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abab geldi 
Şükrü Kaya diyor ki : 

"Gazetecilerin mille t nazarındaki mevki
le ri ve cumhuriyete olan bağlılık ve 
hizmetleri benim söylediklerimden 

yüksektir.,, 

_Bu akşam gazetecilerin çay 
zıyafetin de bu lunmayı kabul etti 

Dalziliye Vekili bu sobalı llaydarpaşada karşılandığı sırada ve gazclccilerc intıba. 
larını ~ôylcrkcn ... 

Dahtlfye vekili ve parti genel sck. I Dahiliye vekilimiz, istasyonda vali 
rett'rl ŞUkrU !{aya, bu sabahki eks- ve belediye reisi Muhipctin Üstündağ, 
presle ~ehrimize gelmiştir. Devamı 4 ii11cüde 

eler • 
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Türkiye - Fransa - Suriye işb ·rii-
1ğine dair bir beyanname hazırlandı 

Antakya, 1 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Saat 15 de toplanan crkanıharbiye 

...... .................................................... . 
Atatürk 

lnglltere Kralını 
taziye etti 

! Ankara, ı (A.A.) - Kontes 
i Strnthmor'un vefatı münascbetile 
i Reisicumhur Atatürk ile lngiltere 
i Kralı arasında aşağıdaki telgraf. 
! lar teati olunmuştur: 
i Majcstenizin ve Majeste Kraliçe. 
~ nin Kontes Strathmor'un şahsında 
i uğradıkları ziyaı büyük bir tees. 
E sUrle haber aldım. 

'"'erek Mnjcstenizin, gerek l{ra. 
liyet ailesinin matemine samimi. • 
yetle iştirak ettiğimi arzcylcr ve 
acı sempatilerimin ifadesinin ka. 
bulünü rica eylerim. 

K.ATATlJRJ\. 
Majeste Kraliçenin valdesinin 

vefatı münasebetile ifade buyurdu· 
ğunuz sempatiye gerek Kraliçe, ge. 
rck ben arzı minnettan eyler, lfı. 

tufkar taziyetinizc en samimi te. 
şekkürlerimizi sunarız, sayın dev. 
Jet reisi. 

·······~ ·················································· 

Meksikada 
asi general 

Viyecek ve içeceksiz 
kaldı 

Meksika, 2 (A. A.) ::._ Milli müda. 
faa nezareti asi general Scdillonun 
saklandığı yerin keşfe<lildiğini bildir. 
mektcdir. 

General, Palos civarında kain Sed. 
roda Tamulipas devleti ile Koabuila 
devleti arasındaki Huastern dağ silsi
lesinde bir tepede saklı bulunmakta
dır. Federal kıt'alar hu tepeyi muha. 
sara ettikleri için general ile beş a.r. 
kadaşı bundan sonra. yfy~ek ve içe
cek tedarik cdcmiyclcklcrdir. 

heyetleri kati anlaşmaya varmı§lar. 
dır. Anl~ma yarın öğle t.izeri imza 
edilecek ve heyetimiz pazar günü ha. 
reket edecektir . 
Anlaşma nın esasları 
Paris, 1 (A.A.) - Havas Ajansı 

tebliğ ediyor: 
Fransız • Türk müzakerelerinin a. 

Devamı 12 incide 
thılal~yadaki Fransız asfori heyeti reisi 

Orgeneral l/utzingcr 

Talebe - muallim hadiseleri dolayıslle 

~~rrlk~~ 
t©ıO~[b)~U~ır 

Kayseride ıslah evine 
sevkedilecekler 

Maarif Vekaleti bu esas 
üzerinde tetkikler yap yor 

Ankara, 2 (Hususi) - Son za. I tedir. Bu arada liseye girecek orta 
manlarda mekteplerde hocalarına okul talebesinin bir imtihandan · 
karşı serkeşlik ve hürmetsizlik gös. rilmesi esasının kabulü de muhtc~~~: 
teren talebe hakkında tedbirler almak dir. 
için hazırlıklara baelannu~ır. 

Aldığım malü:nata göre bazı Avru.. 
pa memleketlerinde olduğu gibi mem. 
leketimizde de bir çocuk ıslahevi ku. 
rulması mevzuubahistir. 

Kayseride Zencideredcki mektep bu 
işe tahsis edilecektir. Mekteplerde 
suyihali görülen talebeler velilerinin 
müsaadeleri alınarak bu mektebe gön· 
derilecektir. Bundan başka mektepten 
sık sık kaçanlar mektep çağına gelip 
de mektebe devam etm.iyen talebe de 
mektebe devam etmiyen talebe de 
yakalanarak bu mektebe sev:Kedile _ 
ccklerdir. 

Maarif Vekiıleti bundan başka lise 
ve orta okulların talimatnamesinde 
acğişiklik yapmayı da düşünmek-

Bu imtihan yalnız derslerden olmı. 
yacak, talebenin orta okuldaki tavır 
ve hareketi bilhassa gözönünde bu • 

l~n~~ı:ılacaktır. Orta okulda suyiha. 
1ı gorulen t~lebe liselere kabul edil. 
miyecektir. 

~© m <al ifil '11 aı~ aı 

Divan harbin 
kararları 

Demir muhafız 
şefleri kalebentliğe 
nıahkum oldular 

OF: Yazı.sı 4 üncü.de 
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:Hadisetu, tıldctec 

Bayar 
ve 

Dersim 
Yazan·: Nizametlin Nazil 

Başbakan Bayar'ın şahsında tanıdığı_ 
"mız hatip, geçen hergün, bir kat daha 
tekemmül ettiğini izah eden güzel sanat 
numuneleri vermektedir. Bürük Millet 
l\leclisinde söylediği son nutku, ve bu 
nutkun bilha sa Dersim'e taalluk eden 
kı::.mım böyle bir nümune saymak doğru 
olur. 

Hatibi oldum ôlasıya en olgun ve ilfilti 
sanatkar sayan ben, BurEada söylediğı 

nutku vesile ederek, bu sütunda. Başba· 
kanın bu meziyetini bir defa daha teba. 
rüı ettirdiğimi hatırlıyorum. 

En küçük bir aksaklık ve acemilik gös. 
termeden Başbakanlığa intrbak eden Ba· 
yar, devlet adamı hüviyetine bariz bir 
fevkaladelik katan bu kudreti ne iyi kul 
lanrror ... Yığınlardan heyecan almayı 
bildiği kadar yığınlara heyecan yaymayı 
bildiğini de ne güzel isbat ediyor. 

Dersimde, geçen yıl askeri harekat ya. 
pıldr. Burada vazife alan kuvvetlerimiz 
ilk yıl için kendilerine gösterilmiş olan 
hedefleri elde ettiler. Şimdi Dersim te
mizlenmesinin ikinci ve son kısmı başlı. 
yor. Kuvvetlerimiz, geçen yıl, aldıkları 
vazifeyi, tesblt edilen hedeflerden çok 
ileri merhalelere ulaşarak başarmış bu
lunduktan için bu seferki harekat çok 
daha kolaylaşmış addedilebilir. Hülctl. 
met, ''Dersim denilen işi sureti katiyede 
tasfiye ctmeğe., karar vermiş bulundu.. 
ğu için, yaşayış tarzları ve temayülleri 
cumhuriyet vatanda5lar:ma benzememek
te ısrar edenler bu kötü insiyaklanndc:ıki 

büyük hatadan pek pişman olacaklardrr. 
Cumhuriyet vatandaşı tipi nedir ki 

Dcrsimli buna aykırı addediliyor? 
Bu mukadder suale Bayar şöyle cevap 

veriyor: 

"- Cumlıttriyet, külfette olduğu ka. 
iar nimette, ııimette olduğı' kadar 
kül fette müsavi ve seyyan mıuzmele. 
ye tabi insanlardan mürekkeptir.,, 

Ya Dcrsimli nasıl yaşamak i~tiyor? 
Sözü gene Bayara verelim: 

"- Dersimli kımmıt vustai bir ıilı-. 
ni)·etle orada oturup eşkiyalık yap. 
mak istiyor. "!ılal çalacağım, ilişmi. 
yeceksiniz!,, diyor; ''adam öl.dürece· 
ğim, kanımı takibat yapmıyacaksı. 
nız!., diyor; ''silolıla gezeceğim, mü. 
samaha edeceksiniz!,, diyor; "vatani 
mükellefiyetleri ifa etnıiyeceğim, im· 
tiyazlı bir insan olarak hepinizin mu 
vacelıesinde dolaşacağım!,, diyor. Bi. 
linmesi lawngelen bir hakikat vardır 
ki cumhuriyet böyle bir t•atandaş ta. 
nımıyor .•. , 

Hakikaten böyle bir vatandaş, cum
huriyet hudutları içinde tanırunıyacak 
derecede garip bir nesnedir. Bedbaht Der 
simli! Hala in de\ITindedir. İmparator. 
luğun, birkaç nesil evvel başarılmasr icap 
eden bu işi de bize hırakmış olması ne a. 
cıdır! 

Dersimde halis Türkleri, halis Türk 
rejimine uygun \'atandaş haliııe sokmak 
için çalışılıyor. Bu mücadelemiz. cidden 
nevi ancak kendisine benzeyen bir müca
deledir. Zira silah kullanıyoruz rakat 
içimiz sızlaya sızlaya ... Zira biliyoruz ki 
orada tasfiye etmek istediğimiz şey Der. 
sim.linin şahsı değil, Dersimliyi sarmı~ 
olan Ruhu habisdir. 

Awp • baaber. oradakilerin damar. 
lılnnda kanımızı ta)ımakta olmalan, gi· 
rlşilen mncadelenin sertliğini asla yumu. 

~atacak de~ildir. Ortayaylanm en güzel 
:rerinde kanser, kangren, cüzam bıraka. 

Karısını kurtarmak için 

Bütün servetini 
sarf eden artist 

Bugün kendisi de ayni hasfahkfan 
ve sefalet içinde öldü ••• 

Daha bundan altJ, yedi sene evvel ay
da binlerce lira kazanan bir sinema ar
tisti: Ceymson Zomas geçenlerde Los An
celostaki bir hastanede sefalet içinde öl. 
müştür. 

Ceyınson Tonıasm bilhassa kansının 

bir hastalığı esnasında on binlerce lira 
sarfetmesı ile tamnnustır. 

Artist, kansının hayatını kurtarmak 
için bütün servetini feda etmekte haklı 
idi, çünkü ona bu serveti kansı Evelin 
Dudson temin etmişti. 

1925-26 senelerinde, Ceymson İngilt~ 
rede artistliğe başladığı zaman, Evelin 
onun çalıştığı sinema şirketinin reklam 
§C!İydi. Genç kız, bu artisti o kadar be· 
ğenmişti ki, onu meşhur etmek için bü. 
tün gayret ve mehareti ile çalıştı ve eme
line muvaffak da oldu. Bir sene sonra 
Ceymson Tomas lngilterenin en meşhur 
artisti idi. Bilhassa ''Çu Çin Çou .. ismin.. 
deki filmi ile şöhret kazanmıştı. 

Biraz sonra Evelin ile Ceymson evlen. 
diler ve üç sene kadar çok mesut yaşadı
lar. 

Fakat, 1930 da kadın hastalandı. Has
talığı, !ngilterede tedavi edilemiyecek ka
dar vahimdi. Bunun üzerine Ceymson 

ingiltere 
Baara köd'cz•n~o 

. Bir. hava Ossü. 
vücude getirecek 

Maskat ve A· 
man sultanı ile 
İngiltere ara • 
sında müzake • 
reler cereyan et. 
tiğini ingiliz c e 
gazetelerden nak
len yazmıştık. Bu 
müzakerelerin ga 
yesi Basra .kör. 
fezinde Guadar .. 
da !ngiltereye bir 

Mo.sJ,Ylt Sultanı hava üssü veril .. 
mesiydi. 

Bundan başka Maskat sultanı bir 
!ogiliz şirketine petrol imtiyazı da 
vermiştir. 

Bugün gelen haberlere göre, sultan· 
la İngiliz hükfımeti arasında anlaş. 
maya varılmış ve Maskat sultanına a .. 
it olan Guadnrda lngiltereye hava üs· 
sü verilmesi kabul edilmiştir. 

mayız. Bırakmryacağız .. Kalmıyacak. 
Sert bir harekete, böyle bir hareketten 

başka bir çare bulunamıyacağı için karar 
vermiş olan hükumetin bütün psikoloji· 
sini Bayarm şu sözleri güzelce hülasa e. 
der: 

- Eğer ellerindeki sildlıları teslim 
ederler ve cumhuriyetin emirlerine 
itıkiyat ederlerse kendileri için yapa. 
cağımız şey, mulıabbcJle göğsümüzü 

açıp deraguş etmekten ibaret olacak
tır. Bu yapılacaktır. LJersimliler, se. 
simizi işitmelidirler. Bu kürsüden 
akseden her sadayı, kendi menjaat. 
lerine göre muhakeme etmelidirler. 
Bizim sesimizde şef kat olduğu kadar 
kudret de vardır. Bu ikisinden biri· 
sinı intihap etmek krndileıine aıttir. 
Bilmelidirler ki şef kat imiz de, kalın
mtz da doludur ... 

Der~imli ne yapacak? Acaba bu hL 
tabı işitecek mi? Bu hitaba müsbet cevap 
\'erenler olacak mı? 

Hiç şüphe yok ki mücadelenin son saf
hası açılırken memleketin en yüce kürsü. 
sünden yapılan bu hitap. şu dakikada 

Tuncelinin her tarafında muhtelif vası
talarla aksettirilmiş bulunmaktadır. El
bette orada, bunu dinleyip şefkate müs. 
tabak olduklarım isbat edenler buluna. 

Ceymson Tomas ve karısı 
Londrada iken 

Tomas, !ngilteredeki bütün işini gücünü, 
kc.zancmı ve istikbalini bırakarak, karı· 
sile beraber Amerikaya, Kalifomiyaya 
gitti. 

Holivud onu büyük bir sevinçle karşı
lamıştı. Fakat artist, çalışacak vaziyette 
değildi. Çünkü kansının hastalığı onu 
büyük bir k~der içine boğmuştu. 

Ceymson Tomas bütün. servetini kan. 
smı kurtarmak için sarf etti. Fakat, za. 
vallı müteverrim kadım kurtarmak ka· 
bil olmadı, E\'elin Dudson, Kaliforniya . . 
ya gittiklerinin senesinde öldü. 

Bugün kocası da ayni · hastalıktan öl· 
müş bulunuyor. Karısının ölümünden 
sonra bir daha sinemaya dönmiyen eSki 
artist, beş parasız kalarak, fakir bir ha
yat yaşamıştır. Geliri ancak, çalışırken 
artist yardım sandığına verdiği tahsisat. 
tan ibaretti. Zengin vaktinde sandığa 

fazla fazla vermiş olduğu bu parayı, işten 
çekildiği zaman ceste ceste alan artist o
nunla bugüne kadar· ya;;amıştır. 

Son aylar zarf mda büsbütün perişan 

bir hale dü5müş ye arkadaşları k~ndisini 
meccani bir sanatoryoma kaldmnışlardı. 
Cermson Tomas burada. karı$.tndan 8 
sene sonra bugün ölmüş bulunuyor. 

Dünyanın en zengin kadını 
15aroara Hucıon .. oavası_. . . 

Danimarka sarayrnd ,ı · · 
Kontla kontes ayrılacak, fakat ço(·uk 

kimin olacak? 
Meşhur Amerikalı bir milyonerin kı

zı olan Barbara Huttonun kocası k.ont 
Hangvitz Reventlov ile olan davası 

malumdur : 
Danimarkalı olan kont, Barbara 

Huttondan ayrı yaşamaktadır ve mah· 
keme de onların ayrı yaşamasına ka· 
rar verirken çocuklarının annesinde 
kalmasını iltizam etmişti. 

Bugün çocuk iki yaşındadır ve onu 
uzun müddettenberi kendisi almak isti· 
yen babası tarafından kaçırılmak tehli· 
kesi altında bulunduğu da hadisenin 
son safhası teşkil etmektedir. 

Pariste bulunan kont, çocuğu hak
kında böyle bir emel beslemed:ğini 

söylemiştir. Fakat karısı bu iddia::ia is· 
rar etmiş ve bazı deliller göstererek, 
kocasının !ngiltereye geldiği takdirde 
tevkifi için polisten müzekkere bile çı· 
kartmıştır. 

Kont, buna rağmen L()ndraya gel
mek kararını vermiş ve yakında hare· 
ket edeceğini bildirmiştir .. 

Bunun iizerine kontes, başka bir 
karar vermiş bulunuyor: Kocasından 

boşanmak için dava açıyor. 
Barbara Hutton, kont Reventlov ile 

evlen:3ikten sonra onun tabiiyetine geç· 
miş, Danimarkalı olmuştur. Onun için 
boşanma davası da Dani:narkada, Ko
penhağda "örülecektir. 

Yalnız kont Reventlov saraya men
sup bir kimse olduğu için davaya mü
saade hususunda K.:;penhag mahkeme
si tarafından 6araya müracaat olunmuş
tur. 

Bu mesele Danimarka sarayını meş· 
gul etmiştir. Bir çokları, kontun kan • 
sından ayrılmasına muarız davranmış· 

lar ve davaya bakmak için mahkemeye 

cak ve elbette, gene orada kahreden kud· 
retin eline düşünceye kadar kötü insiyak- ı 

larmda inat edenler bulunacak. J 
... ve ne olursa olacak, sonbaharın ilk 1 

aylanna doğru cumhuriyet hudutları i. 
çinde ''cumhuriyetin tammadrğı neviden 
vatanda,,, kalmryacalc. 

Nizamettin NAZlF 

salahiyet vermemek istemişlerdir. Kon 
tun da karısından ayrılmak istemediği 
zannedilmektedir. 

Fakat ,diğer bir kısım saray erkanı, 
mütemadiyen bir mesele teşkil eden ve 
senelerden beri sürüp gelen bu ihtilafın 
mahkeme kararı ile kökünden halleıdil
mesini, hatta mahkemenin derhal bo
şanmıya karar vermesini istemiştir. 

Barbara Hutton ile kont Hangitz Re
ventlov davasına yakında Kopenhag 
mahkemesinde başlanacaktır. Kontla 
kontesin boşanmalarına karar verilece· 
ği, kadının da, arzusu üzerine, Dani· 
marka tabiiyetinden çıkarılacağı ümit 
ediliyor. Yalmz, çocuğun kime veril~· 

ceği henüz malüm değildir. 

'' Sokaklarda 
•• •• •• •• 

açın!,, 

Almanyada yol kazalarına karşı Jıalkı 1 

uyamk bulundımnak için biiyük bir mii
cad~lcye girişilmiştir. Bu arada, sokak. 
larda yukarda gördüğüııiiz şekilde dola· 
şan adamlar propaganda yapıyorlar: 

CUMHUR1Yt;1' 

Bakkallar, mualhmler 
ve muhaıriıler 

pEYAMI SAFA ya:ıyor: 
ı 

"Bir ortameklep hocası yirmi senedir. 
alışveriş etli#i bakkaldaki veresiye itibarı. 
m birdenbire kayuetm i ş. Sebeb? Sclıeb 
"mektepde olan şöyle böyle nkaları biri .. 
birine ekliyerek ve bir sansasyon menuu 
haline koyan in<ıanların (yani gazetccile4 
rin) yarattığı havadır . ., Ilir fıkrasında bu 

.veresiye hikıiyesini anlatan Ye tırnak içine 
aldığım Lıu satırları yazan arkadaş da lıeın 
bir gazetecidir, hem de Ankar:ıda l\lntlıu. 
at Umuml müdürlüğünün, gazetelerdeki 
neşriyata ait esrarengiz raporları11ı tan .. 
zim eden otoriterlerden biridir: S:ıdri Er
tem. t•ıkr:ısını şöyle biti riyor: "Bu nc~ri

yat talebeyi haydut, hocayı ititiarsız bir 
. mahll1k şeklinde göstermekten başka bir, 

nelice \'ermemektedir.,. 
Bir mahalle bakkalı bir mektep hocasına 

. yirmi scnedcnbcri yaptıi}ı ' ·eresiyc mua. 
.. meJcsini • kimbilir hangi başka scbcblcr

dcn dolayı!_ kesti dıye, talebe' \·akaların ın 
olanca mesul iyetini matbuatın üstüne yük
lemeğe kalkan arkadaşla ciddi koııuşın:ık 
münkün değilr!ir : Allahtan bu raporunu a. 
çık yazmış da gözümüze ilişti Ye gülmek 
ten kendimizi alamadık. Sanki gazeteler, 
bugilntf kadar birinci sayfalarının ta tepe. 
sine kondurdukları iri harflerle hep şu 
propogondııyı yapmışlardır: "Bakkallar! .• 
Muallimlere krediyi kesiniz, veresiye pe)'
nfr "'e sucuk Ycı·ıneyiniz, çünkü talebeler. 
~ocalarını birer ikişer kesiyorlar, üç oya 
varmaz, hoca· neslinden hir tek adam kal.,. 
mıyacaklrr. !,, 

lllıhi Sadriclk ı .. Bu ya:ıdıJılarını yazar. 
ken ''e okurken sen de içinden kıs kıs gü. 
!ersin; fakat "öyle Jcap ediyorl,, değil mi? 
Sen de bilirsin ki gazeteler aldıkları ha
berleri vermekten başka bir şey yapmaz.. 
hır, şu mektep vakalarmda bir tek eksik .. 
feri, yanlışları ve mübaMğaları olmamıı;
tır; sen de bilirsin, hatta daha iyi bilinin 
ki gazetelerin alıp da yazamadıkları ha .. 
herler de vardır. Gazeteler, hangi vakaları 
hiribirlne ekliyerek _ "hakikate muhalif,. 
demek istiyorsun ama, ce~a'ret edemiyor. 
sun • san~asyon mcnuu haline koyan neş_ 

riyatla muallimlerin ale:rhine hava yarat. 
mışlnrı1ır? 

o,,,..,'*-' ..... ..ır. ~~'"....--
"bakRallar muallimlere deifil mulıarrirlc .. 
• · ,_::. . . • . k ınr,t ~ 

• rl! 1CTCaitrı la~uccklcrdır! .. dedi ·ten .:.onra 
ycmsmı şöyle bitiriyor: 

"Yalnız kendimizi değil, seni de sana 
karşı müdaraa eden bu yazının acılığında
ki dostluğu anlamanı rica ederim.,, 

TAN 

Kinlerden, ifratlardan 
üstünlük 

A /l.llET E.11/N Y,tLM.·1N, Cumhuriyet 
başmıılıarririnin, son af kanunu çık 

tıklan so11ra dahi devam eden 150 likler.e 
dair malwlelerhıdeki fikirlere dolayısile 
cevap leşkU eden bugiiııkü başmakalesinde 
bu balıst dokunarak af kanımımun çıka· 
rılmasmdaki 11/iksel~ gaye ve ülüı•vücwabt 
lcbarii: ritlrcrek diyor ld : 

" Millet içinde bu kadar a!ıır bir feda. 
karlığa razı olmıyanlar c;oktu. Bir çok 
mebuslarımız, bu duyguları ifade ettiler. 
Millet kürsüsünde içlerini serbestçe dök
tüler. Ağır lisan kullandılar. Fakat dosya 
kapanmazdan en·el hu acı kelimelerden 
her birinin tarih huzurunda söy1enme~i 

mutlaka lazımdı. 
Şu kadar ki herşey söylenip Kamutay 

birlikle ar kararı verdikten sonra hiç bir 
,.aıanda~ın af perdesini yırtmaya, kin ve 
ifrat saçmaya hakkı kalmamıştır. Böyle 
bir yol tutmak, hü~Cımetin kararlaştırdığı 
ve Kamutayın tasvip ettiği yüksek snyeyi 
tntbikattn sıhra indirmek, nifaka yol a~'

muktır. 

Hafızamızı körle!ecek miyiz? Bildikleri. 
mizi unutacak mıyız? Hayır, hiçbir şey 
nnutmıyncaitız. Faknt bunları affettiğimiz 
adamlara, onlar mecbur etmedikçe, nrtık 
söylcmiyece~iz. Türk milleti kaşıkla ver
diğini sapı ile geri nlnn bir üYeyana değil. 
dir. Türk ,·:ıt:ındaşı tanıdıklarına, hatta 
suçlnrını affetmiye karar \'erdiği en !'ltıçlu 
insanlara k:ırşı bile şefkat besler, affı t:ını 
manada alır. Fakat bıı gelecekler, Kemalist 
Türkiycnin yeni gidişini knrayamazlarsa, 
&ıidcrkcn bıraktıkları İttihat-İtilô.f ka,·ga 
ların"in yeri kalmadığını, farketmczlcrse, 
ycpyen i Türk iyede milletin nefine ve in
kişafına yarıyaeak mü~hct emel \'e çalı~. 
ma!ardan başka hiçbir emele ~·er olmadı_ 
Aını, en bliyiik har.ine bildiğimiz millt bir
lik "e ııhenııin hiçbir şekilde bozulma~ınn. 
tahammlll cim iyecc;.'.timizi anla:ramazlnr!'la 
milletin cömerttii1ine ve atıfetine Hlyık ol-
maclığını bu şekilde ortaya koyan her fer_ 
ciin \'Üziine kendi fenahklı:ırını Yurmak '\'C 

aleyhinde tedbir almak hakkımızdır. Ha. 
fııamızı ancak o zaman, şahsen suçu olan. 
l:ır hakkında canlandırırsak af pren!'llpf .. 
nin hnrir.ine çıkmış olma:rız.,, 

''Sokakta gözüniiztı açm ve sanki başını
zı:: üzeriııde sepet varmış gibi yiiriime •• 
yin . .,, 
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:Ra"l.ata daic -'' lşzaıtmedik 
hikayeler,, 

M UALLlM Siraccddin ölümün. 
den biraz evvel, Edgar Allan 

Poe'nun bazı hikayelerini tercüme e
dip İ§idilmedik hikayeler (1) adlı bir 
kitabda toplamıştı. Amerika'nm o bü
yük muharriri bizde de hayli tanın • 
mı§tır: "Altın böcek", .. Çalınmı§ 
mektub,, gibi hikayeleri gazeteleri
mizde ve mecmualarımızda bir kaç 
defa tercüme edilmi§ ve her seferinde 
de tadh tadh okunmuştur. 

Edgar A. Poe, bugün hemen her ta. 
rafta hemen herkesten rağbet gör· 
mekte olan polis hikaye ve romanının 
mucididir: Conan Doyle'ın Sherlok 
Holmes'i, "Çalınmış mektub" un ve 
"Morg sokağında çifte cinayet" in 
kahramanı Dupin'den çok sonra doğ. 
mustur ve onun zekasına erememiş
tir. Zaten zeka, herhangi bir mesele. 
yi sırf muhakemeyle halledebilmek 
demekse, Edgar A. Poe dünyanın en 
zd.i adamlarından biriydi. Bilmem 
Conan Doyle, hakiki bir cinayetin fa. 
ilini, faikini Shcrlok Holmes gibi az 
çok kolaylıkla meydana çıkarabilir 
mıydi? cinay<'t ve polis hikayeleri 
Yazanların çoğu kahram3nlarına. ken. 
dilerinde bulunandan çok fazla bir ze. 
ka ve dirayet izafe ederler. Edgar Poe 
öyle değildir, kendisi de hiç olmazsa 
Dupin kadar akılhdır: bunu anlamak 
için "Marfe Rogcr meselesi,. adlı bir 
roman dene~k kadar büyük hikAycsi· 

nin tarihini okumak kilidir. O hika
yede anlatılan katil, hayali değildir, 
vaka Amerika'da aynen geçmiş; fa. 

mcden, sırf gazeteleri okuyarak, ka· 
bil olmamış. Edgar Poe. vakadan beş 
sene sonra, cinayet yerine dahi git

meden, sırf gazeteleri okuyaark, ka
tili, cinayetin saikini, nasıl olduğunu 
keşfetmiş ve vakayı hayalen Fransa. 
ya nakledip yazını§. 

Fakat Edgar Poo bu polis hikaye. 
lerinde ısrar etmemiştir; bunlar to-

'.nn~ t~1nıı Uc tanedir: öteki hikaveleri· 
ı'l'l u r kısmı mesela, Sıraceöaın ın 

kitııbına Rldığı "Mister Bed.Io'nun ha. 
lıraları'', "Kuyu ve Rakkas,' korku h.k. 1 ayeleridir: bir kısmı da etıraren. 
giz Şeylerd~n bahseder veya fikir mU
na.kaşaları açar. Hepsi de gerek sade
ce vakit geçirmek istiyenler, gerek e. 
debiyat eserlerinde başka kıymetler 
arıyanlar tarafından lezzetle okunur. 

lşidilm,.dik kikôvelcr'de Amerikan 
muharririnin ancak on bir hikaye.cıini 
huluyonız: ömrü \'Cfa ct~ydi Sira. 
ce,ddin belki öteki hikayeleri de dili· 
?1ıze çevirirdi. Hilmi kitabevi bu işin 
ıkmaUni başka bir muharririmize ha. 
\•a le etmelidir. . 

Nurullah ATAÇ 
( 1) 1 ciJd, 100 kuruil (Hilmi Kit-a. 

bevll. 

Uçan kale 
tavyaraleri 

Arnerlkada 52 taneye 
çıkaruıyor 

Va· fıngton ı (A.A.) - H arbiye ne· 
zarctinin b·1d· d'ğ· .. b d • . ı ır ı ıne gore, u aıre 

Yenıdcn 98 tayyare ve 273 motör ıı · 
~arlamıştrr. 14,433,196 dolar kıyme
tındc olan bu sipariş içinde 13 tane ye
nı uçan kale sistemi tayyare vardır. Bu 
ısuretle uçan kalelerin adedi 52 ye çık
maktadır. 

. Diğer taraf tan harbiye nezareti, dün 
nıhaycte eren 938 mali senesi zarfında 
Yaptığı siparişlerin de umumi bir bilin 
Çcsunu neıretmektedir. 
d Bu bilançoya göre, ı temmuz 937 

en l temmuz 938 e kadar geçen 12 ay 
tarfında Amerika birleşik devletleri 
ha b. · r ıyesı, 29 milyon dolar kıymetinde 
588 tayyare satın almııtrr. Bunların 
arasında, 236 avcı tayyaresi, 118 bcm
ba~:lıman tayyaresi, 35 hücum tayya
resı 35 müşahit tayyaresi, 20 mektep 
tayyaresi, S l nakliye tayyaresi ve 95 
muharebe tayyaresi vardır. 

Yenlkdpı mf'ndlretl 
Deniz ticaret müdürlüğü. talip çıkını. 

ran Yenikapı koyunun temiılennıe<:i ve 
l~ rnkapı önünde hir mendirek yapılma-ıı 
1 ını bizzat ~ apmağa karar ,·ermi~tir. lşe 
temrnuz nrtaln .. mda başlanacaktır. 

il. 
Resmi dairtltrtle y flz mesai usulünü" tatbikine ditn bnşlammşlır. 

sobalı saat sekizden saaı oıl dörde kadar f11sılastz ralışmışlm, bıı saatte payJos cı. 

mişlcrdir. Bu şekilde vilayet, belediye, el' kaf gibı remi daireler çalışmaktadırlar. Tı
carel odası ve bankalar henüz bu kararı tatbik clnıcmcl:tcdirlcr: pazartesi başla

malan muhlrmeldir. Diin adliye de saat on dorltc ıail ya/muş: nğlrdc11 sonraki da. 

