci 900 dolar (~ ~ 
111 O Türk lirası) vererek eski ~~ ~ 
yare satın almış, ancak 17 5 beygı 1 
verinde bir tek mctörle müc~~ 
ve telsiiz de bulunnuyan bu tar:;ı~ ~ 
Atlantiği geçmeğe teşebbüs e 
muvaffak olmuştur. f~ 

C . b . . ı.. ... c:ıııtı .1. esur tayyarccı u ışı ı..oa:ı fv 
gizli tutmuştur. Çünkü bu kadar i~ 
olan fenni şerait dairesiooe p.ttıet~ 
hükumetinin ıeyahate müsaade t•f 
yeceği muhakkaktı. Bu sebeple ııf 

reci Amerikada Floyd Benetteıt f' 
ket ettiği sırada Lons Ancclosl 

11
'/ 

ğini söylemiştir. Tayyare.ci jr!' f.P 
Dublin civarında karaya inıl'lişt~rdt! 
di~i Parise kadar uçmak n~/ 

Namık Kenıal 
yelken 1 isinde 
boğulanlar pıf 

Geçenlerde Trak vapuru ile ~:~ 
neticesi batan Namık Kemal Y.e ,e1·, 
nin mürettebatından iki kişİ11111 i'1 

• 1 bı.1 len bulunamamrştı. Ccsed er 
Kabataşta karaya vurmuş~ 

6'°'1 Ak.deniz meseleleri üzerinde . gbı.ıııl , 
t.:ektir. Çekoslovakya meselesı tıt'' 
en nazik olanıdır. Bununla ~er~,ı' 
det Almanları meselesinde bır ~,tl1 

ti bulmak ümidi de oldukça ~~uıtil~ 
İspanya meselesinde ~e. go o~ 

geri çekilmesi mevzuunda. f1'.l.Ajctl' 
uğramak ihtimal dahilindedıt· ,# 
meselesinde de tngitiT.-İtalyaıı ~ ~ 
m--ınrn meriycte konulmasrnD~.e'eff 

.. ıll" rl kilat ve ftalyaıı-Fransız mu . tf>"' 
• k · •etı nın a amete uğraması vazı} 

leştirmektedir. 



HABER - AlCeam oostMJ 
-=-=-=~~=========-"""'~==~=-'""-=-:========= 

.... Hayır b -
dıl~r.. . , aranıa bay henüz dônme-

!'\ecd.."t 
ııaı.;ı bu Sozle · . 
1 

arının k k rı soylıyen u~aom ~·a. 
et' 1P ·ırnı r. J 
d~nde tela lı b ızr olduğuna, ve gôz-

~at ettı. ır ınananın dola~tığma 
.t~illılıı !· * 

iırd ıonu~ın 1 Muzaffer Esen 

9 

çalındığını .. Öğrenirlerse kederlerinden 

ölürler. 

- Neler söylüyorsun Semiha, çıldır 

dm tnr roksa? 

1 ~e do ' ar 1 hızlı hızlı içeriye 
~er&•rınez :\~oda ına çıktı. lçeri)C gİ· Necla yüzuğti alınca ne kadar :;e\'İndi. Tebr.·z halı Si odaya bıtışıktıı Uıada bir gürültli olun. 
ba}<ı! hıç d ·nada hayalini gördü. Bu beraber ne tatlı satler geçirdiler! ca 5;en muhakkak ışttırsın ... Hiç a) ak 

- Rıca ederim, beni bırak sözlerimi\ 
bitireyim. \'aziyetin ne kadar ağır oldu· 

ğunu biltyor!;unuz. Hakiakti öğrendiklerı 
vakıt annenle. habanm ne kadar mütees. 
sir olaaıklarım di'işünüyorum, ekmekle 

rini yedii!im, .;ayelerinde yaşadığım bu 

insanlarn o kadar acıyorum ki: Onun j. 

çin Necdet. ben hu işi yoluna ko) mak 
istıyorum .. 

aha bu a~ kendi ine benzemiyordu. Aynadaki hayalinden ürken i\ecdet sesi falan duymadın mı? 
0~da on dokah çıkarken aynaya l:a!:;mı~ kendisini yatağa attı. Birat uyuyabilir- Delıkanlı şa;;;kın şaşkın bakıyor, du. - Hayır. Hiç hır ses ışıtmedım. 
~ bi.ıttın ta u;ı; ~:asın büti.ın güzelliği- sem belki kendımi toplarım diye düşün. daklarından ınatçı bır ısrarla ayni keli Yemek bittı. Kiımıl, kemli kendine 

ilı}etrni tı ~\betıni ınemnun memnun dii. Fakat uyumak mümkün mü? Bir ta· meler dökülüyor.. tahkikat yapmak uzcre mutfağa ineli 
ııanar si~' a ahki hayalin hakrc.;ları rartan da yanı ba~mda haba«mrn çalış- Sokak kapı:.ı açıldı. Bırkaç dakika son- .:'\'eriman, "ayakta durarak halım kalma-

Pek gıb a,ı kadar açık Ye t ~ d' tığı odadan mütemadiyen yazı makine· ra anne:>ile babası içeriye girmişlerdi. dı. Hemen ~oyunup yatağa ı:ı:ırecegım .. 
zı.h. ı saçları f . . emız ı. () d terçeve} ıldışı kadar beyaz al- sinin sesi geliyor .. Dernek Semiha orada. - Sen burada<;ın demek Necdet.. yle diyerek odasına çekildi ve salondan çı-
u~n l)"Orrlu sı· d' . () .. d b h . m"'cra h..,c.;l"'dJ<Tı ise her se~·i ögyrendin. Ne macera deg•ıı kak wı ··ı·ı·ı e b·ıkt }'aJ Ced n çök .. · -.. m ı ıse aynada nun e a ac;ının vaz cı • ., ... n ... • J • r ·en og unun yu ı ı < ı 

- Sus Semiha, söylediklerini birisi işi
tebilir. 

~Vardı. nıu~ } aşlı bir adamın ha- "tarihte zehirli ven kadınlar .. isimli ese- mi? Semiha. biz gittikten sonra neler - Necdet. ha hanın hakkı ,·ar.. Sen a-

d 
U "o rin rnü.::\'eddeleri ... Durup dinlenmeden oldu? dama!::ılh ha.,tasın. bak-;amı \ iiziin \'rm. 

- Hayır Necdet.. Bu dakikada bizi 

dinliyen yok .. Şimdi söyliyeceklerime çok 

dıl \at edınız. Ben her şeyi düzeltmeğı 

üzerime alıyorum. Ilemen buradan çık. 

