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Şirley Templ 
Tilrk yavrularına bayatını anlatıyor. Bol reıiır 
ve bol yazı ile üç renkli bir kapak içinde Pek 

yakında birinci forması çıkıyor. 

Bütün müvezzilerden isteyiniz. 
, ____ _ 
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Hükumet menbalarından verilen haberlere göre 

GiRiD iSVANI BASTIRILDI 
SÜRATLE HAREKETE GEÇEN HUKÜMET 

l\tJVVETLERİ HANY~\YI ASİLERDEN , GERİ ALDI . 

1 s va ırı ş e f o e r ô · --·L 
birer birer yakalanıyor 

Yunanistanda geniş bir temizle- -. 
me hareketi başladı 

host Vunaolstanda ll-JI ~ ~ '-D .!S\ <dl a 
A~hfun ~~uu~~ ~ 

c.,di" tehlike Asilerle yeni bir 
~ otrıacıı her k~~?.h~ında ne mühim • • 

1 
d s tuu bildıgımız.~enizelo~ _ve m usa deme o u 

~ 80nra, Akdenızın bu mühim 
~llııani ' d?Stwnuz ve müttefikimiz 
~eni bir~ ıç emniyetini ihlal edecek 
~ ~se tıkmıyacağmı sananlar 
~"'den . UU istiyenler dün gelen ha
'lte ~den müteessir olmuşlardır. 

hisıern ve Venizelosun, şahsi poli
~ ~ rabancılarla birleşerek 
~ ~ huıur ve sükQnuna re. 

bet. ar aorı:1 ~~asttan tam üç yıl ve 
~ R~ir Gıntten gene bir isyan ha· 

l"u or. 
let;~~alct bu • 
a.:::~ ilı . 1snn ile Venizelos gün. 
~ır. tııru arasında büyük farklar 

1935 
~ ::~mart ~Yinda olduğu gibi,bir 

lltsine Sokann sınsi sinsi Şalamin ter. 
~tri Ulduk P ltleınıeke • lan, kıçtan palamar 

tın emniyet ve huzuruna 

liı9' Devamı 12 incide 

Atina; 39 "A.A.,, - Han ya' dan Atina ajanama bildi
rildiğine göre ıehrin mahreçlerinden birinde firar eden a
silerle jandarmalar arasmda bir müsademe olmuttur. Oç 
kiti yaralanmıtbr. . 

Dün akıam saat 19 da aıi ler tamamile dağı~lmıt veya 
tevkif eclilmİ§ bulunuyordu. W Dıum JZ ınri4ı 

HABER 1935 isyanında Yunan askerleri asflerle cartn~rken ..•• 

Freni bozuk ~!.:'-te~-~o-reok-
"arıeıye Vekilini 

tra-nv y kabul etti 
Bilkreıte müteveffa valide kraliçe 

.., .. "ille 1• r ev ı· ha r a p eti ı· ::·:::::::;:~d~::::::: hariciye vekillmiz Dr. Tevfik RuttU A-
_. Devamı l2 incidı 

Vay Yolcuları atladıkları için kazayı __ .._ ... ._. .... _ ... ._. 
,~ Aksara ha~ır berelerle geçlştlrdller Bugünkü sayımız 
ıası lletiCtlene:da .. b~r evin harap olma- } dar kavise gelmi~ virajı hızla dönemi- 16 
lıt ~bnll§tUr lllühun bir tramvay ka. yerek yoldan çıkmış ve büyük bir gü-
ara~~i tene İr~ya her zaman oldu- rültü ile caddeyi aşarak karşıdaki Halil 

""'Si Sebeb oı::en bozuk bir tramvay Sıtkı isminde birine ait eve çarpmış ve s fa· d 
s·2647 nt•-- uştur. Tafsilat şudur: ancak bu suretle durabilmiştir. Evin du. ay 1 r 
ırı.._. --... ,ıaraJı va 
~~ • l'opk tınanın idaresindeki varlan yıkılmış saçak ve camlan kml· 
tıft tıni arttı apı tramvayı yokuş aşağı mıştır. Bereket o sırada evde kimse bulun 
faJc haıde ara~ \'e vatman frenleri sık madığı için zayiat yoktur. Tramvay ----.- - - - --
'~Ştı~Yı durdurmağa muvaf. yolculannm mühim bir kısmı da kendi- J 5 in C i g ı l 
' tehlikeyi· ~hada bulunanlar bu lerini aşağı attıklarından ve arabada da 
ı..1~ ltapılnu 1 gorerek fevkalade heye- esasen kalabalık olmadığından birkaç ki. d / 
.~ 3arveba" ~ ma ayası t&....:.·q~ır B gınp çagırmağa şi hafif berelerle tehlikeyi geçiştirmişler 
~~k t~ azı kimseler cesaret dir. Bu son vaka üzerine gittikçe bu şe-
let Irada traın~"a~~a-~ atlamışlardır. şekildeki kazalann arttığını gören Na
~İnde Sei buyug bir süratle Mil 1 fia vekaleti şirketler başkomiserliği e-

~ k s; ~; ;di~emmbti ;km~~;~~ 
anne ve babasını 

O. H. P. Genel 8e'/mJterUğWJen: 

Cumhuriyetin 15 inci yıldöntlmil 
hitırası .olarak, bir tarafında BU. 
yük Önderimiz Atatürkün kabart. 
ma bir resimleri ile Altıok, diğer 
tarafında Cumhuriyetin 15 inci yı. 
lını tesbit eden yazı bulunmak il7.e.. 
re Partimiu:e bir madalya yaptırı· 
lacaktır. Sanatkirlanınızm, açtı. 

· Yımanislanaaki 1935 isyanının mesul lcri olan ıabitler ordudan kovulurken ... 

Çine kolera aşısı 
gönderiyoruz 

Ankarada 100 bin santimetre 
mıkabı aşı hazırlanıyor 

Aüara, 30 (Bunal) - Millet
ler Cemiyeti bıfZ1881hha idaresinin ta
lebi üzerine Çinde hüküm süren kole. 
raya karşı tatbik edilmek üzere An. 
kara merkez hıfzıssıhha müessesesi 
tarafından bir milyon santimetre mi. 

k~ kolera 11111 göaderilmek tçiD t. 
cabeden haZD'lıklar yapılmaktadır. 

Yüz bin santimetre mikabı bu haf. 
ta zarfında gönderilecektir. Hükfıme. 

Yüz bin santimetre mikabı aşı bu haf-
ta gönderilecektir. 

ispanyada harp vazıvetn 

Cumhuriyetcilerin 
Gandezada 
muvaffakıyeti 

Fran~ocuları şark cephes nden 
kuvvet göndermeğe 

mecbur etti 
Londra, 29 (A.A.) - Gandia limanın- rasmda bugün şiddetli münakaşalara se

da bombardıman edilerek batırılan Kel- beb olmuştur. 
vin vapurunun bu akibeti Avam kama. _.. Dıoamı 12 incide 

Beylerbeyi cinayeti 

Katil mahkemede 
cinayeti anlatıyor 

Şişe ile yaraladı 
ğmıız bu mtlaab&kaya iftiraklerl ~ 
ve hazırhyacaJdan nUmuneleri A. 
ğustosun onuna kadar C. H. Parti. . 

' si Genel Sekreterliğine gönderme. 
Jeri rica olunur. Oldürülen Saide ve Beylerbeyindeki evleri . .... _ .... _ 
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dl.adisetec,tikictec 
Rumelihisar 

• 
mese.esıne 

pek toyca 
bir mü ahaJe 

t aza.ı : Nızamettiıı N.Hıl 
Rumelihisarında, kazmayı pek lAU· 

bali aavurduğumuzu gizleıneğe imka.t 
yoktur •. Ortada bir hadise vardır ki 
bunun olmaması elbette olmas.ına tercih 

edilebilirdi. 
Rumclihisarındaki mezarların ka· 

ıınmasmda gösterilen bilyilk dikkatsiz
likten benim kadar, ve Tan'da bu me. 
seleye llk temas etmiş olan gU.zide 
"ressam,, kadar, Burhan Cabid'in C:e 
ısbrap ıduymuş olduğunu sanmamak 
nasıl mümkUn olabilir? Bu telakkide 
olduğum için, dün Son Pootada çıkan 
ve kısmen bana hitap ıcdcn bir yazısını 
nasıl bir hayretle karşıladığım tahmin 
edilebilir. 

Evvel!, şunu IÖylemcliyim ki dos· 
tum beyhude .gayret sarfetmiş. Ne 
kad~r çalışsa, çabalasa, ben de, mcd~ 
nt meziyetleri etrafında bir şüphe U· 

yanclıramaz. Onu düştüğü hatadan 
kurtulmağa teşvik ederim. Zira sahte 
ve müstear inkı~pçılık ve ınodcrniım 
kadar beğenilmez §ey ve Kemalizme 
uymaz §ey bulunamaz. 

Biz, Rumelihisarındaki mezarlığın 

kaldırılmasını, "bir mezarlığın kaldı. 
rılıp kaldmlamıy:ıcağı,, şeklinde bir 
prensip halinıde ele almış ve mütalea 
etmiş değiliz. 

Eğer Burhan Cahid, bu neşriyatı ta· 
kip etmeden, mevzua müdahale etmiş 

bulunuyor ve bunu itiraftan çekinmi -
yorsa o başka. O zaman kendisini, sa
dece, gazete kolleksiyonlarını kar15t1. 
rıp mesele etrafıntfa esaslı bir fikir c· 
dinmeğe davet etmeği kafi görürüm. 
Yoook, eğer ressamın ve benim yazıla
rımı dikkatle takip ettikten scnra ka
lem oynatmışsa o zaman, Selvi aşıkları 

başlıklı yazısını, açıksa, l ir düşman. 
h"k suretinde kabul etmekten ba~ka çe.· 
remiz kalmaz. Ama o zaman gene, şöy
le düşünmekten kendimizi alamayız. 

''- Acaba vatandaş Burhan Cahid 
neye böyle ''Kahraman~ne,, ve "dilş
manane,, bir h~mleye lüzum görmüş. 
tür? Ne zoruna? "lstanbulun yakınd;ı 

kavuşacağı cennet yolu,, kendisine 
hususi, mühim şeyler mi vaad ediyor?.,, 

Zira sevimli arkadaşımız, sadece, 
ressamın ve benim, İstanbulun iman 
ve turistik inkişafı etrafındaki müşterek 
arzularımıza uygun bir hemşehri ve 
vatanda' sıfatiyle kaleme sarılmış ol· 
ıaydı hiç şüphesiz biraz ıdaha ma'lcul 
ve mantıki konuşmağa IUzum görürdü. 
Yahut aklını ve mantığını bu derece 
bozmazdı • 

Şu cümleye bakınız: 
0 Bir gazetede gözüme iliJti. Burada

ki mezarlara hürmetsizlik edildiği ileri 
sürülerek ecc:lat, şüheda, h!ke hürunet 
gibi beylik kelimelerle demagoji yapılı
yor. Bir kaç ay evvel, GUmiışsuyu me. 
zarlığı için de ayni teraneleri İ§İtmiıtik .. 
Bugiln orada selvi, rnczarta§ı namına 

bir gey kalmamıt ve yerin }lfr &ıra 
aparttman kaplamıştır. Daha evvel Şiı· 
hane yokuıunda da bir kabristan ve 
bermutad ıerviler vardı. Bugün orası 
bir apartıman mahallesi olmuştur. BU
tUn bunlar eöatcrlyor ki kervan yUrU. 
yor. Fakat medeniyet kervanı yUrUrkcn 

baykuı ıeameti ile kovuklardan baı· 
lırını ~ıkarıp açı acı ötenler de hAIA ıek
ıik olmuyor. Bu Selvi, meıar taJı. lihid 
ve k.all4vf milptelilan koca. Osmanlı 

lmp~ratorluiunun tt Viyanadan Me. 
riçe kadır bir gchidlik bıraktığını da 
bilmiyorlar mı acaba?.,, 

Benim bir tarih kültlirilm olduğunu 
bu aaurlınn muharriri bilir. Fakat im-

HABER - '.;a.~sam ~t1111 

Zü~ rüdan aya benzi
Y n icat : televizyon ! 
oıngnuteredle 300 snıroemadle fllmDer teuevDz~cn 

Dsitasvoını u ınıcdla ını n aı lkPeını g ~slt:eıra o ece~ 
Keşfinden sonra halk araıına inmekte geciken bir icad 

varsa o da televizyondur. Bllhaıssa asrımızda, en )'eni icat
ların derhal yayıldığı ve herkesin istifade edebileceği şekil. 
de ucu:ıladığı g6rU1Uyor: sesli 11inema ve radyo bunlann ba
şında gelmektedir. 

Fakat henilz televizyon, zUmrtldU ankn gibi, ismi olan, 
cismi görillmiyen bir icad halindedir. Bugün yalnız Londra \'e 
Paıiste birer telcvi;yon istasyonu vardır. Yalnız, bunlardan 
da bUtlin İngiltere ve Fransa istifada edememektedir. Çtlnkil 
televizyonun bugUnkU ıekllyle, ancak 400 kilometrelik bir 
sahaya. neQriyat ynpmak mümkünd\ir. İstasyondan daha uzak
takl yerlerde televizyondan istifade edilememektedir. 

Televizyonun bu mUşkUlatını teşkil eden eey gerek hcnUz 
tce.dm, tamnmiyle tekemmül etmiş bulunmaması, gerek neı;ı. 
rlyatm pahalıya mal olma111dır. Bir televizyon makinesı 500-
600 llrrıdır. Televizyon §irketine abone olanların verdiği pa
ra. da hı:ıyll fazladır. 

İlk televizyon lstasyonunu İngiltere kurduğu gibi, ke§fi 
halkın istifadesine koymakta da ilk adımı atmağı !ngiltcro 
diluUnmü§tilr. Bundan daha çok cvvol, bu seneye kadar tn
siltcredc 300 ıılncmanın toleviı;yon ile ~letllmesi kararlnşlırıl 
mı§tı. Fakat, tahmin edil<ln mUddet geçtiği halde buna mu. 
ve.Hak olunamamı", bunun Uzorlne geçen gün Londrada ya
p1lan bir toplantıda, :sinema ve televizyon eirketleri bunun 
derhal teminini karorla§ttrml§lardır. 

Projoye göre yeni bir biiyUk televizyon istasyonu kurula. 
t'11k ve televizyon aleti bulunan 300 sinemaya buradan film 

Ancak Nevyork ta olabilen 
bir ha ise: 

17 inci kattan 
düşüp öldü 

Ncvyorkun otuz, kırk kath binaları 
bazan da büyüt facialara sebeb olmakta
dır. Geçen gün, l>ütün Nevyork halkını 
heyecana düşüren sahn~ herhalde, Av
rupa §ehiı'lerlndcn birinde olamazdı. Çün 
kil, Con Vard ismindeki bu adam bir bi .. 
nanın 17 inci katından a~a~ı dU_şmU~tür •• 

nakledilecektir: istasyondaki bir beyaz perde Uzcrlne akset.. 
tirilen bir !Um, 300 sinemada ayni .:z;amanda seyredilccektir. 
Bu suretle, 300 sinema, film ve film makinisti kullanmıık 

mecburiyetinden kurtulacak vo bu cihetten bUyUk bir kir t.e· 
rnin edecktir. 

Sinemalar da bundan sonra yalnız, televizyon alıcı maki
nesi kullanarak bir veya ikl memur bulunacaktır. Bu da he
nüz tatbikata ıeçilmesini zorla§tıran cihetlerden biridir. Çün
kU henUz, televizyondan ıınlıyan makinistler yetişınic değil

ilr. Televizyonla film gösterecek sinemalara bu makinistleri 
do temin etmek zarureti vardır. 

Yeni tesisat yapılması, onu kullanacak adamların yetişti
rilme3l çok pahalıya mal olacak zannediliyor ve bunun için, 
tcgebbUse girişmekten korkuluyor. Çünkü, bu kadar paha
lıya mal olan bir işi, sinemayı seyredecek halk acaba karşı
lıyabHccck midir? televizyonla neşredilen bir filmle, diğer 
ılnemnlarda seyredilen film arumda se}Tcden hesabına bir 
!ark olmadığına göre halkın televizyonlu slnemııyı tercih e. 
deceğine hiç ihtimal verilmiyor. 

O haldo, televizyonla temin ettiği !ilme sinema sahibi de 
fazla para verrneye razı olmryacaktır. Bunun için, sinema a
detti nckadar fazla olursa televizyon şirketinin onların herbi· 
rindcn fstlycceği paranm o nispette az oJııcağı düşünülüyor 

ve tclr.vbıyonl& ffllyceek sinemaların rniimkUn olduğu kadar 
c,:ok yorde açılmuma çalışılıyor. 

Esasen televizyonun bugijne kadar taammüm etmemesine 
sobob, Aletlerin pahalıya me.1 olmasıdır. Bunun f<;in fen adam. 
ları da tetklkatta bulunmaktadırl!lr. 

Hadise Nevyorkun en geni~ ve meşhur 
caddelerinden biri olan ''~inci cadde,, 
de oluyor. Olen buradaki otuz katlı otel
lerden birinin 17 inci katında oturan 
Con Vard ismlnde biridir. Bu genç adam 
~ehrin yabancısıdır ve otele o gün gelmiş 
tir. Bulunduğu on yedinci kat, sokaktar1 
70 metre )rfiksektedir.Bizim büyük cami 
lerin minareleri kadar bir yükseklikte o· 
lan böyle bir noktaya hayatında ilk defa 
ı;ık::m adam, etrafı daha iyi seyretmek i . 
tiyor ve pencerenin kenarına çıkarak 
ayakta duruyor .. 

I\nrnaval gUnlerlndc Avrupanın birçok §Chirlerindo garib manzaralar lca.d et
mekte ndctiı. bir milsabakaya glrltlllr. Bu ıseno de bunlarını en gnrlbterlııden biri
ni bir ~nglllz gehrhıde görllyoruz. Efsancv l bir kahramanı temsil eden bu bUytik 
heykel, içine ~onulan blr makineyle, kend i kendine yUrllmektedir. Uzun bir caddr.de 
yol Uzrlne konulduğu zaman dosdoğru gtd en bu heykel biltün ochlr hnllunı haldka
te>n çok c~1endlıınf~tir ... 

Binanın 17 inci katında bjr adamın 
pencere)•e çıkmış oldu~unu 60kaktan ge
~cnlerden biri görüyor ,.e yanındakine 

gösteriyor. Bundan sonra herkes onokta
ya bakmağa başlıyor. Ahali toplanıyor. 
Poli kalabalığı dağıtmağa çalışıyor, fa. 
kat muvaffak olamıror. Çünkü Con Vard 
mütemadiyen pencerenin kenarında ayak 
ta durmakta ve başını bir bu tarafa, bir 
o tarafa çevirerek uzaklara, yakınlara, 

caddeye, havaya bakmaktadır. 
Onun karşısında toplananlar adamın 

aşağı düşmesinden korkuyorlar ve ha 
şimdi düştü, ha §imdi dü~cekl diye he
yecan geçiriyorlar. 

Bunun üzerine, nihayet polisler, adamı 
pencereden in(firrneye karar veriyorlar. 
Otele giriyorlar, on yedinci kata çtl}ıye>r 
!ar. Kapı)'ı yuruyorlar. 

Tam bu sırada şok~ta bir çığlık yük. 
seli yor: 

Korkutan felM<et vukubulmu~, adam. 
muvazenesini kaybederek, pencereden n· 
falı )'Uvarlanmt§br. 

Con Vard caddeye dü~ düJmeı 
derhal ö!Uyor. Halk, biraz evvel heyecan 
ta serretti~i bu sahnenin böyle bir facia 
ile neticelenmesine mUtec ir olarak da. 
IDh)'Or,. 

paratorluğun Viyanaya gidi§i ve Viya. 
nadan Merice kadar g~rileyigi 'kadar, 
ıcbepleri kl!slkl~tmiı, hatt! milteAdfo 

haline gclmiı 'bir hldiııcyi derabp, 
hattl kendisine bir aylık bir etlid vo 

istiıare müddeti bahıedilmiı olsa bile 
gen~, izah cdebUecek bir vaziyette bu· 
lunmıyan Bürhan Cahid, o güzelce ils-

Avrupa da~lımnda çıkılmaııı kabil olrnı yaeak kıtdar dik tanınmı§ yUksck bir kaya . 
ya dört Alman dağcısı çıkmıya muvaffak o lmu~tur. Elger'ln şimal tcpc!erlndekl bu 
ııarp kayalara çıkmayı ıtmdlye kadar birç ok da#cılar tecrübe etmiş, fakat muvaffak 
olamamıalardı. Bu tehlikeli düz duvara tırmanmak için Alman dağcılarının yaptığı 

son teeebbU_sten de pek fazla emin bulunm uyorlardı. Onun için, bu düz duvar gibi ka
yalara tırmanmak dağ sporcuları arasında bUyUk bir muvaffakıyet ısayılmaktadır. 

lCibunu bırakıp böyle garip bir dile ne. 
reden, nasıl aapaQilmiJ?. 

Ben, hfike hUrmet ve şüheda keli· 
melerini kullanmadım. Fakat Burhan 
Cahid, bunları nasıl "beylik kelimeler,, 
addedcbillyor? Ve bunları pek haldı o
larak ve tam yerinde kullınnuı olan 
bir bUyUk mUnevvcre hakaret aavur. 

mak cür'etini hangi bU)'Uk kudretlJlıo 

den alıyor?. 
O Burhan Cahid ki Ayaspııada, bil· 

yük Şinasinin selvilerden gölgesiz: 
kalmıt meıarı O.tünde yUksclcn kUs. 

tah apartunanlınn kırıııında bir mede
niyet hamlesi kartısında kalmıt gibi 
hayret edebilmektedir. O Burhan Cahid 

_... l)cvamı d üncOdı 
NWameddin NAZiF. 
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KU 

Esnafın öğle tat 
HASAN KUJICA l'I va:ıyor: 

"Büyük A\•rupa şehirlerinde 
kanları öl!lc zııınanı iki soot ta 
l:ır. llu usulün iyıliğinde kims 
hesi yokıur. Fakat lm usulü 
tutltik etnıeğe kalhşını-a derl 
mfişkü1't ile karşılaşı)'oruı. Bu 
karşı~ında o gllzel usulü tııthlk c 
de ş.ışırıp kalıyoruı. 

llalhukı blrn düşünülecek olu 
şa~ıloçn°k hl~·lılr şey yoktur. ,.,. 
dörl milyon nüruslu büyük şetıi 
ucundan öbür ucuna bir sant 
dılir, hem gelinir. f'11knl umuın 
hııyet altı )iiı bini geçmlyen l 
bir ıı<'ıından öbür ucuna gidip ge 
İ\c hiitiin bir ~tinii vapurlordo, 
lar<lıı seyahat ile geçirmek Jarııtl 

lş1., hunun itin dükkônlor MI 
iki Mot kopanmm başka menı 
e-;nr.ıf !cin istirahat \"C tuarruf, l 
ise )'orgunluk ve m:ısrnf vesilesi 

CUMHUR! 

Devlet hiz~etinde 
elemanlara ıhtiya 

var 
N,\D/R -:ı.'udi başmakale siitıırı 

zryor: 
"On be~ •enedenberl yorgunl 

bl!nıeden ileri hamleler yapan bil 
ınillcıine, e.ıneğile, uygun eserle 
dırınıık icfn genç elemanları dıh 
yelli, daha müsbct r.ahalarda koli 
çeki nrocnıcliylz. 

On lıeş gene evvel çocuk 
bugiln adı:mdırlar. İçlerinde, 
için harcıınmı)·a can atanlar çok 
tarı pnc;if ve aı mcıuliyetli yerler 
tırarıık eskitmek yazık olur. cu 
tin tlk ıamıınlarında görillen ele 
şıını ~ilnden güne aıalıyor. f'ak•1 

halard~ h(ıllı eski -zihniyetli, Bab\ 
celi kimselerin bulunması, fnk• 
>iiruyüpjnde zaman ıaman paslı 
rolü oynuyor. Du paslıırı temfzliY: 
alimlzi 8DlTellml:r;le denk bir h 
mek uınanı lltlık ııelmiştir. 

1 Jlo~halcon Ce161 Bayar gene e 
1 kullnnmıı ını i)•I bilen bfr de,•Je 

mızdır Bttsün tktlıat vek4Jelin 
ğUmliz söı Juuna~tıncı coniılık on,tl 
dlı'.-Fnkot yalnız iktisatta ve " 8 1 

~il. devletin bQtlln faatlyet ııa~. 
g~nı:lere birinci derecede rnesul ) 
ler vcrilme!'>inl i:-;teriz. Hızımııt 111 
etme!( i,tn beşkı ,are yoktur. 

·r.4 
Japonyanın faaliY 

M Zl!KERIYA Sertel vaııuar: 

• r 
"Japonya )0ak111 Sarkta ıJyıı:>t P 

da faaliyetine ge,lyor. e 
Ja.,onva nerede, Yakın Şnrk 11 

• 
· ö J on' yeecblnlz? yle. Fakat oP '

11 
lJiiyük dıı,manı olıJn Sovyet Rt1S[rıc 
km Şnrk memleketleri blriblr Jlll 
<lur. l~rıcç Jııponr• ile So,·)'et n 
sında lılr llıtilAt 'ıkarııı, Yakıl' ~I 
lckcllerlrıln Jıı:ıonyaya tnranıar ti 
nlmolnrındo Jtıponyanın mcnfıı:ı ıJJ 
nunurı fı;ln de Yakın Şark ~ 1 
kaıanmık lbımdır. Bunu teınd r. 
propaffnndaye ihtiyaç ,·nr '.. 

\ • k n sıır" m::ıksııtlı Japonyonın a ı .. ıd 

ketlerindeki diplomatları tsıanl;U 111 
nıırık, bir fooliyct prosramı ç ı 
ı:ırlanmaktodır. tıl 

l~tanhul ~imdiye kndnr bflY1;
11
,,0 

foalıyct merkezi olmamıştı. dır• 
burasını seçmesi dikkate t•Y1111 rc1' 

Fakal serek Türkiye, ı;~ .11srl 
millet ve devletler! rlfinYP sı> pi 
mevkilerini tayin etmlJ, vo PJı0sf>'' 
kurl>ım olmıyac,ıık kadar kCP .ıetıer 
faall!!rinl mlldrlk millet ve de'

1 
st 

sehehle Jnpon)•anJn yonlış tı ;rf'e~ 
r.erlnde yfirüdOAfine lJfi1ın1e 
dır .. , 

1k1 iş ·ıs az~s:"d' 
Dün iki İKİ, ıu~ut "euce• d' 

surette yaralanmııtır. g,.dirı:, 
tip Sinan ıokaimd• oturırı b 
ya9larında Aıop Çemberlitat U 
nın kubbeıinc sıvı yaparken tfi Ol 
sinl kaybetmif ve göbek tafrıın 
dügmilıtUr. Al" 
Düıme çok feci olmut ve ·f yctl 

bacalı kırıldığı gibi muh~eli \"ll,_JJ 
tehlikeli şurette ezilmiştır. ,,,_, 
gu\ bir halde Ccrrahpap ııaıt 
kaldırılmııtu. 0ııs:ı" 

ikinci kaza Paşa.bahçede ıJı 
RAkı fabrikHıftdakl intııtta S 
yaglannda Sadık bet mtttfl 116 

d 
.,e ,, 

ten yerı dUşerek başnı arı dııd o 
den alırea yarılan.mıt "' ıın ıı••t 
biliyle Haydtrpafa NUmuısc 
sine kaldınimııtır • 
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~ata daU: 
?>.. --'\oy k ··ı ·· u uphanesi 
~ ı\ZE'l'EL 
~ ERDE okuduğumu.ıa gö re kUI . • 
lıJç 01nıaıs ttir bakanlığı, her köyde 
llo kura ~ltıer kltnplık birer kUtüpha-
"' ca..,oı Bö 
""erııek on • Yle bir karara semı • 
hıeıucb a u alkıı:lantanıak kabil değildir. 
Gğretrııc!{t:r~' bir in ana okuyup yazma 
bıııarn13ıı.n değiıdJr: kolaylıkla kitab 
~e Urıutıır ln an, mektepte öğrcndif,rini 
r41ıiltı 

011
' derste gcçirdi[,ri saatleri öm. j 

11llıı ı~ınııı:Ua kadar tees üfle an.ar. Bu· 
%ı kUtüpha kl Ynnnıda. bir de büyükler 
b~ kendi lıı nesı bulunmıyan köy mekte· 
llıeıtıeı;6 den beklenen hizmeti göre
"ltırc ı lllahkf.ınıdor. l\öy eğitmeninin 
lıtJ sad~e d lınaı. de • erse gelen çocuklan o-
da !\itabı ğiı, mektebi bltlnnlJ olanların 
dl a aı·k kk.aı etın k 11 ·atannı kesmcmelerlne 
tcbıııneıuı-e • onları kütüphaneye geti-

0•~- il", 

ltı "uma Y 
a._lll kitabı azına nlrin öğrenilir! blrta-
'44\· arı oku 

• ııtırn1~ • Yup onlardıın maddi 
t•dayı ııta~t~Ya gbnlUınUz için IAznngelcn 
lııtablar 0ın:ck gayesiyle değil mi! o 
1 'C'ya Ynıca ha.rtJerf öı;...enmek J 

lıa oynaına ~ ö• , • 

1 llaıtnıak et~ gt hıraklp bir dershaneye 
tı.r. nhh tto kl manasız bir •ev o-

k ""-'Un ını " • 
'll daa.- ı.•n bence kiıtti hnn ı hat-
lı '"' ınekt P e er 
• k63 Jijt- cpter ıM.:ılmadan kurulma-

~ıı .. c,e ... o -
işte b " CU{;tuıa: "mektebe gelir-)· u Jq· 11l>i1J~ın u Upbanedekl kitablan oku· 

te ,, d C'tttn lJ 
ltıı tııclitcpı c Ydi. Öyle olmadı, ön-

ruıaca){ enr atıldı, kütüphane sonradan 
l'ırı · ıı d 1 llC'lfc('ı a Yarın lı;ln ı;ok t3i, ha-

l'nı.at C'r ''C'rccelrtlr 
lar 0 kUtü h • 
ı: koııacaı,. P ant'lcrc ne gibi kitab-
lıı.ı:ı i ı ... ,I ~; hlc <;tiphcslz enclfı köylü. 

ı...~bırı ı,<'n 1~ danı5n<:ağı kitnblnr. Körlü 
"'IJ b 1 ıı 1 1 • 
~ Oca..."- ha ç n bir ~ ardımcı, bir a-
11_ lı hlt ~e~ sı1ı doğrudan doğru,·a fay-
..., " Oldu• • • 

lln<.'al- ı. cunu orrı-cnmelldir' bu 
l.ııı ~ "C'lldfs .. , 
!., ')aca b 1 ine anlıyacağf bir dille 

bii l.ıabıı olur ~eı:den hah eden kitablar • 
3'~ ~e 1 irat edeyhn ki tUrkı;ede 

tııldı r er ~k 
:r t! bitrnı . mudur! olanlar da 1~1 
Ctı Joruın F 1ab g•ıeteıC'r . • akat o haberi ,·e· 

ııı 1;\rı tesbıt 1 k1.lıtur bakanlığı'run o ki· 

l"a~11<Urıy0r. l>~ln bir rnU nbaka açacağt· 
lı Y'acak ~l nıek ki elde henüz bu 1'6 

(l <llııını11 J~1 tnlktarda. Jdtab yok. l\lü. 

n:;~.blırıe 1,:~~~celer \·ermesi kabildl.t. 
le il bıı ... 1 l uyu, lhtiya~lnrmı, dilşU-

aıl>h • ., Yen a d 
&ö -.ıal'tıı ı ır. Köy mc,-zunnu e. 

.flc.... tol,-u c k 
Bı 1 "''l'kJe lkt' oş un, taşkın sözler 

l fı l.ti '"- ifa Cd~r· "Tü k k" r· ü 
bıl'tl' • l\lllpll bM • r oy U'I 

ı. la311<ı ' 0J le s:ır, şu kndnr hür-
111· • ır,, gibi .. 

!ııı •ııın lı. oılcri t<'lı:r:ır ~dcrck 
U 1 ' OJ hi3 İ.ı .,. 

hl'tt J •cC' nnıadı· ~l'rı;<>k1en scHlli,:rfni, 
bak c l,eısıuJ U gJnı zııoncdcr. Fnlmt cı
"1ıc 1J.ı lhu38!:l nı(7.1Y<'tlcrl 'o 1..-usurlnrı, 
bıı ctıııı ad arı 'c knbltl:vcllNI ile tef. 

ıııu ıı.ınıarı • 
debı. snbaJ,ad ntız lln \nrdır. Onlnr 
~ lırıl't, a !:ok büyiı!t hl:ı;mctlcr o-

ı. ·Uda, 
ol luı nr kı ı.u . .. . 

clo C'rc rn .. h J kutüph:ınckrf yalnız 
tu " 'iU 11 ' • 

d 1 la ko, ı t tablnrla, doğrudan 
dtı "ııJc lıt 

1ı"li;,· l"t.ılrnaınaı 1 ııh <>drn eserlerle 
1 :ı.nı •ılır. Oruıa d ı - ı·· .. " ,,....... r n w:r unun 

'>~ij ...... ,Jn ~ • 
k <ıııu 11d raı.'1, fakat her zaman 
"<llllaıc e huıund -
ııh tı:ıeraıu ugu lı;ln niha,·ct nn-

1111,..... ' 3 anı '·uı, ı k h. . . lı: ... rak bu " -sc me c,·csmı 
lltııaı J Uk -

lııi •dır. I\' • ngır eserler de bu· 
ıı, h·r o3 hın~ . -

haıı anın hl ogrctmclidlr ki fi-
ilde r ga,·c 1 

cı.a._ n rnC'rn ~ do insan oğluna 
·~ l 1 nun ol • 

)\... l l (\ atıı ma3 ıp daha ilcrf~·c, 
"Y k. tna)( • 

tll..._ lıtıipfı ar-tu unn \"Cmıcktlr. ""'''''il{· ıınC'Il'rind 
~)( ~it ilk, 0111111 t 0 kuyliJnün işine ya 
lıı~ '1blar ,, lltnfınıJan nnı11 .. ılmı:va-
""<ıU 1 ua IU ., • 
hı ... , <t-ndı ind ıuınsuı dc~ildlr: Oğ. 

"CkJ en u tu 'c..,,,. 0rta 1 . n gönnck onu §C-
•lcı3· ol\U)a il ' 

~ e gunde ' eye, nlhayto Üni· 
~fl 'll ('trn('l< ııtıek, illinı etmek, büyük 

l'linu hcvesı 
Ilı .1 hU31it nt onlar U:\'andınr· 

"ll 0 ınek . • • 
ll.lar \·crır. ' gU~elle tlrmck aşkı· 

ıtib•ntı 
~tlfı .. ,ulda Jııpon 

' (liri 1 
J <:ti maı 

l~r aPnn h(ik. 
h. 

1llde(· Utneti Yak 
~uıda t 1 Sefirleri~in ın ~rk memleket. 

l'o 0Plallınala 6 ağustosta lstan-
~~ Plarıtıya J rını kararlaştırmıştır. 
1 ar ı-~ aPonya 
' lirı 1· Urkiye S . nın Mısır, Bal-

eci.._ • r::ı.. · unye ·ıy· 
~l{ı "'~· \·e ltat • ;nıcaz. Iran. Fi. 

erdır. Yadakı sefirleri iştirak 

iş d ~ 
ı~cta aıresı t . 

(j ··~·ı ~resinin ..... k. eşin la h 
ıt lığ· '""ıı ılatınd . 

ha !:! 
1
11 tatbik' a Yenı yapılan 

k"ttp ~ b.a~ıanat'ak~ne Yann sabahtan 
ış bölce~· ır. Bu suretle memle 

u teşekkül etmektedir. 

8 

• 

\ 

• Oç gıindenberi şehrimizde bulunan Mısır do1ıanması kıtmanaanı Tümami
ral Malzmut Hamza, dün ak§am saat 18 de Elmahmse yatiyle limanımızdan ls
kenderiyeye hareket etmiştir. 

fmdan samimi tezahürat ile karşılanan misafirimiz sergide teşhir edilen yerli 
mamulôtımızı çok beğenmiştir. 

