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Harpt:en bahsettikten sonra Hatayda 
Japonya sulh Tecavüze yeltenen 
Yoluna girdi Suriyeli mHisler 

fiudut hadiselerini hal için Mos- ~.zaktan ~ir T~r~ askeri görü-
k ·· I . . nunce selametı fırarda buldular ova ya muza kere ere g 1r1 ş m ek . İskenderun, .24 (A. ~·!- ~~adolu &· mişlc:se ~e o sırad~ .yol ~.~rinde uzak-

Jansmın hususı muhabın bildırıyor: tan bır Türk askerının gozukmesi teca-

t e k I • f • d b 1 d İskenderun - Karaağaç yolunda Suri- vUzUn tatbik sahasına çıkmasına mlnl 1 1 n e u u n u yeli milisler Şeyh Süleyman Haddad ile olmuştur. Tecavüzün sebebi, Eti ~:kle-
kardeı,ıine sUngil ile tecavüz etmek iste. _.. Devamı 12 ıncıde 

l'okyo 2-
ltıenb d' " ·. (~ .. A.) - Yan resmi bir 
lt<ııne; an bıldırıldiğine göre Japon hü-
~ut hadiselerini, bilhassa Çan 

gufeng hadisesini, halletmek için Sov
yet Rusya, Mançuko ve Japonyanın mü

_. Devamı 12 incide 

Frankocular büyük -
muvaffakiyet 
kazanmışlar 

~~bliğ'.erinde "400 bin sivil 
nufus ele geçirdik,, diyorlar 

lsp - ----
anyada tıımhuriyetçilerin bir tankında askerler... W- Yazısı 12 incide 

Alnıanya, lng i ite reye 
Çekoslovakyayı 

s~, şikayet etmiş 
#llep ekalliyetler meselesinde Çek bd

ktrnetlnln lstenllenlerl yapmak 
''tlin lstemenıesl 

hlondra~ 2~ (A.A.) - Almanyamn 
}ta do ·~.1 els;isi Fon Dirksen Alman

t . nnıuıt"' tçırtceı- . ur. Mezuniyetini burada 
atı.. •tır s 1~h. . .. !ft,,1 • a a ıyettar mahfıller 
~ -~ cyh' ' 
~ Otura ~n Almanyanın ne tarafın. 

1 a~at ıc;.a~ını tasrih etmemektedirler. 
11ıııııalct ırın halihazırda Bayrötde bu-
01ıınaca ~ olan Bitler tarafından ijavet 
llerı gı llluhakkaktır. 

t llcrli~de neşredilen tebliğ 
t:ııbcr1: 24 (A.A.) - Dirksen'in 

tuıı ayn ·1 
~~e mu l e yapmış olduğu gö· 
•h ~ba b' nasebetiyle saı&hiyettar bir 
"'<l ' ır n t ~ 
11 a A!nıa 0 a. ~~retmiştir. Bu no. 
~lcbctiyı n sefırının mezuniyeti mü.. 

ltıberıae ~eda etmeden evvel 
.Yn'ı . 

imiş 

~ 
1 
zıyaret etmis ve Al • 

~_..Devamı 12 incide Çekoslovakya hariciye nazırı Krojta 

Ükkan ve mağaza
ların öğle tatili 

Saat on üçten on beşe 
_kadar sürecek 

--=Yazısı 12 incide 

lngiliz kraliçesi '(solda) Pariste Fransız 
cumhımeisinin zevcesile berabn •..• 

Fransız 
Hariciye Nazırı 

loglltere lle 
dostluğun 

değerini anlatıyor 
Paris, 24 (A.A.) - Bonne, Sar-• 

lat'da söylemiş olduğu bir nutukta 
selefi Delbosdan sitayişle bahset
tikten sonra geçenlerde Pariste Lord 
Halifaks Dalatdiye ve kendisi ara • 
sında cereyan eden mükalemeleri ha. 
tırlatmış ve §Öyle demi3tir: 
''- Fransız - İngiliz anlaşması biç bir 

zaman bugilnkU kadar bir zaruret ha. 
lini almamıştır. Yine hiç bir zaman 
bu anlaşma, bugilnkil kadar milkem 
mel olmamıştır. Kral Altıncı Jorjun 
Reisicümhur Löbrön'e söyledikleri 
gibi iki taraf arasındaki münasebet. 
lerin daha samimi olduğu bir devre. 
yl hatırlamağa imkftn yoktur. Hali 
hazırdaki beynelmilel milşkiilit ara • 
smda gerek hariçte ve gerek dahilde 
İngiltere ve Fransanm müşterek si _ 
yasetinin ·her tarafta. anlaşılmış ol. 
duğunu his,setmekle mahzuz4z. Bu si-

~ Devamı 12 incide 

Müthiş bir 
tayyare kazası 
Bir tayyare geçit resminde 

halkın içine dUştn 
33 uıu, 104 yaralı 

var 
Bogota (Cenubi Aınerikada Kolombi. 

ya cumhuriyetinin merkezi), 25 (A.A.), 
- Kampo dö Martede bir askeri geçit 
resmi esnasında bir tayyare halkın içine 
düşmüştür. 33 ölü, 104 yaralı vardır. 

Bogota şehrinin tesisinin dört yüzüncü 
yıldönümünü tesit maksadile bir şenlik 
programı tertip edilmişti. Dün sabah beş 
bin kişinin iştirak etmiş olduğu bir aske
ri geçit resmi, reisicumhurun ve hükQ.met 
erkftnmm huzurunda icra ediliyordu. 
Geçit resminin sonunda mülazim Sezar 
Abadiyanm kullanmakta olduğu avcı 
tayyaresi, askerin üzerinde az bir yük
seklikte canbazlıklar yapmağa başlamış
tır. Birdenbire motör zayıflamış ve tay
yare reisicumhurun tribününün yam ba. 
şmda yere düşmüş ve ateş almıştır. 33 ö. 
lü ve ıoı yarnlı kaldınlmıstır. 

Bütün şenlikler tatil edilmiştir. Mern. 
lekette yeis hüküm sürmektedir. 

Eyüpte bir ciğerci 
arkadaşını, karnını 

yararak öldürdü 
Yeni cUrmD meşhut kanunu mucibince 

Katilin muhakemesi süratle 
ve tahkikat 

biterse bu akşam yapılacak 
Dün akşam üzeri Eyübde çok feci bir 

cinayet işlenmiş ve ciğerci bir Arnavut 
bir arkadqmı ciğer bıçağıyla kamını 

yarmak suretiyle öldilrmüı,ıtür. 
f yübde Derviş Ali mahallesinde otu

ran §ahin oğlu Yahya ile Ciğerci Rece-

bin araları bir kadın yüzilnden çoktanbe
ri açıktır. Evvelce ciğerci Receble mU • 
nascbctte bulunan bir kadın, son za • 

manlarda onu tcrkederek Yahya ile ya
§8.mağa başlamıştır. Bu vaziyete çok kı-

_.. Dıvamı 12 incidı 

Mecidiyeköyünde 
otomobil kazası 
Bir otomobil hendeğe yuvarlandı, 

lçlndekiler muhtelif yaralarla kurtuldular 
Dün ak§im Mecidiye köyünde müt-

hiş bir otomobil kazası olmuş ve dört 
kişi ibir mucize kabilinden ölümden 

kurtularak yalnız vücudlanrun muhte. 
lif yerlerinden yaralanmışlardır. 

Di11 doktorlarından Ali Fehminin 
idaresinldeki hususi otomobil içinde üç 

kadın bulunduğu halde Şişliden Bil · 
yükdereye doğru gitmektedir. Kadın

lar İsmet, Naciye ve Beldriye isimlerin
dedir. 

Otomobil Mecidiyeköyünü geçmiş 

ve bu sırada Ali Fehmi gaze basarak a
rabayı ıür'atlendirmi11tir. 

Fakat işte bu sırada yanından geçen 
başka bir arabayı gÖl'erek şaşıran Ali 
Fehmi birdenbire direkliyon iodaresini 
kaybetmif, otomobil aüratle yolun ke. 

narındaki hendeğe yuvarlanmıştır. Fa· 
kat sürat çok fazla olduğundan hende· 
ğe yuvarlanan otomobil hızını alama -
mış' ve bu hendekten çıkarak kenarda 
bulunan tarlaya devrilmiştir. Bu müt
hiş sademe karşısında otomobilin içinde 
kiler birer taş parçası gibi dışarı frtla. 
mışlar ve her biri bir köşeye düşüp kal· 
mışlardır. 

Hadiseyi etraftan görenler yetişmiş 

ve müddeiumu~i muavinlerinden Neca· 
ti ve Adli tabip Enver de gelerek yara
lıları muayene etmişlerdir. 

Vücutlarının muhtelif yerlerinden 
yaralanan İsmet, Naciye ve Bcldriyc 
Şişli Şifa yurduna kaldırılmışlar, yalnız 
yarası pek ağır olmıyan doktor Ali 
Fehmi evinde tedavi altına alınmışlar
dır. 

Bükreşte muhteşem 
• • cenaze merasımı 

Yarım milyon 
kişi merasimde 

bulundu 
Bükreş 24 (A.A.) - Bütün hüku

met merkezi halkının umumi sükun 
ve huşu içinde geçen geceden son
ra bu sabah, ·kral sarayında taht sa
lonunda, kralın, kral ailesi efradı
nın, yabancı krallık aileleri prens 
ve prenseslerinin, yabancı memleket
ler mUmcssillerinin, kral müşavirle-
rinin ve yiıksek devlet memurlarının 
huzuru ile, Moldavaya metrepolirll 
Nlkocdlm tarafından bir dini Ayin • 

1 
yapılmış ve saat 8,30 da valde kra
liçe Marlnln cenaze alayı saraydan 
hareket etmiştir. 

--=Devamı '4 üncüde 

~--.:ı-,-....--. ~ ~.r• 
Ölen Romanya t•alide kraliçesi Mari 20 

yaşındayken ... 
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:Kadıselu, t;J,iclec 
S. M. Altıncı 

} orj'un 
Fraıısayz ziqareti 

Yaza ;ı : Nizamettin Naı if 
Britanya kralr majeste altıncı Jorj ve 

genç kraliçe Elizabet, üç gece dört gün 
devam eden bir misafirlikten sonra, 
memleketlerine dömüş bulunuyorlar. 

Parisin her tarafını ve Kale - Paris 
hattındaki istasyonları saran taklarla 
bayrakların, defne dallarlyle süslü ıü. 
tunlann ve rengarenk ampullerin halci 
yerliyerinde durduklarım - görmediği

lllU lıalde - söylemek mümkündür . 
Zira, Fransadan gelen haberler, Britan
ya kral ve kraliçesinin ziyaretin.den ne 
aıkın ve ta§krn bir sevinç duyulduğanu 
kifi derecede izah edebilmektedir. 

Bayram içinde ve bayramını !devam 
ettiren bir Puis var. Böyel bir bayram, 
umum? harp sonunda galip orduların 

kumanda heyetleri şerefine yapıldığını 
bildiğimiz büyük zafer bayramından • 
beri, bu şehirde ilk defa görülüyor. Bu 
muhakkak. 

Umumi harp milttdiki müteveffa 
be§inci Jorj ile zevcesi kraliçe - lmpa
ratori~e Madden tam yirmi yıl s-onra, 
Parisi resmen ziyaret eden oğulları ma
jeste altıncı Jorja ve zevcesi majeste 
Elizabete Fransanın gösterdiği çehre, 
bu memleketin, ötedenberi ehemmiyet 
verdiği İngiliz dostluğuna, dünyanın 
bugünkü şartlan içinde, eskisinden ne 
derec:e çok müftekır olduğunu açıkça 

izah etmektedir ki Franı:a 'bunu sakla
mağa dahi lüzum görmemektedir. 

İngiltere hükümdarının Fransa Ha. 
riciye Nezareti bin~sı olan Kedorscğ 

sarayında ikamet ettiği dört gün ve üç 
gece uzunluğunca, Frankist İspanyaya 
dost ve ldüıman olanların Fransasından 
eser &ezilmedi. Fransa, bütün sokak 
rürültülerini, sağdan ve soldan gelen 
bütün tahrikleri, bütün o mUstear sos
yal gümblirtUlerini susturdu. En temiz 
gömleğini, en şık frakını giydi. Altıncı 
Jorjun geçtiği yollarda, İngiliz tahtı

nın, İngiliz sosyal telakkilerine uygun 
bir dostu hal:nde saf tuttu. Altıncı Jorj 
ile zevcesini selfimlryan başlaı'.da sos
yal doktrin ayrılığı ve aykırılığı görül. 
medi. 

Alkışlıyan ellerden ise yakın sandan 
bir kardeı kavgasının bütün hançerleri 
düştü. 

Büyiltülmilş Almanyamn şefi bay 
Hitlere, Romanın. Markus Avrelyanus, 
Çez:ar ve Silla günlerini hatırlatan ;ılay· 
lar tertip ettiği günlerden bir "iki ay 
ıonra yapıl:ı.n bu ziyaret, hiç şüphesiz 

büyük bir siyasal ehemmiyeti haizdir. 
Roma gazeteleri tarafından, İtalyan ef. 
kan umumiyesine, alelfi:de ve tabii bir 
hadise imiı gibi aksettirilmekte olması 
bu ıiyasal kıymet ve ehem:niyeti göz
den silmek şöyle dursun azaltamaz bile. 
Tamamiyle askeri mahiyet arzeden bu 
ıeyahat, başve1dl Daladiye ile Bonenin 
Londra ziyaretinden sonra, yani Fran
aanın, an'anevi vatanperverliğini ve 
milli birliiini korumak kudretine ana. 
lik bulunduğu Londrada anlaşıldıktan 
a.?nra yapılmıı bulunuyor. Fransanın 

Hataydaki Türk milli davasına tam bir 
ıaygı göstermesinin ve Şarki Akdeniz· 
de emniyeti bir kat daha kı:.vvetlendi
ren bir Türk - Franeız doatbk anlagma
ıının bu h!diseye mutlaka takaddüm 
etmiı olduğunu da unutmıımıık lizım. 
dır. 

Demek oluyor ki Majeste Kral Jorj, 
ancak, Ingilterenin beğenebileceği bir 
Fransayı ziyaret etmiıtir, 

f ngilterenin beğenebileceği Fransa, 
Mlıl bir Fransadır? Ve bu Franga ile 
tngiltere ne i§lere girmek kararındadır? 
ln&iltere krallarının Hind imparatorlu-

_.. Devamı 4 üncüde 
Niumeddin NAZiF 

Duglan Korrigan ism1ndeki bir Ameri lıalı tayyarccinin tek satıhlı rski bir tayya rt ile Amrrikarfan 1rla11daya geldiğim 
}'azmıştık. Tayyareci, Aı:rupaya gelmek 11iycli11do olmadığını. Ncvyorkta,; kalkıp Uıs Ancelo!:a gitmek uzere yol!Z çıktığı
nı söylemişti. Kendisine göre. tayyarenin istikamet 6.lclini Oj'ar ederken diiştügli bir hata bu sryahcıtc sobe b olmuştm. 

Dııglas J\orrigan'ın tayyaresi dokuz sene evvelki tiptedir ı·e Lindberg de, 1927 de atlas Okyammmu ilk defa böyle b11 
tayj'are ile aşmıştı. Korrigan bıı tayyareyi bundan beş sene evvel bizim paramızla 400 lira kadm bir paraya almıştı. 

Rcsimll7de btl tayyare. tayyareci lr 1atulnya indikten sonra t•e Amerikanın Dublin sefiri ile brıaber gorülityor. 

Vels'ln Filminde 

Etekleri tutuşan 
aı list ! 

Muhayyel şey-
leri yazmakta 
mahir olan meş • 
hur romancı Vel
sin bir senaryosu 
filme çekilmişti. 

•'istikbalde ola
cak şeyler., ismin
deki bu film çevri. 
lirken başroller -
iden birini almıı 

ola., artist Şeyla 

Naysmut'un başı

na bir felaket gel
mişti: 

V els, bundan 
iki yüz sene son· 

Mis Şcyla raki insanları tu • 
haf kıyafetlerle gezdirmektedir. Er. 
keklenn üzerinde parlak zırhlar, ka
dınların üzerinde de ince, kelebek ka
nadı gibi bir maddeden elbiseler var
klır. işte kadın artist bu şık elbisenin 
kurbanı olmuştur: 

Film çevrilirken, artistin etekleri 
birdenbire ateş alıyor ve Şeyla çığlık. 
larla koşmağa başlıyor. O, telaş içinde 

koşarken alevler bütün vücudunu kap
lıyor ve etraftan dar yetişiyorlar ve 
kızcağızı muhakkak bir ölümden kur
tarıyorlar. 

Mis Şeyla bu kazadan vücudunun 
bazı yerleri yanarak kurtulmu~tur. Bir 

müddet hastahanede yattıktan sonra, 
çıkan artist timdi film 1irketini dava 

etmiş ve binlerce lira zarar ve ziyan 

istemi~tir. Fakat mahkeme, kazada 
artistin 'kendisini kabahatli bulmuş ve 

§irketin zarar ve ziyan vermeğe mecbur 
olmadığını bildirmiştir. 

Kim olduğunu 
zınutınu:ş ! 

Re~ini gördü~ünüz bu genç 'k:m 
olduğunu unutm;,ıştur. iamiı i bilmiyor, 

evini, anasıru, babasını hatırlamıyor .• 

Bütün muhakemesini ve hatırasını kay
betmiştir. 

Lon:Irada bir akıl hastanesine yatın. 
lan bu 1 7 yaşlanndaki kızm ailesi polis 

tarafından aranmakta, resmi gazete -

terle neşrolunmaktadır. Şimdiye 'kadar 
kızı tanıyan kimse çıkmamıştır. 

Johor su ltanı 
nişanhsın ın peşinden 
Londraya mı gidiyor? 

Johor Sultanı, İrlandalı kansından 

aynldıktan ıonra Mis Lidya Hil ismin
de bir genç kızla evlenmek iıtemişti. 

HattA bu İngiliz: kızı ile nişanlandığı, 

yakında evlenecekleri haber verilmi~ •. 
ti. 

Fakat, Sultanın Hindistan civarında-
ki memleketine giden Mis Hil, annesi 
ile beraber buglin Avrupaya dönmüı 

bulunuyor. Marsilyada büyük bir me- ı 

ra1dı kütlesi tarafından karşılandığını 

görünce, Sultanın eski 1ıişanlısı: 
- Ne var? Ne oluyor? Herkes be· 

nimle neye bu kadar alakadar ? diye 
sormu§tUr. 

Kendisine Johor sultanı ile olan mü. 
nasebatı sorulmuş, o zaman Mis Hil : 

- Aramızda hiç bir şey yok, de
miştir. Sultanla ne nişanlandık, ne de 
ayrıldık .. Kendisinin sadece ahbalıı 

idik ve bir müddet aaıayda misafir kal
dıktan sonra geldik .. 

"Sultanla dargın değiliz. Yakında 

tngiltercye geleceğini söyledi. Karşıla
şırsak tabii konuşuruz .. ,, 

Fakat, şayia• gittikçe büyümekte, 
Mis Hilin sultanla darılarak Avrupaya 
geldiği ıöylenmektedir. Kızın "Sultan 
yakında fngiltereye gelecek., demesi 

Kazanan 
kucağında 

Kedi sevenler 
klübü 

Londrada bir sergi 
açta 

Londra bugünlerde büyük bir kC'.Ji 
hücumuna uğramı~tır. Fakat tek başla. 
rına gelseler, tehirdc dolaşmaları ken
dileri için tehlikeli olacak olan bu hay
vanlar yalnız değildir, sahipleri ile be
raber gelmişlerdir. 

Bu kediler açılan bir sergiye iştirak 
edeceklerdir. Sergiyi ''Kedi sevenler 
klUbü,, açmıştır. Sergiye getirilen kedi-

ler hep bu klüp azalarının kedileridir. 
Bu sevimli hayvanların sahipleri ekse. 
riyetle ka'drndır ve sergide kedilerinin 
başı ucunda beklemektedir . 

İlk yapılan müsabakada Mis Hansi
yon Sankist isminde bir genç kızın ke< 
disi birinciliği kazanmıştır. Kedilerin 
cinslerine göre daha bir çok mlisaba ,_ 
kalar yapılacaktır. 

Mis l.idya Hil annesi ile benl>er 
Marsilyada 

de hükUmdann onu takip ettiği, barış. 

mak, tekrar nişanlanmak ve evlenmek 
istediği ıcklinde tefsir edilmektedir. 

1..ondra - Ne vyork 

Hava postaları 
(İelecek sene 
başlıyacak 

Amerika ile Avrupa arasındaki son 
tayyare uçuşları, artık bu iki latayı 

muntazam hava seferleri ile bağlamak 
mümkün olacağını düşündürmektedir. 

Amerika ile Avrupa arısında tayya· 
re postaları tesis işi uzun zamandanbc. 
ri tetKlk ediliyordu. Geçen sene bir ta
raftan Fransızlar, diğer taraftan Ameri
kalılar bu i~e teşebbüs etmek istemiıı -
ler ve tetkiklere giri§mişlerdi. -- -

I • 

T ecrü':>e sefu.?crl yapacak olan 
tayyarelerden Merküri ve ku

mandanı kapiten Benet 

Muhtelif Atlas ve Okyanos uçu§la. 
rında ta1dp edilen yollar gözden geçiril
miş ve seferler için en müsait yolun 
hangisi olduğu tesbit edilmiştir. 

Fakat, seferlere başlaıunamıştır. Çün
kli yolcuların fazla olmıyacağı, bunun 
için masrafın kapatılamıyacağı anlaşıl. 
mıştır. 

Ayni meseleyi bu sefer İngiliz hava 
yollan idaresi ele almış ve gelecek se
ne Amrikaya muntatam hava postalan 
tesisine karar vermiş bulunuyor. 

Bunun için evveli on beş tecrübe ya 

~5 TEMMUZ - 19~ 

H . .\SAX Kum~·aur ua:ıuor: 

• ıif111tl' 
"llukQıııeı çimerılo) u de\'Jetlc.Ş J\ff'So 

k:ırar n·rıni~. Ihı lı:ılıer geçen h:ıflll 19 çı
dcıııı kı) ıl:ırıııda t;ı·zerkcn kııl:ı~ıırı• ıd ~ 
l.ın bır şıkıiyctı blıt• hatırlattı. ıonı;tıec<" 
ta )"npılan ınülııın inşnal açın iki ıı> pn 
çimento slpıır15 l'ılılmış. Parası d9·ııdt ~ 
,,ı.ıı nk HÖnılı·rilıııış. Fa kot tröst hııfl"" ·n ı~ 
lı)'l'n ('ınıento fıılırikaları bu pcşı çiıııt 
'ifpııri,e hiç ı·e\"OP hile verıııeınfş. 61 
tonun kullıınıl:ıcaRı ınşoat işlrri dt' 
)'Uıtı<;IU kııltnış. ı} 

Bundıın sonrn şıklıvı:ller b:ı"lııtll 
şikin·cllcr ilıl'rine çimento 
mi, rlrrsinlı. Hayır. l'\lhayet 
n•rchjli cel"ap şu imiş: 1~• 

- iki ııy cı·ı·rl sipari-şinlz için n' 
kcsllmi-ştir,, ~ıl ~ 

Bu sc"ızün ınana~ı anlaşılı~·or. dC dl~ J 
Çimento sipııriş f'ricnlrrin grinıter. ~ 

ıııı•·· p!!şin parayı çlnı~ıto fabrikıısı il ııron 
buzunıı da kc<imlş. "Gönderilen P 11~r'~ ıılrfık. F.limizderllr.,. diyor. Fıık111 ~ ıt 
olrlıktan ve makbuzu ela kcı;ildiktenıııır 
iki ay Rcçll~I halde nt•drn doıovı ç 
ı;öndrrllmcdi~i izah edllmi~ orl,. 6 r 
~ 

Hastahanelerde ücret 
meselesi 

p t.:l'AMI SAFıl 11a:ı11or: 
~ 

J;lıl~ 
"İslıınbulda fakir hııstalorın ço 111 

le bcd:ı,·a hastanelerin azlığı ıır:ı§ C•' 
nisbets-ir.lik, romanlarmııın geçen b'' 
tura sclJeb oluyordu: Ayni yatnkllld•rı ~ 
iki hastanın yatırılmoın ve bunınr 
rf nfn öJOı·crmesi gibi. 18 rırıı ~ 

Senelcrdcnheri en büyük dok1°:1111 ,ıııı 
la gazetelerimiz yeni hastaneler ) pi~ 
,·cya hiç olmazsa mevcutlara f:ııl~nııııf> 
yonlar ve yataklar ilAvc ediJınesl tf!lv° 
nu lhti ·acın 4lddctine un;un bi~ .1 jr~ ; 
le telkine çDlışlılar. Halliı elektrık ş srt' 
elen geri alınncnk mllhimce bir ~ııııı" 
bu hastane ihtiyacına karşılık 111 

tektir edilml$, dlnlelilememlşti. .,,1,ı.ıfl 
htanbul Şehir l\lec-lisl, fakir ııa ,rt\ 

cokluğile beda\"8 hastanelerin aıh~ • ., 11'11 
dakt nishetslıliiU tam ters ınrafln ıı•t' 
lcttl: Hastaneleri çoğa!tm:ığo ~· 1,fl ~ 
yerde oııJara mfirarant eden l}ıışt~, ~· t 
zııllma#a karar verdi. Bunun için ı.-1ed: 
talardan ilcret alma)'l Sıhhiye ,.~o~· il'~ 
kabul elllrdi. Böylece, hic şliphe 3 ,Jf 
tanelere mfiracaat edecek hııstaııır 
cak, fakat hastalık çoğalacaktır. ~ı.~ 

1. l•P"' JI 
Gerçi fakir olduğuna dair po ıs rl ,. ,. 

na mlhtenft bir mahalle 1Jmiihll~11ıı~.Jf 
ren mnhtac ha~talardan gene P"~r0ıılf'~ 
muına karar verilmiş. Fakat "" rt'' 
faki r ha~lalan himaye eden bu k-~e ı:ılf l 
klkalle onların aleyhinrledir. BlS' s"r!Jl rı 
mllhaher ele geelrmekft'ki me"'hur ııı'~" ı 
lan bir tarafa tıır:ıkınız; esııst" tıa<l' 
kUi ııelrniyl"n hn'il:ınl"lcre par:ıll ı.•'rtıı' 
lişO,Oncf', rtıklr hnstalnro hiç yer 
cnklır . ., 

~ 
Kıskançhk . 

110'' 

SAB/11.-t Zekuiua Sertel ya:ı C 

"'" ı;ıs• ı 
"Hnpishnnclcrlmlzi cloldurıın ~111• ~ 

lık ınahkömları, katilleri b:ışlı ~8;,. () 

kik edilecek içtimııt bir ıncı·ııı ttlj~~ 
halk tııbakaları arasında nıımus .11 ~ 
nln iptidai olmıısı bu dna)·ctıcr~JcP f 
Jerlnden biri ve birincisidir. llt 10nt• 
dl nnmus \"e nlıl6kından ıncsU ul d .ı 

rııcs .,-r 
hallenin namu!lundan kim~ 11111• tf' 
clir. Eski baskınlıır hu fptidııl '/. ıııtjll ıd' 
bır ölçü~n Mi. Simdi mıılınllc01;,ıı -:l 
nu, ve dd:ıhı umumiyeyi bozl11° ni1' e i 
le polia, imam \"e muhtar kin1se1'İ iP1d' 
mlldahoJe edemez. Bu, kanund~iJd~r· ~ 
namus zihniyetinin hir tekarnÜ. 1ıe ~ I 
dl fertlerdeki hu iptidai zihrtl~~ir ~,ı 
dele etmeliyiz. Kıııkançltk 11-pr, ,,. 
veya kadına ancak ondllll ·pıid,ı f 
hakkını verebilir. Ôldünnek~ ~8ı;ı•''ırl"' 
mus telıikklsinin bıraktıltı bır f ıed1' 1 
nunun huna kıırşı daha kU"'°'et ;,-e, ~ y_" 
olmac;ı, halk orasında cinsi ıertı5~ıııı'el 
lôk telılkkileri bu clnayctlerlrt~tılı1S ftl, 
helen olsun gecebilir. En nı.~ ·rsıııl 
h:ılkın itlimai terbiye ve sc~ ~ 
sdtnıckllr . ., "J'ı'' 

rıt''ıı . o; 
pılacaktır. İngiliz hava yolla . d'~.Jf 
küri, Albatros ve Kabot iSfll~fl edil"'. 
tayyaresi bu tecrübelere tah'

111 cP 
tir . b•tl'f'ıı" 

Deneme uçuşları yakında rJif ~ ~ 
muhtelif havalarda ve ayrı te de ~r 
da yapılacaktır. Bu tecrübeler~ e 
gidi§, geliş yolları ayrılacalr, ,,rilıı' 
iki seferde, ayııi yolu takiP t ı1' 
dilecektir. V'"dr' I 

Bu tecrübelerden sonra. tt1" :f 

Nevyork arasında muntazatıl •t ti' t 

f ı . . . . . 1 e tef., "~.ı 
er en ıçın en ıyı yo -v .. ı.1'' .,., 

ferleri için en iyi yole -u~ ~eft' 
edilecek ve postalara gclcce 
}anacaktır. 
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::J(,a11ata daic -Ahmed l?.ef ik 
1-( lYMETU arkadaşımız tarihçi Re.. 
lLf. şat Ekrem KnM• merhum Ahmet 
~ık'" -:ı.w• 

b k ın hayatını kısaca anlatan bundan· 
ri~~d·a onun tarih kitaplarından ~·e şiirle
t en Parçalar ihtiva eden küçük bir ki-
ap ne~retti:Ahmcl Refik hn;•nlı ser. 

11ıe •• , , ~ 

çu §ıır ve yazıları ( J). Reşat Ekrem Ko 
Ja ·bAhınet·-~efik'in çok seYdiği Ye iftihar 
h ahsettıgı bir talebesi idi; kendisi de 
Ocasından, civanmerd kalplere vakıc:an 

ınuhabbe • ~ 
'"al . tkar hürmetle bahsediyor, onun 
~ nız ıl · · nı mının değil, şahsının da unutul· 

arna ına çalışıyor. 

C~hmet Refik. çok çalışkan adamdı. 
kaç çddenceck bır ya~ta ölmesine rağmen, 
. efa kendisinin de haklı bir gururla 
~Yled·· · ali 1 ıgı ~ı?i, "boyunca kitap yazmıştı ... 
1\. nkarın ıçındc tarihin her çec:idi vardır: 
•vıe ·t . " 
ftenı ep kıt~bı, romanı andıran tarih, şu 
sırf ~çe .tabıri ile ''vulgarisation,. eserleri. 
........ .e. ıkalara dayanan kuru, ağır tarih 
"

1•'a1 ı y · 
turı · anı Ahmet Refik tarihe her 
hal'u hızmet etti: onu çocuklara öğretti, 
Ilı~~ evdi~i. ilmi çalışmalan hazırladı. 
\er onunkı kadar dolgun bir münev. 
b· ·muharrir hayatı az bulunur. Tarihin 
ır teı. k 1 

si 13 " o una merak etmemi5ti: feJc;e!e. 
rı~ı ~zan tatlı tatlı, hazan ilmin kandı. 
b' \e \'ekarlı dıli ile anlatır, fakat hiç 

o~u z~ma~ tarihten bir ders çıkannağa, 
J'ıfın ~ a ... bır fikrin, bir ''dünya s::örü~ü .. 
dı ogruJuğunu iı:;bat etrneğe kalkı~maz 
ru. 

1~~nu bir ek. iklik diye söylemiyo
kürn'. 0 rle olma._ı belki daha iyi idi. çün
"et l anlı~ hükümler vcnnC'kten. yan hı:; 
·• •~eı • 
Zat er çıkarmaktan da kaçınmış oldu. 
rna· n zamanımız - belki de humanis
he ~~ Pek SC\medıği içindir - öyle tari· 
Yor :anan nutuklan pek bab sayını. 
gibi. ~ alnız ilme, vekayiin sadece olduğu 

A aklıne kıymet veriyor. 

denı~~et Refik şair adamdı. lyi şairdi 
~e }orum, gerçi kendisine - buna pek 
~ar~~ıret \'erdiğini bildiğimiz için -
ı.. .;

1 arını, Çalluıame'sini ballandıra 
'~~dıra methcderdik, gözleri parlar: 
ha e benim e\·lfidım~ .. derdi. Fakat şa. 
tQk film olmak ile iyi şair olmak arac:mda 
srnd ark\ ardır. Hatta bürük ~irler ara-a ., . 
ıann, .aır adam, ın bulunduğunu pek 
ra !11 trnıyorum. Ahmet Refik. ilmi ile uğ 
du}d a~ı~r zamanlar, tabiat karşısında 
lu'" ugu ~de hi !eri sadece, yani çocuk
ln. ~nda alıştığı nazmın ~kli ve dili ile 
-~·l'rdı B 

'e C · u suretle yüzlerce şarkı yazdı 
lllanJıonuı adlı kitabında topladı. O za

ar: 

'• - Hocam d · · b d C >nl . .. · emı~tım, unun a mı 
l~efı~·~un tarihi,, korun, tarihçi Ahmet 
~ır. ın kitabına bu isim daha çok yara--~andı'"en benim gönlümün tarihinin ka. 
ısjll'ı te~~ı mı. zannediyorsun ki öyle bir 

•·e . ıf edıyorsun? dedi. 
l ırınci 'Jd' arı d .. cı ı dersiniz, ilk ve orta çağ. 
" l'rı;ınız 'b' . Gönıu " gı ı c:özler de para etmedı. 
zı olrn ~un tarihi,, derneğe bir türlü ra. 
İtirar ~c 1', Hiç şüphesiz iyi etti. Kendisi 
derın e mıyordu ama zannederim ki o 

Seı;di:i Ç~t~a şiirlerin üzerine, hürmetle 
'derniy illın adı konmasın~ tahammül 
biatinct:~u.Bu da ilmindeki ciddiyeti.ta 

1 n aleti gösterir. 

'(J) S" Nrullah ATAÇ 
~t kitabevi. 25 kuruş 

Amerika 
~aızine nazırı 
arıste Reisi Cu m

ı> .tıurıa oörüştil 
b arıs 2 fiiı "'! , s_ . . . 