Git yat.. Kötü düşünceleri kafandan çı. 
kar, ve mı5ıl mışıl uyu .. Yarın sabah da 
eğlenmeğe gidersin olmaz mı? Kimbilir 
belki seni bir bekliyen de vardır. Belki 
geçen gün seni beraber gördüğüm güzel 
kız yarın da seni bekliyecektir. Fakat 
dovruyu söylemek lazım .. Çok güzel bir 

krz .. Necdet.. Bir delikanlı bu kız uğrun. 
da her c:eyi göze alabilir. Hatta hapisha
neye gitmeği bile. Hayır, canım, titreme
ğe lüzum yok .. Her şeyi düzelteceğimi 

ı;izc yaadettim ya.. Hem de çok kolay .. 

Ufacık bir fedakarlıkla .. Hatta yapaca

ğım işe fedakarlık demek hile doğru de
ğil.. Ilem hu işi yaparsam, benim sizden 

nefret etmediğimi de anlayacaksımz .. 
Hatla sizi sevdiğimi Necdet.. Gizli, için 
için. tertemiz bir sevgiyle sevdiğimi. 

N'ecdet.. Haydi.. Allah rahatlık versin. 

G J r~ıın 
/.ın~C:\·j İfcıd Çehre, hu çökmüc; gözler, bu çalı-:ıvor. Delikanlı kalktı. elini. yiizüni.i - Hiç. ye~il. Yarın<lan tC'zı yok c:e'lı b. iri\\ a 

1~~ illi aıttı? e13erıen huru~mu~ alın kendi yıkadı. c;açlarınr taradı.. Baha"ımn ça- Necdetin annesi yıkılır gibi bir kol- ğına ba~latayım. 
ğ, endı inden ııtun hunlar sevgili.;i Ncc lıo;ma odac;ına ı:drdi.. Tahmini doğru i. tuğa oturuyor: Büyiik 'alon kapkaranlık .. ~ecdC't a 

•çın otnı Pırlanta bir yüzük istedi- miş .. Semiha yazı makinesinin ha':ınla. - Rica ederım Semiha.. Artık yazı yaklarının ucun(! ha"<ı hasa içeri\'e gir-
De 1• usıu deınek tıkrr trım yazıyor. yazma .. Makine gürültüsü beni çıldırtı- di. Ateş q:ibi \':ıııan ellerini çalınan Tehriz 

~~ha a;~1

11• ~\~adaki .Yorgun havale hir Kız kapı a;ılmca hac:mı kaldırdı. yor. Zaten sabahtanberi sinirlerim altüst halısının a"ıldı~r yerde simdi bembeyaz 

lr-kr~r 11 aklarında t\'"ccJan;n alay- Dü~manca hir if:ıde okunan gözleri!<' oldu. duran dll\ara da}adı. Dı~arda bir a\ak 
...... z \tnlarlı: :'\ecdett• hıktı .. l'\ecdrt hu hakıc:a mi.ite. Yenıc>k sessiz geçti. Hizmetçi bir lırr· sesi rnr. 

ıı a ar ıı.Uze] Vok 1't'\gir hakkim. mahzun hir hakı~la mukabele et sızlık ~üpheo;i altında bulunan bir insan 
''ok }tızur;t·ı· · ıın. t\ladenıki bu - Kimsiniz? A. c;cn mi in $cmiha. 
J " S<llı ı t. s ·ı .l ı ci d H' d endişe~ile tabakları koyup kaldırıyor; 
~ ... O halde n a acak kadar paran ı .. emı ıa on uo rnz ra~m a ır. ıç e aklımı ba~ınıdan aldın! 

blvttı~e se\ıne ., bl en de bu ) iızüı?;ü bana güzel değil.. Zayıl. e$meı hır yüzü, h.iıli ~·~:·::·-:.:::-:. (:'.'-:r:::!:~b :ı:~-:::i) bi:- lrl·-· - Bu akc.am çok sınırlısmız. Evet. 
"ac k · d ·· ı · lıyor, 5;0nra "ne yapayım. hoğaz1m<lan 

b 1 
1ni btıltıru a · zen~in, çok zengin su ren1:ın e goz erı \·ar. Tıpkı bir kadın gibi sin!rlisiniz. Bunda e. ll'I B ı d geçmiyor .. demek istiyen bir ifade ile ta-

" · II rn · u urum defü, hul<lum - BonsU\ar Semiha .. Babam nere e da hakkınız var .. Bil~ lik heyecanlara 
ıoıı .... 

1 
onu "en d k ld b , bağı ıliyor. 

.... u ·uaı e tanzrc.;ın, Komi"- a ı aca a. henüz alışamadmz. 
D .. Kamil (babası) aksine rok i~tiha ile 

t 
'lıl<anıı . - Annenizle beraber karakolda rıla. ' · lltlı.ı h du tının" . k k' . . b 

1 
yenınk yiyor ,.0 ikide birde Necdete dö· Kızrn duruşunda ha~in. mlitehakkım, 

dıı a lecteb·1 . uştu: me-:cJcyi ikı caklar .. Deme. ·ı c;ızın a~ımıza ge en· nüyor: amirane bir mana var. Delikanlı, kızın 
rı. tınlı,\. ahu ıdırctı. Ya gidip Fuadı· 0 .. 1_ lerdw haberiniz yok. Büyük salondaki S . 00. ~· d 'k' d 1 bakıslan önünde gözlerini yere çe\'iri~·or 
"<it - ., u cıı:ı:ara regın en ı ı tane a 1a - ~ 
.ı Para bı.ı,,.... 

1
a nızu. i!;ü satın alacak ka Trbriz halıc:.ını çalmı~lar.. S d . ve her ne SÖ\.'ledig~inin farkında olmadan: \jaha " ... a t al!'-8.na? Çok güzel olmu~.. en e bugi.ın. 

b lır ı~ ı .. r~akat ~· kıncisi ~üphesiz ki Delikanlı sapsarı oldu. ağzı köpük- !erde zayıflaya zayıflaya uyuz tazıya _ Semiha. benden iğreniyorsunuz de-

ırıcı~' Baı-ıa,tnd: P_<lr~yı nereden bula. lendi: döndün. ğil mi? 
ada \('•' .... ,.. n 1 ~tıyemezdi. Ay ha. - Çalmı~lar mı? çalındığından emin- _ Bugürı bir arkadaşımla hcraberdik Kızm dudaklarında titriyen bir gülüş 
... n .. ı ce harçlığından hac.;ka bu misiniz? baba .. İkindi üzeri çayla biraz pasta dolastr. Semihamn kirli sulara benziyen gözleri 

salonun karanlri;:rı içerisinde parlaya par 

laya uzaklaştr.. Necdet bu gece hiç uyu. 
mıyacağmı sanmrştı; fakat uzanır uzan. 

m::ız gözkapaklan bir kurşun ağırliğiyle 
dii~tii. ve bayılmaya bcnziyen bir uy

h."Uya daldr . 

ot h' ' • h llt:ır] rın para ~~l~_:ılrnanın imkanı - Inamlacak şey değil, ama çalmışlar. yedik .. Bu, i~tihamı kesti. - Hayır sizden iğrenmiyorum, ben· 
ar,1ı· ~ı ~ecdet pekala bilirdi. Cep Salona da dündenberi hiç kimc.e girmedi. Necdet sükunetle söz söylüyor. Bu da- den iğrenen, bana daima ic:tihfafla, hat. 

lllet''"l• ~elince. hu para. yüzüğün kıy. Anlaşılır iş değil doğrusu .. Tabii bu işe kikada <:üktınrti deminki heyecanile ta- ta nefretle bakan sizsiniz .. 
Deıi nrıa hiri bile değildi. çok ~ıkıld1ğımı tahmin edersiniz .. Eve ban tabana zıt. Yalnız ~emihamn yüzü- Semiha delikanlıya yaklaşıyor ve kı.

