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2Jış. sivasa 
lngi.ltere -

Türkiye 
Londrada imza edilen kliring ve 

kredi anlaşmasının Kamutayda müıa. 
keresi ,Ingiliz - Türk dostluğu namına 
samimi bir tezahür mahiyetini almış· 

tır. Anlaşma ,İı'ıgiliz Avam Kamarasın
da müzakere edilirken de öyle olmuş. 
tu. MalUmdur ki, Çcmberlayn hük\1-
meti, bu aralık muhaliflerin şiiddetli 

tenkidlerine maruzdur. Parlamentoda 
müzakere edilen hiç bir hükumet teklih 
yoktur ki bu veya şu sebeple, muhale
fet ve hatta hazan hükumet partisine 
mensup mebuslar tarafından tenkit ve 
muaheze edilmesin. Yalnrz Türk - in. 
giliz ticaret ve maliye anlaşması bir is
tisna tqkil eder. 

Mukavele parlamentonun tasvibine 
arzedildili zaman hült\ımet taraf tarla· 
rmın lda. muhaliflerin ide oturdukları 

11raJvdan ka11dsız, şartsız tasvip ma. 
numa deıtJ.tt eden : 

-Hcar, 'l,l.e&r ... 
s, ri ,alliclmi!Ştir. lngilız r"am 

Kamsasrodıl nadirc'1 gö.rülen bu µtifa· 
lan .anası tadur: 

l - İngiltere T rkiyenin k~iıine 
itimat ediyor. 
2 tngıltere, Ttirkiyenin de/ tluğu-

na ~et veriyor. 
Filhakika, biri mali, diğe asi o

Lon. ıJr • le memit o~ 
Met ver· 

":C-ı.'..J' saf· 
• Clty'e itimat tel· 
'r tngilis bankacısı 

"\n eUrıi> k. · · 'k' · .. . içbı diy«> ımıyetı on ı ın~ı a. 
Cı.ıf C,...,,-...; .. ,ıh etmiştir. Bu hakimi • 

• -tSe ,telakkisine istinat eder. Siyasi, 
içtimai mlilihualara bu telakkide yer 
verilmemittir ve verilmez. Emniyet a
ranır. 

Görülüyor ki Türkiye Cumhuriye· 
tinin kredisi, City'nin emniyet ve yal. 
mz emniyet ~ryan ölçüsünden geçmiş· 
tir. 

Fakat mua.qaelenin bu cephesi ne 
derece sağlam olursa oJsun, eğer Tür· 
kiye ile İngiltere arasınıda siyasi mü
nasebetleı, samimi olmasaydı, anlag. 
manrn yaprlması için lizım olan şartlar 
tamamlanmıı olmazdı. 

Ve bu nokta göz önünde tu-
tulduğu zamandır ki, Londrada imzala
nan anlaımalarm şümul ve ehemmiye· 
ti tebarüz etmektedir. 

İngiliı • Türk dostluğu telaffuz edi
lir edilmez,. derhal nuzun bir tarihin 
tafbaları sinema şeridi gibi göz önün. 
iden ıeçer: On sekizinci asrın •~la· 
-unda Yat muahedesi imzalanacağı 11· 

ralarda baılıyan bu dostluk on doku. 
%1111tU asrm üçüncü çeyreğine, Bertin 
muahedesinin imzasına kadar devam 
etmigti .. 

Osmanlı imparatoıluğnun mülki ta
mamlılfna dayanan bu alaka, Pitt ta
rafından. kurulmuş ve sonucu olarak 
Diaraeli ta4fından tatbik edildikten 
aonra nihayetlenmişti. Berlinden son. 
ra, ~ilizlcr, imparatorluğa karıı baş
ka bir siyaset takip etmeğe başladılar. 
Fakat mWkiı#m\mlığı korunmak tabi· 
rinden de anlaıılacafı üzere, Osmanlı 
imparatorluğu ile İngiltere arasındaki 
bu doatlukta İngilizler daima fedaklr. 
Jıkta bulunur vaziyet idiler. Hattl 
aınmuın ortalarına dofru imparatorlu· 
&un mülld tamamhlını korumak için 
barp bile yaptılar. 

Yenl İı\gi1b • Tlrk ıcloatlu&u böyle 
bir temele daybıfJaz. Yeni temel mUş. 
terek suJJl ve milaalemet pclitikaudır. 
PiUMldka Jnıtıtere imparatorıutu ha· 
l'lcl lılJuİilİlqin ana hattı ıulbun ve 
mtlll!emedn konı.-ıı sözleriyle bil· 
llsa ectllebilir. 

tnıUtere bülcf1meti esasen dıt politt. 
bama, elUb bir umde olarak kabul et• 

. R &t lll1 . . ~~ 

.BMn~~~ 
lngilterede 

casuslar 
Frankocu 
mı var? 

BombaDanaın un.cgnD~z ~emnoeırnnn lFıraırulkc 
tayyareDernıne e~v,eaden lhaıbeır veıren oınoaırmışl 

"Deyli Herald" gazetesinin yaz.drğı. 
na göre, general Frankonun İngiltere· 
de birçok casusları vardır ve bunlar 
Franko tayyarelerinin İngiliz gemile. 
rini bombardımanında· onlara, önden 
verdikleri haberlerle, yardım etmek .. 
tedirler. 

Kardifteki denizciler birliği erka • 
nından biri gazeteye bulunduğu be .. 
yanatta şöyle demiştir: 

"Memlekette bu casusların bulun. 
duğunu bir mtiddet evvel keşfettik. 
Bunların bazısı İspanyol bahriyelile
ridir ve İspanya cümhuriyet hükiune. 
ti tarafından azledilmiş bulun.makta -
dırlar. 

"Frankonun İngilteredeki diğer ca
susları bunlardan maH1mat almak için 
kendilerine para veriyorlar. İstedikle
ri malumat, Barselonaya, Valensiya.. 
ya ve cumhuriyetçi İspanyanın diğer 
limanlanna gidecek gemiler ve bun -
Ja.nn ytiklerlnin miktarı hakkında • 
dır. 

"Casuslar aldıkları malUınatı şifre 
ile evvela RomayaJ>ildiriyorJar. Ro -
madan Franko kararg!hlanna naklo. 
lunuyor, buradan da ona göre bom· 
bardıman tayyarelerine talimat veri. 
liyor ... 

Son defa bombardıman edilen gemi· 
!erden "Arlon" un kaptanın karısı A. 
lis Proters, geminin limandan lima
na Franko casusları tarafından takip 
edildiğini söylemiştir. Bunun farkına 
varan kadın kocasını ikaz etmiş, kap. 

Qinltl~o "hı mf tuttu! 

Japon yada 
60 senedir görülmemiş 

Felaket 
150 bin evi sular 

bash 
Tokyo, 30 (A.A.) - Üç günden. 

beri Japonyanın merkezinde yağ. 
makta olan şiddetli yağmurlar, 

krrk kadar insanın telef olmasına 
sebebiyet vermiş, 150.000 evi sular 
basmıştır. 

Gece sular, on köprilyU alıp gö. 
tUrmUı,, ve 2f mUhim noktada şf. 

mendlfer hatlannı kesmiştir. 
Tokyonun, Japonyanm sair aksa

mı IJe alAka ve rabıtası bilkuvve 
kesilmiştir. Hasarat yUzlerce mil. 
yon yene baliğ bulunmaktadır. 

Bu felA.ket, son 60 sene zarfında 
kaydedilmiş olan felA.ketlerin on 
bilyUğüdUr. 

D!ln gece Tokyoda kısa süren 
bir zelzel• htssedilrotştlr. Zelzele, 
feltketzcdelerin korku ve dehşetle
rini bir kat daha arttırmıştır. 
Yağmurlar yüzünden arazinin K'ayma 

sı neticesinde dün gece Tokyo'nun mer. 
kezinde 18 ev yıkılmıştır. 50 kişi enkaz 
altında kalmıştır. Bunlardan 30 u çıka
nlrnıştn. İçlerinden dokuzu ölmüştür. 

tiği bu ıulh ve mUıaalemct tıiyasetindE' 
Türkiye ile itbirliği yapabileceğini an
lamı§tır. İngiliz gazetelerinin memle. 
ketimiz hakkında gösterdikleri sempa
tiden Cumhuriyet Türkiyesinin hedef 
ve gayelerini anladıklarına kaniyıdik. 

Ve tngiltereye itimad ediyorduk. Fa· 
kat memleketimiz hakkında mali delil. 
terle sempati gösteren bir ııiyaset en 
itimad verici bir siyasettir. Londra, mu 
kavelelerinin imzası böyle bir siyaseti 
bütün vüzuhiyle belirtmiıtir. 

Bu veıileyle telkin ettiği phsi iti· 
matla anlafmıya varılmasını kolaylaş· 
tıran sayın Baıvekil Celil Bayarlı mil. 
nkereleri muvaffakıyetle idare ve in· 
taç eden kıymetli bankacımız Muam~ 

mer Erite bu hizmetlerinden tlolayı, 
ıtıkran hislerini ifade etmek bir kadir. 
finaahk borcudur • 

A. Ş. ESMER 

Casus d!ye yalrılarıan S'1t.>iyrı /ng:lte. 
~J~ döndüğü sın:ıao 

tan da iemiyi Marailyacla bir mU.ddet 
bekletmiştir. 

Fakat, tekrar kalkıp Va1en.siya ön· 
lerine geldikleri zaman bombardıman 
edilmişlerdir. 

İspanya harbi başladığındanberl 45 

lza Miranda 
ağır hasta 

Gretu Garbo ve koe.ısı da bir 
otomobil kazası geçirdiler 

Meıhur ital· 
yan artisti İzq,Mi
randa bir müd. 
dettenberi hasta
dır ve hastalığının 
son günlerde en
dişeli bir hal alı:iığı 
b:lc.iirilmektedir . 

1v.a Miranda, 
bundan bir kaç 
hafta evvel bir oto 
mobil kazası ge • 

çirmiştir. Kazadan hafif bir yara ile 
kurtulan artist, bir iki gün tedavi 
edildikten sonra tekrar işe başlamış· 
tır. 

l§te, son defa kendisini vahim bir 

hastalığa düşüren bu ihmaldir. iyi ol· 
dum diye eskisi gibi çalışmıya başhyan 
artistin hastal ı ğı artmrş, otomobil ka. 
zası neticesinde vücudunda hasıl olan 
ve henilz tamamiyle kapanmamış bu
lunan yara iltihap yapmı§tır. 

tza Miranda için Holivuda, Avrupa· 
dan da doktor ç..-ğnlmıştır. Tedavisi 

ı devam etmektedir. 

Grela Gar bo da hir kaza 
geçırdi 

Greta Garbo ile kocası Slokovskinin 
isimleri tekrar duyuldu. Fakat bir kaza 
dolayısiyle ... Kaıa artistle kocasının 

başından geçmiştir. ikisi bir otomobil. 
de giderlerken,, birdenbire bir ağaca 

çarpmıılar ve otcmobil tepetaklak ol

muştur. 

Fakat, güzel bir tesadüf eseri olarak, 
ikisine de bir şey olmaı:nı§ ve otomobi
lin altrndan kalkarak yollarına yürüye 
yürüye devam etmiıter'dir. 

ln'.jiliı gemisi bombardıman edilmiş. 
tir. Bu bombardımanlarda 36 kişi öl· 
rnüş. 50 kişi yaralanmıştır. 

Jn,!iliz kızı caeuı değilm"ş 

Amcrikada Alman casusları bak • 
kında tahkikat yapıldığı sırada bir 
de İngiliz kız tevkif olunmuştu. 

Silivya Mey Bradşav isminde ve 2ıt 
yaşındaki bu genç kızın evvela Alman 
casuslariyle beraber çalıştığı ve o şe
bekeye mensup olduğu zannedilİni~ti. 
Fakat tahkikatta onlarla münasebeti 
olmadrğr anlaşılmıştı. 

Kızın babası ise, Silviyanın suçu 
olmadığını söylüyor, "kabahati yalnız 
rnac~raya fazla düşkün olmasıdır., di. 
yordu ... 

Silvtya. hakikaten, dört, be' lisan 
bilen, her yere girip çıkan, serbest ha
reketli bir kızdı. Kendisinin Alman. 
lardan tanıdıkları vardı. Amerikada 
da memnu mıntakaların resimlerini 
çekerken yakalanmıştı ... 

Bütün bunlar. görünüşte, kendisini 
itham i,in kafi sebeblcrdi. 

Fakat, babasının da evvelce iddia 
ettiği gibi, kızın Almanlarla olan ala· 
kasının casuslukla tnünasebettar ol. 
madığı anl~ılmıştır: yalnız, alman
<'as:nı kuvvetlen4.ir.._ınek icin Alman
ıa..ıa° ıntımıtıere etmektedir. 

Amerikaya da seyahat için gelmiş
tir. Tabii. memleketin ;va.bancıaı o1a.ıı 
birisi, memnu mıntakalara farkında 
olmadan girmiş olabilir. 

Sonra, kızm bu gtbi ·yerlerde tek 
başına dolaşması da şüpheyi çekmi§. 
tir . 

Bunun da, Amerikada tanıdığı kim· 
se olmamasından ileri geldiği anlaşıL 
mıştır. 

lngiliz kızı, llzun müddet mevkuf 
tutulduktan sonra, suçsuz olduğu an
laşılmış ve serbest bırakılmıştır. 

Silviya, serbcstisini eline alır al . 
maz Amcrikada bir gün durmamış ve 
derhal vapura atlıyarak İngiltereye 
gelmiştir. 

Bomhnrdıman tay.va 
)'&rt~lf"rinde UslUnlUk 

lngillereni nl 

S-:>n siet.m 1ngiliz bombardıman tay. 
yarelerinden biri ilk tecrübe esnasında .. 

İtalya ve Almanya, hava kuvvetleri. 
nin en üstün bulunduğunu iddia eder· 
lerken İngiltere de, yeni başladığı ve 
tatbik etmekte olduğu hava proğramı 
ile bunların fevkinde bulunduğunu ile
ri sürmektedir. 

İngiltere, büyük bir faaliyetle devam 
ettiği hava inşaatında, bilhassa bom • 
bardıman tayyarelerine ehemmiyet 
vermektedir. Bir çok tip, bombardıman . 

tayyarelerinde İngilizler en büyük aür· 
at ve beygir kuvvetini elde etmiılerdit. 
ve beygir kuvvetini elde etmişlerdir. 

Bu arada, Blenhaym bombardıman tay 
yareleri 270, Hurrikan tayyareleri de 
330 beygir kuvbvetindedlr ki, İtalyan 
ve Almanların bu tip tayyar.eteri bun· 
dan çok aıağıdır, _, 

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

l'AN -Berber çırakları 
ve iş kanunu 

S ABlll.t Zekeriya bir b~rber diik a 
kdnmda oördiiiJii kürük rıroörı 

halinı' anlatarak şiiyle ua::ıyor: • 
Muşterilerin arasında bir ins:ın çocu 

su gölge.si h:ılinıle dolnş:ın ~-a,·ruca~ 
.sordum: 

- Sen mektebe gitmı~·or ınnsun 'l [a 
- Hayır. 

- Neden'! 
- Cç sene e\·vcl yazılmak için gitti 

yer kalm:ımış, iki .sene eHel gene gfllia 
yer bulaınadık. Bu sene gittim, on iki ~·ıa 
şından sonra çorııkları ilk sınıra nlınıyo 
!armış. a 

Demek, bir ömür için okuma "l'C yüksetr 
me fırs:ıtl:ırı üç sene iı;inıle salıun kôple 
ğü gibi iiflenmiş ve ııçnrnş. 

- Burada k:ıç ı;aat çalışııorsun? 
- Sah:ıh yrr)irlen, gece bire kadar. 
- Ne? ... 
O kaılar hızla ,.e şiddetle ~ormuşum ka 

çocuk korkuln rüya görüp, titriyerek 'a 
y:ınan bir insan gibi korklu ve titredi. 'e 

- Uıı karlar sııat bur:ıd ı ne iş yupnr 
sın? 

- Sahah gelir dükkanı şununla bera i 
her temizleriz (şıı, on beş yaşlarında be w 

berber çırağı idi). Akşama kadar burac.ış 
müşterikre, k:ılfalııra yarılım ederim, sı. 
kak işlerini yaparım, yerlere dökülen sr~ 
ları siipürür, temizlerim, gece on ikide 
sonra mOştcri knlm:ır.. Şununla bcrabeas 
bütiln "elleri siler, diikki'ını ı;üpiirilr, s.l 
at btrfle giderim. ıkl 

- Knç para alır:ooın '! 
- Ilafl::ıd::ı bir lira. 
Otuz, otuz beş yaşlarındaki 

mamlayıeı malümat verdi: 
- Bütün berber dükkılııl:ırı bu çocııklar!e' 
doludur. lş kanunu ~'ıktıkfan. bu küçilek 
çocukların fııbrikalarda ves:ıir tchlike

1
a 

işlerde çnlışm:ı~ı mcnedildiklC'n sonrı. 
bütün bu çocuklnr berber, lıakkııl, s::ıir bın 
1ıibi yerlere ~ erleştilcr. Bizde mesai s:ı:ıJ 
olmaclıAı, iş kanununa t[ıbi olın:ıclıt:ıınıj 
için bu çocukları İsledikleri s>bi çalış! ı 
rıyorlar. (On beş yaşın cin ki çocugu cıös • 
t~-.Ilu COC.!lk,ı....küçugorı anlattığı Sihir' 
,ı;oAbah yedide lıte başıa , dW{.Mını lemııen 
Jediği gibi, akşama kadar sac l<eı..r. gcca~ 
saat birde dükkAnrn kepenklerini indirıra1 
BilUln bunlara karplık ayda on beş lircs 
alır. Blzl blfmem niye lıt kanunql),ıt d~lı 
etmediler. Bizler de fş~I deltiJ miviz'1 ~'t 

t< U R'T1lQ tu 1 

Hükumete tam salahi- '.~b· 
yetle itimat yl 

ASIM US yazıyor: a 
Başvekil CelAl Bayar Büyük Millet Me<ıy. 

Jisi talil devresine girerken mcmlckeli:ik 
dah!U ve harici bütün mühim me!ielelein 
!erini olduğu şekilde millet \'ekillerini 
tasvir ederek daima Atntilrkün ilhamla ... 
rınd:ın Ye direktiflerinden km·vct alo 
Cumhuriyet rejiminin nasıl Utihara elem 
ğer bir muvaffakıyet yolunda ilcrleınck 

te buhındu~unu göstcrrıı iştir; bundan r.oı~d 
ra onlardnn itimat istem iştir; millet ,.~ 
killeri ele H:ışvekilin sözlerini dinlediklet& 
ımnra dcrı rı bir vicdan ı~tirahAli kind(en 
kendiı;inin istediği tam ve kamil s::ıliihit 
yeli de ilıive ederek lliınntlarını vernıiş~en 
!erdir. 

CUMHURIYBT cay 
la 

150 likleri affettik mi? an 

Y~:. S ,\'ADI af kanunu rılana:dale 
twvtl brqladıoı ne,riyala deııcıtisa 

rılcrck bugiin rle diyor J;i: ıetl 

"Tüık \'alanının ~imdi bize çok uz1i 
görünen dünkü•turihindc adı lliirriyet ,; l 
İlililf olan ihtiras kumkuma~ı bir fırka fi c 
şckkül etmişti. Hic bir zaman hiikunı,an 
kabilıycli olmıyan bu fırka ancak Büyüle 
ltorbln mütarekesinde flüşmonlnrla bcr21uı 
ber ve düşmanlara darnnarak iktid3re i 
mevkiine geldi. Efradının başlıca mari.fc\Uş' 
iı;e düşmanlarla beraber vııtan ,.e mıfü .. 
al<·yhlndc çalışmak oldu. Milletin istikl{u 
, c i'ilikbali için uğraşanlara dil uzattıla 
n c;llıih çektiler: Hep düşmanfarla hirlliır 
tt•. ~imdi haklarında kanun çıkan klmsetind 
Jer işle bu gl!nrhtan arl:ıkatmış klmseTerın · 
dir. Dü~ünüyoruz, düşünüyoruz da n 
~üz le memlekete dönebiJeccklerini J:ıi Y 
türlü ha,·:ooalamız almıyor. (Up 

işte kımunla müsaade olunuyor: Sü~in 
lüm püklüm ı:telebllir)er ve süt dö~~ülrk 
kerli korkaklığile köşelerinde oturııhılır 

5 lrr. a.n 
S11ratlarırıda şeytan mel'arırti glbl va 

tan hıyanetinin miistekreh lekesi ve ka 
falarının üstünde ise DemoJaes kılıcı flf 
bi halkın hnk olrrn ga:nbı a.(ılr oldu 
halde. 

Pilhakika arroıunan bir reza ,eklidir 
Cürme gelince onu affetmek imkanı l·ok S 
tur.O ciirüm ktndllerini ebediyete teıu 
tdertklir. tner 

Filt nettt'elcrden bir diıeri olarak bevle 
kanun hükftmete iki vazife tahmil ediYO~üğ 
Geleceklerin htırekdl ue ıeken.atrna icar~ 
şr dafma takayyüd ve halkın bir gDn '"\an 
yan edf'bilecek mukaddeA hiddetine kar. İ _ 
ıı da onları muhafaza ..• 

hte blitiin hükümleri ve bütün neti« 
!erile IOU sıkan ianUll budur •• ,. , 



~ ;/(,a,'14ta dait 
~ -
;- Refik Halid 

Ş İMDİYE kadar Refik Halid 
için bir tek yazı yazmıştım. o 

1ak a mütareke senelerinde, Agu pa~. 

rolJcın hatıratı adh kitabı içindi. Sonra f 
~efik Halid memleketten gitti, siyasi 

oc~ayatındaki hatalan yüzünden mah· 
ucaı...- • ttA um oldu. Yıne bazı yazılarını , ha a 

laleb'de çıkan bir iki kitabını gör· 
ük; fakat bunlar hakkında düşün. 
üklerimizi yazmak doğru değildi, 

[İlti\inkü söyliyeceğimiz sözlerin, edebi. 
•itıiat ve sanatla doğrudan doğruya ali· 
: ~ası olmıyan düşüncelerden doğduğu 
) annedilebilirdi. Refik Halid'in yazı· 
kseırmı sevenlerden, sanatına hayranlık 

~öpiesliyenlerden olsaydım bunu belki 

"-Af onkıaraNi.sarında <.ta eh.emmi]ıdli ,,ir '13:" faJali1~tt ~öze çhrp1yor. Şe. ' 
· y de~ r Vf!1i A. D. Evrendtflek'in gayrctıyle yem bmalara kavıışmak 

hır, ger' Y ~ 7 h Az· . t 
ii3tJre. Son günlerde Çocuk Esirgeme Kurumunun 1'e agC'I atr a nıın e~ 

melletfi atılmi, bulunuyor. Res1im1er, temel ~tmb muınıase'Oetil.e ~lata 
nıcı\1Sinıi tcsbit etmektedir. 

öylerdim. 

