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ispanyada lngiliz gemilerinin 
batırllması hidise çıkaracak mı? 

---------.--.~~---- Loya· Corç 

Süvariler, nhtım4a fevkalade bir 1\alabalık taraf ınd.an karşılandılar. Rıhtım<ıan ue uapımüm alrnmı~ şu iki re.!im 
bu kalabalığı kısmen olsun gösteriyor .. 

Süvarilerimiz zaferlerine 
layık şekilde karşılandılar 

Rıhtımda on binden fazla karşılayıcı toplanmıştı. içlerinde 
sevinç ve heyecandan ağlıyanlar pek çoktu. 

Subaylarımız ihtisaslarını kendilerini Boğazda 
karşılayan muharririmize 
• Istikbal merasimlerinin program- ı hal ve şanına göre hareket etmeyi dil. 

lanm hazırlamakta büyük bilginin ye- ıUnebilınenin de yeri vardır. 
ri olduğu kadar, azıcık da 7.eDlin ve SüvarileriUJ.iz geldiler, İstanbul hal. 
umana uygun, latikbal edileceklerin Jmua da Tllrk adını yabancı diyarlar. 

ismet Iniinünün 
rahatsızhğı endişeyi 

mucip değildir 
Pr. F~senje, pek yakında tama
rnile iyileşeceğini temin ediyor 

Malatya saylavı General ismet lnö
nünün rahatsızlığı, memnuniyetle öğ.

rendiğimize göre, iyileşmeğe yüz tut
muştur. 

Fransadan gelen prcfesör Fisenje ile 
doktor TeV'fik Sağlam ve Mim Kemal 
ismet fnönüne konsültasyon yapmışlar 

anlattılar 
da §erefle andıran kahramanlarını 

yakından görmek iştiyakiyle çırpın

dığı mali'ımdu ve yin~ birçok iş, gµç 
Abiplerinia onları nhtmıda karplıy&
c&klan, fakat onları alkışlamak ihti
yaçlarını hiç olmazsa geçtikleri yer
lerde gidermeye çalışacakları da ma.. 
liimdu. 

Adıyla sanıyla süvari olanlar rıh
tımdan binicilik mektebine kapalı bir 
taksi arabasiyle götürülmiyerek, atla
ra bindirilmiş olsaydılar, hem süvari. 
liğe yakışan bir şekilde götürülmüş, 
hem de halkın kahramanlan yakın -
dan görmek, alkışlamak ihtiyacı gide. 
rilmiş olmaz mıydı? 

Dikkat: Siıvarilerimfain karş-ılanma 
merasimi hakkındalci tafsilat (i) nci 
sayfamt::dadır. Okuyunuz! 

Pencereden 
düşerek ölen 

çocuk 
ve safra kesesinden rahatsız oh:ın has- r 
tanın günden güne iyileşmekte olduğu 
kanaatine varmışlardır. 

.: 
Profesör Fisenje 

Profesör Fisenje Ankaradan şehri
mize gelmiştir. Şöyle demektedir: 

''- General İsmet lnönünün aıhha· 

tinde endiıeyi mucip hiçbir nokta yok. 
t ur. Şimdiye kadar yapılan tedavi çok . 
yerindedir. Ayni tedaviye devam ıure
tiyle generalin pek yakında tamamen 
iyileşeceği muhakkaktır.,, 

HABER, sayın İsmet lnönüne acil 
şifalar temenni ederiz. 

Askeri ceza kanu-
nunda değişiklik 

Bu hususta hazırlanan kanun 
layihası meclise verildi 

~Yazısı 8 incide 

Kap iten 
Teodor Brodeg 

Almanya ve ltalyaya da 
Protesto gönderilme-

sini hükiimetten 
istiyor 

Loyd Corc, söylediği bir nutukta 
ispanya hadiseleri hakkında demiştir 
ki: 
"İspanya sahillerinde İngiliz gemi • ' 

leri batıyor, İngiliz gemicileri ölüyor, 
yaralanıyor. 

Biz buna karşı ne yapıyoruz? yal• 
nız ufak bir protestoda bulunuyoruz. 
Yuvast bozulan kuşun korkup kaçma-

1 

m g™ ! ı 
Italyaya, AJmanyaya protesto gön_ 

derdik mi? Hayır! ÇünkU onlardan 
korkuyoruz. 

İngiliz aslanın& ne oldu? Bizim her 
defasında gönderdiğimiz bu ufak pro
testolarla dünya alay ediyor. Alman • 

.- Devamı 4 üncüde 

Hatayda 
SükQnef nihayet tesis 

edilebildi 
Dr. Aras Ankarada bir gün 

kaldıktan sonra bu sabah geldi 
.- Yazısı 3 üncüde 

Huşov ~Phri Japonlar tarafından bombardıman edildikten sonra ••• , 

Çine yarım milyon 
• l 

Japon daha 
gönderildi 

Şanghay, 9 (A.A.) - Hankeudan 
bildirildiğine göre, Çin kuvvetleri dün 
akşam Çengeçeuyu tahliye etmişlerdir. 

Mareşal Çankayşek, gazetecilerin su
allerine tahriren verdiği cevapta ec
cümle demiştir ki : 
"- Sevkulcey§ bakıırldan lüzumlu o

lan her ıeyi yapacak ve harekatı icap 

ettiği tarzda idare eyleyecek vaziyttte
yim. 

Japonların Çin şehirlerine yaptıklan 
b~mbardımanlar nihai zaferden emin 
olarak sonuna kadar harbetmiye umet 
miş bulunan 450 milyon Çinlinin gayz 
ve nefretini mucip clmuştur.,, 

.- Devamı 4 iincüdtJ 

YARIN 
okuyunuz 
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Hatay 
Yazan : Nizametlfn Nazif 

Hatay:lan iyi haberler gelmeğe baş. 
tadı: 

Sükıln büküm sürüyor. Cinayetler, 
tazyikler, kavgal::ır durmuştur. Manda
ter devlet mümessili, hakkı tanıyan, ak
la ve mantıkn ehemmiyet veren bir in
.san olarak konuşuyor. Antakya bele· 
diyesi ve Sancak vtıliliği iyi ellere tev. 
di edilmişe benziyor. Hatay devlet dai
relerinde yüzde yetmi§ beş nisbctinde 
Türk memur var. Bu hali, milli mese· 
leler mevzuu bahıolduğu zaman daima 
tek cephe kurmasını bilmiş olan Türk
lüğün bir haklı ve Hataylıya mevut, 
ictinabı gayrikabil bir netice addederiz:. 
.Ve Hatay, Türk ek5criyetinin milli bir
liği devam ettirdik~e ve azlıklar, mo
dern TUrk zihniyetinin daima iyi olan 
tesirlerini hissettikçe, bir modem TUrk 
idaresinin mes'ut minasmı, bilfiil, se
merelerini ttı:larak anladıkça bu netice
nin • umumi itimada dnyanan • daha 
rniltekfimil bir gekle ulaşacağını da 
kabul ederiz. 

Bununla beraber, hakşinas olmak 
için, Fr<:asa ba§vekili Daladiyenin, Ha. 
tay dııvamızda, bUtUn seleflerinden ileri 
bir kavrayış gösterdiğini kayda lüzum 
görürüz. 

Şotan ve Blum kabinelerinin zaaf ve 
hatala:-ına, siyasi anlayışsızlıklanna 

saplanmaktıı:ı, bugilnkü Daladiye kabi
nesi yakasını kurtarmış gibidir. Hatay
d'.'1 hak ke.bul ddildikçe ve hakkın mevut 
inkişa!larma sed çekmek cihetine gidil
medikçe Daladiye kabinesinin ve Fran
sa Hariciye Nazırı Bonenin, selefleri 
gi >i dünyayı dar bir zaviyeden görme. 
mwğe karar vermiş cldukları neticesine 
varıl •'>ilir. 

Sotan ve Blum birer parti lil'.leri gibi 
h" eket etmişlerdi. Daladiye şefliğini 

Frl ısız milleti mikyıGına yUkseltmenin 
man::ısm: anlamııa benziyor. 

Parlamentosundan aldığı geni! salli
hiy<'tleri, Hataya ilk eserlerini görmek· 
te olduğumuz dürüstlükle kullandığı 

takdirde, bu devlet adamının vatanına 
çok faydalı olabileceği ıde aöylencbilir. 
Fakat hemen unutmadan i18.ve edelim 
ki atılan ilk güzel adunlann devamını 
kııbul etmek, ve bu adımlardan rücu et
mek gibi elim bir hataya düşmemeğe 

çahımak, Daladiyenin yeni kariyerin· 
öe en mühim kilit taşıdır. 

• • • 
Garonun yerinde bir kumandan Kole 

görüyoruz. Bu zatın son beyanatı dün. 
yaya yeni bir "azlyet öğretmi§ olmuyor 
1Uphesiz .. Fakat Hatayda, selefleri ta
rafından en elim ve kanlı tahrikita va. 
aıta olarak kullanılmıt kötü unsurlara 
ve bütün bulanık suda balık avlamak 
istemiş olanlar..:., politikanın, değişmi

yecek bir hakikatini söylemi§ bulunu • 
yor. 

Kumandan Kole, Fransanın; 
1 - Hatayda ekseriyetin Tilrk oldu. 

ğunu ve devlet müesseselerinin kadro
larını • yütde yetmiş beş nisbetinde -
Türklere tevdi etmekle de, bu ekseri
yetin, Hatayda yapyanların yüzde yet. 
miş beşini teşkil etmekte bulunduğunu 
kabul ettiğini gösteriyor. 

2 - Fransız mümessili, her yerde 
memleketi ekseriyet unsurunun idare 
ettiğini söylemekle ''Hatayın 'l ilrkler 
tarafınl::lan idı:oretsini çekinilmez bir ı:a
ruret., olarak kabul ediyor ve bütün di· 
ğer y<ıbancı ihtiraslara paydos borusu 
öttürüyor. 

3 - ''Türk - Fransız do!!tluğunun her 
tUrlU halelden vikayesi için biltün it. 
raatı yapacağız,, diyor. Bu, Dalııdiye
nln TOrk - Fransız münasebatının müs
takbel inkişaflarını realitelere d<ıyamak 
arzusunu ifade ediyorsa, b~Une kadar 
ayni Fransamn baıJta ellerle Hatayda 

HABER - Aksam postan 

<C©lliil©lv@lrr k©ıtö un ifil 
©~DlUI <dl@l lk@ltöD lfffi'lD? 
Yunanistanda feci bir cinayetle suçu olarak 

babası katil b:ri yakalandı 
Yunanistanda Halki vilayetinde, po-ı 

lls, bJr cinayetin failini aramaklr. 
meşguldür. Cinayet herkesi müttessil' 
eden bir faciadır; 

ruz ettikten sonra, ikisini de öldUr. 

mll§til. Bu canavar, uzun müddet &· 

randıktan sonra tevkif olunmua ve i

dam edilmirstlr. 

Bn gün de, gUı.el köylü kızını öldü. 

ren ada.mır.., bu canavarın oğlu oldu. 

ğu zannediliyor. Koroveris'in oğlu, o 

havıılide, halktan daima nefret göre· 

rek ya3amıştır. Hıı.ttA, köy halkı o • 
nun o taraflardan uzaklaştırılmasını 

istemişlerdi. 

Babası canavar olan bu gencin de 

onun gibi, canavar bir ruh ~ıdığı 

zannolunuyor. 

Tcologos köyUnUn en güzel kızı ola
rak tanınmış bir genç kız, bir gi.ln ya. 
tağmda ölü olarak bulunmuştur. Ya .. 
tağın ha§ ucunda, bir tabanca bulun
muetur. Kızın, kendisine fcei surette 
taarruz edildikten sonra, öldürüldüğü 
anlaşılmaktadır. 

Cani, bütün köyün sevdiği bu kızın 
oda.c;ımı. gece, gizlice girmı§ ve bağır
masına mA.ni olarak, kendisine teca • 
vüz ettikten sonra, öldürmekten de çe. 
kinmemi~tir. 

lngilerede taşa tutulan 
Bitler hayranı kız 

Bu feci cinayetin faili olarak iki 
ki~i şUphe altındadır. Bilhusa bunlar 
dan birinden fazla şUphe ediliyor, çün

kü bu genç, o havalide, bundan bir • 
kaç sene ewel, ayni şekllde iki fecl 
cinayet işllyen bir adamın oğludur. 

Koroveris ismindeki bu adam, bir 
köy korucusunun iki çocuğuna ta.ar • 

Otc m <0> ro> n n o n 
şapl}(allaır i 

Avrupada, şapka md:Ialarında bu sene 
görülen tuhaflıklardan biri de, Üzerleri
ne küçük tayy<.ıre ve otomobil gibi şey. 
ler kondurmaktır. Bunltor bilhasşa oto. 
mobil yanşlanna giderken gi)iliyor .. 
Fakat, otomobil kazalanna kartı bunu 
bir ı"QUska ıayan clursa bu tekilde ıe
hirde de dolaıabilir 1 • 

Kendisini Hitlerin hayranı ol«ak 
ilan eden bir İngiliz km vardır. Lord 
Rede&dal'in km Mia Yunitl Mitford bir 

~ok defa Bitlerle görüşmüJ, hatt! onun 
ahbaplığını kazanmıştır. 

.Bazı İngilizler arasında büyUk hid· 
ldet uyandıran bu kız, geçenlerde bir 
gün Londrada, Hııyd Parkta halkın hü-

cumuna uğramıg ve taşa tutulınuttu. 
Bu Hitler hayranı İngilu kın son 

gUnlerde Orta Avrupa memleketlerine 

gitmi~ti. Bu ar.zıda Çekoslovakyaya da 
uğramıştır. Fa'tat burada ba!ına bir 
hadise gelmiştir: 

Almanya ile gergin bir vaziyette bu. 
lunan Prag hUkılmeti, bu nazi taraftarı 
tngiliz kızının Pra~a eelmesini şüp· 

heli görmüş ve kendisinin casus olma· 
aıru ihtimal dahilinde bularak tevkif 

etmi§ti. 

F"kat hakkında kat'i birldelil btıluna
madığı için Mis Yuniti yalnız hUdut 

ı harici edilmi§tir. 

Mis Yuniti Çekoslovakyadan Al· 
manyaya g~mi§ ve MUnihe gitmiıtir. 

Fakat, kendisinin Pragda tevkif edildi
ğini ve Çek~lovakyadan ailrüldU~ünü 
s(.iylemiyerek Almanyaya bu memlekete 
karıı olan sevgisinden dolayı geldiğini 
ilin etmiştir. 

Mis Yunti, Milnihte Julius Ştray
hcr'in misafiri olarak kalmaktadır Bu 

adam Almıonyada yahudi aleyhtarlığı ha 
reketinin başındadır. İngiliz matmazeli 
de bu adamın kendisinin en yakın arka~ 
daşı olduğunu söylemekte.tir. 

Belgrad Havacılık 

.nNı:Os tecelliler ya!'mrş olan fena mUs

temlekeci hatıralarını tediye edebilir. 

:v oır ~ 

Hatay, meselesi, !İmdi müsbet bir yo

la girmiş gibidir. Bu mesele bir ıdcfa 

daha isbat etmiıtir ki, biz ortaya, ancak 

muş b\ıgünün tek milletiyiz:. Medeni 

camianın ne güzel nümunesiyiz. 
Nizamedciln NAZiF 

Miı Yuniti ve A1m.anyan1n yahudi 
aleyhtarlığı lideri 

Müvezzilerin 
temiz giyinme

leri kararı 
Taymis gazetesinde 

de tokdlrle 
karşılandı 

Gazete mlivezzilerinin yeknasak 

gömlek giyerek temiz bir halde bulun

maları hakkında dahiliye vekaleti ta

rnf rndan \'erilen \'C tatbik edilen karar 

Avrupada da çok iyi kar§ılanmı§tır. 

lngilizce "Tayms" gazetesi, gün'ln 

meselelerini gözden geçirdiği başına. 

kale sütunlarında bundan şu şekilde 

bahsediyor: 

"Türkiye el.ahili.ye vckıiloti /3tan
bııldaki bütün gazete satıcılannm 

temiz ayakkabı ve dizlcrilıo kadar i. 
oon bo;; rengi gömlek giyrtµJleri 1Je 

her gUn traş olmaları ho.kl."1nda bir e

mir vordi. Biitiin dün!ta gazeteleri bıt 

'kararı takdirde (bir mesclo ilz<.Tinde 

ilk de/a r.ıktrak) birleşeceklerdir. 

Ba, mükemmel bir karardır. 
Gazete, bu emrin alınmnsmın, yal. 

ruz, knrarda denildiği gibi ''mU§teriye 
kaıııt nezaket ica.bı,, ndan dolayı de -

ğil, mlive1.zilcrin1 sattıkları 6eye karşı 
göstermeleri lamngelen hürmetten 

dolayy da zaruri olduğunu i~a.rct et • 
mcktc:.lir. 

Harl~·tekl talebelere 
verilecek pa ru 
mık tarları 

Ankara, 9 (Telefonla) - HUkümet 
hesabına ya.hancı mP.mleketlerde tah

silde bulunan talebelere 1938 mf) U yı

lında. verilecek tahsisat miktarları Ve. 

kill~r Heyetince şöyle tesbit edilmiş • 
tir: 

Almanya, (eski Avusturya dahil) 
ve Belçika 94,50, Çekoslovakya, Ma. 

carlstan, Fransa 105, Paris, İtalya 

115.50, tngiltcre 147, İsviçre 126, Rus

ya 199.50, Amerika 115.50, Amerika 

nm bir kısmı için 147 Tilrk lirasıdır. 

10 HAZtRAN -1.938 
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TAN , -Bu memlel\et Türktür 
S ABlHA Zekeriya yazıyor: 

"Tramvaya, trene, vapura blnfyorsu.. 
nuz. Eğer biraz titizseniz, oturacağınız ye
ri evveUi mendilinlzle silersiniz. Çünkü 
tozludur. Sokaklarda yürürken etrafınız.. 

dan ziyade .önilnilze bakarsınız. Ayakla
rınızı temiz taşlara kondurmllk mecburi
yetindesiniz. Çünkü pistir. Vapuru kaçır
dınız, iskelede vapur beklersiniz. Otur
maktansa ayakta durmayı, hnttl yeni )'a~ 
pılan iskele binasında değil, açıkta, temiz 
havada beklemeyi tercih edersiniz. Çün
kü içerisi pistir. Kokuya tahammnı ede. 
mezsinlz. Lokantada, gazinoda bir eey İ
çerken bardakları, çatalları bir defa da. 
ha temiılemek mecburiyetini du)·arsmız. 
Neden? Neden bu sokaklar, bu umumi 
yerlerin içi neden bu ikinci temizııae Jü
ıum gösterirler? .. " 

"Sokakta yürürken tnkürürsnnnı. San
ki sokak sizin tükürük çanaAınızmış gibi. 
Sigaranızı, burusturduğunuz kftltıtları, da. 
ha bilmem işinize yaramıyan ne varsa 
fırlatıp atarsınız. Sokak, sizin çöp tene
kenlzmlş aıibl. Vapur iskelesinde, sinema 
da, umuml herhangi bir yerde fıstık "e 
çekirdek kabuklarını cıYuç dolusu yerle
re atarsınız. Ye oynl yerde de olurursu.. 
nuz. Sanki bu topra~ın 6zerlnde ne vor. 
ıın sizden hariç, sizin için asıl olıın ken. 
diniz, evlnh:, ve size alt olan oeylerdlr." 

"Topra!:ını bc.nimsedOliniz kadar, so. 
ka#ını, binasını, müessesesini, her şeyini 
benlmseylniı. Du memlcl:et sizindir.,, 

KURUN' da 

Uyutucu kitaplar 

1 !\GlLTEREDE Binningamda To. 
mas Koslcy, isimli birinin Ytın sı· 

k ıcı kitaplardan on bin ciltlik bir kütüp.. 
luıne teşkil ctıiRini seçenlerde nakletmiş.. 
tik. Hns4n Kumcayı bundan bahsederek 
şöyle yazıyor: 

Ancak bu bAdise ayni zamanda şu ha· 
ldkatln anlışılmasrna da hizmet etmiştir 
ki Tomas Kosley kü!Üuhanesindeki on 
binlerce kitaplardan hiç biri otantik .su· 
rette can sılucı de~ildlr. Zira her han~ 
bir kltııbın can sıkıcı oldu~undn ,blltnlt 
dilnya mfilleflk olsa hile gene onun rittil 
harriri bu sıfatı hbul edememektedir.,. 

ULUS 

Aile, sokak ve mektep 
NASUHİ Baydar mekteplerde hôdlse 

çıkaran bazı talebelerden bahse· 
derken diyor ki: 

"Talebelikle uzlaştırılamıyaenk hadi· 
ıeler cıknran bazı ır.avallı cocuklardan 
bahserlilirken bunlnrm billün "ehnli ta
lim ve ıerlıiye sistemine yfiklctilmek is
teniyor. Doğuşta, oilede, sokakta ve nihn
)'et mcklehte kusur anyalım. Dahi doltnn
lar gibi can:ıvıır do~nnlnr da vardır. F~ 
kal, canavarlar orasında kalan kuıu da 
rllşlerini göslermeğe olış:ıbilir. Ana çocu
~unu tahammül olunmaz bir yük telfıkki 
ederek soknl!n bırakır \'C mektebe gön. 
derlrse mektebe mesuli)'el atfetmenin se
bebi ,-ar mıdır? Ancak, mektep de ana 
şefknUnln ve baba clddiyclinln devam el 
!iği yer olmıık gerektir. 

Çoctıaun tabll muhiti • aile, sokak, mek 
tep - inzlbııtsızsa :kabahati yalnız bir tara· 
fn tahmil etmek sadece haksızlık olur.,. 

CUMHURiYET 

Mütareke destanı 
A B1DlN Daver yazıyor: 

"Dir millet, ufqr günlerini olduğu ka
dar, hatıl nnlarclan dnl1n ziyade fellıket 

günlerini unutmamalıdır. Çünkil, knra 
günlerin acı lıatırası, ruhları knmcılar, 

insana ibret ve inllbah d(.'rsl verir. Ulr 
rlalıa ayni fclAkellere uğramamak için, 
lelik ve tedblrll dn,·rnnıru:. Fakat mil· 
tareke yıllnrı, bizim icio, yalnız bir fa· 
cia deni \·e karanlık bir gece değildir. 
Daha 19 Mayıs 1919 dan itibaren, mu· 
kadderalırnızın ufkunda önce bir fec.ir. 
sonra bir şafak, dalın sonra dn parlak 
bir güneş dolmuş; fncia yıllnrı, bir zıı· 
fer "e snndct devrile kapanmıştır. 

Döylece mnl:ırcke, en büyük ümitsiz· 
lik ve en büyük ümit günlerinin yanyıı· 
na yfirüclilğü bir tezat dc,-rl olmuştur. 

İşle şnlr Halük Nilınd Pepeyi, yenf 
neşrettili mütareke destanında bu te
zadı ~ok kuvvt'lle tebarüz cttim1lştir. 

Halfık Nıhad Pepeyi, hem kıymetli 
bir idare odıımı, hem ele ateşli bir şair· 
dlr. Bir zaman Falih Kayınnkamtıiıın• 
da bulunan, şimdi de Ankara UeleclifC 
rcb muavini olan Hnlük Nihad, d:ıh• 
r.vvel, "Çonnkkolc,, destanının neşretmiş• 
ıı ... 

"J\lülnreke Dcsl:ını,, flc cdebl~·atını 1• 
za güzel bir eser hediye eden şair Hat01' 
Nlhadı tebrik ederiz.,. 
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atmJata claie 
Vezin bahsi 

B lRÇOK gtlzel fotoğraf ve bir
kaç hiklye, makale ile çıkan 

l'oto - magcuin'in haziran sayıamda 
"Bebek'' adlı bir manzume var: ''Gör. 
mu,ttl Bebek bizleri yalçın tepeler. 
de, - germitti Hisar ufkumuzun \la. 
tOne perde ... ,, Güzel veya çirkin demi
:yorum, ol'UI ayrı mesele. Bunu yazan 
F.dlb Ayel'in kim olduğunu bilmlyo • 
rum; tap.t adını tanımadığıma göre, 
genç olduğuna hUkmedersem zanne. 
derim yanılnnş olmam. 
~ gazetesinde de Zahir Sıdkı

nm manzumelerini okumuştuk; Zahir 
Sıdlayı tamrmı, henüz gençliğin bq
langıcmdadır. Onun manzumeleri de, 
bu "Bebek" gibi, aruz vezni ile yazıl
mJttı. Demek ki yıllardanberi bazan 
zafer, bazen da tehdid edası ile savru. 
lan iddialara rağmen aruz ölmüyor, 
kendisine gençler arasında da taraf. 
tar buluyor. 

