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Askerimiz 
vazife 

Halayda yerleşerek 
almış bulunuyor 

Halayın • 
sevıncı 
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A lt©ılt l\Jı rrlk .... , ................................. __ 
Atatürkün telgrafı 

sevin·ç ve minnet 
göz yaşlBrile okunuyor 
Hariciye Vekilimiz 
beyanatta bulundu 

Antakya, 7 (Haber) - Türk askeri· 
ne kavuşan Hntnylıların baJ.Tamı, ilk 
günUn hararet ve heyecanını muhnfaza 
Cdcrck devnm ediyor. 

Gönderilen binlerce şilkran telgrafına 
Ulu Şef Atatilrkten gelen cevap, Ha
taylıların sevincini sonsuz bir dereceye 

09"" Devamı 12 incide 
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IJayfada bir bomba ~~ 
22 kişiyi öldür dü 
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a a bir müddet C\\'Cl yalıudl mnlıall cleı iııclc Araplar tarnfınılan çılmrı an 
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Kadın lJÜzünden 
Bakırköyünde bir genç 
. arkadaşını bıçakladı 

Bır genç de Kadıköy vapurunda 
n.. sevgitisitıe ateş etti 

dın u~ ~~at on beşte Bakırköyünde ka. 1 kadaş ıdün tekrar çatışmışlar ve bu sı· 
YUzundcn b. . 

t ur. Cc . 
1
. gene ır cınayet olmuş· rada gözü kararak Recep, belinde bu-

k vız ık mahallesinde H 
ağında 6 amam so- lunan büyük bir kamayı çekerek arka-

S b numarada oturan Re 
a ahaddin K cep ve daşının sırtına saplamıştır. 

bah . urtay arkadaştırlar, Sa· . . .. 
addın itaşyon 1• t . .:ı Sabahaddın bu darbe ılc kanlar ıçın. 

\re b· nşaa ın..,a ameledir· . 
.. ı ır kadını Stvmc,,t a· l f k ' de yere yuvarlanmış Ve etraftan yctı· 
•u kadın K c ır er, a at ay. ~· 
lcb la Recepte son bünlerle m·· • şenler Receqi kanlı bı~agıyle tutmuş-

et Pc d . una 
kada 

1 
y a etmış ve bu yüzden iki ar- lardır. 

hr. ~1~ ıraları müthiş surette açılmış- Derhal hastaneye k~ldınlan Saba • 
ltadın1 t sık kavga eden ve biribirlerın.. h addinin yarası ağırdır. Bıçağın ciğer. 

erketti ~ • 
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.JJ ~~<O) ifil y~ ©! a 
Tugyan fe!aketi 

382 ölü, 192 kayıp, ı 
287 yarah var 

Tokyo, 7 (A.A.) - Dün akşam nC'şrc· 
dilen resmi raknmlara göre tuğyan neti. 
c<>sinde vukubulan zayiatın bilançosu şu· 

dur: 
382 ölü, 192 kayıp 287 yaralt . 400.000, 
ne yakın ev harap olmu§ .-eyn sular tara 

fmdnn götürülmüşltir. 

Yeni feyeın rı l ar 
Tokyo, 7 (~ .A.) - Kobe mıntakasın

da rnkubulan tuğyanlar neticesinde 600 
kişinin öldüğü ve 200 kişinin yaralandı

ğı resmen bildirilmektedir. Tuğyan faci · 
a.:;ı kurbanlarının hakikatte daha çok ol. 
masından korkulmaktadır. 

S on dakikada gelen habe rle r 
Tokyo, 7 (A.A.) - Saat birde tui;')•an 

kurbanlarının miktarı Kobe mıntakasın
da bini g~miştir. 230 ceset bulunmuştur. 
637 kişinın yaralandı&rı ,.c 463 kişinin de 
kaybolduğu tesbit edilmiştir. 

llllııuuııUlfllllllılttııııtN~ı-...111111111 

Yeni tefrikalarımız: 

Madmazel 
Şeytan! 

Soıı derece meraklı casusluk 
romanı 

Milyon 
avcısı 

Macera romanı 

Bugün başladı 

Hataqın kurtuluşu dolayzsile 
gönderilen telgraf /ara 

Cevap veriyor 
İstanbul: 6 (A.A.) - Reisicumhur Atatürk Hatay'dan aldıkları tazim 

\'e teşekkür telgraflarına a~ğıdaki cevabı vermi~lerdir: 

"Sizin için artan saadet ve refah dilerim 
K. Atatürk,, 

Reisicumhur Atatürk, yurdun her ta rafından gelen ve vatandaşların se
,·inç ve heyC'canınr bildiren telgraflara aşağıdaki ce\·abm Anadolu ajansı va
sıtasile ibla&rrnı emir buyunnuşlardır: 

"Hatay milli meselemizin dostca tedbirlerle müs
bet neticeye ulaştırılmasından duyulan sevinç ye
rindedir. · K. Atatürk,, ........................... , ........................................................................................ . 

Çinde muharebenin 
birinci yıl dönümü 

Çan Kay Şek Çinlileri yeniden 
·mukav me e teşvik etti 

r ---"'{'.' 
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Kanton f:il'lıirııtlc bir hombardmumllnn sonra .. • 
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Yalova modern bir 
banyo şehri 

haline geldi , 

r aloııa)1a giden gauteriltr ımfm 
.-: l"azısı 4 üncüde 
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dladi&efec, fiAicte 

Hatay 
etrafında ••• 

Yazan: Nizamettin Nazil 

Büyük şerefli Türk ordusuna mensup 
ilk kıtalann Hataya girişi, Uzkıye'nin 

yanıbaşmdan Payasa uzanan kıyılardaki 
dalgaların sesini değiştirdi. Hataylı iz
cinin ve Hataylı mektep kızlarının E ile
rindeki bayraklar, Türk taburlarının ö. 
nünde dalgalanan süel sancaklara baka
rak dalgalanışlarını ayar ediyorlar. 

Yad ilde, Yabanda dalgalanan bir bay
rakta sıla hastalığına uğramış bir Meh
metçiğin gamlı gamlı düşünüşünü andı

ran bir durgunluk sezilmez mi? 

Hataylı Türkün elindeki bayrak, iki 
gündenberi sıla hastalığından kurtul • 
muş, gamını, kasavetini atmış ve: 

- Benim gibi dalgalan! 
Der gibi geçen tabur sancaklarından 

alacağı tempoyu almıştır. 
Hangi ordudan bir kıta bir toprağa 

girmiştir de bizim ordunun bir kıtası gi. 
bi sevilip kucaklanmıııtır? 

Hangi ordudan bir kıta, bir toprağa 
girer de orada yaşıyanlar, Türk ordu
sundan bir kıta girmiş gibi ırzlarını, mal. 
larınz, can ve şereflerini emniyet altına 
girmiş sayarlar? 

18 yıldanberi medeni bir devletin 
mandası altmda yaşıyan Hataylının bay
ram yepışındaki co~kunluk bu iki suale 
çok dikkate şayan, beliğ bir cevap ver. 
mektcdir. 

Hataylı bayram yapmaz da, kim bay
ram yapar? 

Elbette bayram yapacak? Elbette se
vincinden çıldırır gibi olacak. Zira on 
sekiz yıldanberi, işte ilk defa olarak 
Antakya ve İskenderun evlerinde insan· 
lar yarmlarmdan, yarın yiyecek bula .. 
caklanndan, yarın yakalanıp sürülmeye
ceklerinden, yarın bir sokak başında öl· 
dürülmiyeceklerinden emin olarak yn. 

taklarına girebiliyorlar. 
' Hatay topraklarına ayak bastıkları an· 
da yalnız Türk çokluğuna emniyet bah, 
eetmiş olan krtalarnnızm, geçen her sa· 
niye bizi istememiş olanlarm gönilllerini 
zaptettiğine ve onlara da ummadıkları 

'derecede yUksek bir emniyet duyurmak
ta: bulunduklarına inanmalıdır, 

Kıtalarımızın Hataya girişini, Fransız 

gazetesi "Le Temps.. şu cümle ile izaha 
yelteniyor: 

"Türk askerlerinin Hataya girmeleri 
mahdut bir arazi üzerinde, tamamiyle 
muvakkat ve sadece sembolik bir askeri 
fş birliğinden ibarettir.,, 

Böyle laf mı olur? Niçin "Mahdut bir 
arazi üzerinde,, kaydı kullanılıp ta 
''Türk ekseriyetin bulundı..ğu mmtaka -
larda,, denmiyor. Niçin bizim bulunu • 
§Umuz "muvakkat,, oluyor da mandater ı 

devletin bulunuşu "muvakkat., olmuyor? I 
Bizim asker! iş birliğimiz "sadece sem 

bolik,, bir mahiyeti haiz olabilir. Fakat 
ancak §U şartla : 

"Halayda tekeffül etmiş bulunduğu • 
muz emniyetin her hangi bir şekil ve 
surette ihlal edilmemesi,. şartiyle ... 

Ttirk krtalarının Hatayda bulunuşunu 
bir bostan korkuluğu kurmuş olmak su. 
retinde tefsire kalkışanlar, ancak ken· 
dilerinl aldatmrş olurlar. 

Hataydaki vazüemiz asla "Mahdut bir 
arazi,. ye inhisar etmekte değildir. Zira 
biz Türk ekseriyetin bulunduğu mınta

kalarda muhafaza vazifesi almış bulunu· 
yoruz. 

Hatay topraklarının asgari yüzde dok
l&Jl dokuz "ba tapu,, Türk malı oldu· 
lau IÖl'8 "mahdut,, addedilen mınta. 
hmma .. ytlzde yQz Hatay,, suretinde 
anlaşılmuı akla daha yakın gelir. 

Nlzamettfn NAZİF 

Gönül ferı11an 
dinlenıez, diyor! 

01~ v~ş;olfll@a ~"ır ©ı©lam0 l~®ın.©Jnırn@.f®!fil ~~ ~aş 
klb!ı~lQık lQ)Dır ~o~ua ce~Delill©.10 

Holivudda 78 yaşındaki bir adam 26 
yaşındaki - yani kendisinden 52 yaş kü
çük - bir kızla evlenmiştir. 

Cipsi Smit ismindeki bu ihtiyarın böy. 
le bir genç kızla evlenmesi bütün IIoli
vudu alakadar etmiş ahali gelinle güveyi 
görmek için koşuşmuştur. Fakat, düf,rün 
çok az bir davetli ile yaprlmrş, hariçten 
kimse çağrılmamıştır. 

Buna mukabil, halk, bulundukları o. 
telin önünü çevirmiş, bunun üzerine polis 
ahaliyi dağrtmak için silah kullanmaya 
mecbur olmuştur. O esnada relinle gü

vey de otellerinin penceresinde görün. 
müşler ve halkı selamlamışlardır! 
Düğün günü Cipsi Smit bulunduğu bir 

beyanatta şöyle demi;tir: 
"Kendimi birçocuk gibi hissediyorum. 

Bütün dünyaya ilan etniek isterim ki. 
aı;k yaş dinlemez. insan her ya~ta seve.. 
bilir ve $evg;i olunca başka hiçbir şeyin 
lafı bile olmaz .... 

