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- Japon harbi devanı ediyor sovvet 

Dün gece iki taraf piyadesi 
süngü harbi yaptı 

Sovyetneır Japon 
ce nı allh on o 

toPa tlYttlYI 
Tayyareler makineli tüfek. ateşiıe ~apon takviye 

kltalarımn ilerlemesıne mana oldular 

Haı f inkılfıbın- ~-U b a r e b e 
f Sovytl Uzak Şark oidrısıt askerleri topla rın )ıtklendiği bir ?renle ccp1ıeyı giderken 

Prağla Berlin arasında 
dan 10 yıl Dün ogle~en evvel ve sonr~ 

. . "e gece şıddetle devam ettı 
sonı a... . 9 - Sovyet ve Japon kıt'a. dar devam etmiştir. lki taraf ilk de-

9 Ağustos 1928 den onyıl geçmiş paril~ında dUn de müsademeler fa olmak üzere göğüs göğüse ve sün-
olduğunu öğrendiğim bu dakikada, ıarı ;ur ){ançuko hududu Uzerinde gü ~üngiiye c;;arpı§m.ışlardır. Zayiat 
Sarayburnundan yüreğim çarpa çarpa ?1~ı&flı ınıntaka civarında dün gece her ıki taraftan da fazladır. 
döndüğüm ve heyecanımı kendi elim. ıhtı tan ınUsademe hakiki bir muha- Sabaha kal"§ı muharibler geriye 
le Vakit sütunlarına aksettirmek için yaı:: ,eklinde ve şimdiye kadar Sov- çekilmişlerdir. Fakat şimdi aralarm
.çırpmdığım geccyı hatırlıyorum. ret ve Japon kıt'aları arasındaki çar- da ancak 100 metre kadar mesafe 

Sadece büyiik bir kültür inkılabı· y~aıa.rın en büyüğü ve en ehemmi- vardır. Aradaki saha ölüler, mitral -
Hakkı Tarık us p etıısi mahiyetinde olmuştur. yoz ve tlifeklcrlc doludur. 

~Devamı 11 incidı y ııuJtatebe geceyansnıdan iki saat ö4., 
ııonra bıışlamış, sabah saat altıya ka.- nn taarruza geçmeleriDin aebeb oldu-

- ------- ğu Moskovadan bildiriliyor. 

- Selanik anlaş..,asından sonra •k• tepe kimin eunde' 
il& Tokyo, 9 (A.A.) - Röyter muhabiri 

Romanya Macaristanla bi~~:ı~. dün göius göğüse yapılan 

anıaŞmak üzere ··· 
t la kOçUk ltllAf 

Bu anlaşmayı Macarls an d k 
arasında bir anloşrna takip e ece 

,,- yazısı 4 Uncü.d6 

Silahtarala elektrik fabrikasının görOniı§il 

~ Det1amt 11 incidı 

Başvekil 
Donanmamızın atış 

tallmlerlnde 
Başvekil Celi.l Bayar, Marmara de

nizinde yapılacak donanma atış ta
limlerinde bulunmak Uzere dün ak§&m 
şehrimizi terketmiştir. 

Bugiln donanmamızın talim ve ma
nevralarında bulunduktan l!lônra geh
rimiz.e avdet edecektir. 

Japonya 
Harp için 

Altın ihtiyatını 
tüketiyor 

Beş ayda 352 milyon dolar 
aıtm Amerikaya gönderildi 
Nevyork, 9 (A. A.) - Federal Re

zerv bankasının bildirdiğine göre, ye-

niden Japonyadan beş milyon 800 bin 
dolar kıymetinde altın gelmiş ve bu 

~uretle 8-3-1938 tarihindenberi Ja
ponyadan Amerikaya gönderilen al. 

tınlarm kıymeti, 352 milyon 800 bin 
dolan bulmuştur. 

Dün bir hAdise 
daha eıktı 

iki Almanın öldürülmesinden 
Almanlar Çekoslovakyayı 

mesul tutuyorlar 
..-P.ıa.ğ, 9 ( A.A ) - Çcteka ajansı bil· ı Bayerlenin vücudunda miıtcaddıt 

dlriyor: bsçak ,.aralan ...,.dır. PoJı.;; ~ 
?- 8 tarihind7 cenubi Bobemyada ittirak edenlerin hepsini tevkif eıı:ı: 

Höhalde muhtelıf partilere mensup Al- ise ~e bütün mevkuflar tam bir ketumi-
manlar arasında müessif bir hidiae ol- yet muhafaza ettiklerinden hadisenin 
muıtur. Yapılan resmi tahkikata eöre, sebepleri ıimdiye kadar anlatılDWDJt 
1~ •oıyal demokrat Alman ile Heinlcin br. Tahkikata devam olunmaktadır. 
cı Almanlar gece yansı bir kahveden Almanlar Çekleri kabahatli 
çıkarken kavgaya tutgmuılardır. b 1 I 

H · 
1 

• · u uyor ar 
eın eıncılerden Bayerle sosyal de- Bertin, 9 (A.A.) _ Alnı 

mok ti d bi · · an gazetele-
ra ar an .. nsı tarafından yaralan ri, Südet Almanlanndan Bayerlenin 

mıı ve yere duıerck derhal ölmü•tür - D 4 :r " - ttJamt Qncüde 

r öğle sonu baskımız 
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11ana q,ö.re 
Bır roman der si 
Romanın manasını anlamadan, ro

man yazmağa kalkan vatanda§ baba 
olmak istiyen Darüsseade ağası kadaı 
gülünç olur. 

Muhiti bilmeden muhit hakkında ko
nuşan, hayatın, fikrin ve san'atın 8eyri
ni takip etmeden, hayat, fikir ve san'at 
hakkında peygamberane irşadlara kal
kışan aslan, Esbabı Kehfin Kefeşte
tayyuş'una döner. 

Yeninin ve güzelin, her gün, biribi
rinden cazip nümunelerini görüp sev -
meğe alışmış olanlara kendini beğendir 
mek istiyen adam taptaze bir hünerin, 
eri değilse oturduğu yerde oturmalıdır. 
Eğer kasdi düşkün haline bivi acındır
m4ksa ona bir diyeceğimiz yok .. O za
man, kendi şöhretine savrulan en düş . 
m.anca keskin baltayı bu mlibarek zatın 
elinden almağa savaşmak bir hata olur. 
Ona, biHlkis; 

- Yaz delikanlım .. Aman durma yaı: 
ve konut 1 - demeli ... 

Zira, onu ıslah ve muhataplarım ir
gat edecek kestirme yol budur. Bırak

malı. Savursun baltasını .. Bir müddet, 
bu baltanın her kaldırılışı etraftakiler 
için bir tehlikedir sanılacak .. Fakat bu 
baltanın her inişinde mutlaka kendi sa
hibini yaraladığını görenler uyanmakta 
gecikmiyeceklerdir. 

Maverıida kalıp görmeden bakanla • 
nn ve anlamadan okuyanlann vehmin
de bulutlu, dumanlı bir dağ gibi yük
selen i1kçağ hünerbazı, bırakalım, ken
dini "müsteşrik,, lere beğendirmek için 
savaşa dursun. 

Ben acıdım doğrusu. 

Nizarr.ettin NAZI F 

Sirkeci yolunda 

Tu u n 
va o 

Yo cuları 
telaşe 

müthiş 
ver i 

Yangımn neden çıkllğı 
ebemmıyelle araştırıııyor 
Bu abah YeşiThöyden 7,13 de Sirke-

ciye hareket eden banlıyö treninde 
meçhul bir sebepten dol yı tir yangın 
gıkmıı ve bir vagonun yarısından yu
karısı tamamen yanmr:ıor. Tutuşan va
gon birinci mev'kie aittir ve lokomo
tif ten sonra beşinci vagondur. Bu tren 
sabahları en çok knlabalıl. olan katar
dır. Gerek dukkan sahipleri ve ge
rekse memurlar en elverişli olduğu 

için bu trenle İ&umbula inmektedirler. 

Bu sabah ta hıncalunç dolu olan ka
tar Sirkeci istasyonuna gireceği sıra

da, hat kenarında bulunan makasçılar 

bir vagonun üzerinden alevler ve du

manlar çıktığını görmüşler ve bağır

mağa başlamışlardır. Vagon hariçten 
yandığı için henüz içerdeki yolcularm 
ateıten haberi yoktur. Fakat hariçteki 

feryatlar üzerine herkesi birdenbire bir 
tela§ almıştır. Yanan vagon kadınlara 
mahsus olan Uç vagcna b:tişik olduğun 
dan buradaki kadınlar büyilk heyecana 
kapılarak öteye beriye kaçışmağa baJ
lanuşlardır. 

Ancak, tren istasyona girdikten sonra 
makinistin hadiseden haberi olabilmiş ve 

derhal katan durdurmuşlardır. Bu es
nada vagonun Uzeri tamamen alevler
le aanlmış ve ateşin diğer vagonlara 
sirayet etmemesi için de bu vagon der-

hal çözülmüştür. Tren durur durmaz 
istasyonu dolduran halkı bir teUit al -
DU§, bilhassa yolcular trenden atlamak 

için biribirlerini çiğnemişlerdir. 

Vaziyet istasyon memurları tarafın
dan de.rhal itfaiyeye haber verilmiş ve 

yetişen İstanbul grupu istasyon hari
cine çekilen vagona su 11Jkarak söndür
müştür. 

Yapılan tahkikatta, ateşin hariçten 
geldiği zannedilmektedir. Fakat bil
hassa lckomotiften çıkan kıvılcımlar 

için bütün vagonların üst ve kenarla
rında siperler vardır. 

Bu vaziyette uzaktan atılacak ciga
ra ve sairenin vagonun Uzerlni tutu~ 

tmm&u imkansız görülme'ktedir. • 

llal<Un olduğu ilzere Florya banliyö
ıDnde Saraybumu parkı ve bir de Ba
lark8yde birer köprli vardır. Bu
,talardan atılan bir cigara veya diğer bir 

ş 
Ondüiasyon 

yaparken 
OUrt ~enç kız yan

mak tehlikesi atlattı 
Ankarada dlin dÖrt genç kız diri 

diri yanmak tehlikesi atlatmı§lardır. 
On dört on beş yaşlarında olan bu 
kızlar annelerinin bulunmadıkları bir 
sırada toplanarak saçlarını kıvırmak 
istemişler, mutfakta tulumbalı gaz o
cağında kızdırdıkları saç maşalariyle 
işe başlamışlardır. ~"'akat fazla pom· 
palanan ga.z ocağı birden patlamış, 

kızlardan biri alevler içinde kalmı§ . 
tır. Zavallı genç, vücudunun muhtelif 
yerleri yanmı§ olduğu halde kurtarıl
mıştır. 

Seyyah 
mak 

--0--

"adını soy
isterken 

Dün kalabalık bir seyyah kafilesi E. 
dirnekapı kalelerinın üzerinde dolaşır

ken birdenbıre kalelerin üzerinden: 
- Polis, polis! 
Feryatları duyulmaya başlaınıştır. Ta.. 

bii birçok ınsanlann, bahusus yabancı 
insanların kale iızerinde böyle bağnşla.. 
nnı duyanlar önce seyyahlardan biri
sinin kaleden düştüğünü sanarak o tarafa 

a 

u 
Ankarayu ucuz 
gezinti seferleri 

Devlet demiryullaız Cumhuril}et 
bayramında böyle seferler qapacak 

Devlet demiryollan idaresi, üzerinde 
ctUdler yapılan bir tcvebbUsU cUmhurl
yetin on beşinci ytl dönUmU münasebe
tiyle kuvveden fiile çıkarmak kararın

dadır. 

Tenezzüh trenlerinin çok rağbet 
gördUğUnU gören devlet demiryolla
rı idaresi ayni aekllde tenzllA.tlı bUet -
lerle halkın bilhassa Ankaraya ve yur
dun diğer büyük ıehirlertne de gidip 
gelmelerini, bu eehirlerl görmelerini 
imkan dahiline koyabilmek için tetkik-
ler yapmaktaydı. Cumartesi ve pazar 
tntilindcn istünde edilerek ynpılması 

ektrik 

düşUnuten bu uzak tenezzüh seferleri 
bu yaz yapılamamıştır. Şimdi cumhuri
yetin on beııincl yıldönUmU veslleslle 
yurdun her larnfındnn, bUtUn devlet de
miryollnrı şebek"sindo Ankarnya doğru 

yüzde elli tenzllıith cferler tanılml, bu 
suretle memleket halkının mühim bir 
kısmının cumhuriyet bayramında Anka· 
rada toplanması ve hUkilmet merkezini 
ucuzca görmelerine lmkfı.n hazırlanması 

mUnaslb görUlmU3tur. Bu suretle geniş 
mikyasta bir iç turlzm cereyanı yaratıl
mış olacaktır. 

fabrikası 
Kazanları yenilenmezse 

cak bir sene çalı
koşuşmuşlar \'e ayni zamanda polisler b • ı k 
de yetişmişlerdir. ~o zaman bir hırs~zlık şa 1 ece 
mevzuubahs oldugu anıa,ılmıştır. Kale-
nin üzerindeki seyyah kadınlardan birisi HükGmetçe satın alınan Elektrik 
bir kenarda dolaşırken kopuk kıyafetli şirketi fabrikasının umumi vaziyetinin 
bir adam kadının yanma sokulup elinde ve bilhassa kazanlannın çok bozuk ol
ki fotoğraf makinesini kapmak istemiş masrndan dolayı yenilenmesinin takar -
ve kadın makineyi vermeyıince onu elin. rUr etti~ini yazmıştık. Yapılan fenni 

vaziyet te 
muayeneler fabrika kaz:anlanmn ancaf 
bir sene daha mukavemet edebileceğini 
göıtermiştir. Bunun i~in acilen yeni
lenmeleri lhımgelmektedir. Şayanı 

dikkattir ki Elektrik Şirketi bunlan 
bildiği halde değiştirilmeleri yoluna 
gitmemiştir. 

den zorla almaya kalkışmış.. Bunun Ü

zerıne öteki seyyahlar da polis Polis di. 
ye ba~nşmaya başlamışlardır. 

Polislerin geld;ğini gören kopuk hemen 
tabanlan kaldırmış ve kalenin üzerinden 
Topkapıya do~ olanca hızı~ l~ kaçmak 
lstemıştir. Lakın polisler tarafından ka
lenin o ciheti daha çahuk kestirilmiş ve 
bu zorlu hırsız sarmaşık mahallesi t"İVR
n nda kıskıvrak yakalanarak cürmümeş.. 
hut mahkemesine gönderilmiştir. 

hsu r• zarar 
g··renie 

Arazi verf{isl 
ödemeyecekler 

Maliye vekA!cti, mahsulleri sel, do
lu ve kuraklık gibi scbeblerle zarar 
görenlerden arazi vergisi alınmama
sını kararlaştırmıştır. Bu gibiler bu
lundukları yerin en büyük mülkiye 
memuruna mUraoatla vaziyetlerini 
bildirecekler, zarar gördükleri tahak
kuk edince kendilerinden vergi alın· 
mıyacaktır. Müracaat etmfyenler za. 
rar görmüş olsalar dahi vergilerini 
ödemek mecburiyetinde kalacaklar • 
dır. 

---0-

HllAllahmer hanında 
yan ın telaşı 

Sirkecide Hamidiye cndde:lindeki 
Kızılay hanının bekçisi dün gece ban 
içinde dolaşırken birdenbire bir duman
la karşılaşmış ve burnuna yanık ecza 
kokuları gelmeğe başlamıştır. Harun 
altında ceza satan mağazalar olduğu 

için bekçi bunlardan birinin tutuştu 4 

ğunu zannetmiş ve derhal karakola 
haber vermiştir. Bir müddet sonra it
faiye vaka yerine yetişmiş, <luman ve 
kokunun ortalığa yayıldığı görülerek 
irk önce Marks Faracinin ve sonra da 
Kızılay mağazasının kepenkleri kırıl 4 

mıştxr. Fakat içeriye girenle-, hiç bir 
ateş eseri görme" 'şler, fakat sıkı bir 

araştırmadan sonra Kızılay mağazasın
da buluı an bir buz dolabının fazla ça· 
çalışması yüzünden yağlarının k•zarak 
yandığı ve bu yüzden etrafa koku ve 
duman yayıldığı anlaşılmıştır. 

ateşin yangına sebep olması ihtimalleri 
de ak~ gelmektedir .. 

Fakat maHlm siperlerin bulunması 
ile bu şekilde yangın çıkması güç gö -
rlilllyor. Alakadarlar ehemmiyetle tah· 
kikat yapmaktadırlar, 

Kabataşta bir 
kaza 

Bu sabah bl kamyon 
direğe çurptı 

Bu aab"h aa.at dokuzda KabataJta 
inhisar biııalarırur. önünde §Of ör İl
ma ilin idaresinde bulunan bir kamyon 
kazaya uğramıştır. Numarası 4125 o
lan kamyon Kuruçeşmeden geliyordu. 

Tam burada kullanmıya lilzum gör
düğü fren tutmamış ve telgraf dire~ine 
çarparak hasara uğramıştır. Bereket 
versin ki kamyon boJtu. 

--0--

Doğu kültür 
kongresi 

rrabzonda çahşmağa 
haşladı 

Trabı.on, 9 (A. A.) - Doğu kültür 
kongresi dün §ehrimizde umum! mU
f etti§ veklli Nizami Ataker ta.rafın -
dan açıldı. Valimiz Refik Koraltan bu 
vesile ile söylediği bir nutukla kUltU· 
rcl kalkınma hareket ve icablarını te. 
bariiz ettirmiotir. KUltür müşaviri 
Reşit Tarakçıoğlu kongreye riyaset 
etmektedir. 

Yük taşıma 
arabaları 

Belediye kon trole 
başlıyor 

Belediyenin tehir dahilinde yUk ta
şıma i§lerinde kullanılan iki, Uç ve dört 
tekerlekli el arabaları için koyduğu e
saslar bu ay başından itibaren tatbik 
mevkiine girmi§tir. 

Bunun için bir kaç gUndenberi ıe· 

birde sıkı bir kontrol yapılma'Jctadır. 
Yeni esaslara göre bu arabalar behe

mehal dört tekerlekli, yerden nihayet 
bir metre ylikseklikte olacaktır. 

Belediyenin asfalt yollardan geçecek 
atlı yük arabaları hakkında vazettiği e
saslar da eylül bnşmdan itibaren mcr't 
olacaktır. Bu esaslara göre de atlı yü1' 
arabal~n yaylı olacak, tekerlek çember 
demirlerinin en ince noktası, Uç santim 
den qağı dUşmiyecek ve arabaliltın el 
frenleri bulunacaktır. Bu tartları haiz 
olmıyan arazalar §imdilik asfalt yollar
olmxyan arabalar §imdilik asfalt yollar
tün arabalar bu ıartlara uymak Uzere 
tadil edilmektedir. 

Halen mevcut beş türbin makinesi -
nin ikisi faaliyettedir. Bir taraftan da 
ıehrin gimdi dUşUk olan elektrik sarfi· 
yatı kış günlerinde 38.000 kilovata ka· 
dnr yü' seldiği için şimdiden tedbir al· 
mıık iktıza etmektedir. 

Şirketin cereyan vermekten istinktf 
ettiği bir çok yerlere yazın garfiyat 
düşük olduğundan cereyan verilmiştir. 
Şimdi bunlan kışın da karşılamak için 
tertibat alınmaktadır. 

Esnafı sınıf ara 
taksim 

Belediye, cemi yeller· 
den birer proje 

istedi 
Otel, berber ve hamamlan sınıflara 

ayırmak için çalışan belediye 1ktısat 
Müdürlüğü dün cemiyet idare heyeti 
aula.nnı davet ederek kendilerinden 
esnafın sınıflara taksimi huıwıunda bir 
proje vermelerini l&temiştir. 

Bu projeleri cemiyetler yapacaktan 
tetkiklere göre hazı,rlayara'k ve her 
mıntakadaki esnafı sınıflara aynrarak 
belediyeye vereceklerdir. Fakat bu li&
teler belediye için bir esas te§kil ctml -
yecek ve üzerinde tetkikler yapılacak • 
tJr, 

Esasen diğer taraf tan 'kaymakamlık 
tar da belediyeden verilen emir üzerine 
mıntakalardaki esnafı çağırarak rr.lita -
lealarını sormuı ve bazı csaılar tesbit 
etmi~lcrclir. 

Bunun için tasnifte esas tutulacak 
nisbet mlimkün olduğu kadar AdilAne 
ve bir taraftan matlôba muvafık olur • 
ken diğer taraf tan esnafı da kmxuyacak 
bir §Ckilde olacaktır. 

lzmlr UzUm ve incir 
kooperatifi toplantısı 

lzmir, 9 (A. A.) - İzmir incir ve 
Uzüm tarım satıs kooperatifleri birli
ği umumi heyeti dün halkevinde bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda bir
liğin bir yıllık mesaisine ait idare he
yeti rnporu müttefikan kabul edile -
rek genel kurul karariyle BilyUk ön
dere, başYekil Celal Bayar'a ve iktI. 
sat vekiline tazlm telgrafları çekil
ml§tir. Ayni zamanda birliğin genel 
direktörüne de teşekkür f.dilıni§tir. 

Birliğin bilançosu çok parlaktır ve 
müstahsil ortaklar bundan fevkalAde 
memnundur .. 

(j.ünü~ fıfaası 
Fedakarlık 
1 NSA!\'I insan eden meziyetle

rin en yükseği §ilphesiz feda
k!rlıktır. Evladının uğruna kendini 
feda eden ana.ya, taparcasına hayran 
olmamanın imkAnı yoktur; fakat o
nun f edak!rlığı sadece hissi, hattA 
inslyaktdlr; bu yalnız insanlarda de
ğil, hazan daha yüksek bir derecede 
hayvanlarda da görülür. Ana. feda -
karlığının güzelliğim inkar etmek is
temiyorum; fakat ondan da büyük bir 
fedakarlık vardır: hislerimizden, in -
siyakımızdan ziyade fikrimizden, ze. 
kimızdan gelen fodakftrlık. Bir gaye 
uğrunda mnlırumiyetieri, ıstırabı gö
ren, hayatını vermekten çekinmiyen 
kahramanın fedakarlığı. 

Bu günkü cemiyetler, dünkülerden 
ziyade bu fedakft.rlığı istiyor. Fakat 
bunun için ferdin haklannı, ferdin 
kendisinı inMr ediyorlar. Ona: "Sen 
yoksun; senin kanaatlerin yoktur; 
lrnndi kendine hakikatler bulama~ın; 
gayeni, idealini kendin tayin edemez
sin; sen ancak bUyük topluluğun için
de bir kıymet olabilirsin ve her an o
nun i~n ölmen kabildir,. diyorlar. 
Böyle §n.hsi, kendi kendine düşünüp 
karar vermek, kanaat edinmek hakkı 
inkar edilen ferdden insanca f ed;ı.kar
lık beklenemez, a.nca.k karınca feda. -
karlığı istenebilir. Ne yapt1ğmı bilme
den çalışan, ne yaptığını bilmeden 
6len, bunun Jçin de hem çalışmanın, 

hem de ölmenin asaletini kaybeden 
hayvanın fedakarlığı. Ferdi inkar e -
den cemi)'etler birer karınca cemiyeti 
olmağa mahkfundur. 