Bu gençler - yalnız Zahir Sıdkı ile 
Edib Ayel değil, içlerinde Munis Faik 
var, adlarını timdi hatirlıyamadığım 
daha birçokları var- Yahya Kemal'in, 
Faruk Naflz'in aruzu ile yazıyorlar, 

yani ıttrlerlııde arabca veya farial ~
kipler kullanmağa, vezne uyduracağız 
diye heceleri çekip büzmeye mecbur 
olmuyorlar. Tekrar ediyorum, maka. 
dım kıymetleri hakkında hUküm ver. 
met defll, 1adece bir müşahede. De -
mü ki tUrkçeyi bozmadan da aruzla 
ılir saylemek kabilmit ve bunun için 
de muhakkak bUyUk bir sanatldr ol-

maya lüzum Yokmuş. Hakikatin t1 
kendisi diye kabul edilmiş iddiaların 
yanlq çıktığını görmek çok hO§UDl& 
gider; imklnlar lleminin genl§liğini 

lııktr etmek akıl kln değildir, insan 
ergeç mahcub olur. 

Aruzla hece, uırlarca beraber ya
tamıftır, yine de yap.mumda hiçbir 
mahmr yoktur. Ahenk itibariyle, gll. 
aellik itibariyle, ili veya bu bakım.dan 
bu iki vezinden blrhıin ateklnden tta, 
tOn oldufunu hiçbir zaman kabul et
medim; ikisi de adammm elinde a
henkli ve güzel olur; beoerlkslzlerln e
lindeyse ikisi de ahenkalıdir, çirkin • 
c:Ur. 

Anızını, ıimdiye kadar birkaç defa 
nıeraiyesi yazılmıı olmuma rağmen 

6lmemeaine seviniyorum ama itiraf e. 
deyjm ki bu gençlerin niçin aruzla 

1Udıklanm da pek anlıyamıyonım. 
Doğrusu heoe vezniyle ve ya serbest 
Dazımla yazsalar yine anlamıyaca
lını. :Eeki mazmunları, eski teYleri 
116yllyeoek olduktan sonra aruzu da, 
hece \"emini de, serbest nazmı da ra
hat.uz etmeye bir lüzum olduğunu san
llUyorum. Bakın, Mustafa Seyyid'ln 

SutUven manzumesi için öyle değildi: 
o, aruzu yepyeni bir eekilde kullam. 
Ywdu, sanki &abama mahaus bir aruz 
lead etmiıti: ruhu ile, tekli ile taze bir 
itiz- &etlrmittl. Yazık ki devam etme. 
dl, eWyae de ben görmedim. 

BJr samandanberl edebiyatperver e
fendlJerfmiz an'anelere hürmet, mazl
ldn eaerlerine yakmdan allka göater
lllek afbl pylerden bahsedip duruyor. 

laz.. Gençleri aruza çal111Dağa f.etvlk 
etaeler ya! tilrkçede bir neo • kl881Sik 
edebiyat vücuda getirilmesi hiç de ia
'-ilmtyeoek bir eey değildir, bu yolda 