1 ret .. t lı içerisinde \'ac.adığr feci vazi- dı~rdan hırsız gırmedi.ğine göre, hu işi ne dikilen devamlı bakı~r Necdeti sinir- mıldayan dudaklarile: 
.ı labi l!ı n keı,ıdi ine. hir teselli noktac.ı iç"'ridcn birisi yapmış olacak.. Halbuki lendiriyor. Fakat o daima sofrada Nec. - :'\ecdet diyor .. Annenle baban bunu 

1 f'.,. rı·. Nerlanın jc:tediği ,·üzük şim- ede yabancı olarak hizmetçilerle benden dete höyle dik dik bakar. öğrenmemeli. 1 
1 'nrfarfrr. Pırlanta o giizel par· ba~ka kim~e yok .. Şu halde bütün ~ÜP- - Semiha. y:wrum. çok tekrar ediyo- - Neyi? 

l.t"'erinde pırıl pml yanıyor. heler... rum ama darılma. c.alon senin çalı~tt~m Tchriz hahc::mın kimin tarafı:ıcian 

'(Sonu yarın) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

taliçe: 

Ben pek genç ve çok güzelim., -
hayk rıyordu. 

Ctrıancı iskelet keman çalıyor, tır· 
1 iskelet muttasıl biçiyordu. Bir. 
ıre bir horoz öttü. Mezarlıktan 

Çıgltk yükseldi. Fıçının üstündeki 

}'arak kaçtı. ölüm de tırpanını 
lıgu altına sıkıştırarak uzaklaştı .. 
balık biribirinii itekaka, tabana 

\>et kaçtılar. 

b ~ttiy korkudan kendini kaybetmiş 
<\ide geri çekildi. Kaçmak, bu kor-

1 llıanzaradan uzaklaşıp kaçmak 
\' Otdu. Nereye gidecekti?. 
iltıdaı . 

Kı odaya mı? Orar:la kendi..ı 

~ d tanlı bir mahluk vardı. O kadın 
d lSine k . . k :r azap çe tırmış, o adın kcn-
d ~·tehdit etmişti ve o bir büyücüv
~ 0Yle olmakla beraber gene bir 

ttıahluktu. 
ltı "il t' 

"lar 1 ~ sendeleye sendeleye kapıy<ı. 
gıtti. İçeriye girrr.ek ve: 

Y İster · b · "}ı.4·· .. •· U :ı senız enı o:,ı-urunuz. Fakat 
ltla alıkoyunuz.- diye yalvarmak 

Ydi. 

ttı kapıya gel:iiği sırada yeni r 

1 
Yla ırkilcrek durdu. Fakat bu 

tıı Ye k d 
11 

ta a .ar başına gelenlere benu~-
u. Mırtiy, Mabelin şu sözlerini 

ltstu: 

İşte, Büridanı öldürecek şey ı , ~:rrı nihayet istediğine kavuşu· 
· Bunu ona kendi elinle içirccek· 

t ~trıi ve saf kalbinde, bıiyük bir 
~lclıg • . b 

ş ~<\l 1 ıçın u anda korkusundan 

11 
tı ttıadı. Şimdi kendisini korkutan 

tama-· 1 b ... 
b;ı tı~ .' "ıy e unutmuş ve utun 

lqtı esı Büridanrn öldürülmesinde 
bı ı:ı ,_alın t EY'ld' G .. ··ı .. ış ı. • gı ı. uru tu yap-
)~ }'a d'ı.k 
~· bir 1

"' at ediyordu. Mabelin be. 
li " nıayi · · · k ld d y •• ~I (11.ı a. . şışesını a ır ıgmı gor-
t Urı::lanı öldürecek meş'um zc-

Yıpranmış kadının solgun yüzüne 
muvaffakıyetin gururu hazin bir gü· 
zellık vermişti. Şişeyi sağ eliyle göz. 
lerinin hizasına kadar kaldırmış ve 
sanki berraklığını seyrediyormuş gibi 
ağır ağır çevirmiye başlamıştı. 

- Aşk ilacı ı - diye mmldandı. 

Sonra şişeyi üzerinde kitaplar <luran 
masaya götüı dü. Ve haçrn altına koy 
du. Hızlı bir sesle: 

- Ölüm tesirini gösterecektir. 

Bunu söyler söylemez rafların yanr· 
na giderek ufak bir şişe aldı. Aşk ilacı 

şişesinden buna bir kaç damla boşalttı. 
Mayi bir kaç saniye bulandı. Sonr.ı, 

l\Jabelin baktığı şişede beyazıır.sı l: 'r 
bulut kıvrıldı. Sonra <la rn gene berrak 
bir hale geldi. 

Mabel tebessümle: "Şimdi de gidip 
Maq;ar:tin krzmı göreyim!.,, dedi. 

Mirtiyin odasına d::ğru yürüJü. Ka
pının aralık olduğunu gördü. 

Titriyerck: 

- Nasıl oldu da kapıyı kapamad1m. 
• de:li. Ah , eğer bu kız sırrıma vakıf 
olduys3 öleceği gündür. 

Süratla odaya girdi. Çalışma odasın

dan gcİen aydınlıkla onun evvelce bı
raktığı vaziyette koltukta uzanı~Lğtnı 

gördü. 

Rahatça nefes alan ve Mirtiyin y ... -
nına yaklaşan M.::bel: 

- Dua etsin kı talihi varmış! • diye 

dü~ündü. Sonra eğilerek: 

- Uyuy-~r ! Yahut ta hala baygın .. 
dedi. Çok güzel bir kız. Bu genç ve 
güzel kızın ne kabahati var?. Yazık .... 

Yazık olacak!.. Fakat bana kimse acı
mamrştı ? .. Margaritin ağlaması, dö-

vünmesi lazım .. Uyuyor. Daha bir kaç 

saat ta uyanmıyacak gibi .. Teessürden 

doğan uykular ve baygınlıklar ağır o· 

Itır.Bundan istifade etmeliyim .. Bir saat 
içinde buraya dönmüş blunurum. 

RflRlO.\N 113 -------------- ------------------yorsunuz .. Fakat bana karşı bir kininiz: 
olduğunu görüyorum. Niçin? Size ne 

yaptım ben? - dedi. 

Burası, Innosan mezarlığı}~ lı. 
Karşısında, bir duvarın arkasınd.ı 

sağlam ve kaba bir bina görünüyordu. 

