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Askerlerimiz· yakında 
Hataya girecek 

'TttJıırk - IFıransnz asker ô heyetnerı arasındaki 
lkcınıuşmaDaır<dla vaıro Oan ilk netic e 

Türk askerinin Hataya gireceği -------... -
haberleri büyük bir sevinç 

uyandırdı 
Berlin radyosunun bildirdiğine göre, bir Ermeni heyetiyle ı-oruten 

h11taydaki Fransız kumandanı) Halayın yakmda Türk askerleri tarafından itıal 
edileceğini ıöylemiı, bunun Türk - Fransız askeri heyet konu,mal•nnın bir 
lıeticeıi olduğunu anlatmı§tır. Gene bu kumandanın sözlerine &Öre, T ürk la. 
ta!arı Hi\taya girdikten sonra, Fransız askeri memleketi terkedecektir. 

~ Devamı 8 incide 

IKa dnn tayyarecamnz Atftna da 
haraıretne kaırşooando 

Yunan Başvekilinin 
Bn. Gökçen'e iltifatı 
Taggarecimizin Atinayı ziyareti, 

dostluk hislerinin 
tezahürüne 

\ vesile oldu r Atina, 16 (Haber) - Atatürk kızı 
Sabiha Gökçen bugün (dün) sa.at 

· 11,25 de Totoy tayyare meydanına in. 
di ve büyük tezahüratla. karşılandı. 

Karşılayıcılar aruında. Yunan ba§ve
kili namına bir hariciye memuru, ha
va na:ıırı namına Alrodrom kumanda.. 
nı, Atina. belediye reisi ve Türkiyenin 
Atina elçisi Ruşen Eşref bulunuyor, 
birçok tayyare zabiti ve halk değerli 
kadın tayyarecimizi alkışlıyordu. 

Sabiha Gökçen tayyaresine binerken 

Sabiha Gökçen'e buketler verildi ve 
kendisi tayyare mektebinde ha.zırla. • 
nan bir büfede iz.az edildi. Merasimde, 
Atina tayyare mektep kumandanı ta. 
rafından samimi bir nutuk söylendi Çarş1kapıda bir kıza 

1ramvaq 
bir kadına 

çarptı . 
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s 
y anolanın akıbeti 
Ar aşlırılma9a değer 

bir mahiyeti edir 
Yaın~uaya ınıe olmuştur? K a t ll l n 

<C1enncesn1n1e sev<dl n ğn bi.I kadın 
sa~ mocdloır, y oksa Dlhla ınıetn ü zeri-

ne cınıu <dla mı öO <dl lYı rmüştüır? 

Şoför Lutfi ile Muhittini öldüren 
tabanca aynı tabanca mıdır? 

_..Yazısı 8 incide 
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~llhiddha Uetündağ ve refakatindeki zevat, kendilerin! ufurlayanlar araarnda 

Vali bu sabah hareket etti 
h· İstanbul Vali ve Belediye Reisi Mu. 

1ddin .... 
lll· Ustundağ, evvelce kararlaştml-

..: olan Atina seyahati için bu sabah 

"Jl' t Ollda .. Adriyaka,, kumpanyasının 
Oskaro . 1 p · lll' •• vapurıy e ıreye hareket et-
1Ştir. 

Valiye Şeb' M ı· . lk' · R · · N • ır cc ısı ıncı cısı e-

cip Serdengeçti, iktısat itleri müdürü 
Asım Süreyya ve Encümen azasından 
Selami İzzet Sedes refakat etmektedir . 

Vali, Atinada bir müddet kaldıktan 
sonra Selaniğe de gidecektir. 

iktısat işleri Müdürü Selanikten ay
rılarak bazı tetkikatta bulunmak üzere 
.Belgraı:l ve Bükreıe gidecektir. 

anuaşoDamadı 
Bu sabah Çarşıkapıda, ihtiyar bir 

kadının ağır surette yaralanmasile 
neticelenen bir kaza olmuştur. 

Saat 9 buçukta Yedikuleden Sirke
ciye gi<!en vatman Fuadin idaresinde
ki bir tramvay arabası, tam Çarşıka

pıdaki türbenin önünden geçerken, 
birdenbire yola çıkan ihtiyar bir ka_ 
dına çarpmış ve bu sadme neticesin. 

de kadın başından ağır surette yara
lanarak kendinden geçmiştir. 

Vaka mahalline yetişen imdad oto
mobili ile yaralı Haseki hastanesine 

götürülmüştür. Kadın ifade veremiye

cek vaziyette old:~undan hüviyeti 
anlaşılamamıştır. 

Kazanın vukıılıtılduğu yer. Çarşıka_ 

pıda, yolun birdenbire darlaştığı kı-

sımdır ki, evkaf yolun darlığına seöeb 
olan türbenin yıkılmasına. müsaade et-

mediğinden, belediye burayı genişle -
tememiştir. 

Eski bir eserin yıkılmasını biz de 
istemeyiz ama, bu yolu bu günkü dar. 

lığında. muhafaza etmek, or ada her an 

yeni kazalara scbeb olacaktır. Bele • 
diye ne yapıp yapıp bu yolu genişlet
melidir. 

Atatürk 
Başvekille şehrimizdeki 
vekilleri kabul buyurdu 

{.. ı:n~uı, 16 (A.A.) -~At:ur; 

~ 
bugün Savarona yatında başvekil 

Celll Bayar ile hariciye ve dahi

llye vekillerini ve bugün Ankara-

{ 
dan gelen maliye Yekllini kabul 
buyurmuşlardır. 

-- - --2-2 .. , ___ _, 

D ü nkü yağmur 

Yıldırım 
Taşkışlada yangın çıkardı 

(Yazısı 3 'üncüde) 
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Sabiha 
Gökç en 

SelAnl kte 
Selanik, 17 ( HABER) - Bu ıa

bah saat 11,20 ele A tinadan hava. 
)anan tayyareci Sabiha Gökçen bu-

' raya ıeldi ve Sel&nik tayyare mey
danında meraıimle kartılandı. A. 
tatürk kızı, ilk it olarak, Ulu Şefin 
ıdoiduiu ••İ zi)'IU'9t etti. 

Nafia Vekili bu sabah 
-Ankaradan geldi 

Elektrik şirketinde, Ali Çetin 
Kayanın başkanhğında 

bir toplantı yapıldı 

Elektrik şirketinde bu sabah yapııan toplantı 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya bu sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve Hay· 
darpaşa istasyonunda karşılanmı~tır. 

Vekil, Cumhurreisi Atatürke tazimle. 
rini arzettikten sonra elektrik şirketine 
giderek devir ve teslim işlerile uğraşan 

komisyonun toplantısına riyaset etmiş-

tir. Çetinkaya, elektrik idaresinin alaca_ 

ğı yeni vaziyet etrafında tetkiklerde bu· 

lunacaktır. 

Tramvay ve tünel şirketlerinin satın 

amma müzakerelerine birinciteşrinde . 
başlanılacağı kuvvetle umulmaktadır. 

Ermeni vatandaşlar 
isimlerini 

Türkleştirmelidir 
S. Keteci, fikrine itiraz eden 

B. Markaroğluna cevap veriyor 
- Yazısı 5 inci sayfada -
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1.-Jal.aij 
t a.za.ı : Nızamellin Nazıı 

Fransız Ptirlamcntosu Hariciye encü· 
meni, Hataydakı son hadi elere "ıttla ha 
ıl eylcdıkten sonra., bu si}a i mevzu 

etrafındaki arzularını ~u tarzda tesbıt 

etmiş bulunuyor: 

"1: Vaziyetin, Tlirk · Fransız dostlu· 
~unu ihlfil etmiyecek tarzda ıslahı.,, 

"2: Fransa - Lubnan ve Fransa - Suri 
ye is birliğinın devamını temin.,, 

Enci.ımen, bu kararı Hariciye nazın 

Bone'ye ve Basvekil Daladiye'ye ibl~ 
etmek üzere, kendi azalan araı:ından bir 
kacıru memur etmi,. Belki de şu anda, 
bu heyet, bu vazifeıi başarmış bulunu
yor. 

Devletimizi Fransa Curnhurreisi nez.. 
dinde temsil eden güzide büyük elçimiz 
Suad Davaz ile olan temaslarında, Hari
ciye nazırı Bone'nin, yalnız, ".Milletler 
arası siyasayı yakından al~adar eden 
bir meseleyi beğenilecek bir tarzda hal
letmek istiyen bir devlet adamı .. çehre
si göstermediği, ayni zamanda ''Bize 
dost bir Fransız sıfatı ve edası da ta. 
kmmış bulunduğu,, kulağımıza gelen ri· 
vayctler cümlesindendir. 

Biz tarihimizin humrunda, milli hay
siyetimizi kefeye koyarak giriştiğimiz bu 
davada daima dürüst ve "Meşru,. , dai· 
ma soğukkanlı ve mert kaldık. 

Bunun ne müz'iç bir sinir ve siyasi ol· 
gunluk imtihanı oldu~nu anlamak için 
çok düşUnmeğe lüzum yoktur. 

Milletler Cemiyetinin, bu davaya an· 
layışlı bir ku!ak vermek hususunda pek 
müşkülpesend davranmadığını hatırla

makta da gfiçlük çekmiyoruz Zaman za
man Cenevre'de mugalatalar, Pariste 
sabotajlar ve Antakyada gizli tahrikler 
ve entrikalar sezmedik değil. Fakat 
bütün gayri tabiiliklerine rağmen bun

ların hepsini "Tabii,, saymak insaf mı 
da gösterdik. Zira, temiz bir hedefe u. 
Jaşrnağa karar vermiş insanın, her taraf
tan güzel niyetler ummayacağını. yolu 

üstünde mutlaka bir kaç yığın dikene 
ve üç beş tutam mrgana rastlıyacağmı 
bilenlerdendik. Bütün bu fenalıktan bi· 
rer birer temizlemekle iktifa ettik. ca
nün birinde Daladiye hilkfunetinin, mös 
yö dö Martel'i ve Garo'yu feda edebildi
ğini görlince, nihayet hakiki Fransa ile 
ka~ıla~bildiğimizi sananlar ve sevinm· 

ler de oldu. Zira, bir çoklarımızın reali· 
telere bakarak ulaştıkları kanaate, yani 
"Ortada artık demokrat ve temız biı 
Fransa bulmak imkanı olmadığı kanaa· 
tine,, içimizde i~tirak etmiyeQ)er aı de
ğildi. Bunlar, tellliilerinin çok hayali 
olu~unu iddia edenlere: 

- lşte ... diyebilmişlerdi - şimdı göre 
ceksiniz. Kolenin hareketlerini dikkatle 
takip ediniz. Hatay bundan böyle yalnız 
dürüstlüğün, muka\eleye ve imzaya sa· 
dakatin sahnesı olacak. 

Hakikaten geçen bir iki gun, bizi pek 
aldatır gibi olmadı. Fakat işte, gene, bü
tün güzel ümilert birdenbire kararıver

diler. Hatay &ene kabuslu bir hava içi. 
ne giriverdı. 

Sebep ne? l\Hıessır kim? 
Bu sefer hiç umulmadık bir müessirle 

karsılaşmış bulunuyoruz. Ve bu müessir 
kötu müdahalesini, pek garip ve m~na· 
sız iddialarla haklı ve mantıki bir hadıse 
olarak kabul ettirmek istiyor. 

Bu sefer, hasım, Hataydaki milletler 
cemiyeti komisyonudur. 

Bu komısyon Belçikalı, Türkiyeli, In· 
giltercli, Fransalı ve İsveçli azadan mü
rekkeptir. 
Fransanın i)•i niyetleri devam ediyor· 

• Fransız azanın bu komisyona atfedi. 
len hldlsede al~ası olmamak l~zım. 
Varsa Fransanın "lyi niyet .. lcrinden 
gene şQpheye hakkımız var. 

İngiliz murahhası, gayet dürüst hare-

ispanya mese~es·nde Suıruye 
BaşvekDDDne 

lngillere sulh yolile 
harbe gidiyormuş 

Suikast 
Yapılmadığı bildiriliyor 

Pathyarı bomba 
değ.I kestane 
fişeği imiş ! Son bir bombardımanda iki 

ingiliz gemis;ne daha 
bomba düştü 

Bcyrut, 16 (A.A.) - Yüksek komi
ser, Suriye Başvekili Cemil Mardama 
karşı bir suikast teşebbüsü yapıldığı 
hakkında yabancı geızetelerdc çıkan ha
berleri kat'i surette yalanl<:ı:nıştır. Bir 
bomba patladığı hakkındaki yanlış ha
ber, Başvekilin otomobili geçerken yol 
üzerine bir kestane fişeği atılmış olm: .. 
sından doğmuştur. Bu yersiz hareketin 
failleri araştrrılmaktadır. 

.. ,..... 
• 

Kodreanu'nun 
itirazı 

reddedildi 

Kantomın bombardımanı 

Bi.lkreş, 17 (A.A.) - Yüksek askeri 
mahkeme, mülga demir muahfız sabık 
şefi Kodrcanunun, on senelik &:ağır ceza 
hapsi hakkındaki karara yaptığı itirazı 
reddetmiştir. Pariı 16 (A.A.) - "Om Libr,. gaze- nu doktrinini bize bildirmek B. Bone· 

tcsindc, Guncn ıöylc yazıyor: 
ispanya, Akı:lcnizdc kı:ırıııklık sebep 

lcri icat ve bu denizde kuvvetlerin mu
vazenesini ihlal edebilir. Fransa ve İn
giltere, bütün uzlaştırma mesailerine 
ve devamlı tcıanüdlerine rağmen, te
şebbüslerini veya tekliflerini ancak 
azimkarlık göstermek şartile muvaff&
kiyete iktiran ettirebilirler. 

Belhi, Löjur gazetesinde yazıyor: 
Mecliste bir cinnet eseri olarak hu

sule gelecek bir ekseriyetin karar ve
receği bir müdahalenin tehlikesi, bu 
halin İngiltere hükfimetini derhal va
him mÜ!kUlita maruz bırakması ola
caktır. Halbuki böyle bir ıcyc mani ol
mak menfaatımız icabatından değil mi
dir? 

Ordr gazctcıinde, Büre, diyor ki: 
ingiltcrcye kartı beslemekte cldu&u· 

muz zeval bulmaz mUveddet yolunda 

yeiı ve kederle gahit olduğumuz bir 
§CY vardır ki, o da, ingiltercnin 1914 
de olduğu gibi ıulhculuk yolu ile harbe 
sürüklenmekte olmasıdır. lngiltcre, 
ıcrfuru ediyor, B. Hitlcr ile B. Muso
lini de 1ngiltcrenin mütemadiyen ser
f uru edeceği zannında bulunuyorlar. 
Bu iki zat, eUnün birinde zaferden 
emin oldukları halde şevk ve şctaretle 
harbe atılacaklardır Fransa ile İngil
tere. Almanyanın tahakkümü tehdidi 
karşısında yckdiğerinc muhtaçtırlar. 

Bu takdirde her ikisinin de menfaatine 
olmak üzere, Paris hükumetinin, ha
taya düşmesi takdirinde, Londra hü
kiımctine tarizlerde bulunması ve bil
muka bclc Londra hükumetinin de bu 
vcçhilc hareket ctmcıi elzemdir. 

Bayan Tabul, Övr gazetciinde: 
Diln ıktam Londta ve Romada in

tiıar eden ve ltalyanlann bpanyol aa· 
hillcrinc bahri abluka tatbik edcccklc· 
rini bildiren haberlerden bahsederek 
diyor ki: 

İtalyanlar, böyle yapmakla mümkün 
olduğu kadar ıilratlc hükfimctlcrin kl
rını itmam edecek surette Franko'nun 
muhariplik hakkını kabul ve teslime in
g:lizlcri icbar etmek istiyorlar. İtalyan· 
lar, İngiliz tazyiki saycsin:le, Pirene hu· 
dudunda transiti tevkif cttirmcğe mu • 
vaffak olmuş olmakla iftihar ediyorlar. 
BJ hal ve İspanyol Cümhuriyctcilcrinin 
ellerindeki sahillerin ablukası, Fransa • 
nın bir çcnbcr içine alınmasına ~uadil
dir. Şu halde kıymetli ve fakat mahdud 
olan Fransız-İngiliz anlaşmaoııının bir in
tihara muadil bulunan bir ı;yasctin reci 
netaylcini telafi edebil~.:cği iddiasına 

hangi Franııız ve evleviyetle hangi Fran
sız hü',dlmcti sehabet edebilir? Fransa· 

ket etti. istifasını verdi. 
Türk murahhası. elbette böyle sefil ha· 

rekete ı~tirak ettirilemezdi ve etmedi. Ge 
riye iki aza kalıyor. Bunlardan biri ls· 
veçli dileri Belçikalıdır. Acaba Ta~nak
lan ve Usbeci'leri, "Türkiye ile Fransa· 
nın müştereken emniyetini tekeffül et· 
miş bulundukları bir mıntakada., hükO· 
met konağına hücuma teşvik eden ve şo-
f ör Osman gibi temiz gençlt'ri yan sokak 1 

!arda öldürten hitaraf ve dürüst insan.

1 
!ar "?!,, bunlar mıdır? 

Niz.ameddin NAZtF 

nin vazifesidir. 

lngıliz gemilerine düşen 
bombalar 
Valansiya, 16 (A.A.) - Dün Valan. 

siyanın Frankistler tarafından bom -
bardımanı esnasında SUrston ve Sıf a. 
rer adındaki İngiliz gemilerine de is
sabet vaki olmuştur. 

Bu gemilerden birincisi alev almış 
ise de ateş, mUretlebat tarafından sön
dUrülmüştUr. lkincısinin makinesJnde 
hasar vukua gelmiştir. 
Vala nsiya bombardman altında 

Valanslya, 16 (A.A.) - DördUncU 
defa olarak Frankist tayyareler, dUn 
saat 17.50 de Valansiyayı bombardı • 
man etmişlerdir. 

Sekiz tayyare, Grao mahallesi üze • 
rine elli bomba atmışlardır. Bir takım 
bombalar da evvelce yapılan bir bom. 
bardıman neticesinde içinde yangın 
çıkmış olan bir geminin yakfnine dtiş
müşt.Ur. 

Frankocutar Kastellonda 
Kastellon, 16 (A. A.) - Franko 

Kocaeli valhd 
K~C)Cli valisı Bay Hamit Oskay bu 

sabah şehrimize gelmittir. 

kuvvetleri, halen bUtUn şehri işgal et
miş bulunmaktadır. Cumhuriyetçilerin 
son mukavemet merkezleri dün öğle 
Ur.eri sukut etmiştir. 

• • • 
Madrid, 16 (A. A.) - Cilmhuriyetçi 

kumandanlığı Kastellonun tahliyesini 
emretmiştir. Ricat intizamla yapılmı§ 
Ye şehirdeki sivil halkı, levazımı, ve 
sıhhiye servislerini tahliye için muvaf. 
fakıyetli mukabil hilcumlar yapılmış
tır. 