~ IE IHI ii I~ it> IE VIE 

. 
f'fılar /1aş~·a gıi11c knlmtşlır. llu scbeble öf leden somaki dava lamı saatleri drğıştıril· 
"1Cklcıfır. 

Limonlar, gıimruklcr piyasa ve ticart mahafıl ile alakadar oldııkları irirı ycnı "· 
s11/e s:ore ralışma mudcdtlcrini tahdit el mişlcrdir. Bu dairelerde eskisi gıbi çalı
şılmakladlr. 

iMi IE iMi iL IE I~ IE T T IE / 

• Büyük suJama 
programı 

Bu sene nerelerd e 
çah~ı!acak 1 

Bu seneden itibaren, Ziraat Banka
sınca açılacak kredilerle tatbik edilme· 
ıine devam edilecek olan büyük sulama 
proğramının bu seneye ait kısmının tat· 
bikatına ba§lamıştır. 

inh isarlar idaresi 
57 milyon l iralık 

satış yaptı 

Bir hiç 
yüzünden,.. 

W r delikanh tarlasında delik 
deşik edılerek öldürüldü 

Bahkesır (Husu ı ı - mdırgmın l~ık. 
lar koyunde kanlı bir Mdıse olmuştur. 

..:""on bir sene l <;inde hası l at 3,5 milyon 
lira artlı 

Bu aene programın tatbiki faaliyeti 
bilhassa şu sahalarda teksif edilmekte • 

dir: 
Bunanın Kcmalpap kasabasını ikiye 

ayırarak geçen ve her zaman su sevi· 
yesi yüksek olan dereden, Anadolunun 

en münbit arazi parçalarından biri olan 
Karacabey ovas·nın sulanması için bü· 

yük tesiaat vücuda getirilmesi ve ka • 
nallar açtlması ... Bu büyük tesisat için 
337.000 lira sarf~ilecektir. 

Marmara gölüne akan sular için bir 
kanal açılacak ve burada sedlcr inşa o· 
lunacaktır. 

To\ •• ~ .:,,...rarvdoki •ıhur Kıu:oya 

sının sulanması için burldan geçen çay
dan kanallar açılacak, regülatörler ku· 
rulıeak ve sair inııat yapılacakt ır. 

Çürükıu, Saraygölii oYasına d~ğnı a· 
kıtılacak ,yeni kanallar açıalcak, tesi· 
u t yapılacaktır. 

Programın mütebaki kısmına gele • 
cek sc-ne devam edilecekt ir. 

lnhisarljir idaresinin istatistiklerine 
göre, son on bir aylık satış bedeli 
57.199.62 lirayı bulmuştur. 936 senesi· 
nin on bir aylık sat.şı ise 53.798.917 

lira idi. Buna göre so:ı sene ide hasılat 
3.400.145 lira artmıştır. 

Ayni müddet zarfında mamul tiıtün 
satışı 11.616.490 kiloluk ve 38.946.137 
liradır. Tütün satr~ı geçen seneye naza· 
ran miktar itibariyle 533.177 kilo, be
del itibariyle de ı. 704.373 lira daha faz. 
ladır. 

Tek müteveHi 
i mtihanla rı 

Evrak Ankaraya 
MÖıaderild l 

Vakıflar idaresi, uzun tetkiklerden 
sonra vakıfların miıtevelliliği işini &on 
şekline getirmiş ve uzun zo:manlardan
berı vakıflarına karşı his; bir alaka gös 
termiyen miıteveJJileri davet ederek 
hesap vermege mecbur tutmuştur. Fa

R ad y o ma k 1 nelerl n l kat yapılan ıcbliagaıa ve araştırmalara 
m Ü h Ü r 1 el 01 ~ k rağmen bazı mütevellilerden ses sa da 

çıkmadığı gibi adresleri de bulunama • 
lstlyen ler mıştır. 

Posta idaresi nizami bir aylık muddet • Vakıflar idaresi bu gibi mütevelliler 
zarfında radyo makineleri için verilmesi hakkında bulundukları zaman icap e
lAzımgelen abone ücretini vermiyen rad. den kanuni takibatın yapılmasına ka
yo sahiplerinden dünden itibaren ccıalı rar vererek azillerine karar vermiştir. 
tahsile başlamıştır. ücreti 12 liraya çıka- Bunların bilcümle hukuku sakit olmuş 
ran bu tahsilata da bu ay nihayetine ka· addedilmektedir. Yerlerine yeni müte· 
dar devam edilecektir. vcllıler scçile:ektir. 

Posta idare i kullanılmıyacak radro. İstanbul vilayeti dahilinde toplanmış 
lar için birçok aboneleri mcşktik vaziyet- bulunan, şim;iiye kadar mütevelli hey. 
ten kurtaran mühim bir kara. vermiştir. etleri ile idare edilenler de dahil oldu
Bu karara göre geçen ~enenin ağuııtos ğu halde, hepsine birden tok mütevelli 
başında mevcut olmakla beraber kulla. tayini takarrur eden ekalhyet vakıfla-

rının idaresine talip olan tek mütevelli· 
nılacağı o ay nihayetine kadar idareye )erin imtihanı her tarafta neticelenmiş· 
verilen beyannamede yazılmamış bulu. . 

t ır. 

nan veya geçen sene ağu tosundan son- İmtihana. evvelce talip olanlardan 
ra alınıp gene kullanılamıyarak mühür- mühim bir kısmı girmemiştir. Girenler 
lenmesi sahipleri tarafından posta idare. arasın;:la ise Saylav Istamat Zihni öz. 
sinden btencn radyolar mühürlenip ruh· damar da vardır. Papa Eftim ve ailesi 
santnameleri alınacak ve bu seneki üc. halkı bir çok vakıfların mütevelliligi 

retleri istenmiyecektir. YaJmz, haziran. için ayrı ayrı imtihana girmişlerdir. Bu 
dan sonra mühürlcnmesı talep edilecek arada on tane vakfın miıtevelJiliğine 

olan radyoların bir seneye ait ticı etleri birden talip olanlar da vardır. 
artık tahakkuk etmi~ olduğundan makine Vakıflar idareleri. imtihan evrakını 
mühürlense de mühürlenmese de abone tetkik edilmek üzere merkeze gönder • 
ücreti alınacaktır. Bu . uretle abone üc- mişlerdir. 
ret ini vcrmiycrek son azmanlarda yapı· 
lan birçok yer iz müracaatlara meydan 
,.E'rilm~miş olacaktır. 

~--------------------------~ 
Tonı'tcn aımcaı 

lbıaınıyo.dla 

Memleket içinde on bir aylık tuz 

satışı 148.642.296 kilodur. Bedeli 

5.005.17 5 lirayı bulmuştur. Tuz satışı 

fiyat ucuzl,ı6undan dolayı geçen sene

ye nazaran 6 milyon kilo artmış olma· 

sına ragmen bedeli on bin lira kadar 
eksilmiştir. 

937 senesinde harice tuz satışları he 
men bir misline yakın artmıştır. 935 
senesi tuz ihracatımız 67 rr:ilyon kilo 

• iken bu miktar 937 de 124 milyon kilr..-

yu bulmuştur. 

93 7 senesinin on bir ayında 5,5 mil

yon liralık içki, 2 milyon liralık ta ba
rut, fişek vc~v mafi~~i sitUri'\ı§tır. 

Kutlu vapuru 
23 haziran tarıhli ayımızda Kutlu va. 

puru hakkında yapılan re mi muamele· 
den b::ıh ctmi5tık. Bu 'apurun sahibi o. 

lan B Sırrı Dededen bir mektup aldık. 
Bu zat yazınızda bazı noktaların ta' zi. 

hını ı tiycrek re mi muamele günü ken

di inin ve ~·apur kaptanının ortadan kay
bolmadıklarını, bilaki kaptanın 'apur. 

da kendı inin de yazıhanede bulundukla· 
rını, vapur anbarlarının mü'hiirlenmedi. 
ğini. ':ıpurdaki k:n ak kütüklerinin de 
satılmaclığını bildirmektedir. 

--0-

Hınahadade kadastro 
Kada tro idaresi Heybelıada 'e Bu. 

yiıkadanm kada troundan sonra Kınalı-
adanm kada tro una ba~lamağa karar 'er 

mi,tir. Bunun için teşkil edilen kada tıo 
posta~ının tapu memurluğu dünden iti. 
haren KınalrnJada faaliyete geçmistir. 
Bir ay burada ~mlaki olanlara beyanna. 
meler tevzi edilerek sonra toplnnncak. 
ağa to un on beşinden itibaren de tah· 
dit işine ba,1anacakt ır. 

----<>---

~1uh ldd l n UslUndağs n 
bir tavzthl 

\·ali ııe /Jcltcliyc reisi Mulıid<lin l'slun • 
ılrı"<laıı ~u lr:krrryl nl<lık: 

G:ızr•rııir.ın 29 hnzir:ın 938 torilıli çnr. 
şomh:ı ghnk!i 1111 hımnııı hirinci sın fasın. 
da (!\luhıdılin ('sıundnf; hu sabah Yunn
niııt:ınılnn ılciııdü} tı.ı~lığı nltındn hıına 1. 
zJrc <><lılcrrk lnliş:ır cdrn )nzının aslı e :ı. 
:sı ) oklıır. 

Bu ııırzd:ı lılçhir ı:nzclcC'iyc lıc~ :ınnt 'er 
ıncclillinı<l<'n gnzcknizdc t:ınihiııi ri<'rı e

drrim. 

Bu koydcn 18 ya~ında Hamıt ılc 17 
) a,ıııda Mchmcdin arası bir hayli zaman 
danl.ıcrı açık bulunmaktadır. :\1chmet, 
hfıdıse gunu doğru tarlaya gitmi5. orada 
ralr,ırkcn yamna Ham.t gderck e\\el· 
cc aralarında geçen mcsclelen açmı~. 
Mehmedı muaheze ctrnış, o. da bu ığneli 
Hiflara mukabele etmekte gecikmcmı tır. 
Zaten birıbirmc kin beslemekte olan bu 
ikı delıkanlı ağız km·gasmı azıtarak bo. 
ğaz bo'aza ka,ga ctmcğc başlamı:.lardır. 
Bu ka,ga esna ma Hamit bıçağını çeke. 
rek ha mına ra tgclc saplamış \C Meh
mcdi bir anda can ız yere sermi5tır. 

Katıl, cinayetten sonra hemen kore 
dönmüş \C bir iş bahane ederek ortadan 
kaybolmu~tur. Fakat hadi<=eyi haber alan 

jandarma katıli yakalayıp adli) t>yc 'er· 
mekte gecikınemi~tir. 

isken deriye 
yap ur sefer ~ eri 

Hariç limanlara posta vapurları iş • 
letmek hususunda hükumetin prcnsıp 
itibariyle verdiği karının tatbikatı için 
bir program yapılmaktadır. 

Alakadar makamlar, bu proğramı ha
zırlamadan evvel açılan yeni hatlar ü
zerinde tetkikler yapmış ve işletme 
m:ı.Eraflarını ve bu limanların nakliyat 
faaliyetlerini inceden inceye tesbit et
tirmiştir. 

Bu hatlardan biri İzmir • Pire hattı· 
dır. Yeni vapurlar gelinciye kadar Pire 
hattına işliyecek olan Konya vapuru 
dış postalar için hazırlanmıı, noksan· 
lan ikmal edilmiştir. izmirden Yuna
nistana hayvan taşıyacak olan Konya 
vapuru bu hattın işletme masrafını ko· 
rııvacak bir vaziyettedir. Konya vapuru 
aynca yolcu da alacaktır. 

Diğer taraftan İstanbul • İzmir ve İs· 
kenderun arasında yakm.da açılacak ve 
daimi surette devam elecek olan yem 
hat için Almanyadan Mersin yolu için 
yaptırılan 3500 t~luk vapurların gel
mesi beklenmektedir. 

-o-

Plyasa ya çıkarı l an 
yeni para hır 

Turkiye Cumhuriyet merkez banka m. 
dan: 

Bankamızın 15 ikinciteşrin 937 tarihın
den itibaren tedricen tedavüle çıkarma) a 
ba~ladığı reni harfli banknotlardan ı tem 
muz 938 tarihine kadar: 

5 liralıklardan 
10 
50 

100 
•• 
., 

26.6 l5.00o 
7.299.760 
8.7i0.~ 

13.GSJ.000 
Ceman elli altı mılyon uç yuz dok n 

dokuz bin on lira t .. ~a' ille çıkarılmı Ye 
r.'lUkabiji.ıde c ki harfli banknotlardan 
a; ni miktar ) a:ıi ellı altı mı iyon üç yuz 
doksan do!,uz pin on l:ra teda\iilden kal. 
dınlmıstır. 
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Romanyada Ağır Ceza Mahkemesinde 

lÇERDE: 

4 Deniz ticaret müdürQ Müfit Necdet 
Deniz, ayni zamanda limanlar umum mO. 
dilrlfilüne tayin edilmiştir. 

• Bir Yunan askerl heyeti evvelki ıiln 
Edirneden ıehrimize ıelmlş ve dün m'em. 
leketlerlne hareket etmiştir. 

• Ondulas)'on Alelleri için hazırlanan 

belediye talimatnamesi nyın on beşinden 
itibaren tıtblk edilecektir. 

• İlkokullardaki kooperatif teşldlAtının 
gelecek sene genişletilmesine karar veril. 
mi~tir. Koopcrnttrlcr himaye heyetleri ile 
iş birliği edeceklerdir. 

• Pazarlıksız satış kanunu 1 eyllllden 
sonra tatbik edilecek ve muhtelif vilAyeL 
Jer için tatbik tnrilıi vckHlet tarafından 

kararlaştırılacaktır. llk olarak Ankarada, ı 
sonra lst:ınbul, lzmlr ve Bursada tatbiki 
muhtemeldir. 

:t- ilk tedrisat müfcltişleri dün kültQr 
direktörü Tevfik Kutun başkanlığı altında 
aylık toplantılnrmı yapmışlardır. 

• ilkokul hnzılık kamplarında dersler 
bitmiş ''e ögrelaıenler çocuk kamplarına 
tayin edilmiştir. Kamplar ayın dördün 
de açılacaktır. 

• Meclisin tatili münasebetile bir e<>k 
radan lstanbula selen yolculardır. Anka. 
radan İstanbul gelen yolcuların fazlalaş. 
ması üzerine dünden itibaren katarlara bir 
iki vagon daha flAve edilmiştir. 

• Türkkuşu başöğretmeni Sabiha Gök. 
cen yann tayyares!le şehrimizden Aftknra 
ya giderek Türkkuşu meydanına inecektir. 
.)Je:rdanda Ankara, İstanbul, bmir "Ye A
dana Türkkufu talebeşinden 30 genç uçuş 
t:ılinılerine başlayacaklardır. 

* Emniyet teşkilıltı memurlarının sicil 
ve gizli tezkiye varakaları hakkındaki nL 
:ıamname dQnden Hibaren merfyet mevki. 
fne girmlttlr. 

• O'niveaiteye alınacak 12 doçent için 
mliracaatlar teşrlniev,·el sonuna kadar ka
bul olunacak ve imtihanlar teşrinisaninin 
ilk haftasında yapılacaktır. 

• Ankara opera okulu taUl münasebeti. 
le fanliycUne şehrimizde devam edecektir. 
Talebeye Maltepe flkofcul binası tahsis e
'dilmlştir. 

~ SilAhtarafa • Kemerburgaz yolunun 
tamirine k:ırar verilmişlir. 

• Umuml kütüplıane olarak Maarif ta.. 
rafından Fatih Tabhane medresesi seçil. 
miştir. Kütüphııne için medresede baıı la
dilAt yaınlacaktır. 

• Maarif neşriyat mlldllrQ Faik Reşit bu 
giln şehrimizden Diyarbakıra hareket e
decek ve bu seyahatinde neşriyata aft ted
birleri almak maksadlle tetkiklerde bulu. 
nacaktır. 

• Gfizel sanatlar akademisinde 15 tem. 
muzdan 15 eylllle kadar devam etmek Qze. 
re bir mimarl kursu açılmıştır. Kurs müb 
tedl ve Hcrlemişlere mahsus iki kısımdır. 

• Yarış ve ıslah encümeni tarafından 
tertip edilen at yarışlarına temmuzun ~ir. 
mi dördüncü pazartesi günü Velferendl 
çayırında başlanacaktır. Aynca da dlkt 
vilayetle de yarışlar yapılacaktır. 

• Edirnenfn plllnını hazırlayacak olan 
şehircilik mütehassısı Esle Edirneye ıit
miştir. 

• Baytar müdürlüAünde dün yapılan bir 
toplantıda bu seneki ruam mücadelesinin 
esaslan ve mıntakoları teshil edilmiştir. 
DIŞARDA: 
Lonurada elde edilen anlaşmaya göre, 

Alman hükümetl Avusturya istlkrazlarının 1 
garanti olarak lngiliz hükümetinin tedt- j 
ye ettiği bütün meh:ıliği ödiyecek ve bu ' 
istikrazların 1-7.938 tarihinde İngiliz te.. 
beası elinde bulunan bonolarına ait servi
si tam olarak temin eyliyecektir. 

• Ilıılgarlstanda krııliçe ile veliaht prens 
Simon ve Prenses Marlluiz kraliçenin ebe_ 
veyni olan İtalyıın kral ve kraliçesinin 
masifiri olarak yıızı geçirmek üzere ltaı. 
yada Rossore • SayCiyesine hareket etmiş. 
lerdir. 

• Fransız umumi sıhhat narırı Mark ı 
Büknr, Sokollnrın şenllklel'.inde Fransayı 

temsil etmek fiıere pazartesi günü Pra~a 1 
gidecektir. Yugoslavya ile Romanya da bıı 1 
şenliklere mlirnessiller göndereceklerdir. 

• Mllletler cemiyetinin Danrlg yüksek 
komiseri halihazırda Polonyada bulunmak 
tadır. 

• Lilvanya banka~ı iskonto haddini 
yOzde 5,5 dan yfizde 5 e indirmiştir. 

* Birkaç ıcne evvel batmış olan Najada 
'Vllf)Uru ltalyada Gianntri odası civarında 
ytızdürlilmOşlOr. 

* Denizlide ilk ipek kozası mahsulü 
4060 kurut arasında satılmı~tır. 

• Denizlide dün sıcak gölgede sıfırın 
üstünde 39 idi. 

I'- Trabzonda toplanacak Türk - İran hu 
'dut kor.tlııyonu lran delegeleri dün akşam 
Erzuruma ,·asıl olmuşlardır. İrl!n heyeti, 
Kars kapısında polis ve jandarma milfre. 
zelerl tar:ıfından seıamıanmışlar; şerefleri 
11e em ldştıtk b1t..ztyDTeı Ym?mlfttT. 

Japonlar da seylap 
usulüne başvurdular 
Su baskıriile geri kuvvetlerini 

~urtarmağa çalışıyorlar 

Nılıirdı pprme sallar ıiımridı 'bombaidı man altında ilerlenıeğe çalışan Japon 
askn Zeri 

Londra, ı (A. A.) - Çin büyük el- ( Anveye de Japonlar, ancak birkaç ıehir 
çiliğinin neşrettiği Hankeu telgrafına ile bazı münakale hatlarının kontrclü
göre, Japon askeri makamları, dUm. nü elde edebilmiıtir. Japonlar, gar
dar kuvvetlerini muhafaza için şima_ be doğru ileri hareketlerine devam el· 
li Kiangsuda büyük kaanlm bendleri- mek iıtedikleri takdirde çok ciddi müt

ni tahrib etmişlerdir. Binlerce Çin as- külit ile karşılaşacaklarını anlamıı ol· 
keri, seyli.bm önüne geçmek ve bend. duklarından, buradaki kıtalarınldan bir 
leri tamir etmek için uğraemaktadır. kısmını Yangtese cephesine geçirmit· 
Cephelerde vaziyet lerdir. Yangtese cephesinde dörtte biri 

Hankov 1 (A.A.) - Sarı nehrin kruvazör olmak üzere balen 150 kadar 
fcyezanı, Honanın §arkında Japonların Japon harp gemisi bulunmaktadır. 
askeri faaliyetini pek mühim miktarda 
ıekte:lar etmektedir. 

Çinliler, bu mıntakada topografik 
vaziyeti 'müdafilerin lehine olan arazi
de .. mevzi almıılardır. Honanın ıarkın
da askeri vaziyet halen istikrar bulmuş 
tur. 

Hankovun bulunduğu Hupek eyale
tine de varn:. .. k istiyen Japonlann blr
ko:ç gün tehdidine maruz l:alan garbi 

Romaoyada bir 
lnliUlk 

Bilkre~. 2 (A.A.) - Craovada yapılan 
askeri talimler esnasında bir cehane san 
dıfı patlamıştır. 

JnfilAk neticesinde bir zabit ile üç kü. 
çük zabit ölmüş, iki asker yaralanmıştır. 

Di~~~a~ı:~~in Kızını satmaktan 
Demir muhafız 

şefleri kalebentliğe 
mahkftm oldular 

su~lu bir adam 
Dün ağır ceza mahkemesinde çok dik· 1 

kate değer bir kız kaçırma h!disesinin 
Bilkn!f, 1 (A. A.) - Aakert mh&- duruşması yapılmı§tır. 

keme dört ğun devam eden müza.U. Suçlu vaziyetinde olan, Ramiz ismin. 
reler~n sonra demlr muhafızların ea- de bir köylü gençle Yusuf ,Nazmi ve Mu 
ki eeflerinden 20 ki§iye &id davada sa isimlerinde dört kişidir. Bunlardan 
kararını vermiıtir. Aralarında "her Yusufun Rabia isminde bir km vardır. 
şey vatan için" adındaki fırkanın re. Büyükçekmeceye bağlı Anaşe köyünün 
isi Jorj Klimo da bulunmakta olan 12 en güzel kız1anndan biri olan Rabiaya 
maznun 7. sene kalebendliğe ve altı birçok talipler çıkmaktadır. Fakat Yusuf 
L -:ıne müdd~le medeni haklardan kızını bunlardan hiçbirisine vermemi,. 
mahrumiyete mahkfun edilmişlerdir. d a v a e v r a k ı n a n a z a r an 
Profesör Kristesko, kral hanedanma. nihayet bundan bir sene kadar evvel 
sadakat ve merbutiyetini beyan eyle- Türk0\'3., kö:Yünden Ramiz isminde biri. 
diğinden beraat etmiştir. sine kızım 70 lira mukabilinde satmıştır. 

tir. Ramiz, Musa ve Nazmi isminde iki 
arkadaşile şosede beklemektedirler. Uç 
arkada_ş Rabiayı tuttukları gibi bir ara. 
baya atıyorlar, fakat kız baPJ> çalın
yor, ve Rarnizle mücadele ediyor. Niha
yet Ramiz de bir mesele çıkmasından 

korkarak Rabia}'t arabadan a~ğt bırakıp 
kaçıyor. Ostü başı parça parça olan kız 
vaziyeti ajndarmaya baver veriyor. Suç.. • 
lular da yakalanıyorlar. 

Dünkü duru~ada Ramiz §l>yle ifade 
vermiştir: 

·~ Yusuf bana bir gün ''kızım artık 
sana varacak,. dedi. Ben de pede araba 

Davadan evvel kaçmış olan prens Fakat aradan uzun müddet geçtiği halde 
T~antaküzen ile Kristesko, gıyaben 9 Yusuf kızını bir türlü Ramize gitmesi 
sene kalebentliğe, yirmişer bin ley pa. için kandıramamış ve nihayet bir kur. J 
ra cezasına ve altı sene müddetle me-

nazlık düşünmü~tür. 
dent haklardan mahrumiyete mah. Bir ay kadar evvel Rabianm tarlada ı· 

ile bekledim. Rabia yolda "ben seni is
temiyorum,, diyerek balJrmağa başla· 

ymca, o halde haydi babanın yanına git. 
diyerek güzellikle k'ndisini arabadan in. 
dirdim. 

kum edilmişlerdir. çalışmakta olduğu bir sırada Yu~uf kı-
Romen vatandaşhğmdan Diğer suçlular da ayni şekilde ifade 

vermişlerdir. Mahkeme ~itler için ba~ 
ka bir güne kalmıştır. 

zınm yanma gitmiş ''seni haminnen çağı ~ 
~ıkarılan siyasiler 1 nyor ... diye Rabiayı şoseye göndermiş. 
Bü~e~enbiM~il~or: j ~~-~~~---~--~-~~~~~-~~~-----~~~ 

Hariçte yaşıyan ve Romanya aleyh- Da h ı· ı ı· ye Ve k ı· ı ı· tarı faaliyette bulunmuş olan Roman. 
yalılar hakkındaki kanunla Romen 

vatanda!ilığıı1dan çıkarılanlar arasın- b b b 1 d e 
da Davila. ile Şaçma.n da vardır. u sa C\ ge 1 

Da vila 1929 dan 1932 ye kadar Ro. &il ' 

manyanın Vaşington elçisiydi. Şaç- l şu••kru.. VQYr":!,. dz"yor kz' .• 
man da. bir vakitler Pa.ris !efaretinde ft j t..,. 
mat'buat ataşe!i olarak bulunmuştu. "Gazetecllerln mlllet nazarındaki mevki· 
Sahtek4rlıktım mahkOmiyet 
Bükreş, 2 (A.A.) -Bükreş asker maıı lerl ve cumhurlye~e olan bağlılık ve 

kemesi, "F.A.R.,, tayyare fabrikalarının hizmetleri benim sUyledlklerlmdeo 
eski müdürü mühendis Piyer Carpı sah. 
teklrhk cilrmünden dolayı hapis cezası- y o k se k t 1 r. " 
n~~:;ı~:· çalışan diğer bir Bu akşam gazetecilerin çay 
:~~S~I= O~I olarak hapse ziyafetinde bulunmayı kabul etti 

Carp, Rumen Aristokrasisinin çok ta.. W" Ba~tarafı ı incide refine l.stanbul guetecilerinin "Serkl 
nmmıs ailelerinden birine mensuptur. Doryan,, da vereceği çay ziyafetinde 

vali muavini Hüdai Karataban, emni. Büyilk babası başvekil, babası da diplo. bulıınmnvı kabul etmi~tir. 
uAt ci~ro:>llt&ü Ssa lih 'K1hr nsn·ti -1.;. ="""'· • 

Kızıl saçh 
casus 

Beraat mı 
edecek'? 

Amerikadaki Alman casusluk davası 

"Bremen., gemisindeki kadın berber 
"Kızıl saçlı,. matmazelin tevkifi ile baş. 
ıamı,tı. 

Maltlm olduğu üzere, davada şahit ola.. 
rak dinlenecek mühim kimseler Amerika. 
dan kaçmışlar, sonra bunların casuslar
la ykından alakadar oldukları anl31ıl. 
mıştır. Bugün, Amerikan polisinin elin
de, dava ile alAkalı on yedi kişinin ancak 
üçü bulunmaktadır. Bunların başında da 
"kızıl saçlı,, berber kadın gelmektedir. 

Fakat, dava esnasında. kadının awka. 
tı, onun hiç ~u olmadığını, tamamile 
masum bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu 
nu isbat için bir taktDl deliller de göster
mektedir. Bununla beraber, "casus,, ka. 
dmın kabahatsiz çıkarak beraat edeceji
ne pek ihtimal verilmiyor. 
Diğer taraftan, hadisenin tahkikatı ile 

bizzat meşgul olan Amerikan başmüdde. 
iumumisi Lamar Hardi, bugünlerde Lon 
draya gelecektir. Casuslann lngilterede 
de adamları oldu~na göre tahkikatın 
orada da kendisi tarafmdan yaprlmasını 
muvafık bulmuştur. 

Denizciler 
bayramı 

DUn gece şenlikler 
yapıldı 

Bir temmuz denizciler bayramı için 
dün öğleye kadar yapılan merasimi yaz. 
miitılc. Geceki merasime de 19,30 rad. 
yoda ba~lanmıştır. Ilk olarak denizciler 
marşı çalınmış ve arkasından deniz tica· ı 
ret müdürü Müfit Necdet Deniz bir tem. 
muz hakkında bir konferans vermi5tir. 
Saat 18 de Akayın ve Şirketihayrirenin 
üç vapurile teneızühler yapılmıı •. ıece 
Kızkulesi donanmış ve fenerler idaresi. 
nin elektriklerle süslü bir dubası da Dol
mabahçe açıklanna demirlemistir. Saat 

nı ve İstanbul gazetecileri tarafından Vekile ~önderilen trşekkiu: .u 

kar&ılanmıştır. telgralları 

Son def& kamutayda taavib edilen Ankara, 1 (A. A.) - Bum Birliği 
"Burn 'birliği kanunu" nun hazırlan. Kanununun Büyük Millet Meclisi ta. 
ma.sındaki emeği ve bu münasebetle rafından kabulU müna&ebetile muhte. 
dahiliye vekilimizin Türk muharrlrle- lif müesseseler ve basın mensupları 
ri ile gazetecileri sakkında. söylediği tarafından hükumet ve parti adına 
çok güzel sözlerin tesiri altında. bulu. dahiliye vekili ve C. H. P. genel aek
nan arkadaşlarımız istasyonda, bir reteri Şükrü Kayaya b~çok teeekkür 
taraftan da hükumetimizin basın ai- telgrafları gönderilmiştir. 
lesine karşı gösterdiği alakanın şilk· Dahiliye vekili Şükrü Kaya hUkU-
ranı sayıla.bilecek bir heyecanla da. met ve parti için bu güzel vesile ile 
biliye vekilinin etrafını sardılar. izhar edilmiş olan hislerden dolayı 

Eski "İstanbul basın kurumu,, baş. 
kanı Hakkı Tarık Us, İstanbul gaze-
~cileri adına, dahiilye vekilimize 
''hoş geldiniz" demekle beraber, te • 
§ekkUrümUzil de bildirdi. Sayın vekil 
şu mukabelede bulundu: 

"- Muharrir ve gazeteci arkadaş. 
lanmm nezaketlerine teşekkür ede. 
rim. Yapılan kanun, partimizin esaslı 
prensiplerindendir. 

"Gazetecilcı iıniı.in millet nazarın

daki mevkileri ve cümhuriyete olan 
bağlılık ve hizmetleri benim söyledik· 
lerihı.den yüksektir. 

"Bana karşı sarf edilen bu nezaketli 
sözleri, bUyüklerimin bana verdiği 

vazifeyi yapabildiğimin bir şahidi di. 
ye telakki ederim. 

"Yoksa, hepimizin teşekkürlerinin 

htikUınete, hilkümet reisine, Büyük 
Miilet Medlsine ve hepimizin Ulu Se
fi Atatilrke ait olduğunu biliriz. 

Gösterdiğiniz hisleri bu bUyük ma
kamlara arzetmeği serem ve zevkli 
bir vazife bllirim.,. 

Şükrü Kaya, bu akşam kendisi ae-

mukabelede bulunmu~tur. 