Mabel: 
- Burası .. - diye mırıldandı. 

Duvarın ortasındaki büyiık kapıda·ı 

geçtiler. Bir saniye sonra ötesinde :. .:
risinde otlar bitmiş bir avluda bulu. 
yorlardı. Eve girdiler. Kapı kapandı .. 
Bir taş merdivenden çıkarak evin üst 

katına vardılar. Heyecan yüzünden 
bu odanın gaı ip tezyinatına dikkat e· 
demedi. Burada da kalmadılar. Harap 
olmakla beraber temiz ve içinde ı.; 

karyola, sandalyeler ve üzerine, kilidli 

tahta mahfazalar içinde kapalı hüyLik 
et yazısı kitaplar konulmuş bir ma
sa bulunan bir başka odaya girdiler. 

Mirtiy bu odadaki pencerenin dcmiı 
parmaklıklı cl::luğuna dikkat etti. 

Mabel: 

- Burası benim evim, bu oda da be
nim odamdır. Burası ayni zamanda 
sizin de odanız olacak, dedi. 

Mahallede bu evin meş'um bir adı 
vardı: Perili ev .. 

Haddizatinde bir fevkaladeliği ol
mıy1n bu eve herkes hürmetle karı~ık 
bir korkuyla bakardı. 

Halk, bazı geceler, bu evin üst ka • 

tında kuvvetli ışıklar görmü~. azap ç~· 
k~n nıhlann iniltileri telakki ettiği 
sesler işitmişti. 

l\label: 

- Burada ic'ap ettiği kadar otura
caksınız. İşim bulunmadrgı zamanlarda 
ben de yanında olacağım. Fakat d şa
rıya çrktrğım zamanlar kapıyı iistiınden 
kilir!lrmek mecburiyetindeyim. Kaç . 
mıya teşebbüs etmenin boş bir şey oldu 
ğunu da hatırlatmak isterim . 

Mabel bunu tatlı dille söylüyordu. 

Fakat sesi ve şives: genç kızda fena tir 

tesi: uyandırıyordu. 

Gözlerinde iki damla yaş belirdi: 
'-- Ne ben sizi, ne de siz beni tanı. 

- Korkacak bir şey yok, babaların 

en alicenabı Marinyinin himayesin:lc 
bulunuyorsun.. Size ne dÜ§manlığım 

-::labilır. 

Mirtiy titredi. Ma bel devam etti: 
- Hem başvekilden daha nüfuzl'J, 

daha iktidarlı bir hamin daha var: 
Kraliçe Margarit ... 

Genç kız cevap verdi : 
- Kraliçe! Kraliçe! Bana acıyor gi· 

bi görünerek Tampl zmdanmda yanı
ma gelen ve benı şeytanlar kulesine 

gönderen bir kadın. 

Mabel, Mirtiyin yanma sokuldu: 
- Demek kraliçeden de korkuyor • 

sun?. 
- Evet ondan da korkuyorum. O

nun da bana düşmanlığı var. Bunu his
sediyorum Onun kuvvetli kollarında 

b.:>gulmıya mahkı'.'ım bir kuştan farksı. 

zı:n 

Mabel garip bir şekilde güldü. -

- Belki doğru .. • dedi. - Kraliçenin 
sizden nefret etmesi ihtimali var. Fa
kat size hiç bir fenalığı dokunamıya -
cağına emin clmalısın ! .. 

- Niçin?. 

Genç kızın elini tutarak cevap ver

di: 
- Hiç bir ananın kızına fenalığı do

kunabilir mi? . 

Mirtiy beyninin döndüğünü hissetti. 
Garip ve içinden çıkılamıyacak 1 'r 

muammaya gömüldüğünü anladı. Göz, 
]eri kcrkuyla büyüdü. 

Ellerini bitiştirerek: 

- Ne söylüyorsunuz, maıJam, · dedi. 
Böyle bir lıqkarette bulunmıya nasıl 

cür'et ediyorsunuz .. 

Mabel tövbe eden bir günahkarın ü
zerine siyah kanatlannı geren bir me
lek gibi eğil:ii. 
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HABER - Altsam postml 

Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, Hartın 

Pazar Tophaneden 9, İmroz, 90,30 lzmit, Grılaladan 8,30 Mudanya, 10,30 iz. 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

f.aıt -il Olto lklad• Akpr \'a&a lllt..a 

Müzeler 
18,30 harif müzik: Tepebafl 

bahçesinden naklen, 19,15 k-ıol' 
tih halkevi namına: l\lesut Ce ,tL 
hakkında), 19,55 Borsa haberlded 
ayarı: Granviç rasathanesill 
Vedla Rıza ve arkadaşları ta , 0 musikisi {Eviç ArA, Mahur) 20, 
poru, 20,43 Ömer Rıza Dolrul 
arapca söylev, 21 saat ayarı: 

2,51 12,20 16.18 19,37 21,:H 2,33 

Lüzumlu Tele/onlar 
1ant11n: 

Ayasofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Röşk, Aı;kerl Müze Ye 
sarnıdar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhh1 Milze: 

<Bu milzeler hergün s:ınt 10 dıın 16 ya kadar aeıktır.) 

lstanbul için: 2422'l, Beyollu için: 44644, Kadıköy için: 60020, Usküda: 
içi Q : 80625. 

Türk ve lslılm eserleri milzesl: Pezartesiden başka hergiln saat 10 dan 16 ya 
kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 

Topkapı l\Mzcsl: Hergün saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri Yeşilköy, Bakırklly, flebek, l'arahya, BüyDkderr,Fcnl'fhnlıçe, Knııılılli, Eren. 
töy, Kartal, 80yllknda, Heybeli, Uursaz, Kınalı, için: Teleiun muhabere memu. 
runa yangın dell"ek kAfidir. 

Rami ltfalyeaı: 22711 
Romanya vnpurlan: Cumartesi gllnlerl ı:t de Köstenceye; Sah gllnlert 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 

30 Cemal KAmil ve arkadaşları 
Türk musikisi {Hicaz), 22,ıO 
varyete: TE'pebaşı belediye ;;-, 

Deniz .. .. 36. .20 Italyan vapurları: C•ıma gilnierl saat 10 da Pire, Brendlıl, Venedik, Triyeste. naklen, 22,50 son haberler ve e 
programı, 23 saat ayarı son• Beyazıt kule.si: 21996. Ga!ata yangın kulesi: 40060. 

Sıhhi fmdad: 44998. Müddeiumumilik: 2~290. Emniyet müdiirlülil: 24382. 
Elektrik Şırketl: l!eyoğlu: 44801 • lstanbul: 24378. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon Mlldürliiğü T lefon 23079 

Sular: idaresi: Beyoğlu: 44783. Be$1kta,: 40938. ClbaJt: 20222. Nuruosma. 
niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60713. 

Semplon ekspresi hergün Siı kecıden saat 22 de kalkar Te Avnıpadan geleni 
saat 7,25 le Si;kcciye muvns:ıltıt c er. 