Almany1tnın bir tekz'bi 
Berlin, 16 (A. A.) - Alman muh

riblerinin Kastellon civarında lspan • 
yol aahillcdnt ombardıman eı;ugıne 

dair Valan!liyadan çıkarılan haberler 
salahiyettar mahafilde tekzip olun
maktadır. 

Bir sigorta şirketi 
daha tasfiyeye mi 

gidiyor? 
Şirket d·rektörü dönen şayia
ların asll o,madığını söyliyor 

1''asfiyeye uğrıyan Türkiye Milli Sigorta 
şirketinin vaziyeti Pönlks dö Vlen den 

dana fena çıkıı 
Bütün dünyayı saran Avusturyadaki luklar neticesidir. Guya bunlardan ik-

mcıhur Föniks dö Viycn Sigorta Şir- tısat Vekalet haberdar edilmiş ve Ve-
kctinin iflası anında bu şirkete bağlı kalctçc de tahkikata baılanmıştır. 
diğer küçük sigorta şirketleriyle bcra. Bu tirketin döviz ve vergi ka5a. 5ılı. 
bcr ayni sermaye ile kurulıa Türkiye ğr yaptığı, bugün şirkette çall§mıyc:a 

Milli Sigorta ~irketi iflas ctmiıti. Bu bc:ızı şahıslara çalıııyormuı gibi maaş 
tirkctin 936 senesindenberi yapılan tas- verildiği bunlardan başka dahildeki mc· 
fiycıi ıona ermek üzeredir. Tasfiye mu- murlara yaptıklc:ırı işler için sigortacı-

amclatı bu sene ikmal edilecektir. tar dairci mcrkcziyesince verilen karar 
Türkiye Sigorta Şirketinde aigcrtalı mucibince yüzde 15 den fazla kc-misyon 

olanlara §İmdiye kadar elde edilen vermemek lazım gelirken kendilerine 
mcbla~d;;,n yüzde on miktarında bir tcv- yilzde'25 komisyon verilmek için bu gi-
ziatta bulunulması takarrur etmiştir. bi itlerin ellerinde seyyar tellal tczkc-
Bu tevziata derhal başlanacaktır. resi bulunanların hesabına kaydcdi)diği 

Şayanı dikkattir ki, asıl iflası intaç iddia edilmektedir. 
eden ve merkezi Viytc'lada bulunan Fö- Gene bu iddialc:ıra göre bu tirkctin 
niks dö Viycn Sigorta Şirketinin Tür. senelik portföyü 43 - 45 bin lira arasın-
kiye şubesinin sigortalılara daha fazla da olduğu halde, acenteleriyle tellalla· 
tediyede bulunması imkanı görüldüğü rmdan alacağı 50 - 60 bin lira radde. 
halde, Türkiye Milli Sigorta Şirketinin sindedir. Ve bu paraların tahsili hc-
vaziycti pek kötü bulunmuş ve bunun men hemen imkan dahilinde değildir. 
için de umumi tcdiyatın yüzde otuz ka- Piyasada, bu tirkct direktörünün 
dar bir şey olacağı to:ılunin edilmiştir. Avrupa seyahatine çıkmıı bulunması, 

Esasen tktısat Vckilctince yapılın ıirkctin tasfiıcini görüımeyc gittiğine 

tahkikatın bu şirketin parasının mühim de hamledilmiştir. 
bir kısmının Viyanaya gittiğini göster- Vaziyeti öğrenmek için seyahatinden 
mit bulunuyordu. dönüp gelen direktörle görüşütük. Bi-

Şchrimiz piyasasında, bir sigorta 1ir- zc dedi ki: 
ketinin daha bundan cvvelkilcrinin aki- - Blitün söylenenler asılsızd·r. Be. 
betine sürüklendiğine dair bir §&yia do. nim Avrupf) seyahatine çıkmamın, söy-
laşmış ve bu taYia dal budak salmıştır. lediğiniz gibi tasfiye ile hiç bir alakası 
Söylendiğine göre bu şirketin, bu va- yoktur. Şirketimiz eskisi gibi kı.:vvetJi 
ziycte sürüklenmesi ne dereceye ki:tdar ve İ§lcri yerindcdr. Ne suistimali, ne 
doğru olduğu bilinmiycn bazı yolsuz - de buna bcnz;cr bir §CY vardır. 
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KUHUN 

Sabiha Gökçenin 
Balkan turnesı 

AT,ITl'RK km Sabiha Gôk(eıı, Ati· 
na, Bt.lrTrad ue Dükrcıi ziyaret e

diyor. 11.srm U& bu münasebetle şoylc 
yazmaktadır: 

Atatürk kahraman km Sabihaya 
(Gökçen) soyadım verir~en onun istik 
balini de tayin etmiştir. Hatta diycbili· 
riz ki Sabihanın bu şekilde istikbalini 
tayin ederken T:.irk kadınlıgının hava 
cılık sahasında da erkeklerden ayrı ol 
madını göstermiştir; daha sonra haycıt 
ta tayyarecilik meslcgini intihap eden 
Gökçenin askerliğe girmesine musaade 
etmekle de bu işe zevk ve heves hudu 
dundan ileri mevki vermek lazım~eldi 
ğine işaret etmiştir'. 

Sabiha Gökçenin bu sıfatları r,özönü 
ne getirilirse Balkan paytahtlarını zi· 
yareti daha ziyade manalı bir mahiyet 
alır. 

Zira Sabiha Gökçen yalnız askerı 

tayyareci sınıfına kaydedilmekle kal· 
madı: geçen sene Tuncclidc askeri ha· 
rcketler yapınağa zaruret hasıl olduğu 
zaman o da bu hareket lerc iştirak etti. 
Orada asileri tayyaresilc tenkil etmek 
yolun.da kahramanlıklar gösterdi; bu 
suretle şahsi hesabına askerlik vazife· 
sinde büyük muvaffakıyetler gösterdik 
ten ba§ka Türk kadınlığının ıan ve §e· 
rcfini de yilkscltmcğc muvaffak oldu. 

Sabiha Gökçcrün bu dcfaki Balkan· 
lar turnesine gelince, bu, milli faaliyet 
hududunu geçerek beynelmilel bir ha· 
yata adım atmaktır. 

Tayyarecilik tarihinde ilk defa askeri 
tayyareci kadın olmak şerefini Türk 
milletine kazandıran bu kahraman A· 
tatilrk Km'nın kara yolu ile bile §ım 
diye ka.dar gitmediği memleketlere 
tckba.şına tayyaresi ile gidi§i, on sekiz 
milyon nüfuslu Türkiycnin beynelmilel 
hayattaki kuvvet ve kıymetini ona göre 
hesap etmek lizımgcldiğini biltün ci· 
hana anlatacaktır. ,, 

CUMHURIYBT 

Sağdan 

ABiDiN Davcr, caddtluin yayalial· 
dınmlarrndrı yürumiycnludcıı ve 

saOı takip dmiutnltrden birer lira para 
cc:ası alwacağı şcklirıcleki haber ıi:cı in• 

"Halkı, medeni 9chirlerdeki gibi mun 
tazam yürümcğc alıştırmak için kolların 
dan değil; keselerinden tutmalı: fena 
uıul değil. Balkan payitahtlannda ve 
bazı Avrupa gchirlerinde, polisler. 
halkı sağdan ve yayakaldınmlanndan 
yUrilmeğc icbar ederler amma, anlaşılan 
ora belediyelerinin blitçcleri denk ol· 
duğu için yan bastın, soldan gittin, di· 
ye önüne gelenden para cezası almaz
lar. Doğrusunu isterseniz, ahalisi as· 
kcri bir disiplin ve intizamla hareket 
eden Almanyada bile yayakaldırımla· 
rın.da, sağdan gidip soldan gclmeğc ceza 
kesilecek kadar büyük ehemmiyet ve· 
rilmez. Ekseriyet, sağdan gitmekle be· 
raber, solu takib edenlere de tesadüf 
edilir. 

Ben, daima yolun sağım takibe çalıp· 
r m; fakat, İstanbulun en kalabalık yer 
lcrinclcki gülüne denilecek kadar dar 
yayakaldmmlarının aağı solu yoktur. 
ki daima sağdan yiirüycbilcyim,. Mesela 
Eminönündcn Bahçekapaıına giderken 
sağ taraftalı:i yayakaldmmı sırat köprU 
sü gibidir. Tranvaylar bu daracık kal 
dırımı yalıyarak geçer. Gelen de, gjde~ 
de tramvayın altında can vermemek ı· 

çin sevki tabii ile daima dükkanların '' 
mekanlarına doğru kaçar; hele yağmur 
lu havalarda şemsiyeler açıkken .. Bu 
caddeye konulacak birkaç polis, bir gUıı 
de, Belediyenin bir haftalık masrafını 
karşılıyacak kadar ceza alabilir. 

Şehrin her tarafında böyle bir kişiniıt 
ancak geçebileceği daracık yayakaldı: 
rımları pek çoktur. Bunlar, hayli varı 
dat temin eder. Hele yayakaldırımındal\ 
yUrümiycnlcrdcn alınacak cczalard~ 
daha büyük bir yekun elde edilir. ltfe 
scla İstanbul Balıkpazannd;ı v~ni~: 
mile Sultanhamamı arasında, Mahrııu 
paıada, yolun her iki tarafına para ,e 
zaları için kutular koymak çok rııu"'a 
fık olur. ÇünkU, buralarda ya hiç ya'/. 
kaLdmmı olmadığı, yahut da kaldı~ı~ 
tar bir ıerit genişliğinde olduğu ıçı ,' 
hckes yoldan yürümeğe , binaenayh fer 
ra cezası vermcğe mecburdur. Geçen "' 
kutulara birer lira atara yollarına dc"rıe· 
ederler; mesele kısaca ve ltolayca ha 
dilmiş olur.,, ___.. 

lzmitte büyük 
deniz yarışları 

pıt•· 
İzmit, - Temmuzun onunda ya ıı-

cak büyük deniz yarıılannın hazır~ı i. 

'atır• .. 
na başltınmıştır. Donanmanın 1s JJ•· 
t"dcccği bu yarışlarda Başvekil Celal 
yar da bulunacaktır. 
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1 uhaf bir iddia 
F RANSIZ muharriri Georges 

Duhamel, yalnız romanları ile 
değil, yeni dünyaya yağdırdığı söz 
yıldırımlariylc de meşhurdur. ··Yeni 
dünya" derken hcın Amerika'yı, hem 
ue cihanın bu günkü çehresinde eski
ye nisbette görülen farkları kastedi. 
yorum. Gcorges Duharr.el her ikisin
den de şikayetçidir ve bu suretle çok 
kin1seleri kendine çekmiştir. 

lnsanların büyük bir ekseriyetinde 
maziye, babalarmdan gördüklerine 
bağlılık vardır; bir tek şeyin değiş
mesiyle hayatın hiçbir tadı kalmama. 
smdan korkarlar. Georges Duhamel 
işte o ekseriyete hitab eder; o adam
larm alkışlarına mazhar olmuş ve bü
yük bir mütefekkir §öhreti kazanmış. 
lır. 

Dostum .:"iasuhi Baydar'ın bir yazı
sından öğrendim (Ulus) 15.6.38) Geor
ges Duhamel zamanımızda, fikri 
zevklere günden güne az yer verilme. 
sinden şikayet ediyormuş. Diyormuş 
ki: "Hakikaten kültür hayatımızda 
her şeyin gözle görünür derecede kı
saldığına şahit olmaktayız. Komprime 
fikir, kısa roman, huliisa konferans 
devrimizin karakteristik maıızarala -
rındandır.,, 

Bütiin bunların kısalması hiç şüphe. 
siz ki insan oğlu için de, medeniyet 
için de bir felaket sayılamaz. icaz öte
dcnberi hemen bütün sanatkarların ve 
mütefekkirlerin ittifakı ile bir meziyet 
diye k::ı hu! edilmi§tir. Eski bir Türk 
~airi: ''Sıkletin fehmolunur hacm-i 
kitabından senin,, diyor; Avrupa 
Şairleri de kocaman ciltleri fikrin ka
balığına, ruhun ağırlığına delil say. 
makta onunla beraberdirler. Bir fikre 
dağıtıla dağıtıla anlatıldığı, bir roma
na ciltler tuttuğu, bir konferansa sa
atler sürdüğü için kıymet verenler, 
Yani kemiyete itibar edenler ötedenbe. 
ri p~k hoş görünmemiştir. Fransız mu
harririnin söyledikleri doğruysa za -
ınanımız icaz istiyor, klassik disiplin. 
lere hürmet ediyor diye sevinmemiz 
'· ·ımg-elir. 

