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!Asiler Bilbaoya • 
ır-Halayın istiklalini im-' Romanya 

Zalıyaca· k olan M. ı·ııet- : Başvekili . miye m~vaffak 
• • • Ankaraya geliyor olacaklarmı acaba? 

ler Cemıyetı konseyı 
bu sabah toplandı 

Muallakta k~lan resmi dil ve hudut me· 
Selesinin de Türk tezine göre halledile

Bükreş, 24 [Hususi} - Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Aras Cenev· 
·eye giderken Peşteye uğradığı 

:zaman. Başvekil Tatareskoyu An· 
i.araya davet etmişti. Başvekil bu 
davete teşekkür ve muvafakatle 
mukabele etmişti. 

ceğine şüphe edilmemektedir 
Bu sabahki içtima ir fo mali 

toplantısından ibare kaldı 
. Tatareskonun 29 Teşrinievvelde, 

Cumhuriyet bayramında Ankarada 
bulunacağı öğrenilmi ştir. 

A 

Görünüşe nazaran Asiler taar-
ruzlarının ilk safhasında mu

vaffak oldular 

Diğer ikisinin de akşanıa doğru 
yakalanacakları ümit ediliyor, 
yaralı polis hastahanededir 
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s teşkilatı 
lacak? 

Kamııtayda mÜ·zakere edilecek 
lô.yihaga göre derece ve maaşlar 

Yeni polis teşkilat kanunu bu -
günlerde Kamutayda müzakere e
dilee<?ktir. Yeni lfıyihaya göre Em
niyet Umum Müdürlüğü, bir mua
'\inlik bir teftiş heyeti reisliği, 
dört daire reisliği, bir hukuk işleri 
müdürlüğü, bir önemli işler mü
dürlüğü, bir arşiv müdürlüğü ve 
bir tercüme müdürlüğünden mü
rekkep olacaktır. 

Yeni lfıyiha ıle Emniyet Umum 
Müdurlüğü muavin, reis, müdür \'C 

müdür muavini ve şefler ile vila
yetlerdeki emniyet müdürlerinin 
de dereceleri yeniden tesbi t edilmiş 
ve bu derecelerine göre Vt=rifocck 
maaş miktarı hakkında Bütçe En
cümeni tarafından bir liste yapıl
mıştır. Bu listeye göre Emnıyet U
mum Müdürü 123, umum müdür 
muavinleri 90, teftiş reisi 90, umum 
müdürlük şube müdürleri 80 em-, 
niyet başmüfettişleri 80-90, birinci 
sınıf emniyet ve polis müfettişleri 
70, ikinci sınıf emniyet polis mü
fettişi 55, üçüncü sınıf polis emni
yet müfettişi 45, emniyet müfettiş
leri- 40-55, emniyet müfettiş mua
vinleri 30-35, Ankara ve İstanbul 
emniyet müdüderi 90 birinci sı-

' nıf emniyet müdürleri 80, ikinci 
sınıf emniyet müdürleri ve Anka
ra, İstanbul emniyet müdür mua
vinleri 70, üçüncü sımf emniyet 
müdürleri ve Ankara, İstanbul em
niyet müdürlükleri şube müdürle-

ri 55, dördünc[i sınıf emniyet mü
dür ve emniyet müdürlükleri mü
dür muavinleri ve şube müdürleri 
45, ikinci sınıf emniyet amiri, em
niyet müdürlükleri muavinleri, em
niyet müdürlükleri şube müdür
leri ve şube müdür muavinleri 45, 
ikinci sınıfemniyet amirleri, emni
yet müdürlükleri muavinleri, em
niyet müdürlükleri şube müdürle

ri ve şube müdür muavinleri 40, ü
niformalı ve sivil başkomiserler 35, 
komiserler 30, komiser muavinleri 
25, üniformalı ve sivil polis me -

murları 20 lira, tetkik baş ve fen 
memurları 25, lfıboratuar şefi ve 
baş tercüman 55, tercümanlar 40-45, 
müracaat memuru 25, başhekimler, 
55, hekimler 40-45, kabileler 16-25, 
sıhhat memurları 20-25, nezaretha
ne memurları 20, birinci sınıf mua
melat memurları 35, ikinci sınıf 30, 
üçüncü sınıf 25, dördüncü sınıf 20, 
beşinci sınıf 16 lira maaş alacaklar
dır. 

Yeniden polisliğe alınacaklar için 
de bazı hükümler konulmuştur. Bu 
hükümlere göre 30 yaşından küçük 
olmak, askerliğini yapmış bulun -

mak, 1,64 ten kısa boylu olma -
mak, sabıkası veya suihali bulun
mam nk, en az orta mektep mezunu 
olmak veya küçük veya gedikli za
bit mektebini bitirmiş buluruJmak 
lazımdır. 

s ·ıer ı aoya girebi 
eceklermi acaba ? 

·-- - -
(Birinci sahifeden devam) ı 

bu suretle bilmiş t>ddolunabilir. Hü
kümctçiler, hemen hiç mukavemet 

etmemişler ve Asiler dün 18,30 <la 
bütün hedeflerine vasıl olmuşlardır. 

A!to de Daranzas'ın garbında 
bulunan asi kuvvetleri dün saat 
s:de daha cenuba doğru Amorebi
cta civarında bulunan Kntalonyn 
kolite birleşmek üzere taarruza ge· 
çerek bir müdde~ sonr:ı cumhuri· 
yet topçu kuv\·etlerinin şiddetli 

bir mania ateşine rağmen Altus 
önündeki ilk hedeflerine vasıl ol· 
muşlardır. 

INGILIZ TEKLiFiNE ALMANYA· 
NJN CEVABI 

Louclra 24 (A.A.)- Press Associ
ntion, ispanyada gönüllülerin geri 
çekilmesini kolaylaştırmak üzere 
bir mütareke yapılması hakkmdnki 
lngil;z teklifinin Alman hükümcti 
tarafından teveccühle karşılandı. 

~mı bildirmektedir. 
B. Ciano'nun Budapeşteden dön

mesini bckliyen ltalyan hükumeti
nin cevabına şimdilık intizar edil
.ııemcktedir. 

ŞARK CEPHESi 
Madrid 24 ( A.A. ) - Cumhori. 

yetçile r, Guadalajara cephesinde 
10 kilometre ilerlemişler ve 7 ka· 
saba znptetmişlerdir. 

Mühim mıktarda harp malzemesi 
L 

giden üç arkadaş bir miiddct sonra 
sarhoş olmuşlar \'e barda gürültü 
ederek etrafı rahatsız etmeğe baş
lamışlardır. 

Bunları sukuta davet için çağı -
rılan 179 numaralı polis kendılerini 
karakola götürmek üzere dışarı çı
karmıştır. 

Fakat bu .,ırada şerirlerden Dal
gıç Nevzad cebinden çıkardıgı sus
talı bir çakı ile polisi üç yerinden 
yaralamıştır. 

Vazifeşinas memur yaralarına 

ragmen carihi bırakmamış ve onu 
noktadaki telefona doğru sürük -
lemiştir. 

Fakat burada yaralarından kan 
boşanrnağa başladığından Nevzad 
elinden kurtulup arkadaşları ile 
beraber kaçmıştır. 

Vazife uğurunda yaralanan po
]is Galip hemen etraftan yetişen -
ler tarafından bir taksi otomobili
ne konarak hastahaneye kaldırıl -
rnıştır. 

Gecenin karanlığından istifade e
derek Kasımpaşaya doğru kaçan 
küstah mütecavizlerin aranması i
çin gee<ı etrafa emirler verilmiştir. 
Zabıta bu sabah Nevzadla arku -
daşı Kenan ve diğer bir arkadaşı
nı yakalamıştır. Vak'a esnasında 
bunların yanında bulunan diğer 
nrkadaşlarının da bugün yakalan
ması için tertibat alınmıştır. 

terkeden düşmanın mukavemeti 
pek zayıf olmuştur. 
ŞEHiR MÜDAFAA YA DEVAM 

EDiYOR 
Bilbao 24 (A.A) - Havas ajan· 

sının muhııbiri bildiriyor : 
Sivil ahalinin maneviyatı sarsıl· 

mamıştır. Sıhhatte olan erkekler. 
den bir çoğu Elgallo hattının ge& 
risinde bulunan yeni müdafaa hat
tının ikmali için siperler kazmakla 
vakit geçirmektedirler. 

CUMHURIYETCILER ÇEKiLİYOR 
Alto debarazar • Bilbao cephesi 

24 (A.A.) - Havas ajansı muha-
birinden: 

Asiler, dün ,ileri hareketlerine 
devam etmişlerdir. Bu kuvvetler 
şimdi lngall hattı yakininde ve 
Bilbao'nun varoşları civarında kain 
Dacan'da bulunmaktadırlar. 

Cumhuriyetçiler, alelacele çekil· 
mektedir. 

Asilor, Bern:ıgiotia tayyare mey· 
_danını işgal -etmişlerdir. 
ASİLER TEKLiFi BEYENMEDILER 

Salamanca, 24 (A. A.) - Havas 
muhabirinden : 

Asilerin naşiri efkarı olan bütün 
gazeteler, lngilterenin gönüllülerin 
geri alınması hakkındaki teklifini 
memnuniyetgizlikle karşılamışlardır. 
BILBAODAKI SERVET TAŞIYOR 

Londradan bildirildiğine göre, 
gayet lüks bir yat Bilbaodan ha 
reket etmiştir. Bu yatta bir milyar 
altın frank, mücevherat ve pek çok 
ecnebi eshamı bulunmaktadır. Bu 
servetin bir kısmı Bask hükum eti
ne, bir kısmıda Bilbaoda bulunan 
zenginlere aittir ve P.min bir yere 
nakledilmektedir. 

Yago.da 
asta hanede 

O .. ld.. .. ? umu. 
Roma, 23 (Hususi) - Moskova. 

dan Roma gazetelerine bifdirildi
A"ine göre, Sovyet Rusyada milyon• 
!arca ruble para suiistimali yapan 
Yagoda'nın öldü~ü şayiası çık
mıştır. 

Yagoda, iki bafla evvel Lüb
banka'da bir hastahaneye yatırı). 
mıştı. Ôldüğü haberi hıılen ne tek· 
zip,ne de teyit edilmektedir. 

Sovyet Pravda gazetesinin yaz. 
dığına göre, Yagoda, 1936 senesi 
başından şimdıye kadar Sovyet 
devlet kooperatiflerinden 22 mil· 
yon ruble sui•stımalde bulunmuştur. 

Hodza Bükreşe gidiyor 
Praa" 23, (Hususi) Çekoslovak· 

ya Başvekili Hodza, Haziranın 
13 ünde Bükreşi ziyaret edecektir. 

Birmii.tevelliliğe 1 KüÇüK HABERLER 1 Elektrik 
Yüz iki .... ----·--,c-e-rd_e_- Şirketinirı 
v• d * Belediye sular idaresi Terko- 1 D f 1 . 
n ışi nam ze sa abone olanları çoğaltmıya karar e ter erıne 

Rum ve ermeni cemaatleri, tek vermi§, bunun için tedbirler al - B k 1 k 
mütevelli tayinini derpiş eden ye- mıyn başlamıştır. a 1 aca 
ni \'akıflar talimatnamesini vakıf- * Hamidiye 3 haziranda bura- lstanbul elektrik şirketinin bii-
lar kanununa muhalif ad ederek dan kalkacak evvela Yugoslavyanın yük gümrük kaçakçılığı davasına 
hükümet nezdinde protestoda bu- Dobrovnik limanına, sonra Giri - bu sabah dokuzuncu ihtisas m3.h-
lunmak üzere Ankaraya heyetler din Ilanya limanlarına ve Pireye kenrt:~inde devam edildi. Bugünkü 
göndermişlerdı. uğrıyarak buraya dönecektir. cel~ede müddeiumumi mahkeme 

Bu talimatııamenin vekiller he - * Ckmi kaptanlarının köşkleri- tahkrkatı üzerintle ilk taleplerini 
ne sefer esnasında misafir kabul yetinden geçtiğinden bahisle red- yaptı ve hflkim de ara kar~rını 

dini isteyen Ermeni heyetinin ta- edilmiyecektir. bildirdi. 
lehi Devlet Şurasınca reddedil - * Beykoz sokaklarına elektı ik Mahken:e bugünkü celsesile asıl 
miştir. lambaları konmuştur.' enteresan sııfhao:tna R irmiştir. 

Fakat Devlet Şurası talimatna- * 936 pamuk ihracatımız 1935 .Müddeiumuminin talebi celse açıl-
menin kanuna aykırı olup olma- tekinden mıktarca yüzde 46• kıy- dıgı ve hatta müddeiumumi ilk sö· 
dığı noktasını tetkike başlamıştır. metçc yüzde kırk fazla olarak zü alarak taleplerini şöyle hülasa 

Rum cemaati ise Devlet Şura - 22,784.700 kllo mıktarında ve etti: 
sında Evkaf aleyhine dava açmış- 94•851 •139 lira değerindedir. - Tahkikat evrakı ve duruşma· 
tır. * Sultanahmet hafriyatında ye- daki son vaziyet üzerine gümrük 
Yalnız Musevi akalliyeti hiç bir ni bir dehliz bulunmuştur. muhasebe ve elektrik tesisatından 

teşebbüste bulunmamış ve kanunun * Profesör Bakster Sultanah - anlıyan mütehassıs kimselerden lıi· 
ve talımatnamenin emrettıği şe - medde bir Bizans müzesi kurulma- rer kişinin intihabile malzemenin 
kilde hareket etmiştir. sı için Maarif Vekaletine müra - Avrupadan sipr.ıriş edilmesi, geliş~ 

Maamafih bütün itirazlara rağ- caat ctmeğe karar vermiştir. ve depolara nakli ile diğer bütün 
men yeni vakıflar talimatnamesi Dısarda munme!elerinin seyrını Elektrik 
dünden itibaren mer'iyet mevki- * Kıbrısta kıyamdanberi devam Şirketi muame1at \e clefterler•nde 
ine gırmiştir. eden örfi idare kaldırılmıştır. ve muhasebesinde tetkik etmek 

Tek mütevellilikler için talip o- * Atinada komünistlikten rnah- ve raporunu haıırlamak üzere 
lanlar arasında bir imtihan açıla- kum olup da bu akideye saplandık- bir ehlivukuf intihabını ve evvelce 
cak ve en muvaffak olan birer kişi ]arına pişman olanların geriye ka- bu yoldaki tahkikatı yapan gürn. 
mütevelliliklere seçilecektir. lan cezaları tecil edilmiştir. rü'< müfettişi Apdullah ile Nafia 

İstanbul Evkaf Müdürlüğü mm- * Beneş Yugoslav Harbiye na- Vekaleti hukuk müşavir muavini 
takasında 56, Beyoğlunda 60, Ka- zırın kıabul etmiştir. Tahir ve diğer ifadeleri alınan şa. 
dıköyünde 143 olmak üzere 259 e- 1111111mn111111ıııın11ıııuıı11ıı1111111111ııııo1111uııııı11ıııııırnuıııı11 bitlerin amme şahidi olarak celp 
kalliyct vakfı vardır. Binaenaleyh 17• J ve istimaına karar verilmesini di· 
bır bu kadar da mütevelli seçile- y ıganaua lerirn.,, 
ccktir. Yalnız Beyoğlu Ermeni ki- ZJ• 1 •l Müddeiumumi bu taleplerinin ar-
lisesi tek mütevellıliği için 102 ki- n ılıercı er kasından ayrıca bu hususların ta-
şi namzedliğini koymuştur. Bu mamlanmasından sonra da diğer 

suretle her akalliyeı vakfı müte _ Nüm ay; ş yaptı ta ıeplerin i bildireceğini ııa ve etti. 

velliğine yüzlerce talip vardır. Viyana 24 (A.A) _ ıS'e ~· arşı GUmrük avu:katl ranın 
6 olmak üzere Almanyanın zaferile talebl 

Başvekil 
Atinada 
Bekleniyor 

(Birinci sahifeden devam) 
met İnönünü bizzat istasyonda kar
şılayacak ve kendisinı cBüyuk Bri
tanya> oteline kadar götürecek -
tir. İsmet İnömi bır müddet istira
hatten sonra, Başvekili ziyaret e
decek ve bu arada ikı memleketi 
alakadar eden muhtelif meseleler 
gözden geçirilecektir. 

Müliı.kati müteakip İsmet İnc:i nıj 
saraya gidecek ve kral tarafınd:rn 

kabul edilecektir. 

Akşam Başvekilin şerefine bil • 
yük bir ziyafet verilecektir. Ziya
fetten sonra da gbrüşmclcre de -
vam edilmesi muhtemeldir. 
İsmet İnönümin bu gece yansı 

Pıredc kendisini bekleyen .Güney
su> vapuru ile İstanbula hareket e
deceği zannedilmektedir. 

MUddeiumumf Ankaradan 
döndU 

Vekaletin telgrarıa çağırm:ası ü
zerine bir hafta evvel Anll.araya 
g;de:ı lstanbul cumhuriyet müddei·: 
umumisi Hikmet Onat bugün şeh
rimize dönmüştür. 