Pıre!rnsU~ır ~o;g 

~~~oır<§loDar R 
Romen ve Çek prensleri 

büyük hir düğüne 
hazırJan1yorlar 

Klam 

Bir pazar gUnti Budape§tede 15, 16 
yaşlarında iki kız, gezmeye çık1yorlar. 

Bunlardan biri Klaradır, diğeri de Mar· 
ya. Giderlerken Maryanrn annesi: 

- Sakm geç kalmayın, diye tenbih 
ediyor. 

Marya: 
- Kalmayız, diyor, dokuza kadar mu

hakkak geliriz. 
Akşa~ oluyor, karanlık basıyor, saat 

dokuzu geçiyor. Kızlar gelmiyorlar. An· 
neleri sabaha kadar bekliyorlar. Gene 

gelen yok. Daha böyle bir hafta bekli
yeceklerdir. Polis te kızların ne olduğu
na dair malümatr ancak o gün alacak • 
.tır. 

Ertesi pazar, Maryadan annesine bir 
mektup geliyor: 

"Se":;lll anneciğim: 
"Sakın m<.'rak etme. Biz giizel 

bir !'atoıla;vıı: Uir prC'ns !)atcsu . Bn.h 
~ede çiçekler rnr, bilyük bir hanu 
,·ar. Rahatça ~ok iyi; çok mesu · 
doz .. ,, 

Kızlar hangi prensin şatosundalar? 

.Mektubun nereden verildiğine bakarak 
bunu bulmak kabil. Fakat buna !Uzum 
kalmadan ertesi gün Marya geliyor. 

- Klara nerede? 
- O şatoda kaldı. Ben geldim. Gene 

gideceğim .. Yol parasını prens verdi .... 
Şato, prens ... Kız bir peri masalı ya

şar vaziyettedir .. Biraz kendin~ geldiği 
vakit anlatryor: 

Pazar gUnü gittikleri bir adada kar· 
şılarına iki genç çıkmış. Onlarla tanış • 
mıglar, konuşmuşlar, gençler kızları be· 
ra.ber bir deniz gezintisine davet etmiş
ler ve kotralarına alarak şatoya götür
müşler. 

Ziyafetler, tilrlü hediyeler, eğlence -

lI oliırud sahinlerini bile isyan rttiren çift 
- - - - -- - - -----------

Faşist şefler ateş 
çenbt. rinden geçiril iqor ! 

l talyad;ı faşbt partisi erkanının sıkı ) 

L .. <hıet ımtuıanıııdan ge.,:ırncı:'-ğıııı yaz ı 

ını~tık. Parti şubelerinin başında ve ıda · 1 
re:;inde bulunanların, mıntakalarındaki 

gençlerin §efi sayılacağr için, iyi bir spor 
cu ve atlet olmaları isteniyor. Bunlar, 
ata binebilecekler, yüksek ntlıyacaklar, 

iyi yüzecekler ve koşacaklardır. 

Bunun için yaprlan imtihanlarda çok 
zor tecrübeler de \·ardır. Bunlar biri şu
dur: 

Yerden bir metre kadar yübeklikte 
bir demir çenber asılmıştır. Çenbt'rin et. 
rafı gazlı bezlerle sarılmış ve tutuşturuL 
muştur. Bu ateş \"C alev dairesi içinden 
atlıyarak geçecek olan, çenberin biraz u
zağından hız alıyor ,.e sıçrıyor. Hiç hir 

lor ..... Kızlar ancak bir kaç gün sonra 
ruyalarından uyanmışlar ve evlerini dil· 
§Ünmeğe başlamışlar. Fakat pek te en
dişe duymamaktadırlar. Çünkü iki gen· 
cin kim olduğunu öğrenmişlerdir: 

Bunlardan biri - ııatonun sahibi - Ro 
manyanm prensi Odeskalki'dir, diğrri 

de Çekosl0vakyalr prens Anton ... 
Marya gelip annesine meseleyi anla

tınca Klarnnm babası kalkıp şatoya gi. 
fli.yor ve prenslerle kavga ctmeğe ha • 
zırlanıyor. 

Fakat, prens Odakalki müstakbel ka
yın pederini büyük bir hürmetle karşı· 

layor ve: 
- Kızınızla evlenmek arzusundayım, 

diyor. 
Bu sırada diğer prens hastalanarak 

yatmıştır. Hastalığına sebcıp, arkadaşı 

kadar zengin olmadığı için Marya ile 
evlenememesidir. Kızların şatodan git-

' mesine de bunun için müsaade etmiştir. 
Fakat, prens Odakalki Klara ile evle -
nirken arkada§ının da .Marya ile evlen
mesini istiyor ve paraca ona yardıma 

karar veriyor. 
Yakında yapılacak düğünlere faali-

yetle hazrrlanmaktadırlar. 

yeri aleve değmeden geçmesi lazım .. Alev 
ler insa'.1m gözünü ka artmaktadır .. Sr· 
cak kavrucu bir derecededir ... 

Bu zor imtihanda muvaffak olan pek 
azdır. Bunun gibi daha birçok müşkül 

tecrüebleri atlatanlar vazifelerinde kala· 
cak. diğerleri çıkartlacaktır. 

L~h enstayn 
prensliği 

Almanya tarafmdan işgal 
cdııeceğı şay u h.trım tekzip 

ediyor 
Bem, 6 (A.9.) - Havas ajansının mu 

habiri bildiriyor: 
Resmi lsYiçre mahfillerinde Lihtcnş· 

tayn'ın Almanyaya ilhak edileceğine da. 
ir malfımat me\·cut değildir. lsviçrenin 
bitaraflığını tanımak suretile bir dostluk 
eseri göstenniş olan Almanyanın tarzı 

hareketine gelince bu devletin bir uçtan 
öbür uca geçerek Lihtenştayn'da bir ce· 
bir hareketi yapmasına kat'iyyen ihtimal 
verilmemektedir. Böyle bir hareket lsviç. 
re ile bu prenslik arasındaki gümrük, 
posta \"e para mukavelesini ihlal edecek 
mahiyettedir. 
Zanedildiğine göre Almanyamn Lih

tenştayn'a ka!'§ı bir cebir hareketi yap
masr ihtimalleri hakkında İsviçrede çı. 
kan yazılar bu prenslikte nahoş bir tesir 
uyandırmıştır. Bu tesirin yan resmi akis 
leri lsviçrenin siyasi makamlarına kadar 
gelmiştir. 

L htenstav da tekzip ediyor 
Yadur, 7 (A.A.) - Lihtestayn hükQ. 

meti bir tebliğ neşrederek. Alman kıtala
nnm memleketi işgal etmek için hudud
da toplandığını tekzip etmiştir. 
Tebliğ şunlan ilave etmektedir: 
Almanyanın memleketi askeri işgal 

altına almak hususundaki herhangi bir 
tasavvuru mevzuubahs olamaz.,, 

li.UHUN 

MiUi zaferleriınizi 
unutmayalım ! 

D()flr"KÜ "Son Posta.. arkadaşzmz:.ın 
balçmakale~indc bir dalgınlık eseri

ne tesadüf cdiliyordıı. lJuuiinkü "Kurun,, 
buna işarel ederek şöyle ya::.ıyor: 

"Son Postanın diinkü başm:ıkalesinde 

şu satırları okuduk: 
"Ililiıl çıktı~ı yere giremez! Bu meşhur 

söz on sekizinci ve on dokuzuncu asrı ken_ 
di elleri ile id:ıre etmiş olanlar tarafın. 

dan ortaya atılmış ve batla Ü~ınanlı iınpa
ratorluıtu ile dostluk yaptıkları zamanlar. 
da bile gene onlar tarafından değişmez bir 
düstur gihi tatbik edilmiş olan bu pren
sip, rliindenbcri ilk defa olarak iptnl cdi1-
miş lıulıınuyor. Hil:il o c:zcll şnn ,.e şerefi 
ile, dalgolıına dalgalana, Türk çocukları. 

nın onıuzlarnıda, siyasi olduğu için kıy. 

meti daha hüyük bir muzafferiyet ile çık
tığı yere tekrar girdi! ,. 

::\lilll mücadele içinde yapılan Franklen 
Buy:ron muahedesi, Kars muahedesi, son_ 
rn Mudanya mütarekesi, ıfoha sonra Lo
zan muahedesı hep hilali çıktığı yerlere 
götürdüğüne göre Hıı taya Türk askerinin 
girmesi ile bu hadiseyi ilk defa olmuş 

gibi göstermek millt tarihimizin büyük 
zaferlerini pek çnbuk unutmak değil mi
ıl ir?,. 

CUMHURiYET 

Mukayese 
A BIDIN Dauer bugünkü "Naima mı 

hmu,, siitununda Osmanlı imparatorluöile 
Türkiye cumhuriyeti arannda iki muka
yese yapıyor: 

"Henüz Sultanı talebesi idim. !simleri 
hatırımda yanlış kalmadise Orlando ve 
Tübini isminde iki taUisu frenginin gali
ba 35-40 bin Jiralık kadar haksız ve ehem 
miyetsiz bir alacoklarını Osmanlı impara
törlu~ıı vermemekte ısrar etmişti. Koca
man bir Fransız donanması l\lidılliye gel. 
di; toplarını şehre çevirdi ve karaya as. 
kcr çıkararak gümrükleri işgal etti. Güm. 
rük varidatından bu haksız alacaAa teka. 
bül eden miktarı birkaç gün müddt>tle ceb 
ren aldıktnn sonra çekilip gitli. Aciz ve 
nı iskin saltanat, yalnız prolestolcr gönder 
mekle iktifa etmişti. 

Bir Osmanlı fmp::ırator?uğu karşısında
ki o cebbar Fransayı, bir de Türkiye cııın 
huriyeli kar,ısındakl Hataya ait hnkları. 

mm kabul ve tasdik eden nazik fran,tı:rı 
mukayese ediniz; saltanalla cumhuriyetin 
harici siyasellerini, politika alemindeki 
mevki ve nüfuzlarının derecisnf anlamış 
olursunuz.,, 

"Meşrutiyetin ilk yıllarında, .'.\Iısırı ziya. 
ret eden f ngillcre kralı, Kamil paşayı sa
Aına oturtarak bir resim çıkarmıştı. O za_ 
ıııan, bundan mana çıkaranlar ve J\l'lmil 
paşa iş başına geçerse lnı;ıilterenin Osman 
lı devletine karşı dost hir siyaset takip e
deceğini umanlar olmuştu. Balkan harbi 
z::ımnnıııd:ı, Kfımil paşa S::ıdrıazamdı; fn 
cıilterc Osmanlı imparntorluğıına tnmaınL 

Je nıunrız ve muhasım bir :ı;iyaset tnkip 
etti, 

Bir Osm::ınlı imparatorluğuna karşı o 
bedbaht f ngiltereyi, bir de bugün Türk 
dosllu~hına ımımi loymet veren hayırhnlı 
1ngi1tereyi, mukayese ediniz; Mllanatln 
C'umhuri:retin harici siyasetlerini ve poli
tika Alemindeki mevki ve niiruılarının de· 
r<'cesini anlamış o1ursunuz . ., 

'rAN -
Boğazdaki yalılar 

M.ZEKERIYA Sertel yazıyor: 

"Oojt:ızın ötesinde berisinde ,·aktile bü
yük servetler sarfedilerek vücude getiril· 
miş kıymetli yalılar vardır. Mesern. Balta
lim:ınınd::ı ~nhık s:ıdraıam Ferit paşa ya, 
!ısı, Beykozdakl Abrnhaın paşn kö1kü, bu
gün para ile yapılamıyacnk kad::ır kıymet
li tezyinalı Jın,•idirlcr. Ilu köşk \'C yaJı]a, 

ra benzer rlaha ne k:ıdar bina vardır ki, 
bugün metruk bir hnlcledir. Zamanın yıkı
cı eli bu kı:rmclli hinalnrı hergün biraz rla 
ha tahrip clmckteclir. 

Halbuki hu yıılı ,.e köşkler küı:ük Jıir 

himmetle mcyrl:ına çıkarılarak birer otel 
haline k::ılbrdiklıilir. Yazın 1st:ınhu1a gel· 
mck istiyen biıılerC'C Mmrlı floğ:m tercih 
ederler. Fnkat burada oturacak yer buln
mnzlnr. Bu yalılar 7-<'nRin Mısırlılarn birer 
5ayfiyc vnzircsini ~örebilir. 

Acaba bn yolılar ve köşkler kurtarılıP 
böyle faydalı bir hale kon::ımaz mı? 

Aydın orta okulu 
112 mezun verdi 

Aydın, (Hususi) - On sene evvel •
çılan ve şimdiye kadar 234 mezun ve
ren Aydm orta okulu bu yıl da 23 il k121 
ve 89 u erkek olmak üzere 112 mezun 
vermiştir. Böyelce dokuz senede orta er 
kulumuz memlekete 516 orta tahsil gör
müş genç kazandtrnııştrr. Bu ),1 alıntın 

netice geçen yıllardan daha iyi ve dahil 
verimlidir. 



"/ TEMMUZ - 1938 

:.i{,a 11ata dait ... -
Yaz saati 

B lRKAÇ gündenberi resmi daire· 
lcrde ve bazı hususi müessese • 

lerdo çalışma saatleri değişti: saat sc· 
kizden ikiye kadar .. 

Daha yeni tccrilbc edile-n bu usul. Ö· 

teki f;Chirlcrimizdc nasıl kar§ılandı bil· 
rniyorum ama lstanbul'da hangi memur
la konuştumsa pek memnuniyet göster· 
rnedi. Ynşnma tarzımızı birdenbire de
ğiştiriveriyor; hem de muvakkat bir zo 
rnan için; bir iki ay sonra gene c~k i 
tarza dönmek üzere ... 

Sekizden ikiye kadar, yani altı saat. 
öğle yemeği yemeden fasılasız çalışma. 
Sekizde iş başmda bulunmak için me -
murun evinden yedi buçukta, biraz u· 

zakta oturuyorsa, yediyi çeyrek geçe 
tıkması lıizımgelecek. Hele Adalarda, 
Pendik' tc, Kartal'da, Boğaz'm Uçüncü 
rnıntakn köylerinde oturanlar altı bu
çukta, altıda vapura binecekler. 

Belkı fena ediyoruz, fakat bizd{l mu· 
fassaı sabah kahvaltısı yı:ımek adeti yok 
tur, biraz peynir. zeytinle bir dilim, ni-

ha~·et iki dilim ekmek, işte o kadar. Bu 
kadar gıda illi! altı saat. hatta sekiz l!aat 
durmak kabil değildir Öğle yemı>ğinln 
de vakti değişecek: akşam yemeğini de 
hiç olmazsa bir saat sonraya bırakmak 
liıznngelccek. Bunu sabahleyin erken 
kalkmak znrurcti ile uzlnştırmak bilmem 
nasıl kabil olur? 

Acaba böyle sekizden ikiye kadar ça
lışmak usulUnü bütün seneye teşmil et· 
rnek nasıl olur? Bence o, bugünkü §C· 

kilden daha münasiptir. çünkü ya§ama 
tarzımızı ta.mamiylo değiştinneğe mec· 
bur oluruz. O zaman - zaruret icabı - sa 

bahle)in sıkı kahvaltı etmek adetini e
dınfrjz; belki iki öğün yemeğin birini 

aabahleyin, birini de öğle fistU üçtP, üç 
buçukta yeriz. Fakat bu yılda iki ay i· 
tin olamaz. 

Şimdi dünyanın l1emcn her tarafında 
~azın saatler bir saat ilE'.J"i alınıyor. Es-
i{ a . 1 en gece geç yatıp sabahleyin de geç 

ka11nı111ar için: "Gündüz gün ziyanı, ge

ce mum ziyanı,, derlerdi. Yaz saati bu
na rnani oluyor. Bizde do yaz saati tat
b'k 1 edilse memurlar her günkti hayat-
larını dcğıştirdiklerinin farkına varma _ 
dan . 1 • • 

ış crıne bır saat evvel gidip evleri· 
ne bir saat önce dönecekler. Gerçi ,·az 
8a • 

ati bir yalandır: Saat on birken on iki 

<lernek .. (Yalan dedim ama itibari i~ler-<1 • -0 ~"alandan bahsetmek pek doğru de· 

füldir.) Fakat işi kolaylaştırıyor, sabah
tan da, akşamdan da bir saat kazandın· 
l'or. 

Yeni usuliln tecrübesi bilmem ne ne-
tice \'" k? n·· ,-rece . ıgcr şehirlerimizdeki 

nıb cnıurlar belki memnun olmu"lardır· 
~ ~ . 

i 1staııbul'dakilcr de alışır. yavaş 
l'ava 

lJ mahzurlarından ziyade faydalan. 
111 g ·· il or rler. Belli olmaz. Fakat bence 
bu sek' ,. ızden ikiye kadar çalışma usulil 
.. a b" . 

Uttin yıl tatbik edilmelidir, yahut 
~a:ı: ayJa . . 
ra rı ıçınde onun yerine. her ta· 

fta oldu~ "b' . . 
:rıu t:.U gı ı, yaz mc>saı saatı kulla-

rnahdır. 

:\unıllah ATAÇ 
.....___~----~--~--~--~~ 

Bir çocuk 
{)t omo .. il altında 
n~ğırca yaralandı 

burnun akşam Arnavutköy Akıntı 
UD:ia kiı "k b" ru1a . çu ır çocuğun ağır ya-

nnıasıle n t" ı 
ka:ı: e ıcc enen bir otomobil 

ası olmuştur. 

Şoför N" . . . . 
ll1a ıya:ı:ının ıclııresinde 2846 nu· 

ta]z taksi b 
f::a:ı:in 1 ara ası Akıntıburnundaki o ar n .. .. d 
rada .. onun e durmaktadır. O sı. 
• §Ofor Niya . t b" IÇin zı 0 om: ıli çevirmek 

tnancvra k . 
Yı Yol yapma ıstemiş ve araba · 
1 u tenha ·· .. . . 
c harek .gorup gcrı vıtcsJc sür'at. 

et ettırmistir 

İ§te bu sırad ~ . d"f 
Ccçnıck a tesa u en caddeden 

. tc olan 7 
tl'ıındc b" yaşlarında Lcfter is· 
:rekcti '- ır Çocuk Otomobilin bu ani ha 
f "'arşısınd • 1rııat bul a şaşırmış ve kaçrrag" · 
1t anı ad " alnııştır an tekerleklerin altında 
Çocuı · 

da uıı feryad .. 
b
. n dışarı f 1 uzerinc gazinolar • 
ır h ırlayanla k · . · 

1• alde lrnd r endını bılmez 
1 Çocuk h adı trhhi otomobiliyle Şic. 

astanes· :s 
ıne kaldırmışlardır. 

Evı·r.lki gfi11, /$/a11bul gazetecilerinin, De nizbank /araf111do1f y11frtlo« dot•tlt zaman ayırahilenlerbıden miirekkcp bir gmp l'aloıınya gitmiş ve 'evvelki geceyi Otel 
Tc1111(1/'111 mi.~afiri olarak geçirdikten sonra diiıı akşam lstanbııla dönmiiştiir. JJıc grupta bulıınaıı arkadaşımız ilıtisaslarını 4 iinci1 sayfamızda anlatıyor. Resimlerde 
otel Trmnalde bir gece manzarası ile otelin orkestrası gbriilüyor. 
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Ankara hava 

seferleri 
Hareket saatleri 

deği~tiri idi 
Devlet havayollarının, seyrüsefer ta. 

rifelcrinde yapılan değişikliğe bu sa -
bahtaıı itibaren başlanmıştır. Şimdiye 

kadar hergün saat 9,30 da kalkan ha
va postaları yerine bu sabah ilk defa o· 
larak saat 8,30 da Y eşilköy ve Ankara. 
dan birer tayyare kalkmış ve bu iki 
tayyare onu on geçe yerlerine vasıl 

olmuşlardır. 

Devlet havayolları idaresi, tayyare -
lerin hareket saatlerini, devlet dairele -
rindeki yaz mesai saatleri dolayısiylc 

bu şekilde bir saat evvele almıştır. Bu 
suretle Ankarada veya istanbulda işleri 
olanlar bu işlerini kolaylıkla takip et
tikten sonra akşam postasiyle tekrar 
yerlerine dönebileceklerdir. 

Cumartesi günleri kalkan ilave pos 

taları da yaz mesai saatlerinin devamı 
müddetince saat 16 da hareket edecek
lerdir. 

Bu şeklin tatbikine de öbür günden 
itibaren başlanacaktır. 

Öğrcndi~imize göre Havayolları U
mum Müdürlüğii İzmir · Ankara • İs-

tanbul hava seferleri proğramını da ha· 
zıriam•ştır. Bu seferlere ağııc;tcsun bi
rinden itibaren başlanması muhtemel. 
dir . 

--o--

Liman ame.e-
• • • 

sının grevı 
t\hnan tedoirlerle 

önlendi 
Liman işletme idaresiyle, tahmil tah

liye ameleleri arasında çıkan bir ihtilaf 

yüzünden limandaki 250 kadar amele üç 

gündenbcri iş başına gclmcmişleı·dir. 

Hadiseye sebep liman işletmesinin, bil· 

tün amelelerin kazandıklnrı pnrnyı arala

rında mtisavi surette taksim etmek is· 
tem esidir. 

Ameleler ise bu şekli doğru bulma -
makta ve gü~lü kuvvetli, fazla çalışır 

kimselerle az çalışan veyahut ta hiç ça

lışmıyan amelelerin ayni para), almala
rına itiraz etmektedirler. 

rnr hazfrandr.n itiban'n tatbik edilmn 

ğe başlanan bu yeni usul için ameleler 

bu ay h:ışında son bir kere dnlıa ıtinız 

etmişler vı> ondan sonra da grev yap· 

mışlardır. Bunun üzerine liman işletme
si öteden bcridl'n toplaJığı amelckı le 

lıman faal!~·etini durdıırmamağa çalış -
mış diğer tnrnftan nmelelcr iş dairesi 

üçüncii b~Jge İlmirliğiıw baş ,·urmu~lar-
ı 

dır. Bu amirlik evvelki akşam vali Mu 

hittin üstünd:ığm riyasr.tindı> toplana • 

rak hadisenin i5nilne geçecek tedbirler 
almıştır. 

Am<'IC'lere tekrnr iş başlarına dönme· 
leri bildiı ilmiş, bunun üzerine dün bazı 
ameleler tPkrar çalışmaya bn~lnmışlar

dır. 

le dairesi bölge> amirliği 
tt•tkikat yaparken liman 

bir taraftan 
işletmesi de 

ameleler arasında hir sıhhi muayene 

''Camdan adam,, 
geliyor 

sergisi iki hafta 

•• •• salı gunu 
Yerli mallar 

sonra açılacak 
Onuncu ve sonuncu yerli mallar ser- 1 

gisino ait ilk hazırlıklar tamamlandığın. 
dan ve sergi sahası tamamen kapan· 
<lığından sergi komitesi yarın serginin 
kurulacağı Galatasaray lisesine nakle
dilecektir. Yarm sabahtan itibaren ser
gide inşaata başlanacaktır. 

Onuncu yrrli mallar .sergisi, on sonc
denberi kurulan sergilerin sonuncusu 
olduğu için bilyük bir itina earfcdilmcık· 
tcdir. 

Yeni yapılacak olan daimi sergi bina
sında, gelecek seneden itibaren, sanayi 
yükseliş sergilerinin kurulmasına başla
nacaktır. 

Bu seneki serginin en şayanı dikkat 
larnflan geçen senedenberi memleketi
mizde yeni kunılmuş sanayiin sergide 

yer alması olacaktır. Sümer bankın dev
let sermayesiyle geçen sene içinde iŞ

letmcğe açtığı fabrikaların mamulat 

ve mesnuatiyle, Etlbankm işletmeğe 

başladığı yeni madenlerimizin mahsulle· 
ri, Nuri Demirağ" tayyare vı:ı motör fab
rilmsında yapılan ilk Türk tayyaresi, 
geçen bir sene içinde ilk yeni Tüıı ge· 

Harp ma,ulleri
ne ikramiye 

fevziala yarın sabah 
başlanıyor 

Harp malulleriyle, şehit yetimlerinin 
1937 yılı tütün temettüü ikramiyeleri. 
nin tevıiinc yarın sabah başlanacaktır. 

Tevziatın yapılabilmesi için daha ev -
velden askerlik şubelerince numara ve

rilmesi ve cüzxlanların tasdiki icap eti

tiğinclcn dünlenberi numara verilmek. 
tedir. 

Bu seneki tevziatta birinci sınıf harp 
mc:JulH subaylara 204 lira, erata is~ 

102 lira düşmektedir. Diğer beş sınıf 

da gittikçe azalarak ikramiyelerini ala

caklard ır. Şehit yetimlerine düşen ik
ramiye miktarı 19 liradır. 

Tevziatın merkezini teşkil edecek olan 

z :raat Eankası her tiirliı tertibatı almış 
ur . 

AnkararJa Alatürk 
ı·st.ıs1. açı~a(•af< 

Onümüzdcki ders senesinde faaliyNc 
geçmek üzer<' Ankaradn, Bilyiık Önder 

Atntlirkiin ismini taşıyacak lise binaları 
inşn olunacaktır. Bu inııaat 600,000 lira
ya çıkacaktır. 

yaparak çıiriik olnnlnrı tazminat vermek 
suretile tasfiye etmC'ğe karar verm~ -
tir. 

Bu suretle amele miktarı azalacak ve 
ar'lam başma dlişecck ycvmi~·clor de ar
tacalltır. 

milerini denize indiren Dcniz1"\nk fabri
kariylc Şirketi llcıyriye tezgahları, Kı· 

zılayın g:ız maskeleri vesair yenilikler 
sergide bulunacaktır. 

Alman htikümctinin, devlet reisi Hit
lcrin mUsaadesiyle yUkselen Türk sana
yline karşı gösterilen alakayı tebarUz 
ettiren bir cemile olmak Uzcre sergiye 
göndermeğe karar verdiği Dresden hıf
zıssıhha mUzesinin "Camdan ndam,, J 

serginin ayrı bir hususiyetini teşkil e
decektir. "Camdan adam,, ve teferruatı 
Salı gilnü Köstenec tarikiyle §ehrimizo 
gelmiş olacaktır. Sergi açılıncaya kadar 

Alman mütehassıslar burada camdan a· 
dnmı viieudli beı;erin çalışma şekli hnk
kmda türkc;e izahat verebilecek şekilde 
tadil edeceklerdir. 

Esasından almanca konuşan camdan 
adam ilk defa olarak Patis sergisi mfi
nascbetiylc fransızcn konu~r hale ko
nulmuştu. 

Serı;iyc bu sene Macaristanm c>n bil -
yük Lune parkı, ayni zamanda bir Ma
car orkestrası da getirilecektir. 

Sergi, ayın 22 inci cuma gtlnU davelli· 
fore açılacaktır. 

Uemir ve ~elik 
sanay linin hJmayesi 

Memlckctimızde demir ve çelik sana
yiınin himayesi için İktisat vekaleti çok 
mühim bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Bu proje ile bütün demir \'e çelik fab. 
rikalarına birçok muafiyet hakları veril. 
mcktedir. ... 

Bu arada harıçten ve dahilden fabrika
lara gelecek herhangi bir malzeme nakli
ye ''a:;ıtalarında yüzde elli tenzilata ta
bi olacak !.'e gümrükten girecek madd~ler 
için de ucuı tarifeler tatbik edilecektir. 

Bu fabrikaların yeraltı büro ve tesisatı 
işlerinin de teşviki sanayi kanununun 
altıncı maddesi hükümkrinclcn istifadesi 
kararlaşmıştır. 

Ayrıca. demir \ ' e çelik fabrikaları teş· 
kiliıtma, dahil olmak üzere inşa edilecek 
bina ,.e tec:i~at için devletin malı olan a. 
razi meccanen fabrikaya \"crilecektir. 
Sümerbanka ait olan demir ,.c çelik rab. 
rikalarmın ileride lüzum görüldüğü tak. 
dircfr başkcı hir müesc:escy<:> devri için hiç 
bir rii um alınmıyacaktır. 

-- n --

ş{~ ~1 I r ,. ; v 11 r ı n da 
hntnldıldar 

Belediye İstanbul civarında baz: 
yerlerde bulunan bataklıktan kurutmak 

için tetkik'er yap:naktadır. Bilhassa 
yaz mevsiminin gelmesi bu civarlarda 
fazla sivrisinek hücumuna meytian ver. 
miştir. Bu arada ilk clarak Bakır köy
deki büyük bataklıklar ile Şişlide Da
rülaceze arkasında su birikmesiyle hu · 
sule gelen bataklıklar kurutulacaktır . 
Bilhassa Darülaceze arkas•ndaki ba . 
taklıklar yüzünden bütün Şişli muhiti 
daimi bir sivrisinek dalgası altında bu
lunmaktadır. Şehrin bu en güzel sem-

Olgunluk 
imtihanları 

Biltiln liselerde yarın 
bitiyor 

Şehrimizdeki bütün resmi, hususi, e
kalliyet ve ecnebi liselirinln son sınıfla. 
nnda olgunluk imtihanları yarın akşam 
tamam olacaktır. Bu suretle btililn Tür
kiyede 1937 - 1938 ders ~,lı kapanını& 

olacaktır. 

Lise son smıflarınm olgunluk imtihan
larının ikmal edilememiş olması dolayı
sile bu sene geç kalan bu devrenin as
keri kampları pazartesi sabahından bat· 
hyacaktır. 

Kainp için icap eden levazım cumarte
si günli talebeye tevzi edilecektir. 

Bu devrelerin kampları mekteplerde 
kunılacaktır. 

Bunun için maarif idnresiylc İstanbul 
komutanlığı mil§tereken icap eden ted
birleri almışlardır. Esasen geçen sene 

bir kısmı ınektcplerd~ yapılan kamp -
lnrdan çok iyi neticeler nlmmıştı. Kamp 
larm devamı mUddetincc mekteplerde 
askeri disiplin ve usuller hakim olncak
tır. 

-o--

Askerliğe ~ağırış 
Scliıniye Tumen Askerlik dairesinden: 
Lise '·cyo muadili ve dnha yüksek okııl. 

lnrdan mezun olanlar, ııskcrlikl<'rlni yop. 
mad:ın memuriyet nlamıyacaklnrından 

931.938 ders yılında bu gibi okullardan 
mezun olup ela lnh~iline nihayet ,·erecek 
olanların son yoklıımal:ırı Ileşiktıış asker. 
lik meclisince 1.15 agu'ilos 938 de ynpıla
cnktır. 

nu 15 ı::iinlük müddet içinde kanunt bir 
m:ı:r.crclc dn:rnnmaksızın hu meclise müra 
c:ı:ıl clmlycnlcr h:ıkkıncl:ı kanuni munmf'-
Jc ynpıl:ıcaklır. 1 

--<>--
Noter dalrelerlnde 
çalışma saatleri 

İstanbul ve Beyoğlu Noterleri tarafm
dan bildirildiğine göre: Bilümum Noter 
daireleri Temuz 938 nihayetine kadar 
her gün saat 8 de açılıp l4 de kapana· 
caktır. İş sahiplerinin bu saatler zarfm
da mUracaatlan rica olunuyorr. 

--0--

Gazete ve mecmua 
sahiplerine 

ht:ınhul Basın h'.urumundıın: 
Yeni kabul edilen Basın Birliği kanunu. 

mucibince C:azclc ,.e mecmuaların sahip, 
lı:ışmııhnrrir, uııııını müdür, muharrır ve 
ıniilerchn, mulıalıır, muhbir, mu ııhhihlc
ı·iJe fotol{r:ıfçı ve ressamları B:ısın Bırlığı. 
ne 37.11 koydcılılcccklerdir. 

fiazctc YC mccınıı:ıların mücsscsC'lerin 
de, l uk:ırıda ~azılı y:ızifcleri ı:ıôrcn 
:r.rrnlrn isimlerini hildlrcn lıir fülC'yl tn 
kı-;:ı bir znnı:ınd:ı hnı rlıı) ıp, bu nı:ılümatı 

\'ckiılct ınnk:ımın:ı t:ıkdiın etmek C'ınrinı 
:ılınış ql:ın kurumuınıız:ı gündcrınclcrıni 
rkn ı•dC'rİr.. 

reşekkür 
Şirketimizin pek muhterem vo sev

gili meclisi idare reis vekili Nuri Aka· 

nın cenaze merasimine gelmek zahme
tinde bulunan ve şirketimizi taziyP Pt
mek lütfunu gösteren muhterem ze,-ata 
teşekkürii bir vazife biliriz. 

tstanhul Knsablım Türk Anonim 
şirketi 

tinin bu dertten _bir an evvel kurtarıl . 
ması lazımdır. 



tÇERDE: 1 DIŞARDA: 
* PlAjlnrdo rtyatların indirilmesine boş • Rudapetle btlnat mahkemeııi dUn 

lınmış ve bıızılarının yeni tnrlCelerl lasdlk Mııcar nnsyonnl sos:t•allıtlcrinln ıcfl Zalns 
edilmiştir. lçklll yerlerdeki kııhvcnln lfya siyi ne sene mUddetfe kürek cezasını mıh 
tı dR azamı 40 l<uruı olarak tcsblt olun. k<ım ctmlttlr. Kumandnn Zalassl, mahke-
muşıur. menin kararını temyiz etmlttlr, Müddefu. 

• Ankara belediyesi hofla taUllndcn mumlllk de dlRer ıorattan, nrflen cezayı 
isllfadc clmiyen esnnfın hergün 12,30 dnn nz sısrcrek temyize müracaat cylemiıttr. 
13,80 n kndnr bir .snat ıotll yapmasına ka. ZalaHI, temyizin kararına lnth:ıren hı. 
rar vermiştir. Schrfmlzdo de bu tarzda blr ıılıhane)'e aevkedilmfşllr. 

knrıır verilmesi düşünlilmekledlr. • DOn Parlıııe büyük bir kalabalık hu-
• Ten\'irat, tandfot ve o.razı vergileri. zurundo, Pcrlıışn mezırlılındı aabık A

nin tok il müddeti bu ııy bllmcktedlr. Be. vusıurya horlclye mOsteşarı Oıto Bauer. 
ledlye şubelere gUnderdlAi bir tebllSde lak nln ccnllre merasimi yaJ)ılmıı n mcrıı. 
sillerin znınnnındo toplanm:ısını bildir. simde czcflmlc T.con Blum, Deberker, Dor r• 
mişlir. mııa Ye Pol For bulunmuştur. 

Şuşnig 
muamması 

Eıki Baışvekil nerededir; 
httklkateo evlenmiş midir? 
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ispanyadaki yabancı . 
·ımuharipler ne za an 

~ geri ahnacak? 
Gönüllülerin sevk ve ·hraç 

edilecekleri ı;manJar 
tesbit edildi 

lülerin geri alınmasına dair olan !n. 
giliz plfınınm dün ademi müdahale 
komitesince kabul edilmiş olmasını 

memnuniyetle kar~ılamaktadır. 
* T~pı.-hım şehir tiyatrosunun beton o. • Frnnsız radikal sosyalist partisi bü-

Jarnk ytıpılmnsı kıırnrlnşlırılan sahnesi f. rosu 6nümü7.dckl milli kongrenin Marsil. ı ' 
Çİn proje lınzırlanmış \'C belediye bfilçesi yada 26 fül 30 teşrinievvelde toplanma. 
t:ısdik crllldlkten sonrn lnşnata b:ışlanacak sını knrarltışlırmıştır. 
tır. • Sabık ltnlyan b:ışveklll Nlttl P'ransada , 

Londra. 6 (A.A.) - İspanyadaki 
gt;nUJIUlerin geri çekilmesi hakkında 
dün tasvip olunan plana göre, yaban. 
cı muharipler, Londra Hamburg, 
Mn.rsilya ve Cenova limanları üzerine 
sevkedilecektir. 

Alman gönüllüleri Hamburga, !tal. 
yanlar Ccnovaya, İngilizler Londraya 
ve Fransızlar Marsilyaya çıkarılacak. 
tır. 

Taymis ga1..etesi ademi müdahale 
komitesinin dün hk defa olarak esas. 
Ir bir muvaffakiyet elde ettiğini ya:r.. 
maktadır. 

• Türkkuşıı tıılcbesinden 58 kişilik J. Evfyonda toplannn konferansa hlr muhırıı f 
kinci bir knfile ayın dokuzunda lnönü vererek !tn))•an mUltecllerlne yardım ta- l 
kampına gidecektir. lep etmiş n bu mOllecllerin bir listesini ~ 

• Turizm ofisi tarnfınd:ın otel ve pan- konfertıns sckreterltlint tevdi eylemiştir. İ 
&iyonlar hnkkında hlr knnun hazırlnnma. 1f. Yunıınistanda işçiler için ıoıyal ıi. 1 
sı düşünülınckledir. Kanuna göre oteller sorta müesessesinin kuruluşundanbC'ri 

1 
beş. p::ınsl)onlar Oç sınırn a:rrılacnk Te işbaşında \'Ukuı selen knıalara kaqı gf. 
hepsinin sıhhi şnrtlorı ayrı ayrı teshil o- sortadlln başka, kanunun analık hakkında 
Junacnktır. nnzarı dlkkle aldığı yardımların da latbi- 1 

• 1\öy okuma odol::ırında bulunacnk ki- kine başlanması emredilmiştir. Bu yar ı 
taplar mııarif Yekülclincc tascllk edilecek, dımlnr, czci1mle, ;ebelik, dolurma ve em. 
hlr komisyon da yeni bnsılncak kltnplan zirme aldatıdır. 
b::ızırlıyacaktır. 

:f. Sü,•cyş kenolı müslahdemlerl dünden 
* Yurt tetkikleri yapmak istiyen öğret. beri grev halindedir. işçiler yevmiyelerl

menlrr için maarif mfidürlliğü "İstanbul 
nin arllırılmımnı istemektedirler. Cereyan 

y:ıkın yurt fnccıemclerJ,, fsml ile bir kıla- eden lınzı hiıdiseler üzerine polis grevcfle_ 
'uz çıknrrmştır. re hiicnm ederek içlerinden birkaç tanesi. 

* Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü ni 3.arolamıştır. 
ı.:ınJn:ısebelile lıılelıe nrnsındn yapılan tah- ~ Londrada deniz muahedesinin diler 
"rir müsabakası evraklarının maarif mü. 
aürlüğünde bir komisyon tarafından tel- ı\khllerinden sonra, Londradaki, Sovyet 
klkinc başlanmıştır. nıosfalı:ıı~üz:ırı da İngiliz hııriclye neza. 

"' Beşlktoşto Bıırh:ıros llal'rcddin tnrbe- rclinc giderek, hu muııherlenin azamı to_ 
nırıtolıır hokındn'•f mU .. nfa". madde•lnln ,lii içindeki Ho'5anpoşn 

1 
mezarının, tıırlht "' 11 

" " 

bir kıymell olmodıltı Jçfn, Yohyo efendi Jcra mevkline girmesini btlyen beyanna. 
mezarlığına nakli kornrlnştırılmışlır. meyi fmzolomışıır. 

• Ziraat enc;litüsü talelıesi bu sene kamp 'lo T.chislonda Vllno mıntaka~ında çıkan 
tan dlindlikten sonra, proresörleri ile be. bir fırtına neticesinde beş kifl ölmOt ve 
rnbcr köylerde tatbikat yapacaktır. elli çiftlik hnrııı> olmu,ıur. Maddt zarar 

• Adliyede yaz talili 20 tcmmm:da baş. mlktl\rı pek yliksektir. 
lıync::ıktır. 

:f. i\Inhınııtpnşıı cnmisinin beş seneden. 
Deri dcYam eden tıımiri lıitmck üzeredir • 
Türbenin moznyiklcri çıılındıi?ı için et. 
tafına dl\'nr (C\'rflrnesl dUşilnOimcktecllr. 
Nlşanlnşındnki Teş,·iklyc camisinin de ııv. 
Jusn bir p:ırk haline getirilecektir. 

:f. J\nrnbüke ı;ilmek fizere on iki İngiliz 
maden mühendisi şehrimize sclmişlir. 

* Mısırlı üniversite talebesi dün şehrin 