Fakat onun yazılarını, Kirpinin d/J. 
ikleri'nden Haleb'de çıkan kitapları. 

ka kadar, hiçbir zaman sevmedim. 
~ 'aha doğrusu Meşrutiyet senelerinde 
· 'em'de çıkan yazıları lezzetle okur· 
ar 

um; fakat o zamanlar çocuktum. ne-
ra i niçin beğendiğimi kestirecek yaşta 
b eğildim, henüz güzel eserlerle de ta. 

ra<:ışmamıştım. O yıllarda daha neleııi 
• 8~zzetle okumazdım ki ! sevdiğim ge. 
1.;~ek Türk, gerek ecnebi muharrirler a· 
1
b;asmda Refik Halid derecesinde bile 
, s!lmıyanlar vardı. O zamanki hayran-

ıklarmıdan kendi kendime karşı da. 
ti mes'ul değilim. 

ta Fakat sonradan o muharririn yazı. 
arından bir zevk duyamadım. Ay.de

a rle'deki fıkralarını, hikayelerini güle
ı:ftek okuyanlan gördükçe çoğu zaman 
k 1 . 'layret ederdim o soğuk §eY ere nı. 
nr • 

'in gülündüğünü bir tUrlil anlıyama. 
a:ım. Gerçi binde bir iğneli, hoş sözle. 
mi olurdu; istihza ile değil, kinle yaz
şt ıklarında bir kıymet bulmak kabil. 
s ir· bunlardan bir ikisi için güzel de lh • . . • 
ııenilebilir, bahsettiklerı kımselerı 

ecayli hırpalamıelardır. Fakat ~fik 
r1falid'de bu neviden hicve pek nadıren 
liresadüf olunur. Aşk gibi kin de büyük 
~'fthtlr~stır. öyle her gönillde daima 
ııuıunaınaz. ırerık Halid'de, heccav di. 
'e tanınmış muharrirlerimizin çoğu 
•ibi, sadece alaycı, şakacıdır. Hem de 
•yle şiirden, fanteziden doğan bir~ 
a değil, sadece tenbelllkten gelen bır 

ecı.y. Birtakım fikirleri, hadiseleri tet· 
ti:ik etmek zahmetine katlanmamak L 
.1ein onlan alayla gülünç etmek heve. 
ın. 

ıa1··· 
oı Refik Halid'in hemen bütün yazıla-
1t;nda, hiciv ve mizahta eöhret bulmuş 
eknuharrirlerimizin çoğunun yazısm~a 
Ol • ·mf bir 
·e•lduğu gibi, nasıl söyhyeyı · hal 
e~tenloemnüik göze çarpar. Bu ., ~ 
dien biraz Memıeket Mktiye'lsrl nd 
iturtula.bilmiştir; o kitabında inlaDID: 
i~endi kendine k&r§J olan hürmetinı 

caybetmeden okuyabileceği bir ~aç 
ıayfa vardır. Fakat öteki kitabları ın. 
:anı rahatsız eder: "BeD\. b'811arI ne 

alemeye okuyorum?,, dedirıir· BazaD 
lisanı süse heves etmediği için, lez. 
;etlidfr; türkçenin sadeleflllesin~ 
8ıizıneti olmuştur. Fakat kafaSI, zevk 
plenmiş bir adam değildir. Hani suı .. 
ıran Hamid saltanatının son senelerin· 
iie ve Meşrutiyet devrinde bir tstaıı. 
lılul küçük beyi tipi vardır, hiçbir F· 
3re inanmaz, zevkinden başka bir şey 
~\üşünmez, her şeye gülerek b&km•YI 

1İUyük bir zekl, dirayet eseri sanır. 
alvrupa'nın küçük §eylerine hayran• 
ılır ve büyüklerini öğrenmek za~~ 
.tinden kaçar, Refik Halid işte o tipın 
r~n üstün mümeuilidir. 

n 
i Yahya Kemal, Ahmed Haşinı, Ya. 
ıup Kadri, Falih Rıfkı AtaY- gibi zev. 

!\ine itimad ettiğim kim.eler, onunla 
trkadaılık ettikleri zamanlarda bile, 
sanatını, kaf aıını beğenmezlerdi. 

Nurullah ATAÇ 

Evlenme 
Sanatklr Şadinin otlu Gazanier:1e 

ınerhum tüccar Hasanm km f'ikı'e~ 
evlenme törenleri dün ıece ailenin bil-

.. il Gümrük inhisarlar vekili Bay 
~ Rana am.:ı Beylerbeyindeki köş. 
~Onde yapılmqtır. . . 

tki tarafa da saadetler clilem. 

• 
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Baroda yeni 1 

kanuna hazırhk 
iki avukata muvak

kat tard cezası 
verildi 

Istanbul barosu idare meclisi, baro 
haysiyet divanının son zamanlarda 
bazı avukatlar hakkında yapılmış o • 
lan şikayetleri nazarı dikkate alarak 

bunların barodan muvakkaten tardla. 
rı hakkında vermiş olduğu kararı tas
dik etmiştir. 

Baro haysiyet divanı baroda 1300 
numarayla mukayyed Mustafa Ah • 
met Tunahyı altı ay ve 420 ile mu • 
kayyct Abdülkerimi de bir ay müd. 
detle barodan tardetınek teklifini yap 
mış bulunuyordu. 

Bu avukatların muvakkat tardları 
baro meefüıinden sonra cumhuriyet 
müddelumurnlliğince de tasdik eam
rek kesbi kat'iyet etmiştir. 

tstanbul baroeu idare meclisi, yenlı 
avukatlar kanunu mucibince avukat • 
tık yapamıyacaklarla vaziyetleri deği-
pcek olan davavekilleri hakkmda tet. 
kiklere başlamış bulunmaktadır. Bu 
hususta kanunun emrettiği vekiller 
derhal tatibik edilecektir. Esasen ka • 
nunun en ziyade akisleri şehrimizde 
görülecektir. 

Maarif Vekili 
Diyarbakıra 

gitti 
Vana da giderek 
Onlverslte için 

tetkikler yapacak 
Ankara, 1 (Hususi) - Maarif 

Vekili Saffet Arıkan, dün 
Toros eksprestle refakatinde yük
sek tedrisat umum mUdllrü Cevat, 
ilk tedrisat umum mildllrll İsmail 
Batkı, hususi kalem mUdllrll Nihat 
otdulU halde Dlyarbakıra hareket 

etmiştir. 

Vekil, bir lkl gün kadar orada 
kaldıktan sonra, gideceği diğer yer 
ıerl tesbit edecek, Vana da uğraya. 
rak Van Onlversitesl hakkında tet
kiklerde bulunacaktır. Seyahatin 
yirmi lbeı gün kadar süreceği sanıl • 
maktadır. 

-o-

Valinin davası 
14 temmuza 

kaldı 
Ankara, 1 (Huıusi) - Dün 

saat 9,30 da temyiz dördüncü ceza 
dairesi tstanbul valisi Üstündağın 
ve diğer alikadarların davasına başladı. 

tstanbul müddeiumumillğinden 

gelen tezkereye göre, Üstündağ A
tinada olduğu için kendisine tebli
gat yapılamadılı anlaşıldı. Bunun 
üzerine duruşma 14 temmuz ıaat 
9,30 a bırakıldı • 

Donanmamızın 
kazandığı 

genç gedikliler 
Deniz gedikli erbaş okulunda 

dün merasim yapıldı 
Kasımpaşad:ı. deniz gedikli erbaş. r 

orta okulunu bitirenlerin donanmaya 
geçişleri dolayısiyle dün büyük bir u
ğurlama merasimi yapılmıştır. 

Merasimde merkez komutanı gene. 
ral İhsan Ilgaz, Kuleli lisesi müdürü' 
Albay Tevfik Topçu, birçok komutan. 
lar, askeri erkan ve davetliler hazır 
bulunmuşlardır. Merasime mızıkanm 
çaldığı istiklal marşıyla başlanmış, 

arkası:ıd an mektep komutam deniz 
yarbayı Hflmi Giik.b9f~Y bi,r nutuk 
söylemiş ve bilhassa denizciliğin e -
Jıemmiyetindçıı. ve gUç.lükleriudetı.hali 
setmiş, hulasa tan demiştir ki: 
"- Bu yıl da mektebimizi muvaf

fakıyetle bitiren evlatlanmızı donan. 

maya uğurluyoruz. Karşınızda hür • 
metle duran tertemiz yüzlerinde neşe 

ve sıhhat saçan bu gençler her ba • 
kımdan iltifat ve sevginize layıktır
lar.,, 

Bu nutuktan ~onra mekteb birinci. 
Jikle bitiren İbrahim Tüf enkçioğluna 

bir kol saati, ikinci bitiren Osman Du. 
mere de iki altın kalem hediye edil
miştir. 

Daha sonra okul marşı söylenmiş 

ve bir raıımigft9H; yıapıh~nı•Prtft'9.•i -

ınc niha~t~ti,l~iııt.ij;. ;&I ~bun. 
dan sonra 'jimnastik gösterileri yap. 
mışlar ve davetlilere bir çay ziyafeti 
verilmiştir. · 

On yedi yaşında 
bir simitçiyi vurdular 
Zavalh gencin bir ırz düşma

nının taarruzuna uğradığ~ 
sanılıyor 

Dün, Karaiümrükte Atatürk cadde
ıinlje seyyar simitçilik yapan on yedi 

1 
yaılarında Yusuf isminde birisi ağır 
yaralı o)arak bulunmuıtur. 

- ------------ - Zabıtanın yaptığı tahkikat neticesin-

Sirkeci 
otelcileri 

Civarın pisliğinden 
şlkAyet ediyorlar 
Otelciler cemiyeti belediyeye mu · 

racaat ederek, Sirkecide cadde ve so
kaklarda toplanmış olan otellerin yaz 
günlerinde toz ve pislikten geçilmez 
bir hale geldiğini, bu yüzden otellerin 
müşterileri kaçtığını bildirerek bu so 
kaklarm her gün süprülmesini ve su. 
!anmasını temenni etmiştir. Cemiyet 
ayni zamanda Sirkecinin arka yolla
rının kış aylarında çamurdan geçil -
mez bir hale geldiğini de göwnüne 
koyınuştur. 

Belediye bu müracaata henüz bir 
cevab vermemiştir. 

Şehrimizde otel ücretlerinin çok 
düşmesi neticesi olarak Anadoludan 
gelen müşteriler artık Sirkeci otelle. 
rine gelmemekte ve yazın sayfiye yer. 
!erinde bulunan daha ucuz otellere, 
kışın da Beyoğlu tarafındaki otellere 
gitmektedirler. Bu yüzden Sirkecide
ki otellerin bir kısmı büyük bir buh
ran geçirmektedir. 

Sirkeci otelcileri bütün bu hallere 
sebeb olarak Sirkeci ve civarının hal. 
kın içtimat seviyesinin yükselmesile 
makllsen mütenasip olarak pislepiş 
olUfUllu göstermektedirler. 

de Yusufun Vahid adında biri tarafın. 
dan yaralandığı kanaatine varılmit ve 
ve maznunun yakalanması için sıkı a
raştırmalara başlanuıtır. 

Sanıldığına göre, hadise Vahi din, 
Yusufu iğfal etmek istemesinden çık • 
mış ve Yusııfun kartı koymasına hid -
detJenen Vahid de kafasına odunla vu
rarak zavallıyı bu hale koymuştur • 

Hava taarru
zundan 

korunma 
Ankarada itfaiye 

talim yaptı 
Ankara, 1 (Hususi) - Dün bu. 

rada Dahiliye Vekileti önün -
de An.kara itfaiyesi tarafın -
ilk defa olarak bir hava hücumun
dan korunma tecrübesi yapılmıştır. 

Tam bir bucuk saat devam eden 
maskeli korunma tecrübesinden c;:ok 
muvaffakıyetli neticeler alınmış ve 
vekA.Ietler mahallesinin bu suretle 
muhtemel bir hava taarruzundan 
ne suretle korunacağı tesblt edil
miştir. 

Tecrübede ala.kalı birc;:ok kimse -
ler hazır bulunmuşlardır. Bu tecrü
be şehrin muhtelif yerlerinde taar. 
ruz faraziyeleri üzerine tekrar edi
lecektir~ 

Gümrüğe yeni 
kolcu allnıyor 
Bunların bir kısmı 
motoslkletll kolcu 

olacak 
İstanbul gümrüklerinin kolcu kad. 

rosu ihtiyaca kafi gelmediğındcn 

emvcut kadro genişletilecektir. Bu iş 
için yeni bütçeye tahsisat konulmuş • 
tur. 

Çok geniş bir sahaya yayılmış olan 
İstanbul gümrüklerinde muameleleı·
de r,7ami sürati temın itin motosik. 
lct , ·kolcu postalan te~kili için ~ a • 
P,.; .... n tecrübeler çok i~i ne~celer ver
mıltjr. Bunun için gümrüğe yeniden 
moto?:ıikletc binmesini bilen kolcular 
alıntnasma ve motosiklet postaları teş 
kilin ,!tarar verilmiştir. 
~· ~~esi günü, İstanbul gümrükle

rinde rck gümrük kolcu ~ 
sr · let 
hu1n '\1Mft'a:"9c\.Jı.til'.r. 
valfa~ ol mir miln 
ğundan sıraya ti'lla p 
hizmete ahnacaklarclır 
Diğer taraftan letanbul gümrükle. 

ri başmildürlilğü yeni motosiklct~r 
de satınalmaktadır. 

Netlceleoen tahkik.at 
Geçenlerde, polisin şehrin muhte .. 

lif yerlerinde bisiklet hırsJZlığı yapan 
Nusret isminde bir genci yakaladığı .. 
ru yazmıştık. Yapılan tahkikatta. 
Nusretin kira ile tuttuğu iki bisikleti 
geri götürmediği anlaşılmış ve bun • 
lardan biri Ortaköyde diğeri de Ak. 
sarayda bulunarak sahiplerine iade e
dilmiştir. Hırsızlık su~u tesbit edil~ 
memiştir. 

Afiş serıclsl 
Eminönü llalkevindcn: 
Yük~ek İktısat ve Tkaret mektebi neş. 

riyat dersinin ofiş sergisi 2 Temmuz !138 
Cumartesi Rünü saat (10) da E\'İlllİ7.ın 
Cnğaloğlu merkezinde ' 'e alt kat ıııılonıın 

da acıtacaktır. Sergi 15 Temmuza kıırla 
de,·am edel'ek ve her gün saat ( 10) cları 
(12) ye ve (14) den (18) e kadar gezite. 

bilecektir. Oaveliye ve duhuliye yoktur 
Gene Cumhuriyet ne~linin dc~irli mah • 
sullerile vücuda gelen bu sergiyi bütün 
yurddaşlııra tavsiye ederiz. 

198 Kilo afyoıı 
Fransada m Dhl m bir 
kaçakeıhk meyd a na 

çıkarıldı 
Marsilya, 30 (A.A.) - Belgraddan 

gelen ve deniz istasyonunun müvared t 
mahallinde anbara konulmuş olan '3 
kasada 198 kilo miktarında afyonu 
muhtevi paketler bulunmuştur. Bunla
rın sevkine müteallik vesikalar, Kurtua 
adında birisi namına Bclgradda tanzim 
edilmiıtir. 

Marsilyada asıl ismi Marini olan bir 
Kurtua meydana çıkarılmıştır. Bu a
dam, afyonun nereden geldiğini söy
lemekten imtina etmiştir. 

Beynelmilel ofis marifetiyle Yu· 
coslavyada araıtırmalar yapılmaktadır. 
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lstanbul elektrik şirketi bu sabhatan 
itibaren filen Nafia vekaleti tarafındal) 
idare edilmeğe başlanmış ve ismi "ls • 
tanbul elektrik işleri umum müdürlü· 
ğü,, olmuştur. 

. '' ' ' 

1ÇERDE: 
• DAİRELER'dc lllZ mesai saatleri se. 

kizden on dörde kadar fasılasız olarak 
çalışmak üzere 6 saat olnrnk teSbil edil· 

miş ve bugıinden itibaren tallıikıne baş. 

lanmıştır. Bu program 15 Eylılle kndar 

devam edecektir. 
• YERLİ ıunUar sergisi sabahları 9,30 

dan gece 9,30 a kadar açık lıulunncaktır. 
• NAFİA fen memurlarının mühendis 

olmak için girdikleri kurs bitmiş .,.e kurs 
ta 400 memurun 280 i muvnffnk olmuş -
tur. 

• YERLl mnllnr pazarlarında bugün -
den itibaren yüzde 10.20 tcnzllfıtln satı şa 

başlanmıştır. 

• LTSE'lcrde, olgunluk imtihanları mü 
nasehetilc, kampfor 11 Temuzda başlıya. 
cak ve ağu~tosta nihayet bulacaktır. 

• SfNE:\IA 'e eğlence ~erlerinde ucuz 
tarifelerin tatbikine başlanmıştır. Damga 
resmini indiren kanun mer'iyctc girdik. 
ten sonra bu gibi yerlerde Ciynllar ylizde 
40-50 nisbctinde ucuzlı.racnklır. 

• SEYAHAT ncentalnrı memleketimiz _ 
"den Avrupaya seyyah götürmek i şleri ile 
meşgul olduklnrı gibi, bundan ~onra, Av
nıpaclnn da memleketimize sryyah c:el. 
bine çalış~caklıırdı r. 

• OTOBt'S işletmek için 500 hin lira. 
lık istikraz akdine mezun olun belediye 
b'u krediyi iş lııınknsından alac:ıktır. 

• ŞEJI1RC1LlK mfi\chııssısı profesör 
Prost, muallimi bulundujJu mektebin im. 
tihJnlarında bulunmak ve Parisin baz ı i. 
mar projelerini hatırlamak için Pnrise 
gitmiştir. Eylülde tekrar şehrimize gele· 
cektir. 

1 • EMINOXü meydanında yıkılacak bc
lon binaların enkozı pıır:ı ctıniycceğin • 
~en mütcahitlcr bu gibi binaları olmak is 
tememekte ' c yıkmak için bihil,i~ ıhlc 

para talep etmektedirler. 
• LiMAN idaresinin Kuruçeşmedeki 

kömür deposu Haliçte, Tersanedeki b i r 
depoya naklcdilmişlir. ~1 

• YABANCI memlekellerden gele •erin 
kendileri ilo heralıcr nıeınlekcle, gU,.J rük 
resmi vermeden, ne geıirebflcceklcr'i hak 

kında tümrük idaresi tnrafındıın ir tnli

malnamc hozırlnnmışlır. 
• ÇAPA kız muallim mektebiııi•ı, kuru

luşunun 68 inci yılrlöniimii düı ~rasim 
le kullanmış, t:;ılabc tarafından ir temsil 

lr. 

l " den m 8~ li· 
şıll bi • ı avın ilör .de ş~hrımize 
gelecek ve. 8 gün kaldıktan sonra Ankara
ya siuecckt r. 

• FESTl\'A(, programı hıııırlanmıştır. 
Prouranıda :Mısır futbol takımı, Macar gii 
reşcilcri ile müs:ıhnknlar, çigan orkes tra
sı ve dansözlerinin temsilleri vardır. 

• G \ YRl l\ICB \DİL honolarının 100 ü 
9,5 lir:ıya düşmüş iken kıınunda tadilfıt 

ihtimali üzerine 11,5 liraya lfıkselmiştir. 

Halık esirde 
ye ni binalar 

Balıkesir, (Hususi) - Vilayetimiz 
dahilinde yapılacak ve yapılmakta o. 
lan hlikiımet ibinalan için maliye ve. 
kileti 60 bin lira göndermiştir. 

Maliye binası ile Bürhaniye ve Man ı 
yas hilkfımet binaları bu yıl ikmal e
dilecek, adliye binası inaşsına da ba.ş- ı 
}anacaktır. 

DIŞARDA: 
• Kudfis civarında kain bir kasabada 

bir ailenin bütün efradı bir Arap tarafın 
dan öldürülmuşlür. Katil, evveld babayı 

ve kızını öldürmüş, sonra mezarlığa giz
lenerek cenaze alayının fizerine ateş et. 
miş, anayı ve oğlunu öldürmüştür. 

• Londra"dan bildirildiğine göre, pazaı 1 
sUnü büyük Paris müklıCatını kazanmış • 
ve şimdiye kadar asld yenilmemiş olan 
"Mcarko,, adındaki lı:ılynn atı 60.000 İn
giliz lirasına l\Jnrten Benson adında bir 1 
lnsiliz tarnfıntlan satın alınmıştır. 1 

• Veziristan kabilelerinin yardımı ilE' ı 

Efl{an haneda nını dev-irmek tasavvurunda l 
bulunduğu iıldin edilen Suriyeli esraren. 
giz tahrikfilçı Şamipir, teslim olmuştur. 

Kendi sinin Suriyeye seYkedileceği tahmin 1 
olunmaktadır. 

• Amcrikn Reisiclimhııru RuZ\·elt diin 1 
Beynelmilel Nevyork sergisindeki Ame. 
rlkan binalarını açmıştır. 
Küşat merasimini müteakip Reisicüm. , 

hur hastaneye giderek hasta yatmakta o. 1 
lan lsvec Yeliahlı Güstav Adolf'u ziyaret ı 
eyleınistir. 

• Al~anyada tayyareci Meyer He tale. ' 
hesi Şincider plAnörle uçuş dünya reko. 
runu kırmışlardır. Bunlar iki kişilik bir 
plfınörle hııvada 22 saat kalmışlardır. 

• Dlin AYam kamarasında bükümet, 
zırhlıların azami tonili'ıtosunun 35 bin to. 
n ilatoya çıkartan anfoşmanın İngiltere, , 
Fran~a ve Amerika tarafından imza edil. 

tık gün münascbetile gerek merkez o. 
lan tüneldeki Metro hanı ve gerekse Be
yazıttaki İstanbul şubesi çok güzel bir 
şekilde bayrak, elektrik ve defne dalla. 
rile donatılmıştır. Bilhassa Beyazıttaki 
tstanbul şubesi fevkalade süslenmiştir. 
.Mağazanın camekanlarına Atatürkün ve 
Ali Çetin Kayanın büyütülmüş fotoğ. 

· afları asılmış ve çerçevelerin etrafı çi. 
, :!klerle süslenmiştir. 

Bu sahah Metro hanında umum mü. 
lürKadrinin reisliğinde bütün idare er. 

kam bir toplantı yapmışlar ve araların. 
la vazife taksimatı ve idare şekilleri ü. 
-~erinde görüşmüşlerdir. Bütün memur· 
' ır birbirlerini tebrik etmişlerdir. 

Elektrik şirketi müdürü Delacroix 
dün akşam umum müdür Kadriye bü _ 
tün işleri devir Ye teslim etmiştir. 

Bu gece gerek merkezde ve gerekse 
bütün işletme şubelerinde binalar elek. 
triklerle donatılacaktır. 

Yeni idarede teşkilat ve tesisat üzerin. 
de yapılacak değişiklikler bir müddet 
sonra tatbik yoluna konacaktır. 

miş oldu~unu bildirmiştir. Topların aza. 

mi çııpı 16 pus olarak kalmaktadır. Arap devletlerı· 
• 8 mı lyon nınrklık l\Ieksika petrolü \ • 

mühayaası için Almanya ile Meksika a. I k f 
rasında bir anlaşma hazırlanm:ıktadır. 1 on er ansı 

Almanya alacab ı petrolün parası.nı k!I. j .- .,,. 
ğıt \'C sun'i ipek imal edecek makmalar., Yakında t oplan ocagı 
la örlcyccektir . b b ı. J j 

• Arnstur~n borçları hakkında 1ngi1lz. 1 8 er \'C r l yor 
lcrle Almanlar arasında yapılmakta olan 
miizakcrclcre dün do Londrada devam e
dilmiştir. Alman delegasyonu reisi Yiye) 
ile Loytro~, hazine nezaretinde tr.l~kki 

cim i şlerılir. 
l\Hiznkr.relcrde bazı tcrakkiler elde edil 

nıiş olcluğıı, yalnız bu müınkerelerin he. 
nüz nclicelenmeğe yaklaşmamış bulundu. 
ğu SÜ) lcnnıcklcdir. 