f•'alrnt pek de haklı değil, zamanımız 
o !radar da kı~a :roroanlar. kiil'iik lı-i
taö.'ar, cabucak tııtıveren konferans-
lar taraftarı değil, Fransa 'dan, Ala. 
ll'ıanya'dan, lngiltere'den, Amerika
dan gelen romanların çoğu birkaç cild 
değ~lsc beş altı yüz sayfa tutuyor. 
Georges Duhamel, ilk kahramanı ira
de yoksulu Salavin 'in hava tını altı 
~·edi cilddc anlattı; yeni ·kahraman~ 
l>asquier'nin hayatı ise belki on on 
beş cıld tutacak; bunların hepsine de 
~ari buluyor. Daha yükseklere çıktı. 
g]nıız zaman Roger Martin du Gard
ın, Jules Romains'in, Alaman Thomas 
~tann'rn. Amerikalı John Dos Passos
u~, Fransız Ci!line'in on cild, yirmi 
cıld, bir iki bin sayfa tutan romanla. 
tını buluyoruz. Kocaman bir cild tutan 
'1nt1ıony Advcrsc Amerika'da. Avru
~a'da yüz binlerce kari tarafından o-
·unau. Bunların karşısında: "Zama. 
llınuz kısa roman istiyor'' demek, zan
~~~erim pek de ciddiyet göstermez. 

• 
1lakis, Georges Duhamel, her şeyden 

t:ı.~ade kemiyete itibar ettiklerini bil-
dıo-; k ·ı . . h . 

o• arı erının oııuna gıtmek; onla. 
ra, barbarlaşmış bir dünyada birer 
ll'ıedeniyct, kültür kahramanı oldukla
:1. Zehabım verip gururlarını okşamak 
ıçın b .. 1 . b oy e garıb ve yanlış iddialarda 
Ult·nııyor. 

~ Xurullalı ATAÇ 

~nsımpaşa klübünün 
~ gezin tisi 

d İ!:skj ve güzide spor teşekküllerimiz -
Ctıbiri olan Kasımpaşa spor birliği se

lleJik deniz gezintisini önümüzdeki pa. 
ı:ar ·· .. gunu yapacaktır. 
.., lCH.ibün ldavetlilcrini. Köprüden saat 
"Ok 
k Uzda alrırak hareket edecek olan A-
t ay vapuru Üsküdar ve Beşikta~a uğ-
adıkt 

3 an sonra Beykoza gidecek. orada 
t• saat kalınarak Büyük<:ıdaya geçilecek
ır Ad d 

80 • a a da dört saatlik gczintiı::len 

~tanbula dönülecektir . 

\> Ur uguvayın m~clisi 
enı Cum hur Rei"in i 

seçti 
lll ~0ntcvı:ieo, 16 (A.A.) - Milli 
.., eclis, Alfrcdc Brıldomiri rcisicumhut 
e Sezar S l . . h . . i1· _ar onu reısıcum ur muavını 

L ..ın ct'tliştir. Vazifeye ınübaseret tarihi 
•ıu a ~ 

Yın 19 udur. 

• 
l 1 t • ;"( - \ • 'f'I fu f '\. 

Bıı ı C'.<ıimlcr. Atııl111 k l~ı::ı Sabilı•ı Cs<ı •• • eııiıı Rcılkaıı turncsiııe çılctığı tayyrt
rcyi, 110 değerli tayyarccimizi seyahat inde takip edeceği 1f()[ıı harita ü:;erin-

s 

de iz~h ederlmı giistcri.yor. Se.yrılıat clmfıııda1d tafsillitı) buna aair yazı
mı :da lJ ır la · l. mıı:::. 
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Ticaret odasında 
memurlardan fazla 

vergi alınmış 
Bu ha in sekiz sene devam 
ettikten sonra farkına varıldı 
htanbul Ticaret Odasının, yedi 5ekiz 

~enedenberi yaptığı bir vergi yanhşlığr 
meydana çıkmış ve mesele lktısat veka
letine aksetmiştir. 
Öğrendiğimize göre, lstanbul Ticaret 

Oda"ı memur \'e mü--tahdemlerinden 
kesilen kazanç vergıleri, uzun senelerden 
beri hep kanunun tayin ettıği hadlerden 
yüksek kesilmi~tir. Yüzde beş olarak ke
liilmesi lazım gelen vergiler yüzde yedi, 
yüzde yedi üzerinden kesilmesi iktiza e
den Yergiler de yüzde dokuzdan tahak
kuk cttirilmi~ ve tarh olur.mu~tur. Bu 
fazla tevkifatm son zamanlarda naHba 
... _ ... "'·" Yaı uuu~ \ t;: uuıaJ ı~ne" ı~ fh.(.s~t 

vekaletine aksetmiştir. 
Oda memurlarr bu yanlı~lık dolayısilc 

ziyaa uğrayan haklarrm. yani fazla ver
dikleri paranın tazminini istemektedir. 
!er. Eğer bunun hazineden geri alınma
sı imkanı görülemezc:e o takdirde Oda· 

Tefecilikle 
mücadele 

Kanunda ya~ılan 
tadilat bitdirildl 

Odünç para \'erme işleri hakkındaki 
2279 sayılı kanunda yapılan deği~iklik 

mail müesseselere bildirilmiştir. 

Kanunda yapılan tadilata göre, ödünç 
para yerme işlerinde faiz miktarı yüz. 
de on ikiden yü7.de sekiz buçuğa indi
rilmt'kledir. ı\ncak açık kredi muamele
lerinde yüzde on ikiye kadar faiz alına
bilecektir. 

Kanunun on dördüncü maddesinde 
yapılan değişikliğe göre, izinsiz olarak 
ödünç para vermeyi itiyad edinenler ile 
beyannamelerindeki şartları Ye faiz had 
!erini gizliyenkr "Tefeci .. namı altında 
takibata tabi tutulmaktadır. 

Kanunda yapılan deği5iklikle faiz ta
biri, ödünç para \'erme mukahilinde 
borçludan komisyon \'e he•ap mac;rafı 

\'esair her ne nam ile olur!'a ol-:un alınan 
paraya denilmektedir. Ancak tahakkuk 
edecek sigorta, ardiye ,.e ek~p::-r ücreti 

ile damga r~mi Ye muamele ,·ergisi bun
dan istisna edilmiştir. 

Kanunda yapılan bu de1!:işiklikkrlc 

~imdiye kadar birer açrk kapı te~kil e· 
den bir çok hallerin önüne geçilmiş ol· 
maktadır. 

mn parayı ödemc~i gibi bir vaziyet ha
srl olacaktır. Fazla alman \·ergi miktarı 
epey mühim bir yekun tutmaktadır. 

lktısat ,·ekaletinin senelerin biriktir
diği bu hesap yanlı~hğı üzerindeki tet
kiklerinin sonuna intizar edilmektedir. 

[Q)~ lfll ~ddı ~a~mtYılf' 

Yıldırım 
Taşkışlada yangın çıkardı 

Bir haftadanberi çok sıcak giden 
mıvu, aun oıracnuıre bvzuımtı: , 13a': 

bahleyin saat 11 den itibaren gökyüzü 
siyah bulutlarla örtülmeye başlamış
tır. 

Saat 16 da, tozu dumana katan bir 
fırtına çıkmı§tır. Bu fırtınayı şiddet. 
li bir yağmur lakib etmiş ve iki saat 
kadar fasılasız sürmüştür. Bu sırada 

1 
sehrin muhtelif yerlerine yıldırım 

diişmüş, bunlardan bir tanesi Taksim
deki Taş kııılanın samanlığını tutuş

tnrmuRtur. Vaka' mahalline derhal y<!. 
1 
tişen itfaiye yangını başka yerlere si-
rayet etmeden söndürmüştür. 

Bir baRka yıldırım da, Taksimde 
tramvay teline çarpmışsa da ziyan ol. 
ınamıştır. 

Yağmurun şiddeti yüzünden, şehrin 
Kasımpaşa. Tophane, Aksaray gibi çu
kur yerleri suların hücumuna maruz 
kalmış ve buralarda baz~ evleri su 
basmıştır. Fırtına esnasında bazı te
lefon telleri kopmuş ve denizde ufak • 
tefek kazalar olmuştur. 
Yağmurun sebze. fidanlık ve yazlık 

ekinlere faydası dokunduğu gibi, bir 
müddettir endişe edilen kuraklık teh
likesi de böylece gec;miştir. 

Bir motor bath 
Kadıköyünden 3,50 de kalkan Moda 

vapuru IIaydarpaşaya yanaşırken bir 
kaza olmuş. şiddetli rüzgarın tesiriyle 
bir motör vapurun kıç tarafına çarpa
rak delinmiş ve batmıştır. Motör sahi
bi Ilasan adında bir zattır. 

• • • 
29il numaralı bir sandal d<r.nir yük-

İf"©IFi)'\l:© lf\) ~ ffi ~al= 
ını o ını se~~ n D · U ~ D 

Umumi 
mağaza lar 

ilki yakında Mer 
sinde yapıcak 

Uzun senelerdir üzerinde me~gul olu- ~ 
nan ve esaslı tetkikler yapılan umumi 
mağazalar tesisi İşi nihayet kuv\'eden 
file çıkmaktadır. lktısat vekaletinin te
şebbüsile \'e Ticarel Odalarile milli ban
kaların i~tirakile teşekkül eden umumi 
mağazalar Türk anonim şirketi,, Mersin 
de ilk umumi mağazayı kurmaktadır. 

l!mumi mağazalar kurmak hakkı bir 
kanunla kurulacak olan odalar bankası· 
na \'erilmi~tir. Fakat bankanın kurul
ması için odaların bir kaç senedenberi 
ayırmakta oldukları sermayenin matlup 
derecede terakümü daha bir müddet u
zavaca~mdan !ktısat vekaleti umumi 
mağazalar i~inin de bununla beraber ge
ri kalmamasmı temin için odalardan bu 
hakkm \'ekalctc verilmesi için salahiyet 
almı~ \'C işe bundan sonra 1'Umumi ma
ğ_azalar Türk Anonim şirketi .. kurnlmuş
tur. 

Şirket. ev\'elce de mukarrer olduğu 
Yeçhile ilk umumi mağazayı Mersinde 
kurmayı münasip görerek burada yapı
lacak muazzam hina için inşaatı faaliye
tene başlamıştır. 
Binanın inşaatı bitince umum1 mağa

za açılacak ,.e tüccar buraya koyduğu 
mal mukabilinde malın kıymeti kadar 
bono alacaktır. Bu bono ile piyasada 
aynen para şeklinde muamele görülebi
lecektir. Bu suretle iktısadi bir geni5le
me husule gelecektir. 

Mersindeki umumi mağazadan sonra 
İzmir. İstanbul ve Samsunda umumi 
mağazalar kurulacaktır. 

Bugün mazum hikayenin yeri mizah 
mecmua ve sayfalarile çocuk meonua-

larıdır. Geçmişte de böyle olmuştu; man
zum hikaye, gülü;erek hoş ,·akit geçir-

mek için kaleme alınmıştı. "Nevadir·üz
zürcra,. dan bir parçasını naklettiğim 

şu manzum hikaye, edebiyat tarihleri
mizde gösterilmesi ek-:eriya unutulan ör-
ııeklerdendir, "Bur:-;alı Hasip efendi,, a
dında bir zatın eseridir: 

"Gel ey hamei hoş lehcei pakize ed2 
* Çünki her hal ile hemrazı dili aşrksın. 
Bu kemalat ile hem dertliğe layıksın 

• eyle ahrnli diger gunumu tafsil ve a
yan. A~kı cananei aşıftemi tahrir ve be

yan • Ruzü şele ilmi.i kemale çalışıp ta. 
lib iken. :\Iarifet ravzamrun güllerine 

ragıb iken • Bir boyu senii serefraz gü
zel mehpare. Bir melek huy kamer ıiiy 
gözü sehhare • Bir nazarda beni dilbcs

te Ye mashur etti. Aldı aklu dili beni a
şıkı mehcur etti • Nice dem oldu naza
rı hazr ırakdan 13.kin. Destres olmadı 

dfunanr visale mümkin • 

"Sabıka aşıka maşuka alup ağ yırtmı~. 
Sinni pencaha vamp şimdi feragat el
miş • Madrri müşfikası aşık biçarelerin. 

Daye ve hadimcsi hasta dil avarelerin • 
Bir mahalde bulup ol pirezeni mekkarı. 

Bus idüp destini bu veçhile kıldım za

rı • Senden ey aneciğim bir dileğim 'ar 
diyeyim. Beni red etmez isen razı dilim 
söyleyeyim • Dedi ey gözlerimin nuru 

ciğer pareciğim. Ömrümün hasılr yav
rum, a gözü kareciğim • Bu fakire nine
ne bu sitayişlcr ne. Giryvü ahü figan ile 

bu na.Ii~ler ne • Dedim ey Valide bira
fete meftun oldum. Bir saçı ]eyliye ava· 
re Ye mecnun oldum * 

Bu uzunca manzum hikayenin mev
zuu şudur: 

Delikanlı güzel bir kıza vurulmuştur. 
-0-

iş mahkemeleri 
teşkil edllmiyecek 
İstanbul 16 (A.A.) - iktısat Veka

leti iş dairesi üçüncü bölge amirliğin

den: 

... Fakat buluşmak imkan .. ızdır. Ununu e
lemiş eleğini dm·ara asmış eski yosma

lardan muhabbet tellalı bir acuzeye baş 
'urur. Ona aşkının acılarını döker. A

cuze kızın e\'İne gider. Hal \'e hatır so
rulduktan sonra, tenha kaldıkları bir an 
da kıza \'akayı açar: 

Son zamanlarda gazetelerde iş mah
kemelerinin ihdas edileceğine müteda
ir veya bölge amirleri toplantxsında it
tihaz olunan kararlarlaı ilgili clarak ve 
sık sık intişar eden h?Jvadislere tesadüf 
olunmaktadır. Hakikate katiyen uygun 
olmayan bu kabil neşriyat tekzip olu
nur. 

lüolduğu halde Beşiktaş önlerin11e su. 
lara gömülmüştür. Sandalcı, kurtarıl-

mıştır. I 

• • • 
Ankara, 16 - Devlet Havayollarr 

posta tayyzırcsi ,fırtına dolayısiyle bu
günkü Referini yapamadı ve havalan
mışken geri döndü. 

"Demiş ey zürnrei mahbubelerin gon
ce lehi. A5ık olmuş sana ez canü gönül 
bir Çelebi • Dahi nev gonce jken aşkrn 

ile solsunum. Ah ve feryad iderek der
din ile öl:;ün mü • 

Kızcağız da: "O bana aşık ise ben de 
onun bendesiyiml,, cevabını verir. Gene 
acuzenin vasıtasile ertesi gece kızın de-
1 ikanlımn evine ~etirilmesi kararla~tm

lır. Delikanlı mükellef bir sonfra hazır· 
!ar, "Kuş "ütünden biri~in cümlesini a
made., eder. Nihayet ak,.ama dob'TU na

zenin sevgili görünür: Gözler sürmeli, 
kulakta askılı küpeler, sırtında nafc fe

race salma salına gelir. Sevişerek, kok· 
!aşarak, yeyip içerek, gülüp oynaşarak, 

tath bir gece geçirirler. Sabahleyin er
kenden: "Geçmeziz birbirimizden de~ u 
iman ederek,. ayrılrrlar. Fakat kızdan 
bir daha haber gelmez. Acuzenin tava:s 
utları kfır etmez. Zavallı a~ık delikar.'ı 

yanar ka\Tulur. Ye hikaye de bu ha-:.ret 
acısiyle biter: 

\te~i aşk ile çün oldu dilin kan ta. 
marn. Sen de C'Y kilki -:ühan perYerim 
it hatmi ke:cim • 

ReşatEkrem l\OÇU 
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iÇERDE: 

• 1STANBUL Umanının genişletilmesi 1 
için enelce hazırlanan proje Denizbank 
tarafından tekrar ıözden geçirilecektir. 

• ESNAFIN sıhhi muayenesine bir ay
danberi başlanmıştır. Muayene ayın sonu 
na kadar devam edeceklir. Hazirandan 
sonra mllracaat edenlerden 2,5 lira ceza 
alınacaktır. 

• Dll.ENCILERIN son günlerde gene 
colaldılı ıörfilmüf ve 28 kişilik bir ıruP 
toplanarak memleketlerine sevkedllmiş

Ur. 
• SEHIR plinına göre, havagazi rabri

ltalannın şehir dıtında olması llzımgeldi
linden Dolmabahtedeki fabrika asrt me
zarhlın ilerisindeki Levom meydanına 

nakledlleceklir. 
• ONIVERSITE'de lisan kursların:ı din

leyici olarak devam etmek istiyenler de 
kabul edilecektir. Dersler 3 kursa ayrıl
mış ve Puarlesi ve Perşfmbf! gfinleri iki 
Clen olarak nrlltteklir. 

• L1SEl.ER'de okuhılan tarih kitapları 
Dzerinde, son hafriy:ıllan alınan neticele
re söre, IRdilAI yapılması kararlaşlırıl

mı,tır. 

• AKAY idaresinin yaz tariresi 22 Ha
tiranda tatbik edileceftlir. 

Yeni tartreye ıöre, sabahleyin adalar
ilan ve köprilden ilk vapur 8,5 da, son va 
pur da sene adadan ve köprüden 8,15 de 
lalkacaktır. Bundan başka Temmuz ve 
Nutoa wtaJannda mehtap ıezfntfsl se
ferleri tertip olunacaklır. 

• BELEDlYE'nin otobüs işletmek için 
istedlli 500 bin liralık tahsisat Şehir Mec 
Jisince kabul edllmlşUr. Bunun 350 bin 
lirası ile otobüs alınacaktır. 150 bin lirası 
De de ıaraJ yapılacaktır. Altı, yedi ay 
tonra da belediye tarafından olobüs iş

letilmele başlanacaktır. 
• DAtMl sergi binasının yeri lktısat 

~eHJetl tarafından teshil edileceklir. Bu 
hususta tetkikler dev•m etmektedir. 

• KONSERVATUVAR tarafından, 16 ın
cı asırdanberi yazılmış tekke ve halk şi
irlerini pili• aJmağa karar Termllştlr. 
Krom n bakır üzerine alınacak bu plAk
Jar 2000 sene dayanacaktır. 

• YERLİ mallar sergisi için hazırlıklar 
C!evam etmektedir. Bu sene serıiye Gala
saray Jlse!dnln orta salonlan ile arka bah 
ıeeçsl de tahsis edilecektir. 
· • ZF.HIRJ.I gaz kursularında ders n
recek muallimler Maarır vekAleUnce tes
hil cdllmeAe baflanmışhr. 

• lNSAAT usta mektebine alınacak ta
lebe için lmlihanlar yakında Ankarada 
7apılacakhr. Meklepte ilkokul mezunları 
tercih edilecektir. 

• MiMAR Sinan'ın eserlerinden Oskil· 
<!ardaki Şemsi Ahmet paşa c;amlsl ve ci· 
Yarındaki medresenin tamiri kararlaştı

rılmış Te 13 bin liraya ihale edilmiştir. 
• T AŞDELEN suyu menbaına konulan 

otomatik doldurma makinelerı işlemeğe 

başlamıştır. Yeni makine ile doldurulan 
şişeler bir taç ıüne kadar piyasaya çıka
caktır. 

• YENİ orta okullardan birJnin Sarıyer 
(le atılmasına karar verilmiştir. Bina ve 
iadro, derslere t Teşrlnlc.~velde başh~ıl
bilmck üzere hazırlanacaktır. 

• ATATÜRK köprfisünden tramvay 
batlı geçmemesine karar nrilmittir. YaJ 
nız, şlrkelle yapılan mukavelede ray dö
feme .. rtı da bulunduğu için, bu raylar 
sonra kaldınlacaktır. 

• BiNA 'H arazi verıileri bakayalannın 
bazı kimselerden fazla olarak tahsil edil
Ctill ıör81müştür. Bu hususlaki şikAyetler 
Ozerine, \'ekAlet tarafından vllAyele bir 
