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Usbeciler Antakya hükômet 
dairesine tecavüz ettiler 

kurşun yağmuruna tutulan Türk jandar-

nıalar çaresiz kallnca mukabele ettiler 

Bir Türk şoför 
öldürüldü 

Vaziyet yeniden gerginleşti 
OırcgJeneırao A som C® d:lı ını<dllYız 

Dün bir çok heyetleri kabul etti 

Ha tayda 
'l'Urk-Fransız a s ke ri 
işbi rli ği ne zaman ? 

Genel .kurmay ikinci başkaıu Or
hneral Amm Gl'fültız•un başluinlıA-ı 

Antakya, 14 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

HatAy garajında §oför muavini Os
man bu gece saat .10.30 da Rum Or
todoks mahallesinde dar bir sokakta 
öldürülmüştür. 

Bu padise üzerine hükumet bir ta
raftan mahallede arajtırnıaliıra bq • 
lamış, diğer taraftan da lttihadı Va-
tani ve Usbe cemiyetlerinin bazı ele
başılarını tevkif ettirmiştir. 

Mevkuflar arasında bulunan Arsu -
ziyi serbest bıraktırmak için hükumet 
dairesini çeviren Aleviler işi cebir şek
line sokmuşlar ve bahçe kapısını kı
rarak evvelki gün Süveydiycde oldu. 
ğu gibi hükumet dairesini taşa tut • 
muşlardır. 

Mutaarrızlar hükumet dairesine git
( Sonu sa. 4 sii. 4) 

"Sa_rışın kadın,, dün 
Eskişehirde yakalandı 

Bugün şehrimize getirilecek olan bu kadının 
cinayetin bütün esrarını meydana koyacağı 

muhakkak gürülüyor 

Katil Ali Ria_ 

Hacıosmanbayırında otomoblllnl 
alıp kaçmak maksadiyle şoför Ltlt
flyi öldüren ve otomobili ile lpsala
da Türk - Yunan hududunu aşacat"1 
sırada kendisini önleyen meteorolo
ji memurunu da öldUrdtıkten sonra 
lUU olarak ele geçen kat1l ::AU Rnsa
nm metresi ve sevgilisi sarışın kadın 
"Sevim", dün Esklşehirde yakalan
mıştır. 

Tahkikatı idare eden müddeiumu
mi muavinlerinden B. Hakkı ŞUkrU. 
evvelki gUn Emanet dairesine kal
dırılan Ali Rızanın eşyalarını t etkik 
etmiştir. 

Eşyalar Uzerlnde t etkikat yapar
ken, Ali Rızanın mektupları arasın-

'(Sonu: Sa. 10. Sil. 2) PansiyonC'lı ElPni 

-•tında olarak Hataya giden '!'ürk 
~keri heyeti artık lmradaki 1'.,ran
sız askeri heyeti ilo temasa girmiş 
bulunuyor. llel·ctiıı 'nzlfc:.i 29 /5/ 
937 Ccııe\ro uıuahc(lc:.i ınucllıinco 
Sancağın mülki tnnuuııiyetini ga. 
l"nnu edcıı 1.'ürk - Ji'J'mı ız nnluşması. 

:tun tatbikatına nit genel kurmay 
anlaşmalnrınm tefcrruntmı teshit 
etmektir. Her iki heyet nrnsmdn 
l'uku bulan ilk temaslar artık ynl. 
ll rz 'l'ilrk - }rnn ız münnscbctlerini 
değil, iki memleket nrnsındn bir nı
:tlfo alnuş olan 1\Iillctler Cemiyeti 
%ite almış olan Milletler Cemiyetini 
de bugünkü müşkül Yaziyctten kur· 
tarnıak ümitlerini vermiştir. 

Yaziycttek.i gnmbeti ve mü,kül:.1· 
t1 takdir etmek i!:in şu manzaraya 
d ikkat edilsin: Bir taraftan Hataya 
gidon Türk askeri heyeti burada nl
lcışlarla kar~alanıyor; '.l'ürk ,.o I<'rnn-
11ız askeri heyetleri en ua:dk \"e ~ö
llUl alıcı bir sur~to scH\ııılaşıyor; 

diğer taraftan Annclolu Ajnıısı mu
habiri Hataym muhtelif noktaların
da emniyet , .e asayişi bozmak için 
birtakım kuııc1akı,:ı ve suikastçı un

surların Türk .köylerini bu.sarak yan 
gınlar çıkardıklarını, ateşi ~öndüre

Cek halkm harekete geçmesine mnnl 
olmak iı,:in de silfılı kullnndıklarmı 
bildiriyor; nihayet gene hu sıı-u<la 
liat.uy lntihabatuu kontrole memm· 
olan komisyonun kaş yapacuk yerde 
göz çıkarmasından dolayı hükumet 
Ccncnedc protc tolar gföıdcrmeğc 
nıecbnr lrnlıyor! 

iki pl8nörcümüz 
Dünya rekorunu 

J Katil Mansur dün tevkif edi~dı 

Doınck ki lfatny i';'lcı·ini karı':'tı· 

l'nn }i'ransız c.lclegc i Gnı·o ilo IJa:u 

fesat '\a~ıtnlıırı vn7.ifel(•rltulen uzak
l~tırılnuştır; fakat şimdi do onların 
Yerine bir zaman onlarla elbirlib,ri 
etınış olan Milletler Cemiyeti komis
)"onu gcçıni,tir! Türkiye ile :Frnnsn
nııı nrasrnı bnlnıak için Hntnya git
nıtş olan bu cfcıulilcr, kimhilir, bel
ki yarın Hatay,lnki Tiirk - J.'ı·ansız 
askeri heyetlerinin milştercken ,·er. 
dikleri kararların tatbikine de itiraz 
edeceklerdir. 

lılilletler Cem lyrtl nırnnnıı I:I ntfty· 

ASIM US 
[Sonu: Sa. 4. Sü. 5.) 

K ral 

kırdılar 
Ankara, 14 (A.A.) - Türkkuşu 

rn ualllmlerinden Ali Yıl<lız, yanında 
muallim namzedi Sezai Giiksu oldu
ğu halele Kranih tipi iki kişilik bir 
yolken pltı.nöriyle lnönU yüksek yel
ken uçuşu kampından havalanarak 
14 saat 20 dakika süren bir uçuş 

yapmışlar ve Alınan tayyarecilerin
don Ernest Jechtman ve Flossdorf 
tarnfrn<lan H.m-4 pl1l.nörlyle Teşrini
sani 937 de yapılmış olan 13 saat 50 
dakikalık dünya rekorunu 21 dakt
lrn fazlasiyle geçmeğe muvaffak ol
muştur. 

Fa r u k 
Hamidiye kumandanını 

kabul etti 
lskenderiye, 14 (.A . .A.) - Anado

lu ajansmm hususi muhabiri bildi
riyor: 

Hamidiyc kumandam yanında 

TUrklye konsolosu olduğu halde sa
raya giderek defteri mahsusu imza
lamış Ye müteakiben Mahruse yatı 

kumandanını ziyaret etmiş ve me
rasimle karşılanmış Ye uğurlanmış
tır. Hamldiyc kumandanı dün gece 
belediyenin lrnn heyeti şerefine 

verdiği bUyilk ziyafet Ye silYarede 1 
hazır bulunmuş Ye bugiln de kral ta.-

(Sonu: Sa. 4. Sü. 3.) 
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Katilin bekçiyi içine aft1ğı ko:xm budur .• 
- Yazısı beşinci sayımamızdadır -

Kereste fiyatları 
çok ucuzlıyacak 

Kereste fabrika larına bütün 
sene işleme imkanı verilecek 

Millet Meclisinin evvelki günkü top
lantısında kz.bul cl:lilen orman kanunu
na ek kanun münasebetile Ziraat Ve
kili bC'Jy Faik Kurdoğlu izahat vermiş-

ti. J 
Vekil kereste meselesi hakkında _şöy 

le demiştir : 

Bugün kerestenin metre mikabı 50-
50 lira arasındadır ve hakikatte bu va· 
ziyeti istimsar eden küçük müstahsil
ler değil, muayyen birkaç büyük gu
ruptur. Kanun hükümlerine nazaran 
tesbit edilmiş tarife be:d.elleri çok defa 

( S<Ynu. Sa. ~ Sü. ~J. 
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~8ATAKLl1'TAN 
~İMPA ~TORİCELiGE 

- Yalancı! .• 
- Enek!.. 
- Dönek herif 1. 
- Bizi al~tmak istiyorsun!. Fakat 

artık aldanmayız !. 
- Katil!. Alçak!. 
İmparator sarardı. Teodor"nın ka§

ları çatıldı. 

Hipodromdan locaya doğru taş yağ
maya başladı. 

Tahkirler gittikçe ağırlz,şarak devam 
ediyor; taş yağmuru bir sağanak hali
ni alıyordu. Tcodora korkudan gözleri 
büyüyerek- baka kalan kocasını geri 
çekti: 

- tfzülmel Denemiş olduk! Ne yap
mı:ak lazım geldiğini daha iyi anla:drk 1 

Diyordu. 
İhtilalciler de ne yapmak istedikleri

ni iyice kestirmiş bulunuyorlardı: Ye
ni bir imparator seçeceklerdi. Zaten 
güiılerdenbcri Hipatyosun adı dillerde 
~ohışıyordu. 

- Hipatyosun sarayına 1 Yaşasın ye
ni Vasievs ! .. 

Diye bağıranlar çoğaldı. Sonra bir 
sel halinde söylenilen yere doğru koş
tular. Arzularını yanaeaklanna §Üphe 
yoktu. Çünkü artık Yüstinyanosun e
linden bir §ey gelseydi onların karşısın 
da ''Bütün suç benimdir 1,, demezdi. 
Hele Teodora, hele bu sürtük kadın 
boyun eğer miydi? 

Hipatyosun sarayı önünde ellerini ve 
.silahlannı kaldırzırak haykırdılar: 

- Hipatyos'u isteriz 1 
- Yaşasın Vasilevs Hipatyost 
Sarayda telaş vardı. Neden sonra 

prensin kansı Marya çıktı. Gözleri kor 
kudan büyümüş, yüzü sararmıştı: 

- Hipatyos &izden bir §ey istemi-
yor! 

- Biz onu istiyoruz f Dııarı çıksın 1 
- Onu bırakın 1 
Kadın ağlıyordu. Ellerini göğsüniln 

üstünde bağlıyar.ık yavanyordu: 
- k:-eamı öliime götürüyorsunuz! 

Onu öldürteceksiniz 1 Allah aşkına bı
rakın f Onu Allahın biricik oğluna ba
ğışlayınız f 

Diyor, fakat dinletemiyordu. 1hti
lilcilerden bir kaçı sarayın merdiven· 
lerini çıktılar. 

Kadm onlardan ilmidi kesince saray 
da toplarumş olan yahut yakında bulu· 
nan dostlanru, uşaklannı ve kölelerini 
yardıma çağudı: 

- Gelin 1 Kocamı götürüyorlar ı O
nu kurtann 1 isanın başı için onu ver· 
meyin! 

Koştular. Kimseyi saraya sokma
mak istediler. Fakat faydası olmadı. 
İçeri giren ihtil111ciler prens Hipatyo
la kardeşini ister istemez aldılar, Kons
tantin farümilne doğru uzakla§tllar. 

Hipatyos artık onlann ellerinde o
yuncaktı. 

Ona 6arayın yağma edilen bir kıs· 
mmdan aldıklan imparatorluk manto
sunu ve tacım giy•dirdiler. Boynuna 
hassa askerlerinden birinin altın kolye
sini geçirdiler. Gene bir ıel halinde 
dalgalanarak, köpürerek, kükreyerek 
hipotlroma gittiler. 

Şimdi lıcmcn heı:ıen bütün ihtilalci
ler crada buluyorlardı. Yalruı sokaklar 
da Prasinolann gen)leri, silahlı olarak 
dolaşıyorlardı. Vaktile bir SZUldaye ka
pamayanlar, herhangi bir sebepten do
layı, haklı veya haksız, Yüstinyanos 
yahut Teodoradan hoşlanmayanlar da 
ihtilAle karışıyor, aayı1an büsbütün 
artıyordu. 

Hatta bir çok asil adamların, zen
ginlerin ve senatörlerin yeni imparato
run önünde eğilmek üzere hipodroma 
gittikleri görülüycrdu. Her taraf tık· 
lım tıklım dolmuştu. 

Hipatyosu imparator locasına çı
. kardılar. Çıngmca alkışlıyorlardı. 

- Nikaaaa, Hipatyosf 
Artık zaferfden kimsenin §Uphesi kal· 

mamıştı. Hipatyos bile talihini beğen
miş görilnilyordu. 

- Yüstinyanosla Tcodora saravrn 
arkasından gem.iye binip kaçmrşlarİ 

Deniliyordu. 
Buna da inanılıyor ve onların arka· 

tarmdan en nğu l.üfürler savru!uyor
du. 

Blr ~:k aenatolar, 1övalyeler, tanın-

No. 60 
mış adamlar birer iki§Cr gelerek yeni 
imparatora bağlılık yemini yapıyorlar
dı. 

Ytistinyanos gerçekten bütün ümit· 
lerini kaybetmişti. O kadar ki :;imdi 
tabtıru tacını .değil hayatını düşün:.i· 

yordu. Sarayın arkasındaki oohçeden 
geçerek deniz kıyısına inmek, orada 
hazır bulunan gemilerden birine, kan· 
.u, hazinesi ve bir kaç dostu ile birlik
te binmek, uzaklaşmak istiyordu. Bun 
dan başka hiç bir kurtuluş yolu yoktu. 

Fakat Teodora bu fil:irde değiLdi. 

ihtilali bastırmak için iihtilfilcileri par
çalamak lazımgcldiğini pek iyi biliyor
du. Venetoların baş kaldırmasına bir 
türlü manaı vermiyor; aptal Odemoni
se buna ıebep olduğu için fena halde 
kızıyordu. İmparator bu yanlıtı düzel
tememişti. Henüz her §CY kaybolma
mışken bu işi kendisi yapamaz cruyfdı? 
Hadım Narscs bu fikri kuvvetlendi

riyordu. 

Bir taraftan ihtilalciler hipodrom
a~ yeni imparatoru alkışlarken diğer 
taraftan Teodoranın Narses tarafından 
jdare edilen casuslan arka taraflardan 
şehre çıkıyor!~; bir kısmı Venetola
nn ele başılarını ararken bir kısmı ıdtı 
yeni imparatorl1 birlikte Prasinoların 
da üste çıkacaklanru, ona dilediklerini 
yaptırabileceklerini MlatıyaTlardt. Pra 
sinoların, yıllarca Venetolardan gör
dükleri fenalıktan, yedikleri dayakları, 
verdikleri kurbanları birkaç ıünde u. 
nutmalannc:ı imkan yoktu. Ortalık du
rulunca kinler bUtUn azgınlığile ıahla
nacak: 

- Haydi bakalım, hesaplaşmak za
manı ge~i! 

Diyeceklerdi. 

Casuslc:ırm en kurna.dan Zcnanisle 
arkadaşlamu bulmuşlar, ayni fikri on
lara aşılıyorlardı. V enctolar hak ver
mekte gecikmediler. 

Onlara ayni .zamıında }öyle söylü
yorlardı: 

- Sarayda on binden çok asker va.r. 
BugUn Hrisopolisten yirmi bin ki§i da
ha geliyor. Zafer yalnız Yüstinyano
sundur. Son gülen iyi güler. ödcımıonis 
~dalasırun yc:.ptığı cıeklik yüzünden, 
ımparatoru ve hele Vasilisayr bırak

mak daha büyük budalalıktır. 
Zenanis de adamlarını ihtilalcilerin 

arasına saldı. Her tarafta &nsi birer 
propaganda başlamıştı. Teodorilnın al
tınları da avuçlarıda parhyordu. Venc
tolar birer ikişer hipodromdan çıkıyor
lardı. 

• • • 
- ıs

KAHRA.~N TEOOORA 

Yüstinyanos sarayda son bir toplan
tı yaptı. Orada hazır bulunanlarm sa
yısı bir düzineden yukarı değildi. Ge
neral Mürdüs, K.ostantiyo!Us, Basili
des, Narses, birkaç nazır ve birkc:r.:: ma-
be . • ::r 

yıncı .• 

Teodora kocasının yan.-nda yeralı:ıu~
tı. 

tm~rator yılgm bir aesle yavaş ya
nş soze başladı. Göril,1 ve dilşünü§le
rini aç.ık~ söyledi. 

Generallere: 
- Ne dersiniz? 
Diye sordu. 

Boyunlanru bükerek sustular. Hazır 
bulunan diğerlerinin de kurtuluş · · 
b

• . ıçın 

ıçbir fikirleri yoktu. imparator artık 
kendisile beraber gelecek olanlara: 

- Haydi gidiyoruz: 
Gclmiye:ek olanlara de. : • 

- Hoşça kalın! 
Diyecekti. 

(Arkası 1ırrr) 

Şirketin Y apbğı Yollar 
Teftiş Ediliyor 

Tramvay şirketi bir müddettenberi 
İstiklal caddesini esaslı bir surette t~
mir ediyordu. 

Belediye müfettiJ]eri diln amiratrn 
istenen şekilde yapıltp yapılmatlığını 
tetkik etmişlerdir. Şirketin mukavele
sine göre, taşların altında 20 untim 
kum ve ç•ıkıl bulunması lhımdır. Dün 
yaı tlan n:uyenede tamirat'n istenen 
şekilde yapılmadığı meydana çıkarsa 
§irkctc ihtarda bulunulacaktır. 

. ---- ·---- --

Okuyup ırecerken ... 
~ swwws ~ıwwwı uıwww:s ~~ 

Şu imla 
meselesi ... 

lstanbulun eğlence yerleri 
~----------------------------------------------~-

Genç bir muharrlrin bir yazısmdan 
bir iki cümle naklediyoruz: 

Eğf eııceyi ihtiyaç bilenlere 
Bir kahve 50 kuruş bir kırk dokuzluk tkl 

'' . • • Tam verim olmak için mesai 
saatlerini ration.al'8cr etmek 18.zımge. 
lir . ., 

lira tamamlle yıkım oluyor 

Bunu takip eden bir başkıı cümle: 
"Cmıcentre bir i§ bekleniyor ve te

min ediliyor.,, 
Yazdıklarımızı okutmak istiyoruz; 

bu istekte okutma, anlama ile bir mil.. 
nada kullanılır. Halbuki şu iki cümle
yi orta 6e\;yeli bir Türk okuyucusu 
sadece doğru okumaktan Aciz kalabi
lir: Latin alfabeei kullanan yabancı 
dıllerin ismihaslarını kendilerininkine 
benzetmek bir davadır; bunda ilk ba. 
kışta makul görilnilr sebepler de söy
lenir. Fakat (rationaliser) ile (Con. 
centrcl de birer ismihas mıdır? 

Ya ayni muharririn ikinci bir yazı
sında bizde telaffuzu maruf olan ismi. 
hası Franz Joseph yazmasına ne de
melı? Okuyucuya ne işkence: Şeklini 
mi bellesin. mlnasını mı? 

RAPORUN KIYMETİ 
Re:mıt bir daireye davet olunan bf. 

risi, (ben g lemem, siz geliniz) diye 
bir hekim raporu yolla.mı§. Rapor 
şöyle: (Şahit §işmandır; merdiven çı
kamaz!) 

Son günlerde sık sık bir havadisi 
tekrar ediyoruz: Hükfunet eğlence 

yerlerinin vergisini azaltıyor. 

Bu. her halde eğlf".ncc yerleri sahip
lerinin kazanmaları için verilen bir 
karar değildir. Elbette ki gaye, halkın 
eğlence ihtiyacını ucuza temin etme
sidir. 

MedenI ~irlerin eğlence yerleri, 
başlı başına bir meseledir. Nerelerde, 
nasıl, ne vakitler eğlenilir. Halk 
Nasıl bir eğlence yeri arar ve eğlence 
yeri sahipleri neler yapmalıdırlar? 
Bütün bunlar, ayrıca tetkike muhtaç 
bir noktadır. 

Bizim burada işaret etmek istedi -
~imiz nokta, eğlence yerlerinin bugiln
kü halde, oraya yakın blr yerden bile 
geçilemiyecek derece pahalı olduğu • 
dur. 

Bu raporun kabul kararma karşı di-
1 

yorlar ki bu zat vazifesi olan binalar- · 
da değil, yalnız kendi evinde posta bi. 
nasmm ınerdiverıleri kadar merdiven 
inip ~ıkmaktadır. 

Para yemek, füzuli masraf yapmak, 
caka için elinde avucundakini harca
mak istiyenleri kasdetmiyoruz. Şehir. 
linin ekseriyetini teşkil eden aylıklı, 
aile sahiplerinin eğlenmelerini kaste
diyoruz. , 

Bunlardan biri bir gece Tepebaşın-
da nasıl eğlendiğini bana E()yle anlat
tı: 

- Güzel, ağaçlıklı bir yerdir. Haliç 
a\'llcunuzun içinde gibi. Müzik de var. 
Büyük levhalarda rakamlara. bir göz 
attım, kahve, limonata ate§ pahası de
ğil. Elbette böyle yere gelince mahal. 
le kahvesinde verdiğimiz para ile kah
ve içemeyiz. Rüzgar parası, müsiki 
parası da var .. Karımı ve <.;ocuğumu 
alıp gittim. Onlara birer dondurma 
ısmarladım. Kendim de bir kırk do. 
kuzluk •. Ama evvela listelere baktım, 
rakı f ıatine benzer bir şey gözüme i
lişmedi. Knç kuruş olacak, ki.. Beş 
kuruşluk kahveyi on kilsur kuruşa. ve-

Olabilir; hekime göre hastMmm 
sıhht vaziyeti bunu icap ediyor. ha.sta 
gilnlük hayatında buna riayet etmese 
bile ..• Adalet hekimin raporuna uy. 
maktadır. 

-<>-
tki Japon Subayı Geldi 

Japon ordusu mensuplarmdan Ka
mo Kimano isimli bir yüzba§ı ile Jojo 
tsiga adında bir binbaşı dün Köstence 
den §ehrimize gelmişlerdir. 

Japon aubiyları:, Balkan memleket
lerinde bir seyahat yapmaktadırlar. 

,GONL/N AKlfLERi' 
--= 

HOOAMIZ SERAOEDDIN ( 

M UALLtM SERA.CEDDİN öl-1 
dil. Za\·allı hocam. O k:imin 

boca.sı değildi, O; flllen hocalık et
mediği tnlobcnin gıyaben hocnsı o
lurtlu. Çünkü tatlı dlllndcn, güzel 
tak:ririndcn bütün t.nJcbc bahseder
di. 

mevkii ahyorlnrtlı. Sernccddin lJ e· 
<len, bir tnlcbcyi "yan doktor" tı
karırdı. 

• • • 
lJCJUThll\lBL Z~\'l{ snhibl idi. 

Gnyet iyi ~uz söJIN·cli .. Edebi l~tldn
dı, kcmn l deı·c<'csinl lml<lıı&"lı için, 
anlııttığı uıcnmu r~nlıdcmcsini, kar
şısındakilerin alfiknsını tcprenfür. 
meği, dersin ..,onuna kadar uynıuk 

tut.ııınrrı bilirdi. "Der i ders olduğu
nu sezdirmeksizin simllrcn'' bir hocu 
rnrsn işto o, Scrnccddlndl denchllfr. 
Nur Jı,:lude yat.sın! 

Hant 0 bUcnlcr bllmeyenlero öğ
retsin!" cliyc bir söz \'nrdrr. işte Sc· 
rnccddlnin tnlcbcfoıi için bii le bir 
ınnzbarl~ et mevcuttu. Onlar blltr, 
ba~kalarma öğretc.bJlecck kada:r bi. 
Ur, blJdirir l'C Sera.ceddin için bir ne~ 
rt "ilmi mUrid" toplardı. 

• • • 
DEN, SERACEDD1X1N smıtmdnn 

dönerek kcndlsln<lcn iki sene feyiz 
almnk lnıkfl.nmı bulmuştum. Döndü
ğllm ders, onun rlersl değildi. Knra
cnnılcnı noksnnrlır; riyaziyeden dön
mtl~ttım. Scrnce<ldln "nHlmu tnbiJyc" 
okuturdu. Pn"knt ne "ulümu tnblf
ye!" •.. Onun tedris rnblcslnıle oku
yanlıırdnn Tıbbiyeye glr"nlcr, c'U{:cr 
ıırkarlnşlnrı nrnsmifa f'n mümt.:11; 

- Ya blri gclirso ~imdi1 
- Merak etme.., ilç J;i§ilik yemeği. 

mi: ııar. 

• • • 
ZA \rALl'1 HOCAl\J ! Son znmıın

lnrda <:<>k se,·dif;i karısını kaybottJk
tcn ~oııru, naınıı mı, oluna mı inen 
felçten <lolııyı bir taratııu sürUycrok 
yil..U,ror \"O bu zahructJJ lıal atn ı-ag·. 
me.u lıiUA rnLlfcsino gltlip g"Jirken, 
kondlslnc kaldırılnu yüılurce şnı>ka· 
ya t bnlüklo ce,·np ''c.rmek ic;:ln, nğ

lam cliylo tuttuğu bastonunu derhal 
ötc.kbıe kı tıranık, bin mlhnetlo ~·P· 
ka-ını c;:ıkarnın~•a a\"nşıyoı-öu. 

llugiln benim gibi binlerce tale
benin o feyizli insanın ebedi huzuru 
karşısında duyduğu hlcrıını, daha 
fazla ~erle karı~ tırnıak istc.mJyo
rum. 