Harb - sonrası görülen cereyanlar
da en büyük buhran, işte bu f erd buh
ranıdır. ''Ferd cemiyet içindir,, dedi
ler; bu elbet doğruydu; fakat ferdin 
cemiyete hizmet etmesi için evvela 
bir f erd olması llzımgeldiğmi dilşiin
mediler. "Cemiyet için faydalı olan 
her §ey haktır,, düsturu konuldu 
ve cemiyet, kendisine hakkı, hakikati, 
güzelliği ideal bilmekten uza..klaştı. 
Her insan, içinde yaşadığı cemiyetin 
damgasmı taeır, onun tesiri altında -
dır. Faydayı her şeyden Ustün tutan, 
menfaati uğrunda 'ya.lam bile, zulmtı 
bile kabul eden bir cemiyetin insan
ları nasıl fedakar olabilir? onların 
herbiri de nihayet kendi menfaatleri
n! her oeyden UstUn bulmağa başla. 
mazlar mı? ferd ahlak ile kurtulduğu 
gibi cemiyet de ancak ahlak ile kur
tulur. Ahlakla., yani menfaatten üs
tün esaslar tanıyarak, onlara bağla
narak. "Kuvvet hakka. gııllbdir,. di
yen cemiyetlerin ferd,lerl de yine öyle 
söıyler ve kuvvete boyun eğdikleri gi
bi kendileri de, kuvveti ele g~lrdik
leri zaman, başkalarının boynunu eğ
dirmek isterler. 
Doğrusunu isterseniz hnrb - sonra. 

sı cemiyetlerinin çoğu ferdlerden mu
habbet değil, korku, yılgınlık bekli
YfY't· İn!anların birer vatandaş (cl
toyen) değil. hattA. tebea değil, birer 
kul olmasını istiyor. Fedak~rlrk hür 
p.damm dU§{lnerek, ne yaptığını bile
rek göSterdiği kahramanlıktır; mah
rumiyeti, ıstırabı göre almasıdır. B~
ka. türlU harek~ine lmkA.n olmıyan 
kölenin ıstıraba katlanması ise hiçbir 
zaman fedakarlık l!ayıla.maz. 

Nurullah. ATAÇ 

\~ediği 

yemekten mi 
zehirlendi ? 

Fatihte hl ri; yemek
ten sonra zehirlenme 
aUimetleri gösterdi 

Fatihte Hasan Halife mahallesinde 
Halfün bostanında oturan Mustafa Fa. 
tihte tramvay durak yerinde ahçı Ab-

dürrahimden dun öğle üzeri bir patlıcan 

kızartması yemiştir. Mustafa yemekten 
bir müddet sonra kamında muthiş san. 

cJlar hissetmete başlamış ve üzerine da 
birdenbire bir baygınlık gelerek yere yu. 
varlanmıştır. Etraftan yetişenler tarafın
dan Cerrahpap. hastanesine kaldırılan 
Mustafanın yediği yemekten zel{rlendi~ 
~ sarulmaktadır. Ahçı hnkkında bu nok. 

tadan tahkikata ba:.lanmıştır. Bclediyc 

de ayqca bu hususta tahkikat yapmak. 
tadır. Yapılan tahkikat zannın ne derece 
ye kadar yerinde olduğunu gösterecektir, 



kızı /ngilte·j 
11att&1raye sokmadılar 
.......... giliz kralına mııracaah 1 

fayda vermedi 

• 
• 

' 
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Sandviç satış yeri ve pffij ocl.ası lıaline konulan tramvay ara.balan; 

bir dolara almau on bin tonluk !;til<"Pi kola.ylıklıı okutulan eski ıooda 

kadın iskarpinleri ... Ve saire ... ____ __. 

Muhakkakki dünyanın en kurnaz satıcı 
sı Amerikalı mılyoner Goldbergdir. Hıç 
yokdan, sırf açıkgözlüğü sayesinde ken
disine büyük bir servet temin etmiş o
lan bu zeki musevinin piyasa bulamıya
cağı, satanuyacağı hiçbir şey yoktur. 

Birkaç sene evvel, Goldbergin bu ma. 
haretini pek iyi bilen büyük bir müesse
se ona umumi harpten elinde kalmış 

100.000 asker borusunu ucuz fiyatla dev
retmiştir. Goldberg pı~ ljir \aziyette olan 
bu boruları sıldirip kaulle parlattırırken 
bir taraflarına bez Amerikan arması, bir 
taraflarına da bir izci işareti yaptırmış 

dünyadaki bütün izci mecmualanna bi
rer ilan vererek satılığa çıkartmıştır. 

Çabuk sürümü temin için Goldberg, iz_ 
ci oymak beylerine, birer boru hediye 
edeceğini, boru çalmağı öğrenmek ~sti

yenlere bu işi öğreten bedava broşürler 
göndereceğini de ilan etmiştir. Uç ay 
zarfında eldeki 100.000 boru satıldıktan 
maada akm halinde gelen siparişleri kar
~ılamak için Goldberg dünya piyasaların
dan borazan toplamağa mecbur olmuş.. 
tur. 

Goldbergin 30.000 çift modası geçmiş, 
sivri burunlu ve yüksek topuklu kadın 
iskarpinini elden çıkartması da başh ba 
!'rna bir muyaffakiyettir. Goldberg bu is
farpinlerin topuklarını kısaitmak sure.. 
tile bütün stoku kolayca Sovyet Rusyaya 
satmıştı. 

az açığında demirlemiş, tamam yedi ay 
yerli dalgıçlar daldırta,rak şileblin altına 
dinamit parçalan yerleştirtmiştir. Böy
!di:de rnpur parçalanmış, ekseriyetini 
demir borular vesairenin teşkil ettfö 
hatnulesi çıkartılarak Kalifornaya piya. 
salarına sevkedilmiştir. Neticede Gold
bery, bir dolara satın aldığı şilebin ha
mulesinden oldukça mühim bir kAr te -
min etmiştir. 

r-. ti ster Goldberg dünyanın muhtelif 
köşelerinde o kadar muhtelif ve mütencv 
vi şeyler satmı~tır ki onun dosyaları ti. 
caret erbabı için baha biçilmez derecede 
kıymetli malumat ile doludur. 

Onun indinde satılamıyacak eşya yok
tur. Trenton şehri tramvaylarını ortadan 
kaldırmağa, onun yerine otobüs işletme.. 
ğe karar verilince bütün tramvay teşki
latını Goldberg satın almıştır. Tramvay 
arabalarından bir kısmı bazı tadila.tıa 

sandoviç satış yeri, plaj odası, ve ben.. 
zin servis istasyonu olarak kullanılmış, 
bir kısmr da Nevyork belediyesine satıl
mıştır. Raylar Sanfransisko köprüsünde 
kullanılmak üzere Roebling şirketine sa.. 
tılmış. tahta direkler Trenton evlerine 
odun diye verilm~ş. çelik direklerde Çine 
gönderilmiştir. 

Tri - Borough köprüsüne yol açılmak 
için o civardaki apartnnanlar istimlak 
edilerek yıkıldığı vakit Goldberg ne ka.. 
dar banyo varsa toplamış ve bunları kı· 
sa bir zamanda mühim bir karla Kana.. 
daya satmıştır. 

Golberge Amerikalılar: 
- O 6sterse babasını bile satar, diyor. 

tar. 

Prağla Berlin 
arasında 
hadiseler 

Goldbergin işi daima yolunda gtider 
zannedilmesin. Bir gün yağan fazla 
yağmurlardan St. Louis'de büyük bir şe
ker deposu sular altında kalmıştır. Sular 
çekildikten sonra depoda bulunan bir 
milyon kilo şekerin betonlaşarak tasallup 
ettiği görülmüştür. Goldberg kırmak SU

retile satarım ümidıile bu şekeri satın al
mrş, lakin hükılmet kısa bir muayeneden 
sonra bu şekerin insanlar tarafından yen 
mesine müsaade etmemiş ve bunun on 
günde behemehal boşaltılması için Gold. 
berge tebligatta bulunmuştur. Bunun ü
zerine Goldberg günlerce kütüphanelere 

devam etmiş, şeker hakkında yazılmış 

bütün serleri okuyarak elinde kalmak 
tehlikesini gösteren bu metaa bir piyasa 

1 

bulmak yollarrnı araştmnıştır. Bu arada 
bin müşkülatla verilen mühleti otuz gün 
daha temdit ettirebilmi5tir. Uzun ve yo_ 
rucu araştırmalardan sonra Vaşington 

ve Oregondaki arıcılık müesseselerine 
müracaat etmiş ve bütün stoku. verilen 
otuz günlük mühlet içinde, bu müesesse

lere satmıştır. Müesseseler, insanlar ta
rafından yenemiyecek kadar oozulmuş ve 
kirlenmiş olan bu şekeri anlarına yedire
rek onlardan aldıkları bal randımanını 

arttırmıştır ve dolayısile kar etmişler, 
Goldberg de hemen hemen yok pahasına 
satın aldığı bu şekerin bala tahavvül 

etmesile bol bol ballanan parmaklarını 
büyük bir iştiha ve zevk ile yalamıştır. 

Çek Rl'isicımılıuru aoklor Beneş ile Lord 
Runciman Pragdaki görüşmeleri esnasında 

Goldbergin en cesurane hareketlerin. 
den biri de bir dolar bedel mukabillinde 
Visconsin adındaki on bin tonluk şilebi 
satın alışıdır. Bu şilep gayet zengin ve 

mütenevvi bir hamule ile Nevyorktan 
şarka doğnı hareket etmiş fakat bir ka
sırgaya tutularak 17 eylfil 1929 senesin. 
de Britanya açıklığında bfr kayaya otur-

muştu. Onu kurtarmak için yapılan bil.. 
tün teşebbüsler netice vermediği gibi o 
noktanın daima fırtınalı ve çok kayalık 
oluşu yüzünden tahlisiyelerden ikisi de 

batmı~tr. İşte "Loyd,,un ''Goldberg,,e 
bir dolar mukabilinde sattığı on bin ton 
luk şilep buydu. Goldberg bu şilebi kur· 
tarabildiği takdirde yapacağı safi karı 
yarı yarıya Lo:rd sigortasile paylaşacak. 
tı. 

Goldberg bu is için Yaktile içki kaçak 
çrlğında kullanılmı~ olan ve o sıralarda 
Miamide bir kenarda atılı duran ufak 
bir vapuru 2000 dolar mukabilinde satın 
almış ve bu vapuru tıfak bir masrafla bir 
tahlisiye gt:;misi ~ekline sokmuştur. Ora
dan doğru Nassauya giderc::k yerlilerden 
gayet ucuza tayfa tutmuş, bu derme çat~ 
:na tahlisiye gemisini kazazede şilebin 

_.. BaştaraJı 1 sncide 
Höhalde öldürülmesini mevzuu bahse -
derek Çekoslovaklara karşr §iddetle bQ .. 
cum etmektedir. 

Berliner Börse Zaytung diyor ki: 
''Alınan milleti Almanlann zulüm ve 

itiufa tabi tutulmalarına ve azgın çe
telerin kurbanları olmasına müsaad~ 

etmiyecektir., , 

Bir muhtariyet talebi dnha 
Prag, 9 (A.A.) - Başvekil Hodza, 

Spis Almanları partisinin mümessilleri
ni kabul etmiştir. 

Bu Alman partisi mümessilleri, ba§
vekile verdikleri muhtırada, kendi mın
takalarının idari bir nıuhtaı:iyete tabi 
tulmasmı, kurulacak Slovak diyetinde 
bir Alman milll kenseyi teşkil olunma
sını talep etmişlerdir. 

Malum olduğu üzere, demokrat vo 
hükumetçi olan Spis Alman partisi, Sil 
det Alman partisine iltihaktan imtina 
etmişti. 

ZAY! - 617 numaralı bisiklet ehlttyet. 
namemi za}; ettim. Yenisini çıkartaca. 
ğundan hükmü olmadığını ilful ederim. j 
. Ayazpaşa Hayırlı apartıman N. 11 

Peter King 

lngiltere 
Bahriye Nazırı 

Lehlstaoda Leh 
Hariciye Nazırlle 

görüşüyor 
Varşova. 9 (A.A.) - İngiltere bahri. 

ye nazırı Daf Kuper ile refikasını ve da
vetlilerini hamil olan Anşanteres yatı 

Gdinyaya gelmiştir. !ki gün burada kal
dıktan sonra yat, Dantzige hareket ede. 
cektir. Bay ve bayan Daf Kuper, Gdinya 
daa bulundukları müddetçe Lehistan ha
riciye nazırı Bekin misafir!eridirler. Bek, 
kendilerine dün akşam hususi villasında 
bir ziyafet vermiştir. Bugün birlikte sa. 
bil boyunca bir gezinti yapacaklardır. 

ve muhtelif Polonya su şehirlerini ziya. 
ret edeceklerdir. Bu münasebetle Bek 
Daf Kuper arasında yapılacak görü~me. 
terin hiçbir muayyen mevzuu olm"dığını 
ve herhar.gi polit!k veya teknik müzake
relere es ıs teşkil etmiyeceğini. salahiyet. 
tar malı fil tebarüz ettıinnektedir. 

Kısa Haberler 

• Trakya umumi müfettişi Iiliım Di. 
rik, iki gündenberti bulunduğu şeht i niz
den dün ayrılmıştır. 

• Toprak mahsulleri dairesi umum mü 
dürü Hamza Osman Erkan ve muavini 
Şakir Turabt dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

" Nevyork sergisindeki Türk paviyonu 
nun dahili tezyfoatı için açılan müsaba. 
kada Adil Tuzcu ile Vedat Arın müştere.. 
ken yaptıkları plan birinciliği kazanmış
tır. Esere 1000 lira mükafat verilecektir. 

• Karadenizde evvelki gece fırtına ol. 
muş, vapurlar limanlara sığınmağa mec. 
bur kalmışlardır. Zarar hakkmda henüz 
malumat yoktur. 

• Liman nizamname projesi üzerinde 
komisyon tarafından tetkiklere devam e.. 
dilmektedir. Dün de bir toplantı yapıl. 
mıştır. . 

• Tıb fakültesi dekanı Nureddin Ali, 
bir müddettenberi tedavi maksadı ile 
bulunduğu Vişiden ayın 12 sinde şehri
mize dönmüş olacaktır. 

• üniversite yabancı dil kurslarının L 
kinci yaz devresi sona ermiştir. Üçüncü 
devre ayın 12 sinde başlıyacaktır. lmti# 
banlar eylfilün ilk haftasında yapılacak
tır. 

• İlkokul çocuklarına yardım birliği 
Beşiktaş kolu tarafından 13 ağustos cu
martesi akşamı Bebek bahçesinde bir ba. 
lo tertip edilmiştir. 

• tık tedrisat kadrosuna bu sene geçen 
yılkine nisbetle 1500 muallim daha faıla 
iltihak etmektedir. Diğer taraftan, bu se 
ne Ankara ve lstanbulda birer köy kız 

Romanya Macaristanla 
anlaşmak 

•• uzere .... 
Fransızca "Lö Tan,, gazetesine 

Bükreşten bildiriliyor: 
4 Ağustosta kabul edilen akalliyet 

kanunu bugün resmi gazete ile neşro • 
lunmuştur. • 

Kanunun ve bu hususta alınan ka
rarların diğ:r gazetelerle ne§ri, şimdi

ki halde, sansör tarafından menedilmiş
tir . 

Bu yasağa, bazı müfrit milliyetçi 
mahafilde bir aksülamel uyanması 

ihtimali düşünülerek lüzum görülmü~ -
tür, Bu gibi muhalif mahafilin yapacağı 
mücadelenin bilhassa Bükreş ve Buda
peşte hükumetleri arasında başlamış o
lan mühim müz ... kerelere fena tesiri o
lacağından korkulmaktadrr. 

Romanya ile Macaristan, iki mem -
lcket arasındaki eski ihtilafları haliçin 
müzakerelere başlamışlardır. 

Macaristanın Romanya ve küçük 
Antant ile anlaşmak için ileri sürdü
ğü başlıca şartle'I'dan biri ekalliyetlere 
yeni bir idare tarzr kabul edilmesi idi. 
Budapeştenin bundan sonraki talebi 
Macaristana silahlanma hususu.1da mü
savi hak tanınmasıdır. 

Bulgaristamn silahlanmasına dair, 
son defa yapılan Selanik anlaşmasına 

müvazi olarak Romanya, Macaristan 
hak .. ındaki ayni meselenin hallini de 
kolaylaştırmak istemiştir. 

Macaristanla Romanya arasındaki 

anlaşmıya mani olan başlıca iki ihtila· 
fın ortadan kalkmış olması ile, aşağı 
yukarı bir senedenberi iki hük<imet a
rasında devam eden miizakerelerin b!r 
neticeye varacağı ümit ediliyor. 

. İhtimalki Romanyanın tekliflerine 
Macaristanın vereceği cevap, Bulga -
ristanın yaptığı gibi, kuvvete müracaat 
tan vazgeçeceğini bildirmesi olacaktrr. 
Rumen - Macar anlaşmasından sonra 
Çekoslovakya ve Yugoslavya ile ~e 
ayni şekilde bir anlaşma yapılması ih· 
timli vardır. 

Macuristandaki intıba 
Ayni Wc!Z~teye Budapeıteden bildi. 

riliyor: 

Romanyarun ekalliyetlere dair kabul 
ettiği son kanun hakkında ilk gelen ha
berler Budapeştede iyi bir intiba bırak
nuşt r. Bununla beraber, fazla tafsilat 
alamadxklarr için, gazeteler mütalea be 
yan etmemektedir. 

MalUmdur ki, küçük antant, mem -
leketlerindeki ve bilhassa Romanyada
ki Macar akalliycti meselesi şimdiye 
kadar Macaristan, Çekoslovakya, Ro
manya ve Yugoslavya arasında bir an • 
Iaşmaya mani olmu~tur. Bunun için, 

yeni ekalliyet nizamnamesinin kabulil 
ile, küçük antant ve Macaıistan arasın
da bir anlaşma temini gayri mümkün 
değildir. 

Denebilir ki, Bulgaristanla Balkan 
antantı devletleri arasında Se!anik an• 
laşmasmm imzasmdan sonra Orta Av
rupada vaziyet düzelir gibi olmakta • 
dır. 

Frankocu arın 

1 
bombaları 

1Kendl arkadaşlarının 
bulunduğu bloayada 

düştü 
Cümhuriyetçiler esirleri daha 

emı n yere götürecekler 
Madrit, 9 (A.A.) - Alıkante cumı 

huri}·etçi makamlarının 300 Frankist e.o 
siri kurşuna dizdirdrikleri hakkında Fraıı 
kist radyoların verdıği haberler resmeıı 
yalanlanmaktadır. Tasrih edildiğine gö.ı 
re, Frankist tayyareler tarafından atLi 
lan bombalardan ilti tanesi bu esir lcrin 
bulunduğu kale üzerinde patlıyarak in .. 
sanca bazı zayiata sebebiret verdiğindellf 
cumhuriyetçi makamlar buradaki 300 
mahpusu daha mahfuz bir yere nakleu 
meğe karar vermi~lerdir. 

Jşgal edilen tepeler 

Barselona, 9 (A.A.) - Harbiye neza. 
retinin bir tebliğine göre, şark cephe
sinde cumhuriyetçi kuvvetler 155-1 ve 
1555 rakımlı tepeleri işğal etmişlerdir. 

Fraokoculara göre 

Salamanka, 9 (A.A.)' - Kararga.bi 
umuminin t~bliğine göre, Mekinenza "" 
Fayon mıntakasında Frankistıer iki bin 
silah ve 150 makineli tüfek ganaim aL 
ruışlardır. Kastellon cephesinde F~st 
hatlarını geçmek istiyen k~ı taraf kuv .. 
vetleri imha edilmiştir. 

lnglllz Başvekili 
Londrıı, 9 (A. A.) - Başvekil Çem" 

berlayn ile refikası, dük dö Vestmins.o 
tcr'in Suterl:ı.ndstaki malikanesinde 
İ§tirak ettikleri av eğlencesinden bu .. 
raya dönmüşlerdir. 

muallim mektepleri açılacaktır. .... 11 Ağustos Perşembe akşamından itibaren 
• Sirkeci garının açılma işi ilerlemek. I H E R A K Ş A M 

..... 
tedir. Yıkılan gazinonun enkazı kaldınl-
dıktan sonra oraya yeni bir rıhtım yapL Fransız StUdyolarının Şark film ylldızı 
lacak ve Küı;ükı;.ekmeceye kadar olan is.. T U N U S L U 
tasyonların yolcuları tirenlere oradan F )• L F L A A M 1 
binecektir. Bu kısmın önü park 9larak ) E 
ve meydanda bir Atatürk heykeli buluna-
caktır. ve büyük mugannıye 

E 
EYi b;l~~~ler~:::a:e~:~:e~::~ I FA T H fY E KAH. 

~erilmiştir. Tetkıikat. o.a güne. kadar. bitL 
1 

K E N o . S A z H E y E T · L E 
rilerek kararın tatbikine geçtlecektır. • 1 ı • • 

• Tramvay durak yerleri, yeni ihtiyaç.. TA K s 1 M E LE D 1 ve 
lara göre değiştirilecek. bazı l~uz-L BAHÇE.;i ALATURKA KISMINl>A 
lan kaldırılarak başka yerlere yem du. Telef . 43776 
raklar il~ve olunacaktır. .... on • • 

• Eğlence yerlerindekli içki fiyatlarını 

tesbit eden yeni kararnameye göre, müs.. 
kirat çalgısız gazinolarda i.nhisar fiyatı
nın en !azla bir misli, ı;algılı olanlarda 
iki misli satılabilecektir. 

lstanbul - Bandırma - Izmir 13 saat 45 dakikada 

Sus vapuru ve Ekspres 
trenUe sürat postaları 

Pbzc.utesi, Çarşamba, Cuma ~ünleri 

• Sultanahmet meydanında profesör 
Bakster tarafından yapılan hafriyat, ca. 
mi için tehlikeli görülerek bir müddetten.. 
beri durdmulmuştu. Yeni hafriyat saha. 
lannı kararlaştırmak için tetkikat yapan 
heyet, raporunu bugünlerde vere ... ek ve 
kazılara 20 güne kadar teiirar başlanıla
caktır. 

lstanbuldan K. 8,15 lzmirden K. 
Bandırmaya V. 12.30 Bandınnaya V. 
Bandırmadc:n K. 13,10 Bandırmadan K. 
lzmire V. · 22.00 lstaı Jula V. 

7.30 
16.30 
17,30 
22.15 

• İstanbul maarif müdür muavinliğine 
Samsun maarif müdürü Hamdi Hızalaıı 
tayin edllmiştir. 

• Çek musiki sanatkarlarından mü. 
rekkep dört kişilik bir heyet yarın şeh
rimize gelecek ve cuma akşamı saat on
da radyoda bir konser verecektir. 

• Fatihte eski N:ıkŞidil valide Darüs.. 
subyanı çocuk kütüphanesi haline konul 
mak üzere vakıflar idaresi tarafından 

tamir edilmeye başlanmıştlr. 

' 
Adi yolcu seferleri. 

l!'-tanbuld:ın K. 20.00 Cumartesi, Çarşamba 
Bandırmaya V. 3.30 Pazar, Perşembe 
Bandırmadan K. ' 6.30 Pazar, Sah, Pe,.ğembe Cumartesi 
!zmire V. 16.00 Pazar, Salı. Perşembe, Cumartesi 

lzmirden K. 12.00 .. •• ., ,. ,. 
Bandı .aya V. 21.30 ,. ,. ,. ,, ,, 
Bandırmaya V. 5.30 ., ,. ,, ,, ,. 
!stanbula V. , 6.30 Pazartesi - Cuma -

Bu tarifenin 5-8-938 tarihinde tatbiki ne ba~landığı sayın yolculara ilfuı ol~ 
nur . .(2931)_ ,(5206); 
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Londra şehrine dair bazı 
rakamlar .. 