tamim ıönderilmif, ba yolsuzluklann ö
nihıe ıeçllmeal blldlrilmi,tır. 

• APOYE Malini ıazetesinin yazdı

iına göre, Rum patrikhanesinde bir 
hırsızlık olmuf, patrikhanenin mn
ıeslnden ne tane inen çalınmıştır. 

Bunlardan bir tanesi, Bizans dev
rinden kalma tarih! bir tncildl. Me
seleden haberdar edilen zabıta der
hal tahkikat ve takibata girişmiş

tir. 

Avdet 
Bir aylık meyahatinden avdet eden 

ditt&bibi Necati Pakti hastalarını es
Jtiai gibi her gün sabah saat 10 dan 
akp.m 19 a kadar TUnel meydanı 

Tersane caddesi bqmdaki 1/2 nuına. 
ralı muayenehanesinde kabul ve teda. 
vl eder. 

DENiZ SPORCULARINA 
Kelepir bir deniz motörü 80 liraya 

satılıyor. Tekne ve saat gibi itler 
Evinrut marka motörü beraber. Betik· 
taı iıkelesirıde Kayıkçılar kihyaaı Meh
met Reise müracaat. 

ZAYi - İstanbul llniversit.esl hu
kuk birden aldığım 5941 No. lu hftvt. 
yet varakamı zayi ettim. Yenisini ala
caimıdaıı htlkmll yoktur. 

To'Zedo 

HABER - ~kSRrn Potttuı 

Çin - Japon 
harbi 

DlŞARDA: 

• Fransız ParJAmenıo mahafilinde b• 
yan olunduğuna söre, Başvekil Daladiye 
komilnlsllerin Obstrilksyon manevralan
nın önüne ıetmek itin parllrnentoyu bu
ıün tatil etmek fikrindedir. 

Japonlar ilerlediklerini, Çinliler 
hezimete uğrattıklarını 

söylilyorlar 

Kabine bu sabah bir toplantı yapacak
tır. 

• Köslence askeri mahkemesi, sabık De 
mir muhafızlar ,en Kodreanunun karde
şi Kodreanu'yu memnu rozet taşıdılın- ı 
dan dolayı yedi ay hapse mahkt\m etmiş 
tir. 

• lnıillerede 80 milyon sterlinı Jiralık 
milli miidafaa istikrazı, evvelki ıün saat 
9 da led:ıvüle ~ıkarılmış, ııaat 15,30 da 
ııatışa nihayet verilmiştir. Elde edilen 
malumata göre. istikraz piyasada tamami
le kapatılmıştır. 

• Dün Fransız mebusan mecJisinde, Mı
sırda kapitüUisyonların ilgasına dair olup 
8 Haziran 1937 tarihinde Montrö'de im
za edilmiş olan vesaikin tasvibine müte
allik kanun layihası mlizakere edilmiştir. 
Diplomallar tribününde Mısır'ın Paris 
sdiri Fahri paşa buluguyordu. 

• İsveç Kralı Güstn'ın yıtdönümü mn
nascbelilc Papa, kendisine şahsi bir mek
tup göndererek aralarındaki dosllutu ha
tırlatmıftır. 

• Polonya ile Lilvanya arasındaki ilk 
gümrilk bürosu, Vilno ile Kaunas arasın. 
da Landvorovoda evvelki gün açtlmıf 

ve faaliyele başlamıştır. 
• Dün sabah saat ikiyi 23 dakika 6 sa. 

niye gete "Grinviç saati,, merkezi 9.400 
kilometre garpla, Japon adaları mıntaka. 
sanda bulunan kuvvelli bir zelzele olmuş 
tur. 

• İngiltere, Fransa ve Amerika arasın. 
da paraların umumi olarak düşürülmesi. 
ne dair müzakereler cereyan ellili hak
kındaki haberler iyi maUkmat alan maha. 
filde tekzip edilmektedir. 

• Amerika Ayan Meclisi RPislcumbu
run vetosunu nazarı itibara almaksızın 
memleketin hamillere olan faiz miktarını 
tenzil eden kanunun temdidi hakkındaki 
lAyihayı kabul etmlşlir. 

• Polonya küllür nazırı, buıün resmi 
ziyarelle bulunmak üzere Bilkreşe gelmiş 
Ur. Bu zi)•aret bir kaç gün sQrecektlr. 

• DOn bütnn Bulgnrfsfanda veliaht 
pren~ Slmeon Trlnovo'nun ilk yıldönü
mn büyilk bir sevinç içinde kutlanmış ve 
ber tarafllı ruhani hin :rapılmııştır. 

• ~ollvya 'Hariciye nazın gazetecllere 
.beyanatında. Şnko konferan~ı tarafından 
yapılan leklifleri knrşılıklı urak tavizler 
e~ası dahilinde Bollvyanın müzakereye 
Amade olduJtunu blldirmlşllr. 

Amerlkadan 
aldığımız 

tayyareler 
Vatingtondaki Seltrımiz 

vasıtasıle abomıfhr 
Ankara, 16 (A.A.) - Türkiye na. 

mma Amerikadan mübayaa olunan 
bazı tayyarelerin Kanada yoliyle bir 
ecnebi hükflıneti hesabına sevkedildiği 
haberleri işitilmektedir. Anadolu A -
jansı bu hususta Atideki malumatı ver. 
meğe mezundur: 

Cumhuriyet hUkflıneti bugüne ka -
dar vaki o'an bUtlln tayyare ılparlf
lerinl yalnız Vqingtondaki btıyilk el
çiliği vaıııtulyle yapmır.ır .. Bunun 
haricinde hiç bir hususi teşekkül ve
ya p.hıs Türkiye namına harekete 
mezun değildir. Bunun aksini göeter. 
mek istiyen iddialar sahtekirhktan 
başka bir teY değildir. 

Hayvanat bahçesini 111tnat eden 

Fırtına 
Kurt lar la tllkller 
kırlara kattılar 

Belgrat, 16 (A.A.) - Zatreb mın 
takasında şlddetll fırtınalar olmuı 

ve mühim Jıaaarlara sebebiyet ver
miştir. 

Fraotıa yardım 
etmiyormuş 

Hankov, 16 (A.A.) - Japon kuvvet. 
lcri, Honanın tarkındaki düz araziden 
istifade ederek gelen altı fırkalık yar
dımcı kıtaatın müzaheretile bir kaç 
~ilndenberi Kaifeng ıehrine hücum et
ınektedir. 

Harp bütün pddetiyle devam etmek
te'clir. Kueith ve Poclıu Çin kıtaatı tara-
ından tahliyesi üzerine Hcnan'ın tar. 
kının müdafaası güçleştiğinden Çin 
\11ttı Lubgainin şarkına alınmıştır. Şim
~i Hk - Lao - Kvei harekatın merkezi 
clmuı ve Yenıeng ile Hıuşang, en mü· 
him müdafaa noktaları haline gelmiıtir. 

iki Japon fırğası hezimete 
uğradı 
Hankov, 16 (A.A.) - Taikıngden 

gaırbe dolru ilerlemek iatiyen bir düt. 
:nan fırkası hezimete uğramııtır. Çin 
kuvvetleri Kia - Lu - Honun ıark sa
hilleri boyunca mevzi atımı bulunmak
tıdır. 

Diğer taraftan Şenliuya taarruz eden 
iki Japon fırkası da hezimete uğratıl • 
mıttır. Düıman, aralarmcla yükıek rüt
beli bir kaç ta ıubay olmak üzere mu
harebe meydanında üç bin ölü bırak -
mııtır. Japonlardan bir kııç sahra topu 
iğtinam edilmittir. 

Eransa yardım etmiyormuı 
Harlct siyaset görOşftlecek 
Tokyo, l t5 ( A.A.) - Fransanrn Çine 

gQya yardımda bulunduğuna dair Ja
pon matbuatının neıriyatınr bugün ha
riciye nazırını ziyaret eden Fransa bü
yUk elçisi tekzip etmiıtir. 

Almanya 
Avusturyanıo 

borcunu tanım ıyor 
Berim 16 (A.A.) - Alına!\ e~.ç.noıni 

nazın F.unk bugUn Bemde aöyledlğı 

nutukta Avusturyanın borçlan hakkın
da demittir 1ri : 

Avusturya borçlm-ını garanti etmiı 
olan devletler bu borçların Almıınya 

tarafından tanınmasını istiyorlar. Hal
buki bu talep ne amelt ne ne nazar! 
olarak hukuku düvele uymamaktadır. 

Boen harbinden ıonra tngiltere Bo
en cumhuriyetinin düyunuumumiyeıi
ni tanımadı. 

Birletik Amerika hUkQmetleri, dahi
ıı harbin hitamından ıonra cenubt A
merika devletlerinin borçlarmı tanıma· 
mııtır. 

Franıaya gelince, o da, Madagaska· 
nn nptından ıonra bu memleketin 
borçlarını Fransız devletinin borcu ola
rak katiyen tarumamqtır. 

Binaenaleyh Alrnaınyadan da Avua -
turyanm borçlarını tanıması hukulcan 
istenemez. 

Nazır Funk esasen Avusturyanın il· 
bakından önce de borçlannın tediyesi
ni kısa bir .ramanda kesmek vaziyetine 
geldifini kaıyldeylemiı ve Almanyanın 
Avuaturyanın hariçten aldığı paralar
dan istifade ettiğini noktai na.zannı 

reddeylemittir 

Mekslkada yeni bir 
isyan 

San Antonyo, 16 (A. A.) - Mek
sikanm muhtelif noktalarındaki yeni 
kargqa.lıklar, Cedillo hareketine mil. 
masil bir ihtilil hareketinin doğmak 
Uzere olduğunu teyid etmektedir. Bil
hassa Vera - Kruz hükQmeti dahilin
de federal ordunun maaşlannı tediye
ye mahsue parayı nakletmekte olan 
kamyonlar, taarruza uğram13 ve bu 
kamyonlara refakat eden askerler öl. 
dtlrtllmUttUr. 

Fırtına, nebatat bahçesinde bJr
cok ağaçları kökünden sökUp a~ 
mıştır. Bu ağaçların devrllmeıi iç
lerinde kurtlar ve tilkiler bulunan 1 
kafe1lerln ezlllp parçalanmasına ıe 25.5.937 tarih 1449 sayılı ithalAt 
beblyet vermlt ve kurtlarla tilkiler beyannameel muhteviyatı: olan eşya
krrlara kacmıtlardır. nın gt1mrl1k resmine kartılık olarak 

Maamaflh bu hayvanlar uzun ve Haydarpqa gUmrüğünden aimıt ol -
mUşkW ınret avlanndan IODra tek- duğumuz 433 aayı ve 25-5.937 tarihli 
rar yakalanmıtlardır. ayniyat makbuzunu zayi ettik. YenL 

Bir clftute bir yıldırım dUtmtlt ilini c;ıkaracağunızdan eskisinin hUk-
ve iki kitinin telef olmasına aebe- mtl yoktur. (113S3) 
blyet vermlıtlr, ' Halit 1'6 §iırekdaı 

• 
1T HAZtR.AN -1938 

lngiliz Ticaret Nazırının sözleri 

Tiir k - lng·iliz 
kredi anlaşması 

lngiliz hükumetinin cenubi şarki 
avrupası ile alakadar olduğunu 

isbat ediyor 
Londra, 16 (A.A.) - Röyter bil

diriyor: 
Avam kamarası, her cepheden en 

ternasyonal ticaret meselelerini mu 
zakereye başlamıştır. 

Hatiplerin birçoğu, orta Avrupa 
ile cenubu şarki Avrupa memleke~ 
lerinin ekonomik iatlklA.llerlııin lda 
mesl ve bunların Alman hegemon
yası altına düşmelerine mani olun. 
ması lüzumunu tebarUz ettirmişler 
ve bu memlekette krediler veyahut 
istikrazlar verllmealni talep eylemiş 
letdlr. 

Bazı hatipler de alçak tarifeli 
memleketlerle anlaşmalar yapılma
sını istemişlerdir. 

Ticaret nazırı B. Stanley, söz a
larak, evvelı\ Avusturya lstlkrazla. 
rı meselesine temas etmiş ve demiş 
tir ki: 

Biz, hAIA bu müzakerelerin mu
vaffakıyetle neticeleneceğini Umlt 

ediyoruz fakat mnzakereyt yapmakta 
olanlar hulrandan sonra, bugünkü 
şerait altında, tedlyat elde edebil
menin bazı güçlüklerle karşılanaca
~ını kabul eylemek mecburiyetin -
dedirler. Ve bu sebepten Almanya
dakl borçların fazlalaşmasıudan do 
ğabllecek her tnrHl yeni taahhndn 
kabul bahsinde şlmdilfk gayet ke
tum bulunmaktadır. 

B. Stanley, bundan sonra cenubi 
şarkt Avrupası hakkında da şunla
rı söylemiştir: 

Türklyeye verilecek krediler bak 
kındakl kanun proJealnln .zalmıda 
avam kamnrmnnı'I.,. ... u .. .,.ırerf'! ed'1111. 
ceğt keyfiyeti, İngiliz h0k'Cımet1nln 

cenubu şarki Avrupuında lnglllz 
ticareti ile ali.kadar olmaktan fe
ragat ettl~l hakkındaki şaylalann 
ve düşüncelerin katlyen dolru ol
madığını lsbat etmektedir. 

Hükümet, bu mıntakada ticareti 
"".DümkUn ,.e kabil olduğu kadar in
kişaf ettirmeyi pek çok arzu eyle
mektedir. 

Diğer taraftan, fnglltrrede husu
si endüstrinin lnglllz endüstrisi ve 
bütün lngtltereyl rekabet sahasında 
temsil edebilmek için daha ııkı iş
birliği yapılması da çok şayanı ar
zudur. 

SilAbların tahdidi ve Amerl· 
ka ile lngiltere 

Londra, 16 (A.A.) - Buıün a
vam . kamarasında işçi mebus Hen
derson, sllAhl:ırın tahdidi ve enter
nasyonal lhtiJdfların muslihane bir 
tarzda halli hususunda bir anlaşma 
yapılması için Amerikanın diler 
devletlerle teşriki mesai arzusunda 
bulunduğuna dair Amerika harici
ye nazırının beyanatını hatırlata

rak lngllterenin mUmasll bir teklif 
te bulunmak isteyip lstemedlllnl 
Cemberlayoden sormuştur. 

Batvekil şu cevabı vermlıtir: 
"İngiltere htıkiimetl Amerika ha

riciye nazırının izhar ettill darsu
larla mutabıktır ve bu meıelelerde 
diğer devletlerle daima tetrlll:.l me 
salye hazırdır ... 

Henderson, bugünkü ıil&h yarıtı
nı durdurmak tcın lngllterentn mnı 

bet tekllfierde bulunmak huauaun • 
da Amerlll:.aya Utlhall:. edip etml7e
ceilnde ısrar eylemlt ve Çember
layn buna "Amerika ancak bu 701-
da tetebbllste bulunmak arzuaunu 
izhar etmiştir., cevabını vermlttlr. 

Hıtricl siyaset görtlşftlecek 
Londra, 16 (A. A.) - Bqvekil 

Çemberlayn avam kamarumdakf bu· 
gUn yaptığı beyanatta önUmtımeld •· 
lı gllnkU celsenin harlct siyaset mtlla· 
kerelerine haııredileceğinl bildirnüf
tlr. 

Fransız Akdenl• 
filosu 

Yunaniatanda 
Atina, 16 (A.A.) - Akdenis Pran. 

11• donanma11 kumandam amiral Ab
rialin kumandaaı altındaki Franm fi· 
loıu buıün Falere ıelmiıtir. 

ltalga Kralı 
Bir prensin halkten bir kızla 

evlenmesine izin verdi 
Resmlnf g&'

düğünUz 1m, ev. 
leneceği zamaD 
Muaollnl ile ltal· 
yan kralım ayrı 

ayn meecul et
miftir. Xeeele IU: 

Mia Tatyana 
Konua iamlııdekl 
bu 1m, Nevyorkta 
bir mafuada .. . 
tıı ......... .. 

'Dh• gtln, r"'-o C-...tl• Kolo~~ ~ 
nıııyor ve eevqiyorlar. 

Cudo Kolonna ltaıyanm Torontodr 
ki via koıuıol08UdlD'. Mia TatyaD& 0-
evlenmek istediği aman da ltaı,.a 
hllknmeti, muvafakat etmiyor. Bir b
re, bir prensin halktan bir tızla flf• 
lenmeeinl doğra bulmuyorlar. Sonrat 
İtalyan hUkiUnetinl temsil eden bir a.ı 
damm daha yUksek bir aileden kd 
almaamı istiyorlar.. Bflh21•a KUIC>lJ.. 
nl buna mtlnade etmiyecelfnl tat1 
bir llsanla bildiriyor. 

Fakat, Tatyana ile Cado blrfblrlerl" 
nl aon derece sevmektedirler. Prdt 
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Ermeni vatandaşlar 

Türk isimleri 
almahdırlar 

Türk vatandatı Ermenilerin isimleri
ni TürkçeleıtimMleri fikrini ıuetemiz 
vasitasiyle neırettiği bir açık mektupta 
müC:afaa eden Elektrik idaresi mühen
dislerinden S. Keleciye, Markaryan im. 
zaaiyel verilen cvabı da münakaıaye. ka 
rıırnaksızın geçen gün neırebniıtik. 

S. Keleci bu cevaba mukabele etmiı 
ve neıri ric:asiyle gazetemize ikinci bir 
rnektup göndenniıtir. Bunda, mektup 
sahibine hitapla şöyle diyor: 

"Evvel emirde bir insanın J5übali ol
madrğr ve hiç tanımadığı bir kimseye 
ancak soyadı ile hit<:lp etmesi laz·m ge
lir. Şayet yaz ılarıma cevab v~rmek his. 
sini duyarsanız, Hltfen bana soy<dımla 
hitap etrr.enizi dilerim. Soyadım Kele. 
cidir ve Türkçede manası varclır. 

Bay Markaroğlu; Türkç.!den başka 

her şeye benzeyen yazınızı okudum, 
tekrar okudum, baıttan başladım, fakat 
tn<:ıl lesef hiç bir mana ç1:taramadım . 

Bununla beraber sizi tenvir etmek iste. 
dim ve karine ile anlayabildiğim n~k
talara cevap veriyorum. 

Evet Attiladan bahsettim; "akını ce
nubi Almanyada durmuıtur ve orad,ıki 
insanlar kenC::ilerini halis Alman diye 
bilirler,, dedim. Bunun manasını anla
tnamışıumz, izah edeyim: 

Demek istiyorum ki. oradaki insanlar 
dc:ı kendilerini haliı Alman zannettikleri 
halde Türk ırkına mensupturlar. Benim 
cayem, vatanımız olan Türk toprak • 
lannda yaşayan ve Türk ırkına men -

•up olup sonradan ayrılan vatandaşta: 
rımı tenvir etmek ve bu ayrılıktan dö
nerek tekrar kaynaımaktır. Evet Bay 
l\forkaroğlu, vatanımız olan Türkiyede 
~rmenilık olmaz, Türkiyede her va. 
tandat Türkçeyi ana dil olar.ık kabul 
lttwwıli ve öğrenmeli. 

.l1>ruıır, \1 \r nl:' uıy "'" •uil&••& }'Vl\\\U, 

teçen yazımda Suriyedeki hıristiyan

lan misıol gösterdim, .. ?nlann Şükrü, 
Selim, İlkender gibi Türk isimleri var

dır dedim ... Benim teklifim, nüfus cüz-
danların:ian hıristiyan manasına eelen: 

lratolik, protestan, ortodoks ve saire 
gibi kelimelerin kaldırılmasıtdır. 

Bu kelimeleri kaldırmakla insan din
l[z o?ma.z:. Bugün Türkiye hucludu da.. 
hilinde bilhassa Ermeni katolik denilen 
binlerce vatandaşlarımız vardır ki isim
leri TUrkçedir ve aile içinde <!ahi Türk 
se görüıürler. 

lierkea mensup olduğu dinin akidc
~erini takipte hürdür, müslümanı cami. 
Ute, hıriatiyanı kilisesine ve museviyi 
de. sinaıoiuna iiderek ibadetini yapa
b!Iır, isim deği§tirmek hiç bir kimse
