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1 Sovyet - Japon ihtilafı ı 
1 Ml\Jı~c§lk~rrce lfll<etü~ce v~rlfifil®<dlü ı 
1 ~©vYcetDcerr c§l~k~ır y©DDlU1y©ır 

1 

Tokyo, 20 "A.A.,, - Ha her verildiğine göre Sovyet !i Tokyo, 21 <A.A.> - Havas ajansı muhabirinden: .. 
hükumeti Çankufengte statü konun iadesine mütemayil ol- · ii Geçenlerde vukua gelmiş olan hadiseye en yakın Sov· 
madığından Sovyet ve Japon kumandanları arasında yapı- U yet sahillerine Vladivostok'tan bir takım Sovyet gemile-
lan müzakereler hiç bir netice vermemiştir. ·• rile asker nakledilmiş olduğu görülmüştür. 
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1Dtc§l0yc§llfll ~c§l~<et<eD<erü 
lnqiliz Hükümdarlarının Fransaqı 
ziqaretlerine ehemmiqet vermiyor 

Dın<SJDDDtE IKıraıD0 0 meçlnılYID <Bı$ 1}(e ır me(!gaırona 
çeDenk D<cy~u;; ~aı ırô ~UüD~ ır0 ~lYıın ~e<ee eını 
büyük mey<§lalfilllaır@ıa sa !Q)aılh ll a ırsı ka©ıaır 
<dlaınıs ele\ta o eır. 

1 
lngiliz ve Fransız! 

"o·· mu··Zor11gııldamktakönaıi1r denlerı·nde Nazırları ~---
~ Jspanyol meselesinin 

halli ve Orta A vrupada ~,~~~~~~~ 

da I• mAı • şç· SUihun idanleSi İÇİfi 
tedbirler düşündüler 

nasıl artflrılabilir ? Paris, 20 (A.A.) - İngil tere kralı al
tıncı Corc, saat 9,45 de takızafere gitmek 
üzere hariciye nezareti binasından ayrıl· 
mıştır. Cumhuriyet muhafız kıtaatın. 

dan bir müfreze selfun resmini ifa e~ 
.i ZonKuJdak civarı ahalisi için askerlik 

i bedeli olarak madende muayyen bir • t miştir. 
/ 

8 1lıan ~alışmak eSBSI kabul edilemez mi? Saat9,55dekral,beraberindeSirErik 

ıs ~lıgün kömür havzamızda çalışan ı· Bu nisbeti arttırmak, kömür istihsa-
rı lt' OQ amelenin ancak yüzde 10 u- linin de artmasını temin ettirecektir. 
ğlt tl, daimi amele vaziyetinde bulundu- Bunu nasıl arttırabiliriz? İşte bir me-

tlu geçen yazılarımızda söylemiştik. DIF" Dct•anıı 12 incide 

ı._ 1" ilistind '.A. . ·•. • 
..,,.,etrelik ~ rap çetelerıne karşı en ktlv vetli müdafaa vasıtası olarak )'iizlcrce /ıi. 
~llctcı tel _ bı~ h~dut tel örgülerle kapatılmışt ır. Fakat Arap çeteleri son Jıiicwnla 

fi tel .. o~gulerı Ytre sermişler ve birçok köyleri yakıp yıkmışlardır. Resimde yıl:t. !°'· Di;rguler. ve bu müdafaa tertibatının kayalık bir araziden geçen kısmı göriilii. 
'tiyot er resım bomba ile yapılan bir taarruzdan soma bir Yahudi otobiisiinü gös· 
~ ~ Yazısı 4 üncüde 

llUyük bir kaçak~ı 
.1 deposu basıldı 
ıak Kamtıi'nlo ardiyesinde 60 sandık 

ka\'ak kibrit, 40 sandık cigara 
kftğıdı bulundu 

~ Yazısı 12 incide 

Fips ile maiyeti erkanı bulundubru halde 
Etuval meydanına vasıl olmu~tur. Ken. 
disi Fcld mareşal üniformasını giymişti. 

Otomobiller yaya kaldırımı boyunca sı. 
ralamrken kıtaat ihtiram merasimini icra 

O.- Devamı 12 incide 

Eski lngiliz 
Krah 

Gelecek ay 
şehrimize gelecek 
Romadan bildirildiğine göre, bugUn 

Floransada bulunan Vindsor dü:ıt ve 
düşesi yakında Dalmaçya sahillerinde 
bir seyahate çıkacaklar ve oradan 1s
tanbula geleceklerdir. 

Eski İngiliz kralı ile refikası gelecek 
ayın sonlarına doğru şehrimizde olacak
lar ve bir mUddet Bilyükadada otura -
caklnrdır. 

12 Yaşında 
bir hırsız · 

~>Un gece Kuruçeş
mede yakalandı 

Dün gece Kuruçc§mede 12 ya§ında 

bir "korsan" yakalanmıştır. 
Son glinlerdc Kuruçeşmedeki kömür 

depolarında bazı hırsızlıklar olmakta • 
dır. Bilhassa geceleri olan bu soygun
larda muhtelif eşya ile beraber sahilde 
yığılı duran mndenkömürlerinin de git
tikçe eksildiği ve kömür tepelerinin al
çaldığı görülmektedir. Evvela depolar -
daki amelelerden şUplıelenen depo sa
hipleri; sonradan bu işin denizden yapıl
dığını anlamışlar ve vaziyeti kontrola 
başlamışlardır. Nihayet, bu deniz hırsı. 

zı diln akşam yakayı ele vermiştir. 

Şirketihnyriyenin Kuruç<'rmedc bir 

W"' Devamı 12 incide 

--
l ngiliz lıiikiimdarlammı ziyareti mii nasebctilc Paris baştanbaşa donanmış 

bulunmak tadır. 

Dün Marmarada bir 
kotra battı 

içinde bulunan bir erkek ve 
üç kadınla çocuktan haber yok 

Dün Büyükada polis merkezine, 

Kaşıkadası açıklarında, içinde beş kişi 
bulunan bir kotranın battığı bildiril
miştir. 

Derhal başlanılan tahkikat netice
sinde batan kotrada Fenerbahçe.de o· 

turan İzoni isimli bir İtalyan, üç kadın 

ve bir çc:•.:uk bulunduğu anlaşılmıştır. 
Kafile kotrayla dün saat 11 de Fe
nerbahçeden ayrılmış bir daha görün
memiştir 

Zabıta batan kotranın bu olduğuna 
hükı:im vermektedir. 

Hfidi!:eyi görerek :zabıtaya haber ve· 
~ Devamı 12 incide 
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Yuzıııı: Nızamdt 1 11 Nazif 
lspanyadaki knrdC!J kavgasının üçün

cU yıla girişi, Frnnkonun çok lehine bir 
bilanço gösteriyor. İspanyol toproklan
nın U~e ikisine hliklm. lkt yıl evvelki 
fısi gözlere pek b:ı \a tilrlü görUnmeğe 
başladı. Onu, tek \'C kuwetli lspnnyn
ya doğru yoll:ınmıliJ bir milli kahraman 
s:ıyanlarm sayısı arttıl:ça artıyor. Her 
znm:ın, nazo.riyclE:'rdrn çok rcalitclPre i
nanmıs olan medeni dfin~ n, Bo.rsclon 
damlarına bomba dllştükçe, Burgos'un 
Akdcnizde.ki kı) ılan genişledikçe Fran
koya teveccüh edıyor. 

Sevil kuwctlerfnin Baaahozdaki esir
leri kW'§una dizdiği gUnlcrden çok uzak
lardayız. lki yıl önce, dünyanın her ta
rafında, efkiirı umumiyelere, kana su
mı:mı!J bir ha;}dud gibi aksettiril9n ve bir 
kısım mllstemleke kuvvetıerlnP bir mUd. 
det kumanda etmiş olmaktan başka hiç 
bir meziyeti olmarlığı söylenen Franko
yu bugün nckadar başka tUrlü görUyo
nız? ~·ranko, Bnrselona ve Valanslya
nın eski dostlarını yalnız hayal kırıklığı
na uğratmakla iktifa etmedi; blrçokla
rma kendini beğendirmeyi ve sevdir· 
meyi do bildi. 

Burbon hanedcınmın Fronsada salta -
nat sUrmüıt olan kolunun v rfslno kıılo
mlni kaça kiraladığını, beş altı ay önce 
çıkan meşhur rezaletten öğrendiğimiz, 

Burgos ve Paris akademisyeni Şarl 
Morras glbileri bir tarafa bırakarak ko
nuşuyoruz: 

Franko birçok memleketlerde halka 
sempatik görUnmeğo baı:ılndı. Günler, 
uçağa uçak, bombaya bomba, torpile 
torpil, tahribe tnhrıb, hücuma ve znfe. 
re hücum ,.e zaferle karşı koyanuyan 
Valans'm aleyhinde ~liyor. İnsanlar, 
bir 7.aferln ne şekillerde, nasıl, ne gibi 
unsurlar ve vasıtalarla eldo edildiğini 

tahlile lllzum grömilyorlnr, zaferi kaza
nana bakıp hayrnn oluveriyorlar. 

Son yıl içinde Frnnkonun, birçok dev
letler tnrafmdan tanındığını biliyoruz. 
Bu tanınmanın sadece bir diplomasi 1§1 
olmadığına, bu hareketin o memleket
lerde mühim birer cfkıln umumiye te
mayUlilnU ifade etmt'kte olduğuna lnn
nabilirlz. 

Bu Ana kadar Frankoyu tanıyıp ken
disiyle diplomatik münasebetlere girl§
mlş olan devletler eunlardır: 

Almanya, İtalya, Japonya, Papalık, 
Portekiz, Romıınya, Yugoslavya, Yuna. 
nlııtan, Çeko!lovakya, Brczllyn, Ma,..arls

tan, Guatnmaln, Uruguvny, Salvntor, Ar
navudluk. Nikaraguva, Mançukuo. 

fngııtero hUkfımetinln Burgosta bir 
diplomatik ajan bulundurduğunu ve bil
mukabele Fıranko tarafından Londrayn 
gönderilmiş olan Dük d'Albe'ı Franklst 
hl,ikümetln diplomatik ajanı sıfatile kn· 
bul ettiğini biliyoruz. Dinlomatik milnıı
sebeUer kurulması hucıusunda Burgos 
tarnfmd:ın yapılm 1!.'! olan muhtE.'lif rica
lara, hlikÜmC'timizln dC' yin<' bu yıl için
de mUsbet bir cevab verdiği malOmdur. 

Velhasıl A\TUpada SovyctlE:'rle Pran
sndo.n, Baltık ve tskı.ndinnv devletlerin
den Bulgaristan, Bl'lçlka ve Hollanda. 
dan başka bütün devletler Burgosla mU
nasebeto girişmişlerdir. İsviçre ise bUs
hiltUn başka bir yol tutmuştur. Bu dev
let Burgosu henüz tnnımamıı1tır. Fakat 
buna mukabil Burgosu tanıyan d(wlcl· 
lerdcn bir çoğunun ~ nrmadıklnrı bir i~i 
yapmıştır: 

".Madridden Vıı.lin a ve Valiı.nstan 

Barselon'a ta ınmıı:; ol:\n climhuıiyetçl 

İspanya ile bUtün milnasc>bctlerlnt kes
mlştlr." 

İsviçre gibi hareket eden lkf Amerika 
Nb.runedclin Nazif 

Devamı 4 ı"lncüde 
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OınıOaıvr, ~aha çocukOukParan~a, lın<SJIUteır ., 
nnıro ~lfsalrll~UeırDU<e meştilOJ1ı;: ıonır şatc~Hun~aı 
~af'iloşmo~ ~a ~Dır~DırDsırDılilD ltj)ale amcşu.er~J 

İngiliz kral ve kralıçesı, bır ıki giındur 
rı a:-ı xııım mısafiı idirler. Bu münasebet
le hatırlatalım ki, lngiliz kral \'e kraliı:e. 
si biribirlerile, sevi~ek evlenmi~lerdır \ e 
bu a~kları ta çocukluklarında başlar. 

Strntmore kontunun İngiliz kral hane
danı ile esasen eski bir tarihte başlayan 
akrahalığı vardı. Bu ailenin kontlanndan 
biri t5koç)'a kralı ikinci Robertin km i
le evlenmişti. Ondan sonra. bu kC'nt aileı::i 
ile kral hanedam araı::mcfa daima c;ıkı 

bir dostlıık hükiim sürmüı::tür. 
Gene bu cloc;tlu~m Metlerinden olarak 

kral aile i arada cmıda kontlan ziyarete 
ge1irdi. 

Jc;te. bu zh-aretlerden birinde. baba~ı 
bı>~inci CorcTa re .. ab r Glamic ı::afC'l~•"a 

gelmi'i olan küçük Y nrk dükü - '"a"li 
bu~ü,kü kral altıncı Corç - küçük krırı. 
tes Elizahet ile ilk defa olarak sıkı hir 
ark:ı1aı::hk t is etmişti. 

Prenc;, mahcup bir çt>euktu. Cok az ko 
nuşur, hele büyüklerin yanında hiç ağ
zım açamazdı. Glamis şatorundakl n1<:ra· 
lxılannın :ıra~nda da ı:;ıkılıyordu. Fakat 
Eliıabeti kendisine iyi bir arkadaş ola
rak bulmu51 onunla ~atonun bahçesinde 
dolaşmaya ba~lam~tı. 

Elizabet ona §<\tonun görülecek ş yle. 
rini gösteriyor, tarihi hakkında maJQmat 
veriyor, bazı hikfi.yeler anlatıyordu. Bu 
konuşmalan arasnda kahkahalarla gü. 
lüyorlardı. Küçük prens yeni arkadac:ı

nm yanında. şimdiye kadar duymadı~ı 
bir neşe ve saadet duymaya ba~amıc:tı. 

:Bu n~'i ona, Eliıabetin anlattıklan 
kadar. ~üzelli~i de verivordu. Hareketleri 
tabit gülfımc:eme~i samirnt \'e candan o. r 
lan hu gene knm berrak gözleri, uzun 
kirpikl"ri vardı. 

Genç prens, o zaman, bu ~toya daha 
küçükken, on bir. on iki ya~larında İ· 
ken geldiğini hatırladı. O vakit şatoda 

kelebek gibi dolaşan küçük bir kız \'ar
dı. Arkasındaki penbe entarisi hiç gözü
nün önünden gitmiyordu. 

Bu hatırac;ından Elizabete bahsetti. 
Küçük kontes: 

- E\·et, dedi.. O penbe entariyi an .. 
nem Mla saklar .. 

Prens. küçükl~ünde bu ,atcwa get-tiği 
ım.mın hatmnda kalanların hirer hirer 
fTİl"'iİ'l'İ" ('n{j.,Aon fYprt;r.;.,; ı;r1'ı'"İivo,.rtu. 

Ru oN\Aı:t. l"nııt .... ,.A .. lci ._ ... c:.:ıtoda oldu. 
l!•ı c;rihi. ha,·aletler rıc va~dı. 

Glamis şatosu, hakikaten, lngilterenin 
ef c:.aneleri ile mcsbur olan yerlerinden 
birirdi. Makbet macerac:.ı burada geçmiş, 
kral Dunkan burada öldürülmü~tü. Bu
gün oturdukları bu salonda vaktile M:ık. 
betin kansı ellerini kocasının kanlarına 
boyamıştı. Bankonun hayaleti odalarda 
dolac;maktaydı. 

lşte, ilk sevgiltri bu tarihi ve efsanevi 
dekor içinde baslayan prensle konte . 
evlendikleri zaman da. tahta çıktıkları 

vakit de burasını unutmadılar. Kraliçe
nin anne i d";ma bu şatoda ya;amış vr 
bundı'.'I Gç hafta en·el gene burada öl
mü tür. 

Kraliçe. on kardrcıin dokuzuncuc;u idi. 

VN say Sarnyrnın tarihine bir 
hukı~ 

Bugün Paristc 1 n iliz kral ve kraliçcc;i 
nin şerefleıine büyük bir ııyafet verilen 
\'erı::ay sarayı, şüphesiz ki Fransanın ta
rihinde en büyük >'et alan mevkilerden 
biridır .. Sarayın tarihteki bu rolü yalnız 
Fran:;a için değil, ayni zamanda Avrupa 
için de çok mühimdir. rmumi harpten 
c::onra Almanyanın ve orta Avnıpamn 1 
mukar11eratım tayin eden muahede bu· 
rada imzalanmıştır, 

Tarihi tablolnrile meşhur re~sam Malam ya'mn btt eseri, !11giliz kral ve kral iç rsiıı:u 
şatoda geçen ilk ge11rtiklCTi1ıi caula11dınyor. 

Fakat, Versay s.ıra} ının Alman}·a tari. 
hinde yer alan diğer bir cephe$İ vardır 
ki, harpten sonra burada imzalanan mu
ahedeye sara}'In Almanyadan aldı&rı bir 
intikam diye bakılabilir: 

1870 muharebesinde Als:ıs • Loren 
Fransadan Almanyaya g~tikten sonra. 
Pru ya kralı birinci Vilhelm Vers.1y sa. 
rayının "Harp salonu .. na gelmiş ve ora. 
daki kürsüye çıkarak. resmen imparator 
ilin edilmişti. 

Vcrsay sarayının yetmiş üç metre bo

yundaki aynalı duvarlan hu acı sahnE'yi 
de görmüştü. Fakat, ondan kırk ~ekiz 
sene sonra. bu a,·nalı sal<'nda J\lmanva
nm mağluhiveti ve manktımiyeti imza 
ediliyordu. Hl19 daki Versay muahcdcc;i, 
bu suretle. Alrrıarı ·anın ayni dı -nrlar 
içinde yanm acıı" kadar evYel yi.ikc;e\en 
gururundan intikam almış oluyordu .. 

... . . 
• Versayın yetmiş üç metre uzunlu .. 

ğundald R)'na dı\ arları sarayın en bGyük 
hu usiyctlcrinden ve zenginliklerlnden
biridir. Harice on yedi penceresi olan bu 
büyük alonun, bütün pencere araları 
ayna kaplama ve karşısındaki dıvarları 
da da ayni sekilde ayna ve pencereler 
vardır. Yalnız buranın pencereleri ya. 
lancırltr çerçe\·elere cam yerine ayna 
geçirilmiştir. 

On dördüncü Lui hu aynalı salonda 
hemen daima mi arir toplar ve onlara 
büyük eğlenceler tertip ederdi. Hattfı. 
halkın l>ile bu Nılona ı::erhe~tçe ~irip çık· 
maı::ınn müı::ande vardı. Kral orada. halk 
ara"-lnda. onlarla \":ln ·ana dolaşır. ko .. 
nu5ur. sohbet ederdi. 

Aynalı salçın devrin büyük muharrir
lerini de görmüşttir. Raı;in Madam de 
Mentenon'un öda!'.mda "e~ter .. piye inin 
pro,·a~mı -apnıağ:ı gid rkcn huaradan 
-g çmi . Molyer kralla bu salonda görOş. 
mü~tür. 

lc:te İngiliz kral ve kraliçe~i şerefine 
verilen bilyük zip1fet. Vmay saravmın 
bu aynalı salonunda verilmiştir. Fakat, 

salon Myle bir zirarete ilk defa olarak 
sahne olmıyor. Bundan yüı no kadar 
evvel de aynalı salonda büyük bir ziya. 
fet verilmişti: 

Kral Lut Filip. Versay müz inin açıl· 
ma~ müna hetile burada biiyiik bir zi
yafet verml~ıi. Ziyafette Viktôr lIOgo, 
..ı\lrkc;andr Düma. t<,fü;:e, Alfons Kar 
gihi deuin hilyük muharritlf'ri ele bulun
mu~tu. 7.i•·aktte binlerce ld~i vardr ve 
Nıra,·rn diğer salonlarında dn yemek re. 
niycırdu. 

Bu biirük zirafct hakiakten bütün 
Fran~. hnttft Anupa için bir hadise 
olmu-:tu. Ziyafette t0~3 tavuk keı:ilmiş, 
8000 şişe ı::arap ac:ılmı tı .. Yiyip içenlere 
iki hin uc:ak hizmet ~örü}•orrlu. On hin 
Sevr taba ı. nltı bin açtal. kaşık sefer
ber edilmi~ bulunuyordu .. 

Bugün de a\'ni ı:akmda lnı:iliz kral \'e 
kraliçe i ve diğer davetliler yemek yeme .. 

~e ve ilphe fz. m•nalara bakarnk. hura. 
d.1 f'c;kirf"n vf\ wnnhmn harallerini örOr 
gibi olmaktachrlnr. 

Mu olini 
Poda peşleyl z y a ret 

edece k 
Budapeıte, 20 (A.A.) - HükOmct 

gueteııi olan Esti Ujsag Musolinlnln 
bu sene ıonundan evvel Budapeşteye 

gelert>k İmrcdinin Roma ziyaretini i· 
ade edeceğini haber vermektedir. 

italyada Papa, Macar Ba vekili i m· 
redi ile Hariciye nazırı Kanyayı hu

susi küt•Uphancsinde kabul etmi ve 

kendilerilc pek aamimi mülakatta bu

lunmuştur. 

Müteakiben Papa bayan İmredi ile 
Macar nıızırlarının maiyetini kabul et
miş ve Macar milieti ile Mat..:ar hUku· 
met erkanı hakkın.da muhabbet izhar 

eylemi§ tir. 

kauıniar 
S .IJJ//IA Zckcri11u ~ctlcl ı;ıı:ıvor: 

ı.ııc" • .ıaudddunıumlnın yanında, bırı ~o-

~ııula, hırı .)lrnındıı iki kuçıik çocuk1~8~). 
ııu~an kullııı, lwrıışularından tıırınc 111;~ 
rcl eıtı8ı ıı;ııı durt ay hapis ccıasıoıı 
kllıııdıır. Uı.\or ki: pi~ 

.. _ Benını çocııkl:mm 1..üçükıür. J{ıt 1ır uıııı haneye gm·rsı~ın suknkta kalırlar. ı,:ı~ 
fııh ıi \ uıırc.\ c kadar cezamın geri ı.ıırıı 
m:ı"ırıı isterim.,, d rt~ 

"Kııı1ına bir "analık hakkı., Mdiıı t t ~ı· 
"11111 C'Ürüm ,.c rin:ıyetlcrrlcn nf erler11(')rıı· 

. nıı kO 
Fıı'.al bu çoe'ııklorı ccmıYel nnmı ,-e. 

c;ıo• · mık in içtimai nrinlctln ı:eniş mnnıı ft1 
rinc ı;tetlrrn cok hü~·iik hlr ,-n1ifcrll~rtlt• 
ırihi kadınlıırın m:ıhkônıi~·rl rnflıl 1111,ı 
rinılP. cnr,ıklnrını bırnkornkları IC\~rt 
hir miit'c;c;rc;r, Mkimln ''crclilli nrl:ılrl ,cı. 
rını rl:ıhn ktı"'·rfle yrrinc ı:elirrn bir" ııt 

l •c;h1 
l:ı olıır. r.nrmil olmı,·an corullıı ınnı 0~ 
f'fıo nnne~inin ~·nnınn ~rmrk. ve~~~'' 
ıın.,,c;ı•lıtrı.,, cn1ı.,Mın htmnyc:ı;lnr. tıırn 

kn$ ~· rı:ırkcn ııöı: çık:ırmnlc olur ... 

r TT\.f QTTR' v!!, 
Maarif meselesi rJ' 

N .WIR NADi bafnıakalc aüfııttıl 
dluorkf: 1ır 

"A\·rurıadan rad)•o makinesi ı;atırı ıı\. uc 
ı::llıl, memleketimize modern tcrhb'e 111 

teri ithal r.tılk. Tohsll roeknniııtı~5 
,, 

B'filPstlrm #e azendlk. Kobul f'lliğlt11 '•'· 
tr.mln hnnRI muhitlerde, honı:;I şartl•rıt• 
tındıı verimi! olahllcc ftlni uıun uıurı b t 
kik etmek şö)•lc durııun, aklımızdllfl 
geclrıntdlk. Nctiı'e işte meydanda: >"'. 

- Çorukları olmtomıyoruı. Ll!!cdc:~c~ 
rım,·nrnnlnlc (ıknnların rk11t'rh•tll .ı,tl 

,.tmr.~i.t nl,·f'rııltf'df-ki va1iyctln hn$l•C11 rı 
blrllr. nn hnkiknli n :ı~ıkca ylitlerinl' ~;~ 
söylnrırliAinl rlıl\-nn mc!!ııl !C\'Dl !!inlr 
yorlnr. 

- F. tıekl tfh-orlnr, ne '':ırı:ılıın 1 ~ 
''"''11,.rl hırnknlım do Orln,.nıt dr,·rlıı~,' 
clöııPllm 1 Çoı-ııklnrıı fnl:ıka mı (ekrc-1' 
Onl:ırt ~OPB ll to mi hfö.·ütere~fz'1 

C:r,..nn, Jn!!ıtntn ltriilflı-nnf lfrrnr. J 
rhr hninıiir. DiinYııcfn falaka ile hıııt~ 
~"!dlrlcn h:ışkn yr.tlştlricf bir '\'O!!ılıı ~' 
ıı:ıhilecdinf oklı hsmlyen bir ark11 

nr. cliyebiliriz? rl 
Ru kıratın arkado~lııra, m~klepli C ~tJ<i 

farın hnlhtıklan mesul tııhıloını~·nr0 cı1 
. bl~r ~ 

nı n:ı<11l nnlntoreltız? Talim ve ter 
1111

, 
trnı i <!evince-, bizim muhite u~·ıtıırıı ııııııl 
lhınlM«ılen, 0Urfnde knfo yornJtnli$ d11tJI 
bir e~rr onlamak merhuri~·rtindc 01 

mnrn ne şekilde fznh ecfc<·e~fı'/ fll~ 
Jlıınlnrı hr.r !!ene hir nt'tiN~,·e '"11 -~f 

dnn lh hı bir dUı,finflrOı. Ve h17ir1'1 tı1 .• ııt ~ 
. i I'' 

mekıınlzmomız rln her f:cnc knllle~ 11' t• 
t1 ,•f! 4 

C:t" howlnn mnh~ııller '"ermrkle e !11 1 ~ 
rler. ı:rirlf'r. ~lrınlt'kelln ic;likh:ıli 110

1
f11t1 

hrnlnıh:I hlrlnrf derrl't"<le mrşı::ııl rırı'ıt~ 
~nrl nlıın hıı trhllkl',·i hlrfln "'''"rl ön 1 11'

1 

fc:in nr ,·nt'mnlı hilmem? \'rhn ~aıgın 
,.ıı,. "'''f'linı? '"nl\!l.:ı o ~,. avn~: 

''nnııın '"nrl 
nin• mi lını!ırnlım7 .. 

~-------~----..../ 
Vun nns~ande 

Ze1ze1e 
şiddetli otdt.1

11
, 

20 ölll,. ıoo yaralı ~id' 
Atina, 20 - Yunanistanda çoıc tfl~ 

dedi bir zelzele bu aabah bUt01'1 
leketi ııarsmıttır. _..,,şı4'1 

Zelzelenin merkeı:i ö bc il'"' 

Zelzele 35 saniye aUmıüıtür. ur· Ô' 
A tinada birçok evler yıkıltnJŞ Ci"'' 

tenler ve yaralananlar vardır. sSr•1 

köylerde, Skala ve Orposta da =•tı",ı 
olmug, Orpı>a bapi&hane i yı1<11 00 ıclr 

ölenlerin 20, yaralıların ı ... 1111 
yııw 

oldutu ınla9ılmı1tır. Orpor'' (111•"" 
hapishanede mahkQm ve jand• .;ı' 

rcıır· 
dan Blın ve yaralananlar va 
ralılar Ati naya getirilmişlerdir· 

ŞEHRtMIZDEKt zELZ~ı.teô'11 
th•tl 

İstanbul 20 (A.A.) - Ratll 
54 

blldirilmioııtir: 
:J d t<ilc• ,J· 

Bu sabah saat 2 yi 24 8 jcıJ) 
saniye geçe tiddetli bir .ıcııe~ ıst•~ 
edilmi§tir. Bunun merkez: ust 111tıtf. 111 

buldan 570 kilometre mesafede 

edilmektedir. ·arıS'• ô~. 
Atina ıı (A.A.) - Atina •J. ..,.e 

k . k. • . ··1uınunc: er 
ü ıelıelenın 18 ışının o . et ' 

kişinin yaralanmasına sebebı;dif• 
miş olduğunu haber vennekt 



Suriye 
r> l33şvekili 
~~ ise davet edlldl 

lııatırı 1 '1 20 
(A.A.) - Suriye politik 

l'I erınd ö 
l'o lıUkeı e 8 Yiendiğine göre, Su· 

beıı(!sı nıetı, Fransa. Suriye mua-
b,.. ve Fr 

llerı h ansa - Suriye mUnase-
>r<\na akkındakf Suriye notasına 
ce\·ab,an harıctye r.ıazırı B. Bone'nhı 
""' r a.Jnı "'~"t! ıştır. B. Bone Cemil 
~ a~,k • 

ll t'fse d endtsfy l e glirüşmek Uzere 
~ av~t t 1tst08 b e mlşUr. Mnrdam A-
li-r ldayett d 

ıtn~ıı." n e Tilrklye yolu ile 
11 J:lr'IP.rektfr. 

-
.. . . ~ 

'· \::; J~ ı t.; 
~.<--~ ~~ 

yıkılmcaya kadar t pey zaman grçeceği i çitı o vakte kadar Valide hanı arsasını gö 
ze çirkin göriinecek bir vazi>•ette bırakmamak füere belediye burasını çimenlik yap 
mala karar vermiştir. 

S IE IHI ii I~ il> IE 
I 

VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE T~JJE~ 
- ------- --------- --

Otobüs 
yolsuzluğu 

Valinin muhakeme
sine JUzum görilldil 

Devlet gürası mülkiye dairesi, otobüs 
işlerinde V).lkuu iddia edilen yolsuzluk
lardan dolayı İstanbul vall ve belediye 
r eisi Muhiddin Üstündağ ile muavini 

Ekrem Sevencan, fen işleri müdürU 
HüsnU Kcseroğlu, varidat müdürü Ne
şet vo altıncı şube müdürü Faik'i.n 1-
zumu muhakemelerine karar vermi§tir, 

Maznunlar Trk ceza kanununun 230, 
240, ve 228 inci maddeleri delaletiyle 1 
mahkemeye se\'kedilmektedirler. 

Elektrik şirketi 
erkanı 

Malzeme kaçakçılı
ğından beraet ettiler 

Malzeme ka~çıhğmdan suçlu olan 
elektrik şirketi erkanmın muhakemeleri 
dün bitmiştir. Şirketin satın alınması do. 
layısile imzalanan mukavele mucibince 

henüz duruşma nihayet bulmadığı halde 
bu uzun ve karışık dava dün karara bağ. 
lanmıştır. İki taraf vekilleri mütaleaları

nı bildirmişler ve mahkemede bütün suç
luların beraatine karar vermi~tir. 

--,0.-

Postahane karşısında 
yapılacak Evkaf hanı 

Evkaf idaresi Yenipostane karşısında 
bulunan baralçaları k.iralıyanlara tebli
gat yaparak on gün içinde buradan çık. 

malarmı bildirmiştir. Burası kısa bir za
manda temizlenecek ve büyük bir han 
yapılacaktır. Evkaf idaresi han için l~ 

zımgelen projeleri hazırlamıştır. Bu su. 
retle bu civarda fena bir şekilde göze çar 

pan bu barakalar da ortadan kalkmış o-

lacaktır. Yalnız dükkan sahipleri on beş 
gün müddeti az bularak idareden bunun 
biraz daha uzatılmasını istemişlerse de 
evkaf mevsim geçmeden in~aata başla

mak için bu isteklere red cevabı vem1iş

tir. 

Et fiyatları Mer:nıek~tim_iz: 
~ dekı Surıyehler UCUzlamaga başladı Hangi taJllyetl lste-

Beledlyenln koyduğu narh, ~eçen sene bu dlklerlnl yeniden 
aylardaki vasati fiyatlardan bildirecekler 

Memleketimizde Suriye tebeasından 

pek 8 Z Y fi k Sek l 1 r bulunanların 30 mayıs 1926 da Ankara-
Yaz mevsiminin ilerlemesi üzerine son çok azalmıs olduğundan ihtiyaç eskisine . uk el bük' u··mlerı"ne 

da imza edılen m av e 
zamanlarda et fiyatlannda nisbi bir su- nazaran çok azdır. Bundan dolayı bun.. 
kut görülmeğe başlamıştır. Belediyenin dan birkaç ay evvel görülen sıkıntı da göre Suriye lehine istimal ettikleri \'e 
evvelki gün Kırşehir ve ha\'alisinden ge- tamamen zail olmuştur. Fransız konsolosluklarına kaydettirdikle 

tirttiği il~; bin koyun da şehirdeki stoka Alakadarların söylediklerine göre, et ri hak hıyarlarını yeni anlaşma hüküm. 
inzimam ettiğinden fiyatlar, eski yüksek fiaytlan geçen sene bu rne\'simdeki fiyat lerine göre yeniden teyit etmeleri l~ım
liğini kaybetmiştir. Bunun için kasap. lara yaklaşmıştır. Belediyenin narhı, ge· dır. Ayni vaziyette Suriyede bulunan 

ların bir ksımı belediyenin azami fiyatı 
olan narhtan daha a~ağı fiyatla et sat
maktadırlar. 

Mevsim ilerlemiş olduğundan artık 

kuzu gelmemeğe haşlamtştır. Geçen haf-

ta içinde lstanbula pek az kuzu gelmiş-

çcn seneki serbc-st piyasa fiyatından Türkler de hak hıyarlarını teyit edecek
pek az yüksektir. Fakat ,·aziyet biraz 

lerdir. Bu hususta Suriye tebeasına 1•e. daha rnüsaitleşince belediyenin bu haf. 
talar zarfında narhr indirmesi de rnürn
kiin görülmektedir. Çünkü serbest piyas..1 
nın yaz Ye kış a,·]an zarfında gösterdiği 
tahawulün narhta da kaydı tabii göriil. 
rnektedir. 

nidcn ''erilmiş olan müddet ağuostosun 
on beşinde hitam bulacaktır. 

Önümüzcieki ayın on bc~ine kadar 30 

mayıs 1926 mukavelesinin üçüncü mad· 

desi hükmü mucibince Suriye lehine hak 

mallar sergisi 
hıyarlarını istimal etmiş olanlar bunu te

yit etmedikleri takdirde Türk kanur.lan 

hükümleri dahiline girmis olacaklardır. 