. . ·stile neşretmiştir. Bu statistikten. 

L ONDRA belediyesi ~~ile bır s~t~23,941 olduğunu gün geçtikçe art
Londranm bugünkü nufusunun . . .. nde 122 evlenme oluyor. 

d ti olarak bır gu d" Lo dr tığını öğreniyoruz. Londra a vasa doğanlar ise 55,000 ır. n a 
muı::. Bir senede evlenenlerin sayısı 50.000k talarında 120,000 garson vardır. 

~ . . · ve lo an ki b ticarethanelennde bır milyon memur 
2 325 millik bir mesafe yapar u 

Londra ~rinin sokakları ucuca eklense ' ,01 demektir. Bu sokaklarda h~ 
mesafe Londradan Ternöy adasma kadar ) , uğrar. Londra hastanelen. 
sene 57 .000 kişi nakil vasıtaları yüzünden kaza} a 

ne günde 45.000 ki~i girer. . . amlan Londra hava~na ~i~ ?lan 
Fakat statistiğin asıl ehemmıyetl'l ~ . . rnk c:e'-·ahat ettiklerını ızah 

ı ·ı· lenn nıçın r . J rakamlardır. Bu rakamlar bize ngı ız 

eder. .. "nu··,.·or Senede 180 gün 
• t ane; gonı J • dah 
Londrada senede yalnı~ l ·~ saa gBu ;ta ti t'kten son bir r~am . ~ 

yağmurlu ve 45 gün tamamıle sıslı geçer. 1 k yuzünot'.ı polı~e yaka 
alalım: Bir senede 17.000 Londrah fazla sarhoşu 

ıanmıııı8ütün dünya polisi bir 

katili arllJ<!r civarında bir or· 
t Iyada Sıdney 

1 934 sene.si ilkbaharında. Avus ra d' bulunmuştur. 
manda öldürülmüş küçücük bi.: ~ız. c:~ ~? bütün ar~ştırmalar 

Bu kız kimdi? kimin tarafından oldUrill .. § ga.zetelerınde bastı-
- Utün dunya. net:cesiz kalmıştı. Ölünün fotografı b k amıştı. 

rı1mış, fakat kızcağızı tanıyan hiç kimse çır~ tuttuğu işi bırakmaz. 
Aradan aylar geçmişti. Avustralya po ~5~. de aylarca teşhir ettlt

.. zilbnun Kızın cesedini mumyalatmış ve halkın go 
mi5tir. Fakat bundan da netice çıkmamıştır. rsi işin arkasını bı-

Aradan dört sene geçtiği halde Avustraly~hPob~ verene, yahut ölü-
. . k ı katilı a rakmamış, dört senedenbcn cezasız a an . tir 

yU tanıyana 40.000 frank bir mükafat vadetmış · J 

B r k t t üzünuen 
l r on ura 1J . . terkctmeğe hazırlan-

.. re fS\'eçı · yı]d 1 G RETA GARBO. Holivuta dönmek uze Stokovski Parıste ız a 
maktadır. Simdi Budape~tede olan Maestr~l gitıneği çok istediği hal. 

bulu~acaktrr. Yıldız Stokholmdan Parise tanar~ 1k:tile akdettiği konturata 
de bu arzusunu yapamamıştır. Çünkü sinema şır 
göre tayyare ile seyahat etmeğe hakkı yok-tur. l r 

Kör pehliv~:Jer amektebinde 9 sene-

1 !"GlLTERENlN meşhur Overbruk bir surette çalışmaktadır ve 
denberl blr güreş takımı fasılasız 

mıu;lnr yapmaktadır. . hlivanlar normal rakiple-
lki sene evveline gelinceye kadar kör ~ilirdi. Bugün körler mek

riyle güreşirken kendilerine iki sayı avans 'ur ki böyle bir avansa ihti. 
tel:inin ı;ehlivanları o kadar kuvvetli oı~ur görüşmeğe başlamışlardır. 
yaçları kalmamış \'e mutad §artlar içersiil ~nde 39 defa galib gelmiş-

Overbruk güreşçileri son altı sene içersı 

ıeroir.u • h diganlarz 
n .apzs ane gar 

· l · · ekler ? nası gıgznec rdiyanları için yeni bir kı-
F RANSIZ adliye nez.areti hapishane ga 

yafet hazırlamıştır. dUğnıeti yeşil ceket giye
Gardiyanlar bun.dan sonra, iki ta.raftan . lenmiş yıldızlar buluna-

ceklerdir: Yakalarında beş kc~eli sırmadan l!i a şeridli olacaktır. 
ııırı sırın kt' Y il caktır. Kol kapakları, yaka ve ceb kenar mayin işlcnece ır. • eş 

Kasketlerindeki viziyerin üzeri beyaz sır sarı kravat baglana· 
ceket altında yeşil ipekli bir gömlek giY!lecc~ ;ecektir. 
caktır. Reglan bir palto bu üniformayı ıkına eyi Fransız ga.zetele-

· zamnam • 
Bu kıyafeti uzun uzadıya anlatan nı Jcumlnrı korkutmaga mı, 

rinue okuyunca dUşündük: yeni Uniforına malı 
yoksa güldUrmeğe mi yanyacak! d safmış 

Piljanoiarz ça/md ~~ 
1 

ktrlkçisi bir kam-
b. lngılız. e e h 

F REDR1K Vilyam Tomas iSJIJinde ır LOndra ağırceza ma • 
yon ve 13 piyano çalmış olın~~ su'::tı~ı:eıneye başlarken: . 

kemesine sevkedilmicıtir Mahkeme reısı, m bilc"e:Yi aklımdan bıle 
:.' · · çalına. "' .., . 

- Bu kadar büyük ve ağır şeylerın .. dafaa ınaksadıyle: 
aırsız mu • . 

gec:mezdl ! demekten kendini alamamıştır. Yalnız çalncagım p~ya-
h rnlmadrın. d Bana pıya· - Bay reis, ben piyanolarr da a r-. . den pey al ım. 

nolar için müşteri nradrm, buldum, kcndılerrn . 
nolnrı çalacak vakit bırakmadılar. .k. cene hapse mahkftm cdıl. 

Demiş, fakat bu müdafaasına rağmen 1 1 
" 

Şehir ınektupları 

İllallah bu otobüslerden 
Taksim Yenimahalle hattından halkın 

şikayetleri pek çok. 
Belediye bugünkü garip ve saçma hareketıeıe ara
batarın alabildiğine koşturulmasının derhal önüne 
geçmelidır. 

Şehrin muhtelif semtlerine otobüs 
seferleri başladığı zaman: 

- Artık rahat edeceğiz, diye sevin-

miştik. 
Meğer çok yanılmışız.. Otobüslerin, 

başımıza tramvaydan daha büyük bir 
bel! kesileceğini anlayamamışız .. 

Gün geçmiyor ki, şu veya bu hatta 
işliyen otobüslerden şikayet üstüne şi
kayet duymıyalım .• 

Otobüslerin .münasebetsizlikleri için 
yazılacak .o kadar çok şey vardır ki, 
burada hangisinden bahsetmek lazım 

pşırıyorum. 

Otobüslerin en fena, en kötü tarafı, 
blitün yasakları hiçe sayıp İstanbul so
kaklarında cehennemi bir sür'atle ara
ba sürmeleridir. Bu yüzden her gün ka
zalar eksik olmuyor. Hele jehir dişına 
igliyen otobüsler, meseıa (Yenimahalle 
• Taksim) araı::c; seferlerini yapanlar, et· 
rafa, ve içindekilere her an ölUm kor -
kusu saçarak gidip geliyorlar. 

Şehir içirde işliyenleri şimdilik bir 
tarafa bırakalım, sayfiye yerlerine ve 

Taksim ile Yenimahalle arasında çalı • 
şan arabalardan,, halkın neler çektiğini 
anlatalım. 

Son haftalarda hemen hemen her 
gün Boğaziçine gidip geliyorum.. Fa

kat bu gidiş geliş, benim için ne büyük 
bir azap oluyor tasavvur edemezsiniz. 

Nedir bu otobüslerin hali ... 

Yük taşımak için yapılmış kamyon · 
]arı bozup sözüm ona otobüs yapmış, 

insan taşıyorlar!.. İçindekiler, yolda 

sarsıntıdan bitip mahvoluyorlar. Bu 
yetmiyormu§ gibi, oturacak yerlerin 
dar, berbat şekilde yapılmış olması da 

caba .. Dahası da var: Otobüsün içinde 
koca k~a tekerlekler görürsünüz. Çok 
zaman, bunlar oturulacak yerlerin altı
na ve yanına konduğu için, zavallı müş
terileri uzun yolda mütemadiyen rahat-

• sız ederler. 
Bir kere, f.u ~a~iyeti. Taksimd_e oto

büslerin hareketını tanzım eden hır ada
ma şikayet edecek oldum, aksi aksi yü
züme baktı. 

_ Eh ne yapalım, başımızda nu taşı

yalım!? diye söylendi. 
Terbiye kaidelerine bu kadar aykın 

bir cevap karşısında güldüm ve soğuk 
kanlıhğımı muhafaza ederek: 

- Benim bildiğim, başka memleket • 
}erde yedek tekerlekleri ba~ üzerinde 
taşımazlar ama, ya arabaların altında ve 
ya arabaların üzerinde bir yer yapıp 

oralara koyarlar .. 
Adam ayni küstah tavırla gene insa

nın sabrını zorla taşırtacak bir cevap 
verdi: 

- Beğenmiyorsanız şikayet edin .. 
Lahavle çekip ses çıkarmadım. Saat 

14 ü 10 geçiyordu. 14,30 otobüsü yarı

dan fazla dolmuştu. Ben de girip bir 
yere yerleştim. Saat 14,17 da otobüs ta· 

-mamen 'tioldu. Artık hemen kalkacağı • 
mızı sanıyorduk. Fakat bir zaman şofö
rli ortada göremeyince oradaki hareket 
memuruna ister istemez sordum: 

- Kuzum, daha ne bekliyoruz. Ne 
vakit kaikacağız .. 

Aksi aksi cevap verdi: 
-13 dakika var. Vakti gelince kal -

kar .. 

- Peki ama, araba doldu. Tabii ba!t' 
ka yo!cu almanız ihtimali yek .. Bizi bu
rada beyhude yere beketmekte ne ma
na var. 

- Efendi, okumak biliyorsan, önün
de belediyenin tarifesi var, onun üçün
cü maddesine bak, anlarsın. 

Otobüslerin, hareket saatlerini gös
te.ren tarifenin altındaki üçüncü madde 
ye baktım. Aynen şöyle yazıyordu: 

"Tarifede yazılı servisler mııf H• 

atten evvel dolduğu takdirde derhal 
hareket ederler ve muayyen saatte ay
rıca arnba lmlkar.,, 

Bunu görünce adama tekrar sordum: 
- Peki ama, belediye "nısıf ıaatten 

evvel dolarsa kalkar,. diyor, "nısıf saat 
ten sonra dolarsa kalkmaz,. diye bir 
kayd yek! .. 

Bu sözlerime, artık tamamen sabır • 
sızlanmağa başlayan ve sıcaktan buram 
buram terliyen diğer yolcular da iştirak 
ettiler. 

Me:nur gene kolayı, aksilikte bul • 
du: 

- Beğenmiyorsanız şikdyet edersi · 
niz 1 cevab.nı bastırdı.. Ve sözlerine 
şôyle devıım etti: 

- Biz arkadaki arabayı düşünmeğe 
mecburuz. Eğer şimdi kalkar gidersek 
14,30 da yeni bir araba daha kaldırma -
ga mecbur kalırız ki, bu da bizim için 
zararlı olur. Çünkü son 10- 12 dakikada 
bu araba kafi derecede müşteri bula • 
maz .. 

Bu kadar manasız bir iddia karşısında 
baktım, artık neticede sabrım kalmıya
cak, adamakıllı bir kavga edeceğiz, 

kendimi tuttm, ses çıkarmadım, ve bey 
• hude yere dakikalarca bekledik. 14.30 

otobüsü için koşa koşa gelen bir kaç 
yolcu da, tabii bizim arabada yer b-.ı • 
lunmndığından 15 otobüsünü bekleme
ğe başladılar. 

Yola çıktığımız zaman sinirlerim a
damakıllı gerilmişti. Şoför de biraz 
hızlı gitmeğe kalkarsa, artık bir hadise 
çıkarmağı göze almıştım. Fakat nasıl· 
aa bu arabayı kullanan, diğer meslek -
taşlarına benzemiyordu .. Bizi, ağır ağır 
yerlerimize götürdü. 

Fakat gece dönüşte bindiğim otobü
ıiln şoförü öyle sür'atli, öyle tehlikeli 
bir vaziyette gitti ki, bütün yolda ecel 
terleri döktüm desem yalan söylememiş 
olurum. 

Kendim senelerdenberi otomobil 
kullanan bir adam olduğum için tehli -
k~tıin azametini daha iyi, daha yakın

dan anlıyordum. 

Şoföre mütemadiyen ihtar ediyor
dum, Fakat o, bir dakika sonra gene 
bildiğini yapmaktan çekinmiy.crdu. 

Nihayet Taksime gelince, otobüsten 
dı§arı dar atladım. Ve her gün bu te· 
kilde yolculuk etmek mecburiyetindeki 
zavallı Boğaziçlilere btitlin kalbimle a
cıdım. 

Şimdi merak ediyorum, bu şehirde 

bir belediye ve bir belediye kontrolü 
varken, bu otobüslerin hali nedir böy
le?. 
Dolmuş bir otobüsü saa·ti gelecek di 

ye beyhude yere bekletmek, halkın 

sabrı ile alay etmek değildir de nedir? 
Bu kadar manasız i§, dünyanın nere

sinde görülmüştür. Otobüsçüler, şahsi 
menfaatleri için her türlü manasızlıkla
rı yapmaktan çekinmiyebilirler. Fa • 
kat halkın hakkını korumakla mükellef 
makamlar buna nasıl müsaade ediyor
lar, asıl hayret edilecek nokta burad?. 
dır! .• 

Sonra, bu otobüsçüler, kendilerinde, 
içinde bir düzüneden fazla vatanda, 
bulunan arabalannı deli gibi sürmek 
hııkkını rıasıl buluyorlar? ı .. 

Bunları en kuvvetli cezalara çarp • 
tırmak için daha ne bekleniyor? 

Sekiz on aile yuvasının yıkılmasiyle 
neticelenerek bliyük bir facia mı ?. 

,,..,,. 
miştir. 

L 

Takip 
VESiKA NUMARALI 
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tin, azimkar ve -cesur olduğu anlaşı. 
lıyordu. Çok kuvvetli bilekleri vardı 
Lüsycn, hain kolunun sızladığını his
sediyordu. Bu yabancıdan korkmak 
hatırına bile gelmiyordu. Fakat, söz
lerinden de bir şey anlamıyordu. Mc· 
rnkla: 

Sonbahar... Ağaçların yaprakları 
soluyor, kuruyor, dö'cUlUyordu. 

Lüsyen Bartel; Ori ormanının ya: 
nmdan geçiyordu. Yolun kenarın~~k~ 
yabani çiçekleri görUnce otomobılını 
durdurdu, yere indi. Çiçekleri topla· 
maya başladı. 

Dan! Dan! .. 
Genç kız, kendi kendine: 
- Avcılar! ... 
D:?di. Otom!')biline binıney~ h zır· 

landı. Bu sır d:ı calıların arasr1d1.ll 
bir adam cıktı. Genç kızı kolundan 
tuttu. Otomcbilc doğru çekti. Kapıyı 
açtı, içeriye itti ve şoför yerine otur· 
du. 

Lüsycn, neye uğradığını şaı;ırın~
tı. Bir söz sôyliycmiyordu· Otoınobıl 
sUratle gidiyordu. 

Dan! dnn... n.m 
Genç kız baı:ınn çevirdi. Arka c .. -

dan baktı. Otomobilin arkasından uç 

. ordu. Bunlardan birisi, ye- ı 
kiş~ _k,oşu~ tekerleklere doğru silô.hı
re ıgıle~:ıyordu. Hiç şüphe.siz, H\stik· 
nı boŞnb. ·ı'ni patlat.'llnk, otomobili dur 
ıerdcn ıı 

d rmnk ıstiyordu. . 
u " t h. b 

b 11. sliren ndam mus e zı ır Otomo 1 

tavırla l :ıdi: . 
- Be una ntıyor. Aram~nkı m:-

k• Yetişemiycce!der bıze ... Zı-
safe co · 'd 

b''lcrl bir kilometre gerı e. 
ra otom o ı . d' • · 

• benim bu otomobile bın ıgıme Sonra. .. h .. 
de pek emin değiller. Yalnız şup e u-

zerine atıyorlar... .. .. 
Otomobili bir çılgın gibi suruyor -

du. Lüs) en, spor meraklısı ve ~sur 
bir kızdı. OtomO'bilin sUratle gllme
sinden korkmuyor, bilakis hoglanı-

-1-
yordu. Bu yabancının cesaretini, me· ı 
tanetini, otomobil kullanmaktaki me
baretini takdir ediyordu. Bir aralık: 

- Doğrusu çok cUretkli.rsınız. De
di. Otomobili ml znptettiniz, dell gibi 
sUrUyorsunuz. Bir özür bile dilcmi. 
yorsunuz. .. 
Yabancı hnfıfçe güldü: 
_Hakkınız var, dedi. Ai buyuru -

nuz. Korkmadığınıza. memnun oldum. 
Merak etmeyiniz, bir tehlikeye maruz 
değilsiniz. .. 

_ Fakat, böyle hızlı giderseniz ya 
bir virajda yana kayarak de\Tilece • 
ğiz, yahut birini ezeceğiz, bakınız, kö· 
ye yaklaşıyoruz. Rica ederim, sUratl 
biraz azaltınız. DU~anlannız kay-

boldu. Umumi yolları, otomobil yarış 
meydanı farzetmekte mana yok. 

Yabancı, genç kızı haklı buldu, sU
rati azalttı. Ve: 

- Evet, dedi. Artık görünmüyor
lar. Bugün için beni öldürmekten 
vazgeçtiler. Madmazel, hayatımı size 
borçluyum, Bunu hiç unutmıyeağım. 
Siz, otomobille orada bulunmamış ol
saydınız, muhakkak beni öldürecek -
terdi. 

~nç kız, bu sözlerden bir §eY an. 
lamıyordu. Yabancmm merd ve se -
vimli çehresine dikkat ve takdirle ba
kıyordu. 

Bu; uzun boylu, geni§ omuzlu ve 
yalu§ıklı bir adamdı. Halinden me - _ ... 

- Hayatınızı ben kurtarma.dım, de 
di. Siz bunu tesadüfe ve biraz da cesa
retinize borçlusunuz. Yalnız, nıUsaa. 
denizle kim olduğunuzu sorabilir mi
yim? Sonra bir fiCY merakımı mucib 
oldu: sizi takip eden, arkanızdan ıi
lah atanlar kim? haydutlar mı? ••• 

- Hayır, matmazel! maydud değil, 
pek tehlikeli dU§Inanlar ... Sizi merak
tan kurtarmak isterim. Fakat, evvela 
bana söyleyiniz, sır saklamasını bilir 
misiniz? 

- Şliphesiz, söz veriyorum size ... 
Bu muhakkak bir qk macerası ola -
cak. 

[Sonu Var)J 



Fransayla ttalya kadın atletizm milli 
takımları arasında yapılan maç 51 puva
na kal"6ı 52 puvanla Fransa ckipi tara
fmdan kaznnılnuşt.ır. Resmimiz, müsaba
kadıın ewcl iki takım kaptanlarını hl. 
Jibirine buket verirken göstermektedir. 
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Y ni s or 
mon·törleri 
18 genç muhtelif 

muıtal<alaıa tayin edildi 
Türkiye futbol federasyonu tara

fından geçen se~e Ankarada açılmış 

olan futbol antrenör kursunun müd· 
<ıeti tamamlanmış ve iştirak edenler
den on sekizi son yapılan imtihanda 
muvaffak olarak federasyonun resmi 
monitör unvanını kazanmışlardır. 

Kursta muvaffak olan bu on sekiz 
monitör muhtelif mıntakalara tayin 
edilmişlerdir. 

İmtihandaki derecelerine göre 80, 
100 ve 120 lira maas alacak olan bu 
yeni antrenörlerin tayin edildikleri 
Jnıntakalar şunlardır: 

Galatasaraylı Hüseyin' Edirneye, 
Galatasaraylı Rasim Bursaya, eski 
Altınordulu Haydar Trabzona, ve 
Baron Feyzi Kaysriye, Darüşşafakalı 
Alaeddin Adanaya, Beşiktaşlı Sala _ 
haddin Bahkesire, Beşiktaşlı Muhsin 
Samsuna, Gençlerbirliğinden Selim 
Kastamonuya, Atlet l!.,aik Ankaraya, 
küçük Orhan da Diyarbekire gidecek
lerdir. 

-0-

A vusturya1ı profesyonel 

}erusalem 
Fra nsada yerleşiyor 
Anşlustan sonra, Avusturyada profes

yonellik kalkınca, eskiden hayatlarını 

futbolla kazanan bütün oyuncular, ken. 
dHerine birer iş tuttular. Bunlarm mil -
him bir kısmr da devlet dairelerinde me. 
muriyot aldı. 

Fakat yahudl olan oyuncular iş bul -
mak 3öyle dursun, bu memlekette top 
oynarn:ık, hattlı yaşamak imkiınlarını bi
le kaybetmiş oldular. 

!ste, eski Avusturya takmımm gözbe
beği sayılan iç muhacim meşhur Jeru
salem do ayni vaziyete diişlince, soluğu 
doğru Fransada almış ve Parlste yerle§
meye karar vermiştir. 

Fransız gazetelerinin yazdığına göre, 
bu kıymetli oyuncu, Frnnsrzlarm en bU
yUk klüblerinden olan Sochaux ile an -
Jaıımak Uzeredlr. 

' ' 1 1 1 • .• ı ı ı 11, 

t 
Yazan: Naili Moran 

latanbul Bölgesi Atletizm Monitörü 

Marttan beri yapılan mil~abakalarda 1 
derece alan Türk atletlerinin en iyileri 
a~da yazılı derece cet\·elinden seçil. 

Kemal (Izmit)] 
Artan 
Okeş (Ank.)ı 
3000 metre: 

4.21 Cemal 4.191 

4.27.4 Polatkan 
l\Iuzaffer 
Ali 

62 
62.8 
63.4 
64.4 

mişlerdir. 

Bu listeye girebilmiş <ırkadaşlann hep. 
si de birer l;İrer gözden geçirilmiş, bu -
günkü vaziyetleri etüd edilmiş, milleti. 
mizi bir ay sonra en iyi temsil edebilecek 
Jer seçilmiş ve bunlardan bölgemiz dahi. 
linde bulunanlar benimle r;alış,malarına 
başlamı~lardır. 

Bazı mesafelere gençlerden de birer a. 
dam alınmıştır. Bunlar hazırlanmalar -
dan istifade edeceklerdir. Da,·et edilen 
gençlerin isimleri ve dereceleri şunlar -
dır. 

Cemal F.B. uzun atmala için, mesafe. 

si 6 metre. 
üçtek F.B. üç adım için, mesafesi 12. 