rıın dinine ve ibadetine mini teıkil et
mez. 

Ma.:lemki ırkan ve kanunen Ermeni. 
lcr Türktür, isimleri ve lisanları dahi 
l'iirkçe olmalıdır. Türk tabiiyetine 
~enıup bir kimıe yabancı bir memle· 

ete çıkarsa kendisine bir pasaport ve
ril' . ır, bu pııısaportta ne ırktan ve ne de 
dınden bahsedilir. Öyle ki, Türk paaa
;o.rtunu himil olan bir kimse her yerde 

tirk sayılır. Şu halde nüfus cüzdanla. 
~~ ndden ırktan ve dinden bahıedil
lin? Bunun fayda&ı nedir?. 
t Bay Markc.ıroğlu, size soruyorum: 
d'trıinizi değiıtinnek için Kanunu Me-

entnin yirmi altıncı maddesine daya • 
ıı.rak hukuk mahkemesine müracaat 
:bnckte ve bu vesile ile de nüfus eliz. 
"'1ntızdan mezhep itaretini sildirmekte 

~t ?rıahzur görüyorsunuz?. Teklifimin 
llazrn· . 
1 ını gU~ mil buJuycrsunuz? İyi bir 
t!:hası olan pek kolay hazmedebilir, 

na ancak aklıselimle mantık lazım .. ,, 
S. KELECI 

HARER - A~sam ooıtan 

[~~~.!_~~fEi 

Şehirlerİ!nİz arasındaki 
otobüs servis eri 

Ancak Na/ ia Vekôletinin sıkı bir kontrolü 
düzelecektir altına giı erse 

l\Iemlekctte yapı -
lan yolarm adedi 
fazlalaştıkça,. mo. 
törlü ,·asıt alarla 

nakliyat \'C bılhas 

sa otobü:s <-deı leri 
artmaktadır. 

Bugün Tür!,ı} ede, 
otobüslerin ta~ıdı

ğı yolcu mıktan 

trenlerden çok da. 
ha f azladır . 

Memlekt' lin hemen 
her köşe:ıinde da
imi otobüs ,scr\'İS -
leri kurulmu~tur. 

Eskiden ka~nı. u. 
zun araba, çok za. 
man da at sırtınd:ı 

şehirden şehire, ka 
sabadan kasaba -
ya gidenler, bugün 

Şehirler arasında itliyen otobüslerden bir grup 

hep otobüse biniyorİar. 
Halkın bu kadar esaslı bir rağbet gös.. 

termiş olması. karşısında, otobüs en baş. 
hca amme hizmetleri arasına girdiğine 

§Üphe edilemez .. 

Tren, tramvay, elektrik şirketleri ilah .. 
gibi amme hizmetine yarıyacak bütün 
vasıtaları Devlet bizzat idare etmek yo. 
Junu tutmuştur: Sırf halk aldanmasın, 

halk zarar görmesin diye bugün devletin 
malı olmıyan böyle müesseseler varsa 

bile, bunlar üzerinde sıkı bir kontrol ya
pılarak şahsi menafatler ıçın, umumi 
menfaatlerin haleldar olmamasına çalı. 
şılıyor. Fakat, bütün Türkiyede otobüs 
servisleri şahısların veya küçük şirketle
rin elinde bulunmaktadır. 

uu yaımnızıa, ounrann aa neınen oır 
devlet i~letmesi haline sokulmasını söy. 
liyecek değiliz. Fakat ne yazık ki, otobüs 
sahiplerinden bir çoğu, kendilerine veri
len bu serbestiyi suiistimal etmektedir. 
ler. 

Büyük şehirlerin, beledi}.·e hudutları 

içinde işliyen otobüsler, filhakika müm. 
kün olduğu kadar sıkı bir kontrole tahi 
tutuluyor. Gayri muntazam. yollıırd:t 

bozulmıyacak ~ekil-le <i<tJlam o'mal:mna 
çalışıhyo,. 

Bu iyi ama. -: •'ıiıleı arasmcfa i)i} ecck 
otobüsler, galıba kendılerini kontrol e. 
decek makamlar bııluıım:ıdı;; ı içın mey

danı ~ bulup. hozuk. çurük. çarık ara. 
balarla insan ı a~ı.um~a ka!:,ı)oılı:ır. Bu . 
yüzden olan vakalarc.lan şuraC'ık ta rüz. 
lercesini, binlcm•c;mı sm m~k kabildir. 
Fakat bir taneı:iıı i c?r :ı'alım .. 

Bir arkada~ım gc-cn ~rn kalkıp l:a:-a.· 
mürsele gitmi:;ti. o.ııda iki gün !,aldık-

tan sonra YalO\'a } olu~ 'a <l inmek arzu. 
un-.. Aii.g,..iiıı , .., Y•ıhl\:t • J(;u:;n.üıs.cl 

arasında işliyen bır oto'nı r b nın·"·· 
Bakın bu arkada~ ı•;•n o.;onr:hmt n;:ı-.ıl 

anlatıyor: 

- Karamürsel dı·n f,:ıll, tıktan biraz son 
ra, her tarafı sallanan. \'e sarsıntıdan 

bizi on dakika tı. ı 

det:ı ser.eme çevi. 1 
ren otobü iimiız bi 
rinci fı.nzasını gö 
terdi. Şoför daki. 
kalaraı. u.Çrraştıktaıı 

sonra tekrar yola 
koyu'duk. Fakat 
bozukluğu, beş on 
dakika fac;ılalarln 

de\ am etmeğe ba~ 
lad ı . Bir kilometre ı 
gidiyor, yarım saat 
duruyorduk. ~iha. 1 
yet tam yolun yarı 
sında külüstür oto. 
bfü;ümüz artık bir 
daha i~lememck ü. 
zere bozuldu. Şoför 

gece yansına kadar 
uğraştıktan sonra, 
bize artık arabasın. 

dan hayır olmadığını bildirdi. 
Çoluk çocuk. bütün yolcular fıdeta hün 

gür hii'ıgiır a~lay.ırak ' a"'inte 'C·lmi . 
tik. C.\ 1 d:.ık ı biı janda ma kaı:ı~w!u~
<1111 tdchl!1lnrla lalan ıorla hu u i a a. 1 
h·'..ı •. otoır.obill'r tem'n ettik de, bır rı
ğm m:ı :ıra:t:ın ~nı a tekrar } olll'll'ıza d' 
'~un c 1cbıldık. Fa'.. al ,·apur ı; ıl,tan ka :-

1 

mqtı. .. 
A~!::ı ::. .ıırı-n :ı:ıl:ıttı1d.ırı \.·,.ı bo'i bı

r::ı:. 1 1 ııı ı,to . ..ı 1 ıJen h3l!mı ç,!,t ğı:ıı ~o-, 1 
teren l.i.\·ul,. biı mi aldır. İç .\r,aJ0l.ıııu•ı 

d:th:ı lıir çok ) crlcrınde bh) le nıcc mre 1 
':.k::ı:a, >lu} or. ,. 

IlC'm hiz ga. i ;l :ır!aml:ırız. Şu l ·tan. 
hu!~ 1 hı'<.>. ~ ük t~. ;ım:t!\: i,·in ~ ap.lmt~ 

k~mr 111.1. ı bo up otob:ı-, ) apı~ or n: ın. 1 
::;an ta-.; 1).ıru·1 • D·ı na ıl ~ev .. Otohü-; i. 
~r. ı:, ı t ı ı.~1 t 'e tahı tutmak zurna
nı r ın ·m mıdır~ 

.\ıı\ ı :,· l\ oı. :"\aııa ,·c!.f.ıl.:ti ı.;e karı ma . ~ ~ 

dan, ın.m .... J.. .. tte rahat rahat bir oto. 
bfr·,e binmemiz nasip olnuyacak. 

/IABERCl 

AmeaeODk yapaını 
avukatı1ar 

Kuş yuvasondaını snrayett 
eden yaınıgon F RANSA ~e~ai ~azırhğı, b~):ük bir sabırla, Fransadaki 

150 000 ışsıze ış bulmak ıçm uğraşıp duruyor. Bu iş
sizler, iş müfettişleri tarafından teker teker dinleniyorlar. her 
birine ayni sualler soruluyor: 

- Elinizden ne gelir? Ne olmak istersiniz? 
l§Sizler, verdikleri cevaplara göre, hafif bir imtihan ge. 

çiriyorlar. Sonra iş yapabilecek kabiliyette olanlar tasnif da. 
irelerine gönderilerek fabrikalara sevkediliyorlar. 

Bu suretle Paris civarında işsiz bulunan bir çok mühen. 
disler ve muharrirler de muhtelif fal:rikalarda amele veya 
memur olarak çalıştırılmağa başlanmıştır. Fakat bilhassa iş
siz avukatların, yapılan imtihanlarında gayet iyi tornacı o. 
labileceği anlaşılması Fransada haklı bir hayret uyandırmış. 
tır. Şimdi birçok avukat, mahkeme huzurunda adalet istiye
cek yerde, memleket müdafaasının istediği sililhları yapmak
la meşguldür.! 

* ÇaDılıkta dev ayak nzıerD 
H 1NDISTANDA Assam köy ü beleC:iyc reisi Kalküta

ya telefonla mliracaat etm~. ve köy civarında bu
lunan bir devi yakalamak için muavenet istemiştir. 

Köy hall:ından hiç kimse bu devi gözüyle görmemiştir. 

Fakat mevcudiyetinden hiç kimse şüphe etmiyor. Şimdiye 
kadar geçen üç vaka böyle bir mahlukun yaşadığına de. 
lalet etmektedir. Ormandan geçen bir otomobilin şoförü 
lğaçlar arkasında korkunc: bir mahlukun yürüdüğlinü gö
rür gibi olmuştur. Şjföriin ifadesine göre bu hayalin bo. 

F R~NSADA Lil civarında Rube kasabasında tuhaf 
bır yangın baEhıngıcı olmuştur. Yortu münasebe

tiyle kasabada maytaplar, yakılıyor, havai fişcnkler atılı. 
yormuş ... Havai fiııeklcrdcn bir tanesi belediye dairesinin 
saa~ kulesi üzerinde kurulmuş bir kuş yuvasınnı üzerine 
düşmüştür. Yuvayı teskil eden çalı çırpı hemen ateş almış 
ve yangın bw·adan belediye dairesinin çatısını sarmaya 
başlamıştır. Derhal itfaiyeye haber verilmiş ve itfaiye kı
sa bir zamanda yetişerek yangın başlangıcını söndUrmUş. 
tür. 

* snse karrşo musDkl ı 

----------------- yu beş metreden a~ağı değildir. 

T AYYAREC1LlGlN en konkunç düşmanı sis, In
giltere ve Amerikada bir çok alimlerin çok dikkat 

le üzerinde durdukları bir mesele olmuştur. Sisi dağıtmak 
için en iyi çare onu tekasüf ettirerek yağmur halinde yer 
yilzUne düşürmektir. Bu neticeye varabilmek için alimler 
birc:;ok çarelere ba§VllrDluşlardır. Bunların arasında bize 
gayet garib görünecek olanlar da var. Mesela elektrikli 
kocaman tabancalarla gökyüzüne doğru ince kum tanele
ri sıkılıyor .. . Bu kum taneleri sisi yağmur haline getire. 
rek yere düşürmeye kafi geliyor. Fakat çok masraflı ol
duğu için her vakit tatbik edilemiyor. Bazıları da tayyare 
iniş meydanları üzerine sabit balonlar çıkarıyor. Bu ba
lonlar yere kum serpiyorlar. Kum vakili sisi dağıtıyor, fa. 
kat tayyare meydanı da kum tabakalarıyla örtülüyor. Bu 
kum tabakası tayyare motörlerinde birçok arızalara se
beb olabiliyor. 

"'- Bu vakadan birkaç hafta sonra ayni ormanda garib 
Dr. IHSAN SAMI - ' Vak izleri görünmüs ve fotoi;'aflr.rı a ınmıştır. Bu ayak Tifo aşısı "z'erinin boyu 65 ve gcniEliği 35 santimetredir. Bu izler 

>ir maymun veya insan ayağına aitse bu ma.hlü'kun boyu 
'l'ifo ve para tifo htctahklarına tutul- 1.5rt metreden aşağı olamaz~ 
tr:.arnak için tesiri kati muafiyeti pek Dütün bunlardan sonra, geçenlerde Assam köyü ya-
;,rnin, taze a§ıdır. Her eczanede bu· ~ınlarında ayni ayak izleri görünmüş, bunun üzerine köy 
_;;ır. tr .. . ..... , 4ı; kıırı•r.tur. 1alkı belediye vasıtasiyle lfalkiltad:ın yardım istemi!jtir. 

Yakında canavarı aramak üzere bu ~ehirden bir heyet ha
l reket edecektir. 

Vaşingtondaki Simitson enstitüsü sis tabakalarını mu. 
siki ile dağıtmanın mümkün olabileceğini göstermiştir. 
Tabii buradaki musikiden maksat alelade musiki değil, ih
tizaz sayısı çok yüksek olan ültra ses dalgalarıdır. 

B:.ı . dalgalarla şaşılacak neticeler elde edilmiştir. Ses 
dalgalan sisi derhal yağmur halinde yere indiriyor. 

Amerikada tayyare sahalarına Ultra ses dalgaları M
sıl eden canavar düdükleri konacaktır. Bu düdüklerin sis 
meselesini kökünden halledeceği tahmin ediliyor. 
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~ödişlec: 
"Umnın şoven 

telAklklsD 
kaırşosanda 
Tltlıırknve,, 

Dün akşama doğru, lstanbulun da· 
ha ziyade yabancı dillere ait ikat plar 
satan bir k ütüphanesinde yeni mec
muaları ve esrleri gözden geçirmekle 
meşguldüm. Konuştukları lisandan, 
fizyonomilerinden ecnebi oldukları 

derhal göze çarpan iki genç, benim 
gibi bütün kitapları evirip çeviriyor 
lar ve zaman zaman hayretler ini ifa
de etmekten geri durmuyorlardı. Ef-
1.itün'un "Cumh uriyet .. ni, Freud'un 

··Pbikanalize methal .. i, gibi birkaç kitap 
alıp kiituphancden a)nldıktan ~onra 

bunların kim oldukların ı ve muhtelif 
kitap meşherleri önünde niçin şaşıp 

kaldıklarım satıcıya sordum. Bu her 
iki gencin Avruparun büyük ve mn.ruf 
bir Cn h·ersitesinde edebiyat fakült e
sine devam ettikler ini, kendi memle
ketlerinde kolaylıkla elde edilemiycıı 

\'e serbest~e okunamıyan bazı k itap
ları Türkiyede bulunca hayretlerini 
gizliyemediklerini öğrendim. 

Bu genç sen-ahların ülkemizde 
fazla kalıp kalmıyacaklarını bilmiyo
rum, fakat lstanbulun ana yolların
da muhakkak ki bir kaç gezinti yapa 
caldar ve akşamüstü çalgılı bir bah
çede soğuk b ir bira içeceklerdir. Yur
c'umu~dan memleketlerine götürecek
! · rn kuvvetli ve en müsbet intiba, 
·' ı !:"yede bir çok medeni memleket
i ·· · nnz..ı.ran bütün fikir cereyanları
ııın l'O'( serbest bir mecra bulduğu ve 
i·ıs-111 kafasının mahsulü olan her ki
t'lb·n herkes tarafından okunabildi
!;iJır. 

P.u yabancıların havsalalanna sı~
dır. ır~dıklan hakikat, kitap şehirle
rimizde Kari Maks'ın "Kapital,, i ve
ya Troı;:!dnin "Hayatım,, eseri yanın
da C ... rmen dünyasının kuran diye 
t.u:1trğı "Kavgam ve mücadelem,, kita 
hım ı:Jı mcleri idi. Bahçelerimizde de 
rıt·hLr'if orkestraların ahenginden 
sızın hwalar kendi öz şarkılarımızı 

ve ı ıl • ı 111zu olduğu kadar başkal~ 
rm•n d., ıı•hlarına. makes teşkil et-
mr.;t •; kııinklarımız her gün tram
vayda. Y.Olda lokantada ve her yerde 
türkçeden başka dillerin ihtizazlarilc 
dolmakta. dır. 

Türk şuuru ve vicdanı, ablak cep
hesinde ve tarihin her safhasında ne 
kadar alicenap ise, ilmin ve ideoloji-
11.in bütün tahlillerine ve buluşlarına 

karşı da ayni hassasiyet ve derece ile 
müsamahakardır. 

Bir Türk hekimi eline kalemini alıp 
ta bir reçete yazdığı zaman ilkönce 
düşündüğü şey karşısındaki muztarip 
hasta ve muayyen bir bayrağı olmt
yan tababet ilmidir. Bugün bir Al· 
man veya Fransız ilacını , başka bir 
vaka karşısında da bir Türk ecza. 
cısının müstahzarmı yazar. 
Gazetelerimizi ve mecmualarımızı ka· 
rıştıracak olan her hangi bir yabancı, 

fikri şövenliğin en hafif bir izini bile 
bulamaz; çünkü biz gerçi sevgili top
raklarımızın ve milli varlığımızın se
lameti bakımından Hiklerimize kadar 
kemalistiz ; fakat milsbet ilmin in. 
sanlık tel!kkileri muvacehesinde de 
sağ ve sol tanımıyacak kadar realist 
düşünceli ve görüşlilyÜz. tımin bey
nelmilel bir kıymet taşıdığını ilan e
den mütefekkirlerin çokça bulunduğu 
bir çok medni memleketlerde bir çok 
sı\lıalarda ifrat derecede şövenlik ce
reyanları görüyoruz. Bir çok Fran.. 
sız tıp kitapları frenginin en müessir 
devalarından sayılan Alman müstah
zarlarından "Neosalvarsan .. ı meskut 
geçerek onun yerine yalnız kendi müs 
tahzarları olan "Solfarsenol., i zik. 
rederler. Ona mu.kabil de mesela bir 
Alman tıp hocası, hasta başında ders 
verirken , bir Fransız aliminin ismini 
ta~ıyan bir hastalık delilini Almanl~.
tırarak anlatır. 

Bir kaç ay önce Parste ~ah. 

si tecrübemle baş ağrıma çok iyi re
len bir Alman müstahza.rını yorula
rak aramış ve bir türlü bulamamış. 

tım. Halbuki memleketimizin en ücra 
köşelerindeki eczahanelerinde bile 
milliyet farkı gözetilmeksizin bütün 
iHlçları kolaylıkla bulabiliyoruz. Bu 
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Denis, ihtiqarla konuşurken, etra
fını dikkatle gözden ~eçiriqordu 

Dcn°is ertesi saba.h erkenden, Sent 
Terez sokağında 3 numaralı eve gitti. 
Küçük ve harap bir ev olan bina ihti· 
yar bir saatçiye aitti. İhtiyar, böyle 
kibar müşterileri olmadığı için, ziya
retinin sebebini Denis'e merakla sor· 
du. 

Dcnis, bir oda istediğini söyledi. 
Saatçi bir odasının feci bir hadise do
layısile boşaldığı, fakat akabinde 
derhal kiralanmış olduğu cevabını 

verdi. Hatta üç aylık kirayı da peşin 
almıştı. Laf buradan odanın eski ki· 
racısına döndü. İhtiyar Mordavnt'tan · 
pek mc:nnun oldu~unu, ölümüne pek 
üzüldüğünü uzun uzadıya anlattı. Ar
tık çenesi açılmıştı. 

Den is biraz daha ileri giderek: 
- Şimdi asıl maksadımı itiraf ede· 

bilirim, dedi. Ben Mordavnt'ın akra. 
b~sı olurum. Bıraktığı eşyasını karı· 
sına götürmek üzere satın almak is
terdim. · Zaten kıymetli bir şey olma
sa gerek, fakat mesele maddi değerde 
değil, bunların hatıra teşkil etmele
rinde .... 

İhtiyar evvela homurdandı ve ni· 
hayct cevap verdi: 

- Garip tesadüf değil mi? Odayı 
kira·Iıyan kız da ayni arzuyu izhar et
ti. Ona göre intihar eden adamın eş· 
yası kumarda uğur getirirmiş. Fakat 
ona da eşyayı veremedim. Çünkü bir 
gün evvel zabıta gelerek bütün eşya
yı miisadere etti. 1Iordavnt'm cenaze 