Misafirimiz, dünkü son giinünü gene birçok ziyaretlerle geçirmiştir. Amiral 
öğle iizeri Bebekteki Mısır sefarethanesinde şerefi11e veri~en zi:/afette bulun
muş ve akşam Galatasaraydaki yerli mallar sergisini gezmiştir. Halk tara. 

• 1939 beynelmilel Nevyork sergisine itşirak edeceğimiz malılmdur. Dün, ga
zetecilerin de iştirakile Türkofiste bir toplantı yapılmış, sergiye ne suretle iştirak 
etmemizin yerinde olacağı etrafında görüşiilmiiştür. 

$ IE IHI ii I~ ID IE VIE IMllE IMllL IE I~ E ır ır IE 
Belediyenin 

toplayamadığı 
vergiler 

7 84 289 lirayı 
buluyor 

Belediye, scnelcrdenberi sabıkaya kalıp 
tahsilatı yapılamamış olan vergilerin ye. 
kunu gittikçe yükselmekte olduğundan 
ve bir taraf tan da vergiler müruru zama
na uğrıyarak tahsilatı imkanı ortadan 
kalkdığından sabıkadan devren gelen ver 
gilerin biran evvel tahsili için yeni ted. 
birler almak mecburiyeti duymaktadır. 
Öğrendiğimize göre belediyenin sabı

kadan 938 maır yılna devredilen vergi 
miktarı şudur: 

Tanzifat resmi 271.274 lira, tenvirat 
resmi 180.740 lira, eğlence resmi 618.40 
lira, tente ve siper 'e saçak resimleri 
28897 lira, levha ve ilan resmi 52,521 li. 
rp. kara nakil vasıtaları resmi 54,643 

lira. şerefiye resmi 34,374 lira. bu suret
le belediyenin sabıkadan bu seneye dev-
redilen halktan alacağı miktan 781,289 
lirayı bulmaktadır. Bunun yalnız 170.994 

lirası 937 mali yılından tahc::il edilemeyip 
bu sene de\ redilen kı::ıımdır. Bu suretle 
belediyenin bu sene halktan alacağının 

bir milyon liraya gelmi~ olacağı tahinin 
edilmektedir. 

Sanayi teşKilatı 
kanunu 

Meclisin liış devre
sinde çıkarılacak 
Geçen sene müzakeresi geri kalan sa. 

nayi teşkilatlandırma kanunu projesinin 
Büyük Millet meclisinin önümüzdeki 
toplantısında derhal müzakere edilebil
mesi için üzerinde tetkikler başlamıştır. 

Sanayiimizin ilerleyişinde mühim bir 
amil olacak olan bu projenin biran ev. 
vel tahakkuku esasen bütün sanayi er· 
babı taraf mdan beklenilmektedir. Bu • 
günkü sanayi birlikleri kaldırılarak ye -
rine mahalli sanayi birlikleri, sanayi f e-

derasyonlan ve Ankarada yüksek sanayi 
şllrasmın kurulmasından sonra hususi 
sanayi ile devlet arasındaki rabıta daha 
düzenli ve kolayhkh bir şekilde teessüs 
etmiş olacaktır. 

Şimdi üzerinde tetkik ,.e sana)i er. 
kanile temaslar npılan bu proje. hil· 
hassa bugün devlet mekanizmasına ka. 
dar yetiştirilmesi zamana bağlı olan .. fa. 

kat azami sürat istiyen sanayi meselele. 
rinde derhal karar alınmasını temin ede
cektir. 

1 El işçiliğine dönen 
sanayiimiz ! 

Defter tutmak istemiyen küçük 
imalathaneler motörlerini 

kaldırıyor 
Beş beygirden aşağı kuvvet ve ondan 

az işçi ile çah5an sınai müesseselerin de 
muamele vergisi kanununda yeni yapı
lan değişiklik dolayısile muamele vergi. 
sine tabi tutulmaları ve bunların defter 
tutmağa mecbur olmaları neticesi olarak 
bu müesseselerin motörlerini sökmeleri 
şeklinde tecelli eden vaziyet süratle yayıl 
maktadır. Kanunun bu hususta verdiği 
müddet bu akşam nihayetlendiğinden 
son birkaç gün içinde şehrimizde yüzler
ce motör sökülmüş ve genişlemekte olan 
bu sanayi müesseseleri el sanayiine dön· 
mü~lerdir. 

Alakadarların söylediğine göre bu ha
reket vergi vermemek iı;-in değil defter 
tutmak mecburiyetinin a!:rırlıj;;rından ve 
bu ic::leri yapanlann usulü defteriyi bil. 
memelerinden ileri gelmektedir. Bir ta
raftan hir katip tutmak ve bu katibin 

maaşını tediye etmek, diğer taraftan ma
liye memurlarına mütemadiyen hesap 
vermenin güçlüğü bu kısım iş erbabını 
el sanayiine dönmeği tercihe sevketmiş.. 
tir. 

Bu vaziyeti tetkik eden esnaf cemiyet
leri muhtelif istidalarla maliye ve ileti. 
sat vekaletlerine müracaat ederek yarın· 
ki büyük sanayiin temelini teşkil edecek 
olan bu küçük sana}i erbabının maktu 
vergiye tabi tutulmaları için bir formül 
bulunmasını istemişlerdir. Esasen kanun 

vergiden muaf tutmak için dahi icra ve. 
killeri heyetine salahiyet vermiştir. 
Diğer taraftan sökülen yüzlerce motör 

yeni devlet eline geçen lstanbul elektri-
ğinin aleyhine bir vaziyet doğurmakta
dır. Bu cihet de Nafia vekfıletinin nazan 
dikkatine arzolunmuştur. 

sarayda bir genç 
anne ve b a ın 
. şişe ile yara adı 

Dün gece saat 21 de Nevzat isminde 
bir genç, Aksarayda ana ve babasını 
yaralamıştır. 

Horhor caddesi 53 numarada oturan 
gazc.zcu Mukbil son zamanlarda işsiz. 
dir. Ve ara sıra çocuklarından para al

maktadır. Dün de Bahçekapıda bir çi
koliita fabrikasında çalışan kızı Neza

hetten para istemiş, fakat bu sırada o. 

rada bulunan oğlu Nevzat buna kıza -
rak kızkardeşine: "- Sakın para filan 
vereyim deme, artık yeter, biz para ye· 

tiştirmekten bıktık,, diye söylenmiş ve 

babasına ela ağza alınmıyacak tarzda 
hitaplarda bulunmuştur. 

Bu vaziyete kızan Mukbil, oğluna 

mukabele etmiş ve bu sırada Nevzadın 
annesi Zahide de araya girerek oğluna 

bu hareketinin doğru olmlıdığını anlat. 

mak istemiştir. 
Fakat bu sözler Nevzadı daha ziyade 

kızdırmış ve eline geçirdiği bir şişeyi 
annesinin koluna fırlatmıştır. Zavallı 

kadın yaralanan kolunun acısiyle bir 1.ö 

li <C> ıru 'U:<C> ını al m ~a 
er; n !}( u e'lt: 

meıralkU o so<dl o ır 

şeye yığılmış, bu vaziyeti gôren Muk
bil de derhal oğlunun üstüne atılmış. 

br. Fakat Nevzad gene şişeyi kaparak 

bu defa da babasının kafasına vurmuş
tur. Mukbil parçalanan şişe ile baygın 

bir halde yere yuvarlanmış, bu sırada 

yetişen polisler de Nevzadı yakalamış

tır. Yaralılar Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmışlardır. Yaraları ağır değil

dir. 

Sümer Bank MUdürü 
Londraya gitti 

Karabük demir ve çelik fabrikaları hak 
kında görüsmek üzere Sümerbank umum 
müdürü Nurullah Esat Sümer Londraya 
gitmiştir. 

Umum müdür hareketinden evı:el şun
lan söylemistir: 

"-Karabük fabrikalarının inşaatı ar. 
tık son merhalesine gelmiştir. Fabrikala· 
rm önümüzdeki senenin ilk ayında çalış. 
mağa başhyacağını ümit ediyoruz. Kara
deniz sahillerinde kurulacak limanlarla 
Denizhank meşgul olmaktadır. Loodrada 
onbeş gün kalacağım.,. 

A kün Ü 

Annesinin 
kabri 

lzmlrde bir park 
içine alınıyor 

Izmir 29 (A.A.) - Atatürkün an
nelerinin medfun bulunduğu Karşıya-

kada Sogukkuyuda Osman paşa mezar 

lığmdaki kabri etrafında kurulacak 

park ile yapılacak yeni bir makber 

mevzuu hakkrnıda mimar mütehassıs 

Gotye hazırladığı planı belediyeye ver

mıŞtir. 

ilbay Fazlı Güleç ve şarbay Dr. Beh· 

çet Uz tarafından tetkik edilen bu 

plana göre makber somakiden yapıla

cak ve etrafındaki park da en zarif bir 

şekilde vücuda getirilecektir. inşaata 

yakında başlanacaktır. 

-0----

Kütah ada 
dere taşı 

9 yaşında bir kız 
se lcre kapıldı 

Ankara, 29 (Hususi) - Kütahya 
dan Dahiliye Vekaletine gelen maluma-

ta göre Kütahyay~ son günlerde ya

ğan şiddetli yağmurlardan dolayı §ehir 

içinden geçen dere taşmış, 15 evi su 

basmıştır. Kiltahyaya bir sc:at mesafe· 

deki Akçuköyünün de bir kısmını sular 

kaplamış, dokuz yaşında Fatma ismin

de bir kızı seller sürüklemiştir. Kütah

ya valiliği dereyi te:mizlettinr.ektedir. 

-0--

a il Recep 
Altı sene ~apse 

mahkum o do 
Geçen hafta Karagümriikte Yahya is

minde bir akrabasını so.kak ortasında bı 

çakla öldüren Recebin muhake:ııesi dün 
ağır cezada neticelendirilmiştir. 

Dünkü celsede son şahit de dinlenmiş 
ve bundan sonra iddia makamı mütalea-

smı bildirerek, suçun şahitlerin ifadele. 
rile sabit olduğunu fakat ağır tahrik se

beblerinin gözönünde tutularak Recebin 
448 inci maddeye göre cezalandmlmasmı 
istemiştir. 

Neticede mahkeme heyeti 448 inci 

madde mucibince Recebin 18 sene ağır 
hapsine fakat Yahya tarafından yapılan 
ağır tahrikler hafifletici scbeb görülerek 
ağır hapsin, hapis cezasına tahvil edil
mesine ve cezanın da üçte ikisinin indiri· 
)erek 6 sene hapse mahkfımiyetine karar 
vermiştir. 

Diplomalı bir hemşire 
aranıyor 

Talip olanların Şişli meydanında Şl§li 

Cerrnlıf Kliniği sahibi Operatık Dr. Ca

fer Ta~ar Knnkat'n müracaat eyleme
leri. Tel: 35 - 261 r 
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Japonların sıkışık 
vaziyeti devam ediyor 

Nankin cıvarına da takviye 
kıtaları göndermeğe 

mecbur oldular 
Honkong, 29 (A. A.) - "Şekiayi a-} ğinden Japonlar tak'{iye krtaatml bura-

jansı": 

Şansi'de toplanmış olan Çin kıtaatı 48 

11aat zarfında Sianlingl istirdad etmeğe 
muvaffak olmuştur. Çinliler Finşu'da ne. 
bir sahilinde binden frı.zla düşman imha 
etmişler, şehri de muhasaraya almı§lar
dır. Çin çeteleri Utehiu dağları arasın
dan geçip vilüyet merkezi olan Tayuıın
ga hücum etmişler, tren hattını birçok 
yerlerinden kesmi§lcrdir. 

Japonlar Kiokicn clvarmda yeniden 
takviye kıtaatı göndermişlerdir. Bunları 
getiren altı bUyilk nakliye gemisi Uson
dan geçmiştir. Fakat Nankin clvarında
ki Çin kuvvetleri fazla taz)ik gösterdi-

ya sevke mecbur kalmı§lardır. Yanr;tso 
cephesindeyse Lfon dağrnı ve Kioki:ı.ngı 
topçekerleri ve tayyarelerile bombardı
man etmekle iktifa etmf§lerdir. Burnc!n 
Çin cephesi kuvvetli olduğundan bir ne
tice alamamışlardır. 

Çin tayynrelcri mukabil taarruza gı: ç. 
ml§lcr, Lion dağının eimali earktsinde iki 
topçeker batırmı§lardır. 
Öğleden sonra Anklang civarmd& lir 

hava harbi olmuş, Çinliler Uç Japon tr y

yaresi dUoUrmilşler ve Anklang 'ı • i 

dilşman hava karargahını tahrib e:Jr i .· 
1 

lerdir. Japon tayyareleri de Hankov u 
bombardımrın etmi;,tir. 

.. · .:~ · .. •. . ' . . . 
. : ~ . . 

~. . 
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tÇERDE: 
• Dairelerde, resmen vek6lel taşımı~ an 

kimselerin iş takipleri y:ıs:ık olduğu halde 
ı:ene bazı kJmscler h:ışkalnrının işini ta
kip ettikleri görülmü~ ve allıkadorl:ıra sı. 
kı ihtarda bulunulmuştur. 

ş:ıın Ankarnya hareket edecektlr. 
• Erzurumda tecrübe fcin yapılmış ol:ııı 

pancnr ekimi, çok iyi neticeler ,·ermi~ı ır. 

'HABER - 1\lCsam ooehl11 

Faşist yazısı 
İtalyanlar iğri el yazısinı 

kalduıyorlar 

:;kserlyn Musollninln fikirlerin! nenrc
<' ·n "Ciomale d'ltalia" da faşistler için 
· ,, eni bir medeniyet tesisine yarıyank,, 
ll.l "yenl kaide" yi tamlnı hususunda bir 
milcadele nçılmı§tır. 

Bu kaidelerden biri, ekseriya kull .ını

i n iğrJ el yazısını kaldırmak ve ye .• ne 
ıı,k yazı kullanmaktır. Çünkil iğri ) ·zı
ı.·.ı o §ekildc yazmak için vilcudun nldı • 
f.. vaziyet dolayıslyle, boyun ve amudu-
Lkari üzerinde zaran vardır. Dik ynıy. 
a. Roma yazısıdır, vUcuda zararı yoktur 

\o Musolfninin faşist ynzısı hakkını:!aki 

lıkrlne muvafıktır. 

Tatbik edilmek istenen ikinci usul, ko

lalı yaka adetini kaldırmnktır. ÇünkU 
"kolalı yaka, boyun üzerindeki tesiri ile, 

• Gümrük muhafaza memurlarının ünl. 
formalarını değiştirmek lcln tetkikler ya_ 
pılm:ıktadır. 

• Yerli malların sördüğil rıı~bet üzerine 
<!.ıh:ı bir çok şehirlerde p:ıznrlıır ııçılmn
sın:ı kıırar verilmiştir. Bu nradıı Ad:ınndn 
da bir yerli m:ıll:ır p:ızıırıırı nçılc:ıktır. 

• lzmil, Ziran! nümune fidanlığında nın 
lali köylü gençlerine mahsus bir "usta lıah 
çıvanlık kursu,, açılmıştır. Bu kurt:ı :-ı ı 
lnlelıeye zlr:ı:ıt müdür ,.e ınu:ıllimlerJ t;ırn 

fın<lıın muhitin ihtfyaclarına söre fen 
nl fldnn )etlştlrmesi bnkımt, oşı uııullrrı. 
zlroattc zararlı olun lıoşere ve hastalıkları !.anın hnreketiıti yavaı;ılatır vo bunun ne
nmell bir şekilde öl,lretilrnektedlr. Bu km-. 

1 
ticesf olarak zihnin faaliyetini dumura 

iki ry sürerek ve her sene lekrarlanat'nk. uğratır • ., (Dcyll BCrald'dan) 
tır. ~ -==---------------

• Eminönünde istiml6k edilen blnnlıı. 

rın yıkılması işinde sene milşkülat cık. 
mış, mal sahipleri konulıın fiyallnrn itiraz 
etmişlerdir. 

• Yalova kaplıcalarında ~·eni tesls::ıt ya. 
rıılmıı'5ın8 kıır:ır verilmiştir. nu nradıı, has 
tanelerde; yeni tedavi u:;ullerl tatbik cdl. 
lecektir. Yolcuların istirahnll icin ikinci 
bir otel daha nçılncaktır. 

• Cıırnhuri:ret b:ıyrıımı programı üzerin. 
de ttılışm:ıya de"am edilmektedir. Dün, 
parti merkezinde tören ve bayramları kut 
Jııma d:ıircsl şefi Hasan Ali Yücelin de iş. 
tirakile bir toplantı yapılmış, programın 
mühim bir kısmı hazırlanmıştır. 

• J,bc kampları bugün ö#leden sonra 
talil rdilmlştlr. 

• Ortu ledrlsııt mfidlirli Avni şehrimiz. 
den Bursaya hareket etmiştir. Omdaki tel 
kiklcrlnclen sonra Anknraya gidecektir. 

• Berllndc toplanacak olan mlllcUernsı 
me lekl tcdriı;at kongresine giden heyeti. 
mlz bugün hareket edecektir. Sanat mek. 
tel.ıl muallimlerinden mfıteşekkil olan he. 
yet Alm:ınynda fnbrlknları da ı::ezdfktcn 
ıonra Türklyeyc döneceklerdir. 

• Kuyruk yağı fiyatları bunclan sonra 
belediye tnrııfındnn teshlt edllmlyecek, 
knaplnr istedlklerl fiyata satobllecekler
dir. 

• Asfııll y:ıpılan yollnrdnn çıkacak par. 
ke taşları ile ikinci derecedeki ~·ollnrın 
yııpılmnsm:ı karar verilmişti. Bunlar, 
Pıırli kongrelerinde tamirine karar verilen 
yollar olocnkhr. 

• Sokakların daha iyi temizlenmesi için 
hrr temizlik nmelcslne 500 metrelik bir 
saha verilmiştir. Bunların v:ızffesi çöpçü 
onbaşıları kontrol cdcccklerdlr. 

• Seyyar e nar ile numnrnsız hnmal ve 
diğer bazı müstahdcminin yol ııımılnrını 
vaktinde tahsil etmek için, oturdukları yer 
lerln teshitinc karar verilınlştlr. 

• Edirncdckl Sultan elim camisinin ka. 
pı kanalları değişllrilmeklcclir. 600 kilo 
a~ırlı~ındakJ her kanııtta 600 parça tahta 
vardır. Kapıları lzzet usta adıncb hlr TUrk 
işçisi yapmnktndır. 

• ''apurların yuk nakliye ficrctlerfnde 
tenıilllt yapılmış ''e bu tenılllıt ccnebt va
pur ncenlalnrına da kabul ellirllmişUr. 

• Dt'lediyc tarafınd:ın, halk lcin ucuı 
hıımııml:ır aclımn ı hakkındaki karar, ha. 
mamlrırın nsrilcşlirilmesine dair olan ta 
llmalnamenfn tatbikinden sonraya bırakıİ 
mıştır. 

• Askeri terfi listesinin hazırlanmasına 
1 aı:;uc;lost:ı h:ışlaıınr:ık ayın 20 sinde biti. 
rilecek ve 30 nğusto~ta ililn edilecel.tır. 

• Derslerini türkçe vcrıulyc haşlayan 
azlık okulorında resmt mekteplerdeki mfıf 
redat,progr:ımının tatbikine knr:ır veril. 
mlştlr. 

• Yeni mesai saatine göre ,·npur tnrf. 
fcll'ri tekrar dcğişlirUmişlir. Ay b:ışın. 
d:ın sonra Kndıköy haltında köprüden 
16,45 vapuru 16,30 ela, ndnlnra 16,30 vn. 
puru 16,25 de kalkncaktır. 

• Hindisland.ııki kolera salgını dola:rısi
le milletler ccmiyelinin talehi üzerine ilin 
dfst:ına Ankara merkez hıfzıssıhha mües. 
sesesi tarafından bir milyon santimetre 
mfkCıbı kolera aşısı ı;önderlleceklir. 

• Bır müddctlenhcri liman tarifeleri do
lııyıc;ile şehrimizde bulunan İktisat ''ekdle 
li tarifeler müdüru Muhsin Naim bu ak. 

~!~~~~: ~)'nn meclisinin üçte blrıııııı Beylerbeyi 
tecdidi fcin yııpılncnk intihabat tarihi dııiı cj na yetı 
mOzdeki teşrinievvel arının 23 n olarnk 1 
teshil edUml~tir. 

• Holanda hfikQmetl Bursosa bir nJ:ııı 

gündermi)'e kararıa,lıf'.mı~tır. Burgos hıı. 
kCımcli de Liıhnye bir aJnn yollıyacııktır. 
Mnamnrih bu nnlaşmııı, ı~rıınko hükt\ıııcti. 
nfn hulmkıın tnnınma,ını tazammun clını•. 
mektcdft". 1 

• Macar kral naibi, başvekil lmred i ıt 
hariciye nazırı Kanyoyı kabul eımıştır, 
Bunlar kral naibine 1tolya seyahatleri 'ı· , 
ltnlran ricali Jlc yaptıkları sBrüşınrlC'r 
hakkıııda izahat vermişlerdir. 

• Sabık F:ı &ullanı MevHi~·ı Abdül ·,,.,,:, 
yanında bir karısı ,.c küçiik kızı old11 ı 

halde Mi!Aııoya \•ıısıl olmuştur. Kcı ' :\il 

huradıın Lusern yolu ile Alınanyoyo ı; de. 
ccktir. 

• Ukrnny:ı, Bieloru'iyn ve Türmeıılstan 
Sovyct - sosyali t cumhurlycllerl yOksek 
meclisler! lçtim.ı denclerine nihayet ver 
mişlcrdir. Ukrnnya halk komiserleri mec 
lisi reisll~lnc Koreçenk1 Blelorusyanırıklne 
1\isclicv ve Türkmenlstnninkine Hudaiber 
seııof seçilmişlerdir. 

• İngiliz krnlı ııaat 16,SO da Portsmuta 
hareket etmiştir. Orada ~·atta kraliçeye ve 
prenseslere mülı'ikl olacaktır. 

• lnsiltcrede parlamento dün ö~leden 
ı;onra y:ız tatiline ba~lamı~tır. 

• 1,chlstıın hariciye n:ızırı Bek, 1 du~. 
losdn re!lml bir zl~·nrcl yapmak Ozere, Der 
lin ,.c İsvcc yolu ile O loya gidecektir. 

HAdıse'er; fıkı rler 

Rumellhlsar mesele· 
slne pek toyca bir 

müdahale 
ki Şişhane yokuşundaki binaları şehrin 
imarına bir huccet addedebilmektedir. 

Memlekette bizi sevindiren umran 
bu mudur? Bilylik umran yolculuğu

muzu, Bürhan Cahidin, bu satırları ya. 
zan kalemi kadar fena propaganda e
den kim var? Nerededir?. 
.. Bu münakaşada modern olan biz ol

duk. Ressam ve ben .• Modern adam, 
yerinde masraftan kaçınmıyan adamdır. 
Tarih, AsGryada asma bahçelerden 
bahseder. Şehirlere sulan bet yUz ki. 
lometre öteden "akedük,, ler, "viya
dük,, ler üstünden getirmiı ıız imarcı 

insan mı tanını? Japonların elli yıl 
önce kartal tüneyen kayalar üzerine 
toprak taşıyıp, sun'i bir vatan yarata
rak yemiş bahçeleri, bağları yetiştir. 
diklerini bilmiyor muyuz?. 
Erzuruma ulaştırılacak dcmiryolu; da
ha beı gün evvel gazetecilerin hayret
le seyrettikleri Zonguldak • Karabük 
hattı kaç dağı delerek geçmektedir?. 

Tarihimin en canlı ve parlak 'aayfa
lanndan biri İstanbulun zaptı değil mi. 
dir? Bu istanbulun zaptında Rumeli· 
hisarının oynadığı rol meçhulümüz 
müdür? Bu hisarın yanı başındaki me. 

~vvelkf akşam Beylorbcylnde kansmr 
va kaynanasını bıçakla öldilren !sanın 

ı ı ıhakcmcsinc diln saat 17 de ağırceza. 
( · başlnnmışllr. İddianamenin okunma • 
ll •dan sonra reisin sorgusu Uzerinc l:ıa 
h • dlseyi eöylc anlntmıııtır: 
"- Saide benim altı senelik knrıındır. 

JJundan Uç ay evvel iğfal edilerek ben
den uz:akla§hrıldt. Ve BUJbU!dereslnde 
8 numaralı evde Hakkı Leminde birisiyle 
metres hayatı yaş:ıma.ğa ba§ladı. Bunu 
kaynanam da biliyordu. Ben bu vaziyet 
kal'§ısında karım ve Hakkı aleyhine zi
na ve fuhşa teşvik davası açtım. Saide 
de bunun üzerine babasının evine geldi. 
Fakat bir mUddct sonra kanmın babası-
nın evde bulunmadığı zamanlar gene 
gizlice Hakkıyla görüf}tüğUnU duydum. 

Dün gece arkadaşım Küznnla Bağlar
başına doğru gittik. Burada arkadaııım 
giderek ben yalnız kaldım. Tepeye doğ. 
ru çıkıyordum ki, karım ile Hakkının 

tenha bir köşede oturduklarını gördüm. 
Hakkı beni görUnce tabanca çekerek ya
nma yaklll§mamın önUne geçtikten son
ra kaçtı. Bu sırada kaynanam da karımın 
yanma gclmi§ti. Saide bana dönerek: 
''- Hakkıyla benim aleyhime dava 

a~mışsın, fakat ne yapsan Hakkıdan ay
nlmam. Muhnkemeden sonra da yine o
n un metresi olacağım,. dedi. 1şte bu an
da kendimi kaybettim, bıçağımı çektim.,, 

Bundan sonra reis katil Aleti olan bı
çağı !saya göstermiş, o da maktulleri 
bununla öldilrdüğUnU söylemiştir. 

İddia makamı, mUtalcasını okumuş, 
ve kanuni bazı noksanların tamamlanma
sı ve tahkikatın derinleştfr!lmcsf için 
muhakemenin cUrmUme~hud kanunları 

haricinde görülmesini istemiştir. Mahke
me heyeti bu iddiayı kabul etmlı;ı ve 
tabltikat evrakı tamamlandıktan sonra 
muhakemenin ağırcczada görlllmeııl için 
celııeyf tatil etmiştir. 

zarlann kallavi kavuklarına Topkapı 

müzesi kadar da mı hürmet etmiyece
ğiz?. 

Yol geçireceğim diye bu müzeyi yı. 

kar mısınız?. Sanırım ki icap ederse, 
belki üzerinden bir asma köprü kurar
sınız. Fakat yıkmayı asla düşünemezsi. 
niz. Zira modern adam bundan çekinir. 

Biz de böyle düşündük. Mezarlığı 

yıkacağımıza "denize terasa yapalım,, 
dedik. Prost'a her ıeyi soranlar, nedeıı. 
bunu sormadılar?. 

Bu ıehri en az bilen ve en az tadabi. 
len insan o olduğu halde, o bile, Burhan 
Cahid, senin gibi diltilnmliyor. 

Nizameddin NAIZF 
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Loyd Corcun Versaq 
muahedesi hatıraları: 20 
Proieyl hazırlıyanların başında vuso' 

olduğu halde 

Amerika niçin 
Milletler Cemiyetine 

. d·? gırme ı . , 
mesuliyeti Vilsonda~1 Bunun 

Harbin sonuna doğru İngiliz ve Fran- 2 - BiltUn kara, deniz ve b•~ 
nız hilkfımetlcri mllJetler cemiyeti için larınm ve kuvvetlerinin nıute c-;I, 
bir plAn hazırlamak üzere birer komite §ekilde tahdidi için, uıilletler ııı 
te§kiline karar vermi§lerdi. O zaman l ile münasebette olarak, bir pi 
Cumhurreisl Vilson, kendi projesinde bi. fl1lll 
de böyle bir esas bulunduğunu ileri aür- Bu Jş için milletler cemıyet ıe)" 
mil§tU. Konferans esnasmda da, mlllet.- tesi derhal te17kll edildi. goıııi STP-' 
ler cemiyetinin, muahede ahkamı ara- glliz murahhatıı olarak general

11 ema almmaın lehinde tngllfz hllkCımetl le lord Robert Sesi! (bugünle tf 
Sesil of Chelvoodu) tayin ettJıtl,td 
tayin bUtUn İngiliz murahball 11~ 
rafından tasvib olundu. Bunlar, 
çalışacakları fikre tamanıiyle d'ı ~ 
kimselerdi. İkisi de ayni zaillaD çaJ 
knmet işlerinde tccrUbcsl oııın 

namına hareket etmek aerefine nail ol. 
dum. 

Münaka§a esnasında, her ıeye itiraz 
etmeyi Adet edlnmlı;ı bir klmse oln rak 
tanınmış olan M. Klemanso da milleUer 
cemiyeti lehinde çok dikkate §ayan blr 
nutuk söylenıif ve bu nutkunda bilhraa 
deml;,ti kl: 

"Eğer milletler, diğer birine, mil:et· 
!er ccmlycUnln rzzaııı olmadan tıUcum e· 
demiyecek olurlarsa veye. böyle bir l·Ueu ı 

ma u~m~ olana yardım edebilecek o
lurlarsa dünyada sulh temin edilmi§ de· 
mrıktir. Böyle bir te§ekktlle "Mille 1 ler 
cemiyeti., ismi verflebllfr. Bu teıekl li • 
le, icab ettikçe bauka usul ve kUrıUler 
de ilAve olunablllr. 

Mlııter Loyd Corc bu ikl §artı kabul e· 
deceğinl vaadedertıe mllleUer cemiyeti 
ilç güne kalmaz kurulur.,, 

Konferan11ta bUtiln murahhaslar n.U • 
Jetler cemiyeti nizamnamesinl bUyUl: bir 
lmiJ.n ve hUsnUntyetle ele almıetı. Anıe· 
rlka konferansta bulunınamıı olsayd: bi· 
lo mUletler cemiyetinin tc§ckkUIU r. ıa
hedenln yalnız e:;aıılt bir maddeııi ('!( -

maklıı kalmaz, bu vaziyet teşekkülü ıa
yıftatnıazdı bile. 

Kongreye, mllleUeraraısı iş dairesi te· 
sisi için de bir teklifto bulunmuotum. 
Harb kabinesinde io nazın olarak buluıı· 
mu:; olan mi3ter G. N. Barnesle görtl§• 
tUkten sonra, bu mesele üzerinde u • 

zun uzadıya dUeUnmeyo baeladım ve ıu 
kanaate vardtm ki, dünyanın büyilk :ıa. 

rıayi devletlerinin i§tirak edecekleri bir 
sulh konfenın&ında 5imdlye kadar ,·cırıl
marpış bir netice alınabilecek ve bo: le
likle milletler arasında dilnya sa-a~i 

vaziyAtini dlizelten bir iş birliği kuı ula
bilecokU. 

Harb tıızminatı hakkında il~ri ıUrdU

ğilm teklif de, Almanyanm, kendisir. len 
istenilen hUtiln bu borslan ''erip v. re
mlyeceği hususundaki §ilpheml göstc r -
ınek itibariyle dikkate aııyandır. Tc !!li
fim §U aekildeydl: 
"Beı bUyilk devletten seçilecek Uç 

mümessil ve Belçika, Yunanistan, Ro -
manya ve Sırbistandan seçilecek iki mU 
meıssillo bir komisyon kurulmalı ve dUıt
mnn memleketlerin tazmine mecbur tu. 
tulacakl:ırı ve tazmin edebUecekleri 
harb zararlarmm mlktan ve ne tarzda 
tazmin edileceği tesbit olunmalıdır.,. 

Yine benim verdiğim bir takrir vardı 
ki ben bunu oçk ehemmiyetli buluyor -
dum. Bu da, eil!hların umumi bir suret
te tahdidi meselesine dairdi. Takrirde, 
bir komite teJkil edilmesini teklif edi
yordum. Bu komitenin vazifesi ounlar o
lacaktı: 

ğcrll hukukçuydular. ıııçııl'r 
Klemanııo, Orlando ve ben, 

8 \' . .d 
mlteye dahil olmamaya karar de"-. 
Biz, munhedenin esasını te~kfl e 

ııJ<la lan prensipleri ortaya koyrn e~ıe 

lerin çnlışmıısına nezaret 0~ 1, 
:rr.U~kül bir vaziyete dü§tUkl~ I 
onlara yardımda bulunm&klB rd~ 
yararlı olabileceğimizi dUşU~il>'~I 
G3~ck milletler ceml)•etı ıcosıılı 

gerek tazminat meselesinde. "'dl' 
rin mesaisinin bir iki haft.8>11 ili)-o 
muml mUzakere işi olacnğını b si ,-, 

Dlğer taraftan, cumhurrei d,ıııı 
mill"'tler cemiyeti komitcsin6 ·n 
maya karar vermie ve komıten.'11 t 

geçmişti. Muhtelif hUkuınetJ·e·~tıe 
!eri murnhhaslann hilsnunı) 11uıı v11scı 
§Uphe etmek caiz olsaydı ~ı_ı;~,y 
mlteye dahil olmnk nrıusu ıııı Sl'~J 
bilirdi. Fakal komitedeki ber, t)it tV 

milletler cemiyetinin bararotlı ~ .ı 
tarıydı. Komitede Ses!l, Sill~bl ,ıv · 
Burjua, Havz ve Venızeıos '~ee~ 
ler bulunuyordu ki, bu kııdıır bif ~ 
tecrilbell devlet adamları hiç ııe. ~ 
bir araya gelmemi;:Jti. Bu sure 19tJ) 
sonun da mllletlcr ceınfyctfnitl f' 
!inden emlu olması ıtızmıdı. şft jlt I 

Fakat, eskl cümhurreisl 'f ıtiral .. .a 
Root'un komiteye alınmasına ~ ~; 
ği zaman daha bilyUk bir hatB)jted"., 
yordu. Taft llc Eihu Root JtOıtl 0~11"1' 
Junmuş olsalardı çok ft.Lydalıırl.u~•_.t 
caktı. Bunlann ikisi de çok ) 'l'•~ · 
nunu esası hukukçularıydı .. 1 \)lt' 1 
onlardan birinin yardım ett~!lll il 
z:amr.:ıme yapılmış olsaydı b -' 

lara kal'§ı koyabilirdi. ıet et 1 
Fakat, Vilııona göre, mllle\ede~ I 

yeti tam manıuılyle sulh ınua ftl"~t! 
mek değilse bile, hiç oımst.!3 ~ti 
nln kendisini allı.kadar edetı 1' ,,ırl 
Onun için, bu h~usta verııe:;ı, ~ 
kendi fikirlerine göro oıına ııcrl'I / 
arkad&6lan veya mafyctındcltıc•b"ı .~ 
ğll de kendisinin fikri oııı.ra1' 1,ıı ? 
mosinl istiyordu. KcndtıünC 0 

il',! rt 
tabU itimadı, başkalarma kate~!~~ 
mahdut itlml\t dolayısiyle, '~G""'. p 
ba§kalarma havale etmekten vncll~ 

Onun bu huyu kendlJ!inf ret z 
yıpratıyordu. Mesela rouıetJC gelU ıi 
komitesinin her toplııntsın& bili 1 ( 

BUtUn murahhaslan bı.zzat :ıc:Jtte dl 
ve onlann fikirlerini dlnleJil rlll ,-. 'I 

hbaslıı ...ıı' rar ediyordu. Bu mura txlııır,. 

cak ilk görllşmeleri bile ndıı 
1 - DU§manın · 11ilahh kuvvetlerinin rakamıyordu. ~) 

derhal tahdidi. (De,•aJJ11 

il•••••• Fransız Stüdyolarının Şark film yıldızı 
TUNUSLU 

FiLFILA S~MiVC: 
ve büyük muganniye 

FETHiYE KAHIREYI 
Kendi su heyetile 

Müeoesemiz pek büyük fedakarliklarla İstanbula 
&etirmeğe muvaffak olmuştur. 