88, 
Cihat 100 metre için, derecesi 11.4.10 
Neriman H.S. Türkiye rekordmeni oL 

duğu için. 
Muzaffer H.S. 400 metre için, derecesi 

Artan 
Mustafa 
Hüseyin • 
5000 metre: 
Artan 
Mustafa (Ank.)~ 

Hüseyin 
lbrahim 
Sulhi 

10 000 metre: 
Hüseyin 
Artan 
Sulhi 
l\lustafa '(Ank.)J 

9.26 
9.41 
9.50 

16.25 
16,32.6 

16.44 
16.48 
16.56 

55.2.10 110 metre manialı: 
Yüz metrede, dört yüz metrede, dört Faik (Ank.), 

Hakkı 

34.288 
34.29 
35.55 

36.23.5 
'i6.55 

yüz maniada, üç adımda, yüksek atla- Vasfi 
mada, disk, gülle ve ciritte atletlerimiz Yavru 

15.2 
16.8 
17 
17.1 
17.8 

ayın ortalarına doğru bir seçmeye girecek Pulat 
terdir. Diğer mesafelerde kati olarak Süha (İzmir), 
netice tesbit edilmiş \'C çocuklar lüzum. 200 metre manialı: 
suz chyccana katlanmadan kati neticeye .ı ~eriman 
hazırlanabileceklerdir. Seçmelere bu se- Faik (Ank) 
ne a5ağıda yazılı derece listesine girc~t Feyyaz (Ank.): 

27.5 
27.8 
29 

29.4 miş olanlardan başka kimse alınmıyacak Mamakis 
tır. Ali 298 
Hazırlanma nihayetinde Türk atletizmi 400 metre manialı: 

ni temsil cdemiyecek fonnda bulunacak Faik (Ank) 58.1 
herhangi bir atlet seyahate iştirak ede. ---------------
miyecektir. "' 

Derece cetvel\: 
50 metre: 
lrfan 5.6 
Fikret 5.6 
Hal Ok 5.7 
Seyvan 5.8 
l\Ielih 5.9 
100 metre:, 
lrfan 11 
Gören 11 
Halllk' il 
Fikret 11.1 
Seyvan 11.2 
200 metre: 
Gören 22.8 
lrfan 23 
Fikret 23 
Muzaffer 23.4 
Mehmet 23.6 
400 metre: 
Gören 51.2 
Recep 52.3 
Zerre 5:u 
Cemal 53.2 
Galip 54 
800 metre: 
Recep 1.59,6 
Galip CArik.r 2.00 
Galip (İzmit); 2.06 
Cemal 2.07 
Ahmet 2.08.5 
1500 metre: 
Recep 4.11.1 
Galip (Ank.)' 4.17.3 

Brezilyalllar 
Disipline riayet etmedikleri için 

Bazı oyuncularına ceza 
verdiler 

Dünya kupasına iştirak eden Bre -
zilya takımından Machodo Domingos 
ve Zeze, Rio de Janeiroya muvasalat
larında, ademi itaat ve disipline ria. 
yet etmedikleri için federasyon tara
fından tecziye edilmişlerdir. 

Bu vaziyeti duyan bir Pransız klü
bü tarafından Domingosa Fransada 
kalmru11 için 700.000 frank teklü e
flllmi§tlr. 

Dünyanın en meşhur kalecisi 

Cenubi Amerikaya 
gidiyor 

Zam ora 
Zıımoranın ismini kim bilmez? :sene

lerdenberi dünyanın en meşhur kalecisi 
unvanını muhafaza etmiş olan bu İspan
yol oyuncu, §imdi epey yaşlanmış olma
sına rağmen, hala mükemmel futbol oy. 
namaktadır. Dahlli harblcrden dolayı 

1spanyndan Frans:ıya geçen ve Nis şeh
rinin en bUyUk ldiiplerinden birinde oy
namakta olan Zamora şimdi birdenbire 

Znmomnrn, Arjantlnin merkezi Boe -
nos Ayresln tanınmış takımı lndipendi
ente ile güzel bir mukavele yaptığı söy
lenmektedir. 
Fransadnn ayrılıp cenubi Amerikaya git
meye karat verm.f§tır. 

300 metre: 
Gören 
Zerre 
Mehmet 
Faruk 
Fikret 
l'üksck atlama. 
Pulatkan 
Jerfi 
Süreyya 
Necdet 
Haluk (Bursa)~ 
Uzun atlama : 
Süreyya 
Seyvan 
Nevzat 
Polatkan 
S. LUtfi (Ank)J1 
Vç adım: 
Süreyya 
Fethi (Ank.)} 
Yavru 
Abdurrahman 
Polat 
Halit 
Sırıkla atlama: 
Haydar 
Muhiddin 
Münir 
Vasfi 
Halıit ' 
Gülle: 

.(Ank); 

Ateş (Kastamonu)] 
lrfan (Ank), 

·Veysi 
Arat 
Yalçın 

Disk: 
Veysi 

• 

36.3 
37.4 
~8 

38.l 
38.7 

1,85 
18.3 
1.80 
1.78 
1.70 

6.55 
6.54 
6.31 
6.29 
6.29 

13.81 
13,74 
13.67 
13.57 
13.54 
13.34 

3.32 
3.32 
3.05 
3.00 
3.00 

14.09 
13.43 
13.01 
12.40 
11.97 

41.31 

Hollanda Uo İngiltere kadın atletizm 
takımları yakında milhim bir kar§ıla§
ma yapacaklardır. İki taraf da bu mUsa
baka için hazırlanmaktadır. 

Resmimiz Hollandalıların karşısmda 
gilzel bir muvaffakıyet kazanacaılı umu
lan İngiliz takrmınrn diskçisi Mis Revis 
Rudd'ı çalışh'ken göstermektedir. 

Norveçliler 
lngil tere ile yapacaklan 

maç için 

Çok hazırlanıyorlar 
Dünya kupası maçlarında, İtalyayı 

Marsilyada az kalsın mağlfıb edecek 
olan Norveç, teşrinisanide Ingiltere 

takımına kar§ı Liverpool'de oynıya • 
cağı maç için sıkı sıkı hazırlanmak. 
tadır. 

Bu ayın sonunda otuz kadar oyun
cu idmanlar için Viyanalı antrenör 
Otto Eckhardt'ın idaresi altında ibr 

kampta toplanacaktır. Ağustosta Tro 
nohjemde bir tecrübe maçından son • 
ra; eylfılde Danjmarkaya k8.I'§ı ve 24 
teşrinievelde Lehlilere kal'§ı Osloda 
tecrübe mahiyetinde maçlar yapıla -
caktır. Bu suretle Norveçliler İngilte. 
rede yapacakları maç için tam mana
siyle hazırlanmı§ olacaklardır! 

Avrupadan gelen takımlara karşı 
lngilizlerin galibiyet silsilesini Nor -
veçliler acaba kırabilecekler mi? 

Yusuf (Ank) 
Sav 

39.20 0 .. h k 
28.46 unyamn en meş ur mer e:ı 

Arat 37.55 muavinlerinden Arjantioll 
Yavru ' 36.80 
Cirit: 
Melih 52.93 
Necdet' '19.41 
Şeref 49.05 
Kurt 47.82 
Rasim 

0

(Tekirdağ)1 47.10 
Yukarıda yazılı dereceler muhtelif mü. 

sabaka veya rekor denemelerinde yapıl. 
mıştır. ldmanlarda yapılan ve cetvelde
kilere üstün olan dereceler vardır ki bun 
lar nazan itibara alınmamı~tır. 

ltalyanlar Yugosiav 
gUreşç-ilerlol yendiler 

Romn., 8 (A.A.) - Yugoslavya mil
li güreş ekibi ile ltalya ekibi ara.sın. 
da yapılan Greko • Romen müsabaka
ların, İtalyan ekibi 6-1 kazanmıştır. 
ltnlyanlar bu karşılaşmada galibiyet. 
lerin ~oğıınu tu~la k<ız-ınmıslardır. 

Meşhur bir Macar 
oyuncusu evleniyor 
Macarların meahur orta muhacimi 

Giylai, pek yakında evleneceğini klüp 
iauı ccılerme bıldırmıştır. .. ıaamatıh 
futbol oynamağa devam edecektir. 

Slavyaya yenildiği içio 

~ta~ya 
• 

şampıyonu 
İki ay ecnebilerle maç 
yapmaktan n1enedildi! 
Pragda, merkezi A \Tupa kupası 

maçlarında Slavyaya 4-0 mağlfıb olan 
ltalya şampiyonu Ambrosiana takı • 
mı, bu mağlubiyetinden dolayı fede -
rasyon tarafından iki a.y müddetle 
ecnebi memleketlerde maç yapama -
mak cezasına. çarptırılmıştır. 

Monti 
Yine ltalyadaki klubünde 

kaldı 
Birinci dlinya kupası maçlarında Ar • 

jantın milli taknnmm merkez muavinli
ğini yapan Monti, gösterdiği fcvkalAde 
oyun sayesinde dünyanın en me§bur 
futbolcUsU olmuştu ... Sonradan İtalya ta 
rafından ayartııarak, Arjantinden ltaı
yaya getirilen bu bUyUk futbolcU için,, 
son zamanlarda tekrar memleketine gt. 
deccği söyleniyordu. Fakat merkezi Av. 
nıpa kupası maçlarında klilbU Juventus 
takımında ~ine fevkalade oyunlar çıka· 
ran Montl, son günlerde konturatını ta
zeliyerck, yine ltalyada kalmağa karar 
verınl!Jtlr. 

Monti 
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Emil Zo a'n n ro anı 
filme ahnıyor . 

Film şirketleri "nefsi emmare,,yı 
niçin uğursuz sayıyor'ardı 1 

:Yeni sinema mev • 
simi için ,her mille. 
tin stüdyoları ha. 
nl harıl çalışıyor •• 
Fransızlar da önü 
müzdeki mevsime • 
birçok eser hazır • 
lıyorlar. Bunla • 
nn başında Zola' 
nın romanından a. 
lınmış "nefsi cm
mare,. filmi gelı -
yor .• Bu filmin de. 
dikodusu bütun 
Fransız sinema 
mecmualarını dol • 
duruyor. Bir Fran. 
sız gazeteci ı, bu 
filmde rejisörluk \a 
zifesi ni gören Jan 
RenU\·ar ile bir mü 
lakat yapmış ve fil
me dair ilk esaslı 

haberleri mecmua • 
sında yazmı;tır. Zo . ~ 
lanın "nef i em • c 
mare,, i Tiırk karii 
r·ın mcr .. h~·ı b·ır e er ·>·cllı bir rol alan r-·rnnsız 
• u • f • 1·1 • de clıcmmı 
değıldir. 1927 de \ c ' rııı mnrr 1111111 d S1111on Simo11 

j ı 'dızlar n an 
türkçe) e çevril mi Hoınanın filme alacağımız esas. 

ve "\.akit., gazetesıııde tefrıka edılmişti. kııdunı. nı a) ırdım. Bu kısın, bir şimen· 
Oniımüzdeki mc\ imde se) redeceğimiz lı. 1'~ n:,akinislinın hayatını çerçeveliyen 
bu filme daır mal,aleyı oku~ ucularımıza dıf.c hık{l"esidir. Zolanm bu romanı va. 
h . lA d' ac;k ~ · d" ki h u a a e ı) oruz: • 'hetindcn 0 kadar zengın ır er 

Yük..ck pencC'relı alonda yalnız ki.ıçük ka .~ ı:;ından a)TI bir film çıkarabilirsi
bir piyano \ar .. Piyanonun üzerinde tek sa) ~1cselii romanda kansını zehirliyen 
bir re-im JanRenuvann pÜrtrec;i. nız. "k l b' fl ~f zarın macerac;ı mu emme ır ı m o. 

HeJi or bu portre inde m·cı elbisesilc • 
1 ı-Ialbuk11 ben çevireceğim filmde bun 

dir. Elınde bir tufck, gozlerine kadar ıur. ufak bir parça halinde bırakmakla 
bir ka4'et. ayaklan ucunda büzülüp yat- ~a~:(a ettim .Rejisörlük hayli garip bir iş
mı<J bir köpek .. "Mcbyö Lanjm cinayeti.. ı~ sazan bir cse:d~ ıki sat~rla anlat~~ 
.. büyük hayal .. gibi unutulmıyacak bir ur. b'r !'f} i hayalınızde gcnışletmek lu. 
çok filmler ÇC\ irmi~ olan reji ör ayni za. tan ı :. du) ar ınız, bazan da <:ayfaları 
manda tanmmıs bir a\ cıdır da. zunıunu 

t)ansınız. rnk 
Jan Renuvar yıllardanbcri nefsi cm. a ' ınandaki kahramanları mu un 

· f'I 1 Bu ro ı· · t ~ 1 mareyı ı me a mak arzu undadır. Fakat kadar kunet ı go errnege ça ı~a. 
rejisör, bu arzusuna cevap \erecek bir oı~uğu Ronıanın ba.,lıca ı..iç kahramanın. 
füm şirketi bulamamı5tır. O, birçok ı:;ir ca..ı.ı1111 · k' ist Lantiye rolunü Gabin oy-

dan nıa ın ı ··ı .. k' kctlcre müracaat etmiştir. Şirketler fi1111ı Filmın en e a ı ) um ma ı-
çok ma ranı bulmuslar, halkın facialara nıyacaktır"ı·c;i Sc\·crfoin üzerinde topla. 

. . rn c:e\'l:tı 1 
ve ağır eserlere rağbet etmediğini, bu çe- nıs ı k dm çol, garip bir mahluktur. 
şit fılmlerin yabancı memleketlere gön. nır. Bu a riyakardır, riyakar gö terişi. 
derilemediğini ileri sürmuşler \'e reji<:ö. Hassastır. · tcJl gelen bir aşkla sever, fa. 
re "hafif mevzular aravınız atizim, ha· ne raJtınen ıçsamimi olduğunu kendisi de 
fif me,·zular,. dcmi~lerdır. kat 3~kının13u çok miı;ikül rolü oynama 
Zolayı çok SC\en Renmar, artık bu ar. Jark~tnıez.s·nıon kabul ett~. Bu suretle 

zudan vazgeçmek zarureti duvmu;,tur. ğı Sıınon ·~ıi yıldızımıza Fransada ilk 
J b' de se\ 11111 

r; k b' 1 b 1 Fakat bu sene hiç umit edilmiyen bir ha- ız. .... nını için l,ıyı · ır ro u muş 
..Jo: 1 . çe,·ırecegı 
uısc o mu~. bırçok Fran ız sinema şır. uk •. 
ketlerinde hakim sermayedar vaziyetinde old ·. hakikate U) gun olmasını ıstı. 
bulunan Mô yo Hakı~ kendisine müra· Filmınşinıend'fer ~ollan ve. şi~endi -
caat ederek bu filmi ÇC\ innesini teklif ) or~rn.. yaşarı"ı hakkında hıçbır nokta 
etmiştir. Hcji örtin ne kadar se\ indiğinı fcr~~::ı ctmed;n t~tki~ ettim. Bugünü 
ta avvur mü~1·üldtir. Henuvar ihtisasla- yı 1

• 'stlen· \e atcşçılen Zolanın anlattı. 
~ ıakını · k d" .. d'" nnı şöyle anlatı) or: n .b. vaı:amıyorlar, bırço uşun um, 

"fı gı ı J ~ • 1 . ? D" " 
- Nefsi emmarenin sessiz sinema za- g d lıangı':lini tercıh cc eyım. unun 

rırn c ' 'k · · '? manında Çc\ rılmış bir filmi vardır. B.u 1akikatini nıi. bugün~n ~akı ·atını mı 
film cihan harl;inin patlama.:ırıdan bır h . t romanı yenıleştınneğe karar 
kaç hafta cV\el bilmişti. Bilirsiniz ki Nıh~re vakanın cereyan tarihini daha 
ncf i cmmare 1870 harbinden eV\clkı za. ,crdım. cihan harbinin başlangıcına al-
ınanlarda geçen bir \aka}ı anlatır ve har sonra~raten enıinim Zola hayatta v olsay. 
bin patlama ile biter Umumi harpten dım. Ja ınanını yeniden bastmnaga ka -

< • ) dı \e ro d 
evvel çe\rilen film çok maı;rafh o mu~ ~verseydi böyle yapar 1• 

tu. Film gö terilmedcn harp başladı: Şır ra şunu da yazma~ .u~utrn.~)~.nı~. Ga. 
ket çok zarar etti. O zamandanben bu . ı:;imendifer makınıstı rolunu ).apmak 
film uğursuz sayılıyor, hiçbir şirket bu~u bı~htisas sahibidir. Sırf bu rollen ~yna-

rsın ta 1 k. · tl'k "ğrcnmıc ve ,e\ inneğe yanaşmıyordu. Bereket ve . ·abilmek için ma ·ınıs ı • o ~ 
ki 1938 de batıl itikatlara inanrnıran bır bevlet oemiryoll~nnda ,?~hşmıştır._ o.-
enna}'edar bulmak müyes:,er. oldu. nun için romanı fılm~ çe\ ırırken bu ~~tı. 

Filmi ÇC\İrmPğe karar verınce, sene. ndan istifade ettım. Her sahne;>ı o-
lerdenbcri tekrar ede ede ezbcrledı~ım sasıla tekrar tekrar düşündük.,. 

k d·kkatlı o. • _ _:n~u~n:_:::.:~--------romam bir defa daha ve ço · ı · _-_ 

V a- ;e in en: a a e .. il saat ı ı de Vekdlct malzeme mil-
25 . s _ !138 tnrlhiııde perş•ınbe ı;~~sııtme komtsyonundn 5500 llra 

tiürıu~u odnsıncla tojllnnan ınnlzcme dırının kapalı zarf usullyle eltsilt-
,., t ~bcndis en 

muhnmmen bedelle 50 acle mu t AJ., lira 50 kuruştur. 
temlna ., *" '"dil ın mest yapıln<>nl>tır. Mu\ ak kat t pilrasız olarak malzeme mu r -

Elrniıtme ş.ırtnnme 1 ve tcferrU ı ' 

~ndr>n ahnnblllr. tnllmntnanıesino göı·o vekil.Jetten a· 
t steklflcrln tekTlf m ktnpları~~ lylo birlikte a)nl gün saat 10 a kn· 

ltnmış malzem milte hhitllği ;::ı l~ zımdır. (2949) (6205) 
t!ar komls3on rei llğine verme 

c 

Bugün, küçük mektepli kız1arlaı 

genç kızlık devresine yaklaşmış ba • 
yanların sayfiyede, piajlarda giycbilc -
ceği b:r kaç güzel model veriyoruz. 

Zevkiniz, bu modellerden, kendinize 
en iyi yak şanı seçmek hususunda size 
iyi bir miyar clacaktır. 

ı - Denizde, sandalda ve plajda gi
yilecek güzel bir elbise omuzdan itiba -
ren kollar açıktır. Bu elbise beyaz ke· 
tenden yapılır. Kenarlanna mavi renk· 
te ketenden zıh geçmiştir. Düğmele: 

beyazdır. Saçlar, kırmızı beyaz bir band 
ile rüzgarla dalgalanmasın diye bağlı • 
dır. 

2 - Gene beyaz ketenden bir plaj el
bisesi. Bu elbise, giyinenlerde daha cid
di ve daha ağır başlı bir kız manzarası 
verir. Yakası, gögsü, kol kapakları mü- ' 
tcnazır çizgiden şiridlerle süslenebilir • 
Bu şiritler kırmızı olursa beyazla çok 
yakışır. Düğmeler deniz mavisi olursa 
çok şık gösterir. 

3 - Spor ve jimnastik saatleri için 
çok güzel bir elbise. Bu elbise, oldukça 
uzun ve mavi renkte jerseden bir şortla 
açık san örme bir blozdan ibarettir. 

Kırmızı ve beyaz bir kemer bu elbise 
üzerine çok güze )gider. isterseniz ya
kayı da kırmızı beyaz bir şeritten süs
leyebilirsiniz. 

Bıezı l yada 

Beledıge 
.. . rezszne 

6 insan kafası 
gönderildi 

Haydut, şet i Lanıpeaonun 
i ntikan1ını almış! 

Geçenlerde mncernsı yazılan Lam
peaoun maiyetinde bulunmuş 
haydutlardan Koriskonun, şefinin in
tikamını almak maksadiylc bir çütli
ğe hUcum ederek altı insan öldürdü
ğUnU ve kurbanlarının kafasını en ya
kın kasabanın belediye reisine gön • 
derdiği Riyo dö Jancyrodan bildiril • 
mektcdir. 
Brezilya hükfın ~ti, Lampeaodan kur
tulmakla Brezilya ormanlarının asa
yişıni temin ettiği zanrundaydı. F akat 
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e 

e ç ız ra m··him 
bir nasi at 

Esmer ve güneşte yanmış cildin 
moda olduğu gUndenberi kadınlar de. 

nizc giriyor, deni1.den çıktıktan sonra 
da, saatlerce kum üzerinde kalıyor -

lar. Çocukluk devresinde ve yirmi ya
şından sonra bunun sıhhat üzerinde 

mühim bir zararı yoktur; hatta fay
dalıdır da diyebiliriz. Fakat bullığ 

devresindeki genç kızda bu uzun gü
neş banyosu çok zararlı bir netice ve
rir. 

Bülfı.ğ devref!inde bulunan, bilhassa. 
sinirli kızlar uzun zaman güneş ban
yosu yaptıktan sonra kendilerinde ev. 
vcla hafif bir baş dönmesi hisseder-

ler, yüzleri sapsarı olur. Banyoyu bir 
az dal~ uzatırlarsa bayılırlar. Bu 

baygınlık alelade baygınlıktan fark
lıdır. Güne~ kaı"§ısında bayılanların 
ağıEları köpünnez. Fakat nabız düşer, 

yakalanamıyan Koriskonun birkaç ar
kadaşiylc birleşerek yeni bir çete kur 

muş v~asayişi tehdide başlamış oldu· 
ğu anlaşılmaktadır. Şımdi Brezilya 

hükll.meti, yeni ve nekadar süreceği 
belli olmıyan bir milcadelcye giriG -
mck mecbur iyetindedir. 

nlın üzerinde hafif ter damlatan ,gö
rlinilr. 

Bu baygınlık ancak birkaç sa.niye, 
nadiren bir iki dakika devam eder. 
Hasta kendine gelir ve bir parça yor
gunl uktan başka bir şey hissetmez. 
Eğer baygınlık birkaç saniyeyi ge

çiyorsa yapılacak i§ §Udur: 

Hastanızı sırt üstU yntınnız. Şa
kaklnrını ve alnını kolonyaya batını. 
mış bir mendille oğunuz. Diğer bir 
mendille kolonya damlatarak burnu -
nun önüne tutunuz. 

Alnına ıslak bir bez koyunuz. Hala 
ayılmazsa bütUn vücudu sıcak bir fa
nila parçasıyla oğunuz. Ayıldıktan 
sonra hareket ettiriniz. Serin bir kö • 
şeye götürüp yarım saat kadar yatı· 
nnız. Bu yatırılacak yer plajın so -
yunma kabinesi olamnz. Zira tnhtalar 
gUneş hararetini iyice emmi§tir. Ci
varda bir koru varsa tercih ediniz. 
Yoksa gayet ağır yürümek ~rtiyle 

eve kadar götUrünUz. 