Huapzl: lstanbul: 24378. Kadıköy: G0790. Beyollu: 44642. 

Taksi Otomobili I stemek I çin 
BeyoğJu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Komansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hersün saat 8,!ıO de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergün hareket edcıı şimendiferler: 

DenizyollCJTı Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 da Het gün &ııbahlan acJda 
ak~amlan 17 den 20 ye kadar 
U tayyare apartmanlan Ddııcl 

17 numarada baatalanıu kabul 
Cumartesi günleri 14 den 20 J 
car bastalanru para · ı, K~ 

oer okuyucula.nm dakupaa 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapa:ıarı. • 
lstanboJ aceoteUğl: 22740. 'Karaköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 

Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankarıı muhtelitt Pazartesi, Çarşamba 
ve Cunıa günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 

M ON AKASA tLANLARl: ı Salı Tophaneden 9,30 lımit, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga. 
latadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 

Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva.. 
lık, 18 Bartın. 

Perşembe Tophrıncılen 9,30 lzmit, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

Bergamnda Bakırçay ovası ve nehir ısl:ıhatı ameliyesi 1,564,863 lira keşif 
hedellle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22 temmuz cuma günü saat 12 de Na. 
fia vekaleti sular umum müdlirlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zar[ 
usulilc yapılacaktır. bılinde muavene eder. l't-IP.f: 2~ 

12. Knr: denı1. 
• J:ınıl urrna mııh:ıfnrnııında Rlzcden şehrimize grlirilcn bir katil, maktu-

liin nkr 'ın l J rı tar. fıncl.rn 1 ıhı ımcla olchirüld ii. 
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- Genç kız, dedi. Sen benim avım- 1 1 

sın. Doğru, senden nefret ediyorum •.• 
Bana azap ve ıstırap çektiren kraliçeye 
ayni azabı ve ıstırabı çektirebilmem 
için seni alet edeceğim. Margarit benim 
oğlumu öldürdü. Ben de seni öldür -
mekle Margaritin kızını öldürmüı ola. 
cağını. 

• • • 
/ Mirtiy ken!dine geldiği zaman ortalık 
daha kapkaranlıktı. Acaba ıu yıkılıp 
kaldığı koltukta ne kadar zaman bay· 
gın 'kalmıttı. Bunu bilmiyordu. Mabc
lin sözleriyle serseme dönmüştü. 
Angerrand dö Marinyinin kızı! Mar

garit dö Burgony, Fransa kraliçesi Mar· 
garitin kızı 1 Gayri meıru aşkların yüz 
kızartıcı semeresi.. Oh ! .• 

Bazan: "Babacığrm ! Bana annemden 
bahıet,, deı:idi. O zaman Leıkonun 
hüzne bürünen çehresinin ve gösterdi· 
ği nefretin sebebini §İmdi anlıyordu. 
Baımı niçin çevirdiğini, dudaklarından 
dökülen bedduaya benziyen homurtu. 
nun sebebini şimdi anlıyordu. Mirtiy 
dehıet içinde kalmı§tr. 

Ne düşünmeliydi ki yorulan zihnini 
dinlendirebilsin .. 

Kraliçenin ve nüfuz sahibi bir ada. 
mın kızı olduğu halde yalnız başına ku· 
durmuş dalgalar üzerinde sürüklenip 
giden bir çöp halinde kalmıştı. Ustelik 
müthi§ bir intikama hazırlanan bir ka
dının eline düşmüştü. Bilmediği men -
fur bir intikama alet olacaktı. 

Mabelin, annesi, kraliçdden intikam 
alabilmesi ğrunda ölecektir. 

* * • 
Bu ve bunun gibi daha bir takım 

karanlık ve korkunç dütüncelerle kol
tukta hareketsiz kalan zavallı genç kız 
De olacaktı?. 

Karanlık, kapkaranlık bir geceydi .. 
Bu sessi~ karanlıklar onu ımüthit bir 
korku)la boğuyordu. Titriyor. Viicu • 

dunun buzlaştığmı hissediyordu. Bir a. 
ralık kalktı. Karanlık düşüncelerine 

gömülmemek için karyolasına k<ı!dar. 

gitmek ve orada uzanmak istedi. Tam 
ayağa kalktığı sırada boğuk sözler iı
sıldıyan bir ses işidir gibi cldu. 

Mirtiy titredi. Acaba bu ses nereden 
geliyordu?. 
Yavaş yavaş geçen şeyleri ldüşünebil

miye başladığı için bulunduğu odayı 

yandaki odaya bağlayan kapının ara
lık olduğunu gördü. 

Ses, bu bitişik odadan geliyordu. 
Bedduaya benziyen bu sesin mırıltısını 
dinlerken, gözüne donuk bir ışık ta 
çarpmıştı. Kapıya doğru ilerledi. Bu -
rası dört köşe, zemini gayri muntazam 
yerleştirilmiş geniş taşlarla örtülü, ta
vanı, ıclört kemerden vücuda gelmiş bir 
odaydı. Dört kemerin dört kısma böl
düğü paraçlardan birinde yeni yakıldı. 
ğı belli bir fmn üzerinde muhtelif bü
yüklükte yedi se'kiz kap kaynıyortdu. 

ikincisinde büyük bir ımasa vardı. 
Masanın üzerine büyük, ağır oldukları 
anlaşılan el yazısı kitaplar yerleştiril -
miş ve bunların bazı sayfaları, uçların
da birer madalyon bulunan birer ipek 
kordela ile işaretlenmişti. 

Bu madalyonlar da tavanın crtasın
tla güller arasına hakkedilmiş bir keli
me göze çarpıyordu. Rafların arakasın· 
dan Mesihin gümüş heykelini havi bir 
salib duruyor ve bu salibin iistüncle de 
açık bir şekilde kanatlarından çivilen. 
miş bir baykuş görünüyordu. 

Uçüncü kısımda, içlerinlde türlü su
larla dolu bir takım §iteler, dördüncü· 
sünde de bir çok kurutulmuş ve duvar· 
tara asılmış, nebat demetleri vardı. 

Kısaca burası, kıtapların yaztdığı 

ilaçlan tertip için çalışılan, suların, ot
ların bulunduğu odaydı. 

Mirtiy bunları bir bakışta gördü ve 
ve büyücülliklc itham edilen zavallı 
titriyerek mırıldandı: 

- Eyvah ... Bir buyücünün evinde
yim. 

Bu sırada Mabelin if~aatını, babası
nın Marinyi, anasının kraliçe olduğunu 
unuttu. 
cnrdüğü manzaradan o kadar ürk. 

müş, o kadar korkmuştu ki ayakta du
racak hali kalmamıştı. 

Her dakika bu perili ev denilen yer· 
de, Mabelin çağırdığına şüphe etmediği 
perilerin, hayallerin ortaya çıkmalarını 
bekledi. 

Mabet, fırının yanında kendisine ar
kasını çevirmiş bir halde ayakta duru
yordu. 