ı-a.ınız ruuall1m Sernceddlnlıı te.d· 
rls ihatasına blr örnek olmak üze
re şunu söl'lcycbillı·lm Jı:l, mcmlokc
tlnıiz dnhlllnclcki bcllJb:ışlı kUltUı· 

mücs esolcı•hıln herhangi birini kur
rnlıı~anı~. mutlAka Soraccchlinin ta
lcbcı.;inden bir kuçmn tcı:;ııdüf cdcı·

sinlz. işte .,,imrli Ankara. cndde.,.fnin 
en eski ynzı kaynağı olnn "\'akıt 

Yurdu" ndn çnhşnn nrlmdn-:;Jnrnıı n
r&!'iında bir nn içlrulc :MııallJm Scrn. 
cc<.'hllnln t.alch si olnı·ılk dürt kişi 

birden 6ayablllyorunı. "Kun1n" un 
sekreteri Jicnnn Hulfısi, "Htıllf"r" in 
. okrotcrl l•'othl Kardeş, he_r Jld gn
zctcnin muhnrrlr \O mUlerclmt Vah
det GUltck.hı, Ye: 

ll1Kl\1ET MU.NlB 

riyorlar. Kırkdokuzluk rakıyı da. çok 
çeık bir misli alırlar dedim. 

Temiz bir ha .. ·a almıe. Biraz dinl~· 
mi§. Mwıiki de dinlemiştik. Hesabı ıs· 
tedim. Garson bir ~yler karaladı ve 
söyledi. Gözlerinin içine baktım· 

- Yanlış olacak, dedim. ~·ı 
- Bir §i§e rakı, iki dondurma degı 

mi?. 
- Evet.. 
- Peki bir §işe kırkdokuzluk rakl 

kaç kuruş? .. 
- 1ki lira .• 
- Liste nerede?. 
Cebinden matbu bir §eyi çıks.rıP 

gösterdi. Doğru söylem{IJtl. öyle ya:&l· 
yordu. 

- Ama dedim, fiat listesi herkesin 
gözU önünde bulundurulacak. Görillilr 
yere asılacaktı. 

- Geliniz size göstere~. 
Tabii bir faydası yoktu §imdi gör

menin. 
- Lüzumu yok.. dedim. Bir daha S.· 

dun atmağa kırk bin defa tövbe ede .. 
rek çıktım. 

Ne temiz hava, ne musiki kaı.nııştl· 
Ne de ''Oh .• ,, diye dinlenebilıniştiill·•• 

Buulan söyliyen günde bir lira klY 
zanan bir aile reisi idi. 
Ahbabım sözlerini.şöyle bitirdi: 
- İki lira verebilecek çok kimseler 

bulunabilir, ama ben vererneT.88Ill eğ· 
lenmeğe hakkım yok mu? •. içtiğim bir 
kırkdokuzluk rakı .. Dört misli para··•' 
Başka bir arkadaşım anlattı: 
- 'lstnnbulun her yerind"' reldAnll 

yapılan eu Boğazicinin pazar günkU 
calgılı yerine gideyim, dedim. He!l1 
Boğazın temiz havasını alacak, be!l1 
de yeşillikler arasında musiki zevkiıııi 
tatmin edecektim. Yanıma birkaç dS. 
arkadaş aldık. 

Saz heyeti çalıyordu. Müthiş bir :ıca· 
lııba.lık vardı. Ka.rnmım baklbi.1gılil 
aldığımız peynir, ekmekle doyurdult .. 
tan sonra gittik, birer Bandalyeye yer
Ie.serek evvel& listeye baktık. 

Her türlü fey var. Kahveye benzer 
bir §eY yok. Sorduk: 

- Nasıl yok, dediler. Var .• 
Birer kahve getirttik. 
Bir saat kadar oturamamıst:ık. Va • 

(Sonu 10 wıcu say/ada) 

KURUN~ 
ABO.SP l'AHlFESJ 

'1'111/eJ.:11 Jlemle~~· 
trtnrlc dııındo 

Aylık 95 Uı5 KrJ. 
S aylıf( 260 425 • 6 Q)·lı~ 475 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

fnrılernıdP.n llallcan HirllAi için ayd• 
ı>luz kuru~ dflşOliir. Posta birliğine gir· 
mıyım yerlere ayda yetmiş beşer kuru~ 
'arııınedıllr. 

-'lıoııe kaydını bildiren mektup •r 
telgral ücretini, abone parasının postıı 

veya banka ile yulJııına Ocrcllni ldareo 
keıııtı uzcrıne alır. 

1'nrkluenln il.er poşta rm:rke:lnde 

lWHUN'a abone f1<1%llıt. 

Adres değiştirme QcrPll ~~ kuruştur 

Dünkü Hava 
Ycşllköy meleorolojı istıısyoounden alı

nan maHimata ı;öre hna yurdun Doğu A
nadolu bölgesi ile Korndenlzin şark kıs
rnınd:ı çok bulutlu ve mevzit ya~ışlı, Orto 
Anadolunun şark kısmında kısmen bulut
lu, di~er bölgl'lerinde açık geçmiş, rüı
sarlar uınıımlyctlc şimalt istikam tlen, or
ta kuv,·ettc csınlşllr. 

Oütı htnnbıılda ho.va açık geçmiş. rüı
g:ir ck~eriyl'llc hAldm knlmıştır. 

Sanı 14 ele havn tazyiki 759.1 milimetre 
idi. Sühunet en yub('k güneşte 60.1, göl· 
gede 28.8 \"C en düşük ı.&.4 santigrat l;ıı)·· 
dolunmuşlur. 

On be~ yıl evvel bugün: 
Şehremaneti ife elektrik ~lrketi arasın• 

da hastl olan itlTtif ı1:etine emanet heyeti 
fc.nnlu~~ı lstanl>ulun rlelrtrik tenıılralı brı• 
lumıuuan ıokaklarına ldmbalar taliki lclıı 
tcıbil elnıcl.:lcdir, 

l,nmbalar 150 mumluk ola<xrk ue Gedik
pa~a. Fo.lih, Karagilmrük r.ivarı ile l'cdf· 
imle. Euiip, Sütllcc, l(asımpaşa, lla~Jdill 
semtlerinde fenvlrattan mahrıım olan yer• 
lc.r.de vllcııda ıt.tlrilt.ctıktlr. 



"Geno neslin en atııel blkAyeleri., '~o:ayıs·vtc• 

Unutulmuş bir kaç İsim ! 
111 1 

Yazan: NDzame'ttDn Nazif 
ltt~te •ize, çok dü9ünmeğe lüzum hiı
~ t'tneden kendilerini hatırlatan bir 
~ taze imza ı 

g.~ıııal_Tahir, Cahid Uçuk, Mehmet 
-'"""il, liıkmet Ziya .. 
ltıııl.aaıettayin bir yazı yazmak için ka
~ aa:ılan bir el, ilk hikayelerini 
ltrı urıyetten sonra neıretmit olan· 
1lQ llralarken bu adları katıftırmayı 
tıı U~uı ~labilir. Fakat .. genç neslin 
bu ~~~l hıkayeleri,, ni sunmak gibi bu: ıddialı bir kapağı açınca bunları 
}( b" a~ağa gönül razı olamaz. Yatar 
~1• hikayelerinden birçoğunu Yedi 

e,l de gördüiümüz Kemal Tabirin 
'it z .. 

tbı· urnre (? !) ye meçhul kalabilece-
bııı 1 Ve eserlerinde "edebi mııhiyet,, 
ICS UtlnıC)(:}ığını söyleyemez sanınz. Ve 
ti~~erse inanamayız tabii. Tıpkı onun 
Jı. 1• Cahid Uçukun da unutulmasına 
'oa"lret ettiğiıe,izi söyleyebiliriz. Yine 
'tttiYlece Mehmet Selimden bahsedilme
!) '~.olmasını da mazur addedemeyiz. 
degı1 bir müdekkik sıfatile laalettayin 
~ t~i rnerc:ak ve tecessüsü yerinde bir 
d rı veya sadece bir meılektaı 1Jfatlle 
~bu üç imzayı, Yatar Nabinin bilme· 
tıine v~ya unutabilmeıine imkan •e.. . la rnesag,, yoktur. Anlatılıyor ki genç 
tırr.ıa~. bu üç kıymetten bizi mahrum 

tbtıek kastindedir. Bu cihet böylece 
lıılhiın ol dukan ve tarafımızdan üz eri
lle balmumu yapıttırııdıktan kelli ge
ÇcUrn ve gelelim Hikmet Ziyaya .. 
it :Su çok iyi ruhlu, ince görütlü, güzel 
~e?1u ~ürk hikayecisini nasıl unuta
bi rız? Fılvaki onun yazılarının mühim 
tir _kısmı İzmirde çıktı ve Nabinin ye-
ltıfi günlerde, sahadan ayrıldı, he

l!len hemen itikafa çekilmitti gibi bir 
~y.. Evlendi, hakim oldu, ve gaıtiba 
~~kaç çocuğun babası oldu. Yani en 

t\lze1 masaldan çok daha yüksek ve 
~tbi bir sefer yclunlda kalemi elinden 
taktı. Temenni edelim ki bu bırakış 

~l,lvakkat olsun. 
'!tabt ba ~ ·~Wlinll-;: ..... 

~dece muharrir Yapr Nabi hüviyeti 
1 c karşımızda bulunsaydı. Fakat 
~ni neslin bütün edebi faaliyetini dik-

ti~ takip etmiı bir müdekkik hüvi
)eti ile karınnıza dikilince itin ıekli 
'değişir, o zaman ıu mukadder suale 
cevap vermek mevkiine düşer: 

- Nerede Hikmet Ziya? 

. Ve nerede M. Şevki? Cumhuriyetin 
11· .anından sonra kaleme sarılanların 

beJJci en orijinalı olan M. Şevki? O da 
ntı hikayeci değil yoksa? Yoksa onun 
hikayelerinde de mi edebi ''? J ı .. çeıni 
Yok? 

Bununla beraber antolojinin tam iaa
hetıi bir iki teıhisine; aynen ittirak et· 
llıekten hususi bir zevk aldığımı inkar 
t'debiJir miyim? Edemem §Üpheaiz. 
lfatta bu bir iki güzel isabet. Nabinin 
lcarıısına sıraladığım bütUn iddiaları 
hile bana unutturabilir. Antolojide; 

1 - ''Said Faik Abasıyanık,. ın sa
tırlan arasında hassas ve sever. bir ka!
hin çarptığını hissetmemek mümkün 
~f"~''d' d ·1· 6'· ır.,, enı ıyor. 

2 - ''Hilı:lyelerinde insanı derhal 
i~inden kavrayan bir samimiyet ve giz
lı bir heyecan vardır.,, deniliyor. 

3 - ''Muharrir henüz roman vooi
Iİnde kalemini denememit olmakla be
l'tber ileride bize kuvvetli romanlar 
Vermesini bekleyebiliriz,, deniliyor. 

.. Said Faik hakkında ben de böyle 
duıünüyorum. Yalnız "ihtiyar tr.tebe,. 
ldlı uzun nuvelini okumadığım halde 
bu. kanaate ulaıtığımı söylemeliyim. 
S.ıd Faiğin Semaver adlı yazısı, bu ar
qdaıı bize, muvaffolı bir küçük hiki
Yeciden çok ziyade tekemmüle namzet 
bir romancı havsalası halinde takdim 
etmektedir. Fakat eğer Yapr Nabi onu 
Ylk&ndan tanınmıı bulupuyorsa ve; 

"Mevzulaırınm çoğunu kendi haya
tından almakta ve hep yakından tanı· 
~ığı kimıeleri tasvir etmekte olduğu 
lddiası doğru ise, ilk ağızda beni sevin
dirmiş .olan muhayyile kudretini bi
llnçoaundan tayyetmek gibi bir azaba 
llğrarrım. 

Yeni neail diye zümrelendirilen sa
~t tayf 11mın en eksik tarafı muhay
)'İle deliJ midir? 

1 

Evet, azaba uğrarım. Zira Said Fa
ik de ~1sun bir muhayyile ihtişamı 

vehmetmek istiyordum. 
Yaıar Nabinin eserinde iştirak etti

ğim ikinci teşhis Kenan Hulusiye ait 
olanıdır . . Antolojiden şu satırları ala-
hm: 

.. Pek büyük bir kolaylık?! Ve kayıt· 
sızlıkla yazan arkaıdaşlarının hilcifına, 

yazıl~ında pek müşkülpesentti. Pek 
!jOk eserlerini bu yüzden yarıda brrak
mıı veya bittikten sonra yırtmış at· 
mııtır.,, 

Yırtıp attığını bilmiyorum ama .. Bu 
genç bir eseri mutlaka her §eyden ev
vel kendi edebi zevkini tatmin etmek 
için yazıycr. Osmanofları yazdığı gün
lerdeki heyecanlı h<'.l!ini hatırlıyorum. 

Yazdığını beğenmezse yırtar mı? Yrr· 
tar .. 

Yaşar, onun mantık ve gramer hata
larına sık sık tutulduğupu söyleyebili
yor. Kenanın yazılarında mantık hatc:ısı 
var mı? Osmanofların takip ettiğim 

kısımlarında görmedim. Faraza bu 
"Dörthanların kulaksızı.. hikayesinde 
de, smıyorum, bulmak imkansız. Aca
ba bu iddiayı Nabi gramer ve mantık 
hatalarına hasredeceği yeni ve daha 
0 üstadane,, bir eserile mi isbata kalkı
şacak? Bekliyelim. 

Kenan Hullısinin ikinci bariz husu
siyetini, arkadaşı, muhayyilesinde bu· 
luyor. Fakat son zamanlarda .realite 
vadisine gelişine §&bit olduğunu da 
söylemekten kendini altı:nıyor. Eğer 

antoloji, ''Dörthanların kul~sızı,, ru 
realite vadisine gelişin bir vesikası 
olarak göstermek taraftarı ise buna 
inanamayız. Bu hikaye, müşahedeyi 

ve hakiki hayat sahnelerini kalemine 
papuç gibi geçirip yola çıkmış bir mu
harrirden ziyade, cemiyetten muhayyi
lesinin güzel ilemine intibak edecek 
hadiseler istiyen bir sanatkarı göze vu
ruyor. 

Ona Wyle Jcelmu•na .. v.ı,e ederim. 
Muhayyilesinin sanatk&.rı kaldıkça on
dtın çok şeyler bekleyebiliriz. Şu reali
te vadisinin istismar imtiyazını sosyal 
ediplere bıraksın. 

Cevheri bol bir hazine yoktur o va
dide. 

NETfCE: 
Genç muharrir Yaşar Nabi, genç 

neslin en güzel hikayelerini verdiğini 

söylemekle genç nesle eziyet ettiğini 

kabul etmelidir. 
Nizamettin Nazif 

Yandan Çarklı Yeni 
Bir Vapur icat Edildi 

Patraıtan bil diriliyor: 
Patras itfaiye müdürü yeni bir tip 

yandan çarklı vapur ica etmiı ve tec
rübelerini yapmııtır. Bu vapurun ön 
kısmı tamamile suyun dııındadır ve 
çaırklar hem vapurun ıu üzerinde yüz
mesine, hem de hareketine yardım et
mektedir. 

• • • 
Bu tip bir "tekerlekli,, vapur bundan 

elli sene evvel de Fransada icat edil
miş ve tecrübelerinde muvaffak neti
celer alınmıştı. Fakat vapurun mucidi 
para bulamayrı:-ak, eserini ortaya çıka
ramamış ve deli olarak ölmüştü. 

-o-

Gümrüklerde Tayinler 
Dün Gümrük ve inhisarlar V ekale

tinden yeni bir t<ıyin listesi daha gön
derilmiştir. 

Bu listeye göre, İstanbul günıırük baş 
müdürlüğü muhasibi Mahmut Aydcr, 
baş müdürlük memur şefliğine, baş

müdürlük muhasebeciliğine Gümrük 
ve inhisarlar Vekaleti muhasebe mü
dürlüğü tetk:k memurlarından Kamil 
tayin edilmiıtir. 

Aynca İzmir baırnemuru Ali Haydror 
Aslan ayni maaşla İstanbul gümrük 
memurl"ğuna tayin edilmiştir. 

Zahire Boraasında 
Dün tic:•ret ve zahire borsasında 

Ziraat bankası sert ve yumuıak cinsten 
olmak üzere 5.28 • 530 dan 436 ton 
buğday sat:n·ıtır. 

Tüccar malı olarak dün hiçbir mua
mele kaydedilmemiştir. 
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ilkokullardaiı 
mezun 

altı bin talebe 
oluyor 

Liselerden de iki bin . talebe çıkacak 

inönü kampında 
Yeni tesis edilen 

mllll rekorun 
kahramanları 

Bir haziran gilnü lnönU yüksek u • 
çuş kampında 12 saat 22 dakika ha
vada kalarak iki kişilik planörlere 
mahsus yeni bir milli rekor kınlmış
tı. 

Uzun müddet havada kalma bakı -
nıından Türkiyeye dünya ikinciliğini 
kazandıran Türkkuşu öğretmen nam
zetlerinden Cemal Aytaç ile arkadqı 
Rasim Tinaş rekorlarını kırmadan u
çuşa hazır görünüyorlar. 

Valinin Seyahati 
Cumaya Kaldı 

fstan· ul vaıli ve belediye reisi Mu
hid:!in Ustündağın bugün Atinaya git
mesi mukarrerdi; vali ve belediye reisi 
hareketini önümüzdeki cuma gününe 
bırakmıştır. 

Tramvaylara Asılanlar 
Gene Çoğaldı 

Son günlerde tramvaylardan atlayan 
lar ve bilhassa tramvaylara asılan ~o
cukların adedi yine fazlalatmııtır. 

Belediyeden seyriscfer müdürlüğüne 
bu hususta emir verilerek bu ite eskisi 
gibi ldikkat edilmesi bildirilmittir. 

Y erebatan Sarayı 

O ıtündeki Evler 
Yerebatan sarayının üzerinde bulu

nan evleriri istimlakine karar verilmit· 
tir. 
Ağustosa kador bu it bitirilecektir. 

---o-

Cenaze istasyonları 
Şehrin muhtelif yerlerinde cenaze 

kaldırma istasyonları kurulmasına ka
rar verilmişti. Bunlarldan ikisi bugün
lerde Kadıköy ve Pangaltıda teaiı edi
lecektir. 

Diğer altı yerde istasyon kurulması 
belediyenin yeni bütçesi ta.dikten gel
dikten sonra yapılacaktır . 

---0-

y ağ Fabrikatörlerinin 
Dilekleri 

Şehrimiz yağ fabrikatörleri yağ tas
fiyehanelerinden muamele vergisi alın
maması hususunda Vekaletle bazı te· 
mastarda bulunmak üzere bugünlerde 
Ankaraya bir heyet göndermeğe karar 
vermişlerdir. 

Heyet, bu arada İktıaat Veldleti ile 
temaslarda bulunarak toplanmasına ka
rar verilen zeyinyağ kongresinde görü
şülmek üzere bazı esaslar hazırlayıp 

verecektir. 

. 

Bütün ilkokullar dünden itiba· 
ren yaz tatiline ba§lamış bulunmakta
dırlar. 

Bu yıl ilk okullardan alınan mezun 
sayısı geçen yıllara nazaran oldukça 
daha farklıdır. 

lstanbul ilk okullarından mezun ta
lebe adedi (6000) kadar tesbit edil • 
miştir. 

Orta okullarda sözlü imtihanlara 
devam edilmektedir. 

Orta okulların sekizinci sınıflarında 
okuyan talebe miktarı 4000 kadardır. 
Bu talebenin mühim bir kısmı bu yıl 
liselere devredilecektir. Liselerden çı. 
kacak talebe de (2000) kadardır. 

Bugün sözlü imtihanların neticeleri 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

lstanbulda açılacak dokuz orta o
kul bu senenin ihtiyacım karşılıyacak 
vaziyettedir. 

Hangi ilk okul talebesinin hangi 
seı;ntteki orta okula girebileceğini tes
bit etmek üzere kültür direktörlUğün
de bir komisyon çalışmaya bqlamış
tır. 

Komisyon programı hazırladıktan 
sonra ilün edecek ve bütün okullar bu 
programa göre talebe kaydına başlı
yacaklardır. 

Kültilr Bakanlığı mevcut orta okul. 
!arın iki!ine de lise teşkilatı ekliye. 
cektir. Bunlardan biri Istanbulda di
ğeri Üsküdar semtinde olacaktır. 

Mektep Kitaplan işi 
Kültür Bakanlığı geçen yıl yeni te

rimler dolayısile okulların açıldığı va
kit yatjpajyea kitap meael..UU ..... 
diden ele almıa bulunmakta.dır. 

İlk, orta ve lise talebesinin okuya
cağı muhtelif ders züınrelerine ait ki. 
tap önümüzdeki ay başından itibaren 
silratli bir şekilde tabedilmeğe başlL 
nacaktır. Bu kitaplar ders başına ka
dar yetişecektir. 

Öğretmen Hazırlık Kampı 
Açılıyor 

Bu yıl şehrin muhtelif semtlerinde
ki çocuk ve öğretmen kamplarmda va
zife alacak öğretmenleri yeti§lirmek 
maksadile 19 Hazirandan itibaren Ye
gilköyde bir "Öğretmen hazırlık kam. 
pı,, açılacaktır. 

Kamp tedrisatı on gün sürecek, bu. 
rada öğretmenler yüzme, türlU oyun
lar ve çocuk kamp hayatma ait malft
mat sahibi olacaklardır. 

Orta Okul Öğretmenliği 
lmtiham Bugün 

Orta okul öğretmenliği için Bakan
lık tarafından açılan imtihan bugün 
Kız lisesinde yapılacaktır. İlk imtihan 
•'Türkçe,, dir. 

-o-

950 Seyyah Geliyor 
Ayın on sekizinci cumarteıi günü 

Strad Aten isimli büyük bir transatlan
tik ile tehrimize (950) İngiliz seyyahı 
gelecektir. 

Katil Man.!llr. diln yaToalandtkton sonra TcıendiBinf yakalayan poli8ler1e beraber. 

Şoförler için 
Yeknesak elbise 
tesblt ediliyor 

Şoförler için yeknesak elbise mode. 
li tesbit edilmek üzeredir. Husust. 
taksi otomobilleri ile otobUa goförleri 
ayni renkte elbise giyeceklerdir. 

Yalnız otobüs goförlerinin kaaketle. 
rinin kenarında sarı, hususi goförler
de kırmızr, taksi goförlerinde yegil şe
rit bulunacaktır. 

Pence'reden dOşOp 
Uldft 

Eminönünde Hacıkadm mahallesin. 
de lşlek sokakta oturan bir yqmd& 
Mithat isminde bir çocuk pencereden 
bahçeye bakarken düşm.Uş, ağır yara. 
lanmış, hastahaneye kaldınlnupa. da 
ölmüştür. 

KOCASI Y ARAL.ADI · 

Kumkapıda Elmaspaşa sokağında 15 
numaralı evde oturan 21 yqmda. Sa
fiye dün Beyazıttan geçerken kocuı 
Şükril ile arkadaşı terlikçi MU8tafa 
Safiyenin üzerine hUcum edip ba§m
dan yaral~~lardır. Safiye hastalı&• 
neye kaldırılmıştır. 

1K1Nct BlR ÇARPIŞMA 

Bakırköyde Yeni mahalle istasyo. 
nuna taş nakleden 4251 numaralı kam
yon arkaya doğru manevra yaparken 
Y eellköyden gelen trenin lokomotifine 
çarpml§, lokomoti!fn bazı yerleri ha. 
sara uğramıştır. Şoför yakalanmıştır. 

YANGIN 
Beykozda deri fabrikaamd& temiz • 

leme kısmında çalıean thsan benzinle 
kunduraları temizlerken kutudaki ben-
zin ansızın ateş almıftır. · 
Yangına deniz itfaiyesi yetl§mi§. 

sirayetine meydan vermeden söndür • 
milştUr. 

İhsan parlıyan benzini söndürmek 
isterken elleri yaDmUJ, tedavi altına 
alınmıştır. 

ÇARPIŞTILAR 

Beyazıt - Şişli arasında ieliyen 135 
numaralı tramvay Sirkecideki köteyi 
dönerken Hızınn idaresindeki çift 
beygirli araba ile çarpl§IDJI tramva • 
ym ön sahanlığı içeriye çökmllltür. 
Nüfusça zayiat yoktur. 

Ticaret Oclaaında 
~oplanb 

Ticaret odası meclisi bugün saat 
14,30 taplaınacaktır. 

Toplantıda bUtün mecliı ualan° ha· 
zır bulunacak, 938 yılı oda bütçe ve 
kadrosu oda memurlannm teavlln aan
klığı i!i görüıülecektir. 

--0-

Eanaf Diapanaeri 
Esn~ cemiyetlerinin CağaJoilu Mol

la fenari ıokağmda tuttuktan yeni ut· 
lık yurdu bu ayın sonuna kadar bütün 
noksanlarını tamımlamıt ve atetler 30 
hazirana ktı:iar binaya yerleıtirilmit 

olacaktır. Esnaf cemiyetleri merkez he
yeti yurdun en mühim bir ihtiyacına 

tekabül edecek ameliyat masaıı iç;n 
1500 liralık yeni bir tahsisat ayımuı
tır. 

Bu par<) ile son sistem bir portatif 
ameliyat masası alınacaktır. Aync• 
tansiyon iletinin ıamarlanmasma da 
karar verilmiıtir. 

Alman Elçisi 
Şehrimizde 

Ankarada bulunan Alman büyük el· 
çisi B. Fon Keller, dün ıebrimize ~el· 
mittir. 