Bahçesinde Alaturka ktımında Tel. 43776 

lo benim u çantayı gonıyv• ... --~-

nuna as.. Peki, dedim.. Şım· 
Sonra eliyle çantayl 1C11pcs1•·--d . t 

. bakalım.. Tut cad eyı 
U"!i•--• • 

Bi om içeriye gırerken: 



~nız - 1938 HAIJFK - '\ksam oo.ttan 

;-,Jet'cien==J.ad/ıe=-=.======ıM=E=S=~=L=E=f====================-===== 

4'~:~ ~ec;;:mışte J 
-o~•e ı Cllu k~yDerD ç •ı n • a p o n 

llbUııııe: ~e • kUtUphanesfnin fotoğraf 
taruı ve ol~eksiyonunun, yurdumuzun 

1'AUili 

SükUt 
kulesi! neticesi &lıı ceınıyet b" . h b • • 

bir ka ıgısi bakımından zen. a r 1 n 1 n e\'\Jeıce bYnak., ep1Z bir hazine olduğunu 
ıı.ı. u sntunda b' 
;'• bu albü ırkaç defa zikret • 

Avrupa ·~bel'd"ı..ı Inlerden birkaç tanesini de 
ııt "il gUnIUk ' 

olarak konuşmalarıma mev-
a:ıg11- Beçıniştfnı. 

sulhu üz.erinde ne gıbi tesirler 
Ölüler bu kulelerin taşları 

qapacaktır? üzerinde, yırtıcı kuşlar 
tarahndan parçalanır 

"''- "" aYni ~te .\na.dol koUeksiyondan, yakın geç. 
etinde du u köylerine ait iki albUm U-
4~ racaıhzn. 

libl taf anoa v 
~ felllteuı ik"e Berlin muahedeleri 

1 1293 ser 1 slyaai vesika ile kapa
eliıılıı hat erının hatırası, Rumeli Türk 
~· l3iUı~ıaaında bozgun diye kazıl -
~ ""1cayu ~kadınlar, yakın geçmişe a-

latırıcı' gib~gun kelinıeslnl bir tarih 
llııı12t d k alarak anlatırlar· "Boz-
~ .. ı.. o6ııtU1unı Bo • 
Cüı "'ll?ıuıunı 13 • zgunda Uç yaeında 
,., aıını duv. 1 ozgunda yenl gelinmlşim. 
"·ıı..t ar arcta l 
t?ııı~ a.tnJ ser ası ı kaldı derler. 
\ı bu itada =tin 18.rk bozgunu hatıra-
to, ~ta A _: U'Vveue bulamayız. Öyle 

Pl'ak ' • L!llahan B 
et larr te lt ve atum gibi zengin 

1 "ltı('tiııe : etUfinı[z, cenubt Kafkas 
:1aıceuı ha~b~diyyen veda ettiğimiz bu 

12ıiseıııer bil n ıark cephesini belki bil-
ı~3 c vardır. 

leır •etortıf 
... eliıniı i,.

1 
... bın Bark bozgunu da mem-

"<l\ı t • .. UyUk 
\la § u, cenubi l{ bir Yara, bir acı ol· 
ton 'l'Urk köyıuı a~aa eteklerinden ko • 
\1 Praıtlarına erı akın akın Anadolu 

ı:~lte kUtu: atınışlardır. ~te, tini -
e tiıı~rn bi . .nesizıin fotoğraf albUm· 
lltıelcteıUr rı, bıze bu feltı.ketl hikllye 
ll'oto· • 

'dil lratçı lia 
lıt n bu albU ıaryan tarafından tertib 
ı. doıu kö.vıori ın, nuıhacirlerln §ark! A· 
\,,. l'ıııclctedir nde nasıl yerleştiğini gös-
•ıı.taıct ' A.lbUın 40 
~ a C!kaerı . varaktır. Her 
~ &öte ae~a ikı§er resim bulundu
~ ladır, l3u ene Yakın resim bulun
ta 01unuıı. nı •ekaen resimde de earkl A 

l'le..ı-ı Uhteıir k .... ft,_ dak" b" k 
t~ • uı ıöru ~nn ı ırço 

fevı.:~~ canı::ruı. Yakın geçml§te A· 
129-ıade ~ dırtnaıt bakımından da 
~~ ser ti t ~.0tıi olan bu albüm il, 
ini l'l, ııtra~ atiJıi ile ve Türk ccmJyet 

.Yeu aniarnn 
~ e tOıQe ıı laraf ından ehem-

' 'kın te~~ ge~frileceğini wnarım. 
~de., 'Yniııteki Anadolu vesikaları 
ltıı !'alt lllbUııı kollekaiyondan 158 nu .. 
~lbilnıde d de fevkalade kıymetlidir. 

tttıı Ylertn bu;. 25 levha vardır. 
.\ıı ' kcs.:vıuıe . UkIUğij, ev adedi, mimari 
lıtıadoıu Yayı: tuvaleti, köy sUrUleri, 
ted.i l'eıirııde P da ki§ hayatı bu yirml 
4b r. tfeseı~ . et canıı olarak görUlmek-

'dıı a.. Çub k l'ab ıı, llcirıı u abadın Ağı:napmar, 
aıı.:lak, l3aıt ~t', Calıluıekl, Tuğla, Ka
lı, &11111 C..p azasının A.kkoean, Hay-

rı, l{ taz ke a ... _ 
~ •taıınıır 'k" s._avak, Ahmctpı-
lttdir'rı dtıruıa 0Ylert Uıerlerinde u-

. Cak, Çalı§ılacak resim· 

~afsa~l EkremKOÇU 

ağrıları 

t...to~ -"! .._ ··oqtJı• k,,, ~ •ı ~ı... . . 
' ~IPtN leçıl'tir. Fakat hir 

C:ı.~ı.....~ •bn.ıtJda, bütün fid. 
-~ •"'J9n ~ti 

~ turııt" t-ıc ıirıdil"'rntı1c Zina ağnııru 
l~lti u huausı bir t t:abildir. 

ka!cleri ertıple yapılan 
ltııa ıaın en ınuınnid ağnları 

lnlda gc~irir. 

r . . 
~~ .. IPın 
~~ le~~!. irtıdadıllJza . . 
1i ~ ll llızı defcd Yetı§ır, ağrıları
d!etiıtd •rıabilfr. l er. İcabında günde 
•rıt h.._ tn lakın •ınine dikkat. Tak

""'! il L lnız. \' r-.n 
uar lll<lr'- c ~tPIN ye. 

"' \'e . 1 rtddCd· :a erse tiddetle 
ınız. 

Bu gayret uzun 
Çin - Japon bar. zaman devam et. 

binin Avrupa siya- tiril em ez. Bir • :-
seti Uzerlndekf te- raftan hayat pa-
airleri hakkında, halılaJır, it il er et· 
Avrupanın en bil .. ]eri inerken, bir 
yilk siyast muhar- taraftan da halk 
rirlerinden Piyer kUtleleri arasın-

DominUt çok ente - da hoınutauzlı ':: 
resan bir makale artmaktadır. 

yazml§tır. Şimdi poliıb 

Muharrir bu gU- ml.idahalesini icap 
ne kadar harb va .. ettiren hareketler 
ziyetinln ne ııekll - görülmüıtür • 
de inkl§af etmı, Şüphesiz ki bun-
olduğundan ve Ja • lar devam ede-
ponlarm bir çok cektir. Japon halkı 
mUhlm eehlrlerl 1~- bugiln Çinde::i 
gal etmi§ bulun - Çin • Japon lıarbi 11eticcsindtı şehirden şclzirtı hicren eden bir ka/ilı harbin kendi lehle-
malarına ragmen bunların tam muvaffa. B u projelerin tahakkuku için rine inkişaf etmediğini, Çinin her gı!in 
kıyct sayılamıyacağından bahsettikten 11 Çang·Kay·Şek'in amana düşürül biraz daha silahlandığını, Japonyanın 

ııonra yazısına §Öyle dovam ediyor: mesi lazımdı, halbuki dü~ürülemcdi. • acele sulh yapmadığı takdirde • har 

Asıl Çinin - 18 vilayet - 4 milycn 
kilometre kare mesahaya (Fransanrn yedi 
mi ali) ve 300 ila 350 milyon nuf usa ma· 
lik olduğunu .clüJilnelim. İgte Japonya 

böyle bir örumcek ağma düşmüJtür. Ti· 
bet, çin Türkistanı, iki Mogolistan ve 
Mançuri hariç olmak Uzerc asıl Çin, 

Rusya hariç olmak üzere hemen Avrupa 
kıtası kadar büyüktür ve nüfusu da he· 
men gene Avrupanınki kadardır. 

Bir kaç yüz bin kişilik, hatta isterse· 
niı bir milyon kişilik bir ordunun Liz• 
bondan Rigaya ve Bret'.dcn fatanbula 
kadar bütün Avrupa kıtasınr fethe kal· 
kı§trğını tasavvur edinir. Üıtelik bu ko· 

ca kıta ahalisinin asırlardan beri bir 
birlik te§kil ettiğini ve bir _çeyrek aşır-

dan beri de milliyet ıuOriyle itlenmek· 
te olduğunu da hatırlayınız. 

Muhakkak ki Japonlar çok daha seri 
bir netice alacıklarını umuyorlardı. 
Daha ilk mağlubiyetlerden, Pekin, Şan· 

ghay ve Nankin'i kaybettikten sonra 
Şang Kay • Şek'in iktidarı kaybedece· 

ğini 6anmışlardı. O zaman diktatörün siya 

ai hasımları iktidarı ellerine alacaklar ve 
Japonyaile anlaşarak Man~uriyi' iç Mo· 

golistanı, belki de Sing Kiang'ı ona ter· 

kedecekler ve §İmali Çinde Japonyanın 
mutlak ekonomik nüfuzunu kabul ede· 
ceklerdi. 

Bu mükemmel bir İ§ olacaktı. Japon
ya bir ramlede kendine 11.080.000 kilo· 

metre mesahaıında 320 ili 350 milyon 

nufuslu bir sömürge elde etmiş olat.:ak 

hu suretle dünyanın en muazzam devle
ti haline gelecekti. 

Çang • Kay • Şek iktidarı muhafaza 
ettiği takdirde, Japonya Pekin ve Nan· 

kin'de mahalli hükumetler kurmayı dil· 

şün:.iyordu. Bunların biri Çinin meşr•.ı 

hükumeti haline gelecek ve Çang·Kay 
·Şek bir asi mahiyetine girecekti. 

İngiltere Çine yardım etmiyecek saıu • bı kaybcdeblleeeğini bilmektedir. Fa· 
lırken Hong • Kong yoliyle ona silah ve kat zaferden emin, t!lonuna kadar bek 
cephane vermekte devam etti. Sovyet· lemeye muktedir bu itibarla da taviz· 
lerin atıl kalacağı sanılırken, bu devlet lerde bulunmak istemiyen bir KuQmin· 
kendi menfaatlerini anladı, Çin kon1i · tang karşısında acele bir eulha karar 
nistlcrine Çang ·Kay· Şok'le birlcıme vermek kolay değildir. 
]erini emretti Mogolistan ve Sin Kiang Japonya mukadderatının en trajik a· 
yoliyle Çine yardımlarda bulundu. nını yaşamaktadır. 

İngiltere, Amerika, Rusya hadiselerin 
Çin ordusu böylece ciddi bir muka· 

aldığı cereyandan sevinmektedirler. vemet gösterecek hale gelmi§tir. 

Diğar taraftan sivil çeteler Japon mev· 
zilerinin gerilerinde zabtedilmiş Çin §e· 
birlerinde taciz muharebeleri yapmak • 
tadır. Japonlar demiryolu hattından ve· 

ya Mavi nehir sahillerinden bir kaç ki· 
lometre mesafede ken.dilerini emniyette 
his etmiyorlar. Yalnız; kalan her Japon 

kntledilmekte, her sevkiyat kafilesi an
~ak kuvvetli kıtalarm himayesinde sev· 
kedilebilmektedir. 

HenUz hakiki Japon mağlubiyetinden 
bahsedilmek mevsimsiz olsa bile, son 
uğradıkları darbeler vahimdir, uğradık· 

ları kanlı akametler Japonları yeni bir 
mali ve askeri gayrete sevkedecektir. 

Japonya buna muktedir midir? t 

Askeri bakımdan elbet. Nazari olarak 
Japonya her sınıftan 400.000 ki§i, yani 

milyonlarca 4dılyi seferber edebilir. Fa· 
kat bu milyonları teçhiz etmek, silah· 
lamak, beslemek lazımdır ki, mali mese· 
le burada mey.dana çıkar. 

Japonyanın vaziyeti vahimdir. Ja· 
ponya sulh zamanında bile, ordusunu 

büyilk devletler hizasında tutmak için 

pek büyük gülçükler çekiyordu. Hal· 
buki o zaman yalnız 400.000 kişilik 

bir ordusu vardı. Bugünse ayni J a • 

ponya o zamankinin iki veya ıliçmisll 

kuvveti harb halinde bulundurmak, ya· 

ni sulh zamanındakinden beı altı mis· 

li fazla para aarfetmek mecburiyetin • 
dedir. 

Uzak şark ordusu mükemmel görünen 
Sovyet ordusunun, 1905 in intikamını 
almak için fırsattan istifa.deye kalkış· 
nıası beklenebilir. 

Rus hava kuvvetlerinin japonyanın· 
kilere çok üstün olduğunu, Japon §Chir· 
lerinin Vladivostok'dan sekiz yilz kilo· 
metre mesafede oldukları unutulmama· 
Irdır. Halbuld Japon tayyareleri SO\'}'et 
topraklannda taarruz edecek hedef bu· 
Januyacaklardır. Ruslann Vladivostok' 
da kırk kadar denizaltı gemisine sahih 
oldukları .da unutulmamalıdır. Bu kuv· 
vetler japon ordusunun Japonya ile ra· 
bıtasını kesebilir. 

Japonya böylece, mağlubiyetten baş· 
ka yolu olmayan bir maceraya girmiıt 
görünmektedir. Almanya ve İtalya Ja· 
ponyanın müttefiki olduktan için bu 
neticenin daha şamil bir mahiyeti var· 
dır. 

Çinde Japonyanın akamete uğraması 
- Habeş!standa italyanlann uğradık· 
lan mUşkilAt ve Tunada alman emelleri 
gibi - Fransa, İngiltere ve Amerika· 
nm davılsına bliyük hizmetlerde bulu· 
na'bilir. Amerika, en bliyük rakibinin 
kuvvetlerini Çinin bitmez tükenmezliği 
i~nde yavaı yavaı erittiğini memnuni· 
yetle görmekte ve Pasifik'de emniyetle· 
ri artmaktadır. Singapor'a iyice yerleş· 
miş olan İngilterenin Hindistan, Avus· 
turalya veya Hong • Kong için fazla 
korkusu yoktur. Japonyanm mağlubi· 
yeti, İngilterenin uzak ıarkta vaziyeti· 
ni kuvvetlendirmekle, Avrupadaki va· 
ziyetinl de kuvvetlendirmiş olacaktır. 

Sah ırava ~el!?>Dır<dle 
J 1 

ISDır AmeırDkaUonan 
bu Duşu <dlaDgoçDaıır 

B U haber size tuhaf ve inanılmaz gibi görünecek, fakat 
do~rudur. 

ABtrlarilanbcri Sahrayıkcblrin cenbı.ında, her tUrlU nebat. 
lnrın ycti§tiği vahalar vardır. Bu vahaların ekserisi kuyu su
larlyle l'!ulruur. Bu kuyulan temizlemek iı;in çok eski zaman-

lardanberi kuy-.ıcıılar çalışır. otuz, kırk metre derin olan bu 
kuyulara inmek ve onlan temizlemek hayli güç ve tehlikeli 
bit' iştir. Sahre.yıkebirde kuyuculuk babadan evlada 1ntikal e
den imtiyı\Zi.ı 'bir meslektir. Bunların havasızlığa dayanmaları 
ve su altınd~ çalı§maları bir mucize gibi dillerde dolqır. 

D1layanın en uzak köşelerine kadar yayılan fen, Sahra
yrkebl.-dcki l<uyulara da bumunu sokmuştur. Sahrayıkebir • 
deki kuyucular dıılgıç başlıkları edinmişlerdir. Şimdi tehlike
siz v; zahmotslz on derin kuyulara inebiliyorlarmış ... 

Bu lıc f>l'le! eden yalnız seyyahlar, röportaj muharrirleri 
olmuııtu,.. B·ınlo.r artık maziye karırıan bu kahramanları gö
Temlvl!ee~l<ır. fotofraflarmt a1amıyaealilar ve onlarla müla
kat yapvnıyacsklardır. 

T EODOR Drayser ismindeki bir Amerikalı muharrir 
beynelmilel muharrirler kongresinde bulunmak Uzere 

Pariso gclmlı;tir. Amerikalı muharrir Parise lngillı: kral ve 
kraliçesiyle ayni günde gelmL5tl. Bindiği otomobil, kralın geg
mek üzere olduğu sokağa aapmak iııteml§, fakat kalabalık a
rasındıı. sıkııırp kalınııtn-. 

Amerikalı muharririn frıınsızcası pek kıttır, bele elvesi çok 
bozuktur. Fransızca sanarak s8yledlği cümleleriyse anlamak 
hayli mli§küldilr. Fakat muharrir arabumm kalabalık arasın
da sıkı§ıp kaldığun görünce pencereden ba§mı uzatmış ve 
nokta bekliyen polise haykırmqjtrr: 

- Ben Amerika RelsicUmhuru Ruzveltin arkadaşıyım. 
Polisin bu cUmleden ne anladığı kestirilemez, fakat bu söz

leri işiten polis derhal sel!m vaziyeti almıı, bUrmetle Ame
rikalıyı sel!mlamış, kalabalığı derhal açarak otomobile yol 
vermiştir. Bu suretle, muharririn bindiği otomobil kralın ge. 
çcceğl yoldan halkın meraklı bakışları arasında geçerek oteli 
bulmll§tur. 

Sükllt kulesi.. Uçan akbabalar .. 
Kule, taşlık bir zemin üzerinde. diri

lerden \"C ölülerden uzak, gökyüzüne 
mağrur mai:,rrur bakar. Akbabalar ku.. 
yunun etrafında süzüle süzüle uçar. Bir. 
ceset kokusu hisseden yırtıcı kuşlar sü· 
rlisü karabulutlar gibi kulenin üzerinde 
birikir; cesedin üzerine saldırmak için, 
son dini merasimi yapan insanların çe
kilip gitmesini beklerler. 

Sül<fıt kulesi. dünyanın en eski din
lerinden birisinin kurduğu korkunç abi. 
delerden birisidir. 

Mcd imparatorluğunun dini de bütün 
diriler gibi §arktan çıkmıştır. Ari ırktan 
olan medler beyaz ırkın men~i olan 
orta Asyadan Pamir yaylasından çıka
rak Irana yerleşmişlerdir. 

Medlerin dini, eski devirlerin karanlı. 
~ı içerisinde kaybolur, gider. Peygam
berlerinin ismi Zarahustradır. Bu zatın 
Musadan binlerce sene evvel yaşadığını 
rivayet ederler. Med dininin kanuruannı 
ve ananelerini kuran bu adamdır. Di
ninin mukaddes kitabı olan Avestayı 
bizzat tannnm elinden almıştır. 
Avesta, Jend lisanında yazılmıştır.Bu

gün de bu dine mensup olan son insanla-

rrn inandığı kitap budur. Avestaya ina
nanlar islam istil~sı önünde yedinci a. 
sırda Irandan çıkmışlar ve dağılmışlar
dır. Bugün bu din mensuplarının sayı. 

sı ancak on bin kadardır. Bunlar da Hin. 
distanda Bombay ve Karraci civarında, 
lranda Yezd yakınlarında yaşar. 

Bu insanların büyill{ tanrısı ''yeri, gö
ğü ve her şeyi yaratan,. Ahuramazda'
dır. Bu tann, başlıcası güneş olan altı 
büyük kuvvette tecelli eder. 

Bu din mensuptan ateşe taparlar. Ate
fin en temiz alameti gün~tir. Bombay 
da mukaddes mabedleri vardır. Bu ma. 
bedde 1200 senedenberi hiç sönmemiş o
lan bir ateş yanar. Bu ateşi, rivayetlere 
göre, islfun istilftsı önünde Hindistana 
kaçarlarken Irandan beraberlerinde ge
tirmişlerdir. 

Bu din mensuplan. ölülerini gömmez. 
ler, yakmazlar ve nehre atmazlar. Çünkü 
ateş, su. toprak mukaddestir; ölü ise 
pistir. Onun için taştan bu muazzam ku
leleri" yapmı§lardır. Ölüler bu kulenin 
taşlan üzerine bırakılır; orada yırtıcı 

kuşlar tarafından parçalanır. 

Avestaya inananlar, ruhun ceset etra
fında üç gün uçuştuğunu ve ancak ölü
mün 4 üncü günü büyük mahkemeye git 
mek üzere sükQt kulesinin yanından ay. 
nldığını söylerler. Büyük mahkemede 
ölünün muhakemesi yapılacak, iyilikleri 
ve kötülükleri hesap edilecek, ondan son 
ra melekler veya zebaniler taraf mdan 
cennete yahut cehenneme götürülecek
tir. 

Süktlt kuleleri, büyük şehirlerden, eki 
li topraklardan çok uzaklarda, kurak ve 
taşlık yerlerde yapılır. Kulenin ortasın. 
da bir delik vardır. Bu delik kemiklerle 
dolar, cı.nun için senede bir veya iki defa 
temizlenir. Bu deliğin etrafında 365 par. 
çaya bölünmüş, yarım kalmış temel dı
varlarmı andıran ta~ duvarlar vardır. 
Bu 365 parça, senenin 365 gününe teka
bül eder. oıu hangi gün ölmüşse ceset 
o güne ait taşlar üzerine konur. Etrafta 
dolaşan ruhun yırtıcı kuşlar tarafından 
rahatsız edilmemesi için, cenazeye son 
hürmet vazifesini yapmağa. gelenler üç 
glln üç gece kulenin etrafında beklerler. 
Diirdündl gün cesedi delilin kenarlann· 

Devanca 15 int:i<ül 
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Büyük Harbin ilk gunlerinıie donan

mada ba::lıyan arıklama Alman Arni
rah ve donanma birinci kumandam Şo· 
son (Paşa) mn şahsi uğra~masiyle mey
dana getırilmışti. 

Bu arada iki fırkaya a~·nlan filoların 
ara~ndan Abdulfıziz zamanından kalma 
eski ve dernc>de gemiler ayrılmış: topla· 
rından istifade edılmek üzere bir tarafa 
bırakılmıştı. 

Düşman donanması Akdeniz boğazını 
abluka altına aldıktan ve ... üstelik tek
rarlanan boğaz fo...-elcri Çanakkale harp 

• mıntakasını altuc;t etikten sonra. hare· 
katını yalnız Karadenıze haı::redcn Os
manlı donarunaı:ı boğaz müdafaası için 
• yukarda yazdığım gibi - ikinci fırkayı 
Nara ch'anna gondenniş. bu arada Me
"'Udiyeyi Çanakkaleye seyyar bir kale 
halinde tonlarından istifade maksadiyle . 
hırakmı~. Pelengideryayı da Yedikule 0-

1 

nünde bulundunnuştu. 
Pelengiderya Abdülaziz zamanında dün
yanın birinci sınıf deniz kuvvetleri ara
sına katılan Osmanlı donanmasının ilk 
de troycrlerindendi. 

Muhtelif muharebelerde muhtelif hiz
ımller görmuş. 1877 • 78 (93 Harbi}, 
O:;manlı - Ruı; ı:cf crinde. sonra sırasiyle 
313 Yunan harbinde, Balkan, İtalyan 
muharebelerinde yaptığı çalışmalarla 

çoktan tabii ömrünü tamamlamış, teka
ude hak kazanmı<;tJ. 

Fakat, Abdülhamidin 33 senelik mut
lak idaresi zamanında çok ihmal edilen 
deniz ku\'vetleri arasında yaşlı (Peleng) 
buc;bütun bakmıc;ız kalmış. ince saçtan 
zırhı delik drşik olmuş, tahta giivertesi 
:zamanla '::qhnelc,miş, destroyer bir ça
lanarftı'l daha az mukavim bir duruma 
girmişti. 

Amıral Ozidomun müdahaJec;iyle köh
ne gemilerden şamandıra, korkuluk şek
lınde ic;tifade edilmesi fikri ortaya atılın
ca bu arada Peleng de İstanbul limanı
nın ahında bekçilik vazHesiyle Yediku
lc onlerinde bırakılmı5. Burada harp bo
yunca bcklt>tilmcsi kararlaştırılmıştı. 

hatnbul lımanmda karmakarışıklık 
meydana getiren E. 13 ün akını günü ls
tinvede Osman)ı filosunun destroyerleri 
tarafından yapılan top ateşleri silik ses
ler h:ılinde Pelenge de aksetmiş, fakat 
bö) le bir taarruza ihtimal vermek değil. 
bunu akla s:etinniyen gemi süvarisiyle 
rnürettrbatı i~in farkında bile olmamıı:.-• 
lardı. Peleng da tam bir sükun vardı. 

Mürettebat, mutad vardiyalarına ba
kıyorlar. Rac;1tJar aylardır gözctledikleri 
suya alışan gözlerini fazla dikkatle yor
rnağa lüzum gcirmüyorlardı. 

yere acayip şeyler duştinür, tuhaf fikirler 
yürütürüz. Bılmem bu bize, Osmanlıla
ra mahsus bir yaradılış cilvesi midir, 
nedir? İstanbul limanında destroyer top
larının patliiması görülmü~. işitilmiş şey 
mi? ... Neredeyse biraz daha sürseler Rus 
donanması Karadeniz boğazını geçti, gel 
di, birinci hrka:,•ı topa tutuyor. Diye 
iddia da bile gecikmiyeceksin ... 

İzzet kaptanın bu sözlere canı sıkıl
mıştı. Süvari sozlerine devam ederken 
ikinci ve daha yakın bir infilak duyul
du ... Lütfi kaptan sözlerine ara verdi. 
Yerinden kalktı. İzzet bey sordu: 

- Bu infilaka ne buyurulur? 
Lütfi bey biraz bozulmuş bir ta\•ır al

dı. lzzet beye w-ap verecek yerde kapı 
önündeki postaya seslendi: 

- Posta! .. 
Içerıye giren nefer kumandanına pa

ta çakarken süvari emri bastırdı: 
- Bana bak o~lum.. Fırla ıııkan. 

Baş vardabandıraya sor .. Nedir bu gü
rültü .. Çabuk bana haber getir. 

- Başüstüne efendim. 

Nefer bir dakika sonra tekrar süvari-
nin kamarasına girdi. Lütfi beye izahat 
verdi: 

- Bilmiyorlarmış ef e.ndim. Sade pro
va kapakhğındaki vardiya Fatsalı 0-
mer. lımanda bir siyah duman gönindü
ğünü söylüyor. 

- Dürbünle bakmamış mı? 
- Bilmiyonım efendim. Fakat gözle 

buradan liman gbri.ılür ~ibi az uzaklıkta 
de~il. Belki durbunle balm11ştır. 

Bu malumat Li.ıtfi kaptana kafıydi. 
Postaya: 

- Peki.. Git. 
Dedikten ve nefer odadan çıktıktan son 
ra bir iddiada partiyi kazanmış bir a
dam tavrıyle söylendi: 

- Limandaki infilak ve siyah duman 
ne olur? Ya bir cephane sandığı patla
rnıı:.tır, yahut ta bir l•aza man .... 

Bu söz pek sudan bir ifadeydi. lz.zet 
kaptan amirinin gözlerine. inanmamış 

bakı~larım ciikerken mukabele etti: 
- Hüsni.ıniyetinizc diyecek yok Lütfj 

bey ... Yalnız biraz da etraflı muhakeme 
yuriHmek işin doğru tarafını bulup çı

kannağa yaradığı için her meselede fay 
dair bir münakaşa tarzr olur. Bana ka
lırsa biraz evYelki lop se!ıleri ondan son 
ra duyulan infilak. rasıtalrın gördüğii 

siyah dumanlar bir tehlıkeye delalet et. 
se gerek. 

Süvari sıkıntılı bir yüzle sordu: 
- Anlamadım. Ne gibi tehlike bu? .. 
lzzet kaptan izah etti: 
- Bir iki gündür ortalıkta dolaşan 

şayiaları hatırlarsanız .. 
- Hangi sayialan.. Ortada dönen 

bin bir şayia var. Var ama hepsi de bir
birinden üstün uydurma şaheserleri ... 

(Devamı Var) 

HABER - Akşam postan 
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200 lira ile 1000 lira kı 
netinde ev yapmak sır 
~aDokesnır vannsn buınıu ve vDDAyetnını heır taıraifand 

b~ylYık nınşaatt faaonyetnınn annatoyoır 

Doğudan nak-
led len aileler 

ikişer odalı, ahırı ve suyu 
ayrı yeni binalara 

yerleştirildiler 
Balıkesir, (Anadol umuhabirimizden) 

- Şimdi Bingöl vali.si bulunan Saib O· 
kayın Burdur valiliğinde bl!lunduğu aı. 

ralardaydı. Kendisiyle konuşuyordum. 

Saib Okny bir ara sözli idareciliğe temas 
ettirerek: 

- Htikıimetin kalkınma dilşiincesıni 

tahakkuk ettirecek icra vasıtaları sade-
ce valılerdir. lş bilir ve enerjik valile
rin vücudu bu memlekete çok elzemdir. 

. ·~ 

Bunların yeri bo§almamah, ayni kıymet:- ___ ... ______ , ___ ... ___________ _ 

te yedekler bulundurmağa hazırlanma • Vaktiyle Ali Çetinka-
hl'1Z. Demişti. yanın karargah kurduğu 

O günden bu yana üç sene geçmiştir, 
bu sözler hiç aklımdan çıkmaz. Biraz dü
şilnlirsek bu sözlerin" nekadar doğru ve 
yerinde sarfedilmiıı olduğuna derhal in
tikal ederiz. 

Vali denince gözUmüzUn önüne koca 
bir viltıyetin müdürü, yığınlarla vazife 
ve mes'uliyetleri omuzlarına a)mıı: bir L 
dareci gelir. Öyle bir idareci ki, yapa· 
cak, yahut l,kacak. Bunun için her §ey
den önce dirayet., bılgi, kudret ve cesa· 
ret gibi hasletlere ihtiyaç var. Fakat 
blitiln bu vasıfları üzerinde toplamııı in
sanları kolayca bulabilir mil iz? 

Aradığımızı bulunca da ona tereddi~ 
etmeden "müstesnalık., payesini ver • 
mek hissıni duyarız. 

İşte Balıkesir \'alisi muhatabında der
hal bu hissı yaratanlardan biridir. Et • 
hem Aykutun hakiki kıymetini tA iki 
yıl önce buradan geçen saj,n İsmet 1nö
nünUn ağzından öğrenmi~tik. 

Sabık başvekil onu Balıkesirliye "mU
kemmel bir idareci, kıymetli bir vali,. di. 
ye tanıtmıştı. Şimdi aradan iki yıl geçi
yor. Ve görüyoruz ki bay Aykut, sayın 
1nönüniın sozlerini, vUcuda getirdiği e
serlerle teyid etmiş ve böylece mane\1 
bir borcu eda eylemiştir. 

Onu makamında ziyaret ettiğim zaman 
pek meşguldli. Odasında eli istidah ~·e· 
di sekiz kişi vardı. Beni görünce çehre
sinde bir tebea~Um belirdi. Oturmaklığım 
için yer gösterdikten sonra, masasının 
etrafına sıralanmış olan istida sahible • 
rine dönerek onlarla konuşmağa başla
dı: 

- Arkadaşlar, tekrar ediyorum; bu 
iş adliye işidir. Bu ihtilAfm mahkemeye 
intikali takdirinde adalet ve hakkaniyet
le neticeleneceğine şüphe yoktur. Fa -
kat adliye davayı tahkikat, tetkikat ve 

Ayvalıkta Muradeli kö
yünde. dört odalı bir köy 
konağı yapılıyor. Köylü, 
o karargahta müteaddit 
akar çeşmeli bir meydan 

~ 
hazırlayacak ve bu mey-J 
d~na Çetinkayanın ismi
nı verecek. ..._.. ,,_, ._..........,,.. - ,,_, ,_,, --

ke§if kanallarından geçirmek ihtiyacmı 
duyacaktır. İki taraf vekiller tutacak, 
masraf yapacaktır. Aynca aranızda bel· 
ki de iğbirar belirecektir. BlitUn bu do. 
lambaçh yolları terkederek benim dedi
ğim şekilde hareket etmeniz daha. mu
vafık ohnaz mı? Ben sizin aranızda do
ğan anlaşmamazlığm neden ileri geldiği
ni tamamen kavradım. Bu i§İ sulhen hal
Jctmenizi arzu ediyorum. Beni k~ak 
olursanız köyünlize bir daha gelmem. 

Vali söylüyor, ötekiler dinliyorlardı. 

Anladnn ki bu adamlar köylülerdir. LA.
kin kıyafetlerinden köylil oldukları bile 
belli değil. Tahmin ettim ki ya bir sınır 
anlaşmazlığı, yahut bir su ihtiliıfı için 
valiye başvuruyorlar. 

İlbayın, "köyünüze bir daha gelmem., 
eeklindeki sözil bunların Uzerlnde bir e
lektrik teııiri yaptı. Hep bir ağızdan ve 
sanki daha önce tasarlamışlar gibi: 

- Sen bilirsin, ilbaynn. 

Dediler ve öğleden sonra tekrar gel
mek Uzere çıkıp gittiler. Oda boş kalın. 
ca Etem Ay kuta: 

Gazetemiz adına . beş on dakikanızı iş
gal etmek istiyordum. Görüyorum ki 
çok meşguldUsilnz. Bana randevu ver -
mez misiniz? dedim. 

Gillrfü. Ve bir nebze dUşUndilkten son
ra cevab verdi: 

' ' 

ola1ı köy mekteplerindctı biti 

eacakamız. Halbuki bunlar olıl1~ 
işlerdir. !sterseniz size şi.tnd~• 
olduğu gibi, aadece havadis 
bazı malıimat vereyim. 

İlbay la bu kadarcık konuştıl ıeıı 
ki beş altı defa kesilmişti. c;e ııJ 
eksik olmuyor, telefon sık ısıtc 
yordu. 1116 

Bütün bu işler arasında Jel) te 
li, yapılmış olan işler hakkında ) 
nun sabitleştirdiği prensipten ' 

ıa11 
makta beraber, yapılmakta 0 (fP 
zerinde kısa da olsa izahat ~e 
sirgemedi: t ,ıl 

- Doğudan buraya bir JllfklJ 
6
,p 

di. Bunlardan bir kısınma Jller1' ~ 
kemmel evler ve dükk!ntar ~ 
bir kısmına da köylerde arat1• .. r 
luk tevzi edilerek yeni evlet ~-ıı 
tır. Bu evlerin inşası için ~ ~ 
letl ve Kızılay kurumu tariftil ;J 
de göre iki§er yüz lira geııni~ Je 

... 0uııı> 
halll ihtiyaç ve fcabatl gbzO ~ 
rak bu evleri plA.n Uzertne ya 06 
§lindülc ve biner lira kl)'Illeıu; 
yaptık. Bu evler ikişer odall 

0
clt 

bi ahın ve suyu ayndır· reb >"~ 
şarklı aileler eimdi bu gilzel gil~ 
nalara yerleşmişler ve it 
meşgul olmağa başlamıştardıt• 6(1 

- İki yüz lirayla bin ııral1~ 
yapıyorsunuz? eti 

- Köylünlin müşterek b~l 
temin eylemiştir. Kiınse:>i z~ 
Sadece hamiyetleri harekete aı Jıll 
le isteğimiz tahakkuk etti· Şiftl ,ett 

leri gören yerli köyIUler vııı~"1t~ 
racaat ederek kendilerine şi~ i ,o. 
bu şekle çevirmek ıstedikıerıl1 
mektedirler. t ışl 

- Bir nebze de diğer ınşııa 
ilişir misiniz? dB bit 

- Ayvalığın Badoz k8yiln 
1 

e ~ 
\" ıı 

darma karakolu yapıyoru:ı:. ,,ıı bit 
ğm Muradili köyünde dört ~).08 
konağı ln§a ettiriyoruz. BU 1' ıı ~~ 
le sayın Ali Çetinkaya karıırıB e}~ 
tur. KöylU o karar~hta bir ııı, 
pacak ve mUteaddld yerleri118~ 
meler koyarak meydanı çe 

O sabah İ"tinye koyunda düşman tah
telbahiri ile Osmanlı destroyerleri ara
sında geçen ateş şakalaşmasını süvari 
Lütfi kaptanla ikincisi lzzet kaptan ~ay 
içerlerken duymu~lar, fincanından ilk 
yudumu alan Lütfü bey seslere kulak 
kabartmış • salvo gümbürtülerini dinle
miş sonra.karşı ında boş bak15larla ken
di inden tuna dair tafsilat bekliyen i
kincisine izahat vermişti: 

Yurttan manzaralar 

- Ben, gazetecileri severim. Fakat 
gazeteye söz söylemek nedense hoşuma 
gitmz. Gazetenizi daima okur ve husui 
bir sempati beslerim. Siz de ona mensup 
hir gazeteci olduğunuz için ziyaretiniz • 
den çok memnun kaldım. Oturunuz, sa
df"ce hususi mahiyette bol bol konuşa • 
lım. Bana Jstanbuldan, İzmirden ve gez
diğiniz diğer mPmleketlerden, mlimkUn
ııe bizim idareci arkadaşlardan bahıııedi· 
niz. Gazetecileri dinlemek çok hoşuma 
gider. 

ismine izafe .eyliyecektt:· ~ ,1' 
Dursunbeyın Gökçedag.. a}lb'el 

Sığırcı, merkezin Divrindı 11 

- Galiba gene bir hava şenliği var! 
!kinci; süvarinin bu sözlerinden mak

sad mı anlamamış, sormuştu: 
- Ne var dediniz kaptan bey .. Hava 

ı
.ğ. ., §en ı ı mı ... 