Kuyuda b·r 
çocuk daha 
boğuldu 

Dün de yine küçük bir yavru üstü 
açık bir kuyuya dU~erek can vermi~. 
tir. 

Dikilitaşta oturan asarıatika müze. 
si odacılarından Reoebin 8 yaşların
daki kızı Nermin dün bahçede oynar
ken ayağı kaymış ve üstü açık bulu. 
nan kuyuya düşmüştür. Uzaktan te. 
sadüfen hadiseyi gören diğer bir ç~ 
cuğun feryadr üzerine kuyu başın& 

üşüşen kom~ular yavrucağı kuyudan. 
çıkarmışlarsa da, Etfal hastanesine 
götürülen Nermin bir miiddet sonra 
ölmüştür. Hadiseye zabıta el .koymuş .... 
tur. 

Kalıireden 1 ngilizce "Ta)'11ıis,, gazete. 
sine bildiriliyor: 
Mayıs başında toplanmış olan Arap 

konferansında alınan kararlan tatbike 
memur kom.ite, lrak, Suriye, Lübnan, 
!ran hükılmetlerini yeni bir konferansa 
davet etmiştir. Konferans her hangi bir 
Arap memleketinde yapılacaktır. 

Konferans hakında Mısır, l rak, tran, 
Ef ganistan, Suudi Arabistan. Yemen 
krallanna, Şarkl Erdun Emirine, Suri. 
ye ve Lübnan Cumhurreislerine, bu 
memleketlerin hariciye nazır lanna ve 
Mısırdaki İngiliz elçisine, Filistin yük. 
sek komiserine ve r-.Iilletler Cemi) eti ge 
nel sekreterliğine de birer mektup gön.. 
derilmiştir. 

_,..o--

Hatay davamız 
Antakya, l (Hususi) - Türk ve 

Fransız askeri heyetleri arasındaki ko· 
nuşmalarda tam bir anlaşmaya varıl

mış bulunuyor. Hatay asayişini temin
de vazife alacak askerlerimizin miktarı 
üzerinı::J.cki ihtilaf halledilmiştir. Evvel
ce de bildirdiğim gibi, Fransızlar Ha. 
taya girecek Türk askerinin 7 50 yi aş
mamasını şart koşmuşlar, askeri heye
timiz i~e bu miktarın 4000 olmasında 
israrla durmuşlardı. 

Habsburgların emlaki 
müsadere ediliyor 

vusturyadaki siyasi mevkuflar 
resmen bi~dirildiğine göre 

Nihayet bu miktarın 2500 olmasında 
uyuşulmuştur. 

Dün imzalanması beklenen erkanı 

harbiye anlaşması, Fransız generali 
Hutzingcre Paristen zamamnda talimat 
gelmediği için imzalanamanuştcr. 

'Paristen verilen malümata nazaran, 
büyük elçimiz Suad Davazla Fransız; 

Hariciye nazırı Bone arasında Hatay 
meselesi hakkmda müzakerelerlde her 
noktada tam bir anlaşma ile kati su
rette neticelenmiştir. 

3786 dır 
Suad Davaz ve Bone, müzakereler

de vanlan neticeyi bugün matbuata 
bildireceklerdir. 

Hatay asayişini temin vazifesiyle mü. 

Ç,ekmece yolunda 
bir kamyon devrild~~ 
Yolculardan b irinin e 

varası oQır 
Dün akşam Çekmece - İstanbul yo

lunda feci bir kamyon kazaSI olmu;tur. 
Şoför !sakın iıdaresindeki kamyon yol
cu ile tstanbula gelirken yolda devril
miştir. Kazaya, şoförün fazla süratle 
gitmesi ve yokuş aşağı inerken önüne 
gelen virajı dönememesi sebep olmug

tur. 

Bu srrada kamyon yolun kenarından 
aşağı yuvarlanmış ve altı metre kadar 
ilerideki büyük bir hendeğe düşerek 

tamamen devrilmiştir. Tesadüfen ora

dan geçmekte olan hususi bir otomo 
bil vaziyeti jandarma karakoluna ha· 

bcr vermiJ ve yetişen jandarmalar 
ralılarr kamyonun altından çık 

lardır • 
Derhal otomobillerle Gureba hut 

nesine gönderilen yaralılardan bilha 
Edirneli Ali oğlu Hilseyinin vaziyeti 
ğrrdır. Belden a§ağısı tehlikeli sure 
ezilmiştir. Tabibi adli Enver Karan 
sabah hastaneye giderek Hilııc:-ini 
ayene etmİ§tir. 

Diğer yaralıların vaziyeti iyi old~ün 
için ilk tedavilerlnlden sonra bir kısme 
evlerine gönderilmiştir. Müddeiumur ırl 
lik ve altıncı şube tahkikata başlam 
tır. Şoför yakalanmıştır. As 

Aynı kızı seven 
dört arkadaş ~:. 

Dün birbirlerine girdiler, içle.:~:~ 

db 

rinden ikisJ yaralandı 
Dün gece Şişlide dört arkadaş bir 1 

kadın meselesi yüzünden biribirlerine 
girmişler ve bunlardan ikisi muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlardır. 

nan 
mektedirler. Dün hep beraber içip ~orl 
lenirlerken, aralarında yine sevgilBir 
rinin bahsi açılmış ve iş k~mn 
dört arkadaş birden bıçaklarını çelkab 
rek biribirlerinin üstüne hücum eAI 
mişlerdir. Bu arada gürültüye yetiea ç 
zabıta memurları bunlardan Ali aka 
Sa tarı kanlar içinde yerde görmü m·a 
!erdir. Ali yüzünün muhtelif yerler · 

Feriköyünde, Adsız Nefer sokağın· 
da oturan Şişli mensucat fabrikası a. 
melelerinden Burgaristanlı Satar, 
Kurtuluş caddesinde 135 numarada o
turan Ali, ayni caddede Mekteb soka
ğında oturan sıvacr Yani ile Kurtuluş 
nım mezarlığı yanında bahçıvan 18 
yaşlarında Etem arkadaştırlar. 

ıın 
den, Satar da alnından yaralıdır. Bl f 
Iar hastaneye kaldırılmI§, diğer1 m 

son 
yakalanmı~tır. 

Iar 
Dördü de hep birden ayni km sev. 

.. mrı ........................ IR .............................. a~a~ 

1 

Yarınki Cumarl esn gününden i t ibaren :eke 
gıd 

bUttln yez mevsimi ,·az 

Sümer sinemasında~ ~~~~ 
Her CUMART ESi ve PAZAR günleri saat 13 ve 14,30 da HALK 

MA TtNELERt. Fiyatlar 20 ve 25 Ki'. 
Her SALI günü &aat 13 te ÇOCUK MA T1 NESt 

Fiyat 10 Karuı. hk ~ 

acak 
..._.kur 

---- - - ,dir. 

Şişe ve cam fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Paşahahçe Şi~e V•J Canı Fabri1;amızuı ihtiyacı olan 800 ton ~vdar 
sapının tedariki, 8 Temmuz 938 t • .rihli cuma günü saat 11 de münaka
'laya konulmuştur. 

Talipleriıl tartnameyi görme!< wya fazla izahat almak üzere sos
yet~izin Galata Perıcmbe pazım tı hamda kün 1ıtanbul bürosuna 
m1iraeaat eylemeleri. -

~unu 

Lin 

Viyana, 30 (A.A.) - Almanyanm A.. 

vusturyadaki komiseri Bürke!, Habs -

burglara ait bütün emlakin yakında mü 

sadere edileceğini, yalnız ecnebi tabiiye. 

tinde bulunan Hab:ıburglara ait olan em 

lfilcin müstesna tutulacağını beyan etmiş 

tir. 

madı~mı bildirmi~ir. _) kellef Türk kıtaları için iseknderun - 1 

Malum olduğu vcçhilc taltanat müd. 

deisi arşidük Otto'yu Almanya, Alman 

vatandaşı addetmektedir. 

Bürke! eski Ba~\ckil ~uşnig'in vazi. 

yeti bakında izahat vererek Şuşııig'in 

hhatinin iyi oldu&rı.ınu, kendisine iyi 

uamele edildiğini ve fakat evyeJce be. 

ber ya~dı~ kadının katolik zihniye. 

uymadı'ğı için şimdi yanında bulun 

Bürkel, Alman \'e Avusturya Nazileri 
arasında gerginlik olduğu hakkındaki 

şaviaları kat'i surette reddetmiştir. :Mu 
maileyh demiştir ki: 

"- :Bunlar arasında bir rekabet ha. 
sıl edebilecek sebep görmüyorum. HepL 
miz Almanız . ., 

Bürkel, r\lrnanya ile Avusturya ara -
sındaki ittihadın beş, altı hafta içinde 
ikmal edilmiş olduğunu söylemiş ve Hit 
!erin mevhum bir buhranı teskin için 
mütenekkiren Viyanaya geldiği riva. 
yetini de tekzip eylemiştir. 

Mumaileyh halen Avusturyada mev -
cut siyasi mevkufların adedi 3786 oldu. 
ğunu söylemiştir. 

daki büyük kışla hazırlanmıştır, Kışla ~ 
da lazım gelen temizlik ve tadilat ya
pılmıştır. 

-<>--

iş Bankası umum 

mUdilril şebrlmlzde 

!ş Bankası umum müdürü Muam. 
mer Eriş bu sabahki trenle A.,.ıka.ra.. 
dan §ehrimize gelmiş ve istasyonda 
banka ,.e iktısacli müesseseler erkanı 
ile dostları tarafından karııılanmı~ • 

br. j Muammer Eriş pazartesi gününe 
kadar Eehrimizde kalacaktır. ı 
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büyük 
nacera adamı,, 
lsıen Miicar yahudisl olan 
ebiç L;nko:n memleke dön-
e hakikaten karar verdi m.? 

Bir Çinli rahip 
kadın geçen gün 
Budapeşteye gele • 
rck ~1acar hüku • 
metinden, Çao 

Kung ismindeki bir 

t~~~l=_!I 

Floryada Plij fiyatları 
bahalılandı • 

nı;ın 
• 

5 

Gizli 
I 

insanlar 
Amerikan gizli polis 
teşkilatı şeti 

~ca liil ~stteır 
~lYl h Oyaı~u 

Mevzuu üzerinde 
bır kıtap yazdt 

Çin rahibinin Ma · 
caristanda ikameti 
için müsaade iste
miştir. 

Pazar fiyatları'll indirmek bahanesile hafta arası 
günLe~inin figatlaı ını aı ttırnıak bir nevi ıh tıkô.~dır 

Hayatr ucuzlat- _ "f lcıle ugra~tın ~-. 
mak vE' bu arac!:ı. \ 11tın d1klrotrnı 

Amerika ıle beraber akla gelen iki ke
lime ,·ardır: Biri Holi\'Ud (sinema dün. 
yası, arti::;tler v.<:.) Diğeri de haydutlar 
(me~hur Amerikan "gang~terler,, w ço
cuk kaçrrıcılar) ... Bu. helki garip gö. 

rünebilir. Çünkü 
belki hiçbir ~tacar 

gezme yerlerini~ i ç km.ek üzere 
fiyatlarını asgarı ncşrctmcni::i di -
bir hadde indir - Zer sayg·larımı 

Amerıka gibi ileri bir memlekette hav-
dutl<trm herhangi bir meslek sahibi gibi 
muntazam faaliyette bulunması ve he. 
men hergün yeni bir haydutluk, bir ço. 
cuk kaçırma hadisesi duyulması hakika
ten garip karşılanacak bir şeydir. 

d~ünkü Çinli Çao Kungun yaktile ken-
15memleketlerinde doğup büyüdüğünü 
ur.ırlamaz. 
m 

Asnn en büyük macera adamı ısmi 
ilen bu ''Çinli .. nin asri ismi Trebidir. 
Macaristanda. Poks şehrinde bir Ya

:li tüccarm oğlu olarak doğmuştur. 

d bir çocuk olan Trebiç genç yaşında 
1anca, fram·ızca. İngilizce öğrenmiş 
kendisini seven bir İngiliz kadını ile 
·aher Londraya gitmiştir. lsmi artık 
~biç Linkoln oluyor. 

• .ondraya gittikten on beş sene sonra. 
. ·Jamentoya giriyor. Harp başladığı 

nan da kendic:ini Entellicens Servise 
4-'0rlar. 

mek için. hüku -, sımarım. 

met elinden gele
ni yapryor ... · 

Fakat. bu güzel 
hareketlerin hız 
bulduğu şu gtin • 
!erde, lstanbul • 
daki bazı plaj sa
hiplerinin, garip 
bir zihniyetle ha
reket ettiklerini, 
bir okuyucumuz -
dan aJdığımrz şu 
mektup ispat edi-

yor: 
Haber gazetesi 

yazı işleri mü • 
dürlüğüne: 

Florya plrl.flmınr?mt bir göriinilş .•• 

. Beşiktaşta Ihla -
m ur deresinde o
turan okuyucu

larınızdan 

ismet 

Bu mektubu a-
. lınca, bizzat tah
kikata giriştim 

ve okuyui.1Uillu · 
zun yerden göğe 

kadar haklı oldu-
ğunu anladım .... 

·mir müddet İngiltere he~abma casusluk 
ren Trebiç Linkoln, sonra t ngilterenin 
elkabil ca<;us teşkilatı hakkındaki evra
eAlmanlara ~atıyor ve Almanra tıesa. 
·şa çah~maya ba~lıyor. 

.. akat,.\lman"ava da sadrk kalmrror.Al 

~ tarihli ga::etcııizde (Pazar gün
ler i yük.sek tarife usulü mcncdfleock) 
başlıklı ya-;:ıyı okudmn. Bu tedbir 
Florya pWjlarınc!a tatbike başlanmış

tır. Fakat, ya::ıldığı gibi pazar gün
lerine ait tari/c1H indirf.lmcmiş, pa • 
zar günlerine ait tarif eler adi günle-

günleri dalw. fa:;rıa alı11;ıyordu. Bu se
ııe fark kaldmlmı.J, fakat adi giin -

lerde fiyat bir ki§i için 35 ikıi ld*iye 

60 kuruş yap1lınıştır. Yap1lan zam 
yüzde 40 tır. 

F!orya plajlarm
C:nki bu fiyat far 

kının sebebi nedir? Belediye nasıl o
luyor da, buna müsaade ediyor! Hay
ret etmemek kabil değil?! ... 

Sonra, plaj, deniz hamamı gibi yer
leri, sinema ve tiyatro gibi yalnız eğ
lence için girilen mahallerden say -

mamak lazımdır. Şehirli vatandaşlar 

için plaj ve deniz eğlenceden ziyade 
bir sıhhat meselesi olmuştur. 

u J • • 

nyanm srrlarmı Amerikaya. Amen-
1ım sırlarım Mekı:ikaya satarak m~. 
r memleketlere casusluk eden Trebıç 

1 d" -
re teşmil olımnıuştur. Aşağula arze
deceğim tafsilat bıt maru:xıtmıa can
lı mr mi.~I te.'}kil edecektir. 

Geçen sene ye;ıi pl<ijd.a bir ki:;i i
çin kabine fiyatı 50, iki 1-.'i-Ji için 15, 
i~ç ki§'i i{'in 100 lı.'ttru§tu. Pazaı·;tm 

sonunda tekrar Almanyaya onuyor. 
Iarpten sonra Almanrada bir -sağ ce. 
1 hükumet darbesine. Macaristanda 
:J.'aya .. ahte Fran"'7 ............... y-k.:ıqn 

. k d' • r Sonra Hinclista-ıe'•cre •;•ıra c ı) o . - .. .. 
gıderek orada miltr harekette buyük 

Geçen sene FlOT'?fl plajında adi giin 
ıerdc biiyük bir 1.:ıabinenin fiyatı 150 
kiii.ru~#.u P<tZ'(l.T. giln?rri 3 Jina idi. Bu, 
sene po.zor tarifesi 7,'ıfln«J;(X(,ı" ve /1yat
lar mil.sa.v-i olaoa.k denil?ni.ş. Bunun 
il.zeri.ne adi gihılor i{'iıı bu Jmbinıele -

15 te>ı ba.şlıyor, 150 ye kadar çık"lyor 
du. Bu sene pazar farkı l.:ıald1rılmış, 

l>ir ik:i~i için 55 ilci l<'i~i içiıı 90, i(ç ki
şi için 1.~0 kumş olmıı~tur. Yap11mı 

zam yiizdc 10 ile yiizde 20 arasında-

Fakat pazar günleri eskisine na -
zaran biraz daha ucuz bir tarife tat-

bik etmek bahanesile, hafta arası fi
yatlarını ateş bahasına çıkartmak, a
çık bir ihtika.rdır. d.ıt. 

vazife alıyor, Çine geçerek isyanlan 

t~tırıror. 

'lıhayet Çınde mareşal Çang kay Şek
beraber çalışmaya başlıyan Trebiç 
tkoln bir giln alelacele lnıı;iltereye dö. 
ı·or. Orada bırakmış olduğu ve ! ngiliz 
:u:;~ında çalışan o~Ju. bir suç yüzün· 
ı a~keri mahkeme karan ile. idama 

rin fiyatı 3 lira!J'<X çıTcarılnıı..ştır. Bu 
suretle yiizdc yüz bir :ııam yapıln,,.., -
tır. 

Gc9eıı seııe ya::iııoda bir şey içnıek 
şartile antre Se? h-;.stti. Bu sene ayrı
ca 15 kuruş duhı1liye alınmaktadır. 

Plajların pazar fjyatlarmı indirme
yi düşiinürken, hafta arası günleri 
fiyatlarını arttırmalt şöyle dursun, 
bilakis tenzil etmek icap ederdi. 

Gefllltt Bene ycııi plaj mii3tesııa ol
mak ilezere dirier plôjktr d.'l adi gün
lerde kiiçiik kabineler mr kri-ri için 
!O ile 25 kuruş ara,•mıdaydı. Pa::Y.t,r 

Büyük bir gayret ve hü.snil niyetle 
hayat ve eğlencenin ucuzıtıtdm.a.sına 
çalı.şıldığı muMıkkaktır. Fakat, tat -
bikat bunun tamamil.e aksi bir neti
ce vermektedir. 

Belediyenin nazarı dikkatini celbe
deriz. 

Dimyata pirince giderken, evdeki 
bulgurdan da olmıyalım. 

kum edilmic:tir. Jngiliz hükümetine 
acak mühim ;ırları olan Trebiç oğlu. 
kurtarmağa muvaffak olacağına e. 
dir. 

Ucuzluk bu mudur~. Yazımı bu 4- HABERCi 

'akat, ha\'a bozuror, vapur geç kal~
. Trebiç Londraya geldiği zaman og. 
;oktan idam edilmiştir. 
~unun üzerine tekrar Çine döne~ Tre: 
Linkoln üzerindeki bütün vazıfelen 

~kr\'or '-'e rahip elbi~esi giyerek bir 
1astıra çeklliyor. . 
ugün de artık. ömrünün son günlen· 

ço ın sgıo ıralkuaıro 

veırnne ml\lızn~ K 

L Q;\DRA belediye meclisi azasından Sorenson Lon. 
d.ra posta ve telgraf ve telefon idaresi müdürlüğü

ne müracaat ederek telefon çıngıraklarının kulağa daha 
boş ~elecek bir şekilde rslahını istemiştir. 

sıl vatanı olan Macaristanda yaşa
a karar vermic: bulunm·or .. 

akat bu kararı~da sami~i (l)up olma. 
zihinleri me~gul etmektedir .. 

l§Jemefi bevaz keten caket. Bu 
1 • 

~gok sade, sade olduğu kad<tt da 
tarif bir cekettir. Dü~meler iç 
taraftadır. 

Sorenson müdüre: 
_ Telefon çmgıraklıırr insanın uykusunu berbad edi. 

yor; demiştir geceleyin bütün bir eYde uyuyanları uyan
dırıyor. Bun u değiştirmek lazımdır. 

Müdürün cevabı şudur: 

_ Bunu blz de düşündük ... Musiki~inaslardan mürek
kep bir heyet toplattım. Bunlar düşünüyoı !ar, çıngırak 
yerine üç dakika clevam edecek bir vızıltı çrkaran ve ayni 
zamanda yanan bir lamba koymağı, veya billfıri bir ses 
)lU$ule getiren beyzi bir çıngrrak, yahut da üzerine küçlik 
bir değnek ine!l tahta bir gang kullanmak istiyoruz. 

Hatta telefonda. "çalıyor" y:ı.hut ' 'abone başkasiylc 

görüşüyor" işaretlerini veren çıngırak sesleri yerine mu. 
a.yyen müzik parçalarını çalan ufacık framofon plakları 
kullanmak fikrindeyiz. 

* ongnute ıredl ~ nok IKaırrn k~rtt lQıır 

1 NGILTEREDE güzel sanatlar müzesinde teşhir e. 
dilen karikatürlerin en eskisi, yani tngilteredc ilk 

karikatür meşhur Fransrz ressamı Vatto tarafmdan ya

pılmıştır. 

Bu karikatürün ne sureti~ yapıldığına dair müze reh. 
berinde şu izahat vardır: 

"Vatto bir gün hasta ve bitkin bir halde Taymis neh
ri kıyılarında dolaşıyordu. Fransadan kaçarak fngiltere
ye sığr.ımış bir Fransız doktoru ile karşılaşır. Doktor rcs. 
samı bir bira!laneye davet eder; birkaç kadeh bira içer
ler . Vatto doktora hastaJığmdan ve ümitsizliğinden bah. 
seder. "Çok bedbinim, insanları olduklarından başka tür
lü görüyorum. MeselA bilir misin seni şimdi nasıl görüyo
rum., der. ve birahanenin giirültüsü içinde eline .bir kalem 
alarak doktorun karikatürünü çizer.,, 

H©Dft~b!lltltaı Veırsay saııraıı::a 
yoınıoını aı~lfilaUo saıOoırDY R 
~ ARIS civarındaki mcehur Versay sarayında bir 
r- aynalı salon vardır. !ngiliz kralı Parise geldiği 

vakit burada şerefine yüz elli kişilik bir ziyafet verilecek. 
Holivutta Mari Antuanet filmi çevrilirken Amerika re. 

jisörleri bu salonda kostümlü bir balo vermeği düşünmüş
ler, Fransaya adam göndermişler, salonun planlarını, al. 
dırmı;;lar. Holivutda da salonun tıpkısını yaptınnı~lar

drr. Fakat salon yapıldıktan sonra 500 figüranın bu salo
na sı~madığı görülmüştür. Şirket direktörü figüranların 
sayrsını azaltmak isteyince rejisör itiraz etmiş, Fransız 
kralının verdiği baloda 500 kişiden az davetlinin bulun. 
ması imkansız olduğunu söyclmiştir. Bunun üzerine sa
lon yıkılmış \"e yeniden iki misli büyük olarak tekrar ya. 
pılmıştır. 