Frankocular Kastel
lonu zaptettiler 

Hükumetçiler ilk defa olarak 11 
Alman askerini esir aldılar 

Kastellon, 14 (A.A.) - Frankist-ı lar, tayyareleri yilksekten uçmağa 

ler, Kastellona girdiği zaman şehir- icbar etmişlerdir. 
de 1200 cumhuriyetçi kalmıştır. Llzbon H (A.A.) - General Fran-
Bunların yarısından !azlası muka
vemet etmeden teslim olmuştur. 

Franklstler, demiryolunu işgal et
meden evvel bir dilşman zırhlı treni 
Valans istikametinde kaçmağa mu
vaffak olmuştur. İğtinam edilen sl
lAh ve cephane mühim bir miktara 
ballğ olmaktadır. Şehirde kalan 
halkın 11 bin kişi olduğu tahmin e
dilmektedir. 

Cephenin hatları, akşam, cumhu
riyet~llerln ricat ettikleri Kastello
nun altı kilometre mesafede kA.ln 
:Almazora önüne kadar gHttırUlmUş

ttır. 

Salamanka, U (A.A.) - Dün ak
~am saat 19.30 da Kastellonun Fran 
kist kıtalar tarafından zaptedildlğl 
resmi bir tebliğde blldirUmektedlr. 

Bilbao, 14 (A. A.) - Resmen tas 
rlh edlldiğine göre, Kastellonun 
atlşmeai llzerJne, Franko kuvvetle
rinin eli altında bulunan lspanya e
yaletlerinin adedi 3 7 ye çıkmıştır. 
lspany& eyaletlerinin umumi adedi 
;&O dlr, 

:Valansiya, 14 (A.A.) - Franklst
lerin tayyareleri, fecir vakti Valan
ılya limanının civarını bombardı

man etmiş ve mühim hasarlara se
bebiyet vermiştir. Birçok evlerde 
yangın çıkmıştır. Ancak telefat yok
tur. 

Saat 11 de Franklstıerln beş tay
yaresi tekrar limana dönmüşler ve 
tehrln varoşlarına ekserisi yangın 

bombası olmak üzere btrcok bomba
lar atmışlardır. Tayyare daflt top-

konun kardeşi Nikola Franko, Fran. , 
kist lspanyanın ilk bllyUk elçisi ola
rak dtin akşam tayyare ile buraya 
gelmiştir. 

:Valanslya, H (A.A.) - Bürrlyana 1 
kasabası ile Kastellon - Valanslya 
yolu Uzerinde k41n diğer kasabalar, 
Frankist tayyareler tarafından şid
detle bombardıman edilmiştir. :Va
lanslyaya doğru kaçmakta olan halk 
arasında blr~ok yaralılar bulundu
ğu haber verilmektedir. 

Barselon, H (A.A.) - Bu sabah 
saat ikide Franklst tayyareler Bar
selonu bombardımana teşebbüs et
mişlerse de cumhuriyetçilerin mu
kabelesi üzerine bombalarını şehrin 
dışına atmaya mecbur kalmışlardır. 

Barselona, H (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: Şark cephesinden 
buraya gelen haberlere göre, bu sa
bahki muharebelerde on bir Alman 
askeri esir edilmiştir. Muharebenin 
bidayetindenberl ilk defadır ki, bir 
kara harbinde Alman askerleri esir 
alınmaktadır. 

Londra, 14 (A.A.) - Burgostaki 
1ngillz ajanı Hodgson'un, lnglUz yol 
gemilerinin Franklst tayyareler ta-· 
rafından bombardıman edilmesini 
protesto etmesi için hariciye nezare
tinden talimat aldığı bUdlrllmekte
dJr. Öğrenildiğine göre, Burgos hll· 
kflmetl, birçok gemilerin ceza kor
kusu olmaksızın sllAh kacakcılıfı 

yapmak için 1ngll1z bandırası çek
tikleri cevabını vermiştir. 

Almanyaya gidecek heyetimiz 
Berlinden sonra Atinaya uğrayarak Yunanistanla 

da ticaret müzakereleri yapacak 
Ankara, 14 (Telefonla) - Alınanya 

ile ticaret müzakerelerini hükfuneti -
miz namına idare edecek heyetimiz 
pazar ak§anıı buradan hareket ede -

cekür. 
Uç gU.n kadar !stanbulda tevakkuf 

ettikt.en sonra Almanyaya gidecektir. 

Avusturyanm ilhakı münasebetile 

Almanya ile iktisadi münasebetleri -
miz yeniden tanzim edilecektir. 

Geçen yıl bu mevsimde Almanya bl-
7.e 73 milyon borçlu iken bugün sekiz 
milyon kadar borcu kalmıştır. 

Heyet Berlin dönü§ü Atinaya uğra
yarak Yunanistanla. yeni ticaret an. 
!aşması esaslan üzerinde görüşmeler 
yapacaktrr. 

Kerest e fiyatları 
çok ucuzlıyacak 

Kereste fabrikalarına bütün 
sene işleme imkanı verilecek 

<Vst yanı ı incide) 
3-4, 4·5 lirayı geçmemekte olduğu hal
de e,ırf .tatbik edilen müzayede usulün
den ve piyasa ve fili fiyat vaziyetinden 
dolayı rakipler araaında yükseltilerek 
3S liraya çıkarılmaktadır. Bu suretle 
biz, devlet bir dairei faside içine dil§· 
mekte ve kereste fiyatlannı 50-60 lira 
üzerinde çivilemekteyiz. 

Çok defa kesilen ağaçlann dalları 

değil, ~rukat için, kömür imali için, 
ambalaj için de kabili istifadedir. Bil
tUn itletme mukavelesi kereste imali 
esasına isinat ettiği için müteahhit bu 
kısımları oldugu gibi ormanda bırak
maktadır. Bunlann kap1aldığı yerlerde 
ne yeni fidan yetiıtirmek, ne de bugün 
kil tarife ve itletme ıeraiti dahilinde 
bunları kıymetlendirmek kabil olabil
mektedir. 

Millt ihtiyacr, farzımuhal olarak, bir 
tarafa bırakabileceğimizi bir saniye ka
bul edelim. Bu vaziyeti ormancılık ba
kumndan biz, ormanlann harabisinin 
belli baıtr sebeplerinden biri olarak 
tesbit etmif bulunuyoruz. Biz devleti 
sadece bfr nevi gece bekçisi halimle 
lar%ettifimiz ve sadece el değdirmeden 
ormanları muhafaza kabil olur hatasma 
dilftüğümtız zaman bu memleket orman 

lan için hakiki tehlike batlamıı bulu· 
nacaktır. Birçok yerlerden partiye ve 
hükumete verilmit tikiyetlerin yakın
dan tetkiki de filen isbat ediliyor ki 
orman meselesi alelade bir ticaret em
tiası, bir kereste meselesi ıdefildir. Ek 

mek gibi bir ihtiyaçtır. Gözünün önün
de ekmeği tutup, makul bir tekilde 
kendisine istifade imkanı vermezsek, 
muhafaza için alacağımız tedbirler 

allkalrlar için de, teıkilitnmz için de, 
devlet haysiyeti için de bir manevi teh 

like membaı olmağa mahkQmdur. Bis 
memlekette muhtelif ihtiyaçlan tesbit, 
ettik. Gördük ki, inpat için 500 bin 

metre miki'bı kadar kereste ihtiyacı 

vaı:idır. Ambalaj için bin metre miktbı, 
klğıt için 30 bin metre miklbı, travere 
için 30 bin metre mikibı, maden dire
ği için 100 bin metre cnildbı iWı. Jh. 
tiyaçlanmm bu suretle tesbit ettik ve 

bazı ormanlarda buıünkü itletme tar· 
zma nazaran bu kanunla istedifimh 
saWıiyetleri kullanarak, bwılardan 

mühimce bir kısmını temin bbil ol
duğunu da ıördilk. Btitiln orman ftle
ten zevatı daıvet edip kendilerine vui· 
fe vermek istiyorum. :Buna mukabil 
kendilerinin maliyet fiyatını kontrol 

KUltDr hayatımızın 

acı bir _kayıbı J aponya 
Muall~m .~e~~- Çin işleri neza-
cettın oldu reti ihdas 

Memleketin kili-
tür alemi ç.ok kıy-

metli bir uzvunu 
kaybetmekle derin 
bir elem içinde bu
lunmaktadır: 

Tabiiye muallimi 
Seraceddin Hasır -
cıoğlu dün vefat 
etmiştir. 

Merhum Sera -
cettin, kırk aeneden 

Leri muhtelif mekteplerde muallimlik 
yapımı ve binlerce talebe yctiştinni§ti. 
Seraceddin son senelerde Kabataı lise
sinde muallimlik yapıyordu. 

Cenazesi bugUn BefikUttoıki evin
c!en kaldırılarak namazı Nitantaşında 

Te§Vikiye camiindc kılındıktan sonra 
~.'laçka meztırlığına gömülecektir. 

Merhum Seraceddine rahmet diler, 
ailesine samimi taziyetlerimizi bildiri
ri%. 

deleceğiz. 

Biliyorsunuz ki, ıcker sanayiinde 
muayyen bir temettu esa11 konmuıtur. 
Buna ben.zer bir temettu esası koyup, 
bugün senede üç, dört ay işleyip bü
tün aenenin masrafını bu üç dört aya 
yükleyen kereste !abrikalarına bütün 
sene işlemek imkanını vermeğe çalışa
caimı. Buna mukabil de fiyat empoze 
edeceğim, vazife vereceğim, diyeceğim 
ki, size şu vazifeyi verdim. Zannediyo
rum ki bucünkü tarife bedelinin her 
zaman dununa düımeme lüzum olma
yacaktır. Çünkü 9, 10 liraya alldıkları 
zaman da bile keresteyi 20, 25 liraya 
sattıldannı biliyoruz. Büyük bir te
mevvüç hareketi olmayacaktır. Munta
zam bir plln yapaeağun, mesela birisi
ne bize, fzmirin ihtiyacı olan üzüm, in
cir kerestesinin ıu kadar miktannı, di
ğer birine de traven ihtiyacını ve ni
hayet baıka birisine de kiiıt imali için 
lizım olan odunu temin vazifesi vere
ceğim. Fiyatlmnr tesbit ve kontrol 
edeceğim. 

Hullsa herbiri muayyen bir ..,.ihtiyaç 
parçasını temin etmek taahhüdünü bi
ze karır alacaktır. Buna mukabil biz 
de kendilerine müzayedesiz normıl fi. 
yatla maddeyi iptidaiye vereceğiz ve 
keresteyi ucuzlatmağa çalıpcağı%. Di
ğer memleketlerdeki orman işletme 

tekniğinin takip ettiği yol da budur. 
Kanundaki bir maddenin hükmü bu 

cünkü fahit fiyat vaziyet ve imillerüe 
mücadele içindir. Fabrikalan makul 
fiyatlara ae\'k ve icbar ve kendilerine 
bu prtlan kabul edeceksiniz derken, 
mukavelelerin eaaslannı da tadil sok 
defa gerekeceği tabitdir. Bugün ben 
keresteciyim diyor, keresteciik istiyor, 
böceksiz, kurtsuz, budaksı% olsun di« 
yor, lşlerken de aeacın bu vaarflan ih
tiva eden ve vasati yUzde 50 yi geçmi
yen kısmını ifliyor. Gerisini atıyor, 

israf ediyor. Vasati olarak yüzde 50-60 
israf ediyor. Bu adama kereste imaline 
yaramayan kısım içinlden maden direk
leri olacak kısmı Zonguldakta filan 
yerde filin mevsimlerde stok yapacak
sın, maiyet fiyatını kontrol edeceğim, 
ıu fiyattan fazla eatmayacaksm. Geri 
kalan ıu kısmı kömür yapacaksın. Şu 
kadarını odun. Kiğıt hamuru ilih .• 
için filin yerde depo edecek ve filin 
fiyatlara satacaksın diyeceğim. 

Adetleri ldördil beti geçmiyen bir kı
•rm fabrikalar nerede ise suyu keıil
mit defirmene döneceklerdir. Çünkü 
muhitlerinde ağaç azalıyor. Halbuki 
u.iakca bir kısım tamamen bakir orman 
larmw:da ise yüz bin, iki yilz bin, hat
ta iç yüz bin metre mikabr ağaç dev
rilmit yatıyor, çUrllmektedir. 

Geliniz bunlan almu veya buradan 
keainiz dediğim :zaman tarire yüksek-

tir. Müsaadenizle ıu ormandan kese
yim, ben oraya gidemem, yolunda ce
vap veriyor. Vaziyet bu tekilde devam 
ettikçe, bunlara makul, tüccara bir teY 
a<syJemeğe de imkin yoktur. Biz sene
de iki ay çalıJan adama 12 ay çahfmak 
için maddel iptidaiye ve imJdn vermek 
istiyoruz. Maliyet tnbit edeceğiz. Bu 
giln 60 liraya kereste satılırken 25-30 
liraya sattırmaya ça1IJ&cafıs. 

Gelecek sene 80 liraya çıkmalı muh-

ediyor 
Tokyo, 14 (A.A.) - lyi malilm.at 

almakta olan mahafile göre, ordu, ya. 
kında ihdas edilecek olan Çin işleri 
nezaretinin Prens Konoye'nin riyaseti 
altında olmasını kabul etmiştir. 

Ancak ikinci reisliği General Ugaki 
deruhte edecektir. Bilmukabele ordu, 
Çindeki başkumandanın nefsi Çinde 
ihdas edilecek olan Çin işleri komit.e. 
sine riyaset etmesini kabul ettirmeğe 
muvaffak olmuştur. Bu komite, ordu 
ve donanma mümessilleri ile hariciye 
nezareti mümessillerinden mürekkep 
olacaktır. 

Komite, Çin işleri nezareti tarafın
dan kendisine niyabet verilmiş bir bU
ro mahiyetinde olacaktır. 

Tokyo hüklimcti, Çinin Japonlar ta. 
rafnıdan işgal edilmiş olan kısmmda 
yeni rejimin ihdas ve tesisi yUzUnden 
tevellüt edecek askeri, 1dyasi ve Jlrtısa
dt meselelerin hepsini bu komite ile 
irtibatta bulunmak suretiyle tetkik ve 
halledecektir. 

Siyast ye iktısadt işlerin idare ve 
temşiyeti, sivil kuvvete ancak Çinin 
bu kısmında normal vaviyetin tekrar 
teessUsUnden sonra rUcO. edecektir. 

Buncan başka B. lta.gaki'nln Prens 
Konoye ile göril§tüğil esnada vUcuda 
getirilecek olan mtlstakbel Japon • 
Mançukuo - Çin iktısadf blokunda 
Mançukuoya imtiyazlı bir vaziyet ve. 
rilmesi ve Çinin iptidai maddeler ver
mek suretiyle sadece mut.emmim bir 
rol oynaması hususunda ısrar etmig 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Hongkong, 14 (A.A.) -Bugün öğ
leden sonra Japon tayyareleri, İngiliz 
hududundan otuz kilometre kadar içe
ri girerek Kvangtung arazisinde k!in 
Lungkong ismindeki Çin kaııabasını 
bombardıman etmişler ve mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır. 

Kasabanın sokakları bombalarm 
hwruJe getirdiği çukurlarla doludur. 
Kasaba. halkı iyi saklanabildiği için 
bombardıman kurbanlannm adedi az
dır. 

Şanghay, 14 (A.A.) - Çin sularİn
da bulunmakta olan ve Cumartesi gü. 
nü Vusung açıklarında karaya otur • 
muş bulunan lzumo adındaki Japon 
Amiral gemisi, yü?..dürlilmüş ve Yang
çe'ye götürülmü§ttir. 

Bu geminin halihazırda Hankov'a 
karşı nehirden yapılacak bir taarruzu 
idare etmek üzere Nanken'e yaklaş
makta olduğunu söylenmektedir. 

Antakyada 
(Üctarafı 1incide) 

meden önce Turizm oteline uğrayarak 
bUyUk hamileri olan beynelmilel ko
misyonun reis ve azalannı beraber gö
türmeyi unutmamışlardır. 

Alman maICımattan hulasa olarak 
alınan nc~·e f:udur: 

İçeride mahsur olanları Türk jan
darmaları te§kil ediyor. Muhasara e
denler arasında ise kadın ve çoluk ço. 
cuk arkasına gizlenen silahlı Usbeci. 
ler bulunuyordu. 

Halk arasına giren komisyon reisi 
Raymersin hakkı Alevilerde ve diğer 
ekalliyetlerde olduğunu bildiren söz -
leri ve jandarma kumandanının da i
çeride mahsur kalan jandaıına.ya halk 
arasından bağırarak at.es etmeyiniz 
emrini vermesi mütecavizlerin cüreti
ni arttırmış ve bunlar müthi& küfür
ler, naralar ve doğrudan doğruya pen
cerelere sıkılan silah sesleri arasında 
ilerlemeye ve içerdekiler için hakikt 
bir tehlike teşkil etmeye başlamışlar. 
dır. 

O zaman içerdekiler her §eye rağ. 
men silah istimaline mecbur kalmıg
lardır. Mütecavizler ene çocuklarla. 
kadınları sürdükleri için iki kadın ve 
bir çocuk yaralanmıe ve kalabalık da
ğılm~tır. Hükumet bahçesi küçük bü
yük binlerce taşlarla doludur. Vaziyet 
yeniden gerginle,şmiştir. 

Antakya, l4 (A.A.) - '.Anadolu A-

temel olan keresteyi bu derecede ve 
mütemadiyen de ucuzlatmak emelinde
yiz.,, 

Hatay d a 
Türk-Fransız askeri 
Jşblrliğl ne zaman 'l 

(Üsta, yam b-iri~~00
1 

da bulunan beı·nelrnllel 1'ooıi > )! 
Azasından yaln~ bir kişi vardi it.,.. 
tttrkçe blllyordut Hataydakl Ttl1' , 
vasmı anlıyabilfyordo; TttrJderl S: 
ni ''o Kemalist diye ikiye a,,aıD e· 
lstOO!kleri zaman ilk defa ıtır.-
den bu Yunanlı Aza da. vaztteslJldeJI 
uzaklaştırıldı. 

Bununla beraber bizim kan.-d• 
miz odur ki Hataydaki ka~; 
şık Jşlerln yohma girmesi Jçill 
tek ;yol vardır. Bu da Hatay budUıı;; 
nndan içeriye Türk askerJcriıılD 
girerek Fransı% askerleri :ile blrJiJı:• 
te yanyana görünmesidir. Acaba JI~ 
taya giden Türk askeri heyeti J e 
Fransız aakerf heyeti Tttrk • ~: 
anl~asınm tatbikatına ait geJl 
kurmay anlaşmalarının tefe~ 
Uzertnde mutabık kalınca bu ih~ 
t.em.ln edilmiş olacak mıdır? 
Fransız tezine göre Ha tayda,....~ 

ler ile Fransızların milşterekeJl eflt' 
niyet tertibatı alabilmeler:l Jçin 'fili" 
kiye ile Fransa ' ve Sorlve arasOJd' 
bir muahede lmzala~uı ~ 
Jmiş. O halde Hat.ayda mHşterek -· 
niyet meselesinin tatbikatma geuıt· 
ce şöyle bir Yaziyot husule geJebtlit: 
Türkiye ile Fransanm aktettiği ıoo• 
ahedeyi Surl)·clller imzalamak ıçto 

.ı•· evvelemlrde Fransa Jle kendi ar 
rmdakt blittln meselelerin halline ~ 
llk edebilir. Bu vaziyet de ıolf' 
t.erek emniyet meselesinin tatbl.k•tı· 
nı gene dolaşık yoldan surtiDceJO' 
7oluna sevketmek demektir. 

Bizim fikrlnıJzce yapılacnk şef ff'
dur: Bu emniyet garantisi mesel; 
nJ iki memleket kendi araıarıııd' 
halletmelidir; nJtekim bugtlne V' 
dar Hatay meselesinin her s~ 
Fransa ile Tttrldyenin kendi a~· 
rmda halledllmlştlr. Zira bu eaıısJ· 
yet meselesinde doğnıda.n doğr01' 
alAkadar olanlar sadece TUrldye fl' 
1''ransadan ibarettir. SnrJyenJıı il' 
tiklAU TllrJdye i~in wk arzu e4Jf 
bir şey,Ur; takat Suriye ile F~ 
arasında senelerdenberl devam edil' 
giden ve cblba ne kadar .zaman ~ 
ceif belli olnuyruı bir takım ihtııtl' 
h meseleler ile Hntay Ulkcsinin eJI 
hayatı emniyet mesclesJni blriblrlD1 

karıştırmak hangi akıl ve maD~ 
ile kabul edilebilir? HülAsa Hatşf'' 
da en kısa bir zamanda Türk - Fr•JI" 
517. askeri :lşhlrlfğtnl temin için JIC!I 

yapmak ll\zımsa derhal rapılnı,.JI• 
dır. 

ASnl tıS 

Kral Faruk 
(tJat tarafı ı tnclde)i 

rafından kabul olunmuştur. 
tskenderlyede halk ve Türkler 

bahrlyellİorfmizl her tarafta candaA 
tezahürlerle karşılı:ı.makda ve a11tır 
lamaktadir. 
1 Gazeteler hamldfyenln zlyaretııı· 
den hararetle bahsetmekte ve bab• 
riyelllerimizln resimlerini neşret
mektedlr. 

jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 
Orgeneral Asım Gündüzün ba§kaD

lığmdaki Türk heyetile Orgenetsl 
Huntsigerin başkanlığındaki Fr&DSJJ 
askeri heyeti arasındaki mUzakerelete 
bugün saat 10 da ba§lanmıştır. 

Türk heyeti saat on beşte halk pat• 
tisini ziyaret etmiş ve Orgeneral AsJJll 
gündüz Antakya, lskenderun, Kırık· 
han, Reyhaniye, Ordu ve Şeybk6Y 
halkevlerinln husust heyetlerile gel19-
lik mUmessillerini ve Arap köyleri!l • 
den gönderilen bir heyeti ve bir Eti• 
tUrk gunıpunu kabul eylemiştir. 

Halkevine giden yol baştan ba.§8. b&" 
lılar ve ~içeklerle süslemiş ve yoluJI 
başına gü?.el bir tak kunılmu§tU. 

Yol U?.erine ve yolun iki tarafındJI" 
ki evlerin pencerelerine yığılan birkt-0 
bin kişi Orgenerali çok candan ~ 
lam ıştır. 

Antakya, 14 (A.A.)" - '.Anadolu'>.
jansmm husust muhabiri bildiriyor: 

Ampir sineması adını deği~f 
ve Orgeneral A15rın Gilndilziin ikaınetl 
hatırası olarak Gündüz ismini atnııt' 

' tir. 



Cincer Rocers 

Korku Yatağı Katil Mansur 
Yazan: Edgar Vell•• Çeviren; H. M. 

. ...,...._.__.. __ _.. __ _. ... No.ta .... ________________ ~ 

( 7inci sayı/adan devam) 
mektuplarda Huverin iıtifa ctmeıi, ak
si takdirde öldürüleceği bildirilmiıtir. 

Uldn, Huvr bu tehditlere aldırm&mıf, 
yalnız bunlan ıönderenleri araıtırma
ya başlamııtır. 

Bu tahkikat neticesinde, tehdit mek. 
tuplan gönderenlerden buılan tutul
muş ve ağır cezalara çarpılnugtır. Ve 
bundan sonra, haydutlar Huvcri tehdi 
de bir daha cesaret edememişlerdi. 

Kantarcllar cinayetini işliyen 
suçunu itiraf etti 

VI 
r ltider. ayaklarında. gayet garip .::te bir çift terlik olduğu halde, 
er peye yerleşmi§ ve sabahın çok 
li lte.n saatlerinde gelen polis mUf etti· 

Siınııeon•a anlabyordu: 
'li - Bütün bunlan yapan adamın Ra. 
di. 'iti olduğunu tabm!n etmiyorum, de
hıı Zira, Ravini, bu pJ!nlan ha.zırla • 
lıııJ..! adamdan daha az ince ve dah& az 
~dir. Bunu tamamen ba§ka bira-
~ Yap!nJI. Ve sana ıunu eöyliyeyim 

•Ylarca önceden huırlanmıe ola • 
~-~8.l'Şnrum çıkmış bulunuyorlar. 
-ıı;ı pli.nlarmı bugtın tatbik sahası
~ koydular am&, sen bakma .•. H&di
~ba cereyan ettıll ev, ihtiyar bira. 
-.ıuıdır. Hayatmm bUytlk bir kuı -
~ ltaıyada geçirir ve bu evi, da. 
~le birlikte kiraya venneği adet 
'-.UUiftir. 
kllfettı3 Simpeon hayret içindeydi. 

ı .. .:- Demek. '1 dedi. Bu evi kin.lama· 
~dan maksat. .• 

Jtıcıer itıru yollu bqmJ u.llayarak: 
- Kiralamll olduklarına. da kani 

detuım. dedi. Belki de evi gumek i
çltı Uin alm~lar ve her naaılsa bekçi
~ savmı§lar ... B"'nim diln gece evde 
0lduğunıu biliyorlardı. Zaten ben, bir
Ç()k geceler evde bulunuyorum §imdi. 
~Ydcnberi... (Rider mUtereddit bir 

\Pırla öksürerek) genç bir arkada • 
~. Londradan yeni ayrıldı .•. Yalnız 
0Iarak sokağa çıkmak istemiyorum. 

Bu &özleri söylerken Rider'ln yüzü 
l>elllbeleşmişti. Devam ediyordu: 

- Halbuki birkaç hafta önceye ka· 
dar, dışarda yemek yemeği, bir kon. 
llere, yahut tiyatroya gitmeği itiyat 
eclirunıştim. HO§UOla giden her şeyi 
hpıyordum. 