- Baksana.. Gümbür gümbür toplar 
atılıyor. Gene İngiliz tayyareleri geldi 
galiba! 

- pZnnctmem .. Çanakkaleden telsiz 
vermediler. 

- O kuzgunlar her zaman görülürler 
mi İzzet bey? .. Gizli geçmişlerdir .. 

- Süvari bey .. Ben bu top seslerini 
tayyare toplarına pek benzetemiyorum. 
Bunlar küçük de troycr toplarının sal
vosunu andırıyorlar. 

Lütfi kaptan ikincisinin bu sözüne 
bekçilikten doğma bir alaylı göz süzü • 
~ü}•le ce,·ap vermek istemiş, ona tuhaf 1 
tuhaf bakmış sonra hiç münasebet almı· ı 
yan su indi mantığı ileri sürmüştü: Bofııadinc bağlı otan Çay, şirin t•c elek lrikli bı'r nalıfre merkezidir. nilhassa is-

- flahf fz1.et kaptan .. Tuhaf adam"ın.. !aryo:ıdan kasabaya !:adar ıki tarafı ağaçlıklı ıır. nıunta~am bir ~ose uzanır. Resim
Ama bu tuhaflığı c:ade ~ana mal etmiye- de bt4 güzel §Oseyi gbruyorsun11ı. 
lim. Hep oyleyiz. Durup dururken yok-

lo benim u ~antayı gOTuyv• ... ----· . . \Jı~4V•••• 

Evveke de böyle yapmı§tı. Ona. Ban
dırmada t~sadilf ettiğim zaman, sual sor 
mama \'akit bırakmadan sualleri srrala
~vermişti. Kendilerine bunu hatırlat • 
tnn: 

- Nedenııe, dPdim. Be:ıim gazetecili
ğim ııi~in kat'§mızda iflh ediyor. 

Bıı sözumden müteessir olduğunu hi.8-
flettim: 

- Meseleyi, dedi. Bu cepheden mUta· 
lea etmeyiniz. Bu bir prensip işidir. Vi
layet hakkında benden mufassal malu • 
mat istemekle kalmıyacağınızı biliyo
rum. Herhalde meydana getirdiğimiz e
serleri de benim ağzımdan teııbfte ç.alı. 

de de yeni inşaat vardn'· 
1 
~ı#; 

Sındırgmın Göğertepe nah ~,ıı ~ 
şası devam etmekte olan 16 ,J 
met konağı bu hafta bitti· bit il"" 
Erdeğin Tatlıau köyUnde ~ 

tep yapılmaktadır. r11ııde ~ 
Bandırmanın Prama k5~ .,.,t· ~ 

mlitcnıızır gi.izel bir scJllt r1>>" ~ 
köyleri nıuntazam yollarla ~ıtti-....d I 
dık. BütUn yol işi bu hafta 

1 
Jıfl"' 

lan orası köylUniln mesire!! . J 
yor. ~f 

Smdırgıda yapılmakta olsfl ~ 
dairesi de bitti. Şim"i de s~ 
tediye binasının teme!lnl 8 b.,,-~ 

Biltün işler bu yıl '"' YJ' 
Bu sene Edremid, M"-al~etl f', f 

niye ile civarında yıııardsıı ~ ~ I 
memlş derecede mebzul ze}I 0J~ı 
Uç kazada zeytin mahsulU b0ıcet1 .~ 
Iar Bahkesiıin iktısadi h8re eri~.& I 
Önlimüzdeki itihsalin bOl v t r 

• ııı&tl 
ten azalmış olan resmi iti~ 
hakkak bitireceğiz. 



Romancı (Ma· 
'ası . başına Y<:r· 

• mış, Yazma • 
a 

1 
hazırlanır.) 

t- la 50Yle .. her 
, ~ araf sakin, gü -
~ .uıtu ~ok rad • , yo 

Yok, Haber 
ıet · ga. 

tL e ıne \aade~ 
-.....ıt t:ğım h"k 
~ c1 l ı li.yeyi 
,~\t hı~a~?ılirim. Bu bir 
'tlc ba~ar v }esı olacak. (Yaz 
~le Okur; ~~zdıklarını yük 
' tlertiyord Avcı .bakir or. 
\trı adıınıar u. Cevık 'e yek 
\.! >'Ut(j\ u '· tırıs giden b' 
"lf~ J ~u gib' ır a 
~ t<lhıncıa b' 'Ydı. Birden • 
il?ıun ır gü ül ·· tqbU • Uzerine " ~ r tu duydu. 

~~~.hır~· D ağa dôndü ve 
-~isi ·~1 C>C>r{'f\1 d' 
tatı e ne ha5 ola e. 1•• O zaman 
liilt~ dü~undu k~ hır ıntikal sü-
bı,_ Soldan . 1• rnactcrnki gü 
."'-il d h Selıyord • 
tııı1 a a do~ u, sola bak-
la b Cö teren b ru olurdu. Zeka 
~~11akt1 'e ur u d<1şünceyle so
l> .. ırak.ı Perdi y · 
ı;ı~ , ı b•r l'lla · ~.ocaman, 
i1laıı~ ne oluyo~; .. ., (zıl çalar.) 
~'ll?ı• Ptnıı Çalı : 

1 
Çıngıraklı 

l~I) · l'e]l'fo ~or.ı Ne aptal-
ııu "~ n Ç<ıhy 

~nı:~, .ar 1 Ali , .?rmuş. (Te-
\ıi ~; • \'ııaYet ko. Rırni istiyor. 
\..,, et k onağ1 rn , 
·ıııı el" onağ1 d lr . ı. .. Ben 
~'rr 01ıtıadlll'ı e 'tlım.. Hçnüz 
1:1 ~ tı!r: anın teİer(l'elefonu ka
tı~ 1 l'tıak için h 0~ nunıara.,ı. 
reııe k ~alını. buralokatcn aptal 
~~rr~'llı tım? lI ba~~ım. Ne. 

• ~ bir l'll a.. Kocaman. 
~ıc% de ilhını an. tehditkar 
~ı r u. Av acarak şaha 
tıla ı2' l\vcı t cı tereddüt et-
~ ~ecld" tı t.e teredd(l ut etmedi a-

lt'lı tallacak, t .. edi}·orurn. A • 
1' ben · Ege hA.. '"· ab·r ~ 4:ôr Yd' r "V1le bir y1• 

~~ h~~tdıın'.1;.ne Yapardım? 
bir q~ı Ye.~nln .k.a}ı akat sergü • 'li kaçamaz " rarnanı olan 
t~ ~ Ckap1 • 

1 
Avcı tereddüt 

diııltı- tfon. c{a ınır.) Haqi ! .. 
du,,.. ). Al!o• Alell efonu aı;arak 
ı~ıııu~·o of h" 
.t,r) N rum. Cka ıç bir eey 
'll:gıı 1. c ap+ftı ... Pi gene ra 
ı.... ' !\a "l mJ l""' :>' • 
'Vll~ 1. nı çalı ...... Telefon 
tı_.l\ap nı~·orrn 
~"!ttr lYarak k u~. (Tele

ııı ... :~ tkçi b apıyı acar) 
~ıcı~ . . - .r.Jillı • 
~ 'n'tırı SeJivorurn. elektrik 

t ld· ~I - Ji m .. 
~~'- 1llız .. l' ~ Seldiniı Sa 

haı "'{lriJc..: eşerr\if ettik.. • 
ltlaı..._ ~I - b ., 

'l{l:ı oayırn . 
ı a Reldi '. ıze unu 

r,.,.. nı haı~ ;ı.,.rn kı, elektrik ..,,. nı vuenı....ı' • 
~k ~ni '"4ınız ve 

~ :~ ı clektrı~iniz ke. 

~ f ~ı '"'.-::- ~Otnaneı - Si 

C 
· ı' Parayı g" 1'j ;/ ı deririrn on. 

~
~ ' Elektrik · 

r"' • icr ele~ıt "k E 
ltıraıııru rı . fa. 

1
• ı ~ 'llezSeniz öde • 
/p.. ' rığin' • clckt-
""""' ıı I· il Cek .. ~ c • 

k .. r.lektri~in" 
ı.. e illr t- ıı 

ııı.:'1 trı iz k o za • 
t~ d~kaınıak 1 ealı~ ınız .. E· 
.t~ı ~tir .. z· 1 zıya ız kal 

-..ı erı hı' ıya\:ız l·aıı 
·· ç bir ' r .. ~~ltıarıc ~ey Cörcmcz. 

t ~Qi 1
"""' iz ~e &lı~ dettim Parayı gön • 

l r.) '· eı (ka Ya!.. Havd· 
1111..· ı ıırı nıvı "idd ~ ı. 
~>'c tıa tı l f a~r ıo etle ka. 
~ ~. t' ta tıı aı gazet~lndcn 
~~~Otla 'kat in ır lektriği ö 
~ili r ~· ana r ı... -~ lıt) I., ('tek aııat Ver. 

l ı rı' •·/\ve rar }'azrn .. L 
Go 1 tah ı tereddüt "ö" 

tı,. ttı anca le etme _ 
tı. ' tıı._ ltöturd" OYduJhı ôcb· 
"°') :~t(} u Ve 1. 
n,. llıı ı.,. (l\a oradan saa. 
..:~r>ı td f;ı da Pl çalınır) Bu 
·ıı ~.... <ıat 1 !'! "- •Qr tal rn ç:ııı~ .. ,r, 
~ ~~ 1 }{1101 ırtır) Ama aptal 
~ ıııı (J\ Ç<ıhrıı}·orrn 

ı ....... "" amvı u ... 
oa}'lnl Cl\ar). 

' gaz §irketin _ 

A cı 
Küçük Komedya 

den geliyorum. Son faturanızı 

hala ödemediniz. lşte fatura • 
nız. Parasını verırseniz, fatura • 
)'I size bırakınm. 
Romancı - Beni gaz fatura ı 

kolleksironcusu mu zannediyor • 
ısunuz? 

Gazcı - Yani parayı verme
mek mı istiyorsunuz? 
Romancı - Yarın paranızı ,-e

ririm. 
Gazcı - Şu halde gazınızı ke

seceğim. Parayı getirirseniz ga. 
zmız da gelir.. (Dışarıya çıkar). 
Romancı - Şimdi gazı da kes 

tiler .. Ziyanı yok.. l labcr gaze· 
lesinden hikaye parasını alınca 
gaz gene gelir .. Fakat bu herıf
ler bana bir türlü rahat vermiyor 
lar ki!.. (Tekrar yazmağa koyu. 
lur) .. "A vct saatini çıkardı ve 
bu ~ate hakarak şöyle dedi: 
''Azami üç buçuk saniye ıcinde 
öleceğim .... (Zil çalar) Gene mi? 
(kapıyı açar.) Kimseler yok! 
(Zil gene çalar.) Ne aptalmı.ım 
beni Kapı değıl, telefon çalıyor. 
(Telefonu açar.) Allo! Allol Na
sıl? Kasap dükkanı mı? {Hiddet 
le telefonu kapar.) Artık taham· 
mülüm kalmadı .. Bu hikfiycyi bi 
tirecek mi} im, bitiremiyccck mi 
yim? (Tçkrar yazma~a ba lar 
"Fakat avcı bu geçici tercddüt
te.n silkindi \·e ani bir kararla ı.;a. 
atini canavarın korkunç ağzına 
attı ... (Kapı ·çalar.) A!ll Artık 
fazla oluyorlar. (Kapıy} açar. 
Kapıdan postacı ~örünür.) 

PQstacı-. .Bnrım 'Qlr_telgrıtf 

Romancı - Ver: 
Postacı - Size değil bayım. 

kapınızdaki kart \'izitten anla -
dım ki isminiz bay Hasandır. 

Halbuki bu telgraf bar 1-Iüseyi
ne ait. Bay Hü eyinin hangi kat 
ta ikamet ettiğini ize soracak. 
tım da .. 
Romancı (hiddetle.) - Defol 

_euradan!.. (Kapı}•ı şiddetle ka
p~r.) Bıktım §U adnmlard~ın 1 .. 

(Gene ma ası ba~ına geçer 
\'e asabl bir tavırla tekrar yaz
mağa başlar. ''Avcı canavarım 

saatin korkunç ağzına attı ... Ha
yır, aksi olacak. "Avcı saatini, 
cana\'ann korkunç ağzına attı. 

Yılan ağzım kapadı .. Saatin zin. 
ciri dı~arıya sarkmı~tı. A\'Cl zin
ciri yakalzdı.,. (Kapı çalar) gc. 
ne mi?) (Kapıyı açar). 

lJ 
t~~-- Bir bay - Af. 

? .. ~ ::: federsiniz ba • 
. "'{!7 YX: yım Patlıcan • 
~}Ji.qJ ~ yan buarda mı 
'ı l1Vf...:..~ 0 ikamet ectoor? 

Homancı - I la 

~ ••• '-- h \'rr .,ayım ben ne 
"' . Patlıc.anc.ıyan • 

ne de kabakçıya
""'- mm. İsmim Da

l akat:ın} andır .. Kafam kızınca 

dayak atma mütchassı ıyım. 
{Kapıyı daha büyük bir şiddetle 
kapar.) Artık bu hikfiye}'i biti. 
rccek miyim, biterimeyecek mi· 
yim??? (Hareketlerine daha a a. 
bi bir hal vererek yazmakta de • 
"am eder). "Avcı c;aatin zincirini 
yakaladı. Yılanın knfası içinde, 
saat in tiktakları duyuluyordu. 
(Kapı çalar) gene kapı! (Açar) 

Ayni bay - Bayım. biraz e\'
vel siıi rahatsız ettiğim için ar
fınızı rica}'3 geldim .. 
Romancı - (Tchditkflr bir ta

Vlrla) - G~nc mi siz? .. 
(Adam knçar.) 
Romancı f tekror ma~sı h<Iıı;r • 

na oturarak) - Eğer gene biric:i 
gelir de, işime mani olursa. şim 
ciiye kadar gelenlerin ncısı111 da 
Ondan çıkarac.ağım. (Tekrar yaz
mnğa başlar.) "Avcı zinciri yaka 
lıyarak, yılanı sürükledi.,. (Kapı 

Şumhrn 

1 Ietnen hemen 
bütün dev • 
!etler, h•il 
halkı. mustak 
bel hava hu • 

L • ,. umak için, sı • 
ğınaklar hazırlamakla m~ • 
guldürler. 

Tabit, insanların, yeni bir ci
han harbi doğuracak kadar çıl· 
gmlrk göstermemelerini hepi -
miz temenni ederiz. Fakat ne 
de olsa. hazırlık yapmak Uizım. 

Her ne olursa olsun, bazı mem 
kketler, kubbeleri en müthiş 
mermilere bile mukavemet e • 
decek mahzenler inşa edi}•or -
lar. Fakat bu mahzenler, düş • 
man tayyareleri çin çok geniş 
ve o nisbette kôlay bir hedef 
teşkil etmektedir. Bunun içindir 
ki, son zamanlarda, buna bir çı 
reihal düşünülmüştür: Yerleri 
kazmaktan. bilakis. beton ar • 
mcden, yüksek ve ucu sivri' ku\e 

!er in~a edilmektedir. kuturları -
nm çok küçük ohı~u. bunların 

ha,·adan bombardımanlarını 

son derece güçleştinnckte-dir. 

Diğer taraftan, mermilerden 
biri. kazaen bunlann birisine i· 
sabet ederse kenarlarının hafif 
mey:ti onu derhal kuleden uzak. 

laştmr. 

E"asen bu kuleler. bir metre 
murabbaı ıoo tonluk bir tazyik 

nisbetinde muka,•imdirler. 

Fakat insanların biribirlcrini 
öldürmekten '"a.zge~ı_neleh, ~aha 
~a~t bir çarei hatplmaz.mı qcr. 

.. ı;ipiz?, 
--

Bundan· on ye 
di sene evvel, 
yani 1921 de. 
tanınmış bir ı·=. 

o petrol müte-
ha ışı, toprağın, artık dokuz 
mılyar ,.e birkaç milyon varilden 
başka petrol ihtiva etinedigini 
ve binaenaleyh, füimlerin bir çok 
nakil vasıtalarını işleten bu mah 
rukat yerine başka bir sey keş. 
fetmeleri 15.zımgelidğini iddia c. 
çiiyordu. 

Mütehassıs, bu iddiasını ile
ri sürerken, derinliği beş bin 
metreyi bulan kuyular kazılaca
ğmı, tekemmül etmiş usu11cr a
yes:nde, ham petrolden daha 
fazla miktarda benzin çılrnrrlabi 
lece"ini tahmin edememişti .. 
1921 den beri, topraktan on 

üz milyar varil petrol çıakrılmı~ 
tır. 1\levzuubahs mütehassısın 

iddiasmca, kürei arzdaki petro· 
iün çoktan tükenmiş olması lfi
z~mdı. Halbuki, hiç de öyle de. 
ğil. Başka bir müteha sıs da bi
ıa.kis. insanların daha uzun se· 
neler petrolden 1 tif ade edebile. 
c:eklcrini SÖrlemiştir. 

Hem de petrol tükense bile, 
Alimler clbet de boş durmayıp, 
benzinle i~iyen nakil \'asıtaları 
harekete getirecek başka şeyler 
keşfedeceklerdir. 

E z:s -
çalar) işte birisi daha! Fakat bu 
defa!! Şimdi göürüsün halini (ka 
pıyı açar ve ayni zamanda. ge. 
len adamın üzerine çullanır). 
Gazete müdürü - Irndad!! 01-

dürüyorlar! .. 
Romancı - Aman yarabbim 

Haber gazetesinin müdürü!!! 
Gazete müdürü - Evet, ta 

RendisL. Sizden başka hikaye • 
lcrle roman istemeğe gelmi~tim .. 
Fakat heni bu şekilde kaf'§ıla -
dığınız iı;in. artık bunların hiç 
birisine ilıtiyaç yok .. Allahaıs -
marladık ! . .,, 

~Fıkralar 

Bir genç, has 
tanedeki ar • 
kadaşını ziya 
rete gidiyor 
,.e onu. her ta. 

Biliyor musunuz? 

rafı sargılar içinde buluyor. Ya 
rah soruyor: 

- Bana ne oldu? Hiç bir şey 
hatırlamıyorum. 

- Şu halde anlatayım! Sen 
tamamilf sarhoştun ve ikinci 
kattaki pencereden sokağa atlı -
yacağma dair, b~ lira hah5'c gir 
mistin! 

- Peki, sen ne diye mani ol
madın? -- Ben de senin üzerine bir 
lira oynamı~tım ! 

)/.. )#. )/.. 

Doktor, 
Kendimi çok 
fena hissedi. 
yorum .. Ka. 
fam çekiç dar

belerı iniyormuş gibi oluyor, 
mideme sanki çivi batırıyorlar: 
bacakta·rıma iğneler batı)'Or gi -
bi... Bu hastalık nedir acaba? 

- Bu haı;talık değil. hakiki 
bir demir atölyesi! .. 

Hakim 
Mahkeme si· 
zi beş sene 
hapse mah -
kCım ediyor. 

Bir soyli)eceğıniz \'ar mı? 
l\Iahkum - Lütfen karıma te. 

lefon edip merak etmemesini. ak 
şam yemeğine ancak 1943 de ge
leceğimi söy\eyin. 

~ * * 

-~ 
Vagonda: 
- Ben serve
timi, şimen -
dif erler saye
sinde kazan. 

dım: l\lühendisim. 
- Ben de şimendiferler saye

sinde yüzbin lira kazandım .. 
- Demek sizin de şimendifer 

le alfikanız \'ar, öyle mi? 
- Hayır. amcalarımdan ikisi. 

tren kazac.ı neticesinde öldüler 
de. 

Al. itli! 
lıyorsun? 

Karagöz-A· 
ya ne diye böy 
le dikkatle ba. 
kıyorsun? Yok 
sa ilham mı a 

Jlacıvat - llhamı buldum. Şu 
arın üzerine, kocaman harfler· 
le: "Ben sadece Karagöz • Ha. 
civat traş bıçağile tra~ olurum .. 
dire yazıl a ama iyi bir rek -
lam olur ha! 

EGLE NC E _....,........._ ______ _ 

Orta çağda, "Firavun pudra. 
si,. başlıca ılaçlardan biriydi. 
Bu toı yaraları h·Heştirmek için 
olduğu gibi, dahili hastalıklar 

için de kullanılırdı. 
(Firavun pudrası,, Mısır !J\Ull' 

yalarını Vğütmck suretile ya 
pıhrdı.) 

Eğlenceli bir \'akit geçirmek isterseniz, bu resimde rakamlarla 
işaret edilen yerleri, aşa~ıdaki lenklerc boyayın. 

O: Beyaz. 1: Açık kahve rcngi,2: Koyu kahve rengi, 3: Al kırını. 
ııı, 4: Gök mavisi, 5: Siyah. 

Ingıllerede, 1923 de yapılan 
büyük bir at yarışında. Dinki. 
Marvcks ve Dumas adında üç 
at, yarı~ı ba5başa bitirdiler. 1-
ki atın başbaşa gelmesi sık sık 
görülmüşse de, üçiinün birden 
birinci gelmesi, ancak bir defa 
vaki olmuştur. 

Karaip denizinin bu garip 
sakini, kahn bir kabukla örttü 

olup mercanlar arasında yaşa -
maktadır. 

Almanyamn bazı yerlerinde, 
hasad sona ermek üzereyken, 
son buğday demetine. kartondan 
yapılmış bir hayvan başı bağla
mak ananevi bir adettir. Bu 
hayvan başr, ilerideki mevsim
de hac;atlan bozabilecek cinlerin 
kudretlerini haleldar ediyormuş! 

* 

Orta çağda, ltalyarun bazı 
§Chirlerinde, "misafir kulesi .. 
adı verilen kuleler vardı. Bu ku 
lelerin üzerinde, 5Chrin en zen
gin ailelerinin isimleri yazılıy

dı. 

Şehre gelen bir seyyah, atını 

rahat rahat bu sütunlardaki hal 
katarın birisine bağladıktan son
ra mevzuubahs ailelerin birisine 
uğrarıp orada misafir kalabilir. 
di. 

(1 • nci sayfamızdadı) 
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Sporun siyasi ve 
içtimai hizmetleri 

vazan; Dr. Rasim ADASAL 
Dünya üı.tündc yaşıyao canlı nıablük

lann en ileri kadcmcc;tni i}gal eden insa
nı hayvandan ayırmak hususunda büyük 
filosoflarla lçtlmalyntçılnrın lmllandıkla. 
n ölçiiler n5ağı yul<arı blrlblrinc yakın
dır; \'C hepsi en iptidai bir zenci ile en 
yUksck seviyeli bir hayvanı \'C meseli 
bir maymunu birlbiriııden terfik etmek 
yoluna mntufturlar. 

Adem oğlunu filosoflardnn klmi koou
ı:an, kimi filet kullanan, kimi de bir din 
kuran -.ıfatlarla etiketlcmi::, dolayı iy
lc hepsi de içtimai ka!Jiliyetleriııc ehem 
mlyct vermiştir. l'\lodcm bir içtlmalyat
çmın bu iilçüler arnsımla. sporun muh -
telif şekillerine de bir yer ,·ereceği ve 
bugün bir tayyare kadar bir futbol ma -
çının da nyrı ayrı l•ıt'alnrda oturan iki 
cemiyeti bağlıyablldi~-1 muhakkaktır. 

Başka b:ı5ka ırldara, dillere ve dinle
re mcn<:up ol:uı tnsanları zamanla kay
naı:tıran fımillerden fikir hareketleri, il
min nazari ve pratik bulu~ları, seyahat. 
ler gibi amlllere son sııor cereyanlarını 
da katmalıdır. 

Göz kamn5tmcı bir hızla sc,·yorkun 
grat<;iyellcrinden Afrn,a çiillcrlnin \·aha
larma kadar bütün mu iki zevklerini ,.c 
fikir cereyanlarını nal•lcclen radyo !'!PO· 

ra rekabet cdemiyccek bir hal almakta
dır. Çünkü radyo oC'~rlyatı ~ok kere si
;;aı.i propagandalara uyar ~ekildc mü -
rettcptir ve nakledilen dili daha ziya
de ancak bir millet anlar; hallıuki sııor 
lmr}ılaşmaları dilden mahrum oldukları 

halıle açık er meydanlarında herkesin 
,ı:öıil önünde lisan• kadar lfadekir 
olan bir ahenkle cereyan ctmektecllr. 
Romanın a ri spor forumlarında TUrk 
atlılarının candan znferlcrlnl gören \"C 

alkışhyan binlerce insan bir an ~inde 

blltün Tiirk dünyasını göm:Uş ,.o atkı}· 
lamıs oltlular. Bunu bu kadar kısa bir 
zaman içinde ne l\larkoninin tcı..iz ile
ti YO ne de Edisonon gramofonu temin 
cdcblllrdi. 

Son dünya kupa..c;ı maçlarında kuvvet_ 
il İtalyan takımı ilköncc 1\larsilyada ıs

lıklarla karşılanmıştı; ~üııkü o yalist lş
~ller, bu futbol cklpindc faşist İtalyaJ, 
giirüyorlarılı. Jlnlbuld bilahare bu takım 
mükemmel spor tekniği ile haklı olarak 
kuııayı kazanmc-a dolaJ ısiylc mensup ol
du~u millete kar51 da umumi bir sempa
ti uyanclınmstır. 

Bir buçuk ılaldknda dev bir zencinin 
yumrub'llYl:ı. yere serilen dünya bok~ 

5amplyonu Şmelling Nm·yorkta döj;rü<oür 
ken bütiin Alman milletinin heyecanla
n \'C hisleri bir tek yürekte toplanmış 

\'O kulakları radyolara dikilmi;:ıti; çünkü 
boksörün yumruğu Alman kudretini 
temsll edecekti. 

Spor ilim kadar heynl'lmllelıllr; \ 'e o
limpiyat meydanlarıntla muzaffer mil

letlerin şeref direklerine çekilen bay
rnld:ırı başka başka renklerde olan in
sanlar tarnrındaıı ayni heyecan ,-c saygı 
ile alkı11lanarak selamlanırlar. 

Sporcu tayyareci l.Jndbcr; tayyare.,ı_ 
le Amerikayı A nupaya bağladıf,rı zaman 
biitün dünya btrdc:'n sc,·inn:lş \'e ona in
saniyet kahramanı <ırfatını \'erml;:;11. 

Kahraman kadın tayyareci Amelya 
Erfıard sarsılmıyan bir imanla Okyanu
sun insafsız sularında boğulurken lstls -
nasız olarak bütün milletler bir ~ehide 
ağlıyordu. 

Dünya tarihimle bir şiml1ek çakışı bile 
olmıyan ~ok kısa bir zaman :ıarfında 

spor kudretini ispat eden Türk kadını· 
nm en cesur mümesslli Sabiha. Gökçen 
bir hafta lçintlc biitiin Balkan milletle
rinin knlbbıl Türk ulusunun kalbine bağ
lamaar mı? 

Son günlerde Alman atletleri Fran<;ız
lan katııteri mesabe inde otan Parlste 
büyük bir farkla yendikleri halde bütün 
Fransız ga7.etclerl ~alibleri takdirle yad 
ettiler; çünkü hakiki spor hakkı inkar 
etmlyen en gilzcl bir içtimai tczahürılür. 

Eski dc\'irlerde Yunan sitelerinde ,.c 
bilhassa Atln:ı ,.e t ı•artada spor en 
yüksek kültiir ~·ani felsefe ,·c edebiyat 
llc beraber yürür; ve Eflatun \'e Arist-0 
~ibi filozoflar atletlere büyük kıymet 

verirler \'C kcnc11leri de birlikte olarak 
jimnazyomlarda spor yaparlardı. O za
manın ollmpiyad oyunları müsliimanlığrn 
haccı \ 'C bıri Hyanlığm J\udüsü fayafla. 
n kadar mühim bir hadiseydi; 5ehlrler 
ı;:-aliblerinl milli kahramanlar lliin eder
lerdi. Bugünün clcYlet relslcrlnln mühim 
memleket i!'lcri arasında spora \·erdik· 
leri ehemmiyet çok büyüktUr. Değerli 

Türk atlılarına kupasını ,·eren Musoll -
nl keneli galib futlıolcülerinl de saygı \'O 

se,·giylc Vcncclik sara~·ınd:ı kabul et -
mekle spora içtimai bir yer a.yırdığmı 

gösterme!< lstemi~tir. 
Türk ulusunun değerli JlderlC'rl de 

her .'·esil eyle sporcuları tcş' ik ,.e hiına
yc ettiler. :Millet mf'clislnde kabul edl
lo spor tc5kiliitı kanunu ile bir lıarta ön
ce baş,·ekilimizin bir sanat müeo:sc"esl
nin temel alma merasiminde büJ;ik de
nlı: spor bayramının da ayni şehirde ya. 
pılma"ı hususunda ~österdiklcri hassa -
o:iyet ve alüka bunun en c-a.nh mi,.allcrl 
değil miıJlr? Dr. Rasim ADASAL 

Yüksek atlama dünya 
rekoru kırıldı 

Bu pazar Lôndrada millctlerarası ~atletizm müsabakası yapılacaktır. .Müsaba
kaya iştirak için ge.len Amerikan takımındaki meşhur yüksek atlayıcı zenci Melvin 
Vokcr, nrllsabakalara hnzırlanırken yaptığı bir egzersizde dünya rekorunu kırmıştır. 
Voker'in daha evvelki rekoru 6 kadem dört parmaktı. Dünya rekoru ise 6 kadem 
9,5 parmak bulunuyo}'du. Zenci atlet son olarak 6 kadem 10 1/ 4 parmak atlamış ve 1 
dünya rekorunu oldukça büyük bir farkta kırmıştır. 

Yukard:ıki rcsmimizdo zenci atlet atlarken görüJUyor. 

Matbuat 
teşkil 

takımı nasıl 
d·ı ı· ?' e ı me ı . .... 

min oyunda hakemi atıııtJllB~' 
ni şaşırtmak için her z(l.)ll•ıı 

- b ·~,eı:ı taşıdıgı saksafona enz•.. rSe 
dliğünü öttlirdüğünü söyle 

tm ... ? e ez mısınız .... t 

Muhtelit takım oyunlartil~ 
k.en Galatasaraylıların da rd~ıe 
raylı arkadaşlarına pas ve~ 
ncrlileri beslemediklerini ? 
ayağıma gelen topları ıııute rdıb 
zim Fenerli Sedada gönd~" 
önümde havyar kesen O ., 
• lil r ber Kutnak "yahu Fener e J 

rine pas veriyorlar. Bana ~~ 
Galatasaraylı yok mu?,, d~ 
basıyordu. e 

K!Upçülük renk, rorııın ~ 
geçmiyor vesselam ... I{aç ~ 
olduğu halde rakip kalesi 611 

temadiyen fırsat arıyıın ı.ı 

Matbuatın aşılmaz miidafaası geçen maçla bir !.Spor hiicımmmı keserken Beykozlu olduğunu antaınalc 

Futbol mevsimi esnasında gazete sü
tunlarında her hafta "Fcner!Jahçe takı
mını §Öyle yapmalı, Beşiktaşlılar takım
larını değfştirmcmelidirler, Galatasaray 
idarecilerinin şuna dikkat etmeleri, Gü
neşlilerin bilmem neyi hesaba katmaları 
zaruridir,, diye oyunculara, antrenör -
lere, kaptanlnra, idarecilere ve hatta se
yircilere öğütler veren biz spor muhar • 
rirlerinin teşkil etmekte olduğu matbu
nt takımını görüp de muharrirlere nasi-

hat vermeye kalkan bir okuyucunun çık
mayışına hayret ediyorum. 

Öyle ya!. hepsi birer spor alimi geçi
nen mu1ıarrirlerfn takımına ffÖylc bir 
göz atıp da bin kusur bulrriamnk adeta 

- -
lngiliz 

antrenörleri 
Türkiyeye gelmek 

istemiyorlar ! 

-

Futbol takımlarını çal1ştırmak üzere 
bir antrenörün şelırimize gönderilmesi 
için lngiltere futbol federasyonu umumi 
katibi Mister Ravisc müracaat eden Ga
latasaray klübil, /11gilterenin en nüfıalı' 
şahsiyeti ımıunıi katipten evvelki gün 
cevap almıştır. 
Sarı - kırmızılılara gelen ceı•apta; Tür 

kiyede programsız spor yapıldığı ve ls
tanbul kliipleritıden birinin senelerce 
antrenörliiğürıii yaptığı halde son zaman. 
larda konturatı f eshcdilen ve parası ı·e
rilmiyen bir bıgiliz antrenörüne karşı ya. 
pılan t•e hiç de doğm olmıyan bu jestten 
dolayı hiçbir bıgiliz futbol hocasının Tür 
kiyeyc gelmek istemediği bildirilmiştir. 

Birçok futbol mütehassıslarına malik 
olan 1 ngiltereden antrenör getirterek bun 
/ardan istifade etmemiz kabilken bu mü
izim fırsatı baltalamtş olanlar ayni zaman 
da Türk spom ve spor idarecisi Jıakkın
da da menfi propaganda yapmış oluyor. 
lar. 

Bu vaziyet karşısuıda, llalk partisince, 
beden terbiyesi miidiirı"i ımıumiliği ku
rıtlımcaya kadar vazifesine devam etmesi 
bildirilen Türk spor kurıımu memlr. 
ketimiz aleyhinde olan bu hcidiselcri in
ccliycrck miisebbiblerini şiddetle cezalan 
dırmalıdır. 

isten bulspor genç 
takımını davet 

tstımbulsı)()r klübündcn: 
Futbol r;ıubemize bağlı san ve siyah 

takımlarımız kısa bir müddet mevsim ta
tili yapmışlardır. Onun için bu pazar gil
nU 31-i-938 yalnız genç takımlarımız 

Beykozda Beykoz takımlnriyle karşılaşa
caklardır. 

Bu takımlarımıza mensup !utbo1cülc
rin pazar gUnü 12,l::i vapuruna yetişmek 
Uzere levazımlariyle köprüde bulunma
ları ehemmiyetle tebliğ olunur. 

imkansızdır .. 
ldarecilere oyuncu kayırmaymız, ha -

kemlere bitaraf olunuz diye nasihat ve
renleri takıma girebilmek için kaptan 
1zzet Muhiddinin ctrafmdn fıldır fıldır 

dolaşırken görmek çok gUlUnç değil ':mi? 
Sonra en bitaraf sayılan Ahmet :thsa

mn lstanbulspor lehine vaki olan müte
addid penaltıları görmemezlikten gelme 
si ve Ulvi Şazi gibi iki güzide kaleci du. 
rurken matbuat takımında foto Namığm 
kaleyi batapu alması ... herhalde Beşik
taşlı Hüsnünün ikide bir hücum hattına 
çıkmasından daha az yanlLS sayılamaz ... 