lllleı, allka ile kartılanacak eserler 
~- Fakat gençlere, öyle bir ite 
lhiueıer dahi, yine eskiyi tekrarın 
cJ.atru olmıyacağmı, yaeıyabilecek bir 
111 vtlcuda getirmek için muhakkak 
~,.yeni bir eey ili.ve etmek mec
""'11'11'tf oldufunu tekrar etmek lhmı. 
dır. Yolma aruz, heoe, serbest naz.mı 
llbt 16aler bot birer kalıptan bqka 

~~~ değildir. Hepsi ile de yepyeni, 
~ Çok ıben7.emekle beraber ondan 
-.aatnn batta, canlı, taze eserler 
::-k kabil oldufu gibi görilntltte 

hııl olan vuıtalarla bin yıllık 
~ geveleyip durmak da kabil. 

...........__ Nanalllıh ATAÇ 

kooırreye davet 
a~· H. P. Yohul Çocuküm luwuma 
oırli•· 1 il~ ~~nönü kolu B,aianlılından: 

Dlizin 11 Haziran 938 tarihine 
1 "8tlınn Cumartesi günü saat 14 te E=:no Halkevi salonunda yıllık kon

lifleri l'Bl>dacaktır. Uye arkadaşların teş-
rica olunur. 

~· . .. o ... ,. . r • ·~• 1 

l;Jt,a,6ec'daı 1~ 

( __ $....__IE_IH_i _I~ _D_IE _V E_M_l IE_M_IL_IE_K_fE T_T_IE~) - ~~!~!n::..•~:._a:_, 
Gümrüğün bitmeden N~vyork .. s~rgi-1 • . sınde Turkıye 
yıkılan yenı bınası Pavyooumuzsergıoıo 

Liman ldaresUe Belediye arasındaki lbtl- en gUzel yerinde 
IAlta nihayet Belediye dediğini yaptırdı yapılıyor 
Galata rıhtımı yükseltilme ameliyesi 

sırasında İstanbul liman idaresi rıhtı
mın Galata köprüsü başındaki kısmın
da bulunan ahşap ve köhne gümrük mu 
hafaza memurlan kulübesini yıktırmış 
ve rıhtunm inşaatı ikmal edilir edilmez 
gene rıhtım üzerine, fakat münasip bir 
kÖ§eSİne bir gümrük muhafaza kulübe
sini klrgir olarak inpyı taahüt etmişti. 
Liman idaresi bu taahhüdünde dunnuş. 
inşaat işi nihayetlenince, rıhtımın Mum 
hane caddesi üzerine dü§en kısmına kar 
gir ve modern bir bina yaptınnağa baş
lamıştı. Fakat binamn duvarlan çatıya 
yaklapnca belediye memurları gelerek 
binanın inşaatını, durdurmuşlar ve yol-

1939 senesinde Nevyorkta kurulacak 
ıar ve yapılar kanunu mucibince bu bi· olan ve iki senedenberi hazırlıkları ya
nanın yoldan on metre içeride yapılabi-

pılan ''Nevyork dünya sergisi,, nde 
leceğini bildirmişlerdir. Türk pavyonu projelerinin hazırlanmış 

Yolun on metre içerisi deniz olduğu 
olduğu hükOmetimize bildirilmiştir. Nev için ve belediyenin de elinde kanun bu-

lunduğundan dolayı 0 zaman liman i- york dünya sergisi Avrupa mfımessili-
darisle belediye arasında çıkan ihtilaf nin memleketimize gelerek yaptığı te
sonradan Denizbankla gene belediye a· maslar ve aktettiği mukaveleler ile ser· 
rasında devam etmiş ve nihayet beledi- gide ilk yer alan Avrupa devleti bulu

nan Türkiyeye sergi idaresinin mecca· ye elindeki kanuna istinaden binanın 
yıkılmasını Denizbanktan istemi,tir. Bi- nen bir pavyon vermesi takarrür etmiş· 
na bu vaziyette bizzarure yıkılmaktadır. ti. Simdi iktisat veldletine projeleri gel· 
Fakat burada nöbet bekliyecek ve bil- mi§ bulunan bu pavyon sergi esas bina

sı altında ve methalinde bulunmaktaroya ihtiyaçtan olan muhafaza memur-
lanrun ne olacağı henüz tesbit edilme
memi,tir. 

Veni Trabzon limanı 
nasıl olacak? 

öirendiiimize göre, hükumet liman· 
lanmız içinde ehemmiyet ve it faaliyeti 
noktuından Uç limanı evveli ve sür
atle yaptırmağa karar vemıiftir. Bu li. 
manlar Karadenizde Trabzon ve Zon
ıuldaıkta Çatalağ.zı ile Egede Menin 
limanulır. Bunlan yeni İzmir, Samsun 
ve tatanbul limanları takip edecektir. 

Limanlarımızın inpatı ve bütün ye
ni teaiaat ile takviyesi için yüz milyon. 
Jarca liraya ihtyaç görülmüttür. Yalnız 
Menn limanının yeniden yapılması için 
20 milyon lira masraf tesbit edilmittir. 
Bunun için iqaat her sene bütçelerin· 
den aynlacak tahsisat ile ve ceste ceste 
yapılacaktır . 

Bundan batka limanlarımızın inpatı 
için ikisi lnıiliz, biri Holanda, UçU Al
man olmak üzere bet bUyilk teklif ya. 
pılmqtzr. HllkOmet, paraaı takas yoliyle 
iSdenmek Ü%ere limanlanmızı bu gnıp
laıldan birine yaptırmak itini de müte
hasm bir heyete tetkik ettirmektedir. 

Bu grupların mümesaillerinden bir kaçı 
Ankaraya gidereke hUkQmetle temas
lara baılamıftrr. 

tık yapılacak liman, Trabzon limanı 
olduğu için buranın projeleri tamam
lanmıttır. Bu projeye göre yeni Trab. 
zon limanı büsbütün yeni bir tekilde 
ve ıimdikinden bir misli büyük bir ea
ha iberinde kurulacaktır • 

tnpata, limandaki gümrük binasının 

önünde bulunan rıhtımın giindofuau 
isikametine 700 metre, Değinnedere 

döküntüsilnün bulunduğu yerden de 

yıldız istikametine 250 metre uzatılarak 
baılanacaktır. 

Ayrıca Taıiskeleden Tarama hudu
dı.ıJuna kadar olan sahilde 400 metrelik 
biı: 00~ mılacak ve büyük liı1Mn 
battan bata taranacaktır. 

Bundan sonra limanda antrepolar 
gibi lüzumlu inpat yapılacak sabit ve 
aabih vinç teaiaatı kurulacaktır. 

----------------------·-----
Kömür ocaklarımız 
maki o eleştirilecek 
Bir lngiliz müessesesile bu iş 

için anlaşma .vaptı.d~ . 
Kömür ocaklarımızı makineleıtir- lan fobnkalarda bilyük bır lıyakat g&-

mek hususunda ''Tilrk Ticaret Ancniın teren Türk itçiainin, makinelqtirilecek 
Şirketi,, ile tnpterenin "Maden mü. Türk maden ocakçıhğmda da ayni ihti-
hendialiii Limited Şirketi,, arumda sas ve kabiliyeti ıöatereceli muhakkak-

yapılan miizakereler neticelenmiı ve tır. 

diln tehrimize tnıilli: firketinin bir "Bu mevzuda yakın bir iıkir edin. 
heyeti ıelmiıtir. mek üzere lderbal Ereili, Kozlu ve Zon-

lngilb mühendisler dün beyanatta guldak hevalisindeki kömür havzuma 
bulunarak ıunları aöylemiılerdir: gidiyoruz. Orada kömür itçileri için bir 

"- Türkiye maden sahalarında tat- de mektep kurulduğunu memnuniyetle 
bile etmek için tetkikat yapacağımız öğrendik. Mahallinde tetkiklerimizi bi-
'maden oeııklarını makineleftinnek u
sulO,, nil, dünyanın bir çok ileri gelen 
memlekeflerinde tatbik etmiJ bulunu -

yoruı:. Bunların batında Franaa, Belçi. 
~ Holanda, tapanya geldiği gibi, bit
tabi Britanya imparatorluğunun her 
yanında tesisatımız kurulmuıtur. 

''Her sabada, diler dünya memle -
ketlerinden geri kalmadığını göstermit 

olan TUrkiyenin, madencilik aahaaında 
da ayni tekemmWU temin edeceğine 

imanımız vardır. Seri adımlarla sana -
yileımekte olan Türkiyede, yeni kuru. 

-. 

tirdikten sonra Ankaraya gidecetu. 

Bir müddet de orada kalıp alilradar 
müeaaeselerle fikir mlldavelesinde bu
lunduktan sonra, rapcnımuzu huırla. 
mak üzere Londraya d8neceğiz. 

Az bir müddet sonra derhal iflerimi
ze baıtamak üzere cene celeceğiz. 

Hokkabaz 
Tonton amca 
ve yankesici 

dır. 

·Bunun içindir ki sergiyi ziyaret eden 
her ziyaretçinin ilk göreceli pa~ 
TQrlc: pavyonu olacaktir. Gene mukaW>o 
le mudbince, sergi idaresi tarafından 

inp ettirilen pavyonun dahili tertibat 
ve dekorasyonu Türk hüldlmeti tarafın
dan arzu edildili şekilde yaptmlacak
tır. 

Bu dekorasyon için iktısat veklleti 
bir müsabaka ~tır. Temmuzun on 
beşinde nihayetlenecek olan bu mOsa
bakaya iştirak edenlerin jrojelerini mQ. 
tehassıs bir jüri tetkik edecek ve kaza· 
nana 1000 lira verilecektir. Eter bun
dan başka istifade edilen projeler olur
sa bunların sahiplerine de münasip bir 
ikramiye verilecektir. 

Nevyork sergisi TOrkiye komiserliline 
iktısat veklleti müracaat komisyonların
dan Suad tayin edilmiıtir. 

YaJovaya 
aıaba vapuru 
hrıa ·11&babtan tl

baren tşlemete 
başlıyor 

Akay idaresiyle Şirket Hayriye ara
sında hasıl olan anlaşma mucibince. A
nadol unun en kısa yoldan Avrupaya 
nakil vasıtalarına yarar bir §ekilde bal· 
lanması için ihdas edilecek İstanbul • 
Yalova araba vapuru postalarının yapıl 
mauna yann sabahtan itibaren bqlana 
caktır. 

Yann ilk araba vapuru saat 12de 'Os
küdardan kalkacak ve Kabata§Cl ulra
dıktan sonra Yalovaya hareket edecek, 
saat 15,30 da Yalovaya vasıl olacaktır. 
Ak§8111 saat 16 da Yalovadan harket e
decek olan vapur saat 19,30 da Kabata
p ve 20 de 'Osküdara uirayacaktır. 

Paıartesi günleri saat 6,30 da 'Osldl· 
dardan ve 7 de Kabataştan hareket ede 
c:ek araba vapuru saat onda Yalovaya 
gitmiş olacak ve saat 11 de oradan hare 
ketle 14,30 da Kabataşa gelecektir. 

Bu suretle İstanbul - Yalova yolunu 
araba vapuru üç saatte katedecektir. Se 
ferler ıimdilik Cumartesi ve Pazartesi 
günleri yapılacaktır. 

Araba vapurlan eler müşteri olursa 
BQyQkadaya da ulrayacaklardır. 

-o--

Bu yll zelzele 
senesi oldu 
DDn de Denizlide 

bir zelzele blssedlldl 
Denizli, 9 (A.A.) - Dün akpm saat 

20 yl 20 geçe kuvvetli ve devamlı zelze
le olmuıtur. Huar yoktur. 

evvel, 1304 de "Maarif Nezareti celile
sinin ruhsati ile,, basılmı§ bir terbiye 
kitabıdır. 

Ayetlerden, hadislerden, All!me Ce
maleddin Ebilferec'in "Mevasimül-ömr., 
admdaki bir risalesinden ve Arabt dar
bımesellerden tercüme ve tertip edilmiş. 
Hem mütercimi de, DarütWim talebe
sinden Hersekli M. Kamil adında bir 
genç. belki bir çocuk. 

Bu çocuk genç muharrir "Beyam hal,, 
bqlığı altında, snf malQmatım genillet
mek maksadile, daha ana dili olan türk
çe inceliklerini öğrenmeden eser nqret
menin bir diret olduğunu itiraf ediyor, 
özür diliyor. Fakat ne kadar garip bir 
tecellidir ki 1304 de bir çocuiun öıür
ler diliyerek neşrettiği bir risale bugün 
pyaru dikkat bir tarih vesikası olmuJ
tur. 
Zamanımızdan elli yıl evvel mektep 

ve aile,~ §U esaslara göre yetiştir
mele çalıprdı. 

• Ana baba çocuğunu '31ıştırmak j. 

çin, çocuğun arzu ve gayretini kuvvet
lendirecek müklfatlarda bulunmalıdır. 

Fakat sıkmtJ ve yorgunluk verecek de
rede çal11tımıamabdır. 

• Arama da bir ev idaresinin nasıl 

döndürüldüiü gösterilmeli, ölretilmeli· 
dir. Zira her §eY çocuklukta ölrenilir. 

• Çocuia temizlik, abdest, namaz öl· 
retilMidir. Yedi Y8§IDJ geçen çocuklar 
bu hususta kusur ve ihmalde bulunur
larsa kendilerine dayak atılmalıdır. 

• Çoculun terbiyesi beş yaşından bq
lar. Zira çocuk beş yaşmdan itibaren iyi 
ve kötüyü ayudeder. 

• Çocuklar oynarken bakmalıdır. Ele 
bap olanlar, yüksek sesle konupnlar, 
arkada§lannı himaye edenler, büyüdük
leri zaman da Amir olac:ak olanlardır. 

• Ana baba, çocukları beslemeğe, her 
türlü sıkıntıdan korumağa borçludurlar. 

• Erkek çocuk balil olur olmaz, vakit 
geçirmeden afife ve bakire bir kızla he
men evlendirmelidir. Bunu ihmal eden 
ana baba, çoculun bu yQzden illiyec:eii 
suç1arm ortalı sayılırlar. 

• Ç".ocuklan, fuh§iyat ile ülfet etmi1. 
kötü tıynetlı çocukları, kon~
Jıdır. 

• Yüksek tahsili evlenmeie tercih e
decek olan çocuklar pek azdır. Binaen
aleyh oilunu mütenasip bir kız ile ev
lendirmek lüzumunu iııkıt edecek olan 
babalar da pek azdır. Yalnız olullarma 
olur olmaz bir kız almamalıdırlar. Kn 
için prtlar: Afife olmak, dindar olmak. 
kanaat sahibi olmak, aklı yerinde ol· 
mak, içtimai vaziyeti kocasmdan utanı
lacak şekilde a§8iı olmamaktır. Bet 
çeoit kadm ile evlenmemelidir: 1) Gök 
g~Q ve dilini kötü sözlere alqtmnq 
olan; 2) Çok uzun boylu ve kuru olan; 
3) Çok ihtiyar olan; 4) Endamında mil· 
tenasip olnuyan; 5) ç.ocuklu olarak dul 
kalmq olan. 

• İnsan balil olduktan otuz beşine ka
dar §ebabet devresindedir. Bu devrede 
nefis ~ galebe ça1mala ulrqma
hdır. 

• Bu t;t~lardaki gençlere sabır ve me
tdllet l'\zlJ?'.dır. Şehvanl lezzetlere karıt 
metin olan pbıemret metholunur. 

• Sabır ve metanet ferahlık verir. in
sanın gözünde §ehvet vardır. Bu ise teh
likeli bir derttir. Bir hatuna bakmak ib
lisin ·zehirli bir okuyla yaralanmak gibi
dir. 

• Bir gençte kusurlar, gayet kıymetli 
bir kuma,ta lekeler, yırtıklar gı"bidir. 

• Aileden intikal meşru maldan ft 

meşru kazançtan gayri şeylere gözü ol-
mamalıdır. Rqat Ekrım KOÇU 

Lehlstanın 

Yahudi 
aleyhtarhğı 

GDnden gDne kuvvet 
buluyor 

Varpa, 9 (A.A.) -Nuyonaliat U· 
lebe. Krüori rektörilndeıı Univeniteye 
yahudi talebe abnmamamu ittemifler. 
dir. 

''Gauta Polska,, Polonyadaki yahudi 
aleyhtarlığının ırkçılıktan ileri ıetme
yip yahudilerin mücadele ve rekabetin
den dolduğunu yazmaktadır. 

Zopot müesseselerine yaftalar yawı. 
tınlarak yahudUerin girmesi yauk edil
miftirı I 
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• tLıt tedrisat mtlfettlılerl ıı.tbııdlkf 
,.ı bauM ..,., Mdan .oma tayin 
............... Gad .,....,.. -...ıı-

DliARDA: 
• Adlerfb Relılclmllarw Ranel~ lfllfs

lerln adedi artmıt ehlulunn ileri slrerek 
if bulma elldnlD hlhsisatmlD bir IDllJ'ar 
375 ndlyon dolara çıkanlmuını mebu. 
... 111edfllılden blddıtır. 

• Amerikada tek fl7&Uı MY8k malua
tır; 1N1111AP 1..,._111 

.......... _Ü tbe- 1anft &ıradan b&,le ,,,,_ oıaneall ut-
~· ,........ mamaya kanır "Yeraeleri 71dndea. Ja-

llmdlll •eya .-ı ...ıelNlletMI aQ 
mull mekrept.rdea ,..... ellulan tut· 

re, _.ct.ı olmln adt ,_. 8ıt10il9 •e ponyanın senelik b11&1 bet milyon do
Bqiktq ciheUerin49 ....,_......._ ı.tan len •uı.caıtır. 
lııal rilNlhMI ............. Pı.a. Mlliye- • W&ltlr dla 7..ıt lnet eJı;ld PJ&Jili-
ı.rde tlelıl lılııllna .. ......,_ ollla. Mrl W ebait&Jr. 
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• YUGOStAftA'ıua Aôanı Mflfl A- aeıa. 61....._ t.a.ıas lilllrmlf w ~ 
c.BOYlf ........ ı,.ı ..... )'llbdcl9 tellrL 
miH .. leoek ft .......... ec .. Ur. Re- nota bitanfltluııa A'fnllHI amlı• n 

..,.. 1811111 kia bft71k ehemmf7etlni 
ftbu •• oocalan d8D Aabndm tehrl- bmı.sa ka7de71ena1ştir. 
lllfıe ıefmfı 'le 8efırada harelet efbdf- • Almaayada ısterlfk lrftıaeffala mah-
lerdlr. ~ .-re ~ llübnMI .. 

• ILKOIUL ....ntndet'lllhl 4t Ma 11- Jtaw BaUllH lllAldy.a. ....... ta
ra lain *lındf rn... aadDı ftfllm• taflndla .,......., meaft nll ıabMlll,, 
le baflanmı,tır. 90 bin lira ..... --.O •M•"Welstedlr. 
umlan ile. tahaluıl ~an, • Pransu Mebosan meclisi, dtın Glle
ba HDt Tetftfp ftfllmfeUıtrl bellf delll- den sonra fbtJyar ltçllerfn tekatldtlne aft 
itb'. Ntllf tırlsrtrhd ................. Mka-

.. ClJIOmRtTrl'bf 08 hetfaef ,..ıd&- ..u bu .. "'* .. h• ... Mr k-.ı 
................. talth -· .. ,,....... ........ -.. .,.... ........ 
lan yan mtlsabü9'1 ltta w me•tepte 
\lrkçe, ...... ,,. •• """ JJuaw ~· MUfJeriai i&Ulüla Ubal ..,......,... • ı.,ws .. .,. uaaretlnia biWrdlllat 
........,..ada mtlrekhp Mr lleret lnı- fA1n ıa.o-. lıl'Um.U Amerlb Blrlefik 
~. dn!edertadeıl 400 UJ')'ll't lltnl daiQ9 

• llALU1' memJaederladea llleeek tartt ftftlllttfr. Ban111'dn • il 11efif 
• .......,. ftt llerlıtde Trôıon .. Jlan 'Yfl diler fkl yt)zll de hususi ebenls IO· 
.... sm ......... , ftMJed l*'9 mG- pnal ollleaklır. 
ilrll • 'la.a. .._ ft ....... .._. • Franaada Pirene clnrmda Plerftt b
tm-1 .,......Jel _.. .. ..._ .,....,,.. fuyooaada bir YllC>nda bulunan ıoo tlfe 
lır. Kii& bir samanda bir netJceı'• nnla. atd pfkrit tuıa aıeakltt dolayı.O. fnfi· 
t:alı tnalt olmunütldll'. JA etmftdr. V8'08dn çWıa selda11 ,.. 

• Dmttz T1e1teC nıGcltlrl Jdtlt M'eo- ı.r &dıul9 1t11J7011 • ........, " o ef
Clet'in Kar1denls ulıfllerfadekt tefkftl.. •atda lnllunaa ~ llaçlflllala lsı....,.,_ 
rtndta tollfl. Main Jlma11ı1tıı1 en iyi Jardır. Yeımlt lö ~bir lhUJll' b-
1* ... olfılSell • ._,.,. ft U-a oamadllmdan bu ıuıantan sehlrleaerek 
....... bdr ............. 31mfltfGr. 

• INB1SARLAa l..,_.Ddea illnlmb• • Tunus'ta tlmeadlter ft telefon bat-
pcak _ IMIDlll'lana JJlteal Jauırlammfbr. Jmlll tallrlp 9d9 ıı JWll tmdf edil
~ bnaaana .... ha tlnml;reler ........ 
Jilrlka caa penlanaclall •erdeeettlt. • Amerika atbman mecllai, iDMD b-

• ÇIPrÇI ........_ Jıcırmut tela ha. çırma meseJelerlnl tahkik etmek Gsere 
D'laaaa il,.. ,amda Jledl.,. mla. ıso bin dolarlık bir kredi tesfıfnl Jcabul 
._. dlecektlr. K..-. lln. ._ U7de etmlttir. 
_... bir hkti IMdaaoak 'Yfl ber olftlçl • BodeQa'daa caald AlriUya alder-
mallannı çiftçi meoUllae l»DdlneekUr. ten denbe dflten tn,nls askeri llnare-

• ADLI Tıp mleaııalala' lllfNltfll liala loiad• bukman altı klflden Mpd
laalbel nponaa lllN. bir ...... t 1MC ............. ~ a· il 1. 
imi .ff#I _.... ...... .,.,._.lll.ll leldller. '1iıJINftl ~~ ~f olanlar Jwın 
Hen deli olanlano •JUı bir hayli fak- tanareJl hem de altı eesedf haJmat ol-
.. lfUr. dukluıaı lıaber 'ftrmiflerdlr. 

• BJU.RDtYB südUuaıa maqlanaın • RlJJter AJansınm CebeHltllrıktan bll-
J;a 17dan ltil>ana eaud79t mlldlrlGP dirdlllne ııtr.. llardl. llodapur, Habot, 
bltçesfaden Terllmtd kanJattırlmıftır. Bostll •e Akil• laaills harp 1t111Uerl Jılal
Jfalbakl enııd791 blteelfne lnma dlllr tu- tan llbnek Gsere Cebel&ttanttaa •Jnl
.._ koauJllUlllllftı. aa ftdJ'9t tbıerlDe llllfllrdır. Bu ıemner denfı tontrollae 
meımrlar bD q •ı.,.ıuım .........,. 1ft1nk ediJOrladı. 
n ~edl79P mlrMaat tılm'tlwdlr. • l'nmacla Akdpn Pnua ıaetaı-

• INBlSARL.Ul tdanal fiyatlarda J1Dl n1a ..ı.11>1 8u1 llorM dihl Jinal N7 Ue 
Aten tendllt yıpm ... brar •mnfftlr. Bil Pruıaı& abd.mis\ azalılıu aeçllmlfllr. 
ÜUA taraP •• Bter 11C1111ı~. Smn- Knli78fçl flklrlerl m6dafl8 eden lforaa 
1MD11dn ...... __.. nmf de IDtlrt· na ftkfrlerl Fransıs tral banedını ttra
leceldlr. dan tanlp edllmedlll libl kendisi bto1lk 

• llACAJl ...... dla .,....._ ......... L •Dllilhra. de mabttm edllralttlr. 

•ıe1n11twA11Un7alltndfdr.<:ekBat- Amerlkada 
..... Gnıtr w 97 ~ dla 

·:-.=~:~.=~ t*lml· Kaçırılan çocuk 
u lüendenmdaa ıelmlt ft la at Jk Ha d ti b k I 
..,,..... ._ ..,. toptı ...... eo-ao n. r a ar ıra ı an 
"' ll'Ulllda ........ l 

• BAv• J0111n ....,1 ...... .._ paraf & e 
ıea balunan eski tataııbuı han kanun sDrmemltler 
nld Ruan Fehmi umma mldtlrllle • Jllaml, 9 (A..A.) - K.0.cak 11a1at 
..ı.ten tQln edDmffffr. , 

• VAUPLAR tclalwlnln tekattlerlte Cuhln c8HCU Prenoe den 1>1r ~ 
llJlamına it 1J11k ... Jknaaa trnüae metre maafede caıııar arum4a bu-
_..... ...._ ....... o'ftD'. Mut • ıamnuttur. Halbuki buadan bir haf-
719 oa lteflllCI 11111 llllaa,.a W.cübr. ta eneı bunl&n IJIJtlk •ır itina ile 

poUa tarafm4&n taranmıttı. 

4RABER - ~==::;poelMl=:::ı.=ı...e.------ _______ ıo.n-•dlWf ___ -_u_•_llİİiİ..._ 

Hariciye Habeşistan ve civarı için 

u"!~n~i.rı~!tibi 1780 tarihli para 
MDzakereıer ıçın basılıyor 
Berllae hareket 

edecek Londrada bu .ene basılmakta olan lea\e IÜtA ecubl ,.._ ,.ıl 
bir para,a ı 780 tarihi atıımu. garip halk paca aymaaq ve lıSaim& Talu il

~ ıo (H•1lll)-Almmıya ile d•lil mldid Dahe pdhl, bu madeni t•'tdr· 
yapılacak yeni ticaret aırJqmaaı i~ 

paranm il%erinde o .ıımanki Awıturya BuıQa, Acleade, hdanda ft Km! 
mflsallereltr• 1Mı •JJD eonua doiN kraliçesi Mula Teruanın retml bu1ua· deaia uhilin4elli Arapmemltlr.etJldade 
Berinde tıqlanacaktır. Hariciye V&- mahıkfd. .,. Habetiltaada IMı J*& pgaelltıtlr. 
ktJetf OeıleJ ldlretetf Ntamıı Meıw • 

Bu, "'Tmler~ ilmini tapyan paradır Mu.t..-ıre bikGaleti ele h p1n11 lml 
•atioibmaa betkımklrdiakl lleyed, •• dOn-"'- 1.:.. bir -rinde •ecmediii laoma.kta .ıaruret akmeJıde4S. ... .,.1·--~ S.taaba.. ı---~ ı- ·--
la 20 tinde de latlmblllıılal Beriae ı.a- halde, buı lncilb mGatemlekelerinde 8on ~ ba ...w..derde 
n&t etlecmıtir • Ye Habetiıtaada bundu bap& paraya -r.ıer,, ualmıfbr. Belddea ,_. lhml 

itibw edilmi • oluıaca bunlar ViJtuda ~ ln-
11.,.r, ~- laıldtll mllddct yoı ıiltere de oradan alırdı. BUSila .ile, iL 

saıfllldl, tkarlarwJll tam.a bulu • Bunun •*'11. oradaki mtiaUmlelre 1 JMt deliflklik dolaJlllJie, lııa pldlan 
..-•• ft1arm Jwal dl ı 1•)a 1ıroaal- baJlmsm, para olarak,~ '"1au ta. lnclltere ııuı,or, ıa:.ı,a dıl, Ha-.....ı 
lllBllll lltedllded ialqla1 '-* e4e- lllfllff oım..ctır. O ıamew•rbeıf, meın içia Ja.m. olu taıerled onda ...,.._ 
alıdr. 
AlılluJa a. .u ıt:ueltnk w-

cak demet •fJldınia TUm6 :a.111 
....._ Zllllll. ~ • .,. Merkez ••-f•a Cdıil' a. T•kofta AJauln 
da•lll .... pli cllılıl1tlr. 

Sütten ve 
mantardan 

zehirlenenler 
Adanada da 9 kiti 

zehirlendi 
Adana, 9 (HUMlll) - ktanbulda ol

dufu ıgibi elitten aebirleame hlıJIMli 

düıı AcJanada da c6riUm0tdk. 
Hemen hepei ayni mahallede olmak 

kere onu kili ~tikled aitten aehirlen 
mitler ve deıbll memleket hutaasine 
bJcfmlm'IJ11dar. Hastanede aehlrle • 
nenler cilçltlkle kurtarılmqtır. 

Milddeiumumi'Hk twhJrilr.wta cidlmit
tlr • .zehirlenmeye lebelıiyet verenler 
~. 
Mantardan zelil rlenealer 
ıamtr. 9 (Haur) - Beydafmda 

iki lgf, brct.n toplayıp~ ma
tarlardan .ıehirlennritJenlfr. ZaftDdar 
......,.. ladclırıJmltllll'. fakat kurtan
ı..,ıuK ........ 

Oes..._ Odemif ara,lednde de .ıtı 
kiti mantardan nhirlenerek &lmOfler • 
cL 

Çin - Japon 
harbi 