~ 
(Çd}lfill.Q)c~ $~ffiHellft~ ıMı nzmecı 
'ttD!i'll <elfil aızaı~Uo d cSlB:tD !kalS Da 

K omiser Ernest Kin on beş senedenberi Nevyork 
zabıtasında çalışır; çalınmış otomobiller şubesi. 

nin şefidir. lşte bu adam 21 haziran günü on beş senelik 
vazife hayatının en rntırablt dakikalarını yaşamıştır. Son 
günlerde Nevyorka mahir bir otomobil hırsızı musallat 
olmuştu. Bu hırsız en işlek köşebaşlarmdan bile otomo. 
billeri aşınyor, ve gayet ustalıklı bir surette izini kaybe
diyorduk. Komiser bir~ok araştırmalardan sonra bu işi 
yapanın oğlu Harold olduğunu öğrenmiştir. Bu habe~i 
komisere veren polis, bu haydudun daima silahlı olarak 1 
gezdiğini de ilave etmiştir. 

Komiser: 

- Oğlumun bir meslekdaşı öldürmesindense silah çek. 
mesini tercih ederim. Demi~tir. 

Erııest Kin oğlunu yakalamak için, delikanlının meL 
resinin evinde bir tuzak hazırlar. Oğlunu yakalamak üze
reyken Harold silaha davranır. Fakat Ernestin yanrba. 
şmda oturan iki polis delikanlının ateş etmesine meydan 
vermeden revolverleriyle onu cansız olarak yere sererler. 

Buna Amerikalılar da akıl erdiremi. 
yorlar ve "gangsterler meselesi., onlar i
çin daima üzerinde uzun uzun konuşula
cak bir mevzudur. 

Bilhassa haydutlarla uğraşan Ameri • 
kan gizli polis teşkilatı reisi Edgar Hu. 
ver'in son defa neşrettiği kitap, bu iti
barla, büyük bir alaka uyandırmıştır. 
Edgar Huver ''gizli insanlar,, ismini ta. 
şıyan bu kitabında Amerikan haydutla • 
rı meselesini, bütün salahiyet ve tecrü
besi ile gözden geçirmektedir. 

Edgar IIuver bugün Amerikanın ilk 
planda gelen şöhretlerinden biri halinde. 
dir. Bilhassa son bir çocuk kaçırma ha.. 
disesindc faili, kendi aramaları ile, der
hal bulup ortaya çıkarması kendisini 
herkese takdirle tanıtmıştır. 

Amerikan gizli· polis te~kilatr müdrü -
en-ela. '' ~ngster,.lerin ruhiyatını ele a. 
lıyor. A• lerikada bu ağır suçlar, cezasız 
kalmaiasma ragmen daima niçin işlen. 
mektedıt' Haydutlar bu cesareti nereden 
alıyorlar; bu suçları nasıl bir sevkle işli
yorlar? 

Edgar '. U\' r bunları izah ederken şöy 
le diyor: ~ 

Amcn::ınlillaydudu kanuna karşı gel . ~ 

mck, k:" u u i!1llemck a ..... ·ıe ' 
ğil, kaı!un varını , yokmuş ~!ı'. .ımursa
madığı için suç işlemektedir. Hiçbir ha. 
reketinde kanunun karşısında bulundu. 
ğunu akhna getirmez, suç işlerken bir
gün ceza göreceğini düşünmez .. 

Gene "gizli in~anlar,. kitabında polis 
te5kilatınm reisinin yazdığına göre, A. 
merikada 250 bile yakın sabıkalı \•e bu 
haydutlar cinsinden katil \'ardır .. Bir A
merikalı hergün bu 250 bin haydudun 
her taraftan kendini tehdit ettiğini görür 
gibi olmaktadır. . 

Bütün Amerika birle~ik devletlerinde
ki nüfusu bu 250 bin hayduda tal(sim e. 
derseniz he:- birine ıl26 kişi düşmekte
dir. Yani, herkes için 2·16 da 1 haydut 
eli ile ölmek ihtimali vardır .. 

Amerikada haydutların çoğalmasına 

scbeb ne? Bilhassa son on be~. yirmi sene 
içinde Amerikanın haydut memleketi ha
line gelme:-inde ne gibi ~eylerin tesiri 
rnr? 

Edgar HU\·er bunu da araştınyor Ye 
Amerikan gangsterliğinin ~hret bulma. 
smı. Amerikanın haydut yeti~tirme bir 
yer olmasını, bu kibar haydutluğun bir 
kahramanlık haline gelme,.ini en büyük 
amil olarak görüyor. 

Hakikaten, bugün Amerikan havdutla 
n üzerine bir edebiyat, bir sine~a bile 
te~ekkül etmiş bulunuyor.· Amerikada 
\'e Avrupamn hemen her memleketinde 
en çok satılan kitaplar ''san neşriyat .. 
denilen cinai romanlar. hırsız, polis hi. 
kayeleridir. KO\·boy filmleri de bilhassa 
çocukların en büyük heyecanla seyret
tikleri filmlerdir. 

Bu suretle, haydutluk \'e bilhassa A. 
rikam·ari haydutluk (gangsterlik) bu-

· günkü gençliğin kahramanlık olarak kar
şıladığı bir şey haline gelmektedir. Kü. 
çüktenberi zihninde, gerek ancsinden din 
lediği hakiki korkunç masallar. gerek 
kitaplarda okuduğu maceralarla, bir ma. 
cera dünyaq yaşatmakta olan çocuk. al
dığı terbiye de buna müsaitse, hayata a. 
tıldr~h zaman, haydutluğa müstait hir 
ruh ta~ımaktadır. 
Eğer. bulunduğu mc,·ki, muhit, hayat 

şeraiti buna mü<::ait ic:e, nnun da bir gan. 
gc:;ter olmamasına sebeb yoktur. O za
man karşısında. suç i~lemekten, taban. 
cah. otomobilli maceralara atılmaktan 
kendisini alacak valmz hir kanun vardır 

~ Devamı 11 incide 
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Yazan: Gerald Kelton - 27 - Çeviren: F. K. 

Lordun sabrı 
daha çok 

f aşmıştı: istiCvabım 
sürecek mi ? 

Güssi evvela, golf bastonu imal e . - M. Mordavnt da Entellicens Ser. 
denlerin bunlar içine neden kağıt koy- visten miydi? 
maya lüzum gördüklerini kendi kendi- - Galiba. Öyle sanıyorum. Fakat 
ne sordu. Yoksa bu kağıt zavallı Mor. kat'i olarak söyliyemem. Yalnız umu
davnta mı aitti? Belki de rulette ka- mi harbde binbaşı Kardenle beraber 
zanmak usullerini gösteriyordu. Güs- casusluk işlerinde çalıştığını biliye -
si, kağıttaki yazıları okumağa çalıştı rum. 
Fakat bunlar bilmediği bir dilde ya. Müdür kendine hitab ediyormuş gL 
zılmıştı. Bunlar herhalde mühim bır bi mırıldandı: 
şeyler olsa gerekti. Mordavntın ölü- - Mükemmel! şimdi muammanın 

mündeki sırrı aydınlatması ihtimali bazı noktaları aydınlanıyor. 

bile vardı. Denisin, tereke arasında - Ne söylüyorsunuz Allah aşkına! 
harıl harıl bir şeyler aradığını şimdi açık söyleyiniz de ben de anlıyayım. 
hatırlamıştı. Bu hatırlayış Güssinin - Affedersiniz Maylord. lz üzerine 
koltuklarını kabarttı. Denisin o kadar geldiğimi sanıyorum. Fakat daha ev-
aradığı şeyi, işte kendisi bulmuştu. vel size bazı sualler sormam lazım. M. 

XII Mordavntın öldüğü gece geçen hadi-
Saat 14 ü çalarken lord Stretford selere dair bildj.ğinizi !Utfen söyler 

Monako polis müdürlüğünden içeri misiniz? 
girdi. Herhalde bekleniyor olmalıydı - Mordavnttan bahsetmeye ne lü. 
ki kendisini derhal bir memur karşı- zum var? O öldü ve siz bu ölümün in
ladı ve doğruca müdürün odasına gö. tihar eseri olduğuna kanisiniz. Bina-
tilrdü. Müdür ayağa kalkarak hürmet- enaleyh biz şimdi binbaşı Kardenle 
le karşıladı: meşgul olalım ve onun hayatta olma. 

- Tam zamanında geldiniz May- sını temenni edelim. 
lord. - Hayır! Hayır! onun öldüğüne 

Lord Stretford çok sinirli görünü. ben kani değilim. Ancak iki hadise a. 
yordu. Denisin yirmi dört ~aattir or- rasında m~terek noktalar olduğunu 
tada görünmeyişi onli endişE:ve düşür- sanıyorum. Lutfen siz bildiklerinizi 
mliştü. Bu sebeble o sabah slat onda söyleyiniz. 
polis müdüriinü ziyaret etmış, tahki. Lord Stretford o geceki hadiselere 
kat yapılmasını istemişti. Şimdi bu dair Güssiden duyduklarını müdüre 
tahkikatın neticesini öğrenmeğe gel- anlattı. Müdür esasen bu hadiselerin 
miş bulunuyordu. ıı· bir kısmını biliyordu. Fakat işte Olga 

- Bir şeyler öğrendiL~ 1 , "lli? Bedruşkanın alakası bulunduğunu, 
- Evet ve hayır. Pek .,.ar.şey bili • Güssi söylemediği için bilmiyordu. Bu 

;:r«un f"..;ıka t geri k/i'ıli'nın~ da tahmin noktayı öğrenince alaka gösterdi ve 
ediyoı'1tlrı.. ba.zı sualler daha sordu. Öyle ki lor .. 

- öğr~ndiklerinizi lutfen sÔyler dun nihayet sabrı kalmadı: 
misiniz? - Beni mütemadiyen böyle isticvab 

Polis müdürü kurşun kalemiyle oy. mı edeceksiniz? Binbaşı Kardene da-
nıyarak.: ir bir şeyler öğrendiniz mi? Öğren • 

- Bana biraz binbaşı Kardetıden mediniz mi? Bunu söylemenizi istiyo-
bahseder misiniz? dedi. Onun hakkın- rum. 
da öğreneceğim şeyler çok faydalı o- - Rica ederim Maylord, sinirlen • 
labilir. Dostları kimlerdir? bilhassa meyiniz. Şimdi meseleyi açıkça gör • 
düşmanları var mİydı? meğe başlıyorum. M. Mordavnt katle. 

- Harbde Karden İskoçyalılar ala. dildi! 
yındaydı. - Bravo! Bunu şimdi mi farketti-

- M. Mordavntm. bulunduğu alay niz? Peki ne yapmak fikrindesiniz? 
mı? - 1şte müşkülat burada. Bakın si. 

- Evet. Gayet sıkı arkadaştılar. ze izah edeyim. 
Harb madalyası kazandı. Sonra kendi- - Müşkülat ne demek? Mademki 
sine "Distinguished Service Order,, katledilmiş, katilleri bulmak lazım. 
nişanını verdiler. - Sabırlı olmanızı rica ederim. M. 

- Ne gibi bir hizmet için? Mordavntın evvela intihar ettiğini 
- Casusluk. Almanyada iki sene zannetmiştik. Fa!ı:at tahkikat yaptır-

müddetle kalmıştı. maktan da geri kalmadık. Monakoda 
Müdür başını salladı: sebebi izah edilememiş ölüm olmaması 
- Cesur adammış! lazımdır. Burası malum ya eğlence ve 

- Şimdi resmen tekaüd nezaretinde zevk şehridir, cezasız kalan cinayet-
çalışıyor. Fakat el~.n Entelliceruı ser- ler olursa biz müşterilerimizi kaybe • 
vise mensub olduğunu sanıyorum. deriz. İşi intihar maskesile örttük a-

... Dll[I!JIJ J;l llJ.l[EIDJlllOOllRmJll-~ 

ma tahkikata devam ediyoruz. 
- Bari bir şeyler meydana çıkara. 

bildiniz mi? 
- Teferrüatı geçerek size esaslı 

noktaları anlatayım. Birkaç ay evvel 
gazeteler büyük bir casusluk teşkilatı 
meydana çıkarıldığını yazmışlardı. 

işte o zaman yapılan tahkikat sıra -
smda da bir yat nazarı dikkati cel. 
betmişti. Bazı hadiselerin vukuu sıra
sında civarda daima ayni yat bulu . 
nuyordu. M. Mordavntın ölümü gecesi 
yatın Trayas önünde olduğu tesbit e
ğildi. Bu yatın biraz evvel bahsetti. 
ğim casusluk işleriyle alakası oldu -
ğunu sanıyoruz. 

M. Mordavntın da casuslukla ala . 
kası olduğunu kabul edince yat sahip
leriyle aralarında bir rekabet çıktı • 
ğını tahmin edebiliriz. 

Mordavntm öldüğüne kanaat getir. 
miş bulunuyoruz. Denize ölü olarak a
tılmıştır. Otopside ciğerlerinde su ol. 
matlığı tesbit edildi. 

- Peki ama, bütün bunların binba
şı Kardenle alakası ne? Onun şimdi 
nerede olduğunu bize anlatıyor mu? 

- Müsaadenizle devam edeyim. Bir 
kaç gündenberi yatı ve yolcularını 

gizlice tarassud ediyoruz. Bu yolcular 
arasında baron fon Störhaym isminde 
biri var ki geçen gün akşam yemeği. 
ni M. Kardenle beraber yedi. Ayni a
dam Palm • Biç'de çalışan kadınlar
dan biriyle alakadar. M. Kardenle be. 
raber yemek yedikten sonra bu k~dı
nı odasıuua, :tıya'ret etti. Bu kadxn 
kim b'Utyö1'Wı.11sunuz? Biraz evvel ba-
na ~ii JJ,lpJ,~ımys Olga Bedı;uş. 
ka... ( Oc\lamı Yıtr\ 

- Büyiikbaba, bu hayvanın adı ne'f 
- Dur oğlum, gözlüğümü takayım 

da ba1cayım' 

Çevire n : li'JI a:ın ır lYI o o a lfn 
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Gece yarısına doğru sucu 
Haydarın kulübesini bastık 

- 51 
- Ona bakma, dedi. Bazan damarı 

tutar, ne söylediğini bilmez. olmuş, 

geçmi şbir vak'ayı saklamakta ne mana 
var, Yaptığımızın cezasmı çekiyoruz 
işte ... Onunkisi laf ebeliği.. Mademki 
o kadar merak edi~rsun, ben anlata
yım, sen dinle, meraktan kurtul. 

etti, aklımızı ıseldi, kandırdı, ikimiz 
razı olduk. 

BIÇAKLANAN EŞEK! 

Gece yansrna doğru tfaydarın 
lübesinin önüne gel:lik. üçümüz 
yüzümüzü maskelemiştik. Hüseyin 
di ki: 

tek 

Sözünü b~rince cebinden tütün pa
ketini çıkardı, kalınca bir cigara sardı, 
ateşledikten sonra satırları, beyinlerde 
garip bir inziva ve müphem bir merha. 
met hissi uyandıran eski bir hatıra 

defteri okur gibi, kah ezgin, kah çiğ, 

fakat çekingen bir lisanla anlatmıya 

başladı: 

- Kulübeye girmeden bir yol ah da 
uğ~amak lazım. Eşek orada bağlı , 1 

ZENGtN· SUCU! . 

- Haydar altmı~lık bir ihtiyardı. 

Kırk beşlik bir karısı, iki de çocuğu 

vardı. Çocukların biri iki, öteki de dört 
yaşında idi. O, ne bir çiftci, ne bir dük
kancı ve ne de büyük bir tüccardı. Bir 
sucu idi. O ... Evlere eşekle su taşıyan 
bir sucu .. 

Haydan herkes fakir, güçlükle ge
çinen bir adam bilirdi. Fakat bazı ihti
yarlar. Kazanın eııkileri onun için ıun. 
lan söylerlerdi: 

- Suculuk yaptığına bakmayın, on
da çok para var. 

- Altın babasıdır o .. 
- Kazandıklarını harcamaı, toprak-

ta saklar. Pinti herifin biridir. 
Mehmed ifo kazada hamallık yapı. 

yorduk .. Hüs.,yin d. biai"' s>bi h:::ı-·1~· 
Hepimiz bir hand2 y:ıtryorJUk. Ah • 
baplrğzmız çok ileride idi. ' 

BİR TEKLIF 

Bir gece, Hüseyin bizim odaya gel
mişti. Şuradan buradan konu,urken, 
söz 'döndü, dolaştı sucu Haydara geldi. 
Hüseyin onun parasmın çokluğundan, 

altınlarından bahsetti. Hırsımızı kö -
rükliyecek laflar söyledi. Ve sözlerini 

ki anırır. Ömer uyanır, sonra bir 
yapamayız, elimiz boş döneriz. Bur 
için evvela eşeğin bir çaresine baka! 

Güldüm: 
- Ayol bu köpek değil iri, ayak ! büt 

leri duyunca havlasm. Bu eşek ... E de 
ayak sesi duyunca anırır mı hiç? ver 
defa işidiyorum. 

- Ne olur ne olmaz. Anıracağı 
tar. İşi sağlam kazığa bağlamak d 
iyi değil mi? Haydi benimle gel.. 

Hüseyinin fikrini anladım, eşeği 
dürecekti. Yüreğim sızladı. Fakat: 

- Hayır!. 

Diyemedim, onunla beraber a~ 

girdim. 
Hayvancağız samanlı toprağın üzeı 

yatmış, bacaklarını uzatmış, rahat 
hat uyuyordu. Belki de rüya görü} 
du. 

Hüseyin eşeğe doğru ilerledi. Eli 
deki kamayı karnına, boynuna scıpı 
mıya başladı. Dördüncü sokuşta, bi~ 
eşek nallan dikti. Bu baskının ilk k 
b--

Ahtrdan çıktık, kulübeye y ... 1..1..,
9 

Yavaşça kapryı açtık. Mehmedi., 

betçi bırakarak içeri girdik. Küçük 
lambanın aY'dınlattığı kulULıe:tte:, gıçr 
ğüm ilk manzara §U oldu : 

Ana, baba, çocuklar ve bir de ba 
bir kadın, tatlı bir rahavet içinde 
yataklarında uyuyorlardı. 

BAŞSIZ BEŞ CESET l . 

kul 
nı 

rad 
e\'\· 
d1 

içle 
öne 
lan 
ilk 
sizli 
ccsi 
bın 

kapi 
O?ı~ 

ôa:r 
de il 

(ta 

şöyle bitirdi: Ben, sessizce etrafı araştıracağx-ı, 
- Meşhur sözdür, yemeyenin para. §ey bulamazsak, Haydan uyandırrp 

sım yerler, derler. Mademki bu herif şan çıkaracağız, sıkıştırarak, eziyet İş 
te pintilik ediyor, şuna bir iş edelim, derek hırpalayarak paraların bulund Pal 

Hayretle sordum: ğu yeri söylemeğe mecbur edece -
- Nasıl bir iş?. zannediyordum. Halbuki, iş hiçte z yola 
- Kulübesini basalım. nettiğim gibi olmadı .. Hüseyin kulii kUV\ 

- Nasıl clur camm?. ye girer girmez hemen Haydarın ti gemi 
- Bal gibi olur. Kulübe kasabada rine atrldı. Göğsüne oturdu. Eşeği oldu. 

değil ki, gürültü, bağrışma olur diye dürdüğü kama ile boğazından kesti. : "zehi 
korkalım. Şehrin tenha bir köşesinde .. fasrm ayırdı. Bir tarafa attı. diye 
Esasen bağırmak isteseler de buna Bu sırada karısiyle, öteki kadın da .. 
meydan vermeyiz. Ben baskını yapmıya yandr. Bu korkunç ve feci manıar den, 
hazırım, nasıl kendinize güvenebiliyor görünce acı bir çığlık kopardılar. H ilk a 
musunuz?. darın karısı kocasının başşsız cesedi sonr 

Evvela teklife razı olmadık. Baskın, üstüne yıkıldı. Saçlarını yolarak ağ Pa 
hırsızhk, pek kötü ve ayıp bir iş geldi mıya, haykırmağa başladı. O, zi 
bize .. Fakat Hüseyin allem etti, kallem (Devamı l'm düş" 

lf-1 ll•Et.u.ı:•™t:J!:!JIQlJIErDllllll na~ıl 
- . . . . bagla 

sa bir daha adını bıle anmamak. Kıbarlar alemının ne d Bro 
neceğine gelince: 8.şıkrmı böyle yapayalnız görmek, kendi Maki 
madam dö Mofrinyöz'ün veya ihtiyar markiz dö Bosean'ır _ 
!onunda gülümsemekten daha az tehlikelidir; oralarda ş. So 
insanın etrafında hafiye eksik olmuyor; Makumer gibi ad : 
bir ejder sayılan bir adama alaka göstermekle şüphe edi d ı. 
mi, insanı çeşit GCşit gözler takip ediyor!... e. mL 

Lui, her zaman olduğu gibi, perestişe layık denecek derece. 
de iyi bir adam: onun aşkı işliyor, benim muhabbetim ise naza. 
rt. O bahtiyar, çiçekleri tek başına topluyor ve onları yetişti
ren toprağı hiç düşünmüyor. Doğrusu gıpta edilecek bir hod. 
g8.mlık! bir anne, - ben anneleri öyle tasavvur ediyorum • ev
lıidma bir zevk temin etmek için kendini parçalamağa nasıl 
razı olursa ben de, bana pek ağır gelmesine rağmen, Lui'nin 
tatlı vehimlerini idameye çalışıyor, onun yolunca gidiyorum. 
Sevinci o kadar derin ki gözlerini kapıyor; bu sevincin akisle. 
ri bazan bana da vuruyor. Ben onu, kendisini bahtiyar kıldı. 
ğımdan emin olmanın verdiği memnuniyetle dolu bir tebessüm 
veya bir bakı~la onu aldatıyorum. Bunun için ben ona, ev için. 
de "yavrum'' diye hitab ediyorum. 