Sitnpsoo, onun sözilnü keserek: 
- Pekila, dedi. Kimden ı;Uphelenı

~~un?. (Simpson, gece yarısı dene. 
~k bir saatte yataktan kıildttılıp 
~rilma.smın her halde bir tiyatro 
"eya konser mUnakaşası yapmak ar
ıtuıundan ileri gelmediğini biliyordu. 
~r an evvel, hakiki anım öğrenmek 
lt7.ere) Don ovan çetesinden mi? Gre. 
tor Çetesinden mi! Hangisinden §Üp
helenıyorsun? Biliyorsun ki, bu çet~ 
lerden hu ikisi de, senden ve senin 
la.kip usullerinden eliınan demiştir. 
Rid~r: 

- Ne o, ne de öteki, dedi. Bana ka-
1trsa. bütUn bunların sebebini bulmak 
jçin eski defterleri karıştırmalıyız! 

Sinıpson gözlerini dörta.çmqtı: 
- Yoksa. yoksa. dedi Flek mi yap

~ı bu i.51? Fakat Flek, timarhaneden 
&çtıktanberi gizleniyor. Bu kadar 

Ç•bllk. f aaJiyete geçer mi dersin? 
Rider tasdik etti: 
- Evet, dedi. Flek'tir. Con Flek! 

Ondan başka bu işi yapabilecek, kim.. 
8e vn.r mıdır. Bu aanat. yüzde yüz °"" 
ntın sanati!.. (Uzanıp Simp80ll'un 
'oğsüne, parmağile dokunarak) hem 
tllnu da. bil ki, önU.mUadeki hafta i . 
Çınde seni sürprizlerin ırilrprizleri 
heklıyor. Mesel&. Flek Brodmur ti
tn&rhanesine ıirdiktenberi bUYük 
~kyast& hmuzlıkl&r olmıyordu de
lil ını? Bak timdi aeyret. .• Hmulığm 
~nıakasuıı yapacaktır. Onun deli ka.
~~· §imdi bu gibi şeyleri hamrlamak
.... ıneşgul! 

Simpson kaşlarını çatarak: 

- Fakat FJek bitmiştir artık! 
Rider alaycı bir gülümseyi§le: 
- GörUrU.z, dedi. Dün gece karşı • 

la.ştığnnız vaka, de.vede kUlak nevin
den bir geydir. Bir hiçtir· Ben timdi 
Çok ıü.kür ediyorum ki. bugtlnlerde dı. 
krı çıkıp yemek yemiyorum. Bundan 
başka, dostumuz Corc RaYiııl de. ıık 
~ dışarda yemek yiyen uğursumn 
biridir. Şu Vayn sokağı karakoluna 
~leton edip bir vaka olup olmadığını 
~ .... ; •• ? 
~.," -~r mısuı • 

Londradaki birçok kimselerin hare. 
~tına dair Vayn sokağında malumat 
el Ulı.uıurdu. Netekim telef onla eorul -
'1iu zaman çarçabuk cevap verdiler. 
"Mister Corc Ravinl,, Londradan 

ll~ılnıış. Kendisinin Pariste olduğu 
1.&ıuıediliyormu§ ..• ,, 

rucıer. bunu ilitir ititmez: 
- Aferin RavinJ'ye ... dedi. tfini b1-

Jir bir adamm11. Eğer, gittiği yerde 
kalırsa, daha ziyade i§ini bilir bir a
dam olarak tan1yaca.ğnn onu .. 

Müf cl~ Simpson yerinden kalktı. 
Silkindi. Simpeon, §işman bir adamdı 
ve daima yerinden kalktığı zaman 
böyle silkinmek Adeti idi. 

- Ben Skotland Ya.rd'a gidip bu 
hAdiaeyi rapor etmeliyim, dedi. Bu 
bMieenin &mili belki de Flek değildir. 
Flek, bir çete relsldir. Ve etrafmda 
çetesi olmadıkça, para etmez. Flek çe.. 
teei i.ee dağılmı§br .. Azasının bm;<>ğu 
.Arjantindedir. 

Bu sözler üzerine Rider; hiç bir 
nete alameti göstermeksizin, 11adece: 

- Ha, ha •.• Dedi. GUleyim bari! 
(l>ewn&t yana) 

(-:-K_ı_s_a_h_a~b_e_r_ıe_r~) 
• Joblsarlar umum mildilrlülü tuı ve 

müskirat tubeleri mildilril Cavit. lımirden 
bafhy:ırak Anadolu tuzlalannı gezerek tet
ldkler yapacaktır. 

•On dokuz de~Jelin işUrakble açılacak 
olan Poris şarap ofisine biz de iştirak et· 
mekte)iz. . 

• Almanyada yapılmakta olan tabtelba
hlrlerimiıin ilki on ~ Temuıda, ildocist 
on beş AAustosta denize indirllccektlr. 

• Turing klübfin yurt içinde tertip etti. 
Al tetkik gezilerinin birincisi Topknp1ya 
yapılmış ve çok ralbet ıörmOtl!lr. 

• Nar1a Vektli Ali Çetin.kaya, elektrik 
şirket müdürlüAünün kurulması işiyle alA
kadar olm:ık üzere yakında şehrimize ge

lecektir. 
• Modern clhıız1ar1a işletilecek olan 

Mumhane antnıposunun Alet1erl ısmarlan
mıştır. Yakında faaliyete geçecektir. 

• Ziraat Bankası Eminönünde bir tube 
açmııla karar vermiştir. 

• Dörtyolda manganez \•e krom maden
leri bnlnnmuştur. 

• Giresonda bir kamyon uçuruma yu
varlanmış, uç kişi '\'aralanmıştır. 

Hendekte fakir çocuklar için bir kamp 
kurıılocnk, knmp 15 n~ustosa kodar devam 
edecektir. 

1 -Çemberlayn 

Ancak bugün, küçük Cimmi Kaşın 
katili!li bulan Huvere kar!J haydutlar 
tekrar diş bi!emiye bqlamışlar ve teh
dit mektuplan göndermitlerdir. 

Fakat Huvr gene korkmuyor ve 
haydutlara açıktan açığa meydan oku
JOr. 

işte, Cincer Rocersin annesi böyle 
bir "kahramanla., evlenmek üzeredir. 

Lakin, bu haber herkesten fazla Cin. 
cer Rocersi hayrette bırakmı)tır. Çün
kU artiıt de annesinin nlenccğini ht"r
kes gitf bugün haber almııtır. 
Bulunduğu bir beyanatta Cincer 

Roce?'l ıöyıe diyor: 

- Ben anneme her ıeyi söylerim .. 
Fakat o benden her ıeyini saklar. Bu
nu da öyle yaptı ve bana daha evvel 
söylemedi .. 

Misis Cincer Rocers, kendisinin söy. 
lediğine göre, 38 yaımdadır. Fakat 
45 lik olduğu muhakkak. Çünkü iki ke
re evlenip bo§anmzştır. Mister Huver, 
kadının üçüncU kocası olacaktır. Hatıl 
Amen1tada, kadının bu üçiincü defa ev
lenmesi münasebetiyle §Öyle bir darbı 
mesel tekrar ediyorlar: 
Sütten ağzı yanan yoğurdu iifler de 

yer, 
Fakat iki kere yanan, neye bir daha 

tecrübe eder?. 

veni 
Köyün 

çıktı 

Yolu 
Hikayeler 

Kantarcılarda bekçi Şevkiyi başına 
çuval gecirerek 120 derecei hararette 
kaynıyan sabun kazanma atarak eri
ten katil Mansurun dün yakalandığını 
ve suçnu tamamen itiraf ettiğini yaz
mıştık. 

Katil Mansur bu tüyler ürperten 
korkunç cinayetini şöyle i§lemiştir: 

Giritli hmet Nuralın Kantarcılar. 

da bulunan sabun fabrikasından yedi 
sekiz aydanberi mütemadi bir şekilde 
sabun çalınmaktadır. Bu hı7.Sızlığı ya
pan Mansurdur. 

Sekiz senedenberi fabrikada çalışan 
Mansuru iş arkada§lan hiç sevme
mekte ve kendisini mum olarak ça
ğırmaktadırlar. 1 YazM: ı 

1 Reıik..Ah.med &vengi~ .. .: ''.i 
ft Dağıtma yeri : Ahmed Halit lŞarec/er : 

Katil Muzir bundan soıırasını dün 
Eyiip sulh hakimi huzurunda §U şekil

de anlatmıştır: 
- Cumartesi günü saat 4 sıralarm

da fabrikaya gıtUm. Kapıyı çaldon. 
Bekçi Şevki açtı. Kendisinden aa~ 

mak için biraz sa.bun istedim, verme. 
di. Bunun Uzerine belime iı 811'alann
da bağladığım ipi çekerek, arkumı 

dönmüş duran Şevkinin gırtlagma ~ 
çtrdım. Sıktım, adamakıllı öldüğüne 

kanaat getirince belimdeki çuvalı ba.
§lna geçirerek iple başladım ve kaze.na 
attım. Bu İ§i yalnız yaptım. Arkada· 
şun yoktur. 

Katil sorgwsundan sonra tevkif o
lunmuştur. 

Diğer taraftan belediyece bekçi Şev
kınm erimiş olduğu sabun kazanında. 
ki hamurlar denize döktürülmüştUr. 

Vakıflar umum 
mUdOrlOğD teşkllAtı 

genişliyor 

Aıikara H (Telefonla) - Vakıflar 

umum müdürlüğü teşkilitı hakkmda

ki 19.yıha Meclis ruznamesinc almdr. 
Bu layiha ile evkaf kadroeunda çalı

şanlann adedi ~ yUz seksene çıka
rılmı§tır. 

Umum müdür muavininin maaaı 

doksan liraya yükseltilmiştir. İltan -
buldaki vakıf paralar müdürlüğü gibi 

Ankarada da bir mOdilrlilk teşkili ı. 

çin kadroya ilave yapılmıştır. 

Bu suretle vakıf paralardan bir kıB. 
mı Ankarada gayri menkul ikrazatma 
tahsis edilecektir 

$ 

ispanya harbi hak
kında beyanatta 

bul ondu 

U kitabevi 1 
l..!!Y!~.!.!! kuru~ Roman tehlikeli bir 

Londra. 14 (A.A.) - Bugün Avam 
kamarasında, İspanyada. bomba.rdı • 
man edilen lngi.liz gemileri hakkında 
muhalif partiler tarafından Çember· 
layn'e sorulacak bazı suallerin harici 
siyasete dair kısa bir müzakereyi in
taç edeceği tahmin edilm.ektedir. 

Parlamento koridorlarında hasıl o • 
lan intibaa göre, ekseriyet baııvekile 
itimat beyan edecektir. 

Londra., 14 ( A.A.) - &§vekil 
Çemberlayn bugün Avam kamarasuı· 
da ls.paııya i§lc.rine dair yaptığı beya. 
natta her hangi bir tava.ssutun muvaf. 
fak olmak ihtimali belirir belirmez In. 
giltere hükfunetinin her iki taraf nez. 
elinde tavassutta bulunacağını söyle -
mıştir. 

MEKSİKALI ASI B1R GENERAL 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Meksiko, 14 (A.A.) - CedfJJo'nun 
cUriim ortağı General Espejel, Puebla 
devleti arazisinde muhMara edilmiş °"" 
lan evinden ata binerek kaçmağa te -
6CbbUs ettim esnada polis tarafından 
öldürülmüştür. 

Espejel'in iami 10 Huiranda kadro
dan silinmi~r. General, ReisicUnıhu • 
run emri ile divanıharbe aevktdlleoek. 
ti. 

PARTİ KAMUTAY GRUPUNA 
Ankara, 14 (A.A.) - C. H. Partisi 

Kamutay Grupu bugUn 14. 6. 938 

, 
Alemdar Sinemuı 

iKi FiLM 

1 - Romeo Jülyet 
Bütün güzelleri aeverim 

C )'eni Neşrlgal ) ----
Köyün Yolu 

"Çıplaklar" ve "Açlık" romanları. mncı. 
ıın Retık Ahmet Selengll'ın yaz.dı#ı bi
kAyeJeri "JCöy6n Yolu" himll güzel bir 
cilt içinde toplamıştır. Dağıtma yeri lıluaı. 
lia\ Halit kiltüpbanesJ, fiyatı (30) kuruş
tur. Bütün karilerlmize tavsiye ederiz. 

Bora, Fırtma 
Turgut Akkaş imzasını taşıyan bu kitap, 

muharririn di#er eserleri gibi, gtlzel bir 
romandır. Nefis bir baskı ile 200 sayfa 
olan romanın bedeli bir Hradır. Tavsh e 
cclcriz. 

Trabzun saylavı Hasan Saka'nm baş
kanlığmda toplandı. 

Hazinece taksitle satılan gayrimen
kullerin borçlan hakkında tetkikat ic
J'UJ için tetkil edilen grup komisyonu 
raporu mu.kere edilm1t ve rapor, 
grup umumi heyetince tasvip olun • 
mU§tur. _____________ ,... ____________________________________ ._. __ _ 

H erg ün bir .fıkra : 

Ne bekliyor? 
Yersa ~ takmundan biri gece IOkü ortaamda otunırten po-

lise yak&laıımJf. PoUa aormua: 1 
- Burada ne bekliyonnm? 

! - Sabahı ..•. 

_ı ___ -: ;~;!1::~~t:::~.-· .. ·---·-·"-" ____ .. __ J, 

devir 
Zamanımıza roman devri diyor

lar. Roman yaıı sanatının hem de~ 
rlnllk, hem genişlik ltıbariyle ruhu 
en iyi aksettirdiglne kanaat getiri
len bir şubosldir. Romanı karakter· 
ler, şahsiyetler halkeden bir nevi i
lAbt rol diye ta'li sif edenler de me'li
cuttur. 

Roman devrini yaşayor. Devrini 
yaşadığı için hudutlarından da aşı

yor. KAh saf bir nesir haline, ki\h 
mufnssal bir içtimnt meselenin, be
şert bir davanın müdafaası şekline 
sokuluyor. 

Denini yaşadığı için itibarı bü
yüktür. Bu itibarı bir şemsiye gibi 
başları üstünde t . ı=:ıynnlar onun hü
viyetini zaman zaman kendi hü' 1-
yetlerl ile karıştırıyorlar. 

SanatkAr var ki, ömrU uslfıp yap
mak için kalem ucu törpllleınekle 

geçmiştir. Bu sanatktır da yazı de
ğişiklik devrinin, tahlil, terk\p 
hasretini duymaktadır. Bunun elin
de roman bir yandan yazı hünerinin 
at oynatacağı bir sahadır. Bir yan· 
dan da sanatı sadece bir kuş gibi öt
mek, fikirden, hattl mantıkt idrl\k
ten harlcte yaşamak manasına. an
layan hayatının ııddına hareket et
mekte ve şimdiye kadar yabancı kal 
dığı realite Ye fikir sahasına bir a
matör gibi adım atmaktadır. 
Kırk yıl "sanat. sanat için imiş" 

ve bunun tatbikatını hissi hayatı 
aklın, idrakin üstünde tutmuş insan
ların realite ve fikirden bahs
edlşleri bazı uslflp gayreti ile cazip 
bir hal alsa da fikrin ve realitenin 
iptida' bir şekilde ldrAkl romanı 

sanat olmaktan kurtaramıyor. 
Fakat; kırkından sonra fikir sa. 

baeına hazırlıksız atılanlar, hisleri
ni tttır &ananlar gündelik: gante 

YAZAN; Sadri Ertem 
makalelerinin, fıkraların fikir çer
çe' esi dışına çıkamama:ıttadırlar. 11-
bat edilmek istenen bir fikir eter. 
makalenin hududu içine aıtıyorsa 

onu neden bir roman mlmarlal içl· 
ne sokmalıdır. lyl makalenin, iyi 
fıkranın Ye iyi romanın huduUarııu 
tayin etmemiş olmak çok defa had
dizatında guzel veya lyt olan feyl kö
tü bir hale sokar. 

Romanda makale hasretini ta~ 

min etmek isteyenler pek ~ktur. 
Hatta. bazı piyeslerde bile bu başma
kalccBlk gayreti insana. kendini hla
settfrlr. 

Realite lle teması olanlar, çok de· 
fa da "röportajla" romanı blrlbirlne 
karıştırır. lyi bir röportaj roman 
çeşni l alınca pek kötu olablllr. 

Dır bnşka cepheden de roman teh
likeye maruzdur. Jlim ve fikir me
selelerl)le meşgul olan, kafalarını 

mütemadiyen tecride ahştıraııf o
lanlar da roman sahasında at oynat
mak gayretindedirler. 

Bunlar, sanat de) ince sun'l bir 
surette ualiip yapmağa, realiteyi 
meselA bir ev glbl değil, eYin pllnı 
gibi göslcrmeğe ve şahsı yerine mil
temadlyen mücerredi ikame etmeğe 
çalışırlar. 

Bir zamanlar naımm bAkim 
bulunduğu de•drde manzum tanh, 
manzum mantık kitabı yazmak mo
da idi. Şimdi de romanın hA.klmlyetl 
devrinde onu kA.h bir mm Aleti, ki\b 
sanat oyunlarını gösteraıete mah
sus sayanlar vardır. 

Bana kalırsa romaıı. bu tehlill 1i 
devrini geçirecek ve öz. halis ve yal
nız roman devrine dönecekUr. Bu 
halis roman içiyle, dıtıyla, tandans
ıarı veyahut bltuafhiı Ue tama
:ınen ltaı.attır, 
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Alfons Dodenin 
değirmencisi 

84 yaşında olarak öldü 

Al/ons Dodenin {leğirmenaisi •• 

Büyük Fransız romancısı Alfons 
Dodenin değirmencisi 84 yaşında ola
rak ölmüş .. Alfons Dodenin eserleri ile 
bu değirmen ve Alfons Dode ile bu 
değirmenci, birbirinden ayrılmaz bir 
varlık teşkil eder. 

Alfons Dode en kuvvetli eserlerin
den birini bu değirmende yazmıştır: 

"Değirmenimden mektuplar,, muharri
ri, ihtiyarlık günlerinde bu değirmenin 
üst katına çekilir ve orada bu güzel 
hikayeleri yazar.dı. 

Değirmenin bugün ölen sahibi o za-

man gençti. Babasının değirmeninde 

gördüğü bu adam ona "Koca şeytaın,. 
ismini vermişti. Fakat, delikanlı, mös
yö Dodenin ~?J "mektupları,, yazıp ya
zıp niçin postaya vermediğine bir tür
lü akıl erdiremiyordu. 

Bir gün soruyor: 
-Mösyö, diyor, siz niçin bu yazdı

ğınız, mektupları hiç postaya vermi
yorsunuz? 

Buna Alfons ne cevcıp vermiştir, bu
nu, hatırasını ölümünden bir müddet 
evvel anlatan bugünkü ihtiyar Ribe 
bilmiyor. 

Değirmenin sahibi ölmüş ve edebi
yat tarihine geçmiş olan bu yeldeğir· 
meni Ribeye kalmıştır. Az &0nra Alfons 
Dode de buradaE..!on mektubunu yaz
mıştır .. 

Fakat, değirmenin kanatları yine, 
zamanın durmadan ilerlemesinin bir 
timsali gibi, dönmekte devam etmiştir. 

Lakin, her varlık gibi, yeldeğirmeni 
de kollarını bir gün iki yanına kavuş
turmuştur. Bu, tam bir asırlık bir ha
yatın sonudur; 1814 de yapılmış olan 
değirmen, 1915 de işlemez bir hale ge
liyor. 

Fakat, Jül Ribe - bugünkü ismi ile 
Ribe baba - bu değirmende babasının 
ve mösyö Dodcnin hatırası ile oturma
yı tercih ediyor .• Bugüne kadar değir
men Alfons Dodenin ve onun hatırala
rını taşıyM Ribe babanın yurdu olarak 
kalmıştır. Şimdiden sonra da yine ayni 
hatıraları saklayarak, edebiyat tarihine 
bir yadigar olarak kalıyor. 

I~ Ask erlik bahisleri 1 
Büyük harpte 

Parisi döven toplar 
ne oldu? 

1918 senesi 29 Mart günü idi. He
nüz uykularından uyanan Parisliler 
§ehrin büyük bir meydanına çok bü
yük bir güllenin düştüğünü ve bunu 
ikinci, üçüncü güllenin takip ettiğini 
büyük bir korku içinde görüyorlardı. 
Acaba Almanlar Paris civarına kadar 
mı gelmişti?. Yoksa bir cephanelik mi 
tutuşmuştu. 

Hakikat çok çabuk anlaşıldı. Bu 
gülleleri Krup fabrikasının yeni yap. 
tığı (Kalın Berta) ve (Uzun Maks) 
topları 120 kilometreden Paris şehri 
üzerine yağdırmıştı. 

Aradan yirmi yıl geçti, iki dev top 
ı:simdi ölüdür. Belki de hadiselerin ce
reyanı bu korkunç ölüm aletlerinin 
ömrünü kısalttı. 

19118 senesinde umumi harp niha. 
yete ermeseydi bu toplar belki çok 
can yakacaktı .. Yalnız yüzer kere pat. 
lıyan toplar harbin bitmesi yüzünden 
bire"r tarafa atıldı; terkedildi. 

Volkanlara rekabet eden heybetli 
bµ iki top bugün birer yığın küflü çe
liktir. 

Fakat aradan yirmi yıl geçtiği hal
de askeri mütehassıslann aklına gelen 
de şudur: Acaba Bcrta ve Maks'ın da
ha mütekamil sclclleri meydana çık -
mayacak mı? .. Evet. Bu topların mi -
rasçıları olacaktır. Dünyanın bütün 
top fabrikaları her türlü ihtimallere 
karşı bu sistem topların planlarını ka. 
salarında hazır bulunduruyor. 

120 kilometreden Parisi döven 
Knıp toplan Fransız ve İngilizleri şa. 
şırtmıştı. Fakat onlar Krupun karşı
sına !~kova fabrikasının 150 kilomet
reden tehdit savuran toplarını çıkar -
makta geçikme<liler. 

Çünkü 120 kilometreden Parisi dö
ven bu Almanlar Londrayı da dövebi
lecekti. Ama, harp bitti ve bu tehlike 
bertaraf edildi. l 

lngilizlcrin lşkova fabrikalarında ı 
yaptırdığı toplar da patlamaya hiç 
vakit bulamadı. \ 

O znnuı.nki Fransız gazetelerinden 
Pöti Pariziyenin askeri muhabiri harp ı 
bittikten sonra yazdığı bir yazıda: 

"Alman erkanı harbiyesinin Krup fab
rikalarına verdiği emirle, yeni tip ve 
o zamana kadar mevcut olan Bcrta ve 
Maks sistemi toplardan daha büyük 
ve uzun mesafeli toplar imalini bildir. 
miş. Mühendisler (dünyanın en mo -
dern topunun) plan projelerini acele -
likle hazırlıyarak erkanı harbiyeye 
vermişler. Filhakika bu toplar Lon -
drayı rahat, rahat dövebilecek bir ka
biliyettedir. 
Fransız gazete muhabirinin verdiği 

bu haberin doğruluğu tahakkuk et
miştir. Maks ve Bcrtanın halefleri her 
zaman yapılabileceği ve '"Kırk ikilik,, 
namı verilen toplardan daha büyükle
rinin bir gün deh§et saçabileceği an
laşılmıştır. 

l<,akat, bu tip topların büyüklüğü ve 
mesafe kudreti hakkında tam bir ma
lllmat yoktur. Bu husus gizlidir. Yal. 
nız tahminlere istinat edilen rakamla. 
ra göre, bu muazzam toplar ateşlendi
ği takdiı de top namlusundan çıkan a
lev kırk metreye kadar uzayabilir ve 
150 kilometreyi dövebilir. Bir gülleyi 
endaht edebilmek için 200 kilo barut 
sarf eder. 

Bu barut, küçük toplarla 700 gülle
yi patlatmaya kafi gelebilir. Gülle 
namludan çıktığı zaman sürati ~ani
yede iki kilometredir. 

Şu halde, Paris ile Berlin arasında
ki mesafeyi bu gülle beş dakikada ala. 
caktır. Yüksek hava tabakalarında 

rüzgarın kuvveti çok az olduğu için 
namludan çıkan gülle kırk kilometre 
yüksekliğe çıkarak ondan sonra yol 
almağa bnşlar \'e bu suretle rüzgarın 
muhalefetini kolaylıkla kırarak vara. 
cağı yere kadar sürntini azaltmaz .. 

Bu izahattan anlaşılacağı üzere kırk 
ikilik yahut kırk sekizlik namları Ye
rilen bu çelik devler bir gün patladığı 
takdir<lc harp cephelerine ve büyük 
şehirler üzerine dehşet saçacaktır. 

Meselii Berta yalıut Maks topların
daki cndaht kuvvetini haiz bir ynyı 
ı..tivr müzesi binası altına yerleştire
cek olsalar, bu bina şehrin üzerine yüz 
metre yüksekliğe kadar fırlatılabilir .. 

Bu pazarı da afrikaôa geçif dim : 

Çağlayan köşkü koru
sun da Araplar düğünü 

YAZAN : Osman C emal Kaygılı 
Yazın, her pazar beni uzun uzun 

düşündüren şey şudur: 

- Acaba, bugün nereye gideyim, 
bugünü nerede ve nasıl geçireyim? 
Sabahleyin, erkenden gözümün önüne 
nereleri gelmez, burnumda nereleri 
tütmez acaba? 