Yafada hadiseler 
~·k tı 

Kudüs, ı (A.A.) - Hükumet ma. 
"kamları, Kudüs ve Tel·Aviv'de ateş 

söndürme saatlerini kaldırmıılardır. 
Bununla berat:er Yafada yeniden 

bazı hadiseler çıkmış ve iki Yahudi 
yafalanmışhr. 

Beytell:ıhim civarında petrol boru. 
larına taarruz edilnıi§ ve bir maden. 
de vukubulan bir infillk neticesinde 
3 kişi yaralanmıştır. 

Pen~ereden dUşen 

~ocuk 
Parmakkapıda 29 uncu ilkmektep ha

demelerinden Zehranın beş ya~ndaki 
kızı Perihan dün mektebin ikinci kat 
pencerelerinden sokağa bakarken birden. 
bire muvazenesini kaybederek sokağa 
dü,milştür. Zavallı yavru pek alır suret. 
te yaralanmış ve baygın bir halde hasta· 
neye kaldınlmıştır. 

p .. HER AKŞA '1 .. _. ___ _ 

Taksim Belediye bahçesinde 

HAMöVET 
ve Bağdat Revüsü 

T. L. 48778 
Büyük muvaffakıyetlerle devam ediyor. Pazar ıünleri IUIDUZ aut 17,30 

21 de lzmir vapurunda !abaha kadar .sü· I 
ren bir eğlence yapılmıştır. •••••••-•••••••••••••••••• 

~. ba!laı:. Tel. 4377~ 
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Çimento buhranı 
durduracak kadar 

Sene sonu geldi de imtihanlar ba§
la.dı mı, kamalı ve tabancalı talebeler 
sahney~ çıkıyor. 

Birçok açıkgözlerin akılları 
niütlıiş ihtikar yapmalarına vesile oluyor. 

Tonu 17,5 liraya satılması icaheden çimentoyu 27,5 Jiraya satanlar var! • tntiiiarlai' gibi bu sahte talebele. 
rin, mektepli şapkası giymiş bu bal. 
dırı çıplakların mekteplerimizin saf 
havasını karıştıran vakalarmı da ga
zetelere ~azmamak, onları esbabı 
müşeddedelerle cUrmümeşhud mahke. 

r········································································· .. ···················· ... ·--·www --·-···-................................ -... .--..... ... ..... 
i Halbuki memlekete hariçten çimento getirilebilse iş sahiplerınin yarı yarıya ucuz ! ! : 
• çimento temin edebilecekleri açık bir hakikattır. Yerli sanayii himaye elbette ı· 

1 çok arzu edilir, am;~r~:~ııa bir01~:::~ ~:ı:ı:~e !~e. memleketin bu kadar
0 

melerinde mahkUm etmek, onlara mek 
tep denilen temiz müessesenin eşiğin
den içeriye adımlarını attırmamak ilk 
hatrra glen tedbirler oluyor. 

~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •&a••••u•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••-••• .................................. , •-• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Memlekette 

§iddetli bir çi. 
mento buhranı ol. 
duğ·undan geçen 
nüshalarımızın i
kisinde uzun uzun 
bahsetmiştik. Ve 
buhranın, mem
leket iktısadiyatı, 
memleketin ima. 
rı noktasınd a n 

. ._......,,. .........,.,....., ,_,.,....,......._, ...... , -......-- . keti namı altında. 
çalışan, Türk pa
rası kaza.nan mec 
Jisi idaresinin ba. · Fakat beni düşündliren bir nokta 

vardır: bu tabancalı, bıçaklı talebele. 
rin aile durumlarının çok sıkı bir tet:. 
kikten geçirilmesi lazımdır. 

· Bir mekteb talebesinin hocasına. 
karşı bıçak ve tabanca çekebilmesi i
çin, bıçak .ve tabancayla aşinalığı ol-

~a k lhımgelir. Tabancayı ve bıçağı 
ılk defa eline alan delikanlılar, ona ilk 
hedef olarak hocasının kalbini, yahud 
beynini seçemez. Tabancalı ve bıçak. 
lı çocukların babaları, velileri, bu kiL 
~tik milcrimlerin cUrUm ortaklarıdır. 

Ahmet Rasim merhum, geçen asrın 
sonunda dayaklı Türk mektebini "Fa
"'üıJoo" adını verdiği nefis bir otobi
yografide bütün canlılığıyla yaşatmış. 
tı.r. Falakanın 153 sayfasında dayak 
Y1Y~n hep ÇOcuktur. Hafız Paşa mek.. 
teb~de kalfa hocanm portresini §ÖY· 
1~. çızer: "Elinde değnek ... Bir kere 

k
gozUnUn önUnde iki taban dikildi mi 

endi · · ' sını tutamıyor ... Biçare Hafız 
Cemal'i de böyle döğdü de ölümilne 
sebebiyet vermedi miydi! ... ,, Koca 
Fal47«ı.'da hocasına el kaldıran bir tek 
ÇOCuk, Topuz hafı:: götünür. 

1t1~~uzp~ kafı::lar hortıaa~ sanıyorum. 
fWC,U fHn ,;ı.•n<leK4 } Ulr.iM 

SJl bir. irtl 1 • • """ ...... °del • ca a ametiyse talebenin elin. 
f..f.·" tabanca ve bıçak da, korkunç bir 
u ~ıca silahıdır. 

Re~t Ek-rem KOÇU 

Yeni Neşriyat: 

Zehirli g11zler 
"Z h · e lrlı sazlar ve bunlar<lıın korunma 

•tıecmuas . h ı,, nnmlyle bir mecmua intış:ıra 
.A.aş.ln~ıştır. Sahibi öğretmen kfrnynı;er 
0~1dın Ozscr'dir. Ayda bir cıkncağı bil. 

•rUmektcdir. 

, ............... . 
! ·········································! 
1 ~eı@Joınıoaıır nçnın i 
•·············· ! ................................. , ....... . 

· Bu sene bilhassa pl~jlarda buru§mı. 
Yan ipekli kumaelardan yapılmı!J pen
~ar çok modadır. Bu kumaşlardan 
goze Sarpan renklerde benekli ku. 
maşlar tercih ediliyor. 

, 

gında da bir 
Türk bulunan bu 
§irketlerin, SÖY. -
lendiği gekil d e 
hareket etmeleri • 
ne ne diyeceğimi
zi §aşırıyoruz. 

çok zararlı oldu -
ğunu da bildirmiş 
tik. tnşant ielcri -
le meşgul bir çok 
vatandaşlarımız • 
dan aldığ ı m ı z 
mektuplar. şah • 
si müracaatlar ve 
telefonlarla bize 
söylenenler d e n 
anlıyoruz ki , çi-

Çimento almak için Zcytinlnırntı fabrik'ası önilnae giinlcrdenbcri nö
bet bckliyen sefinc'lerde1ı bir k"'lsmı ••• 

Bu fabrikanın 
tesisat ve idaresi 
dahi Türk me. 
murların pek a
la yapabileceği i§
lcrdir. Ecne b t 
memur çalıştır • 
makta ısrar ed~ 
ve Türk anonim 
§irketi ismini ta. 
şıyan bu müesse-

mento buhran ı 
etrafındaki n(l3 -
riyatımız, her tarafta büyük bir mem. 
nuniyet uyandırmıe ve bu işlerle ala. 
kalı resmi makamlar harekete geçmİ§· 
!erdir. 

Hadise etrafında son iki gündür 
genişlettiğimiz tahkikat, çimento buh· 
ranırun, memleket için zannedildiğin. 
den çok daha fazla zararlı olduğunu 

göstermektedir. Bir çok devlet inşaa. 
tı bu yüzd~n sektexe uğramıştır. Ez.. 
cümle bu den:ı sencs nın liaş1angıcma 
kadar yetietirilmesi zaruri olan mü -
hendis mektebinin büyük in.~aatı, yi. 
ne yüz elli beş gün zarfında ikmali 
mukarrer Şişlide bliytik telefon san • 
tralı ve Cerrnhpnşa hastanesinin son 
günlerde ihale edilen büyük pavyonu 
ve bunlara benzer umumi ihtiyaçlarla 
.çok yakından alakadar bulunan bü
tün inşaat simentosuzluktan adeta 
bunalmış bir vnziyettedir. Fabrika i
<faresi silolanmız doludur demekle 
hakikate uygun bir söz söylememiş • 
tir; o kadar, ki hazan knmyonlara 
yükledikleri çimento adeta soğuma • 
mış bir hP.ldedir. Silolarında tek çuval 
çimento birikemediği de bundan anla
şılmaktadır. Ve elyevm de yevmi is
tihsalatlarından tek çuval arttırabil • 
melerine imkan yoktur. Tanmmıs mil. 
teahhitlerden Alemdar oğlu Riza 
Karabük fabriknsma taahhüd ettiği 
-çimentoların bin tonluk partisini haf
talardanberi beklediği halde alama • 
dJğı ve çok büyük mUşkUlatla 200 to. 
nunu tedarik ettiği. bakiyeleri için a-

it olduğu makamata müracaat ettiği
ıni ve yukrada bahsettiğimiz inşaat 
müteahhitlerinden bir kısmının 'baş
vekalete ve iktısat vekaletine telgraf. 
la, istidayla müraoaat ettiklerini öğ. 
renmiş bulunuyoruz. Nafia başmU
dUrlUğU de ayrıca teşebbUsatta bu -
lunmakta olduğu söylenmektedir. 
Diğer taraftan öğrendiğimize göre, 

~imento buhranı yüzünden bazı açık 
gözler, insafsızca büyük bir ihtikar 
yapmaki8-dırlar. 

İnşaat yapmak behanesiyle i~n a • 
lan ve fabrikalardan boyuna çimento 
~eken bu kimseler tonunu lıükfunctin 
tayin ettiği 17,5 liralık fiattan temin 
ettikleri çimentoları, sıkışık vaziyet • 
te kalmış in.saat sahiplerine ton başı. 
ne. tam 10 lira kW-la, derhal 27,5 Ji • 
raya satmaktadırlar ki, bu müthiş bir 
ihtik~dır. Halbuki, bu memlekete dı. 
şa.rdan çimento getirilebilse, iş sahip. 
lerinin bu fiatın yarısından çok daha 
e.eağı bir fiatla mal temin edebilecek
leri açık bir hakikattir. Yerli sanayii 
himaye etmek elbette çok al"Zl!. edilen 
bir iştir ama, hiçbir zaman halkın a
leyhine olmamak 17artiyle .. 

Öğrendiğimiz diğer bir nokta Uzc. 
rinde de durmak isteriz. 

Birleşik çimento fabrikaları §irke. 
ti taraf mdan yapılmakta olan Ç . .A!!
lan, yani asri çuvallama fabrikası ve 
bu fabrika idaresinde yUzde doksan 
nisbetinde ecnebi memur çalı6tırıla • 
cakınış. Türkiyede, Türk anonim şir. 

seler acaba hangi 
akla hizmet edi • 

yorlar? Doğrusu merak etmemek ka· 
bil değil ..• 

!çinde ecnebi parmağı bulunan bü
tun şirketler, bir tek Türk memurun 
:yapacağı işe, Uç dört yabancı memur 
tayin etmeyi ve !bunlara da. mütehas. 
eıs ( ! ! ) ismini vermeyi moda yap -
mı§lardır. Şimdiye kadar tramvay, tü
nel ve fillbık elektrik ve 'buna mUma. 
sil birçok §irketler bunun en canlı mi
sallerini te :il ediyorlar: acaba çi • 
ancnto eirketleri de kendilerini bu mi
saller arasınJL mı katmak arzusun • 
dadırlar. 

Bütün bu naho3 vaziyetler arasında 
bizi memnun eden tek haber, Zeytin. 
burnu f abrikasmda, karadan yükle • 
me i§indeki garib vaziyetin bizim tav
siye ettiğimiz §Ckilde halledilmi§ ol • 
duğunu öğrenmemiz olmuştur. 

Fabrika idaresi, denizde de, munta
zam bir nöbet usum kurmak arzusu. 
nu göstermiş, fakat deniz nizamların
da: "Evvela hangi sefine gelirse yük · 
almak sırası ondadır,, kaydı bulun • 
duğundan, deniz kısmında, takaların, 
mavnaların, vapurların mal almak i
çin fabrika önünde günlerce sıra bek. 
lemesine mani olmak kabil olamamıe
tır. 

Hükfunetimizin büyük bir memle • 
ket meselesi olan bu çimento ieiyle 
çok yakından alakadar olacağına. ve 
acele tedbirlerle buhranı önliyeceğine 
şüphe etmiyoruz. 

HABERCİ 

Asıro ~cQ)ensooıı ICtüıdük sesnoe 6Deını 
H OGO Veber isminde bir Alman Jan Fernandez ada

larının en kliçtiğilnde meşhur Robenson Kruzoe. 
nin hayatını tehıar ya1Jamak arzusuna kapılmıştır. Bu 
Alman, cihan harbi sıralarında Almanyanm Dresden kru· 
vazörtinde çalışan bir babriyelidir. Harb içersinde kruva. 
zörden kaçara.!{ Şillye iltica etmişti. 

Harbden sonra Şilidcn ayrılmış ve küçUk bir adaya 
yerlcşmi§tir. Bu adada yalnız 100 kadar yerli ahali \'ar -
dır. HUgo bunlar arasında tek beyaz adam olarak yaşa. 
m13tır. Robensonun hyatrnı kendisine örnek tutan Al • 
man, adada kendisine bir ev yapmış, Almanyadan bir de 
kadın getirterek tam bir sUltflnet içersinde yaşamaya ko. 
yulmuştur. 

Fakat son günlerde Amerikalı seyyahlar bu kilçUk 
dünya cennetini keşf etmieler, mütemadi ziyaretleriyle 
medeniyetten uzak yaşıyan çiftin istirahati bozmuşlardır: 
zavallı yirminci asır Robensonu yuvasını bozmaya karar 
vermiş ve Alınan hUkfımetine müracaat ederek adadaki 
tesisatın 3500 mark mukabilinde satınalınmasmı istemiş 
ve kendi yerine bir çütçi ailesinin gönderilmesi talebini 
de iHl.v& etmiştir. 

Kendisi, ta.mamiyle }:>Of yeni bir ada. ara§tırmakla 
meşguldür. 

· al<dlam B 1R Fransız, trene binmek üzereyken lokomotif bir-
den bire keskin bir düdük çalıyor. Adalmcağız an

sızın yere yıkılıyor ve yıldırımla çarpılmış gibi oluyor. 
Kulakta vaki ani ve §iddelli bir taharrüşUn bu ölüme sc. 
beb olduğu bugün anlaşılmış gibidir. 

Bu mesele üzerine tctkikatta bulunan Fransız doktor
larından Buvajc yazdığı bir maka1ede GUilları söylUyor: 

"Motörlerin mütemadi gütültüleri, havayı keskin bir 
§ekilde yırtan korna seslerine kanıııyor. Tramvayların 
çanları, sokağın diğer gürültülerini arttırıyor. Kamyon. 
lar~ otobilsler ve saire bitmez tükenmez bir gürilltU kay
nağı oluyor. Bütün bunlar insan uzviyeti üzerinde tesir 
yaparlar. 

Gürültü evvela s'nir cümlesi il?.el'ine fena bir tesir ya. 
par. Sinirlerin refleks hareketleri yüzünden dtıveran, ha
zım, uyku güçle~ir. Alışır gibi görünmemize rağmen ya.. 

şadığrmız muhitin gilriiltüsUnden çok fazla ıstıra:b çekti
ğimiz muhakkaiktır. Kulak zarmm yorgunluğu umumi e. 
nerjimizdcn çok kaybettirir. Kalb ve dimağ hareketlerini 
muvaz.enede tutan uzuvlarımıman birisi de kulag"ınuzdır 

"' 

~la!: 
''Hem nşçn nııem 

taDebe coaın 
gelfil~O~ırov 

Yazuo; Dr. R. ADASAL 
En doğru hayat felsefesi, her gün gö· 

zönünde hislerimizi kamçılayan ve ha • 
yat mücadelesini bütün çıplaklığiyle gös 
teren hadiselerin pilançosundan ibaret -
tir. Iztırabı romantizme sapmadan ve 
muhtelıf renklerle boyamadan ifade ede
bilmek ve kalemimizin ucuna düsen dü· 
şüncelere hayal kudretini katmadan baş 
kalarına da duyunnak keyfiyeti yazı sa
natinin en kolay şartlarından biri sayı • 
lır; çünkü bu kalem tecrübelerinde ha· 
yal makanizması faaliyette bulunmadığı 
cihetle bütün gayret sırf mü~hedenin -
dir. Halbuki bu mfişahedelerimizin ço
ğu sathi ve indidir. 

Her gör9ı0ğümüzü bfitün inceliklerile. 
hayattaki faciaları bütün ac taraflarile 
neşterliyerek tahlil edebiliyor muyuz? ...• 
Her gün bin bir canlı tabloyla karşılaş· 
tığımız, muhtelif tip ve karaJ.."terde in -
sanlarla konuştuğumuz halde bunlardan 
kaçının ruh ummanlarında yelken ar;ıp 
sonunda bir kara parçasına ula~biliyo
nız? Bugünkü mevzuum, doğrudan doğ· 
ruya kendi ihatalı görüşümün değil, yar 
dımcı tesadüOerin mahsulüdür. 

Uç gündenberi imtihanlarını muvaf· 
fakıyetle bitirmiş olan yeğenimi Taşra· 
daki yakınlarına gidinceye kadar ya -
mmda bulunduruyor ve lstanbulun muh 
telif yerlerini gezdiri:rorum. 

Bu pazar günkü tenczzühümüz Fenci"' 
Beşiktaş maçını buluncaya kadar muh • 
telif kademelerde ba~ra başka tecellile
rin sahnesi olmuştu. Sabah çayımızı Be
yazit kütüphanesinin karşısındaki ağaç
lıklı kahvede içerken ben munis bir so
kulganlıkla etrafımızda uçuşan güver • 
cinlerle meı;gul olduğum bir anda yeğe· 
nimin garsonlarla olan muhavercsini a. 
lelft.de bir merak sannuş ve kulak bile 
vennemiştim. Fakat bu muhaverenin 
samimiyeti ve müddeti uzayınca bir lise 
talebe inin bu genç garsanlan .nereden 
tanıdı~nı dü~ündQ.m ve yeğenime sor • 
dum: 

- Senin Hayclarpa~dan Beyazıda ve 
bilhassa bu kahvelere çıktığın yoktur; 
bu ~cuklan ewelden tanıdığını görü • 
yorum. 

- Evet dayı!.. Bunların ikisi de kar· 
dEŞ çocukları ve lisenin onuncu sınıfın. 
da talebedir. 

Takdir ve hayretimi gizlemeden ben 
ae bu genç isçileri isticvap ettim. Sınıf· 
lanru geçtikleri ve bütün tatil müdde • 
tince kahve sahibi olan babalarına yar· 
dımda bı.ilunmak suretile garson ücreti 
olarak kazandıkları paranın kışın mek.. 
tep harçlıklarım teşkil ettiğini anladım. 

Bu kahveden kalkıp ta köprüye imnek 
içiq seçtiğimiz yolun bir tarafında kurul 
muş olan bir manav sergisinde kolları 
sıvalı, gürbüz ve yanık çehreli bir deli· 
kanlıya gene yeğenimin aşinalık etti. 
ğini gördüm. 

Genç satıcı büyük bir küfenin destek· 
lediği temiz bir tablada mevsim mey. 
vesi satıyordu. Bu çocuğun da İstanbul 
genr;liği arasında maruf bir atlet ve hu· 
kuk fakültesinin birinci sınıfında talebe 

· olduğunu gene hayretle öğrendim. Spor 
culuğunu tahkik etmeğe lüzum yoktu; 
çünkü bu cepheden ben de tanıyordum. 
Fakat, meyve dolu bir tablayı yüklen· 
mek suretile haycıtmı kazanarak bir i. 
liın adamı olmağa çabaladığını yeni öğ· 
reni yordum. 
Öğleden sonra moda iskelesini denize 

<ioğru uzatan rıhtım üstündeyiz ve bizi 
güzel Kalamış koyunda biraz gezdirdik
ten sonra Fener sahasına götürecek 0 -

lan uygun bir kayık arayoruz. Bizi ken 
dilerine has olan candan jestler ve hitap 
larla sandallarına çağıran bu denizci ka· 
filesi arasında bunaldığımız ve pazarlık· 
la bir sandal seçmekte bulunduğumuz 
sırada yanıma kadar tereddüt ve sıkıl· 
ganlık ile sokulan bir gencin "Benim 
sandalıma buY\lllllaz mısınız doktor? . ., 
yolundaki teklifini dilsünmeden derhal 
kabul ettiğimi hatırlıyorum. 

Bunu', ihtimal ki gizli bir ıztırabm i· 
fadesi olan titrek sesinin, ihtimal ki üs
tümde bir etiket olmadığı ha1de bana 
doktor diye hitap etmekle katn~ılanan 
tahteşuurt hodbinlil!imin uyandırdığı bir 
hisle yapıyordum. Bilahare "" .. dal · · , -xuı ıçın-

( Devamı 15 incide). 

' 
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Boi}az&n ilk geçrn.eğe yeltenen F11an sız Safis tıa1ıtel1Jrıhm Türk topçııln. 
rının menrvitcriyle batırılmış, mürett ellatı esir edilmişti. Bımlardnm mü. 
hendis Bone ölü ola.rak 8ahile ç~kıarıl mt§, kahramıan Türk askmie'l'i, t<i/ı. 
tel'l:mhiT mürıettebatmın Bone' ye cena zc meJtı$imi yapmalarına mi.ls<md'le e. 
derck biiyilk bir uluvvil cenah göstermişlerdi. .• 

- Evet... Bunların her biri olabilir. gü parıldıyor, uçları suyun yüzüne çı· 
Nna olmayacağına daha kuvvetle ihti. kan süngüler etrafımı sarıyor. Gittikçe 
mal vermek lazım. Neden mi diyecek • sıklaşarak beni daracık bir çember içine 
sin Hanri... Eğer saydığın işlerden biri· alıyor. Ve, kxpırdanaımyorum .. lşte bu 
si olsaydı şimdi böyle ip gibi boğaz u • müşkül \'aziyette iken ter içinde ran -
zunluğunca durup ölüme sıra bekliyece. zamda uyandım .... Fena bir kabus değil 
ğimize komodorun ihbariyle sulara da. mi? ..• 
ğılır, ya hareketimize devam için yürü· - Evet kapiten.. Hele insanın evini, 
yüşe geçer, yahut ta geri döner, yeni bir karısını, çocuğunu, sevdiklerini hatırla
hareket için tekrar hazırlıklara başla. yışı böyle tehlike anlarında, hiç hoşa 

mak üzere Kum kale kıyılarına dümen gitmiyen bir tesir yapıyor.. • 
tutardrk. - Evet. •. Ne diyordum.. 

- Sizce duruşa sebep hangi ihtimal· Alfred Didye söitinün bura ınOa dür· 
dir kapiten? du. Kulağını dışarı verdi. Koridorda 

- Ben. senin ileri sürdüğün ihtimalle- koşuşmalar, birbirini kovalcyan ayak 
ri kabul etmiyorum. Filotillamn kılavuz sesleri ve bağrışmalar duyuluyordu. 
gemisi tehlike rnıntakasını aşmış bulun- - Ne oluyor Mervey? · 
makta, hatta hepimiz bu noktanın en İkinci kapiten de katııya doğru baktı: 
hafif ateşli kısmında durmaktayız. Bu· - Bilmem kapiten! Gidip öğreneyim .. 
na göre çetin yolculuğunilk merhalesini - Dur, gitme; buradan seslenelim ... 

· R"ABER .::. 'lUCsam ı>oetai 

Söke'de 

Banqo ve 
Hala 

\"aptırmayan bUtilo 
oteller kapalı lacak 

Söke, (Hususi) - Söke kazası, sis
tematik çalrşmalarla hergün biraz daha 
gtJzelleşmektedir. 

Belediye, şehre su getirtmiş, elektrik 
şirketini üzerine alarak halka ucuz cer 
yan vermeğe başlamıştır. Belediye, 

şirket zamanında 25 kuruş olan kilovat 
ücretini 18 kuruşa düşürmüştür. 

Geçen sene istasyon •.;ivarında yapı
lan parka bu yıl bir de havuz ilave e
dilmektedir. Parkın ıslahı ve havuzun 
inşası için 13 bin lira sarfedilecektir. 

Sökenin ticari ehemmiyetini gözönün 
de bulunduran ve sık sık gelen tacirle
rin istir~atlerini d:işünen kaymakam, 
bütün otellerde banyo ve muntazam 
halalar yapılmasını emretmiştir. Bu te 
sisatr yaptırmıyan oteller kapatılaca:;
tır. 

Belediye, gelecek sene yeni bir bina 
yaptırmağı kararlaştırmıştır. 

Memleketin temizlik işlerine de fev
kalade ehemmiyet verilmektedir. 

Kazanın civar nahiye ve köylerinde 
de faaliyet vardır. Bilhassa yol işlerine 
ve ihtiyaçlarına ehemmiyet verilmekte
dir. Akgöl, Bağarası nahiyelerinde be
şer dcrShaneli, Azap ve Özbaşı nahiye
lerinde üçer dershaneli mektep binaları 
nm inşasına başlanı:nış, temelleri mera

simle atılmıştır. 
Yol işlerindeki çalışma, bilhassa tak

dire Şayandır. Söke - Bağarası vesair 
yollar yapılmaktadır. Köyler de nahiye
lere bağlanmıştır. Gelecek sene dağ 
k'ey1rnımryoııan yapılacaktır. 

Sarıgemi bataklrğı kurutulmuş, sıtma 

membaı: olan bu yer, şimdi kabili zer 
bir hale getirilmiştir. 

mü kapiten? 
- Daha doğrusu dayanabildiğimiz ka 

dar mukavemet etmek.. Akşama ne ka-
muvaffakıyetle aldığımızı gören korno - Hey kim var orada? dar var? 
dor Brodey gemilere bundan sonraki Süvarinin seslenişine koşan, biraz ev· 
ilerleyiş için çeki düzen verilmesini dü- vel dışarı çıkmış olan Gid Borey'di. Ne Mervey bileğindeki saate baktı: 
şünmüş; bir mola vermeyi tasarlamış - fes nefese içeri girdi. Telaşlı telaşlı an- - Çok var kapiten.. Henüz saat (10) 
t ""1 ı b ı tt akşam sekizde oluyor .• Demek tam se-ır .... n ese e u.... a ı: 

Hanri Mervey süvarinin bu nikbinli- - Amonyak deposu patlamış kapi - kiz saat var. Bu kadar zaman amonyak 
ğini biraz yersiz bulmakla beraber, hiç ten .... Gazlar mangayı istila etti; maki- gazi içinde yaşamak imkansız! 
sesini çıkarmadr. Yalnız: nenin kapı~ını örttüler. Fakat aralıklar - Ne yapacağız başka? Buna göre ça-

- Öyledir belki! dan sızan gazlar şimdi orayı da kaplıya re ve tedbir de ararız. Sen evvela koş 
Demekle iktifa etti. Duruştan istifade cak ... Baş makinist yüzbaşı Delong mü baş vardabandaya şu işraeti verdirt: 

eden, Safirin uğrad1ğı feci vaziyetten hendis Fransuva ile uğraşıyorlar. Delik- "Komodor Teodor Brode'ye, burası 
haberi olmıyan Alfred Didye gözlerini leri bulamadılar. Gaz bulutu çok geçme Turkuvaz. Ben süvari Alfred Didye. 
Pre$koptan ayırdı. Daracık kamaranın den buraya da gelebilir kapiten! Amonyak depolan patladı. Suyun üs
içinde kalktı, bir kaç adım gezindi; son- Süvarinin benzi kül kesildi. Bu §.nt teh tüne çıkmak mecburiyetindeyim. Bunu 
ra bulunduğu yerde duran Hanri Mer· like, bu beklenmiyen kaza karşısında haber veriyor, veda ediyorum!., 
veye yaklaştı; sağ elini onun omuzuna kendini güç toparladı. Ne yapmak la • Sonra efradı topla, onlara amonyak 
koydu. zoraki bir tebe~sümle ışıklandır- zrmdı şimdi?.. gazinden korunma için şu tedbiri tavsi-

:~~l;~~~~ğ~:ı:~~~~~n a~~::;şı~:~ö~ Vaziyetin kötülüğünü anlıyan ve h~- yeı:::kes mendilini çıkarsın, ıslatsın ... 
dise yerine fırlayıp gitmeğe hazırlanan Bununla yürüyen ve ağzını bynRinc, (c 

mağa girişti: Hanri Mervey'e işaret etti: 
- Şu anda ne düşünüyorum biliyor Bununla burun ve ağzını bağlasın. ıslak 

mu"un Mervey? - Dur Mervey?... bezin arasından alman nefes nisbeten 
- Hayır kapiten! - Gidip göreyim kapiten, ne olmuş? amonyağı tevkif eder, azar azar ciğerle-
- İzah edeyim: Ne başarılması güç Amonyak deposu nasıl patlar? re gidecek olan gazla de saat sekize ge-

bir işin başındayız farkındasın tabii! - Kazadır olur.. Boş sözlerle geçirile- !inceye kadar burada bekleriz. Ortalık 
- Oooo .. Şüphesiz kapiten... Fakat cek vaktimiz yok .. Sen hemen şunu söy kararınca yavaş yavaş suyun üzerine çı

Fakat şu tesbih böceğinden farksız, üs- le buna ne tedbir alacağız?... kar, sonra en gölgeli sahilleri takip ede-
telik mağrur İngilizlerin bu işi ufak gö- - Bilmem kapiten .. Bildiğim tedbir rek dışarı, geldiğimiz istikamete savuş-
rüşü beni o kadar sinirlendiriyor ki!.. bildiğinizin aynidir. mağa çabalarız. 

- Şimdi işin o tarafım bırak ... Bunu M Yani?.. Bu fikir en muvafığı idi. .. Hanri Mer-
Marmaraya girdikten sonra el birliğiyle - Yani hemen yukarı çıkmak. hava- veye de iyi gelmişti.. İkinci, koşarak dı-
münakaşa edeceğiz. Emin ol Mervey, yı tecdit etmek... şarıya çıktı. süvarinin emirlerini tatbik 
onların 14 gemisine mukabil bizim üç - Buna imkan var mı Mervey? ... Üs- etmek için acele tayfaya, depoların ya
sefinemiz daha çok randıman verecek, tümüz cehennem tarlası!... Her tarafta nma koştu. 
daha çok iş görecek! mermiler uçuşuyor: Türk istihkamları - Amonyak depolan sanki gizli bir elln 

- Şüphesiz kapiten! nm tehditkar top narnlılan denizin her suikastı ile delinmiş. gazlarım dışarıya 
- Benim söylemek istediğim o değil!. noktasm1 ateş altında tutacak ~ekilde salıverecek hale getirilmişti. 