gezme yerlerinde dolnşmışlardır. Bu11ün 
şehir iı;indc görülecek yerleri gezecekler 
\'e )'arın nkş:ım Anlcarayıı gideceklerdir. 

• Fransız tayyarecfsi Kost dün nkşam 

Anknrnya silmiştir. 
'ı~ ln{?ilİz Giles şirketi Denizb:ınlm mü

r:ıcont ederek tersanenin kurulma~ı işini 
üzerine :ılm:ıyı teklif etmiştir. 

• Sirkeci mcydıınının açılması devam 
clıncktedir. Dün gar lok:ıntasının yıkıl

mn~ın:ı b::ışlanmıştır. 

:f. Yıınnnlstnnla :reni hlr ticaret :ınlıış. 

ması yapmak fçfn, Berlin müıakerclerin-
. den dönen heyetimiz ayın sonunda Ati. 

naya gidecektir. 
• Avrupa hattında müşterek bir tarirr 

yapılması için Sofyada başlanmış olan 
milzakcrelcre ayın 1' ünden itibaren Is. 
lanbııldn de\'nm edilecektir. 

:to Sular idnre~i bentlerin tnmirl ve c~ki 
hallerlne getirilmesi fçln bir komisyona 
vazife vermiotir. Komisyon kUlüphancler
de bentlere ait pltin ve vesikaları tetkike 
hıışlnmıştır. 

~ Erenköy prcvnnloryomuna yenidrn 
pavlyonlnr ilavesi kararlaştırılmıştır. Bu 
m:ısrııtn mnnrH mUdUrlüAü de iştirak ede
cektir. Pa,•fyonlnr eylöl nlhnyetlne kadar 
hltlrilecekllr. 

lf. İnhisnrlnr iılnresi tuz fiyatlarını U<'ll!. 

IAtmnk için tetkikler yapmnktndır. Sofra 
lıı:mnun on be:, güne hdar bir miktar u. 
cuzlntılacaAı ümit ediliyor. 

Yalova modern bir 
' 

banyo şehri 
hali ne geldi 

Temmuz, ağustos ve eylCıl ayları "Ya-ı 
!ovanın söıonu., sayılır. Demek oluyor 
ki temmuz ayının ilk günü ile beraber 
kür yapmak btiyen vatanda:.lann Yalo
vaya taşınmaları lfu:ıın. 

Bizi köprüden alan gemi, iki saat bir 
çeyrek süren bir yolculuktan sonra Yalo
va iskelesine bırııktığı zaman kasabada 
gece başlamıştı. 

Kaza merkezi Yalovanın da kaplıca ta.. 
rafı gibi, süratlc terakki ettiğini kabul 
etmeliyiz. İskeleden çıkar çıkmaz gözüme 
ilk ilişen şey, asfaltta sıralanan otobüs. 
ler, otomobiller oldu. Hepsi yeni, hepsi 
temiz. Bindiğimiz otobüc:ün dö~nme tar 
zım hepimiz beğendik doğrusu. 

Kasabada ışık artmış. Yal ova sokakla. 
rı lstanbulun birçok sokaklarından daha 
iyi tenvir edilmektedir dersem hata et· 
mi~ olmam. 

Yalova kasaba - Yalova banyolar ara
sındaki asfalt şosenin iki tahta köprüsii 
vardı. Bunları betonlaştırmağa ba~a. 

mışlar. 
1f. 1(. 1f. 

Otel Tcnnal'e yaklaştığımız zaman, 
doktor Nihat Reşadın Yalovada büyük 
i~ler başarabileceğini söyliye.nlerin nik. 
binliği bizi de sarar gibi oldu. Hayatının 
28 yılını Avrupanın muhtelif sanayi mer. 
kczlerinde, bilhassa Fransanm Saint 
Nezaire deniz tezgahlarında çalışarak 

ve be~enilerek geçirmi~ kırmetli bir mü· 
hcndisimiz, Bay Kemal. otelin etrafında
ki parka çok güzel tenvirat yapılmı~tı 

Hele parka girerken 100 metre süren, 
saksılı sUtunlardaki tenvirat otele bir 
peri sarayı hülyası veriyordu. Otel Ter
mal'e bundan evvelki gidi§imizde mutfa. 
ğın fakirliği birçoklarımızın yilzünU ek. 
§İtmişti. Bunun için yeni idarenin tertip 
ettiği yemek listelerine, hepimiz tered. 
dütle el uzattık. Fakat Nihat Reşadın 
mutfağı pek ehil ellere tevdi etmiş bu· 
lunduğunu anlamakta gecikmedik. 
Azerbaycanlı Mehmedin idaresinde 

!\facar kızlarından mürekkep bir orkes· 
tra lfttif havalar çalarken Karpiçin neza
reti altında bir büyük otel'e layık bir za
rafet ile hizmet ~en garsonlara dikkat 
ettim. Ne temiı giyinmi~letdi. 

Yemekten sonra, bir mehtap gezintisi 
yapıldı. Geç \'akit yataklamnııa girdik. 

• • * 
Dün Prostun planına göre kaplıca is. 

tasyonunun alacağı yeni şekli tetkik et. 
tik. Prostun yaptığı plan istasyonun is· 
tikbaldeki geni~leme ve yayılma ihtimal 
!eri gözönünde tutularak yapılmıştır. Bu 
na göre Yalovada mevcut eski binaların 
ekserisi yıkılacak \'e kalanlar da heyeti 
umumiyeye uygun birer ~ekil alacaklar· 
dır. rrostun planrnın tatbiki düşünüle 

dursun. Nihat Reşat hepimizin hoşuna 

1 

ilhakından! 
Ştaynbralıer 

Avusturyanın Almanya}'a 
sonra ortaya çıkan Şu5nig muamması 

hala halledilmiş değildir: Eski Arnsturya 
başvekilinin evlendiği, şatoya kapandı· 

ğr, şatodan bir tecrübe kampına nakle
dildiği, daima deveran eden şayiaları teş· 
kil ctmi~tir. En son olarak, Viyanada 
Şuşniğin Macar kontesi Vera Fugger ile 
evlendiği, fakat merasimde kendisinin 
bulunmayıp yerine vekil gönderdiği ha. 
ber verildi. 

Bu haber Almanya taraf mdan tekzip 
edilmi~tir. Gerek Viyana, gerek Berlin 
bunu resmen bildirmemekte ısrar etmek 
tedir. 

Bununla beraber, "Deyli Herald,, ga
ıetesinde neşredilen bir mektupta eski 
Avusturya başvekilinin kardeşi Artur 
şu,nig düğün merasiminde hulunduğu
nu ve Şuşnigin kontesle resmen evlendi
ğini bildirmektedir. 

Vaziyet hakkında kuvvetli bir \'esika 
sayılan bu mektup l4ondrada büyük bir 
al~ka ile karşılanmış ve onu gazeteye 
venni~ olan Ştaynbraher ismindeki genç 
bir gün jçinde meşhur olmuştur. 
Ştaynbraher, Şuşnigin dayısının oğlu

i:lur. Bugün Londrada terzilik ve tiyatro 
dekorculuğu eden Ştaynbrahcr hayatını 
§Öyle anlatıyor: 

"Avusturyadan bundan on iki sene ev
vel çıktım. Annem, ikinci defa olarak, 
bir Danimarkalı ile C\'lenmişti. Onunla 
beraber Holandaya igttik. Ondan sonra 
ben Londraya geldim. 

"Siyasi meselelerle hiç alakadar olmuş 
değilim. Yalnız, ~ki başvekil Şuşnigden 
ara sıra mektup almışımdır. Fakat bun. 
lar hep aile işlerine ait şeylerdi. 

"Bununla beraber, bugün Avusturya 
işleri beni yakından alakadar etmekte
dir. 

"Ailemizden kimse Şuşnigin nerede ol
duğunu katiyetle bilmiyor. Fakat evlen. 
aiğini bugün muhakkak surette biliyo-
ruz.,, 
Şuşnigin kardeşi, Ştaynbraher'e gön. 

derdiği mektupta kendisinin merasimde 
bulunduğunu, yengelerini bütün ailenin 
çok sevdiğini. habalannın kendilerile be· 
raber yaşadıklarını yazmaktadrr. 

Fransa - ltalya 

Hudut hadisesi 
Fransız gazeteleri 

işi vahim sayıyorlar 
Paris, 6 (A.A.) - Fransız - İtalyan 

hadisesi hakkında ltalyanlarca yapılan 
bütün tekziplere rağmen Fransız gazete. 
leri ltalyanları Fransız topraklarına gi
rerek ateş ettiklerinde ısrar etmekte \'e 
mezkür hadi eyi büyük başlıklarla va. 
him mahiyette göstermektedir. 

-0--

Alman yada bir tren 
kazası 

Stettin, 7 (A.A.) - Dir yolcu treni 1 
Rostok d\·arında içinde mektepliler bu. 
lunan bir trene çarpmıştır. Üçü ağır ol
mak üzere 13 çocuk yaralanmıştır. 

giden bir şey düşünmüş ve yapmış: 
Kaplıcanın kü~ük bir tiyatrosu var. 

Bu tiyatroda bir de sesli sinema makine
si bulunduruluyor. 

Gazeteciler öğle yemel:rini de otelde ye.. 
dikten sonra saat ikiyi çeyrek geçe kal. 
kan vapurla lstanbula dönüldü. E. B. 

ispanya Cumhuriyeti için harbeden 
Şimali Avrupa memleketleri gönüllü. 
leri, Londraya sevkedilecek ve oradan 
memleketlerine gönderilecektir. 

Cenubi Avrupa memleketleri gönül. 
lüleri, Marsilyaya çıkarılacaktır. 

Franko kuvvetleri için harbeden 
Şimali Avrupa memleketleri gönüllü. 
leri ise Hamburga ve cenubi Avrupa 
memleketleri gönüllüleri de Cenovaya 
sevkolunacaktır. 

Bu göntillillerin mensup oldukları 

mcmlek1::tlcTin bunları, ekser ahvalde, 
geri kabul edecekleri tahmin ve ümit 
olunmaktadır. 

Aksi takdirde, bunların vaziyeti 
tahşit !imanlarına yapılacak scvkiya. 
tın hitamını müteakip tesbit edilecek. 
tir. 

Gönüllülerin geri alınması hakkındaki 
İngiliz planı Barselon ve Burgosa gön
derilmiştir. Metin, bir kitap halinde önü
miizdeki cuma günü neşredilecektir. 
A1mıtn matbuatı anlaşmadan 

memnun 
Bertin, 6 (A.A.) - Alman yarı res. 

mi mahafili, ademi müdahale komite. 
sinde elde edilen anlaemanın mühim 
bir merhale teşkil ettiğini ve çok iyi 
ufuklar açmakta olduğunu teyit eyle. 
mektedir. 

Ezciimle Angrift diyor ki: 
İngiliz planı Uzeriııe husule gelen 

anlaşma, İspanyadaki harbi yalnız 1s. 
panyollar arasında bir muhasa.ma ha. 
linde tahdit yolunda atılmış mühim 
bir adımdır. Birçok za.mandnnberi ilk 
defadır ki, dört büyük Avrupa devle. 
ti, aralarında anlaşmış bulunuyorlar. 

Sovyetler Birliği hükümctinin de 
delegceinin kabulünden sonra bu planı 
tasvip edeceği muhakkak addolunabi. 
lir. 

Gönüllüler bahsinde büyük devlet. 
!er arasında elde edilen bu ittifakın 
sulbü tehdit eden diğer 11.nla§llla? .. hk. 
ları da pek yakın zamanda şumulü 

dairesine anlamasını ümit ve temenni 
ederiz. 
ltalyanlar cunihuriyetcilerin 
lilosunu tahrip etmışler 

, Roma, 6 (A /\..) - Messagero ga -
zetesine Saragos'dan gelen bir habe. 
re göre, 17 Haziranda. Kartajen lima. 
nmın bombardımanı neticesinde, Bar. 
selon hükümeti filosunun ba.5lıca cU. 
zütamları ağır surette hasara uğra • 
mışlardır. 

Bu gazeteye göre, bombardıman 

Balear adalarından hareket eden "Şa. 
hinler,, hava filosuna mensup Lejyo. 
ner tayyareleri tarafından yapılmı~ -
tır. 

Yaralanan gemiler Libertad ve Mi. 
gel de Servantes kruvazörleri ile Al. 
mirante Valtes kruvazörüdür. Liber. 
tad ise hiç olma1..sa temmuzun sonuna 
kadar havuzda kalacaktır. 
Göntilliiler çekilmedikçe •.• 
Londra, 6 (A.A.) - Bugün Avam ka. 

marasında işçi muhalefet mebuslarından 
Davidsonun bir sualine cevap veren ba~ 
vc!<il Çembcrlayn demiştir ki: 
"- Ingiliz - İtalyan a'nla§ması, bazı 

şerait daha evvelden hu ul bulmadıkça 

icra mevkiine konulamıyacaktır. 
Maamafih hükumet, bu şerait husul bu 

lur bulmaz iınla~manın mümkün olduğu 
kadar çabuk tarihde meriyct mevkiine 
girmesini görmt:k arzusundadır., , 

lngiliz gazetelerinin 
rnütnlea'arı 
Londra, 6 (A.A.) - lngiliz gaze. 

tclerinin ekserisi İspanyadaki gönül. 

Deyli Telgraf gazet~i Frankonun 
kendisine yapılan tebliğata süratle 
cevap verecegı beklenemiyeceğini 

kaydetmekle beraber İspanyol ihtila • 
f ma münhasıran dahi!i bir harp ma.. 
hiyetini '\' 0 .ren işbu anlaşmanın mez. 
kfır ihtilafın tasfiyesini kolaylaştıra.. 
cağı mütaleasmı ileri sürmektedir. 

Dcyli Ekspres gazetesi ise İspanya .. 
dan dönecek binlerce mültecinin 
memleketleri.ne avdet etme{l:m evvel 
!ngilterede misafir kalacaklarını ve 
bu yüzden de Avam Kamarasında. 

§iddetli müzakereler olacağını tah • 
min eylemektedir. 
Cephelerde vaziyet 
Barselon, 7 (A.A.). - Müdafaa neza

reti tebli~ ediyor: 
Şark cephesinde düşmanın taarruzlan 

geri püskürtülmü~tür. Bir ha\·a muharc.. 
besi esnasında iki Frankist ·taryaresi dü
şürülmüştür. 

40 Ton altin ne olncnk? 
Parls, 6 (A.A.) - Paris mahke

mesi 1931 de Mont - de - :Marsan'da 
Fransız bankasının kasalarına yatı

rılan İspanya bankasına ait 40 ton 
altının, bankanın kasalarında hıfze

dllmesino karar vermi~tır. 
Durgos ve Barsclon mnkamları, 

kendi idarele ri altında bulunun re. 
panya bankasının hakiki yogO.nc ls
panyol banlrnsı olduğunu fddln et
mekte Ye Barselon cumhuriyet hU
kümeti, Barselon İspanya bankası

nın müdürli Yasıtasiyle bu paranın 
kendisine verilmesini istemektedir. 
Burgos hilkümeti ise ayni şcldlde 

müracaatta lıulunmalttadır. Hlikim, 
bu işi halletmek snlô.hiyctıni ken
dinde bulmadığı için Darsclon hUkQ
meUnln mUract.atr Uzcrine mesele 
Parıs mahlccmcstnc aksetmiş YO 
mahkeme do nltmlarrn Mont - de ... 
1\lnrsan'da kalmasına }{arar vermiş
tir. 

F'istin 
hadiseleri 

Hayfa, 6 (A.A.) - Bu akşam Hayfa. 
run en büyük caddesinde mühim bir M
dise çıkmış ve hakiki bir ihtilal mahiye
ti almıştır: 
Şehrin merkezinde çarşı içinde kalaba

lığın en fazla bulunduğu bir anda bir 
bomba patlamıştır. lnfıl&k, Yahudi· 
!erden üç ve Araplardan beş ki. 
§ının ölümüne, Yahudilerden 18 \'e 
Arnplardan 8 kişinin yaralnnmasınn 
sebep olmuştur. 

Hadise. hakikt bir muharebeye 
başlangıç tcşl;:il eylemiş ve Arnple.r
la 'ahudiler b1ribirlerine tabanca 
atmağa bnşlamıştır. Polis, meseleye 
müdahalo etmiş ve bunun üzerine 
halkın hiddeti polislere dönmüştür. 
Polisler, tnşlanmıştır. 

Gece dışarı çıkmak yasak etlllmiŞ4 
tir. Sokaklarda devriyeler gezmek
tedir. 
Çetelerle miisadcme 
Kudüs, 7 (A.A.) - Dün bir müsade

me ec;nasmda müsellah çeteler ağır zayi
ata uğramışlardır. Dcvrıye bir petrol l>O-
rusunu tahrip etmekte olan tethi~Here 
ateş ederek içlerinden dokuzunu öldür· 
müştür. 

Hayrı 1 arl sesin ele ölenler 
Londra, 7 (A.A.J - Royter ajanc:ı 

bildiriyor: 
Hayfadan bildirildiğine göre, şehrifl 

m~kc::inde atılan bir boml:adan dördıi 
Yahudi olmak üzere 2:! ki~i u!mü~:iir· 
Yirmi kadar da .. ·aralı vardır. 
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M~ır(}(@ ~©UC 
D s~a 1n1 l9> lYJ P ©! a 

Victor Chklovskinin Venedikli seyyah 
lı!arco Polo'nun tarihi seyahati hakkında 
Yakınlarda çıkmış bir eserini karıştmr
ken lstanbula ait birkaç satmnı Haber 
için tercUmc ediyorum. (1) 

"İstanbul, Karadeniz ile Akdenizi bağ
lıyan boğazın üzerinde, Llı.tinler tara -
ftndan' yağmasından sonra da zengindi. 
Yüksek ve metin bir sur ile çevrilrniıı, 
tepeler ve vadilerden mUrekkep bir mU
Selle:! teşkil eder. Bilhassa deniz kıyı
f!tna dü§en tarafları çok kalabalıktır. Ha
Uçte, karşı tarafta Cene,;zlilerln sitesi 
hutunmaktadır ki Pera ve Galata diye 
iki adı vardır. 

"lstanbulun Uç bin kilisesi vardı. Polo 
kardeşler lstanbulda altı ay kaldılar. O 
ıarnanınr Latin Baudoin lI henUz impa

ratordu. Fakat Cenc\'izliler, meşhur bir 
aileye mensup olan imparator Michel 
l>ateologue Bizans tahtını tekrar kur
lllağa çalınıyorlardı. Hazırlıklar inki~af 
etıneırteydi. Bahardan sonra bir darbel 
hUkunıet bekleniyordu. 

Polo karde:ıler yelken açmak için ace
le ediyorlardı. 
Şehirde birçok çarşılar, pazarlar, dUk

kAnlar vardı. Sokakların kuytu köşeleri, 
!lı.ahpusların zincirleri, §Chrin asayişini 
blllandırncak olanları tehdid ediyordu. 
Srtr He deniz arasında da yine bir sıra 
dUkkfi.nlar vardı. 

"Küçük Pera şehrinin sürları deniz bo

~ıınca uzandıktan sonra, tepesinde bU· 
~ilk bir kule bulunan bir tepeye tırma
nıyordu. 

"Dar Boğaziçi her iki şehirde de liman 
Vaıifcsini gôrUyorclu. Gemiler sahil bo
~"Unca yanaşırlar, karaya bir iskele atar
lardı. 

"Şehir içinde bakırdan kapılan ve ne
fis mozayiklerl ile Aynsofynnın önün
de Yüksek bir taş sUlun Uzer!ndo tunç
tan d5rtnalia koşan bir at heykeli var
dı. SUtunn atın ) nlnız bir tek ayağı isti
lıat etmekteydi. Demir zincirlerle tesbit 
ecıurnışu. At koşularmın yapıldığı mu
aıı:un Hipodrom mermerdl, Venediklile
:tfn g6UirdüklC!rl at heykellerinin kaide
leri elfm g6rUnmekteydi. 

"Sclıtr silkünet içinde değildi: Vene
dikliler, Cene,;zmer ve Rumlar arala
~da döğUşüyorlıır, dükkanlarda, çarşı

tda gürUitU çıkarıyorlar, gemilere hU
curn ediyorlardı . ., 

nu birkaç satıra, Karko Polonun on li
çUncU asırdaki Orta Asya ve Çin Türk 
İarih!nin en zengin ka\'Tlaklarından biri 
olan ''Lhrre dcs Me~·cilles - Kitabı 
f:;aib" inin dilimize tercüme edilmesi 

uınunu ilave ed('rim. 

Re,.ad Ekrem KOÇU 

l> ~1) V. Clıklo·, ski, le voyrse de Marco 
0 o, l>ayot, Paris 1938, 246 S. 27 fr. 

HABER - ";A.ltsam oostaa. 

Temizlik işlerinde i ti ai- ı 
likten kurtulmalıyız ! 1 

o a'1 ların süpürülme i su ü 
değiştirilnıe id·r 

Temizlik işle

rinde, dünyanın 

en geri kalmış be. 
lediyeleri, bizim 
belediyelerimi z • 
dir. 

Sokaklarımızı 

hala, Kur u n u 
vustadan kalma 
usullerle temizle 
riz, toz kaldırma
nın, ne tehlikeli 
bir hareket oldu
ğunu anlamamı ş 

bulunuyoruz. 

-

.. 

I~ullansm, etrafı to 
za dumana katma 
5111a im.kan yoktur. 
Çünku asfalt olan 

: yerde toz bulun
maz. 

Amerika. Almanya 
Fransa, lsviçre gi
bi hıfzıssıhha işle. 
rinde en yeni en 
mükemmel \rasıta • 
lan kullanan mem. 
leketler, sokakları 

temizleme işinde 

Geçen gün, ken 
disini şahsan ta
nıdığım bir va.. 
tandaş bana şu 

mektubu yollamış: 

lstanbttl çtplcri böy?e iptiiüti 1>ir şe'l."'ilde ilcııi::e clökülilyordu 

baınha~ka bir yol 
tutmuşlardır 

ama. Balkan şehir
lerinin hemen hep. 

Bay Haberci: 

••Yaz geldi. Mevsimin en sıcak gün. 
!erinin içindeyiz. Dolaştıkça dikkat 
ediyorum, sokaklar, sokak başları ve 
köşeleri envaı türlU yemiş kabukları. 
yemiş çöpleriyle doludur. Bu pislikle
rin taaffün etmeden, etrafa mikrob 
saçmadan ortadan kaldırılması temiz. 
lik ve sıhhat noktainazarmdan çok e
hemmiyetli değil midir? 

Fakat maalesef pisliklerin iğrenç 

kokularını günlerce teneffüs etmc-k 
mecburiyetinde bulunan vatandaşları. 
mzım ndecii pek çoktur. 

Sonra, caddede ve sokaklarımızı 

en iptidai bir usulle temizleyip süpü
rüyoruz. ÇöpçUlerimizin kaldırımlara 

\ 

her süpürge vuruşu, milyonlarca mik. 
robu havalandırmağa hizmet ediyor. 
Etrafa milyarlarca mikrob dağıtarak 

devam eden bu temizleme! lokanta -
lar, fırınlar, sucu dUkkanları civarın. 
da yapılınca, cidden korkunç bir şekil 
alıyor. Çöpçünün süpürgesile kalkan 
mikrob yığınları, yiyecek ve içeceği
miz !;eylerin üzerlc.rine yerleşiyor. 

Temizlik işlerinde daha asri, daha 
sıhhi bir §ekildc hareket edemez mi
yiz? 

Ben, belediyeye karşı bütün vazif C

lerini yapan bir vatandaş sıfatiyle, 

belediyeden, sokakların temizlenme -
sinde faydadan ziyade zararı olan bu 
günkü kunınuvustai §ekli derhal ter
ketmesini istiyorum. Hürmetler.,. 

SuUanahmetJ Dalbastı sokak 61 
nttmarfa<.A-: Refet Rene 

:Mektup sahibinin yerden göke ka. 
dar hakkı var. Bizde tanzifat i~i. ak
lın "aımıyacağı kadar iptidaidir. 

Son zamanlarda, İstanbul belediye-

---

Bazı lstı"'.1ı1nıllıı.ıımn hı/Z?ssıh7~ .. ~'n ne 
J;,ad;~r dikl:at vttil .. wrw çocu7•;1.JJ,-.11 §ıt 

h.allerinclcn anlırı.Jlıbi41rlcr 

sinin birkaç yeni çöp arabasını gö
rüyoruz ama, bunlar hastalığa ilaç ol
maktan pek uzaktır. 

Sokakları süpürme tarzının kötü -
lUğü, inkfu- edilmez bir hakikattir. 

Fa.kat meselenin başı, temizlik yapa. 
hm derken mikropların ayağa kaldı

rılmasının sebebleri, yalnız süpürme 
usulilm.Uzlln iptidailiğinde değildir. 

Bunu, memleketimizdeki yolların 

vaziyetinde aramalt daha doğru olur. 

Şehir içlerini, 5ehirler arası ~seleri
ni baştanbaşa asfalt yapmış olan 

memleketlerde, çöpçü süpürgesini ne 
kadar yanlı§ bir tarzda kullanırsa 

sınde, sokakların süprülmesi aşağı 
yukarı bizim sistemle yapılır. Fakat 
buna rağmen, hiçbir yerde bizimkine 
nazaran yüzde bir nispetinde bile, za. 
rar, yani m.ikrob yığınlarının süpür
me vesilesile f;ehirlileri zehirlediği 

vaki değildir. Çün'kü bütün o memle_ 
"ketler asfalta kavuşmuşlardır. 

Sonra, şehirlerimizin pislik içinde 
kalmasında biilerln de muazzam his· 
selcrimiz var. 

Bugün, yerlere tükürmek, sokağa 

çöp ve envaı çirkef maddeleri atmak 
için bir an tcreddtid etmiyen şethir .. 
lilerimizin adedi maalesef yüzde ellL 
yi ge<,:er, halbuki, medeni Avrupa. ve 
Amerika şehirlerinde yaşıyan insan -
lar içinde böyle bir hareketi düşüne
ni dürbUnle arasanız bulamazsınız. 

1 J ' 1 
Geçen s~ne, birkaç İstanbullu ar -

lmdneln beraber Ber!iııin ıssız, fakat 
tertemiz bir çarşısından geçiyorduk. 
Burada aldığımız çikolataları yeyip 
bitirdikten sonra, İstanbulda yaptı • 
ğım gibi daimi bir ahşkanlıkla eli -
mizde kalan kağıtları fırlatıp sokağa 
atmamız icab ediyordu. Fakat hiçbi • 
rlmi:ı: bu tarzda hareket edemedik. 
Etrafımı:ı:da. bizi görüp ayıplıyncak 

kimse yoktu ama, y~rler o kadar te
m.iz, cadde o kadar muntazamdı ki, 
doğrusu buraları pisletmeye içimiz • 
den bir tek ki&i .kıyamadı. Ve bir çöp 
kiifesine rasgelinceye kadar, çikolata 
kfığıtlnrmı buruşturup cebimize yer • 
leştirdik. 

İstanbulu bu ideal hale getirmemiz 
için,<'uzun, çok uzun senelere ihtiya. 
cımız var. Fakat hiç olmazsa, temiz
lik yapmak bchaneslle her gün zchir
lenmemizin önlenmesi yolunda, bazı 
yenilikler düşünülmelidir ki, beledi • 
yeden beklediğimiz şimdilik bundan 
ibarettir. 

Veırn o m©dleO lğ)n ır taıyya ... O~D gfallrO~ <dlal~a1co 
ıreff\lHın vaptto~o ırelkclr 

S OVYETLER Birliği Merkez Havacılık Klübü, Zi. 
urin tarafından yapılan benz.in1i bir motörU muh

tevi tan n.re ınc<!elinin uçu~u neticesi:ıri enternasyonal 
rekor olarak tesbit etmi.~tir. Bu model tayıyare, 21 kilo
metre 857 metre mesafeyi uçarak katetmiştir. Bu husus. 
taki vec;ikalar, Enternasyonal Havacılık Federasyonun.. 
na gönderilmiştir. 

* oo ınvan o ırıı <elfil koyme'ltu n 
~cs1taı PlYIDlYI 

üNY A. ·m en kıymetli posta pullarından birisi 

1 NG!Ltz mahkemeleri son günlerde iki garib daha hak. 
kında. karar vermi.~IPrdir: 

Birinci mesele, bir seyrüsc>fcr kam ı da\'ıısıdır. Bir karı 
koca iki kişilik bisikletle dolaşıyorlar. Kocası önde oturmuş, 
direksiyonu idare ediyor. Karısı. arkada .. Bisiklet yoldan ge
~cn bir adama çarpıyor. Adem yaralanıyor. İli mahkemeye 
nkscdiyor. Kazadan acaba kim mes'uldür? Yalnız koca mı, 
yoksa kadının da mes'uliyctte hissesi var mı? lki tarafın a. 
vukatları ayrı kanaattedir. Fakat hakim, karannda, kaza· 
dan hem erkeğin, hem de kadının mes'ul olduğuna hükme
diyor. Esbabı mucibe olarak Ja geride oturan şahsın bazı 

harekctlerile bisikleti idare eden adamı yanlış manevra yap
mağa sevkedebileceğini gösteriyor. 

olan Moris adasına ait bir posta pulu Berlindc 
urttırmn ile satılığa çıkarılmıştır. Bu pul çok nadirdir. 
ÇilnkU basılırken bir kelimenin yanlış yaz.ılmş olduğu gö-

1tlnaıı bir rülmüş. ve sonradan tashih edilmiştir. Fakat yanlış ola. 
::ıı. bolnı, c~;c. tu\•nJefi sörüyorsunuz. 1 ak basılan birkaç pul da tedavüle çıkarılmıştır. lşto 
ep~ Yu 

1 
Uzcrı ma,ı çiçekli ipek Berlinde satışa çıkarılan pul, 'bu yanlış basılmış pullar· 

~a 111 d~ı ınıstır. On tarafmdn nyni ! dan birisidir. Sahibi puluna 25.000 mark (bizim paramız. 

İkinci dnva daha gnribdir: çok yüksek ökçeli ayakkayı gi
.yen bir İngiliz kadını, cilalı döşemeli bir müessesede kayı· ı 
yor, dü§üyor, ayağı kınlıyor. Myesscsc aleyhine zarar vo zi
yan davası açıyor. Hakim bu davnda şu karan veriyor: 

"Bir insanın uzun iki bacak üzerinde muvazenesini muha
faza edebilmesi güçtür. l:.'vvcIG. bu noktayı kabul etmek icnb 
eder. Bayanın yüksek topuklan, kısa bir C§ns yahut uzun iğ. 
nelerle mukayese edilebilir. İnsan böyle bir ayakkabıyı an
cak her tehlikeyi göze alarak giyebilir. Şu halde bayan dU
ıeceğinl bile bile bu ayakkablan giymiştir. Zarar ve ziyan 
talebine hakkt yoktur ... 

Qııul·or. n~e rnıni rcn~ylc bir zıh bu- la 15 bin liradan fazla) istem1§tir. Fakat pul bu kıyme
'.\' rindcki bolero lhısit, fa.kat ti bulamadığı için satılamamış ve arttırma bir ay sonra. 
~ enı lıir h1odC'ldir. ya bırakılmıştrr. 
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!/~ 

evililjor 
musunuz? 

Tanıdıklarmızıu sizi ne ka
dar sevdiklerini öğreten 
bir USUi 

Amerikada Colgote üniversitesi psi
koloji ııubcsi mUdürü profesör Donald A. 
Laird, insanların, tanıdıkları tarafından 

ne dereceye kadar sevildiklerini hakika
te en yakın bir §ekilde ölçebilecek bir u
sul bulmu§tur. Profesörün usulü herke
sin kendi ker.dine yapabileceği bir nevi 
tahlildir. Kırk dört sual vnrdır. Bu su
allerin cevablanna verilecek numarala· 
nn mecmuu en fazla 81 i bulabilmekte· 
dir. 1nsanların ancak yüzde onu bu ra .. 
kamı doldurabiliyorlar. Umumiyet iti -
bariylo sevilen bir adamın elde ettiği 

en dÜ§Ük numara 56 dır. Numarası 56 

dan daha düşük olanlar cemiyetin hoş
lanmadığı adamlardır. Mutavassıt bir 
gencin alabileceği vasnli numara. 64 tUr. 
Umumiyet itibariyle sevilmiyen bir ada .. 
mm vasati numarası 30 dur. En dUşUk 
numara ise 12 dir. 

Aşağıdaki suallerden "evet" ccvabJ 
verebileceğiniz her sual için kendinize 
üç numara veriniz: 

1 - Her zaman için söylediğinizi ya .. 
pacağınızdan emin olunabilir mi? 

2 - Başkalarına yaroım için seve ae .. 
ve kendi işinizi bırakır mısınız? 

3 - BUtUn ifadelerinizde mübaliğa .. 
1ı da vranmnnıağa çalışır mumıız? 

4 - Müstehzi olmamağa gayret eder 
misiniz? 

5 - Bilgiçlik taslamaktan tevakki e .. 
der misiniz? 

6 - Kendinizi arkadaşlarınızın çoğun
dan nşağı göıilr mUsUnUz? 

7 - Emriniz altında olmıyanlnra amir
lik taslnmamal: iı;in çalışır mısınız? 

8 - HO§unuza gitmiyen şeyleri ya
panları miltemadiyen azarlnnıaktan içti
nap eder misiniz? 

9 - Tanıdıklarınızın arkasından on· 
larla alay etmekten tevakki eder misi
niz! 

10 - BaŞkalarma tahakkUm etmek 
arzunuzu yener misiniz? 

Aşağıdaki suallerden "evet" cevabı 
vcrcbilc~ğinh her sual için kendinize 
iki sayı veriniz: 

11 - Esvablarınızı temiz ve düıgUn 
mil tutnrflınız? 

12 - Fazla atılı;nn ve küstah olma • 
mağn çnlıfır mtsillJZ? 

13 - Başko.lannın yanlışlarına gill• 
mekten çekinir misiniz? 

14 - Mukabil cinse kal"§t olan tavrı• 
nız ve hareketiniz galiz ve bayağı ol .. 
maktnn UZllk mıdır? 

15 - Her önünüze gelen §eye ku11u~ 
bulmaktan tevakki eder misiniz? 

16 - Dnşknlarmm hatnlannı düzelt .. 
mcdcn bırakır mısınız? 

17 - Başkalnrma kolayca ödünç eşya 
verir misiniz? 

18 - Dinliycnlcri sıkacak gülünç hi· 
kayelcr s5ylcmemeğe çalışır mısınız? 

20 - Hiddetinizc daima hakim olabf· 
lir misiniz? 

21 - MUnaknşalardan içtinab eder 
misin'iz? 

22 - Hoş bir tebessümünüz var mı? 
23 - Mütemadiyen konll§maktan çe. 

kinir misiniz? 

24 - Ba~kalarmın işlerine kanşma
mak şiannız mıd!r? 

Aşağıdaki sunllerdcn "evet" cevabı 
verebileceğiniz her sual için kendinize 
bir sayı veriniz: 

25 - Yeni fikirlere kal"§ı sabırlı ve 
müsamahakar mısınız? 

26 - Başkalarına koltuk vermekten 
içtinab eder misiniz? 

27 - Dedikodudan kaçınır mısınız? 
28 - Ahbablarınızın biraz evvel an .. 

lattıklanm tekrarlnmalarmı islemekten 
tevakki eder misiniz? 

29 - Mükfilemeyi idame ettirmek 
mnksadiylc mütemadiyen sual sormak -
tan içtinab Cdt'r misiniz? 

30 - Her önünüze gelenden bir şey 
istememcğe çalı.sır mısınız? 

31 - Başkalarını ıslah etmekten ge
ri durur musunuz? 

32 - Sahsi sıkıntılarınızı kendinize 
saklar mısınız? 

33 - Halleriniz müteazmnanc defil 
de tabiat mıdır? 

31 - Ekseriya neşeli misiniz? 
(Devamı 11 ıincide) 



HABER - "Aksnm l'J08tasr 

Ereiilıde 

Yazan: Rahmi YA(i/Z 

Kalfj)©> 0 lilYıır~ as~ewDeırnne 

Zengin demir 
madeni bulundu 

'1<al Dan o t<Sls aı w uam o şto 
-26-

Seller bir da~ıo te
pesini yardı, \ 'eni bir 

kömür madeni 
m~ydaoa çıktı 

- İyi aklıma getirdin .. Evet... Çağırta
lım! Yalnız zaman çok dardır. O gelin. 
ceye kadar sen de yanm yamalak bir şey 
ler öğrenirsin belki! Bir dene bakalım! 

Bilhassa şu elleri ayaklan bağlı herif ten 
başlıyalım! 

Yüzbaşı Rıfkı kom5u bataryadan ter
cümanlık edecek Yedek Subayı istetti. C8 
bataryasının komutan ve subayları da 
bu vakayı yakından görmek. ilk tahtel
bahir esirlerini bir defa seyretmek he,·e
sine kapılmışlar, onlar da tercümanla 
birlikte e irlerin }'anına gelmek için yola 
çıkmışlardı. 
Teğmen İhsan safın nihayetinde elleri 

ayaklan bağlı bulunan yaşlı gedikliye 
yakla5tı. Bu kumandanın tec:;lim olması. 
na itiraz eden. efrat arasında bir karşı 
gelme meselesi çıkarrnağa uğraşan Şarl 

Kapodan başka kimse değildi. 
Şarl Kapo Türk topçuları gemiyi tes

lim aldıktan sırada mangada bağlı olarak 
bırakıldığı köşede kalmış; arakadaşlan 

Türk süngülülerinin önünde katarlamr. 
ken birde kurnazlık düşünmüştü. 
Şimdi yanma gelecek olan Türk asker

lerine şöyle yalan uyduracaktı: 
- Ben. tec:Jim olmağı kararlaştırdım .. 

.l\fürettebat da bana iştirak etmişti .Fakat 
süvari ile öteki c:ubaylar tabancalarile 
hepimizi tehdit ettiler, efrada beni tuL 

turdular, bağlattılar .. Türklere teslim ol
maktansa geri kaçmağa çalışmayı tercıh 
ediyorlardı. 

Gemi dönüp kaçacağı sırada iki arka- , 
daşıma amonyak depolarını deldirdim .. 
Geminin havasını zehirledttim. Artık ka
çacak hali kalmıyan gemi böylece esirli. 

ğe razı oldu. 
:Mantığa uygun olan bu yalan ve ihti

rasile Türklerin sempati ini kazanacak, 
onlara taraftar görünecek. sonra bir fır
satını bulursa kaçmağa çalışacaktı. 
Teğmen lhsanla maiyetindekiler man

gaya girdikleri vakit bu planım denemek 
i tiyen Şarl Kapo sukutu hayale uğradı. 

Onu bu acaip vaziyette bulan Türk er

leri tuhaf tuhaf baktılar; sonra bunu ku
mandanlarına gösterdiler. Teğmen lhsan 
Kapoya yaklaştı, ona çetrefil fransızca. 

sile sordu: 
- Sen burada neye böyle duruyorsun? 
Şarl Kapo kalabalık bir ağızla yalanı

nı izaha girişti. Çoğunu anlamadığı bu 
lakırdı sağanağını kı<>a bir el i~retile ke
sen Teğmen, onu arkadaşlanmn omu-

zuna }'ı.ikletti; esirler, ~ar! Kapoyu da~
muzlannda ta~ıyarak gemiden çıktılar. 
Teğmen lhc:an ikinci defa yüzba~ısınm 

yanında Şarl Kapoya yakla~ırkcn bunu 
tamamen hatırladı .. Fakat yüzbaşısına 

anlatmağa lüzum gönnedi. Şarl Kapoya 

sordu: 
- :'\eden senin ellerin ayakların bağ

lı? Kim bağladı seni? 
Şarl mahzun hir yüz ve yakaran bir 

SC;,le ce\·ap verdi: 

- Süvarimiz kapiten Alfred Didiye! 
- Hangisi bu? 
- Şu en ba~ta duran uzun boylu, kuru 

yüzlü çatık suratlı adam! 
- O "izin süvari miydi? 
- Evet! 
- Neden bağlattı? 
- Teslim olmak lazımgeldiğini müret-

tebata telkin ettiğim için! 
- Anlamadım! 

- Anlatayım... Biz daha buraya gel-