Fakat öğle olur, ikindi yaklaşır, ben 
hala nereye gideceğime bir karar ve_ 
remeden evin içinde dört döner, du -
rurum. Sonra akşam serinliğinde de 
yola düzülüp kendimi pusula.5ı1Z, dü • 
mensiz, hatta kaptansız bir gemi gibi 
rastgelen yere kapar, koyveririm. Bu 
yüzden, bazan öyle olmuştur ki, Bo -
ğaziçine diye evden çıktığım halde 
gün batarken kendimi Floryada; Çam
lıcaya diye çıktığım halde Topkapı 

bahçelerinde; Topkapı drşarrsma diye 
çıktığım halde Mccidiyeköyünde bul -
muşumdur!. 

İşte bu pazar da tıpkı öyle oldu. 1-
kindiye yakın evden, biraz Bakırkö. 
ye doğru uzanmak niyetile fırladım; 
fakat bir de ne bakayım bir saat son
ra kendimi Kağıthanedeki Çağlayan 

köşkünün koruluğunda bulmıyayım 
mı? Bari burası on, on beş yıldır git. 
tiğim, uğradığım, geçirdiğim bir yer 
olsaydı!. 

Evden çıkıp biraz yürüdükten son
ra Bakırköyünden cayınca zihnimde 
şu planı çizmiştim: Eyüpten bir san
dalla Kağıthaneye .... Kağıthane köyü
ne Tiadar hafif tertip bir yaya yürü -
yüş ... Köyde bir mola kahvesi ... Son. 
ra incecik dere boyundan Cendereye 
doğru bir uzanış ... Daha sonra yollar
da bir arabaya filin rastgelirsem, o. 
na atlıyarak Ayazağa yoliyle Mas
Jağa çıkış ve Maslağm biraz berisin
deki bilmem ne çütliği denilen gazino
da birkaç bira çakış.. . En sonra da, 
geç vakit mahalleden dönen otobüs
lerle Taksime gelip tramvayla eve dö. 
nüş ... 

Nasıl, Bakırköye! diye yolda yürür
ken sonradan zihnimde tasarlanmış o. 
lan bu program pek hoş değil mi? Gel
gelelim, felek, nedense bize bunu da 
çok görmüş olmalı ki Kağıthanenin 

Çağlayan köşkünün korusunda biz 
Stop! deyip mıhlandık, kaldık. Nasıl 
kalmıyayım, meğerse ogün orada A -

raplar düğünü yok mu imiş? Hani yıl
lardanberi her sene bu vakit Çırpıcı 
ile Veliefendi arasında yapılan Arap
lar düğünü! Zaten çok uzun zaman • 
danberi görmeye, görmeye, Meta şek. 

linl, tarzını unutmaya yüz tutmnş ol. 
duğum bu acayiplerin acayibi eğlence
dir ki beni orada saatlerce mıhladı, bı
raktı. Fakat, nerede o eski pek şata
fatlı .Arap düğünleri, nerede sözüm o. 

na bugünkü düğün ... Eskiden binden 
fazla araba ile yapılan bu acayiplerin 
acayibi Afrika eğlencesine bu pazar, 
ancak on, on beş araba iştirak etmiş
ti. Orada toplanan kadın, erkek zen. 
cilerin sayısı ise otuzu bile bulmuyor
du. Ortada ancak ve o da külüstür mü 
külüstür bir kabak vardı. 

Halbuki, eski Arap düğünlerinde en 

-- ' . 
aşağı sekiz, on mükemmel kabak bu-
lunurdu. 

Ben oraya vardığım zaman bu tek 
kabakla meşhur kabakcılardan Abdi
şah bir Sudan havası çalıyor, sekiz on 

kadınla üç erkek de dangalar, darbu
kalar, gapgaplarla ona tempo tutarak 
zenci dili ile bir türkü söylüyorlardı. 

Danga, darbuka çalanların içinde üç 
beyaz kadınla bir de beyaz kız vardı 
ki bunlar, eskiden de olduğu gibi her 
yıl Arap düğünlerine ve ara sıra Ma. 

cuncudaki, Uzun Yusuftaki zenci evle
rinde yapılan hususi cümbüşlere işti • 
rak eden ve bir zenci kadını kadar o 
cümbüşlerin bütün adet ve erkanını 
bilen, ona riayet eden o civarın beyaz 
kadınlarındandı ve bu beyaz kadınlar 
da trpkı Başlı denilen zenci kadınlar 
gibi en yaman başlılardandı. 

Başlı demek cümbüş esnasında aş
ka, vecde gelip babaları tutan demek
tir. Be>n oraya vardığımın ikinci, ü -
çüncü dakikasında baktım ki, ortada 
tek başına bir Sudan oyunu oynıyan 
başlı ve gayet şi~man bir Kadem Ha
yır Bacının da babaları tutmaya baş. 
ladı. Derken çok geçmeden ihtiyar ba
cının 1.aten dönmüş olan gözleri büs. 
bütün döndü; köpürmüş olan ağzı 
büsbütün köpürdü; zaten kapkalın o
lan dudakları büsbütün şişti; titreyen 
vücudü büsbütün garip bir zelzeleye 
uğrndr. 

Derken o, kaldırıp kendini yerden 
yere vurmaya başlayınca eli kamçılı 
kolbaşı kadın, yetişti, usulü dairesinde 
ve pPk güçlükle kendisini teskin et. 
tikten sonra başka bir havaya, baııka 
bir oyuna geçildi. 

Bu oyun Fizan ile Sudan arası bir 
oyundu. 

Çok kıvrak, şakrak olan bu oyunu 
Settar isimli bir delikanlı ile Bay Ah
met adındaki yaşlı bir mütekait kar
şılıklı oynadılar. 

Ellerinde birer kısa bastonla oyna. 
nan bu oyunu seyirciler çok beğendik
leri için onları dehşetle alkışladılar ve 
seyirciler arasındaki şık kızlarla, deli. 

1 

Gen: 1:-ızl.ar 1ıer memleJ..ıette a.<ıkerlil: talimi yapıyor. Amerikada bir 
yüksek nwlctcptc atı§ talimıi •• 

kanlılar bunun tekrarı için ellerini §91' 

kırda tarak: 
- Biiiz ... Biiiz .. Biiiz! 
Diye bağrıştılar. Ayni oyun bir da

ha tekrarlandıktan sonra ihtiyar ,.e 
orta yaşlı zenci kadınlar, ara sıra si " 
nemalarda birer örneğini görmüş ol " 
duğum tam Afrika çöl ve ormanlarJ
nın en iptidai oyunlarına başladılar. 

Hele iki ihtiyar kadının Afrika or" 
manlarmın bir kapkaranlık gecesinde 
gökteki yıldızlarla konuşan ve onlal'll 
hayranlıklarını ifade eden oyunda, O• 

nun ağzından dökülen kısa kısa he~i 
kelimeler ve ellerile, kollariyle, yüzJ• 
le gök yüzüne doğru yaptığı jestleı' 
pek görülecek bir manzara idi. 

Hani insan o, los korunun jcinde :<.'8 

bu manzara karşısında kendisini bull .. 
dan yüzlerce yıl önce Afrika ortala. " 
rında bir gece hayatı yaşıyor sanır• 
aı. 

Ben, eskiden adına (Araplar düğU.. 
nU) denilen bu cümbüşlerin en büyük" 
!erini, en sunturlulal'ını scyrettiğilll 
vakit çocuktum. Fakat, o zaman ço .. 
cukluğumla yine anlardım ki bu zen
ci kadınlar bu hal ve hareketlerile in
sanın gözlerinin önünde Afrikanın 

Siyahlar diyarını olduğu gibi canlan" 
clmyorlar. 

Şlınun şurasında kaç zenci kaldl 
bilmem! lstanbuldaki sayıları gittik
çe azalmakta ve nesilden nesile renk· 
leri gittikçe çukulatalaşmakta, gittik
çe sütlilkahveleşmekte olan bunlar da. 
ortadan kalktı mıydı, biz bu acayibin 
acayibi ahenk ve manzaraları o zaman 
ancak komik Naşidin kuvartosundan 
dinleyip görebileceğiz. 

Bari, oldu olacak plak işiyle uğra.
şanlar (Araplar düğünü) denilen bU 
elim büşlerin de birer suretini plaklara. 
çekseler az fena olmaz zannederiill· 
Ben bir zaman, yani bundan on, on iki 
yıl önce bunların bir kısmını lstanbu
lun meşhur eğlence yerleri sahiplcrin
clen bir zata tavsiye etmiş ve galiba o 
zaman o zat, bunları bir araya topla· 
yarak bir iki defa Gülhane Parkında 
sahneye bile çıkarmıştı ki bu pazar 
Çağlayan korusunda kabak çalan pek 
ihtiyar, bitkin Abdi Şah o zaman he· 
nüz altmışlık bir adamdı. 

Bu münasebetle hazır aklıma gel
mişken yazıyorum: 

Kaç yddır lstanbulda yapılan festi• 
,·allerc yeni yeni numaralar arıya.n .. 
lar için bu dediğim zenciler tam biçil
miş bir kaftandır. 

Bunlardan seçme olarak teşkil edi· 
lecek on, on beş kişilik bir takım ve 
bu takıma mükemmel bir makiyaj ya
parak sanatkar Naşidin de iltihakı sa
nırım bunları tanımıyan ve bu manz&" 
r..ıları ömürlerinde görmemiş olan yer. 
li ve yabancı seyircileri hayretler i .. 
c;inde gülmeden katılır. F tivali 
tertip edenlerin buna dikkatlerini ccl· 
bederim. 

lşte aziz okurlarım, bizim bu pazar 
da Araplar düğününde, böylelikle gil
mc gitti. 
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imparatoriçe Ojeninin şemsiyesi 

-İrnparatoriçe Öjeninin meşhur bir 
§enısiyesi vartlır ki, bugün bu tarihi 
§ey bir sinema yıldızına verilmek üze
redir .. 

İnıparatoriçe, üçüncü Napolyon ile 
beraber, Süveyş kanalini açmt:'lğa gele
ceği zaman bu şemsiyeyi yaptırmıştı. 
Gideceği yerin sıcaklığını düşünmüş 
ve orada, başının üzerinde yeni bir şcm 
ıiye bulunmasını isemişti. 

Sarayın bütün eşyasını hazırlay,•ı 
Verdiye lmparatoriçeye bizzat kendisi 
aylarca uğraşarak, bir şemsiye yapmış 
tı. Bu, sapı fildişi, kumaş beyaz tafta, 
Üzeri altın ve zümrüd işlemeli bir şcm
ıiyedir. 

Bugün bu şemsiye Loretta Yanga 
Veriliyor. Sinema artistinin eline hl• 
§eznsiyenin geçmesine sebep ne? 

Belki sebep yok. Çünkü, filmde gö 
rünecek olan nasd bizzat imparatoriçe 
Öjeni değil de Loretta Yang ise, elin
de taşıdığı şemsiye de ''Markiz,, ismi 
verilen bu t'ırihi şemsiye olmaz, ona 
benzer adi bir şemsiye olur. 

Fakat filmi çeviren stüdyo, esere 
reklam olsun ve bir hususiyet teşkil 
etsin diye, artistin, filmi çevirirken, 
elinde bu tarihi şemsiye ile beraber bu
lunmasını istemiş. 

Şemsiye bugün bir kontun elinde
dir. Bunun da hikayesi şudur: 

Süvey§ kanalının açılmasından 
ıonra, kraliçe Fransaya döndüğü za
tııan şemsiyeyi Tuileri sarayında diğer 
eşyası arasına koymuştur. 

Fildişi saplr, altın işlemeli "Markiz,, 
Şemsiye, burada 2 eylUl 1870 e kad~r 

sakin bir hayat sürüyor . ...Fakat. o e;ün 
impaliı:tor Almanlara esir oluyor ve 
saray birbirine geçiyor. 

O zaman impzıratoriçe, Paristen 
Uzaklaşmak lazım geldiğini anlıyor ve 
hazırlanmaya başlıyor. 

4 eyliilde de Fransada üçüncü cum
huriyet ilan olunuyor. İmparatoriçe 
derhal sarayı terketmek mecburiyetin 
idedir. Eşyaları topluyor, saraydan çık 
tııak üzere bulunuyor. 

Bu hazırlık esnasında Kont Moris 
Derison kendisine yardım etmektedir. 
Bundan dolayı çok memnun olan im
paratoriçe Konta: 

- İstediğinizi alın diyor, sizde bir 
hatıram kalsın .. 

Kont da eşya arasına şöyle bir bak
tığı zaman gözüne derhal "Markizi,, 
kestiriyor. 

- Bu şemsiyeyi lütfederseniz.. fü-
Yor. 

İmparatoriçe: 
- Buyurun alın, diyor. 
Kont şemsiyeyi alıyor ve imparato

riçe ile beraber saraydan çıkıyor. Bun
dan sonra herbiri bir tarafa gidiyor
lar. 

Bugün şemsiye Kontun ailesindedir. 
Stüdyo sahibi bunu haber alınca 

derhal mürncaat ediyor. Tesadüfe ba
kın ki, Loretta Yang Kcntun kızının 
en çok sevdiği artistmiş; onun ıçın, 

artistin filmde bir şemsiyeyi taşıması · 
na memnuniyetle razı oluyor. 

Şimdi, şemsiyeyi almak için Ameri
kadan bir adam gönderilmiştir. 

Olduğundan Başka Görünen 

Artist 

Elvir Popeskonun en olduğundan 
başka türlü görünen artisttir : 

Onu herkes gayet sanşın bir artist 
olarak tanır. Öyledir. Fakat şimdi öy
ledir. Eskiden, son derece esmerldi.. 
Saçlarını boyatmıştır. Cildini daima 
tuva!et altında bulundurur. Gözleri, 
§Üphesiz ki, siyah olarak kalıyor. Fakat 
&arışın bir çehre içinde bu siyah göz
ler, hakikaten çok güzel görünüyor .. 

Elvir Pcpesko Romanyalıdır. Fakat 
onu herkes Parisli olarak tanır .. Çün
kü, belki .senelerdenberi eski memle-

1 

Loretta Vang'a verilecek 

' 

{arol LOMBAR 

-

[(arol Lombar<1 tıc Do?.orcs De7riyo ~nıdi her ikisi de 
oıı filmlerini çcvirm elclc meşgul.. ller ikıi artistin bugilno 
ati.ar görcWğiünüz filmlerde ortaya koydukl41rı tip"Wrdctı 

yeni filmlerinin de farkı olmamakla beraber senaryonun da
ha di/."1~tli yazıldığı ve bilhassa daha iyi rejisörlerin idare 
ettikleri söylenmekled ir. Dclores ycııi filminde orta ycı.~lı zen. 
ğin bir kadın rolii tc ın.sil etmekte ı·c Karol Lonıbard bir 
fabrikatörihı metresi bulıoımaktadır. Ycııi filmin bitmek 
iizcrc okluğu haber veriliyor. 

-. • .,....,_ l •' ; J ,r,· .... • - - . • • " - ' • 
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ketine gitmemiştir. Fakat, P arisin ki
bar salonlarında en şık Fransız kadın
larını gölgeıde bırakmıştır .. 

Sahneye facia artisti olarak çıkmış
tır. Kendisi de bu gibi oyunlarda rol 
almayı sever. Fitkat, ondan sonra belki 
bir daha hiçbir facia oynamamış, fakat 
yüzden fazla komedide rol almı~tır. 

Adında da romantik bir isim hava
sı vıırdır. Fakat, kenı::lisi çok ne§eli ve 
ıuh bir kadındır .. 

Elvir Popesko Türk ahne ve sine
macıları için de yabancı değildir. Sine
maya başlamadan evvel bir sahne sa
natkarı olarak bundan 8-10 sene evvel 
istc•'.lbula gelmişti ve kendisine tiyatro 
hayatında ilk büyük şöhreti temin et
miş olan "Varşovalr yeğenim., eserini 
burada tekrar etmişti. 

Elvir Popesko bu esel1den sonra bir 
de filmini çevirmiştir. Filmde de ti
yatrodaki kadar muvaffrık olmuş ve 
bununla kendisine yeni bir şöhret ka
zandırmıştır. 

Tovariç ismindeki eseri de unutul
ma:nıştır. 

Elvir Popeskoya Fransızlar "Vol
kan., ismini veriyorlar. Bilhassa son 
filmi olan "B:'Yan başkan,, ismindeki 
eserinde bütün volkanlığı ile kendini 
cösterdii!i sövlenivor. 

VE 

DOLORES DEL RIO 
Yeni iki fihn çevirmeğe 

başladılar 
Bil yıldızın Parlste bir aylık bUt. 

cesl şudur: 
Apartımnn kirası 2000, sekreter 

aylığı 2000, hizmetci 600, uşak 800, 
aşçı 600 frank •• 

Ev masrafları: 
(Yeme, teme, çamaşır, elektrik)' 

600, saç ve manikür 240, pedikür 80, 
bir rop 2000, bir bUket 300, bir ziya
fet 1500, araba masrafı 1600 frank. 

Bir yıldızın Holh•utta bir aylık 
bUtçesl ise şöyledir: 

Ev kirası 25.000, sekreter aylığı 
9000, hizmetçi 3100, uşak 4200, aşçı 
3 500 

(Yeme, içme, çamaşır, elektrtk)" 
12,500, saç ve manlkUr 1400, pedi
kUr 2100, bir rop 6000, bir bUket iO:> 
bir ziyaret 12000, araba masrafı 

2000 frank, 

Cin cer 
Rocers 
Annesi bir zabıta şefi ile 

evleniyor 
Cincer Rocersin annesi evleniyor_ 

muş. Bu haber Amerikada, sonra Av
rupada bir ıbomba gibi patladı. Buna se
bep belki artistin annesinin orta yaşlı 
olması, evlenmiye birdenbire karar 
vermiş bulunmasıdır. 

Fakat, asıl sebep başkadır: 
Misis Rocersin evlendiği adam bu

günlerde Amerikanın en meşhur sima_ 
}arından, daha dcğrusu kahramanların
dan biridir: Amerikanın, haydutları 

takip işi ile uğraşan gizli polis teşkila-
tı şefi Huver. Bu isim bilhassa bugünler 
de dillerde <lolaşmaktadrr. Çünkü Huver 

son defa olarak, beş yaşındaki bir çocu 
ğu kaçıran ve öldüren haydudu bulmak 

için bizzat çalışmış ve Franklin Mak 
Kol ismindeki haydudu çok geçmeden 
yakalamıştır. 

Artistler her fırsattan istifadeyi bi
len ve meşhur olmak için böyle fırsatlar 
"<ollayan kimselerdir. Cinceı:: ~ocersin 

annesi de bunu kızından öğrenmiş ola_ 
cak. Huverle evlenmeyi belki daha çok 
evvelden düşünüyordu veya bu, karar
laştırılmış bulunuyordu. Fakat, bunu 
ilan etmeyi, adamın isminin dillerde do
laştığı sıralarda muvafık bulmuş. 

Bugün Edgar Huver Amerikada 
herkesin biraz de endişe ile bahsettiği 
kimsodir. Çünkü, Amerikan haydutla
rının kendisinden intikam almağa ka_ 
rar verdikleri söyleniyor. 

Edgar Huver, haydutlara karşı dai
ma en sıkı hareket etmiş bir adamdır. 
Amerikayı altüst eden "gangster,, 
vak'alarında derhal işe girişir. Lind
bergin çocuğunu öldüren adamı bul
makta gösterdiği mahareti meşhurdur. 

Fakat, Huver hakkındaki tehditler 
de, Lindberg vak'asından sonra başla_ 
mrştır. Polis müdürü, gönderilen imza
sız mektuplarla tehdit edilmiştir. Bu 

(Sonu. Sa. S Sü.. 3). 
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~LMANL~QIN LAVQ!;:NS i n ~ 
~..:~~v~~ 
Vil 1 n Vasmus 

CPnubi ıranda mlzralih 
alayı bozguna uğratıldı; 

bir Hind suvarl 
lo?&llp Asyalılar 

aroRında sarışın bir Avrupah vardı ki •.•. 
Tarih,· 5 Nisan 1916!? ... Irak; 

Kutülammarede Türkler tarafuı
dan ayıardanberi muhasarada 
'bulunan Büyilk Britanya ordu 
btı§kumandanı Generol Taımsen
d.6, Kahircdcn tayyare ile gelen 
Büıba§ı Horlinson, Mısırda bu -
Zmıan lngiliz askeri crkanmın 
kendisine 20,000 kişilik Britan
yalı • Hintli yardımcı kuvvet yo. 
Za çıkardıklarınt, anoak bu k"1W· 

vetin ''Almanların Uvrens;,, 
VilheZm Vasmıısun yerli'leri ta1ı
riki doü:ıyısile, cenubi Irandan 
geçip de gel.cmcdiiJ.ini bildiriyor; 
her ikisi ba§ba.şa vaziyeti uzttn 
u:xıdıya g/5rüşi1yorlar: 

5 Nisan 1916 da, KfltUlammarede 
General Tavn.sendle Binbaşı Horlinson 
arasındaki görüşme neticesinde, yar -
dımc.ı kuvvet gelmesini beklemek e. 
sasmdan ileriye geçilemedi. Bu da 
mildaf aa vaziyetinde yeni bir safha 
değildi; eski vaziyetin devamından i
baretti. l{iıtülammare mUdafü, aylar. 
danberi olduğu gibi bekliyecckti. Fa,.. 
kat daha ne kadar? 

Büyük Britanyanın Irak ccphesin -
deki ordu başkumandanı, bir müddet 
da.lıa bcklemeğe hazırdı. Lakin bir ay 
daha beklemeği teahhüt edemedi. Be
eeri takatin fevkinde gayret sarfı bi
le, dnha bu kadar beklemeği temine 
yetmezdi. Tayyare Binbaşısı Horlin • 
sona, görU§nlelerlnİn sonunda §Öyle 
demişti: 

- Bundan sonra beklemeyi ayla de
ğil, haftayla ölçmek zaruretini teslim 
ediniz. Biz burada azami gayreti sar. 
fedcrkcn, Cenubi lrnn yolunun açıl -
masını bekliycnler de ayni gayreti 
sarfcderek, vakit geçmeden buraya 
yetişsinler. Yoksa elde kalan kuvveti 
boşu boşuna harcamamak için, teslim 
olmak bir zaruret halini alır. Tama.
mile faydasız olarak cana kıymak is
tcnllmediğine göre, başka ne yapılabi
lir ki?! ... 

Binbaşı Horlinson, yardımcı kuv -
vetin hafta geçirmeden aradaki mesa. 
feyi geçip Kfltlllnmmare yakınında at 
nalı şakırdatacağım umduğundan ba -
hisle, Generale §Öyle söylcmirıti: 

-Vaziyetin müsaadesi nisbetinde 
elden gelen her aeyin yapılmakta ol -
duğuna tam innnıala, metanetinizi 
muha.f aza edip mukavemet göstcrebi -
1irsinlz! 

General, gülilmsemi§ti: 

- Ben elimden geleni, burada mah
sur vaziyetteki bakiye kuvvetin takati 
yettiği nisbetinde yapacağım! 

- Buna tam bir itimatla s~ güve
nildiğini tekrarlarım! 

Dörtbir tamim bunaltıcı derecede 
sıcak olduğu bir günde, bayrak dire • 
ğinden kumandanlık bayrağının sark
tığı k'eskin J§ıktn göz kamaştıran be
yaz cepheli binanın bir odasındaki bu 
konuşulanlardan sonra, aradan birkaç 
gUn geçmi§ti. Kütlllammareden çok u
zakta, Şiraz yakınında bir alay asker 
garbe doğru ilerlediği sırada, bir ara
ker, mızraklı Hint süvarileridir. Tığ 
gibi, yepyeni giyinmiş, mızrakları pa
nl panl zinde bir nlay, şakır §ukur 
garde doğru ilerlediği sırnda, bir ara. 
lık bir köyde konaldıyacak oldu. 

Süvari alayı, köye yaklaştıkça yak
la§ıyor. Hiç ses seda yok. Şüphe u -
yandırıcı hiç bir hareket belli olınu -
yor. Fa.kııt Hintli sUvarııer tam köyUn 
methn.line sokulunca.. birdenbire bir 
mitralyöz a~§i açılıyor. Takır, ta.kır 
işliycn makineli tüfek, pusudan Uzer
lerino çılgıncasına ateş yağdırıyor. 

Bir kargaşalık! 

BüyUk Britnnya ordusuna mensup 
Hintlilerden birçoğu atlarından yere 
yuvarlanıyor, ürken beygir:eri şahla
narn.kı dörtnala enğa, sola kaçı§Jyor. 
Bu Brada Hintlikrin kumandanı da 
vuruluyor. 

Pusudan mJtralyöz nte~i karşısında, 
geriye kalanlnr, gayrimuntazam bir 

Vilhelm ''asmU8,· umumi h4rp senele
rinde, lranlı k'1ya/etirıM!1 .•• 

surette daha geriye çeklliyor. Ve bu. 
nun Uzerine de bu kUçUk vakaııın ga
lipleri, ellerinde tUfeklcrlni sallaya -
rak, havaya atıp tutarak ortaya çıkı
yorlar. Saha, artık onlara aittir, ge • 
lenlerl, gerisin geri pUskllrtmUşler -
dir! 

Bunlar, Şiraz civanndaki yerliler. 
dir. Cenubt İran kabileleri mensupla
ndırıar. Bu yerin manzaralan ara -
sında, dekora uyğun mahalli giyiniş
leri ile de göze çarpan gUçltlk kuvvet. 
11 vUcutlar, azimli çehreler ... Aralann
da bulunan başka birisi, onlar gibi gi. 
yinml§ olmakla beraber, belli, ki As
yalı değil, Avrupalı! 