Kaynayan kaplara eğilmi~ti.. Elini 
de masa üzerinı:le diPran açık kitaplara 
uza tınıştı. 

Ara sıra, Mirtiyi çileden çıkaran soz. 
ler mmldaruyordu: 

"Bu gecede, diyordu, yakın mezar
lıkta, dirilerin ölülerle münasebette bu. 
lunacağı bu gecede, bu otlara kuvvet, 
bu pis suyu temiz ve sihirli bir su ha· 
Jine sokabilen sizleri çağırıyorum. E
ğer kitaplar !doğru söylüyorsa, eğer 

dünyada bir aşk ilacı, bir eksir varsa, 
eğer bana sırları söyliyen kelimeleri 
dvğru okudumsa bu iş bu gece bitmeli 
ve ben de neticeye bu uğurlu gecede 
ulaşmalıyım . ., 

Mirtiy güçlükle nefes alıyordu. Ma
nasını anlayamadığı bu mırıltıları bü
yük bir korku içinde dinliyordu. 

Neredeyse çıldıracaktı. İçinıden oda. 
ya girmek, 'kadını tahkir etmek, kap
ları devirmek, şişeleri kırmak geliyor. 
du. Fakat korku onun harekitine bile 
meydan vermiyorıdu. 

Bu sırada kırmızı bir ışık kendi bu· 
lur.duğu oda.yı aydınlattı. 

Mirtiy titredi. Başını çevirdi ve bu 
garip ışığın pencereden geldiğini gör
dü. 

Mirtiyi evvelce kapıya sürükliyen 
merak şimdi de pencereye çekiyordu. 

Camı kaldırdı. Demir parmaklığı tut 
tu. Çünkü düşeceğini sanıyordu. Deh 
şetten ldehşete düşerek korkular içind 
seyretti: 

Pencere, İnnosan mezarlığına bakı 
yordu. Bu mezarlıkta, yere dikil 
meşalelerin aydınlığında büyük bir 
labalık toplanmıştı. 

Bu kalabalık içinde her cins a 
görlüyordu: Kraliçeler, krallar, rahip 
ler, doktorlar, kemancılar, kardinallar 
kadınlar, erkekler .• Bunlar biribirlerin 
vahşice sarılıyorlar, deliler gibi bağrı 
yorlar, açık bir mezarın yanı batınd 
duran bir fıçının etrafında kih biribir 
}erinden uzaklaşıy.orlar, kih yaklap 
rak biribrlerine sarılıyorlardı, döntl 
yorlardı. 

Fıçının üstünde geniı ve siyah bi 
mantoya bürünmüş ve korkunç gülii§l 
bir iskelet keman çalıyor, arasıra bütU 
sesleri, bütün gürültüyü bastıran kah 
kahalarla gülüyordu. 

Fıçının !dibinde gene geni§ ve 'kı 

mızı bir mantoya büriinen ve elind 
büyük bir tırpan tt tan bir iskelet dah 
vardı. 

Mütemadiyen tırpanını savuruyor v 
yanından geçen, kendisini tırpanın 
kaptıranlar ölilme kavuşuyorlardı. 

Mirtiyin korkudan dili tutulmuıt 
Dehşetten donmuş, ellerini pencereni 
demirine kenetlemiş bakıyordu. 

iskeletin tırpanına yakalananlar d" 
şüyorlardı. Kardinalin biri bağınyo 
du: 

- Bırak beni 1 Bir tahsisat daha 
tayım, ıı.cnra senin olurum.. Ah öl" 

Tırpan darbesi onu, bu niyazını di 
lemiyerek yere serdi. 

Bir f ahi,Şe yal varıyordu: 
- Müsaade et yaşayayım. Aıı 

bana yeşil bir elbise vaadinde bulund 
Onu giyeyim. Beni sonra öldür. 

O da yere yuvarlandı .• 
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da! Zevkirniz ~rak _kalacaksa, eğer çi- . _ Zevkimden şüphe ediniz 

dllrına. e\ lerımızde bir iki ,-azo Çünkü çiçeği ticaret yapmak için yetiş 
!lııcıe ı..... ga ınhısar edecek .. .. b. 

uu en in . $e gunun ı- tirenlerin, müşteri geldiği zaman, bahçe-
~..,, be~-~1 

zevki büsbütün unuta- sini salhaneye döndüren insanların zev
Yetiştir ~ .te~biyefien mahrum ne- kinden şüphe ediniz. 

~ ec:gı"!ıze }nanabiliriz. Ve önüne geçemedi~i bir isyanla; 

~ • Yıl öne - Ne yapayım? _ diye haykırdı - ya. 
11

11den birin: !renköyün büyük köşk. şamağa mechur olduğum için bu günaha l 
ile avet edilmiştim. Ye- giriyorum. Ve çiçeğin memleketimizde 