Allahla senin ve benim aram11.da kalacak olan bunca feda
karlıkların mükafatını bekliyorum. Analıktan çok şeyler bekli. 
yor, çok şeyler ümid ediyorum; onun için çok fedakarlıklara 
katlandım, bana bugün Gôk şeyler borçludur: hakkımı alamı
yacağmı diye korkuyorum. Annelik benim azmimi inkişaf et. 
tirecek, kalbimi genişletecek, sonsuz, hududsuz sevinçlerle fe
dakıirlıklarımın mükafatını verecek: ondan bütün bunları bek. 
liyorum. Yarabbi! timidlerimi boşa çıkarma, bütün istikbalim 
buna bağlr, daha müthiŞi, faziletim, namusum buna bağlı! 

zımgelen kuvveti verdi. Bende bilinmedik, daha dağrusu mem
nu şeylere karşı bir heves var; buna çok üzülüyorum, çünkü 

Onunla başbaşa konuşmak fikri aklıma gelince içinde mıyen 
sen ne asabiyet duydum; tasavvurumu kuvveden fiile çt mak t 
mak için ne yapmak laz1mgeldiğini, onun ne biçim bir n• bun11 

vereceğini uzun uzun düşündüm. Ah! sen de burada olsa) uza\t 
t~reddi.id denilen o karışık sarayın dehlizlerinde kendimizi sarn;t 
bedip saatlerce konuşur; geceleyin, karanlık ve sükut içi kopun 
Şoliyö konağının ıhlamurları, mehtabın bin bir oku ile yer ku tar 
V\lrulmuş o güzel ıhlamurları altında bir ilk aşk telakisin S:m-a 
yi ve kfiti.ı her anını seninle hayal edip zevkini çıkarı spid!.. 
Çırpınarak: "Rene, Rene, neredesin, Rene!,. diye bağırdım Har 
te mektubun tam o anda gelip barutu ateşledi. artık kılı i;inde 
yarmaktan vazgeçip kararımı verdinı. Penceremi açtım ve d;ın ~ 
kalıp bakan aşıkıma bir mektup attırn; bunun içinde, bahçic:i zor 
urundaki küçük kapının anahtarının bir kahbı ile bir de şt maray 
trrlar vardı: 

xx 
.. T..tttiz'den Rene/ ye 

Haziran 

B ENt M ev kadını .olmuş meralciğim, mektubun tam za. 
manında geldi: bana, gece gündüz zihnimi kurcalıyan 

pek cesurane hır tasavvuru, makul ve haklı bulup icra için la. 

biliyorum ki bu yüzden benim içimde, bu yaşadığım dünyanın 

kanunları ile tabiat kanunları arasında bir çarpışmadır ola. 

cak. Bilmem bende tabiat, cemiyetten kuvvetli mi? fakat her. 

halde o iki kuvveti birbirile uzaklaştırmaya kalktığım oluyor. 

işi açıkça anlatayım: Felipe ile gece vakti bir saat, bahçe

mizin ta ucundaki ıhlamur ağaçları altında yapayalnız konuş. 

nıak istiyorum. Hiç şüphesiz bu arzu düşesin bana gülerek tak. 

tığı, babamın da münasib buld_uğu "gözil korlcmaz 1wdın" adı
na layık bir kızın arzusu ... maamafih o kabahatimi yine ihti. 

yat ve usluluğa uygun' buluyorum. Hem duvarımm dibinde ge. 

çirilmiş bunca gecenin mükafatını vermek, hem de bu yaptığımı 

Felipe'nin nasıl ka.rşrhyacağını görüp hakkında ona göre bir 

hüküm vermek istiyordum: kabahatimi bir ilahenin ihsanı gi

bi karşılarsa ona varmak; yok, Şanzelize'den geçerken bana se. 
lam verdiği zamankinden daha az hürmet göstermeğe kalkar. 

"S' . d lTkl ' t . · · l k · t· D n Seyir: ızın e ı ı er e menıze manı o ma ıs ıyorum. uv. ~Fransı 

düşerseniz yalnız kendinizi öldürmekle kalmaz, sevdıgkada:::la 
söylediğiniz bir kızın şerefini de mahvetmiş olursunuz. "\·or· 'sü 
size gösterilen itibarın yeni bir nişanesine, yani ayın çec!!k~t k 
bahçenin. ucundaki ıhl~mu:ıarın karanlıkta kaldığı santt<cla:-c ecl 
nutımak ıçin beklenmcge layık mısınız?,, lier;ey 

(Devamı Var) 
ııeye ro 
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~lürettebat hiç konuşmuyor; mu~at 

- Yeni bir şeyler var mı? 
- Çok kapiten! 

iz 
- Nedır o, çok olan? 
- 17 :::elinelık filotiJlamızdan şu anda 

1 sefine mc\cut! 
Brodey bu ~öze inanmak istemedi, 

gözlerini açtı; telaşlı bir hareketle yerin 
z den kalktı heyecandan titriyen bir sesle 

tekrar sordu: 

gevezelikten eser ~or~nmuy~~du. üen~le
bilirdi ki bir ıelaketın hıs~ıkablel\ ukuu 

.. ·ttebatın kalbine çökmüş; kara, kap. 
mure . . b . 1 kara bir his hepsinin beynını ugu a· 

mı~· gönüllen karartmıştı. 
,, d k" 1 Turkm azla Satır arasın a ·ı mesa e 

1 5 kilometreye yakın gıbiydi. Kapiten 
J~n Gayyar ağ maniin yanına yaklaştı. 

- Ne dedin? .. anlamadım .. g~,1 \'e Türk topçusunun ate~w.e tu_tuldu.-
Filotilla. nk k _ ·ırada Tuı .--u, az heni.tz Ere ·oy ·o-

b dan .1 gemi mi kalmış? .. 
- E\'et kapiten? .. 
- 13 tane~ı ne olmuş? 
- Arızalar sebebile _,·olda kalmışlar! 

uı 

- Bana neden haber vermedin? 
- Dir"-eği diindüğümüz sırada artık 

bütün irtibat kesilmiş, ne pırıldakla ne 
de başka bir ışık yoluyla hiçbir i:-;arct 
\'erilmez olmuştu. O en tehlikeli en ko~· 
kulu dönemeçte herkesin bütün cfü::katı
ni rota\'a ha$retti~ini sanmı~tım. 5.00

· 

d radarı da hiçbir işaret verilmedı. Bıraz 
' . . t - ~"ru"-turrna-ev\'cl tekmıl ıçın yap ıgım ="' ~ 

d:t c:nn vazh·eti ö~rendim. O da bınız ev: 
. . . F'Jt·ıı·dan 4 gcmı ,·el söyledii:':m gıbı.. · ı ı a 

kaldığıdır. 
bu c:özlerile 

Brodey varda bandranın · . 
. de 4 gcmı ne. 

a!ıkla.,,mı~tı. 17 gemı nere 
redc\'di? .13 tanesi ne oırnu~tu; bunların 
. : . ·a uUradıklarım 
ıç!erınden .t tanesı arıza} ~ . 

.. .. h b • , d·ı fakat gerıye ka-
J o;ıce a ~er \·crmışıer · . 

l 9 f. e oırnu.::tu .. Beynınde bu an se ıneye n > A • 

1i .11 ff k' ·et"ı·zJif1in, hatta becerık· 
ı . .- muva a ·" . "' 

1 . rw· d ~ ·1 wgu bir ağırlıkla dü~ün. 
sız ıgın ogurc u 8· d .15t.ıc,·a-" . ·,·en ro ey :ı ccsıne veçhe vercmı, 

k bma de,·am etti: 

- Peki kulanlar kimler? 
- Bac:ta rilotilla kılaruzluğunu yapan 

gu ıı dola'-'mı" Erenköyü bordaiamı~. 
yunu , "' . 
üzerinde kı) amel koparan kendı donan. 
masının ateş :;ahası altında rotasına de-

vam edıyordu. . . • 
Turkuvazda herke::; ağır bır kabusun 

buııaltıcı tesırı altında bulunuyo~, si.ıva
ri<!:!ıı makine sılıcısıııe kadar kımsemn 
a•rıı nı bıçak açmıyordu. Arada sırada 

t·Jıtel:ıahırın cıvarına düşen tek tük mer a .. 
mıler herkesin yüreğim ağzına getırıyor. 
denizin üzerine hüküm süren cehennem 
:;ağan~klarının seı pin tisi heyecanı arttı 
rıyor, Turku\'az bu hava içinde Boğa.: 
sularında ilerliyor, arkadaşlarını takıp 

ediyordu. 
Bir aralık sefine (Staper) etti.. Pres. 

kop yanında bulunan süvari duru§un 

sebebini öğıenmek istedi. Yam başında 
duran preskop gediklisi tG.idlorey) e ses· 

lendi. 
- l ley Gidlorey! 
- Emret kapiten .. 
- Neden durduk? 
- Gidıp anlayayım kapitcn! 
L orey, kapıya do~ru ılerlerken kapı 

vuruldu. kumandanın gır demesini bek. 
Jemeden ikinci süvari 1 Ianri Mervey İ

çeri girdi. Süvari sordu: 

M o ~o ır:ı o o aı ırDa ~a.ı l,Q) u Deı «:a1 k 
Beşik ta şh \ v alır 0 ifil ~~ @iğ) lYı ır~ d::!ı ını 

Bugü~~~~e~Yı~iş hiç Atletizm müsabaka-
bir ceza yoktur. 1 

Dünkü gazetelerden birinin yazdı. a r 1 n 1 n p r o g r a m 1 
ğı, memleketimizin güzide futbolcü-

lerinden Beşiktaş kaptanı Hakkının 1aklffllmlZ hangi afleflefden 
müebbed boykot karariyle cezalandı. 

rılması işini yine dün tekzib etmiş- mürekk en 
tik. r 

Bir oyuncuya ebedi boykot cezası . 

nın ne şekilde ve hangi disiplin heyeti 
tarafından verilebileceğini bilmiyen 
bu spor muharrirleri gazetelerinin 
bu ğlinkii nüshasında da ayni hava
disi tekrar ederek kendilerini müda • 
faaya kalkışmakta olduklarını hay· 

retle gördük. 
"Amatör sporculuğumuzun (!) a. 

lcybinde yürünmesine en çok sebeb o. 
lan bu dayak kahramanlarının teczi. 
yesi sporumuzun tasfiyesi namına ar· 
tık bir \'ccibe olmuı;tur .. diyen bu ga. 
zct""P sorasız: bu işte niçin bu 

klılar ısrar ediyor? 

İ. S. K. Atletizm Fc.:erasyonundan: 
Türk Mısır ve Yunan atletlerin:. iştira

kile Ft!ncrbahçe stadında yapılacak 

n.üsabakaların programı aş<.ğıda yazı

lıdır. 

Cumaı lesi giinü 
ımartesi sa.at ı 6,30 dan iti'·"ren: 

110 mania, 100 metre, rnoo metre, 
400 metr", 800 metre, 100 metre, ii -
ç:.:.1cü kategori, 400 metre :.içüncü kate
gori, Gülle atma, uzun atlama, sırıkla, 
cirid atma, 4x400 metre. 

Pazar glinü 
Pazar saat 16.30 dan itibaren : 
2o:ı metre üçüncü kategori, 200 met

re, 1500 metre, 400 mania, 10,000 met 
!'."C, 4x1Cffi metre, Balkan Bayrak yarışı. 

Yüksek atlama, üç adım, disk atma, i
kinci d::fa olarak drid atma. 

Hakemler 
Müsabakalara aşağıda isimleri geçen 

arkadaşların hakem olarak vazife gör

meleri rica olunur. 
A li Ünvan, Mur:fa Kazım, Hagopyan, 

Kan.gelidcs, Ahmet, Ali Rıza, Cemil 
Beler, David, Ali Besim, İhsan, D. L. 

Adil Giray, Luder, .Füruzan, Başaran, 
Semih, Sipahi, Ö. Besim, Hilmi Coşkun 

Atletler 

Malid. 
800 . Receb, Galib, Ahmed, K;emal, 

Mehmed. 
1500 :\". Rcceb, Galip, Artan, Keınal. 
5000 M. Artan, Hüseyin, Behzad, 

Hakkı, Manisa, 
10,000 M. Artan, Hüseyin, Sulhi. 

110 M. Mania : Vasfi, Yavru, Faik, 
Hrisafopulo, Sudi, Madencidis. 

400 M. Mania: Faik, Madencidis. 
4xl00 (T.I) Halük, İrfan, Kazım, 

Semih. 
(T. 11) Seyvan, Muzaffer, Nazmi, 

Cihad. 
4x400 T.1) İbrahim, Receb, Zare, 

Gören. 
(T.11) Halid, Mchmed, Faruk, Faik. 

Balkan Bayrağı: :hv--".:, Gören, İrfan 
100 M.3 üncü kategori: Cihad, Nev· 

zad, 
Sermed, Merih, Bülend, Neriman. 

400M.3 üp•.::ü kategori: Kazım, Mu· 
zaffcıJ Men , Fethi, M·rj'O, Vladimir. 

200 M.3 üncü kiJ,tegori: N ~riman, 

Bü\cnd, 
sük~eı:ı Said, Merih, Sermed. 
0:.ilit. tma: Veysi, Arat, Şerif, Çubuk, 

Yalç1n Sav, irfan. 
Dis1 Veysi, Yusuf, Arat, Sav, Yavru, 

Cerci l•s. 

kapiten "N~zmctirt idare:indeki B ll.. 
Oi'ı ~al.::ip. «len ı~::ıpiten Üıronun kum.an 
(}agy claki B 7, biz, bir de kol nihare:ı~· 
de ilerliyen Triton Fransız tahtelbahırı .. 

- Ne bnÖ()rMervey? Niçin staper e~ " ?4ü~bc;~~ J§\if.a~ ~OOrG~~\}etler 
aşağıda Y,az!hdır. , , lk ,,, .wb 

C~i ~ • Şerif, Melih, Valsis, Osmaıt. 
Yüks ·~·m'Jr.ma: Pulat, Jerfi, s· yya. 
Uzun ~'b- a: Süreyy , :Se}'.v~ , 1s-

tepan,. ) b • -

- Bunlar sapasağlam ra?.. . 
- E\'et kapiten. tekmil haberlerınde 

(tam) mallımatını wrdik~. 
- Ala .. Peki git! 4 dakıka sonra da 

hareket emrini bildirt 
- Ba.,üstüne kapiten! . d 

~ 1·ınca Bro ey 
t lşaret memuru dışarı çı \ 

Palmre söylendi: i ile 
- Gördün mü kapiten!.. 17 gem. d 

. 'lk 4 saatın e 
yola çıkmıştık .. Seyahatın 1 • • • 13 . . . .. .. u·· ka'·bettık. · kuv\'etımızın dörtte uçun ı .. 

. • . 1 "af hancı 
. gemımız muhtelıf scbcblcr e - Birisi 

oldu. Birini Türkler batırdı.. w 

.. .. rıl·acaırım ... 
· "zehirlendim .. SU\'Un u~tune ' ' " 
. . b'lmi,·onım o 

diye hJ')er , erdi. Ne oldu ı , 
da .. Sonra di~~rlcri hiç malumat ':er~~
den, orta' lan .yok oldular .. 1 lareketı~ız1'.n1 • 

b talısız ı' 
ilk adrmmcla ut:'radığıınız u 

i sonraları için de\ am etmc~e bari.. . 
Palmr bunu ı:e ta;;dik ne de rcdd~~~ı. 

O ih . . k a· . . 1 ·retıniı: butun z nını ·en ı ı..;ıne 1a.., '-'' 
:. .. . . • • . ~1 zarnan 

du..,unce<:ını Da' ı~tle buluşaca,, ~ 
" M - kestirmegc 

nasıl hareket yolu lutac::u!rnI 

bağlamış\ ı. 
I3rodey saatınc baktı. \'akit gelmişti .. 

Makineye e ·lendı: 
- Hare\et ! .. yarım yıel.. 1 Sonra dumen ınhırallarını da tekrar a~ 

. dr. Artık iınlcrinde ne mani hı1tlan ne 
beklen· de mayin tarlaları \-ardı. Yalnız 

1 miyen bir te adüfle bir destroyere rast~
·1· di kı mak tehi ike'-'i rr.e\ zuubah-: ol ahı ır ' 

huni! ·la Brodey pre-..lwpun sayesinde 
, t .. .. . l . J kLı,·u kola,·c.1 uza' :ın go~ur. ~ız enır. rnr . · 

sa\'U~t urahilirdi. Süvarinin elleri pre~ 
kopun tokazlarmda yumruklaşırken u · 

d .. 1 . . ·etle doldu. ku tara<;sut e en goz erı emnı} 
Sonra ma!dne telgrafına seslendi. Ful 

•ctt spı ... k 
ı Iarçkct ~aatinden heri binbir kor u 

i~inde ezile büzüle Boğazı suyun altın. 
dan ~cçmcJ;e te-:~bbüs eden filon~~ bu 
işi zorlukla ba~arabilen dfüt gemı~~ Mar 
maraya do~~u yolfnrına de\·am cttı. 

-3-. ı ·ı·:·rko\•az Seyir hattını takıp ecen u . 
ran~rı tahtelbahiri, kol yanmdakı. a:

~ . · - d - ıcırık"lİ bilmı· ·arla~ları ~afırın u~a ıgı ... '". 
.. . k . \1 f .,..ı Dırlı,·E' <:ade ·or; suva'h ·apıtcn ı ı,__u • 

'ikat ke;ilen gilzkrle pre;;!,o;-ıu hi7.7.:tl 1
: 

. ·ı . . .. . ,.ii.,h:ıq II:ınrı Ia::-c ecfıyor ı -ırcı <:u\·;ırı · , 
· · · • ına <Töre <:cfı-Ier;cy de <:ü\':mnın :ırzusl ,., · 

eye yol vermekle mükellef bulunuyordu. 

tik? 
• - Önümüzdeki Ingiliz gemisi staper 
işareti verdi.. Filotilla tamamen durdu. 
Biz de işareti arkamızdaki (Treton) a 
tekrarladık durduk! 

- Duruşu neye hamlediyorsun t-. leı. 

vey? 
!kinci süvari bir dakika dü5ündü, son-

ra cevap verdi: 
-. Henüz bir kanaatim yok. Fakat, 

kapiten, belki bir arıza, belki de.. . 
r..rer\'ey sözünün burasında durdu. 

Bir tereddüt durağı yaptı. Aklma gelen 
bir ihtimali söylemekten çekiniyormuş
casına bir tavır aldı. Süvari. bu tereddü • 
dün manasını sezmiş gibi onun son cü~ 
·ıesini tekrarlıyarak ;\lerveyi sözünde de-

,·ama ~evketmek istedi: 
- Belki bir arıza; dediniz .. Belki de .. 

t>, lt>rvey süvarisinin ısrarı kar~ısında 
heyec~·nlı bir se~ıe kelimeleri teker teker 

mırıldandı: .. 
- Belki debcklenmiyen bir aksılık; 

tzimizin meydana çıkarılması, Türk ta. 
kip filosunun işi anlaması. sahil tarassut 
po.;talarrnrn. Türk isti~ka~ topçularının 
bizi keşfetmesi... ne bıleyım daha buna 
benzer birçok aksilik. bahtsızlıl~ ... II~re
ketimizi f~Jce u~ra~~cak h.ain. bır, netıce .. 
Jlcp~i ih~ımal dahılınde lfapıten. . 

Bu mütalea ı\lfred Didiycyi de denn 

d ·10 düc::ündürdü. H anri Merveyin say
er . 'h. 1 

dığ°ı ve aksilik ismini ''erdiği ~e'. .1 .tıma 
k;;;koca bir tehlikenin ta kendıs~. ı~ı. Ar. 
kadac:ınm yüre~ini burkan bu du~uncele. 
ri ::ilme.k. onun kafa-:.mda bu~a benzer 
dü-:.ünceleri çıkarıp atmak içın s~sı~ı~ 
en 'kandırıcı toniyle arkadaşına fıkrım 
:;öylecli: 

(Deramı Var) 

-
Asl<erlige davet 

UeııoiJlıı uuli rıskerliJ.: ~11lıesim~e11: 
.. •e,·J·crlilrncınis olan ::ış:ıg11la do. 

Hl'llllZ ·' - \ ' .. 
. . ıılı rfı:ıı r;.1.n:ıs e,:arşnııılın..su-

ğuııı l:ıı 1 ~ :ı · .. 8 '>O 
• 1. tilcc·cl leri ııılcıı o F(Un :sn al •" il Ci St'\ ,t•( ' 

1 1 .. Jı:ııır hulıınrıı:ıl:ırı ve bıı rr:ıt-
ı!·ı şıı ıc< ~ • · · 

• 1. k',·c ve cez:ılı v:ıziycllc olrıı:ıyıp la 
1 1 il ).1 1,, il . . 
,;C'ılt'I verırH•k isli)cnkrin _bede r~.ının 
• 7 n·ı~ S·ılı ı;:iinii nk~:ııııııııı k;.ıılnr k.ılıul 
i).. - i.I • ~ ~ ~ 

lıınıı<':ıi:lı il:iıı olıınıır. 0 
., 1,. :r•n ıl·ılıil lı·ık:ıv:ı ı;?"n~-rl hıtıın 1 - .) ı, 1 -· 

.;n n:ııl\tır. . t 
? 3 ·•o 'l'"I ılıılıil :;ayn isli\m s:ına • 
... - ,, ' ~ı)• 

kar. 

..Maçın zamanını ve yapıldığı sab,ayı 
bile şaşıran arkadaşlarımız, bu şaş
kınlıklarını daha ileri götürerek mm. 
taka disiplin heyetlerin in bu kadar 
büyük bir ceza veremiye ceklerin.i: bile 
düşünememişlerdir. 

Beşiktaş - Güneş milli küme ma. 
çında takımının kalecisine attığı tek
me ile onu yerlerde kıvrandıran Gü. 
neşli Melihi sahada kovalryan Beşik. 
taşlı Hakkı hakkında cereyan eden 
resmi tahkikat şu şekildedir: Futbol 
federasyonu, bu hadise hakkında in
celeme yapmak ve müsebbibini şid
detle cezalandırmak işini l stanbul 
mmtakası disiplin heyetine bildirmiş.. 

tir. 
Disiplin heyeti maçm hakemi Ad. 

nan Akınla yan hakemlerini ve "ko
valamacılar,, ı davet etmiş, bunlardan 
yalnız hakemler heyetin davetine ica. 
bet etmişler, Melihle Hakkı gelmemiş. 

terdir. 
Istanbul mmtakası disiplin divanı 

federasyonun istediği "şiddetli ceza,, 
mn da verilmesini kendi salahiyeti ha 
ricinde gördüğünden evrakı merkez 
disiplin heyetine havale etmiştir. An
karadaki yüksek disiplin heyeti he. 
nüz evrakı almış değildir, bu dosya 
heyete geldikten sonra tetkik edile • 
cek ve bir ceza verilmesi icab ederse 
o zaman kararını bildirecektir. 

Binaenaleyh milli futbol takımımı • 
z.ın ve Beşiktaş klübünün en kıymetli 
elemanlarından biri olan Hakkıya bu 
gUn için verilmiş hiçbir ceza yoktur. 

Yüksek disiplin heyeti kendisini ka· 
bahatli görürse tecziye edebilir. Fa. 
kat bu da bir günlük iş değildir. 

Yine tekrar ediyoruz: Hakkı ceza. 
tandırılmamrşhr. 

100 M. İrfan, Halfık, Kiizım. 
200 M. Gören, İrfan Muzaffer. 
400 M. Gören, Mehmcd, 1brahim, 

lstanbulspor 
Beykoz 

Spor günü 
l stanbul spor Başka11Zır·:ıdan: 
Bu pazar 3 Tem uz 938 Be} kozda Is.. 

tanbul spor • Beykoz spor günü tesit 
edileceğinden orada yapılacak iulbol 
maçına i~tirak etmek üzere isimleri ya. 
zılı emekli futbol fütadlanmızm 3 Tem 
muz günü saat 9,30 vapurunda bulun. 
mak üzere köprüde kendilerine mahsus 
lernzımlarile hazır bulunmaları ehemmi 
yetle rica olunur. 

Bay Yavuz, Mehmet Tanyeri, A._J 
Kulen, .l\Iuvaffak Benderli, Şükrü H a4.il 
Aksu, Kamiran, Zeki Akalın. Şakir Pı. 