Dün gece, kısa uykumda bir ruya gör· hazır ... Daha pre$kobumuıun tamamı Çarhçı başı ile iki makinist, bir de ma 
düm ... Kanın, kucağında çocuğumu ta· sudan çıkarken ilk mermi ile bir daha kine mühendisi depolarla uğraşıyor; yaş 
şıyor minimini yavru kollarım açmış güneş görmeğe hasret kalır. artık deni- it çarhçı ustası bir taraftan da duma
bana hakmyor .. Baba ... Baba .. Gel. di· zin yüzüne çıkmamak üzere ta dibine dan homurdanıyordu: 
yor. orada umacılar var. ineriz! - Bunu birisi mahsus yapmış!.. Her 

Ben, kollarımı uzatmak, onu 'tutmak. - Ba~ka care var mı kapiten?.. tarafta o kadar bol delik var ki... Saç 
kucaklamak istiyorum. Fakat ona kadar - Var ... Bir çare var?.. sapa sa,i(lam. Zaten delinse de bir tara-
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'furtta sağhk işleri 

Trakyada sıfmanı 
kökü kazınıyor 

115.170 metre murabbaı bataklık kurutul 
Kazanılan sahalarda ilk defa olara 

Pancar ekildi 
Edirne, (Hususi) - Edirne Sıtma 

mücadele teşkilatı köylerde Sıtma ba· 
kımından zararlı görülen lbir çok sivri· 
sinek membalanmn ıslahına Haziran 
iptidasında bütün şubelerde birden baş
landı. 

Edirne şubesinde geçen sene başhyan ve 
mühim bir kısmı yapılan sazlı derenin 
temizlenmesi bu sene karakmm köyüne 
kadar tamamlanmıştır kanalda bir iki 

noksan kalan yerler ikmal edildikten sonra 
S~zlrdere suyu bu kanal ile doğrudan 
doğruya Meriç nehrine akıtılacaktır. 

Eskiden Sazlıderenin beslediği top
rak ve elçili göllerinin izalesi için ayrı 

tali kanallar yapılmak suretiyle bu göl
lerde kurutulacaktır. 

Havsa nahiye merkezinin içindeki 
gö).:üklerden biri Havsa deresine akıtıl
mtş. diğer gölcükler de doldurulmak su 
rctile izale edilmiştir. Havsa nahiye 

K!tstamonu'da 

merkezini tehdit eden Sıtma artık 
sız: bir hale gelmiştir. 

Gölbaba bataklığına doğru jJer 
kanal sayesinde bu bataklık her gü 
parça daha küçültülmektedir. Sert 
denberi Gölbaba etrafında Ziraat 
pılmazken bu sene ilk defa olarak 
men Yeniköy tarafına Pancar ekil 

İğnesi kö},J gölü ile Hatip köyü 
kerpiç azmağr da birer kanal ile T 
nehrine akıtılmt~tır. 

Şimdiye kadar Trakya Sıtma m 
dele mıntakasında yapılan arazi ısl 
işlerinin hulasası şudur: 

4642 metre uzunluğunda kanal 
mıştır. 115, 170 metre murabbaı ha 
lık kurutulmuştur, 8200 metre uzu 
ğunda dere temiz:letilmiştir. 

Bunlarla beraber 2 köprü ile 40 
zunluğunda Meriç nehri kenarınd 
bent yapılmıştır. 

Sicim fabrikası 
SlYımeır Baı?l)IJ< mlUıheıncflnsa te'ltlkD&ı: 

yaq~aıralk lbu nşa çok kaırıo buD<dl 
Kastamonu, (Hususi) - Kastamonu 

Bankasının senelik kongresinde §Chri 

mizde kendirciliğe ait bir fabrikanın 

kurulması i~n tetkikat yapılması hak
kında verilen karar üzerine Valimizin 
teşebbüslerile Sümerbenk kendiı•.;ilik 

mütehassısı Mühendis Osman lrtem 
şehrimize gelmiş ve muhtelif mJeflSese 

ve zevatla temas ve ayni zamanda ken
dir mıntakasına giderek aldığı malumat 

üzerine 'hesaplarım ve tetkiklerini yap
mıştır. 

Vilayetimizde kendir soyma fahri 
kalarının yapılması kendir istshsalatını 

üç mislinden daha fazla artıracağı ve 
Kastamonu için bu fabrikaların tam bir 

kalkınmd hızlanmaya a~ili olacağı mü
lahazası tamamile varid görülmüşdür. 
Kendir müstahsillerinin soyma güçlüğü 
dolayisiyle, kendir ekimini tahdit ettik
leri ve bu yüzden milyonlarla liralık 

istihsalin yapılamadığı tahakkuk etmek 
tedir. 

Fakat Kastamonu bankasının yalnız 
ticari mülahaza iJe yapma kararını vere
ceği bu soyma fabrikasının bankaya 
getireceği temettü ile kmdap ve siçim 
için yapılacak bir fabrikanın getirecigi 
temettü arasında çok fark görülmekte 
kınnap ve siçim fabrikası daha karlı 

görülmektedir. Islatma havuzları bir 

yandan fenni şekle ifrağ ve diğer taraf
tan soyma işini kolaylaştxrc.•.:ak tesisat 

vücudc getirilmesi istihsal artrrma. nok· 
tasından Fevkalade mijessir olacağı kın-

nap ve sicim fabrikasının bu hususta 
oynayacağı rol mahdut olr.t.;ağı göz ö 
nünde tutularak 8,.1 O. bin lira arasında 

tedarik edilen kırma, soyma maki 

rinin muhtelif yerde ve hatta se 

olarak harekete getirilmesi bu işi ko 
!I __ ..____ .. _,,._ .. '"'._, ........ o .. u.-..... cu.uuu~t.ır. 

hendisin tetkikatı henüz tamamlan 

mı~tır. 

Yurddan 
KUçUk Haberler 

11- Bu yıl İzmir f uarma kurulaca 

lan Manisa pavyonunun geçen yıl 

dan daha cazib bir şekilde olması 

ziyaretçilerin dikkat ve alakala 

çekecek şekilde vücuda getirilmes 
çin hazırlıklara başlanmıştır. 

il- Şimdiye kadar kirada ve dar 
dairede bulunan Manisa ticaret ve 

nayi odası için Lutfi Kırdar cadd 

üzerinde yeni bir bina satmalmmış 
Oda yakında o binaya taşınacaktı 

"' Kuşadası kaymakamı Nail İlt 
bir ay mezuniyet verilmiştir. 

~ Deniz mevsimi girtiiği için ci 
kazalardan Kuşadasma büyük bir 
kın başlamıştır. Belediyenin iyi 
şekle so-ktuğu plajlar tıklım tıklx 
dolmuştur. 

:t- Alaşehirde bütün resmi daire! 
ve adliyeyi içinde toplıyacak bü 
bir hükumet konağı yapılmaktad 

Yakında bitecek ve merasimle açı 
caktır. 

Nazn n on liil n n pavyoınDaıro da 

uzatamıyorurn. Aramtzda bir kaç metre- - Anlamadrm! fmdan. haydi bilemedik iki yerinden de Nazilli, (Hususi) - Mensucat fabrl kasının bütün müteferri işleri bitmiş 
lik derin bir hendek \'ar. lçi de 5u dolu. - Ew·t.. .Bir çare var. O da şu: Her Jfnir. Bunun her tarafı delik deşik ol - tir. t~çi pavyonları, - ki en sona kalmış i~ler meyanmdaydı, • bunlar da Ui 

Ceketimi çıkarıp hu suda yüzeceğim şeye rağmen geceyi beklemek.. • . rı.J_m=u:::ş: .. ·:._~~---....IJ-~~--_.._.ı.:m:am=~l:.:a:nm=:rş~v.:e..:i~ş:.:!ç::il.:cr:.:c:..· _:ta::::hs::is=-:.ol::'=m=m::.u::;ş~tur=..:·~-------~-----
L_~~r~ra~<l~a!l..:h~e~n~d~eKıll· nLJ.1·~·.w.ı:de~n.L...ı.b~ir~~·~~W-~u:...ıL.........-;..J..=1.ir:r ı<-.1..i 
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HDD<ave: 

Bakir ormanlarda 
- Demek bu küçük porselen 

fincanların bu ağacın ve dalların 
'a bağlı kalacağını vaadediyor. 

sun .. öyle mi? .. 

- Oyle olacağına yemin edi. 
yorum. 

- PekMa, sana itimadım var. 
Bir Guaranyalr verdiği SÖzden 
asla dönmez. Bir sene sonra, 
Tanrının iznile tekrar görüşürilz. 

Bu sözler üzerine, iki erkek 
Brezilyalıların adeti veçhile, bi· 
ribirlerinin omuzlarına \.'1.Jrmak 
suretile vedalaştılar. 

Bu hadise Brezilyadaki bakir 
ormanların birinde geçiyordu. 
General Randon, hükumeti tara 
fmdan kendi memleketiyle 
eden Şili, Peru ve Bolivya ara· 
memur edilmişti. Bu telefon 
hattı bir çok iptidai ve yan 
\'ahşi kabilelerin yaşadıkları ba 
kir ormandan geçecekti. 

General, bütün kabileleri, ya· 
vaş yavaş ikna ederek, vazifesi11i 
tamamlıyordu. 

Fakat Guaranya kabilesine 
mensup kızıl derililerin otur. 
duldan yere geldiği zaman, müş 
külatla karşılacştı. 

Bu adamlar ağaçlara Tanrı 
nazarile baktıkları için, bir tek 
ağacın bile kesilmesine razı oL 
madılar. 

Randon müşkülatı yenmeğe 
çalıştı ve ihtiyar kabile reisine 
- ····' -.,.,t -~:, 

•r l' ~ . . . 
- Bent dınle ve anlamagy a ,.!:il. 

) rl'f" .. d~ ~ 
ış. ~enın ı anrılarına hiçbir fi. 
nalık Yapmak istemiyorum, On
lara ben de senin kadar hürmet 
ediyorum. Fakat madem ki bu 

Tanrılar iyilikten hoşlanırlar, 
bırak onlar da, beyaz insanların 
saadetine iştirak etsinler. Tan
rılan kollan arasına gereceğim 
demir ipler gayet hafiftir ve on. 
lara en küçük fen alığı dahi do
kunmaz. Bu hususta sana yemin 
eC:lebilirim. 

b 
- ~ndeınki öyle, şu halde ka· 

. ul edıyorunı. Fakat bu demir 
lPl<'rin b 'raz insanların saadeti 
ne ıı ... ıl hizmet edeceğini bir 
türıµ anlamıyorum. 

b - Bu demir ipler vasıtasile, 
eyaz insanlar aralarında ko • 

nuşabilecekler. Kelimeler avgaıç. 
ta .. ' 

n agaca geçecek olan bu demir 
ipler Üzerinde b.. "k b' .. ti uyu ır sura e 
k~cak, bir tehlike vukuunda 

:
1
dada Çağıracak, hazan neşeli, 

.azan da htizünlü haberlerin ge-· 
hp gitmesini kolaylaştıracaktır. 

- Pekal~! istediğin gibi ha· 
reket et. Fakat Tanrılarımıza 
;stırap verm'!, aksi takdirde, on. 
ar intikamlarını alırlar. 

İhtiyar kabile reisinin emri 
:Utında bulunan arazi üzerinde, 
ışte böylece hat çekilebilmişti. 

Aradan bir .sene, sonra birkaç 
a~ daha geçti. ve nihayet bir 
ıun, Randon, vaadetmiş olduguy 
Ve h'J ç ı e, tekrar buraya geldi. 

Amerika kıtası boyunca uza
tılan namütenahi telefon hatla. 
rı, hemen her yerde tamir edil
mesi icap eden bir hale pelmişti. 
Fakat Guarani kabilesinin yaşa
dığı yerde, hatlar en küçük bir 
Sekteye uğramamıştı. Sanki bu 
ınedeniyet eserini Tanrılar koru 
Yorlardı. Bu vaziyet, generali 
bir hayli hayrete düşürüyordu. 

Bunun sebebini anlamakta ge. 
cikmedi. Filhakika. Guaranile
rin topraklanna geldiği zaman. 
tellerin gerilmiş olduğu her a-

ğacm altında, müsellfilı bir mu. 
haribin nöbet beklediğini hayret 
le gördü. 

Bir seneden fazla zamandan
beri, bu ağaçlar gece gündüz 
muhafaza altında bulunuyor . 
du. 

Randon. geldiği günün akşa· 
mı, ihtiyar şefin çadırı altında, 
onunla beraber çubuk içerken 
şöyle dedi: 

_ Askerlerini bu işe tahsis et. 
meğe ne lüzum vardı, dostum? 
Ara sıra bunlara. göz gezdirmek 
pekala katiydi. 

İhtiyar reis ciddi bir tavırla 

cevap \'erdi: 

_Bu emin bir şey olmazdı. 

Sen sözünde durdun, benim de 
sözümü tutmam lazımdı. Yemin 

etmi~tim. 

General deYam etti: 

._ Sana tütün, silah ve kolye

ler getirdim. Fakat ~imdi sana 
daha fazla iyilikte bulunmak is. 

tiyorum. Yaptığın hizmetler, 
her şeye ta.yıktır. Sana medeni· 
yetimizin güzelliğini gösterme~, 
hükümet merkezimiz olan Rıo 

dö Janeyroyu gezdirmek istiyo. 
rum. Elektrik mucizeleri saye • 

·sinde oradaki gecelerin gündüz. 
!erden daha güzel olduğunu gö 

receksin .. 

Ve general hep ayni tavırla sö 
• · .,;;nı, rlpv~ ederek, i)rnin iyilik. 

l~~~. ti"enl~rle atsız. ~rabaların 
• ·· sürat" ve konforlarmı, sinemanın 

verdiği. zevkleri, hülıl.sa şaşaalı 
bir hayatın bütün teferrüatmı 
anlattı. 

İhtiyar reis ak saçlı başım sal 
lıyarak şu cevabı verdi: 

- Bütün bunlar bana cidden 
güzel görünüyor ve bunları gör-

mek isterdim. Fakat böyle bir 
seyahate başlamadan evvel dü. 
şünmem lazım. Yarın sana ce
vabımı veririm. 

Randon, ertsi günü yoluna 
devam etmek niyetindeydı. 

Sabahleyin uyanınca ihtiyara 
sordu: 

- Neye karar verdin. 

- Bana dün tasvir ettiğin bü 
tün mucizevi keşifleri, gece h::ı

halimde gördüm \'e bunların ta. 
dım tatmamağa karar verdim. 
Güzel bir rüyadan farksız olan 

hikayen, hatıramda nakşedil. 

miş olarak kalacaktır .. Dünyada 
her şeyin fevkinde sevdiklerim, 

ormanım, ağaçlarım, kabilem, 
çocuklarım, torunlarım ve onla
rın çocuklandır. Burası benim 
vatanımdır. Burada doğdum, bu 

rada öleceğim ve son günlerimi 
burada geçireceğim. Eğer senin 
vatanını görseydim belki de ora. 
ya yerleşemediğim için mütees. 

sir olacaktım. Belki de buraya 
dönüşte, her şey bana daha az 

gilzel görünecektir. Hayatımın 

son günlerinde, belki de hiçbir 

saadet duymıyacaktım ... Maa · 
mafih, bu davetinden dolayı sa. 
na teşekkür ederim. Artık rahat 

rahat memleketine dönebilir -
sin ... Ben sağ kaldıkça, senin ese 
rine burada hürmet edilecektir. 
Elveda!,, 

Ihtiyar \'ah}inin hakimane 
sözlerinden son derece mütehas. 
sis olan general onunla kucak. 

!aştı ve işçileıile a!'.kl'rkrinin re. 
takatinde, bakir ' ormanın ağaç
lan arasında kayboldu. 

EGLENCELER 
X Şuaı 

x Şuaı vehmı 

veren oyun· 
tar yapabilir•iniz . 
Bu da iki lambanın 
iki ayn A ve B şeyi 
nin gölgelerini be • 

Taze bir yumurta içinde bir 
civciv göstermek için evvela bir 
yumurta şekli saniyen bir civciv 
şekli mukavvadan kesilir ve bun 
!ar verlerine konur. Sonra ziya 
ona. göre tanzim edilir. Çerçeve 
nin şekli siyah bir bezle örtülür. 
O zaman yumurtanın şekli satıh 

ta terecıo:üm eder. İkin 
ci lambanın üzerin . 
den örtü k:ı.lcirrılır (1) 

Ve birinci lambanın 

üstü açık renk bir bez. 

le örtülür. Yumurta -
nın gölgesi hafit ola • 
rak teressüm eder.Hla 
buki civcivin siyah 
4ilgesi onun ortasında 

yaz bir saha üzeri. ~~~~::;:;:iimldmmmıp 
ne inikas ettirmek 
le olur. 
Gölgeleri beyaz per 
deye inikas edecek 
olan eşyanın yerle -
ri evvela beyaz sat
ha nazaran hesap. 

lan malı. - -
Şen Fıkral~r 

Çok okumuş 
Bay Peyami 

1t ~ ·• - Ben çok o-
~ kumuş bir in -

sanım .. Mu. 
hakkak ki, bü 
yuk eaıplerin 

yazdıkları eserlerin QÖ~tte üçü ~ 
nü okudum. 

Bay münekkit - Şu halde hiç 
şüphesiz "üç silahşörler,,i de o -
kumuş,.unuzdur? 

Bay Peyami - Üçünü birden 
değilse bile, muhakkak ki bir Ye 
ya ikisini okumu~umdur. 

BiLM ECE 

Yukanki resmin sol üst kö~e
sinde bir çok beyaz yuvarlaklar 

----
şiir 

KUçükler ve 
edeb)yat 

• 
(Mektepler kapandı.. Küçük 

okuyucularımızın içinde vakitle. 
rini yalnız oyun ve eğlence ile 
geçitroiyen\er. güıel yaıı )'az
mağa, şiiri anlamağa çalısanla_r 

olduğunu da görüyoruz. Aşağı • 
daki şiıri de bize henüz ilkmek. 
tebin üçüncü sınıfını bu sene 
bitiren daim! bir küçük okuyu
cumuz yollamış ve neşrini rica 
etmiştir. Biz de kendisini teb • 
rik ederek arzusunu yerine geti. 
riyoruz ). 

MEHTAP 

M elıtaplı bir gecede 
Bizim taras nurlar gibi; 
Şu denize bir bakınız: 
O da gümüşler gibi. 

Yıldızlar tıpkı çiçek: 
Penceremden de girecek, 
Gönlümü şenlendirecek, ' 
Ayın gümüş ışığı. 

Her evde bir ı.şık ı•ar, 

Denizde de şirinlik tıar. 

11 aııamn her nefesinde 
Mehtabın şiiri var. 

Lfüeli: Müfid Öger 

içine yazılmrş rakamlar göıüyor. 1!!2!!~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'-~==s~ 

sunuz. Bu rakamları, resmin sağ
alt kısmında bulunan boş yuvar 

laklarm içlerine öyle bir tarzda 
yerleştirmeniz lazımdır ki, be. 

her sıranın yekunu, $ağdaki yu
varlaklar içine yazılmış rakam. 

lar kadar olsun. l\1esel5 ilk sr. 
raya koyacağınız rakamları cem 

ettiğiniz zaman, 18 bulacaksınız. 
!kinci sırada 17 ve ilah ... 

Yalnız dikkat ediniz. yukarda 
ki beyazlann içinde yazılmı~ 

rakamlardan başka rakam kul· 
!anmamız memnudur. 

Bilmecemiz zor değildir. Biraz 

uğraşırsanız, hem güzel bir va. 
kit geçirmiş olursunuz, hem de 
çok gecikmeden bilmecemizi hal 
!edersiniz. 

Birinciye bir konsol saati, ikin 
ciye bir dolma kalem, üçüncüve 
büyük bir albüm ,.e anıca WO 
okU\·ucumuza muhtelif hediye -. . . 
ler v_ercceğiz 

Dünyanın en eski abidesi. ta. 

mamile hayvan kemiklerinden 

inc:a edilen, Vyomingdeki müze. 

dir. 

Kendisine Tom adı verilmiş 
olan bu balina, tam 88 sene müd 
detle, her sene Avustralya li -
manlanndan birisine uğradığı 
halde bir türlü yakalanama -
mıs ve 1930 senesinde, kendili. 
ğinden ölmüştür. 

Biliyor musunuz? 

Lokomotifin bir çok selefleri 
vardır. 1813 de İngiliz Bnınton 
,tarafandan yapılan bu garip lo
komotif, makinenin işlettiği iki 
garip ayak tarafından harekete 
getirilirdi. • 

I~rşın sıca.1< 

memleketlere 
göç eden kuş 
lar fırtınadan 

kat'iyyen yıL 

mazlar .. Bila • 
kis hiçbir yerde sığınacak yer 
aramadan rilzgar. yağmur ve fır 
tınaya rağmen, uçup giderler. 

~' •1, 
·AJ 
~_,..'y;r-

Kolibrilerin, 
dünyanın en 
küçük kuş 

cınsı olduğu 

malfundur. 
Size Kolib -

rilerin bıyıkları olduğunu söyler 
sek herhalde ha)Tette kalırsı -
mz. Fakat bu bir hakikattir. Son 
ra size, bu ufacık kuşlann son 
derece cesur döğüşçiiler olduğu 
nu söylersek buna da şüphesiz 

hayret ~dersiniz. H albuki bu da 
hakil<attir. 

.. ' <: 
Kanatlı hayvanların en küçük 

leri olan bu minimini rnahl(ıkla
Jann birçok şayanı dikkat husu. 
siyetleri vardır. 

Atmaca ve kargaların bu kü
çük ve cesur kuşcuklann hücum 
lan karşısında kaçtıkları sık sık 
görülmektedir. Dişi ve erkek 
kolibriler, yuvalarını korumak 
için, bütün tehlikeleri istihkar 
etmekten asla çekinmezler! 

Birçok kolibri cinsleri, bıyık. 
!ara, güzel ibiklere, ayaklar üze
rinde rengarenk tüylere \'e di
ğer süslere maliktirler. 

Vücutları ufacık olmakla be
raber, gayet kuvvetli ve sağlam. 
dır. İnce uzun kanatlan saye • 
sinde, şayanı hayret bir süratle 
uçarlar Ye bu süratleri sayesin
de, böceklerin en küçük bir hare 
ket yapmalarına vakit bırakma
dan onları yakalarlar. 
Diğer taraftan uzun ve ince 

gagalan, çiçekleri iyice delip 
gıda alamlarmı kolaylaştırıyor. 

Daniınarkah bir füim yediği. 
miz sebzenin, ahlaknnrz üzerine 
iyi veya fena tesirler yaptığım 
iddia etmektedir. 

Bu alimin iddiasına bakılırsa 
patates zihnin muvazenesine, 
düşüncenin rahat oluşuna yar -
dım etmekte fakat fazla miktar. 
da yenince, tenbellik aşılamak . 
tadır. Havuç bilhassa sinirilere 
iyi geliyor ve üstelik güzelliğe 
yardım ediyor. 

Ispanak enerji ve ... ihtiras u
yandırıyor, taze fasulye ise gü. 
zel rüyalar \'e sanat ilhamı veri. 
yor. Etten daha tonik olan be
yaz fasulyeye gelince, bizde çok 
yenen bu sebze, sinir cihazını iyi 
bir şekilde tanzim ediyor. 

Bezelye erkekleri eğlenceye 
kadınları da hafifliğe teşYik e
diyor. Lahnayla karnabahar, 
yaYaşlığa, sonra da ağrrlık, ka. 
balık ve hodkfun1ığa sürüklüyor. 

Metellkslz dünya 
~eyahatl 

Londralı genç 
bir sanatkar. 
cebinde mete 
lık olmadan, 
dünyayı, do. 
!aşmak imka • 

nını bulmuştur. Bu zeki adam, 
sırtında, bir çantayla, yaya ola
rak seyahat etmektedir. 

Bütün serveti, bir kaç kat ça. 
maşrr, beyaz resim kağıdı, si -
yah mürekkep ve bir fırçadan i. 
barettir. 

Na<:ıl yaşıyor mu diyeceksi -
niz? Gayet basit. Bu sanatkar 
resim yapıyor ve herkes ona gön 
lünden kopanı veriyor. Bazan 
ressam, lokantacının resmini Ye 
ya karikatürünü yapmak sure • 
tile kamım doyuruyor. 

Bu seyahat meraklısı rcs • 
sam, Avrupanm bütün büyük 
şehirlerini dolaşmış, hazan en 
muazzam otellerde ye hazan da 
köprü altlarında yatmak sureti. 
le, en lüks ve en sefil hayatı tat· 
mıştrr! 

Bir gün !sviçreye geçmek is.. 
terken, kendisini iki defa hudut 
tan çe,·irdiler. Bunun üzerine za 
vallı ressam, ümitsiz bir halde, 
karların içine yatarak başı ucu. 
na şöyle bir ilan koydu: ''Dün· 
ya seyahati yapan bir sanatkar 
uyuyor.,, 

Sabahleyin erkenden kendisi
ni bir köylü uyandırarak çiftli. 
ğine götürdü ve onun kamını 

doyurdu. 

Sanatkar ressam, A vrupanm 
hemen her yerinde, kendisini sr
kmtr ve açlıktan kurtaran meÇ
Ml dostlar bulunca, insanların 

hakikaten alicenap olduklarım 

dücıündü ve bunun ilzerine, bü. 
tii; dünyayı ayni Yeçhile dolaş
mağa karar verdi. 

* * * 

~ * * 
~J ~~d~e~~:~.r. 

' 

~ mış olan bu 
~ garip Alman 

.::.:- .:...- kadehinden şa 
~9 rap içmek İ· 

çin, kadehin üzerindeki ceylanın 
ağımı emmek icap ediyordu. 

Brezilyada hir 
cins kurba • 
ğa vardıı ki, 
bu garip kur -

bağa, bütün \"Ü 

cudunu şi~ire
cek kadar !azla miktarda su 
içtikten sonra, en sıcak aylarda, 
uykura dalar. 

HASEP, 
ÇOCUK SAY;-,.ASJ 

Bilmece kuponu 
2 TEMMUZ - 1938 



lstanbul mıntakasında 
fudbol faaliyeti 

Bu sene şimdiye kadar görülmemiş bir muvaffakiyetle kapandı 

Bölge asbaşkanı Mıtlıtar Uygur 

F enerbahçe-j 
i dare Heyeti 

E ir senede 250 fudbol nıaçı 
oynandı ve b ü t ün resnıi 

m üsabakala r neticelendi. 
Son ma~tcı müılafı Yaşaı ı lisaııs
sız oynatmak ıstediğinden ve 

hadiseler çıkmasına sebep 
olduğun da u 

Disiplin divanına veriliyoı 
Geçen pazar. Kadıköy stadında 

Beşiktaşla Fence-bahçe klüpleri a
rasında yapılan şild final maçı esna
sında bazı seyircilerin futbol ~anına 
karşı çirkin tezahüratta bulunduk -
!arından maçtan sonra yazdığımız 
yazıda bahsetmiştik. 

• O günkü müsabakaya çıkan F e-
nerbahçeliler müdafaaya Ankara
lı Yaşım koymuşlardı, hakem ttıt"a -
fınJan lisanslar kontrol edilirken 
Yaşzcın -lisanssız olduğu iÇin- oyna 
Y.amıy"cağı anlaşılmış ve hakem el
Jeki nizamnameye göre bu oyuncu
yu hiç kimseye sormadan oyundan 
çıkarması icap edeı-ken, nedense se
yirciler arasında oturan futbol ajaN 
Abdullaha <la danışmıı ve ondan son
ra kenJisini oynatamıyacağrnı kat'i 
surette bildirmişti. 

Bu vaziyet karşısında da takımda 
gol açık yerine konmuş olan Lebip 
derhal müdafaadaki eski yerine geç
miş, bir dakika sonra da Orhan boş 

olan sol açık mevkiini doldurmuştu. 
Yaşarın müsahakaya iştirak et· 

tirilmemesini bazı koyu klüpçüler , a 
jandan bilmişler ve bu zan - yukarı

da yazdığımız gibi- ajana karşı çic
kin tezahürat yapmalanna vesile ol
muştur. Şimdi, lisanssız bir oyun
cunun resmi bir müsabakaya iştirak 

edemiycceği klüp idarecilerinin bil
meleri İca pettiği halde, Fenerbahçc 
idıırc heyetinin aksine hareket edip 
lüzumsuz bir hadiseye sebep olduğu 
iddia edilmcktedia- ve İstanbul böl
ge ha§ kanlığı tarafından, F enerbahçe 
idare heyeti mıntaka disiplin divanı
na vcrilmiıtir. 

Ok atışları 
Okspor klübü azalan tarafından, 

Okmeydanında üç haftadır yapılmakta 
olan ok atışlarına yann da devam edi
lecektir. Davetliler, saat 14 de Ka
sımpaş::ıda birleşip Okmcydanma gid:
ceklerdir. 

Sıcakların tahammül edilmez bir 
hal aldığı ::;on günlerde nihayet şeh
rimiuleki futbol maçları da sona er. 
miş bulunrnnktadır. 

Bundan sonra önümüzdeki hafta
larda atletizm, deniz ve saire gibi 
yaz sporlarını seyredeceğiz. 
Dünyanın her tarafında . bazı pro

fesyoneller müstesna • amatörler ta
rafından aylarca evvel terkcdilen fut
bol biulc daima mevsimsiz , bal}lar ve 
mevsimsiz biter. Bu her sene ayni -
dir. 

Bu mevsimin başında da İederas -
yon reisinin tayin edilememesi, niha. 
yet İstanbul ajanlığına getirilecek za
tın bir türlü bulunamaması yüzünden 
lik maçla•rına ancak teşrinisani için. 
de başlanılabilmişti. 

Bu kadar geç kalınmış olmasına 

rağmen gerek lstanbul bölge merkez 
asbaşkanlığı ve gerekse futbol ajanı
nın büyük eenrjisi sayesinde bir çok 
temsili maçlaır ve şehir arası karşı. 
)aşmalardan başka, gerek lik müsa -
bakaları, gerekse milli küme maçları 
ve nihayet şild karşılaşmaları da ta. 
mamlanabilmiştir ki bütün bu rnaç:la
rm sayısı 250 dir. 

937 • 938 futbol sezonunda şehri -
mizde yapılan ve bir rekor sayılabile. 
cek olan bu iki yüz elli futbol maçr 
şunla:rdır: 

Birinci küme lik maçı 45 maç, bi

rinci Güneş. 
İkinci küme lik maçları : 55 maç, bi

rinci Hilal. 
Birinci (B) takımları: 45 maç, bi. 

rinsi 1. spor. İkinci (B) takımları 21 
maç birinci Kasımpaşa. 

Milli küme deplasman maçı: 16. 
Milli küme dört klüb karşılaşma61: 

12 maç. Altı klüb turnuvası: 5 maç. Bi 
rinci Beykoz. Şild maçları 22 maç. 
Birinci Fencrbahçe. İstanbul - Peşte 

müsabakası 1. lstanbul _ Bükreş mü
sabakası l. Yekün: 223. 

İstnnbul - Ankaıra muhtelitleri: 2. 
Ankarada. 