Bu Avrupalı da bol esva,Plı. bu Av
nıpaiırun başında da İran ııerpuşu 
vardır; bu da diğerleri gibi, ayni li -
sanla konuşuyor. Şarkm §iir lisanı o-
lan gür.el, ahenkli İran lisanını gayet 
fasih s5yliyerek ... Ancak, onun serpue 
altından görünen sık saçlan, açık sa
ndır; kIVIr kıvır, açık sarı saçlar ... 
Sonra gUneşten yanmış çehresinin 
hatları da, diğerlerinkine nisbetle bil§. 

ka türlü,.. değişik! Bu adamın çehre
si, sükunet ve lnc'°lik ifade eden bir 
simayı andırıyor; bu earktn tetkikat 
yapan garpli bir 8.lim, bir müsteşrik 
yUzUne benziyen gCSrUnUşte bir yllz! 

Bu adamın, içinde ne kadar kuvvet 
bulundurduğunu, ne derecede canlı ve 
iradeli bir adam olduğunu kestirmek 
için, gözlerini görmelidir; bakışların
daki keskinliği, çelik parıltısını ... 

lşte bu adam, "Almanlann Uvren
sl,, diye anılan Vilhelm Vasmusdur; 
konsolos ola.n, Alman devletinin hari
ciye nezareti memurlarından olan, 

Knyzerrayhşin hariciye nezareti me • 
muru olarak Buşehr ve Şiraz konso -
loslukları uhdesine ver.ilen adam! Va. 
tanına sevgi ve saygıhk göstererek, 
bu saikle Cenubi trandaki kabileler a,.. 
rasına kanısıp, onları İngilizler aleyhi
ne ayaklandıran adam! 

O adam, ki hesabına hizmet ettiği, 
f aa.liyet gösterdiği Almanyada o za -
man kendisini ancak 10 kişi tanıyor, 

ancak aliikadar ve salahiyettar 10 ki
şi nerelerde neler yaptığını biliyordu. 

Onun handaki gizli vazifesini, umumi 
harp senelerinde kendi memleketinde 
bilenler, bu kadar azlıktı. 

Fakat Büyük Britanya başkuman • 
danlığı, bu kendi memleketinde o za
man silik bir hüviyet mahiyetindeki 

adamın şahsiyetini iyice bilerek, ona 
karşı hem husumet besliyor, hareket. 
le.rini endişeyle takip ediyor, hem de 
kendisinden takdirini esirgemiyordu. 

''Alın:uılann La.vrensi,, denilen Vil
he!m Vnsmus, BUyilk Bribmyanın bir 
an evvel znf ere ulasmasma en mühim 
manilerden biri sayılıyordu. Hiç de -
~i1se nihnJ zaferi geciktirmekte rol 
oynayan bu adamın ismi, 1nı;iiizler a
ras:ndn. sık sık ağza alınan bir falın
di ! ? ••• 

(Ar T«z.sı var) 

B:r yangın 
faciası . 

3 çocuğunu ateşten 
kurtaran ana ateşde 

yandı 
Giresun (Hususi) - Şehrimize bağ

lı Hamidiye köyünde Ali Gürelin evin
de gece yarısı bir yangın çıkmış, uy· 
kuda bulunan ev balkı, yangın epey 
ilerledikten sonra uyanabilmişleroir. 
Ev halkın telaş ve heyeczınla kendile
rini gilç halle dışarıya atabilmişlerdir. 
Can havlile iki yavrusunu da dıp.nya 
çıkaran Ali Gürelin kansı teli§ ara
sında bcıikte yatan çocuğunu hatırla· 
mı~: 

Burdur ve Tarsusta 
Çok güzel iki park meydan~ 

getirildi 

- Çocuğu kurtarın 1. diye haykır

mıştır. Bu esnada Ali GUrel çocuğu 

kurtarmağa koşmuş, fakat yüzünü ya
layan nlevler kargısında geri dönmeğe 
m:tbur kalmıştır. Alinin eli ~ dön· 
düğllnU gören zavallı ana, bilyül: cesa
retle alevlerin arasına atılmış ve be
şikteki yavrusunu kaparak pencere
den dışanya atmış ve kurtarmıştır. 

Fakat bu cannda feci bir talihsizlik ol
muş, evin tavanı mUthi§ bir gllrUltii ile 
çökerek kahraman anayı ateıler •rasın 
da bırakmııtır. 

Bulilulda Belediye parkı 

Geride üç kUçUk yavru bırilka.n genç 
ananın ölUmU burada derin akisler bı
rakmıf tıT. 

Burdur (Husust) - Burdur, gayet 
bymetli ve cevval bir belediye reisine 
mali:.tir. Şehrin ~ehresindc bClircn 
gUzellik reis Rıza Erdemin gayretli 
çalışmalarından doğmuı bulunduğu 
için halk keooisini pek fazla seviyor. 

Bu genç belediye reisinin yorulma· 
dan C'.alışarak meydana getirdiği eser-

Uşak balkevinde 
Güzel bir resim serğ;si açlld ı 
Uşak, (Husus!) - U§ak Halkevinde 

amatörlerimlz taraf mdan bir resim 
sergisi açıldığını duyduğum mman iç.. 
ten sevinelim. Geçen sene olduğu gibi 
bu yıl da böyle bir serginin açılmıa ol. 
maat daha doğrusu açılmasına muvaf
fak olunması beni en çok memnun e
den noktadır. 

GUzel sanatlara k&r§ı gösterilen alA
ka ve beslenen sevginin her gün bir 
parça dahrı. arttığını görmek manevi 
bir zevk oluyor. 

Bu duyguların heyecanı arasında 

halkevindekl bu sergiyi görmeğe git -
tim. Ar aubesi odasında. o.çılan sergi. 
nin bu yıl daha zengin olması resim. 
!erin çeşitli ve bol bulunması ilk ba • 
kışta dikkati çekiyordu. 

Böyle bir serginin açılmasında bü. 
yük emeği geçen halkevimizin sem·} 
patik elemanı Ar gubcsinin değerli 

genç ~kanı Ali Uludağla karşı kar
§ıyayız. 

Beraberce bütün talbolar önilnde 
dolaştık, durduk. İhtisaslarını öğren
mek istedim. 

GUler ytiziylc ve her zamanki teva. 
zuyla yaptığı eserler hakkında beni 
aydmlatmağa b~ladı. 

Ne canlı ve güzel tablo, portre ve 
peyzajları vardı. Sergiye 25 bUyUk ve 
kUçUk eserile katılan bu mllsteit ve 
çalışkan gencin eserlerinde cidden mu. 
vaff ak olduğu görlilUyordu. Tabiattan 
ilham alan ve kendi kendine yeti§Cn 
bu arkadtı§J gönUlden kutladım. Teb
rik ve takdirlerimi izhar ederek ken· 
disine başarılar diledim. 

Ti küçtlk yaşmdanberl resim yap -
mağa meraklı bu arkadaşın zaman, 
zaman bu brnne üzerinde uğraşmalar
da bulunduğunu ve bilhassa son ikl yıl 
içinde bu çalı§lllalanna esaslı bir hız 
verdiğini memnuniyetle öğrendim. 25 
muvaffak eserin bir buçuk yıllık bir 
zanıanm mahsulil olduğunu öğrenince 
göğsüm kabardı, takdir duygularım 
bir kat daha yUkseldi. 

En çok beğendiği eserlerini öğren • 
mek istedim. (Halı dokuyan kızlar, 
lı:endi annesjnJn portresi, evlerinin bu. 
lunduğu cadde, burmalı camiin w.ak. 
tan görünüşü, Uşağın zahire pazarı, 
UzUm tutan kızlar, bir çınarlığm ve 
bir gecenin) manzaralarını canlandı • 
ran peyzajlarını beğendiğini söyledi. 
Bu söz kar§ısmda tekrar resimlere 
bakmak hissini duydum. Ali Uludağ 
görü~lerinde de isabet ediyordu. 

Sar.da, sözde ve resimde cidden mu· 
vaf fak olan hu arkada.şm yakm bir ge
lecekte ta.nmmııı olacağına inanıyoruz. 

Serglde eserleri teşhir edilen Memleket 
Hcı,,tahmıc.ori Doktoru Bay Kudret 

Memleket hastahanemizin sa.yrn ve 
sevimli sertabibi Doktor Kudret Üğe
nin sayısı sekızi bulunan tablo ve por. 
tresini görünce derin bir hayret ve 
sevinç duydum. 

Sevimli doktorumuzun mesleğinde 

gösterdiği büyük liyakat ve muvaff a.. 
klyet resim üzerinde de okunuyordu. 

Cidden muvaffak eserler yapmıe ve 
yaratmıştı. Her gün saatlerce hasta • 
hanede hastalariyle meşgul olan ve 
herkesin saygısını toplayan, Uşağa 
geldiği gündenberi de yüzlerce ameli. 
yat yapan kıymetli operatörü.mtizUn 
resme çalışması ve muvaffak olması 
bizleri en çok sevindiren cihettir. 

Hastahanemizi baştan ba~ ıslah e
den, sayın operntörilmüziln eserlerinde 
gösterdiği canlılık ve muvaffakiyet 
pek UstUndür. 

Meslek arkad~ı sayın hUkfımet 
doktoru Süreyya Yücelin portresinde
ki eşsiz muvaffakiyeti her ~yin üs . 
tllndedir. Portre önünde adeta SUrey. 
ya Yllcelle kendimi göril§ll)•or sanı • 
yordum. 

Çehrenin her noktasındaki barlı 
canlılık eserin beğenilmesinde ve se • 
v:ilmcsinde pek müessirdi. 

Kudret Oğenin diğer yedi er.eri de 
bir muvaffakiyetin örneğidir. Hasta· 
!arından artan azıcık zaman arasında 
bu eserlerin yapılmı§ olması da şaya,.. 
nı takdirdir. 

Askerlik fi\lbesinde bulunan bir erin 
yaptığı karaknlcm bir kız resmi mu -
vaffnk olunmuş bir eserdi. 

Halkevimizin yeni başkanı Eczacı 
Salim Alyana.gm da birkaç tablosu 
sergide yer almış bulwmyordu. Bu e. 
serlcr de iyi idi. 

"Sonu. 8 inci 6<J1ftfada) 

terden en yenisi hilkitmet civarmdaki 
parktır. Cumhuriyet meydanına rnut· 
tasıl olan parkta ak§8mlan halk yor· 
gunluğunu gidermektedir. Rcciınde 
belediye parlanın bir köşesini gönne~· 
teyiz. Belediyenin faaliyetini gclecelc 
mektubumda izah edeceğim. 

Zeytin dağı 
Bergama (Hustı • 

si) - Buranın gU• 
• zel nahiyelerinden 

biri de "Zeytinda· 
ğr,. dır. Adından 

ıcla anla~ılacağt gibi 
nahiyede zeytin pek 
çoktur. Nahiyenin 
yaslandığı sırtlar, 

saatlerce devam e· 
dip uzman ufak 
bliyUk, birbirine 

bağlı tepecikler hep zeytin ağ~larile 
süslüdlir. Zeytlndağı nahiyesinde nor
mal yıllarda 50·60 ton zeytinyağı istih 
sal edilir. Ntıhiyenin umumi nüfusu 7 
bini tecavilz eder. Düşünülürse, nUfu· 
ta nisbetle yağ istihsalinin pek kaba· 
rık bir raktım ortaya atmasından mu· 
bitin darlık çekmediği ve rahat yaşadı· 
ğı kolayca anlaşılabilir. 

Zeytincilik bu nahiyenin pek eski 
gelir kaynağıdır. Halk arasında bu 
yüzden zengin olanl21r da azlık teşkil 
etmiyor. Nahiyenin Uç zeytinyağı fab
rikası her yıl faaliyet halindedir. Zey· 
tincilikten başka burada palamutçuluk 
işi tde &')Jl yıllarda ehemmiyetle teı~ip 
edilmeğe bnştanmışır. 

Merkez nahiyesi gibi köylerin de 
geçim vasıtası zeytindir. Burada köy· 
lüniln halinden mahsus derecede refah 
okunabiliyor. Nahiyenin 16 köyUnlin 
hepsinde köy kanunu tatbik edilmekte 
ve iyi neticeler nlınmaktadır. Köy iı
leri iyi bir <iilzen içinde yürüyor. Her 
köye telefonu olan nahiyelerimizden 
biri de burasıdır. Mevcut telefon hattı 
150 kilomerteye yaklaşıyor. 

Nahiyenin becerikli müdürü Etem 
Özeneri eskiden tanırdım. lzmi rin 
Selçuk nahiyesinde iyi eserler bırak
mış olan bu ut askerlikten malQlen 
tekaüde çıkmıştır. 

Umumi harbin ve htiklil milcadele· 
sinin odsı:ı: kahramanlarından olan E· 
tem Öı:ener o zamanlar sekiz yerinden 
aldığı yaralardan ne yazık ki bugün ız· 
tırııp çekiyor. Vücudunun muhtelif 
yerlerinde yirmi kadar küçük kurşun 
parçaları seyretmektedir. 

Sıhhi zorluğa rağmen çz•lışmalannı 

da bırakmayan nahiye müdürü burada 
kıymetli eserlar yaratmak düşiincesin· 
dedir. Bunun için kendisine iyi bir 
program hazırlamrştır. 

Nahiyenin yedi kC!yUnde mektep vur
du. Merkezde ayrıca beş dershaneli bir 
okul yaptırılmıştır. KöylU, ~"'tuğunu 

okutmak için mektep inşaatında büyük 
yararlık ve yardım göstermi~tir. 

Zeytindağ nnhiyesinin denize nazır 
olan mevkii; hava itibarile bu ch-ann 
en mutena yeridir. Yalnız orada su 
de:di mcvzubahstir. Suyu gayet kireç· 
1i ohluğu ve yakınlarda temiz su bulun 
ınadığı için halk içme suyu tedarikinde 
zorluk çekmektedir. 



• 
Buhafta yapılan dünya 

kupası maçlarının tafsilatı 
Beş ayda 300 aşk 

mektubu 
k Fransada yapılmakta olan Dünya 
k Upaaı futbol müsabaktıları dömifinal 
:rıılaşmalarından ve senenin en ehem 
},' 

1Yet}i futbol temaslarından biri olan 
b rans~ - İtalya müsabakası altmış beş 
ın meraklı önünde Pariste Kolomb 
'~ında yapılmıştır. 

1
11k devrede rüzgarı arkalarına almış 

~an İtalyanların şiddetli akınlarile baş 
aınış ve 8 inci dakikada bu üstün hü
~Urn1<,r semeresini vermiştir. Solaçık 

010ssinin şandelini yumrukla karşıla
~alt istiyen kaleci Dilortonun rüzgarı 
't ·Saplamadan Y'•ptığı çıkış yüzünden 

1 
°Pa Yetişememiş ve bu yüzden İtalyan 
ar ilk gollerini kazanmışlardır. 

Oyun tekrar başladığı zaman Fran· 
•tılar çok düzgün bir ulun yapmışlar 
"c b' ır anda rakip kaleyi sarmışlardır. 
f"_f§te bu anda Veinen İtalyan müda-

11 Foniyi atlatarak ortaya pas vermiş 
tcrilcrden yıldırım gibi yetişen Hay
~-crcr de bomba gibi bir şütle beraber
l~ go.lün.ü atmış ilk devre bu netice ile 

1 hitmıştir. 
d İkinci haftaymda İtalyanlar fevkala
b c kombine bir oyun çıkarmışlardır, 
.~ kısmın sekizinci d'1kikasında Piola 
~- İncj 27 inci dakikada da yine Piola 
Uçünc:.ü İtalyan gollerini kaydetmişler 
ll'ıUsabaka da böylece 3· ı İtalya milli 
taltırnının lehine neticelenmiştir. 

ISVEÇ - KOBA 
Fransanın Antip şehrinde karşıt ... 

lan Kuba - tsveç milli takımlan mü
~b~kası baştan sona kadar İsveçlilerin 
iltırniyeti altında cereyan etmiş ve 

~Cticede 8-0 gibi pek büyük bir farkla 
8\'tçlilcr galip gelmi§lerdir. 

MACARiSTAN • lSVtÇRE 

Avrupa kupasının favori takımların
~ll.l'J'"'.Macatbtan ndllf futbol ta1nm?L11 

:eh.rinde on sekiz bin seyirci önünde 
8\'ıçre milli on birile çarpışmrş ve 2-0 

talip gelmiştir. 
İsviçreliler iki mühim oyuncuların

dan mahrum idiler; bu elemanlar da 
A_lrnanlan mağlup eden takımda bü
~~k ınuvaffakiyetler gösteren müdafi 

ıncUi ile solaçık Acbi idi. 
}vt Oyunun birinci devresi tamamile 
• acıırların üstünlüğü altında geçmiş 

~c de İsviçre müdafaasının ve bilhassa 
alecinin fevkalade müdahalelerile gol

Süz geçmiş ise de Macar tazyikı niha
~t devre sonunda semere vermiştir. 

acar merkez muhı:ıeimi meşhur Sa
t;ııi günün ilk golünü İsviçre ağlarına 
~krnış ve birinci kırk beş dakika böy
ccc nihayetlenmiştir. 
İkinci devre çok tatsız cereyan et

~iştir. Bu devrede Macarlar Seugele
~ın ayağile bir sayı du.ia kazandıkları 
ıçin ınaç 2-0 İsviçre aleyhine bitmiştir. 

:SREZILYA - ÇEKOSLOVAKYA 

Bordoda yapılan Brezilya - Çekoslo
"akya müsabakası da haftanın Frc:m
•a • İtalya maçı kadar ehemmiyetli 
Chernmiyetli müsabakası idi. Bu yüz
den smt daha maça bir hayli zaman 
"arken tamamen dolmuştu. 
b Maç başlar başlamaz ve ilk anların 
f eyecanı geçer geçmez iki takım da 
C\'kalade sert ve favullü oynamışbr
~· Bu sertlik bilhassa Brezilyalıların 

oni::las vasıtooile attıkları golden 
'

0nra büsbütün kızışmış bu arada Ma
c"r hakem Hertzka Brezilya sağ mu
l.\'in· · t• ını oyundan çıkarmak mecburiyc-
ın:ıe kalmıştır. 

it İkinci haftaym daha zorlu ve d~ha 
ırıcı bir şekilde oynanmıştır. 20 inci 

~~kikada Çekler penaltıdan ber<•~crli
~~.temin etmişler ve bundan sonra oyun 
b llsbUtün çrğrından çıkmıştır. Hakem 

tt defa da Brezilya muavini Olnso ile 
Çek sağaçığı Ribayı da oyun':i<r.1 çıkar
ma~ 

ga mecbur olmuştur. 
b· Nizami müddet böyle 1-1 berabere 
. ıtrniş olduğundan on beşer dakikalık 
ı1t1 devrenin daha oynanması :Cap edi
~0rdu. Bu k· sı:nJ ·ı:-da oyun, futbolden 
aşka h\!r şeye benzemiştir. Namüte· 

tıaıı· ı favuJlerle geçen bu son yarım 
•aatte de iki takım da galibiyet golle-

"SeYgilim! Bu
raya geleli henüz 
iki dakika oldu. 
Hayalin gözlerim_ 
de tUtUyor. Otura
cak bir ev bulmuş 
değilsem de lıer 

halde sana mele~ 

~ tup yazacak bir 
taş Ustil bula bil
dim ... Öperim se
ni."' 

Pnzar günü Yunanlı1arla karşılaşncak ol11n Fenerbahçc takımı 

Semih, bu mek
tubu zarfın icerlsl_ 
ne koyar koymaz 
postahane;re verdi. 
Zarfın Uzerlnl yaz
mağa lüzum gör
memişti. ÇünkU 150 
kadar zarfın üze
rine Necıanın ad
resini yazmış, ha
zırlamıştı. Onları 

Bu hafta bir Yunan 
takımı geliyor 

Dünya 7m7>asına i~tira7• c<lcn taT.ım
ların mı iyi pyı:ııcıılarmclan birkaçı .. 
ı~ukardan a.'Jaliı doğm: Reriz (Brc
dlyr.ı), Ocrcsoli (/talya), Kapclle (Bel
çika) ı·c Rcjcdly (Çekoslotıaükya) .• 
rim atamamış olduklarından Brezilya -
Çekoslovakyc:> karşılaşması bugün tek
rar edilecektir. 

ilk maçını Fener 
bahçe ile 
yapacak 

önümüzdeki pazar günü ilk defa Fe
ncrbahçe ile ve bundun sonra da bir 
hafta içinde gayrifedere akalliyet ta
kımlardan bazıları ile üç muhtelif maç 
yapmak üzere, Yunanistanın en tanın
:mş takımltınndan Panatinakos ile E
nosis klüplerinin bir muhteliti, cuma 
günü Romanya vapurile lstanbula ge
Jecclttir. 

1Çine on tane de milli takım oyuncu-
sunu alan bu muhtelitin kadrosu lstan
bullular için hiç yabancı değildir. 
Aşağıda isimlerini yMdığımız bu iki 

takım oyuncularından birçoğu muhtelif 
vesilelerle memleketimize gelmişlerdir. 
Muhtelit takımın kadrc"Su şudur: 

Sklavunos (kaleci), Gasparis (sağ 

müdafi), Papadopulos (sol müdafi) 
Kritikos (sağ haf), Kondilis (sootrhaf) 
İpafandis (sol haf), Miyakis (sağaçık) 
Mavropulos (sağiç) Canetis (santrfor) 
Triandofilu (soliç), Hristodulu (sol
açık). 

Bu takımda yalnız sel haf ve s<•ğaçık 
enternasyonal oyuncu değildir. 

Kadroda ayrıca 5 ihtiyat oyuncu ile 
iki idareci vardır. 
~ 

Türk, Rumen 
ve Mısır atletleri 
Yakında karşılaşacak 

Atletizm federasyonu önümüzdeki 
haftadan itibaren ç.cl< canlı ve zengin 
bir programın tatbikine başlıyor. Türk 
atletizmi için büyük faydalar temin 
edecek olan bu programın başında 

memlektin en güzide atletleri arasında 
yapılacak seçmeler gelmektedir. "Gül 
kupası,, adı verilen bu müsabakalar 19 
h~·ziran pazar günü Taksimde yapıla
caktır. Müsbaka1ara Ankara, İzmir ve 
Kastamoniden gelecek atletler iştirak 
eclccektir. 26 haziranda lda 42 kilomet
re üzerinde Türkiye maraton koşusu 

yapılcı:aktır. Bu koşu, Türkiyede ilk 
defa yapılacaktır. 

At1etzim federasyonu Romanya ile 
yapılacak atletizm karşılaşmaları için 
de yeniden muhabereye girişmiktir. 

Temmuzun ilk haftEıSında Romanya 
milli takımının memleketimize getiril
mesinin teminine çalışılmaktadır. Ya
pılan müracaatın müsbet netice ver
mesı muhakkak sayılmaktadır. Ayni 
tarihte Mısır atletleri de İst ınbula gel
miş olacaklann:dan bu müsabakalar 
Türk, Mısır ve Romen atletleri arasın
da çok daha cazip bir şekil Nmış ola
caktır. 

her mektup yaz
dıkça, birer birer harcayacaktı. 

Semih, çalıştığı müessesenin mer-
kez bürosunda muvaffakıyet göste
remediği için, işleri nlsbeten daha 
basit olan bir taşra şubesine gönde
rildiği dakikadan başlayarak sevgi
lisi ile mektuplnşmağa koyulmuştu. 
llk mektubu attıktan sonra, işinin 
başına gitti. Direkför henliz gelme
mişti. Onu beklediği müddet içinde 
çantasından bir kağıt ve zarf daha 
çıkarnrak bir mektup daha cızıktır· 
dr. 

"Canım, ciğerim, diyordu. Direk
törün boklome odasındayım. Buraya 
seleli sekfz dakika oldu olmadı. Ha
yalin gözlerimde tütüyor. Senin de 
beni ayni şekilde düşündüğüne emin 
olabilir miyim? Güzel dudakların 

nasıl? HAiit o leziz hararetini mu
hafaza ediyorlar mı?. Ya gözlerin? 
NccUı., Necırı. ... Seni seviyorum." 

Du sırada, Semihin yanma birisi 
girip çıktı. Bir şeyler söyledi. 

Semih çantasından bir kAğıt daha 
çıkararak yazmağa koyuldu. 

"Necln.cığım, diye yazıyordu. Bi
zim direktörün şimdi hastalnıulığı 

haberini getirdiler. Kendisini bu
gün gUrmckliğim mümkün olmıya

cakmış. Dunu bir fırsat bilerek sana 
bir mektup daha yazıp aynl zarfın i
çinde göndermeği dUşündüm. 1\ick
tuplarm üzerine numara koyuyo
rum. Her halde açarken bunu anla
mış ve ona göre okumuş olacaksın. 
İkinci mektubumdan beri nasılsın? 

Beni hAlA. seviyor musun? Seni ku
caklarım sevgilim!" 

Semih bu mektubu da postaya 
verdi. Kalbinin bir kanat gibi çırpın
drğını hissetti: Derhal çantasmdan 
bir kAğıt. ve bir zarf çıkararak, pos
tahnnenln masası ilzerlnde yaznıağa 
koyuldu. 

"Ruhumun ruhu! 

Bilmem ki postacı, bugün senin 
kapını vurduktan sonra köşeyi dö
ner dönmez tekrar sana gelmlyecek 
mi? Ve demeyecek mi ki: 

"- Bayan, bayan: Size bir mek
tup daha varmış. Onu da almdz mı
sınız? 

"Neclt\cığım ... Ellme her kalemi 
aldıkça ve bu satırları buraya dök
tUrdilkçe seninle konuşuyor gibiyim. 
.Merak ediyorum, acaba bu mektup
ların hepsi birden rol eline değecek, 
yoksa dakika başında posta memu
runuzun kapınızı çaldığını mı işi

teceksiniz! Sevgilim, unutma beni!"' 