merasimi için yapılacak masrafları 

bu eşyanın satışile elde edilecek para 
yapmak istedikleri anlaşılıyor. Cena
ze merasimini sizin yaptıracağınız 

tabii olduğuna göre eşıayı polisten 
sız resmen alabilirsiniz. 

Denis ihtiyara tcşC'kkür etti ve o
nun da velındcn istifade ederek ölünün 
odasını gezdi. 

Oda pek sefilane bir manzara arze
diyordu. Döşeme kC,hne tahtalardan
dı. Duvarlardaki kağıtlar yırtık ve 
yağ lekeleriyle doluydu. Yegane pen· 
ccresi, çöplük vazifesi gören küçük 
bir avluya bakıyordu. 

Denis, sırf vatanına hizmet etmek 
için bu odada dört sene oturınağa 
kendi arzusilc razı olan arkadaşına 
bir kere daha hayranlık duydu . .Mor· 
davnt'ın senede bir kaç yüz bin frank 
geliri olduğunu biliyordu. lhtiyara 
istikrah hissini belli etmedi. Bilakis: 

- Çok gü?.el oda, diye söylendi. Za 
vallı Mordavnt'ın zevki varmış. 

Saatçi bunu sahiye almıştı. Koltuk· 
ları kabarara't cevap verdi: 

- Evet, güzel odad·r. Burayı kira
Jıyan matmazel de öylt! söyledi. 

Dcnis, bu matmazeljn ismini de öğ· 
renıneyi, şüphesiz kat'i bir kanaat 
mahiyeti verebilmek için pek istemek· 
le beraber ilk defasında sormamıştı. 
Bu sefer Hikaydane: 

- Ya? dedi. Demek burayı bir ka· 
dm kiraladı? 

- Evet. Demin söylemitıtim ya ... 
Olga Beılruşka isimli biri .•. 

Denis ihtiyarla konuşurken öteyi 
beriyi şöyle g(;zden geçirmiş ve araş· 
tırılncak bir taraf olmadığına kanaat 
getirmişti. Mordavnt'ın yüz bin liraya 
satın aldığı Eırra ait vesika1ar her hal 
de o and:ı orı.~da değildi. 

x 
Erika fon Metnih oynadığı rolden 

hiç memnun değildi. Etrafına perva· 
ne gibi 'bir cok erkek toplanmıştı. He
le bunlar arasında bir tanesi genç kı
zın müth i~ sinirine dolnınmaktaydı. 
Brayton isimli bir lngiliz yahudisi 
olan bu adam zengin biriydi. Evli ol
clıığu icin Londradan bir iş bahanesi· 
le Riviyera'ya eğ'cnmeğe gelmi§ti. 
Hesaplı olmak şartile biraz para yi
yecekti ve Erikayı güzüne kL•stirmiş· 
ti. 

Genç kızı o kadar fazla rahatsız et
mişti lci zavallı ona hitap ederken ar· 
tık nezaketle muamele edem'tnck 
mecburiyetini duymağa ba§lan1ıştı. 
Fakat o böyle fıeylerden yılacak adam 
değildi, para i1e her şeyin elde edile
bileceğine kanidi. 

- Bakın Olga, dedi. Siz sporcusu· 
nuz. Benimle bahse giriniz. Havuzun 
etrafında k9~4 yapaçağız. Siz birinci 
gelirseniz bin frank kazanacaksınız. 
Ayhca 'benım 'kazanamıyacağına da

1 

bin frank bahse girerim. 
Erika teşekkür ve reddetti. 
- Sizin hotıunuza gitmek de am

ma zor şeymiş ha! Öyleyse bana bu· 
raları gezdiriniz. Bu yol nereye gi
der? 

Havuzun nihayetinden başlıyarak 
miiessesenin yazın işlettiği, fakat he
nüz açılmamış olan otele giden üstü 
yeşilliklerle tünel şeklinde örtülü bir 
yolu gösteriyordu. 

Erika sert bir tavırla reddetti: 
- İmkanı yok. Havuzdan uzaklaş

mağa mezun değiliz. 
- O da mesele mi? Ben şimdi izin 

alırım. 

Tesadüfen oradan geçen direktöre 
arzusunu bildirince direktör: 

- Hay hay efendim, dedi. Filhaki· 
ka müsaade edilmiş değildir ama size 
göre değil... Hem matmazel size açıl
mak üzere olan oteli de gösterir. Mat· 

ı111111]r.ıınrnjuııı•1E3mnıı~~rnın••••• 
Bir erkeğın saadc:tinin daimi kaynağı olduğumuzu bilmek, 

hele o erkek bunu biliyor da aşkına minnettarlık katıyorsa, 
insanın ruhunda en tam aşkın kuvvetinden bile üstün bir kuv. 
vet inkişaf ettiriyor. Hem coşkun, hem de devamlı, daima bir 
olmnsma rağmen şekilden şekle giren bu kuvvet nihayet aile. 
yi, kadınların güzel b?r eseri olan ve şimdi bütün velfıd güzelli
ğini kavradığım aileyi meydan:ı getiriyor. 

mazel Bedruşka, mösyöye refakat e
diniz. 

Erika artık reddedemezdi. O sırada 
i§indcn çıkarılmak bütün hesaplarını 
boz:ırdı. Beraberce yürümeğe başladı· 
]ar. 

Birbirlerine hiç te uygun bir çift 
teşkil etmiyorlardı. Uzun boylu, en
fes vücutlu genç kızın yanında kısa
cık bacakları, şişkin karnı ile Bray
ton oldu~-uı1dan da fazla çirkin görün· 
mekteycli. 

Zengin üstü kapalı yolu bilhassa 
seçmişti, oranın tenha olduğunu bili
yordu. Ani harekelle maksadına mu
vaffak olmak planını güdüyordu. Yol
da bir kaç adım ilerledikten sonra 
genç kıza sarıldı ve iri dudaklarını o· 
nunkilcre yapıştırdı. Erika çırpındı. 
F'akat kısa boylu adam göründüğün

den çok kuvvetliydi, bu garip ma<.;m 
galibinin . o olacağı anlaşılıyordu. 

Genç kız hıd~et ve utancından bayıla· 
cağını hissetti. 

I<'akat Brayton birden kulağından 

yakalandığını hissetti. Ne ol<lu~ur.u 
anlamağa vakit bulamadan çenesine 
inen bir yumrukla yere yuvarlandı ve 
bir müddet için dünya avhalile bütün 
alakasını kesiverdi. 

Bir cı kek sesi güzel bir Almanca 
ile sordu: 

- Bir yeriniz acımadı ya? 
Erika gözlerini açtı ve karşısında 

gri kostümlü şık bir adam glıl di;. 
- Hayır teşekkür ederim. 
Meçhul halaskar gülerek: 
- Bu adamı ne yapayım? diye sor

du. Öldüreyim mi dersiniz'! 
- Sanının ki ellerinizi klrletmeni-

zc değmez. 
Genç kızı kaldırdı, pcnyuarına sar

dı ve bir çocuğa hitap edermiş gibi: 
- Korkmayın, dedi. Artık geçti. 

Hah şöyle... Havuza kadar sizi götü· 
reyim mi, yoksa burada bir kaç daki
ka daha kalarak heyecanınızın yatış
masını beklemek mi istersiniz? 

Sesinde öyle hılkimane bir tatfılık 
ve emniyet telkin eden bir ahenk var 
dr ki Erika bu adama itimat edebile-
ceğini derhal anladı. Gülümsedi ve 
elini uzatarak: 

- Teşekkür ederim, dedi. 
Çenesine yediği yumrukla nakavt 

olan Brayston bu sırada gözlerini aç
mıştı. Bağırdı: 

- İmdat! I~atil var! 
Kendisiyle kimsenin alakadar olma· 

<lığını, deminki müdahaleclnin yeni 
bir hücuma davranmadığını görünce 
yavaş yavaş cesaretleııdi: 

(Detmmt var) 

Çt'vlren: N lb!1 ır lb!1 O O aı !hı 
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babasile düşüp kaikan 
kucasz tarafından nasıl 

öldürülmüş ? 
-37-

Kabukları zedelenmeden açılıp içi \ ile boğazından ke~miş , öldürmüş. 

çıkarılmış, boş kalan kabuğu içine es- - Babasına ne olmuş? 
rar doldurulmuş ve kabuklau tutkal - Ne olacak? Hiç.. Köyde oturu-
ile yapıştırılmış yirmi kadar kuru ce- yor, oğlana da gelip bakmıyor. 
viz, iki üç okka cevizin arasına karış- Çakmaktaşı ile karısını kcı:;en heri 
tırılarak hapisaneye sokulmuştur . fi merak ettim. Bu garip ve o nisbettc 

Esrar, sıcakta kendine mahsus bir feci hadiseyi bir de kendi ağzından 
koku neşreder. Bu suretle de mevcu. dilemek istedim. 
diyeti anlaşılır .. Kaçakçılar, kousunu - Onunla konuşamaz mıyım?. 
harice intişar ettirmiyecck hale getir- - Şimdi çok dertlidir. Gece gün. 
mek için kolay ve göze çaı:pmıyacak ciüz ibadet ediyor: Okuyor, namaz 
usuller bulmuşlardır. kılıyor. Bir kaç mum al ı rsan belki gön-

Meselii, içini bjşalttıkları bir yu- lü olur. Gelir, konuşursun .. 
murtanın içine bir miktar esrar koy - - Bir kaç mumdan ne çıkar, alı-

duktan sonra, delik y:rlerini tüp ha rım. Hele sen bir seslen bakalım. 
!inde satılan beyaz zamk ile kaparlar, Seslendi: 
zamk kuruduktan sonra, az suda haL - ( ... ) buraya gel. Yeni gelen e-
ledilmiş lüzucetli kaymak kireci sı- fendi seni istiyor. Hem de avukatmış 
varlar. Kırk, elli yumurtanın arasında Sana mum da alacak 
bu tarzda doldurulmuş bir kaç yu- Avukat, kelimesinin koğuşta u 
murtayı bulabilmek için gardiyanın yandırdığı ani ve ehemmiyetli tesiri 
yumurtaları tamamen kırması ve ya- anlatamam Bütün başlar bana çevril. 
hut ta birer, birer elden geçirmesi icap di. Uzaktan, yakından biribrlerine ya-
e:ler ki, buna da vakit ve imkan mü- vaşça sesleniyorlardı : 
sait olmadığı için, hapisanelere bu - Avukatmış ha!.. Hele bizim işi 

suretle de esrar girer. de anlatalım. Akıl öğretir 
KOGUŞLARDA NELER - Avukat mı? Hayır gelmez, tarla-

GORDUM ?. larımı, öküzlerimi yediler. Bunlardan 
Esrarı ilk ve son defa nasıl içtiğimi a:Iama hayır mı gelir?. 

anlatmıştım. Ertesi sabah kendimi Daha ne sözler, lehimde, aleyhimde 
pek müşkülatla toplayabildim. Ko - ne laflar! .• 
ğuşta sabah faaliyeti başlamıştı. Ü- Bu iki zıd cereyan arasında şaşır -
çer, beşer toplanan mahkumlar bir mış kalmıştım. Avukat lafı da nere· 
yandan çorba, çay pişiriyorlar, diğer den çıktı? Yanımdakine sordum 
taraftan da aralarında dedikodu yapı- - Avukatlığı da nereden çıkardın ? 
yorlardı. Bir kaç gün evvel cinayet Ben avukat değilimi. 
mahkeme:ıinec (§lmd1k1 agu ~"'"'°' ouıc:rek ı.:c::vdp veroı: 

' mahkemelerine o tarihlerde cinayet - Avukat demesem gelmez. Mahke· 
mahkemesi denirdi) idama mahkum mede avukat tutacak par<ısı ycktu. 
edilen birinin vaziyeti dedikodunun "Avuk<•tım olsaydı kurtulurdum!,, di-
esasını teşkil ediyordu. ye çırpınıp duruyor. Onun için söyle-

Her kafadan bir ses çıkıyordu : dim. 
- Zavallıya yazık oldu .. Böyle bir Kovuşun köşesinden kalkan adam 

babayiğite kıyılır mı?. yavaş yavaş bize doğru geldi. Selam 
- Hemen aı;ılmadı ya! Bir de ba - verdi. Rengi sararmış, gözleri çukura 

karsın temiz, bozar.. . kaçmış, kıyafeti perişan ufak tefek 
- Öyle ya! Gün doğmadan neler bir c.dam ... 

doğar, bir <le bakarsın umumi bir af Bir heyCıia ! .. 
olur. Karşımda diz çökerek oturdu. Ne 

Bir idam hükmünün bu kadar basit mazlum, ne sessiz bir tavrı vaıich. Karı· 
heyecansız bir tarzda mevzuu bahse- sını çakmak taşiyle kıtır kıtır kesmişe 
dildiğine şaştım. Bahse ben de alaka • hiç te benzemiyordu. Mahkemenin ver 
landım. Yanımdaki mahkuma sordum : diği idam hükmünün ağırhğı altında 

- Bu adam kim?. Ne yapmış?. ezilmiş, büzülmüş, kimbilir kaç aydan· 
Sanki bu suali bekliyormuş gibi he- beri çekti~i manevi ıztm•bın tesirBe 

men arılatmıya başladı: adeta iı;kelet haline gelmişti. 
- Bu adam kabahatsiz yere ceza Oturduğu yerde claima önüne bakr 

yedi 1 Karısı kayın babası ile düşer, yordu. Derdini anlatmak için bir sual 
kalkarmış, bu da işi sezinlemi~. karı- bekle:iiği halinden belliydi. 
yı bir gün dağa götürmüş. çakmaktaşı (Dcvamt var) 
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Kara gözlerinin revnağı, alnının o şanlı biçimi faziletleri· 

nin yüksekliğine, dostluğunun sağlamlığına ve hayatında çık~ 
bilecek fırtınalara göğüs gereceğine en büyük şahit değil ını· 
d . ? 
ır. . le 

"Senin başlıca vasfııı asalettir; bunu sana ben öğretecc. 
değilim; bunu söylemem. elimdeki hazinenin kıymetini biJdı· 
gimi göstermek içindir. Bana ihsanın nekadar az olursa olSU~ 
bua'ÜJı de varın da benim saadetimc kafidir; çünkü biribiriırı 1• 

0 
• ~ ıu zin hürriyetine karışmamak ü1..cre verdiğimiz sözün büyük : 

İhtiyar baba artık hasis değil, ne istersem hiçbir hesab sor. 
rnadan veriyor. Uşaklar. hizmetçiler neşe içinde; aşktan aldı
ğım hakla hüküm sürcliiğüm bu ev içinde Lui'nin. saadeti etra. 
fı güneş gibi aydınlattı. İhtiyar, evi düzeltmek için yaptığı
mız bütün değişikliklere uydu, benim tantanamda bir leke ol
mak istemiyor; benim; ho~uma gitsin diye zamanın zevkine 
uygun elbiseler yaptırdı, onları giyinme tavırlarını, hareketle. 
rini de zamana uydurdu. İngiliz atları, bir kupa. bir payton, bir 
de tilbüri aldık. Hizmelkaılarm k1yafcti sade ama çok zarif. 

diğimi anladım. Diln, birkaç saat için, ~ıarsilya'ya gitmişti, ba. 
na oradan şu mektubu göndermiş: 

•ğünü hissediyorum. Biribirimize göstereceğimiz her şefkat 11!" 
§anesi yalnız ve yalnız arzumuzdan doğacak. Sıkı zincirlere ~~g~ 
men ikimiz de hür kalacağız. Madem ki daima ancak gönlun 
fetheden adama ramolmak istiyorsun, senin gönlünü her zanı~n 
}enidcn fethetmek benim için en büyük gurur olacak. sen~? 
her nefes almanda, her hareketinde, her düşüncende beni \'l!~ 
cudunuu da, ruhunun da letafetine bir kere daha hayran edeli 
bir ı:;ey bulunacağından hiç şüphem yok. Sende ilahi, düşilnCC 
ve biiyüleyici bir hal var ki aklı, şerefi, 1.cvki ve ümidi bir ar~; 
ya getirıyor; aşka. hayatın geni~liğinden de daha büyü~ .. ~ 
genişlik veriyor. Ah! meleğim, hemen Tanrım, aşk perisinı u ri 
rimizden eksik etmesin ve istikbalimizi etrafımızda her §C) 

Bu yüzd~n burada miisrif diye adımız çıktı. Zekamı (gul
rneden söylüyorum) evi iktısatla idareye. en az masrafla en 
çok zevk teminıne hasrettim. Lui'yi, memleketin hayrına çalı. 
şır bir adam diye tanıtmak için yol yaptırmak Iazımgeldiğine 
ikna ettim. Onu, t.ilgilerini arttırmağa, "tahsilini ikmale., 
mecbur ediyorum. Yakında gerek benim nkraba!arımm. gerek 
onun ana tarafından akrabalarının nüfuzu ile Vilayet Meclisi'ne 
aza olacağını ümid ediyorum. Kendisine açıkça söyledim: "be
nim gözüm yukarda<lır. dedim. babanın mallarımıza bakıp pa
ra nrttırması iyi olur. cünkü senin kendini siyasete vermeni 
istiyorum: çocuklarımız olursa, hepsini de bahtiyar ve devlet 
ltfzmetindc bUyük mevkilcr<le görmek isterim. Gelecek intiha. 
batta mebus olamazsan gözümden düşersin: bizimkiler senin 
seçilmen için çalışırlar, biz de gidip kışlan Paris'te geçiririz .. 
Ah! meleğim! ba11a 0 kadar ateşle itaat etti ki gerçekten sevil-

"Benim güzel _Rene'm, seni sevmeme müsaade ettiğin 1.aman 
ben saadete inandım; bugün artık saadetin bir sonu olabilece
ğini bile tasavvur eçleıniyorum. Mazi şimdi bir bulanık hatı
radan; benim bugünkii saadetimin parlaklığını meydana çıl<ar. 
mak için zaruri bir gölgeden ba~ka bir şey değil. 

"Senin yanındayken aşk bana öyle heyecan veriyor ki duy
duğum muhabbeti sana anlatacak sözler bulamıyorum: ancak 
sana hayran olup sana perestiş ediyorum. Dilim, SC'nden uzak 
olursam açılabiliyor. Sen kusursuz bir güzelsin, hem de vakar. 
lı, haşmetli bir güzelliğin var ki hiç şüphesiz zamanla bozul
mıyacak. Gerçi karıyla koca arasındaki aşk güzellikten ziyade 
hislere istinat eder. fakat sendeki hislerin nP.kadar ince olduğu
nu bilmekle beraber müsaade et söyliyeyim: senin her 1.aman 
giizel kalacağına imanım, sana her bakışımda se\'incimi bir 
kat daha arttırıyor. Ruhunun ulviliğini gösteren yuzunun 
ahenginde ve asaletinde, tenin o kibar rengi altmda, insana hu. 
şuğ veren bir necabet var. 

güzelleştirdiğin hazla yogursun ! Jll' 
"Bir anne olsan da hayatın kudretini alkışladığını gö:-;~ ~ 

o tatlı sesinle ve her zaman en hoş şekilde ifade edebildıgı;ı ~ 
ince ve yeni fikirlerinde aşkı takdis ettiğini, ruhumu genç ~;t 
tiren, kuvvellcrimi çelikleştiren, göğsümü kabartan, abı-lt~bni 
çeşmesi gibi bana taze bir hayat bahşeden aşkı takdis etti 'Jllc 
duysam! sen ne emredersen ben onu yapacağım: memlckctıuJl· 