meden, iki mil aşağıda iken de atec;e tu. 

tulmuştuk .. Yaziyeti tehlikeli goniyor
dum. Kumandan yersiz 'e yol uz bır fi_ 
kirle bu maceraya atılmıştı .. lngiliz ge
milerinden miırekkep kafile de hiz üç ge
mi vardık. Komodorumuz bir Ingiliz }ÜZ 

ba~ı::ııydı. Daha ilk adımda hiç se' me. 

diği bizi, Fransız gemilerini taliimize 
terkettiğini bildirdi. 1\larmarada buluş. 
mak üzere o ileri atıldı .• Birinci ateşi giz
lenmekle atlattık.. Tam şuraya geldiği
miz sırada sizin ateşinize tutulduk. Mer
miler etrafımıza düşmeğe, efrada korku 
venneJte ba~ladı. 

Herkes tirtir titriyordu. Bu ate"? altın-1 
da şu binbir ölüm tchlikesile brülü Bo. 

ğazdan geçmeği mümkün görmüyordum. 
Man.,.ada müretebatı ba51ma topladım. 

Onlara işi anlattım. Türklerin ne kadar 
alinecab. ne kadar iyi kalpli insanlar 
olduğunu tarif ettim. Hepsi bana inan. 
dılar. "Bu halden kurtulmak için en iyi 
çare bu mert düşmanımıza tesiim ol

maktır., dedim. Hepsi kabul etti. 
Benim bu harekı:?timi emirberi süva. 

riye haber \'ermiş. Bu sırada süvari man 
gaya geldi beni çağırdı. Bu hareketimin 

manasız olduğunu söyledi. Ona da nefer
lere anlatıklarımı tekrarladım. Kızdı .. 
Arkadaşlarını çağırdı. 4 subay, gedikli

lerle birlikte tabancalarını çektiler. Ka. 
piten Didiye neferlere emir verdi: 

- Tutun ~ar! Kapoyu bağlayın diye .. 

Tabancaların tehdidi altında müretebat 
i5'tek5'iz hareketlerle beni tuttular: bağ. 

!adılar .. Bir kenara bıraktılar.. Ateşiniz 

sıklaştı .• Geminin çok yakınlarına düşen 
mermiler efradı zaptı güç bir hale koy
dular. Büyük bir korkuya düşürdüler .. 

Suvari; ha!fı. geriye dönüp kaçmak te
şebbüslerini ba!;armağa çalı~ıyor, bu inat 
la hem gemiyi, hem de müretebatı teh
likeden tehlikeye sürüklüyordu. 

Bir aralık samimi arkada~larımdan 

Ri~r ile Blondcn yanıma geldiler .. lkisi 
de çok kederli idiler .. Hele Blondelin yü
zü kireç gibi bembeyaz ke<:.ilmiş. zavallı 
delikanlının korkudan ödü patlayacak 

bir hale gelmişti.. Arkada~larım bana so 
kuldular; Rişar, tirtir titriyen. korkudan 
biribirine vuran çenelerini güçlükle ha. 
rekete getirdi: bana sordu: 

- Ateş şiddetini arttırdı (1) Serjan! 
ne yapacağız? 

Ten;likle cevap ,·erdim: 
- Bunu bana değil, sizi körü körüne 

ölmeğe mahkum eden inatçı süvariye 
sor! 

Blondel atıldı: 
- Bu adamın inadı yüzünden biz ne 

diye öleceğiz? .. 
- Ben size evvelce anlattım. Bu işin 

en kolay ve en muvafık hal tarzını SÖY
iedim. Jfazı olmadınız!. Yahut razı oldu-

nuz da sonradan süvarinin önünde bu 
fikrinizden caydınız! Ben ne yapayım! 

- Te !im olaydık! 
- Hem de en iyi çare buydu .. Henüz 

vakit geçmiş değildir. Çare de gene bu. 
dur!.. 

Biz konuşurken çok yakınımızda infi

lak eden bir mermi gemiyi alabora ola
cak gibi sar tı. Arkadaşlarım yerlere yu. 
varlandılar. Tahtelbahirde kumanda ses 

!eri, korku çığlıklarını kovalıyor; maki
nelerin gürültüsüne karşın bir haykırış
ma kulaklarda akisler yapıyordu. Blon. 

del yerden kalkarken iplerimi tutu: 
- Scrjan seni çozelim! 
Dedi. .. Bunu istemedim. Ce,·ap ver

dim: 

- Beni çözup ne yapacak ın? 
- lla-:ımıza geçer bizi tc-lim olmak i-

çin sevkedersin! 
- Ya ~uvari? .. Tabancalı arkada~larile 

üzerimize hücum eden süvari? 
- Senin yerme onu bağlarız .. 
Bu fıkre yanafınadım bile .. Çünkü ye. 

nıden bazı meselelere yol açacak, su al
tında en tchlıkeli dakikalarda biribiri
mizc girecek: kanlı bir hoğu~ma meyda. 
na getirecektik. 

l~in kolayca hal şekli için aklıma bir 
şey geldi. Blonclelle Hi~an kendime doğ
ru çektim kulaklarına ihtiyatla fıslda

dım: 

- Bunun çaresi bu değil! 
- Nedir ya? 
- Durun anlatayım. Şimdi siz ~izlice 

birer zımba ile birer çekiç alın .. r\lakine. 
de var bunlar. 

- Evet Serjan! 
Gizlice amonyak depolarına rakla~m .. 

l ·facık vunışlarla. gürültü çıkarrnamağa 
gayret ede ede depolan birkaç yerinden 
delin! Oradan çıkacak gazlarla hava ze
hirlenir. Süvari. inadımı rağmen. bu hal· 
de artık suyun altında kalamıyacağını } 
anlar. Mecburen denizin yüzüne çıkar, 

Ereğli, (Hususi) - KömUr havzası o
lan kazamızda Adil Yirmi Sekiz oğlu ta
rafından zengin bir demir madeni bu
lunmu~tur. Ayrıca yeni bir kömür ma
deni de keşfedilmiştir. 

Demir madeni iki mevkide görülmüş
tür. Biri Ereğliye 15 kilometre mesafe
dedir. Bu maden tahlil ettirilerek yüz
de 52,5 asli cevher bulunduğu ve demir 
damannın kalınlığl da üç metre olduğu 
anlaşılmıştır. Buradan köyhiler birkaç 
ton demir bile çıkannıelardır. 
Diğer mevki, Ereğliye 22,5 kilometre 

kadar uzakta ve Ereğli - Devrek şosesi
ne yakın bir yerdedir. Burası 1800 hek
tarlık kadar geniş ve dağlık arazidir. 
Beş yerde mostra halinde demir damar
ları görülmüştür. Bu mosturalar, bir 
metreden iki metreye kadar kalınlık ar
zetmektedir. Her iki noktada tesadüf 
edilen madenin çok zengin olduğu tah
min edilmektedir. Asıl dikkati celbeden 
bir cihet, demir madeninin, sayın başba
kanımız C. Bayar'ın - demir çelik fabri
kalarını kurmak için - ilk olarak tasav
vur ettiği ısahaya tesadüf etmekte bu - ' 
lunmasıdır. 

Ereğlide, gene Devrek şosesine 17 ki
lometre kadar mesafede bir dağın üst 
toprağı yağmurlar ve seller yırtıp aç
mış, burada bir kömür mosturası mey
dana çıkmıştır. 3 metre kadar kalınlığı 
olan bu kömür tabakasının, havzanın 

belli ·olan damarlarından ayrı ve yepye
ni bir damar olduğu ve bu kömürün Kan
dilli - Çamlı kömürl~ri ayannda bulun
duğu anlaşılmaktadır. 

:Madenlerin bulunuşundan M. T. A. 
enstitlisü haberdar edilmiştir. 

Ay rlm'da 

Pamuk ekimi 
çok arttı 

Köy lüye 228 bin kilo iyi cins 
tohum dağıtı ld ı 

Aydın, (Hususi) - Bu yıl Nzilli pa
muk ıslah istasyonu, yalnız Aydın mer
kez kazasında 78 köyde ve Aydında 10 

mahallede 1589 aileye 228i51 kilo be
dava Akala cinsi pamuk tohumu dağıt
mıştır. 

Bununla bu güne kadar istasyonun 
fen memurları nezaretinde 45544 dö
nilm pamuk ekilmiştir. Bu miktarda yer
li cins tohum ekişi dahil değildir. Bu yıl 
mıntakamızda yalnız Akala cinsi pamuk 
ekimi geçen yılın umum pamuk ekimin
den çok fazladır. 

Aydın ziraat üretme bahçesinde de 
bu yıl tanesi yüz paradan yirmi kuruşa 
kadar olmak Uzcrc 22263 meyvalı ve 
2021 meyvasız ağaç fidanı dağıtılmıştır. 

Konyada yaz mesui 
saatleri 

Konya, (Hususi) - 15 hazirandan 15 
eylfıle kadar yaz mevsiminde resmi da
irelerde yeni mesai saatleri hakkında 

Konya vilayetine do vekaletten bir ta
mim ge lmiştir. Tamimde mesai saatleri
nin memurin kanunu hükümlerine ve 
mahallin icablarma göre tayin edilmesi 
bildirilmektedir. Vilayet mahalli ieabatı 

gözönünde tutarak, vckiıletlerde olduğu 
gibi, Konya vilüyeti dairelerinde de 
8-14 arası fasılasız mPsaiyi kabul etmiş 
ve tatbika başlamıştır. 

Vali Cemal Bardakçı, emrin nasıl tat
bik <>dildiğini görmek üzere ilk gün da
irelerde bir teftiş yapmış, mildürlerle 
memurları bu sahada tenvir ederek ran
dımanın eksllmemesi için icab eden di
rektifleri vermi.'}tir. 

Memurlar, yaz mesai saatinin tatbi
kından bUyük memnuniyet duymuşlar

dır. 

ve tabii Türklere teslim olur. 
(IJcııanıı uar) 

(1) Ser ja11: Gediklilere verilen isim. 
Çavuş, başçavU§ demektir. 

7 TEMMUZ -1038 

Zonguldak yeni bir 
liseye kavuşuyor 

Halkev:, Zonguldağın blitiin münevverlerini içinde 
toplayan b· r kafile ile on bir köy halkının 

topland ığl Filyosa bir gezi yaptı 

Filyosla köy bayramından bir intiba. 
ve kitap dağıtıyor. Sol.la lıalkeı:i 

Zonguldak, (Hususi) - Kültilrsever 
tüccarımız Mehmet Çelikel tarafından 

60 bin lira harcanarak yaptınlmakta o
lan lise kurağının iki katı yUkselmiştir. 
Yapının ağustos sonuna doğru biteceği 

anlaşılmaktadır. Kültür bakanlığının vila 
yete gönderdiği bir yazısında M. Çelike 

lin kültürseverliği ve cömertliği takdirle 

kaydedilerek gelecek ders yılında lise
nin dokuzuncu sınıfının açılacağı bildiril
miştir. Bu haber Zonguldakta büyük bir 
sevinç uyandırmıştır. M. Çelikel, kUltür 
bakanlığına hir mektup göndererek ba
kanlığın kararını bUyük bir bahtiyarlık 
hissiyle ve şilkranla karşıladığını bildir
mi§tir. 

H a lk n•i n i rı yeni ('a lı şma) ı rı 

Zonguldak Halkevi kurağınm mo
dern möble ile döşenmesine kara veril 

miş ve projesin,.e göre, bina döşetilmek 
üzere Parti ilyönkurul üyelerinden bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Kurağın, 

kalorifer tesisatı, ihale edilmek üzere
dir. Sinemanın kanepeleri bu hafta için 
de teslim alınacak, ancak, sinema salo
nunda yaptırılması kararlaşan balkon 
ve sahne tadilatı bittikten sonra sinema 
işlemeye başlayacaktır. 

Zonguldak Halkevinin hazırlanan 

yeni yıl bütçesine göre, daha geniş p
proğramlı bir çalışma devresine girmek 

yolundadır. Halkevi, köy gezilerine sık 
sık devam edecek. gezilerden alınan 

sonuçları broşürlerle neşreyleyc.t.:cktir. 

Halkevi tarafından yakın Halkevlcri 
ve Karalıiik. Çankm ve Ankaraya kadar 
trenle geziler yapılması tasarlanmakta
dır. 

Köylerde ve açık yerlerde konferans. 
konser ve temsil verilmek üzere Halkevi 
tarafından seyyar bir sahııe yaptırıla
caktır. 

Köy J?f'l.isi \'C l:övlii lliwraım 
Zonguldak IJalkevi, 26 Haziran 938 

Pazar günü, "Filyos" mıntakasına b:.i

yük bir (köy gezisi) ve köylü bayramı) 
tertip etti. 

Başta Vali ve Parti Başkanı Halit 
Aksoy olduğu halde Halkevi başkanı 
Akın Karauğuz. Halkevi Yönetim Ku
rulu ve şubeler komitelerinden, hüku-

met ve memleket ilerigelenlerinden iki 
yüz kişilik bir kafile; şehrin seçkin ai
leleri, şehir bandosu ve sporcular, bu 
gezi için hazırlanmış ve bayraklarla 
donanmış olan hususi trenle Filyos'a 
hareket ettiler. 

Bir buçuk saat sonra tren Filyos is
tasyonunda durunca yüzlerce halkın 
ve köylün:in sevinç gösterileri ve alkış 

lariyle karşılandılar ve doğru Parti ku 
rağına gittiler, Parti ziyaretinde köy-

Altta Zonguldak ı·alisi köylülere gazete 
başkanı Karaoğuz trende 

lüler misafirlerine ayran ikram ettiler. 
buradan bahçeye gidildi bahçede saat 12 

ye kadar istirahat edildi mızıka terennüm 

leri arasında yemek yenildi. Saat 14 te 
kadın erkek yüzlerce köylü bahçeye 
akın etti. Köy}J.ler, Zonguldak'lı misa
firlerini, temiz ve renk renk giyimlerilc 
halelediler. Kamunbay SüreyY,aKaynar, 
söz yerine geldi. Vali ve Parti Başkanı 
Halit Aksoy'un Başkanlığında Halkev 
lilerin Filyos'a gelmelerinden halkın 
duyduğu sevinci belirtti ve Kam~n a
dına teşekkür etti. S. Kaynar, Fılyos 
mevkiinin temiz havası, güzel manza
rası, eşsiz kumsalı ile Zonguldağın şi
rin bir kamun merkezi olduğunu. söy
ledikten sonra buranın, 'Karabük fab 
rikaları işyar ve işçilerinin olduğu gibi 
Zonguldaklıların da rağbetini kazanma
ya değeri bulunduğundan 'bahsetti., 

Ondan sonra Halkevi Köycülük Ko
mitesi Başkam Ahmet Gürel, çok güzel 
bir söylev verdi., 

Söylevlerden sonra. törenle bayrak 
çekildi. Bayrak yıJkselirken, mızıka is
tiklal marşı çalıyordu. Törenden sonra, 
Vali ve Parti Başkanı ve Halkevi gurup 

lan köylü safları arasına katıldılar. Köy 
lülerden ve okullarda okuyan çocuklar• 
dan 500 kişiye Halkevi adına gazete 
çocuk hikaye ve masalları ve türlü ço

~k kitap ve dergileri dağıtıldı. Köylü· 
ler ve köy delikanlıları yerli havalar 
söylediler, oyunlar oynadılar. 

Oyunlardan sonra, Halkevi hekim
leri Partiye gittiler, burada toplanan 
hasta ve yoksul köyliileri muayene et· 
tiler, ilfiçlarını parasız verdiler. Halkevi 
hekimleri Dr. Nimet Özgür ve Dr· 
Hakkı Tosun'un baktıkları hastalar 
(200) den fazla idi. 
Olıi r taraftan, bahçede toplanan köY 

lülerle ziraatçi. baytar. ormancı ve di· 
ger mütehassıslar, hekimler, köylüler 
le cancana konuştular. Şikayetlerini. 
istıraplarını dinlediler, ihtiyaçlannı ve 
dileklerini notettiler, onlara aydın yol· 
lar gösterdiler. Bu büyük toplantıya 

ve bayrama (Hisarönü - Kamunu" 
merkezidir-, Kocaali Türkali, Öteyiit• 
Derecikveren, Çömlekçi, Akpınar, ÇoJ11" 
ranlı, Kışla, Yukarıdere, YukarrgöyniilC 
köylerinden yüzlerce köylü katıldı. saat 

16 da Halkevi gurupları, (Hisarönü, vı 
öteyüz) köylerine gittiler, köylüyü ye' 
!erinde ziyaret ettiler. Köy işlerini gıY 
rüştülcr. Bir taraftan Dil - Tarih / 
Edebiyat şubesinden bir kol, HaJke~ 
başkanı Akın Karauğuzun başkantığıt' 
da, folklor ve eski tarih eserleri incele" 
melerinde bulundular. 
Akşam saat 20,l 5 de, tren, KöylünU~ 

alkışları arasında Zonguldağa .döndlJ.I 



~meırJ~aU'll 
GilUka'1<eSD 

t Amerika zencilerini Amerikalılar çok 
enbeı olarak tanıtmak isterler. !şte bu

na bir rnisal: 

ta Zencı bir ağacın gölgesine uzanmış, 
V§a 

k" n uykusu yapıyordu. Peşinden bir 
upeğ' 

,. 
1 SilrUkliyen bir ırkdaşı yanma 

.. eldi: 

- Tomıni ! bu köpek senin mi? 
a Zenci köpeğe bakmak için gözlerini 

c!~ak zahmetinin azametini dUı;Uncrek 
ab verdi: 

nt-. Köpeği tarif et bakayım. Belki be
tndır. 

ık~ lYısırn'fF koca 
1 genç kız arasında: 

Biıı.~ Sen rnUsrif bir erkekle evlenir mi-

- Adamına göre ... 
- Ne gibi? 

~0;- İsraf edecek parası çoksa mesele 
· Aısa evlenmem. 

ISoırç 
:res7 Za~atlının hali pek fena, hiç ida
~or nı .b~hniyor. lşleri de fena gidi _ 

' Zü@rtıedi. 
- Senden borç para mı istedi? 

llıı;- llayır ben ondan istemiştim, bu 
asebeue öğrendim. 

... leeırbeırde 
ıı::i berber (müşteriye) - Tra31 bi

~r "e lilzünUze bir şey ister misiniz? 
" Uıı• ı 6ağı •er - İmkıinı \•arsa burnumu 
anı bırakmanızı isterim. 

ta~ inşallah bızi Şamplen vapmu kur. 
az. 

- Niçin? 
- Çı'inkii karım da ı:apurda .. 

...... 8 
ay11ı u ahçı yamağı fevkalade azizim, 
l"Yorf Orbaya lıcrgün başka bi1 isim bu. 

.... 

Patron- O ,. 
-1:1a, evet 'icş dakika evvel odaya 

· arın dııarıda bekliyor. 

""""" ===-= '=7'r. o:rı::::::;::,,,. ~ 
'-'......./ 

A~ık makini!;t yolda sevgilisine ra -ıamıştr. - Fransız karfkatüril -. 

Giden sevgiliye 
1 

Eter bir dakikacık ayrılırsan .vammdan 
Biilıin mlzımıu boğar bir umman gibi derdin! 
Eğer konca olsaydım. ayrılır fidanımdarı, 
Göfsümin t(zerind6 )'aprafımı dökerdim! 

Sana esir olıırmıtş yiiziine bakan meğer, 
Alnımın yazısını kendi elimla yazdım! 
Scdefimden çıkardım inci olsaydım eğer, 
Bc;ı senin bir dakika boymmdmı ayrılmazdım! 

* * * 
Güliişcrrk o yollardan geçerdik kışın 
Nrrdt. şimdi göıiüllcri yakan bakı§rn? 
Ayrılırken ellerimi o bırakışın, 

Bir yaralı kuş sesi ı:ar lıer giiliişii11dc. 

Bir kırılmış dal halı' ı·ar bu 1:üküliişihıifc 
Neler gizli göz yaşmın d<ikillüşiinde. 
/\'erde şimdi gönülleri yakan bakışın? Nnde şimdi gönülleri )'akan bakışın? 

~eıne 
sevD'1'ce>ırlYlm ama 

Radın, gözleri yaş içinde kocasına 
söylendi: 

- Artık ~('n beni sevmiyorsun. 
- Yok canım! neden böyle sanıyor. 

sun? 

- Eskiden ağladığım zaman bana 
niçin ağladığımı sorardın. 

- Gene soracağım nma bu günler
de pek parasızım, istlyeecğin şeyleri 
alamam. 

Kilçük çocuk bahçede önüne ardma 
bakmadan alabildiğine koşuyordu. An -
neıli görerek penccrP.den seslendi: 

- Koşma öyle: dilşersin de canın ya
nar. 

Çocuk koşmasına devam ederek ccvab 
verdi: 

- Koşmazsam babam yetiııip yaka
lar, o zaman daha fazla canım yanar! 

' 
~" ~ 

girdiğin t•akit bir §CY sôyliyeccktin. 

1 
\ 

1 

- /ngiliz karika/üril -

,'.-: ı' 

(~ 
'---- --------....... .. ,,, ......___ 

Deniz kızı! 

Bir romancı arkadaş anlattı: 
- Bizim ahçı kadının elinde son ro

manımı tefrika eden gazeteyi görmiiş
tüm, tefrlkamın bulunduğu sayfayı o -
kuyordu. 

- Benim romanı mı okuyorsun? diye 
sordum. 

- Sizin roman mı? 
- BC'nim roman olduğunun farkında 

değil misin? 
- Ne diye onu merak edecekmişim? 

bakkaldan yumurta aldığım zaman 
"bunları hangi tavuk yumurtJadı?,, diye 
soruyor muyum? 

Şeytan ÇEK1Cl 

!KoSi}(a.l lill~D ok 
Çocuklara renk renk paskalya yumur

talnrı vermişlerdi. Bir sepet içinde bah
çede duran bu yumurtaların yanından 

geçen horoz birden çılgın gibi tepinmeğc 
balndr, yumurtalnrrn bir ikisini kırdı. 

Tavuklardan biri, ortağına sordu: 
- Ne oluyor bizimkine? 
ÖLeki ccvab verdi: 
- Duymadın mı ayol? Demin "ben o 

tavus olacak ztippeye glinünU gösteri -
rim,, diyordu ya! 

«:a ~ n (Q) e ık aı 111HYJ li'11 u 
Muallim sınrfta arzın cazibesi kanu -

nunu anlatmış, sözlcrlni şöyle bitirmiş
ti: 

- İşte, dünyanın dönmekte olması
na rağmen bizlerin ayakta durabilme
mizi bu kanunla izah etmekteyiz. 

Anlamadığınız noktalar varsa soru -
nuz. 

- Peki bay öğretmen, mC'clis bu ka
nunu kabul ctmE':r.den önce vaziyet na -
sıldı? 

- Bu ue demek? /{ cmmıcı saı:a 

- Çalacağı ta11gomm adım söyledi. 

$ e «: aı aı 'lt: 
aıır;ğec§Jeırkeın 

Arkadaşına raslayınca baklayı ağzm

<lnn çıkardı: 

- Geçen gün sen Anknrada bulun
duğun fil -ada karına bir çalgılı meyha
nede tesadüf ettim. Yanında erkek 
kardeşi vardı. 

- Yanlışın olacak. Karımın erkek 
kardeşi yok ki... 

- Yok mu? garib şey! karın o adamı 
kardeşi diye bana bizzat takdim etti. 

- Olabilir. Karım senin nekndar saf 

olduğunu bilir, kolaylıkla aldatmış. Fa
kat beni aldatamaz; o adam kardeşi de
ğil, llullettakin bir yabancıdır. 

&<aıttmeıron gaf 
Genç kız, bir kompliman bekliyerck, 

yaşını sordu: 

- Beni kaç yaşında. tahmin edersi
niz? 

Muhatabı kör kadıya körlilğünü söyle-
mekten çekinmlyen cinsten biriydi: 

- 26 kadar! 
Genç kız knşlarrnr çattı: 
- Dört yaş yanlış söylediniz. 
Delikanlı ikinci gafı hemen yetiştirdi: 
- Ya? otuz yaşında göstermiyorsu -

nuz maşallah! 

o ırnartt ~lYI '17al U 
- Karnn kadar inadcı bir mahlük da

ha dünyada mevcut değildir! 
- Ne yapıyor? 

- Otuz yaşında olduğunu kendisine 
knbul ettirinceye kadar akla karayı 

seçmiştim. Şimdi beş senedir bu kabul 
ettiği yaştan vazgeçmiyor, otuzundan 
yukarı çıkmıyor!. 

- Galiba yatağı fazla şişirdim! 

-r-

DtıctSUI 

-ıaıt ·--
·- .... . ·-

~ .... ...,~-·l!iiP 
- Eıet goriiyorımı. r al. at bir kelımc

siui an/adımsa arap olayım! 

''lıayatuu sana f rda.' .. dİ>'C mırldaııd1. 
-Fransız karikaliiru-



i~mitteki deniz 
yarışlarının programı 

lznıit Deniz Fr.stivali Tertip Heyetinlen: 
10 Temmuz 1938 Pazar günü İzmit körfezinde yapılacak büyük de-

ni.t yarışları ve eğ ienccleri programı: 

Sır!\ Saat Yarı~ın nevi Mesafesi 

No. 
l 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

14 
14.15 
14.30 
14.45 
15 
15.15 

15.30 
15.45 
16 
16.15 
16.30 
16.45 

17 
17.10 

17.20 
17.30 
17.40 
17.50 
18 
18.10 
18.20 
18.30 

Bir çifte kıdemliler 
D~nanma kaba beş çifteleri 
İki çifte kıdemliler 
Yavuzun çifteleri 

Metre 
1600 
2000 
2000 
2000 

Bir çifte bayanlar 
Dört tek kıdemli 

10 
l t 

12 
13 
14 
15 
16 
li 
18 
l~ 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

Deniz Ticaret M. kikleri 

İki çifte bayanlar 
Yavuzun işkampavyaları 

Askeri Deniz okulu 

800 
2000 
2000 

100 
2000 
2000 
2000 
2000 
1000 
1600 
1600 
1600 

iki çifte Ada Yavuzu balıkçı sandalı 
5 çifte alamanalar 
Beş çifte Ada Yavuzu balıkçı sanlalları 
Beş çifte alamanalar 
Altı çate alamanalar 
Bir çifte iskele sandalları 
11.:i çifte iskele sandalları 
Piyadeler 

800 

Su kızakları 
ördek kampa 
Yağh direk 
P:ıl:Jlbot (Burandabot 

100 M. Serbest 

400 

200 M. Kurbağlama 
4 x 200 M. Bayrak 

200 M. Serbest 
100 M. Sırtüstü 

1500 M. Serbest 

29 100 x 200 x 100 Türk bayrak 
YELKEN YARIŞLARI 

30 14.30 Büylik kotralar 
14.45 Orta ,, 
15 Nizami yoleler 

20 Mil 

12 " 
6 ,. 

31 

n 
33 15.15 Olimpiyat yoleleri (1'1) M. yelken) .. 
34 
35 

15.30 Nizami şarpiler ( 12 M. yelken) " 
15.45 Donanma yelkenli filikaları 6 •• 

1 - Kotra yarışlarına girecekler Yavuzun yakınında bulunmalı ve 

talimat ve krokiye dikkat etmelidirler. 
2 - Müsabakaya girecek kayık ve sanlallar çıkış yerinde hazır bu-

lu.,malıdırlar. 

3 - Yüzme yarışlarına girecekler kağıt f abrikasının küçük su alma 

iskelesinde bul unmaltdırlar. 
4 - Madalya ve hediyeler her müsabakanın neticesinde ayrı ayrı 

tevzi edilecektir. 

Yarış tekneleri 
lzmite nasıl girlecek '? 

10 temmuz 938 pazar günü lzmitte ya. 
pılacak olan deniz yarışlarına iştirakleri 
klüp murahhac:ları ile yapılan toplantıda 
tesbit edilmiş bulunan tekneler aşağıda 

ı;:österilcn şartlar altında lzmite nakledi· 
lecektir. 

1 - Kürek tekneleri en geç cuma ak
şamı saat 17 de !\loda yüzme hamzunda 
fedcrac;yonca bu işe memur edilen Beki. 
re teslim edilecektir. 

2 - Her teknede 12 kulaç yedek bir 
sünger, bir camcak, bir gece feneri bulu
nacak ve teknelerin önü kapatılmış ola
cakttr. 

3 - Klüplcrc ait yelken tekneleri de 

bmit yarışlara hakkında 
göı üşmek ü1ere 

Klüp murahhaslarını 

davet 
Su sporları federasyonu başkanlığın. 

dan: 
lzmit deniz yarı~larına i~tirak edecek 

sporcular hakkında ~örüşmek üzere klüp 
murahhaslarının 7-7-938 per~embc akşa
mı saat 17,:W da htanbul bölgesinde bu· 
lunmaları rica olunur. 

ayni şartlar altında cumartesi ak~amı 

saat 17 ye kadar Moda hayuzuna teslim 
edilmiış olmalıdır. 

Yedekte gidecek olan tekneler şarpiler, 
nizami yoleler ve olimpiya yolelerdir. 

Bu hafta lstanbulda 

Serbest gü.reş 
seçmeleri var 

Finlandiya milli takın11na çıkarılacak güreşçilerinı·z 
hu ınüsabakalar da seçilecek 

EylCıldc memleketimize gelecek Fin -
landya güreş takımına karşı çıkacak gü. 
reşçilerimizi seçmc>mize yardım edecek 
olan Türkiye serbest güreş Reçmcleri, 
bu hafta Cumartı:>si ve Pazar günleri 
5ehrimizde yapılacak. 
Güreş F'edcrasyonu Türkiye birinci . 

Iiklcrinde gördüğü istidatlı gençler ara· 
sında serbest güreşe ait malümat nok
sanı yüzünden kilolarını indiremiyen \'e 
bu yüzden derece alamıyan b:ızı güreş· I 
çilerln milli takım ihtiyatlariyle karşı-

la.~masmr, bu suretle> ileridı> yapılacak bPy 
nc>lmilel temaslar l1:in kabiliyetli eleman· 
lnrın yeni bir tecrübPden ge~irilmcsinl 

faydalı bulmufii ve milli takım için evvel 

den ayrılım ihtiy:ı.tlarla serbest gün•ş 

Oirincilikleriııde kıymetleri üzerinde du
rulan yc>ni istidatları bu müsabakalara 
girmek üzere getirtmiştir. 

Ayrıca, ~1ersinli Ahmet gibi çok 
kıymetli ve milli t.nkımda yer nlmış bir 
çok gtircı:çilerimizi de bu müsabaknlara 
iştirak edeceklerinden Jstanbul:ı gel· 
mlş bulunmaktadırlar. 

J\'.arşılaşmalarm çok enteresan olaca· ı 

ğı ve ciddiyeti meşkük profesyonel gli· 

reşlerinden artık gına gı>tirmiş olan ls- ! 
tanbulluların spor mnakını tam miına· 1 
siyle tatmin edeceği şimdiden tahmin e- l 
dilmektedir. 

Son dakika 
Parasızh:{ yiiz.iirulrn ! 

izmlt yarışıarı 
yapılamıyacak mı? 

izmit vilayeti tardından tertip 
edilmiş olan büyük deniz festivali 
pa.tar günü do;ıanm!l ve klüpleri
mizin iştirakiyle izmitte yapıla

caktıı. 

Aylardanberi beklenen ve bu 
işin teknik tarafı haftalnı·ca evvel 
su spcı:lan federasyonu tarafından 
ikmal edilmiş olan deniz festivali. 
ne bugün kırk sekiz saat k.-lmış 

olm=ısına rnğmen henüz tahsisat 
gelm<!';!İği için alakat!arfar şaşkın 

bir haldedirler. , 
Hangi vasıta ile gidileceği, ne 

suretle ve hangi saatte lönüleceği 
ni bilmiyen klüp murahhaslan ile 
bu müs<ıbakahrla alakadar bir çok 
meraklı şimdi mıntaka merkezinde 
alakadarfoı:ın veı·eceği malumatı 

sabırsızlılda bekleşmekte, teknik 
hususatı ikmal etmiş olan federas
yon da henüz programı neşrece· 
memektcdir. 

nu cibi orgrınizasyonlarda ya. 
pılacak ilk işin bugüne kadar 
halledilmcyişi, lzmit deniz festi· 
valinin yapılıp yapılamryacağını 

şüpheli bir vaziyete sokmuk bu. 

lunmaktadır. 

Şrneling 
Gizlice A vrupaya 

dönüyor 
Hu yolculuğu Almanların 

Bremen vapurile yapmaktadır 
Zenci boksör Coe Luize feci bir su

rette yenildikten ve epey zamanda 
Nevyoı;k hastanelerinden birinde teda
vi edildikten sonra, Alman şampiyonu 

Şmeling, ayın 2 inci günü Nevyorktan 
Hamburga kalkan Almanların Bremen 
translantiğine sessiz sadasız bir şekilde 
binmiştir. Bu seyahatin gizli yapılma -
sında en büyük sebep Şmelingin gaze. 
tecilerin elin:len kurtulmak istemesidir. 
Mağ!Up boksör hiçbir gazeteci ile ko
nuşmak istememekte israr etmektedir. 

Bremen gece yansı Nevyork limanın
dan ayrılmııtır. 

~©iks ©Je'ffBsn 

Muvaffak 
57 Krlodakl arkada~larma 

meydan okuyor 

ı 
1 

Memleketimizde Federasyonu olmıynn 
aııcnk hususi teıwbbüsler sayesinde sc· 
nede bir kaç gün ringe çıkmak fırsatını 
bulan boksörlerin bu f'nder karşılaı;:mn· 

!arından cwvcl - günlerce>, haflnlarca · 
1 

birbirl<'rine meydan okumalan artık bir 
iliyad halini almıştır. 

Nitekim 57 kilo yumrul:çularmdan 
Muvaffak ta, l<"'uarda maç yapmak üzere 
lzmirc gidecektir ve bunu duyan arka • 
daşları - kendisinin hih(' göndı'rdil;i mek 
tuba göre • hir süıli d<>dikodu ynpıyoı l:ır 
ve ona dPfl c>diyoı lnrmış. 

Boksör Muvaffak "Bu gibi hallnin 
sporculuğa sığmıyncağım,, 

Çoban Mehmetle Tekirdağlı 
güreşemezler 

Federas1on böyle karar verdi 

Çoban ~lclımct 

Bol keseden sağa sola meydan vıru· 
yup durnn Tekirdağlı Hücıeyin ile, mil
li takımımızın kıymetli ağır sıklet gU· 
reşçisi Çoban ~Iehmet arasında bir mü
sabnka yapılacağı ve Feuerasyonun da 
bir kereye mahsus olmak üzere bu mü· 
sabaka için, bir amatörle bir profesyo
nelin karşılaşmasına mtisaade edeceği 

yazılmıştı. 

Fakat şimdi Federasyonun gazetelere 
yolladığı aşağıdaki tebliğ bu müsabaka· 
nın yapılmasına imkan olmndığını gös -
tcrmcktcdir. 

Federasyonumuzun, memleketin en 
temiz ı-porcularından biri olnn Çoban 

Pen tatlon 
Müsabakası yarın 

yapılaeak 
İ!<tanhul atleti an Ajanlığımlan: 
1938 senesi pentatlon müsabakası 8 

Tcmuz Cumartesi günil saat 17,30 da 
Fener stadında yapılacaktır. 

Bu müsabakaya girmek istiyen spor· 
cuların kayıt işi o gün sahada kapanır. 

~al~ o fil1 Oaı ır 
aı ıra s o li1l ©! aı 

Atletjzrn 
Atletizm federasyonunun Uypz!gde 

tretib etmiş olduğu atletizm müsabaka
larında yüksek atlamada geçenlerde 
<lünya rekoru tesis etmiş olan bayan do
ra Artjen geçen pazar günti varmış ol
cluğu neticeden 10 santim eksik ntlıyn
rak bayan Fridrlg tarafından mağ'lüb 

edilmiştir. 

100 nwtre ..,ürat ı.o::-u-.u: 

1 - Bayan Kravs 12.4 saniyede. 
80 m(•tn• manialı ko:;.u: 

1 - Dempa 12.1 saniyede. 
'.!00 metre ko511: 
1 - Bayan \'oizt 213.6 snniycde. 
\'ük-.ek atlama: 

1 - Bayan Fridrik 1.56 metre. 2 -
Bayan Itatj('n 1.56 metre. 

\YLun atlama: 
1 - Fos 5.82 metn•. 
<Hill(• atma: 

1 - Şrödcr 13.51 metre. 
Di-.k atma: 

1 - Vogehbavz •13.80 metre. 
.ı X 100 metre ha~rak ~·arışı: 

- Scc. klübii ·19.9 saniyede. 

- -------
lam şu cümlelerle ce\•ap vermektedir: 

"Ben o=ılarla 'c ..,,ı.ıetlın<lcki lıütiın 

arkn<la-.l;ırınıla lmç rınunt '" no finrt 
ıhılıilinılt• olursa ol-;1111 ç:ırpışm:ıı";n ha -
zırım. Eğer maç ;:\':tpnı:ık io;fiyrııl<'r im -
lunur ... a, miisalınlmnın tarllıiııl 'c ~art· 
larmı ucrlı:ıl bildirsinler .•. 

Mehmcdi, paradan başka bir şey d~ 
mlyen profesyonel güreşçilerle kn~ıl~ 
maya bırakmaması yerinde bir hare., 
olmuştur ama, ortalığa mütemadi) 
blöf savuran §U profesyonel gilreşçilr(
de bir daha ağızlarını zor nçabilccelt 
ri bir dersten mahrum kalması, spef 
spor, diye se,·enleri üzmekten geri ~ 
mıyacaktır. 

Fc>dernsyonun tebliği şöyledir: 

Türldyc Giirc5 Federasyonundan: 
Gazetelerde 'l'ekirdağh Hüsel inle ~ 

han .'I clınıcdin lmrşıla~nınsma GUr! 
F(•tlcrasyoııun ınils:ıaclc ettiğini blldl 

, .c nlükadarlarm böyle bir ıııU:.nlıııli' 

çin mütalealarıııı ilıihn eden yat~ 

çıkmaktadır. nir çok dcclilrndulımı [1l 

zu olan bu mc.•sclcnin tn\·zih ve e!W 
umumiycyc ilanına lüıunı ~(irü1müı:t~ 

1 - Türkiye ağır sıltlct amatör " 
piyonu, Çoban Mehmettir. Gerek B{ 
tor, ~<>reksc- ıırofc<;yoncl Türhlycdc tı!' 
kn ağır sıklet "!lmJJlyonu yoktur. 
ldrdıığlı Ilii"cylıı ~n;:\·rirc mi prof~ 
nel milsabakalnrdn şöhret Jmzanınll 

beraber resmi Ttirldye profc yoncl • 
piyonu um anını almış dcğil<lir. Döyll.' 
ol"Sa ancak profesyonel 5amıılyonu t. 
anılma-.;r lfıı.ımdır. Türkiye ba5pclılİ' 

unvanı hiç kimseye verilmemiştir. 
2 - r\m:ıtörlcrlc ıırofcsyonclleriıı 

<ıabakn y:ıııması tc:'amüllerc ,.c be~ 

milel usulh•ro mU\ af ık olmadığıll 

böyle bir mü :ıbakn ne mc\7.uu b:ıb~ 
mu), ne ıle }'cdcrasyonumu1. müsııf 

\'Crnıl~tir. 

Federasyonun şu tebliğinden de ~ 
iyi anlaşıl~ığı veçhile bazı profes~·O' 

gUrcşçllerin şimdiden sonra, bol kes 
de n unvanlar takınmaları nncak t 
lün:;; olacaktır, 

oks 
Meydan okumal8' 
Brüksel, (A. A.) - Belçikal\ ı1l 

bur boksör orta sıklet Karel Sys J. \ 
şampiyonu olmak istediğinden, etl 
naı-yonal bok:ı federasyonu deluJctil· 
unvanın sahibi olan Heinz Lazck'i ıfo' 
davet etmiştir. .of. 

Tüy sıklet Avrupa boks şampi> 
ğuna namzcd olan İsviçreli Şulis, 1' 
kalı Dclho, F'rnn~ız Ansini nrasınd~ 
karşılaı;ma tertibi için yine entcrııll' 
nal boks federasyonuna müracaııt 
mlştir. ./ 
~~~~~~~~~~-..,.........., 