1 
nar, Fazıl Say, Ihsan ağabey, Gani, ı 
Samih Nafiz Tansu, Naci, Pehlivan Ke 
mal. Salahaddin Beliren. Ihsan Bayrı, 
Emin Fuat Yayla, Emin Arif, Tahir 
Tuğ. ivlünci Tangören, Lütfü Keleci, 
Mühendis Kemal, Ali Sohterik, Fahri, 

Ahmet. 

Lütfü, Cmal, Saris, Nevzad. 
üç adım atlama: Pulat, Süreyya, Fc:t 

·hi, Üçtek, Halid. 
Srrıkla atlama: Haydar, Muhittin, 

Halid, Sudi. Vasfi, M-Jnir,. 

Gayri federeler arasm da 
Bu haftaki maç 

Gayri federe klüpler arasındaki Apo
ye Matini kupasının son maçları bu pa. 
zar sabahı Taksim stadında yapı

lacaktır. 

Ilk müsabaka Kurtuluş ile Pcra, 
ikinci karşıla~mada Kurtuluş Eseyan 
B. takımları beyninde olacaktır. 

-0--

Kasimpaşa güreş takımı 
Adapazartı ,arla 
karşııa,ıyor 

Istanbulun en kuvvetli güreş ta. 
kımlarından birine malik olan Kasım
paşa spor birliği, önümüzdeki pazar 
günü klüb lokalinde güreş müsabaka. 
!arı te>rtib etmiştir. 

!stanbul güreş seçmelerinde büyük 
muvaffakıyetler kazanan Kasımpaşa
lılar pazar günü Adapazarı Gençay 

kİübii pehlivanlariyle karşılaşacaklar. 
dır. 

\, 
l 

, 

.-...._..,, 

- Eğer bu döı•iişii kazamnazsa bile hiç olmazsa hazırlıkları yaparken, bahar te. 
mizliğini de yapmış olacak!., 

•n 
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Askeı .. i sırları 
öğrenen mebus 

_.. Baştarafı 1 incide ı 
rafından keyfiyetin tetkik edildiğini 
ve divanıharb tarafından vaki olan 1 
davetin te~rii masuniyeti muhil bu • 
lunduğuna karar verdiğini bildirmjş_ 
tir. 

Müteakiben harbiye nazırı Belişa 

mezk:Ur hadise hakkında tafsilat ve
rerek ezcümle demiştir ki: 

"- Sandis 22 haziranda bana bir 
mektup göndererek ancak 1 nisanda 
hazırlanan ve haYa müdafaa topları
nın mevkileri, sureti tedarikleri ve 
mezkfır planda bilahare yapılan tadi. 
latı ihtiva eden ve bu itibarla da en 
mahrem bir milli müdafaa planını ele 
geçirme.sile muttali olabileceği vakıa.. 

lar hak.kında sualler sormuştur. San· 
dis bu mektubunda hususi bir müla- , 
kat isti~rek bu vakraları tekzib et. 
mek talebinde bulurunuştur. Burada 
söyliyemiyeceğim bu vakıaları tekzib 
edemezdim. Çünkü bunlar birer haki. 
kattir ... 

• * 
Dunkan Sandis meşhur İngiliz siya

sisi Vinston Çörçil'in damadıdır ve 
bugün 30 yaşında bulunmaktadır: 

1935 denberi Horvud şehrinin mebu -
sudur. Oksford üniversitesinden me. 
zun olduktan sonra siyasi hayata a. 
tılmış ve 1930 da lngilterenin Berlin 
sefaretinde çalışmıştır. 

Fransız - ispanya 
hududu açılacak mı 

Dl"' Boşta1afı 1 incıde 
Valansıya. 3U < A.A.) - Dün ak

şam Valanslya civarının bombardı
manı esnasında 8 kişi ölmü~tllr. Va
lans!yanın 10 kilometre cenubunda 
kfıln Elprelo nıevkiine de bomba
lar düşmüştür. Bu mevkide birçok 
ecnebi konsolosları ik:ıınet etmek -
tedlr. Telefat yoktur. 

itatyan tayyareler. n·n faaliyeti 
Roma, 30 (A. A.) - Ciyornale Di

la1yanın İspanyadaki hususi muhabi
ri, İtalyan "lejiyoner'' tayyarecilerin 
20 kadar bomba atmış olôuklarıru ve 
bu bombaların mühimmat ve ta~are. 
ler için yedek füeller çıkarmakta olan 
ecnebi gemilere isabet etmiş bulun . 
auğunu bildirmektedir. .. •• 

Bu tayyareler, Alikante l~· hında 
aa bir vapuru bombardıman e~n.iişler
dir. Vapurda infilak vuku19fffi.~aiştir. 
Gazete, gemilerin tabiiyetintt" "e bah-
set ektedir. · 

ingıliz 'gemileri i~~amn ta
vassulile ml koruna"ak? 
Lonıl ra. 3 u ( A .A.) - ~a!Ahiyet

tar mahafile nazaran İngiliz sefiri 
Pört • Çiano mülakatı neticesinde l. 
talya, İngiliz gemilerine karşı yapı
lan taarruzlara nihayet verdirmek 
için general Franko nezdinde ta
vassutta bulunmağı kabul etmiştir. 

Sertrin, bu bombardımanların 1n
glllz efkArı umumiyesi üzerinde 
hasıl etmekte olduğu akisleri ve 
bunlarrn tekcrrUr etmesinin htikil. 
meti uğratmakta olduğu rnüşkUla.tı 
izah etmiş olduğu tasrih edflmek -
tedfr. 

Ayni membalara göre. Kont Cta

no, sefirin serdetıni~ olduğu müta.. 
lerıları dostane bir surette karştla
mış, yalnız general Frankonun em
ri altındaki tayyarecilerin fiil ve 
hareketlerinden münhasıran Fran -
kist kumanda heyetinin mesut ol -
duğunu llftvo etmiştir. 

Bununla beraber. Kont Ciano, İ
talyanın yapacağı bfr taYsfyenln 
Bürgos hükumeti üzerinde bir tesi
ri olması muhtem~l bulunduğunu 

kabul etmiş ve söylendiğine göre, 
franklst hUkümetlne Londranın Sır

zularma uygun bir ihtarda bulun -
mak taahlıüdünP girişmiştir. 

Frankonun in<Yiltereye cevabı 
Londra, :rn { A.A.) - lngllterenln 

Franko hükumeti nezdinileki ajanı, 
lngilterenin 1nglllz gemilerinin bom 
bardımanrna dair verdiği son nota
ya Frankonun cevabını hamllen 
Londraya gelmiştir. 

Londra, 30 (A. A.) - lngilterenin 
Franko nez.dindeki ajanı bu gün hari
ciye müsteşariyle görüşmüştür. Yarın 
Halifaksı ziyaret edecektir. İngiliz 
gemilerinin emniyeti hususunda ln. 
giltere tarafından vaki olan taleblere 
Frankonun verdiği cevabın muhtevi -
yatma dair hiçbir şey söylenmemek
tedir. 
Fransada ispanya hmhıdıınuo 
açılması isteniyor 
Paris, 30 (A. A.) - Sosyalist par

tisi daimi idare encümeni, başvekil 
Daladiye nezdine, kendisile İspanya 
hududunun kapatıımnsı meselesini gö. 
rüşmek fü~ere Blunı tarafır.dan irfore 
edilecek bir komisyon gönderilmesine 
karar vermiştir. 

l'opuıer gazett:"si sosyalist partisi • 
ni~ ,._imi idarı komisyonunun dünkü 
i~timaında İspanyol hududunun ka
panması aleyhinde karar verildiğini 

tevid etmektedir. 
Cebelüt tank 

Londra. 30 (A. A.) - Avam kama
rasm'.ia. liberal mebus Mander, bir 
harb takdirinde Cebelüttarıktan !ngi. 
liz gemilerinin serbestçe ge~melerinin 
temin edilip edilmediğini sormuş ve 
hariciye müsteşarı Butler bu suale 
"evet" cevabını vermiştir. 

Fransada 

Esrar 
kaçakçıları 

On seoedenberl 
faaliyette imişler 

htanbullu kum 
Yani Vayaciı 

Fransadaki es
rar kaçakçılığı 

tahkikatı devam 
etmektedir. Son 
defa olarak, Neo
pulos Vasilyadis 
ismindeki Türki
yeli bir Rumun 
ihbarı üzerine Ber
nard Bessis ismin-

• <le biri daha tevkif 
edilmiştir. 

Bu adamın, ay
ni meseleden do-

layı daha evvel tevkif edilmiş olan 
ile yakından alakası olduğu anlaşıl

maktadır. 

Esrar kaçakçılığı hadisesindeki di
ğer bir Rum da Yani Vayacisdir. 
Evvelce de bahsettiğimiz gibi, bu a
dam Kahirede yakalanmış ve üzerinde 
çıkan şifre anahtarı sayesinde şebeke
nin diğer efradını bulmak kabil clmuş· 
tur. ı 

Son çözülen şifreli evrak kaçakçılar 
üzerinde yeni ip uçları elde eldilmesioe 
ne amil olmuştur. Bu arada, şebekede 
teren diğer bir kaçakçı daha varıdır ki, 
bunun Çinde buunıduğu veya bugün -
lerde Hong Kongdan hareket ettiği an
laşılmaktadır. 

Mısır polisi bu kaçakçıyı da Kahire 
veya iskenderiyede tevkif etmek için 
hazırlanl'$1ış bulunmaktadır. 

Kaçakçıların en aşağı on seneden -
beri faaliyette bulun:iuğu anlaşılmıştır. 
1931 de Fransız polisine yapılan bir 
ihbar da bu şebekenin faaliyeti kısmen 
bildirilmiş, fakat suçluların ele geçiril
mesi kabil olmamıştı. O zamanki ih. 
barda da Yani Vayacisin adı geçiyor ve 
bunun Helyepuloa ismindeki şirkete 

1928 den 1931 senesine kadar 240.000 
İngiliz lirası gibi büyük bir hisse ifo 
iştirak ettiği bildiriliyordu. 

İhbarı yapan Gı•reviç de bu şirketin 
crtaklarınıdan biri idi ve onlarm arası
na, sırf teşkilatı polise haber verrr.ck 
için girdiğini söylüyordu. 1930 da or
tağından ayrılmış ve İstanbula gelmiş
ti. 

Bundan sonra, kaçakçılık şebekesi

nin baş·nda Fransız Liyon ile Perulu 
mahut diplomat Bakula kalmıştı. 

Bakula ile Liyon evv::lce biribirlerint' 
rakip olarak çahşmışlar, fakat araların
daki bir kadın onları biribiri ile alda • 

HABER - ~'Ksııım ı>o!taSt 

Yerli mallar 
pazarlarında 

ucuzluk 
Bog~ndeo itibaren 

baş!adı 
Hükilmetimizin hayat ucuzluğu yo

lunda grda maddeleri üzerinde yaptığı 
tenzilattan sonra yünlü, pamuklu men
sucat ile bütün giyim eşyası ve malze
mesi üzerindeki tenzilat ta bu saabhtan 
itibaren başlamış bulunmaktadır. Yer
li mallar pazarları satış işlerindeki bu 
inkılabı iyi tatbik için dün akşam ma
ğazaları saat on sekizde kapayarak bu 
sabaha kadar çalışmışlardır. Yerli mal
lar pazarlarında yeni fiya~lar eskileri· 
nin yanına yazılmış ve aradaki tenzila
tın belli olması için yalnız eskilerinin 
üzeri kırmızı boya ile çizilmiştir. 

Aynca Sümerbank Umum Müdür
lüğü 1 Temmuz gününün Yerlimallar 
pazarları için bir dönüm noktası sayıl
masmı kararlaştırmış. ve her sene bu
günün büyük merasimle kutlulanma· . 
sını bütiin şu belere bildirmiştir. 

Yapılan tenzilat bilhassa kumaş, 

mensucat ve ayakkabı üzerinde çok · 
fazladır. 

Bir kumaşın metre başında 120 ku
ruştan fazla ucuzlama vardır. 

Yeni fiyatlar, Sümerbank fabrikala
riyle bütün diğer milli fabrikaların 

Yerlimallar Pazarında satılan mamu
latı üzerinde istisnasız olarak tatbik e
dilmiştir. 

Alaşehtrde fıstık 
yetişiyor 

Alaşehir, (Hususi) - İki sene ev. 
veline kadar şehrimizde Antep fıstı. 
ğı yetiştirilmiyordu. Musa adında bir 
çiftçi iki sene evvel ilk fıstık ağacını 
yetiştirmiş ve mahsul almaya başla
mıştır. Toprak çok müsait olduğun • 
dan fı.stıklar gayet iri tanelidir. Halk 
bunun üzerine fıstık yetiştirmeye bü. 
yük ehemmiyet venniş ve bir çok çiL ı 
lenbik ağaçlarını a~ılamıştır. 

Denizciler 
bayrar1ıı 

bugün kutlulanıyor 
Bugün Lozan muahedesile elde etti. 

ğimiz kabotaj hakkınm • yani iskele
lerimiz arasında ancak Türk bayra -
ğım hamil gemilerin sefer edebilecek. 
leri kararının - tatbikına b:ı.şlanma. 

sının on üçüncü y1ldönümlidür :-Bu 
münasebetle denizciler bayram yap
maktadırlar. 

Bütün deniz müesseseleri ve vesai. 
ti bayraklarla ve eiektriklerle dona • 
trlmıştır. Deniz ticaret müdürlüğü ta
rafından hazırlanan programın tatbi
kma saat 10,30 da başlanmış, deniz 
ticaret mektebi talebeleri, Denizyolla. 

rı, Akay. Şirketihayriye, Fabrika ve 
havuzlar idaresi, liman işletmesi, tah. 
lisiye umum müdürlüğü, kılavuzluk, 

deniz ticaret müdürlüğü ve diğer hu-

susi deniz müesseseleri zabitan, ef -
rad ve memurları denizyolları önün. 
deki rıhtımda toplanmışlardı. Mera _ 

sime iştirak edenler, müesseselerine 
mahsus olan yeknasak elbiseler giy
mişlerdi. Saat 10,30 u geçerek başta 
bando olduğu halde alay Denizyolla
nndan hareket etmi~tir. Alayın önün. 

de deniz ticaret mektebi talebeleri bu. 
lunuyor, deniz ticaret zabitleri, tah

lisiye efradı, denizyo11arı, Akay, Ji -
man işletmesi, ~'rketihayriye, havuz.. 
lar, lstinyc doklarx amele ve mürcl. 
tebatları ve hususi armatörler erkanı 
da sırasiyle alayı teşkil ediyorlardı. 

desi yoluyla yapılmış ve saat 11 de 
Taksime varıln115tır. 

Burada bayrak çekme merasimi ya. 
prlmış, müteakiben cümhuriyet halk 
rartisi, lstar:bt•l l::elediyesi ve deniz 
lmmandanlığı deniz ticaret müdürlü
ğ·ü, kılavuzluk, denizyolları, Akay, li
man işletmesi, fabrika havuzlar, Şir. 
ketihayriye ve husu~i armatörler ta. 
rafından Cümhuriyet abide!line çe -
lcnkler konulmuştur. 

Bundan sonra deniz ticaret mekte
bi talebelerinden Mümtaz alkışlanan 
bir nutuk söylemiş arkasından Sü. 
reyya kaptan kabotaj hakimiyetimi _ 
zin yıl dönümü hakkında bir söylev 
\'ermiı;tir. 

Bundan sonra merasime nihayet 
verilmiş ve kafile ayni yolları taki
ben yerlerine dönmiişlerdir. 

Bu gece için de denizde fener alay
ları. gezintiler, ve eğlenc1er tertib e. 
dilmiştir. 

Saat 19,30 da deniz ticaret mildüril'. 
Müfid Necdet Deniz, radyoda bir kon. 
ferans verecektir. 

Denizde, fenerler idaresinin sabi~ 
bir dubası ve liman işletmesinin iki 
romorkötü donanarak Kızkulesi açık
larında demirliyecekJerdir. Akaym 
l\alamış ve Heybeliada vapurları sa
at 18 de köprüden kalkarak hususi 
davetlileri ve memur ailelerini hamil 

Alay denizyolları önünden hareke- olduğu halde 2,5 saatlik bir gezinti 
te geçtiği zaman limandaki bütün va- yapacaklardır. Şirketihayriye de bu 
purlar diidüklerini çalmaya başlamış. ; şekilde bir gezinti tertib etmiBtir. Ge
lar ve bu alayın parktan çıkmasına r ce saat 21 den sonra denizyollannm 
kadar sürmüştür. Yürüyüş Tophane, İzmir vapurunda büyük bir eğlence> 
Boğazkesen, Galatasaray, İstiklal cad vardır. 

11\lUJIMllH>Ail!A 
CAN V<UQTAD.lll. 

a 
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tarak ikisine de hem hizmet etmiş. hem 
zarar vermişti. 

Bu kadın, hem Bakulanın, hem de 
Liyonun dostu idi ve biribirlerinden 
haberi olmıyan iki adamın sırlannr di
ğerine naklediyordu. Faaliyeti keşfe

dilince iki taraftan dn koğulmuş ve iki 
eski rakip birl~erek beraber ~ahşmıyJ 
başlamı}lardı. 

,,. ... , - -.. 

Türk Kurun~u 

3. 
Büyük Piyangosu 
üncu keşide 77 1emmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 



_ gy-. lıemfire, IİIC lk •eriJGr'U&' 
Artık baimP ~ Utlu, 

1 ilicunı i.çecejim.. Fakat nca ede~ 
~· u . de beni dinleyiniz. »akınız ıe
rım. sıs 

ce hayli ilerledi. Biltüa kojuf ~ :· 
ııl uyuyor. Burada uyumıyaa bis, • 

miı van.ı •• Ben derdimi dökmeden .uyu· Meter beaja,a tUJ pbi kızımı, çapkın 
ca~ Ben uyumadıkça llS de ~,.__,, Kızımın bu 

yamıyaclan ·~yacıktmıı. O büde bir Pariıli ~ ~- . 
buroalur be .. : clinleviniz, içimi botalta• çapkmdan ~ ~ olmuı .. Bu vakadan 
ne , - ı- ıonra kısıll) ye,,_i bir hayat ya1ama. 
yun.. Sevcili kuımı naaıl 61dUrdüğümü ğ baı~ ;6rtik hi.ımetçilik etmi • 

anlataJIDL -'- bil • ar e~ hır çok hizmetçiler 
Sis onu ıörmedini.ı, f~~ ~nıı yo ' . Hiımetçılerinden bir 

Leııa ne kadar cü.ıeldi L. Köyun bir ~· çalı !bmıııde bir kızcağız da ha· 
nesi .. On bet ya11nda .. Onu pv..dan ,.. bağlı imif.. 
tediler. Çocuklarla be~ber oynaım, U• ve aylarca kımndan ıelen. 
fak tefek itler ıör.UO diye .. Razı olma- ~ektuplarla oyalandım, dur • 
d Kocam yeni ölmüştü. Kimseaiı :~ Bu hal kızımın romatizma ile ihti. 
ıın. yaJrunım. Yavrum benimle kaldı. 41t eden bir menenjite yakalandığı gil· ;:qke kalmasaydı •. O ~t .~u .. feıa.t ıae kadar devam etti. Kızım hastalrgmı 

batma gelmez4 Çocuk buyudu. benden gizledi. Fakat hastalıg nın çok 
tekiıine bastı.. Kızın bu 111ız acırJaıtığı bir ,un: 
çok 11kılıyordu. Hakkı da v ··- Annemi görmek iıterim, demif .. 
ıüzel bir Jcız, bir köylü gibi Ona yazınız, gelıin, beni &Ö\&Ün. Fa· 
çal•amaz ki .. O yaz bizid»~.. ~ kat .savallı kadının vaziyetimden ha· 
yeye Parisli zengin bjJ :.. berdar olmaması da lizmı.. O beni 
~ onların yanına - iCaı... hizmetçi biliyor, gene öyle bilsin, Jüli 
rise citmek istedi. air -.:ııp ev- elbieelerimden biriPini p' v • n sahibi 
cak, _para birik~ sittl. imiı ıibi annemi kitbul eder, benim ya· 
lcrıecekti.. Peki aprıae mektup tağımı da yukarıya, tavan arasına çıka· 

tık aylar ~ 'litt ~ memnun rırsınız.,, 
,aJS:h. Yeni ~~W fsM ay sonra Doktor, benim gelmemden çok ür-
cörünüyord~~t! JCWıdi. meraktan, küyorm~f·· Hakkı da var. Korkuıunu 
birdenbire ~ .. ..-~tım. Km. kızıma anlatmağa çalıımıı. 
üzüntüdeo .. ..-. Jl!t'ı çok merak et- "- Bu arzudan vazgeçseniz iyi olur 
ma ~ ~~k Usere Parile madam, en ufak heyecan sizi harap e. 
ti~ktD ~afllll .• JCıam bu mektu- der, bitirir, demiı ... 
gel~_;.; ver41- Eski kapıamdan Fakat Lena o kadar iırar etmit ki 
WI jGI bir yere. Jrapılanmıı, bu- doktor razı olmaktan bapa çare bula-
~ tJ ok imift aylıiı da bol.. Yal. mamı1 .... ,-.. ~ ...!- ııafifmetreP bir kadm- Hizmetçiye arkı arkı tenbih etmiı-
1'1111 ye _J_ ..ıbi bir kiylil kadının e· ler: 
~ BeWJN 5• • 
JJ.~ 

1
arunmesini iatemtyermuı. - Ev sahioi rolünü iyi oynayınız ... 

..-ı:uıttndtilll. Jdslllll haklı buldum. Kadına, kımun yanında çok ctunna-
mek kolay deiiJ, para kazınmak masını, ve mümkün olduiu kadar az 
ti. H~ bafifm_eırepae bundan konuımamu tavsiye ediniz, demitJer ... 
o• diye dUfUndüm. O alaQjl Palcat, tedbir, takdiri boımuyor ki.. 

bakar• 1 Kızımın liaıltalıinu iiğrenhice Parfse ııı:_t ırıeier bu mektup battan Wta koftum, beni çok pk bir elbise ci)'ft1iı 
Fa btJSIU aonra, çok sonra, pek olan JUli kabul etti. ve Doktorun tav. 

tı.-11111111" • l . . b b' . 
~ aırtndirn. sıyc "r.nı ana ırcr bırcr t('krarladt. 

b 

* " o n sokağın 
kız"arı.u 

Kızımı ıstıraplar içerisinde buldum ... 
Artık bir kelime bile ıoyleyemez bir 
hale ıelmiştı. Yalnız baıiyle gözlerıyle 
ipretlcr yapabiliyordu. Dört sene ev
vel teriıtaze olan yavrum bozulmuı, 

ıayıfiamıı, Uıtiyarlamııtı. 

Çocuğu bu halde cöriınce sevıdikle
rimizi birer birer elimizden alan, ve on
lan bitkın bir halde genye veren Pa. 
rise karfı sonsuz bir nefret duy~um. 

Kızımın batı ucuna oturdum. Elim· 
den c~ldıgi kadar onu teselliye çalı~ 
tun. Kızımı memnun etmek iıtiyordum. 
Ona ıunları ı8yledim: 

- Kader seni bu bet para etmez, pis 
kadının kapısına düşürdü, ha yavnını.. 
Hastahgınr-ı bUtUn gilhalu, biıtilıı ve
balı onun omuzların adır. Seni bayle 
ezen, bitiren, yorıun dbıüren odur ... 
Sabahleyin kadmıı\ suratını görür ıcsr
mez bunu anladım.. Karınm suratında 
meymenet yok zaten. Suratından uğur
suzluk akıyor, ben onun yerinde oluy
dım, hasta bizmetçimin anasını o elbi
seler içerisinde, o pllık tavırlarla kartı· 
lamazdım. 