Refik Osman iki haftadır maçlara gel
miyor. Kaptanlığı kendisiyle müsavi a
ğırlıkta bulunan 1zzet Muhiddine devre
derek fşl b:ı.5ından savdı ... Acaba bir Fe
ner kaptanı, lıir Galatasaray, bir Güneş 
kaptanı ayni §ekilde hareket etseydi biz 
muharrirler neler yazmazdık. 

Fenerbahçe umumi kaptanı Ali Rizayı 
bir türlü takımdan çıkaramadı diye sU
tun sütun yazı yazdık ... Matbuat takımı 
kaptanının da arkadaşlarını koruduğu a
çıkça görünüyor. Buna hUcum edecek 
yok mu? ... 

Hakkı, bilmem hangi davete icabet et. 
mediği için, üç ay boykota çarptırıldı. 

Biz muharrirler disiplini bozar şekilde 

hareket eden bu yaman futbolcliyü az 
mı hırpaladık? .. Halbuki Naci Sadullah, 
ve Ulvi Yenal takımları maç y~parken 
deniz safasmda imişler ... Buna ne buy
rulur? .. 

Ahmet Adem, o sert, o otoriter hake-

AtOcetÇD~m: 

DUnya rekoru 
Stokholm. 30 (A.A.) - Amerikalı 

koşucu Malmoa. 500 metrelik düz koşu
da 1 dakika 1 5-10 saniyede bu koşuya 

ait dünya rekorunu kırmıştır. 

değil. t 
d• 1nsan oyunda sanatının re 

tında kalıyor galiba. Meseli ft. 

cümend sıkı bir hilcuın o.ld~sıl' 
1'.nle önünden yılankavi bır ~eri 
tlyor, foto Ali de kalabnlıl< dil 
sim çekmek için sütunlara. ••' 

ihJtlll' 
zerine çıkmağa alıııık oı~u.,051uıı 
ikidebir rakib mütlafileriJ1 
yordu. aJc 

Bütün bunların matbuat t rilef. 
ret ve azameti hakkrnd" lt~ 
bir fikir vermiş olduğuınu r:ıı4 

uııık" Daha uzun yazmıık ın fil 
kaptam kızdırmamak ı~ı!ll;er ~ 
nu peşin söyliyeyim kı, eg 
takıma alınmazsam kaptant!I 

geldiğimden emin olunuz. ~ 11 
o. 

-------~· u ~d 
Danim1'rkah yUz{ıc 8 
J. Karrierg 0 

Danlmark11::er 
Almanyay• Y 

ı?eçıyor it#~ 
Rostok. 29 (A.A.) - DaJl p:!>')i 

zücü kadın Jöni Kamergar. aıt)"' 
da kain Giedser ile ~1:dı:ıe~ 
Narnemuend arasındaki t • 
lometre mesafeyi yuzere1'd~ 
~ebbüs etmişti. Kendisi bil~~ 
sahillerine beş kilometre ~ııtı:1 
lurunakta, Giedserden ç=ı ı{eııdl 
saat 18 51 de a"·rılı111ştl· 

, J J3U 
sandal refakat ediyordu. .0r ,-e • 
birinde bir doktor bulunu~i)'°'' 
bedeni vaziyetine ne~ret dıl g6 t."' 
yüzücü erkek marifetıle gı reıUıı 
du. Cüretkar sporcu rrıe..c;llreıte ~' 
bir kısmını çok iyi bir 5~ :•:·.Al~ 

'bJf~HI 
yalnız bu sabah şiddetlı . de~ 
cadele etmek mecburiyetıt1 

----~·---------------------:; makinesi Şüt 

• r 

,ıf. 

ZJ ·ı 1 ·1· f tb I ı ·· ·· ! ·ı d · b. ··ı akiıırsi /(t4t~i~ ı ngı ız u o an renoru ngı tere e garıp ır şu m ;s 
J'ukarda resmini gordiiğiiniiz bu maki 11c sayesinde, futbol t~P~i IJ~ 
zaklığa ve istilwmcto atılabilnıckteılir. Antrenör bu icadım şttnt lıŞ',ıı 
lorda kııllanmaktadır. Yııkariki resimde makineden bir korner a 

1 

sımuz. 



Adi kumaşlardan güzel 

Sayfiye 
Derisi serf olanlar 

ne qap:naiı ? 
"Cildim fazla sert., yahut "derim 

fazla yağlı,, cümlesi bu asır kadınının ağ-

elbiseleri ı 
zında en çok dolaşan kelimelerden biri
si oldu. Fakat maalesef kadınlar bu iıü
kümlcri hiç tecrübe etmeden veriyoı lar. 
Ve kendi kendilerini tedaviye kalkıyor_ . 
lar. Alman netice çok defa güzellikleri-

'~CkJ 
~ .. : ~lıh:y~~rgtın~ taşındığı gün, akşam üzeri m<'kt"h arkn-•IL ~:ı, n evınc · . 
-t &. • SUhe .

1
• gıttı. Stihe:, la eski aı kada!}ıııı bal.çede 

"ı~ ~•cı \>e IJtk ~i anın \!zerinde çok basit, fakat o niaıpette 
l'ııı: ~ :;cıenın Şıkr ~uvalet vardı. Bu güzel tuvaleti görür gör. 

, aol1nağ adın nıhu kaynadı, eski arkadnşının hatı-
~ "a Atrıan Su:e IU~um görmeden: 

• u... Yla, bu ne şık, ne cici elbiS<', dedi, bayıldım 
l41ı"~·ıa 

L ' t• <'cvab . . vı_ "-\'rıt \ erctı: 
0. • tıPrn 

il.. llıı n 2. 3~5 it !ilk, hPm ucuz .•. Düğmeleriyle brnber bu el
~.. &ôı:ıer b uruşa çıktı. 

,.., ıs U••ij 

tıı 01ıQetıer7 ; sayrıy<'lr>rde, deniz kenan gezintil l"rindE.'. 
':.ı ~rt dikiee n P daima tPkrar edilC'n bahislerdir . 
lııe "il Yatkın • 

• t~li1t ı:1Jzt>ı tuv \e zevk sahibi olan genç okuyuculan-
1\ıtılllı lll!']ldf\ alNIPrl dalma yapmnlnrı mümklindt1 r. tlc; 

t~''lbt3el'i ,. ve uruz kumaş. rl's.imlerimize bakarak iste
,,arımak · 

ın Cin . . ımkünını V<'rir. 
sını ve 

rengini S<'çişinize göre istediğiniz gibi 

ciddi, rahat ve orijinal elbiseler yapabilirsiniz. Şurasına da e. 
min olunuz ki bugünkü modellerimiz yaş ve içtimai mevkii ne 
olursa olsun her kadına yakı§ır ve hiçbirisinin üzerinden ak
maz. 

Modellerimizin basitliğine bakıp kıymetsiz olduğuna hük
medilmemelidir. Bunlar Parisin çok tanınmış bir biçki akade
misinin albümünden seçilmiş hakiki modellerdir. 

Bu elbiseleri beyaz ketenden ve pikeden de yapabilirsi
niz. Bu ik kumaşın ötekilere faik olduğu nokta gayet kolay 
rıkanmaları ve Utiilenmelcridir. 

Genç kadınlar ve anneler 
3 ve 4 numaralı modellerimlz her yaştaki kadınlara yakı

§an elbiselerdir. 
3 numaralı modele dikkat ediniz. Pariııı civarındaki sayfi

yelerde yeni yeni görünmeğe başlamıştır ve Türkiyede daha 
hiç yapılmamış, hatta modeli dahi gazetelerde çıkmamı§tır. 
Fransızlar bu yeni elbiseye jüp - tabliye diyorlar. Etekli, ön
lük diye tercüme edebiliriz. 

Bu model alelade bir önlüğe çok benzer. Fakat pilileri 
önde değil arkadadır ve nrkndan dili;'lllelenir. Göğüs tarafı bir 
korse gibi yüksektir. Bu korse ve omuzdan takılan 

askılar bu etekliğin gayet kısa bir blfızla giyilebilmesi imka. 
mm verir. Bu da blüz kumaşından yarım metre tasarruf de
mektir. 

Bu önlilğün düğmeli iki geniş cebi vardır, bu iki ceb içer- 1 
sine hiçbir şey konmadığı \'akit elbiseyi gilzel göstermeğe ya- 1 

rar, fakat içersine daima bir şeyler koyabilirsiniz. ÇünkU bu 
elbiseyi sabahtan akşama kadar sırtınızdan çıkarmamanız 

mümkündür. Sabahleyin ufaktefek ev işleri yaparken bu el

biseyi giyebilirsiniz. Öğlen üzeri bahçelerinizde uyuduğunuz, 
ikindi üzeri gölge bir yerde dikiş diktiğiniz ve örgi.l ördüğü

nüz, hatta akşam üzeri sahilde küçük bir gezinti yaptığınız za
man ayni elbise ~ırtınızda bulunabi!İr. 

B ı ('l"ı • b" ~ kN<'n l n ı lbi r nkli kP' rıdoı 

de arı lır. Bı l h.:ıssa açık mavi renk bu st>nP çok modadır. 11 
4 numaralı modeldeki elbise daha ciddidir. Yazın nispeten 

RC'İ"in günlE'ri givilebllir. Modelde gördüğünüz blüz bakır kır
mızısı rengindedir. Üzerindeki sUslc.r mavidir. Önden düğmeli ı 
<'teklik beyazdır. Dliğmeler açık mavi camdandır. 

Çok yeni olan lıu model de, kadınlara ciddi, ağırba§lı bir 

nin zararına oluyor. Halbuki cildin sert 
olup olmadığını knt'i olarak tayin çok 
kolaydır: 

Eğer cildinizin fazla sert olduğunu 

zannediyorsanız, sabah kalkar kalkmaz 
ellerinizi sabunlayınız. Snbun iyice kö -
pilrslin. Bu köpüğü tıpkı krem sürer gi
bi yüzünüze sürUuüz. Sonra ılık ı:ıu ile 
yilzünüzü yıkayınız ve hafüçe kurulnyı
nız. Eğer deriniz gerilirse, yüzünilzde 
bir iğne batırılıyormuş gibi hafü bir ağ
rı duyarsanız cildinizin sertliğinden hiç 
şüphe etmeyiniz. O vakit yağlı bir krem 
alır ve yüzünüze bol bol sürersiniz. De
riniz derhal rahatlaşır, yüzünüzün kre
mi ne çabuk emdiğine siz de şaıpnrsınız. 
Bu sırada şayet yüzünüz kızarırsa bu da 
derinizin fazla hassas olduğuna delalet 
eder. O vakit yUzünUze pek az ve ihti
yatla masaj yapmak lazrmdır. 

Deri sertliği, cild altı bezlerinin üra. 
zatının azlığından ileri gelir. Sertliği 

yalnız yağlı kremlerle nzaltmağa çalış
mak muvakkat bir tedbirdir. Hatta ilk 
günlerde faydasını bile görmezsiniz. Yal 

nız devamlı bir şekilde ve usulüne uygun 
olarak krem kullanırsanız Uç, dört haf
ta sonra faydasını göıilrsünüz. 

Fenni bir şekilde krem şöyle kullanı
lır: akşam yüzünüzü iyice temizledikten 
sonra gayet 'hafif k~inl1~m'l'l\iz;' bC1' aa
kika bekleyiniz. Sonra maki)•tıjı silmek 

• Sanycr, bayan Kadriye Hc1l5en: lç 
çama.§ırları \'O ipekliler üzerinden ter 

lekeldrinip nasıl çıkarılacağını soruyor. 
Bir bardak ılık su içersinde yarım kah-

ve kaşığı karbonat eriterek kumaşın ü
zerindeki lekeyi bununla silmeli, sonra 

elbisenin bu noktasındaki ıslaklığın ku
rumasını beklemeden ütülemelidir. Le
keler tamamiyle kaybolur. 

• Dlrcklcrarası Bayan Ad\iye Şahin
bas: Eski aynalnrm kenarındaki yaldız 

çerçevelerin nasıl temizleneceğini öğ -

renmek istiyor. Yaldız çerçeveleri temiz
lemek için iki yumurtanın beyazını köpil-

rlinceye kadar çarpmalı. lçerslne iki ka

ııık çamaşır suyu dökmeli, eski, fakat 

yumşak. bir fır~ayı bu mahlüta batırarak 
' 

manznra verdiği için her ya§taki kadın. 
lar tarafından giyilebilir. 

G nç kız! •r 

Tamamiyle açık olan kollar dolayısiy
le 1, 2 numaralı modellerimizi daha zi
yade genç kızlarn tavsiye ederiz. Bu 

modP.llere göre yap~lmış elbiseler yal
nız bahçede çal~ırken değil, sayfiyede 
kalındığı müddetçe giyilebilir. 

1 numaralı model tıpkı bir bahçıvan 

önlüğüne bcnzivor. <lnllnde tizeri kır <;i
çeklcri işlPnm -ş g ni~ bir cPbi var, el-

bise açık mavi sağlam ve kaba bir ke
tenedn yapılır. 

2 numaralı model daha şıktır. Tenis 
oynarken hatta plaja giderken dahi te
reddütsilz giyilebilir. Yaknsındaki işle

meyi elbiseyi kullanacağınız maksada 
göre değiştirebilirsiniz. Tenis oynamak 
için ynptmızsa bir raket. plfıj için \"aptı-
nl""'.l k" •" bir wi r i i 1 r 

nizd dir. 

Y-.ndan dilğmeli olan bu elbise keten
den yapılabildiği giLi daha ince bir ku
maştnn da olur. Bu elbiseye en çok ya
kı~an renkler gür kurusu, limon snrısı, 

açık yeşildir. 

için kullanılnn ince kiı°ğıtıardan birisiyle 

kremi sitniz. Bu suretle yüzünüz gün

düzUn bütun pisliklerinden temizlenmiş 

olur. Daha sonra bir pamuk parçasını 

kaynar suya batınnız, l)ice sıkınız. Son

ra bu pamuğu kreme batırarak yüzünü
ze sürünüz. 

Eğer deriniz fazla hassas değilse bir 
süngeri sıcak suya batırınız, iyice sık

tıktan sonra yüzilnilzü bununla siliniz. 

Bu tedbirin i;yi netice vermesini ister. 
seniz gündUz sık sık pudralanmayınız. 

YüzilnUzü yağlamadnn güneşe çıkmayı -
nız. 

çerçeve~i silmeli, kurulamalı. Kuruduk
tan sonra çerçeve yeniymiş gibi parlar. 

* Samııtyada bayan l\lclihat Dikmen: 
"Ailemiz salatayı çok sever, fakat sala
talıkların temizliğinden bir ttirlü emin 
olamıyoruz. Mikroplardan bnşka, birçok 

defaln;-yıkrunamıza rağmen salatanın 
içersinden ufak böcekler çıkıveriyor. E

min ve rnhat snlata yemek için bir ko
layhk yok mudur?,, Geniş bir eltası lçer
slne su koyar, bu suyun içersine yarım 

limon sıkarsınız. Ayıkladığınız salatalık
ları bu suda yıkarsınız. Bu suretle yal-

nız salntalıklarda sık sık rasgelinen ufak 
böceklerden değil, onlardan çok daha 
tehlikeli olan mikroplardan emin olarak 

salntanızı afiyetle yiyebilirsniz. Tabii li. 
monlu suyun anlatanın lezzetini kat'iy -
yen bozmıyncnt;'liln da eminsiniz. 

• Taksim, Abdülhak llimld ı;okağındıı 
6aynn Nermin Kutlucr: "Yepyenı siyah 
bir robum var, kenarlarında garniler ve 

d:ınleller biraz kirlenmış biraz da Rar r· 
mır;ıtı. Bir ar,kadaşıruın tavsıyesı uztrınl 
çamnşır suyuna batırılmış .bir fanila par
çasıyla sildim. Temizlendi ve.kıi. Fakat 
bir kat daha sarardı. Dantelleri değiş -
tirmek içm robu tamamlyle sökmek la
znn. Beni bu zahmetten kurtaracak bir 
c:.are biliyor musunuz?,, 

Çamaşır suyu kullnnmamış olsaydınız 
d:mtell E'ri temizlPmPk ~avPt kolavdı 

rn n lk trrır v d n 

teli •r ı bu firçn.} la sıl ı ı ız O \ 1 ıt d n 
teller hem temizlenir, hem dn bembe.}az 

olur. Fakat çamaşır suyu ile sararan 
dantellE'rin rengini nçmnk biraz gUçtür. 
Aşağıdaki çareyi bir defa tecrilbe edi
niz, i)i netice vereceğini zannediyoruz: 

Beş litre su içersinde 100 gram fıdi 

sabun ve 25 gram kı;Uıtalize karbonat dö 
!!ud <>" niz R ı •'• · •~ ın r.oh• "'1J b' le-

J u 8 

n ntf'I f' ın t 'iP RU J~ r<'ındt" kal 

ması şarttır. Elinizle hafif hafif vura -
rak suyu dnlgnlandırınız. Sonra robunu
zu soğuk sudan geçirniz. Dantellerini dil
zeltip ufak iğnC'lerle rob üzerine tesbit 
ettikten sonra gölgede kurutunuz. 
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General ve Fon Strammer qılan 
sokmuş qibi sıçradılar. 

- Fakat ııunu da bilmeniz ltı.zmı. Size 1 General baemı Italdınp hayretle Er- ı yorduk. Eşklll baklanda çok mUphem ma 
her hangi bir gekilde yardım edemeyiz. ııanm yUzUne bakarak cevap verdi: lümata sahiptik. Halbuki §imdi sayeaiz· 
Hangi bir ıekllde bizden mUZaheret bt- - Kim mi? Veygelmanm hususi kl· de onun fotoğrafına malik bulunuyoruz. 
le bekllyemezs1niz. İ§in tehlikeleri de tlbi Hans BrUnel.- Avın izi üzerindeyiz, mesele onu yaka. 
size racL Ne demek istediğimi anlıyor- - Hayır eksetAns, hayır! O adam lamakta .. Brosilof onun yanında bir biç, 
sunuz değil ml? Hans BrUnel değili ehemmiyeti sıfırla dahi ölçUlemiyecek 

- Anlıyorum, ekselans. Bana emir - Ya kim? bir kıymettir. Halbuki Benua .. Milcade· 
YerinJyor, ytılnız... - Yilzbaııı Benua! Tanıdım, ta ken- le zor ve çok çetin olacaktır. Ema. Bu 

- Bir arzu ve temenni 1zhar ecliyo- disi! işe girer misiniz? 
ru.ı. lsterü kJ, tegkilAtımız bu alçaktan 
kat't surette kurtulsun. Mutabıkız, de· 
ğU mi? 

Erna korkunı;; bir sükunetle gUlUınsc-
aı: 

- Tamtımlyle vo her hususta ekse
IAD81 

Kendi kendine hitap etllyormuu gibi 
yavqça UAve ettl: 

• - Hainlerden nefret ederim! 
General casus kad.ma baktı: o sırada 

'güzelliği insanı titretecek bir hal almış, 
gözlerindeki mAna ısertleşml§, yumruk· 
lan stkılmrştı. 

- O halde Brosilofu eimdiden ölmüş 
farzedebllirlz. Alçak! Kendis~ geber

. tecek kW"§un değerinde bile değildi! 
Birden neşelenen Erna bir kahkaha 

attı: 

ı - Ah ıu askerler! ÖIUm deyince a· 
kı11anna hemen kUl'§Ull geilr. Size kur
§Undan tüfenkten bahseden oldu mu? 

General ve Fon Strammer ~'Ilan sok
mu§ gibi yerlerinden sıçradılar. İkisi 

birden söyleniyorlardı: 
- lmkfl.nı yok. Nasıl olur? 
- Aldanıyorsunuz her halde! 
Casus kadm hiddetle tekrar cıttf: 
- Bu adam yUzbııeı Bcnua'nm ta 

kendisidir. Ben ne sarhoeum, ne de de
li! Gördüğüm.U tarurmı. 

General ayağa kalkmı§ti. Ernanm o· 
muzuna elini koyup g<Szlerinin içine ba· 
karak: 

- Dikkat ediniz Ema, dedi. Mesele 
çok mühimdir. Bu adainı te~hil etmek· 
le bize fevkalAde mUhlm bir hizmette 
bulunmuş oluyorsunuz:; öyle bir hizmet 
ki, §İmdiye kadar yaptıklarmız bunun 
yanında hiç mesabeSinde kalır. Fakat 
nldnnmadığmızdan emin misiniz? 

- Bu adnm yiizba§l Benuadır. Bu 
iki kere ikinin dört ettiği kadar muhak
kak ve knt'f dir. 

O sizln silAhınız; beiıinı eilahtm başka.. General tekrar koltuğuna oturdu. 
Fon Strammer, imlrinin masasına is- Dalgın, dllşUndU. Erna ve Fon Stram-

~ililen evrakı koymuştu. mer ses çıkarmadnn beklodiler. G<ıne· 

, - Veygelman dosyası ckseltıns. ral nihayet ~ze baeladı: 
\ 

'- TeşekkUr ederim. - Şimdi ruılıyorum. Mesele elmdi ay-
• General masasının bajiDa geçti, dos- dmlnndı. Zehirligaz SilTimIZ Bonua tara-
)79.yı açb. Evrakı tetkik ederken sordu: findan çalmdı. Fakat Vcygclman suç or-

- Veygelman'ı tanıyor musunuz E;:r- tağı mıydı? Yoksa o da mı aldatıldı? 
na? Gene sustu. Birnz sonra birden Erna· 

- Hayır ekselfuıs. ya hitnp etti: 
- Burada onun bıızı gruplar arasın- - Bu adamı alt edecek kudreU ken-

da fotoğraflan var, tsterseniz bakınız. dinb:de sötUyor musunuz Erna.? 
- Hay hay ekselfuıs. Nasil adam - Belki. Bilmiyorum. ekselans. Em· 

olduğunu hakikaten nıernk etmoktey- redersenı.z bir tccrUbe ederim. f 

mm. - "Belki,, , "TccrUbe ederim,, ne 
Caeus kadm masaya yaklnştı, genera· demek Erruı .. Bu adamı alt etmemiz la-

lin omuzundan eğilerek fotoğroflara zım. Anlıyor musunuz, bu adam mubnk· 
baktı. kak mağlOp edilmelidir. 

- 1§te bakınız vu adam. Her zaman çok soğukkanlı vo sinirle-
General parma.ğiyle, bir merasimde rlne hiıkiın olan general heyecanla ko· 

otomobilden inen bir adamı gösteriyor- nU§uyordu: 
du. - Benua bWm en mUthiş dUşmanı-

Erna birden haykırdı: mııdır. Şimdiye kadar blze yapmad1ğı 
,,. - Ekselans! EkselAns! Şu adam kalmadı ve daima ellmlzden kurtulma· 
kim? Veygelman'm arkasında duran a- ğa muvaffak oldu. Soh muva.ffakıyetf-
danı kim? Meta bir mucize... Berllnde zehirllgaz 

Fotoğrafa doğru uzattığı parmağı dosynsmı çalalı bir ay olmadan 14ör-
heyecandan titriyordu, casus kadın bir- zelberı'de bize yeni bir oyun oynadı. 
den bilytlk bir heyecana kapıl~tı. O. Fakat §imdi vaziyet çok değiem~ bulu· 
nun bu ant heyecanından meraka dU§en nuyor. Şimdiye kadar onu hiç tanmu-

Jll llllıntJfi)! ;l ;l l: l•IIErDJllUl • ll'DlJl • ••P' lf 

- Hay hay ekselans. Ve merak etmo 
yiniz, onun da hakkından geleceğimi 

-Bravo matmazel eoytan ! 

Fon Strammere döndU: 
- Baron, g'Jzel arkadaşımızla. mUca· 

dele plAnmı hazıtlaymız. Bcnua hakkm
da bildiklerlmizln hepsini anlatınız. Pll· 
nmızı hazırladıktan sonra toplanarak 
hep birlikte üzerinde münakll§& ederiz. 
Şimdi çekilebill.rsinlz. 

Ema ile fon Slra.mmer oda.dan çıkın
ca general telefonu açtı: 

- Emniyeti umum.iyeyi veriniz. 

Bekledi. Telefondaki suale sinirli si
nirli cevab verdi: 

- Evet bizzat umumi mUdUrlo konu
pcağmı. Ben general fon Rogvf çlm. - .... 

- Allo, siz misiniz? ben general fon 
Rogviç. 

- .... 
....; Teeekkllr ederim. Siz nasılsınız? - .... 
- Maiyatlnlzdoki memurlardan en ze. 

ki ve bccerikllslnl bir müddet t~ emri
me vermenizi rica edeceğim. Fevkallde 
ınUhinı bfr f§ için ... Ne olduğunu bilô.ha
re size alfaben ~yleritn. -- .... 

(Devamı var)' 

Kardceçlğim, Lut ummnt meclis nzalığma intllıab edildiği m- , 
man kendlslne LGjlyon d'On6r .salibi de verilmişti. Umuml mccliae r ....... ......... ...-:, 
gireli Uı; yıl oldu; mebusanm içtima devresinde Parls'de herhalde 
g~receğin babam, damadı için Lejiyon d'Onör ~anının ofisiye pa. 

yeslnl istemiş; rica ederim, sen bu f~t eline nl ve böyle §eylere ko
damıııllardaıı hangisi kanşıyors:ı ona bir kere kendin söyle. Pek 
muhterem babam kont dö Mokomb da kendisi :için marki unvanını 
koparmağa çalışıyor ama sakın bu işe knn mn; sen ne iyilik ede
teksen bana et. 

Çeviren: N 1YJ rrlYJ o naın 
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•• 
kur şu 

kaba 
Uç veya dört küçük 
omuzlarımla kollarımın 

etlerine saplandı. 
-2S-

Elinde tabanca ile gelmeğe cesaret 
cdememiıti. Belki de evvela ben ate) 
ederim diye korkmuıtu; aonra da arka
ıını bana çevirerek samanlığa girdi; 
ben de serbest bir nefes aldım; bcnı 

görmemiş olduğuna kanaat getiridim. .• 
Sabah oldukça eerindi; fakat herif be
ni bir hayli terletmişti. 

Nihayet Morgan doğrudan doğruya 
ot yığınına yürüdü. Her halde buradan 
bir §eyler ümit ediyordu. Bir a\lım me· 
safeyc yakla11ncıya kadar bekledim. 

Sonra da elimde tabanca, birdenbire 
karşısına çıktım. Bu ini karşılaşma~ 

soğuk kanlılıkla. karıriadı, hiç bir iha· 
re'kette bulunmadı. Ellerini hemen yu· 
karıya kaldırdı. Bir tek söz bile söyle -
meldi. Ustilnü yokluyarak ıili.hlanru al· 
dıın. 

Kendisini kulübenin yanındaki bit 
ağaca bağladmı. Her ne kadar Morgan 
ıesini çıkarmadıysa da, ı:nadam cenap
ları pek hoşlanmışa benzemiyordu. 

Kendi kenldinc ara t>ırada bana hita
ben, bazı kelimelerini a:ıladığmı Oıabc 
diliyle söyleniyor, anladığımı 'bildiimü 
bildiği halde, okkalı küfürleri .savur • 
maktan biç çekinmiyordu. 

ikiaini de baştan tırnağa kadar ara • 
t!ıktan sonra ,e .. yalarını da karıştırdım. 
Adamm üstünde 135 dolar vardı. Ka· 
dın da boncuklu bir kese de 12 dolar 
taşıyordu. 

Şuracıkta sadeldin haricine çıktvere
yim: Bu tieae §imdi Beverly tepesinde· 
ki malikAnemde salonumun duvarına 
asılı duruyor. 

12 dolan kadına geri verdim.. 'Kulü· 
bede prjörü 12 kurşun alan otomotik 
bir revolver ldaha buldum. Kurıunlannt 
k!milcn dereye attım. Başka ate§ alır 

silahlan yoktu. 
Morgan hiç ağzını açmıyordu. Ka· 

drn ona yemeklerini getiriyor, fakat 
bana pişirmc~e kat'iyycn yanapuıyor
du. 

Ne ise kendim bu i§i usta bir aıçr 
kadar yapabiliyordum. Paralan bulmak 
için kulübenin altım üstüne getirdikten 
sonra, dışarıda para gizlenmesi muhte
mel her yere baktım. Çalı diplerini, a 
ğaç kovuklarını aradım, tfünseklerl bir
bir göz.den geçirdim. Şüpheli yerleri 
seçerek, toprakları ~ kazdım. Nafile, 
hiç bir §ey bulamadım. 

Çalışırken kadını da y•nımda bulun-

•••• GJ· 

duruyor, Morganı ağaçta bağlı 
yordum. 

Dördüncü günll ip bir dikk~~ 
vurmuş olacağım ki, kırmızı def1 . 
kulübenin kapıaından fırbyaralc tıı 
el ateı etti. Kafir kan kur§unlatl 
ye saklamqtı 'P 

Uç veya dört .kilçlik kurıun .,ısı 
rnnla kollanmın kaba etlerine sa 
Fakat hiç birlai zarar ve uzuntil 
cek kadar derine ıdalmamı~tı. 

Tabancayr dereye attıktan şo I' 
dmı ayaklarından bir ağaca bal 
Nihayet Mister Morgan, kırıııı'' 
madam ve ben palamarı çözerek 
kilometre mesafedeki Red ?rfaotl 
yüne yollandık. 

.İnzibat çavu§U mahpuslarla 
bİ 

celigimi görünce bir hayli heY 
dr. Morganm kendi mıntatcaSI11 

lunduğundan dolayı mük!fatın. 
istemc&e kalkıştı. Böyle bir iddıa 
lak aaılamazdı. 

Dizginleri toparlayarak ikasa~dıe 
tım. Geceleri ""°1 almak auretıY 

,,1 - • ıııetı 
cer kazasının merkezi ve §1 
istasyonu olan Strog şehrine 
Şehir~ tevkifhane gibi 'bir yer 
Morganı buraya kilidledim. J{a 
serbest bıraktım. Yağız atla ·rısı 
beygirini atarak, hiç vakit geçı 
rln Oı;age memleketine doğru 1 
dt. 

Bir çok sene sonra ayni tır~ 
li kadını Kansa.8 tchrinde sooO 
bir otomobildo "Ve Ustünde eıı "'' .. ·•~" 25000 dolar kıymetinde sııu.-

gördüm • Gaz madenlerin.deli 6 
3000 dolar çekmekte olduiUnu 
dim. 

·t.•t 
• J:ILI"' 

Stronglardan Elgosanırı ın • 
VUJUna bir telgraf çekerek, Solc ~ 5 

Morgaru teslime hazır olduğuı:J11l eÔ 
dolar mükafatın derhal tedarl1' rft 
ai llzım gcldiğml bildirmde Jc• 
dim. 

Erlsi günü Canta.~ :: 
gra! çekerek, Bevey ça'VUfUll ' 
kufu Oklahoma Ue eoıara4° 
dakl vilayet hududu u.zeriJ>de 
Be.nda §ehrinde teBlime hastl' 
mu bildirdim. lbt 

Bendada. d& tam bir hafta el
ten sonra Mister Morganr, g 
adama teslim ettim. M .itJı"· 
bana bir makbuz vererek gı 

(Devamı var) 

bUtUn vücudu mcak bir demir keSildL 

' 

geldi: 

- Koş, bir doktor! bir doktor! diye bağırdım, ölilyof• 

Lui hemen gitti, zavallı Arman'cığım da bana sıın•11'1 ,,t. 
bir kere daha: "Anne! anne!" dedi. Ondan sonra bir sııJS rJ. 
ğunu bile bilmez bir hale geldi. Alnmm o gilzel danıarlt11 ft 
ihtilaç başladı. O canlı, pembe beyaz çocuk, g<Snınıne ııefe 

LuI mebus olunca, yanı önUmll%de!:i kış, Parls'e geleceğiz; ora
da yeri söke katar, Lui'ye bir umumi mUdUrlük verdirtriz; bu su
retle alacağunız maa§la ynsnyıp gelirimizi biriktirmek kabil olur. 

Babam mecliste merkezle sağ cennh arasındo. oturuyor; bUtUn 
arzusu marki olmak; bizim nilemiz tA krnl Rene zamanında meşhur
du, kral Onuncu Şarl da bir Mokomb'un dileğini. reddedemez: fakat 

babamın, kUçUk ağabeyim için bir şey istcmeğe kalkmasından kor. 
kuyorum; ınarkillği öyle çabuk çabuk koparamazsa dahn iyi olur, 
çUnkU o zaman yalnız kendini dü~UnUr. 

O mUthiş g{lnden bir gUn evvel hava ağır ve tı.detl sıcaktı, Ar
man'cığıma dokunduğunu anladım. Her zaman uslu olan, gUlen ve 
ok~ıyan Çdl::uk o gUn huysu.zla~tı; olur olmaz her §eye ağlıyor, oy
namak istiyor, oyuncaklarmı kmvordu. Belkı de çocuklarda hasta. 
lıklar hep böyle huysuzlukla bqlar. Bu garib hırçınlığa 5aşırdım; 

baktım Arman bir kızarıyor, bir sapsan kesiliyordu; dört diş birden 
çıkarıyor, ondan olacak dedim. Yanıma yatırdım, ben de ikide bir 
kalkrp bakıyordum. Gece biru atee bastı ama pek aldınnadim: hep 
dl§ten sanıyordum. 

veren o çiçek, doktorların gelmesinden bir .saat evevl .
1 

ıı• 
bir odun parçası gibi kaskatıydı. Gözler de ne gözlerd1 b~ 
geldikçe titriyorum. Benim o cici Arman'cığım kar~' •dl' A 

il>'' , yampmlaşnuş, bir mumya kesilmişti. Lui'nin gidip Mar6 ~ 
tirdiği iki doktorla bizim köyün do~toru, birer şc~et e)11111 

dikilmig duruyorlardı; onları gördükçe titriyordum. Bil'!ı% 
masmdan bahsediyor, öteki ise çocuklarda böyle çırP . ri# 
bii olduğunu söylüyordu. Bizim köyUn doktoru zannedeti11lol 
de daha akıllı, uslu adam: hiçbir §ey söylemiyordu. ~~t 
"Diştendir" diyor, birincisi: "Hayır, humma!,, diyordU· ~et• 
cuğun boynuna eUIUk, ba§ma da buz koynıağıı. karat ve~ 

Ben kendimi ölUyor gibi biSBediyordum. Orada, ~~' ~ 
zamanki gürUltucil, canlı çocuğun yerine hiç lopırdaJJllr de' 

1~ lldnclk1nun 

Ah! Luiz'clğlm, cehennemden geliyorum! sana, 1;ektiğim ıstı

rablardan bahsedobili§im seni de kendim ıaydığım içindir. Ama bil-

mem o menhus beu gUnU dil§ilnmem kabil olacak mı? sadece ihtllfl.ç 
kelimesini söylediğim veya duyduğum zaman tA ruhum ürperiyor. 

Benim geçirdiğim beş gUn değil, be15 ıstırab asn. Bir ana bu acılan 

duymadıkça acının, elemin ne demek olduğunu bilemez. DUşUn, ne 
tutulmu§uın. Knrde~lm, buzu koyabilmek için, oqamağa kıyamadı. 
la bqladım. 

ant11 ı ı;v• .. .,--

Sabaha doğru: "Anne!" dedi; eliyle, su istediğini iş:ı.rct ediyor
du; fakat hareketinde bir ihtilAç, eestnde bir dolgunluk vardı: ka-

. nım buz kesildi. Hemen yataktan fırlayıp eekcrll BU hazırladım; 

fakat bardağı uzattığım zaman baktım, hiç kıpırdamıyor, sadece: 
"Anne! anne!,, diyordu. Tüylerim Urperdl, bu ses çocuğun sesi de
ğil, hattA bir ses bile değildi. Elini tuttum, el açılmıyor kaskat? ke

siliyordu. Bardağı ağzına götUrdüm, zavallı yavrucak korkunç bir 
halde, yutkuna yutkuna içti; su boğazından geçerken garib bir ses 
çıkıyordu. Sanki bir UmU!llzlik içinde kollan, bacakları lle bann sa
rıldı, içinden gelen bir kuvvetle çekilen g8zlerl bembeyaz oldu, 

mrş bir ceset gBrmek! ..• Btr ıaman geldi, oka.dar k~~~p· 0 
/ 

mişim ki öpllp okşadığım o güzel boynu slllUklerln uu- '..!' 
vimli başa bir buz takkesi geçirildiğini görünce asabi t>l~ f#'' 
kadar bunalmı§mı ki senl, çocuğun olmadığı için, babtU 

. ğnnız o saçları kökünden kestiler. 
/ - . . 