Hanover 
\1 lmanya şampif~~ 

Geçen hafta beraberlikle netice tf. 
Almanya futbol ş:ımpiyonası fjnnl 
~Uz bini bulan bir sC'yirci kütlc>Si v 
de Dcrlinde olimpiyad stadında c 
Fortunu ile Hamburger S. V. eldP1c 
rasında üçüncülük için bir knl"~ıl 
yapılmış, bu karşılaşmada Fortll11~ 
galib gelmiştir. ç 

HnnovC'r 96 ile Ş:ılke arasında )~. 
final mac;ı. g<'c;f'n hafta o1duğ11 gıt.1 

dl' 
rnberlikle nf'tlcelenmişst' de tfı11 

1 .. c ~ 
sonra Hanovr takımı 4-3 gnlib " 
Almnnya şampiyonu olmuştur. 



A~ık hava, güneş \'C deniz ... Onlar., bu 
Uç wı.surun sağlık \ 'C hayat kaynağı ol· 

duğuna lnanmışlardır 

Yeni 
film 

Tanınmış bir saı.
ne vazıı olan Con 
Ford "dört erkeğin 
tek duası,. isminde 
Yeni bir film çeYirt
rniştir. Bu film bir 
macera filmidir: 
Bir İngiliz albayı 
askeri mahkeme ka 
rarile ordudan tar • 
dolunur. Londra) a 
dönen albay bırısi 
tayyareci, birisi dip 
lornat, birLi a' u _ 
kat, dığcri de talebe 
olan dört oğlunu \"a 
nına alır. Bunlar~. 
rnasum olduğunu 
ve ınasumiyetini is.. 
bat edecek bir \'C· 

sikayı aramakta ol
duğunu, bunu bul
mak·· ıçın kencli!iine 
Yardım etmelerini 
aöyler. Fakat vesi • 
kanın mahiyetini 
~e bulunduğu yeri 
ızah etmeden esra. 
re · .. ngız bir surette 
oldi.ırülür. Dört oğ_ 
lu. babalannm ma
~iyetini isbat i
çın and içerler. Ço 
CUldann en küçiiğü 
Uzun maceralardan 
sonra Loretta Yun
ga Aşık olur ve o 
n -
1 
un Yardımile mat. 
~P ve ikayı bulur. 
'.albayı mahk(1m 

ettıren ad 
s , . . . amın, 
"~·lı •ıin b b 

sı old ğ a a_ 
aşkı .u. u:-ıu anlar; 
~ ıçın babasını 

lh ~. ft'""'m "" 
111fttc1~n b' 
yt ~ ır ı1ahne -

'°"· 

i A KDENlZ kıyılan üzerinde bir Av
rupa Holivutu kurmak fikri birçok 

defa söylendi. Bu kıyılarda senenin do
kuz ayı daiına bahar havası içcrsinde ge
çer. Sinemanın istediği bütün tabii gilzel
liklcr bol bol vardır: deniz, ovalar, ırmak

lar, tepeler, yUks<>k dağlar. 
Vakıa bu tasavvur bu güne kadaı ta

hakkuk etmiş değildir... Fakat, buna mu
kabil blitiln Fransız sinema yıldızları, 

:F'ransaya gelen ecnebi yıldızlar muhakkak 
görmek ve dinlenmek için Akdeniz kı~,la
nna da uğrarlar. 

Marsilyadan İtalya hududuna kadar u
zanıp giden kı;,lar birçok yıldızların mes
kenidır. Fernandel Marsilyahdır. Şehrin 

civarında "Bir bir gül,, isminde bir \'İlliisı 

vardır. Sanatkar tatill~rini bu villada geçi
rir. 

Villa tam manasiyle ismine layıktır. 1-
çersi her renkten çeşit çeşit güllerle do
ludur. Fernandel bütün bu güllerin isimle

rbıi, v.asıflarmı. cinsleriaj bir nebatat mil· 
tchassısı kadar bilir ... Belki çevirdiği film
lerin isimlerini unutmuştur, fakat bir tek 
gülün ismini unutmasına imkan yoktur. 

Moris Şövalye tatil zamanlannı Kann'da 
geçirir. Burada geniş bir malikfınesi var

rahatını çok seven bir adam
dır. Onun için köş

künde ve malikane
sinde hiçbir eksik 
yoktur. Bir bar, her 
çeşit sporlan yapa
cak yerler ve koca
man bir havuz. 

Moris Şövalye hay
van yetiştirmekten 

çok hoşlanan bir a
damdır. Arazisinde 
bol bol tavuk ve tav
şan yetiştirir. Yetiş

•tirdiği tavuk ve tnv
şanlann bütün Fran
aada şöhreti vardır. 

Moris'in toprakları civarında, çiçekleri ve ağaçlıklı yolları 
çok seven Gras Mur'un tatlı tebessümü ve güzel sesiyle kar
şılaşmak mümkündür. O Kasa Loretta ismini verdiği sayfi
yesinin Holivutu hatırlattığını önüne gelene söyler. 

Biraz daha ilerde Siınon Beria oturur. Burada sanatkarane 
yapılmış heykellerle süslU zarif bir bahçe içersindc eski Yu

nan evlerini hatırlatan bir köşkü vardır. 
Antib, limanı, eski evleri, yıkık kuleleriyle eski devirle

ri hatırlatan ufacık bir şehirdir. Bu şehrin biraz ilcrsinde yer 
yüzünün en güzel kumlu yollarından birisi başlar. Buraya bir 
kaç sene, tatil zamanını geçirmek üzere Lilyan Harvcy gel
mişti. Orada tam bir köylü sadeliği içersinde güzel birkaç 
hafta yaşadı. Bu birkaç hafta yıldIZin çok hoşuna gitti. Ara
sıra bozulan sıhhatini yoluna koymak için işlerinin müsaadesi 
nispetinde buraya gelip oturur. Meslekten çekildiği vakit bu
raya yerleşerek bir köylil kadın hayatı süreceğini her vakit 

tekrar eder. 
Niste, eski Marsilya yolunun yeşilliklerle dolu bir kena

rında, büyük· tur yolunun hemen hemen başlangıç noktasın
da beyaz köşk isimli bir villa vardır. Burası Gabi Morlay'ın 
birçok yıllar özledikten sonra sahih olduğu sayfiyesidir. 

Morlay kendisiyle görüşen bir gazeteciye: 
- Niste oturmak çocukluğumdanberi rüyalarıma gir<>r. 

Bana hazan ne olacaksın diye sordukları vakit ''Ne olacağımı 
bllmcm, fakat büyüyünce ayda 400 frank kazanacağım ve 
Niste oturacağım,, derdim. 

Yeni filmde güzel yddız Loretta Yung \'C se,·glllal 

Morlayın her iki arzusu geniş geniş hakikat oldu. Beyaz 
köşk, geçen asrın köy evlerini hatırlatan güzel bir villadır. , 
Dı!iarsı c>ski znmnnı hatırlatan bu köşkün içer<ıi en temiz bir 
2evke göre seçılmiş, en giizel eşya ile doludur. Arkasmdn 
geniş bir sebze bahçesi vardır. Morlay boş vakit bulur bul
maz buraya koşar. 

K CJ Ç CD K 
HAlalERLIER 
Kumral yıldız Jenje Roje büyük bir 

muvaffakiyct kazanamıyan iki boşanma 
filminden sonra .Fred Aster ile tekrar 
sinema hayatına dönüyor; rejisörlerin 
bu yıldız hakkındaki hükümleri kat'idir: 
Bu yıldız yalnız başına •film çevirdiği va
kit rnurnffak olamıyor .. Fred Aster de 
başka kadın yıldızlarla çevirdiği fümleri 
başaramamıştır. O halde bu çift daıma 
beraber film çevirmelidir. 
* Mirna Loy tecrübe pilotu filminden 

sonra ancak bir hafta işsiz kaldı. Şimdi 

gene Klark Gabi ile yeni bir operet filmi 
çeviriyor. Bu film bittikten sonra tatil 
yapmak üzere eylfılde Parise gelecektir. 
~ Ktlçük Duglas Ferbanks ve Janet 

Geynor yeni bir macera filmi ~viri)or. 
lar. Bu filmde çok muvafafk olmuş bir 
şimendifer kazası vardır. Polet Goddar 

da Şarlonun kendisile beraber çevinneği 
\'aadettiği filmi beklemekten bıkmış ve 
Duglasın çevirdiği filmde rol almağa 
razı olmuştur. Bu f ilın, bu çok güzel fi. 
güranm söz söylediği ilk film olacaktır. 
Sinema münekkidleri, bu genç kızın, 
güzel vücudu ve bacakları kadar sanat. 
karanc kudretile de halkın hoşuna gide
ceğini temin ediyorlar. 



Yazan: Ş. Rober Düma -1-

vesikası 
- Bir me:;ele var Strrunmer. 
- Milhlm mi Ekselans? 
- Evet, çok mUhim ••. 
General, kont fon Rog\-için bir işare

ti ~rino, mUUi.zlm, baron Otto fon 
Strammer haz.ır ol vaziyetini terkederek 
generalin masasına yaklaştı. Birinci mil
lazinı fon Strammer uzun boylu, atlet 
vUcutlu, azlmkAr tavırlı bir askerdi. 

- Dinle bak $trammer; "Sg. 45" Pa
risten ne yazıyor •• 

General sumenden bir kağıt alarak o
kudu: 

"Kat'i surette mevsuk 
öğrendiğime göre Fran n 
n.t te kllfıh ır;on gUıılerdo 

mcnbalardan 
gizil lstlhb:ı.· 

Almanyanın 

mahrem bir Mkeri \'CSll<asım ele SCtlr
ml~tlr. Bu \'CSlknnm muhte,1yntı ::unlar· 
dır: 

1 - Son derecede kuvvetli ,.c mUes-
6İr yeni bir zehlrll gaz formUIU; 

2 - "Projckt-Or,. isimli yeni model bir 
nletln plinlarr ''O krokisi. .. Bu llet yu
karda bnh!!cdllen gazi ~ok uzak mesafe
lere atmak işinde kullanıla<'.aknu,.. 

Bu :r.chlrll gazle alet merkezi Al· 
manyn<ln bir fabrikada tecrübe edilmek· 
teymlş. 

Bundan fazla malfımat almnğa mu\'af· 
1 k olamadan. İlk \'asrtayln 10.000 
frank gönderilmesini, mahrem tahkikn· 
tıma de,ıım edebilmem lcln rica ederim. 

General fon Rogviç raporu masanın 

fuıtUne koydu. Koltuğuna yaslandı ve 
Strammere bakarak: 

- Eh, baron, dedi, bu l§e ne dersi
niz? 

Fon Strrunmer dUşilnceyc dalmış, kaş
l~n çntılmı_ştı. Cevab verdi: 

- Fevkalade vahim ekselıin.s! 
- "FevkalAde vahim,, kelimelerini 

kullanmanızdan Sg. 45 in hangi gazden 
bahsettiğini anladığınız manasmı çıka • 
rıyorum. 

- Veygelman 
ltıns? 

- Evet. 

keı;;fi değil mi ekse 

- İnanılmaz uey ! fakat .• 
- Fakat ne demek? rapor sarih de-

I 

ğil mi? 

- Evet. Lakin ilk bakı13tıı bu iş im- 1 
k8.nsız görUnUyor. DUşUndUkçc de bu i

nin imkan dahilinde olmadığı bir kere 
daha tebarüz ediyor. Bu keşfe nit vesi
kalar ancak Uç kopyadır. Biri devlet rei
sinde, diğeri harbiye nazırında, UçUncU
sil ise bizzat keşfin sahibi Veygelman
da ... Bunların kopyalarını bizzat Veygel
man çıkardı ve eski müsveddeleri ve sa
ir iptidni plılnlan imha etti. Bu mühen
disin her türlü §Üpheden uzak olduğu 

D 

muhakkak. Diğer kop:·alan ellerinde 1 
bulunduranlardan güphe edilemiyeceği

ne göre "34 numaralı gaz,, ve onu kul
lanmağa mahsus alet olan "projektro" 
un ç-0lmması imk!n!ıızdır. 

- 1'"akat dünyada imkansız olan hiç 
bir şeyin mevcut olmadığını kabul et • 
mek de lfıznn .•• 

Sinirlendi. Masaya eliyle vurarak ba
ğırdı: 

- Bu işte bir casusluk yapılmış. Fa
kat kimin tarafından? Bunu meydana çı
karmalıyız. Her ne pahasına olursa ol -
sun mücrimi yakalamamız gerek. 

- Harbiye nezaretinde tahkikat •• 
- Bir çocuğun bile aklına gelebilecek 

böyle bir fikir için size danışmağa Jü. 
zum göreceğimi mi sanıyorsunuz Stram
mer? Bu iş çoktan yapıldı. Harbiye na
zırının ve hattA devlet reisinin dnircle
rine serbestçe girip çıkabilecek vaziyet
te olan herkes hakkında tahkikat yapıl
dı. Veygelmanm evinde ve dairesinde 
bulunanlar hakkında tahkikat yaptırdnn. 

General, masanın UstUndo duran bir 
deste kAğıdı alıp tekrar masanın üzeri
ne bırakırken devam etti: 

- lşto tahkikat evrakı .•. Hiç kimse 
hakkında en ufak bir §ilpheye mahal ve
recek emare yok. 

- Fakat ekselans, belki de Sg.4:S ... 
~ Palavracının biridir diyeceksiniz 

değil mi? yapacağınız itirazların hepsi
ni daha evvel ben kendi kendime ileri
ye sürdüm. Sg. 45 nekadar mahir palav
racı olursa olsun Parlste böyle bir ya
lanı nasıl uydurabilir? O Parlste bu işin 
sırrınl bilen birisinden malumat almış. 

Kimden, bunu bilmiyoruz. Çilnkil Sg. 4~ 
bildiğiniz gibl, kullandığı usuller ve ma
lüma t topladığı yardımcıları hakkında 

bize tek kelime izahat vermek ô.detinde 
değildir. Bizzat ben b!lo bu hususla 
kendisini söyletemedim. 

Bu şekilde çalışan yalnız o değildir; 

Hy. 40, Ds. 28 de onun gibi yalnız ma
lünıatı vermekle iktifa ederek menbala
rım bildirmek istemezler; UzUmUnü ye 
de bağını sorma kabilinden bir usulleri 
var. 

- Blllyorum ekselans. Fakat onların 
bildirmek istemediklerini ba§kalanndan 
öğrenmek mtimklindilr. 1 

- Bravo! iRi benim gibi muhakeme e- 1 
diyorsunuz. Ben de sizi bunun için ça • 
ğırmıştım. Fakat otursanıza. rahat ra
hat konuşalım. 

- Teşekkür ederim ekselans. 
Baron fon Strammer amirinin karşı

sında bir iskemleye oturdu. General ce
binden altın bir sigar kutusu çıkara

rak barona uzattı: 

- Bir sigar içer m!slniz? 
- Mtisaade ederseniz eksel~ns. 
Fon Rogvlç, sigarını, baronun uzat -

tığı çakmağın aıe,;nde yakarken söy

lendi: 
- Görüyorsunuz ki hadise mühim. 
General, yayh koltuğuna yaslandı. 

Yaprak cigarasmın dumanlannı sa\-ura
rak devam etti: 

- "34 numnralı gaz,. şimdiye kadar 
yapılan tecrübelerde elde edilen netice
lere göre harikulade blr silahtır; kor • 
kıınç bir tesiri ve fevkalade bir intişar 
saho.sı var. Bir harb vukuunda memleke· 
timize zaferi temin edecek bir sIWı. 

General sustu, sonra ayağa kalkarak: 
- Fakat, dedi, şimdi bütün bu ümit

ler suya dilştü. DUşman bu gazın for
mU1UnU biliyor. O da bundan yapıp to • 
Birlerini kontrol edip mukabil tedbirler 
alabilecek vaziyette ... Fellket! 

Erktınıharblye bunu öğrenirse kıya -
metleri koparacak ve bittabi biltiln ka
bahati bizim sırtımıza. yükliyecek. Bir 
mes'ul laznn, bu mes'ul de biz olaca -
ğız. İşte bu sebeble süratle hareket et
meğe mecburuz. Çünkll erkanıharbiycye 
vermek vazifem, tabü bildireceğim. On
lara bu malfımat verlşlmden bir müd
det sonra mes'ulil de bildirirsem, gürül
tUyU atlatmı§ oluruz. Şimdiki halde bu 
mesele aramızda. sır olarak kalmalı. 

- Bir sual sormama müsaade eder 
misiniz ekseUins. 

- Sorunuz. 
- Meseleyi Vcygclm•ı biliyor mu? 
- Hayır. 

- Gidip kendisine haber versek? 
- Evet, mesele:,! birdenbire, damdım 

dUşerc.esine kendisine eöyleı-;elt... E\'et., 
fena fikir değil. Bu haberin onda hasıl 
ettiği aksillamcli anlamak faydalı olabi
lir. 

- Ayni zamanda vesikanın onda el
yevm mevcut bulunup bulunmadığını da 
öğrenmiş oluruz. 

- Mükemmel! bugUn gideriz. Kendi
sine bir L5 için ziyaretine gideceğinizi te
lefonla söyleyn. Fakat mUlllkatın üslli
ne fazla dUşer görünmeyin. Benim de 
geleceğimi bilmesin. Buluşur ve beraber 
gideriz. Beni birdenbire görüp şaşırma
sı faydalı olabilir. Saat ikide buluşahm. 
Anlaşıldı mı? 

- Evet eksela,ns. 
- Şimdi gidebilirsiniz Strammcr. Sa· 

at ikiye kadar bu meseleyi dil§Unerek 
bir faaliyet planı bulmaya çahem. Ta.bil 
ben de dUşüneceğim. 

- Hürmetlerim ekselans. 
(Denımı ,·ar) 

Bilmiyerek sizi öfkelendirmiş, sonra da bunun sc-bebini 
anlıyamamış olmanın benim için ne büyük bir azab olduğunu 
artık anlıyor musunuz, Luiz? o güzel çifte hayat durmuştu, 
yüreğimi buz gibi bir soğuk kavramıştı. Aramızdaki ihtilafın 
ne olduğunu aıılıyamadığım için artık beni sevmediğinizi san. 
mışhm; evime mahzun mahzun dönüyordum; fakat yine de 
'Sizin köleniz olduğuma şUkrediyordurn, mektubunuz işte o za
man geldi ve kalbimi neşeyle doldurdu. Böyle azarmıza daima. 
ırazıyım. 

Yere düşen bir çocuk kalkarken, acısını belli etmeme:Ye 
Çeviren: 

.::> 

ıçalışarak annesine: "Affedersin!,, demiş. Evet, onu bir an 

Çingene kızı: "Zengin olacaksın, 
geLecek günlerin çok şen 

k ' d .. g eçece . ,, edı 

Daha pek gençken, insanın evının 

bir köşesinde yahut bir bankada bi!' 
milycn doları bulunmadıkça, yaşama!': 
hakkına sahip olamıyacağma, cemiyet 
içinde sinek nevinden tufeyli bir mah
lük sayılacağına inanmıştım. Hatta 
bu inancım bir iman şeklini almıştı. 

Ve işte, bu inanç ve imanla milyoner 
olmağa, milyonun arkasından koşup o 
hayat tılısımını avuçlarımın içinde sı'{ 
boğaz etmeğe karar verdim. 

Hayatta, en zor işlerden biri de, in· 
sanın elindeki bir milyon dolara bek
çilik etmesidir. Bu bekçiliği, yaşamak, 

insan cemiyeti arasında yer yapma\t 
kadar güç saydığımı söylersem, bilmem 

bana güler misiniz? ... Hele bir milyon 

doları bir araya tophyabilmek, insana 
ölüm teri döktürecek kadar acı ve ezi· 
yetlı bir iştir. 

Zahmet, eziyet elem, acı! .• 

Esasen hayat, bütün bunla~n. bu 
korkunç. mefhumlardan ibaret değil 
midır? 

Günahkar Havvanın, günahsız her 
çocuğunun muhakkak bir milycn do

lar sahibi olması hakkındaki fikrim, 
kararım, tuhaf bir tesadüfün i1i ve e· 

seridir. 

Geniş kırmızı şalvarlı, sarı cebkenli 
ve al kadife yanaklı, gözleri aysız ve 
yıldızsız geceler igibi simsiyah, dudak-

ları bir dağ çileği gibi bahar kokulu 
b:r çingene kızı, bir gün anama, yav· 
rusunun yakın günler içinde milyone• 
olacağını müjdelemit. bu güzel keşfini 
d~ ıki dilim kuru ekmeğe satmıştı. ÇLı 
gene kızının, gelecek günlerden haber 

verem keşiflerini bana söyledikleri gü
ne kadar: 

- 1,000,000. 
Dolar lafını hiç duymamıştım. 

Anam bu fala inanmamışu. 
Ya ben? .• İnandım mı? .. 

- Evet!.. 

Diyemiyeceğim, fakat, ne olursa ol· 
sun, kıvır kıvır gözlü, müştehi dudak
lı falcı kızına, mavi boncukların, ku • 
rumuş baklalar n içinde hayatıırun 

seyrını okutmadan gidip bir milyon 
d~ları yakalarr.ak kararını verdim. 

Bir milyon rakamının manasını d~
ha on iki yaş·nda iken öğrenmiştim: 

babam, bir milyon hergele ile bir o 
kadar sığır doldurabilecek kadar bir 
haranın ne ka<lar geniş olması lazım 

geldiğini anlatmış, ben de milyonun 
manasını o zaman anlamıştım. 

t-

i Bir milyona kavuşmak ıçın teşeb· 

büslere giritmeden, faaliyete başlama
dan evvel kendi kendime şöyle bir ka· 
rar verdim: 

Milyonu ele geçirince, bunu hiç kim 
seye emniyet etmiyecek ve daima cep
lerim:le taşıyacağım .. Bu suretle, aklı· 
ma ne vakit yelken açarsam, atımın 

sırtına atladığım gibi, gönlümün iste· 
diği tarafa gidebilirdim. 

Şimdi adamakıllı hatırlıyorum, o 
günlertie birinci miloyndan ötesini hiç 
aklıma getirmiyordum. 

1,000,000 dolar 1 
Evet, bunu muhakkak avuçlarımın 

içine alacak, ceplerimi dolduracaktım~ 
Fakat nasıl? 

Her §Cytden evvel, bu iti talihin eyerine 
bırakmaya karar verdim. Yalnız ka .. 
famı karıncalıyan, uykuları kaçıran bu 
derin ve kuvvetli. kararı anama anlat 
mayı münasip buldum. V e bu fikri, 
gündelikçi clarak çalııacağım ilk işi • 
me, sığırtmaçlığa başlamak üzere ev
den çıkarken anlattım, O gün, on iki 
ya§ına girmi§tim. 

Babama bir şey söylemcıdim. Çün .. 
kil, bir iki ay içinde milyonu tophya .. 
cağımı ümit ediyordum. Ve milyona 
kavu§tuktan aonra babama bir sürpriz 
yapacaktım. 

Aradan yıllar geçti, ve bir çingene 
kmnın gelecek günlerdeki olacak iş

lerden bahsetmesine: 
- Zengin olacaksın, gelecek gün· 

lerin çok güneşli ve ıen geçecek) .• 
demesine meylan kalmadan: 

- 1,000,000 
dolar topladım, ve bunu hemen ana

ma müjdeledim. Tabii o -da babama 

aöylemi1tir. 
Gurur ve sevinçle söylüyorum: a -

nam ve babam, bugün her ikisi de ya· 
şıycrlar. Elliyi geçen evlilik yıllarınr 

birbirlerinin göğüslerinde kutluyor -
lar. Fakat Holivudda benim yanımda 

yaşamıyorlar. Yarım asırdan fazla bir 
arada yaşadıkları hal:le, hala birbirle -
riyle sevişen, · bakışları birbirleriniı'l 
gözleri içinde bayılan, damia mesut, 
her dakika çok bahtiyar yaşayan bir 
çifti, Holivudda, deli diye timarhane 
ye atarlar. 

ihtiyar ve fakat genç kalpli mesut 
çiftler 1 •• Daha çok yıllar yaşayınız ve 
daha çok bahtiyar olunuz. 

CDe\'amı \'ar) 

ıam,ar--ası-. :-u-ı·~-· w~t+J...,.· lfl~· ~~ıssıın~[EC[31111111i 
ki§tirmeği seven bazı kimseler kwnızın gözyn5ları altında h<'P 
menfaatini dU§Unen, zenginlik ve bUytiklUk Uıtirası ile çırpman t:lr 
ruh saklı olduğunu söyltiyorlnr. Bu akşam Opera'yn, asilzadcl<'r 
locasına gideceğiz, baron dö Makumcr de oraya gelecek. 

Bab3m gülümseyip bana, sefirin yiğenlno varmqıım gibi mu3· 

mele ederek: 
- O gitmiyor mu? dedi. 
Ben ona istihfaf ve istihza ile bakarak: 
- Siz Klaris Harlov'u bir Flgaro mu sanıyorsunuz? dedim. f;:ığ 

eldivenim! çıkardığımı gördUğiinüz zaman o terbiyesizce dedikodu· 
yıı tekzib eder ,.e bir hakaret saydığmızı gösterirsiniz. 

ilzdüğU için af dilemiş. O çocuk, işte benim: değişmedim; si
:ro mizacımın, tabiaıtımın anahtarını bir köle itaati ile teslim 
ediyorum. Fakat, sevgili Luiz, bir daha ayağım kaymıyacak. 
bir daha dUşmiyeccğim. Beni size b:ığlıyan, ucu sizin elinıi.zde
~lan 7inciri cain:a gergin tutun ki bir tek hareketi, rn kUçü~ 
!arzularınızı da bana bildirsin. 

Dcı' ma shi ı l,i:l -Yti::, .1.ı ıa.cd: o!a~ı 

Fc\\,">O 

olsa! diyerek, yani her şeye rağmen sevip sevmiyeceğini anlamak 
istedim. Bütün bir gece benimle beraber bahçenin ucunda ıhlamur 
ağaçları altında g<'zdi, ruhunda bir şüphenin gölgesi bile belirmedi. 
Ertesi gUn beni daha çok seviyordu; ben onun indinde yine bir gün 
evvelki kadar afif, bir gün evvelki kadar temizdlm; bu hareketim
den isUfndeye kalkmamıştı. Tam bit· İspanyol, tam bir lbni-Serrac ! 
ben balkonumdan, öpsün diye elimi uzatmca hemen duvara tır· 

mandı; nz kalsın ciuııüp parçalanacaktı. Buna kaç delikanlı cesaret 

Babıım: 

- Senin istikbalinden emin olabilirim, dedi. Jan d'Ark'ta bit' 
kadın k3ibi olmadığı gibi sende do kız kafası yok. Hayatta bnhti~ ar 
olursun: sevmiyecekaln. sevilecekıııin. 

Bu sözU duyunca kahkahayla güldüm. 
- Nen var. benim igvckıir kızım? dedi. 
- Memleketimin menfaatleri namına titriyorum, dedim. 
Anlamadığını görUnce 118.ve ettim: 
- Madriddeki menfaatleri ... (1) 

xxıv 

Lulz. dti Şoliyö'<lcn Rene diı J'E.,torad'a 

İlkteşrin 1824 
BENİM sevgili karde§çiğim, sen ki iki ay ic;inde hastalıklı, 

zavallı bir adamcağıza varıp ona analık cıtmeğe kalktın, 

gönUllerde oynnnan ve adına nı:ık denilen facianın müthiş ve heye
canlı sahnelerinin ne olduğunu bilmezsin: bir anda !ıer şey kanlı bir 
hal alıyor, bir bakış, dUşUnUlmeden s1Sylenmiıı bir söz insanı öldür
m~ğe Wl geliyor. 

Fellpc'yl son, fakat dehşetli bir imtihandan gE"çirmek istedim. 
Kral taraftarlarının ı;ıinrını bilirsin: "öyle ı1c o'.sa !,, ; bu bilyUk ve 
gilzel eözU katoliklcr de söyliycbilir. Ben de Felipe'nin beni öyle de 

edebilir? Ama ne ehemmiyeti var? hıristlyanlar, cenneti hak et
mek irin, en mlithiş ıstırnblara da katlanmaz mı? 

Geçen akşam, kralın müstakbel ispanya sefirine, yani muhte
rem babama dedim ki: 

- Mösyö, ahlbbanızdan birkaç znt sevgili kızınız Armand'ı bir 
sefirin yiğcnine vereceğinizi söylilyorlnr; sizinle sıhriyet peyda et
meği pek istiycn ve bunun için ötedenberi yalvaran o sefir, ölUmün
den sonra bU.rük servetini ve bütün unvanlnrını bırakacağını nikhlı 
mukavelenamesinde kabul ettikten başka §imdiden senede yilz 
bin frank lrad bağlıyor ve kızınızn. sekiz yüz bin franklık bir servet 
bağışlıyormuş. Kızınız ağlıyor ama bnba emrinin haşmeti ve karşı. 
sında durulmaz nüfuzu önUnde boyun eğm<-'ğC hazır. Adam çc-

Babam düşese dönüp: 
- Mana.stırdan geleli daha bir eene oldu, artık babasıyla da a· 

!ay ediyor. 
Annem bana bakarak: 
- Zaten, dedi, Armand neyle alay etmiyor ki? 
- Ne demek istiyorsunuz? diye sordum. 
- Siz gecenin rütubetinden bile korkmuyorsunuz, romalizrn:t• 

ya tutulacaksınız, dedi. 
r /lrı•rrrııı l'nr ı 

(1) Luiz, t. pnnya lualmm gaz:ıbm:ı uj'r:ınıış bir ntlamn \'arr.1ıı• 

sının hoş ~ö:-ülmlycct> !ine 'c mı rnC'mlckcttn siyasi mlinnsebctlc· 
rinl ·bozabileceğine telmih etmek istiyor. 
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Yazan: 
S. 1. Beeston 

G AJ":.MAN, şişede kalan şarabı da ! 
bardagına boşalttıktan sonra: 

- Demin, dedi, otomobilimle ce
llUptan doğru geliyordum: buradan iki 
mu kadar uzakta. bir tepenin Ü'3tÜnde 
Yapayalnız bir ev gördUrı. Geçen hafta 
ıavaııı bir ihtiyar vahşicesine öldürül
müş, o evde o!acak ... 
"Do~uz çanlar'' otelinin sahibi. müşte

risinin yemekten memnun olup olmadı
inu 80nnaya gelmiııti: onun bu sözleri· 
ili duyunca vüziJndf' bir ciddi~ E't belirdi: 

- "Rüzgar tepl"si"' cinayetinden mi 
bahıı'"dh orsıınm:? dedi. Evet, buraya 
lelirken orıvlan ge<;miFı::inizdir. Çok a
CtkJı bir vıı.ka. do~nı!m ... za,·allı Mr Tra
~er•ı bur:vla hf'rk"s tanır vf' sevPrdi. 
1( Unıın bwin<lf' o-ln!'ıınrla ölll bulundu ... 
•fataı;mı rıar~alamışlar. 
Başka bir mliştrri MZl'I karıştı: kırk 

Ya!Jındıı karin r vıu<lı. irl•·arı bir adam: 
- f "in aPlı hala anlamlnmadı. değil 

ını? dc>rll. . 

b - ffa,,r. 11imdi'"P kadar Phemmiyetll 
~r şey bulunamadı. FakRt polisin. otuz. 

kırk araıımda, kahverPnıtl elbisPli bir 
•
1
darndan şüphe ottiı;i, onu aradığı SÖ)"
enıvor. 