faydalı bir insan olacağım ve sırf seni memnun etmek arzUS 
dan dof;·acak ~anım, seni aydınlatacak ... 

(Devamı var) 
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Türk milli atletizm takımı Yazan: Rahıni Y AGIZ 
Sl\JıvaırDDeır gemlDer lne dönünce 
zaırfıCDaırono açtı Oaır; Dçlnden ço k a n 

emırn hayıretne o kuduDar GlYı~ klYllP>c§.l~D 
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Gazetelerdeki heyecanlı havadisler, 
Almanya • Husya çatışmasının teferrua
tı, Alman ordulannm Paris üzerine yu. 
rüyüşe geçtiği yolundaki haberler herke. 
si galeyana getırmi;ti. Bundan birkaç 
gün sonra Şoson donanmayı bir teftişten 
geçirmiş; arkasından Karadenize çıkar
mıştı. 

O gün, Ereğli önlerine kadar maksatsız 
bir seyir yapılmış, akşama doğru Kilyos 
önlerine dönulmüş, burada gemiler mu. 
arren demir nizamından aykırı bir hal
de, denize serpili bir ~ekilde gayri mun. 
tazam demirlemişlerdi. 

Funda bittikten sonra Yavuzun işaret 
dıreğınde ı.avalanan işaretler: 

- Sefine süvarileri! .. Amiral gemisine! 
Emrini tebliğ etmiş; me::;afelerin gayri 

muntazam oluşu yüzünden süvariler te. 
amülün dışında, biribirinden farklı za. 
manlarla Yavuza gelmişler, her süvariye 
bir zarf verilmiş. arkasından bir de şu 
tcnbih yapılmıştı: 

- Zarflarımzı geminizde açacaksınız! 
Zarfları süvarilere bizzat amiral Şoson 

\'eriyor; tenbihi de gene o yapıyordu. 
Suvariler gemilerine dönünce zarfları. 

m açtılar; içinden çıkan emri hayretlerle 
okudular. 

Emirler muhtelifti. Bir gece manevra
sından bahseder bir hal vardı. Yalnız 

Peyki~e\·kct SÜ\'arisine verilen zarf çok 
manidar bir emri ihti\'a ediyordu. Cevat 
kaptanın zarfından çıkan kağıtta şunlar 

yazılydı: 

"Donanma ile birlikte hareket edecek
si11iz! Odesa imlerine gelince Odesa, Si. 
ııastopol kablosunu bulacak. 1111 onu keSB. 

ceksiuiz! 
Liman ağzında sabilı torpiller ııe ma

yin hatları mevcuttur. 
Amiral Şoson 

Gemiler, akşam, güneş denize sindik
ten sonra harekete geçmişler, başta Ya. 
vuz olmak üzere pro\·a hattında ilerliyen 
Osmanlı donanması zarflarla bildirilen 
emirlerdeki talimatı tatbika koyulmuşlar 
dı. 

Odesa önlerine gelinince Peykişevket 
flika demirlerini biribirine bağlayıp mey 
dana getirdiği bir nevi çengelle suları 
taramış, bulduğu kabloyu koparmış; on. 
dan sonra tekrar lstanbula dönmüştü. 

Gelişte de, her şeyden bihaber lstan
bula do~'Tll ilerliyen Rus bandırah (Vol. 
ga) vapuruna rasthyan Türk destroyeri 
onu önüne katmış, limana getirmişti. 

Yavuz, l\lidilli, Hamidiye, Mecidiye, 
Ga)Teti Vataniyeden mürekkep filo, O. 
desa önlerinde dehşetli toplarını şehre 

çevirmiş; amiral gemisinin ateş işaretile 
şehri bir cehennem ya&rmuruna tutmuştu. 

Her şeyden bihaber uyuyan Odesa 
Türk toplarının ölüm sağanağı altında 

neye uğradığını şaşırmış, yıkılan evler, 
parçalanan insanlar; çalınan çan ve dü. 
dükler arasında bir mahşer manazrası 

göstermişti. Osmanlı donanmasının bu 
Hk baskını, Rusyaya harp ilan eden fiili 
bir hareket olmuş. Odesayı yakan donan 
ma bir saatlik bombardımandan sonra 
oradan ayrılmış; boğaza dönmüştü. Ya
vuz, yolda gelirken rastgeldiği iki Rus 
f erribotunu da batırmış, bunların mü
retebatını esir alarak birlikte lstanbula 
getirmişti. Ertesi günü, payitahtta büyük 
bir kargaşalık baş göstermiş, siyasi mü. 
nasebetler kesilmeden, bombardımanla 

başlayan Osmanlı imparatorlu~unun 
harp ilam, Rusya ile fiilen, lngiltere, 
Fransa rle de ültimatom \"e nota verilmek 
suretile bilvasıta yapılmıştı. 

Akdeniz boğazı. boğaz ağzına dayanan 
ln~iliz donanmasına karşı süratle kapa. 
tılmış, talim mermilerile hergün egzersis 
lerini yapan tabiye topçuları, iri göğde
li sahil toplarına hakiki hartuçları sür. 
ntüşlerdi. 

Harbin ilk enesi. halkın mane\"İyatım 
artıracak zafer haberlerile geçiştirilmiş. 
fakat, itiHH km'\·etıeri donanmasının Ak. 
deniz oo~azıru abloka altına aldığı \'e 
forsalara başladığı tarihten itibaren fe. 

Müsabakalarında seçilecektir 
lfıket günleri imparatorluğun her tara
fında ezici bir kudretle hüküm sürmeğe 
başlamıştı. 

ltihat ve Terakki fırkası iktidar mev. 
kiini muhafaza ediyor; bu partinin saç 
ayağını teşkil eden En\"er, Talat ve Ce. 
mal pa~alar bütün vasıtaları (harp ga. 
yesi) etrafına toplamışlar, Alman erkanı 
harbiyesinin tavsiyelerine uyarak 4 cep
hede birden kanlı muharebelere girişmiş. 
lerdi. 1 ler tarafta boş yere akıtılan Türk 
kanlarından dereler meydana gelmiş; 
harbin ikinci yılı tam manasile bir fela
ket yılı olmuştu. Memleket dahilen kan 
ağlıyor: açlık, sefalet, yoksulluk en hM 
dereceye çıkmış. idaresizlik yüzünden 
mahvolan binlerce, on binlerce, yüz bin. 
!erce Türk evladının ocakları sönmüş yu
rnlan dağılmış bulunuyordu. 

-2-
Mal tada büyük bir faaliyet vardı. l n. 

giliz ve itilaf kuvvetleri deniz kumanda. 
nı amiral Dörobek bir haftadır, Çanakka 
le önlerinde boğaz ağzını ablokaya alan 
donanmadan uzaklaşmış, Maltada, Ak
deniz itilaf deniz kuv\'etlerine üs olan 
l\lalta üssübahrisinde ihraç kuvvetleri 
kumandam general Ilamilton ile birlikte 
müzakereler yapıyor; hergün deniz ve 
ha\'a üs kumandanlıklarına iki kuman. 
danın birlikte verdikleri yeni emirler sür 
atle yerine getiriliyordu. Boğaza yapılan 
en büyük forsa da akim kalmıştı. l hraç 
teşebbüsü, Türk kıtalarınm Boğaz mü. 
dafilerinin süngüsü karşısında durakla. 
mş; karaya çıkan kuvvetler deniz kena
rından ileriye gidememişler; ölüm teh. 
didi, "~ ~ ~bulunduk. 
!arı yerlerde köstebek gibi toprağın altı. 
na gizlenmek mecburiyetinde kalmışlar
dı. 

Nihayet futbol mevsiminin bittiği 

bu sırarla aylardanberi çok esaslı ça
lışmalarda ön planı tutmuş olan İs

tanbul atletleri 19 Haziranda en bü-
yük müsabakalara hazırlamışlardır.Bu , 
müsabaların neticesinde 3 ve 4 Tem· 
ınuzda Romen ve Mısır Milli takımla- · 
rile çarpışacak olan Türk ekipi ve 16 
ile 17 Temmuzda Ankaraya karşı mü· 
sabaka yapacak olan lstanbul genç 
takımı seçilecektir. 

Giil kupası her yıl Haziran ayında 
tekrar edilecek ve seneden seneye in
kişaf devri geçirerek az zamanda eş
siz bir spor manifestasyonu olacak
tır. 

19 Haziran Pazar günü Taksim sta 
dına gelecekler atletizmin gür.el ts
tanbulumuzda ölmekten çok uzak ol
duğunu anhyacaklardır. 

lstanbulun atletizm aleminde "Teş· 
vik müsabakası., kelimesi tarihe ka
rışmıştır. Bu işte pek genç yaşta ol
duğumuzu itiraf etmek doğru olursa 
da çok esaslı kurulmuş olan işimizin 
temeli bir kaç yıl içersinde ümidin 
fevkinde netice vermek· mecburiyetin· 
de olduğunu ve lüzumsuz teşviklere 

ihtiyacı olmadığını kabul etmek la· 
zımdır. 

Gül kupası günün hadisesi. senenin 
ilk ve son eşsiz atletizm karşılaşması
dır. Atletlerimiun çok formda oldu· 
ğu bu zamanda onlardan en esaslı ne· 
ticeleri beklemek halkın hakkı ola
caktır. 

.Nitekim Gül kupası müsabakaları

nın ilk seçmeleri 100 metre için Raif 
frtan, Melfb ft Hahik gibi yıldızlan 

eleğin üzerinde bırakmıştır. İrfanın 
son idmanlarında 50 metreyi eşof

manla 5.6 l!aniycde, Raifin 80 metre· 
yi 9 saniyede kat edişleri 100 metre· 
deki hakiki valörlerini ortaya dök
müştür. 

Gören 200 de yeni Türkiye rekoru 
yapabilecek mi? 400 iln neticesi ne 
olacak? Recep 800 ve 1500 Ankarada
ki muvaffakıyetlerini tekrarhyabile
~k mi? Galip ve Pulat gibi yıldızlar 

------------------------------ . 

·-;r 

. .~ 
Vç kıymetli gülleci: Şerif, Ateş ve Arat. 

Glii kupasında ı•eril.ccek hediyelerden bir kaçı •• 

kendi müsabakalarında nasıl netice 
alabilecekler? Pulat 110 maniada id· 
manda erişebildiği derecelere müsaba-
kada erişerek Vasfi ve Yavru ile bir
likte Faike esaslı rakip olabilecek 
mi? Atmalarda bu senenin harikası 

denerek derecede ön plana geçmiş o
lan Sokrat, Veysi gibi İrfan ve Ateş 
gibi eski kurtların yanında ne netice 
alabilecek? Haydar sırıkta bir daha 
temayüz ederek genç Ankaralı raki
bini ve İstanbullu Ümitleri atlatabi· 
lecek mi? 

işte hep bunların cevabını 19 Hazi-

ran müsabakaları esaslı bir surette 
verecektir. O gün Anadolud::o ve A
tinadan davet edilen yıldızlar Tak· 
sim ı;tadmda lstanbulun aslarına kar· 
şı yarışacaklardır. 

Fakat bu yarışmaların neticelerini 
bariz bir surette kendi adamlarımı

zın lehine kaydetmek lazımdır. 
Güller müsabakasında verilecek 

dokuz ad~t kupa, üç etandar ve 150 
madalya o günü seyre geleceklere bir 
kaç heyecanlı saat y~atacak sporcu 
evlatlanmızın ancak bir hakkıdır. 

Yazan: Kritik 

Vaziyet iki düşman kumandanı tara. 
fından müşterek bir telgrafla lngiliz baş. 
kumandam Lord Kiçnere bildirilmiş: tu. 
haf bir inat ve yersiz bir ısrarla Boğaz 
mıntakasmı ele geçirmek, bu suretle Os
manlı imparatorluğunu harpten feraga. 
te mecbur etmek gayesile hareket eden 
Lork Kiçner forsalara devam edilmesini, 
her neye mal olursa olsun. denizden ve 
karadan yapılacak müşterek tazyiklerle 
Boğaz müdafaasına memur kıta ve istih 
kamların zaptedilmesini bildirmişti. 

D ü n y a 
kupasında 

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

( Devamı var) 

Macaristan 
ve }falya 
Finale kaldılar 

Galatasaraylılar 
Yugo~avyadaki son 
maçlarında da · 

4-0 maQlup oldular Diln oynana~ maçlarda 
Belgrad, 16 <Hususi')- Burada bu. Macarlar ısveçllleri 

lunan Galatasaraylılar Borova şehrin- 3 • 1 • ltalyanlarda 
de Bata fabrikasının takımıyla üçün. Berezılyayı 2 • 1 
cü maçlarını yapmışlardır. Galatasa- yendiler. 
raylılar bu mac:a: Sacid - Adnan. Mus.. Fransadaki dünya kupasının dömi 
tafa - Musa, Nubar, Eşfak • Necdet, finı:ıl karıılaımaları dün Fransada yapıl
Boduri, Bülend, Şeref, Haşim şeklin- mıştır. Bunlardan biri Marsilyada ita!. 
de çıkmışlardır. ya ile Brezilya, diğeri de Pariste Park 

Birinci devre rüzgar altına düşme. dö Prens stadyomunda Macaristanla 
sine rağmen hakim bir oyun oynıyan tsveç milli takıml<c-ı arasında cereyan 
Galatasaraylılar, muhacimlerinin be - etmiştir. 
ceriksizliği yüzünden gol yapamamış. 
!ardır. Devrenin sonlarına doğru kale
cinin elinden kaçan topu Bata muha
cimleri el ile kaleye sokmuşlar, hakem 
bu bariz hendbolü saymamıştır. Dctrre 
1.0 Galatasaray aleyhine kapanmış -
tır. 

İkinci devre rüzgarı lehlerine alan 
sarı kırmızılılar yine hakim oynama. 
!arma rağmen muhacimlerin becerik
sizliği yüzünden gol çıkaramamışlar 
fakat buna ka~ılık Batahlar maçın 

10, 15 ve 35 inci dakikalarında 3 gol 
daha yaparak maçı 4-0 galib bitirmiş
lerdir. Hakem maçı çok fena idare eL 
miş, Batahların tekmeli, favllü ve 
yumruklı1 oyunlarına müsamaha güs. 
termiştir. 

Galatasaraylılar akc;am Eelgrada 
dönmüşlerdir. A vm 17 inci ruma gü
nil gece saat 11.45 de lstanbula hare
ket edeceklerdir. 

Marsilyadaki maç, nisbcten yorulma
mış bir İtalya ile Bordo tehrinde Çe
k::ıslovakya ile kozunu pay edebilmek 
için birincisi 120 dakika süren iki kar
ııla§ma yap:ı:ı ve üstelik yorgunluğunu 

çtkarmadan, Bordordan Marsilyaya ıda 

tren yolculuğu yapan Brezilyalılar ara
sındrı cereyan ettiğinden maçı İtalyan. 
lar 2 • 1 kazanmağa muvaffak olmuı -
!ardır. 

Pariııte Park dö Prcnı stadındaki 

Macaristan - İsveç maçı da M<oearlar 
3 - 1 gibi bir farkla kazanmışlardır. 

Bu neticelerden sonra dünya kupası 
finaline İtalya . Macrwristan kalmııtır. 
Final maçı pazar günü Pariste Kolomp 
stadında oynanacaktır. Dünya kupasını 
bu iki tı"•1<Imdan hangisinin kazanacağı
nı keııtirmek mümkün değildir. Maca
ristan • ltalya maçı bu senenin en mü
him bir futbol müsabakaıu olacaktır. 

Fener bahçe 
30 uncu yıldönümünil bu pazzr zengin bir programla kutluhıyor 

Merasimden sonra Yunan takımlle 
maç yapılacak 

Memleketimizin en eski en güzide 
klüplerinden Fenerbahçe, önümüzdeki 
pazar günü 30 uncu yılını kutluhya
cak .. 

Arkada bırakılan şerefle dolu 30 yı
lın bu seneki kutlulama programı da, 
Fenerbahçeye layık bir şekilde hazır
lanmıştır. 

Klüp idare heyeti tarafından gerek 
merasim, gerekse birinci futbol takımı 
ile, Yunanistanın Enosis • Panatinai
kos muhteliti arasındaki maç hakkın
daki hazırlanan program şöyledir: 
Fenerbahçe klübilnden: 
Klübümüzün 30 unc uyıldönümü 

münasebetiyle 19 haziran pazar günü 
saat 16 da b~layıp 20 de bitmek ü
zere fevkalade merasim yapılacak ve 
Fenerbahçeli gençlerin topluluk ve 
birliğini gösterecek bir program tat
bik edilecektir. 

Merasime eski ve yeni Fenerbahçe. 
li bütün sporcuların iştirak edeceği 

bir resmigeçitle başlanacaktır. Bu res
migeçidi bayrak merasimi, sporcula -
rm and ir,me.si, Atatürk büstüne çe
lenk koyma resmi takib edecektir. 
Bu rnerasjmi müteakip Fenerbahçeli 
kücükl~r arasında bir futbol müsaba. 
kası yapılacaktır. Bu müsabakanın hi
tamını takiben tam saat 17,30 da klü
bümüzün Yunanistandan 30 ncu yıl -
dönümümüz münasebetiyle davet etti. 
ği Enosis - Panatinaikos muhteliti ile 
birinci takımımız arasında bir futbol 

maç ıicra edilecektir. 
30 ncu yıldönümümüze iştirak e<re

cek r.evat köprüden 14,30, 15,20, 15,50 
15,50, 16,25, ve 17 de hareket edecek 
vapurlarla merasime, müsabakalara 
ve maça yetişebilirler. 

30 ncu yıldönümümüz merasimi mü
nasebetiyle Fenerbahçe stadımız da • 
bilinde, gelecekler için, hususi terti • 
bat alınmıştır. Bu tertibata göre ka
palı tribünler baştan aşağı numaralı
dır. Kapalı tribün fiatı alelumum bir 
liradır. Bundan maada bütün açık tri. 
bünler fiatı elli kuruştur. Bu iki mev
ki haricinde, biri Atatürk büstü arka
sında ve diğeri koşu pisti üzerinde iki 
hususi yer ayrılmıştır. Bu yerlere ü
zerinde damga ile musarrah klüp da.. 
vetnamesini hamil olanlar girebilecek
tir. Diğer kısım davetiyeler, Üzerlerin
de yazılı olduğu veçhile, açık tribün. 
!ere mahsustur. Gişeler ve kapılar 

tam saat ikide açılacaktır. 
Fenerbahçe klübii, 30 uncu yıl me

rasimine iştirak edecek muhterem 
halkımızdan yukarki tertibata itina 
buyurmalarını bilhassa rica eder. 
Klüp azalar ma 
19/ 6/ 938 pazar günü Kadıköyünde 

klüp merkezinin bulunduğu Fenerbah. 
çc stadında 30 uncu yıldönümü mera
simi icra edileceğinden klüp müessis-

. lerinin merasime İ§tirak etmek üzere 
saat 15,30 da klübe teşrifleri rica olu. 
nur. 
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Oto~nobil cinayeti 
Hacıosman bayırı cinayetinin esran 

çözUlemedi. Okuyucularımız dikkat 
etmişlerse, bir haftadanberi bu mev
zua dair çıkan yazıJarımız hep böyle f 