Daha bu ;ıekilde bilseniz Lenaya ne
ler ıöyledim. Ev aahibinin çirkin ya • 
şayııından ne acı kelimelerle bahset
tim! Istırap, ağzımdan bu kadına kartı 
ne hakaretle çıkarttı r • 

, Ben bir köylüyüm, hemşire .. Biz kö
'ı tü kadınlan sevmeyiz. Onlardan iğrene 
iğrene bahsederiz .. Fazla olarak ta kal· 
bimde kızımı bu hale getiren mahlQka 
sönmez bir kin vardı • 

Siz ıstırap çekenleri 16rdünüz.. Bu 
Sizlerimin Lenayr ne kadar muıtarip 
ettilini anlarsınız, ben budala gibi Ja. 
zımın gö ... lerinde biriken Umitsizliği, 

; 

korkuyu J6rmiiyor, hilt devam ediyor
dum: 

- Sen üzülme yavrum, yarından te
zi yok, ıeni bu pis yerden çeker, k6ye 
cötürilrüm. Sen bu fuht yuvaemda bir 
d._kika bile yapmağa IAyık deifllhı;. 

Kız m ellerini uzattı. Sanki benden 
af istiyordu. Bu elleri tuttum, olqadım. 
lğneleyen ıb'zlerle ev ıahibine baka· 
retlerımı tekrarladım. Allahın namus
suz kadınlan dünyada ve ahrette en 
§iddetle cezalarla cezalandıracağını, hiç 

kunna da anı&ttım. !tte bu. ald 
darbe oldu. 

Xmm lalpm iki eliyle ııktı, hatkır• 
dı, ağzından ııılnaı.ı kelimeler fırladı, 
bıçlanld~ '- kelimeleri ağzına tıka· 
dı. Lena can çekifiyordu. 

Bu sırada eczaneye kaıdar gitım 
olan JWi içeriye giriyordu. Onu c6riW 
ce bir deli clbi haykırdım: 

- Buraya gel.. Sefil kadın .. GeJ 
marifetini ıör, Allahm llneti, senıa 
senin eibllerin üzerine yafıun.. 

JUli, bana ve can çekiten Jmıına 
tı, üzerindeki muhteıem ellMseyi 
çalar gibi ç kardı • Şaıırmııtun. Bu 
bisenin altında bir hizmetçi proate 
vardı- JWi caz yatları içinde 
üzerine kapandı: 

. . . 
bir zaman affetmiyeceğinf anlattım. - Tqekkir edenm bemfire. A 

Ben bunlan söylerken kapı çalındı buhran ıeçti •• Şimdi iyilqtlın • Bır ~ 
Uzun uzun, tiddetli tiddetli bir çalınıt.. nız da hikiyemi bitireyim. Kımnı & 
Yerimden fırladım. Kapıya kO§tUm. Ka- dükten .anra artdc 0 eve döpeme~ 
pıda tertemiz ciyinmiı, kibar tavrrıı Attık dotru iatu,.ma pdip kaı.JUıilflN 
bir bay vardı. Yanında da üç yaıında dönmekten bafka bir l'Y yaparoudım, 
sevimli bir yavru •• Erkek çok mahcup, Saat bq olmuı, Ortalık karannqtı. 
çok mustarip görilnüyordu. Söe s6yle- lataayona doğru ytirDdüın. Artık 
mek istiyor •. Fakat ancak cümle halini gözümden akacak f&lt ne de kaf·~qglj 
bulaımyan kelimeler aızından d6klilü- dUıUnceye benaer bit FY •ltdl. Ji'. 
yordu. ayaklarım bir tUrlü istasyona dolnl 

- Geldim, beni iltemiıti.. Bana... citmek istemiyordu. Pariaten .a)"tdma. 

öyle yazdılar. dan evvel yapa!.:!lk bir itim vardı ıantCL 
Kızgın bir sesle cevap verdim: Hem de mutlak yapılacak bir iJ.. BU 
- Ev sahibi olacak orospuyu anyor- itin ne oldutunu bilmiyoıdum. ır.-.N 

sunuz değil mi? .. Ximbilir ne cehenne- mutlak yapılmalllDJn 1bım oktu:a-~ll 
me gitmiştir .. Zaten evde de- olu sizi aeıiyordum. 

içeriye aokmazdim.. Kiaım 61üm dlSte- Bu sonbahar ceceainde, ParWft 
iinde yatarken bayanının erkeklerle h IOkakJannda ne yaptıimu, 

eğlenmesine izin veremem.. gittiiimi bilmeden 11at1erce yilrlcBltl:INll 
Bu ıırada gözlethD çocup lliJti .. Bu Sonra birdenbire bu ~da _. 

çocuğu gözüm ıamyordu. Onu mutlaka nasebetait, hafffmttrep JradmJarı . 1t1ımq 
bir yerde cörmüı olacaktım. biter tanımap batJadnn.. 8ir daJdW 

Anladınız, delil mi, hemıire? Bu ço- evvel oniarıdUıünn:ıtiyonlum bile.. Fa. 
cuk, kunrun oiluyciu. Son dakikasında ka~imdi lSyle cüel tam,ordum kL 
yavrusunu görmek istemi§, ve çocuğun 9· ınsan arasında gCSrllr etinnec 
babasına bir mektup yudınmı olacak. •'iıt bu da onlardan biri, kızım ela 
Fakat ben, kendi ellerimle, yavrumun böyl idi . ., diyorum. 
bu son arzusunu yerine getinn.ek fm.. So ilmini bile bilmediiizn bir 
ldnmr ortadan kaldrrmııtım. 1 halle G:laıtım. Adını bilmetniplli ne 

Kabahatim bu iadar cta değil •• Sanki çıkar. r111 onlınn, talihim kızla~ 
bu yaptıklanm bir marifetmit gibi gel· mahal ~·· 
dim ve .,,•:ı...,,.,. ~ ZJ n"srl kovdu umu rn t''1nt7 11 inr.td.P.) 

rrn u IJJI · 

~JJIM~~'::~~---...... :.B..:rr~R f n An _________ _ 
l'.ialiçe içini çekere&: 

'BıtltlOAN 

- !•bel, : ~e~i. • Bilridan ıelıpedi. 
- gvyle mııttnız bunu madallla •• Ben 
ıenç ıeraeriyi ıetirebilecdr mWıim 

#i bahane buldufumu sanıyordum. 
~l de aldandnn .. Belld de onun aflb 
jitıi~d~n. datı. U.tünclür. Bu teler de 

aını çıldırasıya aeven bir ,_.. 
undufunu, kendisini aaeı'ut ve se.n.. 
et~elı ~ıtediltni dylerim • 
KıınbiUr? Onun na111 bir ıu.eni

ve ıençliie meftun olducunu ıa... 
"r?. Beni kurtardığı zaman kendllin 
kkatlice ~ 0 zaman 0 ~ 

bina bak~. ~ • ~ söyliyeytm, 
onda bemm ~q Ç&rpacaJc Wr kalb bu. 
ıuoıaadıjmı •zdinı. Ben pek betbahtnn 
141ı,eı, pek bttbahtınıt • 

1'faliçenİI) ılzlerı üzerine 16tUrd* 

~;ar;ı. aruaıdan ild damla 111 dilı 
~ M~t dö BUrıony atlıyor, •I· 
~ .. .. . . . . . . • 

• • 
udktaki kipi aç_ıldı. lıfarprit has. 

llıtı. Bıı baftf ,uriiJtiiyii lfitmekte ı• 
9Jcmedt :Mıbete: 

_ Beni ,aıms bırak .. Marinyi ıeu-

Babhın bana ne tayliyecek, de. 
*fiil· 

.. A)'lil saniyede yüıil deliıti. Heyeca· 
m uyboldu. Sanki biru enel •llıyan 

-ıı-
LUV.R SARAYI 

Büridan, iki kardefi kurtardığı dakL 
kalarcla kont dô V aluva, büyücü Mirti· 
yi tevkif ve Tampl nndanma teılim 

ettıkten sonra Luvr sarayından içeriye 
pi yordu. 

l(ral1a senyörlerin kendisini bekle· 
ld'kleri salona adım atınca klmac yU· 
zlindeki deiitiklliin farkında olmadı. 

Marinyi krahrt yanındaydı. Tuam. 
mülUn fevkinde bir cebir ve fidclet lfSa. 
tcrerek ıakin görünmiye .,ıtıtyordu. 

Valuva ona bakınca, ıöıterdlfi meta· 
netten dolayı takc:lirtien kendıırini ala· 
madı. 

Nefret ettifi, bir katık ıuda bOpnak 
htedıti bu adam, ee•diii Mirtiyirı ,... 
baaı oldugu halde ondan ıene. eskisı 
&ibi nefret daıyuyor ~ fakat Mirtiyin ül. 
melini iıterıriyordu. 

O Marinyiyi öldürecek, kızını kut -
tara:alctı. 

BHyfe mi olacaktı? Km hakikaten 
aviyor maıydu? Bunu daha itiraf ede
miyordu. Uldtı ıeY•e de ıevmne de 
&ü el kın 6WU tmiyocek, aöyleditimiz 
gibi MarlnyiYi 8Jclt1rt«ektl. Buna mu
talfak olabilec,i 1DiydU itte bunu da 
'11itmiycntu. 

O, büyücü kın tevkife ıiderken, dö. 
i\ti§te krala : '•BUyücU kuı tevkif ettim 
ha metpenah t Babasnun da Marinyi ot
el ı:;unu 6irendim ... diye aöylemeği dil 
1 mmiittU. Şimdi de böyle dUtUnmiyor
du. Kızı giirmeai onu bu fikrinden va& 
ıeçirmjf, bir kaç giln daha beklemeyi 
muvafık gördilrmilştü 

Kralın yanma yaklaıınea : 
- Şevketmeab. dedi. ,H.ayatmu~ 

kurtulduiunu tebpr edebilirim. BiiJG. 
cU kmn evinde de ıu ıihri buMuk. 

Marinyl kJzaııtı. Fakat metanetini 
muhafua etti. 

Onuncu Lfti, Mim,m. oia;mda bu· 
lunan lıeykelcJii e1iııi dokundurmadan 
mu&fCDO ederü; 

- Kadmı ne yaptınız?. diye '9ı1trdu. 
- Taınpl amdanınm bodramuıtü<. 

Artık efendimize hiç bir uran ctokuna. 
mut. 

- Hemen yanndan tU1 yok, davası 
cöriil..Uye ba31anmalı ve ifke11ceye ko
nulmalı. Ona öyie bir ipence ~pılma
lıdır ki Pariste ve Framada bulunan 
bU~üler kork.ulann• dd1 tiril titre
melidirler. Azizim Madnyi; bu ilken. 
ceye aia aearet eıcliRU. 

Mirtiyin babası, tittemiyen bir •• 
le: 

- BaıU.tUne l"'ketmeab, dedi. 
Kral: 
- Ef'endllef', diye illve etti. Gide

bilir.mı. •• Tlrenkavel Luvrun kapıları
m açtırınız •• Allaha ıunarladdr. Bu te. 
e11Urlü daldkaJanmda )'Bnmıda kaldı • 
flnız için teıeklcür ederim. Gidiniz ve 
uyuyunuz. Ben de pdlp kraliçeye du. 
asmm kabul ~dildılini bilcllreceiim .. 
Valuval Siz bu&Unden sonra Tamplin 
kumandanısı:nız. Marinyi, aiz de dava 
ile uğrapcak11nu. Şatiyon aia, yann 
Pariste devriyeler gezdirecek, herhan
ıi bir bartket olmasına mlni clacak • 
lll\ız. Tirenkavel ai.zıe, aaray nabetçile
rini iki milline çılrJracaksmız. Gece
niz bayrolsun efendı1er 1 • 

Onuncu LOi hızlı hı&h yürüyerek 
1etlere kadar eiiJen 1enyörlerin ara • 
ll1'dan ıeçti ve ibadet odaamm bulurı
duiu koridora dolru ilerledi. 

Koridorun kapında nöbet bekliyen 
zabit krabıi önüne ıeçerclı:: 

- !çeriye ôrmek memnudur, ıev. 
ketmeab ! • dedi. 

Kral, birdenbire lı:BpllrdU: 

- Sen alr1ııu nıı kaçırdın ı - diye ba. 
~t-dı. 

Sapsan lı:eaUen .ıanlh .ıabtt • 
- Kraliçe huretltri dua odasında 

ibadette mqıuı bulmıduiu aman ı 
fmda hiç kimsenin battl zatı ha ar .. 
penahilerinln bUe b1,1radan geçiril §illet. 
tine lb emir veılclinis. meme. 



1 TEMınJZ - 1938 CUMA 
Hicri: 13S7 - Cemaziyelenel S . ._ ....... 

4,32 

Cumartesi Tophaneden 14. Mudanya. 20, Bandırma. SJrkeclden 15, Ayyalık. 
18. Bartın 

Pazar Tophaneden 9, tmroz, 90,SO lzmit, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,30 iz. 
mir SDr, 12, Karadeniz, 22,2& Mudanya. 

tM11 -- ................ ~ .... Müzeler 
2,30 12.18 16,lS 19,45 21.f 7 2.1~ Ayasorya, Roma • BJzam, Yunan eserleri. •• Cfnlll K61k. Askeri MQze q 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Mllzesi, Sıhhi Mllze: 

lüzumlu T elelonla7 
fBtı mftzeler hersftn 1188l 18 dan 18 ya kadar açıktır.) 
Türk n bllm eserleri mtızesi: Pızartestden başka berlb aut ll> elan il p 

kadar ve Cuma ıilnlerl llS dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Milzesl: HergOn aaal 13 den 1IS J& kadar açıktır. 

Memleket Dqı Denis Selerleri - -- · 
raıtOTn: 
Jıllaalml lehu Mn'.l, Beyolhl lçbı: 44644, Kadıli.~ teJa: I0020, Oıkldaı:t 

lclD: 60625. 
YeşflklJy, Bakırkı!y, Bebek, Tarabya, BOyOkdere,Fenerhatıçe, KarıdiUI, Eren. 

t&7. Kartal, Bft78kada, Heybeli, Burgaz. Kınalı, için: Telefon muhabere meme. 
rmıa nqın dıelY'ttk klfidir. 

Romanya 'faparlan: Cumarteal tBnlerl 13 de K3steıu:e1e;. Salı &flDlerl ti ele 
Pire Beyrul. lskenderiye. 

hatyan vapurlan: Cmn• ıftnlerf saat 10 da Pire, Brendizt, Venedik, Trf.._ Baml Ufal7eal: 22'211 
Denls ., ., SCJ. .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata ynngın lmJest: 4~0. 
Slhlat imdat!: 4499L MMdelumumllik: mte. EmaiJ'91 milditrlAIO: 2'312.. 
Elektrik SirkeU: Beyojlu: 44801 • htanbul: 24378. 

:Avrupa Hattı 
Sirkeci lstasyun MGdilrlftP Tetefoa 23079 

Salar: idaresi: BeyoAJu: 44 783. Beşiktaş: 40938. ClbaU: 20222. Nuruoama. 
al'p: 217t8. Usldidar • Kadık&'J: 66713. 

Bavaaul: htaabol: 2'37&. Kadıköy: Gt790. BeyolJu: 4'642.. 

Semploa etspreal bel'(IGn Sirkeciden aut B de kalkar .,. A:mıpadlll pltDf 
saat 7 ,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 

KODvansiyooel 20,30 da kalkar, 10,22 de ıellr. 
Edirne postası: Hersiln saat 8.50 de hareket eder, 19,33 et. ıeIJr. 

Anadolu laattr. 
Herınn hareket eden lfmendlferler: ~ afısi Otomobili istemek için 

Beyol}u cfheH: CtOH. Bebek ciheti: 38. 101. Kacht~ cfbeU: 88CC7. Saat 8 de Konya, 9 da Ankara. 15,1& Cle l>tyarbakır •e Samsun, fS,ff da 
Eskişehir, 19,10 do Anlara ekspresi, 20 de Adapazan. 

Denizyollan 811 trealel'dea IUt t da hareket eden Ankan mabtelltl P.ıart..t, Çarf8111.bll 
•• Cuma ıünlerl Haleb ve Masula kad_. sefer etmektedir. Jataııbal aceotelill: 227~~ö': '2362. 

Pazartesi Tophaneden 16 udanya. 20 Bandırma MllNAKASA lLANLARJ: • 
Salı Tophaneden 9,30 lzmit.J" 6,30 Mudanya. 19 Karablp, 20 Bandırma, Ga

Jatadan 12 Karadeniz, Sirkeqdell 10 Mersin. 
Çarpmbe Tophaneden 16';$0 Mudmı19, 20 Bandırma. Slrtecfdea 15 AJVa. 

lııhisarlar idaresi için 1000 adet portaW 1cld sandılJı pazu-hk.la satıa. alına
caktır. Pazarlık 8 temmuz 938 tarihlJle rutlayan cuma ıünü aaat 3 de idırıniD 
Kabataştaki levazım ve mübayaat ıubesinde yapılacaktır. 

bir. ıa Bartın. • 
Peqembe Toplıuedlll .. ıJQ lnait, 18.,30 Madaap, • Bandırma, Galaladaa GEÇEN SENE BUG'ON NE OWU? 

12. Karadeniz. • • Japonya ile Sovyet Rusya arasınfta harp tehlikesi gene başgösıer•i 
Cuma Tophaneden ıtr,:sO Mudanya. 19 Karablga, Sirkeciden ıo, Menin. • Almanya, · orta Avrupa.da bir karpşalık tıkarmaJa tesebbüı edecek. 

B'O'RtDXN 

--------------------------------------------------------------LUi cevap vermedi. Zabitin bel ka
)'IFlldan kavrayarak ıiddetle kenara 
fırlattı ve bir kahküa sa'VUI'arak: 

- Git, dedi. Kumandanın Tirenka. 
'Teli bul. Ona kendinize zincir takıl

masmr, yann asılacağmızı söyleyiniz .•• 
Haydi! •• 

Neye uğradığım bilmiyen zabit se
tim verdikten eonra koridoru geçti. 

kral da onu takip etti. Tırenkavel, Luvr 
sarayında yatan bir kaç seny6rle henüz 
nyafet salonundaydı. Zabit: 

- Xumandamm, dedi •• Kral hazret· 
teri beni zincire vurmamzı, çünkü ya

rın idam edileceğimi emrettiler. 
Ahklqan Tirenkavcl, kral gibi: 
- Sen aklmmıı kaçırdın? diye &et"-

a ... 
Onun 'bu sorgusuna arkadan gelen 

kral cevap verdi: 
- Deli değil .• Aslan gibi bir zabit. 
Sonra zabite dönerek ilbe etti: 
- YanıhnIJ olacaksınız. Yatağınıza 

cfdip yatmanın ve uyumanızı emret
mittlm. 

Zabit büsbütün pprdı: 
- Şevketmeab f diye kekeledi. 
- Size pnu da ıöylemittim. İşitme-

mi§ olacaksmız. Yarm hazinei hassa 
veznesine giderek yUz gilmüş. ekü alı. 
nız, dedim... Haydi .• 

Zabit selim vererek çekildi. Ölüm 
mahkOmiyetine büyük bir metanet gös 
teren bu adam daha tki adım atar atmaz 

Lui Hüten dışan çıkmııtı. Salondan 
geçerek koridora, koridotldan ibadet o
daamın kapısına geldi. Bu sefer kimse 
kendiaine mini olmamıştı. Kapıyı gid
detle açtı. Kraliçeyi görür görmez, 
yumupdı. Başını elleri içine alarak is. 
kemleıine diz çöken Margariti bir mlid 
det, seyrettt O kendinden geçmiı bir 
bdfe en kaçtık bir hareket bile ıöster
meden duruyordu. 

Uf, kraliçeyi çıldırasıya, taıkm 

lençliiinin büttln ihtirasiyle seviyor
du. 

' 

Cehaletin ıeref olduğu o devirde, tö
valyclerinden daha calıi1 ve bir koea 
karıdan çok hurafeye inanan kral, kra
liçeye karşı duyduğu büyük allkayı sak 
laımya çalqn1dr. Onun için, Margarit 
bir nevi ilihe idi. 

Küçük bir ıeyden küplere bindiği za· 
manlar kraliçenin kal'ftnna çrkmaıı, 

giilmiye başlamamna sebep olurdu. Bu. 
na mukabil Margarit onu sevmiyordu ı 
Acaba neden? O cidden güzel, cidden 
cesur, vakarh, muhteıem bir delikam 
olduğu halde niçin bayleyldi?. Bunu 
kraliçe de bilmiyordu. 

Seven, yahut sevmiyen kadınlara, ni· 
çin sevdiklerini veya niçin sevmedikle
rini sormak kadar sakat ve 10.Zumsus 
ıey yoktur. Çünkil hiç bir kadın ne. 
den sevdiğini veya niçin sevmediğini 
bilmez. işte Margarit te eevmiyordu.. 
O kadar. 

Kral, Margariti. bir kaç dakika haz1a 
seyrettikten sonra yaruna yaklaıtr: 

- Madam, • dedi, • Duan yerine geç. 
ti. Artık yetitir. 

Bu sözlerde istihza değil, hakikaten 
duası kabul olunmuı bir kimseye, bir 
dindarın itimadı vardı. Kraliçe, birden. 
bire yanında işittiği bu sesten titreldi. 
Başını kaldınp ta yanındakinin kral ol· 
duğunu görünce hayretle kekeledi: 

- Siz misiniz, muhterem ıevketme· 
ab ..•• dedi. 

Bu hayret ve titreme de göateriı de
ğildi. O duasmda hakikaten ldalgmdı •• 
Fakat duasının kralla biç bir münase
beti yoktu .• 
Ay ğa kalktı. Kral. prenstiı ettiği ka

dının çehresini balmumu kadar sarar • 
mıg gördü. Alnında saf bir gurur ve 
iftihar havası gezindi: 

- Yüzünüzde gördüğiim korku ha· 
vasmı kalbinizden atmız. Artık kork • 
mrya mahal yok.. ıturtu>dum. Büyü 
boı:uldu ve bilyilcU krz yakalandı • 

Kraliçe, bambaıka ıeyter d\ltündüiil 
halde ve zoraki bir gU1i1f1e : 

- Oh gevketmeab .•• Ne sevinçli ha· 
ber ı.. demek mecburiyetinde kaldı • 

LOi, karliçenin elini dudaklarına ıö
tilrdil .• 

Kraliçe: 
- Şevkctmeab, • deldi. Eğer efendi· 

mizin saadetle yapmalan için meye 
dua etmeme !O.Zum kalmadıysa, onlara 
teıekkilr etmem icap eder. Geceyi dua 
ile geçirmeye aCSz vcrmiıtim. Teıekkür 
etmezsem docru olmaz. - diye mırıl. 
dandı. 

Kral: 
- Dolnz.. - dedi •• Duanı.da meı

ıul olunuz. Sizi rahatsız ettiiünden · 
dolayı affımzı dilerim •• 

Krali~e tebessüm etti. Bir reverans· 
tan sonra tekrar dua ıandalyeaine diz 
çöktü. 