- - ..... ..,__ 

Bulgar istandaki lekell 
humma 

Sofya 23 (Hususi) - Buigariıı· 
tanda Filıbede ve Ferdinand kaza• 
larında lekeli humma hastalığı be
lirmiştir. Hasköy kazasında bu has· 
talığa tutulanlar çoğalmıştır. Bu 
sebeple bu kazada bir kaç köy 
karantina altını: alınmıştır. 

neticelenen Alman • Avusturya Bundan sonra söz alan gümrük 
hendbol maçı münasebetile naziler avukatları da envanter def terinin 
bir nümayiş yapmışl.udır. Nümayiş ve da\·ada mevzu malzcmr.d1;-n baş-
esnasında bir çok nazi grupları ka evvelce muafen getirılerek ;;:_ 
"yaşa Hitler,, diye bağırmışlar ve 

tılmış ve tamiratta kullanılmış bir bu sesl~ri vatanperverler cephesi 
mensuplarının "yaşasın Avusturya çok malzemelere ait tahkik heyeti 
nidaları takip etmiştir. tarafından evrakı mahkemeye \ 'C-

Nümayiş esnasında bir kaç yüz rılmiş buluna ndiğer ,hadıcenin de 
kişi tevkif edilmişse de bunlar 
sonradara serbest bırakılmışlardır. mahkemeye tevdiini isetdıler. 

Filistin 
Bir dominyon 
Olacak 

Londra, 24 (A.A.) - Fılistin Ko
misyonu mesaisine devam etmıştir. 

Sunday Dispatch gazetesine gö
re, komisyon geçen hafta zarfında 
şu neticeye varmıştır: 

Fılistin İngilız domınyonu ola -
cak ve Milletler Cemiyeti ile bir 
anlaşma yapıldıktan sonra, manda 
kaldırılacaktır. Ekseriyeti Arap o
lan bütün şehirlerde de muhtar 
Arap idaresi ,.e ekseriyeti Yahudi 
olan şehirlerde de muhtar Yahudi 
idaresi tesis ve müteakiben muha
ceret listesi tesbit edilecektir. 

Yugoslavyaya gönderilen 
lngiliz tayyareleri 

Londra 23 (Hususi) - "Deyli 
Telgraf,, gazetesinin bildirdiğine 
göre, lngiltere Yugoslavyaya 10 
harp tayyaresi te~lim etmiştir. Mit. 
ralyözlerle mücehhez olar. bu tay. 
yareler saatte 400 ..kilometre 
sür' aindedirler. 

Burada müddeiumumi soz aldı ve 

gümrük avukatlarına da - Bu ev
rak nerededır. lladisa tın safahatı

nı tayin etmek müddeiumumiliğin 
vazifcsıdir. Buna mudalınle etme

yin!. dedı . 

Suçlu avukatları müddejumumi

nin taleplerine itırazda bulundu -

lar ve ehlivukuf taymıne luzum ol

madığını iddıa ettıler. 

Hakim bundan sonra talepler ü

zerindeki kararı bıldirdi. Bunda 

gümriık müfettişi Tahır ile Nafıa 

Vekaleti Hukuk Müşavir Muavini 

Abdullahın şahit olarak celplerine 

ve diğer şahitlerle te\·sii tahkikata 

ait taleplerin ileride kararlaşma

sına \'e muaf malzemeye ait tahki

katın, bonoların ve siparişlerın ta
rihlerile malzemelerin hangı an

barlara konduğu \'e nerelerde ne 

vakit kullanıldığı ve malzemeyi tes

lim edenlerle verenleri nehli vu

kuf tarafından tesbitıne karar ve

rildiği bildiriliyordu.-
Mahkeme 7 haziran tarıhıne ta

lik edildi 

,;....f S_ab_ah_v_e _ak_şa_m_ba_şm~_arr_irl_eri_ne_ya_zıy_or_lar ___ ? 1 

Cumhuriyet 

Londra dönu,u dost mem· 
leketlerden geçerken 
İsmet İnönüni.in Londra dönü -

şü seyahatinin dost memleketler -
le temas şeklindeki tecellileri, Bal
kan Antantı siyasetinin her vesile
den istifade ederek yeni bir mu • 
vafCakıyetle taclanmadaki ka
biliyetini isbat ediyor. 

Belgradda çok samimi bir istik
bal ve teşyi ile pek hararetli bir 
dostluğun taze ve candan teza -
hürlerine kıymetli bir vesile da -
ha teşkil etmiş olan Başkanımızı 
Selanikte karşılamak için değil, a
deta kucaklamak için büyük ha -
zırlık yapılmıştır. Yalnız şu man
zara Balkanlılar arasındaki derın 
sevgiyi göstermeğe kafidir. 

Tan -
Cenevre yol ağzında: 
Bugun Cenevrede Milletler Ce

miyeti Konseyi toplanıyor. Bir i -

ki gün sonra da umumi heyet bir 

araya gelerek Mısırın müstakıl bir 

devlet sıfatı ile Cemiyete J.:,1 ı ı 

hakkında karar verecektir. 
Bugünkü toplantı bizim için mü

himdir. Konsey muallakta kalan 
meseleleri görü,..ecek ve bir karara 
bağlıyacaktır. 

Londra ve Pariste son zaman -
larda türlü görüşmeler oldu. Bun
ların neticesi olarak ortalıkta da
ha sakin bir hava var. Avrupanın 
barış vaziyetinde bu kadar olgun
luğa varmış olması ilk defa görü
lüyor. 

Kurun 

Altın meselesi 
Bütün dünyanın rahatını kaçıran 

gizli kuvvet banka kasalarındaki 

altın külçeleri midir? 

Londradaki İmparatorluk kon -
feransı altın meselesi ile de meş
gul oldu. Dünya yüzünde altın is
tıhsa l atı her S<.'ne artıyor. 1923 .:>e-

nesinde 17,786,000 ons olan istih -
sal n ıktarı 1936 senesi11de :{5,254,000I 
on çıktı. Bu altınlaı ın çoğu Av -
rup d. kı sıyasi emr: i , et izlikten 
kaçarak Ameril<aya eıı Jn('ktedir. 
Amerika ise bundan meı •. 'lUn de
ğildir. Ameril:a altının ahm fıatını 

indirmek istiyor. İngıltere ise al -
tını ayni fiat üzerinde tutmak için 
bir merkez ıhdas etmek nıyetinde
dir. 

Görülüyor ki, beynelmilel me -
se1eler gıbi alhn meselesı de çap
raşık bir manzara arzedıyor. 

Son Posta 

Komisyoncular ve 
kabzımallar 

Bugünkü ticaret nizamı içinde 
elinden kurtulmağa imkan olmayan 
zaruri olarak eline düştükten son
ra dıt sizin malınıza kendi malı 

imiş gibi tasarruf eden komisyon• 
cu hemen her memlekette aynı 
mahlüktur. Komisyoncuların yüzde 
sekseni Yahudidir, içlerinde malı. 
nızı tam manasi!e sadakatle koru. 
yana rast gelmek mümkün değil· 

dir. işte komisyoncu ve kabzımal 
denilen tipi Bunlardan kurtu!mak 
için bu işleri medeni hir ruh ile 
düşünmek ve kooperatitçiliğin bir 
kaç esas P.rensibini iyi anlayıp ona 
göre hareket etmek kafidir. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

l-

'I SiYASA :J 
in i iz devıet Bir 

8 amı ·n es' 
Snowden öldü. İngıJtP.re~ t\:ın 

,81ıst 11• ki Maliye Nazırı ve sos~ cÇıtı~ 
azası, yaşı yetmişi çoktan g ..ı,,]C" 

·csll"
olmasına rağmen daıma ın~e.,ı!l O' 

ci :kalan bir adamdı. SnoW 
11 

J!!l' 

lümü, ihtiyar devlet adamını -&1 
• 3ta' 

yatına dair yeniden neşnY edi se: 
oldu. Kendisi bundan altı YeseleSl 

. nt ın ne eV\·el, mahut tamır p.J • 
için toplanan bir konfcransta"·ıırE.lt 

korı.Jı man murahhaslarını Jd ıl'l~ 
arn::ın 

Fransız murahhası -o z ıct:ıll 
· da ço 

liye nazırı Cchron kı o ·re 1 P 
öldü- teklülerine birdcn~ı ni lt • 

Patlar gibi Sc~rıdalous tfıbırı ,4 
JlleŞ· 

Janıvermişti. Bu kclımeye . rO!: 
.. 1 • a veri! ) Red Hause şoy c mun (· 

•ndCJl· 
(1) Ayıp ve rcz!!let nevı 

iftira ve bühtan neşreden.> . t 
. Je p:r 

Görülüyor ki bu söz o) • 
alil r 

lantıda kolay kolay ağıza . bıl ~· 
bi değildir. Sonra dediler l<~ .. c:ı · 
lime İngilizcede öyle Fr n dB.! ' • Jt;;ı 
daki Scandaleux keJimesı J{el ıfe 
ğır olmaktan çok uzaktır!. . ııa • 

h ylı tabiiyetini değiştirdikçe 8 
•'\" eee 

fiflemiştir. O zaman mesele c. 

kapanmıştı. .. urıi. 
Snowden fakirdi, fnkir bı.JY011ıı 9 

fakir yetişmiş, ömrünün ı; 0 • 

kadar düşmanlarına diişl'l.1~11 •8d !!' r bır larına dost kalmış, çc ın J11 rı 

ki şimdiki İngiliz devlet ada " 
··1·· ·· d b hs"'dt>rı<cfl ~· onun o umun en a ~ acn " 

yük adam .. tabirini içleı 111 r.b·Ji • 
len tnm bir emniyetle kuııan 
yorlar. · 1.1f 

Ahmet_'!~ 
'l=R=--=o=k=f o=ı=e=r =:'100 
Ya~ına ,, 

··ıdıı Eremeden o 
(Birinci sahifeacıı. deı·~~1rıd'. 

luktan şikayet etmiştır. bLlıııtl 
ailesierkanında n hiç kirnse 

muyordu. . . .. rüleCcl> ~ 
Cesedi Ncvyork'a gotu. tcrtıbt-

. . c <>ıt ;!'" tir. Cenaze merasımın ,. ırııiŞ 
henüz tamamile ikmal edı 
ğildir. ,.,,,ı.a.,111 

Rocfeller, Birleşik Am~al ~ 
efsanevi bir siması ve her rrı~1 , 1 fi 
harek<'ti gazeteleri, meCbrnr!l 1 

·11· ~a dolduran bir rıe\·i mı ı 
.d. ı 
J ı . }<ıc:tl 

Müteveffa, hayatının 1.lk }<ısll 1 

para kazanmakla, ikincı . tir· s-' 
·rm1c: e da para dağıtmakla geçı ·c;ec:clt' 

sene zarfında ilmi nıüeS f111 ' 
.. 1 . ,,.arttll r 

hayır mucssese erme ,, ' 111rı 
d l . t• Bu pars . f yar o ar vermış ır. . '(jrıı' 

ki milyondan fazlası pnrı~ 
·ınıi~hf· site mahallesine verı ;ıııı 

. ~ 1 Jotın ı 
Dığer taraftan og u j!l? 

Reims kilisesınin yeniden \.erv 
. . .k. b ' il on doı:ır ..!' lÇın 1 l UÇUK ffi Y tt.~ 

ği gibi Vers:ıilles Şatosunıı:ıırdııı' 
ve imarına vasi mıkyastn " 
da bulunmuştur. ıı lt11 

. j btl • 
Müteveffanın sen•etın dol · 

O milyorı J. seler, ıki milyar 40 Jte'1cı 
tahmin ediyorlar.dı. fakat , 0rdı.I 

. l bllııı. !l' 
bu mıktan mi.ibalaga ı l'lc<le 
Aıı~naplığı ve bir kaÇ ~e ,nr.( 

. ırı ~-

beri ı 00 yaşına varınak ıç ıe ı· 
miş olduğu mücadele, mese 

r 
ni almış idi. ~,,rıes 

1355 :!'- • 
Rookfeller, h:ıyata rC ıı 

raılC ' de muhasip muavin 10 11111~ atı rd 
tada 4,5 dolar ücretle St!lıı.l 

. d" .~ Kendisi 1871 senesın ... 5ıc J11C • 
Oil'i teşkil ediyor \'e 33 1 

u ıunı 1!1 I' 
ucubaUısına vnrdıgı d or· 

e 1 • 
·da re ı: rol kumpanya:sını ı ' f:ıbfl 

d ıcr ve 
mendiferler, ma en ·ordt'· 
lar .. ilh .. snhibi bulunu) i~ ıı' • 

·11jndC \' 
Müteveffa, 1896 tarı ....,iJl1ı ,•c ,.. ı (• 

mini ter ketmiş, snde bac;lıı1111~ .c' 
· · e ~ :ı;ııı bir hayat geç1rın 1Y . fl'\uıı 11 

v · "'11 'dakı c S" 
Yazın Terre .ı to ·ııc v ,0t 

. ·dıı'dtı, ı e' sinde kışın Fılorı ' Jers · JC 
, d Ne'"' 1rıo 

baharda Lakewoo • ·'talcı C' f ı· 
, .. ~cıyor \'e New-Yark • JtoCI< ' 
""""$ • oroll· ıı:• 
nadiren ikamet cdıY J<Cfl 1<11 ~, 

r er ·"ı) ler erken yatıyo ' c )'1• ·ı' , a,•o,. ııfl 

yordu. Az yiyiyor, ~ i 1'll1ııı ,e 
. e ıçl< .or 1 kat'iyyen sıgara v \.rıı.ı) ,,ı olf 0.1 .tt:1ı 

yordu. Her sabah g bi!IC ,,- tı r" 
oğlcden sonra otonı~ pö)'ıe cC'ı: 

K disini.11 eJ ~ e 
yapıyordu. en ıtııet .İt' 

• • • u • 1C de jı\1" ..,t' 
denbıre olccegıı ~tıl· )(; 
ortada hiç bir şey y•o P1ııl1 1 ' 

.. ff:ı.nırı p· r 
meraklı, muteve . ıcı ırı.ı 

• teJ'l'l1~ lJl' 
sine yakla.şmıık 15 J<Spıaıl 
kat bütün methauer 

n 
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Günün meselesi: 
·ı ŞEHiR SUYU Vapur 

iskeleleri 

Yeni tapu teşkifcitının çok 
faydası görüldü 

·il erkos suyunun ismi şehir To:mir oluyor 

Altı ayda 31708 muamele yapıldı 
Üracaatları reddea'ilen k imselerin mahkeme ye- 1 

rirıe grup direktörlüğüne başvurmaları iy i oluyor 
E Y~uldenberi şehrimizde tat - ı di~ı gundt'n şub t 937 ye kadar 1 

bık edilt•n y~ni tnpu teşkılatı ~ehı ımızdc 31,708 akit ve tescıl ta- I 
usuıu .. 
tüt .~un çok müsbct netıcelen gö- Jebi olmuş, bunlardan ancak 224 

·'lluş ve tescil muarneleierı art- 1 taıw.sı rcddedılrıııstır 

Aldığımız malumata göre U -

mum Mlidurlük biıtun yurttaki 

es~ı tapu teşkilatını en kısa bir 

zaman ıcındc lağvetmıye karar rnı~tır. ~ 
Ilu .. .\ynı muddct ıçinde Ankara'da vermı§tır. 

k munascbctle, yeniden mer · dıı 7,5a:i nkıt ve Lescıl ınuırnıelesın- Ancak bunun için çok fen me -
i;::?leri Samsun ve Trabzon olmak 
>«.~re 9 T d h d den 3:i ii n ddedılmıştır F.skıden ta-
b vı ayette e az.ıran an ıti- pu daııelerınd<' rnüraC'aatleri red-

arcm yeni teşkilatın tatbikı ka · 
tarı dedılen kım"'elerın mahkemeye 

3§tmlmıştır. l3 gılnl('lerı ıcap ettıği halde şımdi 
i u teşkilat sayesinde alım satım, bu kayıt kaldıı ıl.ırak itirazlar grup 
Pot<>k g'b' b'' . 

murlarırıa ıh tiyaç vardır. 

Mevcut Ierı memurları kafi gel-

mcdığınden bu yıl ancak 9 vı!ayet

teki Leşkılat lağvolunabilecek ve 
tapu kadastro mektebınde bu 
maksatla açılan yenı (jeometri) 

1 

r· - ı ı ulun tapu muamelele- dırektorli.ıği.ıııde tetkik edılmekte, 

~-·basit bir şekil almış ve günlük burası da r~ddettıği takdirde şika-
~ uracaat \'e muameleler de ço - yet;ıye, Umum Müdürlükte kuru- şubcsınin genç mezunları yetiştik-
salınıştır. lan (Tııpu komisyonu) na müraca- çe peyderpey bütün memleketin 
~Ümle yeni şeklin tatbik edil- at hakkı venlmektedır. tap:.ı işleri yenilentctktir. 

~------.....:.._;.;..:~,.:.___.;;.,__~~~------~ 

E:şek sahipleri el ara
baları alıyorlar 

Ağustosta Beğ~ğlu ve Eminönül 
kazalarında 

eşekler tarihe karışacak 
E tn~nönü ve Beyoğlu kaz~l= 
s ıçınde bir ağustostan, Belediye 
bı.rıırları içindeki diğer kazalarda 
litr şubattan itibaren eşekle nak -
~tın yasak cdıldiği malumdur. 