Otgent Arnrıka Hancıye nazırı 
'al~t et a • .,, &aat 23,55 te buraya muva. 
"'tıdonı.ılllış ve hükumet namına Mar -
4tt:ıan . n hususi kalem müdürü tara· 

'h lStikb 1 , , . 
(\eisicu a edılmıştır. . ' 

lıa~ine tnhur ile refikası, . Amerika 
~ab naıırı M 
l:ı Ul etnı· orgentav ile refikasını 

llti .1§lerdir. Nazıra Amerikanın 
et 11efın v· 

ll:ıekte . ılyam Bülit refakat 1'l idi, 
lı a~ırın ı· . 

at "ib· ıyaretı teknik bir seya-
d0s C) 1 de~·ı 

lltığun gı • Fransız _ Amerikan 
?)ıekt un bir tezah"rU dd .1 •• }. edir u a e•.ı.J. 

ıu ...... : 
tı 1 "1a ıleyh · 
ıJ r atın1 t.i a ın ~aliye ve iktısat na • 
~~et.hı let: reu. esnasında mali va • 
d ilkat bu tk edıleceği muhakkaktır. 
h. tı 8otırll noktayı nazarı tantilerin • 
"<llıh m"h' . 

telllcJ . ll ım bır karar ittihazı 
CorUirnektedir. 

Geçen giin ölen Romanya valide kraliçeSi '/l!ari için diin Taksimdeki ortodol~s ki.} solosluğıı mensupları, ecnebi konsolosluklar miimcssillcri ve vali Muhiddin Usliitı· 
lisesi11dr. (ıyin yapılmıştır. Merasimde şelı rimizdeki Rommıyalılarla Romanya kon- dağ ·b11lwımuşlardır. 
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Toprak 

mahsulleri ofisi 
A~ uslosun on beşinde 

i~e başlıyor 
Teşkilat projesi evvelki giln iktısat 

vekıli Şakir KcRcblr tarafından tetkik 
ve tasvih edilen toprak mahsulleri ofisi r 
bundan sonra teşekkül yoluna girmiş 

olmaktadır. Ofisin yeni mahsulün piya. 
saya çıkması tarihi olan on beş ağus
tostan evvel faaliyete geçmesi takarrür 
etmiştir. 

Toprak mahsulleri ofisin umum mU -
dUrlük merkezi Ankarada bulunacak ve 
umum mUdUrlllğUn Uç muavini buluna • 
caktır. Bu muavinler umum müdürlüğün 
hububat, silolar ve uyuşturucu maddeler 
servislerine bakacaklardır. Bu 5ubeler
do aynca kısmılara ayrılmaktadır. 

Toprak mahsullcıri ofisinin 1stanbulda 
hir şubesi lıulunacaktır. Bu şubenin si
lolar vo uyu§tuucu maddeler kısımları 
bulunnc:ıktJr. Hubııbnt İ§leri doğrudan 

do!';'Tllya merkezd<.>n idare cdilecl'.'ktır. 
Ziraat bankasının biıtün memlekC'te 

yayılmış olan 42 buğday mubayaa mer
kezi olduğu gibi toprak mahsulleri ofisi 
tarafından devralınmaktadır. 

Oris umum müdüril Hamza Osman Er
kan merkez teşkilatı için Ankaraya gi
decektir. 

lhra~ mallarımızın 
standardizasyonu 
Tam bir aydnnbr.?ri şehrimizde <levam 

eden ve yeniden muhtelif ihrac madde
lcrimlzln standardizasyonu gaycsile ya-

pılan toplantılar bugUn öğle üzeri sona 
ermi§tir. Son olarak ihraç edilecek ya
pağılar için standard nizamnamesinin 

tanzimi ile uğraşılmış ve bu gün ö:;lcden 
evvel yapılan toplantıda bu nizamname
nin nUnıuno hükümlerinin son d~fa göz
den geçirilmesi tamamlanmıştır. 

Şehrimizde yapılmış olan toplantılarla, 
§İmdiye kadar standard olarak ihrac o
lunan yumurta, fındık, palamut ve pey-

nire yeniden, buğday, arpa vo tiftik ve 
yapağmm da katılması yoluna gidilmiş 
olmaktadır. Bu son dört maddenin stan. 

dardizruıyonu için hazırlanan projeler 
Samsun ve Ankarada yapılacak toplantr
Jarda da Hazırlanacak olan portakal, 

zeytinyağı ve derilerimizin standardi -
zasyonu hakkındaki nizamnamelerle bir
likte iktı.sat vekaletince gözden geçiril-

dikten sonra devlet §Cırasına sevkoluna- , 
cakt.ır. 

Toplantılar münasebetiyle §ehrimizde 
bulunan iç ticaret umum müdürü .Müm
taz Rük buradan Samsuna gidecek, stan

dardizasyon mlidürü Faruk Günter de 
Ankaraya dönecektir. 

Yerli maUar sergileri için 

n y lda 750 bin 
lira hare' dı 

Blnasızhk yüzünden beyhude yere 
hureanan bu para He bir sergi binası 

yapmak mümkündü 
On yıllık bir maziye malik olan yerli 250 bin kişi ziyaret etmiştir. Bu ilk sergi 

malar sergisi bu seneki sonuncusu ile 15 gün açık kalmıştır. 
vazıfesini bıtirmiş oluyor. Gelecek yıl
dan üıbaren yeni inşa edilecek daimi 
sergi binasında, "sanayide ilerleme,. ser
gileri açılacaktır. 

On sene gibi kısa bir zamanda sanayi
deki ilerlememizi, halkın yakından takip 
etmesine yardım eden yerli mallar sergi
leri binasızlık, ve teknik noksanlar için· 

de, vazifesini fazlasile başarmış bulun
maktadır. Bilhassa binasızlık yüzünden 
bu on ı:ergi için 750 bin lira gibi çok mü

him bir para boş yere ~rfedilmiş olmak
tadır. Bu miinasebetle gittikçe daha mü-

him yekfıunda masrafları mucip olmakta 
olan sergiler için daimi :.ıir sergi binası 
ihtiyacı artık en · kısa bir zaman 
da giderilecek mühim bir noksan haline 
gelmiştir. 

Esasen bugünkü yer ve Yesait artık ih
tiyacı ka~ılamaktan çok uzaktır. Türk 
sanayii on sene evYclki halile nisbet ka
bul etmiyecck derecede ilerlemiştir. Da
imi sergi binasının gdccck yıla kadar mu 
hakkak surette inşasının tamamlanması 
yolunda tah isal ayrılmıştır. Haber al
dığımıza göre çok yakın bir zamanda 
binanın temel atma merasimi yapılacak. 
tır. 

Yerli mallarımızın teşhiri Ye sanayide. 
ki ilerlememizin mıllete bildirilmesi yo. 
!unda bu mühim adım atılırken on yıl 
içinde yerli mallar sergisinin Ye dolayı. 

sile milli sana}'İİn ilerleyişini bir gözden 
geçirmek fena olmaz sanmrz. Bunun için 
tutulan statistikleri bir tetkik edelim: 

ilk sergi 

tik sergi. 1929 yılında Galatasaray lise 
sinde açılmıştır. Bu sergiye 47000 lira 
sarfedilmiş. 62 müessese i5tirak etmiş ve 

ikinci sergi 
Gene Galatasaray lisesinde açılmıştır. 

30 gün gibi on uzun müddet açık. kalan 
bu sergiye 56 bin lira sarfedilmiş, 85 miı 
cssese iştirak etmiş \'C 408 bin kişi zi
yaret etmiştir. 

iiçiincii sergi 
Gene ayni binada Jmrulan bu ı:ergi de 

25 gün açık kalmıştır. Buna da 73000 li
ra sarf edilmiş, 90 muessese jştirak etmiş 
ve '112 bin kişi ziyaret etmiştir. 

Dördüncii sergi 
Gene Galatasarayda açılmı~tır. 24 gün 

açık kalan ve 67 bin lira sarf edilen bu 
sergiye de 125 müessese iştirak etmiş ve 
305 bin kişi gezmiştir. 

Beşinci sergi 
Ayni binada kurulan bu sergi için de 

78 bin lira sarfedilmiştir. 25 gün açık 
kalan sergiye 120 müesesse i~tirak etmiş 
,.e 320 bin kişi gezmiştir. 

Altıncı sergi 
Gene Galatasarayda 77 bin lira sar· 

file açılmıştır. 22 gün açık kalan bu ser. 
giye de 122 müessese iştirak etmiş ve 
326 bin kişi ziyaret etmiştir. 

Yedinci sergi 
Galatasarayda 63 bin lira sarfile açıl. 

mıştır. 25 gün açık kalan bu sergiye de 
121 müessese girmiş ve 312 bin kişi gez_ 
miştir. 

Sekizinci sergi 
· 18 gün açık kalan bu sergi Taksim hah 

:0<J9_rlı değ.il mi.2 
ar 

o 
kulak nıenbaına 
obüs i lenıeli 

lkykozlıı bir okuyucumuz yazıyor: 
"Her memlekette olduğu gibi Türkiyede de dahili turizm kuvvetlendirilmek is-

-0-- teniyor. Bunun için gerek Anadolu ve gerek Trakya Demiryollan ücretleri yan 
1 yarıya inmiştir. -Zahire borsasında 

se~lm 1 
Diğer taraftan Akay ve Şirketiha.}Tiye, sabahlan tenzillith ·tarife üzerine ser. 

visler yapıyorlar. Bu sl'.'ferlerden halk memnun, şirketler do memnun ... 
Ticaret ve zahire borsasının yeni ida- Fakat İstanbul bliyük, gidilecek yerler çok ve gayet güzeldir. Halkımız tarafın. 

re heyeti seçimi bu sabah saat 11 de dan çok beğenilen ve suyu ile meşhur olan Karakulaka Beykozdan gidilir. Yol mun
başlamrş ve saat 13 e kadar devam et- tazam ve güzel olduğu halde otobüsler işlemiyor. Geçen sene omyn kadar otobUs
mlştir. Jer giderlerdi. Bu sene neden bilmiyoruz otobüsler Akbabaya kadar gidiyorlar. 

Borsada seçmek hakkı olanlar bu sa- Halbuki Akbabadan Karakulağa kadar mesafe ancak 10 dakikalık bir yoldur. 
bahki seçime iştirak ederek reylerini Beykozdan Karnkulağa kadar 10 kuruş yerine 15 kunış yapılırsa otobilsler gider
istimal etmişlerdir. Ekseriyet olduğun- ler. Halk oraya gitmek için 60 ve 65 kunışu seve seve verir. 5 kuruş için laf olmaz 
dan sandık 13 de kapanmıştır. Reyler öğ ı ve bıı sur<'tle hu kadar güzel bir yer olan J\arakulak rağbet görür. 
leden sonra tasnif edilccckfr Bu hususta Beykoz kaymakamlığının nazarı dikkatini colbetmenizi dileriz.,. 

I zmir Belediye 
• • re ısı 

Bu hafta içinde 
şehrinıize gelecek 
lzmirden bildirildiğine göre, İzmir 

belediye reisi doktor Behçet Uz, bu 
hafta içinde İstanbula gelecek ve Ata· 
türke tazimatını arzederek ken'dilerin -
den İzmir sergisini teşriflerini rica c-

ı • 
decektir. 

Doktor Behçet Uz, Başvekil ile diğer 
vekilleri de sergiye davet edecktir. 

--o--

s ete ihtiyao~ 
Mudanya ve Bandır

ma iskeleleri 
evvela yapılaçak 

Denizbankm jskelelcr meselesile bil
hassa m<.>şgul olduğunu ve Denizyollan 
vnpurlannın blilün limanlarda iskeleye 
olan ilıt.i~'tlcından dolayı bu mühim me
sela üzerinde durulduğunu yazmıştık. 

Şchrimizdo bulunan iktısat vekili Şakir 
Kesebir Dcnizbank umum müdür mua
vıni Tahir Kevkeb vo Denizyollan mü
dürü Rnufi Manyaslrdan iskelelerin va. 
ziyeti hakkında izahat istemiş ve bu hu. 
sustaki düşUncclerini söylemiştir. 

Bir taraftan limanlarımızın inşa vo ıs
lahına çalışılırken diğer taraftan da ek. 
seri limanlarda bulunan iskelelerin ye
nilenmesi mukarrerdir. Denizyolları va
purlarının, şimdi olduğu ııekilde birçok 
limanlarda açıkta durmasına nihayet ve
rilerek iskelelere yanaşmalarına ve bu 
suretle halkın bin tehlike geçirerek ka
yıklarla vapurlara gidip glmclerlnin önü
ne geçilmesine gayret edilmektedir. Bil 
hassa yPni vapurların gelmekte olduğu 
§U sıralarda iskelelerin yenilenmesi bir 
zııruret olarak görillmektedir. 

Mudanya iskelesi köhne olduğu ve 
dar bulunduğu için Traktnn yolcuların 
kolaylıkla çıkmalarına. yanyacak tesi -
satın yapılamadığı, Sus'un işliyeceği 

Bandırma iskelesinin daha kötü olduğu 

ilttısat vekıline arzedilmi§tir. Bu mühim 
iş bu günlerde kat'i bir karara raptedi
lcccktir. 

çesinde aç1Imı5tır. 54 bin lira masraf gi
den buna da 70 müessese iştirak etmis 
ve 315 bin kişi gezmiştir. İlk sergi müs
tesna olmak üzere gerek iştirak eden mü 
essese adedi ve gerekse ziyaretçi miktarı 
itibarile en zayıf sergi budur. 

Dokuzuncu sergi 

Tekrar Galatasarayda kurulan ve 117 
bin lira sarfcdilen bu sergi 17 gün açık 
kalmıştır. Bu sergi en az müddet açık 
kalmasına mukabil gerek iştirak eden 
müessese ,.e gerekse gezenler itibarile en 
zengin olmuştur. Sergiye 186 müessese 
girmiş ve 480 bin kişi ziyaret etmiştir. 

Son sergi 

162 müese c:enin girdiği bu seneki ser
gi bilhassa paviyonlannın büyüklüğü ve 
zenginliği itibarile en mühimmidir. Üç 
gün içinde sergiyi 100 bin kişi gezmiştir. 
Bu sergi 17 gün açık kalacaktır. Masra. 
fı da tahminen geçen seneki kadardır. 



1ÇERDE: 1 
• Emln6nllnde istim!Ak edilen binalann 

.akıl Tertiıi hakkında binaların sahiple. 
ri Ş6rayı l>eTlete müracaatta bulunmut. 
lardır. Mal aahlplerl, binalan kendileri 
satmak istemedikleri için bu Terıi)'i Ter 
meye mecbur olmadıklarını ileri sürmek. 
ledirler. 

• $6rpqop mezarhlı hakkında mlllklye 
miifettitlerlnin yapmakta olduiu tahkikat 
e'1'alu yakında Şlanyı Devlete snkedUe. 
cektir. 

• Valunar ba,mfidürlüAü lstanbulda 
tamir edilecek camiler Te diler eserler 
fcin 350 bin lira tahıisal A)ırmıttır. Bu 
arada Eyüp, Şehzade 'e .Nuruosmani)e 
camıleri tamir edilecektir. 

• Küliiphıınckrdcki kitaplnrın tasnif ve 
sayılmasında :ılın n nC'lireyc göre en zen 
rıin Siileyınan İ)'e kutüphanesidir. İstanbul 
daki bütün külllphanderde yarım milyona 
yakın kitap vardır. 

• Halk şıırlııl:ırını toplamalı üzere ku. 
rulan komitelerden biri Gaz.ianlt!lıe gitmiş 
tir. 

• G:ıyrfmfth:ıdllkr hnkındnki kanunun 
tatbikatına, hu buAJslaki tnJimalnanıe 

geldikten 1<>nra, yakrnda başlanacaktır. 

Gayrinıüundıller dertcrdnrlıklara müraca. 
ate başlınışl:ırdır. 

• Atatürk k~prOwniin l'nlrnpanı t:ıra. 

fındaki tenıclinin son kazıijı dün vurul. 
muttur. Bundan .sonra bet0tı döşenmesine 
baJlanııcaktır. Azaplıtapı tarafındaki kazık. 

lar d:ı bilmek üzeredir. Köprüniin 2.& dıı. 
h11sından 18 zf ae kurulmuştur. 

• Gümrük Te inhisarlar vekaleti tarnfın 
dıın, tüccarların müracaat} üzerine 15 
ı;ünlük kontenjan müddeti 30 güne ~ık:ı. 

rılmı~lır. 

• Ortaokul <Sğretmcni imtihanına giren 
ilkokul öğretmenlerinin e'-rakı Maarif Ye. 
klletindc bir komisyon tarafından tetkik 
olunmuştur. lluvaffak olanlar bu ayın so. 
nunda ilan e lilecektir. 

• Askeri terfi Halesi hnzırl:ınmnya baş. 
IHmıtlır, 3G alıııtosta neşrolunacaktır. 

• Ank:ıra rad)O istasyonunun inş:ısı bi_ 
tlriimi~tır. Birkaç güne kadar istasyonun 
ihzr ri tetkikleri yapılncak ,.c tesisat dev 
rnlıııar ıkfır. • 

• Gümrük ve inhisarlar n:k:iletinin ver. 
dili müsaade ftzerlne ~"lvli av tüfekleri 
bazı tarUarl:ı memlekete ithal olunabile 
cekıir. • 

• Belı;:.Jlulda tqPlanacak olan nebatat baı 
taM hrı J.ongrc~ine hiikunıeıimiz de davcı 
eclllmlşlir. Kongre~·e iştirak işi üzerinde, 
7.ırnaı vekili Faik Kordoğhı meşgul ol. 
maktadır. 

• YttUay tarafından pazar günü yapıl. 
ması kararlathrılan deniz gczinlisl tehir 
edilmiıtır. 

• tik olcul ı:ocuk kampları flzerinde ya. 
pıl:ın lclkilı:atıan sonra, kampların daha 
iri bir tekilde çahtmasını temin için sıh. 
h•I Te içtlmn1 munenet nUJetlne devrl 
kRrnrl&ftırılmı,tır. 

En genç büyük 
~nne lta~yada 
18 senede ıs çocuk 

doğurmuş 
ttalyada doğumun arttığını gösteren 

diğer bir miul de genç yafta :dede ve 
büyük annelere rast gelinmesidir. 

34 yaımda bir ada.mm torun sahibi 
olduğunu yazmııtık. Dünyanın en genç 
bilyb1c babası olan Ehore Fcrniçe is
mindeki bu adama §İmdi fde bir kadın 
rakip çrkmııtır: Flavia Raçe ismindeki 
•e gene 34 yaıındaki bir kadın bu gen,. 
yaıta torun sahibi olmu§tur. :s 

Flavia 1920 de 20 yaıında evlenmiı. 
bu zamana kadar 17 ıene içinde 13 
socuk dciurmuıtur. Bunların en büyü
lü olan km da 13 yqında evlenmiı, 
v~ b~ ıene Uk çocuf unu dünyaya cetir
mııtır. 

Son neırolunan iıtatiıtiklere göre 
1938 senesinin ilk (i ayında doğanlar ö: 
lenlere nazaran 208904 fazladır. Hal
bu'ki geçen sene ayni müddet zarfında 
bu fark ı 62099 idi. 

DIŞARDA: 

• Belçikada Sen Tron btuyonu mcl'1• • 
linde bir tren kazası olmqtur. Bet Lifi 
ôJmliftür. Birçok yaralı TU'dl!'. Henüz ru.. 
ıam olmı,.an bir lebeblea dola71 blriıact 
Y-.OD yoldan çıkarak dCTrilmiı Te tama.. 
men parçalanmııtır. 

• İtalyan fqist milisleri ıenelkarnıay 
bqkanı general Jhmo Almımya sqahaııa 
den dün Romaya d6nmllftlr. 

• Amerika bfrle,lk dCTJelleri Te lıurillr_ 
renin Ati na elçileri Ywıan bqTekili >k. 
taksasa, Oropos zelzelesinden dolayı 1 "
k1l.meflerf nln taziye Te sempati hlalerJni 
blldlrmiılerdir. 

• Hindiıtanın timall _.rb1 hududu ıcla 
Bannu ,chrinden bildirlldiline göre, Ye. 
zirisl:ın kabileleri bu şehri evvell ıecf' hü 
cuın ederek yirmi kadar mağauyı 50) ı.ıı·, 

Jar Ye bilAhnre atqe Termitler Te tidı'~lli 
çıırpışmactan sonra çekilip gllmişh··:iı 
Çarpı,mnd:a 10 kişi ölmfit ve 2~ klfi '.ır.ı 
lanını,tır. 

• Bulgariıtonda kralın bazı hfiliı •. ı:ıt 
merkezlerini resmen ziyaret e1·1iyrrt' ,i 
h:ıkkınrla yayıl:ın haberlerin kralın ni· r!. 
]erine kaU1·en lelabuk etmi)·cn tahnıııı. 
ler oldulu tebliğ cdilrncklcdir. 

• Alln:ıda çıkan Etnos gazetesinin direk 
törü J:ın Nikolopolos dün vefat etmi'tir. 

• lnglllcrc harbiye nazın Horb~P~a, 
rlün öğleden sonra s:ıat 3 te tayyare ile 
P:ırislen Londra)'a dönmüştür. 
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Bomba ile ~======~=~~~~~::::z_.!1f!!!11"' 
Logd Corcun Versaq 

oynarl<en 
BaklrköyQndo muahedesi hi.tıralan: 15 
Hır çoeok parça Umumi harbin son senelerin 

p•rça oldu 
dı:==.:ı"~: ~frlkada yeni miis 
??~~: lem leke · almadıkP-8 
çobanlık etmektedir. Dün de hayvanla· AI ~ 
rty1e ma çdmut" bu mada yerde manya, Beıç·kdyı ve işgali altındaki 
buJdviu lıir clılbnle or•mağa bqlamıf- Fransız toprak lnrını tahliye 
tır. Fakat ba meçhul dilim birdenbire 
patbyank saftllı P>CUiu parça parça etml3eceğlnl bUd!r mlştl 
etmiftir. Sonradan bir bomba olduğu an- " 
'lqılan bu ctınntıı ne mretle oraya bıra
kıldıfr baklanda tahkikat yapılmaktadır. 
Alinin cesedi dağddığı yerden toplanmt§ 
ve öğle Uzeri adli tabib Enver Karan. 
tarafından Bakırköyilnde muayene edil
miştir. llüddelumumi muavinlerinden Ne 
catl hldiaeye nlkoyntu~tur. 

Bükreş~e mu~ı-; 
teşem cenaze 

~-

merasimi 
_.. Uaştııralı 1 ıncide 

Valde kraliçenin arzusu üzerine, bil· 

Loyd Corc lıarf> kablne;;nin azası i~ baabrr, (soldan sağa): Gen. Smuts ~ 
nrıbl Afrika), Sir Robert Bordtn (I:ana da), Loyd Corc, V .1\1. lluglıes ( A 
ralya). Y. F. Massey (Yeni Zelôndaı .. 

'1P ~ J: ro•--, l:A:-•-,._ Ula Bükrcı morlara bürünınüıt bu.·m· ~UUA.~~ f&-1'"-CUt,., makta idi. "- Niçin Amerikalılar zaruri c':ın yılarından Hint denizine kadar 

S M Alt 
Bir top arabasına konulmuş ola'n bu mecburiyetlerden birini tlr.erleıme ve zenci kavimlerden müteşekkil bit 

• • lnCl tabutun arkasından, kral, ,·eli.ıbt almıyodar? hepeini bizim üzerimize al- paratorluk kurmaktı. 

JorJ
•ıUR ollyttk Voyvod Mfhan, prens Nil Jla, mamıza blr aebeb göremiyorum.,, Bu imparatorluğun genişliği en 

Otlk döKent, nalb prens Pol, Bul.;ar Sonra, bumeselehaklandaKanada ba§ 7,5 milyon kilometre murabbaı 
r' · c 1 ~reIUll Klrll, prens Hohenzellern, vekili Sir Robert Borden tarafından ileri distandan 2 milyon kilometre fazla) 

C TQflSQYl ZllJaTe ~ 1 yabancı hUk<imeUer milmeaalllerl, sürülen bazı fikirlere nazarı dikkati ..:el. calctı; nüfusu da 30 milyon. 
Yaza 1 • 'il ntın'!l'iıı Na .ı~met azaları, yilkaek devlet me· bettim. Sir Robert diyordu ki, barı.ten bu nüfusun ekseriyeti müslüman 

_. BiJllara/ı 2 incide ınurları, ceneraller yürümekte idi. İngiltere kendisine büyük bir arazi .ıla- na göre bu suretle Afrika.da Türki 
~u tacını &iydikleri Delhi tehrinc g:t :ıu eana.da btıtllıı klllaelerln çanları rak çıkarsa ve Amerika birleıik de\·let- kinden çok daha kuvvetli bir uıüsl 
mcden ve annesinin ölümünden durcou :alınmakta, muzıkala.r matem hava- mi üzerlerine yeni taahhütler almazlarsa imparatorluğu olacağını söylüyorlard' 
~u matemin, Majeate Kraliçeye henüz ,,c çalmakta, toplar atılmakta ve 50 fena bir tesir uyanır. Halbuki Ameıika bu imparator Alman kontrolü al 
siyahtan batka bir renk ciymek mü~a - t ınareden mllrekkep bir ha.va filo- konferanstan üzerine bir himaye vazife- bulunaooktı. 
adeıini bahşetmediği .günlerde, çekt:;: ... ıı alay Qzerlnde uçmakta idi. si atarak çıkanla bütün dünya üzerinde Harp esnasında çıkan bir eserdi 
k:sa bir haıtalrğın nekahet devre::;ini Kral sarayından istasyona kadar iyi bir tesir yapacakU. ınqhur Alman muharrirlerinden biri 
tamamlamadan, Fransaya giden ıen.,_ yollardaki bUtUn evler, yarıya kadar Sir Robert açıkça söylüyordu: le yazıyordu: 
kral, söylediği nutukta bunu ıöyle iza:·, inik matem bayrafr asUJr;Iar, mor Kanada harbe İngiliz imparatorlu{ una "Müstemlekelcrimizi geri 
ediyor: renkli ttlllere bQrUnmllş, ve kırmızı arazi ili ve etmek için girmemişti. Be un daha fazla büyiUmtk için bilvasıta 
''Uzun ve sıkı bir itbirliği göstermiştir çiçeklerle sfl!Jenmlştf. la beraber, cenubi Afrika, Avustura ya cadele ediyoruz. Orta Afrikada bir · 
ki iki memleket ayni ideale ve mc nic Sokaklarda, hutıı içinde 500 bin ve Yeni Zelinda müstemleke!eri me, ıu· ratorluk kurmaya çalışıyoruz.,, 
ketlerimize en elveritli olan demokı atik klfl bulunuyordu. ubahis oldukça Kanada başvekili bu la· Almanyanın bu büyük imparato 
prensiplere ayni bağlılıkla ve keza fc d Zafert&lunın altından geçen alay, ra müzahir olmayı bir şart.la kabul e.li- na Portekiz, Belçika ve bir dereceye 
hürriyetinin iyiliğine ayni imanla n:J lkl saatte tataayona varmı,tır. latas yordu: Elverir lei bu müstemlekeler m- dar Fransa da yer alacaktı. Atman 
tehaaaia bulunuyorlar. Diicr bUyiı:. TOll da mor renklere bllrllomllşttl. giliz imparaıorluğunun emniyeti ı,in temleke nezareti sulh olur olmaz A 
ınHletlerin de iıtirak ettiği bu siya , Burada Yusoelavya ftlde krallceai lüzumlu olsun. nrn harbeden Avrupa devletleri at3 
setten müftehiriz. F&kat bu aiyuetin a- Marl, prenses Ellzabet, prensea tıe- İ§ıal edilmiş arazinin muhafazası 1 ah renibastan taksim edileceğini ileri 
ğır mes'uliyetler yUklecli&iııi de müiri· ana. Gran Düşes Elen~ DUşea dö Kent sinde ise. Sir Robert Borden ,mill ·tler yor ve diyordu ki: 
kiz. Bu siyaset yüksek kıymette ve prenaea Olga Ue patrik Miron 1'riı· cemiyeti tarafından devletlerin him.,ye· "Bu yeni paylaşmada Alman~ 
kuvvette kiyasetli aail vasıfları icap et. tea, tabutu beklemekte idi. lerine verilmi§ olan müstemlekelere r!. ha arazi alması lamndır. Bu arazinin ııef 
tiriyor.,. Saat 11,45 de tabut. sUvarl alayı evvelce general Smuts taraf~dan te::.tif Okyanusta da hudutları olacak .qıe 

Bu sözler, fani inaanların diline §Öyle zablUerlnin elleri üzerinde huaual va edilen esaslar dahilinde, kontrolüne taraf üsleri ile takviye edilecektir. çünldl 
tercüme edilebilir: ıona 7erle9tlrllmlş ve kral ile alaya tardı. niz üslerinin ehemmiyeti son harı>" 

''Bugilnkü demokratik rejimlcrimi2i, iştirak eden blltlln dlier zevatın da Lord Milner cenubu garbi Afrika ile bat olunmuştur. 
ne bahasına olursa olsun muhafua e- bindikleri tren, tam saat 12 de ele- büyük Okyanus adalarının diğerleriı len .. Almanyanın bu arazisinin ın· 
deceğiz. Faşizme, 'komünizme müaamL fln moraalmlnln yapılacalı Kurtea • ayn olarak ele alınması IAzımgeldi:Jni sına lüzumu kadar beyaz ve vilha-' 
hamız yoktur. Ferdin kendi kabiliyet· Agrese hareket etmiştir. ileri sürüyordu. ~1lh kıtalar tahsis olunacaktır. 
leri dahilinde inJrltafmı isteri%. Ferd Marlnlo tabutunu hamil hususi tren Bu meselede general Smuts Almanya- devletlerin, aralarında, yerli ahaliob' 
için, zeklaı ve çalıtkanlığı nisbetinde 'saat 16 da Kurtea - Aırese varmış nm eski şarki Afrika müstemlekeıer·nin llhlandırlması hususunda bir 
fazla müstahsil ve fazla klrlı olmak ve BUkreıte olduğu gtbl tanzim edl İngiliz himayesine konulması teki' ini yapmaları lizımdrr. Bu askerler 
hakkını tanınz. Demokrael yolunda yal- len alay, civar köy ve kasabalardan takviye etti. Ona göre, bu suretle tn- pada veya kendi topraklarından 
nız değiliz. Ayni yolda yürüyen ve bu selen bllyllk bir halk ktıtleılnln ara. gilterenin yolları emniyet altına alın;mş bir yerde. kullanılmıyacaktır.,, 
rejimin faydasını görüp anlamsı ve bu. sından geterek yavaş yavaş büyük olacaktı. Bu, l'ıeın kara, hem hava yollan Almanya Belçikayı tahliye etınel' 
na aanlmıı olan batka büyük memle • klllıeye dofru Werlemeye başlamı,. için büytk bir ehemmiyetin haizdi. Afrikada kendisine kongonuıı 
ketler de var. tcap ederıe rejimlerim!· tır. BUyUk klllsenln kapısı önünde Bu esas üzerindeki konu§lllalar bir ni istiyordu. Fransız topraklarındall 
zi, ve rejimlerimize unun ekonomik Transllvaoya metrepolidl son ruha- müddet devam etti; bazdan ele geçirilen man askerlerinin çıkması için d~ 
şartlar içinde çalııan inisiyativ erbabı· nl Ayini yapmış ve saat tam on se. arazinin taksimi aleyhinde bulundular. Afrikadaki Fransız müstemlekeleı~ 
mızın tehlikeye giren menfaatlerini, klzde, milli birlik kraliçesi Marinln Nihayet Edvin Montagu şunları söyle- manyaya verilecekti. lngiltereye g 
(yani ticaret yoJJannm ve :ılelıtlik ti. tabutu çan aealert, top atunlan, kraliyet di: §al"ki Afrikadaki Alman müsteınl 
caretin ıerbestlifini) en ağır mea'uli • martı ııaimelerl araamda kabre indiril. 