~ _,.,.,. t ,.,. 

lanıbay, 9 (A.A.) - Hanbudan 
bildlrildijine , • ., IOll Wta arfmc1a 

Mlaacbal demlrJola 1aoJunca •rı.,. 
Japon kuvvetlerinin ileri hareketi yeal 
'* mllda ile bqdlan•p: 

Geriye veJdlmeJrte olan Çin kuvvet-
leri Çenıçue w ~ an.,..,tN 
muhtelif Hdlerl dinamltJoe ataqJar w 
h aaretle em.-, 1UJa bolmatJardır. 
Japon takviye kıtalan 
Hankukeu, g (A.A.) - Yan resmi 

Çift membaJannclan bUdfrlldfllne ,ere, 
maJlllD on bqinden huiranm llçlne 
Jralu mahtdf cepllelere alnc1erllen 
Japoa tüftJe 1Dt1Janam mecıım11 bet 
78s 1ıiu ftnmttit. Çin baıbiye wa
ntbda .... atatiltiklerine ılre k 
- adar Cine ilal1lf Milen Japon .. 
ked miktarı Wr mil)'OQ 30 1ıhı ıesmet
tecUr. 

ispanyada hatırdan 
lngiliz gemileri 

_. ..,_,.,, t tlld4• 1 dm bir eey aö1leml1ıe1 Flkat .,_ fl)l
Jar da gtllttyurtar, ltaJyanJar da gttm.. 1111. lapmyol hududundaki Franml or-
yorlar, .Amerikanlar da.,, dularma ba hududa teca..a. edemlr her 
Bir de Fnn11s pmlll bom- ...,, • .,,derhal-. Bli""'an .mrinl 
balandı wmüt bul1111U.)'onaa. 
Valaıaaiya, 9 (A. ~) - DeniaD li. Diler taraftan tam kadlaiu bir h4r 

manında Brilba imıiııdeki Framıus cmn mo.ı hudut dtarmda balmmkta 
gemisiııJn l>ombardmıam neticesfnde w bu filoya meuup ta11ae1et, milt&t 
altr illl mmtff ft altı ktll ete ,..alan- madl surette karakol VBlifell ll5nDektr 
mJlbr. c:tir_ 
)'al'lllanan ve ilen llJllltder F.raalıo emrindeki taJTUeler 
Parf8. 9 (A. A.) - Alfkınteclea bil. Banelona. 9 (A.A.), - 1938 M.tm-

dfrlldijine glSre, Van.kok t1111lndeld claıı .Mayıma kadar eıir «lilmif olan 
lngmz destroyeri mezkGr Umanı gire.. dOpan tanaıeleriıün adedi baldnnda 
rek Dd glhı evvel l'nnko tayyareleri nepdiJen Jeni bir l'elllll 'nlltlda 31 ltal 
tanlmclan bombardıman edflen Dd in- yan, 13 Alman ve iki llp8llJOl bi))are
glllz tfcant pmtetntn arumcla aemır. cisiııin esir edilıniı n1duldan bitdiril• 
Jemfltlr. ~ mektedir. 1938 Jamrpwniaindm SU" 

DestroJV lnımnıdanı bu bomhardL batma kadar iki ltaıyan. bir A-. .,. 
lllUI. baklanda talıldkıt yapacaktır. dört lSIJ8ll10I f:lir ediJmitti, Dapwmn 
Kumandan İspanyol makamatfle tema Araaoo'dald taarrazu. Mart aymda bat' 
I& gelmfttf. DeatroJW bcımbardmıan. laıqtır • 
da ~lenlerie yaraJanan1an lııgntereye Notada *'- deniliyor. "G&tllyoc 
getirecektir. ki ha dM9 emamvla ecnebi tanaec:fc 
IQ,Ute,re .gene 1avq dav.ra- isin miktarı mOhha aan.tte·-... 
nac,kf ltabu taıyarmlerjn mittarı Ull • 
Londra, 10 (A. A.) - Bul pollti- 1937 -1erindekilerine faildir. o aene

kacılar hilldhnetin İBplLD.J&Cla. baha • Jeıde esir edıq İtalyan ta~ 
!- fnıWa ticaret gemilerlDhı m8dL IÜD mDrtan 28 kU. Netrdlmil cıllll et" 
faıSJDda c&terdill betaattm dola11 kama mzaru lta1JU1D nwlalmlell bil 
memnuniyetsizlik göstermektedirler. hassa 1938 senesinde hfwdQmipir. B1L 
Lord Halifab timdi Bampalaia'de aene zarfında 36 ttaıyan tayyanıcill f/ll 
bulunan w blylk bir Dıtlmalle Julfta edı'lnrifth. 
IOllmıda Londraya d&ıecelı olan Çem. 1938 aenesilJLde lapanyol ta)')anClled-
berlayn ile avam kamarasında yapaca- Din adedi eksı1mip. Mart DA M.11111 
lı beyanatı hazırlamat Jcin tema ha- devresinde iki lspanyoı tanliedli 
Jlnde bulumnaktadlr. ediJmittiı. Halbuki Kbunumli ft Şii' 

bi haber alan mahfellerde l67Jen, batta dört lspaDJOI tanaredli eair 111111'! 
dfilne gire llapeldl J'ruldstJ.ı her. mıp.., 
hangi bir tekilde Dl1ltazamr edecek o- -----------~ 
lan bir tedbir ittDau tdifİneeine mua
rmbr. 

.Bu mahfeller !ııgmz aiyuethılıı t, 
taJya ile doetluk ft fnctUs • !ta!Jan 
ttDUmm ta_lldi]a esalanna da,.ıuh
tmr illve ey!emekt.ecllrler. 'Bnndan an 
lqıJditma tn:-e JngtJtere ~ 
ba11111a11 ecnebf g&ıtUIUlerbl prl alm
ması için ufrqacakbr. 
Fnnaaoıa bombardmaaa me
aeleal 
Parla, 9 (A.A.) - Badn .eden aoa 

50 tonluk har 
tayyaresi 

Amerika blyle 
tayyarelerden 

lllo yapaeak 
VqiDataa. 9 (A.A.) - BahriJ'8 

nti tube1i 41 tolılm ,.Atladk dlaDCnı 

Kadınlar 
Ve 17 Ye 18 pftanadald 

Çocuklar 

Yapılan tetldkatta palan plmır 
9'1'nmu ~ ft binaenaleyh •---ı---t-.-h-----
pkil• ftdJe1 mcatı aJdılrlan ftkit m 1 an 
çocuiun ölmill oldufu anlaplmakta • 

ra llllbc•n meclllhıde Bqwldl Dala
diye, mebılllann Arijedeki tayyare hl· 
diltleri bakJrmcfaki ban lll8llerine ce
vaben ıpPlald beyanatta bnhnwıMt" 

tur: 

eietenincle blyot bir dem bi)faaf 
ha yapmak fibindi ddalcmu ilik!.,... 
tedir. &a Jmi t.nue 50 tan llBllP 
da ol-* W hiç Jlr9 inn ... .W,,, 

Frmılstddan Jfafti',e Pftp 
attir. Tanme en iDii elltBn lllllllllS1 
.......... olacak ,. mtlftttebatr ı• 
fiden ibaret olac:übr. Eler ~ Bir ıene ,daha ıreee 

çalıfbrılablleeekler 
Anbnt 1 (AA.) - it bnununun 

3 ilnctl mM1ıl•I ~ unayiden 
1&yılla illetle lteaenlıııld pce1qiıı ça
hpul•1LU ....... 17·11 J?t •mcla
ld ld w eA• tılUllr ili Mr ;att M 

kadın itçileria bir ... mtlldetle eeJdU 
&ibi ıece illedadl ~ 50 
inci maddenin UdDcl bendi lllbatne 
tnllbn mm•nd isin flrllmlt n bJfl
yef, Anadclu ıjamı 'f'altulle 11 had· 
rzıa 937 tarihli taribli psetelercle .. res
mJ tebUI,. aretlnde n•ecJDmlt ldt 

Bu lslD, a,nl ıamm.. ldM4ea 17 
ı.adran 939 tarlblne bc!ar ......... 
........ ,.ı .... aaatı1ımttn"· 

ffbg 1m\llld bin nrt.t Vekl!etl ta
ftfmdm &8rlDecek IGll!la Gserine ban 
~ lıü; ..... tiııb111 ec111e-. 

dlr. il . Kaf'ıa oentcll •alu~ulu l&lllU Ol• sua erı 
duqa llırlemlt teı.utıh hallncle ldl. 
Doktor, Ollllltın aebebllll taJln etme
nla lmkluıs olctuıuma 861lnllttlr. 
Ancak hlo bir oeblr ve flddet Heri 
göı1ltmemlfttr. 

Kam10n toförtl. fldJel necat 1Bte
J'91l mett11b11 lıen41tlnlD 1uc1ıtmı 
ve bunun tctn 4• on bin dolar aldı
tmı itiraf etmlpe de eocutun kaet
nlmuma Te Gld8rllmntne ttttrak 
etmedlltnl aöylemltttr. 

Verilen fld7el ucatm tamamı 
Prenctton m.,-n baJace9fncleJd 1•r· 
ele 01411111 &tbl baluamqtar. 

- prl .... laillr. 
ihtar: 
U5 ve clalaa aplı ,..,.ki 1m ve 

erlrek itçilerla latr ne -* Gluna oJ
Mlll 1anay1 ft1erln4e sece saı.tmıma· 
lan mutlak IUl'ette 1111' m .. 

imtihanlardan 3nce 
Talebenin ellne 
nual 11etml1tl? 

Mesuller 
cezalandırıldı 
Ankara, 9 (A.A.) - Haber aldıiJ

IDI%& ılre, bu J11m. ildaci aı&T torula
nadln (imtihan euallerinbı) bir Jmmı. 
nm ..avdan ance talebe tanfmdlD aı
nalJdllinin ..._,_ lserlne bakan-
.. ..,~ ,aptmlaa taJıldbt 

DttkeJemnlt ft IOndana ............ ~ 
tNDua &6Jıderilmlll ltue aWraclar o. 
luJudan mesulfJ9deri tahakJruk eden 
Jer balt1rmcla lc1Wm lrumt ••mele 
yapdacaktırı 

Wltrl iyi llttlceler .m 
emeler içinde ba tlPtm 15 ~
bir ftlo Tlcdda ptlri)ecektlr. 

1938 yaz seyahati 
18 TDlllUZDAR ID ACUS'l'OSA 

85 GDn Akdeniz, A.vropa ve Balkanla 
13 LiMAN, 8 BOYOK ~ 8 MEMLEKET 

Birinci apar, Wriaci olıel, ~ zlll, ,...., IWİlcl IMtld tim ....,._ ....... 
T. L. 290 



ıo HAZlRAN -1938 

Teksif ectıımış 
Güneş şuaı ile 

tedavi 
Birçok memleketlerde, teksif edil. 

miş güneş §uamı tedavide kullanmak 
için mUteaddid teşebbüsler yapılmış 

ve muhtelif aebebler bu tecrilbelerin 
muvaffakıyetle sona erebllmesine ma. 
ni olmuştu. 

1934 senesinde, Teodozya. Fiziyote
rapi Enstitüsü, güneş şualarmm tek· 
fiı t için ibrak noktası uun mesafede 
bulunan hususi bir reflektör vücuda 
getirmek suretiyle meseleyi halletmış 
ve bu usulün tatbikına muvaffak ol
muştur. 

Bunun üzerine, cild, kemik, mafsal 
ve periferi sinirleri hastalıklarının tek 
sif edilmiş gtineş §Uaı il~ tedavisi, Kı. 
nmın mi.ıh telif ~hirlerlnde ve Bur. 
yata • Mongoli'de Ulan • Ude ısehrinde 
tatbik edilml,tlr. 

Bu tedavi usulil ile, bllhuea ekze
maıım ve gerek basit gerek kırmızt 

lUpüs ueklinde her tUrlü cild veremi. 

nin tedavisinde bilh&.!81. mükemmel 
neticeler alırunııtır. Teksif edilmiş 
gtine§ şualan, çok eski de olta, kuru 
veya yaş her tUrlü en ina.dcı ckıema. 
yı mükemmel surette iyile@tinnekte • 
dir. 

Teksif edilmiı güneş GUaı tedavisi, 
romatizmada, kemik ve mafsal hasta. 
hklarında yüıde 90 nispetinde iyi neti· 
celer vermiştir ki çok mühimdir. 

Sinirlerdeki hastalıkların ayni usul 
ile tedaviainde de iyi ve müabet neti. 
ce niıbeti, yUzde 82 gibi bir raka.m 

· göstermektedir. 

Şurasını çok enteresan olarak kay. 
dedelim ki, glineş §uaları flo tedavi 1 

alyanın camdan geçerek lçeıi girdiği 
bir oda dahilfnde de tatbik edilebil • 
ınektedir. Kırımda bu Buryato - Mon
ıoli'de yapılan tecrübeler, bunu çok i .. 
yi isb:ıt eylemiştir, Bundan başka, 
muhtelif artritler ile elaemayı, kıoın 
'5 derece soğukta tedavisine teşebbüs 
olunmug ve bu da mükemmel netiee • 
ler vermiştir. 

l'eksif edilmiı güne, fU&larmm tat· 
,bik aahaaı daha şimdiden çok geni§ 
bir mahiyet almıesa da, Sovyet ilimle
r! halen mevcut imkanların çok ufak 
bir kısmından ancak istifade oluna • 
bildiği kanaatindedirler. Bu ilimler 

b~ yeni tedavi usulünün daha geniş 
bır sahada tatblkı için araştırmaları. 
na ve tecrllbelerlne durma.dan devam 
eylemektedir. (Ta.a) 

Halk ııanatkArı Na. 

HABER - :A&un PQlfB8' 

A RTiSTL iK! •• 
Bizde çok suiistimale uğramış olan tiyatroculuğu 

ve varyete artistliğini sıkı bir kontrola tabi 
. .. tutmak faideli bir iş olur ! 

Bundan bır muddet evvel, memleketi- - _ _.,.... · "Vay efendim, tiyatro ik 
mizd ki b ·-ı- f tr ves ası soru. 

e . U. un ıya O ~tkarlannı, luyomı~ bu nasıl §ey?., diye kendi SÜ. 

v~~~ecılen, okuyucuları ıç~e . alacak, tununda baştan başa aleyhte bir yazt 
bir tıyatro sanatıcarı.ar ~~etı,, ~ donatım~. Biz bu yazıyı görmemiştik. 

muştu . . o. zaman, cemıyet reısı cemıyetın Fakat cemiyetin genel sekreterliğini 
gayelerını gaze~~erde §(>yle izah etti: pan Fatma isminde genç bir bayan ~~ 
yük 

Buakteeşkk~ün kurulmasında en bü.. tee55ir bir tavırla getirip gazeteyi bize 
. m ·sat, bırçok olur olmaz kimsele. gösterdi ve: 
rın sahenye çıkmalarına, halkın tiyatro - Anlamadım dedi Muharri be · 

ğl kl . . . . , . r Y nı. 
ve e ~ce zev ennı ıstısmar etmeleri. çin bu satırları yazmış. Bizden başka 
ne manı olmak, hakiki sana~arl.arı hima bütün memleketlerde, hatta en yakın 

ye ve onlara yardım etmek, ihtıyaçlarile komşularımızdan, Yunanistanda Yu-
y~dan allka~ar olmakur. Bütün Tür goslavyada, Romanyada, bütiln a~istle. 
kıyed.e çalışan tıyatro saı:ıatkArları: var- rin cemiyP.te dahil olup, hüviyet varaka. 
yetecıler, okuyu~ar cemıyete dahıl ola. sı alması işi fevkalade sıkı tutulmakta. 
caklardır. Ve bütün sanatk!rlar cemiye. dır. 

tin hüviyet varakalarını taşıyacaklardır. 

Cemiyet dışardan buraya gelen artist. 
!erle de meşgul olacaktır ... 

Cemiyet ıeisinin izahatı karşısında, 

böyle bir teşekkülün kuruluşu bizi cid
den memnun etmişti. Çünkü, bizde tiyat.. 
roculuk perdesi altında, bilhassa memle. 
ketin iç taraflarında yapılmadık kepaze. 

lik, ve yolsuzluklar kalmamıştır... O 
kadar ki, nahiyelerimizden, kaza!arımız
dan, hatt~ vilayetlerimizden bir kısmı, 

hudutları dahiline, tiyatr°'-"tl, varyeteci 
ilh. gibi artist ismini taşıyan kimselerin 
girmesini menetmek mecburiyetinde kal. 
mışlardı. Çünkü, birçok cinayetler, reza. 
!etler hep bunların yüzünden oluyor, ka. 
sahalarda, köylerde aile yuvalan yıkılı
yor, ocaklar sönüyordu. 

Yani bazı tiyatro gruptan! - Artık 

bunlara tiyatro demek doğru olursa -

geçtikleri yerlerde kolera mikrobüildan 
çok tahribat yapıyorlardı. 

Tiyatrocu ve varyeteci kadınların; gö. 
ıü kapalı, uslu başlı ~oluk çocuk sahibi 
aile babalannı ba§tan çıkardrklan, ba. 
zan da mi!thiş bulaşık hastalıklar aşda
dıklan az görülmüş vakalar değildir. 

Hiç şüphe yok ki, bütün bu kötülükle. 
re sebeb olanlar, hakiki artistler, hakikt 

tiyatroctilar değildir. Bunlar, şuradan, 

buradan, hattl umumhanelerden bu işi 

Tı1rk li)'atro sanatkôrları birliği genel 
sekreteri Bayan Fatma 

kendilerine meslek edinmiş bazı adamla. 
nn toplayıp, varyeteci ve tiyatrocu per. 
desi altında dolaştırdığı insanlardır. 

Ortada kontrolsuzluk yüzünden, ayni 
vaziyet senelerce devam edip gitti. Niha

yet böyle bir cemiyetin kurulmuş olması : 
velevki ihtiyacı tamamen kar§ıhyamı

yacak bile olsa, elbette bizi memnun et.. 
meli idi.. 

Artistlerin hüviyet varakası taşımağa 
mecbur tutulmaları, hakiki artistlerle. 
kendilerini artist perdesi altında saklı. 

yan münasebetsizlerin biribirlerinden 
ayrılabilmesi için en güzel çare olacaktı. 

Cemiyet işi Slkı tuttu~ takdirde, fev 
kalAde kirletilmiş olan artist isminin 

temize çıkacağı. ve hakikt tiyatro grup
~armın, memleketin her taraf mdan, hal 
km ve idare adamlannm itimatlanm 
tekrar kazanarak rahat rahat çabpbiJe. 
ceklcri muhakkaktı. 

Fakat geçen gün, cemiyetin mesaısı 
bir muharrir arkadaşı nedense sinirlen
dinni~. 

Buralarda, cemiyet yalnız artistlerle 
meşgul olmayıp, perdeci, projektörcü, 
dekorcu, gişe memuru, kontrol veilh .... 
gibi tiyatroculu~n ve varyetecilik ikinci 
,.c üçUncü plAnda kalan müstahdemini 
de kendi çerçeveleri içine almakta ve 
bunların da cemiyete dahil olmalan mec 
burf tutulmaktadrr. 

Artistlerin artistlik haysiyetini kesre
decek bir hareketleri mesela kadınların 
yakışıksız bir hayat geçirdikleri görülifr-

se, cemiyet onlardan artistlik hakkını a
lır ve bir daha hiç bir iş başı, hiçbir kum 
panya direktörü kendilerini istihdam e. 

demez .. ltşe bütün bu hakikatler, ve u-
zun tecrübeler geçirmiş memleketlerin 
kurduğu sistemler meydanda dururken 
bizde yeni k"Urulan cemiyetimize hücum 

etmek artistlik perdesi altında bir yığın 
rezalet yapmalarrnı önlemeye çalrsmamı 

zı tenkid bilmem ne derece doğru olur .. 
Bize kalırsa bayan Fatrnamn yerden 

göğekadar hakkı var .. Aritslik işinin, 
ve artist ünvamnın sıkı bir kontrol altı· 

na alınması cidden lhımdır. Hatta. but 
phst teşebbüslerle kurulmuş bir c:mılye. 

tin de tek başına bu işi başarması çok 
güç olacağına göre, devlet de, yeni cemi. 

yeti himayesi altına almalı ve onun me
saisini sıkı bir kontrole tabi tutmalıdır. 

HABERCi 

şlt, Hakkı :Ruşen ve 
ıırkadatları 

\'eni Taryete nu. 1Kısa söz söyDDyeın adam Çocuklar korosu •• 
moralıırı, iki oyun 
tıirden: Birinci o. 
~·un: Atkın ölümü 

dram 1 perde 
ikinci oyun: Sonsuz 

~E\'GI kamerli 2 perde. Dan!!, solo, düet 
' 3 r)·ctc. l.oC'alar 100 her yer 20 paradi 10 

~~h!arm gUllerle süslenmesi <:s'd 
....::-:a_rın bir tekcrrUrUdUr. F&kat, 
~modelde görüldüğü gibi, ye· 
l\UJ~.alarda bu güller o BCkilde ko
ka~ur ki eskilik namına bir §eY 

'l"naJnıftU'. 

U LUSLAR arası 11 bürosu 6irektörlüğüne Amerika-
lı Con Venan'ın tayin edildiğini gazeteler yazdı. 

Bu zat pek az aöı söylemekle şöhret kazanmıştır. Bir gün 
Amerikada cumhurreisi Ruzveltle beraber yemek yerken 
Con'un mütemadiyen 8Wltuğunu gören cumhurreisi: 

- Con, demiştir. Siz uzun zaman Cenevrede bulundu
nuz. Milletler cemiyeti hakkında fikriniz nedir? 

Con üç kelimeyle ceva.b verdi: 
- Bu mUeeseseye taraftarım. 

MUkllemeyi uzatmak için Ruzvelt: 
- Fakat bu müessesenin f aydaaıa, hattl zararlı oldu. 

ğunu eöyliyenler de var. Buna ne deniniz? 

Deyince kıaa sözlü diplomat: 
- Doğnı dil§UnmUyorlar derim. demiş ve yemeğin 

1011una kadar ağzını bile açmamıştır ... 

~ 

Çocuk mu, posta 
pake ti mi? 

B ER.Ml.NGAM'm bir ailesi var. Erkek, eehlr clVL 
rmdaki bir fabrikada çalışır. Çalıetığı fabrikaya 

her !labah gi!nendlterle gidilir. Amelenin Uç yqmda bir of. 
lu da VR.rdır. Baba her sabah leine giderken çocuğunu be
raber alır. istasyona kadar yürürler. Sonra yavrusunu 
tekrar evine getirir, trenine yetişmek ii7.ere istasyona 
d8ner ... 

Bir sabah, evlerind'3ki saat geri kalmış. Baıba oğul 

~ye yürüye istasyona kadar geliyorlar. Bir de ne gör
.;unler: trenin kal~masına ancak on dakika var. Uç yqm. 
da~i çocu~ eve kadar yalnız dönmesine imkan yok. Ço. 
cu6U eve kendi götUrse bir gündeliğinden olacak .. 

Amele derhal istasyondaki posta gişesine bqwrur. 
Ço~uğunu bir posta paketi gibi evine göndermek i&ter, ço
cugu tartarla.r, sırtına bir kağıt yapıştırırlar. pul!arlar ve 
canlı posta paketini ailesine teslim edilmek üzere müvez. 
de verirler. 

p ARtSTE sık sık konser veren bir çocuklar korosu 
var. Bu korodaki ~uklamı en kUçUğü be§ ya

şında bir erkek çocuktur. Tavırları çok ciddi olan bu çocu
ğa arkadaşlan Mösyö Viro diye hitab ederler. Ayni ko. 

rodaki kız kardeşi Luset altı yaşındadır. En büyilk hem. 

şireleri olan Yivet on yB.§ına yeni ginni§tlr. Amcalarının 
oğlu Piyer de yedi yaşındadır. 

Bu çocuklar musikiyi çok seven bir ailenin evlidıdır. 
Babaları bir fabrikada ameledir. 

Benizleri aapean olen bu yavrucuklar hayatın gUçlilk· 
lerle dolu olduğunu bu yaşta öğrenmiılerdlr. Babaları u. 

zun 7.8.Dlan ipiz kalmı§U. Evde doymak istiyen yedi bo. 
fa.a olunca işsizlik çok korkunç bir şeydir. 

1tte o vakitler bu dörtyavru panayır yerlerinde sabah
lara kadar şarkı söy;iyerck hem kendilerini, hem de anne 
ve babalarını bealemi~lerdir. 

O günden sonra çocukların şöhreti artmış, birçok kon. 
serlerde, birçok tiyatrolarda, hatta barlarda p.rkı söyle. 

miılerdir. ~n hafta bu yavruları parla radyosu davet 
etmif, bu 1Uretle bUtiln dünya çocuk koroıunun, iki sesle 
söylediği besteleri dinleınl§tir. 

Çocuklar radyoda ielerlni bitirdikten sonra mösyö Viro 
hıçkırarak ağlamaya başlamış ve niçin ağladığını soranla. 

ra kesik kesik "annem .. hasta da ondan,, demi~tir. O vakit 
radyoda bulunan direktör ve artistler bu hasta anneyi iyi
ce teda.vt edebilmek için aralarında iane toplamı§tır. 

* 13 ün uğuru. 
R UEN'de bir delikanlı pazar yerinde bir dükkan. 

dan 13 muz çalarken göriılmüş ve yakalanmıgtır . 
Tabıt delikanlıyı mahkemeye verdiler. Hırsız 13 gUn hap
ae mahk6m edildi. Yalnız mahkeme ibu cer.ayı yeni bir 
ısuç ioleyinct.ye kadar tecil etmiştir. 

Fr&naızların uğursuz nydıkları 13 rakamı ıbu delikan-
lı i~!n uğurıuz değilmie demek oluyor.. l 
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Bir maharacay-; g~r ";'er~ 
En büyük 

ünvan 
Yazan; KARA DAVUD 

Ünvan, rütbe, pa • 
ye ve nişan aristok. 
ratlann pek düş. 

kün olduğu şeyler • 
dir. En abus surat
lı, en hoyrat müste. 
bide yeni bir ünvan 
bulunuz. yahut mu. 
rassa bir nişan uza. 
tınız, derhal yumu
şar. 

Dün, bir İngiliz 
Maharaca Şemsir mecmuasını karl}-

Balıadur tmyordum. Bir ~ 
gözüme ilişti.: 

Hind Maharacalanndan bazılanna 
imparator altıncı Jorj bir takım yeni ün. 
vanlar ve sallhiyetler bahşetmi§. Bu me. 
yanda Baroda Maharacası da 21 topla 
selamlarunak şerefini kazanını,: 

Mecmua bu zatm resmini ve Unvanla
rını neşrediyor. 

Bu ünvanlardan biri şu: ''Ferzendi 
hası devleti f ngilişiya ... ,, 

Bunun türkçeye tam tercümesi şudur: 
0İngiltere devletinin ÖZ oğlu ... ., 

B&roda, 2,200.000 nüfuslu bir Hind 
memleketidir. Yani nüfusu, Arnavutlu.. 
ğu,ı aşağı yukarı üç misli vardır. Maha.. 
racanın payitahtı olan şehir de ufak de. 
ğildir. 100.000 nüfusludur. Böyle bir ye
re hükmeden adam neyle öğünüyor? tn. 
giliz vatanda~liğiyle. 

İngiltere devletinin öz oğlu demek, sa. 
dece İngiliz vatandaşı demek değil mi. 
dir? 

Baroda hükümdarının. Hindistanda 
göğsünü kabartarak taşıdığı bu ünvana 
lngilterede 38 milyon insan sahip bulu
nuyor. 

Ama bu hal lngilterenin Baroda raca· 
sına kıymet vermediğine delalet etmez. 
Medeni zeka, "Vatanda~ .. kelimesinden 
daha sihirli, daha aziz bir ünvan yara· 
tabilir mi? 

Fran•adan b••k • bir 
yatak lsUyorum 

Fransızlar, kesenin ağzını açtılar, bü. 
yük masraflara girdiler. Hariciye nezare. 
tinin bulunduğu Kedorsey binasında iki 
daireyi, gayet kıymetli tarihi eşyalarla 
fevkalade muhteşem bir tarzda döşedi

ler. Bugünlerde Fransayı resmen ziyaret 
edecek olan İngiliz kralı altıncı Jorjla 
kraliçe Elizabeti burada misafir edecek. 
l<:r. Şu Fransızlara zeki millet deriz Genç 
kraliçe majeste Elizabetin odasına kimin 
yatağım koymuşlar bilir misiniz? 

Mari Antuvanetin. 

Fransız tarihinin bedbaht hatırasını 

taze Hint imparatoriçesinin yatak odası. 
na bir kabus gibi sokmak hırçın bir §Ska 
olmasa bile herhalde gaddar bir gaflet. 
Fransanın, güzel kraliçeye bir başka ya
tak tedarik etmesini tavsiye ederim. 

KARADAVUT 

Yeni Neeriyat: 

Aygır Fatma 
Bu öyle bir romandır ki kıymeti, an· 

cak okuduktan sonra anlaşılır, Eseri ev· 
velce okumuş olanlar diyorlar ki: 

(Aygır fatına) Osman Cemalin en gü· 
zel eseridir. Osman Cemal Kaygılı, Ay· 
gır Fatma da göstenni~ ol dulu muvaf · 