J?ı' elediyenin bu karan üzerine 
~ ll\d' 
~ 1 eşekle sebze, meyva Ye su 
gi 

1Yanıar, el arabaları veya bey
le;d~edarik etmiye teşebbüs etmiş
tıak 1.r. Maamafih ileride beygirle 
§" • lıyatın da yasak edilmesini dü-

ı~:<:nier bunu mahzurlu gördük
~ bilhassa üç tekerlekli el 

Ceza 
Pııslaları 
€ksik oluyor 

811"dan sonra iyi tanzim 
ne... . edilecek 

tını ~~dıy~ce kesilen para cezala-

d 
0demıyenler hakkında müd -e· 

it •urnuıniliğe gönderilen müzek -
ereı 

Vey erın ekseriya noksan olduğu 
llJrı a C~za alınması icabeden suç -
bı" u~ ısınini yanlış yazdığı görül-

U§tur. 

llu tnu"n b tl .. 'd · · lik ase e e ınuo eıumumı-

arabaları lemin etmeyi tercih et
mektedirler. 

Ancak bilhassa sucular şimdilik 

beygirle iş yapmayı dnha muva -
fık görmektedirler. 

Bc:lediye, taşıma vasıtası olarak 
eşek yerine beygir veya el arabası 

ka1111 olunca, fiatların halk aley -

hine arttırılmamasını temin elmi

ye karar veı miştir. Bunun için 

İktısad Müdürlüğü şimdiden bir 
proje hazırlamaktadır. 

Evleneceklerin 
.Sıhhi 

Muayenesi 
Evlenme muameleleri esnasında 

rıamzetlerin tabi olduğu sıhhi mu
ayeneler hakkında yeni bir karar 
verilmiştir. 

Sabahları 
Kapı çalan 
Satıcılar 
Bunlar tlddetle takip 

ediliyor 
Şehir dahilinde çalı~an bazı sey

yar satıcıların, talimat hilafına 
hala yıiksek sesle bağırarak satış 

yaptıkları ve bu suretle halkı ra
hatsız ettikleri görülmı.iştür. Bil • 
hassa mahalle aralarında ve ak • 
şamları pazar yerlerinde sık sık te
sadüf edilen bu halin kat'i olarak 
önüne geçilmesi için yeni tedbir • 
ler alınmasına başlanmıştır. 

Fazla gürültü yaptığı şikayet e
dilecek seyyar satıcıların, muvak
katen işten men edilmek suretile de 
cezalandırılmaları düşünülmekte -
dir. 

Bundan başka sabah saat sekiz· 
den evvel bağırmamak içın kapı

ları çalıp halkı rahatsız eden sa • 
tıcıların da şiddetle takib1 yeni • 
de nalıikadnrlara bıldirilmi!2lir. 

Mühürsüz ilanlar 
kontrol ediliyor 
Şehrin tek tük bazı yerlerinde 

mühürsüz ilanlara ::ırasıra tesadüf 
olunduğu görülmüştür. 

Bu münasebetle belediye riya -
setinde yazılan bir · emirle; afiş 
el, duvar ve ölü Hanlarının her za
man kontrol edilmesi bildirilmiş • 
tir. Belediye afişaj memurluğu -
nun mührünü taşımıyan bu kabil 
ilanlar hemen müsadere olunacak 
ve merkezden gönderilecek tahak· 
kuk memuru tarafından ilan sa -
hiplcrine ceza hsikccktir. lt Çe belediyeye yazılan bir tcz

ere ·1 
tlıas le bu hususlara itina olun -
'e ının tamimi bildirildiği gibi 
~dan t l" hcaı enzı at yapılıp yapılamı-

Bu karara göre. kız ve erkeğin 
evlenmıye mani olacak bir hasta
lıkla malul olup olmadıkları şim
diye kadar nüfusa kayıt olunduk· 
Jaı ı yerlerin sıhhiye müdürlükle -
rindeıı sorulmakta iken badema ta
rafeynin beş sene oturdukları ma
hallin hükumet doktorluğundan da 
rapor alınabılccektir. 

HIRSIMtSAFIR 

Ayrıca bu işlerin takibi için gön
' derilecek tahakkuk memurlarına 

zabıtanın da yardımı istenmiştir. 
Üsküdarda oturan Şerif enin evi

ne misafır gelen Saliha, arkadaşı 
Necmiyenin teşvikıne kapılarak 

Şerifeııin seksen lira değerinde bu
lunan iki elmaslı yüzi.ığunü çal -

ltı gını ntetkiki için badema suç-

&IJ~~~/aşının ve nüfus tezkeresi 
tı v ın de çıkarılarak evraka rap-

heS:b tenzilatta 10 kuruşun küsuru 
tapıa a katılmıyacağından ceza he
isten rı?ın da ona göre yapılması 

rnıştir. 

~i roman:70 

mıştır. 

Salıha yakalanmış, 

başlanmıştır 

tahkikata 

Sen de seveceksin! 
lier h 1 8.ı~ırına a ?~ bu te>hlikeden yakayı 

buırn 
1 

k ıçın behemehal bır çare 
l( a ıyırn. 

b Urtuıuı: l 
urum! :ı yo unu aramıya mec-

Karar 

l ~n teredd"' I" 
erırnr ut u ve sıkıntılı gün-

j'litt>k ~a~ıyorum. Bir insan için 
dun uzuntüsünün ve tereddü -

b Verdiğ' ir ı ıstırap kadar ağır hiç 
Şey ta 

Ve vuzuh savvur edilemez. Karar 
tek a çıkmak lazım. Bunun 

Çaresi d 
tl\aıt b· e tereddütten kurtul -
tı , ır y l 
Urı liZer· 0 u tercih etmek ve o -
~en d ınde dayanmaktır. 

tuıq h e karar vermiye mecbu -
• QU k 

~aycı k arar ne olmalı? Bu daki-
t adar v ·ı . 
lttı Yok erı mış hiç bir kara-

te ·Fakat a· cloı;... , ımağım tek hede-
c:>• U gidiy B 

or. u hedef şudur: 

Etem i zzet Benice 

Halı! Necip'le meşgul olma -
mak! 

Muhakkak ki en salim tedbir, 
en emin yol benim için bu olacak. 
O halde kararım da bu olsun. 

Evdeki pazar 

Knrarımı verdim. 
O kararın rahatlığı içindeyim. 
Fakat, 
- Evdeki pazar çarşıya uymaz! 
Dedikleri doğru. Bir laf, bir hare-

ket, bir göz ilişişı bütün bu huzuru 
birdenbire altüst edebiliyor ve in
san yine bıraktığı noktaya, yani 
kararsızlıktan önceki teşevvü~ 

dönüyor. 
JJün ablamdan gelirken aklıma 

esti, Naciyeleı e gittim. Naciye, 
gidişime çok sevindi. 

- Kız seni doktor Yahya ile ev
le!1dırmeyi düşünüyorum!. 

Diye 15tifeler yaptım Bu lali -

GÜL K O PARMAK iSTERKEN 

Kandillide oturan Kigorun kızı 

Zaıl, gül koparmak için çıktığı d'..l
vardan mu,·azenesini kaybederek 
yere düşmüş ıki kolu ile sol ba -
cağı kırılmıştır. 

Zail hastahaneve knldınlmıc;t:r 

felcrımdcn hoşlandı. güldü: 
- Nerede? Kcşki olabilse .. 
Diye içten dıleğini izhar etti. 

Fakat, diışimcesıni, bedbinliğini te
bariiz ettırmeyi de ıhmal etmedi: 

- Olmıyacak duaya ne diye a
min. demeli? 
Karşıhklı böyle gülüşür ve şa -

kalaşırken Naciye: 
- Asıl sen kendi derdine bak. 

Halil Necip hergün kapının önü
ne kadar geliyormuş! 

Dedi Bu hareketleri umursa -
maınak kararımın içinde olduğuna 
göre ben de aldırmamazlıktan gel
dim: 

- Ne çıkar sanki?. 
Dcdım, ııave ettım: 

- Önceleri endişe ediyor ve .. ü
ziıluyordum. Pakat, artık bunun i-

0 

çin kendimi hiç tasalandırmıyorum. 
Bir kustah ve kendısini bilmez biı· 

adam bana aşıkmış.. dıye canımı 

telı:f edecek, günlerimi, bu hadise
yı düşünmekle geçirecek değılim 
ya? .. 

.Naciye: 
- Haklısın .. 

suyu olarak değiştirildi 
Yeni isim tamim edildi, bundan 

sonra, böyle anılacak 

T erkos suyunun ismi Doimi En
cumenın kararHc değıştırıle -

rek Şehir suyu suıetindc tashih o
lunmuştur. 

Bu münasebetle şubelere yapı -
lan bır tamimde; gıda maddelerı 

satan dükkanların su ile yıkanma
sına itina olunmakla beraber bun
larrlan bütün kasap ve tavukçu 
dükkanlarında Şehir suyu bulun
masının mecburi olduğu bi!dıril'

miştır. 

Şimdiye kadar dykkiınlarına §e-

hir suyu almıyan kasap ve tavuk
çular hemen tesisat yaptıracaklar 

ve mahallelerınde Şehir suyu bu
lunmıyanlar da dükkanın büyük-

lüğüne göre su depoları koyacak
lardır • 

Yaz mevsiminde bu dükkanların 

gurıde laakal üç defa yıkanması ve 
tezgahların hergün sabun \•eya 

sod1lı su ile temizlenip fırçalan-

meısına behemehal ıtina olunması 

da bildirihmştir. 
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Askerlik 
Çağındaki 
Kaçaklar 
Bunlartn yakalanması 
hakkında yeni karar 
Askerlik mukellefıyeti ıçinde bu

lundukları halde nüfus ve askerlik 
kütükl~rıne adlan yazılmamış olan 
saklı nüfuslar hakkında Dahiliye 
Vekiilctinden \'ilayetlere bir tamim 
gönderilmiştir. 

Tamimde evvela, bu gibilerin ya
kalanır yakalanmaz me\•cuden ka
yıtları yapılmak üzere nüfus dai -
relerine götürüliıp oradan askerlik 
şubelerme sevkleri icap ettiği hal
de bazı nüfus idarelerince: bu u -
sulün kanuni olmadığından bahiste 
saklılar:n serbest bırakılarak yal
nız künyelerinin askeri şubE:!ere 

göndeddiğınden şikayet edilmekte 
ve uzun uzadıya yoklama kaçağı 
takibine sebebiyet veren bu hale 
hemen nihayet verilerek saklıla -
rın nüfusa kayıt işi bittikten sonra 
derhal askerlik dairelerıne tesli
mi bildirilmektedir. 

Boğazda 
Araba vapuru 
işliyor 

Seyyahlar da Boğaz için· 
den karaya çıkacaklar 

Şirketi Hayı iye, Beykoz ve Ye
niköy arasındnkı araba \ apuru se
ferlerine ömiımizdeki hafta için -
de başlamaktadır. Bunun ıçin Ye
niköy Ye Beykoz iskelelerinde ya -
pılmakta olan tadilat bitmiştir. Bu 
radaki nakliye fiatları da Kabataş 
va Üsküdar arasındakinin ayni o -
lacaktır. Bilhassa Avrupadan mem
leketimize bu mevsımde gelecek o
tomobilli seyyah kafıleleri bu yol
dan geçirilecektır. Böylelikle ecne
bilerin ilk nazarda iyi manzara -
larla karşılaşmaları temin edilmış 
olacaktır. _ ..... 
Posta idaresinin fabri· 

kası genitletiliyor 
Posta, telefon \'e telgraf müdür

lüğü Istanbuldaki fabrikasında ye
ni lslahat yapmaktadır. Bunun i -
çin yeni tezgahlar ve aletler alın
maktadır. Fabrikada gerek tamirat 
ve gerekse inşaat ışleri genişleti· 

lecektir. Bu suretle fabrika, mo 
cfrrn bir sekle sokulacaktır 

l >ıyerek, ila\'e etti: 
- Nıhayet kapının önünde 

beklt:mckten ne çıkar değil mi?. 
Seninle karşılaştığını farzetsek 
bil~ yapacağı şey, yanına sokul -
mak, sana sevgisinı anlatmak, sen
den aşk dılenmek olacak. 

Naciye'nin sözünü kestim: 
- Dılenirse dilensin. Sanki umu

rumda benim de .. 

- Evet.. İşte ben de onu söyle
yecektim! 

- Daha münasebetsizlik eder
se bağda yediği şamarı daha sert 
bur3cn da yer. 

- Öyle bir şey olmaz canım! 
- Benim de tahminim o .. 
Ve .. ilave ettim: 
- Yalmz beni sen biraz şaşırtı

jOrsun. Deliliğinden, aklına gele
ni yapacağından, şundan bundan 
bahseden sensin. 

·- Bana öyle söyledıği için .. Ni
hayet kendime ait hiç bir fikir 
sövlemiş değılım. Yaptığım şey sa
decl! ondan dinledıklerimi yine 
sana anlatmaktan ib.ıret. 

- O halde .. 

Yaz tarif esi 
15 haziranda 
Başlıyor 
Ada yolculuğu 50 daki· 

kaya inecek 
Ak.1ym yaz tarifesi Haziran orta

sında tstbik ediJecektır. Yaz de -
vamınca Heybeli ve Buyükadaya 
günün her saatinde, tamamen di -
rek vapurları işletilecektir. Ayrı -
ca Kınalı ve Burgaz adalarına da 
bu şekilde direk posta yapılacak-

tır. Ayni zamanda yaz mevsimin
de Cumartesi ve Pazar günleri A
darlardan izdihama mahal .kalma-

mak üzere program, harici vapur -
lar da kaldırılacaktır. 
kaldırılacaktır. 

Adalar arasında Haliç vapur -
!arı işletmek üzere olan hazırlıklar 
tamamlanmıştır. İki \'apur Haziran 

ortasınrla Adalar arasında seferle
re başlıyacaktır. Dil iskelesi de in
şa edilnıektedir. Adalarla Anadolu 
arasınd1 Neveser vapuru daimi se
ferler yapacaktır. 

'' J;1" • .n. aradenzz ,, 
Vapuru 
Cenovada! 

730 mülteci ile limanımıza gelir
ken Maltay a uğrayan Karadeniz 
vapuru ltalyanın Cenova limanına 
gitmektedir. Vapurda bulunan 700 
küsur mülteciden 300 kadar Fran
kocu lspanyol ltalyaya çıkartıla. 
caktır. Karadeniz ancak Cunıa ve• 
ya Cumartesi' buraya döne bile· 
cektir. 

Dört çocuk 
Sandaldan 
Denize döküldü 

Beşiktaşta oturan Hik met, ibra• 
him, Karnik, Niyazi, Nişan adh 
çocuklar f eşiktaştan bir sandal 
kiralamışlardır. Hepsi çocuk olan 
bu müşteri l er sanda la sandalcısız 

binmişler, üstelik bir de yelken aç• 
mışlar ve gezintiye çıkmış!ardır. 

Fakat Kız.kulesi açıklarına vardık4 

ları sırada sandal devrilmiş hepsi 
denize dökülmüşlerdir. 

Etraf tao yclişilerek çocuklar 
ölürr'den kurtarılmışlardır. 

-- Benim için mesele yok! 
Een de kestirme söyledim: 
- Benim ıçin de yok! 
Fakat, bu söz ağzımdan çıkmak

la beraber yiıreğımin cızzz ettıği 

de muhakkaktı' . Kendı kendime: 
- Bu sefer ya tokatı ben ondan 

yersem?. 
Dedim!. 

Yine ablam 

Hastalık kadıncağızı harap etti. 
Harap etti değil de adeta eritti, bi
tirdi. 

Doktor: 
- Mutlaka bir tebdilhava has

talığın sonunda şart olacak! 

Diyor. 
Benim de görüşüm öyle. Hava 

dcğ;ştirmek hem kendisini kurta
rır, hem de Güneş için çok faydalı 
olur. En iyisi de İstanbula gitmesi! 

İyi olunca kendisine bu teklifi 
yapacağım. Belki Salih'ten izin 
koparırsam ben de giderim. 
Hıç olmazsa bıraz başım dinlenir 

ve ... İçim rahat eder! 
Çok yıprandım. 

(Devamı var) 

Heybeliye boton b i r 
iskele yapllacak 

Akay idaresi vapur iskelelerinde 

esaslı tamirat yapmaktadır. Bü • 

yükada iskelesi de tamir edilmek

tedir. 

İdare, Heybeliada iskelesini de bt 

yaz beton arme olarak inşa ede -

cektir. Bunun için bir plan hazır

lanmaktadır. Bu suretle bütün Ad~ 

iskeleleri yeni ve betondan ya -

pılmış olacaktır. Heybeli iskelesi 

de Büyükada gibı uzun bir rıhtım 

üzerine inşa edilecektir. Bunun gi

bi Kalamışa da bir beton iskele ya

pılması düşünulınektedir. 

16 kuliibe 
Zorla 
Yıktırıldı 

Beykozla Paşabahçe arasındaki 

tepede amele tarafından müsaadesiz 

olarak yapılmış kulübeler vardı. 
Bunların şehre çirkin manzara ver 

diği için kaldırılmasın akarar ve
rilmişti. Bu kulübelerde oturanlac 

muayyen mühlet zarfında bu em
re riayet etmediklerinden kay -
makamlık kulubeleri çöp amelcs1 

ile itfaiye efradına zorla yıktırmış· 

tır. Şimdi bu 16 kulübede oturan 
80 kişi açıkta kalmış, kiralık ye!· a
ramıya başlamışlardır. 

Ödemi,ten 15 mahkum 
getlrlldl 

Ödemiş hapishane~inin c:Gküne• 
tini bozan 15 mahkum görülen lü
zum üzerine şehrimiz hapishanesine 
nakledilmek üzere Ôdemi,şlen ge· 
tirilmiş!erdir. 