1 
"Acaba nicin bütün dünyadaki arazi. hatta cenubu garbi Afrikayı t 

yetleri kabul ederek müdafaadan çe • mlftlr. Jeri ilhak etmek istemiyoruz? ~unu bana iade etmedikçe Almanya Belçi~ 
ldnmiyeceğiz.,, Kral Karol, refakatinde cenaze izah eder misiniz?,. Fran~n şimal topraklarını işgali 

Bu sözlerin dünyaya yayılmasından törenine iştirak edenler olduğu hal- Harp kabinesi kati kararlar vermiş de- da tutacağını bildiriyordu. 
bir gün 10nra Franıız oAluıu Venay· de hueuıl trenle BUkreşe döomuttUr. fildi. Fakat anlıyordum ki ekseriyet, Almanlar bu yeni Afrika impal' 
da muazzam bir ıeçit resmi yaptı. Al- Moskova, 2 •<A. A.) - Havaa muha- himaye almakta diğer devletlere iştirak ğunu ne yapacaklardı? Bütün 
tıncı Jorja disiplinde, talim ve terbiye. biri bildiriyor: edip etmireceii hakkında Vilsonun file· muharrirlerinin bu meseleden 
de ulaıtığı dereceyi ve liWılarmı eh· Bu sabah Moskovada en büytlk ldlt.e- rini sormak esasında benimle müttefik lerken ileri sürdükleri başlıca ~ 
terdi. 'Önünden geçen kıtaların saygısı- terden birili olan Epifani ortodoka kili- bulunuyordu. sadt idi: ''Alman sanayiine ıaııı'~ 
na İngiliz orduau feld mar--'· llnifor· .. ,..... ııllaA nadir teladUt edilir bir merasim Müzakerelerde varılan en mühim neti- ham madedleri yetiştirmek için 
maoımı giymi§ olan kral Asasını kaldı· yapı _._ Fllh-'-'k R d H • tu"\"' ar"'"ı·~:n·ın ·- zencil-:n ·-·

1 

rarak mukabele etti. ı mııııw•· aa• a, omen hlikümett, ce §UY u: arp kabinesı, cenubu garbi Q ~"' v., ICI• l\UJ 

• • • bUtUn diplomatik mUmealllerlne ve bu Afrika ile Avusturalya ve Yeni ZelAnda- st.,.. Bu tamamile meşru bir arııı...,. 
Yeni tJe,rlyat: Şimdi ne olacak, dinya ıiyasaamda, arada Moekondakl elçtsine de valde nın işgal ettikleri yerler müstesna olmak bilir ve, hakça ve tatbiki kabil~~ 

b . . kraliçe Marfnln istirahati rubu için dtnt üzere, diğer düşman müstemlekelerinin bir hal sureti ile kamlanarak durır 
("' • I 'r ' u zıyaretın tesirlerini, derakap sez • A.yinler yaptınlmasmı emreyle-'"tl •- - manda al a1 d vırıey 1. emp 'in meğe bqlayacak ımyu?. ..... ~ tma ınmasın a müttefikti. ve siikQnu için iyi olabilirdi. Fransanın ban •edeni~ ailihlanma· tiımaç edilen Sovyet makamları hlçblr A'manyanın mllıtemleke Fakat Almanyanın, lr.giltete 

h t 
ıey dememftlerdlr. İ§te bu suretle bu 1 lng'l' · t tuğun h · nı \A"4 

aya ı ar.ı be:-ıil% tamamlamaclJ.r.. bugi1nleıfı1e, ı ız ımpara or un er tarahn· mınyo an ve Hindistanı te ~ 
•• sabah Eptfanl kflfaealnde, dtplomatlann, dan g 1 · 1 1 h ek 1 b Af "k d k Frankilt Ispanyaya ttaJvıan --'ımmm e mış o an nazır arın ar et erihi u orta n a a uıüstenıle e yt.d 

Bu"twı" d" tanılan r- ,_.. atqemlllterlerin ve hariciye halt komi- anlamak · · Alın h.::'·"'- t d 1 · · _ı.; wıyaca ve sevilen kil· artmaamdan endi- duyduıı..unu bildi- ıçın an UAwue a am a- tıra.sı tamamrle başka bir maıu bil. 
rük · ld ha :r- • ıerlfttnl teman eden protokol §efl Bar- nnm sk' ü t mi k ı · · ,, sınerna yı ızmın yatı kitap ha- ren Daladiyeye çembcrltynm 'bU..nL e 

1 
m s e e e ennı almak husu- di. Almanya, sulhu temine muk8 

lind 1 
.. ~ ... ı..... .. ı .. -. , .. 11; kov'un buzurfyle bir dini lyin yapılm... su d k .. t d'kl · · .ı .. fl 

8 
DılfO unm ..... ~ştır. bir soğukbnhhlda, bir Fransız • ttal· ·v n a açı ça gos er l erı ıhtirası gözö. diği bu araziyi askeri bakı~tn<JCP· 

Birinci 
'- _,_,. tır. lılaamatth, Sovyet makamlannm Ro .. d t tm k t• anması ı~ıuuı bir kapak için. yan anlatmaımm muhtemel faydalann. nun e u a ıLZımdır. Alman nazır- nacaktı ve bu suretle Afr. 

de çıkan bu eserde sevimli artistin hu. dan gülmeden baJı1edebildi:5f .... gllr.· manya htlttmetlne b.rıt bu nazik jesti, lan ve naşiri efkarlan daha harp esnasm lngiliz, hem Fransız müsteınl 
st ha 

. b' k rt uu Sovyet deTletlnln ortodoks kllla~fne d b"t .. 1 k su yatma aıt ırço resim bulunmak lerde ... Ne denir? ltimbilir?.. a 1 e, mustem e elerine kar~ı olan ih· bir tehlike t~kil edecekti. 
t d kal'fl olan hattı hareketinde berban.... tirasla k ·ıJI- · 