Bunun için o tarihten sonra tabiiyet esas 

lan da bu şekle göre tanzim edilecektir. yarın a~ılıyor 
Yarın saat 16 da İktisat vekili Şa,kir 

Kesebir tarafından büyük merasimle açı
lışı yapılacak 10 uncu yerli mallar ser
gisinin hemen bütün hazırlıkları tamam· 
lanmış gibidir.Yalnız kurulan paviyon· 

iki bacağı olmıyan 

Bir aşık 
Kapı zorlamaktan 

haplse mahktim oldu 
Diln adliyede dikkate değer bir mah

k.emenin duruşması yapılmıştır. 

Davact, Ortaköyde oturan Ltisi ismin
de bir kadındır. Bir gece odasında yatar-
ken kapısı vuruluyor. "Kim o" deyince 
meçhul bir uah18: "Aç kapıyı, bu geceyi 
seninle geçirmek istiyorum,, eliyor. Ta • 
bil LUsi kapının arkasına masa ve san

dalyeler koyarak bilsblltün tahkim edi-
yor. Fakat mütecaviz l)u sefer de fena 
lakırdılar söylcmeğc ve kapıyı da zorla
mağa başlıyor. Nihayet kadının feryadı 
Uzerine, etr.aftan yeti~enler bu gece 
zorbasını yakııhyorlıır, fakat hayretle 
görüyorlıır ki, bu iki ayağı olmıyan bi· 
risidir. İsmi do Hayridir. Mahkemede 
şahitlerin üadcsiyle de suç sal:)it olduğu 

için k~ndisi iki ay iki gUn hapse mah • 
kum olmu§tur. 

iloınıtcın aımceaa 
<dla baı Gııçe 
meıra B<n 

lara ~ya yerleştirilmesi kısmen bugüne 
ve yarına kalmıştır. lki gecedenberi pa. 
viyan inşaatına sabaha kadar devam e. 
dilmcktcdir. 

Onuncu sergi şimdiye kadar gerek pa. 
viyon adedi itibarile ve gerej{se teşhir 

edilecek eşya hakımmdan en mükemmel 
olaraktır. Bu sabah Ankaradan şehrimi
ze gelen iktisat vekili Şakir Kesebir öğ. 
leden sonra saat 17 de Galatasaraya ~i
derck sergi hazırlıklannı tetkik edecek
tir. 

Bu seneki sergide bir kısım müessese
ler paviyonlan satış yapmıyacak şekilde 
hazırlamışlardır. 

Ankoraya tayyare 
yolculUğuoda 

ucuzluk 
Devlet havayolları Ankara - İstanbul 

tayyare seferlerinde yeniden fiyat ucuz. 
lamaları yapmıştır. Buna göre yedi ya
şından yukarı çocuklann gidiş geliş bi
letleri 36 liradan 29,75 liraya, yalnız gi. 
diş 22,21 liraya, 3,4 ve 5 yaşlarındaki 
çocuklardan gidiş geliş için alman 15,46 
10.79 liraya indirilmiştir. 

1 ve 2 yaşlarındaki çocuklar için ye
ni fiyatlar gidiş geliş 402, yalnız gidiş 
262 kuruştur. Tayyareler sabahlan saat 
8,5 de iki taraftan hareket edecek ve onu 
yirmi geçe yere inmiş olacaktır, cumar
tesi günleri saat 16 da iki taraftan da i
lave seferleri vardır. 

Mecburi hizmetlerin' 
yapmıyan 

mühendisi er 
Naria vekaleti yüksek mühendis ve na. 

fia teknik mektebinden mezun olduktan 

sonra, bu meccani tahsillerine mukabil 

devlete karşı taahüt etmiş oldul\laı mec

buri hizmeti ifa etmeden izlerini ve adres 

}erini kaybedenlerin yüksek mühendis ve 

fen memurları hakkında yeni bir karar 

almağa mebur olmuştur. 

Bu yeni karara göre, kanunen mükellef 

bulundukları mecburi hizmeti bitirmeden 

ewel her ne suretle olursa olsun vazife.. 
!erini terketmiş olanlarla hizmetlerini 

yapmak için ~imdiye kadar müracaat et· 

miycnler veya vekaletçe bu hususta ya

pılmış olan davete icabet etmemiş bulu· 

nanlar ve buna mukabil de hiçbir tazıni. 

nat ödemiyenler için üç aylık bir müra

caat mühleti ~eritmektedir. llkteşrinin 
sonuna kadar devam edecek olan bu milh 

Jet zarfında müracaat etmiyenler ve ka. 
nuni mükellefiyetlerini yapmak üzere 

Nafia vel.':mctinin göstereceği vazifelere 

gitmiycnler hakkında bu husustaki ka.. 
nunun ihtiva ettiği cezai maddeler tatbik 

edilecektir. 

-------- ---- 111tnu 11111ıınmıtıııı111"""""""'1ıunıt1""""""""'"""""''""' 

Açık muhabere 
Taksim lt"erldiye caddesi 30 numara

da Bay Kcnovapeye: 

Şikayetinizi tetkik etmemizi istiyor
sanız mektubunuzu ermenice değil tU.rk. 

çe yazmanız lAzmıdır. TUrkiyede ya§ı • 

yan bir Tilrk vatandaşr bir TUrk gazete

sine ancak tlirkçe bir mektupla mUra -
~ıuı.t l'>rlnhllir. 
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salhanesinde 

Loyd Corcun Versaq 
muahedesi hatıraları: 11 

Milletler cemiyetinin kuvveti 
isbat edilinceye kadar 

• Adliyede dünden itibaren yaz tatili 
başlamıştır. Nöbetçi mahkemelerden başka 
diğerleri eylulün beşine kadar kapalı bıı 

lunacaktır. 

• Radyo idaresi müdürü Hayreddin :,eh 
rlmlıe gelerek Nafia vekili He görüşmüş, 
Ankara istsnyonu için talimat almıştır. 

istasyon cuma günü hükumete teslim olu
nacaktır. 

• Polis munmcltıt memurlarının kıyafet. 
lerl d~işmiştir. Yeni üniformada değişik 
1ik yalnız renklerdedJr: Kasketin şeridi 
ve yakadaki parça yeşildir. 

• fuhacir nakli için bir ''apur şirketi 
ile mukavele y pılmışlır. l\hıka,·ele tasdik 
edildikten sonra nakliyata başl:ınacn'ktır. 
Bu sene lstıınhul mıntnkasına muhacir 
yerleştirilmiyeccklir. 

• Sıhhi~'e vekili Hulüsi Alataş dün şeb_ 
rimize gelmiştir. 

•Eminönü halkevi binasının yanına yap 
tırılncak olan yeni paviyonun inşasına 

bu ay başlanacaktır. 
• Dcnizbnnk fen muavini Horunun baş. 

kanlıAında ve ı;cıni mühendislerinden 
müteşekkil bir fen heyeti kurulmuştur. 

Denizbanka bağlı diğer müesseselerdeki 
fen heyetleri de bu heyetle bcrııber çalışa. 
caktır. 

• Almany:ıda Krup mfisscscnie Deniz. 
bank tarafındıın ısmarlnnan npurlıırın 

ınşa bedellerinin arttırılması hususunda 
fabrika tarafından müracaat l'npıldığı a. 
·Lsızdır. lnş:ı malzemesi p:ıhnlılandıi}ı 

hJldc ı;opurlıır taahhüt edildikleri fiya. 
tıı yapılaC!lktır. 

• Hnv:ı taarruzlarına karşı korunma ce. 
nılyelleri kurulmasına kıırnr verilmiştir. 

fı;tanbııl şubesi için yakında h:ızırlı~:ı 

haşlanncnktır. 
• Sümerbaıık umum müdürü Nurııll:ıh 

SOmcr şehrimize gelmiştir . 
• Ueşlkt:ısta Cıraıı:ın sarayı caddesi n. 

zerindeki. tnrihl kıymeti haiz Beyzade 
~!chmetnğıı çeı;mesiııin l:ımirine karar \"e. 
rllmiştlr. 

• Y.:lfü·nce )'erlerinden alın:ın darfıl!tcf'ze 1 
hfı;<:rsinin maliYeye ~ecmcsl üzerine Da. 
rüllır<>Zf' kontrol mcmıırlnrınıfon kırk kişi. 1 
nln \"nzlfcc;lnc nih:ıvl't '"crilmlştir. f 

• Otnmohllkre tnkılan rl<ıltılm:ız <'amin. 
rın nek rnbuk lıozulcluj:!u husıısuııdn şoför 
ler hı>lrdh·e,·e mür'1rıırıt ctmiııler ve ni\'nııa 
)":l h·i C'lno; nıııl ııetirilmcslnl islemişlrrdir. 

• FmlnönO me\ ı\:ınmrl n Yemişe knrlar 
olan rıb'ımın t:unırinc karar verilmiştir. 

• Jlao;lonl'lrre :ıynklıı f('(lın·I fcin müra. 
c:ı:ıt crl<-nll'rdrn dr muavvrn bir Ü<'rct n. 
lınmuın:ı dair şehir meclisi tarafından 

'eri imi, olln kıırıırın tcıthikine başlanmış. 
tır. 

• Co<'uk knrupl:ırını ıcfliş etmek üzere 
Rıııl:ı) srnç,lik te'ikilatı umuın reisi Ce. 
mil yakında şehrirııiıe gelecektir. 

• Sc.hrin bazı semtlerinde hfılli bavagazi 
ile aydınlatılan cadde Ye soknklnra dn elek 
trik \"erilmesi knrarlnştırümıştır. 

" J.ondra tıcaret ataşeliğımize tayin e
dilen İstanbul Turkofis mudurü Suphi Zi. 
ya yıırm hareket edecektir. 

• Pnzı:ırlıksız satış usulünün t9lbiki için 
hazırlık ~ apılnınktadır. Kanunun tatbikine 
Vekiller he) etinin kararı ile başlanacaktır. 

• Çop arnbulnrınm nhırlnrdon çıkarak 

Lep birden gccliklcrı sokaklarda çok ıturill 
lu ) nptıkları sürülmüş, arabaların ayrı ay 
rı .sokakl:ırdan gıtme ine karar vcrllmiştir. 

• Bandırma hnltmda işliyccck olan 
"Sus,, ,·apuru ağustostan itibaren seferle. 
rine bnşlıyacnklır. 

" ilkokul hendese kltııpları içfo acılan 
mü~b:ıkanın neticesi bugün belli olacak 
ve kcıznnnn kilop ilan etlilecektfr • 

• Kızılnyn yardım lı:in bir sene içinde 
şehrimizdeki ın kteplerde topl:ınan para. 
nın yekClnu 12 bin liradır. 

Fil!stin 
hadise:eri 

Londra, 20 (A. A.) - Avam kama
rasında beynnatta bulunan müstemle
kt.a nazın Makdonald Filistinde son on 
beş g'.ln iı;:inde suikastler neticesinde 
71 kişinin öldüğUnU ve 147 kişinin de 
yaralandığım söyledikten sonra, Filis _ 
tinin taksl:nl meselesini tetkik eden 
kcmlsyonun vazifesini bitirmek llzere 

• Belçikanın istikllli yıldönümü mün:l.. 
sebetile Hitler Belçika kralına bir tebr.k 
telgrafı çekmiştir. 

• Çek başvekili Hodza Südet Alınanla
rının resmi delegasyonu ile temas etm( Je 
knrnr ,·ermiştir. Başvekil, bu deleg:ısyıııııı 
bugün kabul edecektir. 

• Amerlkada Ballimorda bir tünel ııc·ı. 

lırken dinamit paketi vakitsiz patlaıııış 

,.e beş kişi ölmfiştür. Ekserisi ağır olm.ık 

üzere onbeş ae yaralı vardır. 
• Kurjer Vnrşosklnln yazdıAına gi;rr 

l.itvanyadakl Polonyalı ekalliyetlerıl 11 

550 kişi J.llvan}·a hııpishanelerindc ) .ıl 
maktadır. 

• Frnnsnda Valnnsiyende Anıen kö111iir 
hııvuısında umumi bir srev patlalı: vernı io: 

tir. 
• Polonya ile Finlıindiya :ıra<;ındald '' •

,.a mukııvelesi 1 temmuz 1939 tarihin!' l •' 
clar uzalılmıştır. 

• Romany:ı has\'ekili patrik Kri•te:ı •" •ı 
yetmiş y:ışmn h:ısm15tır. N:ızırlar bu J"!L 
nnseheıte kenrlfııini tchrlk elnılşlerdir. . 

• Mıııır lın$''ekill :\tahmut paşa yanı"" ı 
Nnri:ı nazırlle- m~fİ}'l" mü~tt,nrı oldı"'ll 

h:ılılc rliin Lonılrcıra \"asıl olmuştur. 

Filistin de 
hadiseler 

Bir milyoner Brap çete
lerine para veriyor 

Fransızca "Parisuvar,. gazetesinin 
yazdığına göre, Filistindeki Arap cc

telerine bir Amerikalı milyoner para 

vermektedir. 

Çarlz K(en ismindeki bu Ameril:nlı 
milyoner memleketlerinden yabancı· ı 
lan kovmak istiyen bütün milletlere 
yardım etm~tir. Trabulusta ~nueHc
lere, onlar bizzat mücadeleden vaz· 
geçtikleri güne kadar &ilah para ... ı 
göndermiştir. 

Habeşistanda Necaıi. hiç bir taraf-
tan yardım görmediği bir sıra.da bu 
Amerikalı milyonerden para alm;ştı 

Kren ailesinin Araplara yardımı Bey 
rutta kurulan Amerikan üniversite i 
ile başlar. Bugünkü milyonerin "Ban· 
yo kralı,. ismiyle me~hur babasr Arap· 

lara o zaman ilk defa olarak para \ cı -
miştir. Bugün de oğlu Arapların Y"' 
hu.dilerc ve diğer ecnebilere karşı <: 

lan mi1.:a.delelerini besliyor. 

Umumi Harpte 30 yaflannda bulu- , 
nan Çarlz 191 7 de siyasi bir vazifeyle 

İstanbula da gelmişti. 
Fakat Osmanlı İmparatorluğunun 

taksimi işinde Amerikanın da bir pay 
alması teklif edildiği zaman, bulundu· 
ğu komisyonda buna şiddetle itiraz et
miş ve sonra siyasi işlerden çekilerek 
o zamanlar.da Huer deniZ'i mıntaka· 

SJnt kasıp kavuran açlık meselesini tet
kik etmek üzere o tarafa gitmitti. 
Kalmuklar arasında bir kaç sene ya· 
şayan Çarlı: Kren sonra Suriyeye ıe
miş ve kral Faysal'ın maliye işlerinde 
çalışmağa başlamıştı. 

Ondan sonra Fransızlara karJI is
yan eden Dürzilere para vermiş. İrak
ta mültecilere, Mısırda Vdd partisine, 
Filistinde bundan evvelki bütün iayan· 
lara paraca yardım etmiştir. 

Çarlz Kren bugün Amerikada bulun 
maktadır ve oradan Araplara para 

göndermektedir. Servetini bu uğurda 
sarfetmeğe karar veren milyoner, bu· 
nun için kızını bile mirastan ma.hrum 
etmiştir. 

olduğunu ve Ağust08 ba§larmda tngilte
reyo döneceğini il.be etmlıtir. 

Nazır, Filistfnde Ahnan mamulitı 

bombalar bulunduğuna dair liberal me -
bua Manderin telmihlerini kat'l olarak 
tekzib eylemiştir. 

"!'llW••••:m• ~ l>r. Klmll (lören 
.... .... ---·· Şişli Çoeul~ Hasl3nosi Röntgen M\itehuı111 

Bey,,ğlu Taksim, Ist!kJal Caddesi (Os1ceperan Apartımanı No. l) 
Mavi köşe üstü Telefon: 40 l 28 

1 
Dr. SAADET KAmll 

Pazardan başka hergün saat 15 den 19 a kadar 1 
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Emrazı tnt.a.niY"& Hutane-i Rôaqea mii.Wa'MDI 

Xeldıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 ---·---· 

üçüncü yıl 
YaUtu; Nizametliu Nazif 

_.. BO§larafı 2 ıncide 
devletinin de adlarını buraya kaydede
lim: 

Peru ve Bolivya 
Binaenaleyh son yılm Frankoya yal

nız aakerl muvaCfakıyeUer değil birçok 
siyasal kıymetler kaza.ndırdığmı da ka
bul etmek ltız:ımdır. Geçen yıl İtalyanın 
ve Almanyanın kölesi gibi telAkkl edi
lebilen ve bunlarm haricinde ancak Ja. 
ponya ile Portekizden dostluk gören F. 
ranko krarglhı ııimdl, bir yeni devlet 
cehresi gösteriyor. 

DUne kadar A.det şöyle idi: 
Bir devlet bütUn hatları ile tebarüz 

eder teııelçkül eder. Sonra onu diğer 
devletler tanırlardı. Halbuki Franko, 
daha devletini kurmadan şahsen tan n
mış bulunuyor ve rivayetlere balulu 38. 

ancak şimdiden sonra bir devletin e
saslarını kurmağa karar vermiş bı:lu

nuyor. Zira Frankist devlet henüz d . r
me çatma bir çatıdan ibarettir. Bu i!tl 

§ekil arasmdaki farkı sezmeyenler; 
- Hepsi bir hesap. 
- İkisi de ayni kapıya çıkar. 
Diyecek olanlar hata ederler. Z :'il 

bu, taklibi hUkfimetleri ve ihtilalleri t• ş
v" k eder mahiyette bir harekettir. De
r:ıek ki yarm her hangi bir suretle l·a
ı-;.na bir kuvvet toplayıp her hangi bir 
ı 'emlekette kıyam edecek olan bir a. 
r' ~ veya bir klik, bir parça muvaffak 
n uverlnee derhal tanmrverecek ve her 
lı Jl!I de bunu gayet tabii görUverecek. 

Devletler, bu hususta mUşkUlpescnt 

r: · vranmamakla doğru hareket etmiş ol-

u;:ıyorlar. Bununla beraber Frankonun 
tanmmasmda cumhuriyetçi bpanyaıım 

bUyQk bir yardımı dokunduğunu da ka
bul etmeliyiz. Bu cumhuriyetçi lBpan
ya, ne biçim cUmhuriyettlr! ne biçim 
devlettir! ve ne tuhaf hükfi.metleri var
.dır? Bu devlete - zira o da ayn bir dev

lettir. - (1) bugün •e-pat.l duy.nlana 

yalnız Madrldc ve Madridin büyük mU
dafil general Miyahaya hayran olduk
larını &öylemek hata olmaz. Onun bir 
yıl evveline gelinceye kadar göze vu _ 
ran darmadağınıklığı, idq.resizliği, ferdin 
canına, mahna, haysiyetine ve emniyeti
ne kargı olan l&uballliğt bu neticeyi do
ğurmuştur. Cumhuriyetçi İspanya vatan-

daşa temln edilecek ferdi emniyeti.o ve 
memleket mildafıınsmda disiplinin oynı
yacağı büyük rolUn sırrına ancak S<>n 
altı ay iı;lnde bir parça akıl erdirir gi
bi oldu. 

Yorganın büyük parcası elden gittik
ten sonra aklını başına toplıyan bu İs
panya ayakla duracak mı? İspanyanın 

taliindeki eeyrin değişmesine imkan 
var nu? klmbilir? 

• • • 
Franklst devletin Nasiyoııal - Sendi

kalist olduğunu, sosyal ve ekonomik 
bakımlardaki umumi temayülleri itibari. 
le İtalyan faşiz.minden ziyade nasyonal
eosyalist Almanyaya yaklaştığını söylil
yorlar. Franko, bUtUn sıyMal partileri 
l!fvetmi15tlr. Üçüncü yılda programı 
oöyle hulisa edilebiliyor: 

1 - İspanyanın zirai sahada teşkilat
landırılm ısı. 

2 - İstihsalin tanzimi. 
3 - tıçllerin sendikalarda te~kilA.t

landın1mMı. 

4 - Sermayenin kontrolu (yani bü~ 
yük endüstri erbabının klrlanna bir 
hudud tayini). 

Görlilüyor ki Franko, bütün iddialara 
rağmen bUyUk toprak ııahiblcrinln ve 
}1lksek endüstrinin jandanruusı gibi ha
reket etmiyor. Sosyal bakımdan modem 
addedilecek ve muhtelif smtflan millt 
istihsale neşeyle bağlıyacak bir yol tut. 
muşa benziyor. 

Bu program, iki yıl önce, isyan patla
dığı :u:unan ortaya atılmL' olan Franko
cu §iarln.ra bir hayli aykırıdır. O dere
cede ki Valans pnrIAmentosu bunu ltU
faka yakın bir ekseriyetle kabul edebi
lir. Buna bakarak insan, smtf ve kardet 
kavg&!mm ne guursuzca İ§lenen bir ta-

Fransayı müdafaayı 
İngiltere ve Amerika 
taahhüt ediyor ardı~ 

Bidncısinde, Ren ve tazminat mesele. ı ledık. Yalnız, Alm::ınranın bO~ıa bit 
leri hakkında Almanyaya derhal müra- karşı bir teminat olmak üzere, kJs.ıl )Jlll 
caat edilmesi teklif olunuyordu. Bundan müddet i~in işgal edilebileceğini 1':! 
anlaşıldığına göre, mareşal F~ Alman. ediyorduk. ~ 

yanın der:~l her~an~i bir hal şeklini ka- Diğer taraftan, Almanya. ~rafı}lar&' 
bul. edecegıne ~ındı. . Fransaya k::ırşı herhangi hır ışgal eeJ' 
Foş ve Tardıo muhtıralarının bır ko- keti halinde Fransaya yardım ed 

mite tarafından tetkikine karar verilmiş. mize dair taahhüt veriyorduk. _., ~ 
ti. Tardiö, Flip Ker (bugün Lord Lot- Bu taahhüt sözle olmuştu ve }liÇ b. 

hianne ?r. Mazes'.~en) mürekkep. ~l~l ve<:.ika ile tesbit edilmedi. Ondan. ~~s. 
bu komıte uzun munakaşalara gırıştı. ki mi~ıkerelerde Renin sağ sahitınıfl • 
Fakat bir neticeye varamadı. Yalnız, Tar kerden tecridini kabul ettik. Fakat 1". 
diö masanın üzerinde bir alay karar ~u· diö ve Fos Fransız cumhureisi ile ~ 
retleri bırakmı~tı. Bunlar şu hüküml!ri ber, bu ka:arıa tatmin olmamı~ görU11

il' 

ihtiva ~iyordu: yorlardı. 
ı - Almanyamn hududu Ren olaıak Bunun üzerine, 1ngiliz murahhas; 

tesbit edilecek; yetinin. kararlarında nerere kadar \di~' 
2 - Ren memleketleri a}TI bir m .IB- bileceğini ctçıkça bildirm~i ıa.zınıge~dııtl' 

takil devlet olacak; ne karar verdim. ArkadaşJanrnı 3 d-

3 - Müttenk devletler Ren köprükai- bir iki gün için Fontenblo orma~ı~~ 
ni işgal edebileceklerdir. kin bir köc;esine çekildim ,.c ırrı .. dr. 

Bütün bu kararlar askeri noktai na .ar korahileceltimiz sulh muahedesinin c 
dan alınmıştı. larım hazırlamaya başlndık. 

Amerikan murahhas heyetinin Fraı ~'ız 

tekliflerini müzakereye hazır olduklar:nı 
söylemeleri tuhafıma gitmişti. Fal at. 
TardiönUn hareketinden anlaşılıyo: du 

ki Fransız hükfımeti, Renin garp tara
fındaki Almanların sağ taraftakilerd'"n 
ay:nlmas~a Vilsonun da taraftar ol ~u-
ğu kanaatindeydi. • 
lngillere ve Amerıkaom 
taahhlldtl 
Renin garp kıyısındaki arazinin . '.l. 

manyaya bırakılmasını .ı-·ransuıar, Al
manlann onlardan fazla olmasmdan k::rk 
tuldan için istiyorlardı. Fransız askeı :e 
le Alman olan di~er iki,üç ~hir bu an.ı 'a 
olan bu tehlike}i mümkün olduğu ka~.U' 

azaltmak arzusunda idiler. 

Almanyanın şark ve garp hudutların
daki milyonlarca '"ya yüz binlerce nü.. 
fuslu arazilerin Almanyadan aynlr:ası 
Jazrmdı. Şarkta Almanyanm, birkaç mil 

yonluk bir nüfustan mahrum edilmesı ts. 
teniyordu: Yukarı Silezya. Danzig, ş:ıı-kt 
Prusyadaki nüfus hemen hen;en tam:- mi 
Alman olan di~er iki, üç şehır bu ar· da 

idi. 
Biran geldi ki, harp esnac:ında ka· .ır-

laştırdığrmız sulh esa5lanndan bile u

zakla~madan Fransızlarla anlaşma·,ın 
kabil~ olamıyaca~mı zannetmiye başla. 
dık. 

Klemanso Ren meselesinde bir anl:ış.. 
mava vanlamıyaca~na kat'iyym emin
di;. hattfı ~ar meselesinde bir esasa "a. 
nlacağını ond2.n daha fazla mümkün gö.. 

İülüyordu. Bana, Fransanın 40 milyon 

nüfusla 65 milyon nüfusluk ve iki aya

ğını Renin iki tarafına atmış bir Alman 

ya karşısında kalmasına razı olamıya· 
ca~ını söyledi ve benden bu vaziyeti bas 
ka türlü halletmek için bir çare düşünüp 
düsünmediğimi sordu. 

O zaman istikbalde. Almanların bir ta. 
arruıu halinde Amerika ve lngilterenin 
Fransaya yardımda bulunacaklanna da

ir teminat verilebileceğini söyledim. Bu
nu Vilson da kabul etti. 1 mart 1919 da 
Vilsonla ben Klemansoya, Renin sol sa. 
bilinin işgaline razı olaıruyacağımızı söy 

cıebilselerdi, ne olurdu?,, 
Şu cevabı verdim: 
- Ne mi olurdu? yabancılar, lsp&n. 

yanm ma.hvolma.st pahaımıa 
rı uoylerl kazanarr;azlardı. 

• • • 

lfazandıkla-· 

lııpanyol faclaamm UçUncU ydı bqlar-
ken bu facianın ilk iki yılında muhtelit 
fmwıtlarla tekrarladığımız fikri bir daha 

Tekliflerimiz şunlardı: tııı'' 
"Milletler cemiyetinin muvaffak 0 ~ 

SJ için I ngiliz imparatorluğu ile p..me at" 
Birleşik devletleri. Fransa ve ltahrıt eF 
sında hiçbirinin faik filo \'e ordu t · !,'l! 
line kalkamıyacaklarına dair ku\"\·etl• 

anlaşma bulunması ilk ~arttır. . ~ 
"Milletler cemiyeti nizamnameSl ,-r 

edilmeden evvel böyle bir anlaş~:" ~ 
rılmazsa cemiyet yalancı ve gulurıÇI 
t~ckkül halini alacaktır. O zaınatl f. 
letler cemlyetını kuraiiların bıle, ~ '! 
şek.küle itimatları olmadığı duşun°1 r1 
tir ki bu kanaatte de herkes baldı 
caktır. ~ 

•·su esas kabul edilirse o zaman~ 
}etler cemiyeti, yalnız Almanyanın ·ıı 1J 
A vrupadaki bütün kiıçük devletlefl • 

sil!hlannı tahdit ve mecburi a~~ 
lağvetmclerini sulhün başlıca şart 
dan biri olarak ele alabılecektir. l1 ttf' 

Küçük devletlerin muntazam ord ~ 
kil etme ve mevcut bulundurrnııl~ 
müsaade olunursa budu.~ .. muha:;,,P'>" 
eksik olmaz ve bu da butun A' 
harbe sürükler. et ctt 

"Nihayet şuna kaniim ki milleti.~ 
miretinin kuvveti isb~t olun~ar~: rl' 
1 ngiliz imparatorluğu ıle bırleŞI ı9t1'· 
letlerin Fransaya, yeni bir Al~fl ~· 
ruıuna ka111 teminat vermel~rt 1~1~ 

"FraAsanm börte bir temınat~ ·il tıı' 
gö tenncsi için seheb vardır. ÇLlt f\ ~ 
asır zarfında Ahnanva tarafın :ı . .m• 

• •IJillY 
kere hücuma uğramış ve istil~ edı Ettir; 
Fransanm taarruza uğramasınJfl ~bil 
de orta Avrupadaki istipdada J11 ~1'1 

garbi A vrupadaki liberal ve de 9sıdtf' 
medeniyetin başlıca muhafızı 01~,rf'IP' 

''Onun için, diğer büyük gar~~ -ıı sJ 
devletlerinin miletler cemiyeti aon~j! ol' 
ve hürriyetini muhafazaya mul<

1 rırı--cJ>1 
duğunu isbat edinceye kadar. f ô~ 
istiladan kurtarmaya çatışınalar1 
olur... >°'f. 

rrode - (ı,ı 
Bu vesikanın Fransız maha 1 1 ·r jtv1 

.. rük bl 
h~r ilk tesir ~n derece bu)' 

ve teessüf oldu. . ·ıjf O.-

Fakat Klemanso, Tardiönilfl ~i; ~ 
mit ettirmirecek l:>ir şekilde ,.-e -:iddt 1 
dı:ğu cevabı bildirdi, diğer dil: f,ıc' 
bir cevaba daha tercüman °1 . 
kendisi bir h:ıl snreti gösterrned

1
• fof ~· 

... ::ıl :~,dtl 
31 martta Kleınanso rnar~ OOJ~ 

itiHH devletleri başkumandanJltf 
meclisinde topladı. ~ 

da old.uığun.u bir daha. anlıyor. ~: 

Mareşal Foş. o her zarrı_a~j 
ve b.eyecaıu ile. ~ üerı ~~.ti· 
t:ala.raı tekrar ediyordu. F~ ~ Blr arb"alD" b9D& axdn: IDlleUer yMıe.ncr taArDdlimien kendi-

.. _ Su IJrt taraf memleketle.rln1 ~ lıeriııl lrorum&ğa bakmallr!n1ar. 

rab etmeden, servetlerini imha etme - Nlzanıedctin Nazif 
den, kardeglere kardeolerl boğazlatma- ! (1) Milleti \"ar, toprağı ,.ar, hükfımctl 
dan ~yle bir program etrafm.da birle- var • 

ne ne itiW ~etleri ba§k• elf1liş do 
rak etti, ne de. 4 nisanda g 
Belçika kralı Albert. ..,1 ,af} 

·rveva,,. 
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~Sec· den 1.arilıe 
!alırsa vcouın<dla 

Cç dört ·· !llelt ÜZer gun evvel bir arkadaşımı gör. 
bir g .... A e Bursaya gittim, bulamadım; 

'""'C kalıp döndüm. 
8Ursada · tau1 ilk 16. il.c 20 yaş arasındaki en 

Yatıp kJençlığim geçmiştir. Mektepte 
~ k~ bir li~ talebesi, tatil gün
ltriııe, Ernırsuıtandan Çekirge bahçe -
~ ~~~lardan Temenye mesiresine 
'ınışı~ Y~kuşlu, kıvrım kıvmn yol. 
Çrpıalc §ehrj bırkaç defa dönüp dolaşır. 
8tttınd ayaklannda tulumbacı yemenisi, 
lalinin a UÇ\1rt:ına gibi mintan, hülü şef
Jıt bahı ballı ~ıc:rı dudaklanndan göğsü· 
~·na dokulen çocuklar, yeni kap. 
~n ; aslan ağzının doldurduğu havuz 
llıi kebn, utaıara sannp ''kimi tavus ve ki
lar, Un .ten taklası atıp,. atlayan çocuk. 
lletöıe ~zamanlarında, derslerine, f. 
~ . uzayan ovaya hfildm yeşil 
~ \'t ~nde çalışan çocuklar, büyüdük. 
~ıı-- Ursa.dan ayn düştükleri zaman 
-~Yl h. · 
&u~ ıçbır vakit unutamazlar. 

diıı g:~a hemen her yıl bir iki defa gi-
fıı.ı. ırırn. Hat· ö 1 ki dekil bil ~'"l?ıda a y e , evı er e 
~ e olmazıar, benim son vapuru ka· 
ta rıo~1 gelemediğimi zannederler. Bur. 
da liirü ~nnda, hele liseye çıkan yollar
ilrkaınd r ~ hazan o kadar dalanm ki 
~lu~ır ayak sesi işitir gibi olurum, 
!lttını. arkamdan ko~rormuş sa· 

'&i?ldif 
~. hafıırn vapur Saraybumunu döner. 
~: zatna nereden gelip yerleşmiş 

Saray b 
Sır11ı llrnundan·geçtilim 
l' ar alı Yelken açtılım. 
l'tır'-~oldurrıp bm iç/ilim .. 