Bu alli,..,eti bir kere gördükten son. 
ra da artık bu sene için gilneş banyo
suna fasıla veriniz. Yalnız günde bir 
defa on dakika için denize gire-bilir
siniz. Fakat çıkar ~ıkmaz giyinmek 
§8l'tiyl~ 



Yazan: 

PaıuD 

Daırcy 

Ş ato • Teyyar komiseri Mösyö 1 
. . Matiyö Lökont, masasının üze

nru kaplıyan evrakı toplamış, evine git. 
miye hazırlanıyordu. Hergün daireden 
tam altıda çıkardı; bunun için saatin 
çalmasını bekliyordu. Tam o sırada ka
pıya hızlı hızlı vuruldu. Memurlarının 
böyle acele hareket etmesine, kapıyı bu. 
kadar şiddetle vurmalarına hiç te alışık 
olmıyan komiser hayli şaşırmıştı: 

-Gir, dedi .• 
Kapı hemen açıldı ve polis memuru 

Bamuan'm tostoparlak, kıpkırmızı yüzü 

göründü; adamcağlZ o kadar tel~ içinde 
idi ki komiser, oldukça mühim bir iş çık 
~ını derhal anladı. Memur: 
-. Bay komiser, dedi, Mösyö Nikola 

Burdon gelmiş. sizi görmek istiyor. Ken 
disini zehirlediklerini iddia ediyor; hali. 
ne de bakılırsa gerçekten çok hasta. 

Bamuan eli ile dışarıdaki büyük bek
leme odasını gösteriyordu; komiser y~ 
rinden kımıldanıp baktı ve yüzü sapsan 
Yakası çozülmüş, şişman bir adamın bir 
iskemleye yığılmış, oturduğunu gördil. 

Karakolda bulunan bütün memurlar . 
yani biri onbaşı olmak üzere üç polis, 
onun etrafına toplanmışlardı ama haline 
aevasaz olmalarına im.k~ yoktu. 

Komiser bıyıklarfını burarak: 
- Vay canına!. dedi; bir bakalnn. He 

le sen kO§ doktoru ça~, doktor Lükayı. 
Evvel! içinden bir küfür savurdu: Bu 

iş de nereden çıkmıştı? O akşam sofraya 
vaktinde oturamıyacaktı ... Fakat sonra 
bu düşüncesinden utandı. gençlik senele. 
rinin vazife muhabbeti tekrar uyanmıştı 
hastanın yanma gitmek üzere yerinden 
kalktı, fakat onun çıkmasına hacet kaL 
madı; lki memur Mösyö Burdon'u kol. 
Janndan tutmuş. içeri getiriyorlardı. Ko. 
miser: 

- Buynın, oturun, Mösyö Burdon, 
<ledi; şimdi doktora haber gönderdim, 
neredeyse gelir. 

Komiser bir iskemle gösterdi, kendisi 
ae koltuğuna yerleşip ''şimdi anlarız,. der 
gibi bir tavırla gözlüklerini taktı. 

- Teşekkür ederim, Mösyö Lökont: 
buraya kadar gelebilmekten ümidimi kes 
mi ••• Allah verede doktor geç kalma 
sa. .. 

1 Nıkola Burdon ellilik bir adamdı: bQ 
tiln Şato • Teyyar'da herkes onu sadece 
keyfine düşkün, sohbeti tatlı bir insan di 
ye tanırdı. Fakat şimdi dudaklarında her 
zamanki tebessümü yoktu; ıztırap yüzü 
ne korkunç bir hal vermişti; yaban domu 
ıu kılları kadar sert kır saçların kapladıft 
basık alnından ter daneleri damlıyordu. 

Komiser onu biraz teskin etmek için 
beylik bir takım sözler söylemiye başla.. 
m:ıştı; fakat o daha iki cümleyi bitirme. 
aen Nikola Burdon tepeden tırnağa ka. 
dar titredi: yine bulantı gelmişti. Elleri 
ile midesini bastıfRllş, iki büklüm olınu§, 
inliyordu. 

· Neyse ki çok sürmedi, biraz sonra Ni
kola Burdon, elinin tersile ağzını sildi, 
doğruldu; komiserin doğrusu öyle pek de 
merak etmeden beklediği izahatı vermiye 
hazırdL Mösyö Lökont: 

- Sizi zehirlediklerıni söylüyormu~su. 
ııuz. dedi .... 

- Evet, efendim! 
:_ Sizi kim zehirler? Burada herkes si

zi sever, hiç düşmanınız yok! 
- Var, efendim, var .... Hem de evimin 

içinde .•. Kanm, bay komiser, karım!. .. 
Şimdiye kadar çektiklerimi kimselere 
söylememiştim. Bilirsiniz ya! Erkek kıs
mı evinde olup bitenleri söylemek iste. 
mez ... Beni karım öldürmek istiyor. 

Gittikçe ciddiyeti de, dikkati de artan 
komiser: 

- Ya? dedi. 
Madam Margrit Burcfan, gözlerinin ö. 

tıOne gelmişti: otuz beşlik, uzun boylu. 
çirkin, sevimsiz, kalın kaşlı, inanılmıya
cak kadarzayıf, konu;ması da sert bir ka. 
dm. Babası Pommel zengin bir çiftçi idi 
kendi de. kansı da ihtiyarlaymca çiftlik. 
terini satmışlar, Şato-Teyyar'a çekilmiş.. 
Ierdi; az sonra biricik evl~tlan Margrit 
• ki o zaman otuzunda vardı - Burj'da '* llbllt evler' idarehanesi işleten Niko. 
11 llurdon'a varmıştı. Arası çok geçme. 
dl, damat da işini bıraktı, gelip kayın ba.. 
basmm yanına yerleşti ve artık bQtün 
gQnleriıil ya ''Uç - Tüccarlar,,kahvesin. 

Zehü ırDD 
Bir gün lük zabıta 

de, ya "Altın Sürgü,, kahvesinde bil!rdo 1 
oynamakla geçirdi. 

Doktor Lüka, her zamanki gibi kır saç. 
lan dimdik, pardesüsü uçarak gelmişti. 
Komisere bir selam verdikten sonra ~ 
tanın başına gitti: 

- Zehirlenmişsiniz, diyorlar. Ne ile 
zehirlendiğinizi biliyor musunuz? 

Yine bulantılarla kıvrılan Nikola Bur
don: 

- Hani, dedi, sıçanlar için kullanılan 
bir ilaç var. topisin diyorlar, zannederim 
onunla ... 

- Pekala! Ben size ilacınm getirdim. 
Burdon'un öğürdüğünü gördükçe ken.. 

disinin de midesi bulanan komiser: 

- Hastayı yanunızdaki odaya, kAtibin 
odasına götürsünler, dedi. Orada bura.. 
dan daha rahat edersiniz. 

• • • 
N ikola Burdon içeriki odaya götü

rüldükten sonra komi~r çenesini 
elleri içine aldı, ne yapacağını düşünnıi. 
ye başladı; memurlar da onun vereceği 
karan bekliyorlardı. 

Nikola Burdon karısını katiyetle itham 
etmişti; bir kere bu işi tahkik etmek ıa. 
zmıdı. Komiser arkasına pardesilsünü 

giydi ve hemen gidip kadını görmiye ka.. 
rar verdi. Pe§i sıra gelmelerini iki memu
ra işaret edip yola çıktı. 

Burdon'un evi önüne vardıkları zaman 
içeriden hiçbir ses, gürültü duymamala.. 
rına hayret etUl.er .. Kimseler yok gibiydi. 
Komiser içinden: "Karı kaçınış olarak, 

dedi; ben de karakola döner dönmez her 
tarafa telefon eder, onu yakalatırım.,. 

Fakat birden durdu, birinci kat pencere. 
terinin birinde bir ışık peyda olmuştu. 
Bemuan yavaçşa: 

- Orası yatak odaları, dedi. 
- Hadi çıkalım. 
İçeri girmek için zorluk çekmediler; ka. 

pılar kilitli değildi .. Birinci kata çıktık
tan zaman Bernuan: 

- Sağdaki ikinci kapıya, dedi. 

Tam o sırada kapı açıldı ve uzun boy. 
lu, zayıf bir kadın dışarı çıktı; Maıgrit 
Burdon idi. Komiser içinden: 

- D"mek ki kaçmamış. dedi. 

Kadın fena bir halde idi. ıztıraptan kıv 
ranan yüzünde küçük gözleri, yerlerin. 
den fırlar gibi açılmış, parlıyorlu. 

- Ne var? dedi. lyi ki geldiniz, ben 
burada kimsesiz, bir köpek gibi yapayal
nız ölecektim! 

O da bulantılar duyuyordu. Komiser: 
- Neniz var? diye sordu. 

- Bilmiyorum ... Demin bir fincan hat 
mi içtim, her gün içeri~ ... O zamandan.. 
beri bir fcnahk duyuyorum. Belki geçer 
diye yatağa uzandım ..• 

- Kocanız nerede? 
Kadın öfkeli bir sesle: 

- Nerede olacak? dedi, yine kahveye 
gitmiştir .. Ben yukarı çıktığım zaman a
şağıda idi, sonra çağırdım, çağırdım, se.. 
si çıkmadı .. 

Kadın çok hasis olduğu için eve hiz. 
metçi de tutmazdı; Komiser bunu hatır. 
ladı ve içinrlen: 

- Bu da zehirlenmiş! dedi. Acaba e
depsizliğinin meydana çıkacağını anladı 
da intihara mı kalktı? 

Belki kadının a~zından birteyler ka
pabilir ümidile: 

- Kocanız §imdi karakolda, dedi, &. 
lOyor •.. Siz onu zehirlemek istemi§Siniz. 

Karakola kadar silrüklenebilmi§, §İmdi 1 
hali çok fena! 
Kadın §3ŞU11Uştı; 

- Ne diyorsunuz? dedi. Nikola ... 
Fakat cümlesini bitiremedi, gözleri ka 

rarmış, sendeliyordu; memurlar onu 
kolundan tutup odadaki koltuğa kadar 
götürdüler. Komiser içinden: "Acaba o. 
yun mu ediyor?,. diye düşündü ama 
deminki kanaati sarsılmıştı. Bernuan'ı 

kadının yanında biraktı, evde hiçbir şe.. 
ye dokunulmamasını tenbih etti ve ken 
disi, Şato - Teyyar'ın ikinci hekimi dok
tor Periniye'nin evine uğradı, gidip ma 
dam Burdon'u bakmasını rica etti.. 

• • • 
O akşam Nikola Burdon da, kansı 

da hastaneye kaldırıldılar; ikisi 
nin de vaziyeti tehlikeli idi. Komiser 
Burj müddeiumumisine haber verdi. 

Kendisi o akşam, mutadı hilMma ola
rak, sofraya ancak saat onda oturabildi. 
O kan koca hakkında bildiklerini dil. 
şünmiye başladı. 

Kadının babası ile annesi, }jr sene ev 
vel, altı hafta ara ile ölmüşlerdi; ikisi 
de ayni hastalıktan ... O zamanlar bu. 
nun Kolerin olduğu söylenmişti. Fakat 
komiser, iki zavallı ihtiyarın mütema. 
diyen kustuklarını, müthi§ ıztıraplar f. 
çinde kıvrandıklarını hatırladı. 

- Garip şeyi dedi, acaba ... 
Şiındi Burdon ile karısı da ayni basta 

lıkla kıvranmıyorlar mıydı? Yoksa Po. 
mel ile karısı de zehirlenerek mi ölmfiş 
lerdı? Belki de Margrit Burdon, kocası. 
nı öldürmeden önce babası ile anasın. 
dan kurtulmak istemiştfr. 

• • • 
K omiser, ertesi sabah saat sekizde 

hastaneye koştu. Nikola Burdon 
geceyi oldukça iyi geçirmi§ti: onun ha
li pek fena değildi ama kansırunki çok 
fena görülüyordu.. 
Komiser~ Nikola Burdon'u hlr kere da 

ha isticvap etti. Burdon'un söylediğine 
göre kayın babası ile kaynanasını da 
karısı öldürmüştü. 

- Onlara da topisin içirmiş olacak. 
dedi. Bir an evvel miraslarına konmak 
istiyordu. Ben önce bir şeyden şüphe et. 
medim: zaten doktor Lüka da bir gayri. 
tatbiilik görmemişti. Fakat ben de onlar 
gibi hastalanınca işi anladım. 

O sırada Burj'dan istintak hlkiml M. 
Tiyeblen geldi ve komiserin başladılı 

isticvaba o devam etti. Nikola Burdon 
kansının elinde bir şişe topisin gönnilt
tü: 

- Kahveme koymuş olacak, dedi. A
man ne kötü kahveydi .. Omrümde öyle 
acı şey içmedim... Sonra hemen bulan. 
tılar başladı. O zaman ı§i anladım. 

İstintak hakimi Tiyeblen beyaz saka
lını sinirli sinirli çekerek: 

- Karınıza bir şey söylemediniz mi' 
diye sordu. 

--Sö}lernez olur muyum?.. ~ öl. 
dürmiye utanmıyor musun? dedim .. 

- Ne cevap verdi? 
- Küfilre başladı... Alzmdan küfür 

eksik olmaz ki!.. Ben de halimin fcna
laştı~tnı görünce karakola koştum. 
Doktorların ikisi de dinlenildi: onlar 

da Nikola Burdon ile karısmm arsenikle 
zehirlendikleriri söylüyorlardı. 

- Topisin denilen ilaç arsenikle ya.. 
pılır. dediler. 

lş anla~ıyordu. Nikola Burdon tek.. 
rar isticvap edildiği zaman: 

- Kanın bütün mal kendisine kalsın 
da tekrar kocaya varsın diye beri öl. 
dürmek istt'rdi. Benim kendisi için çok 
ihtiyar olduğumu söylerdi. 

Komiser: 
- Size varmadan önce bunu dilşiln

memi3 mi? 
- Onu bana babası ile anası verdiler. 

Ahi bilseydim! ... 
istintak hlkiml ile komiser, kadını 

isticvaba gittiler. Onun hal1 biraz iyi. 
leşmişti; hastanenin baş hek!n:l doktor 
Lüka, kendisine sual sorulmasına mu. 
manellt etmiyordu. 

Kocasmm kendisini itham ettiiini du 
yunca kadın, yine bir gün evvelki gibi 
hayret etti. Evde topisin bulundulu 
dolnı idi; fareleri öldUmıek 1'1n bqka 

hlkAyesi 

çare yok ld- Kocasmı aevmedili de '\ 
doğru idi ama onun kahvesine 7.ehir koy 
mak aklmdan bile geçmemi§ti. Kocasını 
niçin sevmediği sorulunca: 

- Haylazın liridir, sabahtan akşama 
kadar kahvehaneden, meyhaneden çık.. 
maz, dedi. 

Mösyö Tiyeblen sert bir sesle: 
- Ya annenizle babanız? dedi; on

larda mı hayllzdı? .. Onları da öldürdü.. 
nüz! .. 

Bu sefer Madam Burdon fena halde 
kızdı; küçük küçük gözlerinden şimşeL 
ler çıkıyordu. 

- O ne demek?dedi; gerçi babamla 
annem sert insanlardı ama ben onları 

çok severdim! lkisi de karın a~smdan 
öldü ... Doktor Lüka'ya da sorabilirsiniz. 

Sonra sesini dep,liştirerek sordu: 
- Ya beni kim hasta etti? Ben bir de 

kendimi mı zehirledim? 

istintak ha.kimi: 
- Olmaz §eY de~il yal dedi: yaptıL 

lannızın meydana çıktığını görünce .....• 
- Meydana çıkmak mı? Kim meyda 

na ç.ıkannış? 

- Sz bizi aldatmıya, kandınnıya ça 
lışıyorsunuz ama para etmez. 

Bunun üzerine Mösyö Tiyeblen: 

- Zaten, dedi, kocanız dün sizin eli
nizde topisin şişe:ini görmüş; kahvesi 

de çok ac:ı imiş... Bulantılar başlayınca 

siıe: "Beni öldürmiye utanmıyor mu. 
sun!., demış. Siz de ona küfür savurmuş 
sun uz. 

Madam Burdon bunları hayretle din.. 
leınişti: 

- Hiçbiri dolnı değtil, dedi... Biz 
kavga falan etmedik ... Böyle bir şey ol
sa elbette ben de hatırlardım! 
Kadından başka bir cevap almak ka.. 

bil olmadı. İstintak hakimi dışan çıkın 
ca komisere: 

- h-anla~ıhyor, dedi. Bu kan iyile. 
şir iyile§Jllez Burj hapisanesine kaldırı. 
rız. 

• • • 
G ünler geçti, Nikola Burdon sürat

le iyileşıyordu. Gerçi kendisi hL 
l& ağrılar geldiğini iddia ediyordu ama 
doktor Lüka: 

- Bttrkaç güne kadar kalkar, dedi. 

İstintak hakimi, Pomel ile kansmm 
mezarını da açtırdı, onların ahşasmı çı. 
kartıp tahlil için Paris'e gönderdi. Ve 

kimyagerlerin raporu, Margrit daha iyi.. 
!eşmeden geldi. Pomel'lerin de arsenikle 
zehirlenmi~ oldukları mu!ıakkaktı. 

Sato-Teyyar ahalisi galeyan içinde 
idi. Birkaç defa hastanenin önilne top. 
lanıp kadının idamını istediler. Nikola 

Burdon'u da, istemiye istemiye hastane 
den çıktığı gün, sırtlarına alıp taşıdı.. 
lar, Kahveden kahveye götürdüler. Fa. 

kat Burdon, bil~do oynamak teklifiıi 
kabul etmedi, hiç hfili olmadığını söy
lüyordu. Başını salıyarak: 

- Bu it bu kadarla kalmaz, diyordu, 
benim iyileşmeme artık imkan yok? 
Fakat yavaş yavaş yine eski hayatına 
başlamıştı. Evi. adi.iye tarafından mil. 

hürlenmit oldulu içlin . "Altın Sürgü .. 
niln üstündeki otelde bir ~ tuttu ve 
sabahtan akşama kadar ahbaplarile 
içti. . 

tstindak hakimi, küçük kasabanın no 
tetfnden, Burdon1ann vasiyetnamesinin 
istetti; bu vasiyetname ile kan koca. bQ 

Çeviren: 

Nurullah 

Ataç 

tiln mallarmı içlerinden hangisi sağ ka.. 
tırsa ona bıraktıklarını bildiriyorlardı. 

Artık Margrit Burdon'un suçlu oldu. 
ğunda kimsenin şüphesi kalınamıştı .... 

Kimsenin değil, kadının sözleri, hali, 
komiser Mösyö Lökont'a tesir etmişti... 
Zaten o, doktor Luka ile konuşmuş, şiş 
man Nikola'nm hayatı hiçbir zaman 
tehlikede olmadıbnı öğretmişti. Hem 
onun karakola geldiği günü hatırladık
ça: "Bir komedyaya benzıyordu!,, de. 
mekten kendini alamıyordu.. Şimdi Ni. 
kola Burdon, hAia hasta olduğunu söy 
lüyorsa da turp gibi idi, halbuki kansı 
bir türlü iyileşememişti .. Gerçi o kendi. 
ni öldürmek istemişti ama... Nihayet 
komiser, şüphesini istintak hfiltimine de 
anlattı. Onun pşırdığını görünce: 

- İmkansız değil ya! dedi. Karısına 
isnat ettiklerini kendi yapmış olabilir. 
Bütün paranın kendi eline geçmesini 
istemiştir. Zaten para, hem kayın baba 
smdan kalmış; kendinin borçtan başka 
bir teyi yokmuş... O borcları da kayın 
baba ödemiye mecbur olmuş.. Bana mü 
saade edin de bir kere daha bu işi tah
kik edeyim. 

• • • 
omiser nihayet istintak Mkimini 
razı etti ve ertesi gün Nikola Bur 

don'u odasına çağırttı. Şişman herit kol 
tuğa çöker gibi oturarak: 

- Benden daha ne istiyorsunuz? de. 
di; hastayım, bitkinim ..•• 

- Size bazı soracaklarım vardı da ..... 
Öyle pek ehemmiyetli şeyler değil... 

- Beni ne zaman rahat brrakacaksı. 
mı? Artık bu işi unutmak istıyorum ... 
Karımı bapise atsınlar, ne yaparlarsa 
yapsınlar.. Edepsizin biri idi!. •. 

Gözleıinde bir kin §Ulesi parladı. Bu 
nun farkına Taran Mösyö Lökont: 

- Siz karınızdan nefret ediyordunuz, 
değil mı? dedi. 

Otekt ~a§ırm.ıştı: 
- Yani.. diye söze başladı. 
- Yani sevmezclniz .. aranızda boyu.. 

na kavgalar çıkardı. O sizden şikayetçi 
idi. hem de haksız değildi! 

- Margrti pek pintidir. 
- Siz de tenbelsiniz, kumarasmız, 

meyhaneden çıkmazsınız ... 
- Ali.i Karım beni öldürmiye kalktı; 

s~ de paylamak istiyorsunuz!... Adalet. 
dediğiniz bu ise ..•. 

- Adalet, sizin zannettiğiniz gibi öy
le çabuk kandırılmaz, Burdonl Nitekim 
bu sefer de i§in aslını anladı. sizin bü.. 
tün yaptıklarınızı meydana çıkardı. 

Kayın babanızla kaynananızı siz zehirle 
mişsiniz. 

Oteki dona kaldı .. Komiser devam et. 
ti: 

- Burj'daki eczaayı gidip gördüm; 
o sıralarda siz gidip bir şişe topisin al
mışsınız .. O işin meydana çıkmadığım 
göt ıince bır üçWıcü cinayete kalkışunıı. 
Dört yüz bin tıangm sızin eliruze geç.. 
mesi için karınızın de ölmesi lazımdı. 
Bu sefer başka bir eczaneye gitmış, ıe.. 
biri oradan almı3-'11nız. Başlamışsın12 ~ 
nu yavaş ya\aş zehirlemiye.. Kadının 

son zamanlarda mide ağrılarından §i· 
k~yet ettiğini bütün komşular söylüyor. 
Nihayet karınıza bol mıktarda zehir 
vermi~iniz, kendi kahvenize de birkaç 
damla koyup içmişsiniz. Sizi. karınızın 
hatmisine ilaç koyarken görenler var. 
inkara kalkmayın. ltirai ederseniz ceza 
ruz daha hafif olabilir 1 
Doğrusu komiser de bwılan korka kor 

ka söylemişti; çünkü ne eczaoyı bul
muştu, ne de Burdon'u, karısının finca 
nına zehir korken gören olmuştu. Fa.. 
kat beriki sapsarı kesildi: 

- Merhamet edin, merhamet edin ..• 
Karım bana çok eziyet ederdi, ne yapa 
yun? ... demiye başladı. 

ltirai etti, her şeyi olduğu gibi anlat 
tı. Komiserin tahminlen hemen tama. 
mile dÔğnı çıkmıştı .• Şişman herifi .tev
kif edip hemen bir otomobile bindirdi, 
Burj'a götürdü, istintak hfil<.imine tea. 
lim etti.· 

Nikoia Burdon on sene küreğe malı. 
kOm oldu. Kamı hAIA bir karınca gibi 
yaşrunakta devam ediyor. ara sıra mide 
alnlan çeker: Kocasından kalan yegi.. 
ne hAtıra budur. 
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Hayalini arıyorum ! 

Vatandaş 

Diyor ki: 
Anamur Maliye kasasın-

--. ~ŞK ve HDS ~o~~ND -
Yazan: Huseyın Zekı 

Yapağı yıkanan 
suyu insanlar 

içemez ı 
Şu ilk satırları yazdığım saatte, ihti

}'ar bir adamım; daha doğrusu eskimiş 
bir adam .. Yapyalnızım: Ne karım, ne 
rnetrcsim, ne akrabam, ne dostum, ne 
de düşmanım var. Hatta hiç bır ıstıra
bım, hiç kederim yok 1 Yalnız hatıra ... 
O kadar ... Bu hatıra, çar~abul: uçup 
gitmesin diye. şimdiki zamanı unutu • 
yorum. Mevsimleı, beklemediğim halde 
biribirini takip ediyor; ve bunların ge· 
lip geçolC'•ine hiç müteessir değiliın. 