İstanbul takımlarının milli küme 
münasebetiyle İzmir ve Ankara se -
yahatıeri: 16. Fenerbahçenin Ankara 
maçları 2 Ankara.da. Galatasaraym 
seyahati 3 Yugoslavyada.. Fener • 
Tamşvar 2 1stanbulda. Galatasaray, 
I•'ener - Enosis 2 maç. Yekfın 250. 
Yukarıda da görüldüğüne göre, 

lst:ınbul klübleri bu mevsimde taıın 

Bar kohba futbul takımı 
':*'~l 

Şehrimizdeki Musevilerin teşkil etti/il eri Barkolıbo kliifn'i birinci futbol tal:ımı., 
son günlerde biiyiik bir faalt) cı gösterme ğc ve Jıcr lıafta mımtazam maçlar yap., 
mağa başlamıştır. Yukarda resmini koydu ğumuı Harkoltbo birinci futbol takımı son ı 

g'inlcrde yaptığı maçlarda gayet iyi ncticrlrr almıştır. ı 
lı!twa/ fakiyetli oyunlar oynadığı anlaşılan bu gençler, yamı Bey kozda, (reni. 

köy - Beykoz) klübilc karşılaşacaklardır. ı 

250 müsabaka yapmışlardır. Yukar • 
da yazdığımız gibi de teşrinisani için
de başlamış olan müsabakalar 26 ha. 

ziranda. nihayetlenmiş ve bütün res
mi karşılaşmalar • B takımları ve i -
kinci kümelere kadar _ büyük bir in
tizam içinde müspet' neticeye varıl -
mıştır ki, bu da İstanbulda şimdiye 
kadar ilk defa vakidir. 

Bu seneye varıncaya kadar ya şild 
müsabakaları, bitmez, ya birinci kil • 
me B takımları karşılaşmaları yarı

da kalır, yahut da ikinci kümenin B 
timleri maçlarına hiç başlanamazdı. 

Bu seneki müsabakaların e)serisi Be. 
şiktaş statlında yapılmıştır. Taksim 
stadında haftada iki, Fener sahasında 
da bazan bir, hazan da iki maç yapıl
mıştır. 

Geç başlanmış olmasına rağmen 

bütün resmi müsabakaları tamamla . 
mak muvaffakıyetini gösteren İstan
bul mıntakasiyle, çalışkan futbol aja. 
nını candan tebrik ederken, önümüz
deki mevsimdeki maçlara eylfıl için. 
de başlanması ve bu suretle lik mü
sabakalarında takımlara ikişer defa. ı 
çarpışmak imkanının verilmesini te • 
menni ederiz. 

Kasımpaşa güreşçileri 
Yarın Adapazarhlarla karşılafıyorlar 

., 

Kasım paşa giireşçileri 

Memleketimizin en büyük güreş klü plerinden biri olan Kasım paşa klübü 
yarın klüb binasındaki güreş salonunda büyük müsaıbakalar tcrtib etmiştir. 

İstanbul güreş seçmelerinde muvaffakıyetli müsabakalarını seyrettiğimiz 
Kasımpaşalılar yarın Adapazarın Gencay klübü pehlivanlarıyla karşılaşacak. 
!ardır. Yukardaki resmimizde Kasımpaşalr pehlivanlardan bir grup görülüyor. 

A jnerikallların 
A vrupaya gönderecekleri 

atletizm takımı 
Amerika atletizm federasyonu. bu yaz 

Amerikayı Avrupada tem'il edecek olan 
atletlerin listec:ini tcsbit etmiştir. Bu lis.. 
teye göre, Amerikanın mümessilleri şun
lardır: 

100 metre sürat koşusu: 
Prim Valere Vilbur - Grim, Adrian 

Talley. Ben Jon~on. 
200 metre sürat koşum: 
Robert Levis. l\taks Robinson, Edgar : 

r\Jac:on, Klid Jcfri, ' 
400 metre koşu: 
Hay .l\lallot. IIarold Gagle, Şarl 13cbcr, 

Vilbur i\liller. 
SOO metre: 
Jon Vudrof, llovmd nrok, 

l\1el Turti. 
1500 metre mukaııcmet: 

Hufbus. 

Romani. Glin Koningham. Çarlis Fen!;. 
ke, c;enc Venc:ke. 

10000 metre manialı: 
Floyd'!kncr, Jo.ef :'\Iaiilu key, Torna$ 

A tle l izn1 
Federasvonundan 
T. S. K. Atletizm fcıderasyonu 

B:lşkanlığmdan: 

2 - 3 Temmuz 1938 cumartesi ve pa
zar günleri Mısır ve Yunanlı atletlerin 
iştirakiyle Fenerlıahçe starlında yapı

lacak olan atletizm bayramı icin bilet
ler stacl gişesinde t:ılebe ve kii'.ri:l:lcre 
1 O kuruş ,büyüklere 25 kuruşa satıl:ı -
ccı.ktır. 

Dckard, Elter Stone. 
5()00 metre mukavemet; 
Don Las. Janes Limt. Jon ' fallis. 
10.000 metre: 
Lino, Lino .Mcnti, Coni Kelli Viktor 

Drigal. 

1 iO metre manialı: 
Fred Velkol, Ailen Tolmiş. Vud Tray, 

Cim I Iumfcrd. 
400 metrr mmıialı: 
:\fes Paterson. Jon Sortingans, Tom

!\lore. 
l'üksek atlama: 
Aler. Cilbcr Krutcr, Albriton. Hum 

bert Smit. 

Uzun atlama: 
Jak Robinson. .ı\nton, Prima. Cuy 

i\1aııucl. Kermit King. 
(Jç adım: 

Vilyam Bron. Hiney, Kint, dik Gans
ley. Sol Furt. 
Sırıkla yiiksrk atlama: 
Budday. Kcndills, Göğe Va raf. Korne 

Luis Varmcrdam. 
Gı'i!le alma: 
Francis Riyan, Vilyam, Yatso Dimitri 

Z:-ıitz!;. 

Disk atma: 
Kcn Kanpenter. Fiu Le,•j, l'drov Stro. 

dc, \nrlria Da\'İs. 
Cirit a!ma: 
Yilyam Rayt ı\tton Peri Yukmank, 

Rob Peobles. 

... 

l1lilge fııtlıol ajanı Abdıı11a1z -- -- -- -- __,, 
Vahap 
anıatör 

Futbol federasyonu 
böyle karar verdi 

Izmirin şöhretli futbolcüleriııdi 
Vahabın Fransada Rasing klübe it 
sabından sonra m<!mleketimize d 
düğü zaman, Fransız klübüniln P 
fcsyonel olması yüzünden Türk S 
Kurumt:nca Vahabın da pro!."c ... yo 
adde<lildiği ve bu yüzden de bir se 
denberi ~ayrüedere klüblcrden Ş 
takımında oynadığı maliımdur. 

Vahabın mUracnti üzerine vazi) 
uzun zamandır tetkik etmekte ol 
futbol federasyonu, nih::.yet inceieJll 
!erini bitirerek güzide merkez mub 
cimin amatörlüğüne karar \•crıniı; 
bu kararı da bu sabah kendisine tel 
liğ etmiştir. 

Türkiye Futlbol Federasyonu Re 
Danyal Al•yelin imzasını taşıyan t' 
mektubu aynen alıyoruz: 

"Gerek federasyonumuza ve gt 
rekse genel merkeı.e vaki müracs 
tiniz ve Rasing klübünün hakkını' 
daki mektubu incelendi. 

Buna nazaran Rasing klübilne • 
matör olarak intisab ettiğiniz ' 
Fransız federasyonu tarafından d 

;!~ıı~WP:t~uıısJL~~t vii'ilılii:ı~aa~ 
matörlüğe avdetinize ve amat 
kliiblcrden birine intisab ebnenizÖ 
mahzur olmadığı federasyonUJ111' 
zun 16·6.938 tarihli ve 20 numnrll' 
lı kararına atfen bildirir, ba§arılS
dileriz.,, 

• • • 
Bu suretle amatörlüğü kabul edil 

Vahabla görüştük. Hakkının tcslilll e 
dildiğinden memnu.n bir halde ol• 
sevimli futbolcümiiz: "Bundan sonf 
ne yapacaksınız, hangi klübe intis• 
edeceksiniz?,, sualimize: 

- Bugiin için vcrilmis hiçbir ıtnr 
rım yok. Ne yapacağımı, hangi klUl' 
gireceğimi birkaç gün içinde düşiill' 
ceğim. cevabını vermi5tir. 

----------------------~~ 
Barutgücü sahasındaki 

fu tt1ol nıa\·ları 
Bakırköy Barutgücü sahasında 1' 

rın yapılacak olan futbol karşıln~Jtl 
larmın programı şöyle tertib edilJ]'I 
tir: 

Saat 10 da Barutgücü ikinci ge 
takımı • Ege spor A takımı, saat 
de Barutgücü birinci genç takını.! 
Akmspor A takımı, saat lG da Bnrtl 
giicii B ta!:ımr - Hıubiye Yılr.,,.; z B ~ 
kımı. Saat 17,30 da Barutgücü A. 
kımı • Harbiye Yılmaz A takımı. 



Ceketin üzerlJHlckl lı;-lcınelcr., 

Öcqii işleri 
•• 

Orme ceket 
Bu güzel model, deniz mavisi kete· 

ninden örülmüştür. üzerindeki motif 
ler ye~il ve kırmızıdır. Bu ceket için 
425 - 450 gram yün ip1iği, 3 numaralı 
bir çift örgü şişi, 2 buçuk numaralı bir 

çift örgü şişi, 4 tahta ıdüğme, 6 numa ı 
ra madeni bir tığ lazımdır. 

Bu ceket J'erse o'"r .. ·ı .. ··1·· n· gu ı e oru ur. ır 

s:ra düz ve bir sıra ters örgü yapılır .. 
!:'e~arları tığla örülür. Tarif ettiğimiz 
olçuler 42 beden içindir. 

Bundan daha geniş beden için arka
da 14 örgü, önün her kenarında 8 ör'7ü 
ilave edilir. Ceketin boyu da 3 santrm 
lı::ı :far uzatılır. 

Orr.:ii tarzı (üç ııunıaı l'l şiş ile) 
. ON -- Her kenar için 52 örgüden 
:şe başlamalı.!Icr sırada bir örgü arttı 
rarrk f2 y! kadar çık:nalı. Karşı ke
~cırda her iki tarafta bir örgü eksiltme 
lı. ~rgü 14 santimetre olun.ca, her 3 
sanıtmetrede bir örgü arttırmalı. 

. 3 santimetreye gelince kol yerleri 
1 i~n ev~ela 4, sonra 6 sırada ikişer ör
gu cksıltmeli. 48 santimetrede evvela 
6, sonra 4 örgü eksilterek, en 10 san. 
tim kalıntıya kadar birer örgü eksilt • 
mekte devam etmeli. 

Onün sağ kısmını örerken. aşağıdan 
1 G santimetrede birincisi ve 35 santi
metrede sonucusu olmak üzere dört il
mik açmalı .. 

ARKA - 92 örgü olarak 14 santim 
örmeli. Sonra her sırada kenardan bir 
Örgü arttırmalı.Kezalik 30, 31 inci ve 
66, 67 inci örgüler arasında da birer 
örgü arttırmalı. Bu ara arttırışları bir 
sıra yapmalı, ve bir sıra yapmamalı. Bu 
arttırışlar beş defa tekrar edilmelidir. 

Aşağıdan itibaren 38 inci santimde 
evvela her kenardan bir defa 3 örgü, 
ye:ii defa da birer örgü eksiltmeli. O. 
muz başlan için ön kısımda yapılanla 
rın tıpkısını yapmalı 

KOLLAR - 2,5 numaralı şiş üzerin
de 52 örgüden başlamalı. 3 santim Ör· 
meli. Sonra örgüleri 3 nuır.aralı iğne 
üzerine geçirmeli. 9 saP1timetrede ke. 

narda birer örgii, arada her altı ör· ·· 'e 
bi rörgü arttırmalı. 

48 santimetrede de birinci sırada 3, 

----~ On 'c arknnın °:'eınnsı •• 
i!:inci:ie, iki, üçüncüden itibaren birer 
eksilterek 60 santimetreye kadar çık
malıdır. 

CEPLER - Cepler için 32 örgüden 
on santim örmelidir. üst cepler, 28 ör

güden 9 santimetredir. 
BtRLEŞTIRME - Çiçekleri işle· 

diktC--"1 sonra dikmeli, dikiş yerlerini il 

tü ile ezmelidir. 
Bütiin ceket bir sıra basit tığ örgü 

sü,bir srra yanmezik örgü ile örülür. 
Tahta düğmelerde örgü ile kapatılır. 

Gi.in geçtikçe sıcaklar artıycr. 

Sıcak, tuvaletin 
düşmanıdır! 

Sıcak, ır.akiyajları soldurur ve sıcak 

ta burun arlar in an kcnaini yorg1,ln 
hissedçr,. Kısa bir tabir ile sıcak tu'l~ -
lctin odüşmanıdır. 
• Onun için aşağıdaki nasihatler bu 
sıcak günlcrclc tuvaletini düşünen ba
yanların işine yarayabilir: 

1 -Elbiseler ince vesade olmalıdır. 
Ağır tuvaletler yazın sıkıcı olur. Yaz· 
lık iç çamaşırı tek bir parçadan yapılır 
sa çok rahat edilir. Amerikalıların yaz
lık kıyafeti ne kadar rahattır l 

2 - Kendinizi yorgun hissettiğini.& 

vakit tüylü bir havluyu çok soğuk su } 
ya batır:nız ve bu havluyu iki elinizle 
tutarak ensenize sürünüz.Musluğu a 
çmız, bileklerinizi akar suya tutunuz. 
Kulak arkalarını ıslatınız. Yorgunlu 
ğunuz geçer, rahat edersiniz. 

3 - imkanı varsa gümle bir kaç 
rlefa makiyajınızı tazeleyiniz. Ve kışın 
yaptığınızdan daha az boyanınız. Yüzü
niize krem sürmeden evvel soğuk suya 
ufak bir parça pamuk batırınız. Boy
nunuzu ve yüzünüzü bu pamukla sili • 
niz. Eu suretle kan daha kc'1ay deveran 
eder ve mesamat sıkı§ır. 

4 - Eğer deriniz yağlı ise, alnınızı 
yüzüniizü kolonya ile siliniz. Fakat göz 
kapaklarınız üzerine kolonya siirmeyi 

nız. 

·-~_:-'-----
'- ,,.---. -==-· -

Pliij 
Yaz tamamiyle geldi. Çocukların mektep tatilini 

lıeklıyen aileler sayfiyelere gittiler. Denizden uzak yerlere 
gidenler kır elbiselerini, deniz kenarına gidenler de ma
yolarını ve ptaj elbiselerini düşünüyorlar. Bugün verdiği
miz örne~Jer, bu düşünceleri bir parça olsun ortadan kal. 
dıracaktır. 

Solda ve üst taraftaki resimde gördugiiniiz model, ikı 
uygun renkli ve çizgili ketenden yapılmıştır. Bu robun 
etek kısmı kısadır, ve bir eteklik manzarasını verir. Bu 
elhiı;enin kenarları heyaz trik?dandır. 

Gene e:ı iistte ve sağda bulunan resim, bu sene çok 
moda olan geniş paçalı külotlar için güzel bir örnek ola-

Dl 

J 
. 
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yolar 

I 
I 

I 

bilir. ~lodcl<leki örnek üzerinde göze çarpan motifler be
yaz emprime kumaştan yapılmıştır. Elbisenin göğüs kısmı 
bir ikindi elb:sesi kadar zariftir. Klasik manto mavi yün
liidcndır. 

Altta ve sağda gördüğünüz model, göğüs açık şort, 

emprime pamuklu kumaştan yapılmıştır. Kenatldaki §C. 

ridler mavi ketendendir. Kolunda kırmızı hafif bir manto 
vardır. 

Diğer resim ı;ayet iyi kesilmiş bir mayo .. · 
• . yu gosten-

yor. Bu may~nu~ hususıyetı satenden yapılması ve askı~ 
ların ayar edılebılecek şcküde düğmeli oluşudur 

1 
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&IZU 
Yazan: Gerald K~lton -··- Çemren: ır. K. 

Saatler geçİ1Jor .•• Baronun verdifi 
mühlet bitmek üzere/ 

- Ne diyorsunuz.? 
- Garib tesadüfe dikkat ediyor 

musunuz? Bu kadın, casusluk yaptı
ğını sandığımız bir adamın metresi • 
dir ve M. Mord~vntı ölüm gecesi ar. 
kadaşından ayırmağa muvaffak olan 
da ayni kadındır. 

- Yanıldığınızı sanıyorum. Bu genç 
kız katillerin şeriki cUrmU olamaz. 

- Peki ama, M. Mordavntın ölü -
münü müteakip onun rahatsız ve ber
bad odasını alelacele neden kiraladı? 

- Onu bilmem. Fakat bu, binba§ı 
Kardeni bulmamıza yardım edecek 
•mi? · 

- Tabıi. Bir an için tahminler! 
öoğru olarak kabul edersek binbaşı 
Karden şimdi yattadır. Bu yat dostu. 
nuzun ortadan kaybolduğu gUnden -
beri kumarhane önUndc demirli du • 
ruyor. 

- O halde ne yapmalıyız? 
- İşte mesele burada. Benim salfi. 

hiyetlcrim mo..hdud. Eğer M. Mor -
oa\'ntın katillerinin yatta bulunduğu
na dair elimde kat'i delil olsa gemi 
kara suları dahilindeyken belki araı;.. 
tırma yaptırmak mes'ullyetini üzeri
me alabilirim. Fakat maalesef elimde 
hiçbir de111 yok. Böyle bir delil elde 
edinceye kadar bir eey yapamıyaca. -
ğım. 

- Eğer onu gemide nrzusuna ra.ğ. 
men tutuyorlarsa kurtarmanın yolu
nu ben bulurum. 

Polis müdUrU omuzlarını silkti: 
- Bu sizJn bileceğiniz iş Maylord. 

Bana gelince; Olgn Bedruşkamn fzl 
üzerinde yUrümek niyetindeyim.. 

xvın 

Sıcaklar basmıl}tı. Ter isinde ka. • 
lan Gilssi'nin aklına bir deniz banyo
sunun ne kadar iyi olacağı geldi. Bu
nun tedaisiyle de Olga Bedru~kayı 
hatırladı. Yolda giderken de, gol! bas 
tonu içersinde bulduğu ktiğıt aklına. 

geldi. Olga bir kaç lisan biliyordu, 
belki bunun mfuınsını o anlıyabilirdi. 

yat Denisle beraber Almanyaya ha
reket edecekti. 

Erika kararını vennişti. Saat altı
da iskelede bulunacak ve filhakika 
plrutlar teslim edilmediği takdirde 
doğruca Lord Strctf orda giderek ona 
hn!dkati anlatacaktı. Böyle yapmak
la Almanyaya ihanet ctmif} ve yemi· 
ninde hanis olmuş olacaktı. Fakat bu 
mm ne ehemmiyeti vardı? Denisl 
kurtarmak için o her ~eyi göze al • 
mıştı. 

Son yirmi dört saat içinde fikirle
rinin ne kadar deği§mi5 olduğuna 
kendi!i de t}aşmıştı. Denise olan tı§kt 
ona Almanyayı, başka mlllcUerin gör 
diikleri gözle, ilk defa olarak göster
mişti . .Almanya eğer harbi istemiyor· 
sa hiç olmazsa buna göre hazırlan • 
maması lazım değil miydi? 

İdeoloji dU§manlıklnrmın Avrupa • 
da bir harbe sebep olmak tehlike51 
yok muydu? Halbuki o ve onun nesli 
harbin nasıl bir facia olduğunu, do
ğurduğu ecfaletlerle pek yakmdan, 
blzınt yaşıyarak görmüşlerdi. Hayır, 
harp çıkmaması lbımdı. 

Geçirdiği buhran yUzUnden de o • 
kunuyordu. Gözlerinin altı mol'armıo
tı. GUssi bile bunu gördü ve şöyle tef 
sir etU; 

- Sefahate dU§tU zavallı! Faz.la 
kokteyl içiyor ve geç yatıyor. Milda· 
ha.le etmeliyim. 

- Sizi gördüğilmc çok memnun ol· 
dum . .M. Riger ..... Son zamıı.nlarda be· 
ni ihmal ctmeğe ba.elıımııtmız. 

Bu karoılayı§a pek sevinen delikan· 
lr, ağzı kulaJdannda, cevap verdi: 

- Bana GUss> diye hitap etmenizi 
rica. ederim. !nglltercden gelen eski 
d08tlarla beraberdim. Fakat hep sizi 
dUr;UndUm. 

- Teşekkür ederim. Binbaeı Kar -
denden ne haber? 

- Meydanda görünmüyor. Ne ol
du ar.aba diye merak etmeğe bile baı 
tadım. 

Erika şaaırdı. Baron planını değif
tirmiş. Dcnisin mektubunu GUesıye 

Olga, Güssiyi görünce h~n yanı- göndcnnekton vaz mı geçmiuti? 
na koştu. Delikanlı bunu kendi lehine - Peki nına mektubu~ Mektubunu 
tefsir etmekten geri kalmadı. Erika almadınız mı? 
filhakika onu gördUğUne sevlruni!jti. Güssi hayretle cevnp verdi: 
Geçirdiği buhran artık tahammül e- - Hayır, mektup almadım. 
<ıilmez bir hal almı8tı. Bütün gece u· Sabahleyin acele ile açmağa \'akit 
yuyamamt§, dil§ilnmck, plii.n tasarla- bulamayıp golf pa.ntnlonunun cebine 
mak ve ümit etmekle vakit geçirmhıı- koyduğu mektubu unut.mu5 gitmiott. 
ti. Saat durmadan ieliyor ve Baronun Sonradan elbise değiştirdiği için mck 
verdiği milhlet sona yaklaşıyordu. tup r;imdi otelde kalm112tı. 
Yatın motörU o ak§am saat altıda Erlka, Denisin blöf yaptığım artık 
rıhtımda bekliyccckti. Planlar 0 saa· iyice anlamıştı. Kareısında ağ:ı:ı a.çık 
te kadar teslim edilmediği takdirde hayı etle ona bakan budala sencin 

~11111 rnamtn111:1•11EI1Dı~w•• 
Dün gece saat birde, Griffit'in gidip yatacağı sırada! 
- Arkanıza atkınızı alın da gelin, kimseye gözükmeden 

bahçenin ta ucuna kadar gitmek istiyorum, dedim. 

.. 

hiç bir §eyden haberi yoktu. Kurtu • 
lu§ ümidi kalmamı§tı. Gen~ kızın ha· 
§1 döndü, gözleri karardı, bayılacağı
nı anladı ve başını masaya da.yadı. 

Denis mahvolmuştu. 
Güssi tel~la haykırdı: 
- Garson! Garson! Çabuk bir kon· 

yak getirin. Sıcaktan oldu her halde. 
Haydi §unu için. Şimdi daha iyisiniz 
ya? Şöyle deniz kenarında biraz dola
§ahm, açıhrsrnız. lki dakika sonra 
bir §eyiniz kalmaz. 

Erika, GUssinin yıı.rdımiyle deniz 
kenarına kadar adeta sUrUklendi. 
GUssi gölgede bir yer buldu, oturttu. 
Genç kızın haline çok acımıa ve üzül· 
mUrıtü. Bu hayatın ona uygun dü§rni
yeccği ô.şikardı. İ5te zavallı daynna
mamı§tı. Bu i~ bırakması l~mdı. 

Bu mevzu üzerinde uzun bir nutka 
b~ladı. Sonunda kendisini methe baş 
ladı. 

Erikanın hiç dinlemediği ve hatta 
duymadığı nutuk bUsblltün faydasız 
da olmo.dı. ÇUnkil o sırada yavaş ya
vq kendini topladı. Nutkunun sonun
dn Gilssi o sabah golf bastonu içinde 
'':.ılduğu klğıttan bahsetti ve: 

- lyilesincc bu kağıdı s3ze göste
receğim, dedi. Galiba almanca... Al
manca bilirsiniz değil mi? 
Doğrudan doğruya kendisine tcv -

cih edilen bu sual Erikayı dalgınlığın
dan çekti. Genç kız uykudan uyanan 
bir adam haliyle sordu; 

- Evet. Neden sordunuz? 
- Bah11ettiğim kağıdın üzerindeki 

yaıılarr almanca sanıyorum da ..... 
- Kağıt mı? 1\e kağıdı? 
- Mordavntın kağıtları.... Dcnis 

aramış bulamamıştı. Bcrı buldum. I- · 
yile~in de bir gün size gösteririm. 

Erika yerinden sıçradı. Birden iyileş 
mişti. O kadar temeruıi ettiği mucize 
nihayet kendini gösteriyor muydu? 

Fakat budala delfkanlıya karşı bi
le olsa ihtiyatlı hareket etmeliydi. 

- Bu kAğıdı gönneyl pek merak 
edlyorum. M. Kardenin bulnmadığı 
§eyi bulmanız da ispat ediyor ki siz 
yaman adamsınız! 

- Ta bit! Şans meselesi diyecekler 
bulunur belki a.ma mesele öyle değil. 
Ben golf bastonunu elime alır almaz 
if)i çaktım. Bakın i5te Mğıt. 

Erika bir bıkıı;tıı. bunun mevzuu 
bahis plan olduğunu anladı. Fakat 
GtiB!li'ye bir ~ey belli etmedi. 

- M. Mor<lavnt Alimdi her halde .. 
tunları ya.un adıım anC'e.k bir filim 
olabilir. 

- Yazılar n~ye dair? 
( Dct·amt Var) 

Hiç sesini çıkarma.dan peelmden geldi. Ah! Rene'ciğiın, in· 
san neler, neler hissediyor! "Acaba gelecek mi? gelmiyecek 
mi?,, diye tatlı ve kısa bir helecan geGirdikten sonra baktım, 
bahçeye bir gölge gibi kayıverdi. Biz. de önümüze kimse çık· 
madan, gideceğimiz yere varmı§tık; Griffit'e: 

- Hiç şaşmayın, dedim, baron dö Makumer burada, zaten 
ben de sizi onun için getirdim. 

Çeviren: INluıruooaın 

-!\5-
Gene ses çıkarmadı. Fclipc; 
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Hüseyin in 
Vazan: Ma S. 
yanına döndüğüm 

zaman, onu, çocukların kafasını 
kesmekle meşgul buldum 

-52-
Çci:uklarda uyandı bu sırada.. iki 

yaş ndaki, bir şey anlamacftı.n etrafına 

bakınıyor, dört yaşındaki korkak ve 
yaşh gözlerle bir kenarda duran baba
sının kanlı başına, anasının saçlarını yo
larak ağlayı~ına bakıyordu: 

Hüseyin, Haydarın karısının bağm
şından korktu. Sesin 'duyulmaısrndan 

ç;ekin<li, kedi gibi üzerine atıldı, bir 
mendille ağzını tıkadı, sonra kamayı 

göğsüne sapladı, sekti, bir daha sapladı. 
Bir de karnına veretti. Onun da kafa
sını kesti, kocasının başının yanına fır. 
lattı. 

Bu müthiş manzarayı gören, öteki 
kadın, can korkusiyle kapıya atıldı. Fa
kat Mehmet önledi. Bırakmak, dışarı 

koyuvermek istemedi. Kadın acı acı bir 
sığlık savurdu. 1şin tahammülü kalma
dığını anladım. Artık iş çığırından çık· 

mıştt. Ben de bıçağımı sektim, kadının 
bacaklarının arasına soktum, bir de sol 
memesinin üstüne ıdayandım, JCanlar 
içinde yere yuvarlandı. · 

Hüseyinin yanına döndüğüm zaman, 
çocukların kafasını kesmekle meşgul 
buldum. Onları da öldürmüş, başlarım 
gövdelerinden ayırmıya çalışıyordu. 

- öteki karıyı ne yaptın?. Hakladın 
mı?. 

- Evet ... 
- Ala., Olüsü nerede?. 
- Kapının öniinde .. 
- Orada kalması doğru değil.. İçeri 

getirin ... 
Mehmed kollarından, ben de ayakla. 

rından tuttuk, öteki ölülerin yanına 

koyduk. B~şları kopanfmı§ d~rt çcşet 
yanında başlı bir ölli. 

Bunu gören Hüseyin; 
- Böyle olmu.. Bunun 'dil .ba§tnı 

kesmek tlzım ... 
Dedi. Ve sonra ölünün yanına yak • 

la~tı, başını kesti, ayırdı, öteki başların 
yanına koydu. 

Kulilbeyi aramaya ba~ladık. Öteyi, be
riyi kazdık. Döşeme tahtalarına varın -
cıya kadar söktUk. Bütün bu araştırma
larımızın sonunda elimize, kırk beş al. 
tın lira ile değersiz bir yüz:Uk geçti.. 
Bunları aldık. kulUbcden çıktı. Odata. 
rımıza geldik, paraları payla~tık. yıkan
dık, temizlendik. 

KhTiLLRRt KAN ı:'UTAR MI ? 

Ertesi gun, öğleye >doğru İ§ meydana 
çıktı. Bütün ~ehir cinayet haberiyle 
~alkındı, durdu. Haydarm kulübesinin 
örıü mah~er yerine donmUttU. Halk me
ralda. heyecanla bekliyor, bir ıeyler 

öğrenmek, görmek arzusiyk sabırs1ı· 

Janrp duruyordu. 
• H üseyinlc ben de kalabalık arasında 

idik. Cinayet yerinde korkusuz ldolaşı· 
yor, etrafr dinliyor, mUstantikle jan· 
d~rma ~uınandanının kafa kafaya kc
nuşmalarını seyrediyorduk . 

Bir aralık buradan uzaklaşmak, git· 
mek istedim. Çünkü aklıma kôtU kötU 
şeyler gelmeğc başlamıştı. Büyüklerden 
işidirdim, adam öldürenler, kaçtıktan 

sonra ellcrinıde olamadan tekrar cina. 
yet yerlerine gelirler. Oralarda dolaşır· 
larmı§. V c muhakkak orada yakalanır· 
!armış .. 

Buna da : 
- Kan tutması 1 derlermiş .. 
Bunu batırlıyarak üiktUm. Kendi 

kendime: 
- Acaba beni de mi kan tuttu. Bura· 

Zarda dolaşıp durmam kan tutması nu 
yoksa?. 

Diyerek işkillenmeğe başladım. Ren· 
gimln sarardığını anladım. Yüreğim 

kuvvetli kuvvetli atıyor, hafif ten terli. 
yordum. 

Hüseyinin yür;Une baktım. Onun da 
rengi sararmı~, limon ' gibi olmuştu. 
Korkmıya başladım. Bir dakika evvel 
buradan savuşmak istiyordum. Fakat 
ayaklarım yürümiyordu. Sanki mıhlan· 
mıştı yere. Bir hamle ettim, kalabalığın 
arasından çıkmıya çalıştım, bir kaç a· 
dım yürüdüm. Nerede olduğumu anla· 
mak için etrafıma baktım. Bir de ne 
göreyirp. Kulübenin ta önünde değil 
miyim?. 

;ı ıa<;lım, ap ı tbt "OJaınn-;-Xafali{ a 
bir §İmşek saktı .• Hatırıma ıene; 

- Kan tutması 1 •• 
· Geldi .• Gözlerim kulübenin kapsında 

mütemadiyen bı.ınu dü§ünüyor, bura 
dan uzaklaşmak iııtediğim halde, kabil 
değil ayrılamıyordum. 