Yaıan: 
Stephane 
Corbiere 

~ Uyu!{ tahrir 
abaju 1 odasmdaki on dört 

~~·ordu a r ~ lAınbanrn on dördü de 
ıı:ııı· rna JD.ub 1 \·ardı. bl anirlerden ancak i· 
ta · r kö l'duğu " . şeye oturmu" o akaam 
h. ,,enı · "' " 

r tiyatro PIY~si kısaca anlatan ihti-
lltıı cıhur rnUnekkidi ile bir de ma.sa-
1.teı ucuııa • 
la Yar. Deı{k oturmuş esniyen genç 

lıabı:ı Uçu anıı o ak§am nöbetçiydi, 
oıı. bir bu"u ~e kadar kalacaktı. Saat de 

" gu be lıı!ı- 13u akşa ş g:çlyordu. Melyar: 
~0tı.er oldu ~.dedı, Yine birkaç k~i 

~ (.>Jeton çaı~ ıze jine bir oey yok. 
eJts12iıı ,_ ı. Melyar pek acele et. 

ıı;alktr t 
- lleki d . • elefonu aldı ve: 

tit~ete ist~h:a~ geliyorum. 
tı. §er: tı şefi Berle'nin odasına 

,,,:' LUkar lın 
~aı:ıı u.. ~ di telefon etti dedi. Bu 

l'ıı.l .. lllıly0 f ' 1 kln:ı1n n rank kazanan numa-
ııec· sattığı 
... 

1 lıııış. b'J nı bulmuş. Bir mey ha-
"on . ı etin 
L kişi""' on Parçasmı ayn ay-111e\h ./Q satın • 
ıııı_ .,..rıı~. bU ış, Herif fena halde öf-
~· etıe•ı bi 
bir ' Son Pa • n güçlükle satabil-

llıUşteı; rçaya da ancak dUn sabah 
~~ adını çıkmış. LUkar'a yalnız iki ki 
'<1fuııd Sôylenıı · · • 
t a bir b § • biri Kambron so-
~ l!okağttıda ~al kadın, öteki de Voji-

d kapıcısı L. 46 nıUkerrer numaralı e-
e I>' • • Uk b 

ita 
01<lip ka ar akkah anyacak siz 

""l'tııı Plcıyıa k ' 
'entı • Yirnıı Bat onugun. lntibalarmı 
~. ili olıır ır. kadar bir aey getirir
fo~ ne olurs • Bır de fotografmı iste-

Jır ğtafnı1 "' a olsuu, isterse gUveylik 
boe eıl'at h erafn. 

~ 0loı:n0b~ı en fırladı ve ilk rasgeldiği 
El\>' e atıa.:a. 

ı._ ın ÖtıU "'· Vojirar sokağnıda-
.._ on ıı. ı:ı e vardık] 

~ı~i bil an zaman saat da-
...._ lieklıye~ bulınanııştı. Şoför: · 
;::-- tibette ıni? dedi. 
... ~e . 

!il lecı elfnı 
~ llıatı:ııışt1 ki ı:apnun ziline daha. ye. 
l.ıe>ı l'r, Yatt giYf pı birdenbire açıldı ve 
ıtİ4,!'a1"ı göru IUni§ bir adam fırladı. 

11(111 • ilce d d 
~·:ıı · "bir ur u, baktı. Gazeteci 
"~~ ~ deli ol k 

--...:'lıtı~ başladı· aca !,, dedi. öteki 

de bir !3! Polis ı b" 
13

11 
fldaın Öld ·. ır Polis yok mu'! cv-

rıı:ı adaın Urdüler. 
&i.'r'ı..a_ e\'in k 

)a~it ~b-<'§ ama apıcrsıydı. Pantalonu-
tı, Ço tılaı:ıı.anı ' askısını takmağa bile 
lel'fnı l'apıııı aYa~· Saçlan karmakarışık. 
lııtı:ıp. gefüebi!ın~rına da ancak terlik-

. ti. Melyar'ı kolundan t Ceıtrı 
il... ~eli~ ' gelin! Cddt. 
'""Dan Yalnız M 
leli ·dllıaıtta ola elyar değil, o sırada 
' b01dular· kil siner:nannı son seyirci-

l..ı1. • apın 
ilan bit· ~ınl§u. l{a m 8nUnde hayli a-
~oıuıı gece llnıb Pıcnun odasmda ya
t" "d 0l'tası.nda, asının hafü ziyası, dar 
tua• ııı. upllı,,~ :merdiven başında bir 
L '<'l'I~· ........ YattJılh-. 
<ı:~iı~ 0rııu b 6uu hnyal me,:al 

""Qiştt • "1.0luıı llJn ,, 
......., h· • l<apıcı. balannm telleri 

"'~ <.}ıra • 
"11~ l· ıı: duru 
t 1" ll'ıba~'l Ya~~ı~Cdf. Odasma girip bU
~ bıı. 8~dınıatr ' bu, holu de kflfi de-

"l'\ı el lordu 0 a RCld' · sırada iki polis 
ı. 

tt~ ,,, • • 
' 1'11C'tdive> 

\ lı· ~·aıı~·ord n başında, sırt Ustu 
h . • l'tıat u. Altnı 

1 ıı nı , dUz . ış Yll§rnda kadar 
' ıı.ıııa llıır bir ad tUn Yilzilnde irade sa-

tını arn hnl' 
'a11ıı n llcunn 1 vardı. Şapkası 

~ '-'u 'n kan 1 . Yuvarlanmıştı. Ak 
~ rub. Ç.lnde 1 tıır1 dı;> raıı: İ:lldUrUıd·?~rnasınclan, başı. 

' l\, ltşf>t iı:ind . Ugil anlll§ılıyordu. 
llt . d d' "'. 

ı f\Q• 1
• rniraı ıs 1'11<' ay Püpiycr ! 

ı il• rnurund . 
• I' ,,. ilk~n so an bıri, arkadaşı i-

l l'rıı ·it u nra, komiseri'; h 
• l':f:!ro çıktı ıce a -

. arı crı,C'din b' · Öteki eğildi, 
ılC> ~. • • 

'/. gını tuttu ve lm. 
~. llJd-. • 

·ttıanı ı1nı tıırnu 

01
' ~ ... ış, tv\'eJa .ş. dt>di; fakat daha 
d ı Clt, e.... • ııız rnı "'Örd'- il ? 

Ilı Uııu .. eıa ben .. c un z. 
lı, 'i anlıya.., gordlim ama kim 

t>ııı ç"rcı ... arnışt ' 
tırıı'ıı itap cın ipi Çekı nn. Kapı çalın -
t arııa andıfünı d P açtım, sonra ka-
ııtıı., (,. Uydu 

'lllycı ~erı gf rn. Uyuyacak -
tııın rdullı renıll ad . 
d 11 il · lliç nıı 8Öylemesini 
t~· V[::tıdnrı ... ;: ç~kınaYinca . tama

-~<liııl, dı 8e>s l'ok! ka~k" diye bağır. 
1ııı ıq bır Şarı Çıktnn ıp Jlantaıonumu 
l'ı tlaq ı:traccar:;ın ~·att ve merdiven ha -