-.._~_a_rr_·~~~~--~~~~~_:_~~~~~~~~~1=..,==' ='•:ıla::::__::":AZ:::l:F~~_::~~~~~~~~~~~~~··~~~~nn~ı~a~~~ça~ı~~~ıetm~ı~~~er~d~i.~~~~___,_~~~~~~~(De•__. 1ılr defltlkUft talU!!!!MU! etmemektedir. Almanlarm arzusu Afrikada Atlas la-
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~·elen JAUifıe !tfrii'ıı::L~ Doktorumuz 
~ diyor ki: 

~~~~0~~@):~· G ü r ü ı t ü i ı e Güneş e~"saı lfi o $'{t o ~ U u ' 
. ılar·•ıı • • d 1 
' er senede gün başına bir rn u c a e e ~altı ~~~~., derlermiş. üç yüz alt. 

Hayat "7<eırDr; fa. 
kat @DcdllQıırl\lr deaa 

,a Celebi de "belk' d ha . deci' "lllsan . ı a zıya ır. 
~ bır bağlarına girse kendini 

~ ... ""'•,, d }Or. 
"Sala ·ı 

~ oı~ g~nçliğiınde bir mektep 
~\'ar gıtnıi~tim. Bilmem yaşım 

:ııı, :1Ydı,? Dört yıl, en sevgili ar. 
~ rıırn nden bir s.ımf küçük Kara

'1!a. lıen Uştu. Ali Su~rlukluydu. Ben 
~ı..~~ }'aşta, inatçı, haşan, fedakar 
11 ""ırantan b · 

l?ı taı ır ÇOCuktu. Bazı kış ge-
• b eahanenin ba .. ha ~ ir "k· so sı soner, -
O~ 1 defa söyleriz, odun getir-

'ır n. ben, Karagöz Ali. bugü-
~! !tere~ hi.kftyecisi Sait Faile ve son. 
ZUıı)) e .askerde buluştuğum sev. 

ı.~- en'~ mektebinin hamam kül 
~rdık R-lharu ... 
buııu .: u n agzmı açar. 

llııııı~ t'üzgarla kar savrulurken, 
lr_ • l!ohhete ocağın başında, kitapları 
'\l~oZ _ dJlardık. 
~~ top oynardı. Hafızamda 

da b:r • mektebi temsil eden ta-
da '"'erct· l>ınarba1• Sınıflar arasındaki oyun 
~ ilJc g t ~nda olurdu,. Ben Pınar-
ı:ı<lrb 0 Üren de Karag"zd" a,ınd o ur. 
~ı aka ;:ı Yalçın kayalardan bir a-

lar, ~T~a gi.ınleri oraya seyyar 
les bir ~ler gelirdi. lskarada 
iti.. \'e iki le ~ biberle yanın do
,·~' Yerıes .01teyı, taze ekmeği yanp 
· atnan tirdikten sonra o su başına 
1 Allaıuın 'clih ·1 }erdik .. • ne ı:l... a ı e, ne 

' ~stune kayalar içinde se. 
~ g.... ıçercıik. Arası çok geçmez 
it 11.1 ~·ıe acı'·-· ·ro· 

"I! a llıek ~nen ı .. 
· · e kuzu tepıc beraber aptal Murat 

e, ~~ Yemeğe gitmiştik. Keşiş 
e ~id Yt ayak altında gören bir 

ıfe . bi~ Bursarun en meşhur tek. 
l }1' \'armış. Toprağına yeşil 

11<1 'naıc ~miş. Bu çimenlik sah-
~ ~latıne ser çekmiş çınarların ve 

• r da t.oğu:olgesi düşmuştil. Bir 'ke
lepten akar suyu vardı. 

~l~lrı ~baıar:ıa kazanlar getiril
~~ il tnesırede pişirildiğini 

. e >'<Unakl ':t:ı l\i, biı anın da kuzu çe-
lararına ÇOcuJ~tarı da mutlak 

~ l\ına esk~knıadıklarım iyi bili
~a:u ıden zevk ehli, Yfiranı 

, llıesiresine Scldıkan,, bu Abdal Mu. 
a ~irrn Çıktılar mı kuzu kebabım 
nıa eııerrn. ı . 
~ıı ... 1 Varın ış .. Su üzerinde kebab 

""'ll doıab''· Su kenamda ateş yakı. 
~ ~rilir, sua rnerbut büyük ağaç şiş
~a1la eqrir~~ola?ı döndürürken ku
.ıp 11• Ve rlılbe •· Kuzu yendikten son. 

?1rib;rlerj ran ağaçlara salıncaklar 
, s · ne salıncak kolam çe-

Gürültünün şehir halkı üzerinde 
zar arlar neierdir ? 

"" yapacagı 

Bütün dünya 
medeni §ebirle· 
rinde gürilltü ile 
mücadele beled~

yelerin en başlıca 

düşüncelerinden 

t'trini teşkil et· 
mekte:iir. 

Yakın zamana 
kadar bizde hiç 
ehemmiyet veril -
miyen şehir gü -
rilltüleri, için son 
senelerde tedbir
ler ahnmağa bat • 
ladı. 

Filhakika, bozuk yollar ve iptidai 
§e'kilde yapılnuı yük ve çöp arabaları 
baki kaldıkça bu şehirde gürültünün 
önünü almak kabil olamıyacaktır, a
ma, gene de az çok bir ~yler yapılmı§ 
bulunuyor. 

Bilhassa seyyar satıcıların sabah 
karanlığı 'bütün mahalleleri saygısız 

bir yaygara ile ayağa kaidırmaları he
men hemen önlenmiştir dencbiilr. 

Belediyenin gürültünün en büyük 
sebebini teııkil eden yük ve çöp araba
lanru da ıslfilı edeceği söyleniyor ama, 
görünüşe nazaran, bu daha çok uzun 
bir zamana bağlı bir iş olacak •• 

Bu yazının arasında gördüğünüz res
mi, ibir Sırp gazetesirılden aldık. Onlar 
gürültü ile mücadeleye girişirken, ev
vela yük arabalanrun kat'iyyen gürül -
tü çıkaramıyacak .olan yukanki §Ckil
de yapılmasına karar vermiş bulunu -
yorlar. Resmin altında da bu yeni tip 
için uzun taft>ilat mevcut bulumzyordu. 

Gürültü ile mücadele için bizim, 
belediye daha neler yapacak bilmiyo • 
rum amma, kıymetli doktorlarımızdan 
(G. A.) nın gürültünün zararları için 
yatdığı çok güzel ve enteresan bir yan
yı şuraya geçir.ımnin faydalı olacağı 

kanaatindeyim. Sayın doktor diyor ki: 

"Bu zamanda şehirlerin idaresinden 
mesut olanların en büyük düşüncele
rinden biri gürültüye karşı mücadele 
et:nek olduğunu biliyorsunuz. Bazıları 
- belki ııehir halkının pek küçük bir 
kısmı - bu mücadeleye hak veriyorlar. 
Bazıları §ehirde yapılacak baııka hiç 
bir iş k .. lmanuş gibi diye mücadeleyi 
gülünç buluyorlar. Bu ayrılık niçin? .• 

bakımından hiç te tabii olmıyan şehir 

gürültülerine karşı insanları üç sınıfa 
ayırmak mümkündür. 

Bir takım gürültüden hiç rahatsız 

ol:-r.adıktan başka kendileri - bilfarz. 
ıoförler gibi - sanatlarını yapmak için 
ihtiyaçları olmcrdan gürültü çıkarırlar . 
Evindeki radyosundan, onu henüz al
mamış komşulannı istifade ettirmek 
maksadiyle - kendi rivayetlerine göre· 
iyilik yapmak için radyosunun sesini 
son perdesine kadar açanlar bu birinci 
takıma girerler. Bunların arasmda,.ken 
dileri evlerinde bulunmadıkları vakit-
lerde konu komşu mahrum kalmasın 

diye radyoyu açık bırakanlar bile var
dır. 

Sokak satıcıları gibi, şoförler gibi 
gürültü etmeğe mecbur olnalan böyle. 
!erinin arasında sayıyorwn. Zaten 
sanatlarından dolayı gürültü e~ğe 

mecbur ~tanlar arasında, başta, gürül
lerden gerçe'kten rahatsız olanlar da 
bulunur. 

Bu birinci takııha karşılık, bir ta
kımı kla gürültüden gerçekten muztarip 
olurlar. Fikirlerile çalışanlann hemeıı 
hepsi bu ikinci 'Sınıfta buluştuldan gi
bi, bu sınıf ta sinir hastalı klan da var
dır. 

Bazısı gürültüden duyduğu ıstırap 
tesiriyle canına kıymağa kadar varır. 
Kimisi de gürültü yapanın hayatını 

kendisininkinden daha az kleğerli bula
rak cinayet işlemeğe kalkı§ır. 

biraz daha yük&el
tirler \•e gürültüyü 
yapanlara hiç bir 
şey demezler. 

Şehir idarcle
rının gürültüye 
karşı açtıkları mü
cadeleyi lüzum· 
suz bulanlar, bıyık 
altından gülenler, 
bu normal dediği. 

miz insanlar ara
sındadır. 

J Onların, yani in-
sanlar arasında ço· 

ğunluğunun ıgürültüden aynca bir ra
hatsızlık duymaması gürültünün ger -
çekten .zararsız olduğunu isbat etmez. 
Gürültünün zararları sempatik sinirleri 
vasıtasiyle clurda onun için gürültü -
den rahatsız olmazlar. · 

Halbuki gürültünün zararlarını her 
kesin üzerinde görmek mümkündür. 

Fikirlerile çalışanların gürültüyü 
istememeleri işlerini azaltmasından, ba. 
zrsmda çalışmağa büsblitün engel ol -
masmdandır. El işleri !dediklerimiz de 
az çok fikir işletmiye muhtaç oldukları 
için gürültü fabrikalardaki amelenin 
işini bile azaltır. Makinelerinin gü· 
rültülerini kesmeğe muvaffak olan fab 
rikalarda amele daha çok iş çıkarır. 

Daktilo makinelerinin gürültüsü bazı 
tedbirlerle kesilince _çıkacak iş yüzde 
yirmi artar. Fabrikalarda yapılan tetd
kilere göre gürültüye gerçekten alıı • 
mak ta mümkün fdeğildir. Çünkü gü
rültü içinde çalışan amele raha~sızlık 
duymasa da işi azalır. 

Gürültünün iş mahsulünil azaltması 
beyin ve sinirler üzerine tesirine hamle· 
dilebiJir. Fakat beyinleri çıkarılmış 

hayvanlar üzerinde yapılan tecrübeler 
gürültünün gene fena tesir ettiğin\ 

göstermiştir. 

GürültU, damarlardaki tansiyonu art 
tmr, nabzın d:ırbelerini çoğaltır, hayva· 
nın nefesini daraltır. 

~ ~ tne ir~i d 
~ açtariıe e havadar, tenha, sa- Bir ııehir çocuklarının tabii saydığı, 

I İ\ıJ~ndP IllÜ?eyyen yarı iJC, ya. fakat bizim kulaklanmızın kurUlUŞU 

lkisi de normal adamlar sayılaım • 
yacak kadar bu iki takımın arasında 

- her şeyde 'Olduğu !gibi gürültüyü 
duyan fakat rahatsızlık tduymadığı için 
bitaraf kalan çoğunluk vardır. Bunların 
sinirleri .rlonnal göründüğünden, gü
rültü olan yerde konuşurken seslerini 

Şehirlerde halkın ıdamarlarında'ki 

tnasiyonunun, zaman geçtikçe, arttığı, 
şehirlilerin çok et yedikleıini. açık ha
vadn yaşamadıklarına atfederler, şimdi 
anlaşılıyor ki tan si:> on hastalığının 

gittikçe çoğalmasında, tramvay ve o -
tomobil seslerinin, blitün şehir gürültü· 
lerinin tesirini de unutmamak lazım
dır.,, 

•}' n Uzak -------------------------------------
enıeri • can sohbeti rap. 

ı:ıı n tercih ettikleri bir yer· 
'(aVa 

ltarı ille ire~· 
'ltı a l?itll"j ti ıne. de bir defa beş 

" fb~ ire;·e k. B.ızden üçyüz sene 
· ' ''<;e geJrnış olan Evliyanın 

lıa ~" ... b· l"gc-Ji tan, dırahtistan. 
~ti ır ~·erd' c 

' ti' arı Va ır. ana safa veren 
"'ı-e ~ rlı:lı1ıdur·dı~. Ağaçlan bülbül 

ğer. '· ç kat şeltııeleri gö-

Va.urum saat Dş, ltJ.ıç sene 
çaba Dama 

A MERlKALILAR Hildson nehrinin 32 metre derinli· 
R<!şat Ekrem KOÇU 

1 
ğinde Lcnkoln tüneline benziyen ikinci bir tilnP.1 aç· 

-------- mağa giri§IDlşlerdir. 

Nehir içerslnde bu ameliyatı yapmak için içinde otuz a· 
mele çalışan bir boru kullanılıyor. Nehir sularmm ve dipteki 

' 
çamurun boruya girmemesi için borunun her santimetrf'I mu
rabbaı üzerine normal hava tazyikınm yukarsmda 25 kilo· 

gramlık bir tazyik veriliyor. Bu tazyik içersinde hiçbir ame
le yarını saatte-n fazla çalışamıyor. Her yarım saatte boru 

yukarıya çıkarılıyor. Yeni 30 amele nehrin dibine indiriliyor. 

1,520 metre uzunluğunda olan bu tUnelin yapılabilmesi için 3 
· sene çalı§lllak lAznngelecektir. 

ll-. 

NDkctın bir zehir değDD, 
IDc!ıçtnrr 

q c· 
~iz '>ıli le • BU günlerde lngllterede Portsmutta bir bb kongre!l 
~il: ~atıf :~~ 0Yımcu.su ]en O#ng müzakere halindedir. Bu kongrede münakaşa mevzuu, 

~/Jqd:1t11C'tınu,, ın:r.ı arasında sayı- ; tUtüniln ihtiva ettJği nikotinden çıkarılan ntkotik asidin §lfa 

fapk 0da haıi' nı şapkası derhal hassalnrına dairdir. Şimdiye kadar muzır bir zehir telakki 
0.h g ne Cclmi§/ir, Resim- 1 edilen tUtUnUn bir deva olduğu bu suretle anlaşılmış oluyor. 

Yorsunuz N. . 1 
• 1 ıkotik asid, bilhassa şimdiye kadar devası nulunamıyan ci\-

zam illetini kô1cUnden effayab edecekmiş! 

le:slknmcuaır socalktaın 
şikayet e<dlnycıroar 

S ERLEVHA YI okuyunca, belki de "kıyamet alAmetlerl 
görünmeye b8.§ladı., diyecekler bulunnbillr. Bazıları 

bu haberi bir eaka ve alay telAkki edeceklerdir. Fakat ha. 

vadis doğrudur; Nevyorktan °Deyli Telcgraf gazetesine bildi
rilmivtir. Bu sene Alukada ve Groeruand adasında eimdiye 
kadar hiç görillmemiş bir badise olmuş, hararet derecesi bu 

iki memlekette 20 ye çıkmıştır. Eskimolar her sene bUriln

dUkleıi kürkleri atmışlar ve sıcaktan şikayet etmeğe başla

mışlardır. Hatta bu sıcakların devamı takdirinde hasta ola
caklarından korkuyorlar. 

İhtimal ki §.!imler bu hA.discyf izah edecek fennt bir se
bcb bulmakta güçlü kçekmiyeceklerdl.r. Fakat arzın sene-

den seneye soğuması beklenirken böyle sıcakların artması şa
§Irlıcı bir haldir. Kimbllir belki gelecek sene de nstnva hattı 
üzcıinde deniılerin buz tuttuğunu göreceğiz! 

ll-. 

Veırsaıy Saırayuını<dlakl 
yemek onstesn 

1 NGlLTERE kral ve kraliçesinin şerefine Versay sara· 
ymm meşhur aynalı .salonunda bir ziyafet verildiğini 

tabii gazetelerde okudunuz. Bu ziyafette kral ve kraliçenin 

önUne konulan yemek listesinin kabı, İngiltere kraliçesinin 
ço"k sevdiği gUl yapraklanyl yapılmıştır. 

l§ık ve hayat kaynağı olan günee, in
sanların taptığı ilk mabuddur. Gilnee 
ekseriyetle l\itufkardır. Arzı baştanbaşa 
sevinç ve neşeye garkeder. Fakat hid
deti do korkunçtur, yakar, kavurur, hat
t.A öldiirür. 
Güneş ışığı fennin elinde bugün çok 

kıymetli bir ilAç. eşi bulunmaz bir teda
vi vasıtası olmuştur. 

Yazın herkes yakıcı güneş altındadır. 
Binaenaleyh güneşin zararlarından bah
setmenin zamanıdır. Vakii memleketi • 
mizin iklimi mutedildir, gilne~, Ulerimiz. 
de hattıüstüva civarındaki kadar çok za. 
rarh değildir. Fakat insanın sıhhatini, 

bazan da hayatını tehdid eden tehlikele
ri yakından bilmesi ve ona karşı icab e
den tedbirleri alması daima faydalıdır. 

Gt.ineş sıcaklığının sebeb t-otduğu en 
korkunç tehlike gUneş çarpmnmdır. Gü
neş çarpması umumiyetle beyne kan hU 
cumu §eklinde meydana çıkar. 

Bu kan hUcumu hafif ve geçici olabi
lir. O vakit hastanın biraz başı döner, 
ayni zamanda başında hafif bir ağn var 
dır. Cild kızarır, gözler kanlanır. Bıi ha
fi! şekil kısa sfircr. Istırablarm geçme
si ve lirazm knybolmast için. kısa. bir Is. 
tim.hat klifi gelir. 
Güneş çarpmasının ağır §ekli, cümlei 

asabiye Uzcrindo bozukluklar vUcuda 
getirir, hasta saçmalıimağa ve çırpmma
ğa başlar. Sonra umumi bir kesiklik ge
lir. Ve seri bir ölllın bu kesikliği takı'b 
edebilir. 

Güne§ çarpması ihtiyarlarda veya da
mar sertliğine tutulan hastalarda doğru
dan doğruya kalbe tesir eder. Güneşin 
çarptığı adam olduğu yerde yığılır ve 
hGmen ani denecek vekilde Ölilr. Ba7.an 
güneş doğrudan doğruya beyin §iryanla 
rından birisinin patlnmasma sebeb olur. 
Kan beyinde toplanır. Hasta ölmese bi
le vücudunun bir tarafı tutmaz olur, 
mefluç kalır. Bazan da dili tutulur. 

Böyle bir hale mani olmak için alma
cak ihtiyat tedbirler şunlardır: yemek • 
ten sonra, hnzmm devamı müddetince 
kat'Iyyen güneşte ytırllmemelidir. GUr 
saçlı adamlann gUne§ altmda yUrürken 
§apkasız gezmeleri tavsiye edilir, fakat 
saçları seyrek veya başlan çıplak olan 
adamlar yazın gezinirken başlarına ren
gi siyah olmamak şnrtiyle hnfif bir şap
ke giymelldlrJer. 

Güneş çarpmasına karşı ne yapmalı -
dır:' yapılacak ilk iş şüphesiz doktor ça
ğrrmaktır. Yalnız doktor derhal gelml
yebilir, veya civarda doktor bulunmaz. 
CT'üneş çarpan adamın etrafında bulu -
nanlnnn yapacağı işler çok basittir. Ev
vela hastayı serin ve mümkün olduğu 

kadar az ışıklı bir yere götürmeli. lmka. 
nı olursa bir yatağa. yatmnalı,, Kabilse 
tamamlylo soymnlr, kan deveranını bo
Z&cak şekildeki bUtUn bağları çözmelidir. 
Hastanın başına, içersine biraz sirke ka
tılan soğuk suya babnlilll!f bir bez koy
malı ve bunu mümkün olduğu kadar stk 
sık değiştirmelidir. Hastaya, doktor gel
meden evvel yapıtıcak son bir ihtiyat 
tedbiri, burun deliklerine bir kaç damla 
l}erhnngi bir antiseptik bir madde (oksi
jenli su, nsidbortk mahl\Uü ve saire) 
damlatılmalıdır. 

Bunlar yapıldıktan sonra doktoru bek
lemekten başka bir iş kalmaz 

GUneş ışığının scbeb olduğu lldncl hu
talık "teeemmUs" denilen yanıklardır. 

Bu yaz mevsiminde plajlarda sık sık gö. 
rilnen bir rahatsızlıktır. Şehir edbi.seıin
den yakasını kurtaran ve daha hafif ıi
yinmek lmkAnnu bulan echirli plaja gelir 
gelmez soyunur, bembeyaz derisini, 
yansın diye güneşle saatlerce klU'II kar
eıya bırakır., Ak§am eve döndUğU vakit 
derisinin bUtün sathı kıpkırmızıdır ve 
her tarafında bir yanma hissi vardır. Bu 
hakikt bir yanıktır. 1nsanm uykusunu 
knçırır, sayıklat.Ir, hararoUııi 39, hatta 
40 dereceye kadar çıkarır. Erteal sabah 
hararet dilşer, fakat vilcudun larmizılı. 
ğı ve yanma günlerce devam eder. Son
ra cild yavaş yavae csmerlevir. Soyu • 
lur ve sekiz gUn içcrsinde yeni ve yanık 
bir deri te§ekkül eder. 

Bunun önUne geçmek için alınacak ilk 
tedbir güne.so çıkmadan evvel vtlcudu 

.-: Devamı 12 incide 
Doktor 

• 
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lkinci süvari izah ettı: 
- Vasat kısımda, kazan dairesinin 

iki bölmcsı ara mda.. Geniı;: bir yara .. 
Bu öğreniş Cevat kaptanı derin derin 

düşündı.irdil. Fakat geçirilecek zaman 
yoktu. Gemi tehlikeli vaziyetteydi. Bura
dan ancak sahile kıçtan kara etmekle kur 
tulmak imkanı vardı. Yara gü,·erteyi 
kanburlaştırmış. Pcyki~vket mukaar bir 
şekil almıştı. 

Toplar salvolarına devam ederlerken 
Cevat kaptan da gayret sarfile Peykin 
kıçını sahile dnndürdü .. Ve .. makineleri
nin \'erdiği hızla ağır ağu ;:;ığlığa doğru 
çckilm .. (!e, bir taraftan da at~e devama 
kO)'Uldu. 

Tahtelbahir bu beklenmiyen top ateşi 

karşısında ikinci mermisini savuramadı. 
Sahilden 300 metre kadar uzakta Peykin 
kumlara oturduğu görüldü. Bu !'.efer sü
vari. tonoz atmak, bu suretle gemiyi çek
mek çaresine baŞ\'Urdu. Biribiri arkası

na atılan üç tonozla Peyk karaya çekildi. 
Batmaktan kurtuldu. Karaya gelince se.. 
finenin ~yası sahile çıkarıldı. Bu sırada 
Herdeki kayalarda bir infilak oldu .. Türk 
gemicileri yeniden soğuk bir ürperti ge. 
çirdiler .. Acaba tahtelbahir yeni bir tor
pido mu savurdu? Biranda bu şüphe her 
kafayı dolaştı, her kalpte bir heyecan u. 
yandırdı. Fakat bir ses lahzada bunun 
izlerini sildi. İkinci kaptan bağırıyordu.: 

- Yaralandığımız zaman torpido ti
yublanndan biri yerinden fırlamış, kay
bolmuş, öteki de civatalanndan ge,·semis :. :. 

ti. Gevşiyen tiyubtaki torpibo dfü::mü~ :. :a:• 

ilerdeki kayalıkta infilak etmi~! 
Bu ara. sulan yaran, yılan gibi ıslık 

çala çala Peykin oturduğu kumluğa doğ
ru gelen bir torpido daha görüldü.. Bu. 
gizli düşmanın. tahtelbahirin attığı ikin. 
ci mermiydi. Gemiye isabet etmiyen bu 
mermi kumlukta karaya çıktı: patlama. 
dan yakalandı. 

Brodey, pustuğu, sindiği noktadan bu 
sahnenin bütün tcefrrüatını seyretmişti. 

I ngiliz kaptanı, büyük soğuk kanlılıkla 
manevra yapan ve ani tedbirlerle gemisi
ni kurtaran Türk süvarisine karşı büyük 
bir takdir duydu. Bunu söylemekten ken 
disini alamadı .. Yanı başında duran ikin. 
ci süvariye söylendi: 

- Türk gemisini torpilliyen arkadaşı
mız bir muvaff akiyet elde etti. fakat dest 
royer süvarisinin hareketi daha büyük 
bir muvaffakiyet sayılır. 

- Neden kapiten? 

- Mühlik yarasına rağmen gemisini 
kurtardı .. 

Brodey burada sözünü kec:ti, güldü .. 
ve tebessüm ara ında ilave etti: 

- Gemisini kurtaran kaptandır der
ler .. Eğer her Türk süvarisi şu seyrettiği
miz sahnede rol alan süvari gibiyse .. 1~
ler umduğumuzdatı başka türlü inkişaf 

edecek! .. 
Peykişevket karaya yaslandıktan sonra 

Brodey ileri doğru yoluna devam etti. 
Peyki torpilliyen E 12 süvari-i kapiteP 

Nazmet hemen de raporunu hazırlamış. 
bir Türk harp gemisini batırdığım korno. 
dor Brodeye haber ''ermeğe koşmuştu. 

Fakat, ilk sözl~.meye göre ancak 3 gün 
sonra tekrar ayni noktada buluşmak mu· 
karrer olduğundan raporun verilme ini 
de o zamana bıraktı. 4 düşman tahtelba. 
hiri şimdi Marnıarada olanca kudretleri
le Türk ticaret \"e harp gemilerine zarar 
vermek için faaliyete koyulmuş. ilk ola
rak da o~manh don:mmaı:ının destroyer 
filosunda sayılı gemilerd~n biri bulunan 
Peykişcvket muhribini işe yaramaz bir 
hale getirmişti. 

Brodey ilk akınını lc;tanbula yapıyor
du. Bu. maksadını ilk adımda temin ede. 
cek yem hareketlere yol açan bir proje 
idi. 

17 nic:an günü, anzac:ız geçti.. Bombo~ 
Marmara ufukl:ınnda tek yelkenli bil<> 
görftnmt\yor. ufacık bir duman izine de 
rac:tlanmn·ordu. 

E 13 Erdeği, Bandırmayı, bordaladı .. 
Geceyi Bandırma yakınlarında geçirdi. 

Ertesi günü gene yola devam edildi.. 
18 nisan sabahı E 13 ün süvari kamara. 
smda toplanan sefine erkanı komodor 
Brodeyin reisliğinde bir harp meclisi ak
dettiler. Brodey, müzakereye başlama. 

dan evvel ikinci süvariye sordu: 
- Geminin yerini tayin \'e haritada i

şaret ediniz. Göreceğim. 
- Başüstüne kapiten ! 
Uç dakika sonra Brodeyin istediği ya

pılmış. ikinci süvari tarafından bulundu
ğu nokta tayin edilen E13 ün \'aziyeti 
tesbit edilmişti. Gizli dii<~man İstanbul 
sularının eşiğinde bulımuvor. ve ikinci 
süvari tarafından rapor edilişe göre Ha. 
yırc::ız adalarnan sivri adanın cenubu 
ıı:arhi~inrie. ~hil ile ada arac:ında duru. 
vorrlu. Rro<ley çarkçıba~ı. ikinci süvari 
\'e kendic:inrlen mürekkep heyeti şu mev
zu üwrinde konuşmağa da,•et etti: 

- Limanda ne yapılacak? 
Bu, cevabın verilmesi çok güç bir cilm 

le idi. lstanbul limanı sıkı kontrol altın· 
da bulunduruluyor, ada açıklannda da
imi bir devriye zinciri teşkil eden ansal
dobot fırkasının devamlı tarassudu ile i
çeriye kus uçurtulmaması temine uğraşı
lıyordu. Fakat, bütün bu noksan tedbirle 
re rağmen işte gizli filotillanm komodor 
gemısi E 13 limanı hercümerce uğrata
cak hareketlere müsait bir mevkie gel. 
miş. botlara hakim vaziyete geçmişti. 

Komodorun cümlesi uzun uzadıya mü· 
nakaşa edildi. Bunda şu esas sırası gö
zöniine alınmıştı: 

l - Limandaki Türk gemilerini torpil 
temek: 

2 - lstinye koyunda bekliyen Osman

lı donanması gemilerine. bilhassa Yavuza 
taarruz etmek. batırmak! 

3 - Saray rıhtımlarına torpido atmak! 

4 - Köprüden geçmek, Halicte vaktile 
Arme~trong ic:imli lngiliz deniz müessese. 
sinin kurduğu tesisatı herhava etmek! 

5 - Jstanbul halkının manevi)•atına 

darbe \'Urmak için kızkulesini tahrip et
mek. 

6 - llaydarpa5a mendireği ile gar rıh. 
tımlarını torpido atmakla ha,•aya uçur
mak! 

Hülfısa limanı biribirine katmak, orta
lığı \'el\'elcye vermek. saray ve umumi 
karargflha korku ve dehşet ~almak .. Her 
madde üzerinde ayrı ayrı duruldu. Ve 
müzakere s.-ıatlerce sürdü. 

Rrodeyin ehemmivrt \'erdiği nokta iki 
madde üzerinde tekfic:üf eden fikirlerden 
doğuyordu. 

Bunlardan biri Dolmabahçe sarayı rıh 
tımlanna torpido atmak bu suretle ihti
yar ve bunak o·manlı padişahını korkut 
mak, dehşete düşürmek: münferid sulh 
akdine icbar etmek yahut umumi karar. 
gahla sultanın arac:ını açmak .. 

Bu, tahakkuk ettiği takdirde Lord Kiç 
nerin çok ehemmiyet verdiği bir nokta 
halledilmiş olacak. l\larmara akınına me 
mur edilen tahtelbahir filosundan bek· 
!enen hizmet fazlasile ele geçirilebilecek. 
ti. 

lkinci nokta da daha az mühim değil

di. 
lstinyede Boğaz forsalarma karşı he

men harekete geçmek üzere bekliyen Os.. 
manlı donanmasına taarruz .. 

Donanma demir üzerinde bulunduğu 
için kolayca manevra yapamıyacak, biri 
biri ardına savrulacak torpidolar burada 

bir panik meydana ge"recek. birçok ge
miler batacak. bu arad\ ;.;~manlı donan. 

masının belkemiğini teşk;\ "Clen \·e ... Ka
tadenizde Rus donanmasına göz açtırma 
yan kahir bir kuvvet bertaraf edilmiş o. 
lacaktı. Osmanlı donanması lstinyede 
acaba emniyet tedbirleri almış bulunu
yor muydu? 

Brodeyin kararına müessir olacak bu 
cihet uzun uzadıya münakaşa edildi. I
kinci süvari ile çarkçıba~ı buna ihtimal 
vermiyorlar: 

- lki taraf tan kapatılmış iki boğazın 

HABER - 1\k93m "°9fUI 

Ahoıı'cJ ı 

Türkülerj der
leme heyeti 
Uşe lb>aşuaı~o 

Afyon mebusları mıntakala· 
rmdu tetkikat yaptılar 

Afyon, (Hususi) - KUltür bakanlığı
nın idaresinde iki scnedenberi faaliyet 
halinde bulunan halk türküleri ve halk 
lehçesi derlem eehyeti Afyona gelmiş 

bulunuyor. Beş kişiden· mürekkep olan 
mütehassıs heyet, garbi Anadoluda se
kiz vilayeti dolaşmakla tavzif edilmiştir. 

Tetkik heyeti buraya gelir gelmez fa 
aliyoto kurulmuş ve bir gün içinde bir 
~ok derlemeler de yapabilmiştir. Zira, 
Afyon bu sahada hazırlıklıydı. Gerek 

vUayetin ve gerekse ha;kevinin öteden. 
t-erf derlediği birçok türkü, hikaye ve 
l ehç serileri bu hyetc bir dosya halind 
verilmiıı bulunuyordu. Bunlar içinden, 
halk arasında müteammim türküler ile 
~ive ve lehı;e oyunları tercih edilerek 
remen plağa alınmıştır. Heyet aza.cımm 
ifadelerine göre, Afyon, derleme mües -
~esesin hayli sermaye vrmiş bulunmak-

tadır. Hr §eyden önce, milli cidalin en 
hararetli günlerinde duyularak ve ina • 
nılnrak tcırcnniim edilmiş c:an öyle tUr
l;Ulcr vardır ki, gerek beste bakımın -

dan, gerekse güfte itibariyle birer kıy -
met vaziyetindedir. Bunla.· belki de 
türkü olmaktan ?.iyade birer milli mer

siye yerini tutuyor. Ve öyle birer mer
siye ki, bir zamanlar kırık silahı ile cep
hede savaşan merd Türk çocuğunun, o 
buhranlı gUnlerde kalbinrle yaşı.t' -, ı . 
manı ifade etmektedir. Bunun için mü
tehassıs hyet Afyon derlemesinden 
memnun vaziyette ve araştırmalarını 

kazalara da tf'şmil eylemek niyetinde • 

dir. Buradaki tetkikat bittikten sonra 
OcnlzliyP, oradan Aydına ve niutcıakl • 
ben de lzmire gidilecektir. Heyetin lz
mirdeki derl€1melcrinl Manisa tetkikle -
ri takip. edecek, sonra da Balıkesir baş
lıyncaktır. Balıkrsirdeki toplamalarla 
bu hcy<ıtln bu seneki faaliyeti bitmiş o
lacaktır. 

Edime t•e af yon bayan mebusları 

Vali t•c belediye reisi ile beraber afyon 
kalesinin üzerinde 

MUtehnssıe heyet kültUr alemimizin 
kıymetli elemanlarından mürekkeptir: 
riyasetlcümhur filarmonik orkestrası 

şef muavini Hasan Ferid Alnar, dil tarih 
coğrafya fnkUltPsi Türkoloji doçenti ve 
Ankara tiyatro ve opera okulunun müte
hassısı Tahsin Banguoğlu, Ankara Gazi 
terbiye enstitilsU ve mUzik öğretmen o. 
kulu muallimlerinden Halil Bedi Yönct
gen ve Cevad Memduh Altar, teknisi -
yen Rlza Yetişen. 

Saylav'arm te tkikler i 

Vilayet df\hilinde tetkikat yapmak i
çin buraya gelmiş bulunan Edirne me
buslarından Doktor "-ı •..• ,.·n•ma l\l(>mik 
ile Afyon mebusları Bayan MebrurP Ö
nr.nç, Bay BPrçtUrker, vali bay Durmuş 
Evr(>ndil<>kle beraber §ehirde ve mlilha
katta 1ncel(>melr yapmışlar, Afyonun ta- 1 

rih: kaksinl geunişlerdir. 

ortasında. hükumet merkezinin muhafa
zalı ve işlek kıyılarından İstinye koyun
da duran donanma ne diye emniyet ted. 
birine lüzum görsün? 

:(Devamı var); 

Seyahat notları 

Konya ovasını sula~ 
merkez: Çumra 

12 sene ev vel kurulan bu güzel kaza 
kezi g ittikçe genişliyor. Batak tıl'18' 

kurutuldu, sıtma kalmadı 
~ıuı yoD maıtilsuo çok ~eıre~etl 

Konya, (Anadolu muhabirimizden) 
- Orta Anadolunun cenub kısmında, 

Konya ovasının cenubu garbisinde, Ka -
raman, Bozkır, Karapınar, ve Konynnın 
Yarma ve Hatib nahiyeleriyle mahdud 
1575 kilometre saha işgal eden yeni bir 
kaza vUcut buldu: Çumra. f 

Kaza hUviyetini somadan kazanan ve 
bir köyden ibaretken şimdi bir kasaba 