ıı... l\Usün~ 
~~ u söylemeğe başlarım; ve çok 
~ an b~Yil_k muharrir Evliya Ç',elebi-
1'.ir teııJ'~cı asır ortasında yelkenli 
~l'Q. ıle Bursa yolculuğuna gıpta e. 

liiert 1 -
~ b?tıO Yılında, yirmi beş otuz yaş-
-:--illi~ ır delikanlı olan Evliya Çelebi 

::_e g~elı ~.r yaram ha ~ra ile Eminönü
~~~~ ~ Mudanya kayı~na binerler. 
il?', 'Bir~ kalkıp Fındlklı l>nüne ge.. 
~erine ~Usta gemici yolcuları da ge. 
ltılr,, ed rlar. ''Seren çekip salpa de
l'tlJcen ~ler. "Le,·entler hazır baş olup 
l'e,, fatihırtıp Allah kolaylık versin di
~ llı.ın;ı a Okurlar. Sarayburnu akıntısı 
lı~ . Vk~elken geçerler. Gemi içinde b"..t 
~'<lllı>ncıeı1 e ~hbet etmekte, bazı yarftn 
~ ·ı·Yanı er ılfilıi okumaktadır. Meğer 
llltaJı 1~ Yol iirk~daşlanndan bir tanesi 
~~ tanb ?'ahimin karcıbaşısı Sefer ağa. 
~ır d ğetiuracısı ve kemençecisi imiş .. 

lJ. tara p de sadrazam Arnavut Kara 
~ı~ Côko ~~nrn uşağı Kara Recep ağa
~1 bir "rcusa ve hanendesi imiş.. Cüm· 

,,ere g r 1 ı~' Geı· . e ır er .. Evliya sabredemez: 
"\'ll ınız c-ı. • 

bir Segah .. gırdabı gamda defi gam 
tt~· M faslı edelim! 
d~da uvafakat ederler. Gemicilerden 
~ daYl]Yl. Cordum, Çıvık Veli, adın. 
hi %l'Clk ar da çökürleri ile gelip ahen. 
~ ı.ıilser:erler. Aşıkane ve sadıkane 
~1 ıevk.in 3~3Ykana faslı başlar. "Er
t... k v ... s ~dan salvalar akar. Bu 
·ıv ~ u~ . J " 

!ar atak beşi: .1ıe Heybeliadasma da uğ· 
· cı saatte Mudanyaya vanr. 

R. Ekrem KOÇU 

kereste 

buhranı 
.\da 

11.h • na m us t> • r tilltiıcı us - Son zamanlarda 
ır. t- e kerest f ik 

d "'etest .. . e danı başgöstermiş-
ll'. h e Uzennd "h . 
~ ~undan ik" e ı fü{fu- yapılmakta. 
tıı, lira}'a sa• ı Yil önce beher parçası 
liı: }'\ikSel~:~ keresteler §imdi 480 ku 
~ ~ tetirilrn ~tı: .. Buna bir de tahta ha· 
~ ~resteni esı lÇln ~sraf ilave edilir-

tt(1jr. n ınetremıkabı 55 lirayı geç. 

-o-_ 

Oavet 
~~o• . 
l::'ll ıd1.1 l"eru . 

'ıı t~lıJı deniz aakerlık şubesinden: 
~lı ~tnnıu gil"Crle YÜıbaşı Halit olt 
~ iilverte Cititll Kbuu, ve emekli 
'llılıı 'B asteAmcn Halim o#lu 1323 

l'e eyo~ıuıu M b . 
fi lllıelcri, c medın hemen 

HABER - l\lcsam postuı 

l~~SELEI . 

Uyuşturucu maddeler 
kaçakçılığı ile mücadele 

Bütün dünya insanlığının en büqük 
vazifeler inden biri olmalıdır 

Uyuşturucu madde kaçakçılığının 25 
inci asırda, bilhassa umumi harpten son. 
ra, dünya insanları üzerinde yaptığı 

tahribat, en kanlı harplerin yapacağı talı 
ribattan çok daha müthiş, çok daha kor
kunçtur. 

Medeniyetin ilerlemesile beraber yürü
mek garabetini gösteren uyuşturucu mad 
deler iptilis:ı, artık · bUtün dünya devlet. 
lerini düşündüren hadiseler arasına gir .. 
miştir. 

Her millet kendi hudutları dahilinde 
bu işlerle mücadele edecek geniş teşkilat 
lar kurduğu gibi, milletler cemiyeti vası
tasile, bu mücadeleyi beynelmilel bir 
hale de sokmata çalışmaktadır. 

Morfin, eroin, kokain denen keyif ve. 
rici maddeler, benc.e kolera. veba gibi en 
mütlıiş mikroptan daha çok korkulacak 
şeylerdir. Bir ailenin içinde herhangi bir 
ferdin keyif verici zehirlerden birisine 
alışmasını, yukarda saydığımız hastalık· 
lann evden içeri ginnesine tercih eden
ler çok oldu~nu bilirim. 

mekte kulmustarib insanların acılarım 
mustarib insanların acılarını din.dir
mektc kullanıldığını söylemiştir. 

Fakat başka memleketlerde tahdid· 
s:. ve monopolsüz ekilip satılan afyon· 
lar acaba nereye gidiyor ve bunların 

mikdarı nedir? 
" Bari ölüm salgını ile mücadele" 

edenlerin dediklerine göre dJnya af
yon mahsulüniin yüzde doksan beşi ka· 
çağa sariedilmekte, yani bir takım vic
dansız insanların, diğer bir takım zaval· 
1ı insanları yavaş yavaş :ebirleyip mil· 
yonlar kazanmasını temin etmektedir. 

Bu vicdansızlar para için mukaddes ne 
varsa hepsini hiçe sayan hakikaten kor
kunç adamlardır. Fakat öteki zavallıla· 
rm kim olduklarını, daha doğrusu bu 
zehire nasıl alışmakta olduktan da me· 
rak edilecek bir noktadır. 

Bu hususta tetkikler yapmış bir Av
rupalr gazeteci bu biçareleri şöyle tas· 
nif ediyor.: 

Bazıları ıstırab ~ekmemek isterken 
., morfine alışırlar. Diş ağrısı, nevralji, Çünkü. bu kötü iptilıya tutulan insan .. 

]ar yalnız sıhhatlerini kaybetmekle kal· 
mıyorlar. Ne haysiyet, ne doğruluk. ne 
de aile saadeti düşünebiliyorlar. 

-
1

11. 
1 

• ·t· •
1 

b" • her hangi devamlı bir sancı ... Doktor, 
rın me 11net enne am manası e ır nı· ı h t ,___ • • • ...c "lecek - as asının acı çeıuııçmesı ıçın mo.ı un 
hayet ven tir. .. .. ~ . . 

1 
tavsiye etmiş, fakat ona bu kötil yolu 

lptil~ya tutulmadan evvel melelt gibi 
iyi tabiatli olan bir insan, keyif verici 
7.ehire alıştı mı bu menhus maddeyi elde 
edebilmek için, her şeyi göze,alıyor. 

Böylece yalnız, taliin koru cılvesile mu da göstermiştir,. 
hakak bir ölüm uçurumuna düşmüş za. Bazdan unutmak isterler .• UzüntU· 
vallılar değil, onların aileleri de kurtarıl yü, düştükleri ümi.dsizliği gidermek 
mış olacaktır. için, eroin kullanırlar ..• 

Nihayet peri§all olmak, sefalete düş
mek, sürüne sürüne ölmek bu zavallıların 
sonunu teşkil ediyor .. 

Uyuşturucu maddeleri kendi üzerinde Bazıları ise siirdükleri sefil hayata 
tecrübe etmiş me.shur bir doktor bakınız katlanmak cesaretini bulmak maksadr 
ne diyor: ru güderler,. Bunların çoğu o kadınlar-

lşte bütün bunlar bilindiği için, Tür. 
kiyede de keyif verici maddeler kaçak· 
~ğı ile en §iddetli bir surette mücade
le edilmektedir. Bire yüz kir bırakan bu 
işten vaıi~erl. bilhassa eroin i.. 
mal edip sattıklan inldr edilmez bir ha. 
kiattir ama, hemen bütün memlekette 
yalnız 1stanbula inhisar eden bu kaçak
çılarda, gerek gümrük muhafaza teşkilatı 
gerekse zabıta kaçakçılık büroları tara
fından sık şık yakalanmakta ve mahke. 
mel ere sevk edilmektedirler. 

/nsan, ıekôsının 'genişlemif olduğunu dır... . 
sanıyor. Hulya .. Morfinin verdili keyifle Sonra, herkesin yaptığım yapmak, 
bana pek parlak görünmüş olan bazı fikir yani modaya uymak gafletini gösteren· 
Zere dair yazmak istediğim yazıları gün. ler de var.dır. ÇünkU bir .zamanlar hu 
dıü olup da okııyıınca alelade, insicam- da moda plmuştur, ve hata bazı müte· 

reddi. cemiyetler do ıoorfiıı,; ı:troıiııi ıkO ,,,. nz buldum • ., 
ain ve benzerleri henüz modadır. 

Hükfunetin Türkiyede,köylünün afyon Fakat işin asıl hazin tarafı nc<lir, bi· 
istihsalini. kati bir kontrol altında bulun. 
durması, hem memleket.hem de insaniyet lir misiniz? Afyon hastalarını tedavi et· 
için f evkalMe büyük bir iyilik olmu~tur. ınek istiyen Bentley isminde ~merika· 

Duydu~uza nazaran, devlet bu ;~le 
re yakında daha bOyük bir sıra verecek, 
ve binlerce vatandaşı zehiriiyen alçal.ela-

Milletler cemiyetinin son içtimaında lı bir hekim, bu zehire bir panzehir ola· 
Afyon politilromm izah eden Heyetimiı rak kokaini, ondan birkaç sene sonra da 
göğsünU gere gere, afyonun bizde bir Fransız hekimi eroini keşfetmiştir, 
en sıkı tedvirlere tabi tutularak ve, bu panzehirler de g:.iniin ımnde bi· 
utihsal edildiği ve devlet eliyle satıldı· rer müdhiş zehir olmuştur.! 
fi için, Türk afyonlarırun, hekimlikte, H ABERCI 

HapDsltılanede zengin 
ooan haydut 

M ATUŞKA eaki Avusturya - :Macari.stan tebaaamdan 
bir hayduddur. Soymak maksadiyle yirmi defa tren. 

Ieıi yoldan çıkarmak suçuyla itham edilmif ve Budap01te 
mahkemesi, hakkında idam karan vermiştir. Fakat haydudun 
tabiiyeti :ıneselesinde çrkan beynelmilel bir ihtilA.f ytlzUnden 

bugüne kadar idam hUkmU infaz edilememl§tir. Haydud 
§imdi Budapeşte hapishanesinde para kazanmakla me§gul
dür. Nasıl mı? çok basit ..• 

Matuşka evvelA hatıralannı yazmıştır. Amerikalı Hart bu 
hatlraları 300 blİı dolar mukabilinde satmalmqtır. Bundan 
başka etnıenmfer kazalarmm önUne geçmek için icad ettiği 
bir iletin ihtira beratını bir İsveç §irketine 100 bin dolara. 
satmıştır. 

Sevinç dellsl 

1 NGlLTEREDE Vindaorda, ydincl Edvar haatanesi bq
hekiml, bir glin, uzun zamandanberi butanede teda

vi edilmekte olan 69 yqmda Tomaa Karpantere haatalığmm 
geçtiğini mtljdelemletir. 

- Artık tamamlyle iyi oldunuz. Hutalığmız bir daha 
ntlkaetmez, istediğiniz vakit hut&neden çıkabllirsinlz. 

tlıtiyar bu müjdeye çok aevimnie, hastaneden çıkmadan 

evvel bir banyo yapmak ve trae olmak için banyo dairesine 
girmek için müsaade lateml§tlr. Ba§hemşlre bu müsaadeyi 
hastadan ealrgememJetir. 

Aradan bir 1&&t geçtiği h8lde ihtiyarın banyodan çıkma
dığmı gören bat heqlre, banyo dairesini açmI§ ve ihtiyan, 
döieme üzerine yatmış, yüzünün bir tarafı sabunlu, b1Jğazı 
kesik olmak üzere bulmU.§tur. 

İhtiyar çok gUçlUk1e ifade verebilmi§, ifadesinde iyi oldu
ğu için çok sevindiğini, bu heyecanla esasen yaşının icabı 
titrek olan ellerinin daha fazla titrediğini ve traş olurken 
boğazını kestiğini söylem13tir. 

AIDe maDııkemesıının 
ver<dln~ı D<dlam kaıraıra 

B OSNA köylerinde hala memleket kanunlarmdan uzak, 
an'anelere tabi, aile reL'ilcrinin mutlak nüfuzu altın

da yaşıyan insanlar vardır. Bu köylerde yaşıyan insanların 
işlediği b~ok suçlar hükfımeUen gizli kalır, aile meclisleri, 
yahut köy ağalan ceza verir. 

Bugünlerde bu memlekette korkunç bir facia cereyan et
miştir: 

Bu köylerden birisinde oturan Ruçoviç Nija ailesi çok 
zengin bir ailedir. Bu ailenin en büyük oğlu olan HaBSim, 
Cula isminde çok giizel bir kızla evlidir. Hassin kardeşi Aden 
ağabeysinin kansınn delice Aşık olm.U3tur. Fakat kadın erke
ğin arzularına ramolmadığı için kUçtik kardeı bir aşk buhra
nı içersinde baltayı kaptığı gibi ağabeyinin karısmı parçala
mıştır . 

Baba bu vakadan sonra aile efradını evin en bi.lyUk oda
sında toplamış, onlara knt'i hUkınilnU gu şekilde bildirmiştir: 

- Göze göz, dişe diş, kan kanla tmizlenir. Karmm katili. 
nl cezalandırmak ve kirlenen aile namusunu temizlemek se
nin boynunun borcudur! 

Bu karardan sonra bUytlk oğul hiç 'tereddüd etmeden us
turasını eline alıyor ve öz kardeşini, boğazını keserek öl
dUrilyor. 

Babanın nezareti altında cesedi hir yorgana sanyorlar ve 
evden Uç kilometre uzakta bir çalılığın dibine bırakıyorlar. 

Ceset bulunuyor; polis fıje karışıyor. Şimdi katil ile ai· 
le nıalıkemesi erkilnı hapishan<>dedirler. 

-tc 
lEvD<eıroen çocuklar 

A PJZONA'da yan vahşi bir halde yaşıyan Amerffta yer~ 
li kabile reislerinden birisinin on dört yaşmdaki oğlu 

diğer bir kabile reisinin on iki yaşuıdaki kızıyla evlenmiştir. 
Bu çocuklar biriblrlerlyle altı ııenedenberi nişa.nlıydılar. Er
kek çocuğun babası, kızı alabilmek için kızm babasına Uç inek, 
iki at ve bir tesbih vermiştir. 

Aramozda dola· 
şanlardan 
birkaçı 

1-Bedbin 
V azRn: Hara Davut 
O, hiç gazete okumazdı. .Vapura 

girerken, koltuğuna sılaştm:hp blr to
mar gazete gözüme ilişince omuzunu 
dürttüm: 

- Ne o? Kendini iline mi verdin? 
Evvela ne demek istediğimi anhya-

ma.dı. Sonra : • 
- Haaa ... - dedi - gazeteler .... Evet, 

bugünlerde pek fena dadandım. 
- Neye? Bu sevdaya nasıl tutuldun 

sen? Tefrika edilen romanları mı takip 
ediyorsun? Yoksa bilyük taahhüt iılc
rine giriştin de münakasa ilanlarını nu 
okuyorsun? 

- Hayır .... Ne roman okuyorum, ne 
de ticarete atılmak niyetindeyim. Ga
zeteleri, yalnız gilniln haberlerini oku
mak iç.in alıyorum. 

Ve arka "salonda yanyana oturdufu· 
muz zaman, orta boylu, kara gözlilklü 
bir g:izcl bayan'ı selimladıktan sonra 
devam etti: 

- Biz, evce telaştayız. Çin.de harp, 
İspanyada harp, Filistinde bombalar 
ardarda patlıyor. Habeşistanda kanlı 

bir mücadelenin devam ettiği muhak-
kak.SilShlanan silahlanana. Tayyarelerin 

silrati ve yük taşıma kabiliyeti yO.ksel
dikçe yükseliyor. 

Bunun neye yaradığını içimizde bil
miyen kaldı mı? Sürat arttıkça tayya· 
re b:icumlan daha ani oluyor. Yük ta· 
şnna kabiliyeti arttıkça yağan bomba
ların sayısı çoğalıyor. "!ıl elhasıl bu gi· 
di§ hayre alamet değil. Biliyoraun ki, 
bizim büyük çocuk tam askerlik çağın
da. Ortanca da hikeza. Umumt Harp· 

te, kaç yaşında olanlara kadar ailAh altı· 
na çağrıldığını bildiğimiz için bir harp 
patlarsa küçük Ç<t:uğun da hattı benim 
de askere çağrılacağımız muhaldcak. 

- Vatan miidafaaaı seni ürkütüyor 
mu? 

- Neye •lirkeyim? .Bu İf, bir kere 
başa düşmeye görsün. Dü~tli mil, me
sele yok. Harbe girmemi§ adam deği· 
lim. Bir iki yaram olduğunu bilirsin. 

- Evet •.•• - dedim • aaıl bunun için 
hayret ediyorum ya. Senin gibi bir ea· 
ki kaluaman. 

- Kendim için en ufak enditem 
yok. Çocuklarımı düşünliyorum. Hem 
harbin olmaması olmasın.dan daha iyi 
değil mı? 

- Şiiphesiz. Bunun zaten dılinya da 
anladı. Her memleket harpten çekini
yor. 

- İstedikleri kadar çekinsinler. Gö
receksin ki bu harp patlaya,µk. 

- Ben patlamıyacağına eminim. 
Hem patlasa bile bize ne? 

- Dünya harbe girdikten sonra sen 
tek başına kalabilir misin? 

- Neye kalmıyayım? DiiJmanmı ol
madıktan sonra kiminle harp edece
ğim. 

- Filhalöka görümlrde bir dilfallll 
yok ama, biz karıkoca endigeliyi% vee.
sclam, belki yanlış düJilnUyoruz; belki 
mSnasız bir bedbinliğe aaplaıumpzdır 
fakat uyanır :uyanmaz, ilk ipmiz gaze

telere sarılmak oluyor. Umumi Harbin 
yaralarını dünya henliz tedavi eder gi
bi olurken .... 

Fazla dayanamadım. Sözilnil kese
rek: 

- Azizim .... - dedim - bir parça fa· 
talist ol. Kıvamında olmak prtiyle, 
gemleri büsbiitün teaadililerin elinde 
farzetmemek şartiyle kadere inanrmğa 
cevaz vardır. lştahanı kaybetme, yeme
ğini ye. Telaşa düşüp uykwlu kaçır

ma. Yatağına girince rahat rahat uyu· 
mana bak.Ferdlerin harple bW'UD. buru 

na geldiklerini sandıklan zaman da 
dünya en zengin sulh günlerinde oldu
ğu kadar harpten uzaktadır. 

İnsanlar çok hodkam olmuflardır. 
Bu hodkamlık Umumi Harpten evvel 
yalnız muzırdı. Şimdi muzır olduiu ka
dar faydalıdır da. Zira inaanla.r, çarpı
şan iki dcstiden biri kınldığı nman 
&gerinin de işe yaramıyacak dcrd.:ede 
çatladığını anlamışlardır. Bugün aulhll · 
belki yalnız bu hakikat ayakta tutuyor. 

Fakat tutuyor y_a, sen ona bak.Bww.nla 
berabeı şunu da unutma ki, buaıı barp
sizlik te insanlığa sulhsüzlük kadar aa
rar verebilir. Büny,.nin sıhhati için pis 
kanın dökülmesi lhım. İspanyada bu· 

_.- Devamc 15 incide 
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Güneş vavaş yavaş Maırmaıra 
u1FklUlınHdlalill sDODnDırl}(<elfl) ~ cdleli'ilD~aDU;n

Ulk glzDI koırsaırnı kuvveitD lbeo>~a~ 
suDaıran<dlaın çakmoş0 Maırmara

, ya garmnştea 
- Simdi ne yapmak fikrindesiniz ka. 

~~? 1 
- Yapılacak iş belli dostum .. Evvela 

ajannnızın bekliyeceği Bigados sahiline 
varacağız. Orada sizden ayrılacağız. On
dan sonra doğruca Istanbula ilk akını 

yapacağız .. Tabii yolda önümüze gelen 
her Osmanlı bayraklı vasıtayı yaka ba
tıra ilerliyecei:rim. Mannarayı boydan 
boya geçtikten, İstanbul sularını dolaştık 
tan sonra sizin hazırlıyacağmız üste bu. 
Juşacağız! Raporumu sizin vasıtanızla 

donanmamıza, amiral Dörobeke gönde
receğim. Ve.. hareka.ta devam edeceğim. 

- Peki benim sizinle irtibatım nasıl 
olacak! 

- Şimdi onu da kararlaştıracağız. Ev
vela Marınaraya girelim.. Suyun üstün. 
de öteki süvarilerle buluşalım .. Vaziyeti 
hep birlikte münakaşa edelim. Vazife 
paylaştlktan sonra aynlahm. Siz gemiye 
çıkmadan, yeni kaptanlık vazifenize baş 
lamadan bu noktayı hallederiz. 

Güneş yavaş yavaş Marmara ufkun. 
dan silinirken 4 denizaltılık gizli korsan 
kuvveti boğaz sularından çıkmış, l\1arma 
raya girmişti, tam yolla harekete devam 
ediyordu. 

Brodey varda bandırayı çağırttı. Emir 
verdi: 

hareketini tanzim edebilir. 21 nisan günü 
tekrar buluşmamız l!zım. Size Marmara 
da bulunduk~ ikmal işlerimiz için elzem 
ıstasyonu o gün söyliyeceğim .• Şimdilik 
malzeme ve cephanemiz kafidir. Uğurlar 
clsun arkadaşlar .. 

!\ı1egatonlar1a yapılan uğur temennileri 
gecenin bu en ıssız saatinde Marmarada 
bir araya toplanan dört düşman tahtelba 
hiri sil\arileri arasında teati edildi. Mü
teakıben suya dalan sefinelerin preskoP
ları nalif mehtap altında parlak yaka. 
mozlar meydana getirerek denizin üstün
de harekete geçtiler. Bir günlük heyecan 
ve korku saralarının titrettiği yürekler 
§İmdi biraz ferahlamış; boğazın müstah
kem sularından kurtulan tahtelbahirler
mühim bir yekfınu elden çıkmakla bera. 
ber • nisbeten korkusuz harekfrt mınta
kasına girmişlerdi. 

Dağılma merasiminden sonra her se. 
fine kendine bir rota intihap etti. Fakat 
hedef gene müşterekti: 

- İstanbul limanı .. 
Harbin bidayetindenberi nisbeten boş 

bulunan bu limanda tek türk Türk trans 
porlan, harp sefineleri bulunuyor, bun
lar da ancak Karadenize arada bir sef cr 
yapabiliyorlardı. 

Komodor Brodeyin ilk hamlede İstan
tabula varma~ deneyişinden maksat, 
sarayı tehdit etmek, tehlikeyi eşikte gö. 

HABER - ~sam poatut 

,,,..-,__~ ~,,, ... ,~~-. . ... . . . . . ···.: T 1 ·... .-; .. . ~ ·~·•J~ı,,~~ . . j~ 
') Ul'l!ULU'da 

Büyük inşaat 
faaliyeti var 

BUyiik yilzme havuzu çok rağ
bet gördü; bir stadyom da 

yapılıyor 
Turgudlu, (Hususi) - qünden gü· 

ne inkişaf eden kazamızda yol ve i· 
mar işlerine, ehemmiyet verilmekte • 
dir. 

Geçen yıl içinde Tınaztepe sokağı, 
Manis.ı yolu caddesi ve şehrin bir ÇQk 

yerlerinde 17 .000 metremurabbaı yol 
yaptırılmıştır. İstasyon yolu da dört 
gün evel ikmal edilmiştir. 

İstasyondan şehre girerken iki tarafı 
süsliyen ağaçlarla bu yol, kasabaya 
mütekamil bir memleket manzarası ver 
miştir. 

Bu defa belediye 15,000 metre mu· 
rabbaı miktanndaki yolların döşemelc· 
rini bir müteahhide vererek yaptıracak· 
tır. 

Kasabamız, her g:in yükselen bina· 
!arla da büylimekte ve güzelleşmekte· 
dir. Turgudluya gelenler her defasında 
memlekette 'büyük değişiklikler görmek 
tediler Hemen hemen kasabanın her 
tarafından inşaat vardır. 

Banyo mevsimi de bu sene çok hara
retlidir. Binlerce lira sarfiyle vücude 
getirilen belediye parkında 250 metre 
murabbalık betonarme havuzda banyo 
alanlar fazlalaşmıştır. Burada küçük 
soyunma yerleri yapılmakta.dır. 

Turgutlunun deniz ihtiyaı.:mı berta· 
raf eden bu yer b:iyük alaka görmek· 
tedir. Belediye büyük bir kıraethane 
de yaptıracaktır. 

Turgudlunun çalışma planında yer a· 
lan yeni bir iş de istasyon civarında 

eski mezarlrk sahasında stadyom ya • 
pılmasıdır. Burada da yüze yakın amc· 
le faaliyettedir. 

Seyahat not'arı 

Egenin en zengin ~e 
mamur kazası ,, 

~lldııDsaıır~aı IC>eDec:!JDve beş yuODnll<: 
tp>ıro~ıramoa yeınD<dlen Dşe es1nırnş 

1 Şehirde arteziyeo kuyuları açılarak ff 
ve temiz içme suyu temin olunacak 

...,.._ 

Egmin günden giine giizelleşen zengin 

Akhisar, (Anadolu muhabirimizden) 
- Bu şehir, yalnız Egenin değil. hatta 
bütün Türkiyenin kazaları arasında bam 
başka bir istisnaiyete maliktir. Gerek nü.. 
f us. gerek imar ve gerekse hayat tam 
itibarile Akhisar, Bandırma - tzmir hat
tının ikinci bir Balıkesiridir. 

.. t1y$ 
kaza merkezi 'A.khisaraan bir gör" 

ıı ıt!' 
mevcut tesisat kafi değildi. Ye111.~~; (f 
veler yapılmakla bu iş balled1 # 
şehrin gündüz cereyanına da kıi\r\J~U" 
sağlannuştır. Cereyan işi böY!~ t" 
dilirken şebekenin de f ennileştırı ufİ)-ct 
c:ünülmüş ve fabrikadan ta ctJJlllı ,e-'J 
ııı ·ıe11 ı 
meydanına kadar hattın kaıt:1 rıi' 
demir direk yapılması işi yed~ ~e ~ 
mal edilmek üzere bir şirkete ıll . 

•t· r mış ır. .
11

5''1 
Yeni yıl §ehir yol işleri münak~ 

lan edilmek üzere bulunuyor. tı ı 
• ~:.l 

asfalt, parke, adi kaldırım ın~ ,~-ııı 
belediye bütçesinden ,(8500) lifi - İşaret ver .. Stoper edeceğiz .. 15 da

kika sonra suyun üstüne çıkacağız .. 
- Başüstüne kapiten! 
Brodeyin emri yapıldı. E13 den veri

den ışık işaretleri kapitcn Nazmct, Hiron 
ve Ojen Klavye tarafından alındı. Tek. 
rar edildi. 15 dakika sonra da o ana ka
dar Marmaranın tanımadığı dört yepyeni 
silah, dört düşman tahtelbahiri suları 
biribirine katarak denizin yüzüne çıktı
lar. Hemen kasara kapaklan açıldı. 50. 
60 şer metre mesafe ile biribirinin yakı. 

1 

mncfa boy gösteren tahtelbahirlerin sil
varileri biribirlerini uzaktan seli.miadı. 
lar. Brodey, megafonla seslendi. 

ren lstanbul halkının maneviyatını bcr- -.
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bat bir hale getirmekti. E 13 suyun al. u 

Akhisarın ileri hareketini iktisadt sa. 
hada aramak daha rr.ümkündür. Yılda 
beş illi yedi milyon lira alan yetmiş bin 
nüfuslu Akhisar kazası dünya tütün pi
yasalarına adını yazdırmış, kendisine 
yann için büyük şeyler hazırlamıştır. 
Eğer bizde tütüncülük dolu 1izgin bir ti

caret vasıtası ve geli~i güzel bir ziraat 
olmaktan kurtulsaydı Akhisar şu son on 
beş sene içinde bugünkü vaziyetinden 
çok daha ileri yürümüş bir şehir olacak-

mıştır. ...#: 
Belediye binasında yeni bir ~~c ,eı# 

lat yapılmıştır ki bununla bcle<i1~ 
nl tcbıik etmek yerlnd bir hıırdt"~~ 

- Bir araya toplanalım! 
Tahtelbahirler manevra yaptılar .. Hep 

si E 13 ün etrafında toplandı:Marmarada 
harbin ilk senesinde bu ana kadar gö
rülmemiş bir ictima. düşman donanma
sına mensup yabancı denizcilerin bağıra 
çağıra müzakere ettikleri taarruz ve tasal 
Hit konuşmaları yapıldı! Brodey mega. 
fonla etrafındakilere şunları söyledi: 

- Arkadaşlar .. şu anda Marnıarada 
bulunuyoruz. Harekatımızın ilk hedefine 
varmış sayılabiliriz. Fakat bundan sonra 
faaliyetimizin ulaştığı değil, başladığı 
noktadır. 

Düşman sulannda, her türlü vasıtayı, 
kendimiz temin etmek şartile faaliyet 
göste.rmek mecburiyeti karşısında bulu. 
nuşumuz bu işe aynca ehemmiyet veril
mesini icap ettiren en büyük fimil oluyor. 
Şu dakikadan itibaren, benim emrimde 

bulunmakla beraber kısmen de hareket 
istiklaline sahip bulunuyorsunuz demek. 
tir. Bütün kabiliyetimizle Marmarada 
bir dehset havası yaratmağa, bu dehşet 
havasım ilimanh hudutlarının her tara
f m:ı yaymağa uğraşacağız! Çanakkale. 
Osmanlı payitahtının en yal·an istih· 
katnlan, toplarımızın ağır ateş baskısı 
altında son ga}Tetile mukavemete uğra. 
~ıyor. Onun deniz itisal yolunu kesmek. 
le donanmamızın bir yıla yakındır uğraş 
tığı bu neticeyi kolayca elde etmesine 
imkan hazırlıyacağız. 
Şu dakikadan itibaren. evvelce söyledi

ğim gibi, herkes vazife ve sefinesinden 
şahsan mesuldür. Süvarilerin dirayeti. 
~hreti cihanı tutan donanmamızın bir 
senelik uğra~larla yanda kalan işini 

tamamlıyacak. donanmamızı muzafferi. 
yete götürecektir. Elimizde çizilmiş bir 
program. madde madde tatbik edilecek 
btr ceh·el yok. Fakat buna mukabil iyi 
blr vehçe (1) var. 

Her kumandan bu veçheye göre kendi 

tına çekildikten sonra Brodey prcskopu ............................................................. . 

ikinci knptana bıraktı. na.ırı. derin bir 

düşünce ile kendi harekatının plAnını 

gözlerinde canlandıran ihtiyat yüzbaşı 
ve eski Çanakkale konsolosu Palmerin 
karşısına geçti, boş bir sandalyeye yıkılır 
gibi kendini bıraktı; yorgun bir tavırla 
söylendi: 

- Birinci merhaleyi büyük bir zayiat 
la aldık .. Bundan ötesi için daha tedbirli 
ve çok daha ihtiyatlı davranmak mecbu 
riyetinde bulunuyoruz. 

Palmer Brodeyin düşüncelerini anla. 
mak zahmetini bile · göstermeğe lüzum 
görmüyordu .. O, kafasını saran, dimağını 
yoran ve §ilphesiz bu işin en zor kısmını 
teşkil eden kendi vazif esile meşgul bu-
1 unuyordu. 

Brodeyin dalgın gözler ve yorgun ta
vırlarla mırıldanır gibi söylendiği söz.. 
lere, hiç onlarla alakadar olmıyan bir 
mevzlıla mukabele etti: 

- Kapitcn! .. 
- Ne var Mister Palmer? 
- Yarın yeni ve tehlikeli işimizin ikin 

ci safhasına başlıyoruz. 
- Başlıyacak değiliz mister Palmer, 

Başladığımıza devam ediyoruz. 
- Ben ~u içinde bulunduğumuz vazi

yetten bahsetmiyorum. Yarın hisseme dil 
zen vazife kısmını söylemek istiyorum. 

- Hal .. Evet .. Sabahleyin Bigados kı. 
yılannda söylediğimiz yelkenli hazır 

bulunacak. 
- Acaba istediğimiz saatte aradığımızı 

yerinde bulacak mıyız? 
- Aksi bir işar olmadığına göre .. Evet. 
- Mesela bu hazırlanamamış olabi. 

lir .. Ayni zamanda imkanlar da yeni bir 
haber uçurmağa müsaade etmezlerse? .. 

- Oo .. Mister Palmer, bu f evkalMe 
bir hal sarılır! 

- Onu demek istemiyorum .. Halin 
fevkaladeliği bir şey değil; meselfl daha 
sonra tedariki mümkün olan yelkenli işi 
yann sabah halledilmemiş ise .. Ben ne 
yapacağım? 

- Anlamadım!.. 
- Gemiyi bekliyeceğimiz yerde bula-

mazsak benim hareket tarzım ne olacak? 
(Dc\'amı \•nr) 

(1) Veche yüksek kumanda nıakam

mn trf l'Trüatsız verdiği direktiflere denir 
ki lmnlnr daha küçük birlik komutanların 
ca emirlure tahvil edilirler. 

Karaman 2ittikç,e gQzelleşiyor. Şehri 

i tasyona bağlayan muntazam şosenin 
iki yanı, resimde görüldüğü gibi, şirin 
kavak ağaçlarile süslenmiştir. Bu manza. 
ranm yazın seyredilmesi cidden zevkli o
luyor. 

tı. Maamafih Akhisarı bugµnkü durumu 
itibarile de ve yukarıda kaydettiğim gi
bi mümasil kazaları hayli geride bırak· 
mış bir şirin memleket halinde görüyo-

ruz. 

Akhisarm zirai ve iktisadi hareketini 
bu mektubumda yaznuyacağım. Bunu 
daha esaslı bir tetkike dayamak için baş 
ka bir yazıya bırakıyorum. Burada sade. 
ce Akhisann şehir işlerine ili~erek basit 
şekilde malumat venniye çalışacağım. 

Akhisar, Rıfat Yenel isminde kıymetli 
ve hukuk mezunu bir kaymakama ve ay 
ni nisbette çalışkan ve işbilir bir beledi

ye reisine maliktir. Kaymakam, bugünün 
hayati meselesi halinde kabul edilen "köy 
davası,.na hassasiyetle el koymuş. bun
dan başka §Chir işlerine de el uaztmıştır. 
Bugün Akhisarın çehrec;inde düne naza. 
ran daha açık bir değişiklik varsa bu. iti. 
raf etmelidir ki Rıfat Yenalın metodlu ça 
lı~masile elde edilmiştir. Zira, belediye, 
atacağı her hamlede kaymakamın yardı
mından ic;tifade etmiştir. Bu sayede Ak
hisar şehrinde belediye kanalından bir 
çok işler yapılmıştır. 
Elektrik: 
Şehir büyüdükçe ihtiyacı da artıyor. 

du. Cereyanı çoğ'altmak ve gündüzleri 
de halkın istifadesine \'erebilmek için 

Çaıy'da eslkD esaıraeır 
·- ~ - .. ..,..,. 

f 

Çaya, (llaber) - Selçuki esurluri bu roda hayli çoktur. Bir zanıa1ılar hakiki bir 
medeniyetin merkezi olan bu diyarda, b11 gün o medeniyetin enkazı yatmaktadır. 

Birçok yerlerden gelen ziyaretçiler bu eserleri objektifle tesbit etmekte ve kıymet
li bulduklarını söylemektedirler. Resimde Bolvadinin giizel nahiyesi Çaydaki Sel
çuki eserlerinden bir kervansarayı görü yoruı 

Zira bu değişiklik hem beledi~e ~~ 
güzelleştirmiş, hem de beledıye #'. 
dükklnlar yapılmakla bütçe)"~ • 
1600 lira gelir temin olunmuştur~ ~{d 

Belediye bü~esi bu yıl 149 b~ 
liradır. Yapılan beş senelik P rP ~ 
ilk yılında imar işlerine harcanılıı 
ra (27500) liradır. 

Belediye binası ift~~ 
Yeni bir beeldiye binasının 11 ~ başlanacaktır. Bu yılki bütçede!l ~~ 

on bin lira ayrılmıştır. Binıırı~ce5iJl 
· ed'l b. ·· bak pctı tertıp ı en ır musa a 

kabul edilmiştir 

Bir teklif dı~ı ~ 
Akhisann içme suyu iyi olIJl~ı)~ 

ötedenberi buna bir çare a lııJltı~ 
Belediye meclisi geçenki to~ c;eJıİ~A 
riyasete bir teklifte bulunınO§• ~ ı~ 
hilinde arteziyen kuyuları ~ç~şti!:f.'. 
suyu tedarik olunmasını ıst deriıııı1,....: 
teklif dahiliye vekaletine gön u}:Ç3 P-..;. 
Akhisar halkı bu teklifi old di)'~ 
bulduğundan vekaletin ne 
merakla intizar etmektedir. 

Yiyecek maddeleri . ecel'~ 
Son zam~nlard~. bütün yıY ı;• e' \~ 

leri eamekanlar ıçıne ald1t1~rtl eııed1 

pis suların sokağa dökülmest.~1' t~ ş 
tir. Ç.arşıda intizam ve teınJZ tıı1'41 
etmiştir. Otel, han. lokanta ,-e rııfl e 
mobiller işi reis Nüzhet tşk~tııdll'' 
Stkı bir kontrole tabi tutulrtl 
~ 

Trak16" bin gOI. 

fidanı diki!~!~t 
Çorlu (Hususi) - l{aZa.fll J{~ 

için umumi müfettiş general ~ı:tı<- ~ 
rik aı;ı gülil kalemleri gönde ,bile~&!' 

Gülün kıymetini yakındııtl se\1ııtı1'~ 
takdir eden köylü buna ço7·dıııılıl'1ı; _..f 
Aşı kalemleri her köyün 

1 ~ 
dağıtılmış bulunmaktadır. rJffJ ~"ılı 

Bugüne kadar köylerde 1 dıı )'9pl J"'1 
gül fidanı dikilmiştir. Aşıla~rııiıifl 1~, 
çok yakın bir atide köylert ıaoıl' 
gül bahçeleri ile süslennıi~ 0 
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KADIN 
Otty~ ynB evveDkD ikadan IBe 
şbmtdJDD<n n<a<dloli"il arasonda!KD 
1Faıırır.0 yeıroe gök aırasun<dla· 
lkn lkatdlaıır<dloıra - - - ,,_.._:J,_, ____ ... 

Otuz aenede, kadınlık ileminde, en büyük inkılap-Etki 
kadın ne idi, şimdi nedir? Aralarında dağlar kadnr fark!.Bü. 
Yiikanne, anne kiz, torun ... biribirinden ne kadar ayrı •. ·Bir 

n , ' 
C!ıl evvel kadın bir "nesne., idi şimcli bir "tahıa'' tır.· 
kadın inkılabı geri alınır değişikliklerden aanıJmamalıdır. 
F:.ııkiden koc:alar hep kazaktı, şimdi hep kılıbık oldkılar.-Cit 
gide erkekle kadın farkı daha ziyade azallacak mı? Bu hareket 

, bi.l~ye, ~ata uy~::?__ _ _ _ __ 

• • 
" :Yazan: 

ı. alltile N 
Celal Nuri JLEl~l 

~ 1 
.... be)• ismınde bır doktor 

'•ltnl B · 
ı l · u zat Bağdada tayın olun-
g~ııbuJdaıı orara kırk konakta, 
:ıu e gıdc.rken üe) r • eı · Zor a 

•· 1\.a b ' :>a aya gırmcdcn karşısına 
'Va dkırnSeler çıkmışlar: 

~ı,- f 0ktor hazretlen demı !er es. 
Aı:~ aıa · "' • "' 
_""illl aktı Paşanın haremı çok ha::ıtadır. 
~ ~ğ ına, ICıtfen, keremen ıptıda ken 
~kto rar rnısınız? 

t- r N 
~· l<end• ···.hemen paşanın e\'ıne git. 
t %dd 1 ını bir odaya kO)'muşlar. 
~~~Do et beklemiş. Ne gelen vnr, ne 
"'llıı,. ~tor sıkılmış, - yahu! dıye ba-
Ockto . l"ŞJsına bir haremağası çıkmış. 
s~r- Hani hasta? 
Lı.. - ı ... ' da.~ r h !>'le, 

t ~. ~td ıısıg hanım, bir perde arko~ın. 
h...:.tr11•0 

ede açılan bir delikten dilini 
"llitL>ta l'lllus. l lasta na • mahremdir. 
~l'a: i ancak bu kadar açılabilir. 
~ rı ~ ~endisine ha~talığım anlatmış. 