~o"-'~ lllak :ı • ığını gördUm Gid"b 
~ --ıullı uzC're k . ı 

tı ı:ııİ3 }.{ • apı~ı açtun, bu ba. 
<lL ~ (llYar• 

~ 1.raze a dC5ndu 
~"'~int tC'cf, kc-nd· . • §Upbe ettiği bel-

ıı_' ~ biç akırn ısının de isticvab e-

~~~ dedı, I!:k~ g:urnıemfştl: , 
~~"'- den lfe1 Cror gazetesi mu -

1tı t Yar K N"ıılnk . apıcıya, bu gUn 
net"" Uc \'il,.. hin 

000,001 Numaralı bilet! 
Çeviren: 

Bir günlük zabıta hik&yesi 
=...t~--

fra.nk kuandığını haber vermeğe gel. 
miştim. 

Bir kısmı içeriye girmiş, bir kısmı da 
kapmın önUne toplanmış ahalide birta • 
kını fısıltılar oldu. Bu habere polis me
muru bile alaka gösterdi: 

- Uç yllz bin frank mı kazan.Dll3 '! 
Kapıcı, anlamıyormU§ gibi Melyara 

bir mUddet baktı; sonra gözlerinde bir 
sevinç parıltısı görUldü: 

- Kazandım! kazandmı ! diye bağır
dı. 

- Siz 1 numaralı bileti almıştınız 
değil mi? 

- Evet, 1 numsra. 
Kapıcı deli gibi bağırarak odasma. dal

dı: 

- Mart, kazandık! uyansana! ... 
Odanın ta dibinde, karyolanın önil.nil 

kapatan paravanayı çekmişti. Melyar i
le polis memuru baktılar, karyolada bir 
kadm sakin sakin uyuyordu. Kapıcı: 

- Uykusu ağırdır ama bu kadar da 
değildi, dedi. Sonra bUsbUtün tel9.şa 
düştU: 

- Mart! Mart! ıen de mi öldün? 
Polis memuru: 
- Durun bakalmı, telAş etmeyin, de-

di. Neye bağırıyorsunuz? 
Kapıcı: 

- O da ölmüş, dedi; onu da öldürmüş. 
- Kim öldUrmU15 '! 
- Ben ne bileyim? 
Kapıcı kadmm nabzını tuttu, ıonra 

kalbini dinledi: 
- Hayır, dedi, ölmemiş; uyuyor. 
- Emin misiniz? o halde niçin uyan. 

mıyor? 

Memurun cevab vermesine vakit kal
madı. Demin giden memur, karakoldan 
iki arkadaş daha almıış, gelmişti. Fakat 
bunlar da hemen işe başlamadılar; ko
miseri ve adU zabıta tarafmdan gönde
rilecek memuru bekliyorlardı. Mely:ır çr. 
kıp sokağı geçti ve elli metre kadar ö
tede bir kahveye girdi; garson iskemle
leri topluyordu. Gazeteci o giln topla -
nan parayı :;ayan kahveciye: 

- Kapatmasanız daha iyi edersiniz, 
dedi. Sabaha kadar müşteri gelecektir. 

-Niçin? 

- 246 mUkerrer numaradll bir mira -
layı öldilnnUı.ıler; evin kapıcısı da ••• 

Birden 11sutu. Elbette birazdan başka 
gazeteciler de gelecek, cinayeti yaza • 
caklardı. Onların ekmeğine yağ çalıp 

bir de bUyUk ikramiyeyi kimin kazandı
ğını blldirmeğe lüzum yoktu. Melyar 
demin bunu o kadar insanın yanınd:ı söy 
lediğine bile pişman olmuştu. Telefon o
dasına girdi ve Berle'ye telefon etti: 

- Bilyük bir iş çıkb, dedi; piyankoyu 
kazanan kapıcı, kiracılardan birini ölil 
bulmuş; mUtekait bir miralay. Kansı da 
bir turlu uyanmıyor. Bu işe ben baka
ynn mı? 

Berle: 
- Elbette, dedi, ama havadisi çabuk 

yetiştirin. 

Mclyar döndilğU zaman komiserle ad
li zabıta memurlarından Berlan da gel
mL5lcrdi. GazC'tcci Berlam tanırdı: 

- Kadııı hüUi uyanmadı mı? diye sor
du. 

- Hayır; şimdi doktor çağırttık. 
Berlan cesedi muayene ediyordu. Mi

ralay kafasına vurulan ağır bir ııeyle öl
dürillmüştti; bunun ne olduğunu belki 
adliye tabibi anlrynbilirdi. Herhalde çok 
ııiddetle vurulmuştu: çilnkü miralayın 

ba§ında şapka bulunmasına rağmen ka
fatası adet!i. parçalQJlmıştı. 

Knpıcr, kapının çalınması ile kendisi
nin ceesdl bulması arasında nckadar za
man geçtiğini tayin edemiyordu ama ka
pının kapandığını duymuş olduğunu, son 
radan kimsenin çıkmak üzere kapıyı aç
tırmadığını kat'iyetle söy!Uyordu. O za. 
mandan beri de kimse çıkmamıştı; de
mek ki katilin hAI! lçerde olması lazım
dı. Memur: 

- Başka bir yerden çıkamaz mı'! de
di. 

- Hayır. 
Berlan bu noktayı iyice tahkik etmek 

istedi; komiserle konuşup kimsenin çık
mamasını temin ettikten 5<>nra kapıcıy
la Melyar'ı alıp evi gezmeğe başladı. 

Kapıcı bir mum yakmıştı. 

Hayli eski olan evin sağında, solunda 
yedi, sekiz katlı yeni binalar vardı. 

Damdan dama atlıyarak kaçmağa imkan 
Ytıktu. Evin flk dört kAtmda fkhtP.r dat-

re vardı; beoinci kat ise tavanarasıydı; 
bu da dört odaya bölünmüştü. Yukarıya 
vardıkları zaman kapıcı elini alnına vu· 
rup: 
~ Hiç akıl etmedim! dedi. 
- Neyi akıl etmediniz? 
Kapıcı, koridorun dibinde bir kapıyJ 

göstererek: 
- Miralay Püpiyer'in oğlu, dedi 
- Bura.da mı oturur? 
- Evet. Ressam ••• Bu oda çok aydın· 

lıktır, onu tutup a~elye haline koydu. 
Kapıcının anlattığnıa göre miralay, bir 

hastalık yUzünden, daha ya.şmı doldur. 
madan tekaUd olmuııtu; on seneden be. 
ri de bu evde otururdu. Geldiği zaman 
karısı da vardı; fakat daha ilk senenin 
kışında kadın gripten ölmUştü. Miralay 
evi tutarken, tavanarasmdaki odayı da 
oğlu kiralamıştı. tık zamanlar oğlu, ye
meğini babası, nnasıyla beraber yerdi a
ma annesinin ölilmUnden sonra - göril
nilşe bakılırsa • baba ile oğlun arası bir 
az açılmıştı. Kapıcı: 

- Ben size bildiklerimi ve tahminle
rimi söylUyorum, dedi; fakat bundan 
mösyö Jülyene bir kötülük gelmesini is
temem. İ)i bir adamcağızdır. 

Berlan: 
- Peki, peki, dedi, siz devam edin. 
Kapıcmm anlattıklarına göre baba ile 

oğul arasında kavgaya benzer mUnak&
şalnr olmuıı; ressam, eserleriyle para 
kazanamadığnıdan, geçinebilmek için ha 
basma müracaata mecbur olurmuo. Ber
lan sordu: 

- Şimdi evde midir! 
- Bilmem. 
Berlan kapıya vurdu; hiçbir cevab çık

madı. Tokmağı çevirdi ama kapı kllitlly. 
di. 

- Allah vere de o da ölmUş olmasa! .. 
bpıyı açabilir misiniz'! 

- Evet; bizde de bir nnahtar var. O
dayı karım düzeltir de ..• 

- Hn}'di gidi~ getirin. Komisere de 
söyleyin, lfltfcn buraya çıksın. 

Biraz sonra kapıcı, komiserle beraber 
tekrar geldi. Gazeteciye, sanki kırk yıl
lık ahbabı:nış gibi: 

- Doktor aşılğıda, dedL O da kan -
mm uyuduğunu ve merak edilecek bir 
gey olmadığını söylilyor. Garib değil 

mi? 
Berlan: 
- Anahtan getirdiniz mi'! diY.e sor

du. 
İçeri girdiler; klmse yoktu. ,,. . ,,. 

O ÖRDÜ do &§ağı indiler. Komiser, 
evin kapısını kapattırml§tı. Adli

ye tabibi ile iki zabıta memuru cesetle 
meşguldü. Manyeziyom kokusundan, fo
toğraf alındığı belliydi. 

Berlan, kapıcı önde, Melyar arkada, 
bodrum katına indiler. Orada da bir şey 
yoktu. Gezilmedik yalnız bir küçük bah
çe kalmıştı. Buraya kapıcı çöp tenekele
rini kordu, Berlan, haberi duyup gelmiş 
olan gazetecilerle beraber o bahçeye 
gitti. Duvarın önilnde kUçUk bir iskem
le vardı. Adli zabıta memuru kapıcıya: 

- Bu duvarın arkası netllr? ıliyo sor
du. 

- IDç, boş arazi. Geçen sene birkaç 
ev yıkmıgl;rdı. 

Berlan eline bir mum alıp iskemleye 
çıkt.r, duvan muayene etti. Biraz evvel 
bir kimsenin duvara tırmanmıa olduğu 

tize ayak izinden belliydi. Duvarın Us • 
tUndeki kiremitlerden birinin de yeri 
değişmişti. 

Bor lan, arkadaşlarının: 
- Sizce katil buradan gelip buradan 

mı kaçmış? diye sorması Uzerine: 

- Besbelli, dedi. 
Tekrar içeri döndüler. Adliye tabibi, 

kadını muayene etmi~. bir uyku ilacı ile 
uyutulmug olduğunu söylUyordu. Zaten 
çay ibriğinde hfila ilaçlı ıhlamur vardı. 

Berlan kapıyı açt.rrdı. Melyarın da ken
disiyle beraber çıkniak istediğini göriin
ce: 

- Hayır, dedi, sonra. 
Bir çeyrek saat sonra avdet ettiği za

man adli zabıtadakl arkadaşlarından Lu
iye telefon ettiğini söyledi; ona, Mon
parnastaki ressam kahvehanelerine gi
dip Jüliycn Pupiyeri aramasını tenbih 
etmişti. Kapıcıya vnkayı tekrar anlat -
masmı emretti. 

Kapıcı, l!aat dokuzda, piyankoda kaza
nRn numRralRM öğrPnmPk tein n\dvnsu. 

nu açmıııt.r. Hiç kazanmadığı için bu se
ter de bir Umidi yoktu. Her keşidede 

onda bir bilet alırdı; fakat bu sefer iki 
tane al.mı§tı. Radyo evvel! iyi işleme -
miş ama sonra, belki bir llmbası yanıp 
birdenbire duruvermişti. Saat onda ka
pıcı da biraz gazete okumuş, 11aat on bi
re doğru yatmadan evvel çöp tenekele
rini hazırlamak için kUçUk bahçeye git
mişti 

Kapıcı, Berlan'm bir suali Uzerine: 
- Karınım Ilılamurundan ekseriya 

ben de içerim ama bu ak§am canını iste
medi, iki parmak kadar rom içtim, dedi. 

Komiser: 
- Çok giikür ki içmemiş, dedi, yoksa 

cinayeti sabaha kadar haber alamazdık. 
Berlan: 

- Hayır, dedi, o da ıhlamur içip uyu
saydı son gelen kiracıya, yani miralay 
Püpiyer'e kapıyı açamazdı. 

Komiser: 

- O zaman da, dedi, kapıyı bizzat ka. 
til açardı. 

• • • 
M ELYAR öteki gazetecilerden ay-

rılmrı, içeri girmişti. Berlan, ken
disi gibi onun da ayaklarında beyaz ve 
siyah çamur olduğunu görünce kaşları
nı çattı; 1!10nra gülümsedi. Gazeteci sor
du: 

I 

- K&W lletl bulundu mu! 
- Hayır. 

- Bir eey sorayım. Berlan, bunu el
bette siz de dU1Un.mUşsfinilzdilr: acaba 
cinayetin sebebi ne? hırsızlık mı? 

- Miralayın cUzdanmda hUvlyet tez
keresiyle beraber bin yUz frank bulun
du. İklncl katta oturuyormU§; orayı da 
gezdik, hiçbir ıey çalmmı§a benzemiyor. 

- O halde! 

- Hele .sabah olsun, öteki kiracılara 
sorarız. 

- Siz hep oğlunun öldUrdüğünU sanı
yorsunuz, değil m~? 

Berlan hemen cevab vermedi. Odada 
bulunanların hepsine birer birer baktık· 
tan ısonra kapıcıya: 

- Evin kapıcısı sizslnlz, değil mi? di. 
ye sordu. 

- Asıl kapıcı karımdır. Bittabi ben de 
yardım ediyorum ama ben tenekeclyim. 

- Artık piyankoda kazandınız, zengin 
oldunuz; tenekeciliği bırakırsınız, değil 
mi? 

Kapıcı alık alık güldü ve: 
- Elbette! dedi. 
Berlan gazeteciye dönüp onun demin

ki sualine cevab verdi: 
- Ne yapalmı? dedi, oğlu da batıra 

geliyor. Kırkını bulduğu halde hennz 
ciddi bir iı;ı tııtmamış. Hayat.r da munta
zam değil. Bakın, sabah olacak, hlilA 
gelmedi. BUtiln geceyi dışarda geçirdiği 
olur mu? 

Kapıcı cevab verdi: 
- Pek nadiren. 
- Miralayın tekrar cvlcnmeğe niyeti 

var mıydı'! 
- Bilmiyorum. 
- Herhalde o da kabil. Oğlu para -

mn elinden kaçacağından korkmuş. Bn
bası evlenmeden onu ortadan kaldırmn
ğı daha mUnasib bulmu§. Miralayın ye
gAne varisi o, değil mi? 

Kapıcı: 

- Benim bildiğime göre, dedi, mira
layın bagka evladı yoktu. 

Melyar hayretini gizlemiyordu. Ber
lan devam etti: 

- Doğrusu iş ustaca hazırlnnmış. Ka
pıcıların her akşam içtikleri ıhlamura 

uyku ilacı karıştırmış, sonra saat dokuz. 
da evden çıkmış. Kimseye farkettirme
den gelmiş. Bnbasımn o saatlerde ya bir 
sinemada, ya klilbdc, yahut da bir ah
babda olduğunu biliyor. Onun geleceği 

saati bekliyor. YüzUnü göstermemek ve 
babasının birkaç saniyelik tereddüdUn
den istifade etmek için 18.mbanm tell
ni de kesiyor. Cesedin üzerinde hiçbir 
şeyo dokunmuyor. Hemen bahçeye ko
şup duvardan atlıyor ve gidip Monp:ır
nas'ta eğleniyor. Herhalde saat on bir 
buçuk sularında nerede olduğu sonılun
ca da gösterilecek yeri hazırlamıştır. 

Melyar: 
- Ama, dedi, eve gelmiş olsaydı, ken

disini kapıcı değilse bile, kiracılardan bi
ri görebilirdi. Herkesi ilaçla uyutmadı 
ya! 

- Orası da doğru. Fakat ben muhak. 
kak wkllrda atölv~de veva IU9&iıda bek 

leml§tir demiyorum. Eve duvardan at -
!ayıp girmiş, babası gelinci.re kadar bah
çede durmu§tur. 

Kapıcı: 

- !mk&.nı yok, dedi, mösyö Jilliyen 
böyle bir şey yapamaz. 

Berlan ona istihfafla baktı. O sırada 
knpı çalındı: mUddeiumumi muavinle -
rinden biri gelmişti. Biraz sonra ceset 
kaldırıp adli tıb cnstitilsüne gönderil
di. 

Ortalık ağarmağa ba§ladığı sırada ka
pıda kalın bir ses duyuldu. Kapıcı: 

- Mösyö Jülyen geldi, dedi. 
Ressam, adli zabıta memurlarından 

Lui ile i:'elmişU. İriyarı, uzun saçlı bir 
adam; sakalı ona adeta bir vahşi hali 
veriyordu; fakat berrak bakışları, cfis
sesinin ve sert yUzUnün uyandırdığı ilk 
intibaı tashih ediyordu. Herhalde çok 
öfkelenmL2, hfılti da silkf.uıunu bulama
mıştı. İçeri girince: 

- Benden ne istiyorsunuz'! dedi: ada 
mı çalapaça yakalatıp getirtiyorsunuz, 
sebebini de söylemiyorsunuz. 

Adli zabıta memuru Lui, onu nasıl bul
duğunu anlattı: 

- Monpnrnns'ta herkesler tanıyor. l. 
ki gazinoya girdikten sonra JUavl Fırı:a 

gazinosuna sordum; oradaki iki ressam 
saat on hire kndnr kendisile bira içtik
lerini, fakat arkadaşlarının saat on bir
de, Falgiyer sokağında başka bir arka
daşlarmm evine gittiğini söylediler. O
rada buldum. Oraya saat on ikide gel
miş. 

Berlan sordu : 
- Mnvi Fırça'dan çıkıp Falgier soka

ğnıa bir saatte mi gittiniz? 
- Olur a ! istediğim yere uğrayıp iç

ki içmeğe hakkını yok mu'! 
Berlan aynğa kalktı; orada bulunan -

larm hepJi • Melyar müstesna - ressamı 

babn katilliği ile ittiham edeceğini sanı
yorlardı. 

• • • 
M ~LYAR diişünUyordu. B<:tlan1m 

demin anlattıklarını, yani katilin 
duvardan atlayıp hali arsadan kaçmasmı 
anlatmasını dinlerken kendini zor zap
tetmi§ti. ÇünkU demin oralarda kendisi 
de dolaşmış ve duvnrm dibinde, Berlan
m ayak izlerinden başkn hiçbir iz göre
memiBti. Şimdi zabıta memurunun .söy
lediklerine ne mana vereceğini bilemi
yordu. 

Berlan'ın ayağa kalktığını görUnce 
muammanın çl:izUlmek Uzere olduğunu 

hissetti. Berlan ressamın yanma gitmiş
ti; ona, isticvab eder gibi değil, vakarlı 
bir dost sesiyle: 

- Babnnızln mfinakaşa ettiğiniz olur 
muydu? dedi. 

Ressam kapıya doğru bir adını atıp: 
- Yoksa babı:ı.ma bir şey mi oldu? di

ye sordu. 
- Siz lutfen evvela bana cevab verin. 
- Münakaşa, hayır. Daha doğrusu ba. 

na hazan resimlerim için takılırdı; onla
rı hiç beğenmezdi. 

- Öyle değil. Para için mUnakaşa .••• 
- Hiç, hiçbir zaman. Babam, bana 

annemden kalan parayı çok iyi idare e
derdi. Daha dün kendisine, beni bu dert
ten kurtardığı için teşekkür ediyordum. 

Bcrlan birdenbire kapıcıya döndü ve 
emrC'der gibi bir sesle: 

- Şimdi, dedi, siz bana şunu anlata
caksınız: piynnkodan bir gU nevvel gidip 
de bir numaralı bileti, daha doğrusu o
nun onda birini niçin aldınız? 

Kapıcı: 

- ÇilnkU, diye bı:t§ladı. 

Fakat sözünü bitiremedi; ressam Ber-
Ian'ın yanmn gelmişti: 

- Affedersiniz, dedi .•• 
- Lutfen biraz mUsnade edin. 
Fakat öteki bırakmadı: 
- Benim de anlamam lazım. :ı. numa

ralı bilete no olmuş? o, bab:ımdaydı. 

Yoksa ona bir ecy mi çıkmış? 
Berlan bağırır gibi: 
- Lütfen susar mısınız? dedi. Size 

verilecek ncı bir haberim var. Babanız, 
bu gece yansı, merdiven başında ölü bu
lunmuş. 

Dev gibi ressam: "babam!,, deyip ba. 
yıldı. 

• • • 
1r5, ERLAN şimdi kapıcıyı sıkıştın

~ yordu: 
- Son bileti miralay PUpiyer için mi 

almıştın? 
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wra:n HABER - Aksam oostfta'J 

Dost Yunanistanda ispanya harbi 
W"' HaJllırafı 1 incide 

Bu bombardıman mesclesile alakadar 
sualler sorulmus ve hariciye müsteşarı 

Butler bunlara cevaben demiştir ki: 

Grilde 
ı ~~ruz - ıgss / 

bastırılan 
hareketi atlatılan 

_.. Baştara/ı 1 intlde 
yaslanmış duran Elen harp gemile
rini Msdıklnrı haber verilmiyor. Atina 
ğarnizonundaki Efzun alaylannın ve 
harbiye mektebi talebesinin hUkQmete 
ııadık kıtalarla çarpışmakta otduklan 
söylenmiyor. Trakya şehirlerinde, ve Ma 
kedonyanm siyasal merkezi olan Sel5nik 
te tam bir sükun var. Türk vcı Bulgar hu
dut karakollarındaki nöbetçilerin kulak 
larma,Yunan kasabalarında pathyan ~a
rapnellerin, hava ve kara bombalarının 

tarrakalan ula~mıyor. Fakat nede olsa 
ortada gene bir vaka var. Kuvvetli ve 
medeni müttefikimiz Elen milletinin hu 
zurunu kaçıran, bu milletin bu günİ.ine 
ve i tikbaline çok samimi bir bağlılık du 
yan dostların, bilhassa bizim neşemize 
aurgunluk veren bir vaka. 

1935 i yanı o günkü meşru Elen hiikQ
metini çok boş avlamıştı. Bütün iyi şart.. 
lar, bugün ilk haberlerini aldığımız is. 
yanda olduğu gibi hüklımetin tarafına 
gülümsemiyordu. 

1 - lsyanın başında Yunan politika
sının ve arsıulusal diplomasinin ve fi
nansın çok ince, bol tecrübeli ve zeki bir 
:ışinası olan Venizelos bulunuyordu. 

2 - Deniz harp kadroları değilse bile 
deniz harp vaı:ıtalan hemen tamamile a
silerin eline geçmiş bulunuyordu. 

3 - İsyan, ayni zamanda üç noktada 
birden patlak verdiğinden, hilkOmct için 
elbette bugünkünden daha korkunç bir 
sürpriz olmu tu. Bilhassa Atinada Efzun 
lann ve askeri mekteplerin isyana işti. 
raki Venizelosla arkadaşlarını yüzde dok 
san muvaffakiyetc yaklaştıran bir hare
ket addedilebilirdi. 

4 - Yunanistanda iç politika, vatan. 
daşlar arasında zehirini saçan bir bela 
halindeydi. Elen milleti, bir milletin ço. 
cuklannı biribirile yanyana ya~amnğa 

sevkeden maddi, manevt bütün bağ
lardan mahrum bir haldeydi. 

5 - Me~ru hilkOmetin ba~ında1 gUzel 
emellerine rağmen milletin bütün sınıf. 
lanna kendi ini sevdirmek imkftnlannı 

henüz bulnmamıs bir general Konôilfs 
vardı. Ve Atina kendisine sadık kalan 
son kuvvetlerin si1·asal telillilerlne en 
ufak bir itimat besliyebilecek bir halde 
değildi. 

Fakat Köndilis buna rağmen muvaffak 
oldu. Vcnizelos buna rağmen muvaffak 
olamadı. Zira Kondilis, Elen millctine 
mevut güzel istikbali müdafaa etti. Vc
nizclôs ise yanm asn dolduran e,.rarcn.. 
giz faaliyetinden istifade etmi~ olanları, 
tekrar Elen milletinin ba~ına mu allat 
etmtık karannda idi, artık kararması, 
yok olması mukadder bir ytldm beyhude 
yere paı'latmağa sava~tı. Elen mllletinin 
parlayan talii, politika mücadclcletindc 
din iman tanımıran, ihtirasını tatmin 
iCin yabafieı yardımı aramayı, yaban
cıya elen istiklalinin en onurlu tarafüı
rını peşl<e~ çekmeyi bile me ru addeden 
haris ihtiyarıft hc.ın yıldızını hm'l haya. 
tını Söndiltôti. 

Oiridde bir isyan çıklığim btlcıir fi ilk 
haber1eti dun, BeJgrad, So!ya ve Atlna
dAki muliabirlcrlmlt tele!onln bite bil
dlHllxleH zaman, Elon diyarındaki me~ 
ru iktidar mevkllnln böyle bir tıergUzee
te en kısa zamahdn nihayet vereceğim 
kestirmekto tereddild elınedik. MUhlm 
dünya hadiselerini, her znmanki gibi sı
cağı ıııcağma şehre bildirmek i~ln, alelfı.
cole yaplığtmız Udncl bUı§la bu cll!etl, 
tahrlt heyctlınlı:In ınUtiı.leası oltırak dJk
katle kaydetmeyi de unutmadık. 

Niçin böyle düısündük? 
Zira; 

l - BuğllnkU Elen memleketi dUnkU 
karmakarışık Elen rncmlekeU değildir. 
'Millet, müttefikitıili kral S. M. Jorj'un 
yüksek kudretll şahsiyeti etrafında bir 
mUtecanis kütle manzarası nrzctmekte
dlr. Çok sinirli bir iç siyasa buhranı i
çltı ehem olan menhus şart, yani kar
deşleri biriblrindon uuıklnştırnn kin vo 
nefret ortadan knllonıatır. Yunanistan 
mfllf kl\lkınma yolundadır. Bu yolda atı
l&n her müspet adım Elen mllleUnln ne
eeslni bir pa~n dııha arttırıyor, El~n 
milletinde, nefse itimadı ve ke.rde5Uk 
ıevglslnl kuvvetlendiriyor. 

2 - HUkfunet Atinada vaziyete h! -
kim. Epirde vaziyete Mkim. Makedon
ya ve Trakynda vaziyete hakim. 

tehlike 
gibi değildir. Bu Uç ınnıf eillh evvelce 
biribiriylo bağlı olmıyan ayrı, mUsta.ım 

ve hattft. birlblrlne nefreti olan kudret. 
!er halindeydi. Şimdi öyle değildir. Bun
lnrın llçU d<ı yanyana gelmig, bltle§mig, 
kaynaşmırı ve mUtecanı11 bir müdafaa 
kudreti hallnt almı§lır. DilnkU Yunan su
bayı sokak polftlkacısıydı. Bu gUnkU 
Yunan subayı, her turıu §ahet ve sefil 
lhlirastan nefsini temlilemlt onurlu ve 
§Uürlu blr muharlbdir. Böyle bir unsuru 
Ege'nln ve şarki Akdenizln en mUhlm 
bir nokta!ıında Yunan emniyet ve istik
lAlihi ihlılle tahrik etineğe tmkin yok
ttir. 

4 - ... ve nihayet bugUnkU Yunanl.t
tanm başında Kondilis değil Metaksa 
vardır. Memleketimizin bUyUk ve sami
mf dostu Olan bu zat, Kondillsln yapama
dığını yapmııı. başaramadığını baaarml§
tir. Yani; 

A - Yunanlstanc!a parti kavgalarına 
nihayet vcrmiıtir. 

B - Orduya, donanmaya, hava kuv. 
vellcrino, halka kendisini eovdirmlutir. 

C - Muhakkak ki Venizeloıtan çok 
daha ince, zeki vo dOrend~ bir diplomat, 
I\ondillsle mukayeso edilemlyccok dere
cede Ustun bir askerdir. 

"" .. 
Biz, dostumuz vo mUttefiltimlı Yuna

nJstanrn Jı: politika kavgalanndan kurtu
lu~unu, ötedenberi büyUk bir memnuni
yetle karşılomısızdır. Bircok aeırlar önce 
Egede kurduğumuz medeniycU, gilzel 
sanat vo medeniyet tarihi içinde karar-

tacak dorccodo parlak yeni ve mUııterek 
bir medeniyet kurmak yolunda bulun
duğumuza inanırız. Bunun için Elen mil
letinin emniyetini kuvvetlendiren ve 
milli knlkınmasını inkişaf ettiren her 
hamlesine hem sevinir, hem mlizahorot 
ederiz. 

Bu son hadisenin artık Girid'de "en 
son hadise,, olmasını temenni ederiz. 
Zira, ne olursa olsun, ne yapılırsa yapıl
Eın, Egenin huzuru için Glridde tam bir 
sUkf.ın ve emniyet teessils et.meııi ve bu 
mühim stratejik noktanın yalnız Atına 

tarafından kontrol edilir bir "Elen va. 
tanı parçası,, olması lazımdır kanaatin -
deyiz. 

Bir zamanlar İngiltercnin bUyUk bir 
baııvekill, bugUnkU Lord Baldvln ıöyle 
demişti: 

"- BilyUk Britanyanın emniyeti Ren 
hududunda başlar.,. 

Biz de diyoruz ki; 
"- Ege medeniyetinde ve Egenin 

emniyetinde müşterek olan fül mUttofik 
devletin emniyeti, Giriddo baslar. Girid 
TUrk - Elen ittifakının cenuba, t;arka ve 
garba bakan gözUdUr.,. 

HABER 
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Birçok kibritlerin yan yana golmcsile 

vUcuda tc:ıtirllmlg olan yuknrki resimden 
yalnız 6 kibrit kaldırarak, ycrlorindo ka· 
laaak olan diğer kibritlerin Uç tam mu
rabbaı temsil etmesi kabil olduğunu is· 
pat edebilir misiniz? 

Bu bllmoccmlzi hallcd(!nlcrden birin• 
ciye bir kol saati, ikinciye bir bUyUk re. 
sim albUmU, üçilnoUye bir eişo kolonytı 
ve ayrıca 200 okuyucumuu da muhtelü 
hediyeler vereceğiz. 

"••••••• n••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••• 
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''-Kömür götümıekte olan bu vapur, 
26 temmuzda alçaktan ucmaktn o. 
lan bir tayyarenin taarruzuna uğra
mıştır. Şimdiye kadar gelen haber· 
ler, taarruzun istiyerek ve §uurlu bir tarz 
da yapıldığını göstermektedir. 

Bilhassa Bayan Ratbon hükumet 
mUmessiilne aşağıdaki suali te~cih 
etmiştir: 

"- Bu hücumun şuurlu ve istiyerek 
yapıllllış olınaı3ı keyfiyeti uazarı dik
kate nlmırsa, başvektlln ve harici
ye nazırının yakınlarda vermiş ol
duğu ihtarlar, her hangl bir hare
ket ynpılmadığı takdirde, bUküme· 
tin şerefine bUyük bir darbe vurmı
yacak mıdır?., 

Butler, şu cevabı vermi~tir: 
"- Gandia limanı bir !ngiliz kum.. 

panyasına kiralanmış oıınalda bera
ber gene lspanyol arazisi dahlllnde 
bulunmaktadır. Bu limanı müda
faa için İspanyol topra~ına girersek 
harbe karışmış olacağız. Halbuki 
biz, bunu istemiyoruz.,, 

Amlra1llk sivtı lordu da, diğer 

muhtelif suallere cevaben aşnğıdakl 
izahatta bulunmuştur: 

" - lngiliz donanmasına vel'.ilen tali
mat, hUkllmeUn pollUkasına muta
bık bir mahiyet arzetmektedlr. Bu 
Politika da lnr"Jliz gemilerine, kara 
suları dablllnde değil, fakat kara 
suları haricinde hor tUrlil hJmayeyt 
vermektedir.,, 

Ba,vekile de Avam Kamarasında 

Valansiya limanında bir lngilie 
geınısı içinde ademi müdahale 
komitesi mUşahtdintn ö1UmU ile a
la.kadar, birçok sualler sorulmuştur. 

Çok sıkıştırılmış olmasına rağ

men Başvekil ancak aşnğıdalti boya
natta bulunmuştur: 

''-.. Evvela, bu husustaki aazet ha
berlerinin resmi teyidini daha alını& 
do#lllm. Maamatıh derhal ~u me
sele hakkında mufassnl bir rapor vo
rllmeslnl talep ettim. anlyen, bu 
mesele, haesatan İngiltere bUkllme· 
tını değlJ, fakat ademi mildahale ko
nııtcsı:nı nldkadar eylemektedir. Fil
vaki, bu komitede Aza. bulunmaeı 
sıfatlylo Jnglltere, komltedo tem
sil olunan diğer milletler gibi, mesc
ledon endişe duymaktadır. Şurnınnr 
knbul ederim ki, eğer ademi mU

dahale komitesi mü~itleri wııif e. 
1erln1n icrası esnasında ölUm tchll
keslne maruz kalırlarsa, bunların 

vazifelerini yapabilmeleri gayet 
gilçleşecektlr Te bu mesele, önlen· 
m~ i Iazın)gclen bazı karı31klıklara 
yol açacaktır.,, 

Cephelerde vaılyet 

Bars~lona, 29 (A.A.) - Gandeıa cep
he~inl'le ctıMhuriret~ilcr, Gandezaya doğ 
ru ileri har~etlerinc devam etnıişlerdlr. 
HükQmetcilcr, Gandeıa - Tortoza yoluna 
va~ıl olduktan sonra Prat mıntaka~ına 
sokulmusıar ve b:m noktalarda orı kilo
metre kadar iletlemc~c muvaffak olmue
lardır. 

Dü~manın mukavemetine rağmen cum
huriyetçiler, Konaletanın biraz cenubun
da yerl~cğe muvaffak olmuc;Jardır. Ha 
len ileri hareketine devam etmektedirler. 
Gandezanın şimal ve garp mınt:ıkalann
da düşman birçok taarruzlar yapmış ise 
de bunların hepsi pü kürtülrnilstilr. Cum 
nuriyetçilcrin mevzilerine hiçbir şey ol. 
mamıştır. 

Düşmeının şark cephesindeki tazyiki. 
cumhuriyetçilerin Ebre mıntakasındald 
taarruzları doları~ile hafiflemiştir. Pek 
az tehdide maruz olnn cumhuriyetçiler, 
Barrakonun cenubunda muknhil taar
ruza g~mislcr, Frnnkistleı'in C~rlto ve 
Peladodaki mevzHerini ihata etmişler 
ve dilşmanı tctrici surette Teruel • Sagon 
te yolu üzerine atmı)ardır. 

Bomb:ırdımanlu H A B E R okuyuculannın 
H A B E R ' i yep)"eni bula
cakları tarihtir, Valansiya, 29 (A.A.) - Bugünkü hom 

hardıman esna~ında Tanleyh ismindeki 
Jngiliz gemisine de bazı bômba pMçtıla

n isabet ctmf ssc de insanca hiçbir ıayi. 
atı muclp olmamı$tır. 

~ Uaştarufı l incide 
Atina, 29 (Hususi muhabirimiz

den) - Doıt Yunaniıtan gene bir is· 
yan tehlikesi atlatmış bulunuyor. Ve
ni2cloa zamanındaki isyanda methaldar 
olan ba.tı eski politikacıların tahrikiyle 
yapıldığı muhakkak bulunan bu ıon is
yanda eli silahlı asilerin yekunu 400 -
dür. Ve, ilk hamlede Giridin llanya 
§Chrini ve Kandiya ~imanını zaptetmiş
lcr, hükQmet makamlarını ellerine ge
çirmişlerdir. 

Ancak, büyük bir sür'atle isyan mrn. 
takasİna kuvvet gönderen hükumet, 
fesat hareketini derhal durdurmu§, Asi
leri tenkil etmiş, ve isyancılarırı eline 
geçen şehirlerde hUkO.met otoritesini 
temin ederek vaıiycte h!kim olmu§ bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Gazetelere, biltün posta, telgraf ve 
telefon muhaberatına tansilr konmuş, 
Hanyada idarei örfiye ittin cdilmi§ bu
lunuyor. 

terdlğl itimat nlşanelerine ~ 
rek, bUtün Girit halkını, ASi18~;ı 
tUrlU yardımdan mahruoı brr• of 
ve Elen mllletine Giridlll JJI •'' 
nlt bir surette mtllet1n beY8ü111,I 
mtyesl yanında yer aımrş bll"' , ,.,.. 
ğunu göstermeğe davet eder 0ıi_ 
tiln Yunanistanda mutlak bir ;I, 
ve stil ün hUkUm sürmekte 18 f 
mfllet hükumetin yanıbaşınd• 
almıe bulunmaktadır. 

As•ler şehri terketti ıer ~ 

Giriddcki iıyan ha.beri ~chlrde yayı. 
lır yayılmaz, matbuat, propaganda ve 
Turizm naıırı Nikolidis, yerli ve ya-

1 

hancı gazetecileri makamına çağırarak 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Atına, 29 (A.A.) - Glrl~b 
mua,·lnl Merkellos'dan. ııanr 4,; 
sesinin daha ilk daktkalarrll bil 
nan haber!er, Ada halkının bet· 
llce hareketi takbih ettlğlll1•d11ı 
met yanında yer almış bulU11 • D,I 
ve resml makamlara yr.rdıtn !'· 
olduğunu bildirmekteydi· 11 o 
taksasın Girit halkına ht~b~• 
rettlğl beyanname, her tar• ,ı 
krımet lehine yapılan toznbUr 
aında, kıraat edilm\şUr. . !\11 

Atina 29 (A.A.) - Atina •J3 

diriyor: r-
Temizleme hareketine dev~ı:tl bir 

polis, Troçkist entcrnasyonatısttdf 'Jf 
münist te§kilatı k~fetmig, on ff>~ 
dar elebaşıyı tevkif eylemiş ve 
miktarda vesaik bulunmuştur. f 

''Giritte bir fesat hareketi ba.§gÖs· 
terıniştir. Bu barelcet V enize101l tara • 
fından idare edilmiş olan isyanla bir a. 
rada tutulacak derecede milhim değil
dir. Asilerin silihh kuvvetleri 400 ki
şiden ibaretti. Adarun diğer tarafların
ıda tam bir sükunet vardır. HilkUmet 
her taraEta vaziyete hakimdir. Hanya 
ve Kandiyanın asiler eline geçmit bu. 
lunması hidiıenin ansızın bu iki yerde 
baskın tarzında başlamasından doğ
muş bir talihııizliktir. F~kat hükllmete 
sadık kıtaların belki de gu anda Kandi
ya ve Hanyayı temizlemif olduğunu tah 
min mUmkündür. 

"Bununla bcrabor ne de olsa bu hA
diııe canaıkıcı mahiyettedir. 

..Dahilde ve hariçte tam bir emniyet 
kurmuı elan memleketimizin aUkQnunu 
"velev ve ehemmiyetsiz surette de ol. 
sa,, bozmağa teıcbbüs etmiı olanlar E
len milletinin nefretine mUıtahaktırlar. 

Zuhur etmiı olan bu fesat ve isyan 
hadisesi karşısında halkımızın mU§tcrek 
bir cephe kuracair ve her zamanki gi
bi, hükumetinin kuvvete kartı olan iti
madını muhafaza edeceği 1Upheai1Jtlir.,, 

Baıvekil Metaksas, hadiseden reı. 
men malUmatta olur olmaz nazırlarını 

topla~nıı, tenkil tedbirlerini kararla9tır
mı§ ve bunun üzerine Oiride harp ge
rnilerl, asker ve bir kaç filodan mUte
tekkil hava kuvvetleri gHnderilmtıtir. 

Aı;ilcr Girici dağlarıM kaçmıtlarttır. 
Girid valisifiin asiler tarafından dağa 
kaçrtıldiğı ve öldilrlildüğU §eklindeki 
haberler doğru değildir. hyancılardan 
milbim bir ktsmı1 §iddetll takiplerden 
ürkerek hükumet kuvvetlerine tealim 
olmaktaıdır. Asilerin şeflerinden Mftıo 
t.tkls ve Mutıtaki yakalanmııtardır. 

Atina, 29 (A.A.) - Atina ajansı bil. 
diriyor: Yaz mevsiminde mutad oldu
ğu ütere nöbet değiıtirmek için bir kı· 
srm aakrin §İmali Yunanistanı gönde
rilmsi sebebiyle garnizon kuvvetlc-rinin 
azalmasından biliıtifadc Mitsotaki!, 
Muntaki ve Haciangeli Venizelosun 
yeğeni ve Hanyanın eski belediye reiıi 
id.ucsindc dört yüz .kadar kişiden· 
murokkep ıilAhlı bir grup, dUn gece 
G1ritte lianya şehrine &lrmlş ve 
şehri IŞ&alo muvaffak olmuştur. nu 
manasız delice hareketin sebebi ve 
hedefi daha henUz malCım değildir. 

Meseloden haberdar edilen Başve
kil Motaksae, derhal kara, deniz "• 

ha\·n ordusundan kuvv&tll bir müf
reze gönderilmesini emretmı,ur. 

Olrldln dlltor aksamın~a eUk!ln 
hUkUM 8UrmektMlr. 

Başvoıuı, Gtrlt halkına hitaben 
aşağıdaki beyannameyi neşröyle

mlştlr: 

Gazeteler, metodili bir s~rett;eıı tf 
pıaln sUkun ve nizamı teının e et>'~ 
mideme eserini memnuniyetle t 
ettirmektedir. 

ddetl' 
Gnzeleier isyanı şi 
takbıh ediyor ıl 

,, _ ,AtlflS j. 
Atına ... :) (A.A.) 

bildiriyor: 1ş ~ 
lliltUn gazeteler, b:ısurıll1l tJJ 

Hanya ha.roketini şiddetle 0111 ~ 
etmekte ve bUtUn Yunantstıı ııl"' 
birlik olnrak höycca.nıa. 4 1ıd 
1!>36 tarihi gilnünUfi lıtinCI :ıııt~N 
mUnU kullulnn\af:;a 11aıırlsı.llJWı1 
blilUn memleket tam bir \ıııı' 
halinde ilerlerken \•e Girit il~ 
dahli olduf;u halde butun ~~ııl ~ 
Jetinin icten tezahUrlcrle 00 y~ 
kümele bağlılığını göst<ırtrl< ııce d 1 
lan bu hareketin yalnız de .. n•' 

cıı" 
ğll, takat ayni zamanda tedlt• 
oldu~unu tebarUz etttrınelt ıtl,ır 

Gazetelerin. bilhassa ıcarde'°e ~ 
rlne göre, çok kuvvetli oıaıı edil~\ 
tun mlllot tarafından tas,·IP tte ~, 

ı;e ( 
bulunan hUkllmet, moJJlle ec•): 
zam ve sUk<ıneti temin eyli>' r 

D 
zlyettedlr. ele~ 

1
,, 

Hanyadnn gazetelere g ıı• rJ 
borler, komUnlst unsur1arrıı~oılf 
ka~makta olan bilerle btrl:nrlll ~ 
duklarmı bildirmektedir. e oıllıı- ,1 
pıları, nskert kU\-vctıeriıı ..1ıı•ıJ ~~ 

r gör .. -~ zası altındadır. ŞUphe ı ,•ı / 
şahıs derhal tevkif 01un:1'ur 
A111lor, l

0

lk tayyareler göZdır• ~ 
ztikm~z derhal dağııın1eıar 9ııı•~ 

BU tun haberler Hıtnrn 
1
/

1

1,•'•r 
bllore karşı aleyhtar b ııt t•1 

almış Olduğu ve bunları c:ııctır· 
ki ettiği husu~unda ınutte ,r: 6~ 

Son haberler eu tartdad butUll f 
Dıı dakikada Hanya ,,.e 0ıı 't; 

rlt balkı, uıntml ~e be)'ec~ııı111 
hUrlorle tl\Ull hU1ifrmete b 
ifade etmektedir. 

Atator"~" J iıt'"', 
...... Ba~ıaral• e 4 

ııtfıı1!J 
rııa, (Za!er) torpitosu ile şe J r 
mU~tilr. .,.e)f)~ 

Baev(lkilimiZ ve hariciYC ert>eıı,...,,s 
mum! k6.tibl Numan lJen rfl~ 
Dr. RüştU Aras'ı boğazda JtJ ıı. f .f 
ve birlikte Dolmabahc;;e sarıı~ıır• 1, 
lerdir. Haraciyc vekiliıni.t. ;\: ;e! ı' 
fından kabul edilmiş ve :SU> ttl ııııl 
seyahatleri hakkmda :ınarıııa , ~( 
muştur. • jıjti~ '.,; 

Hariciye Vekaleti umuını ~.İf 
un ' man Mencmencioğlu . ? ı,ıı'fl'fı·I 

8 - Bugünkü Yunanlstanm hava, de
niz ve kara kuvvetleri ne iktidar mevktı 
arasındaki münasebet, dört yıl ~ncekl 

O gün: : 
?????l 

1 • • • • • i 
L •• ·--·---·-----·----------1 

Tarragone. bugün iki kere bombardı
man edilmi~tir. Hospitale kôylü de bo:n. 
bardımana maruz tutulmustur: 

?ılilıt kalkınma eserine faaliyetle 
devam olunduğu bir zamanda, sllAh
ıt ~f!ller, Hanyaya gl!'mlşlck' ve şehri 
işgal etınışıerdlr. Meşru nlıtımın 

galebe ~alması vtı GJrlt balkının hu· 
zur ve sUkCınunun temin olunması l· 
çln bütün vasıt!l rla Asileri yokot- ı 
meye kat'i surette azmeylemlş bulu
nuyorum. Girit halkının vatanper- ı 
ver blHlyatına ve btna. karşı eös-

tarafından kahul edilmıştı~· ~ 9e'Vıı( 
nemencioğlu Başvekilimı~e re' •;.· 
müzakere ve imza edilen tıC~ftit'· l 
maıı hakkında izahat verıtı1 ııcioı!,t 
vekilimiz, Numan Men0111e ?JU ~of 
öğle yemeğine alıkoyın!l§t~;~ıııô' ~ 
kiben Baıvekilimiz, beraber ıı'16' 
man Menemeneioğlu oldui~. (/il 
mtbahQe eartyına &ibnitl• 

VI. •••---
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(D_ ' 
--tara&d~~ 

Mckte . . .. 
)'çrdu. ı/a ınU~~rU katibiyle kcnu§u -
Sonra, ı:• dibındc .sessizce bekledik .. 
~ .. cın l' §~ıu kaldırdı, bizi ıüzdü. 

...._ S e ıını bıraktı: 
eltın . 

Ocdı' "' ver, kım olduğunu söyle ... 
' l\.Ork 'k Yutiid. a orka odanın ortasına 
uın S ı· ..... U .: e ıım verdim: 

* ran tren düdüğü .... J Alnımın 

Süheyla Şefik 

ı tiyatro dekoru gibi ·sallandırıyor .. 
Birdenbire, gayri ihtiyari kalbim 

çarpmağa ba§ladı. Elim ayağım titredi. 

yordum .. Koştum. Diz çöktUm. üzerin. 
deki örtüyil sıyırdım. Annem! işte 

annemi.. 
Beyaz bir tillbentle çenesini bağla • 

mışlardı. Yanan gözlerim başka bir §ey 
görmüyordu. 

•lay liç·uncu kolordu, yüz otuz beıinci 
• sun .. 

ııı~lldanr :u tabur, birinci bölük ku -
>ıılll b YUz başı Ceınil efendinin oğlu· 

• en B 

Lckomotif ıoluyarak durdu .. 
Vagonlar tısladı .• Tela§. gürUltü .. A· 

raba sesleri, hamal kavgaları, bir cürü 
kalabalık: İnsan, insan, insan, insan .... ar yazısı ... Alnımda soğuk ter dancleri yuvar· 

landı. 

Hey anne .. Hey anne. Sen lilmedin 
değil mi? ölmedin .. ölmedin .. Sen öl
medin... Şaka yapıyorsun değil m!, 
anneciğim? Şimdi kalkacak, boynuma 

sarılacaksın değil mi? 
Gözlerimden sel gibi yaşlar boşanı

yor. dil... .. abam son harpte şehid ol-

liır h 
atıh. ıçkırık aözümu kC11ti. Annem 
ı\ ·ıordu D h 

Bir dakika, geleceğimi haber verme· 
diğim halde gayri ihtiyari, bu insan 
yığını arasında annemi aradım. Fakat 
tanıyabilecek miydim?. 

döndU. Kapı eıiğine çıktı. Eliyle gös • 

terdi: 
- . işte §U köşe başındaki ev ... 
Karanlıkta kapkara duran evi gös 

Sesim kısıldı., 
Annem nerede?. 
Diye hızla tekrarh.dım. 
- Oğlum, evl!dım.. Yorgunsun ... 

Gözlerimden sel gibi yaşlar boşanı· 

yor. 

ı::ıcl?l· · a a fazla söyleyemedim. 
ın kucaın lr 6•na atıldım: hıçkırdım. 

ı.. ıraz son 
istasyon civarında bo§ bir araba bul· 

dum. Annemin, bir ay evvel aldığım 

son mektubunda yazılı adresi verdim .. 

teriyordu .. 
Dinlen hele ... Bir yorgunluk kahvesi 
iç.. Ba§ın beynin yerine gelsin .• 

Tuhaf tey .. Bu kadın deli midir ne?. 

Niçin acele ettin anne?. Niçin beni, 
evUidını, sevgili evladını görmeden git· 
tin? .. 

~'ıa?cde ra, annem sessiz sessiz bir 
0•:ırtl?lu c.nlatırken, mudur eni dizine 
>'or, ~il2 .'. s:rı saçlanmı, çenemi okşı· Kalbim duracak gibi çarpıyor, lgtc 

biraz sonra annemin yanında olacağım. 
Ellerini öpeceğim .. Başımı dizlerim~ 

yatırıp ağlayacağım, ağlayacağım .. 

- TeşekkUr ederim, kızım .. 
Dedim .. Ayrılırken, kUçük sorou: 
- Leman hanım sizin nenizdi amca? 

Ktzdım: 
GUlerken ve ağlarken çukurlaşan ya

nağı öpüyorum, öpüyorum .. 

llcn b Uınu gözi.ımü öpüyordu. - Annem .. • • 4 

t1c1<te~·ınc'ktebe, o gün girdim. 
~cıı İlle ın soğuk yatak:ıanesinde ge-
llı.ı. ayrılık ge . . ~ ~ 

":tıaın cesının acısını ha.la u-
dirıdcrı • Başını yastığa gömerek kep· 

Uıun hasret yıllarının g8nlüme yığ
dığı acıları bu suretle boıaltacağımı u· 
mu yorum ... 

Çocuk kaçar gibi kapıyı kapattı. O· 
mın bu garip huyu beni güldürdü .. 

İ§tC şu ev .... Demek annem §u basık, 
karanlık evde ha!.. 

- Annemi görmeden mi? Fakat sen 
kimsin? Annemin nerede olduğunu ne 
den söylemiyoraun?. 

Zihnime bin türlü korkunç hayal sal. 
dırıyörıdu. Hiddetle ve tela~la soluyor· 
dum .. Bitkin bir halde haykırdım: 

Çıplak, karanlrk odada, annemin ö. 
lfüıünUn başı ucunda, ihtiyar kadınla 
Kur'an okuyoruz •• 

fıı:ı diy;~incıyc kadar, anne, anneci· 
tct~kl h . tçkıran sarı saçlı kürUğUn o 

Kalbim öyle çarpıyor ki 1 .. 
Dı§arıda şiddetli bir yağmur var .... 

lı alı .. :s 
Yar.laşınca çarpıntı artıyor. Titriyo· 

rum .. 

Bavulumu yere koyup kapıyı tıkır

dattım. Gözlerimin önünde sarı, mor, 
kırmızı, ye§il, mavi bir sürü renk oyna· 
şıycr, kulaklarım o~ulduyordu. 

- Söyle kadın, annem öldü mü? 
- Oğlum, üzülecek bunda bir şey 

Gök gUrlUyor, şimşek çakıyor, oluklar· 
dan akan seller şakırdıyor .. 

dı:rur.. goıleri:nin önünde haHl can-

li,! 

yok .. Hep o yolun yckusuyuz.. Hep 
ôlccek değil miyiz?. 

Tavandan damla damla sızan suyun 
ıcsl: 

li 
1 duına 1 L Ylht1 S n ı mor daglar artık 11im· 

~saı . azan Y 4ı 'Yor b arnyassı olup uzanıyor, 
raıı ko;ıc azan vagonların üzerine sal
't'~kl unç bir dev gibi, büyüyoıdu. 

- Beyefendi, iıte geldik .. Nerede 
duracağız?. 

Arabacı eğilmiş, soruyordu, 
Bilmiyordum ki.. işte mahalle bu ... 

- Şıp .• Şıp .. Şıp ...... 
İ§te neredeyse kapı açılacak .. Nere· 

deyse annemi karşımda göreceğim .. 

- Sus kadın, sus .. 
( B l T T t )' 

Kapı yavaşça aralandı: 

t a!1Y"t ite loL ~ uı .. Yaklaşıyoruz artık .... 
) "'0ınotir 

Sokak bu .. Ev:n numarasını da biliyc
rum .. Fakat gec~ vakti numaralar gö· 
zükmüyor ki ... 

- Leman hanımın evi burası mı? 
Diye sordum. 

Her taraf gözlerimin önUnde allak 
bullak oldu. Başım döndü. Ev başıma 
yıkıldı sandım. Basık tavanlı oda, göz
lerimin önünde sonsuz bir hızla dönU· 
yordu. Burnum sızladı. Gö! yaşlarım 
boşandı~ 

: ........................................... - ............ ! 
l:ı, kara 

1 
ın, karanlıkları parçala • 

. . 
~ıııı n ık ka , l kl 'hn 'd . } a ı arın kovuklarında 

\' UdUğu .. 
akıaitı ı 

' ~"tonu: mızı haber veriyor .. 

Bir kapı çalıp sorarım, ıdedim. İndim. 
Arabacıyı, parasını verip savdım. 

- Evet, siz kimsiniz?. 
Bu, annemin sesi değildi .. Bu sesi 

hiç tanımıyordum. 
- Ben onun o~luyum 1 .. 

Annem, anneciğim, gibel annecifim, 
oğlunu görmeden mi gidtcektin?. oı. 
lunu görmeden rni gidecektin?. 

ltt Ağustos! . 
~tııı hır . Pcncercsindeyim. Yüzümti 

'ııı ruıı:g· 
0 

llcfcs ar okııyor .. Sıksık ve de· 
'1 • ~Uzeı alıyorum. Götlerlm ya§h .. 

tıı~:tıa "ıı anneciğim .. işte sana kavuş
,, rıın s 

Elimde bavulum, karanlık aokaltta 
yapayalnız kalmıştım. Yavaşça bir ka
pıya yaklaştım .. Zili bulamıyarak ha • 
fifçe tıkırdattım. Küçük bir kız çocu· 
ğu çıktı .. 

Dedim .. lCapı daha ziyade aralandı. 
Jhtlyar bir kadın yemenili başını uzat· 
tı, elindeki idare l~mbasını yüzüme 

- Söyle kadın! Annem ökiü mü? 
Annem öldü ha? Annem öldü ha!.. 

H A B E R okuyucularının i 
H A B E R ' i yepy.eni bula· i 
caklan tarihtir. i 

l?a· <ıat kaldı. Belki daha az .. 
~ ıttt 
~ "1~u· ~u Yanın saat bütün taham· 
O:ıı~~ aıırıyor ,..,. . • . 

"'<r N· . · ~~ıçın yavaş gıdı· 
~·h •çın u 

bıt 1 al'~t . Çrnuyor bu tren?. 

- Çocuğum, Leman hanımın evini 
biliyor musun?. 

- Leman hanım mı? Leman hanım 
mı? 

doğru tutarak kıpışık, kıpışık baktı .. 
Telaş içindeydi: 

- Buyur, oğlum 1 . 
Dedi. içeriye girdim. Bavulumu taş· 

lığa bıra'ktım. 

Sıska omuzlarını hiddetle sarsarken 
ihtiyar kadın boğula boğula ağlıyordu. 

Annem öldU ha 1 .. Annem tndU ha 1 .. 
- Göster annemi bana .. 

! : . 

O gün: 
????? • • • • • 

: • : 

dijdük' ışte ışıklar .. htasyon ... Son 
iln. lıa ·• 

:ır.ct •~ t~·n .. ,_ 

Ters yüzüne geri kaçtı .. Yukarıda u· 
zun süren bi,. fısıltı ve telaş .. 

- Teyze, annem nertl:ie?. 

Yutkunuyordu. l<üçilk kandilin tit· 
rek alevi, duvarları dö~e:neyi, tavanı 

Onu, çıplak bir odada, ince bir dt>
şek içine upuzun uzatmışlar, üstünü 
örtmÜ§lerıdi. Bu yatan annem mi? Bu 
yatan annem ha! .. '···············•••1'9•••·································· 

1 " , n~trCt KaVUŞtU • Tekrar, çıplak araklariyle koşarak 

--- nnRtOAN 
""' ··asıı ., .. k , 
"'ı.ıhat ııı~v ~t ı t.db? !;uyucu kızın 
l3 azasına 
ağı, b 

1 
an me.nnun musun ut? 

•~Ytanı u ~-nduğu zıncirlerden ustası 
catını n ıle kolay kolay kurtulamıya

anıadı 
l\.raı nız mı? - diye scrou. 

r h cevap . . 
\1 ızL vermedı .. Merdıvene doğ· 
lusurıa adımlarla ilerledi. Tamplin av

geldiı:r; 
- ~ ... zaman rahatça nefes aldı. 

td ~vet d d' 
·lıror F · e ı. • Çok iyi muhafaza 

vaı 'Yü. akat ne garip kadın Valu -
~aPtı .. zu benı:le bambaşka bir tesir 

- \>Uz 
'b?. unu gordünüz mil şevketme· 

ili - E:veı B' . 
Çıltard · · ır sanıye kadar maskesi-

t!İıtcı b' r. ?cnç, solgun ve son derece 
d t: ır Yuz" 
t. "&u bu . u var. Fakat elemin boz-
''tn. YUzil kat'iyen unutamıyaca· 

Vaıuva l'k 
- o it a ayd bir tavırla: 
":"" Çok ad~r güzel mi? - dedi. 

teııyo . guzeı dedim va ı B .. 1 
1 r kı .. ., . ana oy e 
a h:ri ' ~uzellikte kraliçeden ıon. 

Olah· , l:elırse d 
ılır. 0 a ııncak bu büyi.ıcü 

~ ~ İ3eni ıd 
lıtıı.ı eı" e meraka düşürdünüz .. Yü· 

ile .. orrnck · · 
ll'ı de olsa ıçın bu 'kadının... Fakat 
b;ab .. 'iargene bir büycüdür, şevket
k 1 

i ltoparılın sabah cezasını liekecek .. 
Cgıl acak b'" .. 

ecek • uyu yapan sağ eli 
l{ • sonra d 

raı V a yak lacak .. 
Ilı t , aluvanı b 

gerek d" . n u •özlerini boıı· 
......_ ,, ınlıyord B 

•- ı ar1 u. lr saniye scnra: 
'"<.it..; n sabah ı. 

u. ya,..ılacak mı? • diye 
..... l• 

<:.veı 
J.\ra1 b' ',Şcvketmeab, yarını 
......_ ırcıenbirc b • 

Cel n aşını kaldırdı •• 
......_ ~ ın tchır· · • 'i'ev• ını ıstiyorum. 

( 
......_ C:e ıcctnıeab 1 .. 

ta. zası " 
·c~ ~arın tatb"k a· . 

till'ı }'ok .. Vakt' . ı e ılmıyecck .. 
·· ını hen size bildiri -

~ ..... ll'a1ca • 
~ı~t t naşmet . 

8-nr tı~ penah .. Bız her §eyi ....... v ... 
1 :!luvaı N .. 

'h 1 Sa e soylcdiğimi İ§itme • 
rayda bana ihanet eden bir 

.. J ... n vaımış .. Bunun kim olduğunu 

sôyle:r.esi lazım .. Tekrar onu isticvap 
cdecegim. 

- Efendimizin ikinci bir ziyaretine 
intizar edeceğiz öyleyse .. 

- Hayır .. Ben gelmiyeceğim. BU -
yücü kadının saraya getirilmesini isti
yeccğim .. Zından göriılecek bir yer de. 
fil .. Bir daha oraya girmek istemem. 

- Ne vakit çağrrtacaksınız şevket

meab?. 
- Zamanını bildiririm. 
Kral atına bindi. Yanındaki adam

larla saraya dgndü. Yatak odasında yal- 1 

nız kalınca büytik koltuğa gömüldü .• 

Başını ellerinin içine alarak düşündü: 
'"Büyücünün sfüleri içime işledi.. Sa
rayda bana ihanet eden bir kadın var· 
mış ! Bir kadın 1 Bana nasıl ihanet ede
biliyor?. Kim bu kadın? Bunu öğrene
ceğim .. , 

Sonra zile şidd~tle vurdu. İçeriye 

giren uşağına: 
- Kraliçen:n dairesine git, ve sıh

hatinin nasıl olduğunu ö~ren ! • dedi. 
Uşak b:r çeyrek saat sonra dönüp 

geldi: 
- Prenccs Jan ve Elanş krali)'nin 

rahatça uyuı::hı~unu, hcye::anının geç -
tiğini yarın ta:r.amiyle iyileşeceğ"ni 

söylediler. 
Kral başını salladı. U§ak dı~anya 

ç-k+-ı. Lili: 
- Canım sıkılıyor .. Sebebi ne? Kra

liçertin iyileş:nesi memnun olmamı 

icap ettırır . Fakat n e d c n 
ıvküb.eşyb ned en .. yl n2y s hsh shr 

canım ~;ıkthyor, diye n:ırıldandı . 
Sonra hoğuk bir sureac: 
- B::na ihanet eden bu i:adın d'l 

kim, ihanetl ne? • C'c;!i. 

-39-

DO NEL KONAC• 

Fruvı:ıd:nant:l sokağındaki Asliln 'ı 
bahçenin bitişiğinde bulun3n dö Ne! 
ailesinin Fransa kralını 1arayın1:ta bü· 

DeJi gibiydim .. Ne yaptığı11Jı bilmi-
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- Sana, ·dedi . el kaldırmanın l.r.ı

lıçeye el kaldırmak ıdemek olduğunu 

biliyorum. Göstereceğim şiddet beni 
krali!jcnin intikamlyle karRıla§tırır. Bu 
sebeple emir şeklinde değil, yalvara
rak sörIUyorum. Büyücü kızın burada 
olduğunu çok iyi biliyorum. Kral az 
ıonra Tamplc gelerek onu görmek isti· 
yor. Tample gelir de onu burada bula. 
mazsa kralın gazabına uğrarım. Kralın 
gazabına uğramaktansa kraliçenin g&· 
zebine uğramayı tercih ederim. Anlı
yor musun? 

- Şüphe yok .. Farzedirtiz ki Mirtiy 
buradadır. Fakat bunu size niç~n. han
gi sebeple teslim edeceğimi söyleyiniz? 
Sizi neden ciyan :t o:iecek ve siıı:e niçin 
acıyacakmışrm?. 

Valuva ka§larmı çattı: 
- Niçin mi acıyacakmııın? Peki 

öyle olsun .. Fakat unutmamalısın ki se
ni Luvrda daima siyanet eden ben ol· 
dum. S<:na hiç kiır.senin göstermediği 
samimiyeti gösterdim, Bana da bunun 
karşılığını gösterir gibi oldun.. Bem 
se~er gibi göründün .. Bunlar kafi de
ğil mi?. 

Mabel: 

- Benim gibi zavallı bir kadına 

)•alvarmak zilletine katlanmanıza ba· 
kıhrsa vaziyetiniz pek nazik .• 

- Doğru Mabcl.. Vakit ge!jiyor .. 
Kral neredey!e Tample gelecek Haydi 
b:iyü::ü kızı teslim ediniz bana .. 

Mabel sanki bu sözü işitmemi§ gibi 
devam etti: 

- F.iz belki Luvrda biribirimize 
b:şı ıyi hareket ederi% ama bur:.d;ı de
f;il .... 

- Niçin Mabel, neden?. 
- ÇUnkU burada ben Mabel dcğıli:n. 
- Ya kimlıin?. Gerçi aesin Luvrda. 

ki Aes değil.. Tavırlnrın da ba~ka .. 
rt:ıbel dogru:ju, Valuva gltt;kçe .ar· 

tan bir endişe ile lıadııır gözUnden ka
~ırmıyordu. Fakat bu er:dişe onun kim 

ulduğunu anlamaktan çok, vaktin kay· 
bolmaıından doğuyordu. 

- Işi bitirelim .. İster Mabel, ister 
baıkasr ol. Bana bilyücü ku lazım ... 
Şimdi adamlarımı çağırır, evi ba~tan 

başa yıkmak bile lazım gelıse .• 
Mabel titredi. 

Askerler evi aramıya, Citeyi beriyi 
karı§tırmıya ba~larlarsa Mirtiyi mu. 
hakkak ele geçirirlerdi. Valuvanın kn· 
pıya doğru ilerlemesinden pek kcrktu. 
Valuva onun bu . endİ§esini görünce, 
bUyiicü kı.tın bu bina içinıde bulundu· 
ğuna hükır.etti. 

- Si.te yemin ederim ki genç kız bu-
ra :la değil .. • dedi. 

Valuva: 
- Simon 1 - diye bağırdı .• 
Simon kapıyı araladı: 
- Monsenyör 1 . 
- Evi aramıya başlayınız. 

Mabel ellerini uğuşturdu. Valuva bu. 
nu gölür.:ien kaçırmıyordu. A§lğida 

askerlerin odalara girerek ararn.ıya. baş
ladıkları, yaptıklan gürUltUden anla -
şılıyordu. Simon Malengr: 

- Aşağıda bir §ey yok .. Yukarıya 
çıktyoruz 1 - diye bağırdı. 

Mabel titriyerek: 
- Valuva 1 • dedi. Anlaıdığım.a göre 

sana lazım olan yalnız bir kadındır. 

Krol Mirtiyi tanımat. Onun yerine be
ni götür. 

- Seni mi?. 
- Evet .. Beni dinle kont! Kız bura • 

da .. Bunu kafi derecede metin davran
mand n anladım. Fakat onu arayıp bu
luncıya kadar vakit geçmiş ve sen de 
kaybetmiş ?lacaksın ! Muhakeme ve 
rrahkum edilmek ve yal:ılmak isin bir 
büyücU 'kızı lazım değil mi. Beni götür. 
Vakit geçiyor Valuval .• 

Kendisini tehlikeye koymadan Mir
tiyi kurtaracaeım düşünen Valuva: 

- öyle mi istiyor~un? Bunu kabul 
ediyor musun?· diye mırıldandı. 
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30 Temmm; - 1938 CUMARTESİ 
Hicri: 1357 - Cemazh·ülı'lhır 3 
o•...sı• •eı-

4,57 
faatt .. 0.11 ftllo lk1ıwlı ., .. ,. tal., r-• 

3,03 12,20 16,15 19,27 21,19 2,50 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
lstanbııl itin: 2~222. RcyoAlu için: 4C8U. Kadıköy itin: 60020, OskOdaz 

itin: fl0Ci25. 
'ieşılköy, Unkırköy, Bebek, Tarabya, Oüyükrlere,Fcnerhııhçe, Kandilli, Eren. 

köy. l\ıırıaı, lliıyükada, lle)bcll, Burgnı, Kınalı, itin: Telefon muhabere memu. 
runa ~ansın derr<>k kAfirllr. 

.Hami itfaiyesi: 2271 l 
Vcniz .. .. 36 •• 20 
Heyıızıt kulesi: 2Hl96. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi inıdad: 44998. Müddeııımııınlhk: 22290. Emniyet mOdOrlüaü: 24382. 
Elektrik Şırkell: Heyoğlu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: ldaresı: Beyoğlu: 44783. Beşlkta~: 40938. Ciball: 20222. Nuruoı.ına. 

niye: 21708. Oskudar • Kadıköy: 60773. 
Havagazl: lstanbul: :14378. Kadıköy: fl0790. BeyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: 604'7, 

Deniz.yolları 
htunbul acenteliği: 22740. Knrakôy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Solı Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga· 

!atadan 12 J\nradenlz, Sirkeciden lO Mersin. 
C..'.arşnmba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

hk, 18 Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 Iımlt, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Golatodan 

12, Karedeniz, 
Cumarlesf Tophaneden 14, Mudon)'a, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, Rıırtın 
P,ız:ır Tophaneden 9, lmro:r:, 90,30 Tımlt, Galat:ıdan 8,30 Mudanya, 10,30 b

nıtr 'lıır. 12. l\nr:ıılrnı7, 22,20 l\lııılnn\'11, 

Müzeler 
Ayuofya, Roma • Bizans, Yunan e~erterl ve Çlntll Köşk, Ao;kert Mibe ,.. 

sarnıçlar, Ticaret Te Sanayi Milzesi, Sıhh1 Müze: 
(Jlu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar ıcıkhr.) 
Türk ve t .. ıA:n eserler! müzesi: Pazarleslılen hıışka herıınn saat 10 dan 16 yı 

kadar ve Cuma günlerl 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar ııçıktır. 

ft.A emle ket Dışı Deniz Sel erleri 
Romanya vapurlan: Cumartesi gilnlerl 13 de Kö~tenceye; Sah ı::nnlf'T'f lR l'fe 

Pire. Reyruı, hkenderiye. 
Italyan vapurları: C•ıma gfinlerl SHI 10 da Pire, Brendizl, \'cnedik, l'riyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MOdOrınan Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saııı 22 de kRlkar TC Avrurınd:ın geleni 

1&at 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Kon,·ansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergün hareket eden ~lmendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır n Sammn, 15,M da 

Esklşelıır, 19,10 da Ankara elı:spresl, :ı!O de Adapa1arı. 
Bu trenlerden snat 9 da hareket eden Ankara muhlelitl Pazartesi, <;arşarnba 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar ıefer etmektedir. · 

MONAKASALAR: 
Müdafnai milliye veklıletl Için 6200 lira tahmın bedellı 1128 adet kazan 

borusu kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu münakasa 3 A~ustos 938 arşamba gunu saat 15 de Ankarada ,·ekAlet bi· 
nasındakı komisl·onda icra edilecektir 

GE<;EN SENE BUGON l\1E OLDU? 

• Japonlar Tiyenı;inl l'&kıp },kltlar, 

lstanbul 
,rır 

30 Temmuz 938 - Cutıl 
Saat 18,30 Hafif müzik: 'f~P;: 

dıye lıahçesinden naklen, ı ' ııı 
rans: Prof. Salih Murat (~e~O, 
leri), 19,55 Borsa haberıerıı ~ ı 
vic rasathanesinden naklen dP 
Belrna ve arkadaşları tarafın 0 11• 
sikisi ve halk şarkıları, 20,4 

1 1
,r' 

poru, 20,43 Ömer Rıza DoğrU 1 O 
,.ıır. 41 

Arapça söylev, 21,0 saat DJ ıi , 
l - Ilalkevi: La Jüvif fıın~.'1 

zi: Rozalbah, 3 - Rubensta) 2ı 
e andaluz, 4 - Toti: Partel· t•r' 
mellin Rıza ve arkadaşları ~2,1 
Türk musikisi (Sab:ıh fashl• b9ııc 
varyete: Tepebaşı beledi:re ert 
naklen, 22,50 Son haberler "

8
r1 ..o" ,.9 , 

nıın pro~ramı, 23,00 saat llJ 

BUDAPEŞTE: 
11 

or~ 
19,20 Cazband, 20,30 Sif!!~ 51,,sı 

21,30 temsil, 22,35 radl'O orke 
ca:r: plUları. ~ 

BERLIN: .,oD 
19,00 bando, 21,10 muzik, ;;ıs 

2~ 130 hafif muzi~ ,.e cszbnn ' 
nntl:ır. 

RO:'lfA: 2ı.sO 
18,15 konser, 20,30 orkestrıı'orı-e~ 
müzik, 22,00 ?ılil4no konser 

\',tRŞOVA: 1;oP5ef• 
18,00 şarkılı konser, 20,00 

3 
oO 

caz plıkları, 22,10 varyete, 2 ' 
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._,,... ______ ...., ____________ ~ ·- - -
- .1!.vet ... Fakat bir şartla .. Adam

larınızı yanınıza alıp gotureceksiniz ... 
Kızın kaçmasına göı: yumacal:sınız. Bu. 

na muvafakdt ederseniz Tample gelir 
\ e 1 rala büyticti oldugumu sbylerioı. 

Razı olmazsanız sizin bileceginiz iş .... 

Fakat şunu söyliyeyim ki kızı ancak 
saatlerce aradıttan sonra bulabilirsiniz. 

- Mirtiyin kurtulup kurtulmaması 

beni alakadar etmez.. Maksat kralın 

zın".landa birisini buimasdır. 
- Yemin eder misiniz?. 

- Size şerefim üzerine söz veriyo -
rum ki, biz buradan gittikten sonra 
Mirtiy bulunmak için ev aranmıyacak
tır . 

Mabel bir saniye karlar düşündü. 

Maskesini düşürmek için küçük bir 
hareket yaptıysa da bakışı gayri ihti
yari Mirtiyin saklı bulunduğu yere 
çevrildi. Ve: "Yaptığım fedakarlığın 

d~recesini acaba takdir edecek misin? 
Tample gitmek, ölmek, bir şey degil.. 
Fakat Valuvaya An dö Draman'ın ha· 
yalini göstermekten vazgeçmek .. ,ı diye 
diışündü. 

Birdenbire başını kaldırdı: 

- Haydi! Götürünüz, beni. - dedi. 
Valuva: 

- Büyücü kızı tevkif ediniz 1 - diye 
bağırdı. 

Sımon Malengr, askerlerle beraber, 
Mcıbelin çalışma odasına girince şaşır
dı: 

- Nerede büyücü kızı? • diye sordu. 
- işte! 
Malengr, Mahcli önlerine katıp götü· 

ren askerleri takip ederken: 
- lşin aslını elbette sonra anlarım!.. 

diye homurdandı. 

Bu sırada Valuva elini Simonun omu 
z~na kcyarak, kulağına : 

- Sen burada, evin civarında kal ... 
Mirtiyin çıktıgını göreceksin! • dedi. 

Malengr içinden: "Anlaşıldı!.,, de-
dj 

antayı guı ur,. ·--

üralı, bir saat sonra Tampl zındanın
da Valuva karşılamıştı. Onuncu Lui, 

yigitlıgıne leke siırmek istemiyor, bu· 
yucü kızı yalnız göreceğini söyluyor -
du. Maddi tehlıkelere karşı cesaret sa· 
hibi olan. kral, böyle bir tehlike karşı· 
sında içinde korku duyuyordu. Gerçi 
Tample gelmek için büyük bir arzu gos 
termişti .. Fakat, onu bundan vaz geçir
mek için bir sebep söylemiş olsalardı, 
hemen vaz geçecekti.. Valuva lazım ge
len emirleri verdigi için bundan vaz 

ge;menin artık imkanını görememişti .• 
Zındancıları takip eıderken Jofru. 

va dö Maletruva: 

- Haşmetpenah arzu ederlene biz 
de refak;;tlerinde bulunalım 1 • dedi. 

Kral: 

-Liızumu yok .. - diye cevap verdi -
Ben kont ve anahtarcı ile yalnız gide -
ceğim. Siz beni burada bekleyil"!İZ. 

Lüi, zmdana vardığı, kapı açıldiğı, 

içinde zincire bağlı bir kadın huluı-:an 
bu taş tabuttan farksız yere baktığı za
man ürperdi: 

- Burada da yaşanır mı? • ciye 
mırıldandı 

Valuva cevap verdi: 
- Burada zaten yaşayan yok.. Bu· 

rası ölüm yeridir. Tampl zındanı blı.i

mün bekleme odasıdır. 

Lüi bir kaç saniye düşünceli kaldı ... 
Sonra : 

- .Adamlarımdan ve sevdiklerimden 
hiç birinin bu azabı çekmesini Allah 
nasip etmesin 1 - dedi. 

Valuva ile zındancılara kendisini dı· 
şarıda beklemelerini söyliyen kral yal
nızca içeriye girdi. 

- Şevketli kral hazretleri, çok yazık 
ki temenniniz yerini bulmıyacak .. Sev
diklerinizden biri bu azabı Çekecektir. 

Kral iki adım geriledi. 
- Kim bunu r;öyliyen ! diye mınl· 

dandı: 

Ses zındanın dip tarafından gelıycr
du ve gayet sakındi. 

Mabel: 
- Ben soyledim kral hazretleri ... Bti· 

~·ütü kızı söyledi .. 

Kral sapsarı kesildi. 
- Ne dedin?· dıye sordu .. 
- Sevgililerinizden biri bu azabı çe-

kecektir, dedim. Ve belki de benden 
ıdaha çok .. Çünkti ben, fakir, aciz ve bet 
baht biriyim. Hayatta böyle azaplara 

katlanıyorum .. Fakat sevgililerinizden 
biri hayatın en yüksek yerinden bura· 
ya düşecek ve şüphesiz onun çektiği 

azap b•nimkinden üstün olacaktır. 

Kral soluyarak sordu: 

- Onu kim mahkiım edecek te bura· 
ya düşecek., 

- Bizzat siz lcr.al hazretleri.. 
- Ben mi? Sen yakn söylüyorsun 

mel'un büyücü. Kim o? Bendclerimden 
biri mi? Ci.ırmunün ne olacağını da 
söyler misin?. 

- Cürmu bir ıhanet olacak. Sana 
cehennem mahkumları azabını çektire· 
ceic bir değil. binlerce ihanet.. z 

- Büyücü kadın, çok ileri gidiyor • 
sun 1 Kimden hapsediyorsun?. 

- Onu etrafınızda arasanız bulursu 
nuz . İhanet edecek kadını, ihanet eden 
bu kadını etrafınızda bulabilirsiniz. 

Lüi: 
- Bana ihanet eden kad:n mr? Ya, 

ldemeı.i b•J bir kadın öyle mi? - diye ho
murdandı. 

- Evet hirkadın .. Yaşından çek ci · 
na}'ct işliyen bu şeytana kadın demek 
caizse bir kadın .. 

Kral kendinden geçmişti: 

- Kim o? Söyle büyücü kadın .. Se
lli a Hederim ... 

-Ara! .. 

Kadının hu kısa emrini u·un bir sü
kut takip etti. 

Meş
0

alelerin, zıntdamn içine kadar 

uzanan ışıkları zincirli büyüciı kızın 

goıgcsmı taş duvara ışlemiştı· . dl• 
zincırlerın şıkırtısını işiderek ııtre 

Mabel vazıyctını dt giştirıniştı· 

Kral : . ediği' 
- Sen beni niçin oldürrnek ıst ~\fi~ 

·ın tC:s 
ni söyler misjn? Seni buna kı dcoi· 
cttı?. Hiç olmazsa bunu söyle! - dı 

· · rıl<llr 
Malıel yüzünden maskesını ~ . 6lir 
- Şevketli kral, dodi, ben sen

111 dlı;I)' 
miınu ıstemejim. Sana büyiı yaı>::l<ıııfı 
Yüzüme bak şevketmeab ı.. .. ıil· 
korkma 1 Görüyor musun yüzU ıllşaslıı' 

·-Görüyorum .. Yüz senede Y8 

bir türlü unutamam. ıır .. •. ne 
Mabel tekrar maskesini yuz .... 

tı : . . , }li!C \f~ 
- İşte, - dedi - . Hıç bır "e~ it tc• 

h:ç bir şekilde fenalık istcrniyen b b\l) ıl 
dınm yıızünü gördün .. Yüzuınd' 
yapacak bır kadın hali var rn~. 7• bliYıe 

- Bayır .. Ben bir büyücüyil 

tasavvur etmiyorum. .1tır:' • 
- öyle ise beni sorguya da çc rt'~ ? 

Beni itham ettikleri cinayeti. :ı> e~'' 
etmış değilim .. Bu yüzden so} 

te hiç bir şeyim yok. t.ı\ır' 
Kral sustu. Sonra mahcup bır 

la: 0rıııt' 
- Kadın, · dedi.. Seni ta.nıındı~ıııer111 

"yle 1 l• Fakat sesın, çehren ve so 1151ı 0 

b~ni müteessir etti. Senin gı.;J'la ~aı e' 
bl>ll .. 

duğunu sanıyorum. Fakat ına 
1 

!P) 
dildin. Bana, ihanet edenin adırt 
lemiyecek misin?. . ,,111 jrt1' 

Mab:l başını eğerek içinden· 
yin annesi, Margarit .. ,. - dedi. 

Lil.. Jı\' 
ı. . ' . "" 

- Ey .. Söylemiyecek mısın· • 

israr etti. vet01 

Mabei metin bir sesle cevaP 

- Hayır!. . ..ar' 
·n t- ' 

Kral, vaadların ve tehditle~. ı:ııd f\ 
· . · B"yücU .. rı etmıyeceğını anlamıştı. u 5o•· 

bir kere daha dikkatle baktıktan 
zınclandan çıktı. 

Valuva: 



30 Tır.ı.n"'
-mu~ - 1938 

000,001 
nurnaraı. b.let 
'~ .... IJuı Gıı~ Vet, öyı0 1 I aratı 11 ln~lde 
~ gibi tanı 0 llllıştu, lier zaman ol-
tırı.~o bııeu uırnSon ısaattc bana bir pi· 
~ .... ıırladı Gld 

'1e "0rılnc0 · • ip aldım. Sı-
ald ıstenı d" trn. e 1• Ben de kendi-

., .. - Cllbe.tt 1 

~ lııd · e · ··· Peki 
ltıı,, •rdiğ!n d . !Una miralayın ba-

. enıır p ltt arçasını ne yap-
l>tcı Yert 

" b_ nden aı"rad . 
b_ ~n ıni " ı. 

l .... ,.~ raıa)ı öldU · 
ııır ..ı. eğildi v Mncdım. 

•<ıt k o kary 1 llndura 0 anın altından 
Nı:' Sı;ın, do . çıkardı: 
'""Yle t dı, her 
lll?ıJ elllltıer -· 1 taınan kunduralarını 

•ile ... ıs n'> Bak 
dıı\'ara taınur v · • altları pınl 
~n.. 8UrttUn dağtr, ne de. toz. Bunları 

" ç 1 o 1 ın· '? 
ııı,.. j·lerô k 1 

1 • budala' insan 
-...gı <I • akış · 
"ı. a. bıırnt'll. ınca duvardan atla-

ı\ı. ••er • al'l!a•ıı 
'il~' §ey birden . .; atıomalıydın. 
~~ ... · 'ına karı bırc aklına geldi, de 

'" b nı Uj tın . ~t.l'Jl, llldun 7 hcrn 'l1 ak için ilacı ne-
1.>oL ••• kaauı de çok içirmlş ola-

ıı.tor n ta 
, .,_ ccıvab ,... rnan uyanır? 

"linncd !?rdi: 
...... l> C'rlın b! 

Ck Ali! b~kl('rr:ntc kadar. 
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.............. •'r._ .............................. ... 
Ziraat Bankası 

• -.. ' ,~ 1 ; '4 •• 

T. C. 
~-

""' 

Sermayesi: 100,000,000 rOrk lirası 
Şube ve ajons adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 Ura 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 
hesar , 'lrznda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 

defa çehilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinC/e. 
so·LJRADAN AŞAGI DOŞMIYENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinciki.nun, 
· 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinc1e cel<ilecektir. 

."=' .. , • r ! ' - .. . . . ~ 

Yavuz Sezen 
on~uom ter~n . 

Dünyanın bellibatlı moda merke:.ı:i olan Pariate kadın ve erkek 
terzilik akademilerinde san~atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
ıeret machılyasi;y1e taltif dilen-ve--gene Par-isin en-büyük kadın ve •r
kek tcrzihanelcrinde bUyUk muvaffakıyetlerle çalışmış olan Yavuz Sc· 
zen ilk mütehass1s terzi olarak memleketimize dönmüş, Beyoğlu Par
makka pı ı 13 numaralı Gayret apartımanındaki atelyesindc sayın mü~-

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

Bu yeni ve 

ıihramiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

on kadın da dokuzu tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri sunt ••makyaj görmüs •• bir şe
kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamış görünürler. Yeni icat ~ 
dilen §ayanı hayret ''Chromoscope,. 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı
lap yaptığı gibi sihirli bir gaz, mev
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 
nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerleri:ıe bir çok ta
bir renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek irnMnmı vermiştir. Artık ~'ilzü
nilzde pWcalar halinde yapı~ adf 
pudralara nihaY't veriniz ve bug\in· 

Artık sizi yaşınızdan fazla ih
tiyarlamış gösteren ve yüzünüzde 
"Pl4kalar., halinde yapışan adi 
pudraları bırakımı fJB bir güzıllik 
mütehassısının dediklerini oku. 
yımuz: 

den Tokalon pudrasını sihramiz renk· 
!erini tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafına da 
başka renk bir pudra sürünüz ve cil· 
dinize hangisi daha uygun ·geldiğini 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak. 
cazip, sehhar ve adeta tabü bir gü. 
ıellik temin ediniz. 

BAYAN'LAITTN'I 
nazarı dikkatine: 

1 

Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 

--·• iade ettiğinizde beheri için 5 kuru§ alacak, --
ayni zamanda kıymettar mükafatlan bu

& lunan Tokalon mii&abakasına iştirak hak-
) lunı veren bir bilet takdim edecektir. ---- -, 

JJl ............. llllQıllllllllll~IDlllJdlllllltllll~....a 

tcı ilerini kabul ctmcğc b~ lnm•ştır. ,.................. . . 
~~~~~~h-~n-~,-~(-~-~-lli-mu-~-u~-~= IEg~ı·nıı·lerı·n nazarı ilikkatine 