Takas yoll!e tevkifat 
yapılmıyacak 

Bundan sonra yetim, dul maaş· 
)arından mahkeme kararı olm lk· 
sızın takas yolile levkifat yapılmt• 

yac3ktır. 

r 
Bir.imizin derdi 

Hepimizin deidi 
Niçin Türkçe ko· 
nuşulmuyor? 

Pendiktc A. H. Üstüncl ismin
deki okuyucumuz uzun zaman 
gazetelerde (Vatandaş Türkçe 
konuş!) yazılarının artık tesir 
§iddetini kaybettiğini yazarak 
diyor ki: 

- cTürkiye toprakları tizerin
de yaşıyan, tıe ayyıldız bayrağı 
dalgalanan bu vatanda resmi di
limiz cÖz türkçe lisanımız· t•ar
ken nasıl oluyor da bu güzel li
sanımızdan başka bir yabancı 
dille konuşmak cür'etinde bulu
nuyorlar. Doğrusu 'ebartiz ettir
mek istediğim bu acıklı noktalar 
ise şahsımda bıiyiik yeis ı·e kc
dCTe sevk ederek azap duymak
tayım. 

Bu gibi yabancı lisanların ce
Teyan ettiği mıntakalardaıı bil
hassa Adaları gosterebiliriz. Köp
rüden Adal<ıra müteveccihen ya
pılacak ufcık bir seyahat, hu çir
kin hadiseyi pek aşikar, ı•c pek 
vazi1ı sıırette ispat edecekttr. 
Vapurda salona; kamaralara; ı e 

1 
Adalara duhtıl cdilinr_e muhte
lif yabancı diller göze çarpacalc-

1 
tırŞa1ısen bu elim ve çirkin vnzi-

1 
yete amil olan sebebi ise ya mıı
hitin tesirinde, ve.ya kendi ben- 1 
liklerinde aramak lazım geliyor. 
Bundan bir sene evvel Pendik !e 

ayni vaziyette idi. Fakat alına"l. 
tedabir neticesinde kısmen zail 
olmuştur. 

.Memleketimizin en güzel yer
lerinden biri sayılan, Adalar gi
bi bir semtde alınmak gerçe1c o
lan tedabirin daha kolay tati>~k 
olunacağı kanaatindeyim. Esa
sen Türkiye toprakları üzerinde 
yaşama şeraitine, ve bu küle da
hil olan 1ıer f erd; ve ttnsur şeref 
taşıyan 1ıer vatandaşın cmilli 1 
lisanı• konuşmayı kendisine mu
hakkak bir borç saymak lazım 
değil midir?-. --- ---------------
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lngiltere ile Almanya . anlaşırlarsa, C H 1 KAY E a.k. 

ltalyanın vaziyeti ne olacak? Gözlerin ~~akız~dc;;~ sır 
İtalyanlar o kadar alıngan olmuşlar ki, sanki İngilizlerle 

kadsen kavga çıkarmağa bahane arıyorlarmış! 
Habeş Muharebesi için muhtelif ltalyan neza
retleri on ikiküsurmilyarliretpara sarfetmişler 

Alman baJvtkili Frorıstz •efiri Fransuva Ponse ve refikası ile ıörüşüyor 

D iplomasi sahasındaki resmi be- ı 
yannf bir tarafa bırakılır da, 

İtalyanın vaziyetini Avrupa mat-
buatının ve bılhassa Roma gazete
lerinin neşriyatından alınacak ne
ticx:leri anlatmak isteyıncc şu çıkı
yor: 

Mesela Frı:msanın belli başlı bir 
gazetesi olan ve İtnlyaya taraftar 

kumeti böyle bir ihtimali bertaraf 

etmektedir. İtalya hala İngiliz - i-
talyan münascbatı meselesini açık 

tutmaktadır. Köprüyü kesmek is-
temez.,. 

Romanın ileri gelen bir gazetesi, 

cGiornale di ltalie> da diyor ki: 

,İtalya hiç bir zaman İngiltere 
bulunan (Tan) diyor ki: cBununla ile münasebatını karışıklıklara mey-

lx?r"b<:r bu vaziyete bakarak İtal - dan verecek şeylerle bozmak iste -
yanın BritanYQ imparatorluğu a- mez.:t 
leyhine derinden derine bir rol · 

Fakat cMorning Post. adlı Ingi
oynıyac!üğıru zann€'tmck hatalı o-
lur. Boyle bir oyun tehlıkeli olur. liz gazetesinin Romadaki muhabi-
Ve her şey gösteriyor kı Faşist hü- ri İngiliz - İtalyan münasebatının 
•111nuuı1111111ııum111tnıuıııuııH•••UUHllUlllllltlllltltJ1UUUllltlltUUIUUU••UlltltltlUlllU•lllttlltllllllfllllllllllllltlllllllll111lll1llUU 

1öbels hastalandı mı? 

. 
Alman propaganda Narırı Göbels'in ağır surette lıaıtalandı fı hakkınd(J 
Paristen gelen bir lıaberin aslı olmadığt anla11lmıştır. Alma11 prop::ı• 

ıanda nazırına böyle bir hastalık izafe etmelc suretile yapılan 
prooogarıdaua muziplik denmez mi 7 

Edebi Roman No: 6 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Uzun. senelerd~nber~. b.ir çok y('r-ı 
Jcrdc gorulmemış fecı bır sahne. 
Bayan Cansı.:;verle dö Şevalefin a
rasında ve halının üzerinde bır oto
matık tabanca duruyordu. Sedef 

saplı, altın kaplamnlı, parlak nam
lulu, kıymetli bır 6,35 lik tabanca .. 

Şarjöründe dört kurşun vardı. 
Kaç kurşun atıldıgmı kimse bilmi

yordu. Üç ölü, üç yara ve patlamış 
üç kurşun kovanı bulunuşuna göre 
üç kur~un atılmış olacaktı. Doktor 
üçünün de yaro.ılanır yaralanmaz 
oldiıklerini söyledi. 

Facıanın biıyuğı.i bu degildi Öl
duren oldtirdü, ölen öldü. Asıl fa

cia, sağ kalanlardı. Kim ne söylıyç

eek? Ve ne hiıviyet vi'ıecek? Bu -
raya niçin gclmışlerdi? Bu vak'a
nın sebebi ne idi? 

Bu misafırler kimlerdi? İşin iç 
yilzu ne ıdı? 

Hepsi de az çok tanınmış, temiz 
birer aileye mensup olan bu ba -
yanlar asıl şimdı dehşete tutulmuş
lardı. 

Bayan Birsin Alpagot yarı uzan
dığı kanepede titriyordu. Kocası 

seyahatte idi. Zckeriyya sofrasını 

kocasından gizli tertip etmişti. Ko
cası böyle şeylere istediği kadar 
masumca olsun pek düşmandı. Or
tada üç ölü vardı ki kocası üçünü 
de tanımıyordu. Sağ kalan ve ilk 
bakışta insana jigolo hissini veren 
briyantinli, rujlu, hafıf kır saçlı 

delikanlı eskisi de bl.itün vaziyete 
tüy dikiyordu. 

Sonra kadınlar. Aile kadınları, 
Birsin'e inanan, hürmet eden ve 
inandıkları için gelen kadınlar ... 

alacağı şekilden bedbin görünüyor Belçikaya taarruz niyetindedir; 2 
ve bu münasebatın ne olacağını - Fransa \'e Belçika hudutlarında 
o;:oruyor. Muhabir iki memleket a - hiç bir değişiklik istemez; 3 -
rıs~ındaki şu son iki senedir çıkan müstemleke istemek hususundaki 
ihtilafları yazdıktan sonra şöyle di- haklarını muhafaza etmekle bera -

lx?r, umumi harbin sonunda İngil
tereye bırakmış olduğu müstemle • 
kelerini geri almak için ısrar ede • 

yor: 
cRoma hükumeti İngiliz kabine

sinin umumiyetle İngilizler tara -
fından İtalya aleyhine alınmış o
lan vaziyeti tasvip ettiğini zanne
diyor. Diğer taraftan İtaly:mın gi
riştiği askeri hazırlıkları da İngil
tere imparatorluğunun yeniden si
lfıhlanmasına bir sebep teşkil edi
yor. Kim haklıdır?.> 

Bu gazete şu suali sorduktan 
sonra İngiliz - İtalyan münasebatı 
meselesi karşıwıda okuyucularına 
her şeyin iyi bıteceği ümidini kay
betmemekle beraber, daha fena za
manlara hazır bulunmak lazım gel-

cek değildir.> 
Yine bu gazetenin yazdığına gö

re Alman başvekili, İtalyaya ya -
pacağı seyahati Londrada cereyan 
eden bu temasların tesirile, önü • 
müzdeki ayın on beşinden sonraya 
bırakmıştır. Almanya İngiltere ile 
Fransanın Akdeniz siyasetlerine 
aykırı olan İtalya siyasetine müza
heret etmiyecektir. 

İngiliz - İtalyan ihtilafının ruhu 1 

olan Habeş meselesini de burada 
hatırlamak lazım geliyor: 

Komaaa Ven•dfk şa'O!Jl onünde Ha6eı lıarbi somanlarıntla 
toplanan gönüllüler 

diğini nasıhat ediyor ve diyor ki: 
cİtalyanlar o kadar alıngan olmuş
lardır ki sanki bizimle (yani İngi
lizlerle) kasden kavga çıkarmağa 
bahane arar görünüyorlar.> 

cKuriyer Dellasera> ismindeki İ
talyan gazetesinin de cFransa kralı 
Altıncı Corc» serlevhasile yazdığı 
bir makalede ise Fransanın artık 
İngiltereye haraç veren, ona tabi 

bir memleket olduğunu söyliyerek 
İngilterenin vaktile Napoleonu 
yendiği günlerin yıl dönümünü 
Fransız parlamentosunun artık 

milli bayram olarak kabul edece -
ğini yazıyor. Bu, İngiltere ile Fran
sanın arasındaki sıkı dostluğu ka-

rikatür halinde tasvir etmek de -
mektir. 

Fakat Londrada Mareşal Blom -
berg'in temaslarından bahseden İn
giliz amele fırkasının gazetesfnin 
verdiği şu haber İtalyaya da pek 

ziyeı.de taalluk ediyor: 
cThe Peoplc• adlı olan bu gazete 

diyor ki: 

cAlman mareşalı İngıliz devlet 
adamlarını şu noktalarda temin et
miştir: 

1 - Almanva ne Fransa.va. ne de 

Bırsın iki kolunu ilerıye uzattı: 
- Siz gidin! Siz buradan gidın! 

kaçın!. Görünmeyin!. 

Diye haykırmak istedi. Bu sefer 
çeneleri kilitlenmişti. Dudakları 

kımıldadı, fakat bir ses çıkmadı. 
Çıksaydı da faydası olamıyacaktı, 
çünkü kadınlarda görecek, anlıya
cak, işitecek kuvvet kalmamıştı. 

Ortada laf anlıyan iki buçuk ki
şi vardı: Aşçıbaşı bir, uşak iki, bu
çuğu da Düri. 

Düri de şaşırmış, saçma sapan 
söylüyor, ağlıyor, hanımının boy
nuna atılıyordu. 

Aşçıbaşı ile uşak ayni sözleri 
söylediler. 

- Mutfakta iş görüyorduk. Dü
riye hanım yanımızda ıdi. Yemek 
salonuna gidecek son meze tabak
larını aldı, gitti. Bir gürültü oldu. 
BL:. caddeden cakacı bir motosık
let geçiyor sandık. Mahalle orta -

sınna1ı geçen motosikletler hep 
bösfe sılah gürültüsü çıkarırlar .. 

Onun için aldırmadık. Derken Dü
riye hanımın çığlığını duyduk, se
ğirttik. Bunu gördük. 

İtalyanın Habeşistan harbi çıktı 
çıkalı sarfetmiş olduğu para mik
darını gösteren bir istatistik neşre
dilmiştir. Bu resmi istatistiğe göre 
1934-35 ve 1935-36 senelerinde İtal
ya - Habeş muharebesinde İtalya
nın muhtelif nezaretleri tarafın -
dan sarfedilen para mikdarı şudur: 

12,111.500,000 liret. 
Bu para nezaretlere göre şöyle 

taksim edilmektedir: Müstemlekat 
nezareti 4 milyar 48 milyon, Harbi-

'ye nazareti 5 mılyar 61 milyon, ha
ye nezaretı 1 milyar 439 milyon. 
Bundan başka silah altına çağrılan 
muayenesiz efradın ailelerine ve
rilen tahsisat yekunu da 329 mil -
yonu geçmiştir. Harıciye nezareti 
memurlarından olup askere çağ -
rılanların ailelerine verilen mik -

dar: 1 milyondur. Faşist milisleri
ne verilenlerin yekunu 13 milyon 
liret raddesin<ledir. Faşist milisle -
rinden ormanlarda çalıştırılanlara 
ziraat nezareti vasıtasile verilen 
para 4 milyon lirettir. 

Habeşistanın payitahtı olan Adis 
Ababanın havası yaramadığı için 
Şarki Afrika imparatorluğunun 
merkezini İtalyanlar başka bir ye
r<' nekledPce1<lerdir. 

Düri, hem ağlıyor, hem başı ile 
söylenilenleri tasdik ediyordu. 

İki bayan son bir kuvvet ham -
lesile salondan çıkmak istediler, 
Mücideiumumi bırakmadı: 

- Affedersiniz, birkaç dakika 
bekleyiniz. Size ihtiyacımız var. 

- Fakat bizi merak ederler. 
- Birkaç dakika. Sadece hüvi-

yetlerinizi alacağım. 

Beş altı ince çığlık birden koptu. 
Hüviyet!. Bu, miithiş bir şeydi. 
Hiç bir suçları olmadığı halde ... 

Polis Müdürü: 
- Hem, dedi, çıkmamanız daha 

iyi. Dışarıda kalabalık var. Onları 
dağıtalım, sonra gidersiniz. 
Kadınlar bundaki manayı anla -

ya bildiler. 

Polis Müdürü iki komisere bir 
şeyler söyledi. Komiserler çıktılar, 
apartımanın merdivenlerinden i
nerlerken arkaya dönüp seslendi
ler: 

- Aşçıbaşı! bir daha dikkat edi
nız. Dünyayı ayaklandırmayınız .. 
Ya bir yangın ~·ıksaydı. Böyle dik
katsizlik olur mu? 

Bunu ihtiyar bir kaptan anlattı: 
- Bazan hayatın ne üzuntülü 

ve ne ıstıraplı tesadüfleri vardır .. 
Bilmem siz hiç tesadüf ettiniz mi? 
Fakat benim başıma gelen bir ha
dise başlı başına bir roman olacak 
kadar facialıdır. 

Ifonüz yirmi yaşımda idim. Mek
tepten kaptanlık diplomasile çı -
kar ~ıkmaz babam annem: Oğlu -
muzun mürüvvetini görelim .. diye 
derhal beni cvlendirmeğe karar 
verdiler. Karım o kadar güzel ve o 
kadar narin bir kadındı ki.. ilk gör
düğüm dakikada aşık olmuştum. 

Ahlak, tabiat itibarile de enfesti. 
Benı de deli gibi severdi. 

Bir sene geçmişti.. evde kadın 
hazırlıkları başlamıştı. Ooh .. de -
mek baba oluyorduk .. Ben de se -
vinç içinde idim. Nihayet gün gel
di, kadının ağrıs ıtuıtu ve ... 

İşte o güne kadar tam bir saadet 
içinde geçen hayatımda birdenbi
re felaket sahifesi açıldı. Karım ço
cuğu doğururken öldü. Fakat kı -
zım bir yadigar olarak kaldı. 

Kalbime çöken acının yegane te
sellisi kızım oldu. Annem kızıma 
bir süt nine tuttu .. Çocuk yavaş ya
vaş büyüdü .. 6 aylık oldu. Fakat 
ben her gün eve gelince veniden 
yara!anıyordum. Kızımı gördükçe 
annesini hatırlıyor ve her gün ma
tem havası içinde yaşıyordum. 

Nihayet uzak seferler yapan bir 
kumpanyaya girmekten başka bir 
çare bulamadım. İki ayda bir, üç 
ayda bir bir hafta, on gün evıme 
geliyor yavrumu kucaklıyor, sevi
yor onunla oynuyordum. 

Srneler felaketlerin üzerine ne 
kadar çabuk örtü çekerler .. acıları 
unuttum ve beş yıl kadar sonra ev
lendim. Bundan annemin, babamın 
ve kızımın haberi yoktu. Olmasını 
da istemiyordum. Hele kızımın .. 
böyle bir hareketim karşısında be
ni alçaklıkla itham edeceğini zan 
C'divordum. 

Bir vıl sonra idi. Bir oğlum ol -

Ve merdivenlerde toplananlara 
karşı: 

- Ahmak herif! aşçıbaşı olacak? 
havagazı musluklarını açık bıra~<

mış. Azkalsın hem kendi yanacak
tı, hem koca apartımanı tutuştu -
racaktı. 

- Demek kaza? 
- Hem de btiyük kaza. Hepini-

ze geçmiş olsun. 
Ve bir şey olmamış gibi iki ko -

miser birer sigara yakarak ağır a
ğır yürüdüler. 

Cadde de boşaldı. 

Şimdi ne olacak? Polis Müdiir:l, 
Müddeiumumi, iki doktor deıin 

bir üzüntü içinde idiler. Tesbit et
tikleri hüYiyctler, Birsin ve koca
sı, iki salonun zıd manzaraları, yı
kılan sofra ... 

Fakat üzüntü, vazifeyi alıkoya
maz. 