haline gelen· Çumranın bilhassa yarınki 
ehemmiyeti pek büyük olacaktır. 

ÇünkU Konya· ovasını sulayan ana ba. 
raj buradadır. Çumra' ovasınm mtihim 
bir kısmı ziraata hasredilmiıı, diğer kıs
mı da ormanlık olduğu için itina ile ba

kılmağa başlanmıştır. Kaza mıntakası 

dahilinde (1800 - 1900) metreyi bulan 
Akviran ve Çukurcuma dağlarının elek
leri kamilen ormanlıktır. 

Çumradaki "Çarşamba" adlı çayın 

menbaı Bozkır, munsabı ise Karapınar 

kazasının Sulamış mmtakası ve civarın
daki köylerdir. Bu çay llzerinde evvel
ce yapılan ve halen nafia vekaletine dev 
redilmiş bulunan sulama idaresinin mü
toaddld barajları vardır. Bn sulama şe. 
h<'kesi sayesinde kaza mıntakasmdan• 

13 bin dcknrlık arazi sulanmaktadır. 

içme suyu meselesi 
Kaza sadece içme suyu hususunda fa

kirdir. Kaza merkezinin bu ihtiyacı ku
yularla temin edilmekte ve kazaya bağ
lı Denek ve Akviran nahiyeleri halkı i
se dağlardan inen menba sulariyle ihti
yaç gidermektedir. Maahaza vilayetin 
vo sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti
nin Konyadaki teşkiliıtmın yardımlariy
el me\•cut kuyular f('nni bir hale ifrağ 
edilerek bahusus sulnr filtreden geçi • 
rilcrek sıhhi ve fpnni bir hale sokula -
cak ve yakında tesisata başlanacaktır. 
Böylece Çumra halkı su derdinden kur
tulmuş olacaktır. 

Kazaya merbut Tımraş köyUnUn iki 
ytiz metre ilcnılnde \'e Apa köyünde i
kişer hektarlık ve Ohruk namını taşıyan 
göller vardır. Bu göllerden ve Çarşamba 
çayından mebzulcn balık tutulmaktadır. 

Çumrn knzasmm bulunduğu me\•ki ev
velce bataklıktı. Ve bu yüzd<>n muhitte 
sıtma hastalığı yapardı. Vali Cc>mal Bar
dakçının Çumrnya hususi bir itina gös
terişi sayesinde bataklıklar kurumuş ve 
muhitte sıtmadan NH'r kalmnmıştır. 

Niifus ve imar 
Kaza merkezi, Konyaya 40 kilometre 

mesafede ve Çumra istasyonunda 926 
senesinde tesis edilmiştir. Buraya 115 
kilometre mesafede bulunan eski nahi
ye mrk('zi Çumra köyü şimdi kazaya bağ 
lı ve belediye hududu dahilindedir. Mer. 
kez kazanın nüfusu 936 senesine kadar 
2500 den ibaretken bu tarihte, Roman
ya ve Bulgaristandan getirilerek iskan 
edilen 300 hane ile 3600 ze baliğ olmuş 
ve hane adedi de dokuz yüze ytlkselmiş
tlr. 56 köy ve iki nahiyeyi ihtiva eden 
ka7.a umumi nüfusu halen 38 bindir. 

Ziraat 
Yeni Çumranın halkının yüzde doksa

Jll çütçidir. Bu meyanda kUçük başlı hay-

-· / fa Çumra kaymakamı Mıts a 
oğlH 

ııııı 
van yetişliriciliğina de ebe!Jl~ 
rilmektedir. Geniş ölçUdO bSt 
bat istihsali yapılır. }lububll!f 
iktısadi hayatında mühiıtl Jıdıl 
Senevi 500 vagon nıiktıırıtı ıı4 

noll 
scvkedcn Çumra arpa, . oe ~ 
yUn ve tiftik sevkiyatl ılC ~ 
peyce para getirir. :Mubit~e ' 
bağcılığa karııı son scnclC .,ıe 
mal Bardakçının teşviJdC~~J 
bir temayül belirmiştir. aıı tş!' 
çiler kaza kaymakamı pub ıc ~ 
maz oğluna müracaat edcrC • 
ğa hemen başlıyacaklarl111 0ııı 
kendilerine bunun fenni ) ıJıf• 
mc.ıi talebinde bulunnıuı:l3 ~tif 
bu arzu~".t tahakkuk ettirınict11 
Kazanın çiftçiliği do ınod11ı~ 

doğru yUrUmektedir. S011 ) 5ııl 
luk ve makineyle zcri)rnt 

11 

artmıştır. 11e t 
Çumra merkezinde Uç sc. ıl, 

)'il"' 
~ılmış olan buğday rnUb3 tuf· 
muhite çok faydalı oırnu!? ılcıı 

'}ctıSfl. ~lf 
ml'rk<'zinin Çumrayı ı eW .. 

cttircıcck imkanları bilb;eıl'' 
bütiin <;lftçiyl se\•ind}rJlleJc ~' 
Kazanın her yanında )'il çıfl 

kilişe müsait gittiği için 11~1 
den do sevinmekte ve bı.1 ) ~ 
tın geçen scney~ nisptclL" 

lacağı umulmaktadır. 



-oaaziçi ·alemleri 
nasıl oluyor? 

Sa~1ı Vapurda 
•~ski J(Ünlerln deniz ve m~htop sefalarını ya~ amal< fsteyen 
saraylı buyanlar; " Bade,. ve " lWahbup,, ile nıeslolmayı dll
tUııeo akşamcılar ~örlil U yor ••• 

* ~ * 
&-z ıı Vapurda 
0.v natı ı· ı m Uztkin ., u t·ak kucaJl-11 dffnd lir dUJkO elftler; ay 

lltr ış ığı n da haşhaşa veri p fısı ıdoşau A~uklar gözü çekiyor •. 
tM. de\'rlıı "::! deı.... tarıhe karışmasile beraber 
, "'1Pbl'!' 

lıi,. lk 1 hayatını kaybeden Boğa-t' ) l'indı senı-denberi Şirketihayriye. 
'""ta başı e ç \ '!Jrnalariylo }ine canlan
~ ile Qdı. l<'akat şimdiki Boğaziçi ha-
~ l!akısı 
L. g~ arasında çok büyük bir 
_,.~iller Çatı>(l·or. Evvelce, boğazda eğ
~İı:ra ısUrenelr ve dünyanın eş

~I' l'a Ye kıymetıcrlnden istüade 
~ &~birıt lrı.ız o devrin Heri gelenleri 
~ llotaı eıı. kimselerdi. Bugfin ise ar

h\aıll!ı köylerinde oturanlar da, la-
da ~ hUcra köıelcrlnde yaşıya.n

lli d içinin temiz havuiyle ci • 
~uruyorlar. Billur ırulariyle 

' llıda b lyorlar, tabii sO•lllklcrl 
' :r "e lllh edil zevklerini tatmin edi- • 

«eııtıı11d ayet durmada nakan terte. 
,., e Ylkanablliyorlar. \;' ... 
R. l'teat gü 

it --qil t oıı do~ nıı ... ~ rdtı ra dönüşte de 71 numaraya geçmeğe ka 
'il beraı..- Çeyrek geçiyor. Foto A-
~ ~r-Yiı. 7~r ltöprtınUn Boğaziçi iskele- rar verdik. 

ıtıı g1bi 8\lal "e 74 numaralı vapurlar ge- 74 numaranın güvertesinde oturacak 
--~·orıar. ii olarak iskelede yanyana yer hemen kalmamış gibi. Herkea er -
,,, ~ıı btr ca numaralı vapurdan oynak ken gelerek en gUzel yerleri kapmışlar, 
'ı\ batıır ara. z aeeı geliyor. takeledcki Yolcuların ekserisi en az otuz beşini 
\~~~ler caıınlnda bulunan genç kız ve geçmiş erkek ve kadınlardan mürekkep. 
lli~~nı lı bu oynak tempolarma, Tesadüfen iskelede ahbabına dert ya
lııt 1-r. ~ıı::eket ettirerek iştirak e • nan eski saraylı bayanla kar§ı karşıya 
~ batık gişesinin enUnde müthiş dUştilk. Vapura Üsküdardan da bir hay-

..._-:' var te 
-~ ııa k ' nenUh vapurlannm li kala.balık bindi. Şimdi 74 yilkünU ta. 
,~ l:ıı1,un~ bir zaman kaldığı için 
~Ot. ~li il bir an evvel a.Jmağa aa
' · d"<lik e beraber biz de bir soku
la.... 'l ~"'· · fakat haddin "·araa bir a

mamen almış vaziyette boğazın yukan 
kısmına doğru suları yararak ilPrliyor. 
Bir müddcttcnberi sahildeki eı;ki yalrla-

,., «ıa~c-t b 
~ l<ı.ıı <'n ınsan dalgasına ka-
~: ll ına h ~ 11 arat! mu tC'llf sesler geli -

n süzen ıınraylı birdenbire yanındaki 

genç bayana dönerek söze başladı: 

lanna baıılamıılardı. Yolcular arasında, 
kc)·if sahiblcri bir taraftan sazın tatlı 
nağmeleriyle sermest olurken diğer ta
raftan içkinin baııdöndürUcU t esiriyle 
kendilerinden geçiyorlardı. Arkamızdaki 
kanapenin arasına konan bir masada iki 
erkek başbaşa vermişlerdi. Biri, diğeri
ne şöyle diyordu: 

- GördUn mU işte, keyif dediğin böy-
le olur, bilmem neredeki sokak meyha
nesine gicijp akşamcılık yapacağına. böy
le vapul' içinde tatlı saz nağmeleri ara
sında içmeli. Bak, yarım kiloluğu devir
diğimiz halde başımız bllo dönmedi. Bo
ğazın hu temiz havalı rU7.girında mide -
mizl tıkabasa rakı ile doldursak 3!'ine 
bQO, bir türlil sarhot olaınıya.cağız! 

, 
11la IJ(l~ t genç bir kızın erkek ar

' \'llıid e SC>slendiğini duyuyorum: vam ediyorlardı. Yatmı eaatte bir önle
'~Pur ·k~:~ı k biraz çabuk ol, bak- Bazı akı;amlar o zamanın en meşhur sa- rinde şlşelPr boşalıyor, fakat onlar yine 

, · a ÜZCI'(', aonrn ne ya. zondcleri bu çektirmelere bindirilir, sa- biribirlerine i<:kinln t eslrslzliğinden bah-

Vapurumm: Altmkuma gelmişti. Bl • 

zim iki ahbab hala çekiştirmekte de -

- N<'rede o eski gUnler? o vakit da
ha böyle makineli vapur yoktu. Kürekli 
büyük çPktirmelerle gidilir, eğlenilirdi. 

bı. "C:arıırn hillerde alPmlcr yapılırdı. Genç kadınlar BC'dio. durıl\"orlnrdı. Artık !!azlı vapurda 
#~ ' ne a 1 

...., re Rezrn"- cc>. e ediyorsun. B~ka da başka bir çcktlrmede )iizl<'ri türlU olup bitenleri glirmUştUk. 18keleden 71 

''~ tvet lltrıa ge gıderiı. bu dlemlcro iştirak ederlerdi. Hele o numaralı cazlı vapura geçtik. Buradaki 
'~ ~iı ha' böyle hem vapurla ge- mehtaplı gC'celerde bu llemlrin tadına alem bambqkaydr. Gençler iki k111ma ay 
)t ~~ de:ı almayı, hem de ay doyum olmazdı. Fakat hani boğazda da rrlmış eğltnlyorlardı. Bir tarafta cazın 
~ tıer Ortasında dana etme- incaazdan başka çalgı dinlenmez ha .. Ge- <;ıldırtrcr nağmeleriyle dans ediliyor, di-

1aı_-... ~~ tıde hu
1
.:llhriz? çen hafta bizim oğlan tuttu, beni de ğPr tarafta da bUfe önUnde muhtelif iç-

'.. O} dav S apurda iyi bir yer a· zorla ıu alafranga çalgı olan vapura bin- kilerle başlar neşeye ve eğlencPye ha. ' ,~tiıı lr dirdi. Az kaldı akşama kadar deli CÜ\'&. 7.ırlandınlıyordu. Vapurun elektrik ışı-
~ltif o-ılll onuıınur böyle· size bir ne olacaktım. Bizim oğlanla kansı her - ğınrlan uzak köşelerinde, mehtaba. kar
~ Uı bır ~r-.ına sıktım~ yaşlıca, kcale beraber çalgıya ayak uydurarak şı yer alıı.n çlfller gizli gizli fıtııldaşıyor-
~ı, ~il trı..~anın kendisini ilerde zıplayıp dururken, kaç defa vapurdan !ardı. ÖbUr vapur, hllA e.ki Alemleri 
\ 1\ 'la~ıt ıına naaıı derd yandı- bir iskeleye çıkıp kaçmak istedim. sayıkhyanlar veya adetleri gittikçe aza-
\ l)id il. So 

' 11tıaıı11 ~rad n eakl sara) lılar- Bu !!ırada yanındaki kadın: lan aaz taraftarlarlyle doluydu: bu va -
"'Yle ndiğirn bu bayan ah- - Peki, dedi, sen her hafta teneu.U- punıa. gençlerin toplandığı, eğlenmek i-

~ tho'h, ~sleniYOrdu: he gidiyor musun? c;ln kaotuklan bir yer olmu,tu. 
~t ''libt_ ~h1.rtaki gemıf'ğl kaçıra- - Bana eski günleri hatırlattığı için Caz bütUn coşkunluğuyla çalmakta de-

lt tabi ilana bu kalabalıkta bl. ne yapıp yapar, hiç olm8.ZM iki haftada \"tlm ediyor, bıkmak ve yorulmak blhnl. 
~ 1 dPgil 

htab · fakat ne olunsa bir, böyle ılrket vapuruna atlar, hem yen gençler mUtemadh•en dönUyorlardı. 
lıı_ ·,il .... _ .... da var, bılet•ı'z de olsa ld 1• im ~ ~ "'"' Q boğıuı gezer, ve hem de aşinası o u - Bu sıradR bUfeye . doğru Uerlemuıt . 

ernı.rıı k 
~~·.. a~ırmam, \'apura ğum yerleri görürUm. Hiç olmazsa son Baktım arkamdan bir genç kız sesi: 
~ ~ bir h gilnlerimde, gençliğimdeki tatlı dakika - "- Vallahi yeter &rtık, sonra fazla 
~ ' toı to •Yll ezildikten, Ustilm lan hatırlıyarıı.k lezzet alaynn, derim. ballım döneMJe n~ yaparım! yutan c;ı -
~ '1' dUtJtıe Prak ıçinde kalarak bir Vapurumuz boğ'ıızda ilerledikçe gU - kınca annC'ın sal!anmamdan anlar ... dl • 
~ ~I~ ~i koptuktan l!ıonra bilet- vertcde bir raaUyettir başlamıştı. Kana- ycrek yanındaki gencin kendisine doğru 
'1.~' ~ -._Pu l'ndi Ali lle lakelede a- pelerin arasına masalar ynrle,tırlllyor, uzattığı içki bardağını elinin te111\yle it!

'" ~ ; blnaek diye dUıUn - üstleri tUrlU tUrlU içkiler ve mezelerle ~•ordu. Gen<: ise. bUtnn dil lruvvetilc onu 
~ bil lhayet giderken 74 dolduruluyordu. Artık şehrimizin en iknaa uğra!lıyordu: 

r le saz dinledikten son- meşhur aazcıl~ ve hanendeleri fuıl - - Ama yaptın ha, demek annenden 

7 
s ::s 

SoslfOloji 

kadın 
• • 
oır 

ile erk ek 
midir? 

; 

•·emlnbıtlcr kadın ile e rkek anuııında fark ~örmUyorlar; halbukt hayat alimleri 
derin fa rkla r görüyorlar. &letıcle3 I ka\ ramak \·e itinde bulunduğumuz lnkıli bı 
anlamak için ilkin fblyolnjl lllml<'rlntn de dlklNlnl bllm<>ll) iz: bu fillmlcrtn m\ı
talcası, apf;ıda. hf"rkNln anlıyabllN>cğl b lr tarula 400 kellnıcrle ifade cdllmb. 

Ur. Zamanımızın en bllyllk hidlsesi kadının bu dt>il imidir. 

, 

Erkek ile kadın (di§İ) arasındaki tabii 
farka Latin dılinde {Sexu::ıJ derler kı 
frenk dıllerine (Sexe) şeklinde geçmış... 

tir. 
Bu pek !Azım tabirin arapçası, türkçesi 

yoktur. 
Gökalp buna (reht) demiş; büyük ka· 

musa baktık: Heht (kavim) ve (kabile) 
dernek: seks dernek değil, asla değil! 

Biz de Latin kaynabrından gelen keli
meyi anynen alıyoruz: Seks. 

* • • 
Dikkat ettiniz mi? Erkekliği bir cerra· 

hi ameliye ile kaldmlmıs hadımlardan 
büyük dlimler ve filozoflar, hatta büyük 
katil ve caniler çıkıyor. 

Erkeklerin husyeleri. kadınların yu· 
murta bezleri var. Bunlar seks (gudde) 

!eridir. 

Bu guddeler son derece mühimdir. 
Gudde bez demektir. Bademcik gibi.. 

Bunlardan (honnone) denilen bir ta. 
kım su gibi mayi maddeler çıkar. Bu hor 
memelerin ba~lıca iki vazifeleri görülü

yor: 
1 - Erkek. dişi guddeler, erkek, disi 

hücreler (1) dotrurur. Temsil ve teme~ 
sili. uydurmak, uymak hMiseleri bunla· 
rın içinden geçer. Hücre, yaşıyan mad
denin aslını teşkil eden küçük cüzdur. 
Bu guddelerin birleşmesi sayesinde yeni 
bir insan, yeni bir ferd hasıl olur. 

2 - Ayni zamanda, guddelerin bu if
razatı kana dökülür. Bunlar insan vil· 
cudunun dokunmu~ oldu~u madde üze. 
rinde (nesiç), uzuvlar üzerinde, hatt~, 
gariptir! Vicdan UzeriQ<ff! eıkek veya di. 
şi seciyeyi, huyu tayin eder. 

Husyeler cesareti, cüreti, şiddeti, bel
ki de zorbalığı. hasılı kükreyen bir boğa
yı, tarlada çalışan (ve bittabi husyeleri 
burulan) öküzlerden ayrılan hasletleri 
yaratır. 

Kadının yumurta bezlerine gelince: O 
da kadınlık ha !etlerini vücuda getirir. 
Fakat yumurta bezleri kadının ömrü de.. 
vam ettikçe çalışmaz. Adet ke~ilince. bu 
bezler de söner. Halbuki husyeler ihtiyar 
!ıkla bile faaliyettedir. Bunun içindir ki 
ihtiyar bir kadın ihtiyar bir erkeğe karşı 
aşağı bir mertebededir. 

Erkek ile kadının biribirinden farkı 
yalnız bu tena:.ül aletlerinin başka başka 

çekiniyorsun. Eğer §ilphelenecck olursa 
deniz tuttuğunu söyllyerek kandırırsın ... 
Zaten demlndcnberi annen, başının dön
düğünden bahsedip duruyor ..• 

Genç kız artık bu sözlere kanmış ola
cak ki erkeğin elinden bardağı alarak 
bir hamlede dikti. Biraz sonra yukıı.rı 

çıktığım vakit iki genci bil'ibirine (düş
memek için olacak) daha fazla sanlmıı 
dans ediyorlardı. Vapur Büyükdere sa
hillerine geldiği zaman iyiden iyiye ya_ 
\'aşladı. Boğaz sahillerinin en güzel 
yerlerini bu suretle ağır ağır geçiyoruz. 

Sahiller vapuru görmek için biriken 
ha.Jkla dolu. Vapur köprllye yaklaşmağa 
başladığı zaman herkes harekete geçti. 
Hepsinin yüzlerinde bu güzel seyahatin 
nihayet bulmasmdan ileri gelen elem 
dalgalan okunuyor. Fakat çiftler, kıyı -
da kı\4ede. gelecek hafta için şimdiden 
sözlı>.şfyorlar. Bakıyorum, bir genç ya -
nındaki kıza eöyle diyor: 

- Gelecek hafta da )ine böyle vapur
la gezelim olmaz mı? Bak ne gUzel eğ
lendik. Eğer dışarda bir eğlence yerine 
gitseydik, hem daha çok masraf yapacak 
tık ve hem de buradaki kadar eğlene
mi •ecektlk ... 

Gene; kız da tenezzUhten memnun ol
duğunu bildiren bir cUIUıle şöyle cevab 
veriyordu: 

- Ben de senin fikrindeyim, ha.Jdka
ten mükemmel vakit geçirdik. Eğer an. 
nemi kandırabllinıcm, gelecek hafta da 
ikide köprüde bulu~uruz ... 

SMNattin Aygen 

Yazan: CelaJ Nuri ileri 

olmaı-rndan ılerı gelmıyor: Bu ıarklaı 
daha derındir. Bütün beden. bütün uz· 
viyct seJ...~ guddelennın çıkardığı kimye. 
vi madde, nesne içınde boğulmu~tur, o· 
nunla işbft haline gelmiştir. 

Acaba, fizyoloji bilgisi (hayat ,.e U· 

zuvların hayatından bahseden ilim) itı. 

barile biribirinden ayrı, gayrı olan erkeh 
ile kadın ayni terbiyeyi alabilirler mı? 
Ayni işleri görebilirler mi? Ayni me' kı 
ve makamlarda bulunabilirler mi? Aynı 
mesuliyetleri Üzerlerine almak caiz mı
dir? 

Kadın, erkekten başkadır. Vücudunu 
teşkil eden bütün hücrelerin üzerinde 
Seksinin damgası görünüyor. Uzuvları 

da öyledir, hususile sinirlerinin teşkil et. 
tiği cümle de öyledir. 

Fizyoloji kanunları. göklerdeki yıldız· 
ları idare eden kanunlar kadar katidir. 
Bu kanunlar insanların dileğine göre 
de değişmez. Kadınlar kendi tabiatleri
nin gösterdiği yolda kabiliyetlerini mün. 
keşif etmelidirler; erkekleri takip etmele. 
ri doğru değildir. 
Kadınların medeniyetin ilerleme inde.. 

ki rolleri erkeklerinkinden üstündür. Ka
dınlar bu y~zife}•i bırakmamalıdırlar. 

• • • 
!nıran soyunun devamında kadın ile 

erkeğin hizmeti biribirinden farklıdır. 
Hayat devam ettikçe, hiç durmadan. 

husye guddeleri hesapc:ız ve pek küçük 
hayvancıklar doj:;runırken bunlara (hu
veynati meneviye) elerler. Bunlar. ken
di kendilerine rahim yolunu, rahmi ör. 
ten sümük gibi bir maddeye (mucus) 
kavuşurlar. 

Ovule denilen yumurta (eski tabiri 
mebiz) yumurta bezlerinin pek yavaş 
vilcuda getirdiği bir mahsuldür. Yumur. 
talık genç bir kadında aşağı yukarı 

300.000 yumurtayı ihtiva eder; lfilcin bun 
lann ancak 400 ü yetişebilir. Meni hay
vancığı yumurtaya girer. Yeni insan işte 
o zaman dotrmuş olur. Bu, bir hücreden 
ibarettir. Bu hücre, sonra, ikiye bölünür 
ve ceninin tekamülü başlar. c.enin anası 
nın karnındaki mahsuldür. Baba da, ana 
da buna hizmet ediyorlarsa da bunda a
nanın payı pek büyüktür. Ananın verdi
ği aslidir, babanınki fer'idir. Ananın hiz 
meti uzun sürer, babanınki ise kısa. Bü
tün gebelikte cenin ananın nüfuzu altın. 
dadır. 

Ananın fizyolojik ,., ruhi haleti de ce.. 
ninin hareketlerile değişir. Bir kadın bir 
iki kere gebe kalmadan tamamilt teka_ 
mm etmiş olmaz. Çocuğu o/mıyan kadın 
diterlerine nisbclle az m11vazeneli, fazla 
sinirlidir. Gebe kalmak kadın için miib· 
remdir. lmdi. kadınlan analıktan ,·azge
çinnek cinayettir. 

Genç kızlara genç oğlanların fikri te
şekkülii, hayat tarzları. idealleri Yerilme. 
melidir. 

• • • 
Bu fikirler dünyanın berhayat en bü

yük fizyoloji ftlimlerinden. Nevyork'ta 
Rockfeller enstitüsü erkanından \"e 1912 
de Nobel mükMatını alan meşhur A
lexi 'indir. 

Gelecek yazılarımızda bu zemin üze
rinde yürüyeceğiz. 

(1) Vürud" teşkil eden ltuma11n tn 

basit asli unsuru. 

ı .. -·--···-·-··--·······--·-.. ·-·-··- ı 

l SUBAY'ın ı 
'ı·i Kaçırd ı{lı kız 

Her ıenç lazm. her kadmm 
her sennin okuyacaiı ince, 

1 
içli 'bir qk romun 

Yakında HABER' de . ...................................................... . 



iki çif le bayanlar yarışında Güneşliler 

Dün 
Beqkozda 
yapılan 

Kürek teşvik 
r11 üsabakaları 

Galatasarayla Beykoz 27 şer puvan aldılar 
Günün en ehemmiyetli ka rşı laşmasını Bey kozlular kaz andı lar 

Holtnlardanberi yapılamıyan kürek 
te§vik mUsabakalarının birincisi dün 
Beykozda oldukça mühim bir kalabalık 
önünde (2000) metre mesafe üzerinde 
yapıldı. 

Bu yarışlara b~lamadan evvel yine 
gördüğümüz noksanlardan bir nebzecik 
bahsetmeden geçemiyeceğiz. Ama bu 
aefcr şikayet - yüzmelerde olduğu gibi -
ne lınkemlorden ve ne de ajanlardan. Bu 
sadece vesaitsizlikten olacak. Şimdiye 

• kadar yapılan deniz yarııılarına §ehri -
mizdcki deniz müesseselerinden azami 
yardımı gcircn mıntaka denizcilik ajanlı
ğı, maalesef bu sefer aksine miişkülil.t 
görmüştür. 

Halbuki şehrimizdeki bütün deniz 
vesaiti Demzbanka geçmiştir. Denizhan 
kın baştn umum müdürü olmak 'Üzere 
hemen bütün erkanı da sporcudur, ve 
bu memleket sporuna da oldukça yar
dım d:ı Nmi~lerdir. Biz, dcnizcilij} ajan
lığının bu sene daha çok yardımlara 
mazh•ır ol ıcnğını zannelmiştik. Halbuki 
vaziyet t:ını:ımiJle aksi oldu. Yarışları 

takip edecek motör bulunamamış, niha. 
yet işlNme müdürü kendi motörünü bu 
işe tahsis elmişti. Asıl mühim ve lü -
zumlu olnn hakem dubası vazifesini gö
recek romorkör gönderilmemiş, tesadü
fen dün Beykozn tenezzüh maksadiyle 
gelen Haliç şirketinin 17 numarası, ge
mi sUvarisi İsmail kaptanın müsaadesile 
bu vapur hakem dubası haline getiril -
miştir. Eğer önümilzdeki yarışta da ro
morkor gönderilmekte ihmal gösterilir
se, bilemeyiz, bir tenezzüh vapuru da
ha bulmak imkô.nı olacak mıdır? 

HPm 7 A~ustosta yapılacak yarışın 

Yeniknpıd:ı olacağına göre, tenezzüh va
puru bulmanın da yüzde bin ihtimali ol. 
madığını da düşilndük. 

Bu temiz ,spora gösterilen alakasızlı
ğı yazmaktan biz bıktık. Bütün bu nok
s:ınlan tekrarladıkça ve ehemmiyet ve
ren olmadı.";ını ı;ördükçe: "Varakı mihri 
vefayı kim okur, kim dinler!,, di) eceği

. miz geliyor. 
Yezıya başlamadan evvel Denizbankm 

sporcu müdürü umumisinin önümüzdeki 
müsabakalar için lazım olan vesaiti de
niz ajanının emrine vereceğini Umid e
deriz. 

Dünkil yarışlar müptediler, kıdemsiz-

ler, kıdemliler olmak Uzere Uç kategori 
Uzerind"n yapıldı. Bu müsabakalara G. 
S. Güneş, Beykoz, Fenerbahçe ve Altı
nordu klübleri girdi. 

Müptediler 

Tek çifte: 
Gilniln ilk müsabakası saat on birde 

tek çifte milptodiler, arasında oldu. Bu 
yarışa boş klüb girdi. Güzel ve zevkli 
bir çekiı;meden sonra Gıılntasaray birin 
ci, Güneş ikinci, Fener ilçUncü oldu. 

iki çifte 

Bu müsabakada Galatasaray birinci, 
Gilneş ikinci oldu. Yarışa giren Beykoz 
teknesi müsabakayı tamamlamadan ter
ketti. 

4 Tekler , 
Bu yarışta Güneş birinci, Beykoz l. 

kinci, Gnlatnsarny üçüncü oldular. 
Bu kategoride Galatasaray ve Güneş 

11 er Jl\l\'a.nla Wrinci, Beykoz 3 puvanln 
ikinci ve Fcncrbahçe de 1 puvanla üçün
cü o!duhr. 

Bayanlar arasında yapılan dört tek 
yanştn Güneş rakipsiz birinci oldu. 

l{ıden1sizler 

'fek çifteler 
Öğ'IC'dC'n sonra saat ikide başlanan bu 

yarışa Galatasaray, Beykoz, Fener, Gil
neş, Altınordu olmak üzere beş klüb gir. 
dl. Neticede: Beykoz 1 nci, Güneş 2 n
ci, Galatasaray li<;üncü oldu. Fenerbah
çe, küreği kırıldığından yarışı terketti. 

ll<i çifte 
Gnlatasaray, Güneş, Beykoz, Fener 

girdiler. Neticede Galatasaray birinci, 
BC'ykoz ikinci, Fener de üçüncü oldular. 
Gim"l'lilC'r yanşı nrkada~larından ancak 
on, on bC'ş d"lkika sonra bitirmeğe mu
vaffak oldular. 

Dört t ek ler 
Bu yarışa Fcııeı den başka bütün klüp 

ler girdi. Sonunda Beyoz birinci, Güneş 

ikinci vo Galatasaray üçlincü oldular. 
Bu kategoride Beykoz 13 puvanla bi

rinci, Galatasaray 7 puvanla ikinci, Gü-

ne§ 6 puvanla üçüncü, Fener 1 puvanla 
dördüncü oldular. 

Kıdemliler 

Tek çifteler 

Sıra, gUnUn en mühim müsabakası o
lnn kıdemlilere gelmişti. Tek çifteler 
arasında olan bu yarışa Galatasaray, Gü. 
enş, Beykozla Altınordu da müsabaka 
harici girdi. Neticede Beykozun meşhur 
Agnnisinin çektiği tekne birinci, Güneş 
ikinci, Galatasaray da üçüncü oldular. 

lki çifteler: 

Günün en güzel ve heyecanlı mUsaba
kası bu oldu. Hemen hemen Uç dört se
nedenberi böyle yarış olmamıştır deni
lebilir. 

Galatasaray, Güneş, Fener, Beykoz 
ve Altınordunun iştirak ettiği müını.ba

kada Galatasaray, Güneş, ve Beykoz 
futaları müsabakaların sonuna kadar 
birlbirini adım adım denecek kadar sı-

kıştırdı. Ve nnticcde Beykoz )arım futn 
boyu ile birinci, Galatasaray ikinci ve 
Gilncş de yine Galatasaraya yarım futa 
boyu ile UçUncü oldular. 

Dört t ek ler: 

Şimdi sıra günün ve yarışların en e
hemmiyetlisine gelmişti. Dört tek kı -
demliler, malum olduğu üzere ııampiyo
nada bu yarışı kazanan mıntakası namı

na Türkiye şampiyonasına iştirak eder. 
Her nckndar bu yarılj teşvik mahiyetin
de idiyse de, yine oldukça mühim sayı. 

labilirdi. Yarışa Uç klüb girdi. Depar ve
rilmek için hemen on beş yirmi dakika 
kadar bir zaman liizımgeldi. Xihayct mil
sabakn başladı. Galatasaray açıkta, Gil

ncş ve Beykoz yanyana ... Sarı kırmızılı
lar lınşta. Bir sıra Güne§in Beykozn ça
pariz verir gibi olduğu görülüyor. Bey
koz kiirekçileri kUrekleri bırakıyorlar. 

. .. - . 

Dörl tek mıisabalwları nilınyellcnirlum 

lst a nbul-- b:rn-ic-il~iOI 

Atletizm müsabakaları 
Uün Kadıköy stadı nda d~ vam edtld~st 

İstanbul atletizm birinciliği müsa· 
bakalarına dün de hiçbir seyirci bu
lunmıyan Kadıköy stadında devam edil
di. 

Alınan teknik neticeler şunlardır: 

50 METRE: 

Dördüncü katagorinin 50 metre sür
at koşusunda birinciliği 6,6 ile Cemil, 
ikinciliği Fethi, üçüncülüğü de Cemal 
aldılar. 

üçüncü katagori de ise; birinciliği 

Haydarpaşalı Cihat 6,3 ile, ikinciliği 

gene Haydlrpaşalı Neriman, üçüncü· 
lüğ ü de' Fenerbahçeli Sermed kazandı. 
lar. 

Herkes hayrette. Beykoz tekrar kürek
lere sarılıyor. Yarış nihayetlendi. Takib 
hakemleri, hakem dubasında b~hakem 
Ahmet Fetgeri, Güneş kürekçilerinin de 
parda hakemin mtiteaddid emirlerine i
taat etmediklerinden, çıkışın geç yapıl. 
masına sebebiyet verdiklerini, yarış es
nasında, müsabakanın neticesine tesiri 
olmamakla beraber, hatalı hareketler 
yaptıklarından dolayı Güneş klübüne 
ihtarda bulunulmasına hakemler arasın
da kurar verlldiğlni ve ihtarın ajan va
sıtasiyle klilbo tebliğ edileceğini bildir
di. 

Neticede C::alatasaray birincJ, Güneş 

ikinci ve Beykoz üçüncü oldular. 
Bu kategoride Beykoz 11 puvanla bi

rinci, Galatasaray 9 puvanla ikinci, Gü
neş yedi puvaııla Uçüncil oldular., 

Üç kategori üzerinde alınan puvan 
vazıyetindo 27 şer pm·anla Galatasaray 
ve Beykoz birinci, 24 puvanla Güneş i
kinci, 2 puvanla Fener üçüncU oldular. 

• • • 
Cidden bitaraf ve dürüst hakemlerin 

elinde olan kürek yarışları tebrike şa
yan bir tarzda nihayetlendi .• yukarda 
da yazdığımız gibi - vesait noksanlığı da 
olmasaydı kusursuz olacnktı. Denizban
kın himmetiyle gelecek sefere bu nok
san da tamamlanır ve biz de artık, çok
tandır usandığımız şikayetleri burada 
tekrarlamaya imkfı.n bulamıyarak yanş
ların ncticeelrini karilerimize bildiririz . 

Biz dünkü yarışlarda Galatasnraylılan 
biraz antrenmansız bulduk. Eğer sarı -
kırmızılılar sıkı bir antrenman yapar -
!arsa bu seneki şampiyonanın cidclC'n 
zevkli ve enteresan olacağında şüphe 

yoktur. 
T. K. Drliılağ 

B . . . k . t' esirıde ırıncı atogorı ne ıc 
1 - Fikret (G. S.) 5,6. 
2 - Haluk (G. S.) 
3 - Seyvan (Haydarpaşa). 
110 METRE: 

Birinci katagori neticesi: 1 ,; ) 1 ' 1 - Vasfi (Haydarpa§a 
2 - (Güneş). 

3 - Cemal (G. S.) • 
üçüncü katı:>fori neticesi : ) ı' • a 
1 - Neriman (HaydarpaŞ 
2 - Mernakis (Kurtuluş). 
3 - Ali (G. S.) 

YUKSEK ATLAMA: 
Birinci katagori neticesi: 
1 - Pulat (G. S.) 1,7. 

2 - Necdet (F.B.) · 
3 - Vasfi (Haydarpaşa)• 

tiçüncü katagori neticesi: 60. 
ı - ]ebe (Haydarpaşa) ıı~i)• 
2 - Devrins (Robert J{O 

UÇ ADIM: 
7
, 

ı - Yavru (Güneş) ıs.6 
2 - Halid (F. B.). 
tiçtek (F. B.) 

4 x 100 Bayrak: J{ipıı" 
Birinci : Haluk, Fikret, r•,. 

Cemalden mürekkep Galatasa 

mı. .~ı~ 
~erııı'" 

ikinci: Cihat, S uphi, rF''I 
Vedattan müteşekkil Hayda 