Bu sırada, nasıl oldu bilmem, gözle. 
rim jandarma yüzbaşısının gözlerine 
ilişti. Bana bakıyordu. 

Başımı önüme eğdim. Oradan savuş· 
mak için bir adım attım. İşte o kadar ... 
lkin:i adımı atamadım. J;ındarma ça
vuşu önüme cıktı, dedi ki: 

- Biraz gelir misin? Yüzbaşı isti· 
yor. 

Yüzbaşının yanına doğru giderken 
etrafıma baktım. Hüseynin yanında da 
bir jandarma vardı. O 'da arkamdan ge· 
Jiyordu . 

Yüreğim sızladı. O dakikada (kan 
tutması) na inandım. 

(Devamı Var) 

.v..w1wq·ı~~"·J":~w-· .. ,l'll'l_:ı• ... ı~iıl""lw-!!)·· .. ·-mr;·~··ı·ı ... 1".m1""C.-a:B• 
Ağaçların altmda bir kaç defa scssiıce gidip gclmietik; ni" 

hayet o da. heyecanını yenip söz söyliyebildi: 
- Benim budalahğıma hükmedeceksiniz; saadet beni öylo 

huysuz etti ki ne kuvvetim kaldı. ne de aklım; fakat hiç ol .. 
mazsa şunu bilmenizi isterim: Sizin münasip görüp yaptığınız 
her hareket benim için mübarektir, mukaddestir. Size olan 
hürmetim. ancak Allah'a olan hürmetimle mukayese edilebi· 
lir. Zaten mia Gri!fit burada. 

Ben hemen: 

- Beni niçin çağırdınız? dedi. 
Heyecan içinde olduğu sesinden belliydi; gecenin slikune· 

tinde elbiselerimizin hışırtısı, kum UstUndc ayak seslerimiz 
.. gayet hafif olmakla beraber - sinirlerini son dereceye kadar 
germişti. 

gibi hareket ettik; attık hislerimizi, hnllerimize uygun bir ha· 
le yUkncllmemiz lbımdır. Geçen gün dü§tüğliniiz zaman ölsey. 
diniı, benim de ölünceye kadar namusumu temizlememe imkan 
kalmazdı. 

- Mis Griffit bizJm için değil, b~kaları için burada, dedinı· 
l\arde~çlğim, o adam beni anladı. Bana en hUrmctklranc. 

en mütcvazrnne bakırıla bakıp: 
- Mis Griffit btırada. olmuaydı da bi~ elbette gene o bu· 

radaymış gibi hareket edecektik, dedi: insanlnrın karı:mnda 

olmadığımız zamanlar do. Allah'm huzurundayız; baekalarmı11 
saygısından ziyade kendi kendimizi ı11aymamız.a fhtiye.cı· 

mıı vnrdır. - Size yazamıyacağrm bazı §eyleri söylemek istiyorum 
da ....... dedim. · 

Griffit bizden beş altı adım öteye gitti. Gece tatlı, çiçek 
kokan gccelerdendi; o anda ıhlamurların tatlı karanlrğı için· 
de, onunla hemen hemen yapayalnız, başbaşa kalmaktıın ade
ta baş döndUrücü bir haz duyuyordum: ayın ışığı konağın cep
hesine vurduğu için ıhlamurların ötesinde bahçe parıl parıl 
parlıyordu. Biz karanlıklar içinde, önümüz aydınlık.... Şimdi 
herkeslerden glzlcdi&imiz, fakat yarın herkeslere bildirilen bir 
nikaha. mlincer olacak aşkımrzda öyle değil mi? Her ikimiz f. 
çin de yepyeni olan ve her ikimizi hayretlere dUşüren bu vazi· 
yetfn zevkine kendimizi biran bıraktrk: sonra ben: 

- Gerçi, dedim. eli°llemin söz "tnıcsindcn korkum yoktur; 
fakat sizin bir daha bu nğaca ve bu duvara ~ıkmanıza razı de· 
ğllirn. Siz ~e. ben de şimdiye kadar birer mektep çocuğu imişiz 

Baktım, sapsarı olmuştu; devarn ettim: 
- Sizi o halde bir gören olsnydı ya annemden, ya benden 

eUphe ederlerdi... . 
Hafif bir sesle; 
- Affedin, dedi. 
- Siz, dedim, caddeden geçin, sizi görmek i!tersem pence-

reyi ac;arım; fakat sizi de, kendimi de öyle bir tehlikeye at
mam için muhakkak çok mühim bir şey olması lazımdır. Ne 
diye bu kıtdıır ihtiyatsızca islc.>r gördünüz de beni de daha bü
yük bir ihtiyatsızlığa, bu akşam buraya gclmeğe mecbur et • 
tiniz? Şimdi benim hakkımda kimbilir ne kötü bir fikir edin· 
diniz. 

Gözlerinde yaşlar belirdi; bunlar, benim için, dünyanın 

en güzel C'evabıydı. Gülümsiyerek: 
- Hiç şüphesiz, dedim, bu akşamki hareketimin pek uy~ 

guruıuz bir ~ey olduğu kanutinde8iniı. 

Ona. elimi uzattım <Bu halimi tasavvur edebilirsin) ve: 
- Tee<'kkUr ederim. Fclipe. dedim. Her kadın, kendini an· 

lıyan bir erkeği l!evebilir, ben de her kadın gibiyim. 
Fakat sonra parmağımı dudaklarıma götürerek: 
- Dikkat edin, dedim, "Sevcbllfr,, diyorum. Size vennel< 

istediğimden !azla bir Umit bcılemenizi istemem. Ben kalbimi 
anC'ak onu okuyabilecek, ıınlıyabllecek bir erkeğe vereceğinı· 
Onun hisleri de, tıpkı benimkiler gibi olmasa bile, benimkiler 
kadar geniş, benimkiler kadar yUksek olmalıdır. Kendimi ol· 
duğumdıın bilyUk göstermek istemiyorum, çUnl:U benim meıl· 
;\'~t dive kabul ,.•tı~ı,., Jıı .. ,•nrın. birer kunur tıayılaC'ak taraf· 
la.rı da vnrdır. fnknt bende o huylar olmasaydı, doğrurJ ç 11< 
esef ederi:lim. 

CDevımı v.1 
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Firarileri, başlarında rı geçeni anlatıyorlar 

O tnnlUllhalKk.alK kD lb>Dır ceanavaır<dlo;; 
canavaırDaıron etn venelb>ftDDır u 

K.ür~k kaçkınları, öldürdük leri 
arkaaaşiaı ırzın bac :ı.ğını, 

) /,aracİğerinı kız artıp 
) nasıl yemişı eı ? 
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F rlANSIZLARI~ ''Ölüm adası,, 
na götimiliırken kac;;mağa te· 

şebbus eden bir kürek mahkümu mü. 
heyyiç- hatıralarını söyle anlatmakta
dır: 

"Noel gecesıydi. Do!mz kişı kaçma
ya karar venniştık. Dokuzumuz da 
c;;~kt~~~~ız cefadan o kadar bıkmı§tık 
kı butun tehlikeleri gör.e almış her 
rıe pahasına oluna olsun kaç~aya 
aurıetnıiştik. Fırsat bu fırsattı. ~oel 
gecesi olduğu için nöbetçiler sarhoı
tular. Usulca gecenin karanlığında or. 
"llana daldık. Biraz ilerde, nehrin ke
ıarında , calıların arasına bir kano 
o;aklanııştık. Hemen içine athyarak 
kendimizi nehrin cereyanına koyuver 
iık. • 

Firar hazırlıklarımız bıze pek paha
.ıya mal olmamıştı. İçimizden biri ka~ 
noyu civardaki yerhlerden çalmıştı. 
Bu, lastik ağacından oyulma, otuz ka. 
d;m boyu olan sağlam bir tekneydi. 
l elkeni eski pantalonlardan ve ha -
mak bezlerind<'n yapmı~tık. Su koy • 
tnak çin kamptan bir de fıçı aşırmış. 
nehirde bulabileceğimiz bir noktaya 
batırmıştık. Yanımızda kahve, pirinç, 
tapyoka, konserve sütü, sığır söği.işü 
ve bir hrvenk de muz \'ardı. BütUI' 
bunları yüz franga tedarik etmiştik. 
k Maroniye gelmiştik. Sekiz kişi var 
~\"Vetiyle kilre'tlere yükleniyor bi-

tı.miz de s 1 d" , d ?ray a umende duruyor • 
u. Üç saat sonra on Uç mil yol ka 

dt~_lnıış. nıhayet nehrın denize dökUI· 
u~: 

6U noktaya ''armı!'ltık. Şimdi artık 
onUmuzcı k B e oca Atlantık denizı vardı. 

k u sırada dilmPntle duran Marsilyalı, 
anonun · d Bask' 1<:1n e. boylu boyunca yatan 

a seslenmiAti · 
dı; Ra~~i kıtlk. b~kaltm ! dtntze geL 

B Al dunıeni eline! 

1 aksk dirsekl.-rinln ılzerinde doğru-
ara rrurıldandı; 

dı,'; Ço~ hastayım. Sıtmaya yakalan. 

n 
. galıba. Burada drnlz sakin. Tek

eyı · k sız Ullanrn ilerde dilmene ben 
gecerim. ' 

Kararfıtn aritt•kçe uı11klat•• 
Yorduk 

S U sakindı. Marsılyalı wrluk 

1 
çekmeden tekneyi ilerde yük-

se en dalgalara doğru sevketti. O, bu 
f ırar işini tertib eden adamdı. Lakin 
denizcilikten hıç anlamıyordu. Zaten 
ı ... · . 
ıııırnızde Baskdan baeka denizden an. 
h~n yoktu. Bask kendi rivayetine 
gore iyi bir gemiciydi. Zaten aramıza 
da ondan kabul edilmişti. 

Artık sahilden epeyce ac;ılmıt. yel
kenimizi ac;mııtık. RUqlr biçimsiz 
Yelkenimizi titirdikçe teknemiz ileri 
doğru atlıyor, Golibi burnundaki fe
ner gitgide arkamızda ufalmaya baş
lıyordu. 

Kaçma hazırhkJıları beni o kadar 
J'Ormuştu ki, bir mUddet aonra uyuya 
'blmıtıa Koca Manelin kaim, gtır 
"'91yle QYlftdıfımı hatırlıyorum. Mar
seJ: 

._ Bakm! Gökgürilltüaü gibi bir 1e11 

var! duyuyor musunuz? diye bağırı. 
yordu. 

Şimdi hepimız kulak kesi~miştik. U
zaktan uzağa derin bir gürleme sesi i. 
şitiliyordu. Söze başlıyan yine koca 
Marsel olmuştu: 

- Bu gök güı ültüsü olamaz. çünkü 
çok devamlı. 

GürUJtü gitgide yaklaşmaya, art • 
maya başlamıştı. Polettı birdenbire 
oturduğu yerden doğruldu: 

- Korkarım sahile çarpan iri dal
galara doğru gidiyoruz. Bu se.s ona 
benziyor! 

Marsilyah kocaman elleriyle Bask. 
ın omuzundan tutarak silkmeye başla
dı: 

- Yapış bakalım dümene herif! ı-u. 
lar •zm•i• bqladı. Bıs tfü lein dilin
den anlamıyoruz. 

Baak inliyor, fakat kalkmaya te • 
tebbüa etmiyordu Manilyalı onu tek. 
melemeğe başladı: 

- Kalksana Bask! Tehlikedeyiz. 
Ben denir.den hiçbir l!ICY c;akmıyo • 
rum. Seni bur11,·a nirin getirdik? u. 
yuyuın diye mi? c;ahuk yapış dUmene 
yoksa karıAmam ! 

Bask doğruldu. Sonra ı:fz?erınden 
yaşlar akıtarak itiraf etti : gemici fi. 
lln değılmiş, sırf kendisini dt alma • 
mız ic;in denizciyim diye uydurmuş. 
inliyor. aj!1ıycır, h<'pimizc!en a)TI ayrı 
af diliyordu. 

010m bo Y IJŞlllff~I 

ŞlMDt karşıl~tığımız tehlıke 
bütün ı,:ıplakhğı ıle ortaya 

çrkmıttı. Sıkı bır rüzgarın c:nune ka. 
tılarıık büylik hır s1 retle ılerlemeye 
bqlıyan teknemız bırdenbıre ilk bü
yük dalganın içine sap'anıvermişti. 
Bu dalga kanonun içini su ile dol • 
dunnuştu. tık darbenın şiddetivle ko

ca MarE.t>lin bıleği ~ıkmış. o. bir elini 
kullanamaz olmuştu. Tam bu sırada 
evvelkinden daha büyük ıkinci bir 
dalgaya gi.imU1ml!ştük. Artık kano. 
muz, ıçine dalan sularla adeta C:eniz 
seviyesinde yilunefe ba~lam1ştı. He. 
pimiz ellmi7.e geçirdiğimiz kaplarla 
delıce bir gayr('tle su boşaltırken, 

Marsilyalı da küreklere dayanıyor, 
tekneyi ileri doğru sevke uğraşıyordu. 
C-c;Ur.cü bir dalga aırtlarımı7.dan aş • 
mıı, yelkenimızi direkle beraber sö • 
kUp !"ÖtünnUptü. Dördüncü bir dalga 
muhakkak ki hepimizin ölümü ola • 
caktı. Şimdi. kadere boyun bi'kme!< 
mecburiyetinde olanların tevekkülü i- \ 
le onu bekliyorduk. Dakikalar ~eçi. 
yor, heyecandan kulaklarımız uğuldu· 
yor, fakat artık dalga gelmiyordu. 
Bir mucize kabflinden iri sahil dal • 
galarmdan kurtulmuş. sakin bir sa
tıhta yüzmeye başlamııtık. 

Koca Mareel Bukın ıslak böğrüne 
bir tekme indirerek bağırdı: 

- ~e bütün kabahat bu herifte. 
Az kaldı kıkırdıyacaktık. 

Bu hendmede dümen de dalgalarla 
gitmı,ti. Artık ne yelkenimiz. ne di • ı 
reflmiz, ne de dümenimiz \"ardı. lçe. 
cek 1Uyumuzu deniz auyu mahvetmiş-

ti. Komanyıımızm hemen hepsi dalga. 
laı la gıtmı. ti. 

Hafıf bn· ı uı".ıt esıyordu. Hemen 
gömleklcriınizı çıkartarak iki kürek
ten yaptığımız dırcğe bağladık ve 
ı üzgara tabı olarak bılnıl'dıgımiz bir 
ıstıkanıcle doğru ılerlemeye başladık. 

Günl'ş do•idıığu vakit, birkaç mil i· 
!erde. ufukta bır ağaçlık gözümüze i. 
!imişti. Rüzgarla o istikamete doğ • 
ı u ıkrl meye ba hıdık. Go:-unürlcrde 
artık saiıılde path~an kocaman dal • 
galardan e~rı yoktu. 

Kanoyu çamurlu bir sahile bastır
dık. Komanyamızdan kalan bir ÇU\'al 
konserve sütü sırtlıyarak ağaçların 

altına doğru yürümeye başladık. Ar· 
tık yuhımuza denizden deva ma imkan 
yoktu. Orada bır gece ıstırahat ede • 
cek, sonra ormanın içınden Paramo
riboya doğru yilriımeyt> <;alışacaktık. 
Oradan büyücek bır yelkenli aşırıp 
Venezuellaya gıtmeyı düşünüyorduk .. 

Kanonun dıbinde, deniz suyunun 
silrükleyıp r-oturemt>dıği bir parça 
tapyoka kalmıştı. Bunu aramızda 
taksım ettık. 

idam kttrHrı ! 8 U sırada koca Mar1el ile Mar-
silynlı bırıbırlerine manıdar 

manıdar bakışmışlardı. Bu bakışma -
da Baskın ıdam kararını okur gibı ol. 
muş ve Urpermi~tim. 

Bu bakış Baskın da gözünden kaç
mamıştı. Maamafih fazla yorgunluk
tan \'e sıtmadan olacaktı ki, kaçmı • 
yor, herk(:S yeı ınde duruyordu. 

'Şım1i Marsılyah onun karşısına 
dıkılrnıştı İkisı de dık dık bırıbırleri. 
ne bakıyorlar, sanki akıllanndan ge
çenleri birıbırlerinın gozlerinde oku
maya çalışı)orlardı. Sonra hır küfür 
savurarak Marsılyah sıçrayıp Baska 
delıgetli bir yumruk ha\'ale etti. 
Adanın sükunetim acı bir feryad 

yırtmış, Bask yere kapanmıştı. Mar • 
silyalı sankı hıçbir şey olmamış gıbi, 
büyük bır soğukkanlılıkla onun ha. 
reketsiz vücudunu ayaklarından çeke
rek deniz kenarına sürükledi, orada 
yarı suyun, yarı çamurun içinde bı· 
raktı. Dalgalar onu derinlere sürükli
yecekler, köpekbalıklan da o pis man. 
zarayı ortadan kaldıracaklardı. 

Bu, kartı~ımızd;ı.nberı işlenen ılk ci 
nayetti. Mucrimler kolonısındcn ay • 
rılahysa daha ikı gün bile olmamı~tı. 
Maamaf h arkadaşlarım kıratta adam 
lar için bu bir cınayet değil, idamdı. 
Bask, kendi canını kurtarmak için se. 
kiz adamın hayatını tehlıkeyc atmak· 
tan cekinmnmişti O, herhalde bu feci 
akıbeti hak etmişti. 

O gün yola koyulduk. Kabil olduğu 
-kadar sahile yakın yürilyorduk. Ça • 
murların ve kumların içinde bata çı. 
ka yürilmek cok %0r oluyordu. Kum 
sinekleri e!ımizi yüzUmUzU sokuyor 
yüzümüzden kanlar sızıyordu. Gec~ 
d~llardan ve yapraklardan bir çadır 
vucuda getirerek yattık. Burada siv
ri.sıne'der o kadar büyük ve çoktu ki, 1 
uyumağa imkan yoktu. Ümitsizlık ı. 
çinde ellerimize ve yUztimüze çamur 

sürmşlük. Lakin bu da fayda etme • 
mıştı. Hele çamurun kokusu dayanı
lamıyacak derecedeydı. Şafak söker 
sokmez yola koyulmuştuk. Fakat bi • 
tik bir haldeydik. Fakat bu haşarat 
yatağından bır an evvel kurtulmak i. 
çın hepimızde kuvvetli bir arzu var
dı. 

Öğleye doğru tam karşımızda deni
zı görmüş ve sola saparak tahmini • 
mizce içcrlere doğru yol almaya baş
lamıştık. Aradan bir saat daha geç· 
miştı ki, denizi yıne karşımızda gör. 
dük. Cüssece grubun en ufaktefekle
ri olan Robert "'e ben birer ağaca tır
manarak keşfe başladık. Karadan de. 
nir.e doğru uzanan uzun, yassı bir 
burnun etrnf ında dolaştığımızı anla • 
mak uzun sürmedi. Onu baş4nbaşa 
katetmcdıkçe asıl karaya ayak basa
mıyacaktık. Şimdi geri dönmek icab 
edıyordu. Demek o kadar taban tep. 
memız boşa gıtmişti ! 

Geri dönüş de ilerleyiş kadar mr 
oldu. Ancak bir gece sonra ilk başla
dığımız noktaya ulaı:ıablldık. Ertesi 
sabah vazıyetlmizi uzun uzun konuş
tuk ve kabıl olduğu kadar süratle 
Fransız Guıanasına donmeye karar 
verdık. 

Açhk korku1u 
C, U yapabıleceğimiz en makul 

hareket olacaktı. Çünkü yiye. 
ceğimiz bitmek üzereydi. Oralardan 
yiyecek tedarıkı imkanı da yoktu. O 
istikametten baska bir yola saptığı • 
mız takdırde giınler günü çamurlar 
ve orman ıçınd n yürümek icab ede
cektı. O zaman hcpimız aç kalacaktık. 
Çunku ormar.dan sılAhsız yiyecek te. 
dank etmek ımkansı~ı. Halbukı Ma
ront nehrı bulunduğumuz yerden an
cak otuz mıl uzaktaydı. Bir kere onun 
sahılleı(ne ayak tasanak oralarda 
saklaııabilırdik. 

Bu düşünceyle şarka doğru yola ko. 
yulduk. Ertesi günün akşamı Maroni
ye varacağımızı umuyorduk. Koca 
Marsel ile Marsilyalı önde gidiyorlar. 
Ellerindeki ufak baltalarla bize yol a
çıyorlardı. Fen } andaki üç kişi ile 
beraber onların arkasından yürüyor
dum: Rohert il c;ingene de en arka • 
elan grliyorlı>rdı. Çingenenin bir ba. 
ça3ı tahtaydı. Bu, onun süratle 
ı er'emesjnr manı oluyordu. Onun a
ras:ra yere dü. tiiğUnü ve güçlükle 
kalktığını görüyorduk. Benden bile u
fa!<tefek olan nohert, ile çingene 
kanıp•ıırıheı i gayet sıkıfıkı arkadaş • 
tılar. Şimdi de biribirlerinden ayrıl. 
mıyorl:ır, düşüp kalktıkça biribirleri. 
ne yardım edıyorlardı. 

Bütün gün ormanın içinde yürü
dük. Marsilyah ile koca Mıtrsel yo -
ruldukları vakit baltaları biz alıyor
duk. Çingene ile Robert bu işten la. 
tisna edilmişlerdi; çünkü bu iş için 
çok cılız, çok beceriksizdiler. 
Akşam Ustu yolumuzun Uzerine bir 

dere çıkmış. orada gecelemiştik. Yak. 
tığımız ateşin ba'4ında hissemize dü
şen konserve sütleri yedik. Marsilya
lı uf arak bir kaplumbağa yakalama-

ğa muvaffak olmuştu. Bunu aramız. 
da taksim ederek büyük bir iştıha ıle 
adeta yutmuştuk. Ertesi günü erken. 

den yola koyulduk. 
Öğleyin yenecek bir lokma yiyece

ğimiz yoktu. Yıne kutu sütü ile iktıfa 
etmeye mecbur kaldık. Akşam üzeri 
büyücek bir ırmağa raslamış, orada 
kamp kurmaya karar vermiştik. Ro
bert ile çingene hala ortada yoklardı. 

Robeı t, kayıı>! 

A LTI kişı b&.şb:ışa vererek mev
knmizi tayıne çalıştık. Tah • 

mınımize göre daha ancak yarı yolu 
katetmiştık. Aç ve bitaptık. Kalan 
yarı yolu nasıl yürüyecektik? Şafakla 
beraber yola çıkarak olanca hızımız. 
la ~arka doğru yüı ilmeğe karar \er
dik. Maronıye nekadar çabuk varır • 
sak bizim için o kadar iyi olacaktı. 
Biraz sonra da çingene grupumuza ie. 
tirak etmışti. Yalnızdı. Roberti sor -
duğumuz zaman onun hastalanarak 
geri kaldığını, beş on dakikaya ka -
dar kendılerine yetışeceğini söyledı. 

Aradan bır saat gec;;tıği halde Ro
bert görünmemişti. Hepimiz ormana 
seslenmiş, fakat bir cevab alamamış
tık. Marsılyah gıdip onu aramaya ka
rar verdi. 

Marsjlyalı hemen hemen bir mıl ka
dar ormana sokulmuş, fa!!at Robert. 
in izine tesadüf edememişti. Artık 

dönmek üzereyken geldikleri yolun 
kenarında, ağaçlardan kesilerek üst 
Uste yığı'mış birkaç dal parçası na -
zarı dıkkatıni celbetti. Ani bir merak 
ve ilpheyle iğilmiş ve dalları kaldır
mı tı. Robertın henüz sıcak olan ce
sedı dalların altında yatıyordu! bliı. 

niln yüzü kan içındeydı. Marsılyalı 
onu yUzükoyun çevirdıği vakit kafa
sının arkasında irı bir yarık yeri gör
dü. Bu, ona cingenenin topal bacağı
na istinatgih o!sun diye taşıdığı ko. 
caman sopayı hatırlattı. Hemen ora
cıkta Robertin komanya torbası du
ruyordu. Torba boştu. 

Marsilyalı feleğin çenberinden •geç
miş, pişkin bir adamdı. Kampa dön. 
dllğU vakit Robertin izinı bulamadığı
nı söyledi. Fakat sonradan öğrendiği

me göre o bizim gönnediğimiz bir sı
rada koca Marseli bir kenara çek • 
miş ve vaziyeti anlatmıştı. Bu ıkı a
dam, yani Marsilyah ile Koca Marsel 
gayet iri cüsseleri dolayısi!e birıbir • 
leriyle pek arkadaştılar. Biz Robertin 
bu ini gaybubeti hakkında nazariye
ler yürütürken çingene kemali safi • 
yetle Marsilyahnın fikrini soruyor: 

- O benim en iyi arkadaşımdı! di
ye adeti ağlıyordu. 

Mar:'ilya!ı ona hiç cevab vermiyor, 
kamp ışlerıyle meşgul görünüyordu. 
Marsilyahnın bir iş behane ederek 

çingenenıa arkasına geçtiğini görclWı. 
Bu hareketinden çingene de fllpbe • 
lenmiş, başını ona ~virmi§ti. Tam bu 
sırada koca Marsel birdenbire çin,e: 
nenin Ustüne atlamış eUndeki usun bt. 
çağı onun kalbine yerJeştirmf,tf. Bu 
hiç beklemediğimiz Ant hareket hepi. 

.co...m ıı fncide) 
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D=Dakkolfi1 :zafcerrü 
Milli Hatay 

Fıra ıııı B< o Dı1 lYI n DngDOtereve cevabı 

Bombardımanlar 
meşrudur 

Bundan böyle ingiliz gemilerine 
dokunulmamasına 

gayret edilecek 
Davamız halledildi 

' _. Boştara/ı 1 incide 
§ağıdaki neticelere mlincer olduğu öğ

renilmi§tir: 

1 - lki memleket araaında bir 
dostluk misakı aktedllme!i için ~re .. 
yan eden müzakereler neticelenmi§ .. 
tir. 

2 - İl!lkenderun Sancağının dışın. 
da \'e içinde Fransa ile Türkfyenin 
mügter(lken ve müsavat esasına müs.. 
teniden emniyeti temin etmelerine 
dair ukert bir itillf aktedilmiıtlr. 

3 - Bilhasu §imdiden Sancakta 
bulundurulacak olan TUrk ve Franıız 
mUaavi kuvvetlerini tesbit eden bu iti. 
llfın bir tatbik protokolu imza edil· 
mittir. 

' - Bilhasaa Türkiye ile Frarunz 
mandaaı altındaki arazi arasında hu. 
dut ve iyi kom§uluk meselelerini tes. 
bit eden Franaa • TU.rldye • Suriye 
Jtbirllfine dair bir beyanname imıa.. 
sına intizaren Türkiye, Suriye ve 
Fransa. e.rasında bir statü tesisi is· 
tlhda! edllml§tlr. Altı ay müddetle 
muteber olan bu beyanname ahkft.mı, 
altı ay daha temdit edilebilecektir. 
Pariste anlıtşmtt matbuata 
nıısıl bildiri ldı? 

Parls, 1 (A.A..) - Anadolu ajnn 
eının l\ususl muhabiri bildiriyor: 

DUn haber v~rcllğlm sfbl Hatay 
hakkındaki Tilrk - Fransız milza
kerclerinln iyi bir neticeye ,·ardığt 
buglln öğle nzerl Fransız hariciye 
nezaretinde natır Bay Bone ile bU
yUk elı:imlz Suad Davnz tarafından 
reşnıen matbua.ta tcblf~ edllmfş. 

tir. 

Sp,at 1~ 115 te bUyUk elçimiz Sqad 
Davaı. refakatinde mUstc~(lr Cl)IM 
Hazım, başkMl.D Sf ret ve tkinci kA
tip Rıtkı oldu&;u halde hariciye ne. 
ıaretine Gitmiş ve doğruca. hariciye 
nazırının daireşfne alınmıştır. 

saat yİrıma. dotru do. bUyllk eı. 
glmlıtıı huzurlle rıızetecller kabul 
edUmlştir. Bu mernşim esnasında 

bUtun Fran11ıts Ç'azet~lerlntn ıiplst 

muhabirleri ve TUrk uıatbuatı na. 
~ına <l~ ben hazır bulunuyordum. 

Evvela. B. Bone söze başlııdı ve 
'bunu mUteakip Parla bUyUk eıctmiz 
vecill bir cevapla mukabele etti. a. 
Booc, ve J,l, Sua,d Davaz samhnane 
•urette birbirlerinin ellerini liıka

rak k~rtıhklı te~ekkUr YO tebrikte 
b\lluntlular vo mUHkereleriıı netl
colenmesf ne yardım ~dşn oalışma -ukadeıolarım dı ıltaylıle andı-

lar. .. 
Pransa Hariciye Naıınnın 
'Ankara z1yareti 

' "!$ütUn akşam ~Eızetelerl birinci sa
yİfala.rmda Fransız hariciye nazırı !
ıiTU~kfye bilytık elçisinin beyanatını 

1 ~ 

tebarüz ettittrek neşreylemekte \'e 
JJ. &ne'nin Eyltılde Ankarayı ziya. 
ret cd~rek- iki ~emlclCet arasındaki 
mÜahedeleri imzalıyacağını yazmak. 
tacfno. 
Fransız Harlclye Nazırının 
,.erdiği Jıahat 

1 'Parla, ı (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Hariciye nazırı B. Bone, Tilr~lye 
nln Parls bUyUk elçisi )3. Suad Da. 

vazı kabul etnıfştf r. 
a 

Saat 12,15 te sazetecUer de na-
zırın odasına alınmış ve B. Bone, 
heden asırlık dostluklarını yeniden 
ihya e_tmek olan Fransa ve Türklre 
arasındııkl roilzakereıerın ınetrnt ne 
tlceslnl tebarilz ettirdikten $Onra 
demiştir ki: 
.,- lskenderun davası, iki memleket 
arR.larındakl mUnuebat11. alt rouh .. 
telif meseleler bakkmcla (~niş bir 
tıklr tcntıslne vesile vermlotir. 11-
Jceındcrun davasınm halli lıakfkat
te, TUrktye ile Frann. ve Surt7e ~ 
' ....... ...,, 
raaındald uıunasebetltrfn ınunt•ıaın '. ... ............. ... 
ıa,tmhnası davası Sle ıyrılmaı bir 
JJUthı1et"" arieylemektedir. 

Jhtlllt/ ka111lıkl1 bir anlaşma ılh 
ntnt~ 119"'muzakere .. olunmuştur! • 

Du meselenin llkide edilmesi key 
flyetl Ye mahalli lhtllAfların do
~urduğu güçlUkler, iyi anlaşılması 
Jcln, Fransıı .. Türk anlaşmaları 

çorçevesi dahiline konulmalıdır. 

Fransa, 1921 anlaşmalarının, zım .. 
nen, Sancağın 'l'Urk unsurlarına hu. 
sual bir vaziyet vermekte olduğu. 
nu kabul etmiş, Türkiye <le kendi 
tarafından aruıl bakımından alA· 
kadar bulunmadığını tekU eylenılf· 
Ur. 