'Yağmur yagıyor; soğuk oluyo.r, sıcak 

.oluyor, yeniyeni şeyler icat olunuyor; 
hepsine lakayd m. Dostlarım beni ko
nuşturmak için neler yapmıyorlar; bii
tün suallerini saşkın bir nezaketle kesip 
atıyorum. 

Esld bir aı kaclaşıma rastlasam, so
ğuk soğuk yüzüne bakıp ge;;yorum .. 
Bu topraga, artık, yalnız yaşamak adeti 
ile bağlıyım .. 

Kendini öldür:r.ek, en son bir aşk ha
reketidir. Halbuki ben, artık sevmer. 
hissinden mahrumum: hatta, bir za
manlar beni cerbetmiş olan zevklerden 
de .... 

Evet, intiha:- etmiyeceğim: bahfrnı 

nihayetine kadar takip edeceğim. ölü
miln, yama dolu n evcudiyetimin baka -
lım neresine vuracak diye, r.:ıerakla, ge
Jccegi dnk'kayı bekliyorum Kalbim mi 
olacak, başım mı, midem mi, ycksa ei 
gerler:mi mi? Bir anda yıbcak mı. 
yoksa ıst•rab mı verecek? Şimdiki hal
de, vücudum yerinde .•. Bu işte bir yan
lışlık var: Bu vücud, mes'ud, rahat bir 
adamın olmalıydı. 

Dünyada ne kadar aciz insanlar var
dır ki, hala, nefsani zevkleri tatmak is
terler; hazım gil~lüğüne müptela oaln
lar, meselfi plav, makarna, yemek arzu 

sundadırJar; kalbi olanlar, koşmak is
terler ... Benim sıhhatim, o kimseler için 
bir hakaret değil de nedir? Vücudu ko
ruma kanunlarına daima riayet ederim. 
~ir ayyaş çocuğu olduğum halde, mesela 
rakının zevkini alamam. Genç iken tü

~ ü." al~mıyacak kada.r parasız olduğum 
ıçın, cıgara içmeğe de alışır.ad•m. Mut-
1 •ka yiırüdüm. Gece olur olmaz yatar, 
uyurum ve şafakla beraber kalkarım .. 

ı-
"S vahı:iler arasında bir medeni, en, ıı • 

ı.,riçinde bir insandın .. Mtlsterı-
hayvan" . 

Ahmet Ali! Ahmet Alı .. Bu, 
tıane uyu, ". • . 

. d m. hoı: bir isım degıl .. Fakat 
benım a ı • ıı 

Mersinm Bahçe mahallesinde soğuk 
sıt caddesinde ve etrafındaki evlerde 
belediye suyu yoktur. Burada otllran. 
lar hayı•anlarını sokaklardan akan kendim bulmadı:n 'ki.. 

. · drrc suyunda sular; ve yemek kapla. 
birinde kendime baktım. rını, çamasırlamıı bıt su ile yıkarlar. 

Aynanın • 
'kkatle tıraş oldum.. Bı}'lklarımı. ]Jatlfi bir kısmı bıı sudan içer ve bu 

Çok dı . .. . d l .. .. dasına gore kestım; uzerın e sıt ile 1.•tkamrlar. 
gunun mo .. .. • ka .; 

ki.ımecikler bulunan, gumuşı, r- Topraktepc arkasmdan gclnı bu sıı. 
san k arlarımı taradım.. Yüzüm 
nıalcarışı s '.I da l:rrgıin J0.15 kamyon dolusu )'O• 

V 
b rundan dudak kenarlarına 

z..ıyıf.. e u l pağı yıkanmakta, temizlenmekte ve 
'den çizgilerle oyulmuş.. bımlnrdnn çıkan im· türlii pislik bu 

gı . eli. "Sefalet buruşukları., 
şu şekle şım • . suyn korışmakladtr. Jlat•a/arw çok 

B 
ehrc hem bı.r bahçıvamn-

cliyorlar. u ~ ' . b . sıcak olduğu bu gütılrrdc bilhassa rok 
d bir şairinkıne enzıyor. 

kine hem e . G • mü1>kiil bir ı·azi;•r/e diişmiişliir bu 
• dadı:rıclan mıras.. eı ı 

Bunlar ban3 ec ' mahallelilrr .. 

kalanı tamamiyle ben.. · · / · d ""[ l ğ l d · d ' k'mlcrdi? Bılmıyorum... lıç rgı sc 111 yapa ı ar crrnın r. 
Ecdadım ~ r babamla annem ara- tıizc )'akın bir yerinde yıkanmalı t e 

Bununla bera ~;akaşalar ve tesadüfen bö,•lrcc acil sıhhi bir tedbir alındık- ~ 
sındaki baıı. m:a azete parçası saye- tan soma bu cvlrrc de su tıerılmelidır. 
bulunmu§ bır ç g ·f Ef d. h k MERSiNLi . babası şen en ı a • 
si•ıde annemın ' b.ld' 

1 ~ mat toplaya ı ım. ::-:::::~-~-:=::-::-:::::::::-~:=::=::::=-===-~-::::::~-::: 
kında bazı ma u . de bir kaç gün. 

.. . t gazetesın • 
Basıre " olmuştu. Bahçıvan· 

manın kahramanı . . • 
za • u "i• adamı., ımış .. Fa-

daha dogrus " . 
n•ış. . de iş bulama}'lnca. bır 
kat memleketın "ki kuruş olduğu 

1 ebindc otuz ı 
s:ıba 1, c ıcnuş ve tstanbulun çok ya-
halde yol~ ç'. de güzel bi.r iş bulmuştu . 

bi koyun 
kın . r . bahçeye bakmak ve bir köşke 
Vazıfesı, k · Köşkün yeni sahibi, 
bekçilik etme tı. 

b" bir ~dındı. 
ecne 1 gayri meşru evlat getirece-

Dilnyara ~. . 
k 

.. cküne ne zaman gelecegı bellı 
~· •çin Oıı 
gı 1 • '. şerif :Efendiye. bahçıvanlık va-
d~ğil·d~ulao adam, mal sahibi hesabına 
"ıfesı "h' b' d" .. . Efendiye mı.: ımce ır para ver ı .. 
şerıf • . . . t 

Esrarı 
muhafaza etmesı ıçın yemın e -

tirdi. 
Fazla bir ihtiyat .. Zira, eŞrif Efendi, 

.. 1temen dilsizdi. üstelik çok kim-
heıne•· . 

.
1 

1conuşmazdı da .. O tarıhte, otuz 
se ı e f da kadardı. Uzun boylu, zayı ve 
yaşın korkutacak kadar çirkindi. 
insanı . 

ın yedi ay toprak belledı, çapa 
Taınakt' biı"ti: köşkün bahçesinden 

tı e ı. 'ı; 
yap ' ık:1'1adı. Mal sahibi her ay mas-
d·şarı ç eve lazım olan eşyayı, velhasıl 
r:ıflarıı~ı, nı görüyor. gönderiyordu. 
h jhtıyacı 

er ay sonra, Şerifin annesi de 
Bir k:ıç d" O . erif onu çok seve.r ı. na mun-

gcldı .. Ş mektuplar yazardı. 
taıaınen. ı k b'• . ğlunun yanına nç ı tan ı.· 

A ... nesı ,o 'f k . . 
" d geldi. Şerı ço sevınmış-

k" bir hal e .... d" O ın . . kendi ,.dasına gotur u. -
. Annesını 11· . O tı. . g~raştr. tese ı ettı. nun 

da besledı, u . 

Kuşadasında 

Sıtma hastahğı 
artıyor 

Tütün mahsulü bu yıl 
~ok nefis yetişiyor 
Kuo:adac;ı, (husuc;i) - Me\·sim dolayı

sılc kazada sıtma ha talığı hcrgim biraz 

daha artmakta ve bunun önüne geçmek 
için de alınması lazımgelen tedbirler, ge
rek koca bir kazada tek doktorun bulun. 
ması ve gerekse bu doktorun emrinde 
miktarı kafi kinin vesairenin mevcut ol. 

maması yüzünden alınamamaktadır. 
Hem belediye ve hem de hükfunet he. 

kimliği \"azİfesine bakan doktor, muay. 
yen zamanlarda köylere giderek hastala. 
rı muayene etmekte fakat bu ihtiyacı kar 

şılamamaktadır. 
Kaza kö) !erinde de sıtma mücadele 

tec;kılatı hudutları içine alınmak sureti
le ·bu hastalığın biran C\'\'el önüne geçil

me i l!lzımdır. 
Bu yıl kazada tütün mahsulü geçen se. 

nelere nisbeten az olmakla beraber, ne. 
fac;ct itibarile çok daha iyidir. Hattfı bu. 
rada yıllardanbC'r1İ tütünci.ılükle uğraşan. 
lann ifadesine göre, bu seneki kadar ne.. 
fis tütünün senclerdenberi yetişmediği an 

laşılmaktachr. 

dan 10 bin lira çalındı 
Veznedar kasanın anahtarını kaybet
mişti. Kosa kırılınca iş anlaşıldı 

Vezneda.ııroa odacı 
zaını aıDtana aDon<dlo 

Mersin (husust) - Anamurda maliye 1 
kasac;ından on bin küsur lira çalınmış. 
tır. Anamur ınalıye \eznedan Tahir 

mesuliyeti altında bulunan kasanın analı 
tarım kaybetmiş ve maaş verileceği için 

araştmnalar:ı rağme11 anahtarı buluna.. 

mıyan kasanın kınlmasına karar \'eril. 
miştir. 

Salahiyetli memurların huzurile kasa 
kınhnca içinde bulunması lazım gelen 
10 bin 300 liranın çalındığı görülmüştür. 

Mahallir.de derhal tahkikata başlandığı 
gibi hadise vf ıayete ve def terdarhğa da 
bıldırılmiştir. 

Vilayetten tahkikat için tahsil şefi Sey. 
fi Anamura gönderilmıştir. 

Verilen malQmata göre ilk tahkikatta 
veznedar Tabirle anahtarlar kaybolma.. 
dan bir gün evvel Tabirin e\inde yatan 
maliye odacısı zan altına alınmıştJr. 

Paradan 8 bin lirası şüphe edilen şa. 
hıslarda bulunmuş olduğu söylenmekte
dir. 

8150 lira 
dağlarda 

çalan kavas 
yakalandı 

Izrn:r (Hususi) - Geçenlerde Jmıir yün mensucat Türk anonim §İrke.. 
tine bir hırsızlık olmuş ve şirket kavaslanndan Süleyman çavuş bankadan 
şiıket namına aldıb'l 8150 lirayı aşırıp ortadan kaybolmuştur. 

Zabıta o zamanlar Süleyman çavuşun izini bulmuş ve takibine zabıta 

memurlanmm sevketmiştir. Bu tahant memurları, Dinar kazası dahilindeki 
da~larda yaşıyan yürilklerin arac;ma kadar sokularak Süleyman çavu~ ora. 

da yakalamı~ardır. 
Çaldığı para Süleyman ça\ıışun üzerinde bulunmamııatır. Fakat Süley

man çavuş lzmirde bankadan parayı aldıktan sonra ev,·eıa memleketi olan 
J:ğirdire kaçtığını. 5000 lirayı orada amcasının oğluna verip saklattırdığmı, 
iiç bin lirayı da başka birisine verdiğini söylem~ştir. Taharri memurları, pa
rayı \'e saklayanı bulmak üzere Süleyman çavuşu da beraberlerine alarak E
ğirdire gitmişlerdir. 

fi, .......... y•;;;tt;~-;;;;;-;;;;.--.. ···11 . :. -·······················--------.. ··--·-·-··-·*"· 

Kfitahyada -· Hlektrik santralı 
tetkikleri 

Kütahya, (Hususi) - Elektrik işlen 
etüd i~eri genel direktörü Hamdi, ya
nında t;ir kimyager bulunduğu halde ge. 
çenlerde §Chrimizc gelıniştir. Genel di. 
rektor bilyük elektrik santralı ve kimya 
fabrikaları için etüdlerde bulunan fen 
heyetiyle temas etmiştir. 

Hamdi bu muesseselerin k"Urulması ta. 
sarlanan Akköprii, Ba~eğirınen, ve ya_ 
kınlarım tetkikten geçıırdiktcn sonra dön 
müştür. 

1 Kliçiik Haberler 1 
-~-• Mersinçle umumi mağazalar inşa e. 

lladiselerin "meşum netice., ismini 
verdikleri ölümden korkmuyordum. 
Evet. şüphesiz korkmıyorum. Lakin 

~~ndi kendi~den nefret ettiğim için de
gıl ... Kendi kendim için bilakis hoş bir 
arkadasım. Kendime. beni heyecanlan
dıran veyahut neşelendiren bir çok hi
kayeler anlatmasını bilirim. 

Fikirlerimi intizama koydum. Beni 
can sıkıntısından kurtaracak olan haya
tımı anlatacağım. 

Ölüm akl ma ~eldiği vakit yalnız bir 
şeye canım sıkıl: yor: Kendimi terket -
mek, l:cndimden ayrılmak.. Ortadar. 
kaybolmadan evvel, kendime veda ede
ceğim. 

ra .. .. kazancını sadettı. 1Jç ay 
uğruna butun iz kadmdan hiç bir ha-

esrareng 'f . sonra, . "zerine Şerı • annesıru 
1 emesı u • 

ber ge m rasına aldı. zorla köş-
'"thiş kolları a d'" 1 o mu d na götür u: yer eş-.. el o ası 

klin en guz. . koldu. Yemek odasın· 

Köyliıler, az mahsul almak sur<'tile gör 
dükleri zaran yctiştırdikleri tütünün ne. 
fasetile telafi edeceklerdir. Tahmine göre 
bu yıl Kuşadac;ı ti.ıtünleri bu cİ\'arda bi-
rincili~ıi kazanacaktır. 

1 

l(ıışadasında denizin öyle koy ııe kıım. 
sal yerleri ı•ardır ki mıikcmmtl bir plaj 

~ beğtndiği gUllerden büketler yerini tular. Kuşadası sa/zilleri biitıin 
yaptı .. Öyle baktı ki, herkes. ihtiyar 
kadını evin sahibi sandı. Llikin bir ge- Aydm civarının Plôj ihtiyacını karşıla • 

dilmcktcdir. Umumi mağazalar müdürü 
l 'ahri ve mürakip Hüseyin Mersine gL 
derck inaşatı tetkik etnıışlerdir. Ma~aza 
!ar iı;in yeniden bir kısım arazinin is. 
timHlki icap edccel:>i sanılmaktadır. 

• Adana hapishanelcreindc bulunan 
ağır cezalıların yekfınu 315 şi erkek; ıı i 
kadın, 2 ~ tOC\lk olmak üzere 328 oldu
ğu' c me\'kunann da 126 olduğu anlaşıl
mıştır. 

. d' Kendısı uşa 'k 1 .. ur ı. . T va1et ta ım arını, gu· 
h. et etti· u . 

da ızm altın çerçevelı tablola-
müş takımlarını, mrine amade kıldı. 0-
rı. fotoğrafları e . 

ce köşkün hakiki sahibi çika geldi. Bah- \ 
çıvan karşıladı. 

(Sonu l' ar) 

maktadır. Resimde K1qadasının güzel 
kumsalından bir köşe görülmektedir. ı 

·- -- -- . B'lecil:te geçirdim. 
:;ocukluğumu doğduğum şehırde, ~ ilk acıyı, bey-
Kalb!mde, bir yılan gibi çöreklenen ~arar verdiğim 

nimi bir kurt gibi kemiren sırrı anlatmağa gözlerimin ö 
,_ k .. .. hatıraları . 

bu daı;;ı <:da çocukluğumun butun asadığım. daını·• 
.. d 1 . . . d ahat rahat y ıı • • b'-nun e c.:n anıyor; ıçerısın e r . . . . eviıaızı, ı. 

k. mınıınını . 
ıölgelerle <lolu daracık sokakta 1 

1 aknn ufacık bır 
· · d cırıl şırı 

tarafında mısır ekili ve içerısın en :s .. rür gibi oluyorum. 
su arkı geçen küçük bahçeyi tekrar go b" 'kı"lanın önün-

. 'b' gelen ır ıı • 
Bana dünyanın en büyük bınası gı 1 "ttig"imiz mektebı 

k koşa gı 
d .. n arl:::ıdaslarımla beraber oşa b' mı·-1..ıerc oturan ' - . 1 ır ı.,.. 
hatırlıyor, elinde kocaman sopasıy e k ''Elif küsün en, b: 

•. .. 5 raJanara 
başı sarıklı kalfanın onune 1 •• gene i~idiyorum. 

'k seslerını ld" , .. 
kese bin,. diye bağıran çocu lu bir adamdı, Pe oz.u 

Babam ortahalli. sok namus ~ ır ve severdi. Her 
- ·ı herkes len 

1\1 ustafa Efendiyi Bılt:cı.{te d rıkan akşam ezanı 
ev' en :s • 

sabah n:ımazmı kıldıktan sonra k eve gelen bu çtmber 
'"kl • kapayara . okunma:lan evvel du ;anı . d nnem ve ben 11evgı mı, 

• .. iın e a . . 
sakallı, 'lba:ıı sarıklı adamın on 

1 
am~dığımız bir hıslt. 

- ·yice an ay " . 
yoksa korku mu olclugunu 1

• • • keınlenin üzerıne ko-
. ·1 . ufak bır ıs 

diz çöker. ·~rı;ıne c<'vrı mış d toplanıp yemek yer-
k . . . etrafın a d' 

nan bir bn ır şınının .. 1 <Te cesaret edemez: ık 
. 1. bile sov cmec. .. 

ken a 'Tzrrr• .. ı a"'ıp hır ke ıme · • 'derdim frensın-
, . . . • ~ ın dukkanına gı . ~ 
Ara~ır3 Hr l'? ıçın babam . kokulu baharların. pey. 

k. b ı:ukların. garıp 
de çarık13rın. ren ı on . B'l -ik alacasındc:n, Bur-

·ı bezınden. ı e~ 
a:rden ,.,.•<ere, Amerı ·a·ı . . · beti olmıyan bin 

• . 'bi . 1 hıç bır munasc 
ta ipekliler:ne kadar bırı rıy e d b tahta kcpen\:li tahta 

. . . na sııalan ıgı u • ' . 
bir çcşıt ıo-;vanın 'an} a . d ba daş kurmuı nargı-

• . d ı.~b m peykesın e ' peykelı dukl.an a uca a 1 

• • BEN Katil 
Kısa roman 
-1-

Nakleden: Muzaffer ESEN 

? 
• 

lesini tokurdatarak oturur, yahut b;r ahbabiyle konuşur, ve 
ya bir mÜ§terisiylc tok, fakat tatlı sesiyle pazarlık ederken 

bulurdum. 
1ptid3i mektebini bitirdiğim sene babam, kendisi gibi es-

naf olma:nı istemediğ:nı söyledi, bir eylul günü beni elimden 
tuttu, aşa~ı malıailedeki idadi mektebine kaydettirdı. ' 

Brn !;ıu mektebe g:dip gelirken ci an harbi koptu, babamı 
askere aldılar, uiıkkan idare etmek, evi beslemek işi omuzla. 
rıma rül': kncl!. O vakit on yedi yaşındaydım: • 

Babam askere gitti ve bir daha gelmedi.. Harbin ikinci 
senesind"' Çanal:kalede şehit olduğu haberini aldık. 

Aradan kısa bir zaman geçmişti, beni ıde askere aldılar, 
Erzurumu~ donduran kışlarını, Suriye:ıin kavuran yazlarını 

gördürn. İki <lefa hafifçe yaralandım. 
Hastanelerin ilaç k~kan koguşlannda geçen istirahrıt 

ı;ünlerin:len sonra gene siperden sipere, cepheden cepheye 

dolaştım durdum. · 
Mütarel:c oldu. Terhis olunarak yuvama geldim. Artık 

yirmi yaşında, esmer çok yakışıklı bir gençtim. Babamın dük
kanında ka.an bakiyeyi tl')pladım. fşe başla:iım. 

Fakat milli milcadele baılamış, eli ailih tutan her Türk, 

yurda saldıran düşmanı kovmak için yeniden harbe ko 
Ben de dilkkSnımI kapaclım, anamı Tanrıya et §m~u. 
Tekrar asker ccağına, cenge koştum . 

eman ettim., 

. Dört se~~ dt ~öyle geçti .• Bu ldört sene içerisinde bir defa 
bıle anamı gormedım Bilecigwin iı:gal ed'ıld' -· · • . • ~ ·gını, annemın mu-
hacır olduğ~nu, kademe kademe geri çekilere-k, Eskişehirc, 
~fyonkarahısanna, nihayet Burdura sığın!dığıru arasıra aldı
gım mektuplannıdan öğreniyordum. 

Nihayet b:.!yük zafer geldi .. Büyük zaferden sonra Trak
yaya geçen orduda idim. Sonra terhis olunduk ve 1stanbula 
geldim. 

İlk işim annemden bir haber almağa çalışmak oldu. Bur
durda adr sine telgraf çektim .. İstanbul sokaklarında manasız 
~ir dolaşm:ı ile geçen bir günden sonra yattığım Bilecik ote. 
lıne geldiğim vakit telgrafımı geri gelmiş buldum. Arkasında 
kurıun kalemle ve okunmaz bir yazı ile şu cümleler yazılıyı:iı: 
''Mürseliinileyhi vefat etmiş olduğundan mahrecine iade. ,, 

Bu haber beni öldürdü .• Dört karyolalı pis otel odasında 
karyolalar üzerinde oturmug yarenlik eden insanlann evvela 
şaşkın, ronra acıyan bakışlanna aldırmaıdan, beni teselli için 
arayıp buldukları sözleri dinlemeden gözlerim yaşlarla du
manlı, hıçlara, hıçkıra ağladım •. Annem benim için her §eydi. 
Beni mazideki varlığıma bağlayan bir tek bağ, benim en tatlı 
çocukluk b:ttJram annemdi .. Babama hürmet etm.i , fakat on
dan dai~ korkmuştum .. Annem benim için bitmez, tükenmez 
bir 8evgi kaynağıydı .. O benim üzerime titrer. ben onu anla
tılınası imkansız bir sevgi ile ıseverdim. Falcat şimdi o yok t>l 
muıtu. '(Samı Var). 
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KAVGA 
Vazan: Jack London 

Koca Jim Belden haddizatında ga
yet tabii olan bir mütalea yürüttüğü 
sırada bunun neticede neye varacağı. 
nı aklından bile geçil'memişti. Sadece 
bazı nehir buzlarının pek garib oldu
ğundan bahsetmişti. Lon Makfan da 
"'dib buzu., denilen ve nehrin dibinden 
yükselip gelen buzun daha garib, da
ha gayritabii olduğunu ileri sürmüş
tü. Etraftakilerden Betils adını taşı • 
yan adam bu sırada söze karışmış, şi- 1 
malde "dib buzu,, diye bir buzun 
mevcut olmadığını iddia etmişti. İşte 
kavga böyle başlamıştı. 

Sözünün nakzedildiğini gören Mak
fan sesini bir numara yükselterek Be· 
tilse hitab etti: 

- Bunu sen söylüyorsun ha! sen ki 
bu kadar senecir buralardasın! ayni 
kabdan az mı yemek yedik! 

Betils ısrar etti: 
- Canım, sen onu bunu ne karıştı. 

nyorsun, akıl var, mantık var. Su da
ima buzdan daha sıcaktır. 