'aııa ta, ne de kocası doktora da-
~lar muayene etmeg"' e müsaade ctmi
~ . 

ilk· 
1 ~artla . • 

~ ~~bu r altında hastayı teda\ı et.. 
! ~': 0lrnadığını söyledi~inden N ... 
ql 

1 
'ıı &~miş. 

~ tı:~~n-jehirde bir panik. ! inareler 
~t om~~ cıtnaze salası veriyorlar. 
."'\ ur, Pa~nm haremi (merhum) 

te~~r N 
"'<1(!1n1 

... an sonradan anladığına gö 1 
()!an n hastalığı hem tedavisi milin. I 

1 ~ ı.~df~ bir Zehirlenmeden ibaretmiş. 
tf. '!il ıf ı' • 

t .. ~tta mı~. 
~uıll!Un vaz geçiliyor, ama doktora 

Yorı.. 

tı\rlla • • • 
'"ta VUtıukta , Yııtıı · otuz yıl evvel, bir nü-

\~a ı. )'apıJıyormu~. Memur sormuş: 
f'. • • "'arı 

t ""'ap. nın adı ne, kaç vaşında? 
.ıriıı ·-n · " ııu Yi . aın, bum. Zavallı memur 
·~ı• . }Or, 

~. ın~na 
~.' dernek karısının adını. yaşını sor
'"r.ı: tııuc· ' bundan az evvel ôlüm ce-

ıp bir ,.,., ·· · · k ..... rum ımı,. 
(.'ıs • • • 
'-°"' lıtıutına l-'r<ın ın, bundan yirmi, otuz yıl 

""' ızların . -.ıe bir . . tne,hur le Rıre gaze-
•• kcıkol ka:ıkntUr görmüstüm. lki 
~ kl(jj~·orıa a bır Çıplaklar resim galerisi. 

b
bir ~~· Muhtelif tablolar .. Bir ta. 
• ""'!Jlr üz tı.: 
1

1r a\'ra ;rine uzanmış çın! çıp. 
~illardan tb· .Kalça~ında iki ben var. 

ltı ~arını ırı, ötekine: - tuhaf §ey. 
uhtrı ~ ın a~·ni kalçasında da böyle 
~ ttr <1 tuttur. 

~ ''tı Ost: - E 
"'1-~ ~lıiblni vet, öyle. 

, karın.... 11 suratını sörıne)iniıl 
•• ... 1_1n k 1 
~I a ~asını nereden gör-

~~'n. git lıı...' s k zaman .. Adet o derece 
L~ A• ı, arttk Fi 

ı · ·'ltınk oryada, Suadire pHi· 
~; A\'rup .. uında, şurada, burada, hu· 
lot e ~11. unın ve A . 
"ilr • " kUJn menkanın son mo-

ild~t 01 ~llarında bu gibi manıa. 

Korrulle lıernlıtr radyumu l:tşf eden 
Madam Küri 

çin başlıca meslek karıhktı. 
- Kan olmak ne demekti? 
- Esir. cariye olmak demek. 
- Mübalağa ediyorsun. 

- Hayır, asla mübalağa etmiyorum. 
Etmediğimi isbat etmek için en muteber 
kitaplardan biri olan Mevzuat el Ulfun' 
un ikinci cildinin 467-468 inci sayfala
rJndan nlkülıın tarl(inl aynen alıyo. 
rum. l ar~yi osmanlıcadan türkçeye ter 
cüme ediyorum: .,Niklh, es1r1ifin 'bir 
nevidir. Zira mihir ile koca, karısının ken 
disince i tifade edilecek yerini satın al. 
mış olup kadın, erkeğin malı olmuş olur. 
Bu takdirde, elbette. kanya lazımdır ki 
kocasına mutlaka itaat etsin. Gözü ka
palı (her) sözünü dinlesin. Yalnız koca 
ona günah bir şeyi teklif ederse kan o-
zaman koraı;ının emrini dinlemez.,. 
Bu günah şeye kitabın getirdiği misal i· 
se fevkalade kabadır. 

Bu devir kapandı. Eskbine dönmek ar 
tık mümkün değildir. Kadın inkıl!bı hem 
pek çabuk oldu. hem pek kati oldu. 

Bununla beraber kadın ile erkek her 
hususta bir midirler? Beden bilgisine, 
ruh bilgisine. ictimaiyata göre her iki 
Seksin arasında fark yok mudur? Yani, 
(Adet) (tarih), (ahH\k), (anane), nok
talarından değil de yalnız (ilim) nokta· 
sından bakılırsa kadınlar erkeklerin gör. 
dfikleri (her) isi görmeli midirler, yoksa. 
tabiat. ilim. zaruret bu iki sekse a)TJ ayrı 

faaliyet sahaları tayin etmi§ midir? 

Kadından mükemmel doktor, pek iyi 
muallim çıkıyor. Fakat kadından parlak 
general, cesur amiral, çevik gemici, ted. 
birli devlet rei i de olabilir mi, yahut 
olmalı mıdır? 

Bu yazıları yazan bir tabib, yahut bir 
hayat Alimi değildir. Bu ince noktayı 
cihanın en bfiyilk doktorlarından birine 
soracak. ve gelecek hafta, size bunun ce
vabım her kelimesini alnayacağınız bir 
yolda verecektir . 