- Bunları kim vurdu? 
Bu korkunç soru, her seferinde 

cevapsız kaldı. İçlerinde yine Bır
sin biraz metin çıktı. 

- Ben şurada duruyordum. Sa
ğımda bayan Cansever, onun sa-

.. 

b . baba 
muştu .. Yabancı diyarda ır ,_ 
olmak .. bu benim tam tescllirn ~: 
du. Oğluma baktıkça kızımı dn g~ 
rür gibi oluyor, onu sağ kolu: _ 
kucdklarken sol kolumun boşl 
ğunda kızımın hayalıni kucaklıyo
rum zannedıyordum. ,.,.. 

. t · I{ızı..-Aradan seneler geçmış ı. ı.ı 

12 ya~ına gırdıği için annern °:ıı
bir leyli mektebe yazdırmıştı. T ıı 
sil \'C: terbiyesi "Ok iyi olnn b 

~ ıdu· 
mektepten herkes memnun ° 

~ -ğu için ben de her yıl kızımın ~: i 
.. d . tahsıhfl 

rasını gon erıyor, onun 
tamamlaması için uğraşıyord~rllbir 
Evımizde eski hayatıma dcıır ğı 

tek kelime mevzuu bahs 01rnadıo
için kızımdan ikinci karımın ve <; 
cugiumun da haberi yoktu. .. a•r 

Aradan yıllar geçti.. her ıkı • 
da bir defa kızımdan gelen nıek t 
tupta vaziveti hnkkında maıtırııa 
alıvoı dum.~ Son gelen bir mcktUP-

. An · 
ta acı bir havadis yazıyordu .. 

b ··ı .. t"" J{ız.ırYl nern ve ba am o ınuş u.. "' 
fiıı. 

ı.·ap.:ıyalnız kalmıştır ,;\faan13 · 
J • • • Hir· 

- Baba .. diyordu. Mektcbı b bir 
meğe 2 yılım kaldı. Sonra tarn • 
meslek sahibi olacağım .. Bu rnek:au 
tup icinde bir de fotoğraf vardı. a 
fotoğraf.. beni gilnlcrce hey_c~a~e 
düsüreıı \'e günlerce ıstırap ı<:ıfl . u~ 

yaşau:n fotoğraf .. cebimde aıır ifl 
ca kalbimi yakıyor, yazıhane~rrıi 
gizli masasında durdukça }>eynı Ji· 
parç:ılıyordu .. Nihayet karımın e • 

. ~ f yırt ne ,.,~çınemesı ıçın fotogra ı . 
C> dırll·· 

m<ıktcın b<ışka çare bulı:ıma .. rle 
N. • bO\ 

bunu nPdcn yaptım? ıçın : fl. 
hare~.et ettim. Bilmiyorum .. Ç~.11 
kü o giinkü haleti ruhiyemi bugıJ 
tahlil<.' imkan yok.. ıc 

Bugünlerde idı Ben Uzak ş~r .. 
•n cdıl kump:ınvasına kaptr.n ta) ı .. 

- rnıı miştım. Gemim (Karadalga) ·ıe 
azzam bir şilepti. Kaliforni\'9 1

-
ntaıaw Avustralya arasında mu S 

, G·a· gcırne sefeı ıer yapıyordu. ı ıp dB 
ay !,tİren bu seferlerde oğlıırnu ,.ce 
karımı da göremiyordum. Epe~ 

(Derrımı 7 11ri .c:"1ıifede) ~ 

.~rdı. 
M"" rm \" ğıncin bay Ahmet us ı 

1 
rJrtl 

Karşı sırada (bayanların ad :ulıl" 
saydı) ve ortada Rns Feddan 
nuyordu. 

-- Kim ateş etti? bit 
- Bilmiyorum. Mumların e,,et 

kısmı sönmüştü, bayan c~n~ril .. 
masaya kap:ınncıa herşe~: e 
di mum1arm hepsi söndu. iJl 

' . kiıllscn 
- Salondan içerıyc 

girdiğini gördünüz mü? 

- Hayır. 

Mesele catallac;tı. 

_Bir dok~or fık~ini fısıl~S~:btı , .. 

- Ahmet Müslim dcnılc cinifl 
d ve zen ''İ damla, şişman kn ın '"fa es" 

arac:ındn bir mesele var. burada 
bit mesele, yahut heıne:.c:rrıafl J<ll" 

doğuvermi~ bir mes~!e: . ..,.:C j\hfile~ 
dın arkcsını biraz donun l{ı.Il' 

d')Of· 
Müslim arkadan ateş c ı. ·ııeôfle 

. b "" 1 zencı ı . ·ot şunun seyrı oy c. cdı) 
. O la ntcŞ " atılmak istiyor. na c cı dll· 

.. . or sonr ·n 
Vaziyet bu!lu gostcrıY . · öğstirtıı 
Bakınız, kurşun kendı g ııııfifct 
biraz solundan, nşcğıdan var) 

(Devamı 
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Hitlerin eski arkadaşı GöırYDffi1~1ii7ilö~ 
Röm nasıl idam edildi . «:ülfi1§lY~tn~ır 
Şimdi İspanyada bir topçu alayına ku· 
tlıandanlık eden Ludvig Ren Alman 

kılap tarihinin bu sahifesini yazdı 
~Öm'ü bir hücreyekapadllarvema
sasının üzerine de dolu bir tabanca 

bıraktılar 

• 
ın-

-şafak sa~rneaen,. ismindeki ktlal)ı yazan mulıarrir va kumondon Lud• 
"'g Ren {,o/da/ ceplıede Z'lbillerdM birisi ite konuşuyor 

r-, k- ı - Gel bizimle beraber! dediler 
r a at Röm ve o kadar etrafını aldılar kı. san-
ı.. ki kimse görmcsın diye! 
ı{ e d • • Kapının önünde zırhlı bir o -.. n ını tomobil duruyordu. 

Q ld •• . Röm otomobile bındi. 
Urme yince Otomobil har<>ket etti. Röm, ne-

'-., reye glilüriildüğı.inı.in farkında de-l ~dvig Ren asil bir Alman ci- ğildi. Bir çok sokaklardan g~çil-
11 lesine mensuptur. Umumi di. Ondan sonra uzun bı.r şose ge-
h:tPtc Ön sajta çarpı§mıştır. Mu- çildi. Otomobil durdu. 
h t:beden sonra Vaymar Cum - Genış bır kapı açıldı. 
dlttiyetinin sadık taraf tarların - Röm otomobilden indi, açılan ka-
tı~n biri olmuştur. Bir çok se- pıdan içeriye glrdı ve hır hapisha-

per de poliste çalışmıştır. nede olduğunu ank.dı. Ne bıçım ha-
h a.kat o zamanki Alman Cum- pishanc? İçinde kendisınden başka 
le lttiyclinin gösterdiği zaafa ba- mahpus yok! 
arak ı l · · ·ı l\" d" 1 • kt 1 ti . , so a mey etmıştır, uazı e- 'ıer 1\'cn erı çı ı ar. 

tll tıı teı·kedcrek kalemi eline al- Bir dehlizi gcçtıler, sağda, solda 
,. l§tır.1ık once cHarp> adrnda bir hücreler ... 

9~a·~-~eşrctmiştir. Bu romanın Bu hücrelerden bırinin kapısı a-
~~dugu büyük muı·affakiyet ü- çıldı 
t/en~e. cHarpten sonra> adında Röm içeri girdı, yanında da bir 
n~ hır roman dalın neşretmi§tir. s. s. 

ta LYştag yangını çıktıktan son- Bu S. S. küçük bir masanın üze-
~·tıd Udvig Ren bu iki roman yü- rine dolu bir tabanca bıraktı. 
tııllı en Yakalanmış ve hapse a - Röm bıınu gem.ince: 
tınıblftır. 1933 Martrndan 1935 - Bitler kendısı gelsin, o beni 
btt ah~rma kadar Ludvig Ren kurşuna dizsın! dedi. 
foı.c Y~.nı tecrübesinden sonra cŞa- Fakat S S hiç cevap vermedi, 
,.~0kmeden. adlı üçüncü bir kapıyı kapatıp çekildi. 
l'o..,_ n daha ya:dı. Muharrir bu Röm etrafına bakındı .. Pencere, 
lı~~·~nda {Aeçtrdiği malıpttsi _ yerden çok yüksekti. 
'ii.rı.~~nlcrinden hiç ie meyus gö-, Röm'ün dudakları kurudu. 
llıaıı tıyor. Fakat bugünkü Al _ - Her şey olabılirdi, dedi, fa-
letin·Yanın ve sessiz Alman mil- kat bu akla gelir miydı? 
le 

1
•1n Yakında intikam alevleri- Hücrenın kilidi gıcırdadı, kapı 

tıy~~?ıl~acağmı sezdiğini anla- açıldı. S. S. göründü ve sordu: 
- Daha olmadı mı? ve kapıyı 

lttd . k Cepı vıg Ren §imdi Madrid apattı. 
ış0;:~n~: topçu kumandanıdır. Röm, S. S. tekrar gelirse yüzünün 
daıı sokmcdcıh adlı kitabın- rengini görmesin diye sırtını kapı-

§tı satırları alıyoruz:] ya çevirdi. 
Saat e - Allah Allah, diye düşündü, da-
~a 0~da 4 tane S. S. Röm'ün ha bu sabah Hitlerlc senli benli 

gır diler: lrnnuşuyorduk. 

Dışarıda bir otomobil motörünün 

gürültüsü! 
Kapı tekrar açıldı: 
- Daha olmadı mı? 
Ve kapı tekrar kapandı. 
Röm'ün boğazı kurudukça kuru

muştu. 

Röm karavanayı muayene ettı : 
- Ne pis, ne pis! 

- Yine ayak sesleri duydu ve he-
men arkasını kapıya çevirdi. Kilit 
gıcırdad,ı kapı açıldı: 

- Daha olmadı mı? 
Kapı tekrar kapandı. 
Röm duvarlara baktı, beş ışıklı 

bir yıldız. Alttaki ıki ışık sağa doğ
ru kaymak suretile uzatılmış. Al -
tında da şu yazı: cMaks Lehman, 
altı sene! 

Kilit bir daha gıcırdadı, kapı a-

çıldı: 
- Daha olmadı mı? 
Kapı tekrar kapandı. 
Dışarıdan bir takım sesler du -

yuldu. Emirlere benzıyen sesler! 
Rom oturdu. 
Silfılı sesleri! 
cAcaba kımi idam ettiler? Haynsı 

mı? Şnaydhuber'ı mı? Başkalarını 
mı? Olur şey değil! 

Bunların ikısı de polis müdürü! 
BC'n ısc bir nazır! 

Fakat artık büsbütün kuruyan 
boğazı ıstırap \'ermiye başlamıştı. 

Kapı açıldı. S. S . sordu: 
- Daha hala olmadı mı? ve ka

pıyı kapattı. 

Akşama doğru üç arkadaşile be
raber tekrar geldi: 

- Haydi, dedi, hep birlikte av
luya ineceğiz. 

Avluda S S. lerden silnhlı bir 
mi.ıfreze bekliyordu. Müfrezenin 
başında da kumandan Buh. 

Röm o zaman son derece kızdı 

ve kumandanın üzerine atıldı. Fa
kat kumandan bu nevi hücumlara 
alışkın bir adamdı. 

Dört adet S. S. Röm'ü yakaladı
lar, bileklerini ve iri bacaklarını 
bağladılar. 

Röm kumandana bağırdı: 
- Korkma, onlar da bir gün se

ni gebertirler. Katil, alçak, satıl -
mış herif! 

S. S. ler, Röm'ü süreklediler ve 
duvarın dibine diktiler. 

Buh, hatta sesini yükseltmeden 
müfrezeye kumanda verdi: 

- Nişan! 

Röm, bağlarile mücadele ederek 
bağırdı: 

- Ateş edin utanmaz herifler, 
ateş edin. 

Buh tekrar kumanda etti: 
- Ateş! 

Alman ordusunda bir bayra111 meraıiml, $Oldd ycıkarula Röın 

,Nevyorkta kızını a-
nası ve kiracıs 
düren adam k · ........ ~ 

•• 
10 -

Artistlere modelli 
eden Veronikanın 

foonikan<nm::::dan a/<nm•ı kardeşi itham etti 
N e\'yorkta paskalye günü ... Po -

lisler sakin bir gün geçirecek -
Jerini umuyorlar. Birden karako -
lun telefonu çalıyor: 

- Allo! Allo! 
Polis müfettişi telefonu açıyor. 

SöyJenenleri dinliyor ve yüzü cid
dileşiyor: 

- Ne söykdiniz, ne söylediniz? 
Üç kişiyi mi öldürdüler? Nerede 
bu? 50 inci caddede? Peki, peki! 

· Bu haber üzerine bütün karakol 
alt üst oluyor. Bir kaç saniye son
ra otomobil hareket ediyor. 

• Küçük bir apartıman! İlk odada 
iki kadının çıplak cesetleri yatı -
yordu. Bırisi genç, güzel, sarışın, 
öteki yaşhca iki kadın! Öteki oda -
lardan birinde bir erkek cesedi! 

Karakola telefon eden adam da 
gelen kafilenin arasında idi, pen -
cereden dışarıya bakıyor, içeriden 
zıyade dışarısı ile alakadar görü -
nuyordu. Komiser bu adama sordu: 

- Siz bunlar; tanıyor musunuz? 
- Elbette tanırım. Bu karımdır, 

ismi Meridir, bu kızımdır, ismi 
Veronikadır. Öteki odada yatan er. 
keği nadı da Frank Birndir, bilmi- Oldürülen kız: Veroniku 

yorum, ayda kaç para vererek, 
odayı kiralamıştı. 

- Sizin isminiz? 
- Jozef Gedeon. 
- Ne iş yaparsınız? 
- Döşemeciyim. 

- Tekrar mı evlendiniz~ 
- Hayır. 

- Başka çocuklarınız yok mu? 
- Var. Veronikanın Etel ismin-

de bir hemşiresi daha var. 
- Eski karınızın bir işi var mıy

dı? 

- Modellik yapardı. 
- Kızınız? 

- O da ..• 
- Erkek? 
- Raket klüpte garsondu. 
- Cinayeti nasıl öğrendiniz? 

Btr müddet kenatıintlen ıflphe - Aileme paskalye tebrikine 
edilen kızın babası gelmiştim. Gerçi boşanmıştık am-

=========~~~=====~~ 

mn, dost kalmıştık. Kapıyı çaldım. 
bcek köpeğin sesi cevap verdi. 
Kıpı kilitli idi. Tekrar çaldım, üç 
defa, on defa çaldım. Köpekten baş
ka cevap veren olmadı. Kulak ver
dim, dinledim, içeride hiç bir ha -
r~ket yoktu. Fe\'kaH'ıd<..• bir vaziyet 
karşısında bulunduğumu hissettim. 
Kapıya yüklendim, kilit kırıldı, 
kapı açıldı. İçeriye girdiğim zaman, 
üç cesetle karşılaştım. 

Yetmiş beş memur katilin ve ya
hut katillerin fakibine çıkmıştı. 

Bütün Amerika bu cinayetle meş

ğuldü. Veronikanın burun delikle
rinde alçı parçaları bulunmuştu. 

Kızın öldükten sonra yüzünün ka
lıbının çıkarılmış olduğu anlaşılı

yordu. 

(Def'amı 6 ıncı so.111ada) 

Eski tac giyme merasimlerinde 
geçmış, hala unutulmıyaiı hadiseler 
Kralın bindiği saltanat arabası 15 bin lngiliz lira
sına mal olmuş. 
Kralın tacı üç ki~ 
losıkletinde imiş 
t ngiltere ciddi, an'anesine sa -

dık bir memlekettir. Yeni kra
lın tac giyme merasiminde kulla
nılan eski, modadan düşmüş kıya
fetleri gören İngilizler, manzara -
yı komik bulmadılar, bilakis! .. 
Asırlardanberi krala tac giydir -

mek Kenterbori başpiskoposunun 
hakkıdır. Bu başpiskoposlar kili~ 
seye dayanarak kendilerini mühim 

bir - varlık telakki ederler ve bu 

telakkilerile beraber rolleri de bü
yüktür. Şimdi Vindsor Dükü olan 
eski kral Sekizinci Edvard, Ken

terbori başpiskoposunun hışmına 

uğraşmamış mıydı? Yine bu bn~
piskoposlardan bir tanesi de ckan
la mülemma> olduğunu ileri süre
rek kral fatih Giyoma tac giydir
mek istememişti. Bununla beraber 
York başpiskoposu bulundu v kra· 
la bu papaz tac giydirdi. Yıne 
lardan bir tanesi Birinci Hanri -
nin karısına tac giydirirken son 

(Devamı 6 net snqf ada) 
Kralın :baba$ı .Beştnct Corcun taç glgme merasiminde !ıemşirnile 

birlikte alınmış bir resmi 
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Eski 

1 Baş basa U M A R 
Çeşme gamnda·.._ ____ K ____ Yazan: M. ~·ÇAPAN --"" KANUNİ SÜLEYMAN 

lstanbuJ batakhaneleri: 

No.27 Yazan Nedim Refik 

' Tacı Cihanı uyuttular, suya ' konulan bir kaç 
damla ilaç kadını uyutmağa kafi geldi 

ikide bir kendisini muayene ediyorlar: "Birşey yok, 
birşeY yok 1 T ehlike var sanmayın 1,, d iyorlardı 

_ Demek ki hatırlıyamıyorsu - geçmemişti ki Tacı Cihan bütün 
ııuz. Ziyanı yok efendım. Daha ta- vücudundc bir kesıklık duymıya 
mamile iyileşmcdiğıniz için . başladı. Kadın yıne şevkatli bir 

Maamafih Tacı Cihan küçukten- sesle: 
beri nazlı ahşmış olduğu ıçin şu - Bıraz dınlenıniz; kızım, dedi. 
karşısında duran tanımadığı kadı - Yatağınıza uzanınız. Uykunuz var .. 
nın ikide bir kendisme hastalı - Genç kız gayri ıhtiyari yatağına 
ğından bahsetmesi karşısında ça - doğru ilerledi ve di.işcr gibı bir 
buk hiddetlendi: hareketle oraya uzandı. 

kat tarafından kurtarıldığı ve Par
halinin kayığına alınarak, üzerine 
kalın bir örtu örti.ılmek suretile i
yıce saklanan Tacı Cihanın ağzı
na daha o zaman bir kaç damla 
damlatılmış ve zaten k<.. kmuş olan 
kızcağız, büsbütün kendinden geç
mişti. Maamafih Parhali ikide bu· 
onu muayene ediyor, kendi kendi· 

- Ben hasta değilim, dedi, ne Ufak bir kapı açıldı. İçeriye gi- sıne: 
oldu ise onu da biliyorum. Sizin ren bır erkek, yatağa doğru ılcrle- - Bır şey yok, diyordu, hiç bir 
sözleriniz yanlış. dı. Kadın htirmctkfır bir \'azıyet- tehlıke yok .. 