f akıyetle §İmdiye kadar yazmI§ oldufu 
bir çok est>rlerinin çok fevkine çıkını'· 
trr. Sevginin muhtelif safha ve istihale· 
!erile kadın cesaretinin umulmaz sahne
lerini g6!teren bu romanı okuyuculan· 
mıza ger;-tkten Nr samimiyetle ta\'sire 
·ederiz. Fiynh 25 kuruştur. 

._ Dr. IHSAN SAMI 111F 

Tifo aşısı 
Tifo ve paratifo hMtalrklanna tutul· 
mamak için te!liri kati muafiyeti pek 
emin, taze aşıdır. Her eczanede bu

lunur. Kutusu 45 kurustur. .. ................. . 



&IZU 
Yazan: Gcrald Kclton -7- Çeviren: F. K. 

Siz haqaiımdan qeçmiş, arkanızda 
kapkara bir qece bırakmıştınız 

- Diln akşam geldiniz demek? Ben 1 
de öyle ..• 

Otomobil seyahatinin bir rekor teş· 
kil ettiğine kani olan Güssi güzel mu
hatabında hayranlık eseri görmeyişi· 
ne üzüldü: 

- Ben sizden çok sonra yola çık· 

tım. Hem takip ettiğim yol da çok 
anznlıydı. lki yol arnnmda çok fark 
var. Buna rağmen geldiğim zaman 
hiç yorgun değildim, gece gazinoda 
bir kaç saat oyun oynadım. 

- Bravo! Burada dosUannız var 
sanırım? 

Güssinin beklediği böyle bir sual
di. Fırsatı kaçırmadı: 

- Maalesef hayır. Tek başımayım. 
Geldiğimdenbcri kimseyle konuşma· 
dım. Yalnız ihtiyar dostum Mordavnt 
müstesna ... Fakat o da bana arkadaş 
olacak çağda değil. 

Genç kızı bu isim alakalandırmış 

gibiydi: 
- Dostunuzu gazinoda mı gördü· 

nüz? 
- Nereden kcşf ettiniz? 
- Keşfettiğim bir şey yok. J{eşfc-

dcmediğim için sordum. 
- Evet gazinoda gördüm. Siz de o

rada mıydınız? 
- Ben mi? Hayır. Ben oraya gire

mem. Müessesemiz müstahdemlerinin 
kumar salonlarına girmesi yasak. 
Dostunuzu orada bulmanız iyi tesa
düf olmuş, yalnızlıktan kurtulmuşsu· 
nuzdur. 

- Pek az konuştuk. Zavallının ha
li fena; hayatını kumarla kazanıyor. 
Eski bir binbaşı için gilç bir iş değil 
mi? 

- Hazin! 
- Evet, ben de ayni fikirdeyim. İs-

tese vaziyetini düzeltebilir. Bunu ken· 
<Hsine anlatmağa çalıştım. Nafile! 

- Siz geldlğini?.C göre onu kurta
rabilirsiniz. 

-Evet. Fakat kabul ederse... Ya
nn bir arkadaşım gelecek. Onun Mor· 
davnta sözü geçer. Çünkü Dcnis onun 
akranı ve arkadaşıdır. 

- Anlıyorum. lyi düşünmüşsünüz. 
Güssi, IUzumundan fazla Mordaı.'llt

tan bahsedildiği kanaatile lafı değiş
tirdi: 

- Sizi burada bulmak benim için 
hakikaten fevkalade bir talih meslcsi. 
Dedi. Sizi bir daha hiç görmiyeceğim 
den endişe etmekteyim. "Siz hayatım 
dan geçmiş, arkanızdan kapkam bir 
gcco bıral.-mı§tmız!,,... Bu şiir, ama 
benim değil; mııamaf ih gene şöyle 
güzel... Ben şairim, biliyor muydu-

nuz? Bir şiir kitabım neşredildi. Si.ze 
bir kısmını veririm. 

- Teşekkür ederim, büyük bir 
zevk ve dikkatle okuyacağımdan e
min olabilirsiniz. Fakat şimdi sizden 
ayrılmam lfızım, affc<jcrsiniz işaret 
ediyorlar. 

- Beni böyle çabucak yalnız başı· 
ma bırakıyor musunuz? Bu akşam 
yemeği beraber yesek nasıl olur? Si· 
zi arabmln istediğiniz yere götürü
rüm. 

- Mazur görünüz. Bu akşam mcş· 
gulüm, yazacak mektuplarım var. Na 
zik davetiniz için bilhassa teşekkür 
ederim. Sizi yarın burada belki görü· 
rüm. Şimdilik Allahısmnrladık. 

Güssi öğleden sonra genç kıza yak
laşamadı. 

Olga Bcdruşka fevkalade bir sükse 
yapmıştı. Yaşlı, göbekli ve saçsız 
başlı kimselerden bir çoğu birdenbire 
yüzme dersi almağa lüçum görüyor, 
gençler kızı bitmez tükenmez ping 
ping veya voleybol partilerinde alı· 
koyuyorlardı. 

Güssi, mahzun mahzun oteline dön· 
dü. Bir müddet oturup somurttuktan 
sonra gene dışan çıkmaktan başka 

çare göremedi. Vitrinlere bakarak so
.\akta dolaşmağa başladı. 

VI 
Güssi o akşam ycm<>~ini de yalnız· 

en. :,oedi, arkadaş bulamamıştı. Yemek 
ten sonra iki laf konuşabilmek için 
Mo:-davntı bulmağa karar verdi ve 
gazinoya girdi. 

Umumi salonlarda dolaştı. Mord· 
vantı göremeyince hususi salona geç. 
ti. Burası, :..z parayla O)''llanan kumar 
cılarm bulunduğu umumi salonlardan 
çok farklıydı. Fakat harpten evvelki 
resmiyet kalmamıştı. O zamanlar yu· 
muşak yaka ile içeri girilemezdi. 
Smokinsiz birisi salona girmeğe te
şebbüs etse zavallıya deli derlerdi. 

Halbuki şimdi beyaz fanilli panta· 
lonlu erkekler, plaj kostümlü kadın· 
lar salonda dolaşıp duruyorlardı. 

Monte Karlonun eski ananeleri hep 
değişmişti. Yalnız bir anane, kumarın 
sonunda daima gazinonun karlı çıka· 
cağı hakikati değişmemişti. 

Güssinin o gün sansı üzerindeydi. 
Olga Bedruşkn isminin harflerini"': sa· 
yıp 12 rakamı üzerinde oynadı ve 
koyduğu bin frank bir misli arttı. 
Bu kadar kara kanaat ederek diğer 

salonlara geçti ve bu sef cr Morda vn. 
tı buldu. Fakat yanına yaklaşması e. 
pek güç oldu. lriyan iki seyirci, Mor
danvtın arkasında duruyorlar ve yer-

~•ııııınlJının~umırn:JamD11lil!liLmlm ... lf 
alakadar eden vesizdcn başka herhangi bir kimseyi sıkabilecek 
olan birtakım siyasi mülahazaları anlatacağım. Beni dinledik
ten sonra uzun zaman diışünUrsünüz, icab ederse size altı ay 
mühlet verebilirim. Siz, istediğiniz kararı vermekte tnmamiyle 
SE>.rbcstsiniz; sizden istediğim fcdak{ırlıklara razı olmazsanız red 
cevabınızı kabul edip bir daha sizi rahatsız etmiyeccğim. 

Bu nutuk başlangıcını dinleyince gerçekten ciddileştim ve 

}erinden ve kımıldamak istemiyorlar. 
dı. Güssi onların ikisininarasından 

geçmeye teşebbüs etti. Nafile! ncza • 
ketle: 

- Pardon. Dedi. Şuradaki zat dos
tumdur. Kendisiyle görüşmek istiyo -
rum. Müsaade eder misiniz? 

Hitab ettiği adam istemiye istemi • 
ye biaz yana çekildi. Mordavnt ise 
Güssiyi görünce fişlerini toplıyarak a. 
yağa kalktı. İkisi birden Amerikan 

bara doğru gittiler. Tuhaf tesadüf; i
riyan iki adam da bara gitmek için en 
münasip zamanın geldiğine hükmet -
miş olacaklar ki onlar da bizim iki ar. 
kndaşın ynnıbaşına yerleştiler. 

Güssi yine Mordavntı bir gün ev . 
velkinden daha düşünceli göründü. 
Çok sinirliydi ve arasıra iriyarı adam
lara endişeli nazarlar atfediyordu. 

Güssi: 

- Çok yorulduğunuzu sanıyorum. 
Kumar zevkli olabilir ama, sizin gibi 
saatlerce oynamak sinirleri müthiş 

surette harab edici bir şey olsa gerek. 
Demin ben birkaç dakika içinde on 
bin frank kazandım. Sizinle bu paray
la ortak olalım mı? Karı paylaşırız. 

- Teşekkür ederim Güssi. Ben yal. 
mz oynamayı tercih ederim. Zaten bu 

gün fazla oynamıyacağım. Beraber 
dışarı çıkıp biraz hava alalım mı? 

Kazinodan çıktılar. Meydanı geçip 
Paris kahvesine oturdular. İki meçhul 
adam peşlerinden çıkmıstı. Onlar da 
ayni kahvede bir masaya oturdular. 

Mordavntın çok sinirli olduğu bes. 
belliydi. Çok konusuyordu, fakat zih-

ninin başka yerde olduğu anlaşılıyor. 
du. Kendisini avutmak için gevezelik 
yaptığı sanılabilirdi. Güssi bunun far. 
kında değildi, o Mordaımtı ala1<a ile 
dinlemekle meşguldü. 

Gcceyarısma kadar konuştular. lki 
esrarengiz adamda gitmek temayülü 
sezilmiyordu. Güssi ile Mordavnt tek

rar kalkıp kazinoya girdiler. Mordavnt 
oyun masasına geçti ve arkasında 

mahut adamı bulmakta gecikmedi. Mu 
hal Güssiyi sinirlendirmişti. Fakat 
meçhul adamlar bir şey söylemedikle
ri için onlara arasıra sert sert bak. 
ınakla iktifa etti. Berikilerse buna al. 
dırış bile etmediler. 

Mordavnt çok onyamadı. 
- Haydi artık gidelim Güssi. Bu 

gün çok yorgunum. 
Kalktı ve fişlerini değiştirdi. Kazi

nodan çıkarlarken Güssiye dönüp: 
(Sonu var) 

kendisine: 
- Söyleyin, baba, dedim. Çeviren: NJ 6=.!I ıru o Da tD 

-24-"Devlet nciamı"' bak bana neler söyledi: 
- Evladım, bugün Fransa, yann neye varacagı belli olmı. 

\ 
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Yazan: M a S a 
Aafa tası 

ikiye 
bir karpuz gibi 
ayrılmıştı 

-30-
Sert bir sesle cevap verdim: 
- Benim uykum yok. Yolculuğu 

düşünüyorum. Yarın Rusyaya vapur 
var. Gitmiyecek miyiz? 

- Hayır! Rusyaya değil, Yunanis· 
tana gideceğiz. 

- Ben Yunanistana gitmemi 
- Ben de Rusyı:'Ya gitmem l 
- öyleyse pasaport masraflarını 

veri 
Nonik cevap vermedi. Dudaklarında 

alaylı bir gülüş çiçeklendi. Bu gülüş 
bozuk asabımı büsbütün bozdu. Gözle 
rim karardı. Elimi cebimdeki usturaya 
götürıdüm, bağırdım : 

- Gülme 1 Öldürürüm seni!.. 
Kulübenin içinde isli bir lambanın 

ölgün ışığı titriyordu. 

Yastıktan başını kaldırdı. Kumral 
saçları ne güzel bir taç olmuştu başın· 
da .... 
Şuh ve çapkın lfü kzıhkahadan son

ra: 

- Sen, dedi, beni nasıl öldürebilir· 
sin? .. Bir şey yapamazsın! Benim sev-

gilim değil misin sen l İnsan sevdiğine 
kıyar mı hiç? .. Seninle Yunanistana 

gideceğiz. Çalışacağız, para k<ıı:anaca· 
ğız, eğleneceğiz, mesut günler yaşıya
cağız. 

Yatağın kenarına oturdum. Elimi 
avuçlannın içine aldı. Okşadı. Sonra 
yanaklannın üstüne koydu, yanm ka· 
lan uykusuna daldı. 

HEVENK Gi Bi ELDE ASi Li 
KA LAN BAŞ 

Nonik beni ne kadar seviyorsa, ben 
şimdi ond:ın o kadar nefret ediyor
dum. Burnu~da kan k.ckuyordu. Gö
zümde paradan başka bir şey yoktu. 
Ne kadın ve ne aşk 1 

Artık karanın karardı: Çare yok 

Nonik ölecekti, öldürecektim onu. Be

limdeki tabanca ile öldürmek işime gel 

miyordu. Sesin duyulacağından ve ya

kalanacağımd ı:ın korkuyordum. 

Yavaşça kapıyı açtım, dışarıya çık

tım, kulübenin etrafım tdolaştrm, din-

ledim. Ne insan vardı, ne köpek ... Ses, 
seda yoktu etrafta ... 

Kapıdan girerken, kulübenin önün
de büyük bir taş gördüm. Şöyle- bir 
yokl,dım. Çok ağırdı. Fakat ne olur
sa clsun kucakladım, kulübeye daldım, 
hemen ver ettim Noniğin kafasına! .. 

Bir feryat 1 
Müthiş bir çığlık! 
Hala kulaklarımı yırtıyor ve bey-

l 
nimde uğulduyor bu acı feryat f., 

Kafa t"°.ı.ı bir karpuz gibi ikiye ay 

rılmıştı. O haliyle yataktan fırladı, 

Yakama sarıldı, bir taraftan da bağı· 

rıyordu: Gene o -.:ı=ı feryat, o müthit 
çığlık 1 

Yakamı elinden zorlukla kurtardım. 
O, hala bağırmasında devam ediyor· 

du. Vaziyet tehlikeli bir hal alıyorldu. 
Biran evvel işini tamamla.mc:.k, para 

torbasını alıp savuşmak lazımdı. Aklı· 

ma ustura .geldi. Hemen cebimden çı

kardım. Sol elimle saçlarından tutmak 
istedim. Fak-..ıt elim kafa tasının içine, 

sıcak pelte gibi bir yere girdi. Nihayet 
saçlannr elime dolaya bildim. Ve bil· 

tün kuvvetimle usturayı ensesine bas· 

tım, tıpkı bir ldestere gibi çeke çeke 
kestim, baş bir dakika acnra elimde 
hevenk gibi asılı kaldı. 

YO RIYEN CESET 

Ses hala kesilmemişti. Durmadan 
çığlıklar kopanyor, gırtlağırldan hala 
karmakarışık sesler çıkıyordu kesik 
başın! 

Güç beia kesik başı elimden fırlat

tım. Yere attım. O acı, hrnltıh sesten 
kaçıyordum. Kapıya doğru atıldnn. 

K<•pıdan çıkarken şöyle arkama dö
nüp baktım, gözlerime inanamıyaca· 

ğım geldi, hayret ve korku içinde kal· 
dım: Noniğin başsız vücudu beni ta
kip eıdiyordu. Kesik gırtlaktan oluk 
gibi kan fışkırıyordu. Korkudan tüy
lerim ürperdi, küçük dilimi yutacak 
gibi oldum. 

Bnşsız ceset arkamı bırakmıyordu. 

Ben gidiyordum, o da arkamdan geli· 
yordu. Böylece beş, on adım yürüdük
ten sonra bir taşa çarptı, bir kütük gi· 
bi devrildi. 

Bu korku, heyecan arasında yatağın 
oltm:iaki para torbasını almayı unut· 
tum. Usturayı bir tarafa fırlattım, ta· 
bancayı bir tarafa attım ve ne~ye gi
deceğimi bilmeden, düşünmeden, karar 
vermeden, bilmediğim sokakl.2Jrın ka· 
ranlıklanna daldım. Ne kadar gittinı 

bilmiyorum. Nihayet, etrafı tel ile çe'I 
rilmiş bir bahçeye atladım. Bir köşe
de büzüldüm, uyumaya çalıştım. 

Bilmem <ifadan ne kadar zaman geç· 
ti. Kendime geldiğim zaman hatıraınt 
zorladım. Akşamki sahne gözümün Ö

nüne geldi. Kesik başın hınltısı hali 
kulağımda çınlıyoı1du. 

(Devamı var) 

lf-• •M·ll·J:M!DJ•J;IWtl•M 
kan itaat, baba nüfuzu ile başlaı·. Kral, bizim hepimiz deme~· 
tir! Kral uğruna ölmek b~r insan için kendi uğruna, ailesi ~~ 
runn ölmek demektir; çünkü kralın temsil ettiği Devlet gıb 
aile de ölmez. Her hnyvanı idare eden insiyak vardır, insaıı1ıı: 
ki de aile fikridir. Bir memleket zengin ailelerden; umumi ll". 
zinenin, servet, şeref, imtiyaz, istihsal hazinesinin müdaf91 

sında azasından her birinin menfaati bulunan zengin aileler: 
. . k 1 d t ••t bıl elen teşekkül ederse kuvvctlıdır: yo , ara arın a esanu . , 

lunmıyan fertlerden, her birine tarlilasını muhafaza cdebılr11 

yan tehlikeli bir vaziyettedir; bunu ancak kralla üstün zeka sa
hibi birkaç kimse biliyor. Fakat kral, kolları olmıyan bir baş
tır; tehlikeden haberdar olan o feraset sahibi adamların da, ha. 
yırlı bir neticeye varmak için kullanılması litzımgelen kimseler 
üzerinde hiçbir nüfuzu yok. İntihabatın ba.'.ıımıza musallat et
tiği o kimseler, birer alet olmak istemezlermiş. Gerçi değerli 
dikkate layık adamlar; fakat binayı sağlamlaştırmak hususun. 
da bize yardım edeceklerine cemiyeti tahrib işine devam edi
yorlar. Hasılı, şimdi yalnız iki fırka kaldı: Mariyus fırkası ile 
Silla fırkası. Ben, MAriyus'a karşı Silla'ya taraftarım. lşte va

kesmekle bütün aile babalarının kafalarını\· kesmiş oldu. Bu· 
gün artık aile yok, ancak bir takım fertler var. Fransızlar, 
bir millet olmak istemekle, bir devlet olmaktan feragat etti-

si şartilc başlarında ~a yedi kişi bul~uş, ~a ?ir kişi bul~ 
muş, önlerine düşen ıster Rus olsun, ıster Korsıkalı olsun v 
öırış ctmiyen fertlerden müteşekkil ise zayıftır; o zavall11 

v d .. zl u)fıf bir gün ellerinden tarlalarının alınacagını a gormc er. ; 
vaffakıyct e~de edemediğimiz takdirde memleketin hali ~: 
kötüleşecek. Ortada sadı-ce ceza kanunları ve vergi kanunl 

ziyetin umumi manzarası. 
''Tafsilata gelince: İhtilal devam ediyor, kanuna yerleşti, 

toprağa yazılı, kafalarda yaşıyor; kralın yanında bulunup ken. 
disine öğüd verenlerin çoğu da, artık askeri, parası gözükmü
yor diye, ihtilali yenildi sanıyorlar, bu yüzden ihtilal bir kat 
daha kuvvet buluyor. !Kral çok zeki bir adamdır, işin hakikati. 
ni görüyor; fakat günden güne kardc.c;inin adamlarına kapılı~ 
yor, onlar da pek süratle ilerlemek istiyorlar. Delki iki yıl bile 
yaşamaz, rahat ölmek için dö eğini hazırlıyor. 

lhtll~Iln en yıkıcı tesirleri hangileri oldu, bilir misin, ev· 
ladım? aklına bile i:'elmez. 1htillal, XVI ıncı Lui'nin kafasını 

ler. Babadruı kalan maim evlatlar arasında müsavat üzere 
paylaşılmasına karar vermekle aile fikrini öldürdüler, vera· 
set vergisini icat ettiler! :r~akat üstülüklerin zayıflaması, küt· 

lenin kör bir kuvvet edinmesi, sanatların mahvolması, §ahs! 
menfaatin hüküm sürmesi için zemin hazırladılar ve harici 
istilaya yol açtılar. 

"Şimdi iki yol var: Devleti ya Aile üzerine kurmak, yalrnt 
şahsi menfaat ürerine ~urmak, ya demokrasi ya aristokrasi, 
ya münakaşa, ya itaat; ya katoliklik, ya dine karşı kayıtsız· 
lık. 

İşte vaziyetin hül8.sası. Ben, halk denilen şeye karşı, bit· 
tabi gene onun hayrı içın, mukavemet etmek istiycn azlıkta· 

mm. Bir takım alıklara gene Orta • Zaman derebcylcrinin hu
kukunu tesise calışıldığı söyleniyor; hayır, biz Qevlct ir.in, 

Fransa'nın hayatı için çalışıyoruz. Temeli baba nüfuzuna da
yarunıyan bir memleketin hayatı, emniyet altında değildir. 
Kademe kademe mes'uliyetler silsilesi ve ta krala kadar çı-

ya paranı, ya canını! Dünyanın en ~licenap ~cmleketindc ]l~ 
l~rin hiç bir hükmü kalmıyacak. Bır takım şıfa bulmaz Y11 t 
lar açılacak ve bun1ar üzenilc bezenile genişletilecek. Bir :,,, 
re herkes birbirini kıskanacak: yüksek sınıflar birbirine ır 

ı ·· · 1 k ti · d ·· vı· old rışacak: arzu arın musavı o ınası, uve erın e musa ~ 
ğunu 1..annettirecck. Ötedenberi üstün diye, şerefli diye tıı~ 

1 
mış ve böyle olduğunu isbat etmiş her ne varsa, burjuaıı~ , 
dalga halinde istilasına uğrayacaak. Bin kişi arasında en ~ 
sini bulup çıkarmak kabildir; fakat hepsi de-.ayni kisveye. o~ 
:,•ağılık kisvesine bürünmüş Uç milyon haris adam arası~ tJi' 
bıı· şey bulup çıkarmağa imkan yoktur. Bu muzaffer ıcU el 
karşısına müthiş bir kütlenin, arazi sahibi köylülerin çıl< fi' 
ğmın farkında bile değıl: yirmi milyon fcddnn canlı toPrd 
iti yiirUyecck, muhakeme yUrUtrncğe kalkacak, hiç bir ~l') el 
nnlamıyacak, daima daha fnzla lstıyccck. her şeyi kapatB 
elinde de büyük ve kör bir kuvvet bulunacak ...• 

fDevamı var}. 
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Kıymetli süvarilerimiz, zaferlerine 
ıayık tezahüratla karşılandılar 

Galata rıhtımını hıncahınç do/... ~ Subaylarımız, kendilerini boğaz 
duran on bin karşzlayzcz arasında se- ~ rinde karşzlayan HABER muharririne 
viçlen ve heyecanından hüngür hün- ll bügük zaferlerinin ihtisaslarını 

Dün önle-

uzun 
~! gür ağlayanların; aslan/anları kucak- i! uzun aıılattılar. Merasimden sonra 

/ayıp öpenlerin haddi hisabz go.1<.tu ~~ kahramanların aile/erile de konuştuk 

1Us müsaba7<a1armda Eyüh ônciı marıia atlar7.:cn ..• 

1tanbul dün en heecanlr günlerinden 
birini geçirdi : 

Nisandanberi Avrupada beynelmilel 
m:iabakalara iştirak için şehrimizden 

aynlan binicilerimiz muvaffakıyetli bir 
turneden sonra büyük zafelerle memle
ketlerine dönüyorlar. Beraberlerinde 
d:inyanın en büyük atlr spor müsaba
kasının mükafatı olan Musolini altın 

ıkupasını da beraber getiriyorlar. 
Niste, Romada, Vorşovada yaptık

ları beynelmilel konkurlarda 33 tasnife 
dahil olan ve bu arada en yüksek iki bi
lint1Iik kazanmış bulunan binicilerimi
ze vilayet ve kumandanlıkça büyük me- \ 
rasim yapılması kararlaştırılmış, bunun 
için bir de program hazırlanmıştı. 

Binicilerimiz Kösten'.:eden Polonya 
bandıralı (Polonya) vapuru ile dönü
yorlardı. 

Bo~azdan girerken 
Saat 13,30 da Boğaza giren Polonya 

daha Kavaklardan kendilerini istikbale 
çıkan askeri kıtalar ve iki s~hili saran 
kesif bir halk kütlesinin mendil salla
Yışları (Yaşa, Var ol) sesleri ile se13.m 
layışları arasında Boğaza girmiş, Be· 

bek ve Beykozdaki deniz ki:iblerinin mü 
~addid futaları vapurun etrafını .sarmış, 
ılk olarak sahil sıhhat istimbotu ile va
pura gelen sıhhat memurları birinci bu
k~ti binicilerimize vermişler, kendileri
nı tebrik etmişlerdir. 

Bundan sonra vapur sahillerde biri
ken, yalı pencerelerine ·lişüşen kesif 
halk k'"tl • · . u esının alkışları arasında iler-
~Yen (Polonya) Büyükderr:·e gelmiş· 

r. 

Haber muharriri vapurda 
kontrol motörü le vapura giden Ha· 

b~r. n11.iharriri binicilerimize (hoş gel
:ır.ız) demiş, ekible birlikte seyahat e
l en orgeneral Fahreddin Altaydan baş-
1~:ı.rak binicilerimizle birer birer görüoı 
tnuştür. :ı 

..... Ekibimizin başkanı Albay Cevd.!t 

.ıYtehmed Al" b. . ·1 • • k ı, ınıcı erımızden Cevad 
ula ile birlikte yeniden alınc,cak Fra·ı-

Stz atiarır.ı ser k .. p . . : 
1 . • :rme uzere arıse gıttık-
e.rı • . . 

r· ıçın ekıbe yüzbaşı Cevad Gürkan 
ıyaset ed.iyord n·· lı' . ·ı . . yU b u. onen ınıcı erımız 

Ö z .~şı Cevad Gürkan, yüzbaşı Eyüp 
ncu 'Ü t v 

tev ' s egmen Saim Puladkan, üs· 
.A~~en ~vni Karaı.:a, üsteğmen İhsa ı 
keba: tegınen Kudret Kasardan m:ire;:-

ı. 

Bi n:cile . . . . 
rımızın ılk ihhsasları 

Vapur B - · .1· ci obaza gır.uıkten sonra birin-
Illev'd ·· t .. Fah . us guvertede, Orgeneral 

reddin Al nen . . . .tayın etrafında çevrele-
kav' bınıcılenmi...: büyük eaferle yurd-ı 
de .u~ınanın verdiği derin bir hazın ifa-

sını ta"'ıya ··1 .. .. e • :r n gu er yuzle muharririmi-
... ısted" · · · k ıgı ızahatı vermişlerdir. 

ri-ıa~anılan zafer hakkında muharri
... zın yapt - · . YU'· ıgr ıt.tızaha orgeneral lıü· 
" bir ne ·ı Şe ı e cevab vermioı. • 

zanç onlara ilerdeki yarışları için bir 
hız, bir kuvvet olacaktır. demiştir. 

Bundan sonra Polonyanın korido
runda bir masa etrafında sıralanan yüz
başı Gürkan, Öncü ve üsteğmen Pu
ladkan sırasil~ :ntibalarını anlatmışlar
konkurlar hakl.ında izahat vermişler· 

dır. 

Ce\1ad Gürkan anlatıyor 
Yüzbaşı Cevad Gürkan şu izahatx ver 

miştir: 

- Altı tenedir Avrupa beynelmi1~1 
konkurarına iştirak eden ekibimiz, 1e· 
vamh bir inkişafla her sene aldığı de
receleri artırmakta, zorlu bir çalışma
nın tabii haklarını Roma.da bu seneki 
büyük kupayı kazanmakla elde etmiş
lerdir. 

İlk m:isabakaları Niste yaptık. Bura
daki pist deniz kerıannda kumlu, gü:~l 
bir sahadadır. Yarışlardan 15 gün ev
vel hazırladılar, müsabakalar bitince 
tekrar kaldırılır. 

Nis müsabakalarında 12 tasnife da· 
hil olduk. Bunlar arasında zorlu rakip
lerle çetin bir sa ... aşmadan sonra Po
lonya ordusu kupası müsabakasında bi