Asker! anlaşma, Fransa. vo TUr. 
klyenln Sancak hakkıııda beraber 
Uzcrlerlne aldıkları carantlyi tcra 
eıtmelerlnd~kl tartları tesblt eyle
mektedir. 

lkl genel kurmay tarnfından ka. 
bul edilen protokol, Fran111 ve 
TUrk kuvvetlerinin le blrıttlnln 
ı>ratlk oeraitlni tuplt ~tmektedir. 

J•"rt'"' .. a. ile TUrklye araıunda hu .. 
dut mtlbadelcslnl ve iyi komşuluk 
rnUnaacbatın1 tanzim eylemeğl tatil\ 
dat eden Uç tararıı muku·eıerıame, 
aktolunmak )•olun<\adır. 

Akdt•nizin şark havza15ında bu. 
gllnkli mu,•nzenr.nfn takviyesini is· 
tihdaf eyliyen Jt""ransız • Türk dost. 
luk muahedesi imzalanmak üzere
dir. 

Bu neticelere Yaran gBrll,meler, 
Fransız Türk mUnaschellerlnln dal
ma hazır oldu~u itimattan hiçbir 

ıarnan ayrı kalmamıştır.,, 

Elçimizin sözleri 
B. Suad Davaz, verdi~! cevapta, 

he riclye nazırı B. Boneuln anlaşma 
ıihnlyetinl ve başvektl Daladlyenhı 
cl(ldf hare~~tlnl övmUş ve sBzleriM 

.'.:fOYl\i~e:v.am vtnılştir: 

" ...... Sam;ak mescl~i. hakikaten Türk 
.. Frnusıı dofitıuğu icln katı bir tın. 
tıhan tşşkU eylemlştır. Bu dostlu~ 
bu imtihandan, her zamaııkhıden 

kuvvetlenmiş olar•k cıkmaktıldır. 
llirlcac defa asırdlde Türk - Frap.
ı:nz mUnasebetlerintn her sabada il\ 
kişarı ve ş1k1Jaşmaşı için yeni bir 
devir acılm3ktad1r. İki memlelfetln 
sulha karşı olan derin bağlıhklu~ 
ve aralarında mevcut menfal\tlerln 
tesnnliclU, Franşız - Tür){ - Suriye 
muahedesinin pek -yakındı\ imzası 

ile de yenid~n bir kQre daha teyit 
edilmiş olacaktır,,, 

Fransıı gaıetelerinin neşriyatı 
Paris, 2 (.A.. ,/l..) - Havas ajansı 

tebliğ ediyc>r: 
Gaz.eteler, Frıınşız • Türk itilftfının 

imzası <;lolayı~iyle mUttefikan mempu. 
niycUc.ı;ini beyan etmek~çlirlcr • 

Pöti PariZiyen gıı.zetcsinıJe Burg, 
diyor ki: 

"Frnnsayla Türkiyenin §arki Akde.. 
niz havza.ınndaki mü§terek menfaat
leri telif edilememeleri yüıUnd~n mu
tazarrır olm~ktaydı, C:imdi bu menfa. 
atlerin telif edilmesi hor nolçtadan 
mcmmmh·eti muçibdir. 

Türkiye, Atatürk'ün dt\haaile asri • 
lefjtirilmiş bUyük bir müelUmau dev
letidir. Nüfuzu, bütün vş_sati Asyada 
hişşedilmektc olan bu devlet, Karade
ni~e Akdeniz arasında bir ttnahtar 
vaziyetindedir. Fransa isin daiına bü. 
yUk bir kJymeti olan bu devletin doşt 
Ju~ bugün, Almanyanm mevzilerini 
ia.rka doğru ilerlettiği ve yeni bir 
~aidad demiryolu tahayyül ettiği bir 
şıraoa daha büyük bir kıymeti haiı
dir ... 

Ekselsiyor iaıetc:sinde Mar~l Peyi, 
§t>yle yazıyor: 

"Bu itilafla müziç lskenderun sancağı 
ihtilifı, sulhun idamesi ve şarki Akde
nizde ter.akki ve ref ahm inki~file ayni 
suretle alakadar Qlan 'Türlciye ile Fransa 
arasında jyasi ve ııskeri te,rikt mesai, 
dostluk ve tesanUt tezahQratJ feklinde 
inkılap etmi_ştir. 

Bu hadişenin ehc!Mliyotini öl~mek i. 
çin Türkiyeyi 1914 de orta AvrnJ)I imM 
rıtorluldarile !ttifak etmm 1evkeden fe. 
ci hatayı hahrlatnıa)f lbımdtr ... 

Epok ıuetcsinde Ponadlö §6yle yuı
yor: 

''Birkaç asırlık Fransız • Türk dostlu· 
ğu İskenderun işinin halledilmesi dola
yısile kuv\'etlenecektir. Ingilterenin ikti. 

&adi ve mail sahalarda geçenlerde Türki· 
· ye ile akdettiği itilaflardan sonra ıelen 
bu itilaf yeni bir sulh unsuru mesabesin. 
dedir. Almanyanın lrundan sonra diğer 
iarp devletlerinin Avrupanın cenubu 
§arkisindcld menfaatlerini nazarı itibara 
alması IAzımdır. 

Ordr gazetesinde Gh·et :.öyle yazıyor : 
"Muahede ~rkf Akdcnizde &tatüniin 

muhafaza edilece~ine dair kati bir taah
hüdü ihth·a etmektedir. Avrnapda cere 
ran eden hc\dlscler ve imparatorluğumu. 
zun etrahnda dola~n ihtiraslar karşısın
da bu itilafın yalnız ~imdiki değil ileride 1 

• 

her ihtimale lcar§ı koymak hususundakı 1 \ "o!ıinsiyanın bombardımaııı e$nasınaa bıt ton 
kıymeti de kolayca aıııa,ılabilir.,. b" tt~ı 

lngiliı gtmilcrindcn ''Rmedia$'ııı 

Nihayet Popüler guetesindc Leru 
ıöyle diyor: 

"TUrkiyc ile yapı!an iti1U, Fransız 

- İngiliz işbirliğini de takviye etmekte· 
dir. ÇUnkü İngiltere son zamanlarda 
Ankarada büyük bir faaliyet göster .. 
mittir. 

Şimdi yapılacak iş, Suriye >Ve Lüb. 
nan ile alrdcdilen itilafları tasdik et· 
mekten ibarettir. Bu, çok arzuya §a• 
yandır. Çünkü, Fransa, bu suretle Tür. 
kiye ile arasındaki dostluğun araplarl~ 
te~riki mesai siyasetine mAnl olmadığı· 
nr isbat etmek imk!nını elde edecektir, 

Galata da 
bir kumarhane 
l>Un akşam basıldı 
Polis, ıdün ak§arı;ı Galatacla bir ku• 

marhane baamı tır. lfü kaç gtin evvel 
yapılan ihbar üzerine Galatada. Müra. 
kip sokağında Şevketin evinde kumar 
oynandığını öğrcni!mi~ ve ev sıkı kon-. 
trol altını alınmıştır. Memurlar her ıc· 
cc bir; çok kimselerin eve girip sıktığı. 
nı (:örmüşler ve nihayet dün akıam bir 
fırsatını bularak en kalabalık bir ~a
manda baskın yapmışlardır .• 

Evdeki büyük salona ~irildiği ı:°'man 
bir s-ok kimselerin, içlerinde bir de ka
\:lın bulunduğu halde şaşkın bir ı halde 
öteye beriye ka~ıştıkları görülmüş ve 
hepsi yakalanmı~ur. BUyük bir ma11a
dada bir çok fi~ler ve paralar bqlun -
muştur. 

Yapıhm ara1ttrma~n cvd~ m\.ikem. 
mel kumar tertib~tı olduğu anlaıılm11· 
tır. 

Ev sahibi Şcvlcct, öteden beriden 
zen,in kim,eleri buraya dUıürtmekte 
ve kumar oynatmaktadır. Y•k•lanan .. 
lar yedi erkek, bir (le k~ındır, 

Erkekler Şevket, Mehmet 'f aıçı, 
Rahmi öıku§a, Halid Akay, Rııa lnee
su, Şakir Duman v«; Ömer, kadın da 
Hasibe Yılmazdır. 

Saatt.e 329 li llometre 
Va~in.gton, 2 (ı\.,\.) - Uçan Kale i

çinde 8 kişi olduğıı halde ~~mbe gü
nü Marşfild • Kaliforniya -dan Lanaley. 
fild - Virjini • ye kadar bila tevJl\l(uf uç· 
muştur, 

Tayyare saatte \•asati 329 kilometre 
süratle 3730 kilometre katetmi,tir. 

Fiapa 
Açık şehirlerin hoın 
bardımanını protesto 

etti 
Kastel Gandolro, 30 (Hususi) -

İlk defa. olarak Papa açık şehirle. 
rltı bombardıman edilmesini protes
to etmiştir. Papanın protesto notat!ıı 
il~ general Frankonun bundan 
tsonra açık ı,ehlrlerln bombardıman 
edllmiyeceğl hıı.kkında verdiği c~

vap ta ne,rolunmuştur. 
Bundan h•eka. Papanın Tokyoda 

bulunııp mUmeeııill de yine Japon 
JıUkftmetf neıdlnde te1'ebhUste hulun 
mu, ve aynl ıuretle ceYap almış. 

tır. 

Londra, 1 (A.A.) - lngilterenin 
Salamankadaki baş.ajanı Hodg .. 
son, bugün hariciy~ nezaretine gide. 
rek birkaç taat kalmı~t1r. MalUın ol. 
duğu ilzere liod_gson lngiliı goroi· 
lerinin bombardım~m hakkında Fran
kocu İspanyol makamları nemin. 
de son zamanlarda yaplığı teşebbileı· 
ler hakkında bugün Lord Hnlifaksa 
izahat verecekti. 
Fı aııkonun teklifı ne imilf! 
Londra, ı (A.A.) - 1'"rankonun In~ 

giltereyc verdiği cevnP! .. 1 Almerla'nın 

bitarafla§tır1lmas1 hakkında ev\'elc.oe 
yapılan teklifi tekrar ederek yeni hiç 
bir teklif ileri sUnnediği teeyyüt ey. 
!emektedir. 

Bu busm~tn yapılan teblığata göre, 
Fran)(o hükumeti hUcumların In .. 
giliz gemilerine bilhassa yapılmadığı .. 
nı bildirmektedir. Salamanl\a, Curohu.. 
riyetçiler elinde bulunan limanlard~ 
müesses harp cndilatrisi eebebile ya.• 
pılan hücumlarm me§ru olduğund& 
ıarar eylemekle ve ekser gemilerlo 
İngilizlikten istifade ederek lıarp ka. 
çakçılığı ıle meşgul bulunduğunu ilL 
ve etmektedir. 

Bununla beraber, İngiliz hükumeti,. 
nin arzularını tatmin için, Salamanka 
hükümeti Cumhuriyetçi mıntakado. " 
bulunan bir limandıı bir emniyet sa. 
hası tesisi hakkındaki teklifini tek • 
rar etmektedir .. Bundan böyle 1ngiliı 

gemilerine dokunulmama!5rna gayret 
olunacaktır. Yalnız Salamanknnın as· 
keri hedefleri bombardıman etmesi 
huıusund&ki "bütUn hukuku mah
fuz,, bulunmaktadır. 
Çcmb~rluyn Mmm~ini ile yine 
gizlice konuşuyormuş 
Çemberlayn geçen ~ubatta olduğu 

gibi , btı senf!'nin haziranında da mı 
Musol ini ile. hariciye neıarelinin ve 
mutad kanalların haricinde görUeme
lerde bulunuyor? 

Bıı suali ıııo: an "Deyi! Herald'' lngi. 
liz baevokilinin Muısolini i1e doğru. 

dan doğı uya muhaberede bulunduğu
nu ve Franko tayyıtrclerinin 1n:;iliz 
gemilerini artık 'bon1bardn:ıan etme
meleri hususunda tavaıs:-~~unu l!tcdi. 
ğinl yr.ııyor. Mue!)lini buna daır "LC'. 
mlnat" vermt~ur. 

-==-~~-~·;--ı 
oı uşmc er en ngiliz Ye tal-

yan hnriciye nezaretlerinin, Ronıada
ki İngiliz elçisinin haberleri olmımı~
ttr. 
Yeni bomhnr<hmanlar 
Valansiya, 2 (A.A.) - Frankist hava 

kuvvetleri dün sabah Segarhei bomhardı 
man etmi~IQrdir. Sivil ahaliden 8 ki~i ol· 
mü~. 14 kişi yaralannıı~tır. 

Radio . Norte'un bildirdiğine göre 
Frankistler cumhuriyet(ilerln Anudane 
muka\'emetine rağmen be~i. $ola ,.e La· 
gorcttayı işıı:al etmişlerrl!r. 

Bir otobiis bugün 
fabrika duvarına 
çarpıp parçalandı 

Bu.gün sa~t ı~.ao da Çarşıkapıda bif 
Qtoblis kar~ısma cıkan bir tramval a çarn 
mamalc i~in ~ofôrün direksiyonu kırma. 
sı ile suratı~ cacldede byh.man bir f abri. 
]\anın i~ine kadar girınis ve ön kısmı ~ır. 
çal anmıştır. 

Ilaçli eri yapan 3408 numaralı I\urtu. 
luş • Beyi\ııt otobüsü.dür. Hcr~l\et i~in-

de kimse olmaması ile niıf usca ıa) iat 
yoktur. 

QtobUs ~yaııdq. doğru giderken 
kazayı yapmış ve Qst\Uıe yıkıl~n flb· 
r~kanm du"arı ile parçalanrn1otır. 
Kaıaya uğrayan Çuş1kap1da Yıl. 

dız kıraat.hanesinin ka.rşısındttki ~
lanya demir fabrikasıdır. 

45 bin tonluk gemiler- yapılmaRı yüzDndeo 

Japon donanması için yeni 
bir dev~r açılmış 

Tokyo, l CA.A.) - İngiltere ve A
merıkşnın Londra deniz ımrnhedentl
mesinin sahabet maddesi ile ihticcac 
etmeleri kara.rı hakkındııki müt\llea. 
larmı serde<len Japon deniz roehaJili, 
45.000 ton hacminde g~miler yapıl. 
ması yUzüpden tahaddüs eciırn yeni 
\'aziyete Japon bahriyesinin karşı 

koymağa amade olduğ\.UlU beyan et. 
miştir. 

Deniz mchafili, §imdi Japon donan. 
ması için yeni bir de\'İr açılmış oldu· 
tunu beyan clmekte<lirlE:r. 

Bu vaziyet, Amerikan gemilerinin 
BUyU}{ Okyanus'u geçmeleri v~ harp 
esnasında bahri harek2tı lapQnYi çi. 
varına kadar nakletnıel~ri imkft.nm. 
dan mUtevellittlr. 

Paris, 1 (A.A.), - 1936 deniz mua. 

hcdcsindekı himaye ın~ddesiJ'\in icra 
mevkiine geçtiği hakkuıdaki v"ika .. 
nm LQndrada jmzas1 üz.erine, Fral\fa. 
hariciye n~orr.ti bir tebliğ ne§ret,mtş .. 
tir. 

Bu tebliğQe ezcümle deniyor ~\: 
Fransıı hükumeti 45 bin tQ~Ui.to

Juk harp geınisi in:ia etmek llakkma 
ma,lik bulunmaktadır. 

Fakat. silahlanma m'5.l'jflarını aş.. 
gari hadde indirmek politika$IQI ,a· 
dık ~alan Fransız hükinneti, Avru
pada kttada bul·ınan her hangi bir 
devlet 35 bin tonilatoyu gcÇecek 111ı1i 
in&asrna ilk te§ebbUs eb\ledikÇQ keP. 
di inşaatı için eskl azami 35 hin tQ .. 

nilf4toyu geçmemek ka.yd1nıı riayette 
devam eyliyecektir. 
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- ~\1erak edecek bi~ şey yok, dedi, Bu on yıl içinde ne kadar değiştiği 
mizi insan ancak şimdi farkcdcbiliyor . 
Yaşayışımızın hangi cephesini abnak 
alalım, orada mutlaka derin ve esaslı 

bir değişiklikle karşılamaktayız !. 
Ben uzun zaman:ianberi nakliyat iş

lerinde çalışıyorum. Bunua için, haya
umızın bu karııık cephesinde ne gibi 
tahavvüller vücuda geldiğini ıayet ya. 
kından takip edebildim. 

Mih. Zoşcenko 
- Acaba tren neye durdu?. 
- Gerisin geriye neye gidiyor?. 
- Yoksa gene odun mu tükendi?. 
- Eyvahlar olsun §İmdi baıımıza bir 

makinist pencereden dışarı bakarken, 
rüzgfir kasketini alıp götürdü. Şimdi 

de makinist şapkasını aramağa çıktı. 
O gün de, hakikaten, ç.ck şuursuz, 

çok kötü bir hava vardı. Müthiş bit· 
rüzgar esiyor, fena bir yağmur yağı • 
yordu. 

Artık şimdi trenlerimiz tıkır tıkır iş
liyor. §imendifer düdükleri dcğru l.:lil
rüat çalıyor. tıaret memurlarımız yan
ht ipret vermiyor. Nakliyat cephesin. 
deki bu glizellilcleri grilnce insanın Ade
ta trene binip seyahat edeceği geliyor. 

Gene böyle, şimendiferlerin ç.ok gay
ri muntazam sefer ettikleri bir sene idi. 
Galiba ı 9 ı 9 ıencsi idi. Memleket inkı· 
liplar, vatandaş harpleri içinde çalka. 
nıyorıdu. Biz de, nasılsa binmek imka
nını buldu~umuz bir trenle. aheste, 
beste, fııtıki makam Lcningrada gidi. 
yorduk. Yarı yola ya gelmiş, ya gelme
mittik .. Trenimiz birdenbire şiddetli 

bir sarsıntı ile durdu. Derin derin solu-

ıduktan ıonra gerisin geriye yol a!mağa 
başladı. Biraz da böy~e gittikten sonra 
gene durdu. 

de odı.:n kesmek mi çıkacak?. 
- Sakın eşkıyalar yolu kesmiı ol .. 

masın?. 

Bu havadisi öğrendikten son~a yü
reklerimize biraz .su serpildi. İşte tam 
bu sırada makinistin ormandan bu ta. 
rafa doğru gelmekte olduğunu farket
tik. 

Canı ıııkkın ve 1>uratı asıktı. Omuz
larını silkerek: 

Bir de bundan bir kaç yıl önceki 
vaziyetimizi düşünüyorum. Neydi o za
manki halımiz !.. Trene biner, yola idil· 
zülürsün !.. Gidersin, gidersin, gidersin. 
derken "stop 1..,, bindiğin tren mıhlan 
mış gibi birdenbire duruverir. Acaba 
bir kaza ,falan mı oldu diye herkes va· 
ı:onların pencerclesine üşilşür. Etrah. 
nızı dikkatle gözden geçirirken, maki· 
nistin kendi penceresinıden başını uza. 
tarak: 

- Koşun, koşun, buraya gelin 1 •• diye 
halkı o tarafa davet ettiğini duyarsı
nız!.. 

Halk: 

- Acaba ne oldu? 
Diye lokomctifin etrafına birikir .. 

Makinist: 

- Şu şu sebeplerden ötürü ileri git 
memize imkan yok, diye nutkuna ba1· 
Jar. KömUrümüz tamamen tükendi. Yo. 
lumuıa devam etmemizi arzu ediyorsa
nız, paçaları, kolları sıvayın, hep bera
ber odun kesmcğe gidelim .. Nah orman 
şuracıkta .. Kimimiz keser kimimiz de 
sallasırt bunları taşırız. Aksi takdirde 
aittin •ene burada beklersiniz 1 

Yolcular, ilkönce bir miktar küfre· 
derler.. Mınn kırın ederler. Fakat bu 
vaziyette kalmağı gözlerine kestireme. 
dilr~eri için, eninde, sonunda oduna git
rnege razı olurlar. 

. Odunlar kesilir .. Lokomotife yUkle
nır .• Nihayet bir milddet ıonrı lda şi· 
me~di!e.r hareket eder. Odunlar yaş ol. 
dugu ıçın güçlükle ateş alırlar. KötU 
kötü çıtırdarlar. 

"!!!! 

48 
Cıg...ırn, dışlerini gıc.rdatnrak l:;üı ı

danın bu sualine cevap verdi: 
-- Ben hükCımetin en dahi hilekar 

adamı şayılan Şarl dö Valuvaya tıiz -
mıt ettim. 'Oıtadım odur. 

- Ya bana çekilecek hançerlere mu
kabele edebileceğini zannedc:r misin?. 

- VUcudumda on yedi yara var ... 
YUzümde bile: bunlardan bir kaçını gö
rürıUnUz. Bunlar döğU§ etmiye mukte· 
dir olduğumu isbata kifidir sanırım. 

- Sadık olduğunu da sanır mısın? .. 
- Hayatımı ıiz kurtardınız. 

- Diyelim ki benim bir uşağa ihti -
Yacırn old4ğunu, Sorbondan mezun bir 
ilim cibi isbat ediverdin .. Senin niçin 
hlr efendiye ihtiyacın var?. 

- ~Ünl.U. fal(irim. Sefalet içinde yu
varlanıyorum. Geceleri. sokakta ~i
dcnlertn keıelorlnl çalmak içimi pııra. 
lıyor. Bir soygunculuk vakuından son
fi\ derhnl i~imde bir azap duyarım. Bu 
tıebeplc \(Q§ilr, çaldığım paranın yısrısı
nı Sen öıtıtı 1'ifüeııinin muhterem pa· 
PUırııt veririm. Difcr yamiyle aıabı· 
rnın geri kalan yarısmı gidermek için 
içkiye başlarım. İ~erim ,içerim.. O ka. 
d;ır içı:r\m ki, rrıcyh1tneciye b;rçlanı· 
rırn. Ne k~dllr fdam şoyıtnam soyayım, 
ra}Jibc verdikten sQnra. elimde kalan
ları, hem içmeme, hem de meyhaneciye 
borcum~ ö~emiy<'.' ycti~rneı:. Her sefe
rinde bu borç c;~sıl.;ceğin~ kabarır. 

BUridı:n gülmiye ba~ladı. ı 
- Seni yanıma al ~am. benden ne 

kadar m!'la~ iıters:n . 
- Yatacak yer, Jılraz yeyccek. ş:. 

şelerinlzin artığı içkiler ve eski elbise. 
!eriniz .. Bunlaı bana yeter de artar hi· 
le ... 

BUridan eskı eıbi"Jele,.ini yerlertiı 
dlği ufak bir odanın kapısını açarak: 

- i~te sana bir oda!. - dedi. - Kar 
yol m lan bir şilte ve bir yorgan al .. Ş J 

çlv!lerdeki elbiselerden de betendi~ini . 
•tıe artıklarını da vaad edebilirim. Fa
kat ben ne vakit yemek yerıem ıen de 

Yolcular hayretle biribirlerinin çüz. 
terine b<ıktılar. Her kafadan bir seı 

ç kmağa başladı: 

Biz kendi aramızda bunları konu
şurken makinist muavini yanımıza gel. 
di: 

- Aradım, aradım, bulamadım, di. 
ye söylenmeğe başladı. Allah belasını 
versin, kim bilir nereye gitti?. 

------------------------·----.uıı:m yıyeceksin ! 
.... Demek oruç günlerinizde ben de 

aç kalacağım~. 
._Bugünden itibaren artık ıen de bu 

ev halkınıdansın .. Şimdit seni Motıfo -
konda neden asmak istediklerini öğre. 
neyim ... 

- Beni uşağınız olarak kabul etrrıc<
seydlnlz, anlatmazdım., Mademki e
fendimslnir: aplatayım. 

- Çabulr anlat .. Ancak yarım s1tat 
kaldı. 

Lanııl:ilo Biıcrn, bir kıç saniye dü -
şündü. Hilekar çehresinde tarif edile -
miyccok bir hüziin belirdi. Dırin deriıı 
içini çektikten sonra: 

- Bundan on yedi ııcıne evvt'l • diye 
ıöze ba§ladı .• Bilrgonyada timdiki kra
liçemizin lıa bası Vilk U likün oturdu
ğu Dijon şehrindeydim. 

Bliridan büyllk bir ilzilntü ile:-
- Yoksa on yedi senedenberi yap

tıklarını mı anlatacaksınl .• dedi. 
- Hayır .. Müsterih olunuz .. Dijonda 

i•lim. Orada sö:rlediğim gibi kont dö 
Valuvanın sadık bir uşağıydım. Bfüe
niz bu her şeye muktedir adamın ne 
ka:lar sefil, ne kadar müstekreh bir a
dam olduğunu .. 

Şehrin bir mahallesinde oturan ..• 
An, ad nda güzel ve asil bir kadın var
dı. Dört ya~ında bir de erkek ı:;ocuğu 

bulunan bu kadın .• 
Bilridan sözünü kesti: 
- Benim adıma benziyor! dedi. 
Bigorn devam etti: 
- Evet .. Bu kadın beş senedenbcri 

ko:-ıtun ml'tresiydi ve bu çocuk ta o
nundu •. Kadın çocuğunu çok seviyor. 
du. Ayni zam-ında kontu da .. Kont or
taya b:ıı:ı mil kill!er ç:ıltarmıştı. Onla
rın hallinden evvel kendisiyle evlene -
miyeceğini, hallcıdiiir edilmez resmen 
evleneceklerirıi bildirmişti. An, işte bu 
mes'ut günü bekliyor. kendisine yapılan 
vaadin yerine tetirileceğlnden emin 
bulunuyor~u. Kont, eler hafızamda ya. 

Şim' ... ndiferimiz elli metre daha geri
sin geriye gitti. Bütün yolcular grup • 
lara ayrılarak makinistin kasketini a. 
ramağa çıktılar. 

Takriben yirmi dakika kadar aradık
tan sonra yolcular.dan biri: 

- Hey enayiler buraya koşun, itte 
kasket! .• diye bağırdı, 

Yolcunun gösterdiği istikamete bak
tık: Makinistin şapkası hakikaten ora. 
cıkta bir çahnın üstünde sallanıp duru
yordu. 

Kasketi makiniste götürdük. Söz 
söyleme meraklsr yolculardan biri de 
"Kasketin lilzum ve faydalan hak. 
kında,, kısa bir hitabe irad etti .. 

Bundan sonra da herkes yerli yerine 
yerleşti .. 

Makinist kasketini başına geçirdi ... 
Rüzgar bir ikind defa alıp götürmesin 
diye bir kınap parçasiyle düğmesine 
Tapetti. 

Yarım saat sonra da trenimiz hadi • 
sesizce, hareket etti. 

Baştaki sözümü tekrar ediy.crum: 
Eskiden nakliyat işimiz çok fena ildi. 
Bir kasket yüzünden koskoca bir tren, 
saatlerce beklerdi. Halbuki şimdi öy1e 
mi ya?. Rüzgar kasketi değil, bir yol. 
cuyu bile uçursa tren bir dakika ya du
rur ya durmaz!. 

Çünkü: Vakit, nakittir. Durmağa 
gelmezi.. 

Çeviren: Ferah FERRUH 

------- j ------- ~-~--.. ··*-· 
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diye düşünüyordu. 
Kraliçe, Marinyinin hatırlattığı iki 

geçmiş aşkını dUşUnerek: 

- Söyleyiniz!..· dedi. 
- Yalnız mıyız .. Bizi kimsenin duy-

maması lazım. 

- Dairemde Mabelden baıka kimse 
yoktur. O oda benim iıtcmcdlğim §ey. 

!eri, ne dinler, ne görilr. Fakat ev\ ela 
ayağa kalkınız .. 

Marinyi ayağa kalktı ve söze başla
dı: 

- Margarit 1 Şüphesiz ki hatırlarsı-

nız. Bundan on yedi sene evvel bir 
mart geceıinde fırtınalı bir havada, bir 
genı; kıı, Dijon civarında, tenha bir 
eve giriyordu. Yanında kcndiılni ko
lµndan tqtarak cesaret veren bir er. 

kekle hizmetini görecek: ihtiyar bir ka
dın vardı. 

Genç kız ısttrap içindeydi. Çilnkü 
percdcyse doğuracaktı. 

Margarit, bu hikiyenin daha ilk ke. 
li:r.elerindc garip surette açılmış, kal
bi çarpmıya baılamış ve vücudunu bir 
ürperme kaplamıştı. 

Marinyi devam etti: 

- O gece, genç kız, dünyaya çok 
giizel ve sevimli bir Çocuk getirdi. Da
h:ı ilk dakikrdan itibaren annenin ço
cuğuna büyiik bağlılığı görUlmiye ba§
ladı. Bu bağlılık görülecek derecedey. 
di. 

Fakat uzun zaman yanında kalma;ıı 
kendi hnyatı için tehlikeliydi. Bu yüz
d-:n yavrusundan nyrılmak mecburiye
tindeydi. Çocugu gen-: kızın Gşıkı olan 
adam alıp gitti. Genç anneye ool:an ih
tiyar kadını da sırlarının yalnız ken:li 
aralarında kalması için öldürdü. 

Kraliçe, :Marinyi bunları söylerken 
b .. yılmak derecelerine gelmişti. 

Msrinyi devam ~tti: 

- Bu delikanlı Fransa kral•nın Blir
~onya sarayındaki sefiri Angerrand dö 

rbdnyi, genç anne de ıJörclüncü Bür. 

bonya dükası Hükün büyük kızı Mar. 
garittl . 

Kraliçe dayanamadı: 
.- Kıztm ! diye mırıldandı. Kızım .. : 

Taş yürekli defilseni:ı bana onun ne 
olduğunu, ncrçde bulunduğunu söylır
ıiniz. Marinyi ne kadar göz yaıı ldök -
tliğ{imü bilirsin 1 Bir ç.ck defa ayakları
na kapandığımı da .... 

Bu sırada duvardnkl perde bir defa 
daha kımıldadı .. 

Mabel, kraliçenin bu son cilmleleri 
Uzerlne ldiz çlikmüı ve ellerini havaya 
un tarak: 

- O da ~nne !.. O da benim gibi an. 
ne .. Allahım .. Bütün ümitlerimin kırıl
dığı bir dakikada bana bir intikam ve
silesi verdiğin i5in sana hamdediyo
rum ... deml§ti. 

Margarit devam etti: 

- Dtitün yalvarmalarıma rağmen 
bana kızımı vermedin! .. 

Marinyi hazin bir sesle: 
- Doğru • deldi. • Çocuğumuzu sa

na vermedim. Bu belki bir canilikti. 
Fakat çaresizdim de .. Çiınkü korku -
yordum, sizden korkuyordum. Çocu
ğu elinize geçirdiğiniz gilnde beni öl
dilrtmenizden korkuyordum. Çünkü, 
çocuğumuzu nerc:4:ie sakladığımı öğ • 
rcndiğlniz glin bana ihtiyacınız kalmı. 

yataktı. Bu yüzden sizi ayaklarıma ka
patttrdım. Fakat söylemedim. Kalbi
min, yalvarmalarınızdan yurnuşamıya 

ba§ladığını hissettiğim zaman kaçtım .• 
Sırf söylememek için, sırf baş•mdan 
korktuğum için ... 