Gitmt'k üzere kalkan Gsrman: 
,. - Omid edelim ki yakında ele gec;er. 
'4@di. 
~telci sakahnı tersine tersine stvaz
.. nrak-

- On•ı. df'dl. son dPfa bu salonda 
1°rrnU11tıım. Ev<-'t. b•ırada, bu masada 
Yellleflnl Ylvordu... Gilzel bir lhtlyard1, 
lrlcıuıına lı\ci\"ert bir <'ekf't giyerdi... Ha
~ l'elı8amların s:i•·di~ ff'lil kapalı ı-f'ket
'tı.er Yok mıı. on't>"~"'.,··· ~A'rTlTitrPlt hir !'A.· 

.. ~~· altın S!"ô7.llikl"ri vıırrlı ... Zavallı a
--m ! hlc: akla gelmPzdl ki... 
Garınan hosap görmek Uzere cUzdan1-

lll C:tkar-ı tt: otrlcinin 8Özi.inU kP~crel<: 
t - Afff'-f"!""l'nlz. drrli. ı~ım 11ct"le ... O
' ~~"°"illM k'\,.ük: ,. ..... t ~okuzdan eV\•Al 
~ıl1'11."a varmam llzım. 

l<ö:vun Si\!\ Pvlerlnl veni grcmU,tl ki, 
,_,luıı bir döneme<; yerlnde, durması ı. 
~" kf'~disine kollanyla işaret eden bir 
'4aırı gördU. Hemen rrcn yaptı ve oto-
~li (htrdurdu. Adamca~z yalvaran 

1' •'llıll': 
dı\ - 't.ondrava do"rıı ~idl~·orsanız h<'ni 

\'anınıza alm. dedi. 
1'-ı~nlan SÖ\"Hverek arabaya yaklaş· 
-."· Gannan baktı: karşnnndaki adam 
~ Yedi yaşlarında ,kahverengi elbise
• • Yi1zU sapf!an bir adamdı. Biraz evvel 
~kuz c:anlar" oteli sahibinin anlattık
ın 'l'Tnı hatrrladı. Doğrusu övte bir tıda· 
k 1 "ol arkadaRt divA almak havli tehll· 
eıt bir .,.-,·dl: fak~t Garman ko.rkak de

f\1:11 v ... tehlikt:ıll wl'f\"etlf'rden cPkin
:;:ek 11Xvlp dursnn, l-ilAkis onları arardı. 
d ""' '"'"'hmPden karar vermek de l
:i dP"tfl~i: biraz zaman kazanmak ia-

t "" Rakin bir aeale: 
- Ne var? diye BOJ'du.' 

la:Ötekı çekingen ve endişeli bir taVll'· 

lat - ~k sıkılchm, dedi. Treni be• altı 
.., 

1 
t ~klPmf'k llzım : halbuki bir an ev-

e Loncirava gitmek istiyorum. Beni 
~!manız minnettar edeniniz. 

- Peki huvrun. dedi. 
~bil tekrar hareket Ptti: bo'-'UDa 
deıı. ~llyli hı:r.lı ~idlvordu. Garman için
~ Araba bu herif kim? di)'e dü!lünü
~ Buradan bir an evvel uzaklaşıp 
lılr Ya 9tltmek lstemeıinde şaşılacak 
il ~k tıma, PlbhıPsinln kahveren
...;, lef biraz bozuvor... F.lbet anla· 
lat · Bana bir oyun oyn .. ma~a kalkmak :rae kafaeınm patladı~ gündür ..... 
.. >o~lına btr ,ey gelmişti. yine ic;inden: 
ltıtı~ln •radıft herif bu\"sa bakalım 
il.~ ekiler ne diyecek! dedi. Öyle zan. ..._rbn ki onunla seyahat etmiş olmak. 

8G hayli '3hret temin e.der ... 
~ Yleee Yedi mil ıtttiktPn sonra Gar· 
bar& :eaıtndenbert dU.UndU'1) şe~i tat
t-:..::_arar verdi. Bunun ic:tn evveli o
--"llOOlll durdurdu : 

'8oracatnn IU•llere derhal cevab 
~ ekıtn1z, dedi. Öyle kac:amakh ce-

't 1' da latemem. Siz kimsiniz? 
~ncı llqırnuab; e\PVAll vtıztınü bu

- A~ llOnra elini kapıva ~zattı: 
11.111. d a da tuhaf tavırlar takmryorsu

edl. 
- Otabtlt .A dl itiraf r. ma .eFıbebeiz de~I. Hay. 

tllııı, d ;:ın : siz polisin aradığı adam· 
~... e 1 mi? ha şu Traser meselesi 

~:Yalan aöy1Uyorsunuz. 

-oc1a "ı "1ıat OlabUir, dedi. Ama yanıldığı-
11.la, de ... etm:llatniz. Bir beis görmeqi. 

'b illi. 
-ıı~ - "'-- ne d,.,... .. k istivorRunuz" 

~"et bas' ... . ~ lfd ıt. ıık karA.Itolda dunınız, 
1'.~ llOl'JfU•"a r.-kE'!rler. 

lllk~lı:: il elblaeJi adam omuzlarnu 

t.~"-• ne• d -~ "1t L.... • MI. Bir delfl, canmıs 
~ ot-rakola RMUriln. 
..._ !lhı taJı ontobnt tekrar işleterek : ,__I 4ec1t. eatne hacet )"Ok, bir tanesi 

HABER - ~m DOltall 

Haleca n klübü 
Bir (Ünlük zabıta lıikQqesi 

Fakat daha bırkaç yüz metre gitmiş- \ 
lerdi ki Garman, yol arkadaşının, bir
koşmağa başladığını gördil. Derhal o da 
dl'nbire arabadan atlayıp olanca hızıyla 
arkasından r;ittl. 1-'akat bu koşu çok sür
medi, çünkü kahverengi elbiseli adam 
kalbinden vurulmuş gibi birdenbire dur
du. Gözleri anla~ılmaz bir korku ile yer
lerinden uğramıştı: boğuk bir sesle: 

- Aman Allıhım ! yine o! ... Yine o! ... 
diye bağırıyordu. 

Garman, sinlrll"rinin kuvvetli olması
na rağmen ürpermekten kendini alama· 
dı ve gözleri, yol arl:ada.5ının rarmağı i
le işaret Nti~i tarafa doğru dikildi. Ka
ranlıkta görcbilmt"k için gözlerini dört 
ıu;mıııtı ama, birkaç tane kalmış sarı yap 
rakları rüzgarda titriyen ihtiyar, cılız 
bir meşe ağacından başka bir şey göre
mPdi. 

- Aman Allahım, gene o! 

- Kimden bahaediyorsunuz? ben bu
rada inaan falan görmüyorum! 

Garman bu sözleri söylerken herifi de 
omuzundan yakalamıştı. öteki, dişleri 
blriblrine çarparak: 

- O. dedi ... Altın gözlilklerinin panl
tısını gördUm. Bakın, iste orada ... Arka
amda da liclvert ceketi var. Bakm, elle
rini ceblerinden çıkardı! üzerime atıl
mak latlyor; beni kurtarın, kurtarın ... 
Hayır, ölmedi. Kabil değil! o günden be
ri onu iki defa daha gördüm. Hep böyle 
idi ... SöylUyorum ya! ölmedi, yaşıyor, 

beni kurtarm, yoksa bir fenalık edecek! 
Sesindeki helecan o kadar şiddetli bir 

hal almıştı ki Garman iliklerine kadar 
bUtiln vücudunu bir llrperme sardığını 
hiaaetti. Duramadı, herifi sarsarak çek
ti, otomobile kadar götürdü ve zorla içe
ri aoktu. 

O andan itibaren uzun zaman arala
rmda bir kelime bile konuşulmadı; nl· 
hayet Garman, otomobili biraz yavaşla
tarak: 

- l..ondraya yaklaşıyoruz. dedi. "Rüz
girh tepe" cinayeti için polisin aradığı 
adamm siz olduğunuzu inklr edemezsi
niz ya! 

- B"nim başıma gelen polisin anlıya
cağı, karışacağı şevlerden değildir; beni 
kimse anlıyamn. Ben derdimi ancak bir 
dosta anlatabilirim: ama artık kim be
nimle dost olmak ister. 

Mr Tracer'ln katili olmadığınızı mı id
dia edeceksiniz. 

öteki: 
- Ben asıl bu "katil" kelimesine iti-

raz ediyorum ya! d«'di. 
- O halde onu öldüren diyelim . 
- Farzedcllm ki öyledir: ne olacak? 
- Öyleyse ... size kurtulmanız için bir 

kapı bırakacağım. 
- Yani ne demek i'tiyorsunuz? 
- Şimdi onu anlatmanm ne sırası. ne 

de yerL.. 8lr saat 110nra öğrenirsiniz. 
- Anlaşılıyor: ıeytanca bir i!f, değil 

mi! 
- BeğAnmczseniz kabul etmezsiniz. 

Admıs ne? 
- Milt. 
- Milt mi? peki ... Beni dinleyin. Milt: 

benim gibi r"z de bilirsiniz ki polisin eli
ne bir dUttUnüz mil. mahvoldunı•z de
mektir. O halde artık elimden karmağa 
kalkmayın, ilk rasgeldiğlm pollsA Eöyler, 
sizi yakalattmnm. Unutmaym ki bf'n siz
den hiç olmazsa iki kat kuvvetliyim. Si
zin için en hayırlısı işi bana bırakmak, 
bana itimad etmektir. Tekrar ediyo
rum: size, kurtulmanız için açık bir ka
pı brrakacağmı. 

Mllt susuyor, arasıra Garman'a şöyle 
yan gözle bakıyordu. Nihayet Garman: 

- Bir cevab versenize! dedi. Ne dil· 
ıllnUyoraunuı? 

- Ne mi düşUnUyonım? bana öyle ge
liyor ki ali bana bir kötUIUk teklif ede
ceksiniz ... 

Gannan a~ içinden mınldandı: 
- .Anlaşılıyor, siz tevkif edilin ceza 

mahkemesine düpıek istiyorsunuz. 
Mllt: 
- Hayır, bayır, dedi. Hele bir tecrll· 

be edelim. Ne teklif edecekseniz edin. 

Elinizde:; lr.-ı ... Ii:orkmayın, artık kaçma- , 
ğa kalkmam. 

• • • 

T Amlf.NEN bir saat sonra iki a- ı 
d'lm Rc.;ent S•rf'ct"trn çıkıp Be
ak Strc"t'e girdi. En ya.'jlısı, en 1 

gencin koluna girm:şti: onları görenler 
iki dost s:ınıyor!nrdı. Biraz dik'.:atlice 
bakılınca, y~~hıın g<"nci sürüklediği, 
kaçm:ısm'l mani olmak istedi~i anla!lfılı
yordu. Nih<ıvet nr'rn'la~ın'.l: 

- İşte geldik, dedi. 
Üz"rinde "Alekf::ın1r Diarmid puro .si· 

garaları., yazılı bir dlil:kiuıın önünde dur
dular. Yan tarafta dar vP boyası bozul
muş bir kapı vardı. "G .... Idik" diyen adam, 
cebindPn bir an-ıııtar <;ıkano bu kapıyı 
açtı. Ünl<'rine, duvarlan c;irkin bir 1.1an 
kağıtla kanlanmı~. ucuz bir muşamba ile 
döşenmiş bir. koridor çıktı. Dipte de bir 
mc>rcliven göriilüvor"du: biltUn bu dekor 
kilçük, gömlf:'1"'>iz bir havaga~ lambasl
le avdınlatılnrııtı. 
Garnıan: "Buradan" df'dl ve arkada

ıtmın kolunu bıra!tmadan, dar ve dik mer 
dlveni tıl"n'anma~a b~ladı. Yukardakl 
kanıya yaklaflttl~lan zanıım bir insan se
.si duydular; ya ezbere bir ~ey söyliyen, 
ve\'a kitab okuyan bir adamın muttarid 
sesi. 

Garman kapıya yf'di defa vurdu. Seıı 
sonra bfrıtz durup iki kere daha vurdu. 
!çerden bir ses: 

- Giriniz, dedi. 
Kapının tokmağını çevirdiği sırada 

Garman arkadaııının geri geri gitmek is
tediğini hıssetti; fakat onun böyle bir 
har<'kı>tinl bc>klediği için hiç şaşırma
dı, eükütun•J haybetmedi, yakasından tu
tunra içeri itiverdi. 
Yuvarlanmıtktan kendini zor kurtaran 

Milt. Rlll"kın 111aşkm etrafına bakmdt. Bu
lunduc'hı odanın ortasında uzun bir ma
sa vnrdı; baı.ma on, on ild kişi oturmuş
tu. Ta uçta da bir adam ayakta durmuı. 
elinde tuttuğu kağıdı okuyordu. Hepsi 
de frak giymişlerdi, Yiizlerinde de bir 
slvah ipek maske va~ı. A~•akta duran 
adam, yeni gelenleri bir süzdüktf'n l!On· 
ra elindeki kağıdı okumağa devam et
ti: 

- Size, üç yeni nnmzed arzetmekle 
kf'sbi ııeref ryll'rim. Birinci namzedi bu 
akşuıki tçtimamuritı buhmamt':f?" d~ 
tor Yentman takdim ediyor. tklnctaf, 
meclisimizde hazır bulunan Mr Klark 
.Anat.ey tarafından teklif ediliyor. Üçün
cüsünü ise ılmdi ecnebt bir memleket
te seyahat C'tml'ktn olan Jh"ofesör Hunt
gars ta.kdlm ediyor. Cemiyetimizin nl -
zamname ve şartlan bittabi namzedlerln 
üçüne de usulü dairesinde bildirilmiştir. 

Ayakta duran adam, avni muttarid 
sesle kA.ğıdı okumakta devam ediyordu. 
Fakat artık Milt onu dinlemez olmuştu. 
O etrafına bakmıyor, bulunduğu yerin 
ne olduğunu anlamağa cahRıyordu. HPr
halde burası gayet süslü bir yerdi; ye. 
re pahalı İran haldan serilmişti ; kapı
lar ipek perdelerle örttilmütüş; e§ya az. 
dı ama her par<;anm bedii bir kıymeti ol
duğu ilk bakışta anl~ıhyordu. Fakat 
bütün bunlar arasında asri dikkati çeken 
şey, her tarafa ıısılmııı olan a"ib aclb 
maskelerdi. Garman, Mllt'in kulağına f. 
ğilip: 

- Nerede bulunduğumuzu anlatayım, 
dedi. Burası J..ondra'nın en az tanınmış, 
en pahalı klilblerindf'n birinin merkezi
dir. Buraya girmek de çok zordur. Adı: 
"Helecan Klübü" dür. Söylediklerimi 
dinliyor musunuz? 

.Milt, kurumuş dudaklannı ıslatarak: 
- Burada ne iş görülür? diye eordu. 
- Burada herkf>s deh!iPtli hPvecP'l· 

lar arar. Size buradaki adamlarm adla
nnı söylesAm hayret edersiniz. Çoğu 
kellelerini koltuklarına alıp dünyanın en 
vah!)t yerlerinde dolıurmıs, en müthiş 
tehlikelere atılmıs adamlardır. Buraya 
gelmeleri de bunun irindir: çüı'I~ bu
rada, emsaline başka hiçbir tarafta ras
gelinmlyecek heve<'anlarla ka~"rr-ı
caklarmı bi'irler: korku. helectın. iFtP 
burada a111.dıkları VI' bulacaklarından P· 
min oldııkl:ırı 11nv. Rnf~ iir vPni namzNl· 
den ba"ı"Ptti; hiç şllp"ıl"siz. üçü de red
dedilf'"''':tir. 

- Nirirı" 

- Cün'dl b•ı <'""'İ''Ptf' k:ıbı•l ('~i'l"""lc 
i"in hlr frıqıını11 ya hi<: dıw11JmAd1k Mr 
hPlCC0 '1'l b.,;~ o1m"lsı. v:-'"'ı•d da kPnc'lıııl
nin milth1

" bf .. korkura tahar.ımUI f'de· 
bilmt'fti l~".TT'ldır. 

- Pl"kL bnnl burr:·R n" diy{' gctir"i
niz? 

- B"m~da'l anlarsmız. 

~. E1_~. Plindeki JrA"'•tiı okm'lm titir
~ clı c "'1 so"ra bütl1n gözler Gar-

manh arl:"~"q'"" ~!Snd'I. Rft'··-. 
lar e> kP-far kP•1·i.,"i ki ·~1ıt, maskelerin 
:1ıınitmd-ın fltınkl bir el"'ktri'lı: tıf!'"qE'iH rr
kwn...., .. -ı Plhl titrPdi. Garman gayet na
zik bir taVll'la: 

- Birinizin Ufüen burava gelip de bu 
a"p..,•n r·tr...,asma mlni olmasmı rica e
derim, dedi. 

Sonrll devam ettl: 
- Sise bu akşam, klübUntlzUn istediği 

yeni heyecanlardan bir tanesini tattıra-

cağımı ümid ediyorum. "Rüzgarlı tepe" 
cinayetini hepiniz duymuşsunuzdur; o
rada Mr Traser isminde bir zatın öldü· 
rüldü~nü ve katilin hnlA ele geçirilm"
di3ini bilirsiniz. Mr Traser'in katilinin, 
beraberimde getirdiğin şu adam oldu
ğundan kat 'iyetle eminim. Buraya ken
di rızasiyle geldi, kendisine "Halecan 
klübil'' azası hukukunun bahşedilmesini 
rica ederim. 

neis parmal:larınm uçlarını önündeki 
masaya dayayıp: 

- Hele bir tetkik edelim, dedi. 
Bunun üzerine Garman o akşam otel

ciden dinlc>diklcrini, yolda bir adamın 
kf"ndisini durdurup otomobile almasını 
rica ettiğini, sonra o adamın yolda kaçıp 
gözüne bir şeyler gözüktüğünü anlattı. 
Sözünü şöyle bitirdi: 

- İlk düsilnccm onu polise teslim et-

-- Ba sayu lçmlyeeekslnlz !. 

mek oldu. Fakat eonra buraya getirmeyi 
daha müna.aib buldum. Şimdi kendiai 
hakkında vereceğiniz kararı bekliyor ve 
klllbün himayesine almma.smı rica edf. 
yor. Bana gelince, benim işim artık bit
mi!Stir, vereceğiniz karara muntazırım. 

Garman söziinU bitirdikten l!W>nra kar
makarw1' ~ Qdiltildir •ta.. Jleis 
birdenbire elini kaldırıp azaya ausma -
larmı işaret eti; gllrllltü yatltm1'tı, fa
kat birkaç kişinin hlli "Hungara" veya 
"Mikrob" gibi kelimeler söyledikleri du
yuluyordu. Herkes llUJl1Ulca rela aakin 
bir sesle: 

- Hakkınız var, dedi. Profesör Hun
gara'm keşfini bugüne kadar hlc; tecrü
be etmedik. Mademki ekseriyet buna 
tar:ıftar.Jır, o halde derhal o tecrübeye 
girişebiliriz. 

Cebinden küçük bir anahtar ~ıkanp 
uzun masanm çekmelerinden birini ac;
tı ve içinden, sekiz köşeli bir kU~ük şi
şe çıkardı. Sonra: 

- Bana ynrım bardak su getirsinler, 
dedi. 

Suyu g('tirdiler. Reis şişenin ağzmı 
açıp idne bir kibrit soktu; sonra bu kib
ritte kalan mayii suya damlattı. Birkaç 
saniye sonra su yemyeşil kesilmişti. 
Milt, gözleri ac;ılmııt. yüzü aapean kesil
miq, müthiş bir heyecanla bakıyordu. 
Reis ona sert bir Fesle emretti: 

- Bunun hepsini içeceksiniz. 
Milt: 
- Ne olduğunu bilmeden içf'mem, 

dedi . 

- Nr> mi? kurtulmanız için ye~e 
lmkin. ldrm olunmaktan ancak bu aaye
dl) kurtulacaksınız. Şu gördilğUnUz şişe
yi bize. cP.m\•etimbı: azasından profesör 
Hunprs ~önderdi. içindeki mayti, Ame
rika batııklıklanndan birinden fF;tlhflal 
etmlııı. Bizf' ~·azd·~ mektupta bu ma);in 
bir damJas,,,m bir lnııısmı hemen lhtivar
lıtttVf"r"cP~ni l!ll'·IUyor. Ytlz buni,,ur, 
damarlan 111ertleşir, gözlerin feri aöner
mfq. Bıınıı i-'rlh pAen nrofesör HrngPra 
nlmaıı-.vdı. hiç ıdi'l"ıPPiz inanmı.zdık; fa. 
k.,t nrof PSÖr t-ı'ltnmış bir bakterh"Olor 
o'-i••;;.ın<f"tn sX-tlnrf Pn sünhe Pde~eyjz~ 
Ül'T'id f'df"ri:ıt ki Rl:r.I nıı.ı"l kıırhmııık ,,._ 
tı-rf 1 "ı....,1.ı artık ""'2"''"0•nı.,,dır. Poli<•ln 
Pn\dr"!ı ptf,.m nt11:r.lıı k•rk ,. ....... ndP ... ~i1. 

h·1 ""'"il ı,.ıı'lttr>oı l'lf''lra o karlar tnn111-
f"l""l: bir J.ııln gP1P<'!'!k"'ini1. ki T'Olh!in siz
den pf\nı, ... f'fMt>ııtinP imkf'1 k~lMf''Rcak. 

- H'l•"Tr, 1'<ı"ır. a!ıla ... BöyJP, bir ıe.yi 
a"'ln Jrft'!\ul ""'" ... ,..M. 

- ~i"P.P. dil•ünmeniz için iki dakika 
müsıı .. .ıP. 

- lhtivarlamıı.k mı? Mt>•"'q knc; ya
şmd'\. A ltnnııı m1? yPtmlı, mi? 

- Hiı- ı,UnhPsl-ı: d•lıst , ..... ıa. ZatP.n o
'""'"' b,..,,.., rtl""l'""''"'dıı. ,ı .. ~il. R~n simdi 
111-:,. ı-"'''slı """rPrek ""~uı...,. Dikkat p. 
din. bir dakikanrz kllld•. Unutmayın ki 
va.,,ivPtinlz eok tP."ıltkelidir. 

Milt tltriven elJArini bardağa uzattı; 
onıı duda1':Jıınna kadar götürdU. fakat 
tnM fo"l"Pği sırada vazgeçti VP bir kUfUr 
savurut> bard•~ ye~ atıo kırdı. Hemen 
pencereye doiru atıldı. Onu tutmak lc;in 
kOf\lltular ama buna hacet lralmadı, çtın. 
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Çevıranı 

Nurullah Ataç 

kil Milt kendiliğinden durmuıtu. Hemen 
hemen duyulmaz bir sesle: 

- Yine burada! dedi. Buraya da ıel
di. Gözlerini bana dikmiş! ... Buraya ge
lecek, yukarı çıkacak... Kapayın kapıyı, 

girmesin... Kurtarın, beni kurtarın ... 
G'\rman başta, herkPs pencereye kot

hı. Hepsi d<', karşıdaki fenerin 11ığı al
tında, geniJJ omuzlan, sararmış sakalı, 
arkasında llcivert ceketi ve altın göz
lükleriyle bir adam gördUier. Yüzü saP
&anydı. Yüzilnün bütün hatlan da ku
kalı kesilmişti. Gannan, heyecanmı bel
li etmemek için sel!lini alc;altarak: 

- Traser, dedi. 
MiJt, bir kırbaç yemiş gibi birdenbire 

dönüp 
- Yalan söylüyorsunuz, dive bağırdı. 

Traaer öldU, buraya naaıl gelir. 
- Ti kendl'3i ... HattA i§te buraya se-

ı · ,.or, dinl{'yin, merdivenleri çıkıyor. 
Milt büsbütün sararmış, ayakta dura
': halde olmadığından masanm önUne 
1tmüştü. Kapı açıldı ve Mllt'in korktu
ı adam, gözleri ona dikilmif, üzerine 

·ilrüdü. Milt çırpınarak: 
- Tutun, tutun, bana dokunmum ! 

diye bağınyordu. Fakat kimse mlni ol
mağa kalkışmadı. LAcivert ceketli adam 
snsslzce Mllt'in yanma vardı, eilerlni a
zattı ve onu boynundan yakaladı. Müthlt 
bir feryad lşidildi; MUt kendini kurtar
mağa çalışıyordu. Birkaç dakika hlc; ıea 
çıkarmadan boğuştular. Sonra birdenbl • 
re ... 

Sonra birdenbire Mllt bir kahkaha 
koyuverdi: 

- Artık yeter, Yeatman, dedi. Şimdi 
işin asımı itiraf edebiliriz. 

öteki: 
- Ben de o kanaatteyim, dedi. 
Takma sakalmı ve altın gllalUklerfnl 

c;ıkardı. yilzUne sUrdUğü pudrayı aileli ve 
havretle bakan- seyircllere dönüp güle
rek: 

- Komedimiz güzel oldu, defD mlT 
dedi. 

Herkes: 
- A! doktor Yeatman'mıt! diyordu. 
- Evet. benim. Şimdi müsaadenizle 

sise gP.nc; dostum Mr Milt'i takdim ede
yim. Öyle zannediyorum ki şimdiye ka
dar cemiyetimize böyle bir helecan ge
çirten hiçbir namzed oJ,madı_ Evet. ~u 
oyunu beraberce ııam~; 1ibüej1e Jla. 
ber vermedik. Garnıan bu akf&ID "RUz
glrlı tepe" den ~P MJ>okwı c;anlar'' 
oteline lneceitni .aylemiftf. Ben de da.
tum llllt'e o tarafa gitmesini ve kendi· 
sine, Truer'in katli dolaymfyle arandan 
adam sUatl vermeainl tavsiye ettim. 
Garman'm aldanacağmdan emindim. tı 
Umld ettiğim gibi çıktı: Gaı:maıı. otomo
biline binen adamm aranılan katil oldu· 
iundan bir an bile şüphe etmedi ve onu 
hemen buraya ge.tirraığe karar verdi. 
Ben de kP.ndimi Mr Truer'in kıyafetiae 
sokup pencerenin önüne geldim. Onun 
katlllni lnıp.Ilah polis yakında ele ged
rir; fakat dostum Mllt'in o işle bfr all
kası bulunmadığından emin olabilirsinls. 

"Şimdi reisimize sorarım: do.stum • 
cemiyetimize girmek hakkmı kazanm11 
mıdır? 

Reis: 
- Hlc; ıllpheatz 'ttifakla kabul edile

cek, dedi. 
Sonra cebinden mendilini çıkanp aım. 

nm terini kuruladı. 

!1.-Silıotoii 

Seviliqor 
musunuz? 

'fı1mdıklarımzm sizi ne k•· 
dar ıt-vd.k l erini öğreten 
bir UBU 

( Baş tarafı 5 incide) 
35 - Atıl olacak yerde faal ve hah~ 

ker misini&? 

36 - Kelimeleri doğru teWfua eder. 
misiniz? 

37 - Başkalanna bir zan ve şüphe aı
tmda bakmamağa çalışır mıam1ı? 

38 - Ten bel olmaınağa çalışır · mılı
nıs? 

39 - Öteberi ödünç almaktan tevak· 
ki eder misiniz? 

40 - Tanıdıklarmıza ahli.kf vazifele
rini hatırlatmaktan lçtinab eder mw. 
niz? 

41 - Her önünüze gelene kendi b • 
naatlerini.zi kabul ettitmekten içtbıab e
der miainiz ! 

42 - Sllratll kcmu1111amap çablır 

mıamız? 

43 - Hızlı gUlmekten çekbıir miainizT 
44 - tnsanıarm yUzlerine karşı alay 

etmekten çeldnir miliniz? 
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Halayda sevin~ 
W.- Baştara/ı 1 incide 

çıkarmış bulunuyor. Caddeler ve mey
danlarda, "Yaşasın Atatürk!,, haykırış

ları ve gözyaşları arasında hep Cumhur
reisinin telgrafı okunuyor. 

Hataylı her şehir gibi Antakya da 
Türk askerini büyük bir merasimle ta 
şehir hudutlarında karşılamıştır. Baştan 

başa defne· dalları ve ba~·raklarla süs
lenen şehir, en büyük bayramını yqı
yor. 

Antakyanm meşhur köprü başı cad
desine "Orgeneral Asım Gündüz,, ismi 
verilmiştir. 

- Motörlü kıtalar, süvari ve piyadeler, 
Hataym her tarafında kendileri için tes
bit edilen mahallere yerleşmiş ve vazi
fe almış bulunuyorlar. 

Hariciye Vekilimizin beyanah 
Ankara, 6 (A.A.) - Hariciye vekili 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, dün, Hariciye 
vekaletinde Ajans ekonomik'e Finansi· 
ye'nin Ankara muhabirine aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 
"- Tilrk ve Fransız askeri kuvvetle

rinin Hatayda işbirliğine dair genel kur
maylar arasmda Antakyada aktolunan 
anlaşmaların ertesi gtinü, neşredilmiş 

olmak hasebiyle bildiğiniz vesikaların im 

zası, Türk • Fransız dostane münasebet
leri yolunda, hiç şüphesiz yeni bir mer. 
haleye işarettir. 

Hatay ihtilafmm izalesi için iki taraf
~a sarfedilen gayretlerin bu suretle ne
ticelenmesi, vakra, bazan engeIJere te
sadüf etmişse de bu engeller iki hüku
metin uzlaşma zihniyeti, ~imtaz Fran
sız devlet adamı Bonne'den gördliğUmtiz 
·anıaııma fikri ve Fransanın Ankara bü
ylik elçisi Ponsonun dostça elbirliği sa
yesinde bertaraf edilmiş tir. 

Aktedilen anlaşmalann heyeti umumi
ei, bize Fransa ile Türkiye arasında ye
ni bir dostluk devresinin başlangıcı ola-

1tağını .samiyetıc ümit ettirecek mahi
~ettedlr.,. 

Frnnsız eJç's!nin beyanatı 
Diğer taraftan Fransız büyük el

lisi Bay Ponso da Ulus'a şu baya. 
'natta bulunmuştur: 

"- Memleketimizi birleştiren sa
mlmI Böstluğu taraln eden bir mua
hedeyi Türkiye Hariciye Vekili ile 
birlikte imzalamakla. ne derece me. 
sut olduğumu dün söylemiştim. 1921 
do, yeni Türkiyenin ilk gllnlerinde, 
müşterek faaliyetimize açık olan bU. 
tun sahalarda dostça bfr elblrliğlnin 
temellerini atmış olan ilk Ankara an 
laşmasını zihnimden cıkaramazdrm. 
Fransa 1936 temmuzunda, dtinyanrn 

~bu kısmında Türkiyeyi !deta sulhun 
bekçial yapan Boğazlar anlaşmasına 
memnuniyetle iştirak etmiştir. 

29 Mayrs 1937 anlaşmalarr, aynt 
zihniyetle, Tüı•kiye ile Suriye ara
sındaki hududun emniyetini temin 
etmiştir: Bu anlaşmaların ,Yakın 
Şnrkt3. devamlı bir nizamın teessü
süne gene faydalı surette yardım et
miş oldukları anlaşılmakta geclkmi
:recektir. 

Bundan dolayıdır ki dUn imzala
nan anlaşmaları, yani Fransız. TUrk 
1
dostluk muahedesi lle müşterek be-
' yannameyi 1 7 sene evvel başlanmış 
~lan eserin tetvici telakki edebiliriz. 
:Bu eserin tahakkuku bazı klmsele· 
l'e batt görünmüş olabllir. Fakat o 
1
-eser, hakiki meyzuundan katiyen .,.. 
~yrılmamış blr fikrın devamlılrğı lle 
takip olunmuştur. 

Bununla beraber vazifemizi he
nUz tamamlamış det;fliz ve dost Su
'riye ve Lübnan da, samiml ve açık o.... 
lan bu politikaya zamanında iştirak 
'edeceklerdir. Hasılaları dün aynen 

I 

neşredilmiş olan müzakereler ancak 
bu sahada cereyan etmiştir. 

Modern Türkiyenin mukadderatı
nr sevk ve idare eden ve eminim ~ti 
~ 

ınomleketimlz hakkrndaki duygula-
~ı da memleketi için beslctliğimiz .. 
se..-;;i ve yü ·sek saygı hislerinin ay. 
~s 

n! olan mümtaz Şefi şu esnada hür-
metle anarım." 

Fransız gazeteleri ne diyorlar 
Paris, G (A.A.) - Türk • Fransız 

dostluk muahedesini mevzuubahis 1 , 
eden Dobats gazetesi diyor ki: 

Bu muahede gösteriyor ki Fransız 
siyaseti hem bizim icin ve hem de 
~ulhun tarsinl yolunda pek ziyade j 
memnuniyet verici bir veçhe almış. 
tır. 