~ rn~stur. büsbütün tabltdir 

~~~~~~Utan au • "' • , Karsta halka yUzm e 
~ ~ıı dt-ğişiıninyad_a .. gerek T."ilrkiye. havuzu yapılıyor 
lr ıb'<l1ınıara b"cezndır. Vaktile Ingil 
ıı •ki şi ır damla hak verilmez k: oı nıııı k d • 

.~ın~ııulor. 1 ı n ınctan Rııknn bile 
~ "atı sa e Mlsıı nonflcld 

· liit<te :lav, memur, hAkim, polis 
r- hiç k ır ba} anın cumhurreisi ol 

" anuni b' 
"'fi kndın ır engel yoktur. 

l '~" hak erk,klerin her gördüğü 
~~ bı-tıti kazanıyor. 
~ 1ırı Çok 'Utak 1 ·t~· ıııı~11 ıc 0 rnıyan bir geçmiş 

I 
1
• lti~ ;e. ~ncıı~(ze'1<:&-knrı) o. 

ıJc, 'btlık ~hk, ÇJ{tçiJik, biraz mu
e ettiği vardı. Onlar i. 

Kars (Husust) - Belediyenıiz ':ehir i
çindeki yolların tamirine ve §imdiye ka- 1 

dar yapılamamış olanlann da yeniden ı 
in~sına ba~lam1)1r. 

Belediye ayni zamanda, halkın ve bil. 
has..~ gençlerin yaz mevsiminin sıcak ay
larında banyo yapmalan için park ci\'a- ı 

rında bir yüzme mahalli yaptmnağa 

karar ,·ennlstir. Bu yüzme havuzu cidden 
büyük bir ihtiyacı kar~ılıyacaktır. 

Casuslar ve kullan
dıkları vasıtalar 

Harp senelerinden uzakla~tıkça es. 1 
ki casusluk hiktıyelerini unutrnağa başla
mıştık. Sulh senelerindeki casusluk va. 
kalan ise halkı o kadar ata.kadar etmi
yor, çünkü ekseriyetle muhakemeleri giz 
li yapılıyor. Sonra sulh zamanlarında ca 
suslann büyük tehlikeye maruz olma
dığını da herkes biliyor. Sulh zamanında 
yakalanan casusu bekliyen ttkibet üç Ye· 
ya beş sene hapi tir. Bu. hapis cezac:ı da 
sözde kalıyor. Çünkü yakalanan casus. 
lar ekseriya mlibadele· ediliyor. 

Fakat Fran~da kabul edilen yeni bir 
kanun tekrar efkarı umumiyenin alfıkac:ı 
nı casuslar üzerine topladı. Fransız reisi 
cumhuru, sulh zamanında yakalanan ca. 
suslann da askeri mahkemelerde muha
keme cdilccclderi \"C idam ceıasilc ceza.. 
landınlacaklan hakkındaki kanun l~yi

hasım imzaladı. 

Bu müna t'betle mec:hur casuslara Ye 
ca~uc:lann kullandıkları Va!!ıtalara dair 
ı-u meraklı resimlt'ri ne.srediyoruı. 

Mata Ilari (üstte gördüğünüz çıplak 
kadın) harpten evvel bütün Paris hall<ı
nm alkışladığı meşhur bir dansözdü. Bir 

Felemenk zabitıle evli olan bu kadın' 
harp senelerinde Alman casusu oldu. 
Kumandan Ladu l~panya se~·ahati sıra. 
sında bu kadının Alman casusu olduğ4nu 

da kur§una dizildi. MulialCemesinin ae.. 
vamı sırasında ve son dakikalarında şa
yanı hayret bir cesaret gösterdi. OlümUn 
den sonra birçok sir.ema filmlerine ve 
tiratro piyeslerine mevzu teŞkil etti, 

Johana Hofman (Mata Harinin ya
nındaki)' en yeni Alman kadın casusu
dur. Bremen ismindeki Alman vapum· ' 
nun manikllrdlsa idi. BugtlnkO Alman 
te~kilfittnın en ileri gelen unsurlann. 
dandır. Bugünlerde Amerikada muhake.. 
mesi yapılan casusluk vakasile yakın • 
dan alakası vardır. 

Casus1ann lrnllandıklan 
vasıtalar 

Takma bir di~ sayesinde ağız içerisine 
sında saç telleri vardır. Fakat saç telle
rinin dişler arasına bıraktıkları mesafe
ler alfabenin bir harfine tekabül eder. 

Bir peçetenin k~arlarma i§lenmiş o
lan bu süs resimleri, düşman müstati. 
kem mevkilerinin planıdır. 

Takma hir diş sayesjnde lcz i~sine 

ölrendi. Pariste te\'ki! edildt ve Vensan 
W"'. Devamr "15 lnclde 



Abdullah 
Futbol aj'inhğına 

de\1am edecek 

Abdullah f!' 
İstanbul mıntakasının dğcrli ve çalış

kan futbol Ajanı avukat Abdullah; lik, 
şild ve milli küme mUsabakalarının nf. 
hayetlcnmesi ile vazifesinin de tekem
müle erdiğini bildirerek ajanlıktan isti
fa etmişti. 
Mıntaka reisliği, bu kıymetli ajanın 

istifasını kabul etmemiştir. 
Gerek birinci küme, gerekse ikinci 

küme lik maçlarile, bir çok temsili mU
sabakalan ı,ıild ve milli küme maçlarını 
- hiçbir smltıya meydan vermeden -
büyük bir intizam içinde tamamlamağa 
• ilk defa -muvaffak olan ajanın bu vıı
züeye devamı İstanbul fufüolil için ha. 
kiki bir kazançtır. 

vaırı şaka 

Güzel bir hikaye 
Fransada dünya kupası maçlarının de

vam ettiği bir sırada idi. Brezilya ç.e
koJovakya maçını idare eden Alsaslı 
hakem Kissenberger memleketine dönü· 

yordu. Trende bir çok gazeteciler de var. 
dı. Herkes hikayeler anlatıyor ve gülü. 

şüyorlardı. Hakem: 
- Durun, dedi. Ba~ımdan geçen gü

zel bir hikaye de ben anlatayım: "Bi
zim taraflarda futbolu çok c;e\·erler \'c oy 
narlar. Eir gün polic; ve itfaiye takımla
rı arac;ında o\·nanacak maça hakem ta
yin erlilmic:tim. 1acm arifesi akc:amı 

itfaiye kumandanı birdenbire ziyaretime 
geldi. Ve bana: 

- i\Iuhterem möc;,·ö Kic;c:cnberger, de
di. Size çok şey söyliyecek değilim. yal. 
nız c;unu hatırlatmak ic:tiyonım ki. e~cr 
polic;ler galip gelirlerc;e güzel köşküni!z
birdenbire tutu~abilir ve kül olabilir .. 
Şa~km şa5kın dü~ünmeye başlamıştım 

ki, biraz sonra polis müdürünün e\rim -
den içeri girdiğini gördüm. Bu adamca. 

ğız da sade: 
- Muhterem bayım, eğer itfaiyeciler 

maçı kazanırlar5a. evinizin hırsızlar tara
fından so,·ulahileceğini düşününüz. dedi 

ve çıktı gittL,. 
Ilak<.'m hir ara bir dakika kadar sustu 

herke" sabırc:ı11ıkla hikayenin sonunu 
bcklivordu .. Kic;::enherger sözlt'rini şöy
le bitireli: 

- Fakat hen c:andıkları karlar aotal 
dP~iHim. ~ların neticesincte iki takım 
da h"·:ıhc·c lrnlch hen de beladan yakamı 
snırdım ... 

Festival ünasebetile 
yapılacak spor temasları 
Mısırhlarla karş~:aşıp karşılaşmıyacağımız 

Festival eğlenceleri meydanında yn- yak 1 n da 
pılacak olan spor temaslanndan biri de 
Mısırlı futbolcülerle İstanbul rnuhtcliti 
arasındaki maçtı. 

1'"edcrasyonumuzca dost ve kardeş 

memleket fcJerasyonuna mürncant ile 
bu mühim futbol maçının tarihi de 23 
ve 2-1 Ağustos olal'ak tesbit edilmiş ol
duğunu evvelce yazmıştık. 

Dünkü gazetelerden bnzılan, Mısırlı· 

Avusfurqanzn 
prof esgonelleri 
Şimdi hayatlarını 

nasıl kazanıyorlar ? 
Anşlustan sonra Avasturya:da da 

Almanya gibi profesyonel sporcu kal
madı. Fakat bu zamana kadar hayatla· 
rını yalnız futbol oynamakla kazanan 
o meşhur oyuncular ne oldular. İ§te 

merak edilecek bir nokta! . 
Bir Avrupalı gazeteci bunu tetk:': 

etmiş şu tafsilatı veriyor: 
Meşhur profesyonellerden 47 tanesi 

Viyana belediye dairelerine yerleşmi~
ler. 

Adamk, Jerusalem, Jaksck, Beka
rck, Pcsser, Skanmal ve Shmaus'a gaz 
fabrikalarına iş verilmiştir. 

Andritz, Neumer, Stak, Zoehver, 
Binder, Kaburck, Hanreter, Hahne -
mım, Sshall, Mak ve daha bir ~okları 
devletin idare iılerinde vazife almııılar

dır. 

Viertl kardeşler bir birahanede çalış 
mağa başlamışlar ve meşhur Sesta ile 
Sirrdelar da bir kahve açmak için mü
saade almışlardır • 

Fener, 

940 olimpiyadı 
Fınlandiyada yapılacak 
BrUkseı, 21 (A. A.) - Beynlmilel o. 

limpiyat komitesi reisi kont Bayye • La
tur Finlandiynnın 19·10 olimpiyat oyun
larını Japonya yerine Hclsingforstn ter· 
tib etmeyi Finlandiyanın kabul etmiş ol
duğundan malCtmat almıııtır. Olimpiyat 
oyunlan tertib edecek olan Finlandiya. 
lılar, an'anevi atletizm ve yüzücülük 
müsabakalarını tertib edeceklerdir. Çi
men üzerinde hokey ve bisiklet müsa
baknları yapılmıyacaktır. 

llAIH~H: 936 ollm1ıil adı esn:ı."ıntla 

toııl:ı.n:ı.n beyııclmllel kon~redc 940 o. 
liınplyadını y:ı.ııııı:ı.ğı zaten I"iııl:ı.mli~ ıı is. 
tcnıişti. J'al<at Ja11onya 1) kendi rncm. 
Jckctinc !:C\ irnwk l!:in çok ~alışmış ,·c 
buna nihııyt't ufuk bir rey ekseri~ ctilc 
mU\affak olmu tu. 

O zaman lıiitün Anııpa dc,ıetıcri 

('l'iirklye de dahil) 910 olimpiyatlarının 
Finlaııı.li~ n<la yapılma ı için rey , ·crml -
lcr, fakat Amerika Ye Asya murahhas
ları Jaııonyayı tutınu~lanlı. Ve Japonya 
ek cri~·ctl bö~ le temin ehni tir. 

belli olacak 
ların bu sene içinclç memleketimize se.1 

y:ıhat ~ apmak imkanları olmadığını bil· ı 
diren federasyon mektubunun, Türk 
futbol federaııyonuna gelmiş olduğu ve 

bu yiızd<.'n bu maçın yapılamıyacab'llll 

yazmışlardır. 

Bizim yaptığımız tahkikata göre; ar· 
kada:ılarımızın bu havadisleri tamama
mcn asılsızdır ~!ısır federnsyonu, diln 
sabah festival komitesine gönderdiği 

bir telgrafta; Mısır • İstanbul muhtelit
leri miiııabakasına iştirak edip etmiye
ceklerini nihayet 24 Temmuza kadar 
gönderecekleri başka bir telgrafta kati 

Sovyet 
Kadın tayyarecileri

nin muvuffakiyetl 

olarnk yazacaklarını bildirmişlerdir. 
~lİI.Ll TAl\IMDIIZ NASIL 'l't:ŞJfü. 

l\('L 1-:0J<~Clfü 

Fcsti\'al eğlenceleri münasebetiyle 
tertip edilen spor temaslarından lstan. 
bul - Mısır muhtelilleri maçına çıkacak 
ekibimizin milli kümo takımlanndan; 
Galatasaray, F<.'ncrbahçc, Be§iktaş ve 
Güneş kluplcri oyuncularından seçilme. 
si taknrrlir etmi§tir. 

'1 lilı {ğ m ce 
Almanya - Macaristan 

Yiizme müsabakasının kat'i 
neticesi 

Almanya 24, 
Mcaaristan16puvan 

Almanya ile Macaristan arasında 

yapılan yüzme müsabakalarının ilk gün 
kü seçmelerini dün biJldirmiş ve bu 
müsabakalarda Almanların 11 puvana 
karşı 17 puvan kazanmış oldukların 

ilave etmiştik. 

Karşılaşmalann ikinci ve son günleri 
de Almanların lehinde cereyan etmiş 

ve umumi neticede Almanlar 24 pu
vanla yalnız 16 puvan kazanmış olan 
yüzme üstadları Macarları yenmeğe 

muvaffak olmuşlar ve büyük bir mu
vaffakıyet kazanmı§lardır. 

ikinci günü yapılan karşılaşmaların 
galipleri şunlatidır: 

1500 METRE: 
Gra.f (Macar) 20 dakika 12 S, 2 - 10 

(yeni Macaristan rekoru). 

1000 METRE: 
Arendt (Macar) 13 dakika 8 S. 2-10 

100 METRE: 
1 - Scheffer (Alman) 1 dakika 
2 - Csik (Macar) 1 dakika 6·10. 

4. 10. 

100 METRE SIRTOSTO: 

ı - Schals (Alman) 1 dakika 8 Sa. 
2 - Erdely (Macar) 1 dakika 13 

8 - 10 . 
saniye. 

Arsenalın 
Veni müdürü 

1ngilizlerln meşhur Arsenal klübilnil 
idaro otmek, bir nezareti idare etmek 
kadar güç ve yorucu bir iştir. 

Bu klübün scnclerdenberi başında 

bulunan Sir Frcderik Valt fazla ihtiyar· 
Iığmı ileri silrerek vazifesini terketmiş 
onun yerine de, toplanan kongre tara
fından Dulvich saylavı M. Bracenvcl 
Smith namında bir zat seçilmiştir. 

Yeni müdür ayni zamanda İngiltere. 
nin en bUyük otellerinden Aitz ve Carl
tonnun da müdürü bulunmaktadır. 

~ lQırr lYı ~ lQı ş 'lt<e 
Yenı bir diirıya rekoru 

Stokholmda İsveçli me~hur yürüyüşçü 
l\lichaleson l 1 kilometreyi 1 saat 6 da. 
kika 41 saniye 8-10 da katerek yeni bir 

dünya rekoru yapmıştır. 

Atletizr11 
.!, 

birincili~ 
Gülle atma ın088 
kaları dün yaP11 

İstanbul atletizm ajanlığı~~ 
etmiş olduğu "İstanbul atiet~·ııe 
ciliği., müsabakalanndan gıı 
karşılaşmaları da dün akşa~cclr 
stadında yapıldı; alınan neti 

lardır: 

ı - Arat (Güneş) 12,40· 
2 - Sava (Galatasaray) 4 

3 - Gevrek (Hayskol). 

Klüplere yardı~ 
'l':irk spor kurumu tarafıtı 

. . . b ki'' 1 . d oata rımızın aş up erın en (< 

Beşiktaş Fcnerbahçe, Beyk0~ 
neş klüplerine maddi yardıttl 

·1 'c: .,e nulmasına karar ven mı:J .. l)LI 
klübe de beşer yüz lira go 
tir. 

Bu mevsim ynpıhcıık 
milletler .!.ra~ m~ 

çekösıoVa~ 
tlangi tak1111l8' 

karşılaşacıı1' 
#' 

Çekoslovakya futbol fe~ 
nilmUzdeki mevsim milli ta. ~ 
ları için şimdiden şu angııJıll 
mıştır: ; 

7 ağustosta Stokholmde ls\'~ ~ 
kımlyle, 28 ağustosta Zağrcpt9 

lav milli takımlyle •• 
,.ıf 

22 kanunusani 939 da pıııv-
milli takımiyle. 

4 veya 7 mayısta Dublind~ 
milli takımile ve mayıs sonlaJ'P' 
dc. !ngn~ nıtut 'tulnmf:ritr; · .<t 

Dikkat edilirse, Çekoslo~ 
rasyonunun milli maçların ı' 

hancı memleketlerde yapınJl 
tiği nnlaşılmaktadır. 

---o-- 1 
Paris - Prag Jll8ç 

5ıt 
Dört kanunuevvelde, pa~1 ~ 

Prag ~ehirleri futbol takıırıl 
şacaklardır. \ 

Bu maçın 939 ilkbahar ~I 
Prag şehrinde bir rcvanşı yaP 
timali çok kuvvetlidir. 

-o-- ,~ 

Almanya - Yugo51~ 
. maçı il~ 

Almanya ıle Yugoslavya .ıı:biril' 
takımları ilk defa olarak btt1 

!aşacaktır. . ·!P 
. . l'n bırı Bu maç teşrınıcwe ı 

Bclgradda yapılacaktır. 

-0-- "'ııı' Meşhur lngiliz tıt 

Che1se8 ~' 
lsviçre şanıplf:~ 

ile karşılaŞ8c ~ 
1<1ıııı re 

İngilizlerin meşhur tıı 15,~ç 
gelecek mevsimin başında ır ~·' 
piyonu Lugano takırnını b İ 
Lonılraya davet etmiştir. ~&· 

• c)'C 
lngiliz takımı da ısvıçr 

rada bir maç yapacaktır· 

Futbol lik maçları 
11 eylülde t>aşlıyor 

Galatasarayııı. 
Mecidiye köyür.ıdek! yerı' 
stadının inşası başııyo~,,.ı F11tbol lik müsabakaları 11 Eylül ta

rihinde baıılayacaktır. 

On klüpten mtit<.'şekkil birinci kiıme, 
on üç klüpten kurulan ikinci küme, bu 
tarihte ilk karşılaşmnlan yapacaklar ve 
müsnb:ıkalar iki devrede nihayetlene
cektir. 

Birinci kUme takımları şunlardır: Ga
latasaray, Beşiktaş, Güneş, I•'encrbahçc, 
Beykoz. Hilaf, Vefa, lstanbul spor, Sü-

leymanfye ve Topkapıdır. 1 
tklnci kilme ise; Altınordu, Anadolu, 

Anadoluhlsar, Bc>ylc>rbC}i, DavutpaRa, 
Boğaziçi Doğanspor, Eyüp, Fcneryılmaz, 

Galata ,t;ençlcr birlıği, I~aragümrük, Ka
sımpaşn, Ortaköy ve Sümer klüpkridir. 

Birinci küme takımlarının maçları -
hC'r sene olduğu gibi • bu sene de T<ık
sfm, Şer:?f ve J{adıköy stadlarında; ikin 
ci küme timlerinin karşılaı;malan da ye
ni yapılan Şehremininde.ki SUlaymaniye 
klübü sahasınc..~ yapılacaktır. 

Fikstürü hazırlamak Uıcre çekilecek 
olan kura için birinci küme klüplerinin 
murahhasları 25 Temmuz Pazartesi, i
~inci küme klüplerinin murahhasları da 
26 Tcmmuı Salı günü mınlnka merke
zinde toplanacaklardır. 

S;>vyet kadm tnyynr<.'cilPrinden eir 
grup, bir drniz ta} yaı C'siylo hiç yere 
inmedl'n 2416 kilômC'tre kate:derck bıi

tün dünyayı hayreltte bırakan bü~ ilk 
bir muvnff'akıy<.'t ka~mnmıı:lar ve yeni 
bir rekor tesis etmişlerdir. 

Rcsimlcrimizde bu uçuşu yapan tay. 
yar<'ciler görünmcklC'dlr. 
Yukarıdan a.c;nğı doğru: 

OsipC'nko, Raskova vo Lo:ncıko. 

·dgtO ,~ 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tın alınmıştır. Buradıı 1 ıcAtilılil' 

G.ll:ıtasaray klübünc verilmiş olan; Me- maına mahsus salonlıı, ıı.ıctıt'• t-
cidıyeköyünde likör fabriknsı yanındaki hasiplik büroları kurulac ıs.ıı ıı' 
arsanın bir sladyüm haline ifrağı işine Bugün ilk kazınası ,rı.ı~ )'c~~ 
bugünden itibaren başlanacaktır. köy stadında ilk iş olııt11 salı# ıf 

ması yapılacak ve futb0
1 soıı>1 

Diğer taraftan Sarı • }{ırmızılıların tizm pisti tamamlnndıl<t~ır. ı 
Bcyoğlund:ı. Parmakkapıdakl lokallerin- il cclc.... ~ 

lcrin inşaatına geç c 1<1:i'' 
de rte bUyük tndilflt yapılmnğn karar ve- 'di''c • d0 

Gnlatasarayın l\{f"Cl • ıstlfll 
rilmişti~ ~B 

16 bin S('yirciyi rahn cıctlt'• 
Binanın yanındaki gazoz fabrikası sn. şekilde vücuda geUrilCC 



\ 

.............................. 

1 
Amerılrnlılar gil • 
zcl 'ıkutlu, spor -
cu, zarif, açık kalp 

İ li dclıknnlıları çok 
: se,·cı lcr. Holıcr 

! Taylor hülün bu 
j ıııezi.)Cllcrlle her 

1 
Amerikalının kal
binde ıniihlm bir 
yer lşı;:ııl clmişlir • ............................. 

1 1 

Greys Mur, Çoc~kluğun
() .?anberi şarkı söyler 

0 ~ SlellilçOD~Dn lhlYı rr nwetç ~e~~ Ue ır D ını a 
Fr e!fı) Ç@U< aı~oıru o '\ea'lettomR DD ©!Dy(O) ır 
ge~::6; )cm bir film çevirmek iizcrc musiki dersi almaktan vazgeçmediğime 
.>'en; eysmur bazı lıatıralarım ve yemin edersem başım ağrımaz. 

rrı ırc • 
bır s rc;,ı Jılmc aıl duygularını Sonra, tesadüf, karşıma musiki öğret· 

ı11e11ıa 
l\şagıdakı ıııcrmıwsma yazmıştır. meni, diye kimleri ve kimleri çıkarttı? 

\~ııılu.ıasıc}z, }azı yıldızın makalesinin 13unlardan birisi beni mütemadiyen 
al· · f·, \ a sonırn 1 t:;JS" Devamı 12 incide 

-

Sinema hayahn ta 
kendisidir; fa~at .•. 

V oO cdl oei! 1 alır o ıru ~©~ 'rf'SlŞUaıırR o 9J~Z'rf'alŞ ~ 
<dle~nu ~ o n~eırülfll <91almDaıuarı©Joır 

A :5RIN bazı tanınmış simaları ''sine
ma ha~ atın ta kendbidir!., diyor 

laı. Beyaz perde hayatı olduğu gibi akset 
tiren bir aynadır. Film alan makine, 

goıdüklerJoi bitarat ,·e oldu6'll gibi anla-
tan bir ~at.ittir. 

Bu adamım. tiy~~rı·':la, tabliliğe aykırı 
bir çrık lh·ktalarm h~·l14rdui'.,'ll iddiasın

daclır. Or.iara göre ~i-:mıa bu mahzur-

lan ::>r'd~!~m k.ıtduıu~t11 . Mesela tiyat
roda aktörlerin kendi kendilerine SÖ)'le 

... <1 ..... tt ı·ocuı 
1 

• 1• mu ılfr~inas yoktur, 
~I ~ \ l'·•ıı 

e\" . 1nt1aııberı .,arkı söyleme. 
i\l "rıtn. 1 >· . , 
. l<th \e· .• ın,ı o; le gclır ki güzel ses 
0:.ıu; r • l•ı · Bıııaenalcvh güzel sarkı 

hakt. '• ll.ı, 'lı; e , - . . " . 
l\I Yokt ~u. urlanmaya kımsenın 

~rn ur. 
t~ C'tıkatııa• h 

!~---0----~-a _-?z-_~-z~--~Ç[ii _M--a-r-!-~G-l~~--. ~-~-] 

dıkleri cümleler vardır. Sanatkfir kendisi. 

ni dinliyen seyircilere çok ehemmiyetli 
bir nokta)'I izah için bir şeyler söylemek 

mecburiyetindedir. Fakat bu söyledikle. 

rini sahnedeki öteki aktörlerin işitme

mesi lazım .. O halde bu mülahazasını 

kendi kendi$ine söyliyecektir. Yalnız e-
ğer hakikaten kendi kendine söylerse din 
liycnler işitmiyecek. Öyleyse, o, fikrini 

seyircilere dönerek hızlı hızlı anlatacak
tır. Ve sahnedekiler işitmemiş gibi da\rra 
nacaklardır. Bunun neresi tabii 

~il d ~ncak 
1
. •rıh~rıle e\ ı~en bir çift 

,. tıa •rıa.,ırı 1 ~ c:r.cı.•· .un güzel sesli olaca 
l%.. ar h n a . 
ı ~·: I} unı 

1
• • nnemle babamın ılk 

eh ı.. • ( '[\ r lu u . 
·<ı. ıa11 ı..· ' m tarıhlerde annem 

"· ·ıırıhırı"'ı ,. ı. . 1' ,. >cu\ıl!;;u • · .,o.., e' ıyorlardı. 
];~_11" ede rr::u .\meı ikanın cenubunda. 
"ll. l),,ı_ ~- .. ırd•rn B d . d 4.1\ltnıııcı · ura a ınsanlar ah-
ı·~ Çok rnuh af n hem çok mutan -sıp, hem 
•gııı h·· a azaka"' d ı tı Urri; et r ır ar; burada genç. 

""trı. f"akat b' zl e\ klerinden c;ok azını tat-
"•ak . . ır <ar; <\aat . d 1 t;ın rn.. . • se~nyane dola~ 
":!\kiti 1 k~na ~P bir fı.rcmt bulup da e,:. 
~rıre ırctıgım 
Sek <'i"!)e tı;e <:: .. zamanlar. keyfime 
d l~Pcl~r .arkı ~Ylem<'k üzere , ük-
a h e tırma d · <i lıtriret nır ım. Çocuklui;',111m-
e h" . l'n çok ·d··· . lı·rıvetirn· C\ ıgım şeydi. Bugün 

d.~•raz b·· ,. .• 1 çok e\•erım. 
ıgi u;uınu t" 

M .\Hl Glori'nin bir oda hizmetçisi 
olduğunu biliyor musunuz? Bilmi-

yorsanız size ifşa edeyim. O Jak "Katien 
in oda hizmetçisidir! 

Sakın bunu yeni bir film me,·zuu san. 
mayınız. Bu hakikati, hakiki olduğu ka. 
dar acıklı bir maceradır. 

Fakat bu macerayı size anlatmadan 
ewel şunu da ilave etmem lazım .. İki 

~fari Glori var: Birisi hakiki. ikincisi 
sahte. 

Hakiki Mari Clori bir balıkçı kızıdır. 

Doktor kardeşi var. Babasına pek iyi bir 
adam denemez. On çocuğu be !emek ko-
lay değil.. Hayatın zorlukları karşısında 
kendisini içki}'C vermiş. Ç.ocı.ıklarını ge
ce gündüz döğer durur. t~kr:1 'akit kir .durn. on beş yaşına gir-

~·'1 ecıen Ço 
1 

e e taganni eden koroyu On iki sene evvel bu balıkçı köyüne 
tıı: ~ ~~klara ~arkı öğretmeğe film ÇC\'iren bir heyet gelir. Rejisör köy 

koıe-·:u. iki cle~i:· sokaklanm gezerken :i\fari Gloriyi görür. 
r::/ ~Nti~irn ancak on altı yaşında Yanındakilere: 

~Onden bu z:nıan aldım. - Tamam. bize <le höyle bir c;ocuk 
gune kadar bir hafta hile JA.zımclı ! rll'diktf'n c:rınrn l\ fariyc döner: 

- .Film çevirmek ister misin? 
- Film nasıl çevrilir? 

- Sana öğretiriz. 
Kıza vereceklerini söyledikleri 40 frank 

gündelikten gözleri kamaşan annesi bu 
teklire razı olur. 

Küçük kız film çevirmeğe başlar. Ak· 
törler. aktrisler bu küçük kızı şımartmak 

ta biribirlerile mlisabaka ederler. Oyun. 

caklar verirler, şekerlemeler \'erirler, pa
ra veri r1 er .. 

Fakat en tatlı zamanların bile bir sonu 

vardır. Film biter. Artık heyet köyü terk 

edecektir. Kız ağlar, çırpınır. Rejisör 

Marscl Hebriycyl takip etmek ister. 

Rejisör çocuğa lngiltcreden hediyer 

göndereceğini söyliyerek susturmak ister, 

ayrılırlar. Fakat ~1ari Glori ismi rejisö. 
riin hafızasında yerl~miştir. 

Seneler geçer .. ı\rlet Ceni isminde film 

, çeviren bir kız, hu isimden hiç memnun 

değildir. Marscl 1 IcbriY.eye ba~ vurarnk 

kendisine yeni bir isim bulmasını rica e. 
der. 

Hejisör küçük balıkçı kızını hatırlar 

ve: 
- İsterseniz !\lari Glori ismini alınız, 

der. 
Ve bu suretle Mari Glori ismi sinema 

semasında parlar. 

Bir gün, asıl !\lari Glori babasının da
yaklarınclan bıkar, evden kar;ar: Parise 
gelir. "Nasıl olsa çalışır, birkaç kuruş 

kazanrnm .. diye düşünür. 
Mari düşüncesinde haksız değildir. Pa

riste iyi bir ailenin evine kapılanır. 
Ev sahibi bir gün hizmetçisile konu

şurken sorar: 
- Mari Glori ismindeki yıldız sakın 

sizin kızınız olmac;ın? 
- Hayır benim kızım yok. 
Nihayet anlaşılır Ye oda hizmetçisi de 

bu yüzden meşhur olur. 
Mari Glori adaşını kıskanmıyor ve ken 

di yaşa;rı~ından çok memnun olduğunu 
da &ivlemci!;i umıtmtı\'rır. 

Hiç bir sinema filminde bu kusur yok. 
tur. Fakat sinemada bundan daha büyük 
gayritabiilikler var .. Mesela bir rejisör 
bir filmde duvarlara söz söyletiyor. Va
kia Fran ız darbi meseli "duvarların kıı
lağı vardır,, der ama duvarların dili oldu 
ğunu bu rejisörden evvel kimse düşün. 
memişti. Bakınız bu rejisör dm·arlara 
neler söyletiyor: 

''Ben bir salon ile bir yatak odasım a
yırıyorımı. Oylc ise incecik bir duvarım. 
Sesler bir tarafımdan öbür tarafıma ge
çer. l'atak odasmda olup bitenleri salon 
dakilcr dinlerler. Salonda konuşulanları 
yatak odasında bulunanlar işitcbilirler 

ama onların dinlcmcğc ilıtiyaçları yok
tur.,, 

"Sinema candır,, diyorlar .. Fakat sine.. 

mada film kahramanı banyoya girince 
sabun adi hayatta gördüğümüz gibi kö-

pürmez; inanılırtıyacak kadar bol köpü. 
rlir. 

ı:.-- Devamı 12 incide 



Yazan: Ş. Rober Düma -15- Çeviren: rF. K. 

Genç kız, elektri~i, lJakınca 
ha1Jretle bir çığlık attı 

Yiizbaşı benzin deposunu nğzına ka
dar doldurdu. Ayrt;a iki te~ke benzin 
aldı. Ustiklerlnin iyi şişmiı olup ol· 
madığrru kontrol etti. Sonra, vücudun 
deki ynra ve berenin verdi~ acıyı otel 
ciye belli etmeden direlGiy.ın ba!ma 
geçti ve saat on buçukta yola ,Çiktı. 
Meydanı geçince lambalarını s?>n

dürda ve her uman takip ettiği yolu 
bu sefer otomohille yav.:ı"'ça geçerek pos 
tahanenin arka Urafmda karanlık t · r 
köşeye arabayı bıraktı. Mutad şekilde 
kapıya üç .defa vurdu. 

Genç kız bekliyordu ki kapı derhal a
çrldı. karanlıkta bembeyaz iki kol ıın:.na
rak Benuay:ı i~ çekti. Kapının hemen 
j_Ç tarafında dakikalarca .sarmaş dolas. 
dudak dudaf;ra kaldılar. 

Dorotenin yatak odamda geteJl bir 
saatten soma Bentı2, yatakta, metresi. 
ne ayrilık zamanının geldiğini haber 
verdi: 

- Sana tekrar geleceğimi söylemistim; 
geldim. Şimdi askımız büyük bir tecrü. 
be geçiriyor. Send~n bir müddet ayrıl
mam lizım. anlıror musun 15.zmı .. metin 
ol. Ve inan ki gene geleceğim. Yemin 
edirorum ki gelcctirinı. 

Büyük bir yeis ve keder fırtmasile 
karşılaşacağını sanıyordu. Gen' kadının 
sükfuıeti onu ~rttı. 

- Sen yokken, iki gun zarfında tx>k 
düşündüm. diye Dorote ağır ~rır söze 
ba~ladt. Bu aynlığın mukadder old$nu 
anlamış, ona kendimi alrştırmağa başla· 
mıştnn. Bu büyük ıstırabıma metanetle 
karşı ko~a karar verdim. Mademki 
bana yemin ettin, geleceğini sô>·lcdin. 
bekliyeccğim. Metin olacağım. Görüyor 
sun ki ağlamıyorum bile.. 

Titri)'Ordu. Dislerinin arasından. sinir 
li sinirli konusmaktaydt. 

kemleye oturdu. iSkcmleyi bira% öne :çe.. 
kip Doroteyi dizlerine aldı. 

- Yavrucuğum. beni iyi dinle.. 
Genç kadın, onun sözünü kesti: 
- Hayır! Ha~'lr! Hicbir şey dinlemek 

istemem. Seni Bpmekle geçmesi llzım ~ 
mandan Dır sanire hile ~alınmasına 
raz.ı değilim. Bırak seni koklayaynnt Sc 
nin içın tıldmyorum. KarJI 
Dudaklarını yüib:şnın dudaklarına 

yapıstm:lı \~ telgraf odasında epey müd 
d t kcsıK kcsı"k soluk ahp veri~crinden 
başka bir şey i itilmedi. 

Birden telgraf makill<'Sinin takırtısı, 
bir ihtiras rırtm:ısı haber \"eTell bu ~2· 
lifi oorou. 

iki sevgili. dudaklarını binl>irindt.n c
yımı:ıdan, göilerini makine~·e tc\'irdıler 
\"e maldneden harf harf ya'~ ~"a\"3$ çı. 
kan ban::lı Okudular: 

Bcrlin emniydi :ımumıiyesi direMôr'lü
liüı4en Möulbcrı .ıabıımna "6 Almlln· 
yanın bütün zabıla 61nirlikletine - Stop 
- emir: Derhal Karl Grumrt isimli ada 
mı a1a1ını:.. 

Dorote bir ç~lık kopardı: 
- Aman yarabbil 
Bir hamlede Benuanın l-ııcalmdan 

sıçramıs. bir ceset kadar sapsan, ayakta 
knlmŞJ. Bitkindi, yalnu gözlerinde ha
yat eseri sezilebiliyordu. 

Benua lskcnllcsinden kalkmamık, yal
nız telgraf makinesine d~ru eAt1mi~ti. 
Gözlerini banddan ayırmıyordu: 

Ktndisinc Königsbmgdı Skorl banka. 
a. dirckUJTü ~NSIW Wibi .aiWUlli Nten 
bu adanmı Fra11sıı casusu oldulundan 
şüphe ediliyor. Görüldülü yerde ... 

Dorotc bir çığlık daha kopardı: 
- Sen mi? Sen mi casus? Olmaz, bu 

mümkUn değil! Yanlışlık olacak! 
• 

Ona dokru geli~·ordu. Benua cevap 
- Ha)•di, dedi. Yataktan kalkalım. vermeden, eliyle işaret edince durdu: 

Geldiğindenberi hep karanlıkta durduk. '' .. .Her vasıtaya mı7racaal edilerek 
Biraz burada dolaş. seni son defa bol bol muhakkak yckalanması lazımdır - Stop 
göreyim. Burada taze hatıraların kalsın _ eşk6l: Otuz beş yaşlarında. boyu 1,78 
Ye sen yokken kendi kendime ''işte,, diye veya 1,80, gmiş omuzlu, elô giizlü, son 
bileyim. sevgılım o "ece şurada dolaşmı,. , defa göriildiifii vakit J.:alwe rtngi bir 
şuraya oturmus. orada bana şöyle demiş. kostıim, sarı iskar.pi,ı giyiyordu. Elinde 
ti.,, sarı mqitıdeu bir bavul vardı.O zeri siyah 

Yan odaya, telgrafh:ıne kısmına geçti· gri, kırmızı renkte Fransız mamulatın-
ler. Dorote elektriği yaktı Ye hayretle dan çok ıarif bir C1gara tabakası var-
bir çığlık attı: dır. -Stop-•• 

- Neden böyle yaptın? ne oldu? Dorotc bir telgraf bandına, bir de işi. 
Ustura ile traş cdilmis çıplak kafasil2 kına bakıyor, sanki acı hakikati bir kere 

aşıkı Eimdi ona bambaşka bir adam gibi de kendi ~özlerilc kontrol etmek istiyor-
gôrünmüştü. du. 

-Sevgilim, neden o güzel saçlannı kes - Sen? Sen ha? 
tirdin? Telgraf devam ediyordu: 

- Çirkirileştim değil mi? Ayni emir telsizle de bütün zabıta lt,§-
- Sen mi çirkin? Senin bana çirkin gö kilôtına bildirilmiştir -Slof>-

rOnmene imkan var mı? Telgraf makinesi durdu. 
Benua telgraf makinesi önündeki is- Benua aya~a kalktı, mctre~ine do~ 

ilerledi. Dorote ise adını adım g~liyor. 
du. 

- Sen bir casus ha? 
SırtJru duvara dayıyarak durdu ve ~n 

ki ~şıkını kendisinden uzakta tutmak 
istermiş gibi elini uzattı. 

Göz göze geldiler. 
.__ il:.'ct. Casus Karl Grüne..-t benim. 

Memleketinin olcl hinde talışıyorum. 

Fransızım. :ı\n\attın mı? 
Dorotc göileri sabit bir noktaya dikil. 

mis tık:ınnadan duruyordu. Benu:ı 
devam etti: 

- Senin elindeyim. istersen beni t~ 
lim ıet. Bu takdirde kat:rnam. Telefon <>
:racb., hemen ıab2taya ha.her \tt. Haydi 
Dorot~ i tersen beni teSlim ett 

Gene ku h3)'kırdı: 
- Hayır! a.sııt .. Seni sevhmıml Se. 

\i)l'Onım. 

Hüngür hüngür ~la.mağa baS}amı~h. 
Benua ona sokularak ~nldı ve mınl. 
dandı: 

- Ben de seni SC\;iyorum Dotote. Be· 
ni kurtar sevgilim, k:ıcaynn. Beraber ka.. 
çalım. 

Gent kız lu~kmldar arasında ct\'ap ver 
di: 

- Evet. Klltalım .• Btn de sıe.nClen bu. 
nu bekliyordum; beraber kaçalun. Beni 
de götür. Senin itin her §eYi fedaya ra· 
zıyıın.: Annemi, vatanımı, §ettfimi her 
şeyimi.. Kaçalım sevgilim. 

lld"!şık po tanN:ıen ruşatt tılttt> 

mobile k~fular. 
Benua Mötzelbergden çıktıktan son

ra hududa giden yolu takip etti. Çılgınca 
bir süratle ve bütün lambalan söndür
müş olarak gidiyordu. Arnhemden dön. 
düğü vakit geçtiği hudut karakoluna iki 
kilometre kala durdu. Metresine yavaş. 
ı;a: 

- Dinle cicim, dedi. Hududa iki kilo. 
metro kadar mesafedeyiz. Şu gördi~Un 
virajdan sonra )'Ol do~ Holandaya 
gider. Arabadan inclim. Benimle beraber 
gel. 

Otomobilden indıler. Bir iki :ıdım öte
deki ağaçların karanh~ına sığındılar. 

Yilzba~ı: 

- Bak. dedi. Jleride sağda aydınlık 
var. işte orası hudut karakolu. Yolun 
ortasında da kırmızı fener yantyOr: Bu. 
nun manası hudut maniasının kapalı ol
dt$idur. PasapOrt gl)stenneden mania 
kalkmaz ve binaenaleyh otomobil geçe
mez. Senin pasaportun yok. Benim ise 
hüviyetim karakola bildirilmiş olsa ge.. 
rek .. Geçmeğe teşebbüs delilik olur. 

CDc\·amı var) 

•IDllınr.JIDrnınJ !lE~gı~~r:J~ llC-1Jlllf T. ~ • . • •• '1 ; .. . .... ,.. . . .,. ' 
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Herifin Üzeriııe atıldım. Elimdeki 
tabancamın sapıyla başına vurdurtı 

-15-
Bu guç bir te§ebbüıtü; 'tehlikeli bir 

yolculuktu. Sonuma belki ôlUm vardL 
Bin ihtiyatla ufak bir ttpeyc çıktık .. 0-
:nUmüıde geniı bir ova gördült. Ova -
nın ıonunda bir 'Çit görünüyordu. Çi
tin ortasında büyük bir yalçm kaya 
yükseliyordu . .Atadığımız yerin orası 

olduğunu hemen anladım. Sağlaıngö~e 
dedim ki: 

- Senin ıanlatt ına göre, hayeiutla· 
nn gizlendıldtri m~ara ıu büy\lk ka
yarun illtmda olacak Ma~aıtnm lc:aptaı 
da tam silin it\ttna. gelmek üzere kaai· 
m11 bir ll~ olmast akla tel~n ~n 
yakın lhtima\le"1etl!ir. Ç\ti, mataranın 
gtdlttek yerinl klpatınak l~U\ )'apttlt
lıtı anlatılı~. Muhakkak b.tilltti.n 
yatağı orutdır. 

Blraı daha yünidılk. G<>riinürde no. 
betçi falan yoktu. nlr kaç yUi mt ~ 
daha ,ını yakalıtık, bu sefer $itin ıc:\i .. 
binaen ettatı rt>zetliyen bir btanm 
$lktıRını '6ıidü.rn. Ve Sallamgöıe bu 

liu göııtererelt dedim Jd: '"'. 
- Aklıma bir ;plan ~eldi, bu pllnt 

u.tblk ~debllirsek e§kıyaları \utabiU • 
ri%, yoksa tmekierimiı bop gider, bel· 
ki de Nagann üi~tine uğranz. Şimdi 
beni dinle: Çitte gottUlUk yapan herifi 
yakaladıktan .onra, kayanın ttptaine 
çıltacatım. Yanımdaki dinamitlenn bir 
kaçını bir yete koyarak, kay&lıft ata. -
cafnn. Oradan kopan parçalar çite kı. 
dar yuvarlanacaktır. Bu ıutttle, ~it 
yuvarlanan Jtayalann •l\.tnlla ulltttk 
mağaranın kapt&r e>b.n llirm kapanacak 
tır. au uyede haydutlar içetde kala • 
caklar .. Bundan ıonra it onları yakala
-.-~~ .......... ~-...,._ 
tan sonra yakataml11 kolaydır. 

- iyi ama, ya ma!arantn bafka ka .. 
pm vana?. 

- Zannetmem. Ben tepeye kadar çı· 
kacağım için, her tamı iyice g8rebl .. 
lirim. Şayet başka bir 'f6.ıcU, 1Upheıl 
bir n.ckta görürsem bir paket dinaınlt 

atar, orayı da yıkar, kapatırım. Sen 
burada bekle .. Çitten işaret vereceğim. 

Görür görmez lokantaya dönersin, ata 
atlarsın, 1ehre gitlenıin, oradaki milis 
askeri ile lazıın ıelenlere haber vtr\r, 
onları alır, gelirsin. O vakte kadar eı· 
kıyalar mağarada uyuz farder gibi ka· 
pah kalacaklar. 

Sğlam&"öze bu talimatı verdikten 
sonr çite doğru ilerledim. GCStcUye gö. 
rünmemek için büyük blr daire ~evire· 

rek sitin öbür başına vardım. Sonra 
saklana saklana gözücünün durduğu 

yere geldim .. 
~erif hiç bir ıeyin farkında olmadı. 

Uııtünc çullanmak için münasip bir fır
lat bekliyordum. 

Bu bekleyi§ ne kadar mı sürdü? Ne 

- NUnasip fırsat!.. dedim .. Btı d~ 
ne demek?? Herifin silahını atın851~. 
mı bckliyonun? Bu nihayet bir ]cdo 

e· 
kaklık ôeğil m1dir? Münasip fırsat rı· 
di~in ıey, bit ip yapmıya karar .;e 
len dakikadır. Haydi durma ileri ı .. 

Herifin Üzerine attldım. ElirrHelcf ta· 
bancanın ~yla başına vurdurn .. • 

Bir daha 1 Bt r daha !. • 

Herif iti ~b?Mlldt. Yere yu.;artal': 
dı. 'Ü•tUne çullanôtm. :baygınlığı geÇ 

;ı ııı-· meden ellerini. e.yuatnnı bağlaı..,ı . 
Almtt tıüdtm. 8\r tuval gibi sırtlıı~:. 
rak tenha blr k6~~ «6türdüm. O ,

1 
6a aa\t\adtm. Sbbta ~ti döndüm. etr'• 
at1Jttnna4a, ıttt'idk ett'rli1'= başıadıtJI· 

· ar' G6ztü n duttl lü ytffie ınag ı1i' 
Rfbi blr ıey Siilnüyoti!u. Bu bir ıağ 
ım:thali h!t. Llfım bltü yıtanka.;i d~ 
\tam tttlkttn ~ta du, ltüvvetli b~ 
~dayanıyordu. Bu \tt'ltik ev-.;el. 
uhm\nlerlmtn ôltü ~l<luiunu gösttf 
dl. 

Lt.tnnm ltaptanıdlh uuklafuı; 
S;tlaıng~ıe ipreti 'Vetilih'I. Ve 1ı' 
l~dnn yal&m kayayJı doğru trrrnanJlll' 
yal •• 

Ttrmti\dım. ttnnlfidım. tırmanc1ı111~ 
T~peye \'anr \'armu, ilk lıim kaY3"

1 

etratıtu ataıtınnak ~htu. ., 
Aret!rlnn :nt mlfai~ Itır delik 1 
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~ttltl bi: 
D namlt p;akttltritıl yedtttlt tt~ 

u.ı .. tt. 
''"'1 ıı· 

Yanm lil\lllt blr lltaJlltmadan gO İl' 
:rt, rnafuanm. butunduiu iıtittaft\et 
__auu'w~..ıabU btr _l,anıt. ~ı 

dum. l>lnamtt pakttlerini 'ıra le .ıor 
yulettlr4Utt. fltll• blllidttn. Ve ıtcf' 
ledicn. . 

Fitil bir yılan tihi ldvrıla lttvrıl• ~ 
narken, kap bfl. k't\tm. Uukl•ltı O' 

oradan .. Allltda. dtrln blt yarıla • 
kutarak uklandnn. 

Bir dak\ka reçtt. 
Bir dakika daha 1 .• 
Bir daha ı .. Ve sonra bir top gürlt 

yişi gibi bir ıet: 

Gürnmml .r· 
• k" 1 1 )·ıı"' Arkaıından kor'kunç a ıs tr e 

1 1 r ... 
lanan kayalar, uışlar ve toprak 8 ğ• • 
Bulunduğum yerden çıktım, P1~ • 

ra.nın kapısına doğru yürüdüıJJı · . .1 
·te 6U' 

tım dag· ın tepesindeki kayal~r çı .. ıııı 
' k4P1" ru yuvarlanrruı , mağaranın ~rtı 

ah • ·ı11 "°" tamamen kapatmıttı. T mını ·ceıeıY 
çıkmıı, plan muvaffakıyetle netı 
mlfti.. • pallf' 

Bir kaç saat ıonra, SağJaıng6ı ğ• 
}er ve milis aalcerleriyle geldi. :r.i• tof 
ranın önündeki kaya parçalarını. 
raldarı tcmizlcmeie ba§ladılar. ~) 

(Dc"·atıl1 

. -t!J~r!J [~~~13·-~# 
bileyim ben! .. 

Nihayet kendi kendime: ...... 