• .. • ~ ~ 1'4:: • • t ~ • 

iT • /J. Yorsi oğlu Dimltrinin Mehmet Ali oğlu 
J.;..Q,C(n Mehmet Cevdetten horç nldıAı parnyıı mu-

.._ kabil ipotek iroe ettill A)·vansarayda a-su••k UA t tik Mustnfapaşa mahallesinde eski Sinago 
yeni G:wril en yeni Emin Hacı Hasan so-
kağında cı;ki 54 l'eni 4/2 No. lı hanenin 
4/12 hissesi nçık ıırtıırma ile satılactİğııı. 

Matbaa işlerinizi Ankara caddesinde 

Burhaneddin matbaasına veriniz 
İşlerinizi kendi işi gibi düşünür. Çünkü kendisi de Eğinlidir. 

Telefon: 20845 ku ~esz ·.ı dı.m e\'Stıfı aşaAıya dercedilmiştlr. Şöy-
L ıe ki: ••••••••••••••••••••••••••••-Hane kapısıııdan Icerhe ı;lrildikte bir 

Ölüler hu kulelerin taşları antre ,.e karblsman döşeli papuçluk ve 
c:ımlı dolap, bir oda, mermer musluklu 

üzerinde, yırtıcı kuşlar bir ııeıa. 
Zemin k::ıt: Zemini larık çimento bir 

tarahndan parçalanır mutfak ve çamaşır teknesi ve bir merdi· 
\•en altı ve kömürliik. 

_.. Ba~tarah 5 incide Birinci kat: Bir merdiven başı Ozerinde 

daki taslara yatırırlar ve oradan uzakla. iki oda ,.e dol::ıp. 
lkincl kat: Bir merdiven başı üzednde 

şırlar. yük, dolnp, bir odıı, zemini çinko ciöşeli 
Hindistanda Sürat şehri civarında üç, bir taras mc,·cuttur. lMn içinde elektrik 

Karaci yakınlarında ise iki sükOt kulesi tesisnıı vardır. 
vardır. Bu iki kuleden birisi dolan ke- SAHASI: 36 metre murabaıdır. Bahçesi 
rnikleri kaldıracak adam bulamamak yü yokııır. 
zünden metrtik bir haldedir. Resmini HUDUDU: Saı:? tararı Benson hanesi, sol 

lımıfı Kosl Yorsl vercseleri hanesi, arka-
koyduğmuz ikincisi ise açıktır. Ve AveS- sı: Mehmet efen eli me) lıtınesinln bahçesi, 
taya inananlar cenazelerini bu kulede • ön ii mektep caddesi) le ın:ıhduııur. 
bırakırlar. 4/12 hissesi nrtıırmnya (ıkerılmış olan 

Merasim zamanlarından ba§ka zaman işbu gayri menkuliin tamamına ehlivukuf 
larda kulenin yanına yakla~mak mem.. ınr:ıfından (1872) bin sekiz yüz yclmiş iki 

lira kıymet takdir edilmişlir. Arllırm:ı 
nudur. Kulenin dıvarlarınm bittiği nok· peşindir. Arıtırmnyıı iştirak edecek müş-
talarda yapılmıs ufacık kulübelerde otu- terilerln kıymeti muhnınınenenin % 7,5 
ran silahlı adamlar kuleye yanasan ya- nishctlndc pey akccsi Yeya miııt bir h:ın
bancılan atesle kar~ı1arlar. Buranın kanın ıeminııı mektubunu hıımıl olmaları 

icabC'ıler. fotoğrafını almak da memnudur. Geçen. 
l\fülerokim \'Crgi. lnıızirııl, tenvirlye \'C 

lerde cesur bir tayyareci hu kulenin çok vnkıf borçları horçlııyıı nitlir. ,Arıırmıı 
yakınlarında uçmu5 ve gördü~funüz fo- şnrlıınıncsi :!7.7·!l38 tnrihine ınn~:ırlif çnr· 
toğrafı almıstır. lngiliz gazcte!erinde in. şnnıbn glinü dnire<le nınhıılli mnhsusuıın 
tişar eden bu fotoğraf A\·ec:taya inanan. talik erlilcccktir. Birinci nrtırnın ı 2-9-
lar arasında ı;;iddctli bir infial uyandır- 938 t:ırihinc nılisndif cuma günü dairemiz-

de s:ıat ondan 12 ye kndnr kra cılilccek 
mış ve mukadder..:ıta hücum eden İngiliz lfüfnci nrııırınnda bedel kıymeti muh:ım-
gazeteleri Hintliler tarafından protesto e. mencııin % 75 ini huldu~u tnkdlrde ü~tıe 
dilmiştir. bırnkılıt. Aksi l:ıkdirde son nrltınnanın 

taahhüdü lıakl kalmak üzere nrttırmo on 

·Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Bundan ba§ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 
20.000) liralık iki ndet mUkMat vardır. 

. l'ilanb1ıl Beledivesi ilanları 

1 -~rustos 1938 tarihinden itibaren İstanbul Belediye sının içinde toptan ve 
perakende satılacak etler için aşağıda ~ös terilen azami fiyatlar tesbit olurun~tur: 

Toptan Pcrakendf 
Kr. Kr. 
~3 38 
35 40 
40 45 
35 40 
27 32 
28 35 
20 25 
20 25 

Keyfiyet alakadarların malfimu olmak 

'Karaman 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Kuzu 
Sığır 

Dana 
Manda 
Keçi 

üzere il<nr olunur. (4946)~ 

beş ~ün cloha temdit edifcrck 17-9.9381 Beyoğlu kaymakamlığından: Bulun muş S.M. Opelin 1932 tasmalı Seta cins! 
tarihine mü :ıclif cumartesi gOnO saat 10 bir av köpeğinin 5 gün içinde sahibi çıkmazsa satılacaktır. (4936) 

ZA Yl - 4:>!'10 ııumarolı şoftir ~1ıllyeınn
memf, mua)cne cüz.dnnımı, kaz.anc kliğı. 

flımı otomobil ehliyet korneml, nüfus kA. 
f:ıdımı, 3922 nunıarnlı :ır:ıba pliık:ı nmna
r:ısını \'C nrnhanın lrnzonç karnesi ile mıı 
nyenP r!lzd:ınımı znyi ettim. Yenisini nln. 
caAımdon eskisinin hiikmil yoktur. 

$of 6r Halil 

darı 12 ye kadar ıinlrcdc ynpılnctık ikinci 
nrıtırma neticesinde en çok nrttıranın üs
tünde bırakılncnktır. 200.& No. b icra ve 
irJ;is kanununun 126 ııcı mnddesine te\'fi
kan lınklnrı tnııu slrilleriylc s:ıhit olınıynn 
ipotekli nln<'nklnrlıı tllAcr nl!lknd:ıranın ve 
irtifak hukkı o;ahiplcrinin bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve masarife dair olan iddi-

nlnrı nın ııan tarihinden illbnren 20 gfin 
ırnr!ındo e\'rakı müsbitel~riyle birlikle 
dairemize hildirınelerl J1'ızımclır. Aksi tak· 
dinle hcıklnrı tnpu sicilleriyle snblt olmı. 
yanlıır Hlış bedelinin paylnşmosınclnn ha
riç kalırlar. l\l!llcraklm \'ergi, tem·irlyc ve 
tonzifiyeden ibaret olan belediye rusumu· 

nu \'e vakıf icarcsi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. 20 senelik taviz bedeli müş 
teriyc aittir. Dnhn rozla malCimnt almak 
isteyenlerin 937 /2790 N'o. lı dosyada mc\'• 
cut evrak Ye mıılıollen haciz ve lııkdirl 

kı)"ınel rnponınu söriip anlıyacokları ilı\n 
olunur • .(26300), ,.. 
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inhisar sofra tuzunu satanlara 
inhisarlar lstanbul BaşmlldürlUğUndeo 
Şimdiye 'kadar beher kilosu toptan "9,50,, ve perakende olarak ''12,, ku-

ruşa satılmakta olan sofra tuzları fiatından 15 - 8 • 938 tarihinden itibaren 
birer kuruş indirilmiştir. Ellerinde sofra tuzu bulunan satıcıların mevcut

larını 12 Ağustos 938 akşamına kadar bir beyanname ile en yakın satış ıdepo· 

suna bildirmeleri ilan olunur. (4951) 

t HU ~~l~,mm"""""ı,. ~;! To~~~JJ.HilDdH ~ 
ı ~a .. ıı .. kı.·ş.ili•k•M .. ac•a•r•k•a•dı•n•o•r•k•es.tr•a•sı ............... I 
.................................... , 

ÇUBUKLU Bahçesind 
Bu pazar da dahil olmak üzere geceleri Taksim bahÇcsinde okuyan mem-

leketin tanınmış ses san'atkarı _ ,. ~ _ 

Bayan 

M 
Her pazar, gündüzleri 

ÇUBUKLU babçesin~e 
Kemani NOBAR ve mül:emmel bir SAZ BIRLIGI 

refakatında seanslarına devam edecektir. ................................. 

r Bir BOUtin ceUBDIBrlO~BD İ 
Güzelliği kadar şıklığila da maruf 

blr bayan yazıyor: 
"Güzelliğimi cildimin tazeli~ine borçlu· 

yum, cildimin tazeli~i iu JOLI FAM krem 
terine. Hakikaten bir çok kremler kullandım. 

fakat hiç birisinde JOLI FAM kremlerinin . 
güzelleştirici, gençleştirıci hassaları 
bulamadım. •·Gecderi yatarken JOLI FAM'ın hafifce 
yağlı cinsini ve gündüz tuvaletimde yağsız cinsini 
kullandım. Bırinci haftada cildimde hayrete şayan 
bir değışiklik gordüm. İkinci ve üçüncü haftaların 
sonunda hakikaten taze ve cazıbeli bir cilde ve 

,:i!l(ıl! .. 11 parlak bir guzefliğe ı<avuşmuşdum. 
Bu sebeple JOLI FAM ~remleri tualet masamdan 

eksik etmem ve onları bütun Bayan hemşireterime 
tavsıye ederim.,. Bayan M. e. 

' R AS ı içmek isti yeni 
bu birayı son sistem Kelvinatör tertibatı ile soğutulmuş olarak gerek duble 

gerek ANKARA BtRASI için hususi surette temin edilmiş ufak fıçılat 

derununda BOM o NTi BAH CES. nde bulabilir1 

ANKARA ıen~ASD' noın Nefaseti . büyüklerimiz tarafındal' 
TASDİK EDfLMtŞ olmakla bir tecrübe kafidir. 

iyi bir 
MiDE,ıy, 
bir hazLlll, sıhhat ve 

neı'e demektir. MiDE ve 

bazmıruz muntazaman 

MAZON almakla dü

zeltilir. MlDE ve BAR

SAKLARI boşaltır HA· 

ZL'\ISIZLIK ve EKŞi. 

LtGI giderir, vücuda fe

rahlık verir. Alınması 

gayet latif, tesiri tabii, 
kolay, zararsız ve kat'!· 
dir . 

Müdüriyet 

- Sayın Ba1Janlar 
Hayatta muvaffak olmanın sırn güzel ve ;ti.,.lı 

f!lİ! elbise giyinmt.!kle kabildir. 

Her türlü elbiselerinizi ve tuvaletlerinizi aJBi"~ 
reste en yüksek İtçilikle en ucuza temin edebilirt~ 

Anj 1 Hanci8 
·çı~ 

İstanbul Sultan Hamam çı 
Fındıklıyan Han No. 34 

...... - .... 1 ... llr. KAmll Gören 
Şi§li Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehassısı "' J} 

Beyoğlu Taksim, istiklal Caddesi (Os'keperan Apartımanı ?l 
Mavi köşe üstU Telefon: 40128 /! 

Pazardan başka hergün saat 15 den 19 a kadar 

PORTATİF R ON T GEN VARDIR. ~ 

-----------------------------~-
Dr. SAADET Kamil G Ur e JJ 

Emrazı Jntııniye Hastanesi Röntgen mütehassısı 

Kadıköy Rönt~en Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 

TAM YER L i 

AP' ı ~ 

, ' 
U ykus uzluklarda 1 

T~_rnacı ve kaynakçı 
Aranıyor 

1 - · Zonguldak için modern torna tezgahlarında her nevi madeni işleri 

yapacak kabiliyette mesleğin icabettirdiği malOmata sahip, sınat, resim ve tor
na hesaplarım layikile bilen ve muhtelif torna tezgahlarında Ol} kadar tor
nacıyı nezareti altında çalıştırabilecek birinci sınıf bir tornacı ustası ile, 

2 - :'o.ıfadeni işler için dört tornacı, 
3 - Oksijen ve mütemadi ve mütenavip cereyanlı elektrik kaynaklarım 

iyi bilen bir kaynakçı alınacaktır. 

1 İsteklilerin 3. A!:rustos 1938 tarihine kadar Tophane posta kutusu No. 81 
adrec:ine mektupla müracaat etmeleri. · 

/!iLi 

Akay işletmesi müdürlüğ!inden : 
Haydarpaşa, Kadıköy Adalar tarifesinde yeni tadilat 

Dairelerde çalısına saatlerinin yeniden tayin edilmesi sebcbile Akay 
i5letmec;i vapurları yaz tarifelerinde evvelce yapılmıs olan tadilat kaldınla. 
rak matbu tarifenin, aşağıda yazılı seferler müstesna, aynen tatbiki karar

. laştınlmıştr. 

1 

Yeni tadilat şunlardır: 

H. Paşa - Kadıköy hattında: . 
1 - 46 No. lı sefer Köprüden saat 16,45 yerine saat 16.30 da hareket 

edecektir. Bu vapurun banliyö trenile bağlantısı vardır. 

Adalar hattında: 
2 - 150 No. lı sefer Köprüden saat 16,30 yerine saat 16,25 te hareketle 

Kınalı, Burgaz, lleybeliadaya uğnyarak B. Adaya gidecektir. 
3 - 167 No. 1ı scf er B. Adadan saat 17,50 de hareketle doğruca II. Pa. 

şaya L~71yarak Köprüye gelecektir. 
4 - 109 ~o. 1ı sefer B. Adadan saat 7,15 yerine saat 7,05 te B.Adadan 

7,15 Heybeliden, 7,30 Burgazdan, 7,45 Kınalıdan, 8.15 II. Paşadan, 8,35 Küp. 
rüye gelecektir. 

5 - 115 No.lı sefer B. Adadan saat 8,00 yerine saat 7,50 de hareketle 
8,50 de Köprüye gelecektir. 

Anadolu hattında 1 ' 
6 - ı 56 N"o. 1ı scf er Köpruden 17 .30 yerine 16,30 da hareket cdecektk. " 1 

Sonra eliyle çantayı 11.op .. 1-· • t 
- Ha di bakalım.. Tut caddeyı 

Umumi bir rağbet 
'<azanmış olan: 

tath bir uyku 
tem1n eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

·tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim- ı 
yevi zehirli hiç bir ~ 

madde yoktur ı ------1""'"' "''"netennın AN l'l VIRUS ıle ""'"' '" " ve Otş basut ;.eın~ 
1 

memelerinin her türlü iltihaplar· ·. cerah atlenrniş fistüllerde. 1\ Acele satıhk memelerinin tedavisinde daima muvaffakı vetl<' şifayı temin eder· !.· Ş: 
ŞARK tSPENÇIY ARl LABORATllARI T. 

ev eşyası ' • ·.: ·:'~ r·-.·. ~ • , ' ' J. -
Komple iki ki§iiik karyolayı havi yn- E • l M • d •• Ü "' • d 

tak oda takımı, Philips marka 937 mo- A m n 1 ye Ü ur 1 g iı o en : ~ 
del 6 lambalı mükemmel bir radyo, bir Müdüriyetimiz için 20000 litre benzin almması açık eksiltrne::0,~ adet ayaklı Navman diki~ nakış makinesi Benzinin beher litresinin muhammen fiyatı 15 kuruş 75 santim u• 

vesair ev eşyası azimet dolayısiyle ace- [tı 237 liradır. .....; 
le satılıktır. Talip olanların Bomonti bl. . . . .. .. .. .. . url~ • 
ra fabrikasında bay o. Borisavloviçe Istcklılerın şartnameyı gormck uzere mudurıyct hesap rneJl'l bC.;l~ 
mUmcaatlan. meye it~irak için de 5.8.938 , cuma günü saat 12 de vilayet muhac;c 

de kurulu komisyona müracaatlan _(4621)~ 

-· Bigorn içeriye girerken: 