- Sen ona ne bakıyorsun! 
- Ne bakıyqrsun olur mu? madem-

ki henUz mayi halindedir, buzdan da
ha. Sicak demektir. Sen ise suyun dib
den donmağa başladığını iddiaya kal· 
Joyorsun. 
· - Ben yalnız "dib buzu" ndan balı. 
!ediyorum. Kış çökerken hiç kanon 
ile nehir boyunca nkmadm mı? Su 
gayet berrakken sanki birdenbire bu
lutlanır, dibden pJlte halinde yumu
pk buz parçaları yükselceğe, kano. 
nun etrafını sannağa başlar. Bir an 
içinde nehrin yüzü bembeyaz kesilir. 
işte 'dib buzu" denilen de budur. 

- Sen bunu muhakkak kanonun 
kıçında uyukladığın zamanlar gör -
müşsündür. Oğlum o pelte gibi buzlar 
nehrin dibinden değil, nehre akan kol
lardan gelır. Sen daha. onun farkında 
değilsin! 

Bctils sobanın etrafındakilere göz 
gemirdi. Onlardan yardım umuyorda 
Lakin kimse a~ı açmamış, onu Lon 
Makfan ile karşı karşıya bırakmış -
lardı. Diliyle dudaklarım ıslattı, yut
kundu, tekrar söze başladı: 

- Mantığı filan bırak bir tarafa. 
Ben sana gözümle gördüğüm bir şey
den bahsediyorum. Geçen soubahardı. 
Sitka Charley ile beraber kano ile 
Fort Reliance'dan doğru geliyorduk. 
Güzel bir sonbahar günüydü. Güneş, 
etrafımızda yükselen çamların arar 
sından süzülUp iizerimize dCıh-ülüyor
au. Velhasıl hcpimL~in bildiği gibi 
tam buralara has bir sonbahar günü 
idi. Nehrin kıyıları danım.ağa başla -
mıştı. Hiç rüzgar yoktu. Kuru, ciğer
lerimizi yakan bir soğuk vardı. Isın
mak için padıllarımıza yükleniyorduk. 
Kendimizi akıntıya koyuvermiş, neh
rin tam ortasından aşağı doğru akıp 
gidiyorduk. Etrafımdaki sessizliğin 

hüznü üstlirue çökmüştü. Tam bu sı
rada kırmızı derili arkadaşımın ha -
ğırdığını işittim: 

- Lon Maktan, aşağıya bak! 
Diyordu. Hemen kanonun kenarın -

dan eğilerek nehrin dibine doğru bak
tmı. Bir de ne göreyim, ''dip buzu,, 
<!iye o zamana kadar adını iııittiğim, 
fakat hiç görmediğim bir buz taba -
kası dibdcki kaya parça1arına yapışık 
bembeyaz bir tarla gibi suyun dibin
de duruyordu. Sitka da ben de orala
rın yabancısı değildik. Buna rağmen 
bu manzara ikimiz için de yeniydi. 
Gözlerimiz nehrin dibine takılı kal
mıştı. Sonra birdenbire rakid, b~rrak 
nehir suyu süt gibi beyaz bir renk al
mağa başlamıştı. Etrafımızı dipten 
su yüzline doğru yükselen pelte gibi 
buzlar sarıyor, buz parçaları suyun 
sathına çıktıkça gitgide büyüyen mil
yonlarca parlak daireler çiziyorlardı. 
Bu, öyle tuhaf, öyle gıı.rib bir buzdu 
ki, buzdan ziyade koyu bir dondurma
ya benziyor, sakız gibi kanomuzun 
altına ve padıllnrımıza yapışıyordu. 

Ayni yerden o mevsimde belki yüz 
defa. daha geçtim. Fakat öyle bir man
zaraya bir daha raslamamıştım! ı 

Lon Makfan susmu~tu. Betils ba
ridane: 

- Şimdi buna inanacak mıyız? de
di. Muhakkak o günkü ışık senin gö
zünü alınıştı. Bugünkü soğuk da ga
liba diline dokundu. 

- Gözümle gördüm, yahu. Sitka 
burada olsaydı, sözümü tasdik ederdi. 

- Nede olsa mızrak çuvala girmez. 
Havayla hiç teması olmıyan dib suyu
nun nehrin üstünden evvel donması 

akla sığmaz doğrusu. 
- Yahu, gözümle gördüm diyorum 

sana. 
BE:tils artık kızmağa başlamıştı: 
- E anladık be! gözünle görmüş 

ohnan işi değiştirmez. 
- Ne demek istiyorsun yani? sö

züme inanmıyor musun? 
- Evet, inanmıyorum. Ben evvel! 

tabiata, sonra da mantığa inanırmı. 
Lon tehditkar bir hal takınmıştı: 
- Demek ben yalan söylüyorum 

ha? git de o yerli karına sor bakalnn 
yal:ın mı doğru mu? Söylediğim ha
kikattir, anlaşıldı mı? 
Betils iini bir tehevvürle köpürdü. İr
landalı bilmiyerek onu rencide etmiş, 
can alacak bir noktaya temas etmiş
ti. O, filvaki bir Rus kürk tilccarının 
kızıyla evlenmişti ve bu kızın anası 
da Mulatolu, yani Jukon'un yerlisiy
di; lakin onun aldığı kadınla alellde 
yerli arasında çok fark vardı. Bu öy
le bir farktı ki, onu ancak şimalde ya
şıyanlar idrak edebilirlerdi. Kızgın

lıkla: 

- Evet yalan söylüyorsun! dedi. 
Lon Makfan yerinden sıçradı. Şid

detli bir yumrukla Betilsi yere serdi. 
Hemen etraftakiler yerlerinden fırla
mışlar ve araya girmişlerdi. 

Betils yavaş yavaş ayağa kalktı, e
linin tersiyle ağzının kanını sildi: 

- Bu yumruklaşma işini sen icad 
ettin Lon! seninle kozumuzu payl~ 
şacağız. 

Lon Makf an yumuşamıştı: 
- Bana da şimdiye kadar kimse 

yalancı dememişti, dedi. 

Borcunu ne şekilde edaya hazırsan 
sana yardıma amadeyim. Nasıl kola
yına ve işine gelirse! 

- Hfila o 38 kalibreyi yanında. ta
şıyor musun? 

Lon ba§ıyla tasdik etti. 
- Ama daha. büyük çapta bir ta. -

banca bulsan iyi edersin. Çlinkü be • 
nimki sende ceviz kadar delikler aça
cak. 

- Hiç tasalanma. Güneş ışığım se
nin içine en evvel ben sokacağım. 

Hem kurşunlarım kemiğine değince i· 
çinde yassı kadaif gibi yayılacak. 

Seni ne zaman bekliyeyim? nehrin ke· 
narı bu iş için hoş bir yerdir. 

- Ala! bir saat sonra orada bulun. 
Seni çok bekletmem. 

- İkisi de kalın eldivenlerini giye-
rek binadan çıktılar. Arkadaşlarımn 
tevbihleri kulaklarına girmemişti. 

Hiç yoktan bir mesele de çıkmıştı". 
Ukin onlar öyle adamlardı ki arala
rında çıkan u!aktefek münazaalar ek
serıya kanla kapanırdı. Haşin tabi -
at, sürdükleri tehlikeli hayat onların 
ahlaklarına da tesir etmiş, onlara hu
şu.net, aksilik vermişti. Bundan baş
ka mevsim kıştı. Orada hareketsiz, 
mahsur kalmışladı. Yiyorlar, içiyor -
lar, lakin alıştıkları hareketleri yapa
mıyorlar, enerji sarfedemiyorlardı. 
Onun için hepsi, sonbaharda kovan
ları fazla balla dolan arılar gibi, ga
yet asabi olmuşlardı. Oralarda kanun 
yoktu. Atlı polis ise istikbale ait bir 
şeydi. Herkesin kendine göre bir öl· 
çüsü vardı. O ölçü aşılınca bunu şah
sına tecavüz sanıyor, karşısındakine 

ona göre bir ceza reva görüyordu. 
Kimse kimsenin i~ine karıştığı vaki 
değildi. Orada herkes kendi kozunu 
kendi paylaşmakla mükellefti 

Koca Jim Belden kampı alelacele 
bir içtimaa davet edildi. Skruk Maken 
çi içtimaa riya.set etmek üzere seçil
mişti. 

Rubo babaya. da haber salınmıştı. 
Vaziyetleri pek naziktL Bunu hepsi 
biliyorlardı. Bu düelloya ancak gUç 
kuvvetiyle mani ola.bilirlerdi. Halbuki 

-.::t .. -... - ~-: 

Boz casus'un anlattıkları 
• Mukabil casusluk ne 
' nasıl çarpışılır ? 

ABtaınıldleın te3effcını kalb>D<.OSlUJ g~çen evo şlYı~lhle 
UJıyaırn ldl u ruy~ır<§J IYlö <e\9'1 ifil sa o=u n ~a ta lb>Do 

!§>Dır Dlhltnyaır(Q'Jo, fakaı'lt au 

m~ıraklluso 

Diler bir macerasını gene kendi al. 1 
z.ından naklettilimiz. ''Boz Casus,, bu
gün daha meraklı bir hatırsanı anlatı 
yor. Umumi harbin uzun müddet ka.. 
pah kalmı§ casusluk esrarından birini 
daha ortaya koyan bu lıatı1'ayı heye.. 
canla okuyacaksınız: 

Son senelerde casuslara dafr birçok 
şeyler yazıldı. Fakat "mukabil casusu 
teşkilatından pekaz bahsedilmi~tir. 

Torpidoya karşı torpido muhribi neyse 
casusluğa karşı da ''mukabil casusluk,. 
odur: Daha doğrusu, örümcek ağı sineğe 
neyse o ..... 

Umumi harp esnasında, mukabil casus 
olarak, memleketim hesabına bir vazi !e 
almıştım. O zamanlar lngiltere casus do

luydu. Garsonlardan, berberlerden, ga.. 
zete müvezıilerinden tutun da hizmetçi. 
]ere, hususi katiplere kadar, hemen her. 
kes casustu. 

Polis bunların çoğunu bilirdi ve harbin 
ilk günlerinde Skotland Yard bu casus.. 
ların pek çoğunu derhal yakaladı. 

Bununla beraber, daha birç'oklan kaL 
mıştı ki, polis bunların farkında değil
di. 

O zaman izci teşkilatının a!'haşkanı ba
na: 

- Bab.rf ye nezaretinin telefon hatları

na bir suikast yapılacağından koıkuyo. 
ruz, dedi. Acaba bunların muhafazac:mı 
izcilere verebilir miyiz? 

- Hatlara izci postalan gönden:hi
liriz, dedim. Bu suretle bütün hatları mu 
hafaza altında bulundurmak kabildir. 

Ayni gün polis umum müdürü de ben6 
Skotland Yarda çağırdı ve: 

- Memleketin her tarafında casuslar 
dolu, dedi. Fakat biz bunlara, karşı müca 
deleden ve onları takipten aciziz. Adamı· 
mız y0k .. Her tarafta isyan, suikast, grev 
çıkması tehlike~i içinde bulunuyoruz. 
Lakin bunları hazırlayan casuslara karşı 
mficadele imkanından mahrumuz. 

''Sizden istediğfoıiz bize - ve mem
lekete - bu hususta yardımdır. Ben size 

mühim bir vazife vereceğim. 

Müdür, döndü, bir k~ğıt kalem aldı, 
bir şeyler yazdı, imzasını attı, mühürü 
bastı ve bana uıattı: 

- Bu sizin vesikanız, dedi. Bunu gös
terin nereye isterseniz girebilirsiniz. Bü
tün polis bizim memleketteki casus teş

kilatı ile miicadelededir. Onlar casus, 
siz mukJbil casussunuz. Yaptıklarını bi.. 
ze, ancak netice aldıktan sonra bildirecek 
siniz. Siz yakalarsınız, ben öldtirürüm.. 

O ana kadar bir tek kelime söylemeden 
polis müdürünün sözlerini dinledim. On-

böyle bir hareket arzularına pek uy
gun olmakla beraber düşüncelerine 

aykırıydı. Onların küflenmiş iptidd 
teamüllerine göre yumruk, yumrukla. 
temizlenirdi. La.kin, Betils ile Mak
fan gibi iki iyi arkadaşın biribirleri
nin kanlarını dökmelerine de bir türlü 
içleri razı olmuyordu. Döğüş davetine 
icabet etmiyeni alçak, korkak ct:ye 
damgalarlardı. Halbuki şimdi böyle 
bir daveti kabul etmenin de doğru bir 
hareket olmadığını görüyorlardı. 
Dışarda Lsitilen ayak patırtıları ve 

bir tabanca sesi müzakereyi inkıtaa 
uğratmıştı. Kapı açıldı, içeriye, elinde 
elan namlusundan duman tüten bir 
Kolt tabancası oldu~ıı halde Meylmut 
Kid girdi. Gözleri neşeli bir ışıkla ya
nıyordu. Tabancanın topundaki boş 
kovanı çıkartıp yerine dolu bir kur
şun korken: 

- Vurdum keratayı! dedi. 
Şimdi bütiln ba~lar ona dönmüştü. 

Arkadaşlarının merakını görilnce 
Meylmut izah etti: 

- Senin h"'ôpeITTni vurdum Skruf. 
- "San dişi., mi? 
- Hayır, kulağı kesik olanı. 
- Hay Allah! onun bir §eyi yoktu. 
- Çık dışarı da. bak bakalım var mı 

yok mut 

dan sonra da, elime k~ıdı alıp, selfun vr.r l 
dim ve çıktım .. 

• 
Evvela, üzerime ilk aldığım işle meşgul 

olmaya karar verdim. Esasen, bu da, 
sonradan polis müdürünün verdiği vaziie 
ye dahıil bulunuyordu. 

Bahriye nezaretinin :teleton hatları ne.. 
relerden geçiyor diye pl~nlan tetkik et
tim. Birçok yerlerde yeraltmdan geçi _ 
yordu ki, asıl mühim oianr buydu. Çün
kü görünmiyen telefon tellerile rabıta te. 
min etmek daha kolaydı. (Telefon hatları 
na yapılmasından korktuğumuz suikast 
casusların t llerden yol ç.almaları ve mu. 
havereleri gizlice dinlemeleri idi.) 

Telefon hatlarının yeraltından geçeceği 
yerlere izci po3taları yerleştirdim. Ben 
de daha başka cihetleri tetkike başladım: 

Bir yer vardı ki, orada telefon hattı bir 
evin tam altından geçiyordu. Bu itibar
la da hattan çalıp e·vtin içinden dinlemek 
kabildi. 

Tahkik ettim: E\'in sahibi ihtiyar bir 
adammış ... Kimsesi yokmuş.. Sanat me
raklısı bir kimseymiş .. Evin içi kablo do
ludur diyorlardı. Bir de uşağı varmış .. 

Bunun üzerine, derhal kasabadan çık. 
tım. Ertesi gün, yanımda, gene bizim teş 
kil~ta mensup, bir arkadaşla beraber, teb 
dilikıyafet ederek. kasabaya geldik. Ken 
dimize sanat meraklısı kimseler süsü ve
rerek. 

Ev sahibi bizi büyük bir nezaketle kar. 
şıladı. Kendi!ine: 

- Çok krymetii tablolarınız vannış, 

dedim. Görmek isterdik.. Hatta. kabilse 
bazılarım da alabilirim .. 

- Maale!'ef, dedi, hiçbirini satmak ni
yetinde değilim, Fakat görmek istersenfiz, 
maalmemnuniye, buyurun bakın .. 

Dedikleri gibi. evin içi hakikaten tab.. 
lo douydu. Sanat e"erlerinden pek anla
mam: Fakat bunların hepsi oldukça eski 
ve meşhur ressamların eserleri görünü
yordu. Adamın, hakikaten ljİr resim me. 
raklısı olduğunda şüpheın kalmamıştı. 

Fakat, tablolara bakarken gözüme i
lişen bir nokta diğer şüphemi arttırdı: 
Tabloların bazıları duvara, iple değil 

de. teJle asılmı~tı. 
Merak ettim, fakat sormadım. Lakin 

ev sahibi, belki farkettiğimi anlayarak, 
belki tabloları hakkında bahsedilecek bir 
husuSiyet sayarak kendisi anlattı: 

- Tabloları böyle telle bağlamayı da. 
ha doğru buluyorum, dedi: Hem temiz 
tutmak mümkün oluyor, Üzerlerini sık 
sık silıyoruz; hem de daha c;ağlam .• 

O bunu bana, kendisinin bir keşfi imiş 
gibi, biraz da gururla söylüyordu. Bu iti
barla, ben de takdir eder gıibi: 

- Ya! öyle mi? dedim. Mükemmel! 
Güzel bir buluş! 

O zaman, böyle mükemmel bir b'.lluşu 
kendisine mal etmeyi herhalde haksızlık 
saynuş olacak ki şöyle dedi: 

- Bunu bizim Jü1 düşündü evvel .• 
- Jül kim? dedim. 
- Bizim uşak .. 
Fazla alaka gösternıedim, tabloları bir 

meraklı gözüyle tetkike devam ettıim. 
Odadan odaya geçerek bütün evi do. 

!aştık. Yalnız, çıkacağımıza yakm, bir o
daya girm~diğimizi f arkettim ve orasını 
göstererek: 

- Bu odada tablo :yok mu? dedim. 
Ev sahibi biraz duralac.JJ, sonra: 
- Orası, dedi. Jülün odası .. 
- Bir bakalım .. 
Bunu söylerken zaten odanm önüne 

gelmiştik. Onun müdahalesine vakit bı. 
rakmadan kapıyı açtım ve ttçeri girdim. 

- A! bir tab'o da burda \'ar! 
Ev sahibi ha}Tet etmiş gibiydi: Ve

yahut, ne yapacağım şaşırmıştı. Çünkü 
bana o odada tablo yok demediyse de, 
odayı göstermek istemi yerek bunu sak
lamış oluyordu. 

Haberi yokmuş g:bi davranarak: 
- Ha! evet, dedi. Uşak a~mış olacak. 
- Demek ,dedim, o da resim hevesli-

st. 
Ev S3hibi gülmekle iktifa etti. 
Tablo biraz yüks~e asılmıştı. Daha 

yakından tetkik etmek istiyormuş gibi, 

ayağımın altına bir iskemle aldım, 
tını. O zaman, aradığım şeyi buld 
Bu tablo da dı..vara tE1le asılmıştı. D 
dikkatli bakınca, tablonun yanından b · 
telin indiğini ve dıvann köşelerini tald 
ederek yere kadar gitigini gördüm. 
Anlamıştrrn: Burada gizli bir telefon 

tertibatı vardır; casus istediği zaman ta 
lonun yanına gelerek, telleri elindek!i 
lefon ahizesine raptediyor ve clinliyord• 
Bu gizli hattın yeraltmdan geçen kn 
)oya merbut olduğu muhakkaktı .. Bu 
daki tellerin şüphe uyandırmaması iç· 
evin içindeki tablolar da duvarlara teller 
le asılmıştı. Keşfi yapmıştım. Fakat bel
li ebnemeye çalıştım. Tablodan bil · 
bir heyecan alarak ayrılıyormuş gibiy. 
dim. Ev sahibi de bana bu sanat zevki
ni tattırdığı için memnundu .. 

Sofaya çıktığınız zaman, masanın üze. 
rindeki bir mektup gözüme ilişti. Mektu
bW1 gideceği yer Fransa olarak yazıl. 
mıştı. Ev sahibine: 

- Galiba, dedim. Fr.ınsız müzelertle 
muhaberede bulunuyorsunuz? 

- Hayır, dedi, Jülün mektubu. Ken
disi Fransızdır .. 

Hemen o gHn tablo meraklısı ihtiyar~ 
damla Jülü polisler tevkif ettiler. Ev sa
hibi kendisinin masum olduğunu suçu 
olmadığı anlaşrldı. 

Jülün de Fransız değil, Alman c.asusu 
olduğu meydana çıktı. Casustu, bu ken.. 
di halindeki 6htiyar tngilizin evine girme 
ye muvaffak olmu~tu. Şüphesiz ki. bu e.. 
vi, telefon kablosunun oradan geçtiğini 
öğrendikten fOnra seçmişti. Bundan son.. 
ra da mahzenden bir yol açarak kabloya 
inmek, oradan telefon hattını gizli bir 
tele bağlıyarak tam mahzenin üzerinde
li odasına çıkarmak ve orada, bir tab. 
lodan istifade ederek gizli telefon tertiba· 
tı yapmak kendisi için pek kolay olmuş. 
tu .. 

Bu, mukabil casusluktaki ilk muvaffa. 
kiyetimdi ve Skotland Yard tarafrndaıı 
büyük bir takdirle karşılandı. 

(Boz Casus bundan sonraki bir hatı. 
rasmda d:ıha meraklı bfr casusluk vaka. 
sı anlatacaktır.) 
bakıyordu. Neticede birinciliği kap
tırdıktan sonra biz de ister istemez 
ikinciliği kabullendik. 

Hünkarsuynun koruluğ'!na giııdiğim 
vakit şa§trdım kaldım .. Küçük bir ağaç 
altında ilişilecek bir yer bile bulmak ka
bil değildi. Aşağıdaki meydan, yukarı. 
daki sedler yığın yığın insan doluy!du. 
Ortadaki buyiık havuzun içi bir kavun 
karpuz meşherini andırıyordu. 

İplere bağlanmış kavun karpuzlar, 
buz gibi suyun içine sallandrrılmışlar, 
suğutuluyordu. Buradakilerin ekseri
&ini orta yaşta kirr.selcr teşkil ediyor
du. Gençlerin neden rağbet etmediği 
malum, çünkü güzel tabiat cennetinde, 
caz yok, yalnız saz vardı. 

Buradan sonra dolaştığım diğer su
larda da vaziyet ayni idi. 

Sarıyer ve Büyükdcrenin bir hususi. 
yeti de gerek burada cturanlann ve ge
rekse istanbuldan gezmeğe gelenlerin 

akşam üzeri geniş sahil yolundaki pi
yasa da buluşmasıdır. Büyükdere, Sau. 
yer arasında bu yol her gün ve 'bilhas
sa pazar akşamlan çok kalabalık olu· 
yor. 

Sulat\·!an buraya indiğim zaman şa
§ırdım, kaldun. Sulara, prnja ve bilmern 
daha nerelere dağılan halk şimdi ayni 
yerde toplanmış geziniyorlardı. 

Yolun civarmd.:ıki bütün bahçe ve 
gazinolar hıncahınç doluydu. Biiyük. 
ıdere iskelesine kadar yürüyerek gt.ldi

ğim vakit, biı vapurun hemen kalkmak 

iıı:cre olduğunu görerek derhal binldim. 
Bu güzd yerlerden böyle erken dön • 
mek olmuyor ama ne y;ıparsınız?. Içim 
istemiye istemiye, ve gözüm arkada kal 
dığı halde işlerim beni bir an evvel 
§ehre dönmeğe mecbur ediyor'-du. "Va
purumuz iskeleden kalkt•ğı zaman sa. 
hilcie teıplan:ın binlerde halk d ve men 
dil sallıyor ve buro.ların bir günlük mi· 
safiri bizleci, uğurluyordu, 



S yet - Ja on harbi 
de am edi or 

Kızılordıı askerleri generallerinin bir 

_.. llıışturulı 1 ııırtık 
~iddetli çarpışmalardan sonra, Çanku. 
feng ve Şatsaoping tepelerinıin kendi el
lerinde kalmakta devam ettığini tasrih 
ediyorlar. Diln yapılan bu göğüs göğilse 
çarpışmalar, muhasamatın başladığından 

beri vukua gelen muharebelerin eıı şid
detli.,i olmuştur. 