Si Yoğıu Ü ü .. gittikçe pahalılaştığını hissetikçe yani ı 
l!Qerı: ç ncu sulh hukuk mahkeme. fazla p::ıra kazandıkça bilin ki azap du. ! 

~~~hkernenın 
938 

yuyorum. Zira memlekette herıı;ün bir 
~o afatacta . ·1993 sayılı do~ya_ parça daha az çiçek yetiştirildiğini anlı · 
lbi: da Avuk Karaka~ğlu hanında 10 yomm. 
i:'lları ş1 .. ı·d at Vahan Hüdaverdi tara- Nizamettin NAZiF 
''O ) ~I e I\ ~ • l 1 lsllir agıt ıane caddesinde 307 

onun . 
k .. :- !t~l &azınosunda iken halen - Hirineı snu ı Operatör -

l•)r. eAFER Tt\ VVAHI ~ıaıti aleyh~huı bulunan Dimistokli 
lS lira 

1 
e açılan a\'Ukathk ücretin

'""l'lda davacıa acak davac:;rnın duru~ma-
....,,ilrı Vek T ·· ' 
'ti <leizle Yettf 1 1 mt:ddeasmı isbattan 

h' ı da"a edil ın teklıf etmiş ve gelmL 
e ""'- ene Yemin t k1·r· d ~ 1 ··•uaınelel' e · ı ın en ha-

'~ ile ilane~ gıyap kararının 20 gün 
ılıı&.' 28.9.938 karar verilerek muhake-
~lllıdan İtir ~aa_t 9 a talik edilmiş ol- , 

~~·e geırn~·~ ışbu ~ün ve saatte mah 'ı 
·~llŞ \'e vaJc g takdırde yeminden ka. 
·ııı ~ap k ıaları kabul etmiş sayıla- 1 

l '. mumf cerrahi ve sınır. dımaıt estet:k 
cerrahisı müteha-ssısı 

PARlS TIP FAKllI.Tl•:SJ S. 
ASISTANI 

Erkek. kadın amelıyatlan, dimağ 

estetık ·•yüz,, meme, karın buruşuk

ıu~u ve gençlik ameliyatı., 
(Nisaiye ve doğum mütE"has~ısı) 

Muayene sahahlan Un c p ~ nen 
8 den 10 akarlar m ti lJ u 

O~lerlen sonra Dı:retlirlir. Tel 44{)8(i 
01nı:ıı ·· aran tehlı'~ makamına ka- 1 ~llZt>re ill~n ~ ı~ ... ,, ;1ı1 r~ • ..., .. ı,ı.: .. ~ı Rıımt'li h;m. 1 
~olunur. -

...... 
3"'liliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~*' ..... ~·~··~=•·~·..,~_,, ... ~iiiiiii~~~·~ 

~Ol{ ACELE SATILIK EMLAK 
Çtçt~EK KALDIRIMDA BiR APARTIMAN iLE 

a PAZARINDA 2 MACAZANIN HiSSELERi 
\ ~0ilu dördüncü sulh hukuk hakimliğinden: 

:;~e ~aJlur ,,R_obek~nın yedide bir hisse<:İne sahip olduğu Galatada Müeyyet 
'Ur ''.e 683 bı~ın Yuksekkaldırım caddesinde altında iki dükkanı bulunan 

etı\e 22.i~ 68~ ~umaralı apartımamn yedide bir hissesi açık arttırma 
!ar l'afailat: tarıhıne müsadif pazartesi günü saat 10 da satılacaktır. 
ita vardır. le A~artımanın kapısı vasatta olup iki tarafında mezktlr dükkan. 
ta lltdan letnj ~ın kat beş mermer basamakla çıkılır çift kapılı bir demir 

01şlıktan arrıını nıermer döşeli taşlığa girilir, bir camekanla ikinci ayni bir 

re~daıı boci mr~~ı~. _Taşlıkta merdiven altında bir kapıcı odası vardır. Ya-
er Vcrdır l'Unıa ınılır. Zemin katında sağda iki ve solda bir numaralı dai. 
l N . 

lıaıa 0
- h d · 

keza Oda aıre bir koridor, koridorda bir dolap, mutfak. iki kapılı bir oda. 
ot! 2 No. h d ~e arka cihette bir oda vardır. 
l~ a ~dır. a:e: Bir numaralı dairenin aynı olup yalnız arkada yanyana iki 
~ ~ttıent0c1 tlUna zemin katından taş merdivenle inilir. Zemini kami
tla torle i~Jiy:r· 1_Ier daireye mahsus birer odunluk mahalli bulunduğu gibi 

rı ÇJkıhr rı hır de sarnıcı vardır. Arkadaki aydınlık mahalline bodruma· .. 
va ırınci k 
kı ııa İki Oda at: 3-4 No. h dairedir. 3 No. h daire $0kak cihetinde yan 

Odalar birİ ~a: koridor, koridorda bir mutfak. bir oda. hala ve arkada 
~<> 2 ınei kat~ınım~stir. 

· lı daıre 
4 
:. 5-6 No. lı iki dairedir. 5 No. lı daire 3 No. lmm aynıdır. 6 

dı 3 lincu k un aynı ise de sofa yerine oda vardır. 
r a at·.., N 

Ye~ ÜYük Od d ' ?· dan ibaret olup önde içiçe biri büyük iki oda var 
"e r de haıa a an bır kapı ile koridora çıkılır. Koridorda bir banyo mahalli 
tirı~inj renk~e~c~t olup koridor devam eder, arkada yanyana iki oda 
lıaıa.'' de tarasa 

1 çını döşeli demir parmaklıklı bir tarasa vardır. Diğerle-
\ıardır. nıevcuttur. Koridorun devamında bir mutfak ve bir de 

n t Urı .... ; stn ~'4 kat. 8 ~Oricı carnekftnl~ k ve 9 numaralı olup 6 numaralı dairenin aynıdır. Son kat: 
dtr. 0ra girilir apah zemini renkli çini döşeli bir sofa vardır, sağda bir 
v~lria da a. ç;amaşırlık, hala ve kapıcı tarafından kullanılan oda var. 

bir . aUrada ~1 ~:iat vardır. Sokak cihetinde üstü kapalı bir tarasa 
~asara Çtk 1ernır hır merdivenle apartımanm üstünü kamilen kaphyan 

t ·~ua 1 ır. 
lltıarı rın nıerdi v ı · 

' ~J> ak en ~n _kamilen demir parmaklıklı ve mermerdir. Apar-
~~ttUr. Aı>a;:nı1 kamılen yağlı boyadır. Tcrkos ve elektrik tesisatı 

t takdir ed'lnn.a~ dükkanlarla birlikte (17475) lira (:::5) kuruş 
ı nııştır. 

ları~ I<eıa tnah 
lctı-aıSokaiında Y:~a ait lstanbtll Çelebioğlu Alaeddin mahallesinin Çiçekpa
lıra ~~dan elyevnı 1d 22 numaralı mağaza olup iki katlı kagirdir. Banka 

kuruştur). epo olarak kiralanmıştır. Tahmin edilen kıy.neti (9534 

3 I< 
~il Ol eza ayn· ;I> U0175 ;i~ahalde yeni 36 ve 38 numaralı yanyana bir katlı iki mağa-
ltarıda Ukanda &öst ~ kuruş) kıymet takdir edilmiştir . 
girebil g0stenlen g~1: en gayrimenkullerin yedide bir hissesi mahçurun }ı.İ
l'~_rnek için Y~n ve !';aatte açık arttırma suretile satılacaktır. Satışa 
~ 1~ !'esıni, ihaı e Yedi buç_Wc nisbetinde pey akçesi yatırmak şarttır. 
rıct- :~kadar e .Pulu, _Yırmi seı:ıelik ta\"iZ bedeli müşteriye aittir. 
tıl .trilen gijn müterakım verıı;ileri mahçura aittir. İsteklilerin yuka-

----- '"· fazla t"'f .v
1 
~ saatte Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hakimliğine 

·• ı at · · . 1 tı\·enlerın mahkemeve müracaatı ilan olunur. 

T. C. Ziraat Bankası 
• 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbmsız tasCll'Tuf hesaplarıtıda en az 50 lirası 
bulunanlara senede'! defa çekilecek kur'a ile tl§ağıdaki plana_göre ikramiy_e_da_ğı
!ılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 
~o ,, 100 ,, 4,ooo ,, 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN '.AŞAôl DOŞ
WIYENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 F!Jt.Zt"ASlfE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1Birinciki.nun,1 Mart ve 1 Haziran 
• - ro•ı;:aıc>rektir. 

Fatih sulh hukuk mahkemesi satış 

memurluğundan: 

Hüseyin Fahri Yılmaz ile Fatma Zehra 
mn müşterek mülkiyetlerinde mukayyet 
bulunan Eyüp kazasının eski camiikebir 
yeni lslambey mahallesinde durak soka.. 
ğında eski 2 yeni 4 ve yeni 2 No. lı bir 

tarafı Hafız Cemal menzil ve bahçesi 
ve bir tarafı Hacıbey menzil ve bahçesi 

ve bazan muatbaai Amire arkası ve bir ta 
rafı Hatice Zihnif er kalfa menzil ve hah 
çesi ve hazan Mustafa arsası ve hazan 
çık-maz arabacılar sokağı ile mahdut hah 
çeli bir ev ile düğmeciler mahallesinde 
ürnmü Sinan sokağında eski 9 yeni 13 
No. lı sağ tarafı müteveffiye Zehra arsası 
ve hazan Etem vereseleri bahçesi ~l ta. 
rafı hali arsa arkası Om.mü Sinan soka. 
ğı ve cephesi gene 'Om.mü Sinan sokağı i

le mahdut bahçeli bir ev açık arttırma 
suretile satılacaktır. 1070 lira cuham
men kıymetli bunlardan Ümmü Sinan 
sokağındaki ev içerisinde meyveli ve 

meyvesiz ağaçlar bulunan ve vasi bahçesi 
olup dört odalı ve içerisinde tulumbası 
ve bahçesinde bostan kuyusu bulunan ve 

mutfak ile iki halası ve elektrik tesisatını 
muhtevidir. Camiikebir mahallesindeki 
550 lira muhammen kıymetli ev ise biri 

küçük olmak üzere dört oda ve içerisinde 
tulumbası bulunan bir mutfak ve bir ha

ladan ibaret olup pek ufak bahçeli olan 

bu evde elektrik tesisatı vardır. Bu evler 

açık arttırma suretile müşteriye ihale e. 
dildiği halde ihale bedeli miadında veril-

mediğinden feshedilerek icra kanununun 
133 üncü maddesi mucibince 15 gün müd 
detle arttırmaya çıkarıldığı 2.8-938 tari-

hine müsadif sah günü saat 10 dan 12 
ye kadar mahkeme başkatibi odasında 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

11 Ağustos 938 dedir. 

50.000 Liradır. 

4. üncü keşide 

Büyük ikramiye 
şartnameye göre ,·apılacak arttırmada en . . . 

k tt 
"h ·

1 
. . k 

1 
w •

1
.. ı Bundan başka: 15.000, 12-000, 10.000 lıralık ıkramıyelerle .(10.000 ve 

ço ar ırana ı a esı ıcra ·ı ınacagı ı an 
olunur. 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
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Otomobilinize, deniz 
motörlerinize de dün 
yaca nam kazanmış 

VARTA 
Markalı 

Ht i nıüla t ırıer i 
kullanınız. 

A:<DENIZ Mağazası, Galata Mahmudiye caddesi No. 60 ............................................... 

Yavuz Sezen 
~npoom 'U:e ır(.gn 

Dünyanın bellibaşlı moda merkezi olan Pariste kadın ve erkek 
terzilik akademilerinde san'atın bütiln yeniliklerini tekemmül ettirerek 
şeret madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadın ve er
kek t erzihanelerinde büyük rnuvaffakıyetlerle çalışmış olan Yavuz Se
zen ilk mütehassıs terzi o!arak memleketimize dönmüş, Beyoğlu Par
makkapı 113 numara1ı Gayret apartımamndaki atelyesinde sayın mür 
terilerini kabu! etjneğe b:ışla~•ştır . 

................................. 
Eğinlilerin nazarı dikkatine 

Matbaa işlerinizi Ankara caddesinde 

Burhaneddin matbaasına veriniz 

• • 

AmPLİFİHATÖ-R 
.·~~·~P.~ P 1 ö P le Pi 

,,,.. .. -,. - .... ,._ .. ,·~____... _ _...__ __ 

• 

1 işlerinizi kendi işi gibi düşünür. Çünkü kendisi de Eğinlidir. 
Telefon: 20845 

-------··----•·•-~ A D E M i iKTiDAR...

Nafia Vekaletinden 
Yüksek mühendis ve fen memurlarına 
YUksek mühendis ve fen mckteplcrind en mezun olup da kanunen mUkcllef bu· 

lunduklnrı mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her ne suretle olursa olsun ·azüc
lerini terketmlş olanlarla bu hizmetlerini yapmak için §imdiye kadar mUracnnt et
memiş veya bu husustaki davete icabet etmemiş yahut vekli.letçc istenilen tazmi
natı vermemiş veya ikametgahları meçhul kalmış olan yüksek mühendis ve fen me
murları 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hilkmilne tevfikan 1 Ağustos 938 
den itibaren Uç ay içinde yani tcşrinievcl 938 gayesine kadar nafia vekaletine mu. 
racaatla kanunt milkellefiyctlerlni ifa etmeleri lilzumu aksi takdirde mcz~ür 3467 
sayılı kanunun bilkUmlcri haklarında tatbik edileceğinden nlllkadarlr.rın · bilhassa 
4 UncU 5 inci ve 6 mcı mnddelcrdekl müeyyideler üzerine nazarı dikkatleri celbolu-
nur. (2'1.'52) (4509) 

-Nezle Hastalıkların 
~ara Habercisidir. J 

Gripını 
Bir kale gibi sizi 

'I '1, müdafaa eder. t i l 

Gripin. nezleyi \e gripi geçirir, hara. 
rcti du~ iirür. 
Baş ve dış ağrılarına. romatizma 

sancılanna, sınır \'C adalelerdeki ız

tıraplara karşı en ku\1Yetli deva Gri
pindir. 

Ha\·aların çok karı~ık ,.e tehlikeli 
olduğu günlerde sıhhatinizi korumak 
ıçın şüphe iz gripin kullanmalısınız. 

kabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat. Taklitlerinden sakı
nınız. 

Ve Gripin yerine ba~ka bir marka 
wrirlerse şiddetle reddediniz: 

; • t .. • :... • •'. • .. -

11--
Knrııcil{cr 

huhr:ınları, bazı, h:ızı 

bir ufok karaciğer buh
ranı geçiriyorsunuz. A. 
Jınması liıtif \ ' C kol:ıy 

olan ::'ılAZOX'tl:ın sa • 
Jı:ılıl:ırı aç k:ıhuna bir 
k:ılıvc kaşığı alm ağı 

tecrübe ediniz. lüıraci -
ğcrlcrin nasıl daha iyi 
giılcccğini ı.ıöriirs liııiiz. 

Ayni z:mıancla \'a~a 

KABIZLIGI 
dcfedeccktir. MiDE ve 

BARSAKLAHl~IZ 

füılıa muntazam işliye. 

cck, vücudunuzda bir fc_ 
rahlık hissedecek, iştilıa 
nız clüzclccck, ve sıhha
tinizin clüzclnıcsile eski 
neşe \'C zinılcliı;'ıinizi ka. 
zan:ıcaksınız. 

G<~~~ ' 
• 

·- fabl•tler• t<er eczanede arayımz. •Pasta .tutusu 1:?ll .i 11r .n33 ı , , 

CAN KUQTAQIO. 

• 

,,. 
,,.. ~ - -. . .. 