zor iyileşen bu yara, gUıelliğln en müthiş cezalarında?~ 
cİir. insan, çocuğun a{tzından s:itler aktığını görUp ~e'\'1 ~pi 

b. . L • ' . ği kulagın• ne canının acısından çıldıra ılır. uız cı m, ııt· 
olsun: bu yara en narin ve ince tenli kadınlarda oturrı> tP 

Benim küçük maymun, beş ay içinde, şimdiye kl.j~~. ti' 
k d .. zniz;letJW ~· annenin sevinçli göz yaşlan arasında yı a ıgı, te , ıcıet . 

Çocuk do6urmak bir şey değıl, emzirmek iş, her an yeni· 
den doğurmak. Ah 1 Luiz'ciğim, dünyada hi~ bir aşıkın okşa
malan o yavaş yavaş dolaşan ve hayata tutunmağa çalışan o 
penbe ellerin okşaması ka.dar tatlı olmaz. Çocuğun bir memeye, 
sonra bir de bizim yüzümüze bakmasını bir görmeli! Onun ha
zinesine dudakları ile yapıştığmı gör:lnce insan neler, neler 
diişünüyorl O, yalnız vücudun kuvvetlerini değil, aklın kuv
vetlerini kullanıyor, hem kanı, hem de zekası ile uğraşıyor ve 
sadece maddi arzularını tatmin etmekten daha ileri gidiyor. Çeviren: N lYI ırlYI D Oalh 
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radığı, süslediği en goUzel mahli\k oldu; bu ktiçük çıçe jıle"*' 
· b" 1 ·· 1 · • d. 'l' r teııı •f ( yorulmak bılmez ır aşka sus enıyor. gıy ın ıyo • tart 

yor, yıkanıyor, ~amaşın .değiştiriliyor, öpülüyor,. sa;~gilit dl' 
demem ı Yani benim maymun artık maymun değıl, • ,e..0-GUneşin ilk §Uleııi nrz Uzerinde ne tesir bıraktı ise benim 

üzerimde de o tesiri bırakan ilk ağlamasını duyduğum giln 
tattığım f ev kala de hazzr, o:.itümün ağzını doldurduğunu hi!4 

settiğim zaman da tattım; bana ilk bakııını gördliğüm za· 
man da, ilk gülümsemesi arasında ilk düşüncesini sezdiğim 
zaman da tatttm. Artık gülüollkler yapıyor. O gtilme, o bakıı. 
o ısırma, o ağlama, sonsuz dört haz: Kalbimin tli tn derin 
noktasına kadar varıyor, ve orada, onlardan başka hiç bir şe• 
yin ihtizaz ettiremiyeceği telleri ihtiıaz ettiriyor. Çocuk anne 
memesinin her damarına nasıl bağlanıyorsa kainat da Allalı"a 

öyle bağlanmalıdır: Allah, büyük bir anne kalbidir. 

piniyor. Ahi Luiz'ciğim, çocuğun ayakları yok mu? bUtı:in bir 
lisan. Cocuk, meranunı evveli onlarla anlatıyor. 

dının dediği gibi bir (bebi) blıby, penbe beyaz bi.r ı,ab>';ıı tı" 
diğini hissettiği için de fazla aflamıyor; fakat doğ~ll" ' 
nim de onun yanından ayrıldığım yok, onu camına• 

İnsan gebe kaldığını gcnnüyor, anlamıyor; hatta gebe· 
lik tsnasında da fazla bir şey görmtiyor; halbuki ço.:uğu em
ıdrmek her an bir saadet 1 Slitiln ne olduğu görülüyor. Et olu· 
yor, bir çiçeğe benziyen ve çiçek gibi narin, olan o kU9:.icUlı: 

parmakların ucunda beliriyor; birer ince ve şeffaf tırnak h ... 
linde bilyUyor, tel tel çekilip saç oluyor, ayaklarla beraber te· 

Emzirmek, insanı hayretlere düşüren bir istihaleyi her 
dakika göılerimlıle takip etmek oluyor. Ağlamaları kulakla
rınla değil. kalbinle ititiyorsun: gözlerin ve dudakların gülü· 

cükltrini. yahut ayakların tepinmelerini, sanki Allah fezaya a
teıtcn harflerle çiziyormuş gibi anlıyorsun 1 Artık dünyada 11c-

ni alakadar edecek hiç bir §ey kalmıyor. Çocuğun babası mı? 
Hele çocuğu uyandırmağa kalksın, öldür:iverirsin 1 Nasıl se
nin için alem çocuktan ibaretse sen de tek başına ço.:uk için 

bUtün alem oluyorsun. Hayatımıza bir kimsenin daha iştirak 
ettiğinden emin oluyoruz; kendi kendimize icad ettiğimiz il· 
züntillerin ve çektiğimiz ıstırapların mükafatını fazlasile görü· 

yoruz. Evet, kardeıstğim, ıstıraplar da var. Allah seni memen· 
de bir arşaklanmadan kotuıun l G:Jl dudak1arın açtığı, gayet 

na sok~.:ağım geliyor. ~: 

Kardeşğicim, Lui için de §imdi kalbimde bir hi• U-ıtft,Jf 
Bu aşkın kendi olmamakla btraber, mU§fik bir kadın fef~'t. 
de aşkı itmam edebilir. Hattli bana öyle geliyor ki b;ıı~ af~ 
her türlü menfaat hissinden aza.de olan bu minnett ıct• P' 
tan da üstün. Senin söyledi!c,eritıden anla.dığtma göre a~ı.ın• D r 

k. • • k d" • e o uı • .11 
maddi bir şey var; hal bu ı '>ır annenın en ısın c ~·' 

habbe 
bedi zevkleri bahıetmiş olan. adama du~duğu .m~ Ii ;"/ fi' 
dini ilahi bir his. Bir annenın mescrretı hem ıstık~ •. 

8
u11U 

tan, hem de muiY.e inikas edip ona hatıraların buytt 

ren bir ı!Jktır. \'9t) 
(Denftll 

-- -- -·· -- - - - . -



Yaz~n 

Jın jozef 
ııno 

~ İZE al Q y n atacağım esrarlı macerada 
lbiiı., ·arı açık bir kamara penceresi çok 
~roı 0 ~"'ısau Ynar. Bu \'aka o zamanki 
.\ıı· antıklerin en mük ı · 1 JU "3PU emme ı o an 
lllırun d krunda geçmişti. Ben de o va-
v 0 toru idim 

apUr • 
~e İd' Nevyorktan hareket etmek ü. 
ıe.. 1

• Yolcuı b' · "l. I::\\· , ar ırer bırer geliyorlar. 
"' erA Teo ~1 , 
·cıda eski urat ın, on dakika son 
btı- ~ur ~rkadaşım Jak Lögran'la bera· 
ti..... at ın eskı' lra Al' .. 
-11ığin·ı .. rısı ıs ın vapura 
11....-" &ord"'"" ~llıtıı'ı· ugum \'akit esasen bu seva. 

ın k • 
'işti aza ız, belasız geoçmiyeceğini 
l ın. 

,ı,. eı:ı Murat' , 
""'VaPu ın Nevyorkla Havr arasın-
~ett;~kilerin huzurunu bozacak bir 
.\)ISirı, Cih ulunmasından korkulmazdı. 
lerilli. büt~ından \•azgeçerek. mücevher
~Ütkıerı· . un kıymetli eşyasını. halt~ 
1lı nı ke d' . 

''olma n 1• ıne hırakıp Jak'a kaç-
'lıııişti. ~ın~ adeta memnuniyetle kabul 
~ ol RUnden sonra da ne Alisle. 
tı takat nıuştu, ne de Jakla .. 
l}ottlj b' boşanmaya razı olmak için kili. 
it ~le~Para istiyordu. Jak vakia Alis. 
faıcat buıı ek için deli dıvane oluyordu. 
l'at•ırı i~t ~n _rüzünden fakirleşmişti. Mu 
~t!cek ~ığı Paranın dörtte birini bile 

r İki &il ~e d~ğildi. Ara sıra Paric;te 
lier u'" n aldı~:m \rakit Jaka uğrardım. 
~ &ra}·ı 

sı halde şunda da Alisin ahlakc;ız ko-
~~ rtıec~n~ hrlattığı ağır sözleri dinle. 

Ja]( k urı}•etinde kalırdım. 
dı ' UV\'etı . 

: ~turat ·'· sağlam yapılı bir adam-
~! \i.jCUd~ ~e~ yüzü. sol_uk, rengi, za
llııeru}" · duc::ük bıyklanle şarklı bir 
Orıtarı 1 an~ırıyordu. 

l'tJı ~adec Anı~ vapuru üzerinde birleşti
l'atı kotu ~ hır .. tesadüftü. hayatı doldu. 

}' ~Utat b~ aduflerden biri .. 
0rdu. A. r kaç aydır Nevyorkta oturu

~11ı>heıenı:~rikan polisi bazı hallerinden 
~ı itin ış, fakat suçunu isbat edeme

lİ?li b._. kendisine Amerikayı terketme.. 
J~Y11Ye etnU f 

k' ·~ ş ı. 
%ıj 8e gelince: Onlar Nevyork ser-

~· ~ üzere Amerikaya gelmiş-
~~ekıe . urat'la ayni vapurda 

ll:ıi~ti. ti hatırlarından bile geçme-

'lt ~ar "aPur ıı· t . . . 1 • • 
f.ı -·1<ıdanı J s esme ısım ennı mösyö 
J~eket ak Lögran diye vermişlerdi. 
lıa~ Af u~nının kargaşalığı sırasında 
l>u r "~ernın aYni vapurda olduğunu 
~ 1lln birin ~nıiştim. Zaten onların va. 

Y ""ı_t. ct katındaki kamaralarında 
~ 1 geı· 

1;ı...._-- olaca~nceye kadar yerleşmekle 'Ya tıkınakl~rı.nı ve binaenaleyh dışa-
1 tahıtı· 1tın vakit bulamıyacak-

l'eo ~ ın etrniştim. 
ltı:ı ... - Urat'ı 1 . ,b:ctsı onı~. üks mevkide olan ka.. 
lı~tn Çok ınd~ ~k uzaktı idi. Bu 
r~ .... ttlniin va genış bır penceresi vardı. 
'rast geı~urlarcta bu çeşit pence-

ienicı b'ıntnez. Hemen hemen kapı 
v ır karna . 

~~ len . ra penceresı .. 

Sba\'\Ula nıın hilAfına olarak Alisle 
rını b"l 

~ kuıeıen .1 e açmadan Nevyorkun 
tıh..-SUnu gö nı ~taryalannı, Broklin 
~latdı ;;:eıc üzere üst güverteye 

~ .. --· atıa~ de ~vaı bumunu aştıktan 
1~ıi§a nızınin ~.1• ..r.- •1 ~ l'ak üşü .. ..vg~ 1 lagan e 
lıJar leçerken~nce aşa~ indiler ve sa
~~ JaJcllt Yüıü eo Murat ile karşılaş
~ bi ta i~İttirec k kIJ>kırmızı oldu, ve 
~ t havli kü; ~urette homurdana. 

eli \ırat bu .. ~ttı. 
• hatu kufurı · · · it.\' ..... ellerini e~ ışıtmemezliğe gel. 

ttti aJ11ıı Ritti cebınden çıkarmadı bi-
. · vaJ>Ur k · ~ omıserine şikayet 

'b~' lakın cı ... _ . ~· ıldifi · . -:uuımt arkadaşı oldu. 
"' ıtı,.._ : ıçın hır hAd' 
uır IJICSi icap ettiğ' . ıse. çıkarmaktan 
~ d!iatııa Jak ını nazik, fakat kati 
<I~ e lcorni~ SÖYiememi rica etti. 
J~: n arzusunu yerine getir-

hi~ Doktor, dec1· 
~e~ tıka ..... ı, hatırınız için vapurda 
•~ &ıt ·••ııyacax ,,.hltj llleı on gJnı, fakat Havra 
lih: t td~ u herkesin gözu" .. '"nd 

·q ~b· --~un Cesar onu e 
'k ~nden rık. eti varsa rovelve-
'· ltıb· .., arsın o -1.· ı~-· 1 Reberr . · \·CU\ıt onu bir 

'-Ya -·'CIC~ lak ırım. 
~ otUrrnuşıar;~ Alis oturduğum ma. 
~ '-~ak sabahki Mdiseyi 
~~ 0rdu. y silkQnet bulmuş 
'dal'enfl\en ;nele. hAdisesiz geçti. 

Uıtuttutun ak cıgara ı>aketini ka. 
u SÖYledi ve kamaraya 

Transatlantikte cinayet! 
Bir günlük zabıta hikayesi 

indi. O vakit Alis hiddetten ~lan bir 
sesle mırıldandı: 

- Jaka nasihat ettim. Fakat henüz öf 
kesi tamamile geçmedi. Sonra eski kocam 
da yeryüzündeki insanların belki en al
çağıdır. Size ifşa edeceğim sırrı uydurul
muş bir şey sanmayınız. Baştan başa doğ 
rudur. Muratla yeni evlenmiştik. Bir 
gün bana inanılmıyacak bir teklif yaptı. 
Beraber iş yaptıkları zengin bir banke.. 
rin metresi olmam için beni zorladı. Bu 
teklifi reddettim .. Israr ederse kendimi 
öldüreceğimı söyledim. Vazgeçmiş görün
dü. takat eminim ki Jaka tesadüf edip 
de bu adamın elinden kaçmasaydım ba
şıma bir~k felaketler gelecekti. 

Jak size söylemiştir herhalde. Eskı 
kocam boşanmaya razı olmak için çok 
külliyetli bir para istiyor. Hatta bana 
şu teklifrlf' bulundu: "Elimde eski metres 
!erimin mektupları var. Eğer bana bir 
milyon frank bulabilirsen bu mektuplan 
sana \'eririm, m?ktupları mahkemeye göc 
terince mahkeme derhal talak karan ve
rir, çünkü çok edebsizce yazılmış şeyler
dir ... 
Kadının yüzü sapsarı olmuştu, sözüne 

devam etti: 
- Doktor, bu iş böyle giderse eski ko. 

camı öldürmek arzusuna, daha doğrusu 
ihtiyacına mukavemet edemiyeceğim. 

Hem onu öldürmekle tehlikeye girmiş de
ğilim.. Bana yaptıklarını anlatırsam hiç 
bir mahkeme beni mahkum edemez. 
Hayatını saran laicalara rağmen Alis 
~ çehresini nıuhaf aza etmişti. Terte. 
miz ~ünde, gözlerinde kin, nefret bi
le yurnuşayor ve tathlaşıyordu. 

1 Ki giin her şey iyi gitti. Alis ve Jak 
neşeli iki yolcu gibi yaşadılar. Ye

diler, içtiler, gilldüler, eğlendiler, hatta 
dansettiler. 

Murat, vapurda birçok tanıdıkları ol
masına rağmen salonda ve güvertede çok 
az görünüyordu. Ara sıra.sabahlan Arne. 
rikalı zengin bir iş adamının kansı olan 
Misteri Kalderle beraber güvertede bir 
iki defa dolaşıyor, sonra ·amarasına ini. 
yordu. 

Ternöv açıklarına geldiğimiz vakit fa. 
cia başladı. Orada soğuk ve keşif bir sis.. 
le karşılaştık. Deniz sisten simsiyah bir 
mantoya bürünmüş olmakla beraber hay. 
li de dalgalı idi. Böyle zamanlarda deniz 
tutan yolcuların tedavisine koşmak için 
kamaramdan çıkmıyordum. 

Gecenin on birine doğru kamaramda 
telefon çaldı. Misteri Kalder hastalan
mış. beni istiyormuş. derhal kamarasına 
gittim. Kadın sanki çok ıstırap çektiğini 
bana göstermek istiyormuş gib! bir kana 
pe üzerinde kıvranıp duruyordu. 

- Kum sancılarım tuttu doktor, dedi, 
senelerdenberi bu ıstırabı çekerim. Ba
na bir morfin şırıngası yapsanız. 

Derhal teşhisimi koymuştum: 
- Madam, dedim, bende nasıl kum 

sancısı yoksa sizde de yoktur. Fakat göz 
lerinizin ve göz kapaklarınızın vaziyeti 
bana sizin morfin mübtelası olduğunuzu 
gösteriyor. Bu~ün morfin bulamadınız. 

öyle değil mi? 
- Evet.. sizden hiçbir şey gizlenmiyor 

Rica ederim. Bir şırınga. 
- lmkanı yok. Madam. Şimdi size bir 

ilaç gönderirim. Bu sinirlerinizi teskin e. 
der. 

- Hayır. ilaç istemem. Morfin isterim, 
bir şınngacık, ne olur. Ben, bir Franc;ız 
doktorunun kadınlara karşı daha nazik, 
daha müsamahalı davranacağını sanır

dım. 
Hıçkırarak diz çöktü, ayaklanma ka. 

pandı. Gözlerinde bir morfin şırıngası 

için her şeyini feda edeceğini söyliyen 
bir mana vardı. Bu yalvarış karşısında 
sarı;rlmadım. Göndereceğim ilacın sinir
lerini uyuşcuracağıoı söyliyerek çıktım. 

Tayfalardan biri kaza neticesinde hafif 
çe yaralanmış .. Onun yarasını sardım. 

Ancak yarım saat sonra l\·1isteri Kalder 
aklıma geldi. Morfine alışkın birisini bir
denbire morfinden kesmek doğru olma. 
dı~ını düşünmüştüm. Bir şırınga yapma 
ğa karar verdim. Kamarasına indim. 
Kadın çok fena bir haldeydi. Dişleri 

arasından: 

-Çabuk. çabuk bir şınngal diye mırıl 
danıyordu. 

Şırıngayı yaptım. İğneyi çekerken ya
km bir yerden bir rovelver sesi ve arka
sından bir feryat geldi. 

Derhal koridora çıktım. Kamarot bir 
kamaranın kapısını yokluyor ve ''mösyö 
Murat, mösyö Murat diye haykırıyo • 
du.,, 

içeriden hiçbir ses gelmedi. Uzaktan, 
yukarı salondan süzülen tatlı musiki se. 
sinden başka. 

Ben de haykırdım. Beyhude. Kapıyı 
açmak istedim.. içeriden kilitli idi. Ka
marotla be:-aber kapıyı omuzhyarak iki
miz de çok kuvvetli olduğumuz halde ka. 

pı 3"ılmadı. Yapt~ız gürültüye rağ
men yukat'Jdan hiç kimse gelplemişti. 

Herkes eğleniyordu. Kamarot titrek bir 
sesle telefon etti. 

' ihayet, geminin komiseri olan başı 
saçsız bir adam, arkasında bir çilingir 
He göründü. Komiser hiç acele etmiyordu· 
Hatta bizimle alay ediyordu: 

- lşitii:,rniz gürültü silah sesi olmasa 
gerek .. Belki mösyö Murat içeride bir 
şampanya şişeşi açmıştır. Sonra da sız
mış olacak. 

Çilingir kapıyı açtı. 
Tamamile karanlık kamaraya girince, 

yan açık kamara penceresinden dolan si. 
sin kokusu boğazımızı yaktı.Vapurun acı 
acı çaldığı düdük bu karanlık kamara
da insanı ürpertiyordu. Kamarot elektri
ği yaktı. 

Kolları açık, ense kökü kan içerisin
de yerde yatan Muratın cesedine bas.. 
mamak için geri çekildik. 

V APACAK bir şey yoktu. Murat öl
müştü. Bu ölüme intihar edenemez 

di. Çünkü kurşun yarası ense kökünde 
idi. O halde adamı öldürmüşlerdi. 

- Kötü bir iş .. Bunu yolculardan sak 
lamak çok müşkül olacak. Bu bir cjnayet. 
Fakat acaba katil ne oldu? Herhalde ya
n açık kamara penceresinden denize atı. 

larak intihar etmiş olacak. Başka türlü 
olmaz. Bu lüks vapurlarda da kamara 
pencerelerini neden bu kadar geniş ya_ 
parlar, bilmem ki! 

Komiser doğru söylüyordu. Tombulca 
bir adam bile bu yuvarlak pencereden 
kola! kolay sığabilirdi. Pencereyi kapar
ken denize baktım. Mürekkep gibi sim

siyahtı. Bu siyahlığa atılarak pe.rvane
lerek yaptığı girdaplar arasında boğul

mak feci şey doğrusu. 

Komiser, üzerindeki parmak izlerini 
bozmamak için namlusundan tutarak 
yerden roveh·eri aldı. 

- işte katil cinayeti bu silahla yap
mış. Fakat bu rovelver Muratm kendi 
silahıdır. Geçen gün kendisile Jaka dair 

konuşurken bunu bana gfü,termişti. De.. 
mek oluyor ki ölen ile öldüten kamarada 
boğazboğaza gelmisler. Öldüren Muratın 
elinden rovelveri almış ve kendi rovolve.. 
rile adamcağızı öldürmüş. Sonra da ceset 
ile haşhaşa kalınca kendisini d<:nize fır

latmış .. Fakat acaba kim öldürdü? Mu
rahn o kadar çok düşmanı var ki.. 

Bu sırada yerde. devrilmiş bir masanın 
yanında kapının anahtarım gördüm ve 
eğilerek aldım. 

Komiser mülahazalarına devam edi
yordu: 

- Herhalde bu anahtar boğuşurken 

masanın üzerinden düşmüş olacak. İçe
ride konuşurken bu suretle kapıyı kilit
lemeleri için konuştukları meselenin çok 
mühim olması lazım. Esrarlı iş vesselam. 
Yan açık bir pencere, yerde yatan birce 
set, bomboş bir kamara., halli çetin bir 
muamma .. Şu koltuğun kenarına bakınız. 

l\faruken bir koltuğun üzerinden mavi 
bir tentene parçası aldı. 

- lşte mühim bir ipucu. Bir kadın 
buraya gelmiş ve heyecanlı heyecanlı 

Muratla konuşmuş, yahut boğuşmuş .. 
Ben bu dantelayı tanır gibi oluyorum .. 
Durunuz bakayım. Nerede gördüm? 

K OM1SER telefona sarıldı. Dansedi. 
len büyük salonu istedi. 

Telefon çok mükemmel bir makine idi. 
Kulak verince, komisere verilen cevap.. 
ları işitebiliyorum. 

- Beni dikkatli dinle}•iniz ve tam ce.. 
vap veriniz. Madam Jak Lögranı tanı
yor musunuz? 

- Evet. 
- Şimdi orada mı? 
- Evet. kocasının yanında oturuyor. 
- Elbisesi nasıl? 
- Mavi dantelden bir elbise giymiştir. 
Komiser telefonu kapadı, sonra dante.. 

la parçasını bana gösterdi: 
- Çok müteessifim, fakat bu dantela 

parçası dostunuzun kansını darağacına 
kadar götürebilir! 

- Fakat, dedim, silah patladığı vakit 
ben şuracıkta misteri Kaidenin kamara
sında idim. Derhal koridora fırladım. Ka 
marot da koridorda idi, kapıya vuruyor, 
hiçbir cevap alamıyordu. Kapının içeri
den kilitli olduğunu siz de gördünüz. 
Anahtarı yerde bulduk. Eğer madam 
Lögran, Muratı öldürdüyse bu odadan 
nasıl çıktı, yukarıya nasıl gitti? Bu işi 
yapabilmek için evvela balık. sonra kuş 
olması 13.zım. 

Kamarot sözlerimi tasdik etti: 
- ilfilı patlarken ben koridordan ge. 

çiyordurn. 132 numaranın kunduralarını 
boyamış, kamarasına götürüyordum. Ro. 
velver sesinden ve içeriden gelen boğuk 
feryattan sonra bu kamaradan kimsenin 
çıkmadığına yemin ederim. 

Komiser, tekrar yukanya telefon etti: 
- l\ladam Lögramn bir lahza buraya 

gelmesini rica eder misiniz? 
Komiser çilingiri, kimseye bir §eY 

söylememesini tenbih ederek savdı. Cese
di }'atağa yatırdı ve üzerine bir çarşaf 

örttü. 
Koridorda ayak sesleri işitildi. Kapıya 

vuruldu, Alis ve arkasından Jak girdiler. 
Alisin güzel çehresinde korku ifadesi 

vardı. Alt dudağı titriyordu. Fakat bu 
heyecanı tabii görmek de mümkündü. 
Çünkü kendisini 65 numaralı kamaraya 
çağırmışlardı. Bu kamaranın Murata ait 
olduğunu da biliyordu. 

Komiser, Jaka: 

- Madamla biraz yalnız konuşmak 

mecburiyetindeyim, dedi, IQtf en bizi dok 
torla yalnız bırakır mısınız? 

- Fakat bay komiser ... 
- Ç.ok müteessifim, fakat başka türlü 

yapamam. 
Jakın koridorda uzaklaşan ayak sesle

rini dinledik. Komiser kamarota çekilme. 
sini işaret etti. 

- Madam, bu gece bu kamaraya gel
diniz mi? 

- Hayır. 
- Elimizde bunun aksini isbat edecek 

maddi bir delil var. 
- Hayır, dedim .• 
Söze karıştım: 
- Samimi olmanızı, doğru söylemeni

zi ben de ayrıca rica ediyorum. Vaziyet 
tahmininizden çok ağırdır.Eski kocanızı 
daha doğrusu hata kendisile nikahlı bu. 
lunduğunuz adamı öldürdüler. Sizin de 
bu gece bu odaya girmiş oldu~nuzu is. 

bat eder elimizde maddi bir delil var. 
Şu ma\'i dantela parçasına bakınız. Bu 
parça elbisenizin şu noktac::ından kopmuş 

değil midir? 
Elimle elbisesinin eteğine doğru olan 

bir kısmını gösteriyordum. 
Kadın gözlerini kapamıştı, başiyle 

tekrar ''hayır., dedi. 
Kadınla beraber gelen komiser muavi

ni söze kanştı: 

Çeviren 

Mu za ff er 
f ıın 

- Niçin inkAr ediyorsunuz, madam? 
sizin salondan çıkarak buraya inen mer
diven istikametinde yürüdüğünilzQ ben 
de gördüm. 

- Size şunu haber vereyim bay komi
ser: bu gece Muratla Jak Lögran büyük 
salonun kapısı önünde karşılaştılar. Lög
ran istemeksizin Murata çarptı. Araların 
da bir ağız münakaşası oldu. İşte bu mü. 
nakaşadan sonra madam salondan çıktı 

ve bu koridora inen merdivenden indi • 
Ali gözleri kapalı, soğuk yeknesak 

bir sesle şunlan söyledi: 
- Bu münakaşada eski kocamın kul 

landığı lisan beni ürküttü. Jakı öldüre
ceğinden korktum. Kendisine yanaştım 

ve rica ettim: "Boşanmaya razı olursa
nız bütün bu işler halledilir., dedim. O 

vakit Murat bana: ''kamarama geliniz. 
Size söyliyeceklerim var. Hem belki size 
boşanmayı kolaylaştıracak olan eski met 
resimin mektuplarını da veririm,, dedi. 

Onun için kamarasına gittim. Orada 
bana beyaz bir zarf içerisinde olan mek-

tupları gösterdi. Ha.la güzel olduğumdan 
hfila sevdiğinden bahsetti. Bana mektup 
Jan vermek için çok ağır bir şart koştu. 
O vakit ben kaçmak istedim. O da zor
la beni ahkoymağa kalktı. lkimiz de ma
sanın kenarında idik. Hızla masayı ittim, 
Murat düştü. Ben de kamaradan çıktun 
ve kocamın yanına döndüm. 

Bu izahata inanılabilirdi. Fakat niçin 
hemen söylememişti? 

Birkaç dakika sesiz geçti, sonra komi. 
ser, mua\'inine emir verdi: 

- Madamı kamarasına götürünz. Kim 
se ile konuşturmayımz ve mösyö Jakın 
bura}'a gelmesini rica ediniz. 

Yeni bir sessizlik Jak içeriye girinceye 
kadar devam etti. Jakın yüzünde kavga 
etmeğe hazırlanan bir adam manazrası 

vardı. Kapıyı hızla kapadı ve arkasını 

kapıya dayadı: 

- Mösyö Lögran suallerime doğru ve 
açık cevap vermenızı nca ediyorum. 
Siz burada sadece şahit sıfatile bulunu. 
yorsunuz. Mösyö Teo Muratm ölümüne 
dair ne biliyorsunuz? 
-Bu ölümü sizden ölrendim; haberim 

bile yoktu. 
- Şaşılacak şey doğrusu. Alisin sizden 

hiçbir şey gizlemediğini tahmin etmiş

tim. Kanın dediğiniz kadm §imdi bu ge
ce bu odaya girdiğini orada Murat ile 
münakaşa ettiklerini, bu münakaşadan 

sonra Muratr öldürdüğünü itiraf etti. 
Onun üzerine ben de kendisini tevkif el
tim. 
Başımla eski arkadaşıma, "yalan söy

lüyor, doğru değil,. manasında bir işa
ret yaptım. Fakat o gözlerini dikmi~. 

komisere bakıyordu. Yaptığnn işaretin 

farkında olmadı. Yüzü evvelA mosmor, 
sonra kıpkırmızı oldu. Büyük bir ceht 

sarfederek tebessüm etmeğe çalı§Inıştı. 
- Bu itiraflar samimt değildir, dedi, 

karım bu itirafı beni kurtarmak için 
yapmış olacak. Bu sefili öldüren benim. 
niçin öldürdüğümü de mahkeme buzu. 
runda anlatacağnn. 

Gayri ihtiyari haykırdım: 
- Jak yalan söylüyor. Sen Murat ile 

döğüşür, onu bir yumrukta, yahut basto 
nunla başına vura vura öldürebilirsin 
Fakat arkadan kurşun sıkmak elinden 
gelmez. Sonra sen öldürmüş olsaydın ka. 
marana çıkarken ben ve kamarot seni gC: 
rcbilirdik. 

- Ben öldürdüm. Öldürdükten sonrc 
mektuplan aldım. Sonra isminizi sın 
katiyen vermiyeceğim birisinin yardımi. 
le yarı açık pencereden çıktım, ikimi~ 

beraber, iplere ve demirlere tırmana tır. 
mana yukanya çıktık. İnanmıyor musu. 
nuz. Bakınız pantalonumun diz kapakla 
nnda pencereden çıkarken hasıl olan bo
ya izleri var. Size başka bir delil göste. 
rPbilirim. lşte aşırdığım mektuplar. 

C EBlNDEN beyaz bir zarf çıkardı 
ve masanın üzerine fırlattı. Zarftan 

bir çok mektuplar yere dökilldü. Mektup 
ları muayene ettim. Alisin bana bahset. 
tiği mektuplar olduğunu anladun. 

Bu sırada komiser pencerenin kenarla

rını ve Jakın smokinini muayene ediyor. 
du. Birkaç hafta evvel bütün kamara 
pencerelerinin kenarları boyanmıştı. 

Komiser tekrar söze başladı. 
0

(Deıumu 15 incide). 
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Zcngu.ııOdak '\Cetklklerı: .. 
Kömür madenlerinde 

daimi işçi 
nasıl artllrııabilir ? 

,.,.- Uııştarııfı 1 incide 
ıele ki bunu halletmiş olmak, 'Dürkiye· 
yi dünya yüzünde belli başlı kömür 
memleketlerinden biri halir.e getirmek 

olur. 

Zonguldakta bulunduğumuz müddet 
ç~ temas ettiğimiz aHikadarlann, diye
biliriz ki, yalnız ve yalnız bu mesele i· 
le meşgul olduklarını, akla gelen her 
tedbiri büyük bir dikkatle dinledikle
rini ve hatta istifade imkanı mahdut 
tedbirleri bile ihmale müsamaha gös· 
termediklerini göroi.ik. 

Havza.da -daimi ameleyi fazlalaştır

mak gayesiyle alınan tedbirlerden dün 
kil yazımızda uzun uzadıya bahsetmiş

tik. Bu arada mahkum olup ta cezala
rını çektikleri zaman içinde dürüst ha
reket etmiş olanlardan bazılarının o

cakta ~alıştırılmaları da vardır. 

Nitekim bugün hvzada bu §ekilde 
cezalarını ikmal edenler mevcuttur. Di· 
ğer amelelerden farzedilmeleri için 
parça parça siyah ve san renkli kumaş
lardan yapılan -elbiseleri içinde her gün 
muayyen uımanlarda ve muayyen sa· 
atlerde ocaklarda çalışan bu mahkum
ların, hiç şüphe yok ki, istihsal artı· 

mmda bi.iyük faydaları olmakta.dır. 

Burada çalışan mahkftmlar, geri 
kalan mahkumiyet müddetlerinin an
ı.:ak yarısı katlar çalışacaklar ve bu 
ıekilde de cezalal'ını bitirmiş olacak-

Jar. Umulabilir ki, mahkumiyetlerini bu 
§ekilde bitirip te cemiyet içine, neda· 
met etmiş, cezasını çekmiş ve namuslu 
bir adam gibi ?lışarak hayatını kazan
maya karar vermiş bulunanlar arasın· 
dan kendilerine madenciliği bir sanat 
olarak kabul edecekler de bulunabilir. 

Nitekim, kendilerilc temaı ettiğim 
bir kaç mahkum İ!jindcn biri, cezasını, 
bitirdikten sonra da ocaklardan ayrıl· 
mak niyetinde olmadığını söyledi. 

.Mcmltketin her köşesindeki cezaev
lerinden se~lip te buraya gönderilen 
mahkO.mlar, başlannda bir tek jandar
ma bile bulunmadığı halde, çalıpnak 

zevkini kaçma zilletine tert:ih etmek· 
teclirler. Bu, seçmedeki isabeti ve on· 
]ardan itimat edilebilir birer itçi ka· 
zanabileceğimize işaret olur. 

Acaba, halka maden i~çiliğinin en 
zevkli bir işçilik olduğunu anlatacak 
başka tedbirler almak kabil olamaz 

mı? Bir mesleğin, hakikaten zevkli 
olup olmadığıf'lr, kazançlı bulunup bu· 
lunmadığ}zır anlatabilmek lMtan çok 

teerilbe ile, o meslekte bir milddet ça
lr§makla mümkün olur. Bu da ancak • 
istiyenleri bir müddet çalıştırmak y<r 
lunun bulunmasiyle temin edilebilir. 

Bu yol ne olabilir? 

Askerlik olamaz mı? Filhakika as
ke~li~, vatan müdafaası endişesiyle bi· 
U ıstısna herkesin kaçu;amıyaı.:ağı mu· 
iaddeı bir vaıif edir. Bir bakıma, vatan 
müdafaası i~in asker ne kadar lazımsa 
bir seferberlikte, ordunun en büyük 
yardımcısı bulunacak olan kömür o· 

caklannın muattal kalmaması da lazım 
dır. Daimi işçi temin yollan arandığı 
•ı.rada askerliğin ihmal edilemiyec:ek 
bır vasıta olabileceği şüphesiz sayıl· 

malıdır. Bunu ba§armak, askerlik ka
nununda yapılacak küçük bir değişik· 
likle münllc:indür. 

Bugün bedel veren, askerlik müd
detlerini altı aylık bir talim ve terbiye 
ile ikmal edenler vardır. Bedel muka· 

bilinde. altı aylık bir talim ve terbiye, 
askerliğe hazırlanmıt olmayı temin e
diyorsa, biz, pekS.18 madende çalışa· 

cak işçinin gene madende çalışacak 

muayyen bir müddetini bu bedel~ kar-

plık sayabiliriz. Bu bizim için her 
mükellef ten alınacak bedelden daha 
kıymetli olacaktır. 

Bunun meselS. Zonguldak ve havali
•inde bulunanlara teşmil edilmesi dai
mi iJçi ede.dinin artmasına da vesile 
olur. 

Ya1Atn: H. R. U 
nuna şöyle bir madde ilavesi iti temi· 
ne kifi sayılabilir: 

"Zonguldak ve havalisinde yerleş -
miş bulunup ta üç yüz gün madende 
çalışanlar askerliklerini, askerliklerin· 
den sonra bir sene müddetle askeri ma 

kamlann kontrolü altında ve sivil iş

çinin bütün haklarına sahip olmak ü· 
zere alo ayda ikmal ederler.,, 

Böyle bir maddenin bize kazandıra
cağı faydalar şunlardır: 

1 - Daimi ifçi adedi artacaktır. 
2 - Askerlikleri madende geçiren· 

ler maden iıçiliğinin kendilerini tar
ladan umdukların.dan daha çok kazan
dıracağını, medent bir iWnin yapına 

şeraitini temin ettiğini anhyacaklar ve 
bu işi kendilerine daimi bir meslek e
dinmekte, ailelerini ocaklara getirip 
havzadan yerleşmekte en küçük bir 
teredcKit göstermiyeceklerdir. 

Bunlardan başka biz de, yukarıdaki 
bir başka gekilde söylediğimiz gibi harp 
zamanlarında, ocaklarda çalıştırabile· 

ceğimiz usta işçiyi ıulh zamanında 

hazırlamış bulunacağız. 

Hülasa, bu teşebblililn, 'bir ıene ve 
üç yüz gün:.inü ocaklarda geçiren genç 
krin dünya yüzünde topraktan baJka 
da çalışacak mühim bir saha bulundu· 

ğunu anlamau gıöi bilyJk bir faydası 
olacak, daimi iıçi kendiliğinden yara· 
tılmış bulunı#.:aktır. 

• • • 
İıtihaalin raıyonclleıtirilmeai, kö-

mür maliyetinin indirilmesi, el iıçi 

yüzdesinin ~nmesiyle kabildir. 
Bug1in bir amele yaraımcı:sıyla bir

likte sekiz saatte çrkarabildiği 600 ki-
lo kömür mukabilinde 250 kuruı al

maktadır. Bunun 100 ünü yardımcısı
na bıraktığını farzedelim. Eline geçen 
yüz elli kuruşun günde en çok bir li· 
rasını harcayan işçfnin ayda yaptığı 

15-20 lira arasındaki tasarrilfiariyle, 
bağlı bulunduğu tarlasına dönmesi iı· 
çide, itçinin iktisap etmesi icap eden 
melekeyi temine meydan vermiyor ve 
binnetice istihsal kudreti en acemi bir 
.işçinin istihsal kudretini geçemiyor . • 

Kömür maliyetinin indirilmesi dil· 
şünülmese bile, senede 450 bin ton 
kömür harcayacak bir fabrika kur.du· 
ğumuzu unutmamalıyız. 

Fabrikanın çalışmaya başlamasından 

sonra srkıntıya düımemek için istihsal 
arttıracak amele tedarikine mecburuz. 

Bunu arıt.=ak ve ancak askulik kanu
nunda yapılacak değişiklik temin ede
bilir. 

lk 1 t\11 ur asında 

Aşk rekabeti 
Feci bir cinayetle 

neticelendi 
Dün gece saat 20,30 da Anad~luhi

sarında kadın yüzünden gene bir cina
yet işlenmiştir. 

Anadoluhisarında Halat fabrikasının 
gece bekçisi Rizeli Ali ile fabrikanın 

sandal::ısı Ali Erdekin bir kadın mesele 
si dolayısile aralan açıktı. Son günler-

de çok sevdiği ıevgılisinin elinden git
mekte clduğunu gören Bekçi Ali san· 
dalcı Aliyi fabrikaya yemeğe davet et

miş, bu sırada "Ali sen, §U kadını bı;a
kacak mısın, } oku bırakmıyacak mı

sın?,, diye sormuştur. Ne olduğunu an· 

layamıyan sandalcı, daha bu suale ce
vap vermeden bekçi Ali üstüne hü
cum ederek eij,pdeki bıçağı sapına ka
dar sol küreğine saplamıştır. 

Sandalcı Ali gık bile deyemeden ye· 
re serilmiş, bekçi ide kanlı bıçağını bile 

almadan ortadan savuşmuştur. Sa
bahleyin erkenden fabrikaya gelen da

ire şefi vaziyeti polise haber vermiş've 
yaralı Nümune hastanesine kabdırılmış· 

tır. Fazla kan kaybettiğinden 

hayatı tehlikededir. Bekçi Ali hlli tu
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!erken midemin üzerine bir çok kitaplar uvr ZP8tn e ...-- nıctJJJ"_ yığdı~m sahne .. Bu sahne hiç de hatalı Paris, 20 (A.A.) - lngiliz kral ve kra.. siyasetinin inkişafına her iki b ~ti 90 Qalışılmasmm azami derecede e " 
değildir. Musiki hocalarımdan bir !tal- liçesi öğle yemeğini İngiliz elçiliğinde miyeti haiz olduğu hususunda ınııW' 
yan. gfuel şarkı söylemek için bu usulü yem.işler ve yemekten sonra reisicumhur kalm ıştır... ...... 

keşfetmişti. Musiki hocalarımdan bir ta ile Bayan Löbrön elçiliğe gelerek misa- BugunkU enternasyonal ~rtJsf l~ 
nesi de şarla söyleyebilmek için kumar firleri almışlar ve Luvr müzesindeki İn- İngiliz bü.kümdarlnrmm ziyareti il6~ 
oynamanın bir şart olduğunu ileri sürmüş giliz resim sergisini gezdirmi§lerdir • mı b~ .mahiyet alan böyle bir t . .1 

.,..-e beni günlerce Montekarloya sürükle- Sergiyi ziyaretten sonra İngiliz hüküm mesaının t~yid edilmiş olması J.'?, 
mişti. darları şereflerine verilen garden partide nm şimdiki mUı,ıkülatmm uzla~ ".4 

Bu musiki hocasının nasihati hiç de bulunmak üzere Bagatelleye gitmişlerdir. ile hal ve tesviyesi hususunda b,y> 

boş deA'ilmiş. Montekarloya gittik. param unsur ve Amillerden biri olacakUf' 

Hfikilmdarlar Operada yok, bir arkadaşımdan 6dünç aldım. Ru
let oynadım \'e kazandım, hem de çok 
kazandım. İşte bu para idealimi hakikat 
haline getirdi. Musikinin vatanı olan t
talyaya gittim ve orada şarlatanlardan 
değil, hakikt üstadlardan ders aldım. 

Ilk çe..,;rdiğim film bir aşk gecesidir, 
Ondan ~nra beş film daha çevirdim. Bu 
beş filme de isterseniz bir aşk gecesi ismi 
ni verebilirsiniz. Çünkü mevzuları onun 
tamamile aynıdır. 

Fakat Fransada çevireceğim film, ''Lu 
iz., tamamile yeni bir şey olacaktır. Bu 
filmden çok memnunum .. Çtinldl mevzuu 
yenidir ve tanınmış bir üstadın Rolan 
Dojöles'in eseridir. Bestelerini Güstav 
Şarpantiye yapmıştır. Rejisörü Abel 
Gansdır. !ki sevimli arkadaş Jorjtit ve 
Andre Peme benimle heraber oynıya. 

caklardır. 

Sinema hayatın 
ta kendisidir 

(Baıtarafı 9 uncuda) 
Hayatın kahrrlarına tahammill edemi. 

yerek hüngilr hüngür ağlayan yıldızın 
gözya5lan, gözya~ı değil, gliserin dam

lalandır. 
''Sevgilim. balt burada ikimizden br.ışka 

kimst yok,, diyerek uzun bir aşk tirajına 
başlayan aktörü yalnız sevgilisi değil, re
jisör, öteki aktörler, makinist vesaire de 

dinler. 
Filmdeki caninin kim olduğunu seyir

ciler daha ilk dakikada anlamışlardır. 
Yalnız arkadaşları bunu bilmez görünilr 
ve namuslu adammışçasına elini sıkmak 
ta devam ederler. 

Filmde sırtına kama saplanmış bir a. 
dam görürsGnilz, şiddetli acılar içinde 
kıvranır, durur. Bu manzara ka11ısrnda 
bunun hakikat olmadığım düşünemiyor

sunuz? 
Tarzan veya vahşi orman km rollerini 

oynayan yıldızlann manikürlil tırnakta. 
nnı, yolunmuş kaşlarını, ondüle saçla. 
nnı nasıl tabii hufahm? .. 

Bütün bunlardan sonra ''sinema haya
tın ta krndisidir! .. demek mümkün mil? 

12 yaşında 
bir hırs!Z 

Paris. 21 (A.A.) - Dün ak~ lngi
liz sefiri Sir Fips, akşam yemeiinden 
biraz evvel reisicumhur Löbrön ile refi
kasırun ziyaretlerini kabul ve kendilerini 
İngiltere kral ve kraliçesinin bulunmakta 
oldukları bir salona isal etmi~tir. 

Ziyafette bilhassa şu zevat hazır bulun 
muştur: Daladiye. Lord Halifaks, Bone, 
birçok nazırlar, Janeney. Heryo, ,~ledi
ye meclisi reisi, general Nolle ve ~amlen, 
Şotan ve polis müdürü. 

Ziyafetten biraz ~nra Löbrön ile refi
kası operaya gitmişler ve !'aat 22 de ti. 
yatroya gelen İngiltere kral ve kraliçe
sini istikbal etmişlerdir. 

Kendilerine tahsis edilmiş olan locaya 
giden kral ve kraliçe hazirun tarafından 
hararetle alkışlanmışlardır. Bu sırada 
İngiliz ve Fransız maq~lan çalınmıştır. 
J>arlak bir temsilden aonra kral ve.. kr.ali
çe saat 23.55 de operayı terketmişlerdir. 
Temsil esna!;mda bilhassa Serj Löfar dan 
setmişti'. 

Dün akşam bütün abideler tenvir ve 
tezyin edilmişti. Ve Parisliler ba~lıca mey 