Liü Büten, bir müddet daha zevce. 
•ini seyrettikten sonra ayaklarının ucu
na basarak giirültü yapmadan çıktı. 

LQi yatak odasına ıitti. Sarayı ~e

rin bir ıWrGt kaplamııtı. Şimdi kral u. 
yuyor, lcraliçe dua ediyordu. 

• • 
Onuncu Uii, uzaklapnca Marprit 

ayağa kalktı. Asabi bir gerinmeyi mü
teakip : 

- Büridan gelmedi 1 • diye mmldan. 
dt ... 

Sonra bap ıöğsüne düıtü. Renginin 
sararmasından aklına bir çok ve kor
ku.ıç ıeylerin geldiği tahmin edilebilir. 
di. Nitokim: 

- Gotye, bana linet etti. Linet et· 
tl... - diye yavaı bir aesle tekrarladı. 

Kna adımlarla ibadet odasile yatak 
odam aramadaki küçük odaya geçti. 
Orada kendisini bir kaç defa görtlii. 
ğUmiiz kadın bekliyordu. 

Kraliçe yavq bir sesle: 
- Mabel, • dedi.. Doğru mu? Ölen 

bir adamın aon nefesinde söyledikleri 
olur mu? Yerine gelir mi?. Sen bilirıin 
bunları sen bilinin?. 
-Hayır! .. 

l TEMMUZ - 1938 CUMA 
18,30 konferans, Kabotaj bayramı t2 in. 

et J"tldör.tOnıll lstanbul deniz ticaret miidü 
ri lllltıt Necdet larafJadaa. 19 BJconomi 
ve artbrma brwa11 aaınn,. Zlraat ban. 
kası müdQr 11111aTID.1 l\qat tarafında kon 
feraos,19,20 Jronefarans Ali Kjmf .ÜJfiz 
(Çocuk terbiyesi), 19,55 borsa haberleri, 
20 saat ayan, Granvlç rasatbanestnden 
naklen, Mbenen Ye arbdq]arı tarafın

dan 1'Drk musikisi "" ı.aıt ••rkılan, te,45 
bua rapora. 2fM8 Ouıer Rua Dcıll'lll ta.. 
rafındaa &nPea s6yleT, 2l Saat Qan: 
Muzaffer tıkar Ye arkadallan tarafmdaıı 
Türk musikisi ve halk şark&Jan, 21,45 or 
ltestra, 22115 Ajans haberleri, 22,30 ptnla 
sololar, opera ve oı>eret parcaJan, D,50 
aon haberler 'Ve ertesi stlnlia P'fOlftJDJ. 
t3 .... ayan IOll. 

HALK OPEREl't 
8aı akpm Be,. 

bek Belediye bıllıçe. 
sinde. Cumartesi ıü. 
nll dşaını Anadolu. 
hfsan idman 7QJ'dan. 
da. Puar aü•I. M4a. 
IU IJQ'larbeıri fstele 
tiyatrosllnda lttbllk 

operet 3 perde 

Ditleri biribirine çarpan kraliçe de. 
vam etti: 

- Mllthit bir atilmle gözlerini ka· 
payan birinin, aon defa baktığı ph:ıa ta 
muhakkak ölilrm&ı. Bu ldolru mu?. 

- ölen kim?. 
- Sen ıöziime cevap ver?. 
- Cevap verdim madam.. Evham ... 

ölüm insanların b<>J yere gtlnah &ör • 
miye çahftıldan bir derinliktir. O Byle 
bir uçurumdur ki, istenildiği kadar ba. 
kılsın dibi görillmez. Ölüleri, kefenle
rinde ve tabutlannda rahat bırakmak 
Jlzımdır. Uykunuzu, bu hayal kaçır • 
makta devam edecek oluna. lQ.tfen be
ni çalırını.. Ben sin onlarm taNllC • 
tundan kurtarmanın yolunu bilirim. 
Yeter ki bu hayal bir kadm Jtayall ol. 
masm!. 

-tıte kendin de .aylüyonun. Ol
rllyor muıun? öUUer, celebillr, lnaaıu 
rahatsız edebilirlermiı. Bunu kendinde 
ıöylüyoraun .• Bu öW. hayali, bir kadın 
Gluna beni 1ıcurtaramu 1DJ11Dl. 

Zaten, bir hayale bemiyen MeeUn 
dudaklandda aönök bir tebeaıtsan belir. 
eli_. 

Marcarit devam etti: 
- BYham mı, dedin? O halde •en ba 

gibi teylerlo ne diye utıaFım1. 
- Ben tilümle değil, UyatJa, baya. 

tm eea11 apm urlannı ortaya 9kar
maJrla metcu1 olUJ'Ol'WD. 

- Aık. aşk.. Benim arayıp ta bu1a
madığım ıey .• Onu, aradıltm acı.. bu· 
lamıyorum •• Dinle Mabel. Bana tertip 
edeceğini vaadettiğin içenin kalbinde, 
içirtene kufi sevgi doğuracak ilicı bul. 
mıya muvaffak oldun mu?. 

- Hall anyoruın.. Bir kaç ıün aonra 
simya ilmi mütebaıs:ıalamun arayıp ta 
bulamadıkları bıJ ekairi haı:ırlamıı ola· 
cafmıdın eminiaı.. 

Marıarit, yanan yanaklarına avuçla· 
nnı dayadı. Mabel ide, onun bu ıatıraph 
dalıikalanar kinle P.&rlayuı ıözle· 
riyJe seyretti.. 

, 
' 
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müessir -
- DiŞ 
DOt\TORU 
DiYOR Ki; 

Sabah, öğle 

ili, lerioi7.I 

Yemek kırıntıları dit aralarında çiğneme sotıhlann

daki çukurlrırda kalırsa ek~ir ve hasıl olan aait mine

leri bo1ar, diılerin çürümesine yol açar. Hele asitl<:r 

hütün ;ece ağızda bırakıldığı t.akdiı-de muz:ır mikrop. 

lar milyarlarca artar ve dişler llÜr'atle bozulur, be

ya;dığını aağlaınlığını tPırr.amen kaybeder. Ağzınızın 

sıbhat V.! güzelliğini muhafaza ebnek için: 

ve ak,am her Yemek•en sonra 

HAl>VOLIN ile fır-:alnyınız ! 
• • • ~ ·11 -!--.,. • .f:V ' : : . · , . ~ ·• · .,, 

·' . "\(•~.. " , - • ••[ ~ ~ , ~ 1· •fN, .... "'!'., ••. ~t. 

.. ı • .. "'·;, • : ' .,. . · · .:. · . ·. ~· • ' .;4.: · ' · ~~i·L,ı ·~ ~ 

.: ıs,Ja.~~u.l ; Beled~y.~~i ~~ J.I~!\!~~t . 
• • ...... <. .! ' ' ,, . ' - . ·. ' . . .. 

14 • 7 - 938 gününe kadar muht Plif t!aıetelerle ıırın edilen alım \'C sa
tımlara alt kapalı zarf .açık eksiltme ,.e pazarlık lbnlelcrl bundan sonra 
snnt on birde yapılar.aktır. Kapalı za rr usulllo ynprlnrak eksiltmeler için 
sant ona kadar zarf kabul edilir. Bu saatten sonra verilen zarflar kabul 
olunmaz keyfiyet ilgili olanların dik kat nazarına konulur. (B.) (4090) 

Nafıa Ve)<a'etinden: 
16 Temmuz 938 cuınartef;i saat 11 de Anlrnrada ?\afia Veldıletl bina. 

sında mal~enıe ınUdürlUğti odasında toplanan malzeme ekstltnıe komlsyo. 
nunda ccmnn 4500 lira muhammen bedelli vektılet blnnsındn istenildikçe 
teslim şartile 25000 litre benzinin açık eksiltmesi yapılacaktır. Muvak. 
knt teminat 33i.50 liradır. 

Eksiltme şnrtnamesl ve tcfcrrUııtı Ankarnda Nafia Vck{ıletl malzemF 
ml:dllrlüğUnden parasız olarak alınabilir. 

fsteklllerln muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarlıı 
hlrltkte ayni giln saat 11 de komlsyonı1a hazır bulunmaları l~zımdır .. 

(2092) (4019) 

(}izli 
• 
ınsa nlar 

Amerikan ~ızlı poıis 
tt>şk ilillı şe\i 

~aıngsteır 
~~hnyaıtu 

f\1evzuu üzerinde 
bır kıtap yazdı 
~ Buşt~rn/ı 5 incfd• 

ki, evvelce de söyledığımiz gibi. bu işler. 
de kanunu aklına bile getirmiycn hay
dut. en leci cinayetleri ışlemektcn çekin. 
mcmektedir. 

Amerikan haydutlarına ''kibar hırsız .. 
olarak b k 1 a ı ması, onlardan halk arasın. 
~~· takdir ve hayranlıkla değilse bile, 
ı~az. da hanetle hah edilmesi bu yir-

mıncı asır "ol k .1. 1. . . .. 
1 1 

. J ·esı ıce ırını orta zaman şo 
va ye en h l' a ıne getirmektetit. 

u O,, sokağın 
kızları .. ıı 

IW" Bllft&ratı 9 uncuda 
Bu sokaklarda dola§ıp dururken çiı • 

• kin bir kızla karşılaştım. Bu kız sarhoş 
idi, ağzı pis pis kokuyordu. Yanı başın
da durdum. O vakit bu kız bana çir!dn 
kelimelerle küfretti. 

Bu kızdan iğrenmiyordum. Ona d:ı. 

ha çok yaklaşmak istemiyordum. O. 
bu yaklaşmanın fena niyetle yapıl:iığı
nı sandı ve karnrma bir tekme yerleş
tirdi .. 

Fakat, bu tekmeyi yerleştirirken o 
da sallandı, müvazencsini kaybetti ve 
dUter gibi oldu. Onu tuttum. Ve bütün 
kız:ı fahi§e olan anneler namına bu za
vallıları affettiğimi göstermek için o. 
mın alnından öptüm .. Evet, alnından 

öptüm .. 
O hiç bir şeysöylemedi .. Geri geri 

çekildi ve bir kapının gölgesinde kay
boldu .. Ondan sonra ne olduğunu artık 
ben de bilmiycrum. 

r , ... , 
ll 

T. • Zi aat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında Tmmbaralı ve ihbarsız. tasarruf hesaplarında en az. 50 lirası 
'.n.ılunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a§ağıdaki plana göre ikramiye dajı
tılacaktır: 

4 Aded 1 ,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 ,, 100 " 4,000 ,, 
100 ,, 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 " 
ı 60 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN AŞAGI DÜŞ
MIYENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
de çekilecektir. 

ADEM DAR~-• 
~~~ŞlEIKILDGDN~ 

HORMOBiN 
•ı••ca ı abıetıer• • er f'Czanede ar-aymız. • Ptıısla Kutusu 125:> Hormobln -· tr• • 
1 Pazarlıksız bt.-'şt>ın Deillet.~Demıryolları ve Limanları İ$1Pfme -~ 

• l • • . • .· • 

Haydutların bilha~a çok zenginleri 
şoymalan, bu~·ük bankaları dolandırma. 
lan ve'-·a mil" 

J J
0 nerlerin çocuklarım kaçır 

malan halkı hakikaten kendilerinden ta. 
ra.ra kazanmalarına sebeb olmaktadır. 
Cınayetle neticelenen bu gibi soygun-

/stnrılml Şl'!ılr tiyntrom miiıliirlıi{jiirı • 
liraya satıhk ev 

1 
Şişlide Bomonti ve Osman B. traın 

derı: 
Tiyatromuza piyes gon<lermek isllyen vay istasyonlarına iki dakika me-

muhnrrlr ve miilcr<'iınlrrın e erlerini safcdc Kırağı sokağında 19 N. h 
<Terciıme olıınlıır n~ıllııri) le bl'rober Şe- ı sekiz oda, alaturka hamam sah 

.. : .' .. ~ . _'. .. ; · ~ \Umqm ... idaresi ilô~lari : · ;, 

idaremiz mesai saatlerinin değiş meslrıe binaen evvelce ll~n edilmiş 

olup aşağıda tarihleri yazılı eksiltmeler nyni günlerde ve fakat hiznlnrm
da yazılı saatlerde yapılacaktır. Blnn ennleyh teklif zarClarmın bu snntıcr
den bir sant evveline kadnr verilmesi H\:zım geldiği nH\kadarlnrn llt\n olu-

culuk \'C ka hA çırma adıscleri. sefil halk ta. 
bakasını, milyonerlere karc::ı besledıkleri 
haset ,. k" d ı . · :. e ın ° a} ısıle biraz <la memnun 
etmektedir. 

Gerek haydutlarda, !!(erek halkta mev. 
~t bulunan bu ruh hali Amerikada da-
ıma Gan st k 1 . 

t> er va a arına zemın haıırl:ı. 
maktadı G · r. angsterler, ewela. bu ma. 
ceralar~ atılmak heve~i ile hareket et· 
~ek~ırlcr. Bundan sonra ı~e. bunu ken. 
dılerıne bir meslek ediniyorlar Ye müte. 
m.,.,: .... n d 

.. • .... son ela yakayı ele \'erinceye 
kadar de,·am ediyorlar .. 

Diğer taraftan, lluverın kıtabında ila· 
\'e ettiğine göre. Amerikada haydutluğun 
ge:ıiş bir mikyaı;ta yer alınac:ının c::ebeb. 
!erinden bin de paranın. ıcn~inlıfin ,.e 
bilhassa milyonerliğin t\m~rikava has 
bir ideal haline gelmiş bulunma ;dır. A. 
m ~ı.kanın bütün ikti adi ,.e mali hava · 
tına hAkim olan mih·onerlcr. memlek;ttr 
kahraman gibi ele alındıkça. paraYt hil.1 
!nek ve ... ilô.h kuvYeti ne ele geçirmek ar. 

lıir tiynıro~u drnınnhırglui'.(una göndrrınc. rınc;;, tcrkos, havagazi, elektrik 
lcri. miktarı kafi bahçeli sofa ve mel'. 

l\ahııl \'e ıcm~il ('dilrn telif c~erlcrı• ":~- divenleri mu6amba döşeli mUkem· 
fi hasıliıllnn ~"ilırlc 10 ıcrc<'ilntt'.'IC'rc yü7.Cle 
5 ,·erilmcktedlr. ı mel ev. Her gün 10 dan 12 ye krı· 

~--------------~--------~: ~.,r ~~e~. 1 
ZA Yl - Kabataş lisesinden almış ol. ' 

duğum 1931 c::cncsindeki tasdiknameyi 

zayi ettim. yenio;ini çıkaracağımdan es. SJB Hirirıcı sınıl Operatör -

ki•foin hükmü yoktur. c~;,~, 'll)r. CAFER 'l' Ay YA Hl 
zu~unu gudenler daima çarpışacaklar-

d~ 1 
Bu suretle. Amerikan gizli polis teşki. ı 

ıatı ;efi. haydutların çoğalma$ında a5ıl ı 
scbchi. Amerikadaki tuhi halde, terbiye 
,.c yetişmede bulmaktadır. Buna kar)ı 1 
mücadele için de her şeyden e\'\·el. bu ı 

hali düzeltmek. çocuklara haydut masal. 
lan anlatmamak. çocuk kaçırma ve~·a di
cer hm·dtıt1uk vakalannı '!~;;etelerde bir 
kahramanlık macer:m gibi \'azmamak 
lbımdır. . 1 

Umumi cerrahi ve sinir. dımağ e~tetıl\ 
cerrahisi mütehassısı 

PARIS TIP FAKOLTESI S. 
ASiSTANI 

Erkek. kadın ameliyatlan, dimağ 
estetık "yüz .. meme. karın buruşuk

lu~u ve gençlik ameliyatı .. 
(Nisaiye ve doğum mütehas~ısı) 

Muayene sahahlan M er r !I n n n 
8 den 10 a kadar 1111 U il 

Ol!looen sonra ücretlidir. Tel 440&i 
fi • ·ı,, , .. ,.m.,ı.:•··ını Rumeli h~ın 1 

............... ! ..... 

nur. (4072) 
Eksiltme Tarihi GUnü Saati 

1 - Telgraf bandı 4/ 7/938 pa:rnrtesi 11 
2 - llfıçlar 5/7/938 Sah 11 
3 - Neft yağı 5/7/938 Sah ll,15 
4 - Meşe kereste 5/7/938 Salı 11,30 
5 - Amyant klingrit, cnm, 

Linolcom v. s. 6/7/93 8 Çarşamba. 11 
6 - üstüpü 7 / 7 / 938 Perşembe 11 
7 - Pldn freze tezgdhı 
8 - Hamrzlar, sabun, ı;raflt, 

8/ i / 938 Cuma 11 

üstübeç ves. 13/7/928 Çarşamba 11 
9 - Ampuller 15/ 7/91 8 Cumn 11 

10 - Krikolar 19 /7 /!>38 Salı 11 
11 - Otomobil ldstiğl 25/ 7/ 938 Pazartesi 11 
12 - Knsn 26 '7 / 938 Salı ll 
13 - Ta,· ocakları l/R/938 Pazartesi 11 
14 - Bilet makinaları l /S 938 Pazartesi 11.1 5 
15 - Dingil değiştirme vereni 4/ 8/938 Perşembe 11 
16 - l\luhtcllf yny 1 rı 8 ı93g Çarşamba 11 
17 - Lokomotif yedekleri 11 8/938 rerşembo 11 
18 - Ldvaj tesisatı 12/ 8/938 Cuma 11 
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Çalmakla bozulmıyan 

P O L Y D O R Gramofon 
plAl<larını 

Gıı.amofon &ahcı1arından isteyiniz. Yeni lmlA edilen pltıklar da.hl pek 
yakında satışa çıkarılacaktır. 

• 

Hayan Leyla yazıyor: 

HE.R SABAH 
Daha Genç Görün.ügorum ! .. 

·'Ancak bir harta suren 
bir tedaviden sonra bu 
derece güzelleştlğlıne ~a
eıyorunı ... Bütün arkad"aş 
Jarım böyle daha genç ve 
daha güiel görünmem ı. 
,çln neJer yaptığımı soru
yorlar v~ şayanı hayret 
bir şek.il alan tenim için 
iltifat ediyorlar ... 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce .kadm, ca· 
zlp bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş ger;ıcleşmlş ve 
bllttin buru,uklukları 
kaybolmuştur. Alimler, 
buruşuklukların; lhtl
yarladu~ımızda cllt!ln bes 
leyle! ve ihya edici bazı 

unsurlarını kaybetmesin
den ileri geldiğini keş

tetmlşlerdlr. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni· 
den gençleşecek ve taze
leşecekUr. lşte: Viyana 
Unl\·ersltesl Proresöril 
Doktor SteJskal'ln keşfi 

bu derece ehemmiyetli 
· ' ve ı-a7.I ptt r. Genç hayvan-

"Uyanır uyanmaz, beıııen el ay
namı alıyor ... Ve küçük buruşukluk
lnrımın tamamen zail oluncaya ka

dar günden . gilne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay
retle ~örüyordum! ..... 

Bıtyan J.ıeylA'nnt Jftlhtz 
tct1a\ltten 

aonra alınını' ve rötuş 
cörmeıiıiş h:t kiki 

fotoğrafı 

lardan istihsale muvaf· 
tak olduğu ve "Dlocel" 
tabir ettiği bu canlı hil
ceyreler hillAsası, ışlırıcll 

pembe rengindeki Toka· 
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, clldlnlzl 
besleyecek ve gençleşti· 

recektır. Blr harta zar· 
tında biltUn buruşukluk· 
larınız kaybolacak \'e l O 
yaş daha 1>enç görUne
cekslntz. Gündüz tı;:ln 

(Yağsız) beyaz rengin· 
değl Tokalon krfmlnl 
kullanınız. Birkaç gün 

zarfında siyah benleri e. 
rltir, açık mesanıelerl 

sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır. 

Bay~nıarın nazarr mt~~tiHe: 
Satın aldığınız Toknlon krernl vazolarıqın 

hUyUk blr kıynJeli vıtrdır. Onları hnyiinlıe iade 
ettiğinizde beheri için 5 l.."Uruş alaCAk, ayni za
mıtnıla kıynıcltnr müki\flltları bulunan Tokalon 
mü ahakasma ı,tirftk hakkını veren hir bilet 
tnkdim mlc<.'ektlr. 

-EKmZA'Mk.itıNiııı 
kullan ıııız. Bin !erce hastayı kurla rmıştır Ec:' 0 1 ı•rııen ••it• y """ I 

Yüksek mühendis me" tetli 
Dlr~ktörlüğünden: 

- Mektep için iki ki.tip - Daktilo alın acaktır. En aşağı orta mektep mezunu 
olmak, •Ur'atli Daktilo yazamnk ve askerliğini yapm1ş bulunmak şarttır. 
Lisan bilenl~r tercih edilir. İsteklilerin vesikalarını bir dilekçeye bağlıyurak 
6-7-1938 ak§amına kadar Müdürlüsc müracaatları iHin olunur. (4035) 

1 

l TEMMUZ :..._ 1938 

ı 

IR3 A iL [L V kunduraları "lsviçre,, 
Golf, Tenis, Plaj ve Yatlar için yeni çeşitler gelmiştir 

Beyoğlu PAÇiKAKiS den arayınız 

• 

Şirketi Ha~riyeden • • 
Yaz mevsiminde cumartesi günleri Umumi Tatil aaatinden ıonra 

~ibatı, elektrik tenviratile hazırlanan 
Hoparlör ter-

·~7 ı,, h7 4,, 
numaralı vapurlarla lüks aile tenezzühleri önümüzdeki 2 Temmuz Cumartesinden başlıyor. l{öprüden 71 No. lı 

vapur 14,45 ve 74 No. 14,30 da kalkacaktır. 

71 No. lı vapurda 11 sanatkardan mü· f 
re!~llep mükemmel salon ve caz orkes- 1 
trası mevcuttur. 
Dans için vapurda yer ayrılmıştır. Büfe ı 
Beyoğlu aile muhitinde çok rağbet ka- f1 1 
zanmış meşhur GLORY A pastahanesi : 
tarafından deruhte edilmiştir. 1 1 

7'T No. lı vapurda meşhur kemani Bay 
Sadi ve Meşhur udi Bay Cevdet Kozan 
ile şöhretli okuyucu Bay ve Bayanları· 
mızdan mürekkep 8 kişilik alaturka saz 
heveti vardır. 

Büfe meşhur lohantacı Pandeli tara
lm.,/rxn d~r,,hte edilmiştir. -- ,_, - - ,...., _,_ _, --

Bilet ücretleri herkes için (100) ku;;tur. Mevki farkı yoktur. Paso ve kartlar muteber d~ğildir. Yalnız "71" No 
lı vapura mahı::ımı olarak ayrıca konsomasyon mukabili (25) kuruş bilet ücretile birlikte alınır. 
Vonurlar Boğ:l7.ln muhtefü ve mnhdut iskelelerine u!';•rıyncnk. Altınkumda tevakkuftan ve Boğazın J\:arndcniz 

açıklarında cevelan yaptıktan sonra. av det edecektir. Fazla tafsilat cep tarif el erinde mevcuttur. 

• 