Semih, bu mektubu da postaya 
verdikten sonra, kendisi için önce
den hazırlanmış olan otel odasına 
gitti. Çantasından bir zart ve bir ka
ğıt çıkardı: 

"Kalbimin ruhu!" diye başladı. 

Yazdı, bitlrdi"vc hazır zarfın içerisi-

ne koyarak uşakla postahaneye gön
derdi. 

Semih yedi, yazdı. İçti, yazdı .. O
turdu, yazdı. Kalktı, yazdı. Uykuda_ 
mektup yazmakln meşgul oldu. U
yandı, yazdı. 

"GözUmiln bebeği, diyordu. Posta
cı, artık kapınızın eşiğini aşındırmıt 

olacnk. Fakat ben bundan bıkma

dım. Seni ne zaman görebileceğim?. 
HenUz geldiğim için bana buradan 
izin vermiyorlar. Daha birkaç ay kal 
maklrğım ıa.zımmış. lzinsiz gelirsem 
tamamen işimden olurum. Halbuki 
ben, biraz liyakat gösterip tekrar 
oraya gelmek fsteyorum. Fakat ge
lir gelmez 1Ik işim, aramızdaki ba
ğı kanunlaştırmak, seni ebedt hayat 
arkadaşım olarak seçıyektir. Yanı

yorum NecH\! Dilen bilir de bilmtyen 
de beni, senln sen·etin için peşinde 
koşuyor sanır. Halbuki servet fani
dir? Aşk ebedi..." 

Semihin bu suretle yazdığı mek
tupların sayısı iki yUz elli, Uç yüzü 
bulmuştu. Yazdığı mektuplara kar
şılık cevap alıyordu. Fakat gelen ce.. 
Yaplar, o kadar çılgıncasına sık de
ğildi. Her Uç beş glindc veya hafta
da J:>ir uzunca bir mektup alıyordu. 

J<~akat gUn geçti leçe, Necla.dan ge
len mektuplar kısaldı. İfadesi değiş
ti. Nihayet birkaç kelime hatır sor
maya kadar indikten sonra. hiç gel
memcğo başladı. 

Semihin mck tupları, eskisi gibi 
<le,·nm ediyor ldiyse de, hrtlA. cevabı 
yoktu. Semih deli olacaktı. Sağa so
la bakmadan, yerinden kovulacağı
nı dUşilnmeden derhal trene atladığı 
gibi soluğu Necıtınnı yanmda aldı. 

Fakat şunu da söyliyelim ki, "so.. 
luğu NeclO.nm yanında aldı" demek· 
le biraz llcrl gitmiş oluyoruz. Zira~ 
Semih şehre geldiği zaman, Necll 
evinde yoktu. 

Kendisini karşılıyanların dudak
larında. manalı bir gUlnmseme, göz
lerinde kısmen acıyan bir bakı~ se
zlliyordu. 

Semih sordu: 
- Ne oldu yahu, söylesenize Nec

H'ıya ne oldu? 
Nihayet bir patavatsız, "NeclA.ya 

ne olduğunu" söyleyiverdi: 
- Ne olacak, dedi. Her glin Uç beş 

defa mektup getirmek vesilesiyle 
kapısını çalan genç ve yakışıklı pos
tacıya Necla. A.şık oldu. Çok sUrme
den evlendiler ''e posta memuru da 
işinden istifa ederek, o zengin kız
la birlikte balayı seyahatine cıktı. 

Semih şimdi tereddUt ve hüsran i
çinde düşünüyor: lzlnsiz terkettlğln
den dolayı vazifesinden de çıkarıldı
ğına şüphe olmadığına göre, acaba 
kendisi için, genç postacıdan acık 

kalan memuriyete talip olmaktan 
başka bir care var mıdır?. 



''Sarışın kadın,, dün 
Eskişehirde yakalandı 

istanbulun 
eğlence yerleri 

(Baf tarafı ! incide) 

punın köprüye vanimı heeapladık ve 
geç kalmamak için bu güzel yerden 
ayrılma.fa karar verdik. 

Uşak 
(.ı l inci 3tJ111/aat1M .-ı 

Hfkmet Atadamm heyteDeri 8; 
smda muvaffak olunmuşlan vardı.~ 
aerlerinden butlan dikkati çek 
mahiyette ve canlıdır. 

Mühim bir noktaya teınal etnı; 
geçmiyeceğim: Ay~arca emek 
meydana getirilen ve ge}ırim.izÜ1 s::;; 
zaralarmı lAyiklle canlandn'&ll bu dt' 
lertn killtUr mueeaeseıerfmlsle, 

(O ata yattı binncide) 1 
da Sevimin de bir takım mektupla
rını elegeclrmlştlr. Sevimin bu mek
tupları, Esklşehirde bazı tanıdıkları 

ile yaptığı muhaberelerdlr. 
B. Hakkı ŞtıkrU, bu ipucu üzerine 

zaten All Rıza lle beraber lpaalaya 
kadar stttlll katlyetle tesbit edile
meyen Sevlmln mutllt.ka Eskl•ehlre 
taçtıtını anlamı, ve hemen Eskl9e
hlr polla mtıdtırHıttıne vaziyet blr 
telgrafla blldlrllerek, tevkifi emre-
4ilmlftlr. 

B. Hakkı ŞUkrUntın tahkikatı ao
auda vardıtı neticeye söre hldlae 
fDTle olmuetur: 

AU R.ua, eoför Lntflyl vurdulu 
saman Sevlm de yanında bulunmak
taydı. Serim, cinayet tızerlne tehir 
lolnde henb teablt edilemeyen bir 
ıerde otomobilden inerek Alt Rıza-
4an a:rntmıt ve o gece, Elenlnln pan 
i17onuna gelerek geceyi geçlrmııur. 

Brteel ıabah gazeteleri okuması 

,_rbıe clnayetln meydana çıktığını 
aorea Sevim korkmue ve hemen blr 
trene atııyarak Eakl19blrde akraba
mnd&D blrlnln yanına aıtınm19tır. 

Sevim dt1D gece 1Dakl19hlrden mtıd 
Clelumumlllle gönderilen blr telgra
fa göre, saat 4 sularında yakalan
mıı. sulh hA.klmlfğine getirilerek 
htıvlyetl tesblt olunmuştur. MUddel
amumtllk bu haber üzerine Sevim 
hakkında derhal bir tevkif mtızek
kerest çıkararak telgrafla Esklşehl
re yollamıştır. 

Sevim dlln akşam Esklşehirden 

lnne blndlrllerek tstanbula gönde
:rllmlftlr. Kendfal bu sabah tehrlmlz
de olacak ve 4 gtlndtır zihinleri işgal 
eden bu esrarenctz cinayet san9ın 

kadının ağzından dOktılecek kelime
lerle tamamen aydınlanmıt buluna
caktır. 

Diler taraftan Ali Rızanın otomo
blllna :Yedikulede binerek UzunkOp. 
1'17e kadar giden ve orada lkl gt1n 

nvel yakalanmış bulunan arabacı 

All de buıtm phrlmlze setlrllmlı o-
1&eaktır. 

ELENt NB DIYOB? 

lltlddelumumlllk bir taraftan tah
kikatına devam ederken, biz de dUn 
launal surette yaptıfımız bir tahkl
bt netlcealnde katli '.Ali Rızanın 
BevgUlıl 1&n91n kadın hakkında ye
ni malOmat elde ettik: San91n ka
'im. ka.Ul Ali Rıza Ue Be7oflunda 
irelllçerl IOkaiıncla Gamsız apartı

manmın sahibi Madam Blenlnln e
~de tamam tlç gt1n kalmıftır. 

Madam Eteni lle dtın konuşan bir 
i!nuharrfrlmlz yaptılı milli.katı şöyle 
~atıJor: 
l Bora IOr& Blenlnln apartnnanını 
Juldum. 80-38 Yatlarmda tlsttı ba91 
'lemts bir ev hannnı beni karşıla-
lr. 
'"-Kimi llUyorsunuz, dedi. ·-- lladam Blenl ılz misiniz •• 
.J. • ._ BaJll' evde yok, karakola ka-• iWlit~ 

,,. 
- O halde kendisini bekle7eylm •. 
ileler koııuftuium kadın~ Elenl-

eba ta. kendlll lmiı. Gazeteci oldufu
mu, birkaç sual aorup gidecellml 
'btrenlnce: 

- O halde, dedi. Bildiklerimi an
JataJ'llD. 

"'Sevim denilen kadın 26 yaşların
da bir tazedir. Oldukça gtızeldlr. Saç 
lan san, gözleri mavidir. Maamaflb 
Jaer erkell çileden çıkaracak kadar 
atıseldlr denilemez. Bu kadını Ana
farta vapurunda çalışan kaptan ko
cam Hayrlnin arkadaşı llçtıncn kap
tan Niyazi lzmirden almıı. 

Niyazi kaptan onu çok ıevlyordu. 
Niyeti onunla evlenmek idi. Niyazi 
kaptan kocamln iyi bir arkadatı ol-
4utu için kendisine kocamla bera
ber bir oda aramatı dllştındtık. Nl
lla7et bellhD kocamın tanıdıtı pan
..,_., Madam 8oftnln Tarlabatın
da Nane ıokafında 22 numaralı e
t"fnl bulduk. Nlyul ile Sevim oraya 

gittiler .. Madam Sofi lle konupp an-ı 
!aşmışlar ve evin Uat katında bir o
daya ayda 5 lira vermek Uzere mu
tabık kalmıııar .. Fakat sonra ne ol
du bilmiyoruz. Kocam yola çıktı. 
Niyazi kaptan da Sevim ile tuttukla
rı odada iki gün kaldıktan sonra or
tadan kaybolup gltml9, zavallı ka
dıncatız parasız pulsuz ne yapacatı
nı şaıırm19, bana geldi: 

.. _ Hanımcığım, acım, Niyazi git
ti bir daha ıeımedl. Benim halim 
ne olacak, merhamet edin 9uracıkta 
kalayım. Size yardım ederim, diye 
yalvarmağa başladı. Çok perişan blr 
halde ldl. Acıdım: 

"- Peki.il., dedim. Sana ben yar. 
dım ederim ve elime geçeni ona ver
dim. Öğle yemeklerini mutlAk su
rette bende yiyordu. Bazan da ak
tamları geliyordu. Geceleri yatmak 
tçtn gene Sofinin evine gidiyordu. 

Birkaç stın ortadan kayboldu. Son 
ra gene geldi. YUztl gtılUyordu. 

"- Ben artık eski kocamı buldum. 
Elenl, bize burada bir oda verecek 
misin? diyordu. Baktım 7aııındakl 

erkek, Ali Rızanın tısttı başı temls, 
iyi bir adama benziyordu. Razı ol
dum. ltte tu gördtıttıntız odayı ken
dllerlne verdim. Bana pe9in birkaç 
Ura da elime verdller, fakat lturada 
usuldtır, eve gelen her mllşterlnln 

pansiyon oldutu lçln ntıfua kllıUa
rını sormamız ve deftere kaydetme
miz 11.zımdır. Ben de ö1le hareket 
ettim. Kendllerlnden iki defa ntıfua 
kAlıdı istedim. Fakat vermedller; 

.,_Bavulun lctnde olacak! 

"'- Yoksa bir yerde mi unuttuk!. 
gibi kaçamaklı ifadeler kullandılar. 

Nihayet ben btlllbttttln tlllttıne dtı
şllnce ikisi de ortadan kaybolup git
tiler.. Brtesl gtıntl pıetelerde bir 
cinayet oJnıdum. Bftbc; gtlll 90llra 
da polis kapıma dayandı. Derhal fşl 
anladım. Çtınttl benden a,-rılırken 

eşyalarını bırakmışlardı. Ali Rıza da 
aynlırken benim adreılml almlf ve 
bir Ura uzatarak: 

"- Ben size bir adam ıonderlrlm. 
Eşyaları ona verirsiniz, yahut alze 
bir mektup yazarım, vercUllm adre
se gönderirsiniz, demişti. 

Halbuki onların benden ayrıldık· 
tan sonra Slrkeclde bir otelde birkaç 
gtın daha kaldıklamıı ölrendlm. 
Bendeki eşyalar, tıkabaaa dolu blr 
sandık, bir bavul ve blr yatak den
ginden lbarettl." 

Blenlnln sözleri burada bitti. 

"- Peki, dedim. Siz kadını nasıl 
bulmu9tunoz? Erkekte böyle btlyllk 
bir cinayet yapacak bir adamın hall 
var mıydı? 

"-Onu kim bilir, yalnıs kadmm 
çok acıklı hail vardı. Ben bu ite 
kanmazdım. Alt Rızanın ytızU.nde de 
Oyle katll olacak bir hal ıörUlmtı

yordu." 

SOFİ NE DİYOR? 

60 yaşında bir lhtlyar olan son 
bildiklerini şöyle anlattı: 

"- Sevimi bana Madam Blenlnln 
kocası getirdi. Sevimin yanında bir 
kaptan daha vardı. Onun adı da 
Niyazi imiş, benden bir oda kirala
mak lstedller .• Birkaç gtln sonra ev
leneceklerini söylediler. Sabri kap
tanın batın için kendilerine tlllt kat
ta ayda beş liraya bir oda verdim .• 

Blrlblrlerinl çok sevdikleri anla
şılıyordu. Hatıl. ben bir aralık; ne 
bahtiyar bir çift, deml9tlm. Halbu
ki vaziyet öyle ~ıkmadı. Sevim iki 
gtın sonra kocasından ayn kaldı. 

Zavallı taze aç ve parasız kalmııtı. 

tş aramak tızere evden çıktılı bir 
gtınde akşam eve geldi. Çok mtltees
sirdl. Adeta ağlıyacaktı. Bana: 

"-Ah, dedi. 19 bulmak çok gOç! •• 
Bana haftada ancak 2,6 Ura verdi
ler. Tabtt benim biç bir ihtiyacımı 
karşılayamaz . 

- Halinden hlc ftlphelendlnlz 
mi! 

"- Hallnde böyle bir ,ey yoktu. 
Yalnız od.asmın anabtannı yanından 

hiç ayırmıyordu. Hatta. qatı ikinci 
kata inerken bile odasını kapatıyor
du. Bu beni şimdi şüphelendirdi. Ka
dın aonra ortadan kayboldu." 

HUlltDDIN NASIL OLDVBVLDtr ? • 

A.11 Rıza UzunköprUde Abmetten 
ayrıldıktan aonra Kırklarellnden 

benzin almıt ve ertesi stın f paalaya 
aaat 12,30 da varmıttır. 

Otomobll llk mektebin OnUndekl 
meydanlıkta clarmuttur. lpaala ul
rak bir kasaba olmadılı için halk 
otomobilin etrafını sarmıı. 9oföre: 

- Kimi ıetlrdln, kim geldi f diye 
sormata ba,lamıılardır. 

Fakat All Rıza bunlara cevap ver
memıı. bir mtıddet onlarla tstanbul 
hakkında konuştuktan ıonra Jandar 
ma karakoluna gitmıı, karakol ku
mandanına: 

- lstanbulda Tepeba91nda lpsala
ya bir kadm mtı~erl getirdim. Bura.
dan yıldırım telgrafı alm19, annesi 
hasta lmif, tam kasabaya sfrdlll • 
mlz zaman beni ilk mektebin önlln
de durdurdu, "evimiz burada, sen 
mektebin önünde bekle dedi" ben 
mektebin Onllne giderken kadın or
tadan kayboldu. Saatlerdenberi bek
llyorum, kadından haber yok. Pa
rayı almadım, ıunu arayıp bulun 
demlttlr. 

Jandarma bu haklı mtıracaat kar
ıısında kadını aramaya, Ali Rıza da 
kasabayı dolaşmaya batlamış, bir 
mtıddet sonra da bir kahvede oturup 
kahve halkı lle gOrUşmete başlamıe
tır. Bu arada meteoroloJl memuru 
Muhiddin göztlkmtıe, uzaktan kah
vede Ali Rızanm oturdutunu görtın-

Hesabı istedim. İki lira.. 

- Bir kahve 50 kurut mu? " 
- Öyle.. J ti· 
Verdik ta.bit.,, 
Bu arkadqmı fazla söylemedi. So

nunu ben getireyim. 

Çoluk çocufu ile vapura dolup yUz 
kuruta yakm bilet paruı verdikten 
sonra maliyet flatl belki yirml para 
olan kahveyi, ta.blaUn ve mualkbıln 
gtbelllğfne meftunlyethıl ptermek 
için etrafına toplananlara birer kahve 
ıamarlamak c&nertliğfni g&ııtereml • 
yen bir aile reiai, eu latanbulda eı. 
diyyen eflenememefe mi mahkbı e -
dilmlftir. 

Jatanbulun hangi semtine gidene. 
Diz gidiniz, hangi gezme yerine bqvu
runamz wnınuz göreceğinlz teY. 
mUthif bir kalabalık olacaktır. 

Demek halle haftanm muayyen gU. 
nünde eğlenmek ihtiyacındadır ve bu
nu yapmak istiyor. Fakat bu - bizim 
daima dütünmemiz lbmıgelen - aile 
reisine bir yıkım olmu mı? .. 

Haftanın bir gününde eğl~nmek için 
beş altı lira harcana, ayda töyle kırk 
elli lira alan bir baba §ekerinden, ek
meğinden para arttırmak, bu suretle 
çoculdann.ı gıduız bD"akmak mecbu
riyetinde kalacaktır. 

tp.e hilkdmet onun için eflence yer
lerinin vergiaini indiriyor ve bu vergi 
indirme tamamile halk içindir. 

Bekir, hovarda, eaka yapmak latL 
yen, aevgilialne kendint ga.termek he
vesine kapılan, belki bir kahveye yQz 
kurueta verebilir. Bir Jark dolmzluiu 
dört liraya da içebilir. OnJar efleame.. 
yf bir ihtiyaç tellkkl edenlerle bir tu.. 
tulamu. Eflence yerleri. bunu dlltUn
meU, bunu temin etmelidirler. 

N. A. 

ce birdenbire sararmqtır ve mtım'"I fpııml\'111!1111~~--'!l'!l--~-.---~ı 
kün olduğu kadar Ali Rızaya göZUk-
mamele çalıprak &n1ızm 1oıunu de- BORS A 
11.Urmle ve o civarda ba9ka bir kah- Ankar• ,.._._.3 8 ---11ı 
vede oturan arkadaşı Jandarma bae-

fflzalannd• ~ldıı ı .. reu oUJar, a.. 
oavuıu Alinin yanın& cfd~rek mOt- •erinde mumele drenlerdJr. Rüun-
hlt ve btlyllk bir ıır teslim edecek in- lar uat 12 de bpanı• •••• fl79Uandır. 
sanlann heyecanlyle ve aoluk solu- Ç E K L E R ----•• 

• Londra ıt ta • -· 4 1111 , 
ta: • NeYJOrk 12 ı • İİ.drtd 7 1875 

- Ali. na.musun tızerlne söz verir- • Parts a' • m • v • ....,.,. • g 
sen sana bir 9ey söyllyecetlm demlt, • Allllno 89045 • Bud•ı>estt2'92 
fakat daha söztlnll tama.mlamadan • Cenene 211 78 • BllkNI o 1171 
All Rıza yanlarına gelmiş ve Mubld· • Amsterd.n89 M • Bel«rad 2 • 

• Berlln 6015476 • Yokobua.ı• 1876 
dine: • Brtlbel 21 2926 • Stokbollll it 12tl 

- Ooo.. Muhiddin nasılsın baka- • Atin• ı ı • • llostoYa • 87 
ıım, yahu, demlf, jandarma karako- • Sol79 ı 6375 VIJU• 
ıunda anlattıtı hlk.Ayeyt anlatmış. •---- 1 .. lkrazlar 
ur. Muhiddin buna lnanmamıt: • 1133 T. Bor 1 18 l • Erpnl !atik. 96 

• • .. il 1 s. Bnanım 
- Yalan sOylUyoraun Ali Rıza, dl- .. .. .. 111 s. Enunnn 

ye haykırmış. fakat daha cümlesini Efektlfter verllmemletlr. 
hentız tamamlarken be)'Ulne yedltl 
bir tabanca kurtunu Ue oraya yıtı
hvermlştlr. 

All Rıza Muhlddinln yalan söyle
yorsun, cümlesini işitir ltltmez ta
bancasmı çıkarmıı. onun beynine 
sıkmıttır. Katil: bu cinayetten son
ra hemen kaçmJlfa tetebbllı etmiş, 
fakat o esnada elinde duran tabanca 
tekrar ateş almıt ve çıkan kurtun 
kendisine isabet etmiş, o da orada 
Olmtı9tOr. 

Kuhlddlnln resmt elblaell bir ada
mın yanına koıarak onunla konut
ması tızerine Ali Rızanın hemen ya
rinden kalkıp muhaverelerlne mani 
olmak tızere yanlarına yanaımnsı 

bUyllk sırrına vakıf olan Muhlddlnl 
bu sırn açıla vurmaması için öldUr
dllttı fllpheslnl tevlit etmi,Ur. 

MURIDDINtN PARASI VE 
MEKTUPLARI 

60 lira aylıklı bir memur olan 
Mublddlnln Ziraat Bankasında 3150 
Uralık bir hesabı olması ve aynca 
180 lira nakit parasının bulunması 
da tayanı dikkat görUlmll9tUr. 

Muhlddlnln eıyaları arasından çı
kan ve katllln lmzasl7le yazılmıı o
lan blr mektuptaki: 

TARSUSTA GUZEL BiR PARK 

Tanua (Huıud) - T&rlUIUD d• 
ğerli ve çabıkan belediye reiai bay 
Muvaffak burada emqliae bilttln Ter
kiyede nadir rutlanır modern bir park 
meydana cetirmiıtir. 

Parkın cU.e1li~ ve cuibeaini anlata· 
bilmiı olm81ı: için puar sGnJeri ilenin 
ve Adanad•n yiblerce ailenin o ctınn 
geçirmek ll.ıere buraya ıelclilderini 
kaydetmek iıterim. 

Hakikaten epb bir oJan T~ be
lediye parkının beı bin lira cıl>l ehem· 
miyetlb bir para ile vtlcuda cetirildi
linl a8ylenek hiç de hayret etme)'fnlL 

ADANADA DAKTiLO KURSU 

Adana (Huaud) - Halkm den. 
haneler ıubeai bu yıl bir daktilo kuma 
ıÇ1DJJ ve lrun tahminin fevkinde raf
bet cörmilftilr. 

diyorum. Zaman gene blrlblrlmlzl 
karşılaştıracaktır." 

Satırları da ebemmlyeUe tetkik e-
dllmlştlr. • 

Her nekadar bu cn.mleler bl.dl
senln bir kadın meıeleıl ytızUnden 

olması tUpheslnl uyandırm19sa 

müessese ve dairelerimizin aalo~ 
ve odalarını sil.slemit oldWdUJDI 
mek arzularımız araamdada· soUJI 

Sergiden inanla, aevinçle, ve 
111 bir gururun kilkreme11ile ayrıldDll

sergi ilerisi için bana çok umitlel' Vf/l• 
di. 

YUSUF AY~ 

GCınlü~f 

C!!~!?!~ 
15 - HAZiRAN- 938 -~ 

OGLE NEŞRiYATI: s>f 
Saat 12,30 PlAkl• TQrk musikisi. l .. .a 

HaYadis. 13,05 PIAkla Tlrk musiki.il. ı~ 
.Muhtelif pllk neşriyatı. 1' Son. 
AKSAK NEŞRiYATI: ti 

Sut 18,30 Plakla dans musiki.iL ıt 
Konferans: Bakırköy Halkevf namın•-,
rtı Kafaolla (Okul dışında çocutl~ 
19,55 Boru bU>erlerf. 20 Grennç .....-.-_ 
nesinden naklen saat •yarı. 20,02 ~ 
Ye arkadaşları tar•fından Türk ~ 
ve halk şarkaları. 20,-iS Hava rapora. ,s 
Ömer Rıza tarafından arapça 1611~· ..._,. 
Cemal Kimli Te arkadaflan tanfJlllll""' 
TOrk musikisi ve h•lk prkılan. 21,46:; 
KBSTRA: 1 - Veber: Franfltz. 2 - fi. 
se: M6nietto. 3 - Grlk: Peridot drit_~ 
22,15 Ajans haberleri. 22,50 Pllkla ..,.... · 
lar, opera ve operet parçalan. 22,50 !! 
haberler ve ertesi ıilnlln programı. 23 ~ 

~ 
BUGON KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapanın adı Glllilf ,tJl 
ıs Bursa e.rtd 
18.80 Trak MudanJA 
20 Olıen Bandırıol 
ıs Kemal AJ'T~ 

12.30 
18.15 
u.to 
6.30 

17.30 
ıs 

GELECEK VAPURLAR 

Ankara 
Ulur 
Trak 
Ülgen 
Bartın 

lzmir -

.Karadenll 
tzmll 

Mad.nJA 
&ndınd 

~ 
tnıılı 

tSTANBUL TRAMVAY ŞIRKETt 
21 lkiııclllnun ıını tarihli prtn~ 

1' Dncil maddesine göre... 
İLAN 

1938 7ılmın 10 Huirandan ve yeni ~ 
m kadar pazardan başb &ünlerde gidil • 
ıeli ş cehell: 

ŞfSLl ŞEBEKESi 
'f onar ilk Sotı 

Balkı' Kad 
Sifli - Tilnel 6.40 2J.40 
Tünel • Şiıll ~.00 24.00 
Sitil - Beyazıt e.20 23J6 
Beyazıt - Şişli 7.02 24.00 
Harbiye - Fatih 6.30 24.SO 

No. 