danlarda neşe içinde J1an~etmi51erdir. 

Nazırlar ara~nrıdaki 

reler 
rolin.ıke-

Paris, 20 (A.A.) - Akşam gazete. 
teri Fransız ve lngiliz nazırlarmm 

mUzakereleriyle meşgul olmakta ve 
müttefikan şunu kaydetmektedir ki, 
lngiliz ve Fransız nazırları bilhassa 
merkezi Avrupada sulhün idamesi 
ve İspanyol meselesinin halli için L 

cabeden tedbirleri tetkik etmişlerdir 
Bu tar:zı hareket Berlin ve Roma il~ 
biran evvel tekrar müzakerelere baş. 
lanmasını temin edecek bir mahiyet. 
te olacaktır. 

Resmt tebliğ 
Parla, 20 (A. A.) - Havaa ajaneı 

tebliğ ediyor: . 
İngiliz hUkümdarlarmm seyahati iki 

memleket ara.aındakf ııkı antantı res
men teyid ederken, Daladiye, Bone, ve 
HaUfakı mUzakerelerl gilnUn meselele

ri olan Çekoslovakya, 1ıpanya, ttal)·a i
le milnaaebet işlerinin tedkild auretlle 
mezkfır antantı takviye eylemittlr. 

Lord Halifakı'ın, Hitlerin yaveri Veid 
W'"' Baştara/ı 1 incide mania yaptığı mliIA.katı Daladlyeye an _ 

adada bulunan kômUr deposu bekçlle • lattığı haber almml§tır. 
rinden Niyazi ve ~ichmet, geceyansı İyi malümat alan mahafilden 5ğrenil. 
sahili kontrol ederken bir sandalın ya- dlğine göre Veldman tcııbit edilen tek. 
vaş yavaş depoya doğru yaklaştığını liflerde bulunmamıştır. 

ltalyan mıttbuah ziyarete 
kıymet vermiyor 

Roma, 20 (A. A.) - Havas: +J 
.. Bütün İtalyan matbuatı, tngil~ 

kumdarlannm Parisi ziyareti tal ;J 
Stefani ajansının verdiği üç b0Ş 6' 
bir tebliğe inhisar ettirmektedir· ~ 

B.u tebliğ~ye İngiliz bllküında!'~ 
Parıse geldıgl, mutad ziyaretler } ti 
dığı ve akşam verilen ziy:ıfette Jlll~ 
lar teati P.dildiği kaydedllrneJdO 

1 

olunmaktadır. / 

Kaçakçı 
deposu 

İn.hisarlar idaresi istihbarat ~ 
memurları, dün a~am büyük bir ~ 
çılı1C şebekesi meydana çıkarmıi11 / 
bastıkları bir depoda mllhim ıııiJ 
kaçak e§ya yakalamışlardır. 1 

Bundan bir mUddet evvel iStiJl·;ı 
bilrosuna yapılan bir ihbarda, ).~ 
tında Sabuncuyan hanında 1zsk ~ 'I 
adında bir muııevlnin uzun zaıııfllld~'' 
ri kaçakçılık yaptığı bildiriluılşt.it·~ 
murlar kontrola baı,ılamI§lar ve ıı • ( 
dUn akşam birdenbire hana girC~1~ f 
!'8.ljtırma yapmışlardır. ArnştırtJlll ,, 
mulmatlık bir netice vermiıJ ,,e b!J ~ 

sevtye ait bulunan ardiyenin baııta~' 
çak eşya ile dolu olduğu görUlrnuşt~ 

murlar büylik bir §ebeke ktırf J 
bulunduklarmı anlamışlardır. ı\r61' ııJ: 
bulunan )1lzlerce bUyUk fmdık ııı~ 
ne edilmiş ve bunların içinde 60 ~ı/ 
kaçak kibrit, 40 sandık kaçak !JJ;,. I 
cins sigara k§.ğıdı ve 10 bin )'8P tııf' 
perakende sigara kağıdı buiuntııııŞ~ 

Ardiye bekçisi Mehmet )'aıc&l t}' 
itadeaine mUracaat odilıniş ve ll~ 
kikatta bu muse•:inin eskidenbcrf ~ 
kaçakçılık işleri yaptığı ve >.1ff1l il. 
muhtelif usullerle getirdiği kaç~ ;.f 
sar maddelerini TUrkiyenln bCr tş 
daki teeki19.tila sattığı e.n1ıı.şılJllışut'fl.; 

Ardiye sahibi lzak Kamhi atıııdl tıı f 
te bulunmaktadır. Fakat kendis!Jl ı'4'. • O",tf 

rada işleri idare eden §crildel"l ,J1" 
zannedilmektedir. Bu şebekcıı.1° t,JP61 
başka yerlerde de depoları b~"~; 
eanıldığından bu .. noktalardan c 1'~ " 
yetle tetkikat yapJlmaktadır· i)-etf İ 
zamanda şebekenin bUtiin Jllflb ıı~ 
teşkJJatının meydana çıkarılııcll~ ı-t jf 
maktadır. Tahkikatı bizzat 1ntıl~ll'~ 
tlhbarat bi.lrosu şefi :Madıtır yşP 
dD". 

görmil§lerdir. Bekçiler derhal bir kögo- İngiliz hüklimdarlarına gösterilen he-
yo saklanarak sandalı gözetıemeg-e baa- ı IJ " yecan ı kabul, Fransız milletinin ikl hli- Batan kot r.l},,cı·" 
lamı§lardır. Sandal kömür yığınlarının kümet ar.umdakl anlaşmayı tasvib etti- r 
bulunduğu. bir kenara yanll§mış ve için- ğini is 1' r 
d k 

pat eyler. Bu anlqma diln akaam- - Ba~tarafı ııt~ 
en Uçilcük . bir çocuk çıkmıştır. Kilçük ki · af _. Y zıy ette kral ile reisicilmhur ara • M' · . d b" . tarı af' 

çocuk ihtiyatlı hareket ederek elinde ısında teati edilen nutuklarda taarlh o- ren ıço ısmın e ırı şun ıJ' 
kürekle kömUr yığınlarına yaklaşmış ve lunmuştur. tadır: }<otf'ıı' 1 Mndalmı doldurma.;... girl · t• B k i - Saat iki sıralarında . ıetı;;:' 

6" şmış ır. e ç • Böyle itimadlı bir hava içinde ve cısa&- · d öf' 
ler bir acele etmemı·ıer ve tam •anda- 1 gezıyor um, Kaşıka.dası ;..•t • 

" '9 "' arı Londrada Nisanda tesbit edildikten """ W 
h doldurarak kaçacağı sırada birdenbl- birdenbire büyük bir kotra11

111 

f"' ve iki aylık siyast bir iş birliğinden aon- da
11 

e 7 
re yerlerlndn tırlıya.rak bu kilçllk kor- ta olduğunu gördüm. J{arŞ

1 

11j
0

i6 ~ sanı yakalaınışlardJl'. rn yapılan bu günkü konu.şmalann, mu. rüzgar }':izünden müşkülatla. tıııl'pr 
allakta bulunan bütlin meseleler Uze - rine gittiğim zaman klınseY' I 

Pollae teslim edilen çocuğun Bebekte rinde iki bükOmetln tam ve mutlak an- ~ 
Boetan sokağında oturan 12 yll§mda Ab. ı dım... de~ 
d 

a15U1alarmm müşahedesine müncer ol- Zabıta h"dı'se tabkı'katına 
ullah olduğu anlaşılmı§t.ır. " 

------------------------------~~----~------------------------~~~--~~~--------------------------m--as_ı_k_a_da~r-ta~b-il_b_l_r_ı_e_y_o~lam---az-dı __ • ______ m~ektedir. 
Bunu temin için muhtelif fonnilller 

bulunabtıir. Bu arada askerlik, kanu- tulamamıştır. 
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·~ha F "k t.ıı . •. aı Şaşmazok ile yapayal· 
du~ugczınırken ''bunu beyendim,, diye 

Çıink~~k.te kendini haklı buluyordu. 
lu bı" u aık çok güzel, kumral, iyi huy· 

r erkek · llluhta tı. Çalışmadan kimseye 
da ..,a çd olınadan yaşıyacak kadar irar.lı 

:F r ı. 

HABER - A'keam oostaSJ 

Muzaffer Esen 

13 

- Hiç bir şeyden korkmayınız. Beu 
buradayım. 

Feriha, şiddetli korkusuna, · Cevadın 
akıbeti hakkında duyduğu endişelere 

rağmen bu cevabın gülünçlüğü karşı -
smda tebessüm etmekten kenldini ala· 
madı. 

Ci :kat, Cevat Mavigökle haşhaşa kalın 
'- u kararı d w• • • 'tlltee·· egışırdı : "Bununla ev· 
lh ,L cun,, zira Cevat esmer Ve biraz 
-"lllcup b" 
fakat lr delikanlıydı, parası yoktu, 

sanatkı> b" tarar, "r ır ruhu vardı. Ara sıra 
~gtnınız tablolar yapıyor, çek:ngen var· 
du.,u altında ince bir hassasiyeti ol· 

medeni maskelerini atarak ruhlarını çı
rılçıplak göstermelerini istiyor:lu. Fa· 
kat bunun için beklenmiyen bir hadise, 
omulmıyan bir veka lazım.. Ancak o 
vakit Feriha şüpheden kurtulacak, ka
rarını verebilecekti. 

Harigisinj ? ... 
• 

ilerlediler .. Otomobile eUi metre yak -
laşınca durldular, boyunlarını uzatarak 
baktılar. 

( yaşlı bir erkek mukavemet etmeğe ça
balıyor, fakat haydutlar bu mukavemet! 
çabuk kırıdılar, o da alnına temas eden 
revolverlerin tehdidi altında elbisesi -
nin aranmasına razı oldu. 

Cevat böyle bir manzaraya daha 

Yanında ne cesur bir müdafii var!. 
Demin, korku başında insanlık ve mer
hamet hislerini unutan bu zavallı a· 
idam için hakaretle dolu bir acrma duy
muştu. Halbuki bu dakika!da Cevat 
gözünün önünden tamamen silinmiş, 

yok olmuştu. 
.. nu ·· 
:Fa1t gosteriyordu. 

at Feriha "k" • lloıııı:a ' ı ısıyle beraber bulu-
d hangi.,;le 1 w• • 

Sağa doğru akan, ve nğaçlar arasın 
dan bembeyaz' görünen yolda bir toz 
bulutu yükseldi. 

Ccvadın hakkı var .. Bu adamkrın 

yaptıkları iş haydutluğa çok benziyor. 
maskeli, elleri, ve belleri revolverli yir
mi kadar adam otomobile üşüşmüş, i!.ti 
si şoförü yakalamış .. Zavallı şoför sağ 
şakağında ayrı, sol şakağında ayrı ikı 
namlunun soğuk teması altında titrı

yor, diğerleri otomobildekileri birer bi
rer aşağı indiriyor. Kenarda durmuş. 

giyinişi hiç te hayduta benzemiyen ki
bar tavırlı bir adam bir düzüyc emirler 
veriyor, işaretler yapıyor. Otmobilde • 
kileri aşağıya indiren insanların kötü 
niyetleri aşikardır. Yolcuları soyacak
lar, belki işleri bittikten sonra otomo 
bili ıde aşıracaklar .. 

fazla tahammül edemezdi.. Atıldı. Fa
kat Feriha onu bakışiylc, eliyle, sesile 
dur~urdu, yavaşça: 

Bilakis Cevat için duyduğu encJişe 
çok derindi. Onun ölümünü görmekle 
çekeceği ıstırabı düşünüyor ve bu vü· 
cudun kendisi için ne kadar kıymetli 
olduğunu ölçüyordu. Bu delikanlının 

çekingen görünüşü altında çok emin 
bir <:ür'et, çok derin bir ulüvvücenap 
saklıymış demek. 

ıı, ... ev enecegını şaşırıyor· 

llu kararsl l - .. 
lıta.d z ıgın ).ızumundan fazla 
dcıı ~gı. ınuhaKlr.aktır Pendikte şimdi· 

trıba h kk . 
duta. b a ında ufak tefek dediko-
ltr bba~larnıştı. Hergün erkek misafir 
lllad," 

111 
eden, onlarla kırlarda uzun 

1 ,,a ge · 
llıı har zınen bu genç ve. güzel du· 
oy1ı tketıerj küçük kahvelerde ta .. :a 
._.. Yan i~ti 
ıı:uı:ııı. . • Yarlar arasın1a ağırca hü· 
lll ,r ıle 

C'lzu ol noktalanan konuşmalarda 
<l%r b ınuştu bile. Feriha bunu hisse 
~ • u va · ti kar zıyetten sıblıyor, biran ev 
ı...,_ ar ve,.._ek .k•. . .. b" • . . 

Cevat: 
- Bir otomobil, de-di ... 

Faik, yaya yürüyenlerin otomobile 
binebilenlere karşı kinim ifade eden es
ki fikirleri yeni ifadelerle gençleştirdi. 

Fakat arabanın hızlı gilden gölgesi 
daha ağaçlar arasında ııi!inmeden ikı 

meçhul adam ormandan ~ıkarak kolları 
açık, otomobilin önüne atıldılar, araba 
istop etti. 

Feriha haykırdı: 
- Bakınız, neler oluyor. 
Ormandan çıkan bir adam bulutu, 

Cevat yavaş sesle: 

- Gitmeyiniz, diye yalvardı. 
Beyhude olduğunu ve ölümiyle ne

ticeleneceğini bildigi ha!de bu cesareti 
pek beğenemiyordu. 

Faik, Frihanın da kendi gibi düşün· 
düğünü sanarak sakinleşti ve fikrinde 
israr etti: 

- Tekrar ediyorum .. Bu tam deli
lik olur • 

Cevat, rakibine yanaştı, sert ve iki 
k~skin bakış ... Cevat alay etti: 

- Eğer dünyada herkeı; sizin ka!dar 
akıllı olsaydı, kimse hemcinsine yar
dım etmezdi. 

Mustarip, yoLı bakıyordu. Cevat 
kendisini göstermemek için ağaçların 
gölgesine sığına sığına ilerliyor. işte 

y.clun kenarına geEdi. Haydutlara doğ
ru atıldı. Feriha yüzünü elleriyle kapa· 
dı. 

""C" lU:z. • .. , , ı .ı&ln-..ıen ınsını seç 
~tar t:ınunu anlıyor, fakat bir ~:irlü 

}l· Vercıniyord 
ır se k" u. 

l>trlar.j " ttabii ile, her üçü de, görün· 
~ıl is~· :S~yaz pantalonunun paçaları 
~ gUllı ~rpınleri iızerinde kıvrılan Fa
~iılı uş aplı aban~z bastoniyle otları 
1111tn d Y~r, durmadan söylüy.)r, zeka· 

bir karınca sünisünun ölü bir hayvan 
üzerine hücumu gibi, yerinden kurul -
dan:myan otomobile doğru aktı. 

Cevat mınldandı: 
- Haydutlar ... 

- İmdatlarına gitmeli, dedi. 
Faik endişeli bir çehre ile sordu: 
- Silahınız var mı?. 

Faik cevap verdi: 
- lnsan muvaffakıyet ümit olunan 

yerde yardım eder. 

Artxk bakmıya cesareti yok. Fakat, 
Faik birdenbire "A, tu lda ne?,, diye 
hayretle bağırdı. O vakit Feriha artık 
her şeyi görmek, mukadder neticeyi 
öğrenmek arzusuna mukavemet ede
medi. - Hayır, fakat ne ehemmiyeti var? 

Faik sapsan olmuştu: 

t a ıska · 0ntı kad rpınl ri kadar parlak, bas 
l'ol'du. ar kıymetli olduğunu gösteri-

- Haydutlar mı? Memlekette hay
ıdut kalmadı canım .. Sonra böyle İltan· 
bul civarında, güpegündüz haydut o

lur mu? Canın gülmek istiyor galiba .. 

İhtimalki bir kişinin meydana atılışı bu 
haydutlan kaçırmıya kafi gelir. 

Faik cevap verdi : 
- Bu delilik olur, baksanıza hay

ıdutlar yirmi kişi kadar var.. Pendiğc 

koşmak, jandarmaya haber vermek, 
daha akıllıca clur. 

- Bir yaroımın muvaffak olup ol
mıyacağı evvelden tahmin olunabilir ., 
mı •. 

- Silahsız bir tek insanın yirmi re
volverin önünden kurtulamıyacağı be
dihidir. 

Hakikat .. Ne oluyor? Bir adam Ce· 
vadı durduı1du. Fakat bir haydut dur· 
duruşiyle değil .. Cevatla bu adam bir 
köşede adeta tatlı tatlı 'konuşuyorlar .. 
Ve işin en tuhaf tarafı yolcularla hay· 
dutlar arasındaki boğuşma hi~ bir şey 
o:mamış gibi devam edip gidiyor. Hay
dutlar otomobile biniyor. İçlerinden bi· 
ri motörü harekete getiriyor ve 6Ür'at
le oradan uzaklaştmyorlar. Cevat bü
tün bunları elleri ceplerinde lakayd 
seyrediyor. Tıpkr rüya gibi inanılmaz 

bir sahne ...... 

Alclad 
"a.t •us e bir elbise giynıiş otan Ce 

- Bir tecrübe edelim .• 

Sc( Ye~Yor, Yalruz hazan basit, fakat 
}'ordu. nde bir kelime ile söze 'karışı-

Bi rsevkitabii ile, her iiçü de, görün
memek için ağaçların altına çekilmiş -
lerdi. 

Cevat teklif etti: 
Cevad amuzlannı silkti ve hücuma 

uğrayan arabayı işaret ederek: 

Bu sözlerden sonra Cevat, ağaçlar a 
rasından kayarak arabaya doğru yol -
landı. 

lk· 
hiUy~:tkek biribirine rakip oldukhırım 

- Kendimizi göstermeden yaklaşa
lım. 

- Hiç bir işe yaramaz, çok geç olur. 
dedi. 

Feriha mırıldandı: 
- Aman ya Rabbi ... Ne kadar kor· 

kuyoruml .. trL ardı F 
ıı:tlt v · akat kıskanç ve vahşi 

1crine ~tlıkl':-ını, medeniyetin Uzer -
~\,_llladıgı nezaket örtüsü altında 
() ~tri~a ~~~:orlardı. • 

ı~ t k duşunuyor ve beklıyordu .. 
ltı a.~ it tk arasında kapah gecen bu en· • 

ın açığa çıkmasını, cnların 

Korku veren ha:Oisedc esrarlr, fakat 
mukavemet olunmaz 'bir cazibe vardır. 
insan korktuğu meçhule, titremesine.
rağmen yaklaşmak, cnun ne olduğu -
nu öğrenmek ister. Onun isin Feriha 
ve iki erkek böğürtlenlerin vücutlarına 
battığını duymad'ln çalılar arasmda 

Böyle demekte haklıdır. İş ilerliyor. 
Beyazlar giyinmiş ve korkudan müda
faayı a'kıllanna bile getirmiyen iki ka
dın arabadan çıkarılmışlardır. Haydut· 
lar kaba ellerle gerdanlıkları, bilezik -
leri, kilpeleri, ve çantalan aşırıyor. 

Kadınların beraberinde bulunan 

Faik, korkusu ve gururu arasında 

müteredditti. Rakibini takip etmeli mi, 
etmemeli mi? Fakat Ferihanın son söz
leri kendisinin orada kalması için bir 
vesile olabilir. Kadına döndü ve şefkat 
1i bir sesle temin etti: 

İşte Cevat dönüyor, koşa koşa, güle 
güle dönüyor. Gilzel yüzü neş'eyle par 
lıyor. Cümleleri kabkahaöan kesile ke
sile anlatıyor: 

oıtr" Devamı 15 (ncide 

Rl'lRTOA 

- llck·1· •ag k a a. - tlcdi. - Eger zmdandan 
llig

0
;

1 arsanız, kralise hazretlerinin 
lersın~ hakkında ne emrettiklerini söy· 
•eaın z. Bakalım sağlam bir ip mi, en
lrenc e .k~skin bir balta mı? Yoksa jş· 

esını rni i . _ l".ı stıyecek .•. 
llcni • e olacagını o zaman söylerim. 

zındana .. d . . ı - s· . gon ennız 
tırrı diı~~ bizzat ben götüreceğim .. Ya
§e'Ytan n~ hançerli askerle beraber ... 
arzu ın zıyaretine sizinle gitmeyi pek 

ctınern 

Şehreıni :· 
0ttıuııa nı, YÜrlimiye başladı. Mabel. 
.., rını ·ıı 
1.1c altı d ~1 terek takip etti. Dehliz-
Yordu F cğıJ, tam on iki asker bekli· 
bir de. ın: .a olarak bir anahtar taşıyan 

İsli ın ~ ale tuta.ı gardiyan vardı. 
1 eş ale · anan ... 1 nın kırmızı ışığiyle aydın-
h· '"cm ve 1SSiı ta ıstırabın pusu kurduğu, 
tı §ları ov ğ 

rı eaerl . .r rna a çalışan tırnakla· 
St11rilıni e~ sa~lan lekeli duvarlarla 

Son § .• ehlızleri geçtiler. 
d"t ra uonern l' . 1 er, eç ı hır merdivenden in-

l(ara ı 
D"· n ıklar k · 
,ozıeri dah esıfleştikçc, Mabelin 

bah a parlıyordu. 
d a ratıp d 8lındık • aha ağır bir havaya 
bir Ça onun d h ~-

llefes ald ğ a a .ıı;olay ve rahat 
!I:! eh ı ı sanılırdı. v rc01· . 

tı tnı bird b' . ... en ıre hır kapıyı as-
l\t.abeı: 
- Burası ? . - ııa rnı - dıye sordu. 
1tab Yır, Yalnız bak 1.. 

~e . el aralık ka 
lllıni kan le . pıdan başını uzattı ... 

da i:ördu Ir kelı taşlarla döşeli bir c-
l'ara · ır köşed .. 'it Yan bir e vucudu 6ıkmıyd 
.ı.. ırlıtıak için b~atak, bacak kemiklerini 
ua t ır Sehp . 
leıı a, duvarlard a, 1pler, bir direk, 
}' er, kıskan l a kerpetenler, çelik ft · 
an bir küt""kç ar, ~ara kesmiye yara
~~ gördü. u ' denurleri kızdıran bir o
L &be} "L• 

•d k ' 1
"'1 ~da ·· ~ 1 lırı bu od mın oteyi beriyi hazır· 

Cdi bile., aya baktığı zaman titre-

- işte, sizin herife bu odada iste
diğinizi yaptırabilirsiniz. 

- Münasip şeyi onu gördffkten son
ra seseceğim .. 

Şehremininin bir işareti üzerine a
nahtarcı gardiyan bir kaç adım ötedeki 
bir kapıyı açtı. 

Jan dö Pressi, iyi it gör.düğü zaman
lardaki tcbessümiyle: 

- Giriniz, - dedi. - Sizi o gördüğü
nüz güzel odada bekliyorum. 

Mabel başiyle işaret ederek çehre
mininin yanında gelen adamlardan bi
rinin verdiği meş'aleyi eline alarak 
zındana girdi. 

* * • 
Lansölo, tarihin meşhur cengaver

leri gibi, hatta muharebeyi kaybedece· 
ğini bildiği halde onlardan daha cesur, 
olduğunu gösterir bir şekilde derin bir 
uykuya dalmıştı. 

Meş'alenin ışığı göz kapaklarına isa
bet edince yüzünü ekşiterek bir küfür 
savurdu ve sol tarafına döndü. 

Bu anda sağ omuzuna bir el dokun
du. 

Bigorn rahatsız edilmesine kızarak, 
homurdandı. Arkası üstü yattı Sonra 
göz kapaklarını yarı açtı. 

Gene o sırada gözleri korkudan ı:çıl
dı. Sanki tatlı bir rüyadan korkunç 
bir kabusa dilşmüş gibi helecanla dog
ruldu? Zındanın kö§esine büzüldü; is· 
tavroz çikardı?. 

Dişleri biri birine vurarak: 
- öteki dünya sakini, - dedi. - Me

zarına dön .. Masum bir hıristiyanm uy
kusunu rahatça uyumasına müsaade 
et ... 

Sonra, zihninden geçen ani bir fi· 
kirle ilave etti : 
-Allahın beni hayaletle azap çektir

mesi, yarm pfakla darağacını boylaya1 
cağıma delalet eder. Fakat hiç bir şey 
adayacak halde de~ilim .. Allah taş yfi. 

R:ORtDAN 121 
- Anlıyorum, güzel kraliçem 1 Ve 

size teşekkür ediyorum. dedi. Sonra 
da : "Birini ele geçirdik. Şimdi on Bi
gornun yerini dolduramıyacağr Şart 

dö Valuva kaldı. O zaman ölsem 
gözüm açık gitmez.,, diye düşündil. 

Kraliçe gene düşüne ldüştine salon
da gezinmiye başlamıştı. Dalgın dalgın, 
siıslü vazolardaki çiçeklerin yaprakla. 
rını yoluyordu. Nihayet Mabclin ö
nünde durdu. Mabet bu sırada kendi 
kendine: "Seni müteessir eden, ne 
Lansölo, ne de kızındır. Seni üzen, se
ni :lüşündüren aşk eksiridir. Onun Bil· 
ridana tesir edip etmiyeceğidir. Ede· 
cektir .. Hiç olmazsa sevdiginin ölilsünü 
kollarının arasında sikabileceksin.,, di. 
yordu. 

Kraliçe boğuk bir sesle: 
- O cksir, nerede? - diye sordu. 
Mabef, şişeyi uzatarak: 
- işte 1 . -dedi. 

Kraliçe hırsla şişeyi aldı. Şiddetli bir 
merakla baktı. Şişedeki mayi pek ber
raktı. Margarit tıpasını açarak şişeyi 
burnuna yaklaştırdı. Mabel hiç bir ha· 
rckette bulunmadı. 

Eğer Margarit, bir kaç damlasının 

canım alacağı bu mayiden içmek teşeb 
hüsünde bulunmuş olsı:ydı, gene kımıl. 
damıyacaktı. 

Yalnız kraliçenin böyle birdenbire 
ölümü, intikam hülyasını yarıda bırak
mış olacağından dolayı üzülecekti. 

Maragarit şişeyi sıınsıl:ı kapadı. Ma
bel de geniş bir nefes aldı ve sükunet· 
le: 

- Kraliçem, - dedi. • Bu eksir yalnız 
erkeklere mahsustur. Bunu size haber 
vermem lazım . 

Margarit sadece: 
- Ya, - dedi.. 
- Siz içerseniz belki de ölümünüze 

sebebiyet verir. 
- Onda bir tesir yapacağını umu

yor musun, bundan emin misin? 

- Size arzetmiştim, kralisem .. Kim 
olursa olsun şaraba, biraya, suya bun· 
dan bir 'kaç idamla karıştırılarak içer ve 
ya içirilirse, sizi bir çılgın gibi 6eve -
cektir. O, başkasını değil, sizi aevecek
tir. Çiinkü ruhlara yaptığım duaları 

sizin a:dınızı vererek yaptım. Eğer 

bundan içireccğiniz herhangi bir adam 
başkasını sevmiş bile bulunsa sevdiği
ni unutacak .. Unutmasa da nefret ede
cektir. Onun zihnine, kalbine, ruhuna, 
hislerine hep siz hakim olacaksınız .• 
Si'zi çılgıncasına arzu etmemesi kabil 
değildir. Büsel riniz ateş üstüne atılan 
zeytinyağı gibi yakıcı olacaktır. Gay
bubetiniz, iştiyakını kamçılayacaktxr .. 
istediğiniz takdirde onu yavaş yavaş 

öldürebilir, yahut ta si;z:i daha çılgın 

bir şekilde sevmesini temin edebilir • 
siniz .. Bu sizin elinizdedir. 

Eksirin, se .. 1diği üzerinde yapacağr 

tesirini böyle beliğ bir şekilde tavsif 
edildiğini işiden kraliçe heyecanla titri
yor ve kalbi çarpıyordu. 

Büridana düşmanlık ve kin beıli • 
yordu. 

Pakat gene ona prestiş etmekten 
kendini alamıyori:iu . 

Artık onu öldürmiye, aşkla öldürmi
ye muktedirdi .. 

intikam düşünceleri hoştu. Kendisini 
tahkir eden bir adamın, aşkla nefesi 
kısılarak ayaklarına kapandığını gör • 
mek ve onu büseleriyle öldürmek pek 
zevkli clacaktı. Bundan daha güzel, 
daha çekici ve daha mükemmel bir in
tikam düşünülemezdi . 

Bir köşede ayakta duran Mabet, bir 
şeytan gibi kraliçeye bakıyor ve söz
lerindeki zehrin bu fahişe kadın~a ya· 
rattığı tahribat? sevinçle seyrediyordu. 

Mabel H!kayd bir sesle: 
- Eksiri ne zaman içirmek niyetin-

desiniz? - diye sordu.. " 
Kraliçe: 
- Sana ne ? • -diye homurdan'dr. 
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Lüzumlu T elelonlar 
ft111111al 

latanbul tetn: Mm. BeJOIJa tein: 44844, Kadık3y için: 80020, CskDdar 
lcln: llOGU. 

Yeşllk6y, Balurk&y, Bebek, Tarabya, BOyQkdere,Fenf'rbahçe, Kandlllt, Eren. 
ldly, Kartal. BGJDada. He7bell, 8ur"1al, Kınalı. lcln: Telefon muhabere memu. 
nana 1an11n deırek klfidir. 

Rami ttraı,..ı: mıı 
Deni• • • 18. .20 
Beyaııt kulesi: 21998. Galata '8n1tn kulesi: 400GO. 
Sıhhi tmdad: '4998. llGddelumumtuk: 22290. Emniyet mDdtırlQIO: 24S82. 
Elektrik Şirketi: BeyolJu: '4801 • btanbul: 24378. 
Sular: idaresi: Be70llu: 4'7U. Beflktaıı 4ot38. Clballı 20'l22. Nuruoama. 

llt)e: 21708. OakOdar. Kadık61: I0711. 
ffawqaıh btanbul: 24378. Kadık67: I07IO. 8e1oDaı 44842. 

Taksi Otomobili istemek için 
Reyotlu ciheti: '9084. Bebek ciheti: Si. 101. Kadık67 clbeU: 00447. 

Deniz yollan 
lstallbul aceatellll: 22740. Kard67: 42182. 
Paıarte91 Tophaneden ll,30 lıludany .. 20 Bandtnna 

Salı Tophaneden 9,30 lzrnit, ll,30 Mudanya. 11 Karablıı, 20 Bındırma, Ga· 
laladan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 ilenin. 

Cartamba Tophaneden ll,30 lludanJa. 20 Bandınnı, Sirkeciden 15 AJTL 
lık, ıs Bartın. 

tiAYOi t,oei. GÖS-
,.ER K~N PiNi 

8AMALıM··· 

Pertembe Tophaneden 9,30 lımlt, lG,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 
12, Karadeniz, 

Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya. 20, Bandırma, Sirkeciden 15, A:rnlık, 
ıs, Bartın 

Pazar Tophaneden 9, fmroı, 90,30 fımlt, Galaladan S,30 Mudanya, 10,30 fa. 
mir SOr, 12, Jtaradenlı, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Ayasofya. Roma. Bizans, Yanın eserlerin tlnfll K&tk. Asker! MGıe n 

urnıçlar, Ticaret Ye SanaJI MOıesl, Sıhhi Mltıe: 
(Bu mOıeler herıiln ıa1t 10 dan UJ,. kad1r açıktır.) 
TOrk ve 1s1Am eseri eri mlbesl: Pazartesiden bqka berıOn saıt 10 dan 11 ıa 

kadar Ye Cuma ıtınlerf 18 dan 17 11 kad1r açıktır. 
Topkapı llQıesl: Her"10n saat ıs deo UJ 1a kadar açıktır. 

P~mleket Dııı Deniz Selnleri 
Rom1DJ8 npurlan: Cumarteal dnltrf ıs de K&tenceJt: S.Jı ıtlnlert 11 de 

Pire, Beyrut, lskenderi71o 
ltaı,.n npurlan: Cuma dnlerl uat 10 da Pire. Brendlıl, Venedlk. TrfJUt• 

:4.vrupa Hattı 
Sirkeci btas7on MftdOrllllO Telefon 23079 
Semplon ekspresi ber,On Sirkeciden 1a1t 22 de kalkar Te ATl"UpadlD plenJ 

uat 7,25 le Sirkeciye munsalat eder. 
Konansl1onel 20,30 da kalkar, 10,,22 de •ellr. 
Edirne postası: Herınn saıt 8,50 de bıreklt eder, 19,33 de ıetır. 

Anadolu laattı 
Rerıtın hareket eden ılmendlterlerı 

Saat 1 de Konya. 1 da Ankara, 15,15 &le Dlnrbabr ft Samaaa. 11.SO dı 
Eskişehir, 19,10 dı Ankara ebprea.I, 20 de Adıpazan. 

Bu trenlerden saat 1 da hareket eden Ankara muhtellU Pasarteaf, Carpmba 
•• Cuma ıGnlerl Haleb Te lılasula kldar aefer etmektedir. 
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leri, 20 saat ayan, Graoviç 
den naklen Sadi Hoşses ve ark' 
rafından Tilrk musikisi (ŞebJdl 
selik) 20,40 hava raporu, 20,cs 
Dolrul tarafından arapca söYıeft. 
ayarı, 21,30 Semahat Özdense•., 
lan tarafından TOrk musikisi 
rast, mahur), 22,10 konser, 
naklen, voyolnfst Kemal Akel l 
orkestra, 2,50 son haberler ~ 
nnn proıramı, 23 saat ayan --

BIJKRES: 19, plAk 20,25 
piyano konseri, 21,30 salon o 
45 kate konser, 

BUDAPE$TE: tS caz pll\kla~JI 
kılar, 21,05 radyo orkestrası, Pi'!'.' 
Rigoletta operası, 

BEB LIN: 19 bando, 20 plAk, 
orkestrası, 23,30 halk havaları fi 
1 serenallar, 

VARŞOVA: 18 caz plAklan, 1 
20 radyo orkestrası, 22,10 mail 
trası, 23 kOçOk orkestrası, 23,st 

ı22 BtTRtDAl\ BttRIDAN 

----------------------------------~------------------------------ Valda bana tullQku yok .. l.'akat 
Iİzin için çok ehemmiyetlidir. Çünkü 
onun bu eksiri içeceği 11rada aynca ef • 
ıunlanmau llzımdır. Bunu da benden 
batkuı yapamaz •• 

- O halde .. Her halde bucUn ve bu 
cece değil.. Yarın gece.. Efıununu 

ıece yanam'da yap .. 

Kraliçe, bunu MSyledikten aonra a· 
aamet ve vakarla ibadet odallD& ptti. 
Orada Meaihin resmi karpamda diz 
çöktü .• 

Mabel: 
- Demek yann gece yanaı BUri

dan ölmüt bulunacak 1 • diye mmldan· 
dı. 

-30-
BURIDANIN ANNESi 

Pariı fehrl Şehremini Manaenyar 
Jan 'Clö Preuinin konalı, grev meyda-
111Dda1d direkli evin tam karpundayd 
Jan dö Preui, görUnUtte aopk, fakat 
ıayet becerildi, o iıyanlı, ve ihtilllli 
devirde Amirlerine büyük hizmetler 
yapmıya kabiliyetli bir adamdı. 

Barbet'e halef olan bu değerli adam, 
Parislileri zapt ve rapt altında tutabil· 
mek için dehtet salmakta eti bulunmaz 
bir adamdı. 

Onun için yakaladığı bir düzüne asi· 
nin ikisini Grev meydanında, ikisini 
Kruva dö Trahuvarda, ikisini Hal dar
ağaçlannda asmak, üçilnU. dördünü 
tefbir direklerine bağlatmak ve bu eğ

lenceyi çeıitlettirmek iç.in bir ikisinı· 
iıkence çarhına bağlatmak itten bile 
ta yılmazdı. 

Kendisinin it bilir oldufunu söyle · 
mittik. Meaeli büyücülükle itham edi· 
len bir yahudiyi yakalamak icap etmesi 
kralın paraya ihtiyacı olduğuna deWet 
ederdi. Böyle samanlarda yahudi ken
dillne: 

- Beni kaçırtınan aanı bin Ekti 
JMd • deJivene o;. 

- Murdar kifir. Beni kim ve ne 
sandın .. Ben bin EkUye tenezzül eder 
miyim? iki bin verirsen mesele yok! .. 
cevabını verirdi. 

O gece, yani Mabelin kraliçeye BU
ridaru öldürmek için ebir diye zehir 
verdiği günün erteai geceli, jan dö 
Pres. lltif ve biru da müstehzi olan 
kansı ve kızıyla bir arada oturmuı yee 
mek yiyordu. Tam sofradan kalkacağı 

arıda, kendisini bir kadının görmek is· 
tediğini haber verdiler. Şehremini, 'ken· 
diıine pek uygun ·gelen ciddi tavrını 

takınarak kabul aalonuna geçti. 

Orada yilziinU kukuıataaiyle örten 
ve hiç bir teY söylemeden eline bir ki· 
iıt uzatan bir kadınla karplaıtı. 

Şehremini klğıdı okuyunca derhal, 
iyi bir it yapan tüccar kadar sevinç 
duydu. Şilpbeaiı ki bu sevinci içinden· 
di. Yüzü gene ciddiyetini muhafaza e
diyordu. 

Bu kiğıd, 'kral hazinesinden alına· 
cak parayı bildiren çek, ayni zamanda 
bunu getirenin tanmmauru temin e
den veaikaydı. 

Klğrdı cebine sokan ıehremini: 
- Hatmetpenaha itaat etmiye mec

burum.. Kraliçe hazretleri itin mahk~
meye intikal etmemesini arzu buyuru· 
yorlar. Zaten bunu bizzat bana söyle • 
mitti· - dedi. 

- tşin mahkemve aksetmesine lü
zum yok monsenyilH. 

- Kraliçe hazretleri, Lanaölonun 
~danda senizce boğuluvermesini is
tiyorlar. 

Kadın cevap vermeyince, tehremini 
ilive etti: 

- Maksat bu .olduğuna göre iti der· 
hal hallederim. 

Kadın: 

- Kraliçe hazretleri, emri yerine 
getirmenizi iatiyor, - dedi. 

- Ben de öyle anlıyorum. Lanaöloya 
iıkeııce edilmel1nl ml utiyonunua? .. 

- Bunu ancak mahpuau gördükten 
aonra söyliyebilirim. Mahpua nerede? 

- Şatölede •• 

- Bu gece aaat on birde bulun'duiu 
nadana cirme'k istiyorum. 

- Vay .. Demek zmdana cirmek is· 
tiyonunuz? Peki öyle olsun.. Ne çare. 
Kraliçe hazretlerinin emirleri böyle ... 
Bu gece saat on birde dediniz değil mi? 
Hımm.. Vakti pek iyi intihap ediyor
sunıu .• Ali.. Bu cece Şatölenin müte
harrik köprüsü önünde bulununıu .. 
Ben orada olacqım.. Kraliçeye sadık 
bir adam oldufum için her ıey hazır 

bulunacak .. Asmak itkence etmek, boğ
mak için, her teYı her ıey .. Bunlardan 
birini beğenmek sizin hakkınızdır. Bir 
ıözUnüz kafidir. 

- Onu zmdan'Clan çıktıktan IOllra 
ıöyliyeceğim.. 

Mabet, tehreminin konağından çık· 

tıktan sonra lnnason mezarhpna biti
tik .. Perili ev., e girdi. Evveli Mir
tiyin çalııma odası yanındaki odada 
bulunup bulunmadığına baktı .. Bir 'de
likten uzun uzadıya genç kur aeyretti. 
Sonra içini çekerek bir iskemleye otur-

du. Karanlıkta, gecenin, sessizliği için
de dütiinmiye baıladı: ''Büridan ve 
Mirtiy 1 Günahsız olan bu iki kitiden 
biri talakla beraber, -diğeri de gece ya

rısına doğru ölecekler. Bunlar bana ne 
yaptılar? Bu gece yaptığım it pek vah
tice değil mi? Evet bu bir hakauhk .... 
işte hem bikim, hem cellid vuiyettn-

deyim.. Beni bu titretiyor. Büridan ı 
Müphem bir 1evgi beni bu delikanlıya 
bağlıyor. Ya Mirtiy?. Onun ne kabaha
ti var?. Fakat burada milteeuir olan, 
acı duyan ben, ayni zamaırda atlmnın 
ve annelik ıevgimin ezilmesinden do
lan bir azapla inlemedim mi? M.arga
rit te aevdili adamın ve kızının öldü -

ğilnU cörerek ağlamahdır. Alıcsi taWir-

1 
J 

de intibımm almmamıt olur. Vuceç-

mit 'bulunum ~ artık bir kJymeti 79~ 

Zehir Margaritın elinde, it iıteD 
ti.,, 

O böyle dütUnüy.crdu. 
Lansölo, Mirtiy, Büridan .. 
Bunların üçü de bu meı'wn 

öleceklerdir. Mabel ertesi günü 
nerek bu üç ölüm fikrinin ağır 
tahammül ediyordu. Çünkü ertesi 
intikam günüydü, Margaritin kdd 
den öleceği gün'dil .. Şayet Margari' 
mene, ölmesine yardım edecekti. 

O zaman Dijon faciaauun 
rinden ölmesi lbım gelen bir tek 
kalacaktı: Kont dö Valuval., 

Mabel, Şatöle hapishanesinin 
geldiği zaman ıehreminin sözünd• ._. ,,llP'~-

duğun u, müteha.-rlk köprünün 
için kendisini beklediğini garclU. 
betçi bir asker, kadını bekliyordu. 
adam yanına yaklaprak: 

- Monsenyör ~n dö PrellİJÜI! 
lediği kadın siz misiniz? • diye, 

Mabel: 

- Evet, benim 1. • dedi. 
- Beni takip edinb ••• 

Bu sırada Şatölenin aaati 11 1 ~ 
tı. Mabelin önünden giden dk-'• 
merli bir kapıdan geçtikten aoo" 
daireye girdi. Mabel, timdi, 1 
nin karpsında bulunuyordu. 

jan dö Pre11i: 
- Bigomun zındanına inJllC1' 

yorsunuz, öyle mi?. - diye sorcld-_,,,,.....,,.11 

- Öyle kararlqtırmıttık .. 
hazretlerinin de emri böyledir• ~ 

- Evet ... Sizinle beraber sol ti 
yim, yoba yanınıza birini ad 1r' 

- Yalnız bulunmak isterisll-..,ı 
- Yalnız mı? Ya mahpuı 

mıya kalkttıraa 7. 
- Merak etmeyiniz.. ~ 

"şehremini: ''Ne olur, bir bUr"':~ 
'ıiının vücudu ortadan kalk!OlJ 
Eğer bu, bir bilyücU del~.~U. 
kahretsin beni..., • diye dUtUD"' 

ra da: 
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Çocuk Uııaftaso 
,~ediye kazananların 
1••rnlerini neşrediyoruz 
.:... te,,.,,,Ul t "h · 
~: arı lı bilmecemizi lıalü- 1 Dervişler 7 Mahmut Şişli, 8 Leman Do-

• ~lincte ak f tanay Cağaloğlu, ıo Perihan Altıner 
. r amlann ~yle konma- Fener, 

1,9•8, _ ") 
S.S, • 

5 
.. , S, 7 - 3, 7. 6 - 4, 6, 5 

- ' 4, 3 - 7 3 2 8 2 1 "- . . - ' ' 

l(ONSOL SAATt KAZANAN 

'-,'= Nureddin Alişan 27 inci ilk o-

~ ~fORE 
LE Kl<EPLt DOLMA KA. 

M KAZANAN 
~in· 
~ ct: Ar 

ısa. 1 Sağlam Cağaloğlu orta o-

~lrt n 
Ov-ot< RESJM ALBOMO 

~ KAZANAN 

'tGııcn: Cahit ~"i Gedikali pa~ Neca. 
•t 78 numarada. 

~ "• ltU ~ .. .\?it A CUıc ŞiŞE LOSYON KA 
~it: 

ı ...... 
~~Jale So 
~.:'tutıtı.ı Yak Sen Bcnua okulu 
~ U"-i 3':1•f talebesi, 3 Zeki Olcay 
1't lıı , ~ A 3• 4 S. Baru Tozkoparan 

ltı12t\ı k Ysen. göktepe P.T.T. Hük 
u.:ı 6 ö ' mcr Arsun Sirkeci 

ca;usiar 
bit 
t ~tup sııc .... Baıtarafı 7 i"ddt 
~ ıa sa 1ihrmak casu&lar için ba. 
' ~1l1t, 
ittı~. iti ve • 
~ "'l>latı rtlnler, ayaklarına ballı 
~~ etltr ~akıederelc: harpte mlihim 
Ullaıı \tı .._rl~r. Fakat Yirminci asrın 

l)ıo,.~~~nleri başka hl1D1etlmte 
ctı.a f -~!!ltktlft otomatik olup mun· 
~ı)~ tı\aicirıeg· ıp kapanan bir fo. 
~· haYvan '1ıal1i\'ercinin göğsilne ta· 
~'lahaııın f ~ olmadan üzerinde 
~ baıan b?tofrafını alıyor. 
'te %~arı ır J>Osta vapurunun gQ
~· ~I t~ SÖkerek içerisine gir

ı'.llıde ".. _ Ot göstermez. 
ıı; b • ııı.Of"duğij 

bi. tittir y nüz bu kibritler ha. 
tlbı·..: • alnız • M , • • 1 

lı ·•ne çopıennın uzun u-
~~ !an }'ara:savi değildir. Bu.şirfeli 
l.~lllt e t~İllld ab kftfi gelir. 

~ bi.r !lu kita~ı~l kitaplar görilyor
ı ·rıdsır ~·okt rıtı sayfaları arasında 
~b· 'Sô:vlen ur .. ~akat bu ciltlerin 
~ı4 t 'den b~n ~zleri dinliyen ve pla 
,~bir ıtj~ tnıkrofon gizlidir. 

llııı } Cfıaraıa: tab~asr. Yalnız, içe.. 
eııe <'1ili an hır tanesi x şuai-

~ltır. nıe Rfzli bir haberi ihtiva 

~ da bir in. 
·~ e :Vao1y0 1 

cı gerdanlık ilzerlnde 
t et\ r ar r ·ı 1 ıı ... 1 tnnrekk · ncı er Cizerine g5-
~ -.... ı tr h enle I 

' Usu i h' Yazılar yazılmış-
~~ı · dana tık ır tnayi!e yıkanınca 1 
, "q sınde b' ~~~eti . ar. ı 
~~ ~ deitiıır ~~t1!1) saklamak 
Qıt ~ ktan da rnıdır? f nsanlan askı 1 

! rnenetnıek mürnk- d il( un e 
~\'b 

~ .,~ 

, engisini ? 
• ~lı . B • ••• 
tj" bir ain oıtorofı 13 ün -a t ıorı- eına ... ,. cu e 
""t• -.r ş· """'nesı-•. F"l ·ı ı. h • ınıdi . .,-~:r •• ı m 
~h 4lİr~ rtJil6r ~ldyeti tes-

llc>'· Sonra ınak· 
~t_dcı:_ 1 Sc'keccJct ıneyi kurup 
''1\ "'il. er .. İsterseniz gidip 

~ t'ltibitıi.n n • 
• ııı,,' ~llıtı ~ eıine hiç ittirak 

Ot ~c.. lapaarı b k 
· llir "P bir ' a 11ları mana-
~ hiç iri t&vrrıa diıtlcrini sıkı • 

il~ " tı, kara ·· :ı 
ıı ~ llbi bi goıı en korkan 