Fr,kat kadın ayni tebessümle ve le: Bununla b-~raber Parhalinin göz-
hürnıet tavrile: _ Uyudu efendim, dedi, ne em- leri hep uzaklarda idi. Bir taraftan 

- Belki yanlış söylıyen benim rcdiyorsunuz? kürek çekenleri teşvik için bir şey-
efendim, dedi, affedersiniz. - Sana neler söylediğini çok ler söylüyor, bahşişler vadediyor, 
Kadının bu ne7.aketi Tacı Cihanı iyi işıttim. Sen de iyi idare ettin diğer taraftan da uzaktaki sahile 

öyle mağlUp etti ki ister istemez zannedıyorum. Ne yapmak lazım bakıyordu. 
sesini tatlılaştırarak: olduğunu sana sonra söyliyece - Yağmur şi:ldetlc yağıyordu. Kı-

- Dediğiniz şeyleri ben hiç ha- ğim. Çok dikkat edeceksin. Bu işin zın i.ıstüne örttüğü örtü, hem gc-
tırlamıyorum, dedi, beni kurtaran nezaketile beraber göreceğin mü - niş, hem kalındı. Nihayet kayık· 
herhalde babam değildi. Ah, baba- kiıfat ona göre olacaktır. karşı sahile, Galataya geldiği za-
mı bir kere görsem. Bunu kendi· Adam geldiği kapıdan yine çık - man, Parhali kendi kendine: 
sinden öğrenirim. tı, gitti. Bu. Parhaliden başka kim- - Buraya kadar gelebildik, de-

Genç kız kendini yataktan dışa- se değildi. O gittikten sonra kadın di, bundan sonrası? 
n atmış, kadının karşısında dura- da Tacı Cihanın yatmakta olduğu Maamafih Hindistan sahillerin-
rak onun gözlerine sabit nazar _ yatağın baş ucuna giderek bir min- de denize nasıl daldığını, uzun za-
larla bakıyor, hakikati anlamak is- dere diz çöktü, oturdu. Oda büs - man denizin dibinde kalarak arka-
tiyordu. Fakat kadın daima çeh _ bütün karanlık olmuştu. İçeri gi - daşlarile nasıl tahammül müsaba-
resindeki tatlı tebessümü muhafa- ren bir harem ağası, kandilleri yak- kalan yaptığını hatırladı. Halicin 
za ederek şimdiye kadar söyledik- tı, hiç ses etmeden çekildi, gitti. bir kenarından öbür kenarına ka -
!erinin hepsi de hakikate uygun Tacı Cihan daha kim bilir kaç dar yüzmek Parhalinin cesaret e-
olduğunu bakışlarile de temin edi- saat böyle uyuyarak kalacaktı? Bir demeyeceği i§lerden değildi. Hem de 
yordu. aralık kımıldamış, sanki uyanır yalnız başını arasıra çıkararak bi-

Tacı Cihnn yine sabırsızlanmıya, gibi olmuştu. Fakat başında bek - raz nefes aldıktan sonra bu mesa-
sonra ağlamıya başladı. O zaman liyen kadın, vaziyetini bozmamış, feyi dalarak aşmak onun için müm-
genç kadın onu son derece şev- kendi kendine: kündü. Fakat onu düşündüren, ka-
Jcatle okşıyarak tatlı bir sesle, gü- - Bu ilacın tesiri, daha uzun yığın içindeki kızdı. Galata sahi • 
zel sözlerle teskin etmiye çalışı- sürecek .. demişti. line geldiği zaman Parhali bir ıs-
yordu. Hakikaten Tacı Cihan uyutu1 - lık çaldı. Güçlü kuvvetli beş a -

Tacı Cihan bir aralık boğazına muştu. Parhalinin hazırladığı ilaç- dam çıkarak kayığı denizden çek-
bir şey tıkanır gibi zor nefes al • tan suya damlatılan bir kaç damla tiler, kayıkhane olarak yapılmış, 
mıya başl~dı. Kadın ona gümüş bir genç kızı saatlerce uyutmıya ye- eski bir yere sürüklediler. Tacı Ci-
tasm içinde su getırerck içirdi. terdi. han kayığın içinde idi. Artık devam 

Suyu içtikten sonra çok vakit Denize düştüğü zaman Ali Şa\'· (Devamı var) 
,. ................................................................................................................................................ , ...... ················ 

~örü memiş Cinayet 
( 5 İnci sayfadan devam ) 

Banyo salonunda da tıpkı Etel'e 
benziyen tıraş edilmiş bir sabun 
bulunmuştu. Tahkikat gayet müş -
kül safhada idi. 

Polis sıra ile eski kiracılardan 

Corc'dan, Vcronika'nın bir gecelik 
dostu Stef en Baster'den, ve hatta 
babası Jozef Gedeon'dan şüphe et
tikten sonra, ortaya başka bir i -
sim daha attı: Rober İrvin! 

Bu zat da Gedeon ailesinin eski 
kiracılarmdan ecnebi bir heykeltı
raştı. O sıralarda Veronika ile de, 
hemşiresi Etel ile de muaşakada 
bulunmuştu. Şimdi Nevyork ma -
hallclerindcn birinde küçük bir o
dada oturuyordu. Cuma akşamı 

şehrin merkezine geldi. Elindeki 
çantada Holivut yıldızlarından bi
rinin alçıdan bir heykeli vardı. Cu
martesi günü öğleden sonra tarih 
tabii müzesinde görülmüştü. Bil
hassa yılanlarla çok aliıkadar ol -
muştu. O gün akşam Ellinci cadde 
civarlarında dolaşmıştı. Ertesi pa
ıar günü Jozef cesetlerle karşılaş
mıştı. 

Ro~r İrvin itham altına alındı. 
Cinayet günündenberi odasına da 
uğramamıştı. Bütün diinya zabıtası 
kendisini arıyordu. 

Tam o sırada ölen kızın hemşire
si ortaya çıktı o da itham etti: 
cB~nyo salonundaki sabundan hey
kelı yapan adam, bu üç cinayetin 
faili olan adamdır.-

• cRober İrvin'in cinayet çılgınlı-
ğından ben mucize kabilinden kur
tulmuş bulunuyorum, yoksa ben de 
annemin ve hemşiremin uğradık
ları müthiş akıbete uğrıyacaktım. 

İrvin iki defa beni tuzağa düşür -
mek istemişti. 1933 de beni dağlar
da bir gezintiye davet etmişti. Son
rada nevlendiğim Kudner'den be
ni ayırmak istiyordu. Bundan do
kuz ay evvel de cAstorya» ismin -
deki köşkümüze geldi, gecenin geç 
vaktine kadar yapmak istediği cyı
lan kadın• ismini vereceği ~ir hey
kelden bahsetti. Bu uzun r1utukla 
kocamı bıktırarak odasına çıkma
ğa ve bizi yalnız bırakmağa mec -
bur kalmasını arzu ettiğini anla -

mıştım. İrvin yakalanmadıkça, be
nim hayatım daima tehlikededir. 

1933 de kiracımız olduğu sıra -
larda, bir gün beni salona çağır • 
mıştı. 

- Oturunuz ve dinleyiniz. dedi, 
size çok mühim bir şey söyliyece
ğim. 

- Kısa söyleyiniz, işim var, Kud
ner beni bekliyor. 

Filvaki o günlerde sevmekte ol
duğum bu adamla sık sık buluşur
dum. 

- Etel, sizin bir portrenizı yapa
cağım, dedi, fakat bunun için de 
bir müddet insanlardan uzaklaş -
mak lazım. Sizi Roş.. dağlarındaki 

köşküme götüreyim. Orada şelale
ler var, su balıklarla dolu! Zaten 
sizi kabul etmek için orada her şey 
hazır! Kilerimizde mebzul erzak 
var. Bu kış açlıktan korkumuz yok. 
Göreceksin, ne cennet gibi bir yer
dir orası! Ben bu köşkü bir kaç se
nedir hazırlamış bulunuyorum. 

- Orada birisini öldiırmek için 
mi? 

Bu suali Uıti!e kabılınden sor -
muştum. 

- Hayır, dedi, orada hakiki aşkı 
tadmak için ... Ben sizi daha tanı -
mıyordum, fakat sizin gibi bir ka
dını daima tahayyül ederdim. 

Bu teklifi kabul etmedim. lakin 
o sevdasından vaz geçmedi. Bir kaç 
gün sonra tekrar ayni bahse geldi, 
hemşirem Veronika da yanımda i· 
di, o gittikten sonra tehdide baş
ladı: 

- Etel, dedi, dikkat et! Seni 
mutlaka Kudner bırakmak istemi
yor, bir defa silkinıp kurtul şu a
damdan! Dünyada kimsenin bizi a
yırmağa hakkı yoktur. Biz ikimiZ, 
biribirimiz için yapılmış insanlarız. 
. Ben Kudner'den ayrılmadıkça 
Irvin düşünceli bir adam halıni al
mıştı. Bir gün bileğimi öyle şiddet
le yakaladı ki, can acısından bağır

dım. Yine tehdıt etti: 
- Ete], dedi, ya onu, ya benı! İ

kimizden birini seçeceksin, dedi -

ğim zaman beni seçeceksin demek 
istediğimi elbet anlarsın. 

O akşam Kudner kendisile evle
nip evlenemiyeceğımi sormuştu. 

Büyük bir sevinçle cevet• dedim. 
Fakat hvin ric'at etmiş değildi. 

On beş gün sonra, odasının kapısı

nı açtı, toplanmış olan eşyasını gös
terdi: 

- Gece yarısı hazır ol, dedi, gi
deceğiz. 

Yine hiddet buhranına kapılma

sın diye tatlı sözlerle bu projesin -
den vaz geçirmeğe çalıştım. Buna 
muvaffak oldum amma, ne güç -
lükle! Ertesi gün Kudner'e çattığı
n ıöğrendim .Galiba boğaz boğaza 
geldiler. Kocam bu kavgadan hala 
bana bahsetmez. 

İrvin bundan sonra annemle ko
nuştu: 

- Kızın ız Ete! entrikacının bi
ridir, dedi, hır adamı felakete sü -
rükliyebilir. Halbuki onu ancak 
ben 4tasfıye> edebilırim. Kendısi

ne söyleyıniz, benimle beraber ol -
sun, onu cennet gibi bir yere gö -
türeceğim, harikulade bir heykeli
ni yapacağım. 

Annem sordu: 
- Yani Ete! ile evlenmek mi is

tiyorsunuz? 
- İzdivaç insanların icadel\iği 

bir şeydir, bir iki kağıt parçası ve 
bir memurun dört beş sözü t!bedi 
aşk için bir rehine teşkil eder mi? 
Etel ile aramızda ancak ruhi bir 
birlik mümkündür. 

Bu tuhaf sözler annemi düşün -
dürdü ve o da meseleyi babama aç
tı: 

- Biz bu kiracımızdan ayrıla -
lım, kızlarımızı rahatsız ediyor, de
di. 

Ben İrvin'in tehditlerini pek o 
kadar ciddi telakki etmiyordum. 
Geldiği zaman kabul etmekten çe-

kinmiyordum. Geçen yaz köşkü -
müze gelmişti. İrvin maziyi unut
muş gibi görünüyordu. Bize san-

atkarane teşebbüslerinden uzun u
zadıya bahsetti. Mutlaka .yılan 

kadın. heykelini yapmak istiyordu. 
Bu heykel vası?asile cebindeki ha

kiki yılanın Havva anamızın ken
disi olduğu fikrini tebarüz ettire -
cekti. 

İrvin gitti, kocnm bu adamın ha
linde bir gayri tabiilik sezmişti. 
Muhavereyi kısa kesmişti. Kendi -

Abdest hane lkıncı kısım - 77 -
1 Y apıf ır mı ? "ŞimPi yapılacak hareket şunlar~ı : -~ 

Okuy1ıcularımızdan Vedat imza- Torpile çarpmamak. 2 - Kağıtların sı, .. 
sile gazetemize yazılıyor: kafh o lup olmadığını anlamak. 3 - rı• 

cBu acı, sıhhati umumiyeyi teh- lemek , fak at yakalanmamak. 4 - J8 
dit, bir mahalle halkının sağh~ı- • d t t k ! 
m tehlikeye koyan misal gözün~ - cürmümeşhud halln e u ma ,, 
zün önünde, gazetenizin hemen, ==-==,_____. - ·\ 
hemen yam başında denecek Y.li
dar yakın Şeref sokağının Çağal -
loğlu tarafının ağzında inşaat i -
çin hafriyat yapılmakta ve bir ço!c 
amele çalıştırılmaktadır. Amele i
çın orada bulunan çeşmeye bitişik 
olrak abdeshane yani helfı yapılmı~ 

amele büyi.ik ve küçük hacetlerini 
bu helaya yapmaktadır. Bir ma -
halle halkının su aldığı ve belki de 
içtiğı ve yemek pişirdiği çeşme -
ye bitişik abdeshane yapılması u -
mumi sıhhat itibarile çok fena \'<? 

ehemmıyetle nazarı dikkate almr..
cak bir keyfiyettir. Helfı içeriderı 
yapılmış olduğu için hariçten g<i
rülmüyor. Kamyonların toprak ta
şıdığı kapıdan içeri girince sol ta
raftadır. Bu helayı müteah -
da konulmuştu. Bu helayı müteah
hidin yaptırdığını zannediyorunı. 

Kuzum bu işi gazetenizde yazın 
ve icap eden makamın dikkat na -
zarına koyun ve bu helanın oradan 
kaldırılmasını yazın. Bahusus ı:ı~ 

valar ısınınca ve sıcaklar çoğalm
ca kokudan durulmayacağı tabii
dir. Hürmetler bayım.> 

• DENİZ KÜÇÜK NAKLİYE 
ESNAFI 

Deniz küçük nakliye esnafı cemi
yetindeıı şu m,ektub ualdık: 

11 - 5 - 937 günle meçli gazeteni
zin 6 ncı sahifesinin 1 inci sütunun
da Unkapanı iskelesi idare memu
ru ile Sandalcı esnafı arasında ge
çimsizlik ve hoşnudsuzluk olduğu
nu ve esnafın bazı işlerinin halli 
için cemiyetimize yapılan müraca
atlarının halledilmediği gibi baş -
ka iskelelere gönderileceği yolun
da tehdit edildikleri yazılıdır. Un
kapanı esnafından hiç kimsenin 
böyle bir müracaatı olmadığı ve 
umum esnafın yolunda ve usu -
lünde çalışmakta oldu~ları ve ida
remize yazılan mektubun sandalcı
lıkla alakası olmıyan Unkapanı 

Tuğlacılarda heli'ı bekçisi Hasan ta
rafından yazıldığı tahkik netice -
sinde anlaşıldığından gazetenizin 
ayni sahife ve sütununda tekzibini 
saygılnrımla dilerim 

Herkes bu saatte mışıl mı· 
şıl uyurken, biz poker ve 
içki masasının başınd~ akit· 
le r i m iz i öld ürüyorduk ! 

cAcele rakımı yuvaı·ladım, he
men masa başına geldim. Meze ye
mek bile hatırıma gelmedi. Yum
ruğumla dudaklarımı silerken, ni
hayet avukat (C .. ) min işi çakarak 
iki kağıt değiştırdiğini gördüm. On
lar, kağıt değıştıı·mek, rölans yap -
mak falan gibi, oyunun icaplarile 
meşgul olurken, kimseye belli et
meden, avukatın attığı iki kağıdı 
önüme çektim, baktım: İki dam -
dı bunlar! 

cBu müşahede şüphelerimi bir 
kat daha kuwetlendirdi. Matma
zel Froso bu sefer de ful asla ka
zanamadı. Çünkü avukat (C .• ) se
kizliden kare çıkarmış, matmaze -
lin restini süpürüp götürmüştü. 
Zavallı ihtiyar matmazel! 

c Vaziyet gayet aşikardı: Ev 5a
hibi Elpiniki, dostu (C .. ), Jan, Kal
yopi, doktor (K..) yi davet eden 
Hayık, bir kumpanya teşkil etmiş-

ler, poker meraklılarını , meraklı -
!arın saflarını ~ağırarak temizli -

yorlar, paralarını çalıyorlardı. Kim 
bilir şımdiye kadar kaç kişinin can
larını yakmıştı bunlar? 

cBizi de bu ayarda bir oyuncu 

sanmış olacaklar ki, ilk seanslarda 
bilhassa kaybetmek suretile ağzı

mıza bir parmak bal çaldılar. E
sasen heı· trişörün ilk hamlede ya-

Eski tac giyme merasiminde geç
miş, hala unutulmıyan hadiseler 

( 5 inci· say/adan devam ) 1 
derece hiddete kapılmıştı. Çünkü 
kral tacı papazın elinden almış ve 
kendi kendine başına geçirmişti. 