Margarit, dlişUncelerini keşfederek 

9hüyilk bir sadelikle yüzüne karşı hay
kı maktan zevk alan bu adamın gırtla
ğına atılmarr.ak için kendisini güç zapt. 
etti. Büyilk hiddetle sor<lu: , 

- Benden ne istediğinizi söyleyiniz. 
Kızınızın annesi kraliçeden, ne gibi 
bır liıtuf bekliyorsun? Kalbinde çocu
ğunul'l aşkından başka bir §ey bulun -
mıyan bir al'lneyi hangi maksatla tah. 
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Hicri: 135 7 - Cemaziyelenel: 4 ......... ,,, .. 
ı,33 

'"" .. '" .... 19,45 
• "'" ~I>•• Otlı llll•I• A lrııar r al• -

2,31 12,18 16,18 1(),45 21,47 2,13 

L üzumlu Tele/onlar 
l'angın: 
tsıantıuı tein: 24222, neyoğlu fçfn: 41644 , l\adıköy için: 60020, Usküdar 

lçln: ö0fı25. , 
\' eşılköy, B:ıkırkö:y, lkhek, 1 arahya, Rüvükdere,FenPrhahçe, Kandilli, Eren

kö), l\artal, Uüyükada, IJe}beli, Hurgaz, Kınalı, İ\in: Telefon muhal.tere memu
runa rnrıgın derr"k kAfid ır. 

Hami ltfaiyest: ı211 ı 
Uen iz • " 36. .20 
Heyazıl ktılesı: :ı!J!J9tt . Galata yanııın kııle~f: 400110. 
Sıhhi irııclaıt: 449!HI. Mucldeıııııııııııllık: :n:wo. Eırıııfyeı nıiiihirliiğü: 243ıt2. 
Eleklrık ~ırketı: Be}'oğlu: 44XOI • 1<.tı:ınhul: 24378. 
Sular: ldnresı: He)oAlu: unı:!. Heşıktaş: 40938. Cıbaıt: 202:.!2. l'\uruosma. 

niye : 21708. C!'>ktıdar • l\adıköy: ti0773. 
Ha\'egıı1.l: htıınhul: ıt378. Kadıköy: fl0790 Beyoğlu: 44642. 

T aksi Otomobili i stem ek için 
He~o~lu ciheti: 490Rt Bf'lwk cılıeti: :it\. 101. Kadıl.öy cihet i: 60447. , 

n, .. f!izyol/arı 
J,ıuııı.111 ıu · cııtelığı . :!:!740. KarAköy: 42:rnıı 
l' :ı ı .ırll'S I Tophant·deıı lli,311 i\lıııl:ınya, i!O B::ınllınna 

HARER - Aksı:tm oosrası 

Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, füındırmıı. ~irkerirl~n 15, Ay"alık. 
18, Bartın 

Pazar Tophaneden 9, İmroz, 90,30 lzmit, Galatadan l!,30 .\ludan)a, 10,30 iz
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Aya~orya, Roma • Bizen,, Yunan eserlerf ve Clnilt Köşk. Askerl \fi\7l' n 

!arnıçtar, Tlcııret 'l"'e Sanayi Müzesi, Sıhht Müze : 
CRu müzeler hergün saat 10 dan rn ya kadar açıktır.) 
Türk ve ls lAm eserleri müzesi : Pazartesiıle-n başka hergün saat lO dan 15 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar nçıkhr. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar atıktır. 

~Aemleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları: Cumartesi günleri 13 de KOstenceye ; Sah gOnftrf 1R rle 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 
lıalya n vapurları: Cuma günleri saat 10 da Pire, Brendizi, Venedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci fsınsyon Müdürlü~il Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar n Avrupadan gelen! 

saııl 7.25 le Sirkeciye muvasalat eder. 
Kon\•anııiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de ı;ıeJir. 
Edirne postası : Hergün saat 8,50 de hareket eder. 19,33 de geıtr. 

Anadolu hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır •e Samsun, 15,M lfı 

Eı;kişehir, 19,to da Ankara ekı;presl, :!O de Adapanrı . 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhl~lftl Pazartesi, Çarşamba 

"e Cuma günleri Haleb ve Mu!iula kadar sefer etmektedi r. 

MONAKASA İLANLARI : • 

2 TEMMUZ - 1938 

Yazar; ve çiun · 
WALT'DTsNe,'~\ 

lstanbul Radyosu 
2 TE~l~lUZ - 1938 CU:'.\lARTESİ 

18,30 pJakJa dans musikisi, 19, 15 konfe .. 
ran~. Pror Salih ~lurat ( rad )·o dersleri), 

19,:>5 Borsa haberleri , 20 Saat ayarı: Gran. 
viç rasathane~inden naklen Belrna •e ar

kaılaşları tararından Tii rk nnıs ik i ı;i ve halk 
::; :ırkıları, 20,45 Hııvıı r:ıponı. :?0,18 Ömer 

Rıza tarafından arapça söyle•, 21 saat a .. 
yarı, :i\ecmcddin Rıza \'C arkacl aşları tara. 

fından Türk musikisi ve halk şarkıları, 

21,45 orkco;tra, 22,1:i ajans haberlr.ri, 22.30 

pl:ikla sololıır, opera ve operet parçaları, 
22,50 ~on h:ıberler ve ~rtcsi günün prog. 
ramı, 23 saat Ayarı: son. 

llu akşam Anadoluhi. 
~arı idman yurdunda 
Pıııar günü ak,c;amı 

llcylerbe~ i i!>kele ti. 
ı ııtrosunda 

!-.alı l'orh ıı ııcıleıı Y,:w lznııı, rn,:ıo Mud:ın~a, 19 l\:ıralııga, 20 nanrlırma, Ga
lata ·! ın I:.! J..:a r: ı ıfrnı7., Sirkf'l' İ<IPn tıı l\lcr'>in. 

<. ar)anıh ıı Tophanprfpn lfi.:{O \luılıınya, :rn Banrlırma, Sirkeciden 15 Ayva. 
!ık, j ,{ lhrtın. 

İnhisarlar idaresi, İ\İn altmış hin kilo kesme şeker pazarlıkla satın alınacak 
pazarlık temmuzun beşine müsadif salı günü saat 16 da idarenin Kabataştaki le. 
vazım ve mübayaat şubesinde yapılacaktır. ~. -

" 

<:ıırşamba ııünü Yeşil. 

';öy ista:ııyon bahçe.. 
-;inde 

Perst'nılıe Tophanc<len 9,30 Iznıit, 16,30 Mudanya, 20 Oandırma, Galatadan 
12. l\ıı rıı rlrn iz. 

,• '''l":·ı ' ""'l"nPı f Pn rn. :ıll '1ud:ı nqı, 19 Karnhiızıı . . 4'ir1\eC'ir!en 10, l\!er~ln. 

, 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU1 
• Vali Muhiddin Ü!ilünda~ mer.uniyet alarıı'k teda'l"'i için Pari~e gitti. 
'" Yıırnaılaki ynhudi zenginlerinin eYlcri homb:ılanrlı. 

Perşemhe günü Bey. 
koz i~kele tiyatro. 
'.'\unda. Rüyiik operet 
3 perde 
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Marmyı <>") . L y.ıv.ı.ş uır sesle: 
- Margant, . dedi • Size kızmızm 

nerede bulunöuğunu söyliyecektim. 

Kraliçe yerinden sıçradı; gözlerinde 

hayret, yüzünde sevinç çizgileri belirdi. 
Fakat ayni zamanda hala şüphelenmek
ten kendini kurtaramrycrdu. Eli, Ma

rinyinin elini sıkıştırdı: 

- Söyle, - dedi. - Söyle nemde . ..... :..y

le .. Sonra ne isteyebilirsen iste., Fran

sa krallığını parçalamamr mı istiycek
sin ?. Yarısını sana vermemi mi istiye • 

ceksin? Yapayım. Yeter ki bana kızı

mın nerede olduğunu söyle!.. 

Marinyi, Margariti dehşete düşüren 

bir sesle: 

- Tampl zrndan.nda ! .. dedi. 

- Tamplde mi? Ne yapıyor o men· 
hus ye'"rje?. 

- Tampl<le ne yapılır Margarit? Q . 

rada ıstırap ç:ckilir, inlenir, zındanların 

buz gibi soğuğunda, açlıktan, işkence

den ölünmese bile, dehşetten ve kor -

kudan ölünür. Margarit kızın işte bu 
Tampl zındanında. .. Oarya da k.ralın 

emriyle atıldı .. 

Margarit, elini a~ına götiir:lü . 

- Kız ım, kralın emiryle hapsedildi 

öyle mi?. Marinyi ben mi deliriyorum. 

yoksa Aklımı sen mi kaçırtıyor sun?. 

Sen kraldan sonra bu memleketin ha· 
kimi, başvekili. kralın karrle~leriyle 
amcası Şarl dö Valuvadan daha nüfuz
lusu olasın da btınun önüne geçmeye • 
sin, bu kahil mi?. 

- Margarit, onu tevkif ettikleri sı

rada ben. kralın emrivle sarayda hapse-
1dilmiş bir vaziyette bulunuyordum. 

Hcrşeyi gözüme alarak. sana geldim. 

senı aradrm. Beni Luvr sarayından çı· 

klrtman ic:n ricaya geldim. Fakat bu

lama lım. V aluva. kızım Tampl zmda. 

nına attT~ı ıaman srn Nel kulesindey

din .. 
Müthiş bir çığlık, Luvr sarayının 

derin sessizliği içinde inledi. 

Mu tıyın cıncıı.ı I•ı argarıt, Mariııyiyi 

ürperten bir sesle: 

- Gotye dö Nelin bedduasx, laneti, 
diye inliyerek yere yıkıldı. 

-12 -
LANSOLO BtGORN 

Büridan, bildiğimiz gibi Sen Denis 

sokağında bir çuhacı dükkanının ya
nmıdaki harici manzarası cldukça ıyı 

madam Şopinelin evinde oturuyordu. 

Bir zemin, bir birinci, bir de tavan ara· 
sından ibaret olan bu evin sahibi ma·,.... 
dam, korkak, daima duayla meşgul o
lan, batıl itikatlara inanan, titrek, yaş· 

lı bir dul kadındı. 

O da burada baharat satışı ile meş

gul oluyordu. Evinin tavan arasını da 

kendisini icabında hırsızların gece 

baskınlarına karşı müdafaa etmesi şar

tiyle Büridana tahsis etmişti. Büridan 

söylediğimiz gibi icabında kadını mü

dafaa edecek, kadın da kendisinden hiç 

bir şey aramadan çamaşrrlarmı yrkayı

cak, yırtıklarını dikecekti. 

Delikanlı, bazı geceler eve geç gelir, 

bazı geceler de hiç gelmdiği olurdu. 

Böyle zamanlar ihtiyar kadın o gece gö 

zünü kırpmaz, sabahları yorgun görü

nürdü. 

Vakit sabahın dokuzu olmuştu . Eü

ridan hem giyiniyor, hem düşünüyor-

du: "Dehşetli bir gece geçirm·şti. Arka· 

daşlarınm başına gelen felaketi ağızh

rından öğrenmek kabil olmam ştı H'~ 

bir şey söylemiy-:>rlardı. Büridan r e 

olursa olsun on beş gece üst üste gi
decek Ne! kulesinin ufak kapısını çala

cak, seb::bini öğrenmiye çalışacaktı. .. 

Büridan bu düşünce üzerinde c-.r k 
kalmadı. Başka şeylere geçti. Eilt-assa 

sevgilisi Mirtiyi düşündü: "Acaba ba

bası muvafakat etmiş miydi?. Onu bu

gün görecek ve bunu öğrenecekti. Ü· 

zül:ıı:k icin ortada fol yok. yumurta 

yoktu. Leskonun kızını kendisine ver

memesinde nasıl bir sebep bulunabilir

di. 

--------------------------------------------------------------------------l'ekala o da hah ticareti yapabilir, 

o da Lesko kadar zengin olabilirdi. 

Flandr melll.leketinde !dolaşmak Fla 
manian yakından tanımak zevkli bir 

şeydi.,. O, böylece hah t icareti yapa • 
rak zengin olacağından ve sevgilisi 

Mirtiye kavuşacağından emin görünü

yordu. 

Büridan, işte bunları düşünerek c. 
da:fa dolaşıyor, ıslık çalıyor, gülüyor, 

pencetelerin camlarını açarak sokak -

taki gürültüyü ·dinliyordu. Bir kelime 

ile yaşamaktan ve yaşadığından mcm. 
nundu. 

Tavan arası temiz ve oldukça da 

iyi döşenmişti.. Sütunlan mavi sof bir 

cibınlikle örtülü karyolasr, büyük kon· 

sol masası, bir kaç sandalye ve iki kol· 

tuk burasını göze güzel görünen bir şe 

k : lide dolduruyordu. 
Hele duvardaki asılı duran bir kaç 

k lısla bir hançer kolleksiyonu odaya 

deh~etli bir manzara veriyor ve bunlar 
madam Şopineli de memnuniyetle tit

retiyordu. 

Mas1nın iistiinde bir hokka vardı. 

B •ııdan başka yontulmu~ ve yontulma. 

mış hir deste kaz tüyü ve yanlmış bir 

ka ~ ka~ıt .. 
Büridan, sevdalılar gibi ihtimamla 

t '. •valetiııi yaptığı sırada odasının kapı· 

sı vuruldu: 

- Giriniz!.. 

İçeriye iriyarı, güneşten yanmrş ve 

yüzünde bir kaç yara izi bulunan, eski 

püskü elbise giymiş bir adam girdi. 
Büridan : 

- Sen misin benim kahraman mas. 
llıbum ! · dedi. 

- Henüz maslup değilim .. Asılmıya 

ramak kalmıştı. İşte bu hadi reden sa ·. 

y~nizde kurtulan ben, size h izm et için 
lıonuş:nıya geldi. 

-Dün söylemek istc-:liğin şeyleri de 
ğil mi?. 

- Dinlemek lutf unda bulunursanız 

halka şeyler de ... 

- .tJay, ııay ıJJ0u .. ı, .ymıuı saat do· 

kuz .. Saat on birdı.! ben Tanıpl civarın. 

da bulunmak mecburiyetindeyim. Söy

liyeceklcrini tasarı~ ve ona göre söze 
başla .. Hele şu sandalyeye otur. Otur. 

mazdan önce de konsolun üstündeki 

beyaz şarapla bardağı doldur. Seni din-

1:-yip dinlemcdiğ:me bakmayarak, he • 

men anlatmıya baş :a .. Çünkü dinleyece
ğime kat'i surette söz veremem. 

Lansölo Bigorn, ciddi bir tavırla: 

- Beni dinleyeceğinizden eminim .. 

H.em lUtfettiğiniz bir saat çe k . 

Lansölo Bigorn, kendisine cesaret 

vermek ihtiyacında olmuş olacaktı ki, 

bir dikişte şarap şişesini yarıladı. 

Büridan misafiriyle meşgul olmuyor 

görünüyor ve ıshk çalmakta devam e. 

diyor, fakat kendisine anlatacaklarını 

merak ettiği bu garip adamı gözünden 
ay•rmıyordu. 

B\gl)rn, Büridanı çok beğenmişti. 

için elen · "f~te, diyordu, cesur, mert, 

şen ve gamsız bir delikanlı. Sanki kırk 

yıllı:{ arlccı.C:a~ı imişim gibi bana ikram· 

da bulunuyor .• , 

Bii,;orn hıtdenbire: 

- :ıv. ösyö, . dedi- Sizin bir uşağa, be· 

nim de bir efen~ıy•! ihtiyacım var. İo;

ter misiniz ki ben sız:n U§ağımz, siz de 
benim efendim :•lanmz?. 

Büridan gözlerini açarak: 

- Vay! Benim bir uşağa ihtiyacım 

olacağını samr mısın?. 

- Şüphesiz .. Sizin gibi, nihayet dar· 
ağacında asılacak c.ıan Marinyi, kral, 

k raliçe, şehremini, saray halkı, jandar

malar velhasıl her şeyle, herkesle mü-

cadele etmiye hazırlanan bir adam, gece 

gündüz yanmda açık göz, zeki, her şeyi 

yapmıya muktedir bir adama, size çe. 

kilecek hançerlere göğsünü gerere\.:., 

üzerinize atılacak haydut taslaklarım 

tutup boğacak bir uşağa muhtaçtır . 

- Kendinin böyle zeki olduğuna e• 

min misin?. 
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Ciöci44fu: 
''Hem işçi hem 

t•l•ba oıan 
11ençıer,, 

Yaı.an: Ur. H. AOASAL 
... 'llnıttım/ı ~ IM•cl• 

ek kiqıqıqda maharetle kürS ~ 
ko$11ftatdulwn bu lstanbQ\ ;ocuiwıun 
bit IDektep muaYeneM miınatebttıle be
ni ~dtlmı anlıycwdum. 
Yeğenim, bu seıet t•.-.ııe yabatıcr 

duruyor ve bu delikanll)1 tanımıyordu. 
Fakat bundan önceki tesadüfler ve mü 
§ahedeler bana ruht tahlillerin ince eot 
ıu1ara ve nqterlemerlere Qfıih 'bulundu 
&unu ölretmi~ olduiu ciheUc bu ıe~ 
~ayı bqty.p safveti ve qertlerilt 
söylet\ıın; ıeçen tene lcd bir kaıa ne 
tic:esi ölen ~t.,sının ~ane ıniras Qla 
rak bıraktıiJ bu sandalı kıem baıkalan 
na i§fetmek. yaıın da bi.aat kenditi 1 
dare etmek suretilı hem ınuma bak • 
mak, hem de tahsili tamamlamak im 
kanını bulabildiJini ya~ llllıyarak 
öArendim: ve bu çalqkan nwm1eklt ça. 
cuğunu diğerleri libi takdir ,tınelcten 
başka bir Şty de yapamadım. 

Bu üç canlı müphede hayatan, oldu.. 
lu gibi. ve hi' bir 111 katdmldan ftlk. 
ı.dilmiştir. Bu ıJlll nalllm ile hl7at 
ırıncadetesinJn bin bir fidan ltarptıftda 
Sözlerini dtıVSU merkalerile mOtivalln 
olarak işletebnen her mOnener vata • 
daşm btına benser milllleri her yerde 
bulacağı muhakkaktır. 

~ 8Uyük dünya llYlfllUft mmr koça .. 
nından ~·apılma fkmekleri bf it eüç!Oklt 
bulabildıtimiı en berbat sQnlerinde blı.. 

-ele ders haricinde analannm yaptdı lcu. 
rabi yeteri satan nice arka~r iöm)U~ 
ttlk!.. .... Bul(lnOn TGrtdyestn~ her ~
IUsta bolluk ve her talistt ~ fçfn 
htı mektepleri ve her f11i ~· Bu 
na ratemn buı8n ~ fok 
dlılia ~n. modemlla,.. .. ~oL 
dUiunu kab.al etmek llmridıt! ikide 
bir de ~ tabanca namblannı 
çeviren nank&r ve dejenere Kentlerin ya. 
"!'± tnf i).n ekmeklerini ~ıtg;__bi .. 
bir ıztırap ite memleketi )'Ubeftmeıe 
çalışan fuiletktr gençlerin de bulundu. 
lunu görmek en bQyUk tetettimbdir. 

~~~~ !:~t;:1::1:~ ::: 1 l-IOLANTS~ RAN . 
çolunun ancak ııtırap çocuktan olarak [ J• N 1. N' J 
okumak bOyQmelde bir \'atan veya bir ~ • '1. 
ilim yarattrklannr cöstermektedir. • • 

..... T>r. Bt.ıatwa ADABAT.1 

fdareaıtz mesal saatıerlntu dettşmeslne blnaen evvelce nan edtım1 
~lup aşağıda tarihleri yuıh ekeUtmeJer ayni ıonıercfe ve takat blzalarnı .. 
4 • Yazılı ıaatıerde yapılacaktır. Binaono,Jeyh t'kJlf 11rnarrnın bu saatler. 

en bir saat evveline kadar -rerllmeal Jtıım celdlll •lAkadarlara llAö oJ9 
•u~ (f072) 

Eksiltme Tarihi Gonu Sa•U 

1 - T elgraf baadı f/'l/tll paıı:a.rtaı 11 2 - İllçlar &/T/938 Satı 11 
a - Neft 1•Cı 5/7/0H Stlı 11,16 
: - 11• ker11tı 6/7/938 s,ıı ıı.ao 

- Am1aat kllııırtt, c;•l'll .. 
Llnoltom ~. ı. 8/7/918 cueamba 11 

8 - 'Oattlpl T/7/H8 Pınemb• 11 ! - Plln freze tesglbı 8/ 7/918 C•ma 11 
- Ramıılar, •'"8n, srafft, 

.. iobeç YU. U/7/IU Qanaın.ba ~ 
ı: -Amtutıer U/T/918 Cuma 11 

- Krikolar 19/7/P38 lalı u. 
!~ - Otomobil ıaauıı H/'I 931 Pt~rtlıJl 11 

- Kasa 26 7 938 Sah 11 
~a - Tav ocaklan l/H/8H Panrt11l 11 

1 • - Bilet maklaalan 1/8 Hl P"arte•t 11,15. 
ı: -Dingil ctel1ttfrrne v.,rent • a aaa Pan•mb• 11 
l - Mubtellf 1•1 1'> 8/ 988 Cartaıuba 11 
t '1 - Lokomotif tedekl•rt tt 8 931 Peptetnb• ıı 
1 - li&vaJ teıl•tı ,., ~ fi~• ,,uma ıı 

T. C. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
ııra ikramiye verecek 

Ziraat Banka.antla lıum6aralı il• ihbarsa tcuarrul laeaaplaruula en a 50 lirası 
!>qlunanlaro ~enecle _4 tlelcı ,ekilecelı lıur'a ile Gfaiıdaki plana göre ikramiye dair· 
f'ılacalrtır: 

4 Aaed 1 ,000 liralık 4,000 Lira 
4 " soo " 2,000 " ' 
4 " 2SO ,, t,000 " 

40 ,. 100 " 4,000 ,, 
. 100 .. so ,,. 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 .. 
ı 60 " 20 " 3,200 " -

INla(Al-HnaJ1limmlalci.~~-eiriı1'el9LIRADAN ~ŞAEU--uv.i~ 
MIYENLERE ikrtıtrti:r- gıltılr. ttılıdirde % 20 FAZLASILE veril-.letir. 

Kur'alar eenecle 4 clefa, l EyHU, l Blrinciklnun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin· 
1,_ ,. 1dl.-eelrtir. 

A 
N 
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i i KT • 
1 DA 300 DEFA -~•-~ADEM 

Çalmakla bozulmıyan 

P O L Y D O R Gramofon 
plaklarını HORMOBi.N 

• ·- ı abletlrr er ECZaf!ede arayımz. • Posta Kutusu 125.> Hormobln ı _, 

Gramoton satıcılarından isteyiniz Yeni imH\ edilen pl~klar dahi pek 
yakında satışa çıkarılacaktır . 

.................. 1 ................ llllllii 

I" Her pazar günü ' 
'-~~_____.. ÇUBUKLU 

Bahçesinde 
Kıymetli San'atkar Bayan 

SAFiYE 
le memleketin en yiiksek ıan'atkarlar rndan 

mürekkep fevkalade ince saz .eanılan na 
devam ediyorlar. 

Meşhur Çubuklu suyu parasız verilir. 

r- KURTULUŞ 
1 Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhaısıl bütün. 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, milrekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 

, 

Avrupada dahi tasjik olunduğu gibi 
Almanyaaın bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet· 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur-

ten kutanruştır. 
TIKU ucu atın· 
maz, bol mü
rekkeb alır, 
kuvvetli 
basılırsa 

3.4 kop
ya çıka
rılabilir. 

ıun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullanışlı mürekkebli 

kalemdir. 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:-ayınız. Fiatı 3 liradır. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, İstanbul. 
• Taşraya posta ile gönderilir. ........................................... 

P. T. T. Fabrikası Mttdürlüğünden: 
Bir dökümcü ustası alınacaktır. tsbatı ehJiyet edene 200 kuruşa kadar 

gündelik verilir. 

İsteklilerin 15 Temmuz 938 tarihin de saat 14 de yapıJacak denemeye işti
rak için mezklır tarihte bir istida ile fabrika müdürlüğüne müracaatları. 

(4092) 

Türk Hava ·Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

·· f titanbut .Belediyesi Ili~·ıa·rı ~: · ··~·-~( 
• • • ~ • • • ~ • ., t' ..it.t . ~ 

Mezat İdaresi Sandal Bedesteni kay ıt ve satı§ saatleri: saat 8 den 11 re ka-
dar ka.yıt muamelesi. 11,30 da mezat ba şiar. (B) (4116) 

Refik Başaran'ın 
En son şarkllarmı 

olumbiya 
Plaklarında arayınız 

' • • t , • • .. 4 • ' ~ 

. ' ... ' 

Nez le has tal ıkla rın ~ 
kara habercisidır 1 

0.u;n:ı i 
Bir kale gibi sizi 

müdafaa eder! 

Gripin nezleyi ve gripi geçirir, hara
reti dü~ürür. 
Baş \'e diş ağrılarına. romatizma san

cılarına, sinir ve adalelerdeki ıstırablara 
karşı en kıymetli deva Gripindir 
Havaların çok karışık ve tehlikeli oldu· 

ğu günlerde sıhhatinizi korumak için 
şüphesiz Gripin kullanmalısınız. 

Icabmda günde 3 kaşe ahnabiJi,r. İsmi
ne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Ve Grit>in yerine başka bir marka ve
rirlerse şiddetle reddediniz. 

• ,,.;!, Ci ...... :·, .... '... ... . ~ '"o . 

,.oo TOR ÇIRPUT ~ 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütehauııı 1 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazan 

karşısında Posta sokağı köşesinde 
Meymenet a!:ırtrma •. ı. '!'::!l: ~3353 ....................... 

1 
i'lllUE 

~ DARSAKLAnI i-;. 
lalı eder Ye temizler. 

llı\ZIMSIZLI K 
El'ŞlJJK, ŞlŞKJ:-iL1K 
ye YA.:\MALARI gitlc-
rir. 

INKIBAZL 
dcfetlcr. lştihnyı tez -
yitl, hnzını kol:ıylııştı _ 
rır, :ığız<laki tnt-;ızlık 

ve kokıı:ru kaldırır. 

HOROZ markasına J 

,,., .u,nıo~ .·~ Operatör •• 

Dr. OSMAN-S~ONER 
.. --------

idrar Yolla'rı. Hatatalıkları 
'MUtehassısı 

Sir~ecide K(zılıy hını yanında 
· Malatya hinı" No. l · 2 

..................................... 
Hayan Leyla yazıyor: 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! .• 

Unyan J.eyrnnın 

hakiki fotoğrafı 

"Ancak bir hafta suren 
bir tedivlden sonra bu 
derece gilzelleştfğlnıe şa
şıyorum ... Bütün arkadaş 
larım böyle daha genç ve 
daha gUzel görünmem i
çin neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 

~-~ııurat eaı.rorıa-r.,, 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gençleşnılş ve 
bütUn buru~uklukları 

kaybolmuştur. Alimler, 
buruşukluklarm; lhtl
yarladığımızda cildin bes 
leylcl ve ihya edici bazı 

unsurlarını kaybetmesin
den ileri geldiğini krş· 

fetmlşlerdlr. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
leşecektlr. lştc; Vlyaııa 

Üniversitesi Profesörü 
Doktor Stejskal'ln keşfi 

bu derece ehemuılyetlt 

ve caziptir. Genç hayvan-

··uyanır uyanmaz, hemen el ay
namı alıyor ..• Ve küçük buruşukluk· 
lnrımın tamamen zail oluncaya ka

dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay-

lluynn l.cyla'ııın yalnız 

bir hnftahk tcdn,·iılcn 

sonra nlmnıış \"C rötu~ 

gtirmcmlş hnklki 
fotol';r:ı fı 

lardan istihsale muvnf· 
fak olduğu ve "Dlocel" 
tabir etti~! bu canlı hU· 
ceyreler bUH'lsası, şlındl 

pembe rengindeki Toka
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, clldlnlzl 
besleyecek ve gençleşti

reccktlr. Bir hafta 7.nr
fıııda bütiiıı huruı;ııı ldıı k
larınıı. kaybolacal< \e 10 

yaş daha 

cckslıılz. 

ı;cııç görUııe

GtindUz için 
(Yağsız) beyaz rengln
değl Tolrnlon kremini 
kullaııınıı. Bll"kaç gün 
zarCında siyah benleri e
ritir, açık mcsaıııı>lf'rl 

sıklaştırır ve en çirkin 
vı> nn Psırıer bir rl1'Ji yu
ıııuşntıp beyıı.zlatır. 

Bayanı arın fiHzarı Oit~otrne ~ 
Satuı uhlığınız 'I'oknloıı kremi nızolarırıııı 

büyük IJlr kıymeti \'tırılır. Onlnn hayiiııizc inde Stif d 
ettiğinizde beheri lı,.·in ö kuruş ala(•nk, ayni za-
manıla kıymettar nıükilratları bulunan Tokalon 
mü .. al){lkasma iştirak hnkkmı ,·eren bir bilet 
tnk<lim eclcC'cktlr. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma "omlsyonundan 
1-Sirkeci muhafaza kulübesi 7-7-938 pa~rlesi günü saat 10,30 da paznl" 

Irkla satılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 56 Jira 4 kuruş. tik teminatı 5 liardır. 
3 - İsteklilerin gün ve saatinde teminat makbuzlarile birlikte Galata es~1 

Ithalat gümrüğündeki komisyona gelme !eri. (4003) 
--------------------------------------------------------_./ 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
11-7-938 pazartesi günü saat 16 da Çorum nafia eksiltme komisyonurıd' 

ihalesi yapılmak üzere 13000 lira keşif bedelli Sungurlu hükumet konağı b9 

kiyei inşaatı kapalı eksiltmeye konulm uştur. 
.... :wc: ... - ....... -w:111 ...... -:::=::: Şartname, keşif ve evrakı sairesi na fia dairesinde görülebilir. Muvakkat tt-
g--···· -·----····· · .......... ı: rninat 975 liradır. lsteklilerin müteahhitlik vesikalariJe birlikte ihale komis)rO' 

ıis nr. irfan ({ayra :i 1una müracaat etmeleri Hizımdır. (3840) _,/ 

I~ Rö~t~-~n Mütehassı~ı ij Yüksek mühendis mehtehl 
:..:.:::. 1 Iergun oglrden sonra saat 3 ten 7 ı. D 1 k ı ·• ı •• "' U d 

k d B 1 1 ı,. b. d' k N · ~ re o r u g n en : ye a ar e eı ıye, uın ır ıre un- ıı-
H k k , 

1 
/\ 1 rt Mektep için iki katip • Daktilo alınacaktır. En aşağı orta mektep rncztl :: con ·er so a..: a s aner apa ıman . w • {tf 

:; No. 8. 10 : olmak. !'liir'atli Daktilo yazamak ve as kerlıginı yapmış bulunmak ~aı 

~:::::::::::::::::::::m:::::::::::t11::ı:ı11:m:ar.::.~ Lisan biJcnler tercih edilir. tstekliJeri n vesikalarını bir dilekçeye bnğhyıır 
6-7-1938 akşamına kadar Müdürlüğe müracnaUarı ilan olunur. (4.035) 