Nazik bir safha arzetmiş ola.n bir 
işi hüsnü guretle neticelendirmiş ve 
mevzuubahis meşru menfaatleri an. 
lamak hususunda gösterdikleri rea
lizmden dolayı ve keza müzakereler
de mUihem oldukları dostluk zihnt. 
yeti için gerek Boneyi, gerek Rti~tü 
Arası tebrik etmek JAzımdır. Tilrkl
yenin Balkan Antantında oynadığı 

rolii, Yunanistanla olan eski kavg-a.. 
larmı nasıl ha llettlğlnl ve klyasetli 
siyaseti sayesinde Şark1 Akdenizde 
nasıl blr muvazene kuvveti olduğu
nu herkes bilir. Blitün bunlar Tilrk 
dostluğuna Uyik olduğu hakikt kıy
meti verdirecek birer unsurdur. Hiç 
bir suitcfehhürne meydan bırakmı. 
yacak bir şekilde bugUn Türk - Fran 
srz mukarenetınin tıpkı Türk - lngi. 
Uz mukareneti gibi artık bir hakikat 
olmuş bulunması umumt vaziyette 
bir hercümerç vukubulduğu gün, te. 
sirlni göstermekten baU kalmıya. 

caktrr. Fransız diplomasisini klya. 
setli ve realist bir siyaset takip ede. 
rek bu netlceyf araştırmış olduğun
dan dolayı tebrik ederiz. 

Berlin, 6 (A.A.) - Folklşer Beo
bahter gazetesi, .. Fraruıa Ttirkiyenin 
nıetalibatını kabul etU0 başlığı al
tında yazdığı bir makalede Türk -
Fransız dostluk muahedesinden bah 
sederek diyor ki: 

lskenderun Sancağı her zamaı;ı. 

Tilrklyeye alt bulunmuştur. Fakat 
Fransa Suriye Ue bozuşmak istemi. 
yordu. Ancak Akdeniz vaziyetinin 
gösterdiği inkişaf Fransayı Türk 
dostluğunu elde etmeğe sevketti. 
Hususiyle ki Ha.tayın TUrklyenin e
Jlnde bulunması !ngilterenln de men 
faati tktizasmde.ndır. 

Börsen Zeitung ve umumiyetle dl
ğcr bütün Alman matbuatı Tilrkiye. 
yi tebrik etmekte ve Hatay ihtilA.fı. 
nın Türkiye lehinde olarak bu suret. 
le halledllmiş olmasından dolayı 

memn unlyet göstermektedir. 

Ziraat Enstitüsü 
talebeleri 

Bu yıl köylerde 
staj yapacaklar 
Ankara, 6 (Telefonla) - Söylenll. 

diğine göre Ziraat Enstitüsü talebesi 
bu yıl kamptan döndükten sonra ta.. 
til yapmıyacak, profesörlerinin neza. 
reti altında. köylerde tatbikatla meş. 
gul olacaklardır. 

Bu suretle talebenin da.ha mektebi 
ikmal etmeden böyleee staj yap. 
mak suretiyle mensup olduğu ~ubede 
daha kuvvetli bir eleman olmasına 

çalışacaktır. Diğer taraftan bir grup 
talebenin de ~ark vilayetlerinde bir 
tetkik seyahati yap&ca.ğı bildirilmek. 
tedfr. 

Pul Ve Kıymetli Evrak 
Hakkında Bir Tamim 

Ankara, 6 (Telefonla) - Sene ba.. 
şmda tadat olunacak kıymetli evrak 
ve pullar hakkmda Maliye Vekaleti 
alakadarlara şu tamimi göndermiş. 

tir: 
Pul ve kıymetli evrak talimat.name. 

sinin 12 inci madde.ei mucibince res. 
mi daireler bey memurları nezdinde 
bulunan pul ve kıymetli evrak mev. 
cudUntin her malt yılın birinci gUnU 
tadat heyetleri tarafından sayılması 
lazımgelmekte ve bu htl!us her sene 
başından evvel Maliye Vek~letince 
yapılan tebliğlerle teyit edilmekte oL 
masına göre herhangi vllayet ve kaza 
merkezlerindeki tadat heyetleri nü • 
fus müdür ve memurlarının ellerinde. 
ki pul ve kıymetli evrakı saymak ü. 
zere gelmedikleri takdirde bu heyet.. 
terin vali ve kaymakamlar tarafından 
getirtilerek sayımın yaptırılması icap 
edecektir . 

'1'~1lilD çokta 
1 

KövünYolu 1 

• 
Hftlkl!ıyeDeır 

Yazan: Refık Ahmed SevengH 

Fiyatı 30 Kuruş 

Çin - Japon 
harbi 

Hankov, 7 (A.A.) - Çin ajansı San. 
tral Niyüz bildiriyor: 

Çan Kay Şek söylediği bir nutukta, 
Japonları Çin topraklamı_dan kovmak 
azminde olduğunu kaydetmiş ve bütün 
vatandaşların mlizaheretinden ve Çinin 
dostu olan devletlerin teşvikinden mah
rum kalmadıkça boyun eğmiyeceğini ila
ve eylemiştir . 

Şanghayda yedi suikcı st 

Şanghay,7 ('A.A.) • Muhasamatın yıldö 
nümü günü sabahleyin,tethişçiler, bomba 
veya tabanca kullanmak suretiyle yedi 
suikast tertip etmişlerdir. Bunlar, Japon 
larla "Çine biyanet edenlere,. karşı tev-

cih edilmiştir. Suikastçılar beynelmilel 
mmtaka ile Japonların işgali altında bu
lunan mıntakanm muhtelif noktalarında 
yapılnu~tır. Ölenlerden bazılarının hü-
viyetleri tesbit edilememiştir. · 

Muharebe vaziyeti 

Hankov, 6 (A.A.) - Tienshanda mu 
kabil taarruza geçen Çin krtalarr, düş
manın mukavemetini kmnışlar ve Japon 
ları, çekilmeye mecbur etmişlerdir. Ukid 
ho ve Taohvapu. Çinlilerin eline geçmiş
tir. 

Matantsen civarında da şiddetli mu. 
harebeler olmuştur. Son iki gün içinde bu 
muharebeler esnasında Çinli ve Japon 
5000 kişi ölmüştür. 

Japonlaıın bir muvaffakiyeti 

Tokyo. 6 (A.A.)" - Bugün resmen bil
dirildiğine göre Japon kıtalan Hankov 
sokaklarında dolaşan son Çinli miidafıle 
ri de imha ettikten sonra dün sabah me. 
rasimle şehre ginnişlerdir. 

--<>--

Yakalanan küçük 
hırsızlar 

Polis, en büyüğü 14 yaşında olan ü~ 
hırsızı yakalamıştır. 12 ya3ında Eyüp 
ve Pandom ile 14 yaşında Sadeddinden 
mürckkc polan bu çete Bcşiktaşta Za· 
feri Milli garajından ve diğer. bazt yer
lerden e§yalar çalmışlardır. Tahkikat 
yapıl.maka tadır. 
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Kadın yüzünden 
DF" BaştaraJ ı 1 incide 

!erine işlemiş olmasından korkulmakta· 
dı r. 

Akay vapurundaki ha lise 
Dün köprüden Kadıköyüne kalkan 

Akay vapurlarından birinde bir hadh:e 
olmuştur. Vapur Haydarpaşaya yana
şacağı sırada bir gencin elinde taban
ca ile makine !dairesi önünde duran L" r 
k[za d-;ğru ilerlediği ve birdenbire üç 
el ateş ettiği görülmüştür. Bereket 
versin kurşunlardan hiç biri kıza isabet 
etmemiş ve vapurda bulunan polisler 
genci derhal yakalamışlardır. 

Vapurdan karakola götürülen iki 
gencin ifadelerinden hadiseyi •doğurarı 

sebepler anlaşilmıştır: 

Genç erkek, Beşiktaşta Yenihamam 
sokağında 17 numarada oturan berber 
Hasan Fahreddindir. Ve iki ay kadar 
bir zamandanberi Bomontide oturan 
Mehmed Ali kızı Fahrünnisayı sevmek. 
tedir . 

ilk anlarda ayni sevgiyi gösteren 
Fahrünnisa nedense son günlerde Fah
reddinden yüz çevirmeğe başlamış ve 
bütün ricalar ve mektup yazmalar bu 
yolda bir tesir yapmamışlardır. 

Dün Kadıköyünde bir arka.daşına git
mek için Köprüye gelen Fahreddin te
sadüfen Fahrünnisanxn da orada oldu. 
ğunu görmüş ve vapurda kızın yanına 

giderek tekrar görüşmeleri için yal • 
varmağn başlamı§tır. 

Fakat Fahrünnisanm tekrar red ce
vabı vermesi üzerine kızan ve kendini 
kaybeden Fahreddin tabancasını çeke· 
rek kızı öldürmek istemi~tir. 

Bu sabah Emniyet Direktörlüğüne 

getirilen Fahreddin, verdiği ifaded 
şunları söylemektedir: 

"- Ben kat'iyyen Fahrünnisayı vur 
mak için silah atmadım. Onun vapuro 
olduğundan bile haberdar değildim 

Biraz içmiş, efkarlanmıştım, Vapurd 
canım silah atmak istedi. Çektim, bi 
kaç el havaya ateş ettim. Tesadüfe 
Fahrünnisa da o sırada karşrmda bu 
lunuyormuş. Sonra iki ay var ki kendi 
siyle ayrıldık. ,, 

Bu sırada Fahreddin birdenbire ken 
dinden geçmiş ve dişlerini sıkar<: 

(Fahrünnisa için): 
"- Beni mahvetti. İşimi güciimü 

nun yüzün\den kaybetmek tehlikesin 
düştüm. Sonra da benden yüz çevird 
Alacağı olsun.,, 