~~~lı •tttıda ~ ~edi için bu ka-
triı. tırıı a hvolınak zaaf 
~~ Çığa vu ' ını, 

~'t"~ llıcllın .. n rmak ne feci! .. 
""' .. ve m .. ~· • Utt'bcssim cllc-
lt liı . 

"-' •. llıın ilk ac . . l'"ltt\ ,ıdcr .. lia .Yırcı&i olmak ~o\c 
ı.. Ce.,a.. Ydı gidelim. 
~t ua dcs • 
~- 'eıJe. nerck her §eyi vaad 

~ ,,.) . 
'ttt Ilı.! 'e '1rıirlcnd· 

-•llltı ? ım .. Kolunuzu ba . 

BiRER ELEKTRiK FENERi 
KAZANANLAR 

11 - Nevratan T. T. memuru S.1-
.dık kızı, 12 Behçet Boykut Vefa liaelİ, 
13 l3. Çağlı Samatya Milli Müdafaa 
Cadcksi, 14 İbrahim Fevzi Kozan va
sıtasile Sabri Hazar, 15 Suzan Ezelde· 
mir ener Haliç, 18, 16 Meral Demiralp 
P. T. T. memuru kızı, 17 Cahit Perter 
niyal lisesi, 18 ikret 51 inci okul 471, 
19 Ulviye Kızılırmak ~rııkapı cami 
sokak 9, 20 Gülçin Orkunt Hasfmn ar· 
kasr, 22. 

BiRER TA~K KAZANANLAR : 

21 Mualla Atıel .52 inci okul 168, 
22 Sabri Özokur Kumkapı O. o 23, 
Yükael Açrkalın Uleli Tay. Ap., 24 
H. Mehpare lstiklrl lisesi talebesinden, 
25 Gülilmıer Erkalktan Saraçhanebaıı, 
26 Hicri İstanbul erkek liıeai 97, 27 
S. okodor 1st. K. N. Mabeyn yokuıu, 
28 M. Selimi Vela liıeai 667, 29 S. Şe
rif atih Balipaıa sokak 3, 30 Sultanah· 
met 8 inci okul Saime. 

BİRER KUMBARA KAZANANLAR: 

31 Fevziye Sirkeci Hocapata. 32 Se
vim 'l'izer Çatalca, birinci Okul 323, 
33 MUrıide Duysak Kumkapı, 34 Fey 
yaz Kutun Hayriye liıesi4 3S H. Ruhi 
Günal Şen Sem zade Sadullah, 36 Mid
ye inhisarlar odacraı Mustafa Dinçer, 
37 Emin Bilar Gebıe hükumet tabibi 
oğluna, 38 Mediha OpsUn B0ttancı te· 
pe mahalle 110, 39 ba T. S. Vatman, 
40 Şadi Ogun Apk paıa Karadeniz 
'-.addeti 410, 41 Lemi Taner Kadıköy 
71 inci okul, 42 ZiyaYe~ilköı• mi.lben.dis 
Ziya aolrak.,43 Hamiyet Kaaımpap 

Dörtyolu frnn sokak 2. 

Aramızda dola
şanoaırdan 
bDrlkaçı 

~7. Bedbin 
Vazıtn: Haıa /Javut 

W'" Baştarafı 5 incide 
nu iki kardeı birbirini hacamat ederek 
baprıyorlar. Japonya, Çinl kendisi i
çin hususi ve lüks bır iğnelifıçı gibi 
kullanıyor. Bugünk-:i vaziyetten Fran
lı:onun memnun olduğu kadar Negrin'
in de memnun olduğunu kabul et. Ja· 
pon da memnun ç:'.in de trıemnun. De
mek ki harpten memnun olanlar harp 
yapıyorlar ve sulhten menınun olanlar 
sulhü devam ettiriyorlar. 

Fazla konuşamadık. Ben ıon cümle
lerimi söylerken vapur .da iskeleye pa
lamar venniı bulunuyordu. Bana : : 

- Allaha ısmarladık ... 
Deyip vapur dumanı gözlüklü baya· 

na doğru giderken dostumun halinde, ı 

- Sen bunları benim takkeme an• 
lat. 

Diyen bir eda sezdim . 

1 Varın-= _N_l_k_b_l_n_ 

ZA Yl - Şoför ehliyetnamemi, nüfus l 
kağıdımı, sıhhire muayene cüzdanımı, 1 
otobüsün muayene cüıdanıı, otobüsün as 
keri sayım kağıdını zayi ettim. Yenisi. 
ni çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. 

Hüseyin ollıt Riiştü Avcı _____________ .......... _________ ~------- 1 

ZA Yt - 7259 numaralı şoför ehliye--1 
timi, nüfus kağıdımı, muayene cüzdanı
mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan es-
kilerinin hükmü yoktur. j 

Feshane fabrikasında elektrikçi 
Hüseyin 

ZA Yt - 2000 SiC'il No. h şofllr tmntör 
chliyetn:ıınrınl znyi ettim. Yenisini alaca. 
.lımdnn eskisinin hOkmO yo'lctur • 

BUyUk ronKaye 

Transatlantikte cinayet 
Başlara/ ı 11 incide ) 

- Evvela sizin yaı:m söylediğinizi 
sanmıştım. Karınızı kurtannak için pek 
al~ yalan söyhyebilirdiniz. !l<~akat §imdi 
doğru söylediğinize kani oldum. Katil 
sizsiniz, sizi tevkif ediyorum. Havra va. 
sıl olunca zabıtaya teslim edeceğim. 
Kapı birdenbire a~ıldı. Arkac;ında mis· 

teri Kalder olduğu halde kamarot görün 
dü. 

Kamarot: 
- Misteri Katderi kurtarmak için e• 

!imden geleni yaptım. Fakat suçsuz in. 
sanların tevkif edildiklerini görünce ar • 
tık dayanamadım. Şim<li hu,eyi söyJi. 
yeceğim. 

Misteri KaldP.r kamarotun sözünü kes
ti. üzerinde yeşil ipekten bir ,pijama var. 
dı. Hal~ biraz ewel yaptığım morfin şı
rmgasının neşeli sarh~uğtı içerisinde 
idi. ~!indeki cıgaradan derin bir nefes 
çekerek: 

- Murat olacak bu ser!eri, dedi, Nev
yorkta beni rnôrfine ahıtırdı. Avrupaya 
geleceğini öğrenince onsuz morfin bula. 
mıya~rımı ve morfinsiz ya~wamıyaca. 
ğımı anladığım için bir köpek gibi arka· 
sına takıldım. Vapura bindikten sonra 
bana bir ampijl morfini yüz dolara sat
mağa başladı. Bu akşam bir ampul mor
fine J?cş ~'Üz dolar jstedi., üzerimde bo
zuk para yoktu. Çek vereyim dedim. 
"Çek beni tehlikeye SOkar alamam.. de
di. Istırap çektim, haykırdım. Doktora 
bana bir §ınnga yapsın diye yalvardım. 
Doktor razı olmadı. Tekrar Muratm ka. 
marasına gittim. O dudaklarında bir te.. 
bcssüm ''beŞ yüz dolan getirdiniz mi., 
diyordu. Yalvardım. Hayır dedi. Rovel
veri masanın üzerindeydi, arkası da 
bana dönüktü. Sil!ht kaptım ve herifi 
geberttim. Sonra korktum. Ampuleri da
hi aramadan kamarama döndilm. 

Komistt liôtdu: 
- Fakat nasıl oluyor da kamara kapı. 

sı arkadan kapalı ve kilitli bulunuyor? t 
Kamarot sôze kan~tı. 
- l\lbteri Kalder bana bolool bahşiş 

\erir. Onun için bu maceradan kimsenin 
haberi olmamasını istedim. Madamın 

attığı rovelverin sesini kimse işitmemişti. 
Herkes salonda dan!ıediyorou. Madam 
kamarasına girdikten sonra mU~it bit' 
fırsat bekledim. Doktor madamın yanı
na girince '"rası geldi, dedim. Muratm 
odasına girdim. Yatağın altına doğru i
kinci bir kurşun sıktım. Ararsanız bu 
ku~unu orada bulabilirsiniz. Sonra acı 
acı haykırdım. Ve derhal dışarıya f ırlı. 
yatak kapıyı dışarıdan anahtarla kilitle.. 
dim. Sonra ''Mösyö Murat, mösyö Mu
rat .• diye haykırarak kapıyı yumnıkla
mağa koyuldum. Sizinle beraber içeri gi. 
rlnce cebimde olan kapının anahtarını 

daha elektriği yakmadan evvel yere at· 
hm. Bu suretle madamı kurtarmak isti· 
yordum. Fakat başkasına zarar venneği 
de istireme.zdim. Suçsuz insanların itham 
edildiğini görünce dayanamadım. Haki. 
kati söylemeğe karar verdim. 

Sis ara~mda vapur boyuna dildük öttil 
rüyor, yukarıda orksetra halft çılgın 

çiftleri kolkola döndürmek için yorulma. 
dan c;ahyordu. 

Jaka döndüm ve sordum: 
- Dostum, bu mektuplar nereden e

linize geçti.. Smokininizdeki bu boya le
keleri nasıl oldu? 

Eski dostum rahat rahat nefes alıyor. 
du. Yüzünde derin bir saadet ve huzur 
vardı. 

- Çok basit, dedi, bu akşam Alis bana 
Muratla aralarında geçen münakaşayı 

anlattı Mektupların masanın çekmesin • 
de olduğunu söyledi. Derhal harekete geç 
meğe karar verdim. Murat dans salonuna 
çıkınca ben salondan sıvıştım. Nevyork
tan ayrılırken üst güvertede tayfaların bı 
raktığı bir ip merdiven olduğuna dikkat 
etmiştim. Merniveni aldmı. küpeşteden 

pencere hizasına sarkıttım. Yavaş yava~ 
aşağı indim. Pencereden girdim. Mektup 
lan aldım. Ayni yoldan yukarıya çık. 

tım. üst güvertede Mla kimsecikler yok
tu. Bu iş on dakika içinde olup bitti. 

- Ya siz kamara iken Murat dönsey
di? 

- Dôğtu denizin dibini boylardı! 
Ertesi gün şafak sökerken ayaklarına 

40 kiloluk ağırlık bağlanan Murat adt 
bir ı;uval lı;etisin<ie denize hrlatıldı. 
· Havra gelince misteri Kolder adliyeye 
trslim edildi. Belki becerikli bir avukat 
kadını hafif bir ceza ile bu :i~ kurtar
manın yolunu bulmuştur. 

Bakırköy icra memurluğundan: 
Hamdiyenin mutasamf olduğu Bakır

köyünde Yenimahallede 10 temuz cad
desinde eski 105 yeni 119 No. ile murak 
kam bir miktar bahçe bir taşlık bir oda 
bir mutfak ve bir tülumbah kUyu ve bir 
hala ve 1 inci katta 2 oda bir sola ve bir 
dolap ve zemin katı k~gir ve birinci katı 
ahşap bir evin borçlunun Aliden aldıiı 
paranın vadesi hitam bulduğundan bil. 
müzayede paraya çevrilmesine karar ve
rildiğinden ve birinci arttırması yapıla
rak kıymeti muhammenesi olan 800 lira· 
nın ~e 75 bulmadığından 2 ci arttırma 
i-7.938 tarihinde icrası mukarrer iken 
dairelerin saat 14 de tatili hasebile ikinci 
arttırmaya devam edilmediğinden bu ke. 
re 2 inci arttırma 8-8-938 pazartesi saat 
l 1 den 13 e kadar müzayedeye de\-am o
lunacağı \•e taliplerin kıvmetinin yiizc'te 
7,5 pey akçelerile 937.976 numara ile 
mahkemeye yani icraya mnracaatlan İ

lan olunur. 

Diplomalı bir EBE ve diplomalı bir 
lıastabakm ile bir de lı•dnte aranıyor. 

Talip olartlar hergün sabahlan saat 
9.30 a kadar Şi§li meydanında 201 nu
maralı ŞiŞLi oerrahf kliniği sahibi ope. 
ratör Dr. Cafer Tayyara müracaatlan. 

T. e. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
'ı:.lunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki planaaörc ikrami,ye daiı· 
~ılacaktır: . ' 

4 Aded 1 ,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 260 " 1 ,000 ,, 

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

DIKK AT: Heıaplarındtiki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN 'AŞAôl DOŞ
MIY ENLERE ikramiye çıktığı takılade CJfo 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarlhlerin
'°'"' rpkil .. rektir . 
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D iZB 
ıstaoouJ şubesi Müdürlüğünden: 

Karaköy Acentarığı:ıda tamirat 
ı - Dcnlzbank, Denlzyolları lşlet mcsinin Karaköy 'accntalığı bl· 

nasında yaıulacak tamir \'e tadil işle rl eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekslltme, 22 • 7 - 938 cuma günü saat on buçukta Şubemiz 

Materyal dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekte rln temlnatlarlyle yazılı gün ve 

saatte müracaatları. 

M 

• 

Yüksek ()eniz 'l'lcareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

ı - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve parasız 
dır. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. Mektebe 
girdikten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların orta. 
mektebi bitirmiş ve yaşları on be§ten küçük ve on dokuzdan büyük olmama. 
tarı şarttır. 

3 - Yazılma işi için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri mektebe müra. 

r AKSIRIK '-\ • 
ı • ' Eğinlileri nazarı 

EZL 
Matbaa işlerinizi Ankara caddesinde , 

Bütün gögv ÜS 1 B~ş~?.~~~~~ig~i d~!.~~u!~~!~~. ~~1~~~ız 
Telefon: 20845 ............................. hastahldarrn ın 

kara habercisidir 

Hashhk lhltmaJlerlnl 

6 R i P i 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde fev
kalade itinalarla hazırlanır. 

Rahatsızlıkları, ağrıları defet
mekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalbinize, mi.denize 
ve böbreklerinize yorgunluk 

Yavuz Sezen 
rlte) 

k d ve e .. Dünyanın bellibaşh moda merkezi olan Pariste a ın ·rert• 
tetzilik akademilerinde san'atm bütün yeniliklerini tekemmül etti er· 
şeret mada\yasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadın ve 5e 
kek terzihanelerinde büyük muvaffakıyetlerle çalışmış olan yavuz: pır 
zen ilk mütehassıs terzi olarak rr:cmlekctimize dönmüş, Beyoğlu ıııUf 
rrıakkapı 113 numaralı Gayret apartımanındaki atelyesinde sayın 

te ı ilerini kabul etmcğe h~şlnm·ştır. & 
••• j' .... ... ~, ...... -;~1.1ıı.· ').,.. ·~ _,. • :J .. 

r----------~ı 
Dudaklarınızın 
Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JO LI F Aı\'1 rujlannı kullanı1J12. 

caat edilmelidir. ıı 

4 - lsteklilerin Mektep Müdüriyetine karşı yazacakları ist'.danamelerine: 

vermez. 

icabında 3 ka,e alınabilir. is
mine dikkat, taklidlerinden sa
kınınız ve GRtPtN yerine bat 
ka bir ma(;ka verirlerse şiddetle 

,,, 
B~rber kardaşıar•~~tl' 
Piya:;ada iki misli fı)'ıı~ 
satılmakta olan e'bipl1 

markalı ve yabancı 53J/"/~ 
usturalarını .ş~şırtaıt 5tıı<' ve Baz.hurt markalı ıı ~tıf 
larımız piyasaya çıkıt''aı~· 
Halk ve Boz.hurt t!stıı;e fr 
rı en yühsek İngilı:t ,.r.ı~ 

rini. 

A - Hüviyet cüzdanlarım 
B - Aeı kağıtlarını 

C - Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdiknamele· 

D - Polisçe musaddak iyi hal kağıtlarını 

reddediniz. 
vec çeliP,inden AvrııP .. d~ 

• JI' ' 
E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını - Birıııcı sınıı Opeı utor -
., _ 6X9 eb'adınaa aıtı adet kartonsuz fotoğraflarını raptetmeJcri lazım. it> r. CAFER TAV \t AH 1 

dır. 5 - Yazılma işi 22 Ağustos 1938 Pazartesi ~nline ke.dardır. 15tekliler- Umumi cerrahi ve ı>ı~iı~ dunai!. e lelik +il -~~~~~~;._~:....::~~~~~~. 
· hh' · · ·· t k' d b' t kt t b 1 1 d 1 cerrahısı muteha ısı 

en meshur fabirkala.t Jef 
yaptırılmıştır. Oz k0'tıı".' 
nizin malı olan bu ~~e e, 
ları görünüz ve tecf\\~j: si' 
diniz. Unutmayın~ ti 
ze kendi milletindefl 

muaycneı sı ıye ıçın o gun saa se ız e ızza me cp c u unma ı ır nr. Rl. TIP FAI'Ol TFSJ S 
6 - Fazla tafsilftt almak istiyenJere ayrıca matbu bilgiden gönderilir. PA ~ SiS' .' Ni ~ . Son moda renk)C('"i var. Sıhhidir \'C 

Muhaberatta posta pulu irsali lRzı:mdır. (3!>87) A • 1 A 
Erkek. kadın ameliyatlan, dimağ Dudakları bozmaz 

1 
kası yar olamaz. Jı.111 

Nafıa Vekaletinden 
\'Uksek mühendis ve fen memurlarına 
Yüksek mühendis ve fen mektep lerlnden mezun olup da kanunen mU· 

keller bulundukları mecburi hizmet terini bitirmeden evvel her ne suretle 

darlarm bilhassa 4 Uncu, 5 inci ve 6 n cı maddelerdeki müeyyideler Uzerlne 
nazarıdikkatlerl celbolunur. (2452) ( 4509) 

. Dc11let Dem17yolları ve Limanları işlftt.-rre 

· Umum idoresı ilanla7ı 

l\1uhammen bedeli 1398 lira olan 62 adet gömme yangın msuıugu \'hidrant) 
ile 22 adet gömme yangın musluğu (hid rant} kutusu 28.7.1938 perşembe günü sa
at 10,30 da Haydarpaşada gar binası için deki satmalma komisyonu tarafından açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun ta yin ettiği vesaik ve ıoı lira 85 kuruşluk 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat. 
!arı lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa. 
rasız olarak dağıtılmaktadır. (4370) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 t.iradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000) liralık iki :ıdet mükafat vardır .•• 

estetik "yüz .. meme, karın buru~uk

luğu ve gençlik ameliyatı .. 
(Nisaiye ve doğum mütehassıs~ 1 

Sahibi: Fehmi A2zs1 
----------- Mehmet Bozkurt fi· ___ !_ .. _________ ! f~ ........ 1 ..... 1. 

Muayene sabahlan M e c c ~ n en 
8 den 10 a kadar U 

Oğlcden sonra ücretlidir. Tel 4408() 
Br,oi!lu Parm<ık'c<ını . Rumeli han. 1 -----··---

ilhan - ~ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank ::ısı 
16ı7ı1938 vaziyeti 

AKTiF Lira PASiF 
a...ı 

A.IUD sa.ıt llJJogra.aı 17 lö5 499 
B&nkuot, 

Ufaklık. 
• 
• 

• • 
• 

U&b.lld~kl !Uu.babl rleı ı 

1'ürk tlraaı; • • 
11.arlçteld mubablrleı-ı 

• 

Al tm satı kilognı H l 54 614 

AJtma t&hYill kabtl &ıerbeat 

dOTizler. 
Diğer d l' .. lzler ~e borçlu 

kllrln~ bnkJyeler1 , , • , 

B.a7Jne tabvWl'r1ı 

"'eruhte ecilleıı evrakı naktlyt 

Kanunun 6 - 8 inci mad
delerine tevfikan Hazine tara. 

rındıın vaki tt"dlyat. 

8enedat cUzdann 

Ra:dne bonoları, • • • 
l" .. qr1 senetler , , , , • 

Eııbam n l'nb~llftt cUzdanı: 

(Deruhte edlleıı evralo nail. 

!\ • l tıyenln karşılığı eııbanı .. 

~tabvtllU ltlhar1 lttymetle 

ı Ser~.st esham "' tılhvtlA.t 
4Y&Dıdıırı 

Altm ve dLru Ozerlılı 

rahv1111t ıı:r.ertn• 

Uiıuırdn rllu 

MubtelU 

2 l.130.ü82.00 
10.:> 10.7;; ı.-

1.3.f0.:172.41 

400..t l 0.02 

12.730.038.:13 
5.082.38 

4 t .003.70R.17 

460.110.(i!! 

&r11uı1t , • • 
lb U) ıı.ı llJl.Ut"lh 

Adi ve Cevlı.alAd~ • 
tııısuaı . 

• • • 

• • • 
• • 

ı 1:.ıavuıuekı Hanl<noUar: 
Deruhte edileo evrı&lu :uı.kUYt 

Kanunun 6-8 inci maddc
ıerıllt: Levıııu1..11 n,.zınf t.ar-1tA. 

0.183. 706.60 21.1)21.017.37 dd.D Yllkl teai,.al 

158.718.:;63.-

1 - 0 ,.,,7 fllO 143.000.014.-
1) •• ~ • " .-

.ı.200.000.-

:;3, 110.031.0:; 57.a l o.D37.o:-

3!>.:>18..118.48 

O.flOa.O!"m. 73 40.421.08H.:! 

101.241.R!! 
1>.2R4 .847 ,:;4 

L>erubte et<Jleıı evrakı ilaKUy. 

baklyesı. 

Karşılığı tn.nıamen alem ıılaralıı 

llA.veteo tedav1lle vazedilen 

rteesıtunı aıukatılft ııa"eleı> tecı 

•a.ı.ed. 

l'tı rk l.I ru.ı IUı•vdua tı 

Uövtı l'ııahhlidıı tı: 

Altına tabvtll Katıll c1öTIZler 

nııter l'!tlv' • ~, "' alacaklı 

l(tlrf!l11: r-11kfyeler1 , • , , • 

&luhtdU • ı 1 ı t 

Teau 

t Temmuz 1!>38 lorihindcn itihnrcn: 

o.:ısr,.mm.m ~ 
J.r.00.000.-ı 

t2.407.:;rn.7~ 

a:;8. ı 07 .2s;;. ı c 

İskonto haddi % 4 ,\Hın üzerine nvnns % 3 

2.712,234A11 
n.000.00 o.-

1:>8.748.:>63.-

rn.0:;1 .u-rn.-

143.000.614 .-

10.000.000.-

1 !l.000.000.-

65!J.22 

YekG• 