rinci olduk. Kupayı kazandık. Bayra
ğımızı ilk defa burada şeref direğin~ 
çektirdik. 

Roma müsabakaları, bilhassa yıllar
danberi azimkar bir mesai ile çalışan 
ve bu sahanın en kuvvetli ekibini teş· 
kil eden Alman. Fransız, İtalyan ra
kiplerimizle yapılacaktı. 

Konkurlar<ı iştirak ettik. İlk mi..isa- ' 
bakalardaki tasniflerimiz, aldığımız de 
receler İtalyan matbuatını endişeye dü
şürdü. Bunlar bir ağızdan: 

"Türk ekibi aldığı derc.ı.:elrle en kuv
vet!.: rakip olduğunu · bat etmektedir, 
iki sonedir dünyanın en büyük binicilik 
mükafatı sayılan Musolini altın kupas:
na namzedlikerini gösteren bu netjce
nin; ekibimizi daha faza çalışmağa mec 
bur olduğunu ih~r ettiği görülmekt::· 
dir." şeklinde neşriyatta buh.ndular. 

Büyük müsabakaya çıktığımız gür, 
kanıksadığımız heyecanın tekrar bizi 
sardığını görüyorduk. Konkur iki m.ı· 
ncj üzerine tertip edilmişti. Birinci 
maneje genç ekibimiz iştirak etti. Ila
tasızca kazandılar. İkinci manejde pu-

Ulu Şet Atatürk, 
selamlarını göndererek 
binicilerimize büyük bir 

şeref verdi 
an itibarile dengimiz olan İtalyan eki
bini kontrol ediyor, her birimiz puan 
neticesini dikkatle gözden geçiriyor· 
duk. 

İtalyan ekibi son dakikada binbaşı 

Bettinin bir hatası yüzünden bir ceza 
puanr aldı. Biz, bu maneji de hatasız 
ve çok muntazam bir parkurla bitir
dik. Ekibimiz alkışlar arasın.da birinci
liği kazandı. Radyolar net~.:eyi halka i
liin ederken hak kazandığımız m:.ika

tm merasimine davet edildik. 
Ekipler derece sırasile dizildiler. Baş· 

ta Türk ekibi, biz vardık. Böylece ş::

ref tribününün önüne vardık. Ora.da 
İtalyan başvekili M usolini blunuyor, 
mükafatları kendi elile tevzi etmek i
çin tribünün merdivenlerini iniyordu. 

Orada tekrar safa geçtik. Düçe gU
ler yüzle bize yaklaştı. Büyük altın kıı
payı başkanımız Albay Cevdet:.1 elini 
sıktıktan sonra tebrik ederek uzattr. 
Bunu müteakip teker teker hepimizin 
ellerini r.ıktr, tebrik etti. Üzerinde bu 
konkurun hatıraları nakşedilmiş olan 
altın madalyala11 göğüslerimize kendi 
elile iliştirdi. 

Haber Muhıırriri tarafından Dün 
vapur yanaşmadan gekilen iki resim 
Roma kupasını kazanan ekibimiz 
ve vapurda Orgeneral Fahreddin, 

Altayrn ctrııfrnda toplanan 
binicilerimiz .• 

Diğer ekiplerin de mü:.:afatlannı da 
ğıttı:,tan sonra öniimüzden geı;ti. Bu 
sırda bando İstiklal marşımızı çalma
ğa başladı. Villa Borkizo stadını doldu-

Kahraman birıici1crimizc rı7ıtırııda yrtpt1an tcza7ıitrattan bir enstantane 

ran }":iz binlerce kişilik mı:htelif mil
letler halkı ayaga kalktıar. Stadın şe
ref direğine çekilen bayrağımızı hür
metle selamladılar. 

Bu anda heyecanı tarif edemiyece· 
ğim. Göğsümüzü kabartan bi netice bi
ze şerefli bir iş başarmış insanların 

haz ve zevkini veriyordu. 
Romadan sonra Varşovaya geçtik. 

Londrada yapılac-!< büyük konkurlara 
hazırlık mahiyetinde telakki ettiğimiz 
bu konurlarda da iyi tnsniflere girdik. 
Teğmen Puladkan ilk günü (uvertur) 
konkurunun birinciliğini kazandı. On
dan sonra mulitellf .derecelerle muhte
lif tasniflerde yer aldık. 

Eyilp Oncü anlatıyor 
Y.üzbaşı Eyüp Ör.ı.:ü müsabakalar hak 

kındaki intiba ve tehassüslerini şöylece 
anlattı: 

Yıllar varki beynelmilel sahalarda 
Türk binicilik kudretini Avrupalılara 

tanıtmış bulunuyoruz. Bu seneki mü
sabakalarda 3 birincilik 3 de kupa ka
zandık. 

Fakat en büyük kazancımız Roma 
büyük konkurlarının muazzam müka
fatından sonra bayragımızı şeref direği 
ne çektirmek, marşımızı binlerce kişi· 
ye sayğı ile selamlatmak oldu. 

Teğmen Saime ~elince 
Sevimli binicimiz Saim Puladkan da 

arkadaşlannın anlattıklarını tekrarla
dıktan sonra ezcümle şunları söylüyor: 

- İnsan heyecana alışıyor. Fakat, 
hazan öyle heyecanlı anlar oluyor ki in
san bütün kanıksayışına rağmen kendi
ni buna kaptırmaktan alamıyor. Yc:l
nız, bura.da şu noktayı tebarüz etirme~ 
lazımdır ki; kazancımız ferd itibarile 
değil, ekip itibarile yiiks,.k bir randı
manın tezahürüdıJr. Çalıştık, çalışıy:r 
ruz, çalışa'.:ağız da. 

Musolini kupası nrdir? 
Bundan "sonra Cevad Gürkan kupa 

hakkında şu izahatı verdi: 
Musolini kupası. dünya atlı konkurla 

rmın en büyük m:i!-cafatıdır. Bu, som 
altından mamul dört baltanın başı ü
zerine Y.onmı•cz bir buketi ih!i··a etmek
teclir. Buket kısmının beyzi sıralan U
zerinde kabartma at resimleri bulun
maktadır. Baltaların sap kısmı tekr.ır 

bir üstüvane üzerine dayanmakta, bu
rada kabartma Romen rakamlarile ku
panın ihdas tarihi ve kazanılan seneler 
bulunmaktadır. 

En alttaki tarhta kaide üzerinde de 
şimdiye kadar kupay: kazanan millet· 
]erin kazanç tarihi ile kazanan ekibin 
isimlerini gösteren altın, mustatil lev
halar bulunmaktadır. 

Bu senf'ki evhada şunlar )'.azılı.dır: 

Türkiye ekibi: 
Sv. yzb. Cevad Kula, 
Sv. yzb. Cevad Gürkan, 
Sv. yzb. Eyüp Öncü, 
Sv. J.s~eğmen Saim Poladkan, 
Kupa birinci yıl kazana;ı millette e-

manet olarak bırakılmakta, üst üste üç 
sene kazanan ekibe maledilmektedir. 

Bundan evvelki kupayı 4 sene Alman 
lar üst üste kazandıkları üç zaferle ken 
dilerine maletmişler, bu ikinci kupa ilk 
sene Fransızlarda, iki sene de İtalyan· 
larda kaldıktan sonra bu sene hakiki 
sahibi olan Türk ekibine intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu izahatı verdikten sonra Cevad Pu 
latkan arkadaşlarının gözlerindeki az
mi okuyan bir ifade ile ilave etti: 

- Ve ... Diğer sene mükafatlarını da 
başarmağa azmeden ekibimiz kupayı 
milletimize mal etmeğe karar vermiştir. 
Çalışacağız ve muvaffak olacağız. 

Vapur, Boğazda ilerliyor, sahillerde .1 
}"Jkselen alKışlar, düdük :;esleri, Y<l1a 
sesleri arasında Galata rıhtımına yakla
şıyordu. 

Halkte tezahürat başlıyor 
Boğaziçi ve Işık liselerinin talebele. 

rile izcileri borular, yaşalar, var ollarla 
süvarilerimizi selcimlıyorlar, güverte· 
küpeştesine yaslanan binicilerimiz m!n 
dil sallamakla bu selam ve sayğılara 
karşılık veriyorlardı. 

Kabataş önlerine gelindiği zaman 
Cüret istimbotu ile binicilik mektebi 
subayları arkadaşlarını kucaklamak için 
Polonya vapuruna geldiler. Dcnizbak· 
tan gönderilen Galatasaraylı Nihadın ri 
yasetindeki heyet de Polonyaya çıktı. 
Güvertede bir bayram şenliği başgös
terdi. Gelenler Süvarileri h1.:aklıyor

lar; türlü sualler, tebrikler, hediyeler 
arasında resimler çekiliyor, vapurda;-ci 
alkışlar sahildekilerle boy ölçı:işürcesine 
sürüp gidiyordu. 

Bu candan gelen sevğiyc ayni hisler 
le karşılık veren süvarilerimiz güler 
yüzle alkışlara mukabele ediyorlar, ka
labalık arasında tanıdık simalar gör
dükçe beribirlerine işaret veriyorlar. 
Coşkun, pürneşe havalar süvarisinden 
kazancıya kadar bJ.tün vapuru sarmı'j 
bulunuyordu . 

-Y :ı· 
tni llardanbc.ri çalışan DJvarileri· 

z emeklerinin değerini aldıar. Bu ka-
. _ .. li 

Süvarilerimizi bir şeref mevkebi ha
linde taşıyan, donanma bayraklarile 
süslü Polonya rıhtıma yanaşırken. a· 
ğırlıktan bıkan, bir ?n evvel ya~ız yüz 
lil, tunç benizli Türk subaylarını göğ· 

Süvarilcrimiz ııapıırdaıı çı7wr çı7nnaz 1ıa11~ kendilerini böy1e cZ iizerindc taşıdı •.• (Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 
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süne basmak için sabırsızlanan halkın 
tezahüratı son haddini bulmu)tu. 
Kalabalık 
Polonya vapuru rıhtıma yaM.§tığı 

zaman, yolcu salonu ve civarında on 
binden fazla seyirci bulunuyordu. Bu 
raların kurulduğu ~rıdenberi böyle 
bir kalabalık görmediği şüpr.esizdi. 
Karşılamaya gelenler 
Kahraman süvarilerimizi karşılama

ğa gelenler arasında Cumhurreisliği ya 
verlcrin.den süvari yüzbaşıs: Cevdet, 
Muhafız alayı kumandanı albay İsmail 
Hakkı, İstanbul valisi Üstündağ, lstan 
bul kumandanı Halis Bıyıktay, Harb a 
kademisi kumandanı korgeneral Ali 
Fuad, korgeneral Cemil Cahid, gene
ral Osman Tufan, merkez kumandanı 
general İhsan İrgaz, tümen kumaıvJan 
lanndan Mürsel, general Mustafa Sabri 
süvari m:ifettişi general Şemseddin, bi
rinci ordu sıhhiye müfettiş general 
Suphi, Polis müdürü Salih Kılıç, Deniz 
bank erkaru, vilayet ve belediye mü
messilleri ve daha bir çok zevat göze 
çarpıyordu. 

Mekteplerden Galatasaray lisesi ve 
izcileri, Gedikli Subay okı.ilu, Darüşşa 
faka, kız lisesi talebeleri ve bu arada 
apor teşekkülleri namına bir çok he
yetler, şehir m~.:lisinden Necip Ser
dengeçti, matbuat erkim, ellerinde bay 
raklarile parti ve sanat mllmessiUeri 
gelmi)lerdi. Sporcultr arasında, Çoban 
Mehmed, Galatasaray klübünün ve G.S. 
markalı çelenğini elinde tutmuş oldu· 
ğu halde nazan dikkati celbediyordu. 

snvarllerimiz göı ilnüyor 
Rıhtıma yanaşan vapurun güverte

.sinde ilk olarak binici subaylarımızdan 
Hamdi Barlas, Musolininin altın kupası 
nı kolları arasında tuttuğu halde görün 
dil. 

İşte bu andan itibaren on bin karşı
layıcı kendinden geçmiş bir halde, sü 
varilerimize tezahürat yapmağa başla
dı. 

Polonya vapuru s:ivarisi de kendini 
bu umumi heyecana kaptırmıı olacak 
ki, uzun ve sürekli düdük seslerile bu 
tezahürata iştirak ediyordu. 

Gittikçe art~n sevinç içinde, her ta
raftan: (Yaşarın Atatürk çocnklarrl) 
sesleri yükseliyordu. 

Saat 16.10 da evveli elinde Musolini 
kupasını taşıyan Usteğmen Hamdi Bar 
]as, arkadan sıra ile yi..izbaşı Cevad 
Gürkan, yüzbaşı Eyüp Öı11.:ü, üstteğ
men Saim Polatkan, üstteğmen Avni, 
teğmen Kudret, teğmen İhsan, vapur
dan indiler. 

Biraz sonra da süvari ekibimizle be· 
raber gelen Orgeneral Fahreddin vapu
ru terketti. 
AhtHırkün !elamları 
Kıymetli binicilerimir, rıhtıma iner 

inmez, İstanbul komutanı korgeneral 
Halis Bıyıktay, subaylarımıza doğru i
Jerli?erek, onlara şu büyük müjdeyi 
verdi:. 

- Arkada§lar, büyük Reisicumhurun 
baıarılanndan memnun olduktan sizle
re, se!amını müjdclemckle bahtiyanm. 
Bu büyük iltifat, sizlere yannki baıa· 
n1ar için lazımgclen kuvveti verecek
tir. 

Şehir na'llma hediye 
Binici ekibimiz selam vaziyeti ala

rak teşekkür etti. 
Bundan sonra vali Üstündağ, kahra 

manlarmuıı:a ~ehir namına hoş geldiniz 
demiş ve yüzbaşı Cevad Gürkana, şehir 
namına, Paşabahçe şişe fabrikasının, ;,ı 
zerinde mani atlryan bir silvari resmi
nin mahirane bir surette işlemiş oldu
ğu go:izel billur kupayı hediye 
etmiştir. 

Yüzbaşı Cevad Gürkanrn 
hı ta besi 
Yüzbaşı Cevad Gürkan, bunun üze

rine rıhlımı dolduran halka hitaben 
gür hır sesle şu hitabeyi söylemiştir: 
"- Sayın bUyüklerimizl Sevgili 

kardeşlerimiz! BugUn, bize gösterdi -
ğiniz bu candan sevgi eserine nasıl te. 
§Ckkür edeceğimizi bUmiyoru?.. Bizi 
böyle yüksek bir sevgiyle kar~ılama -
nız, sevgili memleketimize kavuşmak. 
tan ileri gel"n eevgimizi arttırdı. BU
tün arkadaşltırnnızla birlikte minnet 
ve te~kkilrlerimizi sunarız. Değerli 
gazetelcı im izin bizim için yazdı klan 
güzel yazılan yabancı memleketler
de oklldukça, bilseniz nekadar sevini. 
yordulr. Bu sevinç, bizim azmlmizi mil 
ll vazifelerimizi ifa hususundaki gay
Ntimizfn bitseniz ne kadar arttmyurdu. 
Varolunıu karde5lerimiz! Biz. büyük 
bir şey yapmı~ değiliz. Yaptığrmız ;,, 
büyük ecdadımızın yaptığı i!ılerin bin. 

de biri değerinde olamaz. Ancak uzun 
aüret atalet devrinin yaptığı gerile -
meden so:-.ra, o §erefli cedlerin, saf 
kanlarının, hala damarlarımız.ela oldu
ğunu göst~rebilirse, ne mutlu bize! 
A vrupamn birçok yüksek milletlerinin 
güzide subaylarıyla karşılaştık. Diln _ 
yanın en çok sevdiği bu gUzel sporda 
onlnrdan geri olmadığımızı gösterdik 
sanıyoruı. Bunu, neye borclu olduğu
muzu bilir misiniz? Spor disiplinine.. 
Bu di~iplini bize veren spor aşkıdır. 
Biz, meydana çıkarken, bu fende, hak. 
kile mütehassıs olan Amir ve öğret -
menlerimizin her tilrlü tavsiyelerini 
dikkatle dinledikten sonra, can ve gö
nülden onları yapmağa çalıştık. Yük. 
sek htikil.nıetimiz, sayın büyüklerimiz 
bize karşı çok lfıtufkiı.r olmuşlardır. 

Onların bu lfıtuflarırlır ki, bizi tam 
hazırlamış ve bugünkü şerefi kazan -
mamıza sebeb olmu§tur. Kendilerine 
ebedi mirınettarlığımızı, bugün ka.J'§ı. 
ruzda tekrar etmek fırsatını bulduğu
muzdan dolayı bahtiyarız. 
Arkadaşlar! S!ze Avrupa yarı{ilan

nm en büyük milkMatı olan Muso!ini 
altm kupasını getirdik. Bu altın ku. 
pa, milletimiz namına bize tevdi edil
miştir. Çok ileri giden İtalyan milleti. 
nln büyük milletimize selamını da ta
§ıyoruz. Bu kupa, ayni zamanda "bir
lik kuvvettir!' sözünün İtalyanca ııem. 
botu olan, içiçe geçirilmiş dört keskin 
balta üzerine oturtulmu§tur. Buna 
ka.J'§ı bizim sembolUmUz nedir, biliyor 
musunuz? AtatUrkiln parmağı ..• O bü
yük parmaktır ki. bize gideceğimiz yo. 
lu göstP.rmlş, gösteriyor ve daima 
gösterecektir. Bu bUyük parmak, ni
ce keskin baltalardan, nice keskjn si
lahlardan çok dalıı.a keskindir. 

Yaş:ısın Büyilk Atatlirk, yaşasın bU. 
yilk Tilrk nıilleti ... ,, 

Eetra!tan büyük bir allaş tufanı kop
tu. Bu sırada heyecandan ağhyanlar, 
subaylarımızı kucaklayıp, ellerinden 
yüzlerinden öpenler pek çoktu. 

Mektebe hareket 
Saat 17 ye doğru kalababk arasmda 

açılan bir yoldan kahraman subaylan· 
mız caddede hazırlanan otomobillere 
bindi. Ve gene binlerce insan tarafından 
doldurulan ;yoll~rdan rukışlar arasında 
gj~l ~öy, Şişhane yokuşu, istik 
Jal caddesi vasıtasile Harbiyedeki süva· 
ri binicilik okuluna gittiler. 
Subaylarımızı ağır a~ır götüren oto· 

mobillerin iki yanında motosikletli ve 
atlı polisler de gidiyordu. 

Mekteple 
Kıymetli gençlerimiz mektebin bahçe

sipde toplannu5 olan büyük bir kalaba
lık tarafından karşılandılar. Bir takım 
asker, kendilerini makineli tüfenk ate· 
şile selamladı. 

Bundan sonra, subaylarımız, mektep
te heyecan içinde bekliyen anaları, ba
balan, çocukları, zevcelerine kavuştular. 

Eyüp Onctinün 18 aylık yavrusu ba
basının boynuna hasretle sarılmış bir 
türlü bırakmıyordu. 

Binicilerimiz• okul arkadaşlarile de 
kucaklaştıktan sonra, yukarıda hazırlan· 
mış olan salona çıkblar. Burada misa
firlere pasta, soğuk limonata ikram edil· 
di. Ve saat 17,30 da Orgeneral Fahret
tin Altay, İstanbul kumandanı General 
Halis, General Cemil Cahit, General 
Mürsel, General Şcınsettin mektebe gel· 
diler .. 

Nutuklar söylendi. Bu sırada General 
Fahrettin Altayın şu sözleri duyuldu: 
''- Türk ckipimiz zaferi, bu ekipi 

teşkil eden Türk subaylarının feragat
le çal~malarınm tabii bir hakkı ve en 
Tıaklı bir zaferidir.,. 

Mektep Yar komutanı Mahmut da 
gü~I bir nutukla süvarilerimizi selAm
Jadı ve sözlerini: 

- Ya~sın Atatürk, yaşasın Türk mil
leti,, diye bitirdi. 

Bundan sonra. emekli süvari albayı 
ve Süvari Binicilik okulunun eski ko
mutanı Şeref Batu da, ihtisaslannı bir 
kaç samimt sözle ifade ederek, sUvarile. 
rimize, yeni zaf erlcr ve yeni başarılar 

dilemi~. "Yüzümüzü ak ettiler, yüzleri 
ak olsun!,. demiştir. 

Geç vakte kadar mektepte çok samimt 
bir hava içinde vakit geçirildi. Ve saat 
19 da merasim nihayet buldu. 
snvarı•erımiıin a leleri 
n~ d·vor ? 
Süvarilerimizin aileleri ile de gôrü-

1 
şüp ihfüac:larını sorduk. Cevat Gilrka- 1 

HARER - 'Alt~am "°'ta&J 

Askeri 
ceza ·kanunu 
Ankara, 9 (Hususi) - Askeri 

ceza kanummun 39 ncu maddesinin şu 
şekilde değiştirilmesi hakkında hükCL 
met Meclise bir layiha göndermiştir: 

1 - Subaylarla askeri memurlar 
hakkında tard ve ihracı mucip olmı. 
yan ceza. hükümleri askeri okurların 
mekteplerinden kayıtlarmm silinmesi. 
ni icap ettiren ceza hükümleri eratın 
askere girdikten sonra İ§ledikleri suç
lardan dolayı 6 ay veya daha az ceza 
hUkilınleri. 

2 - Resmi bir kıyafet taşıyan rüt
bell veya rütbesiz askeri şahıslar hak
kında mahkeme tarafından verilen 
tevkif müzekkereleri askeri tevkifha. 
nede infaz olunacaktır. 

Askeri şahıslar hakkındaki eezalar 
umumi ceza evlerinde çektirilirken U-
7.erlerinden askerlik alametleri kaldı. 
nlacaktır. 

Cezalan biten erat geri kalan as. 
kerlik hizmetleri tamamlanmak üzere 
ciheti askeriyeye teslim olunacaktır. 
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Halayda sükOn 
Çarıamba gün tehrlmizden Ankara

ya gitmiş olan Hariciye Vekili Tevfik 

Rüştü Aras, dün sabahtan akşama ka
dar orada meşgul olduktan sonra akşam 
treniyle Ankaradan aynlmıı ve bu sa
bah şehrimize gelmiştir. 

Haydarpaşa garında vilayet ve bele
diye erkaniyle dostları ve diğer bir çok 
zevat tarafından karırlanan Hariciye 
Vekilimiz bugün Cumhur Reisimize ta
zimlerini arzedccektir. 

E'çimizin temasları 
Paris, 9 (A.A.) - Hariciye nazın 

Bonne, bu sabah Türkiye büyük elçisi 
Suaı.i Davazı kabul etmiJ ve kendisi ile 
Sancak meselesi hakkında görüşmüş -
tUr. 

Halayda sükQn 
Antakya, 9 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: 

Suriye yüksek komiserinin Sancakta
ki delegesi kumandan Kele, Müniri An
tak.}'a belediye meclisi reisliğine tayin 
etmiştri. 

Sancakta örfi idare hala mer'i bulun .. 
makta ve sUkQn hüküm sürmektedir. 

Vali Abdurrahman, Atayolu gaze
tesine beyanatında, "prensiplerimizden 
hiç bir şey fe~a etmeksizin bunların tat
bikat sahasında tahakkukuna çalışmak 
maksadiyle valiliği kabul ettiğini, bil
dirdikten sonra, ekalliyet unsurları 

ekseriyet unsurlariyle ıükUn ve huzuı: 
içinde emin ve müsterih olarak kardeş
lik hissiyle yaşamağa, davet etmekte ve 
sükfin ve asayişi bozanların cezalandı -
nlacaklanru söylemektedir. 

Valiyi vazifesi başında ziya.ret ekien 
Fransız kumandan Kole, orada bulunan 
memurlara bir nutuk söyleyerek ezcüm
le demiştir ki: 

,._ Her yerde memleketi ekseriyet 
unsuru idare ediyor. Ekalliyetler buna 
tibi olurlar. Tilrk - Fransız dostluğu -
nun her türlü halclden vikayesi için bü
tiln icraatı yapacağız. Bütün memur .. 
ların bu %ibniyetle hareketlerini iste
rim. Aksine hareket edenler ıderhal ce
zalandırılacaklardır • ., 

13 fr~~sız harp Pr. Froyd Londrada 
gemısı Beruta • • 

seldi yerleşmek nıyehnde 
Berut, 9 (A.A.) - Fransız Akdeniz , bir muameleye maruz kalmadığımızı 

filosuna mensup 7 kruvazör, 6 torpito söylemeliyiz. Bize servetimizi hUkı'.1 .. 
muhribi ve 6 deniz tayyaresi btr hat- mete teslim için müracaat edilmedi~ 
talık bir ziyarette bulunmak Uzere bu- Fakat bunu, A.det olduğu için1 kendili. 
raya gelınlştlr. Filo Fransız !evka- ğimizden yaptık. 

la.de komiseri ve LUbnan hüki'ımeU "Rica ederiz, Avusturyada ıstıraö 
mümcssllleri tarafından limanda se- çektiğimizi gazeteye sakın yazmayın4 
lAmlanmıştır. Avusturyada kalan yahudilerl koru il 

Bu filo, LUbna.n sahillerinin ne de
rece mUesslr bir tarzda mUdafaa edl-
lcbileceğlnl tesblt etmek üzere yapı
lacak muhtelit manevralara iştirak e
decek ve y()nl Bcrut limanının kUşat 
resminde bulunacaktır. 

Pencereden 
düşen çocuk 
Bu sabah Çcmberlita§t& bir facia ol

muı, bir kUçük çocuk ölmUıtür. 
Taıdirek çeıme sokağında 3 numara

lı evin üçüncü kat penceresi önünde 
oynamakta olan üç yaşlarında Kaya 
isimli çocuk müva.zenesini kaybederek 
sokağa düpnil§ ve beyni patlayarak 
derhal ölmüıtUr. 

nm kansı Bayan Fazilet şunları söyle
miştir: 

- Kocamın kazandığı zaferden çok 
memnunum. Ç.Ok sevindim. Ç.Ok heye
canlıyım. Bu heyecanım arasında size 
ne söyliyeyim. Kalbim gururla çarpı-

yor. 

Cevat Kulanın annesi Bayan Hedi
ye §unlan söylemiştir: 

- Heyecandan ağladım. Oğlum Pa
rise gitmi§. Onu kucaklayıp bağnma 

basacağımı sanıyordum. Bir iş için kal
ını~. Arkadaşları beni oğlumu görmüş 

kadar sevindirdiler. Hepsini Allah ba
~şlasm. Hepsi sağ olsunlar. Elbette Ce
vada da ka\ıışacağım. 

Saim Polatkanm kızkardeşi Bayan 
Meliha da hislerini ~yle anlatmıştır: 

- Ağabeyimin kazandı~ zafer beni 
tarif edemiyec:eğirn derecede mntehas
sis etti. Ulaşılmaz bir hazla kalbim 
çarpıyor. Ben de biniciliğe hevesliyim. 

Küçük yaştanberi at üstü."lde büyü
düın. Onun için bu büyük zafer atla 
kazanılmış olduğundan biraz da gurur 
duyuyor'1?n . ., 

Eyüp Oncünün kansı Bayan Ay~ 
Oncü şunları söylemiştir: 

- Görilyorsunuz ki, çok mesudum. 
On sekiz aylık yavrum Candan ile za
ferden dönen babasına göğsUmüıü ve 
Tilrk milletinin g~siinll kabartacak 
haberlerle kavuştuk. 
füı lo ve ziyafetler 
Süvarilerimizin §erefine bu akşam ve 

yarın ak§am ziya! etler verilecektir. 
Bu ziyafetin yerleri bugün tayin edilmig 
olacaktır. 

Aynca önfunüzdeki Cumartesi gecesi 
Sipahioca~ Yenimahalledcki yazlık 
merkezinde bir balo verecektir. 

Profesör Früyd ve kızı Amıa 