İhtiyar papaz, tirtir tıtrıyordu: cBu 
ne cür'et?. diye söyleniyordu. 

Bu sinirin farkına varan kral: 
cpck ala, pek ala, dedi, tacı siz giy
diriniz!> 

İngiliz krallarının tac giyme me· 
rasımlerı, bugünkü kralın tac giy
me merasimi kadar muntazam ol
mamıştır. 

Kral Corc, tam tac giydirileceği 
sırada bir kahkaha koparmış ve 
elindeki mücevherlı asa yere düş
müştu. Hatta kılisenin takdis me
rasimini beklemeden çıkıp gitti. 

Kral Bırınci Corc bir Almandı 
ve İngilızce bir kelımc bılmezdi. 
Papazlar kendisine merasim tafsi
latını liıtince olarak anlatmak jçin 
hayli müşkülat çektiler. Çünkü kral, 
gençliğinde biraz Hi.tince okumuş
tu amma, unutmuştu. 

Üçüncü Corc'un tac giyme mera

siını ise, o kadar kötü tanzim e -
dilmişti ki, başmabeyinci, kralın kı-

lıcını geçirmeyi bile unutmuştu. 

Nihayet Londra belediye reisinin 

kılıcile merasimin noksan kalan 
bu kısmı da tamamlandı. Kra -
lın bu acayip unutkanlıktan çok 
canı sıkılmıştı. Zavallı ba~nıabe

yinci: cAffedersiniz haşmetmeap, 

demişti, bir unutkanlıkdır oldu, fa
kat önümüzdeki tac giyme mera -
siminde her şeyin intizam dahilin· 
de yapılacağını temin ederim.> 

Dördüncü Corc - kendi karısı 

müstesna - bütün kadınları ~c,·er
di, şaraptan, tuvaletten, kumar -

sini son defa o gün gbrdum. 
Banyo salonundaki sabundan 

hc>ykeli muti ka bu adamın yaptı
ğına emınım. Bu heykeli yapan a
dam da, t-ıç şiıplıcsiz üç cinayeti 
birdc:n ışliyt•n adamdır .• 

dan hoşlanırdı. Bu kralın tac giy
me merasimi fevkalade oldu. An
cak karısını, davetiyesi yok diye 
kilıseye sokmamışlardı. 

Artık tac gıyme merasimlerinde 
bu nevi hadıseler olmuyor. Al -
tıncı Corc'un tac giyme merasimi 
tam bir intizam dahilinde yapıl

mıştır. Yeni hükümdar tenis, golf, 
\'C polo meraklısıdır, avı, yat se
yahatlerini, balık avlamasını se -
ver. Buhran zamanınd:ı ahırında
ki atlarını satmıya mecbur kal -
mıştı. Jutland muharebesine za -
bıt olarak iştirak ettığı söylenir. 
Hulasa bir kral olmak için bütün 
mezıyetleri haizdir. 

Bindiği saltanat arabası dört ton 
ağırlığındadır. Bu arabanın ön ta
rafında boru çalan ıkı heykel \'ar
dır ki, Okyanuslar kralının gel -
mektc olduğunu bildirirler. Tez
yinatını Çipriyani isminde bir san'
atkar yapmıştı. Bu resimlerden 
biri din. adalet, aklıselım, kıymet, 
azim, ticaret ve bollukla çevrilmiş 
zaferi temsil eder. Bir tanesi de 
tarihi gösterir. Bu araba şimdiye 
kadar on beş bın İngılız lirasına 
mal olmuştur. 

Altın ve mücevherlerle süslü o
lan taca gehnce, bu tac üç kilo sık

letindedir. Bu sebepten kral bu 
tacı hayatında ancak bir defa, o 

günkü merasiminde giymiştir. Bun
dan sonra tac giyme icabede:se, 
bir kilo sıkletinde olan hükumet 
tacını giyecektir. Fakat hi.ıkumet 

tacı deyip de geçmemelidir. Bu ta
cın i.ızeriııde 2783 parça elmas, 277 
inci, 17 gök yakut, 11zümrüt,5 kır
mızı yakut vardır. 

Bunlardan başka Hindistan ta

cı vardır kı, 1911 de 70.000 İngiliz 
lirasına mal olmuştur. Müce\·herli 
asada ısc di.ınvanın en buyük el
ması mevcuttı•r. Btittin bunlar a
şağı yuknı ı ıOO rr.ı l: on fı ank kıy
meotuıd ... dırl . 

l(ayoe' · 
pacagı hareKet budur: 

mek! zaıııP 
cEnayi ilk seanslarda ka nr • 

· yaP" giderse, f endbazlar ne mı n q-

lar? Hiç!.. Bilirler ki, kaza.}1
8

1.<
8 

• 

yuncu mutlak gelir, çünkU gel· 
zancın tadını almıştır. şayet 
mezse: 

- İşin sadakası olsun! Jel'· 
Diyerek yeni avlar bekler z3~' 
cMaamafih, rakı gibi bir ttlult • 

güzel, şen, şuh ve iş\•ebaz, J1I dıl' 
teris dudakların ateşini, ça~kıflıs~ 
~-~aklarile söndürmeden, ta ~irC~ 
tan, süzgün gözlerile ale\•leil 
ve körükliyen bir: 

- Kadın! 

Bir iştiha bir: 
- Ökse! i q

Mevcut olduktan sonra hallgdcf· 
yuncu oraya gelmemezlik e 
Hangi fani koşmaz oraya... rıı'' 

cJan'ın, ilk seanslarda oy~ıı irı'I' 
yıp seyirci kalmasının sebeb.~ş g.,,_ 
di adamakıllı anlaşıldı. O, b; 11ıı' 
zetlemek, trişör olup olmadıgı~şti· 
anlamak için oyuna girıneJlll gı· 

Bereket versin, kağıt bir olı.ı~sr • 
bi aktı, şans müthiş surette ~813tl 
dım etti de, doktora kapak d t· 
yapmak lüzumu hasıl olrna ~dı111· 
ğer böyle bir iş yapmış oı~a>_rıııJ' 
Jan'ın bunu görmemesinin ıhtl bıl 
li yoktu: Belki, oyunun içinde•ııP' 
pek görünmez, mütemadiyen ) rıctl 

oV'LI 
mamak şllrtile, en kurnaz • sıı>'~ 
bir iki kapağı yutar. Fakat pU bıt 
yatmış, tetkik Yaziyeti aırnıŞ <: b;!' 
trişörün, oyunun dışında kal1111

' re • 
fendbazın gözünden hiç bir }la 

ket kaçmaz, kurtulmaz. lt et· 
c Vaziyet bu suretle tevazu t g'' 

tikten sonra yapılacak harelce ıP: 
yet basitti. Gözlerimizi dört tıÇ 

l - Torpile çarpmamak, ııl· 
2 - Kağıtların sirkaflı oJLIP 

madığını anlamak, 
111

11 

3 - İşlemek, fakat yakaları 
mak, }lııl· 

4 - Jan'ı cürmü meşhut 
de tutmak. ,11ııııS 

cTorpıle çarpmamak i7.i~.' )rı o' 
benim dıkkatlı olmam, gozuÇur ~ 
açmam lfızımgelıyordu. ı.t O 

kt . 
doktor (K..) den hayır yo 1'er"1 

kendı dalgasma düşmüş, po~a!l ' 
kıl"'" zevkınden, heyecanından, r:f' 

cın ihtırasından zıyade r11k1nırıpıl ' 
tisıne, kadının cazibesine kB 

d. o .. ... 
mıştı. Kendi havasında i 1 '1111 .,, 

cKendi havasında bile o •ki I . gw 
- külhanbeylerin dediklerı 
henüz işin: , 

- Püf tarafını! e . ·dare ~ 
Knvre>yacak, vaziyetı J ı~"' 

de~ek, b~ğuntuya düşnıen~e~80i 
mutekal:ıl tertibat alacıık 
pişmemış, bu işin tanı: 

- Açık gözü! 
Olmamıştı. .. d319 ' 

cFilhakika pokerin bütUll f. çO~ 
verelerini, girdisini çıktısını ,~ııpıl • 
ona öğretmiş, hilenin nasıl • (~) 
dığını göstermiştim. Do~~0~11ğıfl ~ 
artık Surıyerde Hidayetıı ,,\'ı.ıııc 

bir w , 
da oynıyan ve boğulan <ıtıl 

• , bOt> !' 
değildi. Öyle kolay koln) 

1511
, se 

mazdı artık ... Fakat ne de 
0 

0ı1J:· 
. oıııgı \ı 

de acemilik vardı. Bır rde\ 1 ı1 
bir mühimsememezlik, .pe ıe ı· 
kıp viran eyleye> biHrdi. ~e 031~ 
. . d k d - kadı ıçın e a ın parınagı, 1 

l ,ıı· o ursa.. 
1 0

p , 
J{n ' e Seansın ortasında, diği ıt1 # 

sunduğu rakıyı içip, ve~ ~b .ıt 
zeden alırken, önünd<'kı ıeı;c'C ,/ 
biraz vag- damladı, kağıt nrııı ı' 

~ ( peı"•· 
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-KUDC~ KO~lLARg • Milli Kiime maçları -
Tefrika No: 63 Yazan M. Necdet Tunçer 

-- Sen Anıon kraliçesini yakından tanır mısın? 
ilk devreyi 0-1 galip bitiren üç 

ok neden yenildi? -- Hayır .. Tanımam. Fakat, onun bir maymuna 
benzediğini söylüyorlar. O, aynı zamanda. Amo- Bir ara başlı yan tekme .faslı fena netice verebilirdi 

Yazan : Murat Kayahan 
nun meşhur sihirbazlarından biridir .. 
Amon yo

lunda .. 
inci kc;ri deve 

Üstünde gidiyor
du. Maiyet zabiti 
Şahi kır bir ata 
binmişti. Altınlar 
bir başka deve
nin üstiine yer· 
leştirilmişti. Beş 
t~l:!n altın yola 
çıkarılırken iki - ' Yuz atlı muhafız 
da bu heyete re
fakat ediyordu. 
Altınlar Amon· 

• da İsrail kuman• 
danı Şaon vası· 
taııile kraiiçeye 
hediye edilecekti. 

askerdi. 
Kudüste nişanlısı vardı .. 
İki taraf ta düğün hazırlığı ya -

pıyordu. 
Şahi, Amon dönüşünde hüküm

dardan çok hediye al:-ıcak Ye nışan
lısile evlenecekti. 

Şahinin nişanlısı Kudüsün en 
güzel kızlarındandL. Onu Süley -
manın cKız toplayıcıt adamların
dan küçükken kaçırmışlar ve yaşı 
on sekizi bulduğu halde henüz on 
dördüne bastığını ilan etmişlerdi. 

Kudüste halkı sinirlendiren fena 
bir adet vardı: Yerliler çok güzel 
kızlarını on sekiz yaşına b ·asınca 
saraya hediye etmiye mecbur tu • 

tul urdu. 
Bu yüzden bir çok aileler, güzel 

kızlarının yaşlarını saklarlar ve bu 
çağ agclmedcn evlcndirmeğe ça -

Iışır lardı. 

Şahinin evleneceği kız da bu ka
bildendi.. Yerlilerden bir ailenin 

Süleyman bu al
tın heybelerin
den başka. bir 
Çok sepet ve çu
vallar içinde ay-·ı • kızıydı. 
~a ~ayısız değerli Şahinin kafasında bir şüphe yer 
edıyelcr gönder-

tnişti, etmişti: 
1 _ Acaba ben Amondan dönün -

d i-..i arkadaş yol- ceye kadar sevgilimi saray adam -
a giderken ya- larınn haber verirlerse! ... 

Vaş yavaş konu. 
§Uyorlardı: Bu endişe ile ileri iyen genç ma-

0 iyet zabiti taliini deniyordu. A -
ı. -. n yıldan T 
ı.:erı hükümdarın mondan dönünce scvgı ı:sini evin-
rna·yetinde bulu- Maiyet zabiti Amona giderken, (Yıldırımlctr ve ıim• de bulursa, ne kadar sevinecekti. 
nuyorum. Kendi· şekler maludu Yono} dan korkmadı~ın, söylemişti.. * 
s~ni bu kadar heyecanlı görmemiş- Şahi bir şeyden çok korkuyordu: Hebron dağı yamaçlarından çöle 
tını. Acaba bu hediyeleri Amon Sihir.. çıkmışlardı. İnci taciri, arkadaşı 
kraJıçesine gondcrmesinin sebebi Eğer kraliçenin tuzağına düşer- (Şahi) ye sordu: 
lledır? lersc, Şahınin Kudüsteki işleri alt - Gök yüzü karardı.. yağmur 

- Bunun sebebim ben de bilmi- üst olacaktı. mu var? 
~0rurn amma .. laf aramızda kalsın; Genç maiyet zabiti çok cesur bir (Devamı var) 
Su le k l · · · ı · 11111ıısıııı1ıııuıııııı ıuııııııııııııııııtııı• ••••••ııııııııuınııııııınınınıtuııuııııııııııııınıı1111ııtıııuıı1111111ıııınıııııııııtıı11111111tııııııııını 

Dün Üçok - Güneş maçı pek az 
seyirci önünde yapıldı. Buna sebep 
her halde Üçokun bir gün evvel 
G. Saraydan yedi gol yemesi idi. 
F:.ıkat netice hiç te öyle olmadı. 

!;•mirli oyuncular ümidin fcv -
kirıcl<' bir oyun gösterdiler. 

Bir gün evvel turşu gibi oyna -
yan takım, Güneş karşısında can
landı. 

Hk devrenin beş dakikası müs
tesna, baştan sona kadar Üçokun 
caolı oyunu görüldü. Üçoklular iyi 
oynadılar, buna mukabil Güneş, 
çok fena idı. G. Saraydan yedi gol 
yemekle İstanbuldan ağı rmağllıbi- • 

--~~~~~~....._-==-.;==-

yet le r le ayrılacağı hissini veren İz-
mirliler bu tesiri tamamen değiş- J 
tirdiler. Yalnız ikinci devrenin 
sonlarında başlıyan tekmeleşme 

faslı, oyunun zevkinı kaçırdı. Bu 
hadisede hakemin de büyük bir 
hi:;5esi vardır. Dün ilk de'vTede 1-0 
galip vaziyette olan Üçok, ikinci 
devr('dc kendini mağlCıbiyetten 

kuı taramadı . Bunun en büyük se
bebi, müdafaanın açık oynaması 

ve bir gi.ın ewelki maçın ~·orgun
luğudur. 

Gtineş, ikinci devrede canlı oy
nadı. İzmirliler ilk devrede birkaç 
gol fırsatı kaçırdılar. İkınci devre
de ilk de\·rede olduğu gibi oyu • 
na hakim olamadılar. Takımda ilk 
önce yorulan haf ve forvet hattı 
idi. Dün yalnız başına Üçok forvet 
haltını tehlike yapan Sait, bir gün 
evvelki maçta yedi gole karşı üç 
sayı yapmak yorgunluğuna muka
bil, Güueş'e birçok korkular ge -
çirtti. Gü.neş takımında Rasih ve 
İbrahim'ın bulunmayışı takımın 
aksamasına sebep oldu. Dün güç
bela galibiyet kazanan Güneş, az 

Maçtan 

vetleri Cuneş kalesine akınlar yap
mıya başladılar. Bil~assa Sait ta
rafından yapılan akınlar tehlıkeli 

oluyor. Bu akınlardan biri korner
le neticelendi. Güneşliler korneri 
kurtarıldıktan sonra Melih vasıta
sile Üçok kalesıne indiler. Melih 
topu kaleye doğru ~'Ürerken kaleci 
Hilmı,M ehhin ayağına yatarak bu 
tehlıkeyi kurtardı. İki tarafın muka
bil hucumları netice vermiyor. Ü
çoklular daha canlı oynuyorlar. 
Güneş forvetleri kazandıkları iki 
kornerden istifade edemediler. Sai
din uzun pasına İsmailden evvel ye
tişen Saim topu Güneş kalesine doğ-

b 
1 

vman, ra ıçeyı scvı~ or gn ı-

.• ~yııı... il - Haydi canım .. bırak bu s::ıçma ~-" 
0zlC>n. Hukumdarın harem daire

! 1ndr. )t.di )'UZ elli km ısı var. Bun
arın )u:tdcn fazl,ıs Amon krali -
Çtı:indc:.n çok güzel kadınlardır. 

HiKAYE 1 
daha sahadan mağllıp çıkacaktı. 