kımı.. . 
üçüncü: Kasımpaşa elcib~aı•t' 
Dünkü müsabakalarda f t tl 

19. Haydarpaşa ıo, Güneş S, a 
.,.arı 

çe 7, Kasımpaşa da 1 pu 
<lır. 

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

,_,..... ·-. . .. 

giJrı7miş ve tc1ıact7m karşısında aciz kalan bir balısi mıiştcrck gişesi 

•ı 
ltı 
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Üçüncü koşu başladı. 

At 
Bu 

C Birinci koşu 
' ı. ı; l'a ınd ı 
r"l'k 3 d yeril ,·arımkan İngiliz )· 'e dl ı · a) liatı . ta)lara mahsus (400 lirn-
~I koşu.,u. ,.. es:ırc .. 

1 ., · zoo metre, ll<ramiyc 200 JI-

l llc·i: T 
arzan (Şc, ket Kırgül). 

~u ,. 
~ .. arı§a b' 
alnı2 b ır tek nt girdi ve pisti 

glb· aşına d" 
ı ()ı. ondükten sonra 400 lira 

t't ııf>Intnj • • • , ' 
ldı. ~ ~ etsız hır fıata satışa çıka-

dUn dcı s:sc-~-~·arışa bir tek atın girişi, 
~ at içi C'dıguniz gibi, satJş fiatının iyi 
116tında n az, fena bir at için de çok o- ı 

ndır. 

ll11 s ikinci koşu 
w. ene l<n -
"'"'111 !tn~ ı.andıgı ikramiyelerin :rc-
~L. """ lira,. 1 • 
"ll"lll'J ·" ı oldurnıı.} an üç \'C daha 
l'\ı.ı Yaşta ı ~tın ıaıı kan İngiliz at ,·e kıs· 

a nıaJıı;us, 

l nri .,ipka (l.fıtn Kara Osman); 
Ganyan: 180 kuruş, Plase: 120 kuruıı. 

rahat bir parkurdan sonra birinciliği ka
zanarak bu itimada layık olduğunu gös. 
terdi. Taşpınar iyi bir gtintinde değildi. 

Anado'tda s:ıor -------
Akhisarda yeni bir 

klüp açıldı 
Akhisar, (Hususi) - Burada sene-

muhitte sporun canlanmasına mahsus 
derecede vesile olmuş ve gençliği hare
kete getirmiştir. İlçebay Rifat Yenal 
bu teşekkülü kuvvetlendirmek ve beli-
ren ilk hevesi arttırmak için başka klüp. 
lerlc temaslar arıyarnk gençleri Balı -
kesir ve Çanakkale gibi spor hareketle
rinde ileri gıtmlş memleket gençliğiyle 
karşılaştırmış ve gençleri bu hafta Ça
nakkale kı) ılannda ezdirmiştir. 

Memleket sporunun terakkisi için 
(Akhisar spor) klüblinün tefrikaya düş
meden tam bir vahdet içinde yaşaması
nı arzu ederken belediyenin gençliğe 

tahsis ettiği paranın önümüzdeki büt -
çedo biraz daha arttırılmıısını temenni 
ederiz. 

Barutgücü 
Şişliye yenildi 

Dün Bakırköy Barutgücü sahasında 
yapılan Barutgücü - Şişli Halkevi fut
bol takımları müsabakası Barutgücü • 
nün 1 .4 gibi açık bir sayı farkıyla 

mağlubiyetiyle neticelenmiştir. 

Senenin 
ilk 

üçüncü koşu 

Greko romen 
Güreş Türkiye 

birinciliği 

Müsabakaları için Bursada 

hazırlı klara başlandı 

Bursa (Hususi) - 10 - 11 eyliılde 
yapılacak Türkiye Greko - Romen gü
re~ birincilikleri için hazırlıklar başla
mıştı •• Bütün Türkiye vilayetlerinin 
birincilerini Ankarada toplamak bazı 
müşkülatı mucip olacağı düşünülerek, 

yekdiğerine civar vilayetlerden birinin 
merkez ittihaz edilmesi, burada seçile. 
cek birincilerin Ankaraya gönderlimesi 
kararlaştrnlmıştır. Bursa merkezinde, 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağı, İzmit, 

Bilecik, Balıkesir, Çanakkale bölge gü
reşçileri toplanacaktır. 

.... 
·' .... 

.. ••• 1 '' 1 kinci yarışta Şipka birinci gelirken 

1 ncl: Ccyfiln \'il (Rcccb ()ıı;elik); 

Ganyan: U5 kurn5; ıılfısc: 100 kuru~. 
2 ncl l\lcbruk: (Ahmet Co}kun); Pla-

(Tc,flk Denim); 

Zayıf hayvanların iştirak ettii;'i bu ko
şuyu kazanacak at veya kısrağı bulml}k 
hayli gUç bir meseleydi. Maamafih, en 
fazla rağbet gören hayvan, geçen sene 
iyi kategorilerde, muvaffakıyetli birkaç 

Fetıerbahçe 
lzınitte beraber e 

kaldı 
İzmite gitmiş olan Fenerbahçe B. 

takımı futbolcüleri dün İzmit İdman 

yurdu ile yaptıkları maçta berabere 
kalmışlardır. 

Sarılcicivertliler müsabakadan sonra 
lstanbula hareket etmişlerdir. 

ldmangücü 
Balıkesi r şam~lyonu 

oldu 
Balıkesir, futbol lik maçları nihayet 

dünkü pazar günü yapılan sou müsaba
ka ile nihayetlenmiş, idmangücü klü-

bü Balıkesir mmtakası şarnp:yonluğu -
nu kazanmıştır • 

Taı'1va ırecn on D<'lte 
Yeni irtifa rekor 

Moskova, 24 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği merkezi havacılık klübüne men
sup tayyarecilerden Grodzianski, dün 
G. 23. Bis hafif spor tayyaresi ile 7 .390 
metre irtifaa çıkmıştır. Uçuş bir saat 
9 dakika sürmüştür. 

Muvakkat hesaplara göre, Grodzi -
anski, şimdiye kadar Fransız pilotu 
Andre Japeinin elinde bulunan entcr · 
nasyonal rekoru, iki bin metre kadar 
farkla kırmış ve yeni bir rekor tesis ey. 
!emiştir. 

koşu.yapan Ceylan VlI idi. Netekim bu 
kır at daha deparda baııı aldı ve birin
ciliği kolaylıkla kazandı. 

Dördilncii koşu 

giliz at \ 'O kısraklıırına mnhsushır. 

1\ksnfc: 1800 metro; ikramiye: 255 
lira. 

l nci: Tomru (A nn Çırpan). Ganyan: 
ıs;; kuruj; Pliisc: 165 kuru§; 

2 nd: Springbord (Salih Tcıncl); Pli· 
se: 125 lmn1ş. 

Pla c olmıranlar: 8 üncü Dandi, Bay
lan. 

Bu gtlzel handikapa Prens Halimin 
Sunanderi. Novisi ve bilhassa bu sene
ki Atatürk koşusunun birincisi Romanm 
yazılıydı. Fakat bu atların hiçbirisi • ne
dense - koşuya iştirak etmediler. Bu va
ziyet dahilinde, yarışı Asım Çırpanın at
Jnrındnn bırisinin birinciliği kazanmaSI
na muhnkkak nazariyle bnkılıyortu. Ne
tekim de öyle oldu. Dandinin binicisi, 
koşuyu arkadaşının kazanabileceğini 

anlayınca, atını yormadı, Tomru da, ko
laylıkla birinci, Springbord da ikinci ol
du. Eğer bu koşuya prens Halimin at
ları da girseydi, ynrı5 şüphesiz çok da
ha çetin ve zevkli olacaktı. 

Beşinci koşu 

Dört \'e dnhıı yuk:ın ynı;ta yerli ya. 
rmıkan at ve kısraklara mahsus. 

:\lcsafc: 1800 metro; ikramiye: 255 
lira. 

l nci: Mauika (N. Atabay). Ganyan: 
805 kunı5; l'lii c: 220 kuruş. 

2 nd: ,\ytan (l\I. Atlı) Plii1;c: 150. 

ı•Jitsc olmıyanlar: 3 üncii Mahmure, 
Ccyl8n, Olga, Nona. 

Bahsimüşterckte, çifte bahsin ikinci 
koşusu olan bu yarışın neticesi heyecan. 

la bekleniyordu. Koşunun favorileri Ay
tanln Mahmurcydi. Fakat birinciliği gü
zel bir parkurla Mavzika kazandı. 

Üçüncü ve beşinci koşular arasında 
tertip edilen çifte bahsi kazananlar l 
liraya mukabil 22 lira aldılar. 

A. }'uat 

Mevsimin ilk at yarışlarım biiyiik bir lzeyccanla takip eden meraklıtar(!an iki ·gm) 
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Yazan: Ş. ~ober Dilma - 19 - Çeviren: F. K. 

Casus kadın düşündü: "Müliizım 
' 

tuzaf a düşüyor I,, 
- Otreneceğimi öjrendim. Şimdi sı- ı blr sebeb yoktu. Fakat ayrılamıyordu. 1 Yaşamak Jizmı; bu bayata razı olmu1-

ra AleJuıi Kollöreye pldi. Sevgili mWi.- Caaua kadın "tuzağa dtl§Uyor,, dJye tu. Fakat kalbi bog ve serbestti. Pat -
sim, kendini kolla! dilfünd11. Gayet l&1dn. lokantada o141I - ronuau aolda eeYIDiyordu, aevememlttl 

xı 
Müliaim AleJuıl Kollöreyi ulamak, 

Erna J'Uder için, bult bh' oyun kadar 
kolay oldu ve ayni zamanda onu ellen
cllrdf. 

Tilrltl macera ile dolu mazisinde geçir 
diil tecrUbelere latinat ederek casua 
ka4m makul. fakat dlretklraııe blr p1b 
tuarlalmttL Ba pllm. Broeiloftan Kol-
16re laminl atreudfiinin ertea1 .una 
tatblka~ 

Harbiye nearet1 clvarmda dolqarak 
memurlann tatll aatinl bekledi " nö
~ ıaeferlerclen en sat s«SrOııeninlD 
,..... 1Bk1qıp IOl'Clu: 

- Atfedendnfz, acaba mWlzim Alü 
il Koll6re çıktJ mı! kendlaine bir mek
tup verecektim. 

XBbetcl gtlse1 kadma memnuniyetle 
lahat ftl'dl: 

- HaJU', hentız ~adL Neredeyae 

Glkaı'· 
J:na maheab va mtlterec!dic! devam 

etti: 
- Kendiafnl tanmuyonım. O da beni 

tanrmaı Vereceftm mektup arkadqla
nmdan bir im tarafmdan da. .. 

Nefer .,,tr qt mektubu memıbaba 
aMalmm anlıdnn,, mınanaa gıss Drptı. 

- Kolayblda tamram. Sivil gezer. 
Kahftl'ellll kGlltUmtl nr. Melon ppb
IL.. Balı, itte CllD1or0 

• llma teıılrktlr etti ve mQJh:lmln pe. 
-. --. om ......_ elaftll aa.ta 
'lıh' lobntaya girip yanında bir masaya 
cııtmda. llDJUhne ~ dikkat etmiyorm111 
..,.,.U. J'abt tam b.ılmmda bir )'er 
88Pldt oldalu .. caan dikkatini geke
eeltnden emhMB. Btratma bakm.ıyarak, 
sGslerl önthlde, yemelfnl yiyordu. Ha
rekltmı heaaplamıt. mllkemmel rol oy
namaktaydı. Ha»mda mQIAzimtn mtl
.ıt bir batlba edlnmMIDI illtl1Dlda. Ba 
mabatla pyet Mele ve mOteTul bir 
rob 111m11tt. ba 11e111 ıotaatum dek~ 

ru içinde yadırganmıyordu, görealer ~ 
DU çal1'1Jl blr kadın sanırlardı. 

lltlllllm ba cQsel lalm cazlbeslne ~ 
pdnuf. sWeıtnl Olldaa ~ 
Yemeibd c.aa 1lyarak J&ftl yavae ye. 
•ittL Kahveye ma ıeldlll zamu 1o -
bııta epey teab•tapıttz. Geng abit, 
konqmafa blr behane bulmak için zib.. 
Dini yorup duruyordu. 

l:rDa ,a. ucuyla belli etmelmlsbı onu 
~ lltlJlllm bir behane bulama
cblı .. llrılrU lhıfrll. c:ipra lçlyorda. 
Xahvelbd ~ Orada kaim- için 

lunua yenJ farlima VU'IDll sibl. mllllzi- ve MVemed. Onan yfl.Ueklerde, sen. 
me baktı, sonra gözlerini çevirdi. Om· 
tumdan blr cigara alıp dudaklarına gö
tUrdll ve birden cam ar1n1m11 bir tavır 
al~ Kibritini veya çakmaiım unuttuğu
na alnlrlenmif libiydi. Bqını kaldmp 
etrafına baktı, pıw>nu ~tı her
halde- Bu bult tuala. mtııi.zim l'ÖS
lerl kapalı atıldı: 

- MUaaade ederaenls matmazel el • 
praıuzı yakayım. 

Daha o günün aktamJ, Erna Fllder, 
mWAzlml ağma dilfürmlll bulunuyordu. 
O ayarda ve tecrübede blr kadın için, 
~euç ve tecrUbeab mUllzim pek kolay 
blr av olmuetu. KollOre hentız meeleJrte 
plpneml§tl, daha pek toydu. Her raagel 
dlğlııe "kalbi temiz!,. damgasmı vuru -
Yor, fena bir maksat takip edilebileceif 
aklma gelmlyordu. Temiz ve uamualu 
bir askerdi. fatfhbarat bllroeunda aiz1f 
evralmı kaydı ve sevki ifleıiyle megul
dtı. Namuslu olduiu kadar saftı da... 

gfıı muhitlrinde gözü yoktu. 
- Ben fakir bir aile çocuğuyum. Si

zin gibi. •• 

Mlllblmin elini ıefkat ve muhabbetle 
aıkışma mukabele ederek böyle söyle • 
miftL Dalgm ve mabzun tekrar etti: 

- Slain gibi. .• 

Ayni samanda delikanlıya öyle saf ve 
masum bir muhabbetle baktı kl milll -
zlm bu ııazarlann iliklerine kadar file. 

diğini biBsettl Bu zavallı kızı dtlşüren 

zengin adama müthit bir kin duydu. 
Genç tıs içbıl çekti: 

- Blriblrlmbi nekadar iyi anlıyorus! 
DeHkanlmm himayealne llfmmak t. 

temüt &ibl vtlcudu oıaa doiru ejilmi1-
tl Kollöre dudaklarmm OnUne gelen ne 

!is enseyi öpmekte tereddüd etti. Kolay 
ele geçen kadınlarla teması neticesi 11-
m&rDIJI ve kabalıım• mizaclyle ilk 

pnçliitndekt aatlyane namuaklrhğı ba 
'"nıasum geng kız., karpsmda mücadele 

haUndeydi: "inattan latlfade et buda
la! belcNaa nekadar heyecanlı! hem en 
•~linden delll cludak1armdan öp!., Er • 

Casus kadın, mlllizimin karakterini o
nullla birkaç cUmle konqtulltu sonra 
derhal anladı ve ona ~re bir tabiye kul
lanmağa bqladı. Belçlkada Hllgln blr 
klmyş fabrikatörllnUn yaıunda daktilo nanın ağsı ne de ıiblrklr bir cazibeye 
olduğunu eöylemfftl Aslen Parlaliydl. malikti. Kaim eW dudaklan yan açıktı. 
Şimdi Parlse tatil zamanmı geçirmek va Bembeyaz ve muntuam diller g&11nll • 

ailesini görmek için gebnJttl. yurda. 
Tanıştıklannm ertesi akpım Nayyi Dayanamıyacaktı, baalt ve iptidai na-

panayırma gitmiflerdi. Erna, bir çlftçl- muakArbt hlaai mail6b olııııya mahkOm

* ollu .... ..., .............. --- da. 
ıçin halktan götilnmet, basit eğlenceler-
den zevkalmak lcab ettiğini anlamqt:ı. 

Bir aralık Jorteyada blr file f&IDp&nya 

kazandıktan IOnl'a gözleri daldı. MU1l -
sim bu lDl ne,ellzliğba sebebini *9a -
mek istedi, ısrar etti. Panayırda llatU 
tente örtUIU bir gutnoda dirsekl~ 
muaya daya1m1 olan pnç kadm bir • 
denblre mabzunlqnıJltı. Cevab vermi -
1'0rdu. Nihayet IGylemefe razı oldu. t- • 
çini çekerek: 

- Şampanya bende öyle hatıralar u
yandırdı ki. Dedi. Bllemealnb. 

(Devamı var) 

lmJlzimi biraz daha yalvarttıktan 

90Dra kızara bosara, mabcub, Jreeik ke
sik anlatt: bir seec patronu tarafmdan 
davet edilmif, bu da•eti afi,yetle kabul 
•tmfttl. Hayatında ilk defa o aJqam 

eampuıya lçmlett. Berm huaml odum· 
da adam onun aarqJuiu,Du nllsttmal 

etmlftl. Zavallı im ae oldufmnm far -
kına '-armam11, aonra da patronunun 
metreal kalmıttl. Adam ona HviJW, he
dlyeleN bofuyorda. Maıpaı arttınmftl. 

Bayan (iiZ11Ulçi hza) Bay Akil bmim 
ü evlenM6Te illıdil#tl ltltfon ıdiyor. Tı
lefon4a bfmi111 namtMO birkaç dakiu 
ıiiL 

• ; HA'BF'RIN 'ED!EBI ·ROMANI -· xxxv 
lle4am d6 Müamer'dea Vikonta dl rFAtorad'a 

llanllp, Temma 

Kızgın kurd, dalıa ilk lıamlı 
kolumu ve. bacağımı f<aptı 
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Pmrı1c herif mata ne saçları kıvırır

ken, çektiğim azabı, ııkıntıyı bir ben 
bilirim, bir de Allah .. 

Nihayet saçlarım kıvrıldı. Oyun koa.. 
tümlerini ıiydim. ötedenbcri, kıvırcık 
saçın bana yakıfmadığını biliyordum .• 
Bunun için ~ynaya bakmıya korkuyor 
dum. 

Acaba yii.ıüm nasıl bir şekil almrı
tı? .. 

Kıvırcık uslarımla kimbilir hangi a· 
cayip mahlUka dönmilftüm?. 

Aynada yüzümün aldığı münasebet· 

•iz tekli gSrecek olsam, muhakkak bi 
risinin suratına yumruğu aıkedecektim. 
Bu yu'mruk ziyafetinden muhakkak di· 
rektarle kıvırcık nçb bat oyuncu da 
iıtifad~ edecekti .. 

Direktör dedi iri: 
- Kurdu öldürürken arkanı ma· 

ldneye çninneği unutma! .. 
Hazırdım, ipret bekliyordum. 
Sahnenin penceresine yalan durarak 

bekledim. Kuı4dlan salıverecek adama, 

tasarlamtı olduğ-.ım küçilk kurdu en ön 
ce bırakmaaı için blr kaç dolar aıkıt6ır
mıttmı-

Pek iyi bilmiyorum amma, belki de
diiimi yaptı..O. vaadini tutmuı oldu • 
ğunu ilddia ediyordu .. 

Kurdlar pencereden o kadar hıılı 

seldi lri, ikisini kaçırdım. Ancak Uçiln
cüaUnü yakalayabildim. 

UçüncU lıcurd 1.. 
Bütün plinlanmı alt üsteden itte 

bu hain. nankör mahlilk o~u. Halbuki 
meydana atılmaması, hücumlanndan 
,aJwm, etleriaıi kurtarmak için bol 
bol 97 et •~tim.. 

Nankör hayvan 1 •• 
Kendiaine nrditim çiy etlere rat -

men, bu kurd bir türlü bana nınama -
ID!Jtl.. Kabil olNydı, verdiğim etleri 
ecri alaca1'tım. 

Kuıtdla boiufm1Ya batladım. tık 
hamlede aol kolumdan, sonra bacağım· 
dan kaptı. Botazını kavrayamadılım 
lçin, ard bacajmdan yahtadım. Oldu
tu yenle zmıadak durdurdum. Boy -
nunu tutuncıya adar bir tarafımı ıaır
mamuı için, f(Syle bir savurmak iate· 
elim. 

Gürepmizin kı.ııttılı bir dakikada 
direktör batırımya bafladı: 

- Arkanı makineye çmr, 1&na bu
na kaç defa tayledim. 

Ben de bağırarak cevap verelim: 
- Bana söyledin ama. kurda hiç 

bir ıeyler söylemedin.. Hem beyhude 
çeno çalmry• lüzum yok. Eler içinb -
de, benim bayle bir kurdu ô1dUrüıilm • 
den bOflanmryan vana, me,dana çık-

1111, o ıürepln 1 

Ne cananabet bir kurttU ı.ot 
bacatına aıkıaıkı yapıfttm, kal 
kemle ve masalardan birine 
için boyuna savurdum, fakat bir 
olmadı. 

Çünkü kurdun kafasına bil' 
olmuyo-r, iskeml~ler kmhyordO. 
dar çördençöptendi.. 

Bu sırada, öteki kurdlar ki "'1! 
nin üstünden atılıyor, ısırı)·or. 
da benden de bir parça kUlpa• 
parıyorlardı. 

Nihayet Montanab bay1111 

çarptım. Bu, o kadar şiddetli 
kurd boylu boyuna yere uıandı• 
danamu 'oldu. ötekilerini de ""' 
llkte demir kafesin içine surdtl 
tumde elbise namına bir ıeY 
tı. hepsi parça parça olmuttıl· 

Ben ortadan çekilince, bit 
nayacak adam meydana çıktı• 
heybetli bir ıelril verdi, ytızCnO 
ye çevirdi, sonra yerde 13tan 
boynundan tuttu, aklı sıra 
istedi, henils gebermemit 01111 
ş<syle bir silkindi, elinden 1cU 
hemen sol bacağından kaptı. 

Bu biçimsiz ite kanımak lçil'• 
ortaya çıktrftm zaman, b.ıt aırtl' 
da baldmndaıı bir parça et ik 
rek kurtulmuı. kapıya doğrd tt 
kaldırmrıtı. 

lturd insan etinin Jeızetini 
azgm aıgın etrafı saldırıyor. 
çullanmak için fırsat 'kollu~ 
Baktım olacak &ibi değil, he 

bancamı çıkardım, ateşledim• 
beyni paı:çalanmı1 bir halde Y~ 
dl. bhh. ~ 

öfleden sonra paramı alın' 
beklerken, iri yan bir adarll 

yaklaftı, sordu : 
- Senin adm Mix rd?. 
Sert ıert cevap verdim: 
- Evet, fakat bir de Tomlu 
- Elinizde buauıl bit izin t 

clmadığından, bir kur.fa t · 

rette 1SldllrmU1 ve hayvanc:ald' 
dini müdafaa için fırsat bile 
oldufunuzdan, hayvanlın Hl 
mlyeti aleyhinize bir zulüını .,e 
davası açmııtır. Hikim de te• 
ran verdi, müzekkere elimde .• 
vil polisim, beni takip edlaiS· 

Sivil polis o kadar fena bit 
benzemiyordu. Peripn haltsoL 
dumd.ıct yara ve bereyi gSI 

- Xlmldme ltlıcence yapınıtı 
re ıu halime bakın doktora 
ya ~:nda bir adamım.. 

- Ora1UU mahkemede e81 
Yalnız yclda istediğiniz dotta" 
yabilirliniz. (~ 

için memnunum; seni Gyı. ıo.eı ~ Gyle velM bir allJl9 .-n.1 

met, benim afkım içinde )'l1M .._ daatu olduiulD .
annelik levlnçlerln içinde bana olan muhabbetbai uau ~ 
lamak bnl pek aevindlrdL Şimdi MaraU)ra'da, send~ ... 
ta. ..... INJaar ._....., ... M7lk '* aile ~ 
~ .... b1ıul;Jar. 'l'alılatm .... cWlll ~ 
da 111 anJ•nuprn 1 bin DUd mellktea lll.7ade qt IGlll 

..... '8"9 lılrdlalıln De'•"' ..... bQretlere cllflbecek; pek 
tdaal)Cii .. - 1ıl1lnlD ld J'lhN'NI Jlotlemwm, MDI 4e ide elllll
..,_ lılr ..... llbetl. •ftltm; basa ...... alllm lmlea •· 
l)e)fm: feu balde lmhDl)Oi'UW. l'ellpe W G* bllaJwda. 0 
... .,.... altmda ....... --- ............ ,.. ... , .... 
1lltlrt)ar, lıltl .... edlJar. ıaa,umu 4eilltlrlJOPla. 8enlll ..-ı
.....,. lllldm1ulDI uc11na ibeWCID oaa Jaerlla1de Karla s... 
•'JI llatlrlm)wda; benim lrwlrançbpn yabam bagDDe dellJ, .. 
M .. J1mt1. imla o camm kara~; o llse1 kara p&erln; 
•• kıle ı..a 1111' w l8ıl melik ~ parladılı. b- de 
o -- ..._. sDı1 M1d 11tırab1ann1D beUI 1aabra1an o1m1wı aı. 
-. ...... ...._ kadm be)'alblnDdaa da dalla 'beyu o cenub b-

Çeviren ı Nurullah ATAÇ 
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bana ISyle pltyor 1d Mil de bir .,....., .. 111ad9 11f 1ılr 
cabm. Bur hdmta• ...... olalılllr, ... et. lılrer 

~ ya - badaladlrlar. bl lılr ... .,.,. dalma "' 
bir l8fte olmak lçba bir lreAem IMe 1* --. _... t11 

.... tulltln: batlarmdakl ~; det ftftis ollum bir mey
• lllıl llrlrtlll aman tentaeler lclDde parbyan memen: bltb bUD 
.. ..,... s&ılerlm lcba de, s&altlm için de bir uab oluJWdu. lal
._ 1111aa llflanma penunller Glçeklerl taktım. san örsWerl
mla ..,..... klru reql kordeWarla Ptermeie çalıttım, hlçblrt 
1* .._..; Mtla lıalar, o ı. KnmJ*1 dedliln ftbade bulaca
... ille .-aı'lw Rae'nln lbewts Janmda pek IÖDllk kalıyor.._ 

...... .,... ela,. lmıeDIJC)fdll; ... brp adet& ktn -
.... hfhdml. ~ ... evini doldaru. can1andmuı, onda al
-. ..... 0 k19tü la.,.ı benim ollaa lırıtb'ordmn. Vılrgmer'tJI. 
111 • ı .. ., eretJer ,... lftıl olclmn: - belli etmedea tam lld 
,.. alladım. Senin me uab f4:1ndeydtm. Sen ~ gbel bir bdm 
•• pek bahtbv bir anneam. ben lenln yamnda oturamam. Milral! 
tık de ~ ~ Bar kere ll8Dbl l'Estorad pek IJl idam. 

'-"• •• • tatlı: Jar -elan. ...- sllel; ceaab llbklerlne 
pvh- talrlarmda lmrn• ...... ptl8 lılr MI ftl'. Benim 16-
rllp aatıdljnnı sGre o, erpg, 81ıf.41 &cm mebala olacak; meclla. 

' te kendbıl tamtıp ilerler; bittabi beD, .lllba ana1armm J8rlne p-
tJrmek için )'ille ellmdeıı plenl 1IPl"Pn Oanette oektlil eai
)'etler ona bir llllkb ve ~ ball Vl"IDll· -.,..atıla ,.nmm Ol· 
NmDlt demektir. Bence, kardetçlliJD. 1ı1ya11 omu demek, 'fU&rll 
ptlkebllmek demekUr. Makmller'e de ~ldlm yal Mala koeu lıl
ylk bir devlet adim olacala bemlyor. 

Ber HYM, lenla babtqar olcfuiıma buat ptlrdlkta ICllll'a 

pır diye uçup gittim: timdi meauaan memnu 8MtpMlır'• sldl1D
ram; J'elipe careatnl bulup beni anııe etmı. altllllde tnf»Mne 
benler ,O.el bir QOCuk olnwclaa ırenl lutpJBr'• bl9al edemem. 
Sen flmdl bana u cleMD ll&klllm: deli de, balD de, bQdala de. Ne 
>'&Palım 1 lnlaD laalranclık çetU mi, deli de olar, baba de ohlr, bu
dala da. Sana sGcemnedlm. la.kat Dtırab çeldyonm. o llbrabdall 
Jmrtalmü lltecllm. t1d .... clab blll.Jdmı 1ıtr ......... tlllllk ede
celctlm. Jhet.1"'bisce bir barelretttt balamnak bUe ellmden ple. 
bWrdL 

aonınm1 uvrvaa o Ofklere nımea MD1 sOrme&• ıeJdfilm 

IDM&olmall,laeraa...,..•llloe~ 
il Mmmctrr. Seni lyloe t.CJElk ettim. Jlüat brdete ... 
ettim demek, 11,na bayraa alllam .._. ..,.. mldfrf llf 
1arm attsel " terbb"ell oluü, Cllllar nllamm ~ 
tefb,tinln harareti ile ~1er • 

Lal beıılm nlçln dUllml 80l'U'I& .. .... 

fakat kQmbabeıı, blJb•- MDID baben'* ...... Ah-11\19'. 
l&ra mtınuib 1ebebler 11)4wwwn. l'eltpe ~ 
lıllml1ar; hiçbir ..... da .......,... ..... 1ılr 
~Jl•rlm. BeDd de .... bal ................ ... 
yalan u)'dur'.anıiun Mreı-•e: ..._. ~ _.,.. 

Al1abammarlacbk Ba aaektabmmm .. ,...11 ~ 
muini l8tedlllm lgla aleJlolle ,..., ... : blll _,_ 
tı.cqla s&ıdereceltm. Vaftls cıllwa benim ~ 
IJktepinde hatplar'e pi; Mü-. lantaja'ya lfM 
mlDde Jllahat yapbnıcÜIİlll;· tmlk ld '* ,.. 
halde pnd"t taaanar I& l'dpe m•ı mlrtılrll ~tiııiil 
tma taammar 1nmıp lrGltülum lrabutır; tabt ~
Jerken de hayli teJAttadlr. ADalwlmarladık. 



Yazan; 

~DUl9>~ır1C 
~ ~ ~ ll (SJ lfj) <&11 

tJ Ytl:. ı::unJer olurdu ki müfettiş 
t(j~ o·:ı.ıaııey mec;leğinden adeta nefret 

r, \azif · 
lalı.kik csı •cabı üzerine aldığı bazı 
dııı. atı hatırlayıp içinde bir tiksinme 
Jardı l( . 

''ls eçPol meydanında 10 numarada kain 
ı. •. ~r otelı,,ndeki odanın karma karışık 
~ı. e~"a lll?J u 'iJ :)ının bayağılığı, hele karyola. 
}'an ze.rınde. bacakları aşağı sarkarak 
ıı •• an .01ünün manzarası onu bir kere 
"<Ula tık · tiz.,,, ındırdi. Oraya derhal gelmek --·e Ça~ lıııee grılmıştı. Amirlerinden biri ge-
tdtJe) e k~~ar odayı bcklemeğe memur 
t()rd:. Pcılı Jennıngc:; yanında idi: ona 

ıtı~bSlı: geld·~iniz zaman bu adamı ölü 
u dunuz? 

...... E"et . 
l\onl° · 

d du "•er, karyoladan birkaç adım öte· 
l':ıkırı~P odan bir gözden geçirdi: Ya. 
l!· ,. tnrr; bir ~ndah·e \"ere \"U\'arlanmıc ' 

' i'.ll;ı';, - • • 
lı; '"e n Ç:trc;afı. yor(!anı karmakarışık 

J re a·· 
daJrta u~up parçalanmış bir bar. 
l'Jn (i 11 nlkol kokusu geliyordu; Şömine. 
ta.at ~:rınde bir a\"UÇ bozuk para ile bir 
kıy~ ~'. de kö~tek \-ardı. bunların hayli 
Q·~: I Olduğu belliydi. 

tlllanı alley, hi~bır zaman tamarnile kur
lı~ara:j~ğı ı tikrah hi- ini yenmcğe ça. 
a1' .. n karlo~ a~>a yaklac;tı 'e ölüyü mu-
h; e et · • bı}·ığ tı: Orta ya5ta bir adam; sakalı. 

İle P; ınatruş, elbisesi bir işçi mintanı. 
ı· 11 t-ı 'on d · f · 'ilden ' un an 1barct; maama ıh ha-
llıen ' daha ziyade yük ek bir muhite ı 
lta.ry~P 0ldu~u zannedilebilırdi. Yerde. 
tEkiıın?nın Yanında. yalnız bir kurşunu 
ltıi~r ış olan bir tabanca duruyordu. Ko 

Sordu· 
...... l)ok . 
...... C tor çağrılmadı mı? 

Oteıei :rson. doktoru çağırmağa gitti; 
....... ~ ~dı~ da sizi alt katta bekliyor. 
l\:ı.ı } leyın de buraya gel in. 

'lln rr l" 'l! ,.,e ınce O'Malley sordu: 
. .' l\~ adamın adım biliyor musunuz? 

Sö); td ndısı adının Mr. Smit olduğunu 
....._ il\ 1 

ama doğru u o mudur, bilmem. ...... rl' zamandanberi burada idi? 
dtığu oi gect'dir. Gündüzleri J>lelde otur

...... R lllazcı ı. 
llıu un~">adam hakkında bir şey biliy~r 

...... Ha}:ı . 
~:11 \' r_. Odanın bir haftalık kirasını 
1ki bar~~ışt.i. Dun ak~am geldi~i zaman 
~r . ak bıra ile bir şişe de ''ginger -
• •• 1 tecı· 
Itır dı 1• dükkanlar kapalı olduğu 

...... \~tıdan alamamı5. 
fllıydı? anız mıydı? l\lısafiri falan gelir 

'Be · 
dainıa bnıın bildiğime göre hayır; ilen 
t~, ~ 

1
\lrada olmadığım için kati bir 

ıı \ 1 Yeın 
"ordu~. crn ama ben onu hep yalnız 

...... . 
-..... ~ e i' Yaparmı~. söyledi miydi? 

~ tim endınden hiç bahsetmezdi; zanne. 
O· rı.~\ı~a'<!beci falan bir şeydi. 

kadına ~ ey cecede baktı, sonra genc 
...... c· onup: 

~'ı: tab 
...... l• anca c;e ini duydunuz mu? 

'a\·ır ...... . . 
Gec 

ll'ı~ u'luz~ c;:ı:ıt k:ıçta döndüğünü biliyor 

illa ...... l la\:ır B . 
k arı~l" . enım muşterilerimi kolla· 

'lı lu "d ım Yoktur, hele biMe ı-;akin 
tı .. :tını • . 

1;ı, t.,, ar oluncn. Hem ben ta yuka· 
" an ara~ında yatarım. 

APrvA 
ri . '-Unıldu ,.e doktor Flin İÇE'-

%~ gırctı y·· 
ı Ve }"a · uzu tac:alı. saçları ağar. 

0

1 
' karvo;ı doki.ılmü~ hir a-:lam. Çanta. 

t~1ci k~d anın ucuna koyduktan sonra 
tar ını ser 1 ~ıb1 0 . am adı , .e hir şeyler so-
d' Ben ':\1allc) 'e baktı. 

'l O•rı,1 Skotıancl Yard mü let t ic:lerin . 
~ ld illl('v'iın T • ){ rn. tı• i . elcfonla çağırmışlar. 

<lt)'olact ç n çağrıldığımı görüyorsunuz. 
~r zl·· a Vata · .. . d UkJ~rın: n Ceı:edı go-.t<'rdı. Doktor 

l 1 taktı . · ta ı~c"ck d 'e ınsanı hayretlere 
bucak olü~recede lakayt bir ta,,rla. 

rı' l{Urşu -u muayene etti: 
1 ri . n kcıfarian "' . d d" Z , rn int"h ... cçmıc;. c ı. ~an. 
•'1irıt-. 1 n'". Hele duru" 

tıi "nın d ~ "··· 
}'eı'tlltarnavı ugıne>lerini çozrfü ve kenrli· 

la·ıo: P ha\'retle bağırdı. Müfettiş 
...... . 
l . r> var:ı rl -t .. ı ; h·<' c:rırdu. 

"' """er]. ' l'=i 1 l?Ör;terel'{'k· 
l'lı·h i . e-Jh1~ .. c:i • • • 
h '""'1t .ı l?ı,·nw: cııııa c::ımac:1n a11 . ·ı!"f..h h. 
l . "h" .. : · ~"'a ır hıı.~r "'"lrli HPr 
..ı 'nlı "'ırrı{i n .. ,.rirrı" 'ı\1ife t!r~il c:i .. hi 
•ıı • ı tmtı . . . -

1 n hır kurşıın nrticcsi ol. 
lphc Yok. 

günlük· zabıta 
- Sizce bundan kaç saat evvel ölmüş. 
- Altı saat kadar. 
Doktor buııu söyledikten 50nra yerden 

tabancayı aldı, içindeki kurşunları çı. 

kardı ve boş silahı alnına dayadı. 
- Basit şey. dedi. Ben icap eden mu

ameleyi yapanın, ~onra götürüp delnet. 
tirebilirsiniz. 

Son h:r defa daha olünün üzerine e· 
ğildı; müfettiş de odadaki tahkikatına 

de\'<Im ediyordu. Altın saatinde fabrika
nın adı yazılı idi; bundan ba~ka da cina
yeti aydmlatmağa yarı) acak hiçbir şey 
yoktu. hekim : 

- Defin ruhsatiye-ini icap etti~i za. 
man verirım. dedi \ e mü-:aade isteyip 
çıktı . 

- Doktor tağırdı mı? 

0'1\ laller de birkaç dakika sonra çıkıp 
gitti. 

A KŞ.\M ~azetelerinin intişarından 
biraz c:onra yaşlıca, bir adamla he

yecanda olduğu pek belli bir kız Skotland 