?Jl'şhur ruhiyat alimi Sigmund 
Froydun yahudi aslından olduğu için, 
Avueturyada yaşamak imkiı.ıu bulamı. 
yarak, Lcndraya gittiğini ajanslar 
bildirmişleroi. 

Profesör, askin bir hayat içinde ya. 
şamak ve yine tetkikleriyle me.sgul ol

mak niyetiyle Londradaki kö§kilne 
çekilmiştir. Kendisi, herhangi bir be-

yanatta bulunmaktan çekinmiştir. Yal 
ruz onunla ayni zamanda Londraya ge. 
len Avusturyalı yahuclilerden biri §Öy. 

le söylemfştir: 

"- Avusturyada yahudiler umumi
yetle fena muamelelere maruz bulunu
yorlar. Bununla beraber, bizim böyle 

Y[N i T[SliMAT 
iLMüMABERLE~iMiZ 

DAl-IAYUKSE:IC. 
r:AiZ, DAJ.IA EYi 

mamız lazımdır. Sabahleyin yazdığı • 
nız bir şeyin o glln öğleden sonra der .. 
hal Avu.sturyada tesiri görülecektir.,, 

Froyd'un iki oğlu da, babaları, an. 
neleri ve kız kardeşleriyle beraber 
Londraya gelmişlerdir. 

Froyd ailesi lngiliz tabiiyetine geç.ı 
mek ve Londrada hepsi bir iş tutarak'. 
çalışmak niyetindedir. Ernst Froyd e
sasen uzun milddet Londrada çalışmış 

bir mimardır. Karde~ Martin de onun 
işlerinde ortak olarak çalışacaktir. 
J{ız kardeşleri Anna ise, babası gibi, 
bir ruhiyatçı olarak yetişmi§tir. O 
da, lngiliz tabiiyetine ge~ip Londra • 
da çalışmak arzusunda.dır. 

Profesör Froyd eserlerini Londra. • 
da neşredecektir. 

A vuslul'yadım kaçan yshudiler 
Avustu.ryanın Almanya.ya get.mesi 

üzerine, memleketlerinden kaçarak tn
giltereye gelmi§ olan yahudilerin sa
yısı 3 bini geçmiştir. BugUn Avustur
yada 180.000 yahudi daha vardır. 

Avusturyalı yahudilerden meşhur 
tenor Riflard Tavber de daha evvel 
l'lgiltercde bulunuyordu. O da meın • 
lekctiue geri dönmekten vazgeçmiş ,.e 
konser vermek üzere Avu.stralyaya. 
gitmi§tir. 

A vusturyada tanınmıa bir çok iş a
da.mlan da lngiltereye gelerek tica • 
rethanelcrini oraya nakletmişlerdir. 

ŞARTLAR. T~MiN rDt;:R 

J.IOlANTS[ BANK-UNi NY. 
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Suad Derviş 

G ö ~O ü 
- Fakat görüyorsun ya insana Allah. 

t.an iyilik tek başına gelmez. lşte bu ve· 
sile ile seni de buldum. Boşandığımızı 
tesbit etmek üzere mahkemeye müracaat 
etmişsin .. Sen beni aramasaydm ... Artık 
benimle meşgul olmakhğm için ben se. 
ni arayacaktım. Fakat sen kendi ayağın. 
la bana geldin. 

Daha kuvvetli gülüyordu. 
- !kimiz de ihtiyarladık. Bu yaştan 

sonra artık bir daha evlenecek değiliz .. 
Geldin İ :ıtersen kal burada. Yok eğer is. 
temiyorsan sen bilirsin şekerim. Ben de 
mademki hukukan senin zevcenim .. Bü· 
tün. haklarımı kanun yoluyla ararım. Ne 
yapayım ar yılı değil kAr yılı. Sen beni 
terkettiğindenberi ben yaşamak için ba. 
zan hundan fena şeyler yaptım. 

Bu kadın vaktile o ithiyat zabitini sev. 
rnişti de ~imdi hu zavallı memurdan mı 
hınç çıkarıycı · l . Yoksa hakikaten, yılın 
~r yılı olmayıp kar yılı olduğuna kanaa. 
ti mi vardı? 

Güzel gözleri. içindeki sırrı garip bir 
gülümseme perdesi altında saklıyordu. 

Necati uzaktaki karısının hasretini bir 
az daha kuvvetli hissediyordu şu and:. .. 

- Behiye yah·armm dedi. Bu çirkin 
oyuna bir nihayet verelim. Söyle ne isti. 
Yorsun benden . 

- Beş bin lira. 
Biribirlerini sıkı sıkı kucakladılar. Ne. 
- Behiye fakir bir memurum, dedi beş 

bin lirayı nasıl bulur da sana veririm. 
Bin lira vereyim diyecekti. Birikmiş 

seyahat parasının esasen iki yüzünü 
bu iş için harcetmişti ..• Bin lira vereyim 
diyemedi. Bu bütün bir hayatın emeli o
lan o seyahate veda etmek dernekti. 

Halbuki o, seyahati gelecek seneye ta. 
lik etmişti. Yeis içinde inledi: 

- Evim, barkını senin yüzünden yı. 
kıldı. Karım yanımdan gitti. Yapma Al
lahını seversen. 

- Ne o .. dedi bir de üstüme evlendin 
llıi? .. Bak bunu bilmiyordum. Bunu bil
~Ydirn. Seni hemen müddeiumumili~e 
ihbar edeceğim.. Evli iken tekrar ikinci 
~fa evlenen insan ... Vallahi beş bin de. 
tiı.. Belki on bin lira bile böyle bir da
\'adan vazgeçmek için azdır. 

lN lira., diyemedi. 
h Ama o bin lira elinde kaldı mı? 

aYlr!.. 

Ri~i.n lira bu işin halli uğurunda uçup 

n Bayan Fatma Behiye boş durmadı. O. 
~ rahatsız etmek için her çareye baş 
~Bütün haklarından istifade etti. 

tvle . mahkemesinin karşısına iki kere 
iun ~ş ~esrni makamlara bekar oldu
Cera u Söylıyerek onları aldatmış bir ma. 
lan Perest olarak ilk çıktığı gün, )ranak. 
ltı ndan, alnından inci gibi terler dökü. 
lt~or?u: Hakimin suallerine cevap verir-

tırtır titriyordu. 
Fatma Beh" · · · · · Hukuk ah kenı . ıyemn ışı ıştı. rn . 

x. esınden rnuvakkat nafaka kestirmiş 
'"etar · ltrr ının aylıb'lna haciz koydurmuş tı. 
iellntıkır paralan alıyordu. Melihaya 
\>ap ~~ kocasının yazdığı mektuplara ce 

ıle vermiyordu. 

~~at Pilrasının son beşyüz lirasını 
har~~t ve mahkerr:,. rnac;arifi olarak 
lbışt t~~ halde bir netice~ c \"arılama. 

ı. atma Behi)•enin pek çaçaron ve 

pek zeki bir avukatı vardı . llk şahitleri 
az kalsın yalancı şahit diye ceza mahke
mesine verdirecekti. 

Necatinin işinde haysiyeti kalmamıştı. 
Eşi dostu ona soğuk da\Tanıyorlardı. 
Bunalmış kalmış bir vaziyette bulunu. 

yordu. Aleyhinde hukukta üç. cezada iki, 
icrada bir dava açılmıştı. 

Şimdi adliye binasının her tarafını ta. 'i 

nıyordu. Bütün avukatları, bütün mah. 
keme katiplerini bütün adliye daktiloları 

·······'·····································-··-·· 
FAVDALI 
ADRESLER 

Çok mühimdir 

OKUYUNUZ 

ldaremlz çok sayın müşterile
rinden gördUğll bllytlk al!ka ve 
rağbete gUvenerek Haber ve Ku
run gazeteleriyle yaptrğı bir an
laşmada gerek müşterilerine bir 
hizmet ve gerek bu gazeteler o
kuyucularına bir kolaylık olmak 
Uzere 15 Hazirandan itibaren 
bu gazetelerin muayyen gUnle· 
rinde ve muayyen bir sayfasında 
(FAYDALI ADRESLER) sütunu 
açtıracak ve her türlü iş ve sanat 
erbabının adreslerini neşretme· 

ğe ve kendilerini halkla tanıştır
mağa hizmet edecektir. 

Biltün bu hizmetler için gayet 
ucuz blr tarife tatbik edilmesi 
kararlaştırılmıştırı. 

Doktorlar. Dişçiler. SanatkAr
lar. Satılık evler. DUkk!nlar. 
Mağazalar. Eczahaneler. KUçUk 
gazinolar. Kilçilk esnaflar. Tak· 
siler. Bahçeler. İş arayanlar. İşçi 
isteyenler. Hizmetçi arayanlar. 
Hizmetçlllk isteyenler. Oteller. 
pansiyonlar. Kiralık evler, dük
k!nlar. Aı;artımanlar. Satılık O· 

tomobiller. Satılık eşyalar. Ka
dın ve erkek berberleri. Bakkal· 
lar. Kasaplar. Ders verenler. 
Ders almak isteyenler. KUçUk 
terziler. Dikiş mektepleri. 

Hillba. herhangi bir ihtiyacı 

..,Jan her \"atandaş bu hizmetimiz· 
den derhal istifade edebilir. 

Her giln en sert vasıtalarla on 
binlerce okuyucunun eline geçen 
bu gazetelerden istifade ederek 
kendilerini tanrtarak işl erinde> 

mu,·affak olmak isteyenlere bun· 
1 dan daha mükemmel bir fırsat 

olamaz. Vakit geçirmeden derhal 
maracaat ediniz. 

Mektupla müracaat edenlerr 
ce\·ap ,·erebilmek için posta pulu 
ı:;ön d crmelirli rler. 

Atlrcse dikkat: 

Kemaleddin tren : 11Ancrlık 

bürosu. Aııkara <'ncldes l No. ıo:; 
l stanhııl. Te lefon: 20:1:1a : Posta 
kutusu : 743 fstanbul. 

................................................ 

nı ve a~ağı yukarı bütün hakimleri, ve 
bütün mübaşirleri biliyordu. 

O şimdi adliye koridorlarında, adliye
nin müdavimi olan manyak tiplerden biri 
olarak telakki ediliyordu. Odasında ya. 
zıhanesinin gözleri celpnameler, ilAmlar, 
kararlar, pullu garip kağıtlarla dolu. 

• • • 

N IHA YET bir gün geldi çattı felt.. 
ket günü. Müddeiumumiliğin ikin 

ci nikah hakkında açtığı butlan davası 
butlan kararile neticelenmişti.. 

Karısile arasındaki son bağın böyle 
çözülüp açıldığını görünce pek mütees. 
sir oldu. 

Gece evine girdiği zaman evden ürktü. 
Ve hayatında birinci defa olarak gece bar 
larda meyhanelerde gece kahvelerinde do 
!aştı. 

On beş gün işinde ne yaptığını bilmi
yordu. Avukatı bu kararı da temyiz et. 
mişti. "Temyiz tasdik etmeden iş kesbi 
katiyet etmez. Siz daha ikinci karınızla 
evJic:iniz .. Avukat bu! Bununla geçinecek 
elbet .. 
Artık en yanık mektuplanna bile ce.. 

vap vermiyen kansı bu kararın üstfüıe 
elbet bu işi büsbütün bozacak ve bir da
ha kendisine dönmiyecekti. Bunun üstü. 
ne gene bir kere daha.kendi aklına son 
defa olara, kadına bir mektup yolladı. 

Işte böyle müteessir ve yorgun günle. 
rinden birinde evine döndüğü zaman bü
yük bir hayretle apartıman pencereleri. 
nin açık olduğunu gördü. Beyaz müslin 
perdeler ılık bahar rüzgarile uçuşuyor. 

du. Camın önündeki vazolarda çiçekler 
vardı. Elektrik yanıyor. !çerden radyo 

.sesi işitiliyordu. Merdivenleri koşarak 
çıktı. Kendisi kapıyı açmadan evvel kapı 
açıldı. Ve kapının çerçevesi içinde kan. 

sını gördü. 
Açık renk yünlüden bir elbise giymişti. 

Ne kadar günel ne ince, ne rnınımını 

idi. Kollarını açmıştı .. Kocasının boynu. 

na atıldı .. 
cati ağlıyor .. Karısı gözlerinden yaşlar 
akarken gülüyordu: 

- Bıktım artık.. Senden a~·n yaşıya. 
marn .. Kağıtlarımız temyize gitti, fakat 
temyizden ne karar verirlerse versinler, 
ister nikahlı, ister nikahsız. Artık bera. 
ber olacağız .. 

• • • 
Diyordu. Ve bugün .Necatinin hayatta. 

ki en mesut günlerinden biri olmuştu. 

B U~~N üstünden iki sene geçti. Hala 
muhakeme devam ediyor. Şimdi 

o zaman Konyada bulunan iki kişinin is. 
tinabe ile dinlenilmesi kararla~tmlrnış. 
Bunlardan biri bugünlerde Erzurumda 
diğeri Zonguldakda bulunuyorlarrnı~ 

Fakat Necati ile karısı bu iki seneyi 
hoş geçirmediler. Meliha 1stanbula dön
dükten bir buçuk sene sonra - nur topu 
gibi - bir oğlan doğurdu. 

Fakat onu nüfusa kaydettiremediler. 
Muhakemelerin sonunu bekliyorlar. Ço. 
cuk serbest bir münasebetten doğmuş 
olarak kaydedilmesin diye. 

Ve hen eminim ki bundan sonraki ilk 
nüfus sayımında nüfus defterlerine çok 
güzel, çok gürbüz ve henüz çok genç bir 
,·atandaş )'azılarnıyacak. 

Ve bu dürüst, temiz, namuslu vatan. 
daş kimbilir daha kaç sene Türk nüfus 
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Lüzumlu T elelonlaT 
Yangrn: 
Jstanbul için: 24222, Beyoğlu için: 416H, Kad ıköy için: G0020, Uskndar 

!çln: 60U25. 
\'eşilköy, Bakırköy, flclıek, T:ır:ıh}:ı, llüyükdere,Fcncır hıılıçe, l\:ındilll, Eren. 

köy, Karisi, Huyilkada, Heybeli, Uurg:ız, l\ın:ılı, için: Telefon muhabere Wl'lllU• 

runa y:ıngın dernek kAfidir. 
namı ltfai:,·esi: 22711 
Ueniz " " 3fı .. 20 
Beyazıt kulesi: 2 l 99tl. Galııto yangın kulc~ı: 40060. 
Sıhhi lmdad: 44991S. Müddelumuınllik: 22290. Rınn lyet miMOrlüAO: 24382. 
Elektrik Şirketi: HeyoAlıı: 44801 • (stoıılıııl: 24378. 
Sul:ır: idaresi: Beyoğlu: 44783. Ueşiklaş: 40938. Cib:ı ll: <!U:!22. Nuruosına

n!ye: 21708. Üsküdar - Kadıköy: 60773. 
Havagazi: lstanbul: 24378. Kadıköy: Ci0790. Beyoğlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
lleyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Koılıkô:, cıhetl: 60447, 

Denizyolları 
Jstanbul acentellgi: 22740. Karaköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Uand ırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mudanya, 19 Karabig:ı, 20 Bandırmn, Ga

latodan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, 18 Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lzmlt, 16,SO l\ludan)a, 20 Bandırma, G:ılaladon 

12, Karadeniz, 
Cuma Tophaneden 16,30 Mudanya, 19 Karabiıw, .Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ay,•alık, 

18, Bartın 
Pazar Tophaneden 9, lmroz, 90,30 bmit, Galntarlan 8,30 Mudanya, 10,30 tz-

mlr Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 
Deni::bank den(:: 11ollıırı işletmesi: 

Yarın hareket edecek T:1purlar: Saat 14 de Mudanya ,.e 20 de Bandırma 
postaları Tophaneden; sant 15 de Ayvalık, 18 de de Bartın seferleri Sirkeci rıh
tımından kalkacaktır. 

it,. ··~eler 
Aynsofya, Rom:ı • nizan~. Yunan eserleri ve Çinili Kllşk, Asker1 Müze 'l"e 

snrıııçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhht Müze: 
mu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kad:ır açıktır.) 
Türk ,.e hlüm•cserlcrl müzesi: Pazartesiden başka hergnn saat 10 dan 16 ya 

kadnr ve Cumn gilnlerl 16 dan 17 ye kadar atıktır. 
Topknpı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya k:ıd:ır açıktır. 

Memleket Dışı Deniz. Seferleri 
Romanya vnpurl:ırı: Cumnrlesl gOnlerl 13 de Kôslen<"eye ; Salı ı;Onlerf 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 
ltalyan \"apurları: Cumn günleri s:ınt 10 da Pire, Brendizl, \'enedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lstnıı;yon MudürlüğO Telefon 23079 
Semplon ekspresi lıersün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saat 7,25 le Sirkeciye mu\'asalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün s:ıat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadc;!u Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15.15 de Diyarbakır Te Samsun, 15,30 da 

Eskişehır, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adırp37arı. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhlellU Pazartesi, Çarşamba 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 

• Delgralla Almanya aleyhinde nümayiş yapıldı. 

IEOC"C/J 
lstanbul Radyosu 

11 Haziran 938 - CUMARTESİ 
AKŞ.441 SEŞR/l'.1TI 
18,30 Plıikla dans musikisi. 19,15 Kon

ferans: Ünh·ersite namına: Doçent Münir 
Snrpyencr (Çocuklarda kemik ve oynak 
y~rlerinin tiiberkülozu). 19,55 Borsa ha
berleri. 20.00 Necmettin Rıza ve arkadaş· 
ları tarorınd:ın Türk musikisi '\"'C halk şar
kıları. 20,45 Hava rnporu. 20,48 Ömer Rum 
tnrarıııf\.ın Aropç!l ~ih l~v. 21.00 Delma ve 

defterlerinin dışında ~zli, meşkuk, saklı 
bir hüviyet olarak yaşıyacak. 

Meliha bu şeye ehemmiyet vermiyor, 
artık düşünmüyor bile... Ona bunu so
rarsanız omuzlarını silkip ağzını büzO. 
yor .. \'e bu haliyle: 

"Sanki umurtll!Xla., demek istiyor. 
Ve sonra küçük "Dernir,,i kollan ara- ( 

sına alıp yerinden kaldırarak hiçbir an- ı 
nenin sevgisinden ve zevkinden daha kü. , 
çük olmıyan bir sevgi ve bir zevkle onun 

yanaklarını öpüyor .. Öpüyor. ' 
Suat DERViŞ 

-SON- j 

arkadaşları tarafından TürJ.: musikisi ve 
halk şarkıları (Sn:ıt ayarı) 21,45 ORKES· 
TRA: 1 - Balfe: La bohemiyen. 2 - Bi· 
ze: Karmen fanle'li. 3 - Translatör: Val
zer taroymeray. 4 - Se'rerak: Buval a 
müzik. 22,15 Ajans haberleri. 22,30 Piak
la sololar, opera ve operet parçaları 22,50 
Son haberler Ye ertesi günün programt. 
23,00 Son. 

BÜKREŞ: 
19,15 Asker! bando. 20,10 Fransız ope

ralarından parçalar. 20,35 PlAk. 21,15 Sa
lon orkestrası. 22,45 kafe konser. 

BUDAPEŞTE: • 
18,50 Slgnn oı·kestrası. 20,30 Cazbant. 

22,30 Dudapeşte konser orkestrası. 24,10 

Cazb:ınt. 

BERLIN: 
19,00 Bando. 20,10 Ştavrosun plaklan. 

21,00 Ynr:rete konseri. 23,30 Cazbant. 3,00 

Serenatlar. 
RO!tlA 
20,30 R:ıdyn orkestrası. 21,00 Clfl mil

zik. 22,00 Temsil nakli. 24,15 Cazbant. 
VARŞOVA: 

18,00 Ca: plAkla rı. 19,10 Klasik eserler. 
20,00 Piyano konseri. 20,SO Şerkılı konser 
21,00 Müzik Cesth-ali. 23,25 Sfirpriı. 



DlYıırnya kupaso maçoaıroıro<dla 

Almanya isviçreye, 
Romanya da Kuba.

ya yenildi 
Futbol dünya kupası §ampiyonluğu için geçen hafta karşılaşan takımla.r

ilaıı Almanya. ile lsvlçre birer golle, Romanya ile Kuba da ikişer golle berabe
re kalmışlardı. 

Dün Pariste tekrarlanan Almanya • İsviçre maçı bir sürprizle neticelenmi~, 
Jiu mUsabakayı 4.2 İsviçre kazanmıştır. Tuluzda oynanan Kfiba - Romanya mü
Slbakasını da 2.1 Kubalılar kazanmışla rdrr. 

Almanya maçı galibi İsviçre önümüz deki pazar günü Macarmilli takımıyla 
Jiarşılaşacaktır. 

Romanyayı kazanan Kuba milli takımı da bu pazar Antibde İsveç milli ta. 
?Eıyla karşılaşacaktır. 

Galata :;aray 1 
DUn akşam hareket etti 
Kafile reisi Adil seyahat 
notlarını gazettmize 

yazacaktır 
Yugoslavyada, Yugoslavya klübü. 

ınün yirmi beşinci senei devriyesi mü
nasebetiyle tertib edllen beynelmilel 
tfutbol turnuvasına iştirak eden Türk 
llübil Galatasaray, dün akşam saat 
'A,30 da hareket eden konvansiyonel 
!treniyle ııehrimizden hareket etmiştir. 

Dost memlekette Türk futbolünü 
lemsil edecek olan milli küme üçüncü
SİıUz bu seyahate maalesef bir hayli 
!ayrf bir kadroyla iştirak etmek mec
!l>uriyetinde kalmıştır. Sağ iç Süley • 
inan ve Mehmet Yılmaz, merkez mu. 
Gıacim Gündüz, müdafi Suavi vazifele
Hnden ayrılamadıkları için kafileyle 
!beraber gidememiştir. 

Galatasaray klübünün 1 numaralı 

~ı Ali Sami otomobille Yugoslav. 
~ay~ gitmiş olduğundan ka.fileye Bel. 
gradda iltihak edecektir. 

şnı<dl maçı 

Beşiktaş - Güneş 
Bu hafta karşılaşıyor 1 
T. s. K. lstanbul bölgesi futbol a-

janlığmdan: 

12.6.938 pazar günü yapılacak maç
lar. 

Beşıktaş stadı: 

Güneş - Beşiktaş (şild maçı) saat 
17,30 hakem Adnan Akın. 

Yan hakemleri: Şevki Çanga, Fah
reddin Somer. 

Enosis 
Islan bula geliyor 
Yunanistanm kuvvetli futbol klüp

lerinden biri olan Enosis takını bu ay 
sonunda. ~ehrimize gelecektir. 

Şehrimizde üç müsabaka yapacak 
olan misafir takımın bu maçları gay
rifcdcrclerin Pera, Şişli ve Galataspor 
takımlariyle olacaktır. 

Zayi mühür 
EminönU mal sandığından almı§ ol

duğum maaş mUhrümü zayi ettiın. Ye. 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Çank"1rı mektupçusu ölü lsmail 
karısı Zel:iyp. (V. l'· 2479) 

Dün akşam hareket eden Sacid, 
~ecmi, Adnan, Salim, Turhan, E§fak, 
Nuba.r Halil, Mustafa, Musa1 Necdet, 
l:Jocıuri, Şer~, Ekrem Haşim ve Bü
lendden teşekkül eden seyahat heye
lfne evvelce yazdığımız gibi klübün u. 
fnumi katibi Adil Yurdakul riyaset et. 

!ıektedir. ------------• Ga!ntasarayın bu seyahati esnasın-
1 

Jia. kafile reisi Adil orada.ki maçların 
la.fsna.uyıe beraber hareket anından 
ktibaren günü gününe notlar halinde 
iazctcmize yazac:aktır. 
ı Sarı kırmızılıların hareketi esnasın
~a Sirkeci garı adeta ibüyük bir kala. 
~alıkla dolmuı;tu. Sporcuları geçirmek 

İstanbul mıntakası bliro şefi 
dden başka, 1stanbuls~r, Beşik. 
Anadoluhisar ve Güneş klüplerl

~n murahhasları bulunmaktaydılar. 
}:;üneşliler eski klüp arkadaşlarına bir 
ae çelenk getirmi~lerdi. 

-·.. 111 •• 

llr. irfan Kayra ı 
Röntken Mütehassısı 
Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 ~ • 

ye kadar Belediye. Binbirdirek Nuri-ıİ 
conker sokakta Aslaner apartıman 

No. 8-10 . 
~ MilALiil 

, 
Alemdar Sineması 

iKi FiLM 

1 - Romeo Jülyet 
2 - Lüi: Sütçü, Boksör 

Radyo ve Radyom 
kadar 

Radyolin 
de Jnsanlığa hizmeı 

etmektedir 

Radyolin 
diıleri, ditler mideyi, mide vücu
du kuvvetlendirir. Sıhhatli ve kuv

vetli insanlar da medeniyete 
hizmet eder. 

Sabah, öğle ve 
akşam 

her yemekten sonra diılerinizi 

mu~tu.aman fırç:ılayınn:. 

lstaoul GOmrUklerl BaşmüdürlUğlio deri: 
Fındıklı soğuk hava ldepceunda bulunan ibili. marka ve No. lı k-ouni safi 

sikleti 434 kilo ağırlığında 147 lira 50 kuruş değerinde kınk sandıklarda ve 
fareler tarafından tahribe uğrayan hurmalar ekle salim olmadığı cihetle bunların 
sanayide kullooılmak ıartile 13 • 6 -938günü saat 13 de Sirkecide Repdiyc clld. 
desinde gümrük eatıı ı1alonunda 2490 sayılı kanun hüküırileri dairesinde "!jık 
arttırma ile dahile ve harice eatılacaktır. lsteklilerlden yüzde 7 buçuk pey 

akçesi mııkbuzu ile maliye ünvan tez keresi istenir, pey akçelerinin saat 12 ye 
kadar yatmlmalarx mec.buridir •. (3413) 

10 HAZIRAN -1988 
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V .. ' 
Kremi 

Terkibindeki ' hususi madde. 
yi hayatiye dolayısiylc cildi 
besler, teravetini arttınr. Yeni 
bir ten yaratır. Venüs Kremi 
asri kadın güzelliğinin bir tılsı
mıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hayre
te düşürür. Dudaklarda 24 

sa<M: sabit kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandıktan ye· 
gane rujdur. 

Venüs 
Biryantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tutar. Dökülme. 

sine mani olur ve kıvırcık yapar. 
Saç meraklıları ve gençlerin ha. 
yat arkadaşıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
24 saat havalandrrılmt§ fev

k<llade ince ve hafif Venüs 
pudrasile tuvalet gören bir cilt 
dünyanın en taravetli güzelli
ğini ifade eder. 

----- - -
Venüs 
Ltmoo çiçeği 
Kclloır=nyaso 
Hususi bir tiptir. 90 derecedir. 

O kadar ki en büyük zevk ehlini 
ve müşkülpesent olmakla tanın
mış kimseleri bıle hayran b1-
rakmak'1adır. 

en us 
Allığı 

Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze ail. 

ri.J1düğilnde cilde fevkalade ta

bii bir renk verir; teni bo.ımaz; 

güzelleıtirir. 

Venüs 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere za. 

rar vermez. V enils aürmeıilc 

tuvalet gören kirpikler büyür 

vı= güzelleşerek kalplere ok 
gibi saplanrr. 

Venüs 
Çam kolonyası 

Cığerleri zayıf ve sinirleri bo. 
ıuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada çam 
larının latif ve sıhht kokulan 
VENÜS çam kolonyasında mev 

IKlUJIM115>A11!A 
CAN KUQTAQIU. 

ZAYl - 7 Haziran 938 gecesi kahvem
den ceketimi çaldırdım. Ceket berabe
rinde nüfus ve askerlik tez.kerclerim, 
kahvenin kontratı. maliye tahsil şubele

rine yatırılan paraların makbuzları, keza 

belediyeye yatırılan p:ıralnrn alt makbuz
ları, lktısat veklıleli tarafından verilen 
tarıfe ve hesap defterlerini zayi eltim. 

1. nkapanı Tuğlacılar '/\'o. 233 

kahııeci Mehmet 

-... 

Saflhk matbaa 
a at ve edevatı 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk ~hkemesinden: 

1 
Terekesine mahkemece elkonulan ölü Danyel Ohannesyana aıt lstaıı

bul Fincancılar Selamet matbaasında bulunan vc mahkemece tesbit edilen 
matbaa hurufat ve alat, edevatı açık arttırma suretile 17-6-938 tarihine 

il 
müsadü cuma günü saat 14 de satılacaktır. Satış bıtmediği takdirde müte· ı 
akip günde devam edilecektir. İsteklilerin yukarda gösterilen gün ve sa-
atte mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 71"' ......................... ._ ............. ~ 
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i l i n 
Satılık otel eşyası 

Beyot•u dördllocll aulb hukuk mabkemesındeo: 
Jılahçur Demoaten Halaam vuilerl tarafmdan idare edilmekte olan ls

tanbul otelinin tasfiye ve fllY&larmm sa t.Jlmasma karar verilmekle Beyof· 
lunda Ollvo puajmda İltanbul otellııln eşyalan açık arttırma suretile 
15.8.938 tarihine mUaadlf ~&r1amba cUnU saat 14 de satılacaktır. Mez.k\ır 
glhı aatq bltmedlli takdirde mUtealdp gilnlerde satışa devam edileceğin
den lateklllerln yukarda göeterilenn gtın ve saatte mahallinde hazır bu
ltmm~an llln olunur. 

Her akşam 
Taksim Belediye Bahçesinde 

M...ıebtimain • 7'i1cM san•tlriır
larlnclan müteıama 

Bir saz 
heyeti 

lstsnbul Emniyet Sandığı lllreklUrlOğOnden 
Emniyet Sandığına borçlu ölU Bay İbrahim varislel'ine ilan yoliyle tebliğ: 

MüeıM.-iD MiTik 1Makl1'1ddar'
anpje ettifi 

Baiclatralaa 
larahtuı Nazhtlll Bajdadt Bay lbralılm Fatih Kumnılumesclt namı dığer Mimarsinan mahallesi Bak. 

kalzade sokak eski 5 mükerrer yeni 58.3 (en yeni numarası 60) numaralı maa
bahçe bir ahşap evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 1-10-928 
ta.rihinde 3252 hesap numarasile sandığ rmıritan aldığı 630 lira borcu 12.3.938 
tarihine kadar ödemediğlnden faiz, kom layon ve masarüi ile beraber borç 133 
Ura 48 kurşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkmda 

ft Sa&ra yılcfra Bedlye Ahmed 

Bağdat revüsü devam 
ediyor. 

icra takibi bqlamak ib:ere tanzim olun an ihbarname borçlunun mukavelena- .. • • ••••• •••••••••• 
illede gösterdltt lkametglhma gönderil mıpe de borçlu bay İbrahim yukarda Telefon: 43778 

Yl.zılı ad.reste öldUğU anlaşılmıı ve tebliğ yap:lamamııtir. Mezkftr kanunun 45 
hıcl maddesi vefat halinde tebligatın il An suretile yapılmasmı amirdir. Borçlu 
ölü lbrahım mirasçıları iebu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde san-
dtlmııza mUracaatla murislerinln borcunu ödemeleri veya kanunen kabule §&

Yan bir itirazları var iM bildirmeleri Jlzımdır. Mlruçılar ipoteli kurtarmazlar 
Veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durduramazlarsa ipotekli gayrimenkul • ••••• O t o m a tik 
lllezkr kanuna göre sandıkça sablacaktD'. Bu cihetler alikadarlarca bilinip ona 
&öre hareket edilmek ve herbirine ayn ayn ihbarname tebliği makamma kaim 
olmak üzere keyfiyet ilAn olunur. (3411) 

D~vıet Drmrrqolları v~ Limanları işlrtrne 

U11ıum idaresi ilanları 

9 UDCU ltletme Müdürlüiindeaı 
Alpullu - Kırklareli anamda itleyen lOe numtıralı ve Kırklareli - AlpuDu ı

rııında itliyen 105 numaralı Otoray ıerviıleri 1 S haziran 1938 tarihinden ltlba. 
ren liğvedilecektir. btanbuldan 14 haziran 1938 gün kr.tkan 6 numaralı ka -

tarJa, Edimeden yine ayni tarihte 5 numaralı katarlann otoray irtibatı bu· 
lıınnuyacaktır. (3420) 

12 • 6 - 938 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri itletıniye açılmıttır. Han
t! trenlerin i~elere pdeceli iıtuyonla ra tıblil edllmiftir. Fula talallit lcln 
lıt~svonhrrmıza müracaat edilmeıl flln olunur. (3383) ı 

Telef on santralı 
22 namaralı .._ttls Dahili•• Şehir TELEPON SANTRALI 

R. S. C. 1. Lenlngrad ( Kraınaya Zarya) 
fabrikası mamulAtındandır 

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

MBkemmel ıurette montaj edilmiıtir. 

Mekanizması /evkal•d11 calışmalltadır. 
BillDn lallımlle blıllkl• aatılmalıtsdır. 

Mufuul malümat almak içilı : 

TELEFON: 4'3956 müııcaat ediniz. 
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VA'RKtZ nn l'OMPAntm 

---------------------------------------------------------den iincak elli metre meaafede bulunu· 
yorlarch. 

D'AKCll: 
- Dikkat 1 diye mmldandı, tam sa. 

manıcbr •• Şimdi bbt ~recekler t •• 
Bu esnada, duvarın içinde açı1mıı 

kilgWr bir kapıdan Ud adım mnafede 
bulunuyorlardı. Bu kapmm 6nUnı cel· 
dllderl aııda, ~·birdenbire açıldı••• 
1Upheab nal Hllerini duyarak merak• 
den bir bahçıvanın mOtecllliı çeıu-1 
llleydana cıktı· 

Krebiyon bir yıldınm hıziyla d'A1-
1Ul kolundan kavradı, çekti, hayretin
den •111 açık kalmıt olan bahçıvanı içe. 
riye itti •c kapıyı kapadı. 

Tam zamanıydı: Bir kaç aaniye aoa
ra aüerler, btıla kapının CSnUnden ıe
çerek arabanın pqine t2Wlcblar. 

Bu kı11 müddet zarimda, iki firari 
de, babçıvanın bir çıtlık kopanp asker· 
lerin nuan dikkatini celbctaıemell lçin 
onun bUtUn hareketlerini dikkatle ta. 
kip ediyorlardı. 

Fakat zavallı adamcap, bapna ıe
len bu ani bidiıeden o kadar P!lrmI!
tl ki, •lmu açac...-. ~yette delildi ve 
tlateUlt Xrebfyon onun dehtetinl bUsbU
tUn rttmnak iiçn, tehditkar bir tavırla 
i8yle demitti : 

- Bir tek kelime .eylenen, seni ıe· 
bertiıhnl • 

Öyle ki, bahçı.an, kendini \OpJa)'lp 
debtetJn damatma yapıftırdıp dilini 
lrurtı.rdıiı nawı. aıkerler, artılr bir 
laa11i uaJrtaydıJar ve biltila tehlik:, 
llnıdilllr, bertaraf olmuıtu. 

0 •naen, Jtrebiyon, ter lPadt kahmt 
Olan •lnını ailerkeı., d' A ... da, ıayr' 
tabit biç bir bidlte vuku buhnamıı slbi 
ll)'et a.-.·;1n bir halde kılıcım kınına ıolr
tu. 

falr, derin bir nefea alarak: 
-.orı dedi tam amanıydıt. CMden 
~, b·r talih, zin öyle ıa:~nediyo • 
::: 1d lb çılıınhklar yapacaktmu ... 

a IJle •• 

D Aoas, bep ayni lil-•ll tavrlyle ce
vap verdi: 

- Çılıınlık ollun olmaam, tealim 
olmamalı aımetmiıtim. 

lalr& 
- Ben f'mu anlamıftım ! Hem de pek 

iyi anlamıttım ı. 
Dedi ve hemen ilive etti: 
- Fakat dofnıau, bu adamcelum 

teceuilıil, bizi milthit bir tehlike.ten 
kurtardı. 

Şövalye de: 
- Çok dofru .• Ve bu tecıeaU. dd

den mklfıta deler •• 
Diye mmldandı ve bu r.Bı1erle bera

ber cebfndeld ıltm keıealni çıbnp bah
çıvana uzatarak §Öyle dedi: 

- Doatum, bunu alın ve biç blr teY
den korkmayın: Biz fenalık yapan ln· 
aanbrdan deiflia. 

Bahçıvanın ilk hareketi, c6ılerini 

bUyQten bu keseyi nlmak içl" elini u
zatmak oldu. 

Fakat bu ilk hareketi bir dilfUnce 
durdumıut olacaktı ki, bunu itti ve 
müteamz bir ıeale Ceftp verdi: 

- ·Paranıza ihtiyacım yok .. 

Bunun üzerine pir, aaJdn blr ıes

le: 
- Bunu reddetmekte haklısamıı:, doı 

tum, dedi, ıize teklif ettlğlmlı bu para 
tam zamanında kapıyı ı~mak suretiyle 
bbe yaptıfmu bilyilk bir hizmetin hak
ir bir müklfatıdır. 

- Size hizmette bulunmadım ve bi
aen:ı!eyb mükifata lüzum yok.. s~ 
tanmuyorum .. Buraya zorla girdiniz ..• 
Ve bunun cezası pek mUtblt olabilir. 
Nerede bulunduiunuzu bilmtyonunuz, 
caliba .. Derhal çıkıp sldln, itte bu ~a. 
dar ... Sizin yUzUnUzden yerimi kaybct
mele biç te niyetim yok.. Gidin .. 

Bahçıvanın tavn ııitglde daha milte
arnı bir hal alıyor ve ıesinl yükseltir· 
ken, kapının önüne dildlmit olan iki 
muhatabına kapıyı .. teriyorclu 

- - ---- - - --- --- -- -- -- ----- - - - - --------

MAR.KlZ DÖ POMPADUR 

O saman anıba l&hibi kapıyı iyice 
açtı ve bot arabayı ıtiıtererek töyle 
dedi: 

- Ben Dikardl slftlilderi mUdüı 
muavini La Normu d'Etyol'um ve a
r.tıpus p1ua, pekill 1ardiltunUs •es 
hile, binim arabamda delildir. 

Mahcup olan sabit af diledi ve mes.
JÖ d'lttyol'un teudlifeıı, verdlli et· 
kllde bir adam cörilp ıörmediilni aor
du: 

- Koyu kabvereap mantolu biri
ıi miydi? Evet,, bana &yle ıeUyor '.ki, 
bu qküde bir ıUvari arabamın arka· 
1U1dlft ıelip ıeçti. 

- Bu ıUvarinln hanci yolu tak!p 
ettilbü bana lQtfen tayler mimi? 

- OnUmUzdeJd yolu. 
- TetekkUr ederim, m61y6, llİ.li ra· 

batın ettilim için ddden mahcubum. 
Ve nbit, ayni alJrbkla yoluna de

vam eden arabadan ayrılarak, adamla
rının önünde, bu ıUvarlnin takibine 
k~yuldu ve biraz sonra ona yetiıti. 

Bu defa 1Uphe71 mahal yoktu, bu 
süvarinin ppkaaile mantoau etkile ta
mMıile uyprıdu. 

D'Etyol'un arabacnı pbi, bu adam 
da, ilk emir üzerine durdu. 

Fakat ıabit ona yaklqıp: 
- Şövalye d'Aaaı, mi kral namı· 

na tevkif ediyorum. Kıbcmuı bana 
teslim edin!.. 

Decliii zaınan ıüvari mubc"'ıtalmıa 
doiru hayret ifadesi dolu bir çehre çe
virdi ve hUrmetklr bir tavırla ıu ceva· 
bı veıW: 

- Yaıulıyonunus, mösyö, ben IÖY· 
lediğiniz adam delilim. •• tamim Jorj 
Dülindır ve mösyö lö lrıoat dCS Sen • 
J ermenin hizmetinde çalıtıyorum. 

Süvari ı>u tözleri aöyliyerek, manto
ıunu çıkarıp 11dı elbiselerini ve teslim 
edilmesi istenen kılıcının bot kalan ye
rini 1ö1terdi. 

Zabit bir linet uvurdu. 

Yanhtbia imkln yoktu, muhatabın· 
da. aeıııin bir evin uıalı hal ve tavır
lan vwdı ve ppkuiyle muıtollUdılan 
bafka hiçbir py, kral «duau sabitle
rinden tövalye d' Auum efHHne ur
cun deiiJdl. 

Diler taraftan bu adamın kırk ~ 
larmda olduiu btıbelllykea, tevkif e
dilmesi llzımcelen sabit benUz yirmi 
Ylflarmdaych • 

Zabit, ld'Etyoldaıı oldufu ltbi. ba a
damdan da firartyl ı&rilp ıörmt.ıllhd 
aordu. 

Yalnız, bu defa koauttufıt ac1am ull
ade olmadıp için, ıtıailer haldkt bir 
isticvap halini alclr. 

Jorj DW&ıı. kral ordueıuna menaup 
bir zabite borçlu oldulu nuikbe bit 
tavır ve bUrmetle cevap verdi: 

- Şat.o meydanında vuku bu1m bl
diıenin bir Jmmma phit oldum. Fakat 
ıize yanlıt haber vennitler, mevzuu 
bahsettiiınia IODG uilude Pariı yolu
nu tuttu. Siz ile abi istikamete Pli· 
yon~nm .. Altındaki at çok aeri oldulu 
için timdi her halde Wr hayli yol atmq. 
tır. 

Zabit, bu ehemmiyetaü 6ma te. 
f'kkUr etmeie lilaum bile 18rmeden, 
ıeriye döndü ve mlitbit bir hiddet l~· 
de, akıam üzeri bapiunoden ~ er
tni 11bah ta majeatonin en yalan adam
lanndan blrllinl bayıltmaya kadar • 
hem de ptonun önünde • ld3vmek -. 
retiyle krah bile iıtihfaf eden ve sonra 
iz bile bırakmadan uçup ıiden ba pya. 
nı My?et firarinin takibine koyuldu. 

XXll 
DUŞMUŞ KADIN 

Hldlae tu1du: 
n•Etyol'un arabacm, oturdutu yer

den, vuku 'bulan sahneyi seyre.ı. •· 
rabaya binen d' Auaa dedıal tanmıı• 

ve Krebiyon ona, biltUn luziyla ptmek 
emrini verince, o da. seri bir ka51fla. bu 
ijellkanJıyı kralm pencereleri alanda 



12 HABER - ~JCşam "°stur 
r.==::======~~~=--~~~~~~~==~======~~:=~=====:""'.~?-=-=-==~========================================~==:=====~=-=~=-==e-"""'=~""!":=-~~~~~~ 

1939 Nev 't ork sergisi 
Dekorasiyon müsabakası: 

1 - 1939 Nev York Dünya Sergisinde inşa edilmiş olan Türkiye Pavl· 
yonu dahlll dekorasyonu için bir mUsabaka açılmıştır. 

2 - Milsabakaya girecek resimler lktlsat VekAietlnin tayin edeceği 
bir Jilrl heyetince tetkik edilecektir. 

3 - MUsabakaya girecek resimlerin nihayet 15·7·938 tarihine ka
dar Ankarada. İktisat Vekft.letlnde New York Dilnya Sergisi Türkiye ko· 
mlserllğlne makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olması şarttır. 

4 - MUsabakayı kazanan san'atka.ra 1000 llra milktl.fat verllecektlr. 
5 - Milsabakaya girip te kazanamıyan san'atkft.rlara ald eserlerden 

istifade edilen kısımlar için verllecek bedel Jilrl hey'etlnce ayrıca takdir 
edilecektir. 

6 - MUsabakaya. gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire 
hakkındaki şartname, Tilrk Paviyonu pl!niyle maktaları ve bu hususta 
l~zım gelen izahat Ankara.da. İktisat Vek!letl dahilinde sergi komiserll-
ğlnden alınabilir. (1720) 1(3341)' 

Askeri Müze 
Müdürlüğünden: 

Yeni kanuna göre Haziran başından itibaren genel tatil günlerinde ~kcri 
Müze giri§ ibiletleri (5) kuruştur. (13). ,(3365) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piya ngosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Bahçıvan 
Rablnılranth Tagoro 

ÇEVlRE..'\": 

Jbrahim Hoyi 
BUyiik Hint şalrinln en güzel 

aşk şllrlcrini toplayan bu eserin 
tercümesi bir lk1 güne kadar 
tıkıyor. 

Kirahk köşk 
Bostancıda i\dalara karşı geniş 7 oda, 

telefonu, 2 dönüm bağı ile 3 dönUm 
muhtelif meyvasr olan srrasında 2 bö

l lük kullanılabilen bir köşk kiralıktır. 
.1 

Taliplerin tel. 44688 de Bay Rifata, 
veya Bostancıda Kasap1aı: No. 27. ye 
müracaatları. 

- -

Yaz· mevsiminde de 
zevkle Raqyo diiıterıiP 

fakal ... 

~ .... 
E 
R KÖPting 6 LAMBALı 

S U P RA -S E LE C T OR 

5EYYA~ ÇANTAll RADvo ' 
BATERi VE ELEKTRİKLE 

.. . , . .-
T URKIYE VEKIL1 ~ 

• 
NECiP ERSES 
• 
ISTANBU L - GALATA . 

SESLi HAN ZULF~RUZ .soıc.AK. 

Oksürenlere ve 
gögüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
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------------------------------------------------------------------vaki olan bu şayanı hayret iskandalin 
şüphesiz doğuracağı kanuni takipten 
kurtarmak mevzuu bahsolduğunu anla
mıştı. 

Bunun içindir ki atianru baş döndü. 
rücü bir hızla koşturmağa başladt ve bu 
sırada §airde, kısa kelimelerle, şöval
nin v21ziyetini ld'Etyola anlattı,, 

Bu müddet zarfında Sen· Jennenin 
uşağı jorj ide, arabaya yetişmiş olup, 
kendisine verilmesi muhtemel emirleri 
almak üzere arabanın kapısı yanında 

dört nala gidiyor®. 
Kendilerini tCf'rip etmesi için gelişi 

;güzel bir şiaret yaptığı uşağı görünce, 
şairin geniş muhayyilesinlde, birdenbi. 
re, kendiliğinden bir plan hazırlandı ve 
Krebiyon, şövalyeye şöyle dedi: 

- Arabaya bindiğinizi görmüş olma
ları ve peşinize adamlar takmalan çok 
muhtemeldir; mantonuzla şapKaruzı ve· 
rin. 

D'Assas hayretler içinde kalmakla 
beraber hiç ses çıkarmadım itaat etti. 

Bunun üzerine Krebiyon arabanın 

kapısmdan eğilerek J orja bağırdı: 
- Mantonla şapkanı ver ve onların 

yerine bunları ru ı .. 
Uşak ta, d'Assas gibi, lboş suallerle 

vakit geçirmeden istenen şeyleri yaptı 
ve kıyafet teatisi süra'tle bitti. 

Şövalye uşağın mantosunu, uşak ta 
şövalyeninkini giyince Krebiyon izt.hat 
verdi: 
· - Mesele şudur: Bu ağaçların altın· 
da oluşumuzdan istifade edeceğiz, şim
di hemen arabadan inecek ve ağaçların 
ark<:ısına gizlenerek yoldan uzaklaşaca. 
ğız; bu müddet zarfında araba da yolu
na gayet yavaş devam edecektir. E
ğer bizi takip ediyorlarsa, bize ehemmi
yet vermiyecekleri ve ar'1bayı kcvala -
yacaklan muhakkaktır. Siz m<>syö 
d'Etyol, hiç bozmadan durur ve siztden 
izahat isterlerse, takip edilen firarinin, 
galiba, d8rt nala gelip ileriye doğru 
geçtiğini söylersiniZ' .• 

Sonrtı, Krebiyon, tekrar dışarıya 

doğru eğilerek J orja şöyle dedi: 
- Sen hızla ileriye ldoğru git. Eğer 

seni takip ederlerse dur ve "şövalyenin 
Paris yolunu tuttuğunu münasip bir li. 
sanla söyle. Eğer seni bırakırlarsa, bi· 
lahare gelip otelde bize iltihak edersin. 
Yakalayıp götürürlerse o zaman da c• 
f endine haber gönderirsin, ıcni derhal 
kurtarır. 

Jorj fazla izahat sormadan ileriye 
doğru !dönerek emretti : 

- Yavaşla, fakat durma. 1 

Arabacı bu emre itaat edince, Krebi
yon, şövalyeyle beraber yere atlaaı ve 
biran sonra, ikisi birden, ağaçların al
tında kaybclurken d'Etyol da d'Assas'
yardım eıdip onun şükran borcunu ka. 
zanmak ve böylelikle ondan istifade et· 
mek azmiyle yoluna devam etti. 

D'Etyolun da, Jorj gibi, rolünü iyJ 
oynadığı ve muvaffak olduğu malüm. 
dur. 

Bu müddet zarfında, d'Assasla, Kre
biyon, nazarı dikkati celbetmemek için 
koşmamakla beraber, seri adımlarla, 

ağaçların arasında yürüycrlardı. . 

Maatteessüf, önlerine doğru yürü -
mek mecburiyetindeydiler, öyle ki, ta. 
kip vukuunda, ikisi de çarünaçar 
görüleceklcrdi. 

Böylelikle, hürriyet ve belki de ha
yatlarını tehlikeye koyuyorlardı, çünkü 
iki şıktan birisi vardı: Ya takipçiler on. 
lara ehemmiyet vermiyecek ve sadece 
arabayx yakulamağa çalışacaklardı; ve 
yahut ta, sözde gezmeğe çıkan iki ya
yaya yaklaşacaklardı, o zmnan da ikisi 
birden yakalanacaklardı. 

Fakat bu son şıkta da iki şekil vardı: 
Ya teslim olmak ve ytıhut ta mücadele 
etmek - :ki bu takdirde devlete karşı 

isyan etmiş olacaklardı ve bu isyanın 

idzmla neticeleneceği muhakkaktı. Bu 
cihet Krebiyonu bir hayli düşündürü· 

yor idiyse de, mert şair, genç dostunu 

yalnız bırakmamağa ve ona sonuna ka· 
dar yardım etmeğe azmetmişti. 

lki firari, ağaçlar alatında henüz yüz 
adım atmamışlardı ki, arkalarında ka. 
labalık bir grupun dört nala geldiğini 
duydular. 

Krebiyon hc;,fif bir endişeyle mırıl· 

kiandı: 

- İşte peşimizdeler 1 •• 
D'Assas da: 
- Aldırmayın .. Beni kolay kolay ele 

geçiremezler!. • 
Diye cevap verdi ve bu sözlerle be

raber kılıcıyla kuşağındaki iki taban
cayı yokladı. 

Bunu gören Ş<lir, gitgide artan bir 
endişeyle sordu: 

- Mukavemet etmeğe mi niyetiniz 
var?. 

- Bunun sözü mü olur? Hayatımı 

tehlikeye koyup taraçadan indikten son
ra, kendimi böyle aptalca bir şekilde 

yakr•latmama tabii imkan yok. Sonuna 
kadar dövüşeceğim! Fakat siz benim va. 
ziyetimde olmadığınız için, henüz va
kit varken, derhal çıkıp gitmelisiniz 1 • 
Haydi, dostum! .• 

- Sizin vaziyetinizde olmadığım mu
hakkak; frıkat söyleyin bakalım! Ben 
sizin yetinirde, olsaydım, siz de benim 
vaziyetimde bulunsaydınız, beni yalnız 
bırakır mıydınız?. 

D'Assas heyecan içinde ve sıkılmış 
bir halde sordu: 

- Aman ya Rabbim ! .. Ne demek is
tiyorsunuz?. 

- Görüyorsunuz ya.. Binaenaleyh 
ben de kalıyorum. 

D' Assrı:s, heyecanla: 
- Düşünün ki, dedi, ben hayatımı 

pahalıya maletmeğe karar verdim ... 
Henüz vakit varken gidin .. Yalvarırım 
size .... 

- Eh 1 •• Mıtdemki siz hayatınızı pa
halıytı maletmeğe karar verdiniz Ayni 
kararı benim de vermiş olmama neden 
itiraz ediycrsunuz •. insan zaten nasılsa 

Lıır defa ölür .. Sonra kimbilir'! Belki de 
bize ehemmiyet vermeden gelip geçer. 
lcr. 

D'Assas, son derc<:e mütehassis ol
muş b'ir halde şairin elini sıkarak ce
vap verdi: 

- Sizi cidden mert,, çok mert ve asil 
bir insansınız, mösyö ldö Krebiyon .•• 
Bundan sonra artık, şahsımda, hayatını 
sizin için bilatereddüt feda edecek bir 
dost bulacaksınız. 

Şair, heyectırunı gizlemek için alaylı 
bir tavırla : 

- Bunlar boş mısralardır!.. Benim 
size yaptığımı, sizin de lxına yapmakta 
katiyyen tereddüt etmi'yeceğiniz mu • 
hakkatı. Şu halde?.. Hem de canım 

saçlarımız ağarmakla beraber, kalbimiz 
henüz gençtir. 

İki yeni dost, böylece konuşurlarken, 
adımlarını büsbütün sıkl?Ştınyor ve 
arkalarındaki nal sesleri gitgide yak· 
!aşıyordu. 

Arkalarına bakınca, kendilerini takip 
eden askerleri gördüler. 

D'Assas gülümsiyerek: 
- Yirmi kişi kc:ıdar var, mücadele 

pek sıkı olacak .. 

Dedi ve, mümkün olduğu kadar a
ğaçlaın arkasına gizlenerek yoluna de. 
vam e'derken kılıcını çekti ve tabanca
larından birisini çıkardı. 

Takipçiler gitgide yaklaşıyorlardı. 

Askerler yolun ortasını tutuyorlar • 
dı; iki firari ise, bir malikanenin duvarı 
boyunca ilerliyorlar ve bu duvarın u• 

zunluğu, malikanenin bir hayli ehem • 
miyetli olduğunu gösteriyordu; fakat 
askerler, açıkta oldukları için, iyice gö. 
ründükleri halde, ağaçlar altında bulu· 

nan firnrileri görmek müşküldü ve bu 
duvar yerine orada bir çukur bulunsay· 
dı, iki dost bunun içine girmek suretile 
bUsbütiin kurtulacaklardı. 

Fakat maatteessüf hiç bir ümit yok 
gibiydi, ve askerler, şimdi, kendilerin· 