Fali:ıt izmırlilerin fevkal:ide yor
gun oluşu Jkınoi devrede Güneş'in 

______________ _.. ____ _.. galıbıyct sayılar ıyapmasın \'aesi-

- Sen Amon krnlicesini yakın -
elan tanır mısın? 
t - Hayır. Yakından görmedim. 
<ıkat, onun ıçın bir maymuna ben

Zc·r diyorl.ır. 
- Öyle biı maymun benim ka

rım ols<ıydı, bütün servetımi bu işi 
~ apacak adama ve irdim. 

- :Ne o? Sen de mi yoksa hoşla-
tıı~orsun bu sıhirbaz kadından? .. 

- ~c dedin .. Sihirbaz mı?!.. 
b - Öyle ya. Kraliçe Naya sihir -
kazın bit iclir. Kocasını sıhirle mas
l araya çevirmiştir .. esir gibi kul -

1anır .. Ben bövle sıhirbaz kadın -
<ırdan çok ko;karım. 

t - Ben Amonad onun sılıirlc uğ-
aştıgıııı duymadım .. 

1 - Ben sana haber vcr~vim: Kra-
ıy • • 
b le Naya bizim kahraman Şaon'u 

1 
e teshir etmiştir. 

~ - Şaon acaba kralicc'-'i scvi'-·or 
~·u? . J J 

- Şüphe vak. 
- l"1crcdc;1 bıliyorsun? 

A. - Tahminle .. Eğ<'r sevmeseydi, 
bitnon sarayından şımdiyc kadar 

tı kere ~tdçıp gelirdi Kudüsc .. 
" - Anladım ki sen Amon saravı-
•Q b -
hı nırnıyorsıın! Oraya giren ko -

Y kola k z~ . y çı mıız ... 
ubıt hayretini gizlı~ cmedi: 

r,;;- Ya · Demek ız de girince, i
} ız~rnızlc çıkıp donemıy<'cc>k mi-

lt - Orasını mabutlardan başka t ~ bılemez. 
ncı tac· . b' .. dd 

\ 
~Und. ırı ır mu et sustu .. dü-

l3 
u .. 

aşını zabite çevirdi· -}( . 
<>lsa raliçeye altın göturmemiş 
tıya~:~k, (Şaon) un akıbetine uğ -
ilıı:ıd· gırnız muhakkaktı. Fakat, 

ı ... 

Cen" "'"b" 
,.. <.« ıt geniş bir nefes aldı. 

lstanb 1 
dan : u 6 ncı lcra Memurluğ"un-

Bir b 
tilrne . orçtan dolayı paraya çev· 
•ı sıne k ·ı <6.&.9

37 
~r?r verı en ev eşyası 

ha ~(i ~ tarıhıne müsadif Çarşam· 
kaıc ttınu saat 17 ~e Şişli kır so
flasınd No. lu Eskı postahane bi-
~llhaıı~d satılacağlndan taliplerin 
'llna rn .. e hazır bulunacak memu. 

uracaatları ilAn olunur. 

•• z ı erin sakladığı sır lecld~iAÇNASILOLDU? 
Oyunun hakemi Sait Sali'ıhattin 

<F<'nerbahçe). Sahaya önce İzmir
liler çıktılar. Bugün bedenleri sa
rı, yaka ve kol kapakları siyah 
forma, siyah pantalon giymişlerdi. 
Onları müteakıp Güneşliler saha· 
ya çıktılar. Bayrak merasiminden 
sonra maça başlandığı zaman Üç
ok: Hilmi - Ali, Ziya - Şükrü, A -
dil, Mustafa - Saim, Kemal, Sait, 

( 4 ıiucü sayfad-ın c'e:.1,1m) 

zamu.n sonra ıdi Bir gün aldığım 

mektupta karım müthiş hasta ol
dugıınu bıldıriyordu. Fakat biz ha
reket eder etmez gelmiş o -
lan bu mektup tam 2 aydanberi 
bekli) ordu. Derhal telgraf çektim. 
Aldı~ım cevapta: 
Çocuğumun leyli mektebe \'eril

diği, rcfikamın da \'efat ettiği bil
dirilıyordu. 

Mukaddcr<ıta boyun eğmekten 

başka ne yapabilirdim .. 
Ah yıllar ... No kadar kısa ge • 

lıp geçer .. Bu acıhır :ırtık karadan 
~ni sogutmuştu Denizden ba~ka 
yerde yaşayamıyordum. Uzun me

..safelerin içinde karadan uzak, ıstı-
rapları uzak, heyecan içinde yu • 
\'arlana yuvarlana dalgaların ara
sında boğuşa boğuşa ilerlemek ba
na tıım bir hayat neşesi veriyordu. 
Kızımdan ve oğlumdan mektup 

aldıgım zamanlar da tam bir saa • 
det i<:iııdc mest oluyordum. 
Kızımı terk t!deli tam 35 yıl ol-

Belediye tenıizlık kamyonlarına 

civata 

muştu Oğlumu da görmiyeli 20 
yıl.. Fakat onların acıları üzerin • 
den geçen yıllar bende yalnız bir i· 
tiyad bırakmıştı. 

Her iki ayda bir defa limana dö
nünce: Namıma gelmiş bir mektup 
olup olmadığını sormak .. 

Bazan üç beş sefer boşu boşuna 
gider gelir ve bir (hayır) cevabı 
karşısında duraklar sonra yine bir 
deniz fenerinin ışığında tese!li bul· 
mağa çalışırdım, 

Bir seferimde Singapora uğra • 
yacaktım. 

Sıngapor .. Bu yetmiş iki buçuk 
milletin toplandığı beynelmilel li· 
man. Burada tam üç ay kalacak • 
tık. 

Bir gün şehirde dolaşıyordum .. 
Sokakta enfes kelimesıle tavsif e
dilecek bir kadın görmüştüm. Bu 
kadın .. gözleri .. çehresı bana o kadar 
aşina idi ki .. Hemen konuşmak ve 
onunla kırk yıllık ahbap gibi dert
leşmek istiyordum. 

(Sonu yarın) 

Hepsinin muhammen ilk 
demir saç, bedeli T. 

" • köşebent çırah tahta " 

707,91 

659,98 

53,09 

49,50 

Belediye temizlik kamyonlarına, alınacak muhtelif iki türlü malzeme 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile ~artnameleri Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 

ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

29-5-937 Cumarte:ıi günü snat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

B. (2774) 

r Asipin Kenan' 
1 Sizi soğuk algınhğmdan, nezleden, gripten bati 

ve di' aArllartndan koruyacak en iyi ilAç budur 

- İsmine dikkat buyurolması --· 

Mnzhar, Namık. 

Guneş: Cihat - Faruk, Reşat -
Yusuf, Rıza, İsmail • Melih, Sala
hattin, A. Kemal, Necdet, Rebii 
şeklinde dizilmişlerdi. 

Güneşten ibrahım, Rasih yok. üç 
okun da İstanbula gelemiyen oyun
cuları eksik. 

Oyun başladıktan sonra Güneş 

hemen Üçok kalesine indi. Ali topu 
uzaklaştırmak isterken korner yap
tı. Fakat Güneşliler kornerden isti
fade edemediler. Güneş takımı ilk 
dakikalarda Üçok kalesini çembere 

aldı Bu ara gene Üçoka korner. Bu 
korneri Melih avta attı. Kaçırılan 

bu kornerlerden başka Güneş for
vetleri bir kaç sayı fırsatını da şilt 
çekememek yüzünden kaçırdılar. 

Bu hakimiyetten sonra Üçok for -

Üçok kalecisinin bir tutu~u 

ru ceza çizgisi ıçinde sürerken İs· 
mail hatalı bir ayak takışile Saimi 
düşürdü. Fakat hakem penaltı ver
medi. Bu akın kornerle neticelen
di. Saim korneri çok güzel attı. Ke
malın sıkı bir kafa vuruşu kalenin 
üstünden avt. Bundan sonra Melih 
İzmiı kalecisinin degajman yap • 
mak isterken ayağına verdiği topu 
avta atarak muhakkak bir gol fır
satı kaçırdı. İzmir takımı bugün 
çolc güzel. Kaleci güzel kurtarışlar 
yapıyor. Gene Güneşe korner oldu. 
Fal<at bir türlü gol olmadı. Üçok 
tamamile oyuna hakiın. İzmır for
vetleri Güneş kaleine tehlikli akın
lar yapıyorlar. Bilhassa Sait Güne
şe sık sık korku geçirtiyor. Güneşe 
venlen kornerden Üçoklular isti-

fadc edemediler. Kemalin şütünü 
Cihat tutamadı, fakat Namık ıska 

geçti ve bu fırsatı kaçırdı Üçok for
vetleri gene Guneş kalesine indi
ler. Bır kaç paslaşmadan sonra dev-

Üçoka ikinci gol 

eovel 

rerıın 43 üncü dakikasında Kemal 
sıkı bir şütle Üçokun ilk ve son 
goltinü yaptı ve iki dakika sonra 
netice değişmeden birinci devre 1-0 
Üı,:okun galibıyetile bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
Güneş forvet hattında ufak bir 

değışıklik yapıldı. Melıh santrfor
vete A. Kemal sağaçığa geçti. 0) U· 

na Güneşin Üçok haf hattında ka
lan akınile başlandı. Bir kaç dakika 
Üçeıklular Güneş kalesinden ayrıl
madılar. Fakat Güneşliler soldan 
akınlar yaparak hakim vaziyete geç. 
tiler. Rebii önündeki hafı geçti ve 
topu ortaya attı. Necdet de bu pası 
Üçok kalesine sokarak beraberliği 
temın etti. 1-1. Bu golden sonra Gü
neş :;ık sık akınlar yaptı. İki dakika 
sonra Melih sıkı ıbir şiltle galibiyet 
golünü attı. 2-l. 

TEKME FASLI 
i\!<::Jih Üçok kalesine iniyor, İz· 

mir kalecisi plonjonla topu kaptı. 
Fakat Melihten bir tekme yedi. Bu 
tekmenin tesirile kaleci bir iki da
kika kendine gelemedi. Bu hadise
den sonra Güneşlilerle İzmirli o
yuncular arasında bır tekmeleşme 
faslı başladı. Hakem İzmirli bir 
oyuncuyy. çıkardı. Fakat bu halin 
önüne geçemedı. Bu ara Salahattin 
sıkı bir şiltle 3 üncü golü yaptı ve 
maç 3-1 Gtineşin galibiyetile bitti. 

Murat Kayahan 

• • 
Tekirdağh Hüseyin 
başpehlivan oldu 
Ankara 23 (Hususi) - Türkiye baş

pehlivanlığı müsabakalarına bu . 
gün devam edildı \'e bitırildi. Ha
va çok güzeldi. Güreşlere saat 
13,20 de ba§landı. Neticede küçüle 
ortadan Sü leyman, büyük or. 
tadan Ali Mehmet, Başaltıdan 
Gönenli Hamdi birinci oldular. 
Başpehlivanlık müsabakası Mü a• 
yimin mağlubiyetinden sonra A -
dapazarlı Arif ve Tekirdağlı Hü -
seyin arasında yapıldı. 15 inci da • 
kikada Arif ayakta pes etti. Bu su
retle Tekirdağlı baş pehlivan ol· 
du. 

Sekizler turnuvası 
Dün Taksim stadında milli küme 

maçları yapılırken Şeref stadında 

da sekizlerın turnuvasına devam e
dildi. 

Bırinci oyun Süleymanıye ile E
yüp takımları arasında cereyan et
ti. Süleymaniyeliler birinci devre 
çok gtizel bir oyun çıkarmıya mu
vaffak oldular. 

Zaman zaman yaptıkları korkulu 
lıücumlar neticesinde, oyundan 7-3 
galip çıktılar. 

İkinci oyun Hilal ile Anadolu ta
kımları arasında oldu. Lik maçla
rında hiçte iyi bir vazitette olmıyaı 

Hilfılliler sekizlerin turnuvasında 

çok güzel dereceler alıyorlar. Hi· 
lfılliler An:ıdoluyu 3-2 yenerek bü
yü bir varlık olduklarını gösterdi
ler. Günün son oyunu Beykoz ile 
Vefa takımları arasında oldu. Ve
falılar birinci devrede çok güzel 
ve hakim bir oyun çıkardılar ve bu 
nun neticesi olarak öa Beykoıun 
bir golüne mukabil iki sayı yapa

rak birinci devreyi 2-1 galip bitir
diler. Fakat ikinci devre daha çok 

canlanan Beykozlular bundan son
ra hakimiyeti ellerine alarak Vefa 
kalesine tam iki gol yaparak maçı 
3-2 kazandılar. 

• 
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Paslanmaz ve 

T 1 raş BIÇAGI 1()0 defa tıraş eder 
B.ütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyec:ek derecede büyük muvaffakiyct kazanan HASAN TIRAŞ Bıçakları yeni ve kat'iyyen paslanmaz ne\Iİ~: 
pıyasadan musırran isteyin. Yeni HASAN TlRAŞ Makinelerile birlikte HASAN TlRAŞ Bıçaklan tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktu 8 
Ve bu tıraş bıçaA-ı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu mezi;et yoktur. Ve buPr 
ancak HASAN TlRAŞ BIÇACI muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 5 • 10 adedi 35, Paslanmaz Hasan bıçağı 1 adedi 6, 10 ade:li 50 kuruştu ~ 
Hasan Tıraş Sabunu • Hasan Tıraş Kremi - Hasan Tıraş Pudrası· Hasan Tıraş Kolonyaıı da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Has• 
dcpolarile satış yerleri ve bütün Anadolu tuhııfiye ve bakkaliye mağaıalarile eczanelerde ve aktarlarda bulunur. 

Sıhhatınızı ·muhafaza etmek·· 

·ve Genç kalmak için .her 

sabah Havagazı Şof~Ben 

ile bir · Duş .ahnız. 

~AVA6AZI 5DFBEni 
IHTİYARLIK 

Peşinizden Geliyor• 

ONA KARŞI . 

.~· Hazırhkll OavranH1 

'. . , . : -. - .. : . - - •".{·: -, ,... : - ·. .. 
N·EOKALMiNA 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağnlan, Artritizm 

o 

KUMBARA .BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--
- ı!/ ..,. &,. 

ÇOK GÜZEL 
bir tarzda yapılmı, ••k 
çocuk arabaları, her 
yerden ucuz flatlarla 

yalnız 

BAKER MAGAZALARINDA 

satılmaktadır 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
}arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5ı- 12. saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene· 

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Dans Profesörü 
Parlıin 1937 senesinin ye• 
nl dans figürlerini öğ· 
renmck isteyenlere müjde 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sami 
Bay ere müracaat. 1 Jergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders· 
hanesi talebelerine açıktır. 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ-

renmek isterseniz ve ucuz bir fi:ıt 

ile vakit kaybe~:neden dans pro • 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinkr. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 31 .. 
!' \nci kat. 

Okumadan geçmeyiniz ! 
Evim, apartınan:m yok diye üzülmeyiniz: 
Bir aylık kira hc?deline mukabil ( 20 ) sene garanti seyyar 

rt• 
evler, aputmanlar, hem yazlık sayfiye ve hem kışllk ap3 • 

man kurması ne usta ister, ne dülger, ne mühendis, ne UJl"' 

mar. Hepsini de kendiniz zevkinize göre yap:ıbilirsiniz. Zevkle 
oturur istirahatle uyuyabilirsiniz. 

Hususi ev çadır• -~~ 
lan 91ıj8111j1Jp~ 

ça· 
dırları 

amele 
çadırları 

Bahçe şemsiye• 

leri tok• 
Portatif karyolalar, lstirahı\l için şar 
lar Hastalar için sedyeler. .;I 
imala thanemde bilümum sarraciye ço1' 
bez işleri son derece sağlam, fiyatlar 

ehvendir. 

Adres: Beyazıt Çadtrcılar caddesi No. 32 

Çadır Yaymaevi Mehmet Ali Gür~ ----
Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
Maraş 

1 - istekli çıkmadığından dolayı i!lalesi yapılamamış olan 1la• 
Vilayetinde Kayseri. Maraş ve Maraş- Eloğlu yolları üzerinde y~P ve ı 
cak 180,500 lira keşif bedelli Beton arme Alıkaya, Suçalı, Tekır 
Aksu köprüleri inşaatı yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. ·aletit' 

2 - Ek:ıiltme 27-5.937 Per.şenl:ıe günü saat 16 da Nafıa Vek. pah 
de Şose ve Köprüler Rcisli~i Eksiltme Komigyonu odasında ı.:a 
zarf usuliyle uapılacaklır. Muvakkat teminat 10275 liradır. ·ı· .... 

J ,,,okttl:.l iv 
3 - Şartname ve lıuna mü tef erri evrak 903 kuruş bedel , .. 

de Şose w Köprüler Reisliğinden alınabilir. 
4 - Eks"ltn C} c girel:ilrr.ek için istcklılerın müteahhitlik 

itraı ve b r tcahl:iıddc en az 60000 liralık köprü \'C buna 
şaatı İ>İ bır surette yaptıkldrını ispat etmeleri meşruttur. f(O" 

'i eklıf ıııektup!arının 27.5.937 Perşenbe fi Ünü saat 15 şe l.;s~.;t41,, 
n i.-.,on rcis1igine makbuz mukabilinde verilmesi lflzı'l~JI 
FABRİKA YERİ ARANIYOR Sahıbi ve unıunıJ neş.rıyau idare 

Merkezi bir mahalde 500 ila 1000 Başmuharrir 
metre murabbamda, sahil olursa 
tercih edilir. Bahçekapı Hasan ecıa 
deposuna müracaat. 

E. izzet ~ 
Buildıp yer: Matı,aal f;b 