ıo 

11 

12 
Fatih - Harbiye 5.'5 2s.45 

12 A Harbiye • Aksaray 6.40 24.00 
Aksaray • Harbiye 5.57 23.IO 
M9çb - Beyazıt 8.10 ıs.'4 
Beyazal • Maçka 6.55 24.o5 
Şişli (Depo) Em.önQ 6.10 6.55 

18 A Emin6ntl - M•çka 6.40 20.IO 
Maçka - Emlnöntl 7.05 ıo.tl 

17 Sişll - Sirkeci 6.25 20.00 
Sirkeci - Siıli 6.55 20.SO 

ı 7 A Mecidiyeköy • Em.6ntl 6.45 ıa.45 
Emin6nil • Mec.k6Y. 7.17 ıt.15 

18 A Taksim • Fatih 8.48 20.SO 

it 
Fatlh - Taksim 7.24 t1.08 
Kartulat - Beyant 8.00 tS.10 
BeJant • Kurtulat 8.'5 23.JJ 
şı,u (Depo) Em.ani! 6.05 1.4S 

19 A Emin&IO • Kurtuluş 1.31 to.•5 
Kum.tut - Emln6nil 6.57 2().15 

22 

23 

32 

BESIKTAS ŞEBEKESİ 
Betlkbt - Bebek 1 23 -
Bebek - Emln6nfl 5.'5 23.4' 
EmlnönD - Bebek &.55 24.20 
Bebek - Betiktaı ı.OO 
Ortaköy • Aksaray 5.50 20.50 
Aksııray • Ortaköy 6.35 tı.st 
Be,lkta' - Fatih 6.30 20.40 
Fatih - Beşiktaş 7,10 2f,,O 

tST ANBUL ŞEBEKESl 
Aksaray • Topbpı 5.25 -
Topkapı - Sirkeci &.•o 23.SO 
Sirkeci - Toplı:apı 8.12 24.00 
Topkapı - Aksaray 24.SI 
Aksaray - Yedikule 5.30 
Yedlkule • Sirkeci &.•5 · 2s.s5 
Sirkeci - Yedikule 8.17 24 06 

"Muhiddin ben bayatta iken sen 
onunla blrletemezsln. Bu fikrinden 
vazgeçmeni aaea IOD clefa ihtar e-

da mektubun parolalı bir mektup ol- 37 
ma11 da ihtimal d•hlllnde bulun
ma~tadır. 

Yedikule - Aksaray 2'.•0 
Abaray - Edlrrıekapı 5.25 
Edlrnekapı • Sirkeci 5.45 
8ırkecl • Edlrnebpı 8.H 
Edirnekapı.._ - Aksaray -
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Dün ve yarm ) 
l'ercDme KDlll1atı \ 

Tifo aşısı 
Tifo ve paratifo h..uhklarma tutul
mmmıt lçfn tesiri kati muafiyeti pek 
emin, taze apbr. HeT eczanede bu
hmur. Kutuıu 45 lnınııtur .. 

ll\llllM118>ADA 
ı bfctoat ( 

' 1, 
.................... CAN KUO.TAlllD. 

ı..,. a;:e 
1 

Aae Ollabld -''l'laaret.--.-.. n 
~ °::ı:, lladlll : 

• Raatııı D I 
: ~-111Dlfl lhU1lU 80 J 

-,11ıır eo -
• btabana doinJ 100 ! 
ıe ftutn n ~ • 
c .. 9erl)'I IUdell alanlara 1 nn ss ) 

...... ikram edlllr, ve 2 Un aı tran11 

..... almanll llaluu afcla 1 er ftra. 
faa ' 'Creal7e bıraJDlır.) 

8 N018ERI 
11 Gorio Baba 

ta Oeüüitn petkoJoJt.ı 
ıa ilkbahar •llert 
lt Enıerell dlliümll 
il Raa&D m 

1• Samimi eud•t 
17 latatiatill 

100 

00 
n 
eo 
Ti 
IO 

• 14 
ıa 

IO 

tocull dU,llrtenJer 80 
blaJ ve felaefe ao 
CemJyetba aaıUan 100 

(8a •erl)'I bhdee alaaJara ı Ura 30 
-,._ ikram ecllBr, Ye 1 Ura IO 1mnt 
fetla alalarü llalalU a1da 1 er lra· 
fa. •ere.iye brralubr.) 

l'UNCUSEBI 
at Rllkllmdar mll.let 150 
22 Yeni ilmi alhnlyet 'm 
• KomllnlaD eo 
a. Gllndn Urt9adl itleri eo 
~ Cumhuriyet ~ 
28 Tercllme 100 

27 Detfllfler '1~ \ 
28 Laoton 20 
29 Kapit.allmı huhranı &o 
30 Salambo 120 

(Ba serl)'I blrdca alaalara l llra il 
klaraı ikram edlDr, ve 1 iN • .,.. 
Detin alınarak llalaaı •Jda 1 er in- _ 
d.._ \'CreMlye brrakıhr. f 

4 UNct.t SERİ : 

l>oktor 
Hafız Cemal 

1 • • 

Kültür Bakanlığından : 

. l. -iUlD. J 
!i" Metafizik \il~'Rll :•lıl .••Mlrııılll-ıllfııllııllilll• .... P .. aifJlza•r-dan~~ba·t~bUllg•OnMl•erd•e•~•il~ed~'eırJn'f. 
33 lakender Dl/1- -rın l!ln_ · aonra aut (2,5 tan 6 ya) kadar 

Harf lnkılA.bımtıın onuncu yıldönnmu dolayısı ile lttUtUr Bakanlıtı ta

tarafından Ankarada actıması kararlaşan "On yılltlt TUrt. neşriyat eerrt

al,. 1'e N.ur'14a &Qıl~ ibilftereJtt aatıa ma.ıu..., JıakkıM.t Jll5'tWmek 
ll~A~ \\'lftl ~•41 iılfeueeelerlmhln birer sallhlyetll mllmesslllerlnl 
16 Haziran 1938 Perşembe gUnU saat on beşte Bıama yası resimleri derle· 

me direkförlUğUnde bulunmaları rica olunur. (1':'76) (3506) 

Nafıa Vekaletinden! 
3t Kadın ve eosyallzm 100 - ~~ .J-L.. btanbuda Divanyountb (104) Du· 

as Demokrlt 35 ( ~ M MZUW maralı huıuıt kabinem.ie haıtalannı 
36 Dinler tarihi 120 1 1/11- .,- kabul der. Sah, cumarteli ıilnleri 
3'1 Ftıozon ve aanat '° \ eraJ' ubah "9,5 - JZ., saatleri baldld 

38 Etlka 100 f obAiliA• ! fukaraya mahıuıtur. Muayenehane 
39 HeraJLUt 25 - ve ev telefonu: 22398. 
40 Ruhi muclzeler 75 J 

ı: ı:~:::::::::::::::::::::::::~::; ( nu -.eriyi blrdea alanlara t llra 4 :. 
kuruı ikram edlllr, ve Z Ura 18 kanıt J ~ 
itctın alınarak kalanı arda ı er Ura-\ Göz Hekimi 

16 Temmuz 938 cumartesi g11n0 Paat 11 de Ankarada Nafıa Veklletl 

binasında Malzeme Eksiltme Komtsyonu odasında cem'an 8176 llra nıuham
men bedelll Haydarpqada Sif teslim şarllyle 26 ton lama demtrlııhı açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

dtı11 \'~reı.lvr bırakılır.) i ' 'OLANTısr n A 111/ Dr. ŞOkrD Ertan 
u Dep!r!~: SERi l50 j H . 1 , 1: l:Sl-\ll~ Cıtalotlu Nuruosmanlye cad. No. s 

t2 Günün huluıki ve lçUmal 75 i • •N • NY. Tel 22566 (J>r. OllUD Şetefettin 

Muvakkat teminat !53.13 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrUa tı An karada Nafıa VekA.letl Malzeme 
MlldUrlüğllnden parasız olarak alınabl lir. 

meseleleri ı:i U 1 apartımam • • 
tsteklllerln Muvatlı:at teminat ve şartnamealnde yaıdt vesikalarla 

blrUkte ayni gUn saat 11 de komisyon da hazır bulunmaları l&zımdır. 
(3181) 

'3 Ef14tun ~ 5 

'4 Gizli harpler 15 J 
t8 lletaflllk Dedir 25 
~ Diaraellnln hayaU 100 Ji 

~ ~r:.~e:::ıellrlert : ,~ ~:/:,'iu~~e> 
49 Polltlb felHfMI Ti Tarihi 
SO r..tetlls 215 Bfzau tUWUu 

(88 teriyi lllrdea ......... ı Ura """" yılZa7 0!1"' 
88 kurut ikram ed!llr ve Z Ura 18 ini· ,- Gyr1 tetkik ve t• 
"'" peşta almam kalam Qda ı eı _ tebbll uflMtt Mr 
....... Tercıal1e bn'alnhr.) l n.n.ını old,,P luıı. 

8 l'f Ol SERi ' de btıglhı bile Glf-
11 IJnıelt ı ıoo ( t.lınJatalmamlf bir-

12 Para 2& = ~le t""1flan VCW• 

83 Sezar fO l dır. TnfUc Yetim-
St ilmi felsefe 44> i 1 Uoğl" tarafwlat1 
lSI Kanncalann bayatı 16 ı' Jiaammta ~'ri-
88 Denıoetea a& in Bbıu im-,. 
87 Çlçeroa • mtorlu~unut1 ta· 
15& mpnotlzma 100 \ riht adlı kitap 
eo inan no l "" aydıt1lahlma-
60 Yeni kadm 4< İ Mı§ taruflan tta-

Ula lerl1' birci• alanlara 1 in H \ l>ft etmskte 11e bfl. 
...... ikram edlUr; 98 1 lln t lnlrat : tQ,. BizaM tarihi-' 

1 tte temaa ederek 
P"8D almarals blaaı aJC)a 1 er On- : Şarki Avrupa im-
dan veres17e bcnlalrr.) I paratorluğunun 

'1 Net SERi ~ bin aeftelfk vıtku· 
Vikontun mama 30 atını 'Aiklye d-
Enett D 100 mektedfr. 
Llza 100 E 

EvlUlk 20 \ ru:'::,~ :: ':: 
Olslt pama' harbi flO I tapçıda bulunıır. 

8811~ Yeri! \ Toptan mllracaat 
~ ..... ,.,. r.nıffffll'i VAKiT Mıtıthl'YI 1 maAaUi: - latan-

hl.. Vakit Yurdu. 

- XURUNun kitap .. klinde roman tefrikuı. -
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ferrUat11ıe aıılatmala ko1uımuıt11. 

Marlovun fazla ıenzellle talıammtııtı rotta. 
Kadından llıımgelen malOmatı aldıktan aoııra. 
leeekktır edip ayrıldı. 

Prat da beraber .• Kaaaba yollarında dolae
tnala bqlacblar. 

Prat, kendisini atlet sanıyoraa da, flmdl Mar
lov ile aoıt atamaz bir hale gelmqtl. Marlov, met• 
bur yaprak ılgaralanndan. biri atıında ve elleri 
arkasında oldutu Jrald• kocaman adımlarla ara
da bir yan sokaklara sapıyor ve bir sarp tepecıt
de tırmanıyordu ve mUtemadlyen, Despardlnln ku
rabilecefl pusuları dUşUnUyordu. 

Prat, bir feY aö7lemekslzln, '1tlr07ordu . 
Bir aralık Prat. cebinden bir fe1 çıkararak 

ldarlova göeterdl. Jlarlov, bunu muayene etti ve 
bir metin torba oldutunu gördL Blru daha dik
katle baktı. Evet, tA kendlaU lçerlainde eımu ta· 
tnnala mabauı metin torbalardan blrl1dl'bu 1 

Çevirip arka yanına baktı, Bu metin torba-
uın Uzerinde "D., markuı cörtUUyordu. 

Marlov, aizından 7aprak atav•nı çıkanp: 
- Bunu nerde buldun? decU. 
- Evde .• ba)'dutlann evhıde .• blru ıonra ıl-

ze göeternıelr. tızere ranıma almıttım. 
MarlQVUll sözleri pırıldarorda: 
- Da, dedi. lletbur elmu tadrl Derrlnıerla 

kurıun sıkmak toin Juııın demirle kap171 deler· 
ken, ell yanmurn dl7e demiri bu kAtıUa tutm•• 
tur. 

Polla memuru Şertnsamın buldutıı .. , ~al· 

nız bu kavruk kllıt parçasından ibaret delfldt
Marlova bir şey daha uzatıyordu. Sanmtırak ,.. 
çok ince olmakla beraber ook 1ert bir .. ,dl ba! 

Marlov bunu dikkatle sGıden seotrdllrten 
6onra: 

- Tuhaf. dedi. Ben de bunu ne olduf1aau 
keatlremlyorum. Omrllmde SOrdtlltım teJ delll ... 

Despardlnln, Madlenle konaetutu On ta~t. 
taki odada bir ıey bulunamadı. Orasını tam&llllT• 
le temizlemişler ..• Telefonu kordonundan kopar
mışlar, ve kendisini ağır bir şeyle ezip, paroaı&111 
gitmleler. 

Garajda daha ıl1ade söze ~arpan bir .. , ılr· 
diller. Uzun bir demir üstüvane! Bu demir a.tt..., 
ne tahta kanepenin tlzertne itina ile kon11la111 
ve hemen götUrUlmete huırlanmıt YUl1•tte741. 

Şerlngam bunu görtır s«trmes: 
- Bunun içinde gaz var, dedi. Ben bunun ... 

lerlnl evvelce de gördüm. 
MarloT, ba tllttıvaneye 1•kl•rak: 
- lçerlılnde ne biçim ıu o14utunu tJtte .. 

mok bizim ltlmlH yarar, dedi. 
Ve muaıutuau açm&k ıotn uıra11aca7a kal&r 

ellerl klrec slbl beaıberu oıc111. 
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Eskfşehlrde Ah -=-' 
Yeni Doğan Kitabevi i! Ah~~~uci:ı~ül~=a~~:!!1~us~ı1 ~!!ıı!ı~!ı0 1 

Açıldı r. ESKIŞEHUC. 

ı~ski~chlr. Kö rü üzeri No. 14 ·Ü Adresine mlirncaat ediniz. Memnun kahrsımz ~-
Y enidoğan Kitabevi: l{urun'un --. ........................................................... ·-·····-.. ······-·-- ... ·--~ 

Neden 
• p , ................... ·-··················--···-················· .... ·····-······-----------··-·-.-

Eskişehir ve havalisl umum baylldir. 
Her nevi ııa.n ve reklfı.m kabul eder. 

Yenidoğan Kitabevi - \'akıt mat
baasının çıkardığı (Dlin ve Yarın) 

. Dcı>le~ D~~tr!iollari· v~ · Liij1iınlarl' -işlf't.-ne 
~ Umum idare~i · ilanları 

r A • • ? 
'1spırın .. 

~ercüme külliyatının E'kişehlr ve 
havallsi satış merkezidir. Taksitle 
bu kitaplara sahip olmak arzu eden-

Muhanııııen bedellerlle miktar vo e,·snfları aşağıda yazılı 8 guru; 
malzeme her gurup ayrı ayrı ve hizalarında yazılı günlerde ihale edllJlle 

Ç~kn ASPiRiN seneler
den beri her türlü soğukal-.... 

gın1ık1arına ve ağrı1ara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç .. olduğunu 

isbat etmiştir. 
• • 

A S P 1 R 1 N in ' tesirinden 

ler Yenidoğan Kitabevine müracaat daıı 
Ü'-Cre Haydarpaşa gar binası içinde ki satın alma komisyonu tarafın 

ede bilirler. 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Türkçe ve ecnebi dlllerde her nevi 1 rıııd8 Du işe girmek isteyenlerin knnu nun tayin ettiği vesaik ve hiza a 
gazete, mecmua ve kitap .• 
- İntizam - DiirUstlük - Sür'at -

YENtDOGAN' KİTABEVİ 

yazılı muvakkat temlnat larile birlikte eksi ltme gUnü saatine kadar JtO
mlsyona müracaatları ıa.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler llaydarpa şada gar binası içindeki komisyon u· 
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır . 

1 
OPERATÖR 1 - 4000 kilo külçe kurşun muhammen bedeli 1120 lira muvakkat 

teminatı 84 lira olup açık eksiltmesi 21.G.1938 Salı günü saat 10,30 da ya· 
Dr. Halit Ziya Konuralp pılacnktır. 

Tıp Fakültesi /kinci Cerrahi 2 - 300 adet yUn battaniye mu hnmmen bedell 2700 lira muvaklc•t 
Klinigi Doçenti teminatı 202 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 21.G.1938 Sah günU saat 

.. ,,.. 
emin olmak için lütfen ~ Lmarka· , .,. ......... ~, Q7 

İstiklal Caddesi Elhamra Apar. 10,30 da yapılacaktır. 
tımanı No.: ı (Sakarya Sineması) 3 - 10.000 kilo muhtelif cins kar ton bltilme tutkalı muhammen bed~: 
Muayene saatleri: Pazardan moo- li 2800 lira muvakkat teminatı 21 O ltra, açık eksiltmesi 23.6.1938 pe 

da hergün saat 15 - 19 kadar. 1 şembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. (3331) sına dikkat ,,.ediniz.,. 
Telcfnn: .'J5 - 99 

•-••••••••••••••-~ Metre mik'Abı muhammen bedeli 45 lira olan takriben 6316,478 ınet· 
r1ı mlk'Abı çam kereste 27-6-1938 pazartesi günU saat 15,30 da kapall 
zarf usulü ile Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. Kolaylık Evi 

Umum emlAk ve arazi alım satım Bu işe girmek isteyenlerin 15.199,66 Uralrk muvakkat teminat fle k8" 

kiralama ve idaresi nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik ,·esikası ve teklifleritıl 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeler! JAzımdır. 

Şartnameler 1421 kuruşa Ankara, Eskişehir. tzmlr ve HaydarpaŞll 
Sabık Kadastro ve Kartal Tapu veznelerinde satılmaktadır. (3358) D. tŞlıET!\IJıJ Mtlnüntl 
memuru Kartal Hükfimet caddesi 

Cezbi Çetintaş 

No. 3/1 Sahibi ASThf US NPşri;at miirtürü Refik A.. SevengO 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ·il~nları 

Mahallesi 

Beyoğlu Kuloğlu 

Galata. YenJcaml 
it tt 

" ,, .. ,, 
.. Kemankeş 

Beyoğlu Şahkulu 

Nişantaş Muradiye 

u " 

:n " 

Galata Şahkulu 
Beyoğlu Hüseyinağa 

Beyoğlu Kuloğlu 

Galata Şahkulu 
,, Kuledibl 

Beşiktaş Şenlikdede 

" " 
Şişli Meşrutiyet 

Beyoğlu Ka.tip Mustafa 

Sokağı 

Ağahamam 

Han dah111 
:ıt 

Fermeneciler 
Köprübaşı, Fermenectler
Helvacı 

Yüksekkaldırım 

Raifağa cami Teşviki)' .. 

" ,, .. .. 
Caddeikeblr 
Cami 
Ağ ah amam 
Kuledibl 
Hendek 
Yeniyol 

Ebe kız 
Hoca zade . 

Kiralık Emlak 
Numaruı 

8-llncll Vakıf han , 
36/31 
as 
120/35 
4 
~ 

81 
41 
49 
63 

624/462 
7/9 
3-UncU Valpf han 
22/1 
65 
4 
2 
26/28 
,Yenl'l/10 eski 1/S 

I 

Cinsi 

6-ıncı dairesi 
Depo .. 
Mağaza 

Oda, 5/7 hlBSe 
DUkkA.n, 8/9 hisse 
'.Arsa 
Camı altında 3 oda .. .. DükkAn 
tJstunden 1 oda bulunan 
DükkA.n 
DUkkA.n 
Garaj 
4-Uncil dairesi 
DUkkAn .. 
Ev 

•• 
Apartıman 10-uncu dairesi 
DUkkA.n 

Ayllk Kirası 

LlraKr. 
30.00 
17.00 
28.00 

42.00 
10.00 
08.00 
04.00 
15.00 
08.00 
12.00 

18.50 
30.00 
32.00 
11.00 
07.00 
13.00 
15.00 
25.00 
1)6.00 

Yukarıda yazılı vakıf mallar 31/ 5/ 939 sonuna kadar kiraya verilmek uzere bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin her glin Beyog1u Vakıflar MüdtirliiğU Akarat şubesi" 
ne gelmeleri. (2534) 
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:Musluk acılır açılmaz, hafif bir fısıltı ile gaı 
intişar etmeğe başladı. Polis memuru Şeringafl 

burnunu yaklaştırdı. Sonra öksUrerek geri çekil· 
di. Cebinden bir mendil çıkararak, yaşaran göz· 
!erini silmeğe lıaşladı. 

Marlov soruyordu: 
- Ne gazr imiş, tanıdın mı? 
- Vallahi pek belli olmayor. Ben, ilk ağız-

da. bunun oksijen veya asetilen olduğunu . sanı
yordum. Fakat ikisi de değil. ~e oksijenin tatlı 

ve canlandırıcı kokusu var, ne de asetllenin sarım .. 
sak tesiri bırakan kokusu .. 

Marlov, koklıyarak: 
- ldrojene benziyor, dedi. 
Şeringam: 

- Doğrusunu isterseniz, ben bunun ne koku
su olduğunu bir türlli anlayamayorum. Fakat bel
ki de ldrojendlr. 

l\larlo,•, Dr. Despardinin, idrojenden edebile
ceği istifadeleri düşünerek bu tahmini yapmıştı ... 
Marlov, ŞerJnganı ile birlikte tekrar ön taraftaki 
boş odaya döndüler. 

Marlov: 
- Ben, kasabaya Irndar inece~im, dedi. Mer .. 

keze telefon etmeğe mecburum. Yolda giderken 
bizim otomobilin tahrip edlldlği yere uğrayaca

ğım. Ferrlsl orada bırakarak komiser Brodlyi bu
raya göndereceğim. İkiniz birden, evi daha etraflı 

aonUNMtYEN ÇETE 75 
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surette araştırırsmız. Ondan sonra, hazırlayaca. 
ğmız resmt raporun teferruatını tesbit edersiniz. 
Benim işim bir iki saat kadar sUrelıllir. Bakalım, 
merkez ne söyleyecek; ve ne gibi talimat alaca
ğız? 

Marlov, bunları söyledikten sonra yola çıktı. 
Otomobllln bulunduğu yere geldi. Brodi, Ferrls ve 
Prat hepsi oradalardı. 

Marlov, Ferrlsi otomobllln ve cesedin yanın
da bıraktı. Brodlyl, eve, Şeringnmın ynnına gön
derdi ve kendisi de Pratı alarak kasalıaya doğ

ruldu. 
Kasabaya geldiği zaman ilk işi, postacı kadı

na uğramak oldu. 
Postacı kadın, önce korkmuştu. Başkalarının 

telefon muhaveresinl dinlediği için kendisini ce
zalandırmağa, hiç olmazsa tevbih etmeğe gelmiş 
olan posta mUCctuşlerlyle karşılaştığını sandı. 

Fakat ona, ve'receği cevaplarla, adale te h1z
met edeceğini ve bir hakkın yerini bulmasına yar
dım edeceğini söyledikleri zaman göğsil kabardı 

ve bülbül gibi konuşmağa başladı. 
LA.kin arada bir sapıtıyor ve mevzu dışına çı

kıyordu. MeseHl':Marlov artık ona, susması lft.zım
geldiğ!nl söylediği zaman, postacı kadın tamamen 
zıvanadan çıkmış, merhum kocasının, bir gün çar
şıda nasıl yankesicilerin hışmına uğradığını ve 
gUmüş savatlı saaUni nasıl kaybettiğini bütUn te-

'Dün Ve Yarın 
Tercüme 

j Külliyatı 
Son defa neşre

dilen Bizarnı im 
paratorluğıı tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanmıştn. 

Başlı başmrı v , 
bütün ilim seve11 
lcri doyuracak d.tı-· 
recede gilzel oıa~: 

bıt kiltüphane "' 
çi>ıd.e iktı.sadi, "
debi ve ilmi me-.,, 
~ular ilzerine yo
zılmış en y eni J,.. 

taplıırı bulursu.. 
Pıuz, Tercüme~~ 

Türk o1cııyucuJ . 
nnın çok ya1c..,.,. 
dan tanıdığı Ş<Y}ı,. 

siyetler tarafırt 

dan yapılmtŞN1'. 

Kitaplıırt top~ 

ve muhtelif serüb 
ri perakende C'la 
rak alanlara tm
zildt yapılır. 1'11· 
ra~ruıt yeri: (8. 

tanbul - Vuki: 
Yurdu. 

il 1 
ÇOCUKLARINIZJ.N 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Esirgeme Kurumunoll 

vaktiJe bir aile kUtUphanesl ol,.. 

rak hastır•lıi;.rı lklzler ıerlslnde 

dııyıluğunuz bu ekslk.llğl bu gtl• 

zel ve rcshnU büyük hlkl\ye kita

bı ile clolc1urolmoş buluyoruz. 

• KUltUr bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul cağındaki çocuJt. 

lar için faydalı eser olduğunu tas

dik etmiştir. 

• Ar.kara caddesinde Vakit KltaP 

evinde arayınız: FlaU 60 kuruş: 

posia ıcın 4 kuruş llAve ediniz. 

=.r.ı-:::~tk!~~:~:.~:; ı 
ii Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7

1 
•• ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-:ı .. is conker sokakta Aslaner apartıman 
li No. 8-10 .. 
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