Diye söylenmeğe başlamıştır. 
Fahreddin suçunu inkar etmekte 

biraz sonra da itiraf etmektedir. Sö 
ledikleri lakırdılar biribirini tutm 
maktadır. Bu sabah yaprlan tahkikatt 
sonra hatdise cürmümeşhut kanunu 
uygun görülmemiş ve muhakemenin 
suretle bakılması kararlaşnuştır. . 

~~~~~--~~--------~------------~--------------~--~-ı 

itfaiye şenliklerinde 
hakikileşen yangın 
felak~t doğur u 

Gösteriş için yakılaeak binayı itfaiye 
söndüremedi, içindekilerden ölenler va 
Coimbre, (Portekiz) 7 (A.A.) - f 

Aragon kraliçesi Sainte Isabelle yor

tularmm ikinci günü dün akşam bir it. 
faiye talimi ile bitmiştir. 

Cumhuriyet meydanında üç katlı bir 

binayı temsi leden tahtadan bir yapı vil

cuda getirilmişti. Yapının üçüncü ka
tında 12 kişi ile bir çocuk bulunmakta 

idi. Meydana birikmiş olan kesif bir 

halk kitlesinin önünde yapıya ateş ve· 

rilmiş, fakat atc§in şiJdcti karşısı 

itfaiye şaşxrnuştxr. Alevler tahtaları s 
maga başlayınca figüranlar merdiv 
istemeğe başlamışlar, nihayet k 
kudan şaşırarak meydana atlamışlar 

Figüranlardan ikisi yapının dire 
rine sarılarak dumandan boğulup 
mıştır. Bunlann cesetleri yangın sö 
dürüldükten sonra bulunmuştur. A 
yanlardan üçü ağır surette yaralan 
tır. 

l~lUJll~H~Ail!A 
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l'arn resmi geçitten dönerken, sa-
r.ışın b -aşın sarktıgmı gördüğüm pen-

hiç kıpırdamayan cansız bir gölge var· 
clı. * 

Bir donanma günü ·di ... 
-' Süheyla Şefik 
# - Baştarafı dünkü aayımızda -

niz? 
Deı::li. 

cerenin .. .. . 
onundeydım. 

lealbirn hızlı hızlı çarpıyor, ayakla-
rıın d" -

Kısık bir hıçkırık duyar gibi oldum. 
Ağlıyan oydu? 

koştum. Başımda ağırlık, yüreğimd~ 

sebepsiz bir çarpıntı vardı. 

Ansızın bişik evin kapıı;ında bir a
nahtar ldöndü. Merdivenlerden beli 
bükük, siyah yeldirmeli bir kadın in -
di. 

- Evet. 
- Zavallı Perihanın, kolunun d 

' u:Iıırim karıncalanıyordu. Başı-
nıı hafifçe kaldırıp, gözlerimin ucuyla 
Yukarı baktım. O, oradaydı. 

Pencere kenarlarınl:lan sarkan Ja • 
~on fenerlerinin renkli ziyaları, san 
aşı?ın kıvrımlariyle .cynaşıyordu. 

~ * ~ 
Bir gün, hükumet civarında, pence· 

releri tozlu. tavanı örümcekli, eski m:.> 
bilyalı bir yazıhanede, onun avukat 
ha.basını buldum. 

Tuhaf şey: Koca ev, kapkara bir sü 

küt içinde uyuyordu. Ne bir hareket, 
ne bir ses .... 

Yauaşça yaklaşıp sordum: 
- Biliyor musunuz burada oturan

lar nereye gittiler? 

marlarmı keserek kendini öldürdüğ" 
nü duymadınız mı? 

Duvara tutunmasaydım, belki b-:ı 

boyunca yere yıkılacaktım. 

d' ~ır.az igildiğini ve hafifçe gülümse
ıgını görür gibi oldum. 

Kır saçlı, buruşuk yüzlü, sevimli bir 
ihtiyardı. 

Uzun bir zaman kılıcımı beyhude 
yere sürüdüm. Mahmuzlarımı beyhu
de yere şıkırdattrm. 

Durdu. Başımdan ayağıma kadar 
süzdü: 

- Siz Perihanı istiyen zabit misi -

- Fakat ... Ni!;İn, niçin? 
Diye haykırdım. İhtiyar kadın 

lar gibi anlattı: 

kılıcımı şıkır~atarak sürüdüm. 

Beni güler yüzle karşıladı. Yer ı;ös 
terdi. Cıgara ver~i: 

rn l{aldırım ta~larında sürünen kılıcı 
v·~ sırrnadan topuzu bacaklarımı dö

U:Yordu. 

b' tl'Ikcler zc:ptetmiş bir kumandan gi-
1 1llağrur ve mesuttum. 

- Bir emriniz rr:i var efendim? 
Zeki ihtiyar, k pkırmızı olan yüzüm 

den, alnımda yuvarlanan ter tanelerin 
ı:ien, zannederim meseleyi çok çabuk 
keşfetti. 

Evvela havadan, sudan, işlerden bah 
set tik. 

Sevişiyorduk. 
-Ben he · · " .. d "e . • r gece, evın.n onun en ge -

:r tdıın. 

du O, sürünen kılıcımın şıkrrdayışını 
~~nca pencereye çıkardı. 

Ziyaretimin sebebini ancak ayrıla

cağıma yakın söyliyebildim. Bir de -
nanma günü, resmi geçitten dönerken 
kızını nasıl cördüğümü anlatum. 

ba.lq an~ı bakışlarla gözlerimin ıçıne 
illi P gı.ilümsiyerck nşl: mızı birbiri -

Neticeyi o çoktan anlamış ve ceva · 
bını hazırlamıştı: 

~e anıatmağa çalısırdık. 

- Bir defa, kızımla ve annesiyl~ 

görÜ!JÜI? muvafakatlerini almalıyım. 
Decli. 

t- l3u aşk günlerce böyle devam etti. 
oevg·r 
kad 1 ıın melekler kadar saf, melekle!' 

ar temizdi 

Alnındaki çizgiler derinleşmiş, yüzli 
ka:ıılm·ştı Gözleri yaşarıyor gibiydi. 

l3ir .. . · .. . ta gun, bın turlu çarelere baş vu -
rak on k'' "k b' l .. d di a uçu ır me :tup gon er • 
lll. 

ı~~l)iinyanın kuruluşundanberi milyon-
~·ca . 

lcrin· agızda gevelenen a~k tekerleme· 

iki hafta geçti. Şehirden uzak kış -
lamda azap ve fü:üntü içinde, uykusuz 
iki hafta geçirdim. 

\>i 1 tekrarlamıyordum. Sadece "Sc -
Y'orınn . • . - . b b d 

iıt · sevışıyoruz, flZl a anız an 
ieceğim !,, diy.ordum. 

Ve n:hayet bir gün daha fazla sab
retmek kudretini bulamadım. Şehre 

indim. 

İ:ltt rtesi akşam, pencereyi kapalı bul
?rıt ?tı. l<ılıcımı sürüdüm; mahmuzları -

Şı'kırd N f ·1 

Bir cevap almak üzere, ihtiyar a
vukatın yazJhanesine uğradım. Küçük 
dükkan'tn kepenkleri inikti. 

A. attım.. a ı e. 
tıa, perdenin arkasında taş gibi 

Yazıhaneyi ikinci günü de kapalı 
bulunca o gece hemen kordon boyun:ı 

BfrRtnAN .......... ~q 
-----------------------------------~-----------------------------1-.. lQıll!n }ı.izünü, kukuletesi arkasrn· 

dan görmeye çalıştı. Muvaffak olama
~1· Çünl:ü yüzü maskeliydi. içinde bir 
t<rperme duydu. 

İri vucutlu, mütenasip endamlı bir 
kadındı bu. Yanından geçenlere, gü -
ıelligini seyrettirmek için baş çevirte
cek kadınlardandı bu. 

Büri4an vücudunun güzelliğine rağ
:en yaşlı olduğunu saçlarına akların 
arışnuş olduğunu anlamıştı. 
- Sen kimsin? - diye sordu. 

1 
Meçhul kadın istihza eden bir ses

e: 

- Nasıl? - dedi. Beni tanımıyor 
musunuz Jan Büridan? 

n·· . urıdan sesi tanımıştı: 
d - Evet tandım. dedi. Bir gece Fu
.. 'lınonteı sck.:ğında yanıma yaklaşa 
·ak ban b' bii .. .. a ır buluşma yeri bildiren 

Yucu kadınsın ı 

de-:- _Evl't, o ·kadınım. Fakat bilyücii 
h' ğılı:n. Adım Mabel'dir. Fakir bir 
ıznı-tçi kadınım. 
Söy~ivecegi · .. 

denıiy · b' nı soylcmeğe cesaret c -
d en ır tavırla bir müddet dur -

Uktan F bi onra rdenbire sordu. 
- Artık Fr d" • gitrn· u 0 Mantel sokağına 

ıyorsun değil mi? 
- Bu soka;ta g'd' . ·~ . 

reden b'J' b 
1 1P gıtmedıgımı ne-

ı ıyorsun? 

~ab~l güldü: 

Ça;.~vve~ce gittiğini biliyorldum. 
.u S"nı ta1'' · nu11 - ••1.il ctr:ıış ve iki dcstu -
Otcırdu -u k" b' 

l;Ör . es ı ır eve girdig-ini 
ınu tüm 

13·· . . 
urıdan tabii bir sesle. 

- Evet FT • • 
dedi. ı ıp le Gotye. dö Net! -

:Süridan b 
bltnu r." .. ır sur kaş·s•nda bulundu-
• boruyorJ B 
sınin f . ..ı. u kadın, Ncl kulc-

t.--_ uns;:ı]ı miydi? 
~dın d 
- evam etti: 

Evetı - d d" 
Ye dö N c 1• Pilip dö Nel'le Got-
defa 0 s ckı imdi hatır'.~dım. :'.:eni ilk 
ti·· 0 ak!arrl- b ı 
gıni bi}d"~· ' u marn, buraya git-

ıgııne delalet etmez mi? 

Fııkat bugiinlerde seni orada görcmi -
yorum. Niçin? 

- Çünkü artık o sokakta işim yok. 
Hatta o sokağa girmek bile istemiyo
rum. hanın bir zamanlar zevk ve sa
a1et içinde oturduğu bir evde felakete 
uğrarsa, insan artık orada cturabilir 
mi? 

Kadın hüzünlü bir sesle 
- Doğru ! - dedi. 

Büridan'ı dostlarını hatırlamak hilı

ne sürüklemişti: 
- İşte. - dedi. O sokağa girmeme

min sebebini söyledim. Oralda uzun kı1 
gecelerini, şen kahkahalarla, sofra ba
şında tatlı yemekler yiyerek geçirdim. 
Filip'lc Cotye kardeşlerim gibiydi. On 
!arı çok severdim. Babamı ve annemi 
tanımadığım için onlara ailem gözüyle 
haktım. 

Büridan sustu. Kadın acınır bir va
ziyet takınmıştı. Bir müddet sustuktan 
sonra başını sallıyarak: 

- Yoksa - dedi. Aranızdan kara ke-
di mi geçti? 

- Hayır! 

- Öldüler mi? 
- Bilmiyorum. Birdenbire ortdan 

kayboldular. Öyle bir kayıp oluş ki sor 
mayın. Kendilerinden haber almak ka
bil clmadı. 

Acaba habersizce Paristen uzaklaş

tılar mı? Yoksa bir dövüşte öldüler 
mi, bilmiyorum. 

- Hiç bir haber alamadınız mr, 
doğru mu söylüyorsunuz? 

- Piskopos :ieğilim ki Allahtan so
rup öğreneyim. Büyücü değilim ki, 
şeytana bıış vurayım ... 

Mabel'in hareketlerinde giıçliıl:le 

hissolunur bir derecede memnuniyet 

göründü. 
Delikanlı birdenbire: 
- Allaha ı~muk.drk, - dedi. Sualle

rin acı hatıralarımı ayaklanı:lırdı. Kal
bimi burktu. Bundan sonra bir şey 

Zavüllı Perihancık, on on iki ya 
nn;iayken de bu kadar güzelmiş, 
zara mı gelmiş, ne olmuş, geçir 
tehlikeli bir hastalık iki bacağını 
den kötürüm bırakmış ••. 

Bir donanma günü gördüğü g 
şık zabite o da gönül vermiş. Fa 
bir gün zabit onu isteyince, sevgi 
ne koltuk değnekleriyle gitmek dil 
cesi zavallı sakat kızı öyle bir inkis 
uğratmış ki ..... 

• • * 
Kordon boyundaki birahanele 

birinde hiç durmadan laterna çal 
yor, bir sürü sarhoş, çılgın gibi 
kırıyordu. 

Kaldırımda sürünen kılıcımı top 
dım. Ayaklarımın ucuna basarak, 
karanlık evtden ağlaya ağlaya uz 
laştım. 

Süheyla ŞEFiK 

- BiTTi -

H.\U~ OPERET 
Cuma sünil ak 
Bebek belediye 
çcslnde, 
Cumartesi süaü 
$nmı Anadoluh 
idman yurdu b 
çcsinde, 
l 1a1.ar Beyler 
io;kelc liyatros 
da büyük ope 
perde 

B'ORlDAN 65 
----------------------------------------------------------------- ........ ra..!a iıckliyeceksiniz. Bunu kabul edi
yo: musunuz?. Yazacak mısınız?. 

- Kabul ediyorum, ne yazacağım?. 
Büri::lan, Valuvaya iyice yaklaştık

tan scnra: 

- Mösyö, - dedi. - Siz Güllü bahçe 
dcn'len bir evi bastınız. Orada, hiç bir 

kabahati olmadığı halde Bigorna emre
derek lıoğdurmıya gönderdiğiniz oğlu
nuz Jan kadar kabahati bulunmıyan bir 

yen~ kızı tevkif ettiniz. Tample gö · 
ttirdüğiinüz bu genç kız benim sevgi
lim, benim nişanlımdır. 

Vatuva heyecanlanmıştı. Bu dakika
da kafasında binbir düşiınce çarpışıyor
du: tlınitsizlik, keder. Marinyiye düş
manlığı, Mirtiyin sevgisi, Büridana 

karş: kı~kançlık .. Bu ıdüşiinceler ve bu 
hisler bir çorba hnlinde biribirine ka
rı;ıycrdu. 

Geniş bir nefes aldıktan sonra, Biıri
dan devam etti : 

- Sevdiğim kızı tevkif etmenizden 
dolayı, başınızı şu taşlarda ezmek, 
kalbinizi göğsunüzden çıkarmak benim 
vazifemfü .. Ben .... 

Büridan heyecanlanmışu.. Asabi
yetten titriyordu. "Ben!,, derken gay
ri ihtiyari kendinden geçti ve kuvvetli 
cll::riyle Valuvayı göğsünden yahlaya
rak sarsmıya başladı. Korkudan büsbü
tün sararak Valuva kekeleyerek: 

- İstediğinizi yapacağıma söz ver
miştim .• - dedi. 

BJ söz Büridanı teskin etti: 
-Haklısınız, -dedi.. - Gelini.: .. Ya

zın bakalım, şu yüzbaşıya yazdıraca

ğı:n mektubu .. Ş:.ınu bilmeniz lfızım · · 
yuzbaşı emrinizi yerine getirmezse, 
yann öğleden evvel öbür dünyayı boy
layacaksınız .. 

- istediğimi yapar. 
- Geliniz o halde ... 
Büridanz.. kcntun !:olundan tutarak 

sürüklercesine çekti. Lansölo her ih-

timale karşı, kılıcı elinde arkadan ge
liyorkiu. Kulübeye girdiler •. 

Büridan: 
- işte bekledigimiz adam, Giyom ! 

işte o adam Rike !. -'diye bağırdı - Ya
rın saat on ikiye kadar ben gelip tc 
kendisini serbest bırakmazsam görür -
sünüz hesabını .. 

- Merak etmeyiniz senyör! Işkem
besini deşebilirim. 

- Derisinden pabucuma kösele yap-
tırabilirim. 

Büridan Valuvaya döndü: 
- Oturunuz ve yazınız, ldedi. 

Valuva oturdu. Eline tüyü aldr. 
Büridanın söyliyeceklerini yazmıya ha
zırlandı. Büridan söylemiye başladı : 

"Ben, aşağıda imzası bulunan Kont 
Şarl dö Vnluva kral adına, Tampl ka
lesi muhafız askerleri kumandanı yüz
baş1yl\, bu emrin muhteviyatını derhal 
yerine getinneıini bildiriyorum. Bü • 
yücülükle itham edilerek zındann atı -
lan Mwtiyin bu cürmü yapmadığı anla
şıldığından serbest bırakılacak ve ge::ıı; 
kız bu emrimi getirene teslim edilecek· 
tir.,, 

Kont bu emrin altına imzasını da 
koyduktan sonra kağıdı Büridana uzat
tı ve ayağa kalkarak: 

- Bana ne yazdıracağınızı bilmo:len 
kabul ettim ve yazdım. Bu emrin fidyci 
nec.ıtım sayılacağında şüphe yok .. - de
di. 

Büridan, Valuvanın bu ifadesinden 
şüpheye düşmüş olmakla beraber: 

- Evet ... - dedi. 
- Demek hayatım tehlikede değil? 
- Şüphesiz .. 

- Ala! O halde dinleyiniz: Yüzbaşı 
benden alacağı emirlerı yerine geti
rir. Bu emir zındanın tahliyesine dair 
olsa bile .. Fakat bu emri ... 

-Ey ..• 
- Maalesef yerine getiremiyecek-

tir. Çünkü kız zmdanda değil., 
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sarııı1:l:ır, rıl'ıırl'I \'e S:ııı:ıyı l\1ü1eo;i, Sıhhi \H\11~: 
(llıı ıııii1eft•r llt'rı:ıun sırnt 10 <lıırı ıı; rıı kaıl:ır eı;ıklır.) 
l'iırk \'e ı~ı:i:ıı l'''l'rlnı rıııiıt>'\1: f':ı7:ırff''<ıılı•rı lı:ı~kıı lıPr,ıdiıı s:ı:ıt 10 d:ııı 16 ya 

kadıır \'f' Cuma ıwıılerı 1ll <lan 17 ye k:ıd:ır ııcıktır. 
l'opk:ıpı l\1ıı1!'~1: llPrııiiıı sanı t:i elen 111 ya kıı.t:ır açıklır. 

f. A "!mleket D:-; ı Deniz Seferleri 
Homnnya vnpıırlnrı: Cumnrtesi l(tınlerı 13 <lP l\östenceye ; S:ılı ı;ıiinlprl tR de 

Pırt'. Be,\ rııt, hkrııdni~e. 
ltııl)an \'nııurfarı: Curnıı ıııinleri !laat 10 d:ı Pıre, Breııılızi, \'eııctlık, 1 rıyc\le. 

Avrupa Hattı 
Sı rkeeı lc;lasyon Mıirlıır lüğii felefon 2:lfli9 
Semplon ekspresı herı.:un Sırkı•ciden sıı:ıl :l2 ıle k:ılkar ve A\•rurııl<lan geleni 

saat 7 ,:.!:i le Si rkcc·ı ye nııı \'asa ini cclt•r. 
Konvnno;iyonel 20,:lO ıhı k:ılkar, 10,2:l de Rclır. 
Edırne postası: Hergün saat 8,!ıO de lı:ırd.et eder, l!l,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
lle rgiin h:ırekl'f eclen şimenclıferler: 
Saat 8 ele l\rınya, 9 da Arık:ıra, 15.15 ÖP l>i}•:ırh:ıkı r ve Snm~11n, J!l.30 d:ı 

E-.ki~chir, 1!J,10 da Ank:ıra ekspresi, :w de ı\ılııırnrnrı. 
Bu t rcnler<h•n sa:ıt 9 d:ı hareket eılen Anknrıı nıııhtrlili Paınrh:sl, <.,:arşaıııl.ıa 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula knc.lar sefer etmekletlır. 

Mll!'{AKA SA ll..A~LARI : • 
fnhisarl:ır iclarcsi için ~:ırt name ,·e resmi rnııC'ilıiııre 2 :ı<lct Dirr.iin satın :ı_ 

Jınn<'aktır. Her ikisinin ele nı11h:ıınıııeıı lıedl'li 7:i0 liradır. Pazarlık yrırıııki ru

ma ~ünü s:ıal 4 de idarenin K:ılıataşt:ıki Je,azım ,.c nıülı:ıyaal şubesinde ~ ,ıpıla. 
caktır. 

GEÇEN SE~'E Bt rr.nN NF. OLOTJ? 
Jf. TT:ıliçle lıir motöriin çarptığı s:ınrl:ılck\'l'ilrli ,.e içinrlc 

rliirt l:i~i lıoğul<lu. 

tı11 l11nn n fa rrlrı n 

lstanbul Radyost.J 

~J 
7 TE'.\Dll Z - l!J38 PETIŞE'.\InE 

18.30 Tepch:ışı belctliyc balıçc.,inden ıı• 
kil, Hafif miizik, 19,15 spor musalıalıeleri 
E~rcf ~efik, 19,5& borsn lıohC'rleri, 20 <.;rıııı 
viç ra'ialhanc-;iııılen naklen sa::ıt ay:ırı• 

Sııdi 1Ioşscs \'C arkadaşları, Jlüuam suıl. 
n:ik, halk tiirkiileri. 20,15 hava raporu, zo, 
48 Ömer Rıza Doğrul t:ır:ıfınc.lıın araP'' 
SÖ) lrv, 21 s .. \. orkestr:ı, 21.30 Scmahs1 

Özden ses \'l' arkadaşları, 1 ürk musikisi 
\'C halk şarkıları, 22,10 Novotni lıirahont
vc lok:ınl:ısından naklen konser, Kerııo1 

iılaresiııde orke~lra, 22,:JO son haberler. ~e 
erlc'>İ ı:ıiinlin programı, 23 sa:ıt ayarı. Soll 
Bf'l\RPŞ: 

19 caz pliikları, 20 ş:ırkıl:ır, 20,25 kerrı:ıtl 
konseri, 21,15 radyo orkestrası, 22,15 kB' 
fe kıın~rr. 

nrn,ıPEŞll!: 
19,15 salon orkeslr:ısı, 20,:lO pJ;ıkla ort· 

rn, 23,30 signn orkestrası, 21,10 plak11 

marşlar ve valsler, 
BTmrJs: 

18 pliık, 19 pl;ik, 20,10 baııılo 21 raM~ 
orke'\I r:ısı, 23,30 halk havaları, ve h:ıfı 
müzik, ı "ercnallnr, 
l'ARSDı':l: 

18 c:ır. plakları, 19,10 şarkılı kon~er 
1!1,30 l<'msil nakli. 20,30 radyo orkestr:ı51 
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----~----------------------------------------------------D.,ü·iJan neye uğradığım bilemec!i .. 
Gen geri çekilerek rast gele bir tahta 

sıraya oturdu. Başını ellerinin içine al
mıs, kalbi ıstıraptan çarpınıya başla

mıştı .. 

Valuva devam etti: 
- Bir asilzadenin, bir şövalyenin 

sözüne inanmalısınız. B..ı sözümü ye

minle de tekit edebilirim. Oğlumun ü
zerine yemin ederim ki ... 

Buridan boğuk bir sesle: 
-İnanıyorum .. - dedi. 

- Genç kızı, kralın emiryle Tample 
götürdümse de evvelki gece zındandan 
çıkardılar. 

Bi.iridan bir ümitle : 

- Nereye götürdüler?. - diye sor
du: 

- Vallahi bilmiyorum .. Yalnız bir 

başka hapishaneye götürülmccliğin<len 
eminim .. 

- Ya nereye?. 

- Bilmiyorum. Fakat size hakikati 
söylemeye söz verdim. Yalnız şunu 

söyleyebilirim ki bu genç kız, zından

dan, çok nüfuzlu birinin emriyle çıkarıl
dı .. 

- Kim bu? Söyleyiniz kim bu?. 
- Kraliçe!. . 

Büridan yerinden sıçrarlı: 
- Margarit dö Dürgony ! Kraliçe!. 

• •dıye mırıldanırken bu muammayı 
çöı::niye uğraşnyorclu. 

VaJııva: 

- Sizi burad::ı bcideyeyi"Tl. Gidiniz. 
tahkik ediniz. Söylediklerimde en kü

çük bir yalan bulurrnnız <lönüşünüzıde 
beni Monfokona götürünüz. 

Bür:clan. şakaklarındn·ı a1;:an terleri 

ıilcrck ayağa kalktı. Kulübenin kapx
sına kadar ikrledi. Açtı.. ı:>onra Valu· 
va~ya :löne:-ek: 

- Serbestsiniz! - dcc?i. 

- D ('mek sözlerime inanıyorsunuz, 
öyle mi? 

- Evet inanıy:;rum. Çünkü oğlunu
zun üzerine yemin ettiniz. 

Valuva metin adımlarla kulübenin 
kapısına kadar ilerledi. Dışarıya çık ~ 

madan döndü: 

- Sözlerime, tahkike lüzum görme 
den inanmanız alicenaplıktır. Bu mert· 
!iğe ben le mertli)de mukabele edece· 

ğim ... Size şimdiden haber vereyim 
ki: Kendinizi sakınınız. Siz hanedan· 

dan bir prense el kaldırdınız. Onu tah · 
kir ettikten başka, iki adamını lda öl -

dürdünüz. Kral yaptıklarınızdan bir 
saate varmaz haber alacak ve bu bir 

saat içinde de jandarmalar ayak -

!anacaktır. Bana gel ince, ben, sizi boy 
numa ip geçirdiğiniz şu Monfokon·:fa 
asılmış görmedikçe rahat edemiyece -
ğim 

Giyom'la Rike, Valuva'nın üstüne 
atılmak istediler. 

Büridan bir işaretle mani oldu ve Va 
luva'yı selamladı. 

Valuva yerde yatan arkadaşlarının 

ölüleri yanından geçerken yüzünü çe· 
virip bakmadı bile. Hatta atına bile 
binmeyi akıl etmedi. 

Büridan elini şakağına dayamış ve 
düşünmeye başlamıştı. Mirtiy'in kra· 
lice tarafından aldırılıp götürülmesin

de'~i sebebi bir türlü anlryamıyordu . 

Kraliçe nişanlısını nereden tanıyordu~ 
Onun Lesko'nun kızıyla bu tderece ala· 
kadar olmasının sebebi neydi? Nereye 
götürmüştü? Sebep neydi? Bu sualle
re cevap bulmak güçtü. Yaln•z şura!-st 

m~ıhakkaktr ki, Mirtiy muvakkat bir 

zaman İ'jin işkencelerden kurtulmu~, 

açhktan kurtul:r.uştu. O çok iyi bili • 
yordu ki büyücülükle it ham edilenler 
muhakkak surette ceza görürlerdi. 

Onu bekliyen mühlik akıbetten kur· 
tara bilmek için bir tek çare vardı : 

Kraliçenin yanına sokulabilmesi. 
Rikc : 

----------------- ----------------
- Ne düşünüyorsun? - diye soı1J.• 1. 

Giyom cevap verdi: 
- Ne düşünecek, - dedi. Elime geç· 

m~şken kurtulan bu cehennem zebani· 
si, beni acaba asacak mı, kazanda mı 
k;ı,ynatacak, işkence direğinin 

mi atacak, ycksa i~kembem mi 
cck, diye düşünüyor. 

- 16 -

üstüne 

deşil'!-

HABERCİ KADIN 

Büridan'ın, Filip ve Gotye hesabı -
na, Marinyi'yi ile dövüşeceği gündc.1 
bir gün önce .. 

Büridan'ın, dövüş yeri olarak Pre· 
oklerk'i tayin etmiş olrr.asında sebep 
vardı. 

Senj:!rmen manastırı buraya yakın · 
dı. Allah, dövü~eceklerden haklrsın•, 

h;ıhsızına karşı korumak ist:rdi. Birin
den birin:n ölümüyle neticelenecek 

böyle bir dövüşte. Allahın haklısrnm 

yanında bulunma ·mı temin için, dö 

vii~ler daima böyle mukaddes yerlere 
)''l':rn veya bu mnkadks yerlerin için
de yapılırdı. 

Büridan, Preoklcrk'i kabul etmesin· 
<l • başka sebepler de yok değildi. 

İ~te bu büyük günün arifesinde, Bü

rintlan öğleye doğru madam Şopinel
iıı evinden ç ktı. Lansölo da mantosu

mı çenesine kadar kaldırmış, kulnılc· 

tc<>ini basına geçirmiş bir halde on a
<l::n geric;inclen takip ed iyo11Ju. 

Lansöb, efendisini takip ederkf'n 
~öyle düşünüyordu : "Ne cüret ! Jan· 

darmaların arayıp durtluğu bu adarr.ın 
böylece güpe giintlüz sokaklarda do
la~ması tehlikeli değil mi? Bizi astıra· 
cak .... Adam sende ... Ha dün, ha ya -

rın, asılmanın ne ehemmiyeti var .... 

E .. ki efen.:Jimi asmama müsaade etmi 
yeıı bu adamla darağacında sallanmak 
bir şereftir benim için .... , 

Büridan, L uvr sarayına gelin:e, et
rafı dolaşmaya başladı. L uvr'a girmek 

kraliçenin yanma çıkmak mı istiyor -

du. O bunun için her şeyi, hatta ölü
mü bile göze alabilirdi. Zaten bundan 

başka bir şey de düş~nmüyordu. 

Hendek boyunca gidiyor. İstihkam 

kapıları önünde duruyor, mazgallara 

bakıyor, kule:eri muayene ediyor, is· 
tenildiği zaman kaldırılabilen köprüle
rin arkasından büyük kapıları gözlü -

yordu. 
Lansölo kukuletesini daha ziyade 

incirmişti. Sarayın büyük surlarını 

gözden geçirdi. i~inden: "Tan lırsak 
hı! surlardan, pek5.Ja ok yağmuruna tu 

tulabiliriz ! .. dedi. 

Büridan huralarda bir saat kadar 

dolaştı. Şüphe eden bir tavırla büyiıi:: 
kulcr.in önünde durdu. Bu kulede, ya

kında, ziamet sah:bi senyörlerin krala 
itaat m('rasimi yapılacaktı. Zaten bu 
senyörlcrden bah!:edilirken: "Luvr'un 

biiyük kulesine bağlıdır!., denmez miy 
eli? işte bu söz itaat merasimlerinin 
burada yapılmasından ileri geliyordu. 

Büridan suru, Sen nehrir.in öbür ta
rafından müdafaa eden Feraşöval, Vin 
dal, Deporto kulelerine uzun uzun 

baktı. Sonra bakı~ını, her katını de -
ır.ir parmaklıklı sekiz pencerenin süs

lediği, mazgallı damı yerden doksa:1 
altı ayak yüksek!ikte bulunan bir ku· 
le tesbi t cttı. 

Bird::nbire. kendisi istemediği hald: 
bJşını çevirdi. Şim:li karşısında N el 
kulesi duruyordu. 

Buraya bir hayli baktı ve düşündü. 
Yürümek istediği bir sırada yanınd:ı 

biı: kadın gör::Iü. Kadın, kımıldama • 
d:ın delikanlıyı seyrediyordu. 

Nereden gelmişti bu kadın? Nere • 

den çıkmıştı? Belki de Sen nehrinin 

kenarlarını süslüyen söğüt ağaçlarrn-ıı 
arkasm::Jan, belki de Luvr'un büyüic 
kulesinden .. 

Büridan kadının nereden geldigi 1i 

görmemiş, hatta geldiğinin bile farkırl 

da olmamıştı. 
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Çaeç:uk h~ft~~o 
• ~ediye kazananların 
ısırnlerini neşrediyoruz 
18 liaz· 

§() ıran tarihli bilmecemizin halli j k::pı 51 inci mektep 9 - Türkan etüs 
Yle İdi: iıt. kız lisesi 436 10 - Talat Rumeli 

hisar • 

6 25 28 23 24 .... - - - -
8 27 26 21 22 -- -- - - - -33 34 18 19 4 3 -- -- - - - -36 35 20 17 2 1 -- -- - - -16 --. 
13 9 11 32 30 -- -- - -- -- --14 15 12 10 29 31 

BlR KO L SAATt KAZANAN: 
l'u Birinci: Z eynep Hakes Aksaray t:zun 
aı~f 1\apı ağzı mektep S. 10 

PERG EL TAKII\II KAZANAN: İkinci· G 
nı~ liÔK ülümser Altan Saraçhanebaşı 

KA TAKIMI KAZANAN: 
Ütüncn: Selim Ak 17 inci ilk okul, 

BİRER DlŞ MACU~U KAZANANLAR 
11 - Lemandoğanay 210, 12 - Beh 

cet Baykut Yefa lisesi 1, B., 13 - Nec 
det tüjcr Çatalca O.O. 14 Mürşide duy 
sal kumkapı 15 - Ziya Yc~il köy. mü 
hendiı Sokak 16- Cahit Pertevnihal li 
sesi 17 - İsa T. S. Yatman 18 Ziya de 
niz yollarında kamorot 19 - Fikret 15 
inci ilk okul 20 - Ömer ersun, Sirkd:i 
21 Perihan altıncl fener 22 Nesrin Pek 
göz Keremit Sokak 18. 23- Süzan e 
zaldemir Fener 24 -Zchit Vefa lisesi 
25- Sultan Ahmet Saime 8 inci M. 
BİRER KÜÇÜK DlŞ MACUNU 

KAZANLAR 
26 - Pilavcı ancıoğlu Kadihay 27 

-Aliye altuncu Fındıklı 28- Necati bi 
nici beyazıt 29- Fevziye Hocapaşa 

devrişler Sokak, 30 Ali Sağlam Cağal 
oğlu 31- Fikret 15 inci okul 32 Semiha 
Fatih Fevzi paşa cd. 33- Yurdagül 
çeri~ Sirkt•.:i Hocapaşa 34- Necla Erre 
cen ceza evi memuru Kızı 35- Haluk . 

1 Tatarağası bostancı 36 Yusuf akgüller 
' - A • •ııtı surnan Nedim ahkuyu Ka yeni kapı kara Goyacılar Sokak 37 -

l{ Pa1a liüdaverdi ap. - 3, Mehmet j Lütfü Özin emirgan O.O. 38- Sadi 
li ocaboh,c evliya tehke Sokak 13, 4 - Agun Aşıkpaşa Karadeniz caddesi 39 

~ c::atı alban 51 inci okul 5 - Şabahat -Nihat emirler erkek lisesi 40- Behice 
l'i1t~aloğıu 6 - Ahmet Emek Muğla gi Kemal fatih 41 Refik Üsküdar 1 inci 
"" ı~Jcr k·o·y ~a]n ünden 7 - Neçli Hangu okul 42 B. Cağh Samatya Müdafa mil 

tköy 8 - Nurhayat demirok Top liye cd. 43 - Mahmut Şişli, 

lle~vlet Meteoro~oJI lşlerl umum 
ol. au tasa m Udil r liliilnden : 
rıf~rc fltı ~işlerinde münhal 150 lira ay hk Ucretli rasat şefliğinde çahııtırılmak 

late1tı·ı .en memuru alınacaktır. 
tt.ıl'tii~ c11n en az Nafia Fen Mektebin den mezun olup memurin kanununun ica· 

tf• tstı~t Utnumi vasıflan haiz bulunanla rm en BOn bulundukları vazifelere ait ve· 
ııst gc 1orini istidalanna iliştirerek Temmuz 938 gayesine kadar Umum Müdür· 

lı\Ura"Aa "" etmeleri il!n olunur. (2185) ( 4119) 

1 1 , , 
• • • ' .. f • •l 15 
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2 ı 7 ı 1938 vaziyeti 

PASiF' mr== 

t\KTI F \ 

1 

lira Lira 
lluaı 

ıLıtıa ıan kiloeram 11rna165 24.127.298,40 
S&nk.oot, • • • 16.078.2:>1.-
Ufaklık. • • • t.821.104,45 

Dalallddô Hu.llabl.rlcır 1 

1'U.rk lln.11: • • 

Bari~teıd aıubablrler 1 

~taı Ktı kllograı il 054 614 
A.J tm.I t&tn1.ll lr.a bil Mr best 

dOYlmer • 

Dilet dl'·-ı.ıJer n borçlu 

ıııırtnı bAkJyelert , , • 1 

llas&oe talııYWft'tı 
"'enıht• 9d.lleıı tYnLlo oaktı,.. 

417.385,20 

12. 786.038,!13 
12.270,23 

o. 75.'J. rno,orı 

11-- 'ı(l. 1:>8.718.:">63,-

Kanunun 6 - 8 inci mad- . 
delerine teYftku Hutnt tuao 

417 .3S:>,26 

22 . .">01. ı47,fH 

tmd&D Y&kJ tedlyaL 

8-eclat al17daaıı 

15.057.f>tO,- 143.600.614,-

Raıfnt bnanlan. • • • 
f"A'\t1 eenetter • , • , • 

3.600.000,-
53.435.03.'J,20 :>7 .O:l:>.033,2!. 

Eıllla 111 ft l'ab rtll t f!tb cl&a r: 

~Denıbte edtlMı rrraıo aak. 39.568.608,48 
\ 1 tiyenbı karftlıfı ubam .. 

f tabYfllt IUbaıi lnymetıt 

ı ~erbeat eehıun " tatıYillt 
~T'Ulııla.rı 

6.005.6.'l0,73 .l(l.474.218,21 

Altızı Pt dt"b aurtıaı 

rl\h"1111t tızer1n• 

Uluedarlaı 

lluteW 

103.067,34 
t>.2D7.74;i,:l7 9.400.812,71 

" .... 
4.500.000,-

13.573.407,»7 

330.l l 0.602,50 

Berına.rt , 1 1 t t 1 

lbU,lit akoeüı lı I 
Adi ve CevkalAda. , , • • 

HU.ual • • ·• • • 

l"eda vtlldekJ Ba.nknoUar: 
Uerulıle •diJe.o evr1&iu :ı&Jcuyı 

Kanunun 6-8 inci maddo
ıı:noe ı.evttkllD b&Zlne taratm. 
C1ıı.n vıı.kl teoitat. 

Derutıte eciıeıı ınakı oaau,. 
oıı.ltlyut. 

Kartıııtı tamamezı altızı olara• 
llAveten teda vtlle va.ıedUeıı 

Keeakont aıuJuLhlll Ulutea tec:ı 

•&Ud. 

l'Qrk l.lruı Mevdaata 
rnh·t.a l'aaJı..b Uda&ı ı 

Aluna t&?ıYill kabil csnmıu 
l)l~er cınv1 . ... , ... alacaklı 

l\llrln~ DJikJyetm , • • , , 

Mub&eW 1 1 1 1 1 

1 Temmuz 1938 tarihinden itib:ırcn: Iskonto hnddl % 4 Altın üzerine avans o/o 3 

2.712 .. 234,111 
G.000.000,-

ı :;s, 748.563,
J :S.057.040,-

143.01>0.014,-

10.000.000,-

ı :;.000.000.-

8. 712.231,l ı 

1s.ooo.ooo,- 115.ooo.a1.ı,-

22.s12.676 .. ı o 

503,42 
ml. 7 46.oto,.ır; 33.746.552,87 

83.657.615,4~ 

339.119.602,00 

T. C. Ziraat Bankası 

~--~~~~-....~.-...-M_,.~ ................... ~._.....,.._......,.~--....1---·------........ ...;..,,_;;,~---~·~ 

t Gayrimenkul satış ilanı 
e~rıl~uı Emniyet Sandığı Direk törıUğiloden 

Ci <le ıgorun sandığımızdan 17831 hesap .No. sile 250 lira borcuna karşı bi. 
n t,,ı_.recede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden dolayı hakkında yapı . 'll'ilp ;: __ 
ıne ~rine 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin matufu olan 40 mcı ma<.I 

· 46 &ôre satılması icabeden Bakırkö ründe Ycnimahallede Ce\'İzlik sokağınd2 
ko No. lu bahçeli ahşap bir evin tama mı bir buçuk ay müddetle açık arttırm~ı
'ye:ış(t4ur. Satış tapu sicil kaydına ~öre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 

. ltıbu d -ı5) lira pey akçesi \"erecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
ı v a keıbul olunur. Birikmiş bütün \'ergilcrle beieciiye resimleri ve \'aktf ica

'7 ~taviz bedeli ve tellaliye nısumu bor.;luya aittir. Arttırma ı;artnamcsi 
tarih' d • 

" bulundu'" en itibaren tetkik etmek İ5tiyenlere Sandık hukuk işleri servi~inde 
l' d°'Y rulacaktrr. Tapu sicil kaydı ,·esair lüzumlu izahatta şartnamede ve ta. 
!'ıh a<;ı~da \'ardır. Arttırmaya girmi~ olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çı· 
i~ &a}·rırnenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibat olqnur. Birinci arttır. -.938 t . 

il}? arıhine müsadif sah günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda s<ıat 10.30 
lin ;e~~i~ kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek be· 
ll1en ". alınması icabeden gayri men kul mükellefiyeti ile ~andık alacağını ta. 
Ue ~~':.19ış olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak 

38 tarihine müsadif cuma giinü ayni mahalde ve saat 14 ten 16 ya 
rı. Son artt 
"<t b ınr.ası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üs. 

IraJ.:ıl k ı aca tır. Haklan tapu sicillcrile sabit olmıy<ın alakadarlar ve irtifak 
ih sahipler· . 
·•derı itiba ının bu haklarını ve hususi le faiz ve masarife dair iddialarını ilan ta· 
ltncı1r B ren 20 gün içinde evrakı müs bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri 
Yanıa; u suretle haklarını bildinnemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit ol. 
1Y"en1 • atış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak 
~ler~r;n 937-185 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri sen·isine müracaat 

Uzumu ilim olunur. 

~ll'ıniyet n I K KAT 
Illın <'d'l sandığı: Sandıktan · alman gayrimenkulü ipotek gö:;termek istiyenlcrc 

tedir. 
1
( ~~2~;ymetin ramma kad3r ikraz yaparak usulüne göre kolaylık göster. 

-
sek llenlz 'fl<-aret Mek tehi 

~ ..... ?\tc>kt l\1UdUrlU~Unden: 
llt'ca e~, lise ve ytiksck olmak üze re altı '-·ıllıktır. Yatılı ve parasızdır. Gaye-

ıııı ~ gen111 i J 

2 • l:ıyiın er ne kaptan ve makinist vetiştirmektir. Mektebe girdikten sonra 
:"' ~lekt 'V~aalrc mektep tarafından ~emin edilir. 

a 'V \re ebın Yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların orta mektebi bi· 
Yaşları on be t k'· . .. ;--. 'Yazıl ş en uc;Uk ve on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 

ı.ı\l ına işi · · .. . 
1 ır. ıçın Pazartesi, Çarşam ba, Cuma günleri mektebe muracaat adıl-

.;\ - l...tf.'klil 
~ ' liUv· erin Mektep Müdüriyetine karşı ya?.aeaklart istidanamelcrine, 

- """ IYt't C\lzdanlannı 
c "1 ka"'-u • - ıı t>l annı 
b (lktcp dl ' 
~ - l'oıı8çe ploma asıl \'eya tasdik il.ti suretlerini \'Cyahut tasdiknamelerini, 
ı,- - \'f.'lilert ~ur:addak iyi hül küğıtıa larmı . 
t - e x 9 nbn izahlı arlres ve tatbik imzalarını 1 
e>trrı <' 'ad ' 8 Gl('rt l;lzı lnda altı adN karton SU?. foto<Traflarınr, 
- \'a .. 11 llldır. ., 

h!yc 1 ına lışi 22 - . 1 
6 ~ o gU A ustos 1~38 Pazar lC'si glinlinEı kadardır. 1stcklilcr muarencı 

- ll'a 1 n Paat sc>k" d ta 2 a tar•ıı· ız E' bl?.zat mektepte bulunmalıdırlar. 
ll<>8t.a Putu 1 ·~t almak lstiycnlcre ayrıca matbu bilgiden gönderilir. Muhabe· 

rsau lazımdır. (3987) 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
~ulunan/ara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı-
?ılacaktır: · 

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

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN AŞAôl DÜŞ
'MIYENLERE ikramiye çılıtığı tahdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birincilcanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin
de ~c!dlccc!~t!r . 
, - - ----

~ .............. ..: ..... 
Giz Heknmn 
Or. ŞUkrU Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7c cad. No. 5 
Tel. 22566 ( Dr. OsmarJ Şeref ettin 

ııpartımanı 

İstanbul . ·~el~di)reSf > İI8nları 
ı " • r • ~ 

Beher metre murabbaına 2 lira kıy met biçilen Karagümrük yangın ye
rinde Hatice Sultan mahallesinde Lökü ncüler sokağında 61 inci adada 6 metre 
23 santim yüzlü, 40 metre 5 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere a
çık arttırmıya k.~nulmuştur. Şartna·ne si levazım müdürlUğün:ie görülebilir. h. 

tekliler 6 liralık ilk teminat makbuz ve ya mektubiyle beraber 8 - 7 - 938 cuma 
günü saat 11 de Dııimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3784) 



D FA 
Çalmakla bozulmıyan 

P O L Y D O R Gramofon 
plAKlarını 

G"am"lfon "'ltırılarındaıı ı s tt>~ ıni z Yeni ımllı. edilen plflklar dahi pek 
y n !.111 l ı .. ı tıs ı (,"ılrn rılnl'ql<tır ·----

1 . ,. . ·~\, ... ' . . . . - .. . 

Hayan Leyla yazıyor: 

E AB H 
Daha Genç Görünüyorum! .. 

"Uyanır uyanmaz, heıı:en el ay
namı alıyor ... Ve küçUk buruşukluk-

• ı~rımın tamamen zail oluncaya ka
dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay
rf!tlt> görüyor<lurıı ! ... ,. 

-~n.----:---:ı --"1!?.71 
~ . 

"Ancak bir harta sOren 
bir teda\·lden sonra bu 
derece gOzelleştlğ!me şa
şıyorum ..• Bütün arkadaş 
larım böyle daha genç ve 
daha güzel görünmem t
~ln neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 
iltifat ediyorlar ... 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın. ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gençleşrıılş ve 
biltun buru-;uklukları 

kaybolmuştur. Alimler, 
buruşuklukların; lhti
yarladığıınızda cildin bes 
leyle! ve ihya etlicl bazı 

unsurlarını knyhetınesln

den llı>rl gPldiğinl keş

fetnılşlı>rdir. 

Bu kıymetli un.:ıurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den geııçleşecek ve taze
leşecektlr. işte; Viyana 
tJnl\·ersltcsl Profesörü 

J)oktrır Stejskal'ln keşfi 

bu derece eheıııııılyetll 

ve c-aılptlr. Cenç hayvan-

Bayanların 

. 

Dayan J~ylil'nın yalnız 

hir hartnhk teda,·iılcn 

sonra n.hnnıış ve rötuş 

"Wr 

görmemiş hakiki 
fotoğrafı 

Jardan istihsale muvaf
fak olduğu ve "Biocel" 
tabir ettiği bu canlı bil· 
ceyreler hill!sası, şlındl 

peııı be rengindeki Toka-
l on kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, clldinlzl 
besleyecek ve gençleşti-

' recektlr. Dir harta zar-
fında btitün buruşukluk
larınız kaybolacak \'e l O 
yaş daha gene görüne
ceksiniz. Gündüz tein 
(Yağsız) beyaz rengin

deği Tokalon kremini 
kullanınız. Dlrkaç gtin 
zarfında siyah ben teri e
ritir, açık mesamelerl 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir cildi yu, 
11111şatıp beyazlatır. 

~azarı Dittatine : 

-------------~1,-----------------·------------·-Dudaklarınızın 
Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JOLI FAM rujlarını kullanınız 

llUJLAR.1 
SMTDAYANIR 

Son moda renklcı::-i var. SıhhiC:ir ''C 

Dudak4arı bozmaz 

Kendine 
ediyor 

~Ri~in 

beyhude 

Varken ıstıı ap 
çekilir mi ? 

BAŞ, DiŞ 
ağrılan 

ve üşütmekten mütevellit 
bütün ağrı, sızı, sancılarla 
nezleye, 
kaı·şı . 

romatizmaya 

vere . eziyet 

Kn~el~rini tecrübe ediniz. icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

hr:ıine dikkat. Taklitlerinden sakınınız. ve Gripin yerine başka bir marka 
verit !erse şiddetle reddediniz . 

................ 1 .. lml!~--------~---l!m!l!mWI' 
lpl!91mmll•..,.. lSTANBUL ~·--.. 

~),omobilt•ller, ı -· e . " . ~ . .. , .. ~. ! .................... . 

şoförler ş· k t• H • d 
4v_e7 ~~~81~~inün~=~1:~~~t~l~~~- ır e 1 ayrıye en • 

• 
simde Anaçeşme sokağında 22 

1 
numaralı (Es.ki Emlak Şirketi Mü

' tlüriyct) binasına nakletmiş oldu

- ğu umum azaya ilan olunur. -

ı_ Uirirıcı sını. Operatör -

ııur. CAFER l'i\ y v Alil 
Umumi cerrahi .v~ sı~ır. dımağ e_tetık 

1 cerrahısı mutclı<1ssıı;ı 1 
PAHlS TIP FAKllLTESl ~. 

ASISTANl 

Önümüzdeki 9 Temmuz 1938 Cumartesi gü
nü oparlör tertibatı ve elektrik tenviratile hazır
lanan 71 ve 74 numaralı vapurlar mutat lüks te
nezzüh seferlerini yapacaklardır . 7 4 numara 
saat 14,30 da ve 71 numara saat 14,45 de Köp
rüden hareket edecektir. 74 numaralı vapurda 
en yüksek saz heyeti, 71 numaralı vapurda en 
yüksek salon ve caz orkestrası ... 

Fazla tafsilat cep tarifelerinde mevcuttur. 

Erkek. Kadın ameliyatları. dımağ 

estelık ·•yüz .. meme, karın buruşuk· 

lu~u ve gençlik ameliyatı .. 
(Nisaıye ve doğum mütchas:mı) 

Muayene sabahlan M er c ~ n en 
8 den 10 a kadar lı U 

Oğleden sonra ücretlidir. Tel 44081 
Beyoğlu Parmakl.;apı. Humt-li han . 1 ---------· . 

. j • • .. < f .... • .. .•• ~ ...... ıt,.,_ ram 

Türkiye ·c mhur· e 
Nafıa Vekaleti istan bul 
E~ektrik işleri Umum 

Müdürlüğünden: 
Hükumetçe satın alıııaıı lstaıılrnl Elelnirik Şırltetlniıı ıııuaıneH'ttı 1 

YUSUF P. Eczacıoğlu Temmuz 1938 tnrihlndcıı ttlbaren "ls tan bul l!ll c ktrlli Jştcri Umum MudUf' 

dd 5 S. k · 1 liı·g-:.ti" tarafından fiilen !şletilrııektedi r. Gerek BE:n·oğlunda :\ietro haııındlY 

DOKTOR 

Hüdavendigar ca esi 5 • ır ecı. 1 " 
Hergün: (10. 12) ve (14 _ 18) ki Umum ~ttidürlüğe ve gerek Beyazıt ve 1\adıliüy şubelerimize yazı ile ,·ıl' 

ku bulacak müracaatlarda şirket ke li ııı~si zlkredilııılyerek yukarda dercC' arası hastalarını kabul eder. l ı ı 
•- ·- • dilen adresin aynqıı nyzılıııası ıııuhte reııı nıUşlerlleriınlzden ı·trn olunur. J 

Ul\lt:l\I Mt'1>('B1,t'r 
( 41 S4) 

!\' 
IG Tem muz 938 cumartesi saat l l de Atık arada Nafia Vcl{flletl bi 11 ' ;I Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 

Nafıa VeKa.etinden · 
sında malzeme müdürlüğli odasında toplanan ııınlzenıe eltsiltıııe koıuis>"' 
nıındn ceıııan 4fı00 lira ıııuhnrıııııen bl.'delli vekille t binnsrnda istenildi!'~ 

Muayenehanesini Taksim-Talimane teslim şartile 25000 litre benzinin açıl< eksiltmesi ynpılacal<tır. Mu,·:ıW 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına kat teminat :la7.fı0 liradır. 

6 
nakletmiştir. Tel: 41553 Eksiltme şartnamesi ve teferrUn tı Anlrnradn Nnfin Yekfllcll maızetı1 

Pazardan maada hergün: Öğleden müdürlüğünden ıınrasız olarak nlııın lıllir. rl' 
sonra saat ikiden altıya kadar lstcklllerin muvakkat teminat \·e şnrtıınıııcsinde yazılı \'csiknl:l 

•ıirllkte ayni gün saat 11 ele komisyon ıln hazır hulunınnlnrı Hizımdır .• .. ___ ................ . 
(20!l2) (4019) .../ 

::=:.:11cu.:==:::::m: .-c:111:::::::::::::::: - .. .. .. 
ii l>r. irfan Kayra U .. .. - " :: Röntken Mütehassısı :: 

Satın aldığaııız Tnkalon krcnıı ,·azolarınm 

hilJük hlr kıymeti ,·nrdır. Onları hnyllnlze iade 
cttiğlnizıle hchcrl l~in 5 kuruş nlaı·nk, ayni za
ıua111Jıı kıyıııcttıır rııük:'Hatları hııluııırn Tokalon 
ıııüo,;;nhaknsırıa lştirnk hakkını Teren hlr hllcı 
tnkıllııı ı•ılcı"cktlr. 

ı: li 
••• ii Hergün öğleden sonr.ı saat 3 ten 7 İİ 

il ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri· İ 
H conker sokakta Aslaneı apartıman il 
!i No. 8-10 U 

Muhammen bedel\ 8500 lira olan 500 litre l-'arcx, Dctmolin w \•cyn cfl'I ~f 
haşarat öldürücü mayi 15-7-19:38 Cuma gümi saat on beşt: Hnydarpaşadn ~ıf 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zaruf usuJılc satmalınacııl< .1~ 
Bu işe girmek istiycnlcrin 6:37 1 / 2 Jirnl ık muvakkat teminat ve kanunun t~~ıt 
ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1.7-19:l7 gün ve 3645 No. lu nüshasında intıfll' 
etmiş olan talimııtname dahilinde alınmış vesika ve tekliflerini muhtevi ztıf r' 
rını ayni gün saat on dörde kadar Hayd arpaşa gar binası içindeki komisyoıı 
iSliğine vermeleri lazımdır. 

• Rahatını~ keaeıini ıevenlere tavıiye ----· KUŞTCYO kullanınız 
Bir liraya kumaııyJe kuıtüyü yastıklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü kumaşla
rının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuş tüyü Fabrikası. Tel: 23027, 
Satış yerlerimiz: Ankaradaı, Beyoğlunda Ycrı:mallar Pazarı 

·::::::::::::::::::::::::::::::::::=-:::a1::1:::w.:::c 

DOKTO~ 
Necattln Atasagun 

Her gUn sabahlan ıekiz buçuğa 
akşamlan 17 den 20 ye kadar r .ile 
U ·ayyıre ıpartmanlan ikiuci daire 

17 numarada bastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye b 
dar bastalanru µar;ı .. ·:ı:. Kurun. Ha 

ber okuyuculınru dalrupoo mulı:a· 

h lınrle muavenc eder. 1'1-'lt>f· 2:fü!)3 

Bu işe ait ~artnaınelcr komisyondnn parasız dağıtılmaktadır. (38~ 

istanbu1 te!efon Müdürlüğünde~ 
idare ihtiyacı için 600 tekerlek katranlı şerit ile 2000 adet siyah nıüce~ 

şerit açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 9 Ağustc"S, 938 tarihinde saat 
11 

ı 
da Müdürlük Merkez binasında toplanacak Alım Satım Komisyonunda yaP1 

caktır. .. tf 
Muhammen bedeli 1715 ilk temin:ıt: 128.63 lira:hr. Şartnameleri her gul1 ti' 

vazım Dairemizde görülebilir. İsteklilerin mezkCtr gün ve saatte ilk ternifl3 

1iıl•••••••••••••lllİİ 1 
rile müracaatl<:ırı. ( 3827) 