J aponlar, öğleden evvelki bu çarpış. 
malardan sonra, siperlerini yeniden taze 
aı;kerle tak\'tıyc etmişler ve müteakip So\' 

yet hiıcumlanna intizara başlamışlardır . 

Öğleden sonra huduttaki sükOnet, top 
s~slerile ihlal olunmuştur. Sovyet ağır 
topçı.hu Şatsaoping tepesinde bulunan 
Japon sol cenahını döğmeğe başlamıştır. 

Japon hatları üzerinde ke~if uçuşları 
yapan So\ }'et tayyareleri, dahilde yolla
ra bombalar atmışlar ve ilerlemekte olan 
Japon takviye kuvvetlerini makineli tü. 
fek ateşine tutmuşlardır. Sovyet tayya. 
rc.leri, demiryolunu da bombardıman et
mışlerdir. 

Frcı nsız gazetelerinin 
lcaları 

r:ni dinlerlerken ... emirname ... 
. bah eden Pöti Pariziyen 

Mdıselerındcn f tepesinin hakimiyeti 
azetesi, Çanku eng d 

g 1 kta olan rarpışmaların ur-. · ,,.3pı ma > 
ıçın ~ 'nk' f neticesinde milzakerelerln 
madan 1 ~şa 1 

rabilmesinden bedbin. 
iyi bir neuceye va. ki• 

. or ve dıyor .. 
ti~, gôst~o hudutlarında hastamı, olan 

Man k n~ık mahiyet göstermekte 
cidal, çok. a ~ Anlaşmazlı~n ayni za. 
devam edıyor. 

Moskovayı hem de Tokyo-
manda hem edebilecek }jir hal tarzına 
'ti meınnun kl eı· ) bukça inld~afı be enmem ı • 
doğru ça :. 

di~~ni Ml~lseden bahseden Ovr gazetesi 

d' ıor kı: 
de ı} .. , de,•let adamlarının değil fakat 

''BU ış • . 
d

. kafalarından geçeru yapan asker-
ken 1 ·ıc.; •• 1 • B . tt . idare ettı~,. soy enıyor. u \"azıye e 
ierın · · O l t daml d" ali sorabilırız: eve a an, un 
~u sulhunun üç Rus albayı ile dört Japon 
ya su 

erali tarafından tehlikeye konmasına 
gen . ~ "k "saade edecekler mı? Eger l\ıos ova ve 
(llU • h ek 1 . d' TokYO hükQmetlerı ar et erme ve ıp 

1 
maı;ilerine hakim bulunduklarını iddfa 

0
d. ·orlarsa, bunu mümkün olduğu ka. 

e I} · t · t l"d" l dar çabuk bır sure te ıspat e me ı ır er.,, --- Sahibi ASIM US 

P 
"''f'!ri\nt miidilrll Rı>fik A. ~venl?fl 

ari!\, 9 (A.A.) - Sovyet • Japonya '" 
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Türk Hava Kurunıu 
Büyük piyangosu. 

4 
.. .. k ·Je 71 Ağustos 938 dedır. 

. uncu eşıa1 
• d 

Büyük ikramiye 50.000 Lıra ır. 

Harf inkllabın
dan 1o yll sonra 

(Başmakaleden Devam) 
nın habercisi olmak şerefi, bir fA.niyi 
mesut etmiye yetiştirdi; benim bahti. 
yarlığmı bunda.o da ibaret değil: Şim
di bu hatırlayıştan Büyük Şef Ata
tUrkiln alf a.bemizi bizzat işliyerek ha.. 
zırladığı gllnler ve gecelerin insanla. 
ra harikuladeyi cisimlendiren safhaln 
rına dalıyor, BUyilk Millet Meclisin
de Tilrk harfleri kanununa rey verdi. 
ğimiz anda dUşilndUğU.mU yine dilşU
nUyorum: 

Millete veren O, milletten &lan Ol 
lşte, bir inkılapçı için gö7.den kaçı

rılmaması gereken eart: Milletin nı
ht istidadına uygunluk. .. 

Daha sonra zihnimde harf inkılabın. 
dan aldığımız en bUyUk ders canlanı
yor: 

Atatürk harf inkıllbınm baş öğret. 
menliğini yapmak için yurdu baştan
başa dolaşırken Tekirdağmdan mil
letine demigtl ki: 

"A:r. zaman sonra yeni Türk harfle. 
rile gözler kamagtrrıcı Tilrk manevi 
inklgafmın va.sıl olabileceği kudret ve 
itibarın beynelmilel seviyesini şimdi· 
den o kadar parlak görüyorum ki, bu 
manzara beni gaşyediyor.,, 

Bunu bir hayal gibi değil, bir haki
kat gibi gören, itiraf edelim ki, yalnız 
o idi. Harf değiştirmek Türkiye mU. 
nevverleri f çin İ§itilmemi§ bir ses de. 
ğildi; lakin eski harflerden Tilrk harf 
!erine geçmek için resmi, yan resmt 
ve umumi hayattan yana bir mUhlet 
verme lüzumu ileriye sürUIUrken bu
nun eıı geniş ölçüsünü yalnız ilk mek. 
tepten başlamak suretile 18 - 20 yıl 
ileriye kadar uzatanlar çoktu, hattA 
çokluktu. 

Yalnız milletini içinden tanıyan 

bir O idi ki, tek ve hakim iradesini 
duyurdu: Bize on beş yıl müddet de 
verilmiş olsaydı, on beş yıl sonra yi. 
ne yeniden başlamak lazım geleceğini 
anlatan O oldu. 

Bugün, Türk harfleri kanununun 
kabulilnden on yıl geçmeksizin, Tür
kiye gerçekten gözleri kama§tıran in
ki§afına varmış bulunuyor. 

BUyUk Atatürk, seni takfüs için 
hangi eserini anal • 9 Atatürk nesli, 
seni kutlamak içi . ınc;-i mazbariye. 
tinden bahsetmeli... 

Halda Tank US 

Garip bir kavga 
Tavla oyunu esnasmda 

Bir adam, yanı odak i
nin başında iskemle 

parçaladı 
Dün gece saat 22 de Bakırköydc 

garib bir yaralamn hadisesi olmuştur. 
Bakırköyünde, Balıl;lıanc kahvesinde 
Agob ve Arkalosyan isminde iki arka
daş tavla oynamakta ve birçok kim. 
seler de bunları seyretmektedirler. 
Arkalosyan partiyi kaybetmektedir. 
Tam zannı atacağı sırada Agob kız
dırmak için arkadaşına hitaben: "At 
martini Debreli Hasan.u demiştir. 

Bu söze oyunu seyretmekte olan 
Arkalosyanın arkada§ı Cano isminde 
bir! hiddetlenmiı ve bir iskemle ka-

U-KURUN 

Mareşal Göring 
Londraya gidiyor 

Dç d~voetnn Hava ~e1n1e~aDDerı 
aıraısa lfil©la liiliH\lıtekaılQ>D o z.Dyaıır<e'ltUer 

YalfpHOıyc~ 
Fransızca "Entransijan,, gazetesi yazı- sevdiği hava işleri ile sıkı münasebatı 

yor: muhafaza etmektedir. 
Senenin diplomasi hayatının umumi. . .. Hava tehlikesi bugün lspanyada. 

yetle durgun olması ıazımgelen bir anın.. Çinde ve Mançuryada b'ir hakikat halini 
da ve tam yaz tatili ortasında Avrupada, almıştır. Hava orduları ne kadar kuvvet
hava sahasında mühim ve hususi bir e. li olursa hava tehlikesi milletleri 0 katlar 
hemmiyeti haiz Mdiseler cereyan etmek ihtiyata sevkedecektir. Denebilir ki, Av. 
üzeredir. Bu da, Avrupa devletlerinin ha- rupada sulhü temin eden hava ordulan
yatında hava kuwctlerinin ne büyük bfr dır. 
yer işgal ettiğini gösteren bir delildir: 
M~hur İtalyan mareşalı Balbo, 9 a. 

ğustosta tayyare ile Berline gidecek, AL 
man hava nazın ve hava ordusu şefi ma
reşal Göringin misafiri olacak. 
Fransız, hava erkfuıı hartf yesi reisi 

general Vüymen de 14 ağustosta, tayya
re ile, general Milh'in ziyaretini iade eL 
mek üzere, Berline gidecek. 
Söylendiğine göre. mareşal Göring de 

Hitler tarafından Londraya gidip bir 
hava misakı akdi için müzakerelerde b~ 
lunmaya memur edilmiştir. 

Hava mareşalı Balbo bugün İtalya. 
da hava ordusunun başında değildir. 
Libya umumi valisidir. Fakat Balbo çok 

Çin de 
kolera afeti 

HükOmetimizin de yardımile 
9.100.000 kolera aşısı 

temin edildi 
Bir taraftan Japonlarla harbeder. 

ken, Çin bugünlerde ikinci bir Afetle 
de boğuşmak mecburiyetinde kalmıg
tır. Harbin yayılmasını kolaylaştır
dığı kolera birçok mmtakalarda. mem 
leketi kasıp kavurmaktadır. Bu se -
beble Çin sıhhiye idaresi, milletler ce
miyetine mUracaat ederek en kısa bir 
zaman içinde Çine milmkiln mertebe 
çok kolera aşısı gönderilmesini iste -
miştir. 

Milletler cemiyeti umumt kft.tipliği 
en yakm bakteriyoloji ensütllsllne 
bir milyon doz kolera 8.§ISI slparl§ et
miş ve devletlerin de yardımını rica 
etmiştir. 

Evvelce de ya7.dığımız gibi hüldl -
metimiz bu talebe derhal muvafakat 
cevabı vermi§tlr. HUkQmetimlz Çine 
bir milyon doz kolera aşısı göndere. 
cektir. Bu insani işe yardım eden di
ğer devletler de şunlardır: 

Amerika Birleşik Devletleri 3 mil
yon, Yugoslavya yarım milyon, Avus
tralya ve Seylan yarım milyon, Ro
manya bir milyon, Malezya yarım mil 
yon, Danimarka 130 bin, Arjantin 200 
bin, Mısır 180 bin doz aşı ..• 

Bu suretle Çin için 9,100,000 kolera 
aşısı temin edilmi~ bulunmaktadır. 

parak olanca kuvvetiyle Agobun ba
şına indirmiştir. Bu ant darbeden is
kemle parça parça olmuş ve Agobun 
da başı yanlmı3tır. Baygın bJr hale 
gelen Agob derhal tedavi altına alm
mııt ve bu asabt seyirci de poUs tara- ı 
fmdan yakalanmıştır. 

Berlin - Homa mihveri kuvvetlenirken 
Alman)>a tarafından bir hava misakının 
düşünülmesi ve İngiltere ile Almanya a. 
rasında imzalanması acaba bunun için 
mi milmkQn görülebilir? Mareşal Göring 
yakında Londraya bunun için mi gide
cek? 

HükOmetler ve diplomatlar buna bir 
hava misakının imza edilmesine imkan 
olduğu şeklinde cevap veriyorlar. Fakat, 
müsbet olmak esas, hususiyetlerinden 
biri olan tayyarecilik bunu mümkün gör 
müyor. Mümkün gönnü~·or, çünkü mese 
ıa filoların ve her filodaki tayyarelerin 
adedini azaltan bir misak, tayyare ima
Hltırn. •ayyare fenıinin ilerlemesini, 
pilot ve tayyarecilerin yetiştirilmesini 

durduramaz. 
Bir hava misakı en fazla sınat bir zen· 

ginliği olan memleketin lehine olacaktır. 
Bu misak, harp zamanında tayyarelerin 
faaliyetini tahdit etmek gibi bir hayal 
gilden misaklara ~iyecektir. 

Trakya'dft 

2,5 Milyon 
kavak dikildi 

Hayvan nesli nln ısla· 
hına da çok ehemmi· 

) et veriliyor 
Edirne, (Hususi) - Trakyada. en 

ileri hamleyi yapan kavak ve fidan
cıhktır. 25, 50 ve 100 binden yarım 
milyona kadar fidan yeti§tlren fidan
lıklar çoktur. Kavaklar §8.§ılacak ka
dar inkişaf ediyor ve hemen hemen 
yarış halindedir. Bu sene tutan ka • 
vaklar bir milyonu aşını~. 1938 de 
mutlak olarak 2,5 milyon olacaktır. 

Halk ve köylü tadını tatmıetır. Keolti 
bu kavaklara on yıl önce başlasaydık 
bugün kullansaydık ve para kazan
saydık diyorlar. 

Ziraat programına alınan bağcılık, 
çok ilerliyor. Yaş ve taş yonca to
humları 3 sencdcnbcri getirtilmekte • 
dir. Sergen köyil, boğasını satmağa 

başlamıştır. Taş yoncası daha. mUhlm 
dir. Devlet çiftliği 150 dekar almıış ve 
bunda muvaffak da olmuştur. Yeni 
muhafız koruluklan sayısı her sene 
artmaktadır. Birkaç senede bir kilçUk 
koruluk kendini gösterecektir. 
Hayvanların ıslah ve eneme hare

ketleri Ziraat Vekfüetinin planı da
iresinde bölgelerde yapıln11§br. Şar • 
bon sava§ı gene Vekalet delaletiyle 
devam ediyor. Beş yıllık program 
194:0 da bitecektir. 

. ~n gQ~ kadar evııel ttnı~bf Amerika da Kolombiya cumhuriyetitıitı merkezi Bo gola'da mişline şinıi!iye ta(lar tesadüf ı. 
d~lmıyen bır ka~.a. olmıtş, ş~n.lıkl.cr ~.snasın da _u_ruş yapan bır tayyare kalabalık halk ı1zcri ıe düşerek al ıı almış ı·e 011larm üze. 
1ınde Y~"!"'l· boJle~e .~o .. kışı olmuş, 100 kışı yaralanml§tı. l'ukarıda bu feci Mdı set:in rcsimlcrim gorıl)orsımuz. Solda tay • 
yar6 1cısıct1mh11r trıbunu yatıında yanar leen, sağda tahkikat heyeti, solda aşağıda da kazayı yapan tayayrcnin pilotu 

"tıülôzim Abadyan görüliiyor. 
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j ııha;T;:;;sun hikfıyeleu/ /""" ____ mı•• 
Doktor Monro- · 
nun mektubu Bütün dünya 

Yeni çıktı 
Fiyatı (~O) kunıştur. Satış 7erl 

V AKIT KlTABEVl 

··--····--···-····-··· .. ······ .. -··--·----···· 

Hizmetçi aranıyor 
Çocuksuz bir aile yanında çalıpca~ 

orta yaşlı kimsesiz bir kadın araruy·:>T 
gazetemiz ilan servisine müracaat. 

iliş Dr 
Necati Pakşi 

Her gün muayene Karaköy TUnel 

meydan No 1 - 2 Salı günU parasu. 

l ı DOKTOR 

YUSUF P. Eczacıoiilu 
Hüdavendigar caddesi 55. Sirkeci. 
Hergün: (10 • 12) ve (14. 18) 
arası hastalarını kabul eder. 

Radyoları 

içinde 

En yüksek 

Kıymetli 

RADYODUR 

Umumi vekili 

Abdurrahman 

i M RE 

istanbul 
ERTUGRUL SADI TEK TlYATROSU 

Bu gece (Suadiye PIAj), Çarşamba 
'.(Büyükada), Perşembe ,(Heybeliada). 
tiyatrolarında 

SÜT KARDEŞLER istanbul Bahçekapı Hasan deposu üstünde Tel: 23521 
Kapalı zarf usuliıe eksiltme ilanı: J 

Eskişehir Nafıa MUdUrJüğUnden Al ••k ki k '"' ' h ' 
. E~işehir-.Sötrüt yolun~ 9+500-15+830 kilometreler arasında 17876.641 man yu se e nınının şa eserı 
lıra keşıf bcdellı şose esas tamıratı 6-8.93 8 tarihinden 22-8..938 tarihine müsadif pa- 45 . 
zartesi saat 15 şe kadar kapalı zarf usuli le eksiltmeye konUlmuştur. Ek~ltme vila-
yet daimi encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat 1340.75 liradır. e '°1 r ı r 

B.u işe ait keşif, grafik, fenni şartname !eri mukavele projesi, ve eksiltme şartna. , U. ._ 
melen her zaman nafia müdürlüğünde görülebilir. 

ısteklilerin bu gföi işleri yaptıklarına dair nafia vekruetinden alınmış müteah- Umumı .... vekı.lı· •• raruk rr.unal" Galata Bankalar 
bitlik vesikası ile senesi için muteber ol mak üzere ticaret odası vesikasını teklif C 1 .1 ı '::1 

mektuplarına eklemeleri §arttır. Teklif mektupları ihale saatinden laakal bir saat cad'Jesı· No. 75 Telefon ·. 44333 
evvel makbuz mukabilinde daimi encümen riyasetine tevdi edilecektir. Postada va.. U ı 
ki olacak teahhür kabul edilmez .. '.(5168>: 

----------------------- ·~~~~~~~~- Anadolu_-_ı~_ın __ a_c __ e_n_t:_e_ı_e_r_a_ra~n~l~y~o~r~~~~~~~~ 
r----------------liiiiiiiliiiiiiiiiiimiiiiiiiiillilHlıili----ililllllllllllillill:~--mm---, 
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Dr. KAmll GUren ~._--•• 
Şiıli Çocuk Hastaneıi Röntgen Mütehaaım 

Beyoğlu Taksim, İstil:lal Caddesi (Oskeperan Apartunanı No. 1) 
Mavi kö§e üstil Telefon: 40128 

1 
Pazardan başka hergün saat 15 den 19 a kadar 1 
PORTATİF R ON]" GEN YARDIR. ----

Dr. S A A D E T KAmll GUren 
Emrazı tnt.aniye Haıtaneıi Röntgen mütehasııu 

K!!!dıköy Röntgen Apartımam No. 1 - Telefon 60149 

Eskişehir Nafıa MildilrlUğllnden 

1 
Eskişehir istasyonu karşısında yapıla cak 52289-4 lira keşif bedelli 10 dersaneli 

ilkokul inşaatı 6..8..938 tarihinden 22-8- 938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15,30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltme ye konulmuştur. Eksiltme vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 2490 numaralı kanunun 16 mcı maddesinin A ve B fıkra
larına tevfikan 3864,45 liradır. 

Bu işe ait evrak: Proje, keşif tafsilatı.ve hülasasr, umumt fennt şartname husust 
fenni şartname, genel §artname, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve vaziyet 
plarundan ibaret olup 262 kuruş mukabilinde Eskişehir Nafia müdürlüğünden a. 
lınabilir. 

Arzu edenler lstanbuı ve Ankara Nafia müdürlüklerinde proje keşif hülasası 
husust fenni şartname, ve mukavele proje sini görebilirler. 

Isteklilerin en az otuz bin liralık bina işi yaptığına dair Nafia vek~letinden alın 
mış müteahitlik vesikası, ile ticaret odası vesikasını 2490 numaralı kanununun 
tarifi veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lamndır. Mektuplar yukarda zikredilen 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde daimt encümeni ri
}-asetine tevdi edilecektir. Postada vaki olacak teaahhür kabuı edilmez .. (Ş167)] 

Nafıa Vek Aletlnden : 

Yüksek Mühendislere_: 
3077 Sayılı kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre mfihen· 

dls veya mimar Unvantyle verilmiş o lan diplomalarla ruhsatnameler yük
sek mühendis veya yüksek mimarlık ünvanlyle verllecek ruhsatnameler 
hllkmUode olup 3458 sayılı kanunun neşrinden itibaren en çok altı ay 
içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve rubsatnamclerlnl yeni Unvan· 
larrna göre değiştirmek mecburiyetin de bulunduklarından haiz oldukları 
diploma ,.e ruhsatnamelerle birlikte \'CkdleUmlze mUracaatıarı Udn olunur. 

(5147) 

sabırsızhkla beklenen 

3000efa çalmakla bozulmıyan 
ve Almanyada yapılan 

y o 
Marka Gramofon plakları piyasaya çıkmıştır. 

Ürgüplü Refik Bap.ran 

I
Hacılar Turküsil 

8001 Kayserli Hncıbey Türküsü 

8002 

8033 

ITcllo can :<Türkü) 
:'ı!elımet bey Tilrkilsfi 

I Sebcli (Türkü)' 
Köprüden gecdi gelin (türkü) 

Nevşehirli Mustafa 

I
Etifim çıktı pencereden 

8003 (türkü) 
Yeşil yaprnk (türkü) 

Ürgüplü Şevket Uçaravcı 

8004 ren yarime ne yaptırdım 

(türkü) 

Karnhisnrh Fntmn türküsü 

Rasih Beter 

SOOSIAnnem beni evlendir (turkfi) 
Al şalım (turku) 

Nevşehirli Aşık Mehmet 
8006 ıGelinc bak geline (türkü) 

fla}Tİ}'e türküsü 

Bayan Belma 

8007/:\igAhın mestine 
(Saba şıırkı) 

Den seni sevdim seveli 
(Be tinlgiır) 

Bayan Fahriye Özses 

\

Seni lıen nasıl se,dlm 
8088 _<JJüznm) 

Gecen nkşnm (llırar. şarkı) 

Bayan Ruhat Işık 

!
Yeter Allnh icln olsun 

6008 (Kfircl !licazknr) 
Karnnlık geceler Huzznm ş. 

POL Y DOR markalı Gramofon plaklarını her 

~~:i%~!an Vahe Tütüncivan 

Bayan Nermin 

I
Seni ru}ndn görüp 

aoıo "Hüzam şarkı,, 
Cici bey (Düello), 

BAYAN NEVZAT 

801 ıllelc hele turkusil 
1 Bir inci gıbl (Nevn gazel 

Bayan F aide Yıldız 

I
Ru~n slbı (Huzıam şarkı) 

8012 Ayl:ır gech or. 
• (Hilscynl şnr'kı), 

Polydor Saz Heyeti 

8ol 3 'Yeni İzmir ze;) belli 
Yeni Aldın zc' lıcl!i 

8014 \
\lc\'lc~ ihnne prşrc~ 
nnhri}c cifle trllı ı 

yerde ısrarla isteyiniz. 
lstanbul, Sultanhamam, Camcıba~ı Han 
2 ci kat ro. 10, Posta kutu u 180 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ ••••••llll Şişli :Meydanında 201 numarada açılan ) eni husu i ha tnhnno -------· 

Umumi cerrahi; kadın doğum cerrahi l ''O modern amcliyatlnr (Dl mnr.-, Sinir, Tulınl şc\kl \C c • 
tetik "Gençleştirme ,.o gllzcllcştlrmc" amcllyntları) 

ŞDŞLI CIE~~AIHID IKLDND~D 
Snhibl rn l\lüılUıii 

Uirincl sımf' opcrnWr Dr. C,\FI~lt TAl.''l"Alt K.ANJ{AT ı•arl Tıp Ji'nklil tcsl S. mmnzznf n istnnı. 
U3ll'1ıll Ccı·rnhi, <llrnnğ, sinir cer rnhi l ''O kadın <loi;,"lım mlltchns ısı.. Jln\ndnr, ~nmlnr nrnsıudn hol 1 

güne':'li hn<:tnhnno, modern ameliyat haneler. l<'Jyatlar ucuzdur. Hnll 'nkt.l i3i olmıynnlnrdnn nnıcll3ntlın-
ne ,-o nsi t.nn masrafı nlmmaz. Dok tor nrkndn, lnrın yntırncnklnrı hn tn lora yüzde 20 tenzilat ypıhr. 

Te1don: 3:> - 261 