Yard'a müracaat edip O'Malley'in oda
sına alındılar. Krz hemen: 

- Benim adım mis Grey'dir. dedi; 
Mı:. Antoni l\1urrey'in husu i katibiyim; 
birkaç ~ündür göziikmüyordu; biz seya • 
hate çık1ığını zannediyorduk ama bu ak
şamkı gazetelerde ... 
Kız durdu. arkadaşı dc,·am etti: 
- Ben .l\lr. !\lurrey'in uşağı Pur\'is' 

im, dedi. Mis Grey"in söyledilcri doğru: 
l\lr. 1\lurrey pcr~embedcnberi kayboldu, 
hafta sonuna kadar Bulonya·ya gezmeğe 
gittiğini sanıyorduk; o zamandnnberi onu 
aramak istiyenlcr çok oldu hiçbiri bula
madı. Bu akşam gazetelerinde Keçpol 
meydanında hir otelde bir ölü bulundu. 
ğunu okuduk; fotoğrafı görünrı> gazeteyi 
mi::; Grey'e göc:ter<lim: o cia hemen size 
müracaat etmemizi münac;ip buldu. lçi. 
mizin rahat etmc~i. meraktan kurtulma· 
mız ıçın başka çare yoktu. E' ,·e!A otele 
gittik; orada bir polis memuru rcc:cdin 
kaldırldı~ını ve müc:aacle alınmadan gö. 
riılme ine imkan olmadığını söyledi. 

O'!\ laller kalkıp şapkasısını giydi \'e 
kıza: 

- Gidelim, dedi: c:izin için öyle pek 
eglenceli bir şey değil ama ne yapalım? 
En·eıa başka bir şey sorarım: bunları 

tanıyor muc;umız? 

Altın ~atle köc:teği gösterdi. Purvis 
onları eline alıp baktı: 

- Evet. dedi. bizim efendinin! O inti
har eden adamın üzerinde mi bulunmuş? 

- Evet. Bir ~ey daha soracağım: l\Ir. 
Murrcy iç çama51rmı nereden alırdı. bi
liror mm.unuz? 

- Bond ~okağında Beal \'e lnman ma. 
ğaza~ından. 

- Açık mavi ipek çama~ır .giyclıği o. 
lur muydu? 
Kız: 

- 1 Iemen daima o renk çama~ır kulla
nırdı. deni. 

- O h:ıH" c;i1in için iş fenala~ıyor. 

Biran E'\'Yel gidelim. 
Gittiler. Kız ölüyü görünce hüngiir 

hün~ür 2~lama[ta b:ıcladı: Punis de tir· 
pererek başını çevirdi. 

- E,·et, dedi. ta kendisi. bizim efen
rli. Ben hundan c:.onra hövle iyi kapr bu
l~mam. na,,n c;l"\n c;ef<'r altı avlıihmı bir • 
r!M ''"'1Tlic;ti. ''Belki hir rlaha dönemem .• 
divordu: benim o zaman içime bir şüphe 
düşmü~tü ya!.. 

' 

o· .l\falley ikisini de polisin otomobili. 
ne kadar götürüp bindirdikten sonra: 

- Ben burada biraz daha kalacağım, 
dedi. biraz işim rnr. Siz de hitfen isim
lerinizi, adreslerinizi şöyler misiniz? Kız 
bir kart çıkardı; bunun üzerine u~ağm 

adı ile adresini de yazdı. O'Halley sor
du: 

- .Mr. Murrey para işleri ile uğraşır 
mıydı? 

Borsacılık ederdi; ,·ak tile çok para ka
zanmıştı ama son günlerde işleri pek iyi 
$!itmiyordu, sinirliydi. Fakat derdini söy. 
le!;cydi ona yardım edecek çok kimse 
bulunurdu. 

- Siz \'aziyetinin fena olduğunu bili. 
yor muydunuz? 

- Kız biraz tereddütten sonra: 
- Evet. dedi. Son znmanlarda, sözleş-

mişler gibi. herkes birden gelip para is
tedi. ::\1uhakeme olacak mı? 

- Bıttabi. Siz de şahit olarak çağrı. 
lac~!,:cınız. Fakat ba~it hir mesele oldu
ğundan öyle çok \'aktinizi kaybettirmez. 
Kız ağlıyarak sordu: 
- Cenaze ne zaman kaldırılacak? 
- Tahkikat biter bitmez. Mr. Mur. 

rey'in adresi neydi. Buna Purris cevap 
\'erdi: 

- Kulver sokağında numara a 7. 
- Siz de orada mı oturuyorsunuz? 
- Evet, efendim. Bana C\"den ayrıl. 

1 mamı emreden olmadı. l\lr. Murrey'in 
öldlığü haper alınınca elbette işlerini 

bakmak için gelen biri olur. 
o·l\talley: 
- Kuh·er sokağı numara a 7, diye tek. 

rar etti. Bir şaatc kadar orada bulunu
yorsunuz. değil mi? yapılacak bir iki kü· 
çük muamele var; belki bazı kağıtlara da 
bakmak tazım olur .. 

Kız: 

- Ben de orada bulunurum, dedi. Si
ze lazımgelecek bütün malCimatı verebi
lirim. 
Hı>yecanla söz c:öy1üyordu. O' Malley 

selamlamak için şapkasmı çıkardı ve son 
dakika~-n kadar kızın ta gözünün içine 
baktı. 

O MALLEY sabahleyin erkenden ko. 
miser mua\'ininin evine gidip mu. 

hakemenin bir müddet tehir edilmesini 
rica etti. Komiser mua\"ini fevkalade hay 
ret etti: 

- Neden? dedi. Tehir için ne sebeb 
var? Ben bu kadar basit, bu kadar açık 
bir iş ömrümde görmedim. 

- Ben de önce öyle düşünüyordum a. 
ma şimdi iki karanlık nokta görüyorum. 

- Sizce o :ıdam intihar etmemiş. öl
dürülmüş diyeceksiniz. değil mi? 

O'I\Iallcy bu suale doğrudan doğruya 
cevap vermedi. 

- Daha karanlık bir iş. lnsan bazan 
hislerini de dınlemeli. 

- Şimdiye kadar hisleriniz hemen da· 
ima doğru çıktı, O'.l\lalley. Bu sefer ne 
düşünüyor, ne hissedioyrsunuz? 

- Bir kere hekimden pek ho~lanma· 
dım; kararını pek çabuk verdı. Bir şey 
daha var: Gömleği açtığı zaman baktım, 
ölünün kolunda bir takım enjeksiyon yer 
leri vardı. Hiç şüphesiz onları doktor d:ı 
gordü, ama hiç ehemmiyet \'ermedi, ba
na da bir şey söylemedi. Sadece yerden 
tabancayı aldı ve intıharın nasıl oldu. 
ğunu go5terdi. 

- Ama sebeb de lazım. İntihar için 
bir hayli sebelı var ama katil içın hıçbir 
sebeb görmüyorum ... Saatine de, cebinde. 
dekı paraya da dokunulmamış. Bittabi 
ha) atında ne gibı karışıklıklar olduğu. 

nu bilemeyiz. Sız bir şey öğrendiniz mi? 
- Vallahi kati bir ~ey söyliyemem. 

Katibi ile ara ı çok iyi imiş ve parasın
dan ne kurtarmak kabilse ona bırakmış. 
Bundan ba~ka zannederim hayatı hayli 
sakin geçiyormuş. 

- 1~leri na ıl? 
- Bittabi çok kötü. Son zamanlarda 

bir takım muamelelere girişmiş olduğu 

belli, fakat defterinde bunların kaydı 

yok. Ancak bankadaki hesabından anla· 
şılıyor. Bu sene büyük yarışlar günü· 
bankadan hayli para çekmiş. 

- Peka!fı ama muhakemenin tehirine 
ne lüzun1 görüyorsunuz? 

- Çünkü bu i~in arkac:ında benim ha
l~ iyice anlıyamadığım bir şey var. O. 
nun hayatını tetkik için birkaç gijn daha 

vesi 
bırakmalısınız. Biz bu adamın intihar 
etmiş olması ihtimalini nereden çıkan. 
yoruz? işlerinin fena gittiğinden ve öl. 
dürülmesi için hiçbir sebeb göremediği
mizden, değil mi? Fakat belki husu~i 
hayatını iyice bilmediğimiz için öldürül
mesi için sebeb göremiyoruz. Öyle bira
damın herhalde düşmanları da \>ardı. Bir 
kaç gün müsaade edin. 

- Bize çok kızacaklar ama ne yapa
lım? Mademki öyle istiyorsunuz, biz de 
aleni muhakemenin tehirini talep ederiz. 

- Bana bu mühletin bırakılması mu. 
hakkak lazım. Kimsenin canım sıkmak 
istemem ama hakimin beni bir gün affe. 
deceli;inrlcn eminim. 

Mi. Gr<'y, O')lallcy'I giinn{'!ğc sftti. .. 

D OKTORUN raporu. mis Grey'in 
şahadeti bu işte şüpheye mahal ol. 

madığını zannettiriyordu. Bunun için 
O'!\Ialley'in muhakemenin tehirini ta
lep etmesi hakimi hayretlere düşürdü. 
~lüfettiş: 

- Bizim İ§i iyice tetkik etmemiz için pek 
<ız vaktimiz oldu, dedi. Biz de intihan 
kabul etmiştik ama .l\Ir. Murrcy'in ser
vetinin büyük bir kısmı ortada yok; bu· 
nun için meselenin kapanmasından evvel 
işi biraz aydınlatmak icap ediyor. Bir ta
kım büyük parn işleri yapıp da bunları 
defterine kaydetmiyen bir adam, siz de 
takdir huyurumınuz ki. bir cinayete kur. 
ban gitmiş olabilir . 
Şahit olarak gelen Purvis, doktor ve 

mis Grey. yanlarında bir avukatla. mah
kemede oturuyorlardı. O'Malley sözünü 
bitirdikten sonra avukat kalktı: 

- Şimdiye kadar, dedi. bu cinsten bir 
talebe itiraz ettiğim olmamı~tı. Fakat bu 
işte tehirin neye yarayacağını bir türlü 
anlıyamıyorum. Bu kadar açık bir iş ol. 
maz. ::VHıekkillcrimi şahit diye tekrar ça. 
~ırmal'.ta ve o zavallının cenazesini sebeb 
~iz yere bekletmeğe ne lüzum var? 

Bakim yavaşça ök ürdü: 
- Mister Karson. dedi. söyledikleri

nizi lfızımgelcn ehemmiyetle dinledim a
ma benim de şimdiye kadar polisiu hiı; 
bir talebini reddettiğim olmadı. Onun 
için muhakemeyi sekiz gün sonraya talik 
ediyorum. 

Halk mahkeme salonundan çıkmağa 
ba~ladı. Mis Grey rnndalyesinde otunnuş 
müfctti~ dikdik bakıyordu. Doktor da 
O'Malley'in yanma gitti ve: 

- Muhakemenin tehirine ne lüzum 
gördünüz. anlamadım, dedi. Basit bir iş. 
Ben cesedi görür görmez meselenin ne ol
duğunu anlamıştım. Sizin başka işiniz 

mi yok bunu uzatmak istiyorsunuz. 
Müfettiş son derece nezaketle: 
- Sizi rahatsız ettiğim için çok mütc. 

essifim ama ne yapalım? dedi. tenvir e. 
dilmesi lfızımgelen bir iki nokta daha 
var. Jüri heyeti kararını \'erdikten sonra 
iş bitmiş olur, bir daha karann tashih 
edilmesine imkan kalmaz. 

Doktor, O'l\falley'e adeta hakaretle 
baktıktan sonra çekilip gitti. 
Dışarıda mis Grey müfettişi bekliyor. 

du: Rengi biraz uçuktu ama sakin gözü
küyordu. 

- Sizi muhakemeden evvel görmem 
kabil olur mu? dedi. Her sabah bir yığın 
mektup geliyor, bittabi onları siz de gö
rebilirc:iniz. Sizin de canınızı sıkmıştır a
ma af buyurun, benim için çok ehemmi
yetli idi. 

- Elbette bir lüzum gördünüz ki iste. 

Çeviren: 

diniz. Bize ne demek düşer. 
- Bir haftadan fazla sünnez. Bana 

herkes, bilhassa doktor çok kızdı ama ne 
yapayım? İnsanın aklına bir şey gelin. 
ce ... 

Kız müfettişe dikkatli dikkatli bakıp: 
- Sizin aklınıza ne geldi? diye sordu. 
- Şimdi söyliyemem. Zamanı gelince 

görürsünüz. 

AFTA geçmeden mis Grey, müfet-
' ·ı odasında ziyaret etti. Yüzüniı 

her zamankinden fazla boyamış, dudak
larına da bol bol ruj sürmüştü. Kendisi· 
ne gösterilen koltuğa oturur oturmaz: 

- Öğrenmek istediğim bir şey \'ar, 
dedi; benim arkama ne diye adam koyu
yorsunuz? 

- Arkanıza kimi koymuşuz? hem ne 
diye? 

- Ben nebileyim? Şu son üç gün zar
fında kaç defa bir ahbaba gitmek iste. 
dimse takip edildiğimi görüp yazgcçmeğe 
mecbur oldum. 

- Garip şey! Ama kabahat sizde: o 
gördüğünüz adam sizi rahatsız ediyorsa 
polise şikayet ediniz. 

- Siz bunun polisin bir işi olmadığın. 
dan emin misiniz? 

O'Malley ona, masumiyetinden şüphe 
ye imkfl.n bıraknuyan gözlerle baktı: 

- Mis Gery, dedi, sizin hareketinizle 
polisin alakadar olması için ne sebeb ola. 
bilir? 

- Ben ne bileyim? Benim bildiğim 

bir şey varsa o da o adamın beni rahat 
bırakmadığı. Onun yüzünden iki defa ah
bablarmu ziyaretten vazgeçmeğe mecbur 
oldum. 

- Peki ama sizi takip ediyorlar diye 
fikrinizi değiştirmeğe ne lüzum var? 

Bu sual kızı şaşırttı: 
- Hiç! dedi. Ama herkesin benim iş

lerime karışmasını istemem. 
O'.l\Ialley biraz daha ciddi bir tavırla: 
- Mis Grey, dedi, sizin işlerinize ka

rışmak istiycn kimse obnadığmı zannedi 
yorum; fakat unutmayın ki patronunuz 
hayli garip ~crait içinde öldü. Gerçi iş.. 

lerinin fena olması dolayısile intiharına 
hükmediliyor, öyle ama mesele gene pek 
basit değil. Zengin bir adam diye tanın
mıştı, halbuki bir yığın borcu çıktı, işte 
o kadar. Vaziyeti ancak siz terıvir edebi
lirdiniz, siz de bir ~ey bilmediğinizi söy. 
lecliniz. 

- Nasıl tenvir edebilirdim? Mr. Mur
vey defter tutmazdı; defter tutsa vergi 
vermesi lfızımgelirdi, 

- Bittabi .. Benim de size bir yardımım 
olamaz. O adamın sizi takip ettiğinden 
eminseniz bu iş için kimden emir aldığı
m kendiniz sorun. Biliyorsunuz ki bazı 
kimselerin Mr. Murvey'den hayli ala
caklan var; sizi belki onlar takip ettiri
yordur . 

Mis Grey istediğini elde edemeden çı
kıp gitti; o gider gitmez müfettiş polis 
çağırıp onun bir gün ewcl nerelere git
tiğini sordu. 

l'HAKEME günü geldi. Jüri heye. 
ti mis Grey ile uşakları tekrar di~ 

ledi; doktorun raporu da eskisinin hemen 
kelime kelime aynıydı. Fakat hakim he· 
men jüri heyetinin kararım sormadı, ö
nündeki kağıtları gözden geçirdi; onun 
vaziyetinde bir değişiklik olduğu belliydi. 
Mübaşire işaret etti. hemen şahitler o. 
dasınm kapısı açıldı ve içeriye polisin 
hususi hekimi Ste,·ens çağrıldı. 

Hekim girdi. Doktor Flin onu görünce 
biraz titredi ve sandalyesinin ucuna ka· 
dar ilerledi. Hakim şahide rnzım geler, 
sualleri sorduktan sonra önündeki ka
ğıtlara baktı ve: 

- Cesedi evvela siz muayene etmedini2 
mi? dedi. 

- Hayır. Evvelfi doktor Flin çağrılmış 
Mec:lektaşım bu işte mütehassıs olduğu i 
çin ondan sonra bir kere de benim mua 
yene etmeme lüzum görmemi<;tim. 

- Ama geçen celseden sonra. polisiı 
talebi üzerine. cesedi muayene etmişsi·. 
niz. 

- Evet. 
- Kanaatinizi söyleyin. 
Doktor evvelft tereddüt etti. sonra: 
- Bir yanlrclık olma<;t ihtimali var. 

dedi; ama bence o adam, cesedin bulun
Devamt 15 incide 
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Frankocular büyük 
m u va f fa k 1 yet 
kazanmışlar 

Barselon, 25 (A. A.) - Resmi tebliğ: 
Şark cephesinde hUkiımetçiler Frankist
lerin Beji yolundald mevzilerle Salada 
tepesine kar§ı yapmış oldukları bütün ta 
arruzlnrı pilskllrtmllşlerdir. 

Etsramnduradn Franklstler, 'Monterü
biyo mmtnkasını Siycrro Kastuernya ve 
Kastuera kusabasmı işgal etmiılerdir. 

DUşmanm tayyareleri San Feli Guik. 
salsı bombardıman ctrni~lcr ve birçok 
kiiinln ölümUne sebebiyet vermişlerdir. 

Madridin bo"lıbardımam 

Madrid, 25 (A. A.) - Frankisllerin 
tayyareleri Mndridi ııiddetle bombardı

man etmiştir. Şehrin ortnsma 400 den 
fazla obUs düşmüş olduğu tahmin edil
mektedir. Halihnzırdn 3 ölU ve 33 yarn
IJ sayılm~tır. Blrçok biruılnra Şili sefa
rcthanesinc obüs isabet etmiştir. Ha\ons 
ajansı bürolarının bulunduğu binada da 
üç obüs patlamı§, yuknrı katlarda mü -
him hasarlara acbeb olmu§tur. 

Frankoculnr aksi iddiada 

Salıımanka, 25 (A. A.) - Resmi bir 
tebliğde, 'bilhassa eöyle denilmektedir: 

"Valanııiya cephesinde birçok tepele

ri fDgal ottik. Ve dUşmnnm biltUtı mu
kavemetini kırdık. Mclür, Adover ve 
Sorkatolonya mmtaknsındn düşmanı püs
kUrttUk, düşmandan t>inlcrce esir aldık. 

Eatramndurada yapmıı:: olduğumuz ta. 
arruzlar neticesinde 2780 kilometre 
murabbaı nrazi, 2S milhim kasaba ve 
400.000 sl\11 nüfus clc g~irdlk. Bütiln 
Serena vadisi, climi%dedlr. DUşman bin
de nfazla maktul ve binlerce esir bırak
mıııtır. SUvari ileri hareketine devam et
mektedir. Bu cephede düşmanın üç bom 
bardıman tayyaresini dü!lilrdilk.,, 

E J"!luılanau Norveç gemisi 

Tanger, 24 (A. A.) - Tirana adında
ki Norveç vapuru, aaat 7,30 da bir tay
yarenin taarruzuna uğl'8Dll§ \'e tayyare
nin bomba atmış olduğu bildirilmiştir. 

* • "' 
Snrngos 24 (A.A.) - Havas mu-

habiri blldirfyor: ı 

Sagonte önUndeki hUkiımetçl müs
tahkem mevkilerinin sonuncusu düş 
mek Uzoredir. Frnnko kuvvetleri 
dün Kodielln garblnde bir yarma 
hareketi lle Vf\·or. Segorbe - Slerra 
Espadon mUselleslnln içine girmişler 
dlr. lcerl giren \'8 şimalden cenuba 

Hatayda 
bir tecavüz 

_. Başlara/ı l incide 
:inden olan bu iki kardeşin halkevine 
~·azılmış ve şapka giymiş bulunmalan
~rr. 

Yaka derin bir nkis hasıl ctmi:? ve po
lis derhal Tilrk kuvvetleri kumandanını 
keyfiyetten haberdar eylemiştir. Bunun 
üzerine rnUtecnvizlerin teşhisi için faa
liyete geçlimtşse do 5cyh Haddad ve kar 
de~i kendilerine gösterilen Suriye as -
kerlcri arasında mütecavizleri bulmaya 
henilz muvaffak olamamışlardır. Gerek 
zabıta. gerekse kumandanlık ehemmi • 
yetle tahkikata devam etmektedir. 

Uzun bir asayiş devresinden sonra bu 
hadisenin vukuu teessür ve teessnne 
karşılanmıştır. 

Kayıt muamelesi 

Antakya, 24 (A. A.) - Anndolu ajnn
smın hususi muhabiri bildiriyor: 
Kayıt muameleleri dUn de bütün bil

rolard:ı. devam etmiş, bugiln pazar olmn
sı mUnascbetlyle bUrolnr tatil cdilmiıı -
tir. 

MUntehiplcrln reylerini kullan. 
mak hususunda gösterdikleri teha
iUk ve bürolardaki memurların ve 
evvelkinin tamamen tersine olarak 
halka karşr nazik ve ihtlramkiir mu. 
ameleleri yerli ve yabancı bütün 
mUşahltlerln dikkatini çekmektedir. 
Şimdiye kadar en kUçUk blr '"aka ka
yıt edilmemiştir. 

doğru inen Franko kuvvetleri. hükn 
metçi kuvYetler hattının büyük kıs
mını yandan tehdide başlamışlardır. 
Franko kuvYetlerl, hükumetçllere 
arkadan hUcum ederek bunları iki 
ateş ara"'ında bırakabilecek vaziyet· 
tedlr. 

Salamanka 24 (A.A.) - Resmi 
tebliğ. 

Estramadura cephesinde Guadfya
na mıntakasında Franklstler, Ueri 
hareketlerine devam ederek Akuşal 
tepelerini işgal etmişlerdir. 

Barselona 24 (A.A.) - Bir toplan 
tı yapmış olan nazırlar meclisi, mü
zakerelerini ademi mUdahale komi
tesi plAnının tetkikine hasretmiştir. 

Plı\nn. verilecek olan cevap, tas
vip edilmiş olup derhal Londraya 
gönderllecektir. 

Barselona 24 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde bilhassa Estramadura 
cephesinde Guadnnlyeyl geçmiş ve 
Asöşalı lsal etmiş olduhu beyan 
cdllnıektedir. Franklstıerln tayyare 
lerl KastUerayı bombardıman etmiş 
ve blrtok kimsenin telef olmasına 

sebebiyet vermiştir. 
Dün şark cephesinde sekiz tayya 

re dUşUrUlmUştUr. Cumhurlyettfler 
do Uç tayyare kaybetmişlerdir. 

Çekoslovakya 
Almanya 

_... Doşlorafı 1 incide 

man - lngiliz rnUnasebatının heyeti 
mecmuası hakkında cereyan etmiş o_ 
lan bu müzakere esnasında Dirk· 
sen'in Çekoslovak hUkümetinin Sü. 
detlerin mutıtlebatmı isafa mntemayil 
olmadığına dair Prag'dan almmış o _ 
lan haöerlcre Çembcrlaynm nan _ 

rı dikkatini celbcylcmiş olduğu beyan 
edilmektedir. 

Notada Çembertaymn İngiltere • 
nin Prağ hükumeti nezdinde tesir icra 
ctmccğ mütemayil bulunduğu ıuretin
lde cevap vermiş olduğu ilave edilmek
tedir. 

Notada netice olarak şöyle denilmekte
dir: 

lki taraftan hiç biri müsbet her. 
hangi bir teklif veya telkinde bulun. 
muş değildir. 

Metaksas 
kumetinin 

hü
iki 

yıldaki mesaisi 
At.lna 24 (A.A.) - 4: ağustos yıl 

dönUmUnUn kutlanmasını hazırlaya 
cak olan bUyük halk komitesi, basın 

ve turizm mUsteşarı NJkoludisin ri
yasetinde mesaisine başlamıştır. 

1\Iemleketln her tarafında talt koml 
teler teşekkül eylemiştir. BilyUk ko 
mite, halka hitaben bir beyanname 
neşretmiş ve bu beyannamede Me
tıı ksas hUklımeti tarafından iki sene 

de Tilcuda getirllen muazzam eseri 
kaydereke bu eser karşısında bUtiln 
baklk! Elenlcrln kayıtsız şartsız 

minnettarlığını ve butUn y::ıbancıla
rm hayranlığını tebarüz ettirmiştir. 

Büytik halk komitesinde, bUtUn iş
çi, tnccar, sosyal profesyonel ve en
tellcktUel teşekkUHerln 125 mllm~
slll me"cut bulunmaktadır. 

1 

Bir hahambaşı 
18 k Uo er oto kaçırır· 
keo Pariste yakalandı 

Pnrls, 42 (A. A.) - Zabıta, İbranice 

dua kitablarmın cildleri arasında eroin 
kaçakçılığı yapmak cilrmlle, Nevyork 
Bruklin tıavhahamı Lfefer ile çamaı1ırcı 
Gotdinerl yakalamıştır. 

Elde edilen eroin, 18 kilodur ve 600 
bin frank ktvmetlndedir. ' 

Doktorumuz 
diyor ki: 

Güneş 
Hayat veırn ır ö fa
kat CO<dlüırüır de .. 

_.. Baştarafı 5 incide 

hafifçe yağlamaktır. Yağlı bir vücut gil
neıe daha çok dayanır. 
GUneş yanıklarını tedavisiz bırakmağa 

gelmez. Geçen sene muayenehaneme 
kolları ve bacakları yara içersinde iki 
çocuk getirmişlerdi. Gline§in pu kurbruı
lannı tedavi etmek tamam Uç ay sür
mli§tü. 
Tcşemmüs yalnız .sahil memleketle -

rin hususiyeti değildir. Kırlarda ve dağ
lık memleketlerde de olabilir. Asıl to • 
§CmmUşU yapan, glineı ziyasının inik!sı
dır. Onun için salıilde ve denizde daha 
çok tesadüf edilir. Bir sandal gezintirıi, 

bir balık avı da ayni arızaları tc\'lid ede. 
bilir. 

Bütün bunları gözönündo tutarak !IOn 
tavsiyelerimi söylUyorum: güne§e çok i
timat etmeyiniz. Elbise giyerek, vej a 
yağlanarak kendinizi hlınaye edimz. 

Doktor 

Japonya sulh 
yolunda 
... naştaratı 1 incide 

mes~illerinden bir komisyon teşkilini 
~Io:.ko\"aya teklif etmeğe karar vermiş
tir. 

Japonyanm Sovyct Rusya Mançuko 
ve Kore hudutlanm tesbit için ikinci bir 
komisyon daha teşkilini teklif edeceği 

söyle'lilmektedir. 
Japon Domei ajansına göre, bu ka

rarlan ittihaz etmiş olduğu söylenilen 
Japon baş,·ekili prens Konoye. beynel. 
mil<!l bazı Yasi faaliyetlerde bulunmağı 
derpiş etmektedir. O\')·etlerle Japonlar 
ve Ingiliılerlc Japonlar ara~mda yapıl
makta olan müzakerelere yeni bir hız 
verilecektir. 

Ateşle oynuyorlar 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas ajansı bil
diriyor: 

JZ\·cstia gazetesi "tahri'~fıtın maskesi
ni atalım,. başlıklı yazısında diyor ki: 

''Tokyo ve Çan~ungdeki tahrikatın 

amillerinin şu ciheti unutmamaları icap 
ederdi ki, Sovyetler birliği hududu bü
tün mmtakalarmda, geçilmez hudutlar 
dır. Sovyetler birliğinin Japon tahrikfttı· 
nı durdunnası, bugün ilk defa değildir. 
Japon militaristler hizbinin ateşle oyna
maktan vazgeçmesi zamanı acaba gelme. 
rniş midir? Zira bu at~te bir gün elini 
yakması muhtemeldir.,, 

Fransız 
Hariciye Nazırı 

_... Baştaralı 1 incide 

yaset, anlaşılmıştır. Çünkü açıktır. Ih 
las esasına müstenittir. A vrupada. 
hüsnüniyet sahibi hiç kimse, Iı'ran. 

sız • lngiliz itilafının esas gaye!linin 
sulhUn muhafazası olduğundan ~üphe 
edemez. 

Kralm ziyareti ve Almanlar 

Berlin, 25 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Alman gazeteleri, Fransızlarla lngi
lizlerio nrasrnda son günlerde yapılmış 
olan görü§melerin siyasi eheır.miyet ve 
şümulüne uzun makaleler tahsis et· 
mektedirler. Alman gazeteleri, İngiliz 

kral ve kraliçesinin antant kordiya1i 
tarsin etmİ§. iki milleti yekdiğerine bağ 
laştırmı§ ve Fransız cfkarıumumiyesini 
kuvvetlendirmiş olduğunu kabul et • 
mekte müttefiktirler. Alman gazetele
ri, bun':lan dolayı bir guna can sıkıntısı 
izhar etmemekte, daha ziyade ır:emnu -
niyet hissctmeğe ve Fransız'- İngiliz 

milnaacbatımn cihan sulhlinün muha -
ey. 

Ciğerci 
cinayeti 

l~ıı-tlr. Kanlar içersinde yere :1'11\'8!" _.. Baştara/ı 1 incide 
zan Rcceb birçok kereler gerek kadmı 
ve gerekse Yahyayı tehdid ederek biri
birlerinden ayırmak istemiştir. Faknt bu 
tehditlerin para etmediğini gören Re. 
ceb, di.in öğleden sonra iskeleye inen 
cadde üzerinde rasgeldiği Yahyanm bir
denbire üzerine atılmış ve belinden 
çıkardığı ciğer bıçağını bütün kuvvetile 
rakibinin karnına sapladıktan sonra da 
n§ağı doğru çekmiş ve sanki bir koyuıı 
karnı yanyormuş gibi bu fiili i§lcmi~-

Mareşal 
Fevzi Çakmak 
lzmirdekl askeri 
t~f tişlerJni bitirdi 

1:ı:mir, 24: - İki gündenberi ~ehrimlz
de bulunan Mareşal Fevzi Çakmak bu 
gece Eaat 23 de KOtahyaya doğru hare
ket et.mişlir. 

Fevzi Çakmak ı:on günde, yanında va
li va birçok askeri erkfın olduğu halde 
Gazi Emire giderek askeri teftişte bu
lunmuş, avdette Kızılçulludaki köy mek
tebini gezmiş ve köylü talebelerle meş
gul olmuştur. 

Buradan deniz tayyare alayına gide
rek şerefine verilen ziyafette bulunmuş
lardır . 
Öğleden sonra Kadüekaledeki hava 

şehitlerinin mezarlarını ziyaret eden 

Mareşal, dönüşte Kültürparkta istirahat 
ederef r'uar hazırlıkları etrafında bole. 
diye reisi Behcet Uzdnp uzun iznhnt al-
mı~lardır. 

Gece de orduevinde FC'vzl Çakmak 
§erC'fine 100 kişilik bir ziyafet verilmiş, 
ziyafette şehrimizdeki generallert me -
buslar ve bUtiln :ıiiksek erkan bulun -
mu§tur. 

?.fore al Fm-zt Çakmak Kütahyadan 
Eskişehiro ve oradan !stanbula gide
cektir. 

Hayfa da 
Bir suikast 

Bomba ile 50 ki~I 
öldürüldü 

Hayfa. 25 (A.A.) ·- Bu sabah sebze 
pazarında bu arm altmc::ında yapılmış 
olan suikastın vukubulduğu ayni mahal 
ele bir bombanm patlaması neticesinde 
30 ki§i ölmüş ,.e 50 kişi yaralanmıştır. 

Kontenjan 
müddeti otuz 

güne çıkarıldı 
Ankara, 24 (Hususi) - ıs gün • 

IUk kontenjan müddetinin 30 güne 
çıkarılması hakkında gümrUk ve
kClleti alftkadarlara gönderdiği ta
mimde aynen şöyle demektedir: 

"Kontenjan mahsubunun glimrük
lerce iltmı tarihinden ltibaron 16 
gün içinde muamelelerlnl bitirerek 
gUmrUk resmini Memlyenlerln be

yannamelerine verilmiş olan kon

tenjanların geri alınacağı mefsuh 
kontenjan kararnam<ııerlnde sara-

haten zikrcdlJmlştir. Halen mer'i 
2- i005 sayılı genel lthnlfı.t rejimi 
kararında bu hususa dair bir hU· 
küm mevcut olmamakla beraber bir 
tenmlll haline girmiş olırn ve veri-

len kontenjanın uzun milddct bir 
şahsa inhisar etmesini temin eyle· 

mektc bulunan bu usulUn gUmrUk
lerce tntblklııde devam olunmakta
dır. Son zamanlarda tUccnrlar tara-

fından vaki müracaatlar üzerine 

yapılan incelemede bahsi geten 15 
gUn!Uk kontenjan mU(ldetlnln kifa
yetsizliği anlaşılmış bulunduğun

dan. bu mUddetin 30 güne çıkarıl
rüimU r·r. 

Yahya yetişenler tarafından Cerrah~ 
hastanesine kaldırılmı§Sa da yept1311 rd 
meliyata rağm~n ölmüştür. Katil c;lğC ff 
yetişenler tarafından yakalanınJŞ • 
.halk bu canavar ruhlu adamı Uzerill8; 

tılarak linç etmek istemiştir. neceb ·do' 
rakolda cinayetini gayet soğukka:ıll 1 

raf etmiştir. \ • ~ 
Müddeiumumi muavinlerinden !':

derhal hii.disenin tahkikatına baş! 
ve yeni cUrmUmeşhud knnununa U}~ 
olduğu için evrakı ona göre hazıtl~ 
tır. Yeni kanun dola;)ısiyle ilk 01 ııd 
bu ağır suç, nğtrcezada cünnuıncch~· 
kanunlarına göre muhakeme ediJCC 

tir. t!1 
Tahkikat ncticelenir:se bu akı;:arıı ıca 

Recebin muhakemesi ağırcezada ya~; 
lacaktır. Hnslanede Yahyanıri cesc .ıı
muayene eden adliye tabibi Salih :a;,, 
cesedin otopsi için morga kaldırılrıı 
lüzum görmUr:ıtür. 

Cesed Ozerinde bugün öğleden soO: 
otopsi yapılacak ve bıçağın vurııluŞ ~:,ı 
li tcsbit edildikten sonra rapor der 
ağırcezaya gönderilecektir. 

Dü kanların 

öğle tatili 
·,,; dııli• 

lş dairesi üçüncil bölge amirllb" ıt 
kan Ye mağazalardaki işçilerin de J1l i.ı 
ayyen saatten fazla çalıştırılmamalnı1 r) 
çin yeni bir formu! bulmuştur. B~Jlılıtı" 
re şehir hudutlan dahilindeki biitü11 iW 
ğaza ve dükkanlar gündüzleri saat orı 
ten on beşe kadar tatil yapacakln~~· i4 

Bölge amirliği. bu hususta beledn dO" 
le de temaslara başlamış ve sıcak13:.cın
layıc::il_o bu usul csaş itibarile ka~tl~ 61u 
miştir. Zaten bu saatler alış verı~rı ~ 
zamanlarını! rastladığı için ticari bır b~ 
zur da görülmemektedir. Yalnız };!1=~ 
ve gazino gibi yerler tatilden ınuste~, 
tutulacaktır. Tatilin günü heniiz };~şif' 
laştınlmamıştır. Fakat usulün a)' _...el
dan itibaren tatbik edilmesi ınuJıtetıl 
<lir. .,e-

Bu tatil kış yaz tatbik edil~. '$ 
lediye memurlan tarafından ınue~ ~ 

--trtı•· 
ler kontrol altında bulundurulae<W 

~~~~~~~~--~ 

Hudoif Hes'in bit 
nutku ıeııJ 

Klagcufurt 24 (A.A.) - 9S4 -1 )'or. 
muzunda ölen Avusturya nıı.5 r•' 

. uıe f 
sosyalistler için yapılan bır f ııe 
simde nutuk söyliyen Rudol 
ezciinıle demiştir ki: d• 

bllşıfi 
Almanyanın sulh azmi, ı•• 

Aclolf Bitlerin bulunduğu ~:~~r,t.l 
mandan kuvvetli ordu ile t> 

edilmiştir. ı;dft• 

Hltler, hüsnU niyetle muccb~;ııııl' 
Faknt hatıralarını tebcil ett ı1ıt 
insanlar nasıl bar eğınedflor:~~ce1'• 
Jcr ele hiçbir znman baş cğJll ) 
lır. 

~~~~~~~-~· 

111 
ÇOCUKLARtNllJ~ 

En güzel bir k1t3 P. 

Türk ikizlet• ~ 
ııııJll 

(,,'ocuk E~lrgcuıc l\urıı 
1 

oJ>' 
\'rıktilc hir aile kUtUpbtıfles 1,.6' 

ctf6 ,,ı; 
rnk hası ınlığl lldzler 9 t>ıJ 'r 
rluyılııf:uıııız hu eksikliği ıct'1' 
~ol ,.e rc.-;hııll hü)·üli tıU."'18 

fll .. 
hı llc <loldunıhnm~ hıılııf0 tJf~ 

ıe 
l<Ultür bakanlığı eseri çecıı•· 

etmiş, ilk okul çağındaltl ıı t,t 
-""ıJO 

lnr l<;I n rayda it eser oldUl" 

dik elııılştlr. r>' 
t ı;ı ' 

i' Ar.kara caddesinde vaI;l !ftlrıJf' 
evinde arayınız: Finli 60 1,. erJIP 
pmıfn 1ı;ln 4 kuruş flA\'C 
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4ıt 
lt.'l( 

11 
eUerini havaya doğru kaldı· 

ııc§cvıe. 
'ı .,, . 

..,. lteı d di . 
"": Clıı:ı • e · Bız evleneli tam beş 
~, u~ ı . • 

ct tcı, kalemle d"" 1 . ld w • 
<aıları uze tmış o ugu ın-

~11)4 h n.ı Çattı. Boyalı dudaklannın 
ı\icn ~fıfçe tebessüm etti. 

to:z"' 
'- " Unde ıdevam ediyordu· 

it: ceca ' • 
ıti(. n· nıp ta ıdi • .Allion oteline in-

P. Villetard 

Terez hırçın bir tavırla: 

lü kalmı~ olacaktı 1 Yakutlann rengi de 
ona daha koyu geliyordu. 

Allah Allah- Ama acayip şeydi.. O
na bugün ne oluyordu? Oyleya biraz 
evvel de sahilde gezerken br~u karısı· 
nın göğsürı'de görmemiş miydi? Gözle
rine bir hal olmuştu. iki ldefa elini al
nından ge_çirôikten sonra: 

tı~te t hafta evvel otelin tarasını 
:lıyor nı deta müteheyyiç oldum. Ha
~lı b.usun? Ertesi sabah ne güzel 

te~ti ır kahve içmiştı"k? Sonra bir 
~ ıtıi,a~nııştık •. Ne yağmur vardı 
~ h ~Yle Yağmurun .altında gez. 
~ ll:es•u~ ?e nezle bile olmamıştık. tn· 
ltfcl 80~en hasta olmuyor. 

cevheri gözden geçirdi. Çok kıymetli f 
bir şey. değil, fakat çok zarifti. Sonra 
aynalı dolabı açarak küçük kutuyu o· 
raya bıraktı. Şimdi Terezi başka bir dü
şünce işgal c;diyordu. Bu gün öğle ye. 
meğine Rene gelecekti. O kocasının 

arkadaşı idi .• 

- Peki.. Peki.. dedi. Fakat bu şey 
dostunu alakadar edemez .. Kfifi. Başka 
şeylerden bahsedelim 1 

beraber bir müddet çok tenha olan sa
hilde gezdiler. Mevsim ilerlemiı oldu· 
ğun:dan plaj adeta bomboştu. Yorul • 
muşlardı. Kuru kumların üstüne otur. 
dular. Alen muhabbetli gözlerle karı
sına bakıyordu. Birden çehresi değişti. 
Hayretle: 

- Benim ~özlerime bir ley olmuı 
karıcığım .. dedi .. Bu tabii bir hal de
ğil ... Merak ctmeğe başladım. Yann 
hemen Parise avdet edelim. Biraz evvel 
ihtiyar doktorumuza şu gözlerimi bir 
göstereyim •• 

' b guk bir sesle· 
tç «:.vet . • 
:- . ' deJı, o gün çok yağmur 

Altı ayda.nbcri de Terez onun met
resi olmuştu .. Bir ka~ gündenberi evde 
olan Rene onları görmek için, tatilde 
kiralamış oldukları bu küçük villaya 
geliyordu. Bir.den Alen: 

Ve asabiyetle düşünüyordu: 
- Ne münasebetsiz, ne kaba bir a

dam! Yarabbi.. Bu adamla yaşamak 

mecburiyeti ne elim bir şey 1.. 

Yemekten sonra salonda kahvelerini 
içerlerken, birden Alen yer.inden fırla· 
dı: 

- Nereden broş? diye sordu. Göğ
sünde görmüyorum .• 

Terez hafifçe sarardı. Kumlukta ge
zerken broşunu ldüşürmüş olduğu mu
hakkaktı. Bulmak ihtimali yoktu .. Alen 
çok müteessir olmuştu: 

Çeviren: Suad DERViŞ 

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

d 'bu Sö 
- 'Misafirimiz ol~u~unu unutmadın 

ya! diye sordu. "ilııı-ı" :zleri söylerken genç kadm 
JOrdu· 

'li . 
lıatu ilyır .. Artık . • 

.... tarb onu sevmıyorum ... 
~im 1

1 
a 0 nu hiç bir zaman sev-

- Hayır •. Müsterih ol.. Yemek ona 
göre hazırdır. 

- Mükemmel J • 

- Yukarıdan yaprak cigaralarını 
getireyim .. 

- Ne yapahml dedi .• Düşmüş ola. 
cak.. Bir hatıra idi. 

Yüzü öyle mahzundu ki Terezkoca
smm bu haline acıdı .. 

<Ce 'VI aı flil a ırc n va ırn 
AbdUUınmld zama.nmda Ermeni 

Hmçak UıUlil komftcslrıln lhtf

fül tc~cbb\i.<,ü nasıl ortaya ~ıktı 
\'C 

~a ..• 
·~ "aıız /\ ı . 

On ikiyi yirmi geçe Rene ora.da idi. 
- Affet Alen l •• 

d ~ord en hıç bir şeyin farkına 
~tına ~ ~ k~nsiyle pek mes'ut ol
~di:;· nıy.jL Bir dakika bile se. 
°'i1 t.I a)t} 

Ya~aın k •na gelmiyordu. Gayet ra· 
ıı.tt.i a ta idi. 

Bu iriyarı esmer bir gençti. Ncş'e ile 
avını gösteriyordu: 

- Size enfes şeyler getirdim!. - idi
yordu .. 

Diyerek odadan çıktı. Rene hemen 
cebinden küçücük lbir paket çıkararak 

genç kadının eline sıkıştırdı • 

- Bunu şimdi gelirken aldım, dedi. 
Hoşuna gideceğini ümit ettim canım .. 

Terez paketi, sonra mahfazayı açtı .. 

Dedi. Şimdi düşünüycrdu. Terez ha
fif bir kadındı ama hain değildi. Koca
sının bu şeyden müteessir olması onu 
mütehassis ediyordu. 

Abdiillıamidin casusu Cevahirciyan 
ihtilcil teşebbüsü11ü biitün delillerile 
ortaya pkardığs halds neden ınah. 

kt2m oldu? 

~ınınlcarrsının lüzumsuz sinir buh
neden il . ld" - . d .... • n on en ge ıgını uşun-

dı. u Yatıştırmağa sabırla uğra-

• • • 
Bir çeyrek soora sofrada idiler. Re

ne onlara eğlenceli av hikayelerini an
latıyordu. Alen neş'e ile dostunu din . 

lerken Terez, tatilden sonra Parise dön
dükleri zaman yeniden bu güzel ada· 
mın gizlice evine gitmeğe başlayacağım 

düşünüyordu . Şimdilik ona bir yaban
cı gibi muamele etmeğe mecburdu. !ş
te gene bir kaç saat sonra kocasiyle baş 
başa kalacak, ona güler bir yüz gös. 
termeğe mecbur olacaktı 1 

Ve dudaklarını ısırdı. Bu da yakut bir 

broştu. Yakutu sevdiğini bilen şüphe
siz ki yalnız kocası d~ildi. Bunun taş
ları biraz daha parlak, daha temiz ol. 

Ona sokularak: 

- Dinle beni kocacığım, dedi .• Belki 
broşu evde unuttum. Çıkarken göğsü

me takmamışımuır .. Olur ya .. 

Yinniye yakın kişinin idam ve müeb
bet kürek, sürgün cezalarile cezalandı. 

nlmalarma sebeb olan bu yalan tari-ı 
hin en heyecanlı ihtilfil hareketini 
HABER'de okuyacaksıruz. 

'~ lılıj eş senerk . 0ı:ıuınu 1 bır evlilikten sonra bu 
"1tahss· . Çok mühimdir Terez ! Çok 

~ lı ısım ]) .. 
~. Ytun · un otobüse atlayıp öy. 
-...ı~ &u:z b" 

lı1t1 n ır saatte şehre inmiş ol· 
'" ilıarı di,-k ti" • lb d" . ~Oo., ll 11; a nı ce etme ı mı? 

~-' li u 6ana ait bir işti .• 
~ ay,r 

lcna a· .• Ycılnız bana degw il biraz 

masma rafmen tıpkı öteki brc~e benzi
yordu. Şeklinde gayet ehemmiyetsiz 

değişiklikler vardı. Genç kadın: 

- Teşekkür ederim, diye mırıldandı. 
Bilsen .••• 

Ve birden sözUnü kesmeğe mecbur 
oldu. Alen odaya girmişti. 

- Kabil değil .. Ben göğsünde gör. 
düm .. 

- Emin misin? Ben düşündükçe, 

evde brraktrm gibi geliyor. Gel 'hemen 
eve dönelim .. Belki oradadır. 

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

8 ~ti • 
ç ll:ıu so • 
tc '<le bir i'liyetek Alen cebinden kü-

tllıi ınahr 
~ıı ŞU •• l<a aza çıkarmış, kansına 

ti.iltı......_ dın mahfazayı açtı ve u
' . •qcd" 

Aldatılan kocanın emniyetini kay
betmemk için ne kadar büyük fedakar
hklara ihtiyaç vardı! 

Bir iki saat sonra Rene gitmek üze· 
re ayağa kalkmıştı. Trezle kocası onu 

otomobiline kctdar götürdüler. O gittik
ten sonra Aten karısına: 

Eve yaklaştıktan zaman Terez ko -
casının kolundan ~ıkmış, koşarak eve 

girip odasına çıkmıştı. Alen odaya gel
meden evvel, ~olapta bir eldivenin al· 
tına saklamış olduğu Renenin broşunu 
eline aldı ve sevinçle haykırdı: 

Padişah 
kelleleri 
Va~aın: Ma Ma 

bi llır b ı, • 
<tbto§I roil - diye mmFdandı. Yakut 

Kocası büyük bir iştiha ile yiyor, içi
yor, ve gülerek : - Bak hava ne güzel •.. - dedi. Bi. - İşte broşum 1 Nasıl ben dememi§ 

miydim!.. • 
Osmanlı tarihine dayanarak hazır. 
lanan bu tarihi roman, okunmıya 

değer bir kıymettedir. ...... .. - Rene diyordu, karımı görüyor 
musun. nasıl şi§ınanladı? Yanakları 

köylü kadmlarının yanakları gi· 
bi yusyuvarlak ve kıpkırmızı oldu .. İş. 

te açık havanın tesiri.. 

raz sahile kadar gitsek, olmaz mı? ... 

....., l'iasıı h 
C Çolq <>şuna ıgitti mi?. 

tr.- ,_ · 
~ 11a·1 

'il bır mıiedet küçük mü. 

Margaritın 

e0 - Js-
lltD 

Vı:: ŞoA.N, BlGORN, BURRASK 
ın:KAsı ŞiRKETi NASIL 

c· 2ENGINLEŞTi? 
ıyolll 

tınıar, al3urrask ile, Rike Hodriyo ka· 
)otlardı ç, meyus ve serseriyane dolaşr
So1t ul"g fi1eyuslukla açlık biribirine 
~(ıv.ııu un giden iki hal~ir. Preokler 
l0ı._ lldenb · . 
. "ill:Iard erı, ımparatorla kral, ne 

tıt,... a 11ör-ı:- • • i .. ııye o • ı.uırruye, ne cvlcrıne 
lllıı nede B . 
ı, arato 1 ~ azoş krallığı ve Galıle 
<ıy r ug .. 
t 0rlar, lt ~ ıçınde serbest dolaşabi· 
dcb·ı endılerı· · ·· · ll ı İ.Yorı nı gostermıye cesaret 
u İki ardı. 

)o 1 arkad 
.... r ardı h • aş asılmaktan nefret edi -
·•ı t . oUt.. . 
ltJ aJtip Ctfk un. dcvrıyelerin kendileri-

Ctj vard 
1 .lcrıne dair haklı bir kana· 

Or ı. 
~i>' ll'-andan 
l'ııt1°rıar:ı1 • 

0 
Ç•Kan aç tilkiler gibi ge-

'a. 1klar1 b· gece, sahibini pek iyi ta-
at ,_ ır me han . . 

~a ıtadar k Y ede ancak ıkı 
ltıla alabilmı"şl d. B.. .. • . 

tiıq tına ra w er ır. utun ıstır· 
gece al k grnen meyhaneci, kendile

l '- t-· • 
1 0Ymamıştı qc '-'lltın b . 

ti 'dildi . Utada bulunduğunuz şüp-
r. \> illı be 
l-t arın &ab n mahvoldum, demek -
, 0driy0 ah asrbrırn. - diycrdu. 

)at .. 13ir gü 
?~c ilgında .. 

1
n ~elecek ki öleceksin. Ha 

th o mu ... s .. 
~ıltllı trnrniyet· 1: un, ha ip ucunda .... 

<:/t ın1 :ı • d
1
• va:·· Hepsi de bir yola 

1)orn n ıye ısrar etti. 
......., lie Urrask ıcla. 

c!a a 1'll bir k · · 
~ ,.. ' 1lttıan _raııa imparator arasın-

·•, ıı • senın · · 
~ıl 0 Pun i ı . ıçın, karın için, so-

l .. ci'hancc ç n bır şereftir.. dedi. 
.. 11ııtı ı, bu .. 

l'ıiıı " tasdik rrıutaleaların doğru 
'ıh_ Pek a etmekle beraber, Rike-
"" ~ :Yıp,, -sayd w G' 
~Cı.• '• de:ı1·,,. rgı ıyomun "mu-

"' .. ı b" . tercih ır ınatla yatağında öl. 
......., lrı ederek. 
() ~aııah . 

"il d Çok Yaşarım! - demişti .. 
hu ·· trıute1leasına serseriler 

I 

Terezin beline sarılmıştı: 

- Ne olur? dedi .. Broşunu tak .. 

Şimdi kocası odaya girmişti .. Kansı

nın elinden broşu alarak hayretle göz. 

den geçiriyorldu. Tuhaf §ey .. Bu btO§Un 
bi~imi böyle miydi? Aklında baş"ka tür-

1 
Yakın bir zamnnda HABER' de oku.

1 
t 

yacaksmız. 
- Peki .. Dolaptan alayım. ............... a111 .. mııı ......... 
Trez broşunu takmış~ı. Kc~asiyle 
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vmuzlarım silkerek acıdıklarını anlat
tılar ... 

Geceyi açıkta geçireceklerine emin 
olmalarına rağmen, bir an evvel defo
lup gitmelerini temin için meyhaneci. 
nin getirdiği ve kendilerine son bir hiz· 
mette bulunmak üzere getit<liğini soy· 
lediği içkileri içmekte küçük bir tered· 
düt göstermediler. 

Sarhoş cluncaya kadar içtiler. Mey. 
haneden itilerek çıktıkları vakit ateş ve 
ışıkları söndürmek çanı çalınmış bu· 
lunuyordu. 

Bir mi»ddet dar sokaklarda sessizce 
yürüdüler. 

föke Hodriyo birdenbire durdu. Gi
yom geriye sıçrıyarak: 

- Ne o, devriye mi gördün? • diye 
somu. 

- Hayır! Mühim bir şey hatırladım. 
Yanılmıyorsam üç bardak ipokras, iki 
bardak bal şerbeti, bir büyük şişe lbira, 
biri beyaz, biri de kırmızı iki küçük 
desti dolusu şarap içtik .• 

- Hoş bir mahlut! . 
- Ben de askisini söylemiyorum ..• 

Fakat patlayıncaya kadar içtiğimiz, 
halde bir şey yemedik .• 

-Yani?. 
- Yanisi, manisi şu: Sanki aylardn 

oruç tutuyormuşuz gibi karmm zil ça. 
lıy-::r. 

- Benim de .. Fakat ne yaparız? 
- Yemek yemeliyiz. 

- işte mantıkça bir söz .. Doğrusu 
mantıktan mezun Büridan bile buna 
verecek cevap bulamazdı .. 

- Ah .. Keşke burada olaydı. Bizi 
karnımızı duyarabileceğimiz bir yere 
götürür.dil 

- Flör dö Liste bize verdiği ziyafeti 
hatırlıyor musun?. 

- Aman sus. Ağzım sulanmıya baş 
ladı .. 

- Açlığım aklıma hep o hatıraları 

getiriyor. Rikel. .. Biz imparator ve 

kaç adımla geçti. Etrafma bakmadan 
duvardaki arahğa girdi. 

Bir hayal gibi geçen kraliçenin açık 

bıraktığı kapıya kotşu .• 
- Artık, bu kadar Altbaba yetişir 1 -

dedi. 
Kapıyı kapayarak sürgülerini süridü. 

Bu kapının arkasından, bir kaç sani
ye sonra darbeler igidilmiye başladı. Bi· 
gorn bunlara ehemmiyet vermedi. O 
üç adamın cesetlerine bakıyordu. 
Bigornun hiddeti geçmişti. Kendi 'ime· 
dine: ''Keşke o kadar şiddetli vurma -
saydım. Yazık oldu adamlara. Bunlar 
için günahımı cıkartmalıyım • Fakat 
her adım başına bir şey vermek lazım. 
Ne verebilirim? Adam başına on ekü, 
ister .. Otuz eküyü nereden bulayım~ .. 
dedi. 

Sonra aklına gelen bir fikir yüzün -
de sevinç' 5izgileri doğurdu. M uhak
kak günah çıkartmanm çaresini ve Sen 
Östaş papasına vereceği parayı nereden 
bulacağını keşfetmişti. 

Bigorn, bunu keşfettikten sonra açık 
l:ieliğe girerek aşağıya inmiye başladı. 
Merdivenin alt başında bir ışığın par
ladrğım gördü. 

Birdenbire kendisini aralık duran bir 
kapı önünde buMu. 

Burası üç arkadaşınm kapatıldıktan 
yerdi. JJansölo kapıyı açtı. 

Alt tarafmı, ne yaptığını biliyoruz . 
Uç arkadaş, geceyi, Bigornun götürdü· 
ğii haşarat yatağının bir meyhanesin
de geçirdiler. Bu keidar vak'adan sonra 
onların . uyuyup uyuyan··yacaklarmı 
takdir giiç değildir. 

Ertesi sabah, Büridanın ilk sözü: 
- Vay! Ben ölmemişim! - oldu. 
Filip : 
- Ecelimiz gelmedi .. Ah Filip ! Sen 

· olmasaydın, 'ben o yılanı ç.Oktan ezmiş 
bulunacaktım. - dedi. 

Filip güldü. Biiridan Bigorna baka- l ı 
tak: 

- Sen ne yaptın? Ellerin ikan için
de? • diye sordu. Bu gece boğu~tun 

galiba?. 
- Evet, kalblerinizi çelik gagalarile 

delecek olan Akbabalarla.. Göıitlünüz 

ya! Maamafih günahımı nasıl çıkarttı
rabileciğimin yolunu buldum • / 

-34-

BORtDANIN ANNESt 

Mabel kendine geldiği zam,n yapa
yalnız olduğunu gör.:iü. Kraliçe meydan 
da yoktu .. StrajiHo orada değildi. A
şağıdaki kattan akseden boğuk darbe
ler işidiyordu. 

Acaba ne oluyordu? Strajildo niçin 
başında beklemiyordu? 

Mabel güçlükle ayağa kalktı. Ke • 
derli bir sesle: 

Zehir tebirini yapmıştır. Artık oğlu
mu kurtarmak kabil değildir. Onu kim 
zehirledi? Ben! .• Bu inarulnuyacak bir 
şey •. Fakat hakikat. Onu l.imse kur. 
taramaz Oğlumu zehirliyecek zehri ben 
hazırladım ve Margarite onu ben ver
dim- - diye mmldan:lı. 

Hfüa aşağıdan gürültüler işidiyordu. 
Kahkahalarla güldü ve dişlerini gıcır
dattı . 

Kulak vererek kendi bndine söy • 
lendi: "Kim vuruyor acaba? Niçin? Bu 
nun bence ne ehemmiyeti olabilir! Şüp
hesiz yeni bir felaket daha 1 Ha bir faz
la, ha bir eksik .. Ey mel'un kule, ey 
kanlı kule! .. Kucağında ne kadar adam 
öldü .. Ne kadar göz yaşı döküldü; ne 
meşum geceler geçti.. İşte o meşhum 
gec'elerden biri de bu .. Büridanın ce -
sedini görüyorum. V c bir ana, burada 
oğlu için göz yaşı döküyor. Kimbilir ne 
kadar ana benim gibi evlatları ıçın 

ağlamışlarc1ır?. Ben, işte bunların ce
zasını çekiyorum.,, 

Nefesi kısılıyor, arasıra farkınlda ol
madan, tırnaklariylc yüzünü tırmah • 
yordu. ' 
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Lüzumlu Telef onlar 

...... 

25 TE:\tMUZ - 1938 P.\ZARTESt 
Hicrl: 135i - Ccmnziyclcnel: 27 ....... " ........ .......... ....... 

4,49 19,32 
"1&!>1111 nt.. Rlnfl & .,,.,. T•t• -· 

3,01 12,20 16,17 19,32 21,27 2,43 

YAZAN ve 1.,11,yc;"\'"'~~ 
~fZE.N UJf1J-I UIJ 

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

Pazar Tophaneden 9, lmroz, 90,30 lzmıt, Galatadon 8,30 Mudanya, 10,30 tı . 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Aynsofya, Roma • nıznn~. Yunan eserleri •e Çlnilt Rö~k. A!'Okerl MOte n 

ınrnıçlnr, Ticaret ve S:ınayl t.lilzesl, Sıhhi Pıtiize: 
(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 sa kadar açıktır.) 
Tfirk ve lslAm eserleri müze~!: Pazarleslılen b:ışka hergün saat 1 O dan 16 yı 

lstanbul 
ı~ll 

25 TEMMUZ - 1938 p~ 1Pl 
18,30 plôkla dans musiik5~ 

ve arkaıloşlı.ırı tarafından 'fii !I ı: 
(Uşşnk, llüseyni), 19,55 Bors~~I 
20 Granviç rasathanesinden 11d < 

);il. 
yarı, Mustnra Çağlar ,.e :ır ti•'°' 
fınrln Türk musikisi, 20,40 f 11 

Yangın: 
lstanhul için: 24222, He)'oğlu fçln: 4Ui4C, Kadıköy kfn: 60020, Usküdaı 

için: 60Ci25. 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar atıktır. · 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

rıı ' 20,43 Ömer Rıza Doğrul tn ~t 
ça söylev, 21 s:ıat ayan. or ~' 
fasıl srız heyeti, İbrahim ,.e 11~ 0 rafından (Suzinük f:ı5}ı), 22· <i 
yele: Tcpchaşı belediye lıııhÇ~t~ 
len, 22,:lO snn hnherlcr ve er 

~·eşllklly, Uakırköy, Rebek, l'nrobya, UüyOkderc,1-'cncrlı:ılıçe, Kanılllli, Eren. 
köy, Karini, llüyükadu, Hc1 heli, Uurgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu
runa l'nnı;ın deırek kliriclir. 

/t~ ':!mleket D!şı Deniz Seferleri 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz .. .. 36 • .20 

Romıınra vapurlan: Cumartesi gOnlerl 13 de Röstenceye; Salı gOnlerl 18 de 
Pire, Bcyrut, lskenderlye. 

İtalyan vapurları: C!ıma gOnlerl uat 10 da Pire, Brendizf, Venedik, ı·rıyeste.. 
Heynzıt kule~!: 21996. Galata yangın kule.o;f: 40060. 
Sıhhi lnıdad: H99!S. Miiddeiunıuın1lık: 22290. Emniyet mllılürlüğlı: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: U801 • htanlıul: 24378. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MOdlırlOAO Telefon 23079 

Sular: idaresi: Beyol!lu: 44783. Ueşiktaş: 40938. Clball: 20222. Nuruo~mı. 
nl)·e: 21708. Oskildar. Kadıköy: 60773. 

Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupııdan geleni 
saat 7,ı5 le Sirkeciye muvasalat eder. 

1 Gökie~ 
düşetı 

koca 

Havngazl: lstanbul: 24378. Kadıköy: M790. OeyoAla: 44642. Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 

Taksi Otomobili istemek için 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Be}·o~lu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy clhetJ: 60447. 

Hergün h:ıreket eden şimendiferler: 

Dcnizyolları 
lstnnbul acenteliği: 22740. Knraköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 

Saat 8 de Kony:ı, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 dı 
Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapaıarı. 

Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankan. muhlelill Pazartesi, <,;ıır,amba 
Ye Cuma günleri Haleb ve Musula kadar serer etmektedir, 

~ 
Aşk, macera ve Sah Tophaneden 9,30 lzmlt, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga· 

lntndnn 12 Kar:ıdenlz, Sirkeciden 10 Mersin. GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva.. 

hk, 18 Bartın. 

• İngiltere Ccbelütt:ırıka karşı yapılan tahkimatın k:ıldırılm:ısın Frnnkoya 
ihtar etli. 

Perşeınhc foplı:ıncrfen 9,30 lıı:mlt, lG,30 .\fud:ınyn, 20 Bandırma, Galatadan 
12, l\nrıırlı' n ı7, 

• Bir italyan t:ıyyaresi iki Sovyct gemisliıi · ııombşl:ıdı. 
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So.ıra aşağıya inmiye başl<ldı. r .. c ·
d:venin sol basamağına geldiği zaman, 
iri tokmaklarla, zemin katındaki odaya 
açılan kapıyı kırmıya çalışan adamları 

gördü .• 

Bereket ki Strajildo kenı:U işiyle 

p ek meşgul olduğu için farkında olma· 
dı. Kapı kırılınca adamlar odaya dol. 
dular ve: 

- Kaçmışlar! Haydi arayalım, - diye 
sesler işitti .• 

Kim kaçmıştı? Oğlu mu? Büridan 
mı kaçmıştı? Mabet: "Kaç, kaç! .. diye 
düşündü. Uzaklara... Fakat yazık ki 
pek uzaklara gider.:ıiyeccksin !.., 

Uç cesedin önünıde durmadan, Mar
gariti düşünmeden bir ha .. al gibi yürü
dü. 

Dışarıya çıkınca doğru köprüye git· 
ti. Orada, şehreminin kendisine söyle • 
!eliği parolayı söyledi ve köprüyü bu şe
ki l le geçebildi .. 

Perili eve geldiği sırada crtahk ay· 
dınlanmıya başla:r.ıştı. 

Doğruca çalışma odasına çıkarak 

Mırtiyin odasına girdi. Genç kız, elbi
sesi sırtında, karyolada yatıyor.:iu. De. 
rin bi r uykuya dalmıştı. Uçuk dudak • 
larında tebessüme benzer bir şey dola
şıyordu . Mabel, bir kaç dakika seyret
tikten sonra: 

- Uyuyor. d e;li. Sevdiği clelikanlı 

da bu dakikada öldü . Acaba onu hakiki 
b :r sevg ile mi seviyor? Öyle ise ne iyi. 
Herkesin benim gibi ıstırap çekmesini 
istiyorum. Ben yeisle kıvranır"ken Mar-

. garitin kızı neye memnun dolaşsın? .. 

Mirtiyi şiddetle sarsarak uyandırdı: 
- Sana vereceğim bir hava:dis var 1 • 

diye homurdandı. Mirtiy bu evde bu· 
lu11duğu bir kaç s3at zarfında bu kadL· 
nrn nasıl bir kadın okluğunu. evde 
bulunan zen::i kadından öğrenmiş ve 
onun her sözüne, tehdidine lakayd kal
:nayı kararlaştırmıştı. 

- Büridanı hakikaten seviyor mu. 
sun?. 

- O beni, ben de onu.. Onun için 
carumı feda ederim .• 

- Yazık .. Artık hayatını fedaya fır· 
sat bulamıyacaksm. O, bu an:da belki 
de ölmüştür. 

Mirtiy heyecan göstermeden sordu: 
- Zehirlendi, değil mi?. 
- Evet, ben zehirledim. 

Mabel, dehşetli bir kahkaha salıver
di. Mirtiy bunun manasını anlayama -
dı. Mirtiy sordu: 

- Siz Büridaru gördünüz mü? 
- Hayır!.. 

- Öyle ise zehri kim içiıdi ona?. 

Mabel, Mirtiyin yüzüne dik dik ba· 
karak cevap verdi: 

- Anan olacak karı! Kraliçe Mar. 
garit dö Bürgony l Anan diyorum sa· 
nal .. 

Mirtiy titredi. Sanki bir fclfıketten 

korkuyormuş gibi kalbi şiddetli çarp -
mıya başladı .. 

- Belki o içirmiştir, fakat zehri ha
zırlıyan da sizsiniz .. 

iki kadın: n, rolleri değişmişti.. Ş im

di Mirtiy soruyor ve sualleri Mabeli ü. 
ıüyordu. Bu s~n söz üzerine Mabel, 
başını yere eGerek içini çekti: 

- Doğru, dedi.. Zehri hazırlıyan be· 
• 1 

nım ... 

Bir kaç saniye d ıılgın durduktan scn
ra hazin bir sesle: 

- Belki Büridanın ölüsiyle karşrla
şacaktım. Bunu görmedim. Belki Allah 
görmemi istemedi! Belki bcl"'~den uzak

ta olması için zındanın ~apısını alja ı 

unun kurtulmasını tc:nin eden de At. 
!ahtır .• 

Mirtiy korkudan titredi. Bu sözlerin 
kin ve nefretten söylendiğini sanryor· 
eh•. Halbulri bu zannı yanlıştı. Bunun
la beraber, Mabelin sözlerinden bir ha· 
kikate kavuşmuştu: 

B'(lntDAN ~ 
----------------------------------vcıııtls 

- BüriJan kaçtı, oyle mı?. diye sor. uın.ı.gıuıııı l:>Udl& ı,u~ ucı:;ıJ ... 
du.. Görecek ve anlayacaksınız. ıı!I 

ec• -"' - Dedim ya! .. Benden uzakta öl· Mabeli kolundan tuttu. fleY ej il" 

mek nasibiymiş. (Yavaşça) şimdi belki on misli artan bir kuvvetle 0 ~11 1\ı:I 
de ölmüştür.. aşk ve ölüm ilaçlarının hazır 

Mirtiy, sevincini belli etmemek için odaya götürdü 1 ,dııl 
kendisini mahzun göstermiye çalışryor- - Burada, zehri burada hazır i oll' 
du. Büridanın kaçması, annesiyle, ba- değil mi?. Mirtiyin dediğine )(al' 

basının intikanundan yakasını sıyır. Mabel: 
ması, zavallı kız için eşi bulunmaz bir _ Evet, dedi. . 
müjdeydi.. - Şişeyi şuraya, bu hcykelııt 

Mabel, sevincinin farkına varmıştı: koydunuz değil mi?. 
• tf 

- Sevgilisinin öldüğünü haber veri- Mabel buna cevap venned1• ., tıJ~ 
yorum da seviniyor .. Ne de olsa Mar· Mirtiyi şüphe ve ümit doh1 bl 

g aritin km. anasının zalimliği var. Se· la sözdü.. ·r f 
nin de kalbin ananın kalbi.. Nişanlının tU 131 tı' 

Mirtiy, rafların yanına kog .: :;)( 
öldüğüne seviniyorsun. Hayır, deme!. aldı ve Mabele gösterdi. .BU>'" ,, 
Alcl.. Vücudunu ortadan kaldırdığım sevinçle 

1 
diğıll '. 

zaman hiç müteessir olmıyacağım.. ··y e .Jt 
- Sizi gözetledim, so 1 J 

M el'un sülalenin kızı 1 Olmeden şunu ıdırfl ıı1 
işittim. Siz gidince şişeyi :ı ydıl 

bil ki sana yakın elan her şeye kin bcs· . · e )<O ıı r ne tıpkı ona benzer bır şış .. diiiil 
ıyorum ... Büridanın öliımü için ağla Dinleyiniz! Büridana götUf §ıf 
:nıyorsun 1 ölümüne sevinin yorsun!.. şişede su vardı. Zehir dolu bıl 
d iy e homurdandı. ı· ~ 1 

. ge ınce.... . .ıııd' 
- Ya sız! Siz de öldüğüne sevin mi- " 

Yor musunu?. ' ~"a'ocl k lak h 1 Sözünü bitirmedi ve şi~e.yt ....,t) O . . '" u ıarı ırpa a· c •·· 
yan bir şekilde rına götürdü Fakat içmes•ıt 1111~tı 

bırakılmadan şiı::e elinden alı~ ~ı 
- Ben mi? Ben rri? - 'Ciiyeba?!ırdı. x Jıf\ 

L· k ' ·· d ·b· ""abc 1 ' san l ruya aymış gı ı. '" 1 ot 1 1, 
Hc:nen kızın üstüne atılmak istiyor- .... bC ~ 

kırdığını gördü .. Sonra , .. a 11rr ... , • du. Kendisini güç tuttu .. Sonra tekrar 1 8 Ç e 
meş'um bir kahkaha bıraktı: yere k:ıpandı .. Alnı taş ar J<ıt 111 ~ 

!:>aşladı. Güldü, ağladı. Get1Ç ı;ıil'' 
- Görüyorsun ya gülüyorum! • de· ğini asabiyetle dudaklarınıı g f 

di. .. . ~-öptü.. .IJ ,. 
O anda sebebi belirsi;: l:ir heyecan 1sıl1" ~~· 
· Mirtiy bu manzara karŞ ..,, . .,t 1ı 

Mırtiyin simıısını değiştidi. . re"' ır 
- Ala ..• dedi •. Onu öldürdüğünüz retten korkuya kokudan tıt 9çl°'rı ı '' 

müştü. Geri geri rekilirlcen 5 .ı,tıe 
gibi beni de ölJürecek değil miydiniz.. . :ı " JY• 
• g" ınık ve aarip bir hale gire ... Oldürünüz .. Onun için öleceğim.. Ve t. .,,~ 

onun yolunda öldüğüm için mes'ut ö· ayağa kalktı: jlİfo' 4 " 
1 v • - Benim kim oldug~urrıU b I • 
ecegım. . r.1 

Mabet gayri ihtiyari sun? Ben Büri::lanm anasıY1 • 
- Onun için mi? • diye sordu· bağırdı. 
Mirtiy asabi bir hiddetle: Mirtiy hayretle bağırdı " 

- Elinizden beni öldürmekten baş· Bira7. sonra, Büridc:rııt1 
1 

,ıt' 
. ç e 

ka bir şey gelmez .. Büridanı bir tehli- sevgilisi, biribirlerine scvııt 
keden kurtarmak için ölmeyi göze al· lar, ağlıyorlardı. 



Oteldeki 
c inayet 

ne yenı bır ha}'at hatırlamağa karar ver
mi5: Elıne öteden beriden geçen parayı 

bir ecnebi bankasına göndermiş; kendi 
bankasından, yarışta kaybettiğini söyli. 
yerek çektif,ri parayı da oraya yatırmış. 

• :~ heyeti de, dinleyıciler de şa-
• ' l', 1 de reni 'e e rarengiz bir 
en l'' 1 

d \a 'erını hı ediyorlardı. Ha. 
, \· ll1 rttı: 

a taba ' 1\ nca ~ arac;ı nedir? 
Urı.:unu · ı 

rıu ~ 0 umden <;0nra ~ekilmiş ol-
Drı aınedırorum 

r, .t t I· 1 . 
• · d" m "'apsarı ke~ilmışti, mis-

• tcj ~.E'ndı!ıni sinirli sinirli rüzüne 
itlı tt. • hır l'linde de bir ruh ı;ic;cı;i 
..... "~llkirn. ~ • • 

"Bittabi borçlarının on parasını öde • 
memiş. Bir iki aylık mühleti olabilecek 
bir takım i~lere de girişmiş, kiminde kay
betmiş. kiminde kazanmış. Bu suretle 
bankadan y<waş yavaş bütün parasını 

çekip Arnerilraya yetmiş bin lira kadar 
para yatırmış. Bunları öğrenince artık , 
onun intihar etmiş olmasına imkan \"e- i 

rernedim, aklıma başka bir şey geldi ki 
o da doğru çıktı . 

k t '-'Qkt"r decr · · 
:ı , · ı. c;ızın raporunuz haki· 

'c }anı ha} ret. 
e'edı · · 

ııı. ıyıce. uzun uzun muayene 
t-. 

rn eli il . 
111• e ı~aret etti. do'ttor Stc-

ba ı a 1
•• Yrrın<' oldul·ça zaiif giyin. 

' S ı E bır adam geldi. 
rı t'i~sto:l'da Sen - Lük ha tanesi 

' t:\et en doktor O ten misiniz? 

"Doktor Flin hakkında tahkikata gi. 
ri5tim: Tavsiye edilecek adam değil. 

Sonra hactaneye gittim ve orada, doktor 
o~ten tarafından tedavi edilmiş bir has
tanın. fazla morfin kullanma neticesi. üç 
gün evvel öldüğünü öğrendim. Tahkikatı 

1 

biraz daha ilerletince doktor Flin'in, bir· 
kaç gündenberi bir takım borçlannı öde. 
diğini.sandık sandık viski tsmarladığmı, 1 

() . 
"'· Sttada d ~ ~bi b. 0ktor Flin ayağa kalkmak 
ıl' 11lda b' ır harekette bulundu ama ar-

ır el o . 
ttti· nu rerıne oturttu. Hakim 

' c: . 'ster .. 
' ~Vet 1 gordünüz mü? 
'I(' . 
' r:- ılll oldu~·nu . l" b·ı· ... -

hastane ile i~ gören iki mezarcının iki gün 
iki gece sarhoş olduklarını, mis Greyin de 

1 
büyük dükkanlardan kendisine çeyiz düz 
mekte olduğunu haber aldım. Bu kadar' 
kafiyeli. Antoni Murrey. ahlaken hayli 
dii5ük bir doktoru elde etmiş. otelci ka-

1 dmla da anlaşmış .. Her şey yolunda git
miş. Hiç bir korkusu kalmamış. 

~ı~-~Vet. ır ~u ı;oy ıye ı ır mı:.ınıu 
b :ı F'0r 

1~ 1?1 hastanede öldü; adı 
"' 'tiıı ıth?es tı. Fazla morfin kullandı. 
.• ,l:M.. ırltnrni 
~~i sa1ı •. '·_kurtaramadık. Onü. 

ı ~1()rıda h · 0 olelı on beş gün olacak. 
~ ~·ttıi ~es ha}'rctle hağmtı. istin

ra lt'- alkı sükUta da,·ct ettikten 

Komiser muavini sordu: 
- Peki ama Murrey ne oldu? 
- Onu şimdi öğreniriz . 
o·~ralley gözleri ile lokantada birini 

anvordu. Niha},et bir polis ~muru gö. 
ıiiktü ve müfettişe bir zarf uzattı. O' 
l\lalley mektubu açıp okudu ve: 

' S "rar ı:-.\.·a 
~ tin ha \'<Uıt e döndü: 
~tarar t1tanede 6lm0ş \e sizin adam 
111_ ~l'N- ,lndan defnedilmic; bir ada-
,~~ ~d ~ 

tarı tıa Vt k a bir otel odasında bulun. 
rı~il~. end;c:inin bac:ka bir adam 

- \ntony l\1urrey bugün Tilburi'dı> I 
tevkif edilmi~. dedi. Niyeti hu akşam 

mis Grev'le beraber Sımıatra vapuruna 1

1 
binio Okyanus adalanndan birine git-
mekti. • 
Komi~ başmr !Sallayıp: 

- tn~an her jc:~tedi~ini yapamaz ki! 
..... 1Iiç ~o'rıe ~e dersiniz? 

dedf. 
~Ot Slt t.ı Phec:ız hayret edilecPk c:ey. 
~ bes·in ~~aharetle tertip Cdifmlş .. 

ttldı \'e .. 
1 haı;taneden saat ikide /3tarıtııır nirinri Tlcarr.t 

it~ Onu11 lı\ten evvel defnedildi. dl'n: 

~ta bir t~lllüldüğü kabir aÇtınlmrş. Sahip '"e mnllki bulunduAu 31 mayıs 
, 's· bırn tuğladan ba~ka bir şey 1938 tarih ,.c 23i46 nıımnrnlı hnmllinc mu 
t. J:;\lt ' Unu bıJiyor murdunuz? h:ırrer 3iü.i3 liralık çekin znyl oldu~un. 

ti~~ lll.' Söylediler cl:ın bahisle iotnlinc kıırar \"erilmesi Çak. 
_ ~. 111 halk .. · ınnkççılordıı Sünhüllü lınnda 24 nııınaracla 
'; r~. llınn 1 uç defa sükuna da\·et l\Toiz l\nncti tnrnfınrlnn blıorzühol talep e. 

l .. rı ht}· . Reldi. Sonra ayağa kalktı' dılmi~ olmakla Tlrarrı knnununıın 638 in. 
~ rVL.: etıne dönij • cf maddesi mt1dhİOC'' m'zl<('Jr ('ekin bulan 
:'l 1 -·ıru,·o~. p . 
d,,-.

1
·. başb ·b 0

1.1. nuz ki, dedi, bu i~ bizim tnrafınrl:ın 45 ı:ırın znrfıncl n mnhkemeye Ih. 
~ ı "' ır rnzı \C ihr:ız cr'lilrncıW!i lnkrlirıl e lııı mürL 
'~ilde .. Bizi ~~hkemenin salahiyeti delin hilnmınıl11 hıtııliııc knrnr Tl'rilcC'rği 

lkj 11 ba')ka ~ 1?" oraya havale et- ı ı :ın olunur. (:!!iOü~ı) 
Crt .l>l>lıs rn bır ış kalmadı. 
~c "e Çer~uru doktor Flin'i, mis 

Sina bind~ P~n·is'i tevkif edip polis 

1 () trdıler. 

IJ a}a "' "' • 
t lll ko · 
ha . e bır ~!Ser muavini müfettiş, 

.... lard1~ zırafet çekti ve bu ic:i na-1 
'~ 6lnt "" 1 lluayeııt hıncstni Taksim-Talimane 

't~ laıa~·ırn~~u. Tarlnbaş ı Cad. URFA Apt. nma 
"" tflh"., · Evvela. doktor Flin'in ; 
·•ı!>t... -·~ .. n . . , 

··ıı i h enıekc:ıyon ızlerindcn bah ı 
'tıı. a}·r t · ô ~ ~ tte rl ırnı r"ııdp oldu. Ben del l'azarcJan maada hergUn: ğleden 

t~\ ,'"ardı "- ıu u i bir enjeksiyon izı sunra saat ıkıden altıya kadar 

G öz H e ımı 

Dr. Murat HHn1i Aydın 

nakletmiştir. Tel: 41~ 

h.."~ •tııo.. • uunu h ~ 
."~rı '11 ölün ,,1 a tanelerde, hastadan h••• -••••••••-•I 
~'' 1ilr h 1 o m.,::ı·:ı:· · 
ti,..~ı ·~:l_Unun üz ... ~ını . anla~ak için 
t:··ıa.~ ~ile k· c~~ne .?ıttabı şüphem 
~ da Pek h ~t~ın oyle ~özönünde --• ••••ı••••••••""I 

~iti rıtırı ki ... avır aUımeti değildi, san. 'I OPERATÖR 1 , ~k , ''' Oldu?hJ • . _ bu ı 1, .. 1i . ınsanın rözunc z K 
ha tün na ' 0 rdu. Murrcy'in banka. Ur. Halit iya Onuralp 

~a bir;: ~nın Ç"kilmiş. borcun- Tıp Fakülte•• ikinci Cerroht 
~il ~ ~ di n\·ı kalmamış olma I da Klinig i DoçB11t i 

oı · ert · · n llıadı·bu erını ele geçirmeğe> 1 istiklal Caddesi EJhamra Apar. 
"-' ~ · nun · · .~ ~ Uıun u ıçın bankanın mü- tımanı No.: ı (Sakarya Sineması ) 
~1 \ lıa\'et :ı11n konu~mal!a mecbur ol Muayene saatleri: Pazardan maa-

ıı.- " 1ırre ,.. 
t ı.. """'l anı rf ' ın mali \•aziyetini da hergün saat 15 • 19 kada1. 

"" IJJt k ~ ık. \' k '1 -~ k i'\11"1.ık • . . a tı e 7.<'nırinmic:: 7'r/rfnn. , .. 'i • !)fi 

\·~ trrıi . ~~ıır!e .elli. hin fncriliz iıll•11. •••••••••••••-
~ rıun ı 7<'rırc kcndi~j. 

-4 
e -
Sezen 

it ~ı ~UrıY•rıın bcU D ~ p u om t e ır ti! D 
ttr~1 •ltadcrn·ı •başlı moda merke.!:ı olan Pariste kadın ve erkek 
~- t ~dalya,, ı 1crınde san"atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
' ı!rtıhanelcy· e taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadın ve er-
"- ... rınde b"· '"k ""h- llıUteba uyu muvaffakıyetlerle çalışını§ olan Yavuz Se 
t. ~J)ı sırı ter . ı 1 ~1!'1 , 113 nu zı 0 arak memleketimize dönmÜ§, Beyo&lu Par-

rıı ltlbuı rtıara)r Gayret apartımanındaki atelyesinde '3yın mü1· 
etrnc~e h<!şlam•ştır. ' 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikramiye verecek 

ıs 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lircuı 
bulunanlara senede ... 4 defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki plana göre ikramiye dağı-
tılacaktır: - -- -

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

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

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

Kur'alar senede 4· defa, 1 Eylul, l Birincikimın, l=Man ve 1 Haziran tarihlerin
clP. r.ekilecektir. 

TALillli ZLiillLEIH 
KARSI 

CILlll, •llPEA 
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OiŞ 
DOKORU 
DiYOR Ki: 

Yemek kırmtılan dit aralarında çiğneme satıhlann

daki çukurlarda kalırsa ekt ir ve hasıl olan asit mine

leri bozar, diılerin çürümesine yol açar. Hele asitler 

bütün gece ağızda bınılnldığı takdirde muzır mikrop. 

lar milyarlarca artar ve dişler sür'atle bozulur, be· 

yazlığını sağlamlığını tımıamen kaybeder. Ağzınızın 

sıhhat ve güzelliğini muhafaza etmek için: 

Sabah, öğle ve akşam her Yemekten sonra 

Diş,erinizi Radyolin ile fırçalayınızL 

D,,ı;/et Demrrgolları ve Limanları işlı-t .-ne 
Umum idaresi ilanları 

28-7-938 tarih perşembe günli saat 11 de İstanbul Nafia mlidürlüğünde 
(7941.22) lira keşif bedelli İstanbul gümrlik bagmüdUrlüğü Çinili rıhtım hanı kalori
fer tesisatile kalorifer kazan dairesi tadi lıltı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, pro· 
j e, keşif huUi.sasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (596) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu i§e benzer iş yaptığına dair idarelerinden 

almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul nafia mildilrlüğünden eksiltme tarihin
den bir hafta evvel alınmııJ 938 yılma ait ehliyet ve ticaret odası vesikalariyle 

gelmeleri. (4316) 

Muhammen bedeli 1398 lira olan 62 adet gömme yan.~n msuıugu '(hidrant); 
ile 22 ad~t 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 

ekslltme ile satın alınacaktır. 
Bu işe ginnek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 104 lira 85 kuruşluk 

muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat
ları Hlzmıdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa~da gar binasındaki komisyon tarafından pa
rasız olarak dağıtılmaktadır. (4370) 

-----11111••11• .. - - Birincı sınıf Operatör _ 1 
lor. CAFER TAYYAHı ı 

ve bir Umumi cerrahi ve sinir, dimağ estetik ı 

h b k .1 b" d h d cerrahisi mütehassısı 
asta a ıcı ı e ır e a e- PARlS TIP FAKOLTESI s. 

me kadın aranıyor. ASİSTANI 

Talip olanlar h er glin sabahları 

Saat 9.30 n kadnr Şişli meydanında 

201 numaralı ŞlŞLl cerrahi kliniği 

sahibi Operatör Dr. Cnfer Tayyar 

I<an kat'n milrncnatları. 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 

estetik "yüz,, meme, karın buruşuk

lu&ru ve gençlik ameliyatı,, 

(Nisaiye ve doğum mütehassısı ) 

Muayene sabahları il n c c ~ n n n 
8 den 1 o a kadar m ti u r; 

O~lerlen sonra ücretlidir. Tel 4 rnstı 
Hı' ııillu Ptırmtıkl\apı. Rumeli h(ln 1 

ADEM i iKTiDA 
1K ~ ~ f I 

• 
1 

JableUerı r.er Eczanede arayımz. • P:11sta .iulUSLI 125l ttor .-nı>) ı 'l ı 

Berber kardaşlarımıza 
Piyasada iki misli fiyatla 
satılmakta olan ecnebi 

1 

1 

·' 

1 

_ ....... ~ Ur. KAmll Oören 
Şişli Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehassısı l) 

Beyoğlu T aksim, Istl.lal Caddesi ( Oskeperan Apartımanı 1'0• 

Mavi köşe üstü T elefon: 40128 _______________________________________ __,,.,, 
Pazardan başka hergün saat 15 den 19 a kadar 

PORl'ATiF R O N T G E N VARDIR. 
------------------------~r~ __________ __.,,,_ 

Dr. SAADET Kamil Göre il 
Emrazı İntaniye Hastanesi Röntgen mütehassısı 

Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 

markalı ve yabancı sahipli r---
usturalarını şaşırtan Halk D oktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhasıl bütlin 

KURTULUŞ 
ve Bozkurt markalı ustura mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 

)arımız piyasaya çıkmıştır. ceplerine akmasından , kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

Halk ve Bozkurt usturala-
rı en yüksek İngiliz ve İs· TIK lJ llOLMA KALEMi 
veç çeliğinden Avrupanın Avrupada dahi tas.iik olunduğu gibi 

Açılı -oetl 
dığı halde 

en meşhur fabirkalarında Almanyanın bu icadı mürekkebli 

yaptırılmıştır. Ôz kardeşi- kC)lemle yazı yazmak mcc-

nizin malı olan bu ustura- buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet-

şekilde du~ 
sun mürekkeb ll .,ı 

kurumaz. TIKU eıı ları görünüz ve tecrübe e - ten kutarmıştır. 
ve en kullanışlı rııil diniz. Unutmayınız ki: si- TIKU ucu aşın-

ze kendi milletinden baş- maz, bol mü- kalemdir. 

kasr yar olamaz. rekkcb alır, 

1 
Sahibi: Fehmi Ardalı -ı • kbuvvl etli 

Sıyahtan maada yeşil, mavi .ge ;el 
renkleri de ayni fiatta satılııı' 

.:,.dll• 
Her yerde a:ayınız. Fiatı 3 w;/ ası ırsa 

Mehmet Bozkurt Tl.22811 ' 3.4 kop-
f c::h., hn 1. ya çıka-

- • rıl abilir. .................................... --~ 
Deposu: Havuzlu ban No. 1, 

Taıraya posta ile gönderilir • 

ı~· ~~~-

1 1 fiBiıiıa ,~u~ı .. ıı~ıc~ııı.Jıe:i:;ıeıı;rı~nijın~A~N~1;ıi'l~V~lR~UiiSjüwelt~ea1a1 .. iiıs1ı i!ılıç~vliie cıış basw meınel~ 

i memelerinin her türlü iltihaplar· · ·. cerahatlenmiş fistüllerde, kan3 

ŞARK tSPENÇtY A Rl l.ABORA TUARI T. J.. 
1

, memelerinin tedavisinde daima muvaffakt retle şifayı temin eder- ş. 

Keskindir ve kanatmaz 1 -
en sert sakalları kolaylıkla Tu·· rk Hava K .., ıı 

traş eder. ur Uı•,.. 
Yalnız Altun çiçek traş 
bıçakları sabununu, kre
mini ve kolonyasını kulla
nınız. Bunlardan daha iyi
lerini bul;l mazsınız. ...... __ , __________________ ,, 

Uykusuzluklarda 
Umumi bir rağbet 
'<azanmış olan: 

tatil bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınhk, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne klm
~1cvi zehirli hiç bir 

madde yo!itur 

Büyük Piyangos"' 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 ~eJ;; 
Büyük ikramiye 50.000 Lır9 

,ıof 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

20.000) liralık iki :ıdet mükafat vardır. 

Nafıa Vekaletind~~-
\'üksek mühendis ve fen memurl8ııınıe 
Yilksek mühendis ve fen mekteplerinden me%Un olup da kanuneıı o'ıl~ ,j 

lunduklnrı mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her ne suretle oıurs9 ısıot'' 
terini terketmiş olanlarla bu hizmetl<'rini yapmak için şimdiye kad9r teıılıe' 
memiş veya bu husustaki davete icabet c ·memiş yahut vekaletçe ısd~ "'~ 
natı vermemiş veya ikaınetgfthlan meçhul kalmış olan yüksek ~u11e~ ;.I"'" ~ 
murları 3467 snyılı kanunun muvakkat ma. lesi hükmüne tevfıkaP c•ıl ..M 
den itibaren üç ay içinde yani tcşrinicvcl UJ8 gay0sine kadar nafiıı v ıııef1~ 
racaatla kanuni mükellefiyetlerini ifa etmeleri lüzumu aksi tnkdirdeıı.rl" 
sayıl; kanuı:un hükümleri haklannda tatbik edileceğinden alnknd.ıı~ştl 
4 Uncu 5 inci ve 6 ıncı maddelcrd<'ki müeyyideler üzerine nazarı aı1' 
nur. (Z t.52) (4509) 

f slanbu 1 Nafia Müdürlüğünden: 
9
_1ff8 

.Muhammen bedeli 20.000 lira olan 200 adet vagon muşambaS1 S· ,. 
be günü saat 11 de kapalı zarf usulil ile Ankarada idare binaSındS. ~ 
tır. ıııı ı" ' 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık mU\ahkat teminatla knnu
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, 9t j.O 

vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflPrini ayni gUn 
5 

- .,/ 

kom!ı:;yon rt'isliğinc vc>rmclC'ri lflzımdır. )~ 
Şnrtnnmcler parasız o1nrnk Anlmrada malzeme dairesinden, :fJıı 1-------- ~ ---------- scllUm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (4781) 