veya bu manayı taşıyan cümlelerle I 
b~ladı. Çözülemedi; çözülemiyor; gün" 
geçtikçe esrar perdesi kalınlaşıyor. 

Bizim gördüğümüz, bu cinayet he. 
nüz çözülememekle kalmıyacak, çözü. 
lemiyecektir de. ÇilnkU gidilen yolun 
yanlış olduğu kanaatindeyiz. 

Efkln umumiye~ günlerdenberi 
ıbUyük hir alakavla kendisine bağlı • 
;::a. *'1 mevzuun böyle karanlık bir 
perde arkasında ne zamana kadar ka
lacağı da malCım değildir. 

Bir bakıma göre bu hadise bitmiş. 
tir. Hem de katilin ölU olarak ele ge. 
çirildiği gün bitmiştir.. Çünkü bir a
dam çıkını~ . Hacıosman bayınnda ve 
ya başka bir yerde Lfıtfi isminde bir. 
şoförü öldürmüş cesedini orada brrak
mış, otomobili kendisi idare ederek ta 
lpsalaya gitmiş, orada metereoloji me
muru Muhiddini öldilrdükten sonra 
kendisi de ölU olarak bulunmuştur. 
Artık, katilin ölü olarak bulunduğu 
dakikada adli dosya kendiliğinden ka. 
panmıştrr. Cinayeti yapan da ölil ol. 
duğu için sebebini uzun uzadıya araş
tırmak lüzumsuz bir külfettir. diyen. 
ter de bulunabilir. 

Fakat acaba külfet midir? Bu esrar 
perdesi altında saklı duran bir aşk fa
dası mı, bir casusluk vaka.sı mı, bir 
kaçakçılık işi mi, bir delilik mi, bir el. 
nayc!in cinayeti mi, sadece üç kişi a. 
rasmda geçen bir vaka mı, nedir? 
Böyleyse yapanlar yapmıelar, edenler 
bulmuşlar deyip hadiseyi bitmiş ve 
kap:ınm13 telakki edebilirdik. 

Fakat ya böyle değilse? 
Ya cinayetin eı:ırnr perdesi arkasın

da saklanıp sinmişler ve cemiyete her 
hangi bir şekilde muzır bir teşekkül 
mevcuts:ı.? 

İşte bu zaman cinayeti yapanın öl
müş bulunmasının hadiseyi kapattır • 
mamna imkan olamaz. 

Bu nol•tayı, tetkik ve tahkik eden 
kıymPtli müddeiumumi muavinlerimiz 
den Hakkı Şükrli de takdir etmi§ ve 
düşünmüş bulunacak ki, cinayet dos. 
yasını katilin ölmesiyle kapatmıyarak 
incelemeye lüzum gördü. 

Esran, bUtUn ümiUerin üzerinde 
toplu bulunduğu bir numaralı "san. 
3ın kadın'' m dudakları arasından çı
kan kelimeler çözemedi. Bu sözler bi
ı:ı:ds onun çok zavallı bir kadm oldu-. 
ğunu ortaya koyacak mahiyette görül. 
dil. 

Sarışın kadının suçu, katil Ali Ri
zayı tanımnsı mıdır? Bu bir suç ola
mtyacnğmo. göre, ''çok kurnaz davra. 
nıp yalan söylemediği tahakkuk ede
cek olursa,, elbette serbest bırakıla • 
caktır. 

Hadise, hangi noktadan tetkik edi
lirse edilsin, yol üstünde fikirlerin sa
lim bir şekilde yürüyüp gitmesine ru~ 
ni olan engellere tesadüf ediliyor. lşin 
en az ihtimal toplıynn tarafı casusluk 
cihetidir. 

Binaenaleyh, hadiseyi bir mihver et
rafında toplamak icab eder: 

Bir aşk faciası. Hem öyle bir aşk 
faciası ki, yirmi senedenbcri bir eşi. 
ne daha tesadüf edilmemiştir. 

Bugün görüyoruz ki, bütün refikle
rimiz, dUn ortaya attığımız ihtimali 
çok akla yakın bularak cinayetin asıl 
sebebini bu noktada aramakta itti • 
fak etmiş gtbtdlrler. 

Bundan uzak duran yalnız müddei. 
umumilik makamıdır. O buna ihtimal 
vermiyor. 

Bil: dUn ~u s5yledik: 
Cinayetin 1eoot>I btr aşksa bunu ka

til Ali Rlr..a.run b~ıııdan gelip gec;ici 
aşklarda aramamak lAzımdır. Or.u 
hem tanımadığı bir şoförü, hem, lp. 
salaya kadar giderek orada birisini 
öldilrmcyc silrUkliyen ancak daha kuv 
vetli bir aşk olabilir. Bu ihtimalin sıh
hati de ancak katilin ortada görünmi
yen eski karısını ortaya cıkarmakla. 
veya bu yolrla araştırmada bulun.. 
makla knbil olabilir. 
Müddelumumiliğin bazı gazetelerde 

söylediğine bakarak bu iz üzerine dUş
tUğilnU, bazılarına göre de lüzum da. 
hi görmediğini anlıyoruz, LUzum gör
memesi sakattır. Biz bunun tetkikinde 
zarar değlJ, fayda görüyoruz. ÇUnkU 
katilin ölUmUnden evvel, ablasına söy
lediği cümlelerde, hayatının biltUn 

seyrinde ve hal tercümesinde eski ka. l 
nsı Yanulanın bUyUk tesiri olduğu a. 
çıkça görUlmektedir. 
Katilin hal tercümesi 
Katil Ali Rıza, eski kansı Yanolayı 

çrlgınca severek ve kaçırarak almıştır. 
Bunu Kartal muhitinde bilmiycn } ok· 
tur. Yanola ile Ali Rıza 928 senesinde 
evlenmişler iki de erkek çocukları ol
muştur. 935 senesine kadar bu kan ko. 
canın beraber bulunduklarını görüyo
ruz. Yanola kocasının her gittiği yere 
b:-rabcr gitmi§ daia:.a c.:ıunla beraber 
bulunmuştur. 

929 senesinde Fcvzipaşa tarafların

da yol inşaatında çalışan bir ecnebi şir
ketin hizmetine girerek bunlar tarafın· 
dan Adanaya yollanmış, inşaatta çr..lı. 
pn ıoförlcrin başına şef olmuştur. 
Bun.dan sonra Devlet Demiryollarının 
hizmetine girerek Adanada tamirC)t; a
tölyesinde çalışmıya başlamıştır. 

Ali Rıza 935 senesinde yanında gene 
karısı Yanola olduğu halde 1atanbula 
gelmiştir ve kendisi dargın bulunduğu 
için gitmiycrek k<:.rısı Yanolayı Karta· 
la ağabeyisini ziyarete göndermiştir. O 
günden sonra Yanolayı İstanbulda gö. 
ren yoktur. Ali Rıza cinayetten on gün 
kadar evvel yanında Sevim bulundı- ::·· 
halde, ablasını ıiyeırete gidince "artık 
Yanoladan bahsetmemesini, kendisine 
ihanet ettiği için ayrıldığını, şimdiki 

karısının Sevim olduğunu,, söylemiştir. 
Bu ifade, üzerinde durulmıya değer bir 
mahiyettedir. 

Muhittın YHnofaoın aşıkı 
olamaz mı ? 
Cinayette bir aşkın hakim olduğu 

düşüniilürse • ki düşünillmesi lazımdır
bu nokta üzerine durulmalıdır. Çün. 
kil katilin tpsrua da öldürdüğü Muhid
~in evvelce Eskişehirdc, Adanada bu
lunmuştur. Ali Rızayla tanışıklıkları bu 
kadar eskidir. Ali Rızanın kansı da A. 
danada yanındaydı. Osm:ılarda Muhid
din çok güzel olduğu söylenen Yanola
ya aşık olamaz mı? Onu sevemez mi 
ve AH Rıza bunun farkına varamaz mı? 

Bütün bu suallerin varid olabileceği 
!ps~ada yapılan cinayet tahkikatında 
ortaya çıkmış gibidir. 

l - Katilin üzerinde ayrıldığını söy. 
lediği eski kansının çocuklariylc bir • 
likte çektirilmit bir resmi, parmağın
da gene onunla izdivacına ait bir yü. 
zük bulunmuştur. 

2 - Cinayetten önce Muhiddindcn 
bazı resimler istemiş ve Muhiddin bun· 
lan vermek arzusunu göstermemiştir. 

3- Muhiddin çDVuşa bir sırdan bah
setmiştir. 

Bu sır ne olabilir ? 
Bizce, bu sırrın sebebini • hadise 

gene bir aşk meselctı gibi mütalea edi
lirse - gene Yanolada aramak lazımdır. 
Kc.til çıkhrasıya severek ve kaçırarak 
elde ettiği eski kansından ni'.JSıl ayrıl • 
mıştır? Onun ihanetinden bahsettiğine 
göre bu ihaneti kiminle yapmışur? Ka
til karısından sadece ayrılmıştır .. o hal 
de nerededir bu kadın? ihanetini öğ
rendikten sonra öldürülmüJ bulunması 
ihtimal d~ıhilindcdir. Öldürmüşse, Mu. 
hiddin bunu bilmektedir. Kendisinden 
istediği resimler karısının resimleri 
Muhiddinin söyleyemediği sır Ali Rı· 
zanın Yanolayı öldürdüğü keyfiyetidir. 

Bizi basit bir muhakemenin ulaştır • 
dığı bu netice acaba böyle mi? Bunu 
ortaya kcyacak olan adli tc:ı!ıkikat ve 
hassaten Yanola üzerinde yapılacak 
tahkikattır. 

Yanola nerede ? 
Söylediğimiz gibi Yanola."?'ln, (müslü. 

man olduktan sonraki adiyle Saadetin) 
§İmdi nerede olduğunu bilen yoktur. 
Katil, bir ifadesine göre onu Halepte 
bırakmııtır • 

Acaba böyle mi?. • 
Bu ciheti Yanolanın tstanbulda bu. 

lu~an .:·kr~.balarmdan ogrenmek pek 
ita mıımkundü. Dün bu ciheti öğren • 
mek için bir muharririmiz bu işin peşin
de dolaştı. 

Fakat bunların h'ı., b' . . b 1 
;r ırını u • 

nuya muvaffak olamadı. Yanolanın is-
tanbulda bulunan y··kınlarından k 
'k' . . anca 
ı ı ısım öğrenebildik. Bunlardan biri 
Vasildir ki, ağabeyisidir. Bir de fınn
cılık yapan anıcası vardır. Bir üçUncü 
olilrak ta Adabrdan birinı:Ie sütçülük 
yapan Yord:ın gösteriliyor. Fakat bu 
uzak akrabasıymış. 

Vak'ayr bir aşk hadisesi olar..!-. mU. 

talca ederek bu neticeye vardık. Fakat 
hakikaten tetkikat derinleştirilse, Ya· 
ncla bulunsa gene bu neticeye varacı-k 
mıyız?. 

Buna bu dakikada cevap vermek 
imkansızdır. Çünkü hadisede bunun 
yalnız bir aşk macerası olmadığına da 
işMct sayılabilecek noktalar çoktur. 
Mesela bunlardan laalettayin akla ge • 
len bir kaçı: 

1 - Şöför Lütfi niçin öldürüldü?. 
2 - Şöför Ltltfi ile Muhiddini öldü· 

ren tabanca ayni tabanca mtdır?. 
3 --Otomobilde tıka basa benzin ve 

yedek benzinin işi ne?. 
4 - Bazı refiklerimizin hal8. yazıp 

durmalarına rağmen §oför Lfıtfi ile 
saat 8 e kadar beraber bulunan müş
terinin adı Ali Riza değil, Rahmidir. 
Ali Riza saat 8 den sonra mı müşte
risi olmuştur? 

5 - Şoför Lütfinin ötedenberi poli
sin dikkatini celbeden bir genç oldu
ğu da söylenlliğine göre onun ölümU 
ayrı, İpsala cinayeti ayrı telakki edi. 
lemez mi? 

İşte dUşUnülse daha biribirini takip 
edecek bir sürü sual. 

İş aydınlandığı zaman belki de ci
nayet etrafında şimdiye kadar yazı
lanlar birer hayal haline gelecek. Hat. 
ta §Öyle bir sual daha sorulabilir: 

- Katilin, maktul §oför Lütf inin o
tomobiline binmesi bir tesadüf eseri 
midir, yoksa bir intihab neticesi mi? 

Adliye tahkıkah 
Sarışın kadın Sevim hfili nezaret 

altındadır. Dün arabacı Alinin müdde. 
iumumilikçe yeniden maliımatınn. mü
racaat edilmiştir. Diğer taraftan za. 
bıta teşkilatı Yanolayı aramaktadır. 
Hakkı Şükrü hadisenin azamf 48 saat 
içinde aydınlanacağını söylemiştir. 

Ipsala cinayetine dair olan evrak 
!psaladan müddeiumumiliğe bu sabah 
da gelmemi!} bulunuyordu. Müddeiu. 
mumllik işin tavazzuhunun bu e\Takın 
gelmesinden sonra kabil olabileceğini 
söylemektedir. 

{Jö.cüşlec : 
•ıınomaını şcveırıı 

teDA~G<ısn 
kaıırşoso n<dla 
TtYı ırknve00 

09"9 Baıt2raf ı 5 incide 
anti dcmokratık hareketlerin yalnız 

mutanssıp ve 6Öven muhitlerde değil, 
demokrasiye beı,ıik te§kil eden bazı 
yerlerde de müsait zemin bulabilme
leri şayanı hayrettir. Amerikanın ko
yu protestan olan bir kısım eyaletle
rinde açık fil·irli eski • Fransız mu
harrirlerinin eserlerini postada kay· 
bettircn cemiyetleı· mevcut imiş .• 
Holandada bUyük bir kütüphane sa
hibi, kitap deposunda cinsiyet ilmine 
ait eserler ve bilhassa meshur Homo· 
scksue! Magnus Hirschfeld'in kitap. 
!arını bulundurduğu cihetle mutaas· 
sıplar tarafından zehirlenmişti. Bi
zim, hislerini ,.e üslubunu zevkle oku· 
duğumuz Oscar Vildc'iıı bir çok eser
leri kendi memleketinde memnudur 
ve Pirandcllo'nun (Altı şahsiyet) i· 
simli güzel eseri ancak son zamanlar
da temsil edilebilmiştir. 

Demokrat Fransa'da dahi siyasi 
telakkilerle alakası olmıyan bazı eser· 
ler katolik tazyiki altında nforozn uğ 
ramaktan l·urtulmuş . değildir. Mar- ı 
guerite'le, "I.,a garson" romanını neş
rettikten sonra "Lejyon donör., nu
vanından mahrum ndilmedi mi? .. Bu· 
gUn artist Paul Muni'nin çevirdiği 

filmleri Japonya veya. İtalya şehirle
rinde göstermek ne kadar imkansız 
ise, başka bir artistin e~rini Rusya. 
da seyretmek ayni derecede imkan
sızdır. 

İlk ve orta çağları, Sokrat ve Ga
lile gibi mütefekkir alimleri zehirle· 
mck veya diri diri yakmakla itham 
eden yirminci asır daha mı insaflı 
dır? . BiıılE>rce sene önce resmi bir 
mahkeme huzurunda bir alimi ölümle 
cezalandırmak kararı, yüksek medeni
yet asrımızda muhakemesiz olarak 
Hlboratuvnrından ve kitaplarından 
mahrum etmek kararına nazaran çok 
daha hafif bir harekettir. Ne vazık 
ki suçları insanlık hesabına diişün· 
mek ve şaheserler \'Ücuda getirmek
ten ibaret olan Freud gibi ak saçlı 
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Askerler imiz yakında 
Halaya girecek 

Antakya, 16 (Haber) - Müfsid un.. 
surlar, Hatayda her gün hadise çıkar
mağa uğraşmaktan bir an geri kalmı
yorlar. Aleviler, Rumlar ve Ermeniler 
mütemadiyen Türkler aleyhine kışkır
tılmaktadırlar. Tahrikatı yapanların 

başında Hasan C.ebbarenin adamları 1 
gf!lmektedir. Bunlar, Ermeni ve Hum 
ortodoks ajanlarının da yardımiyle 

hıristiy:ınları Suriyeye muh:ıcerete 

teşvik ediyorlar. 
Suriye ve Lübnan gazcte!rrinin 

TUrklUk aleyhindeki çirkin neşriyatı 
kesilmemiştir. Ortodoks ajanları, bu 
müfsid matbuatla el birliği ederek, 
Hatay Mdiselerini mübala~alandırı • 
yor ve Arab efkarı umumi.resini he. 
yecana veriyorlar. Bu arada koloncl 
Kole'nin azlolunacağı ve muhakeme 
altına alınacağı rivayetleri ortaya atı· 
larak fikirler bulandırılmak istenil
miştir. 

lntihab kontrol komisyonunun ta. 
rafgirliği göze batacak bir raddeye 
gelmiş bulunuyor. Komisyon azaları, 
Arab mUmessillerini otomobilleriyle 
gezdiriyorlar. 

Son hadiselerde nümayiş yapan 
Rum ortodokslarmın jandarmalarca 
dağıtılma.sına. yine bu komisyonun re
isi mani olmuştur. 

"Atayolu" gazetesinin, Türk askeri. 
nin Hataya gireceğine dair verdiği 

haber burada büyük bir sevinç uyan
dmnıştır. Halk TUrk kıt'alannı sa • 
bırsıılıkla beklemektedir. 

Orgeneral Asım Gündüzle Fransız 
askeri heyeti arasındaki milzakerele • 
rin birkaç gilne kadar biteceği sanıl
maktadır. Konuşmalar bir dostluk ha. 
\'ası içinde cereyan ebncktedir. 

Milletler cemiyeti heyetinin umumi 
kfitibi Anker, Cenevreden dönmüş, 

Hatay intihabatının on beş temmuza 
kadar bitirileceğini söylemiştir. 

Halebden gelen haberlere göre, va
ziyet orada da karışıktır. Tahrikatçı
lar Hnlebde de efkarı umumiyeyi if. 
sada uğrn~maktadırlar. 
TUrkıye, Fransa ve Suriye 
arasında bir ilçler m·sakı 
Taymis gazetesinin Paris muhabiri, 

Türk <tSkcri heyeti ile Antakyada mü· 
zakcrelerin başladığını bildirerek §Öy· 
le diyor: 

"Sancaktaki son hadiseler, bu müza
kerelere geçen senekilerden daha bil· 
yük bir mana vermektedir. Asayişi tc· 
min için Türk askerlerinin Sancağa 

girmesi de belki görüşülecektir. 
''Türkiye ile Fransa ar<'3ındaki iş 

birliğinin Sancaktan başka sahalara 
teşmili müzakerelerin ikinci planında 

kalmaktadır. ve bu, yapdmtJSı ıdüşlinü
len !dostluk anlaşmasına dahil olacruc
tır. Bu siyasi müzakereler kısmen Pa
riste, kısmen Ank:ırada yapılZ>Caktır. 

~~aı~ıQıırıKue nıll)gDL 

naz kırana 
aıraso ıncdla 

Dostluk lelgrafları 

Ankara, 16 (A.A.) - lnglltenı 

kralının doğnmu yıldönün.ıü ınUua. 

sebotlle relsicUmhur Atatürk ile 
maJesto altıncı Corc arasında aşa. 
ğıdald telgraflar teati edilmiştir: 

Majestelerinin doğumu yıldönU· 

mu munnsobetlle en hararetli teb
rlklerlmlo şabst saadetleri ve Brl· 
tanya imparatorluğunun refahı hak 
kındaki en samimi temennilerimi 
kabul etmelerini rica eylerim. 

U. Atatürk 
•Doğumumun yıldönUmU mUnase. 

be tile göndermiş olduğunuz samimi 
tebrikleri havi telgraflarını bUyilk 
bir memnuniyetle aldım. Bilmuka
bele sıımlmf surette en kalbf tc. 
rnennllerlınl bildiririm. 

Krnl - imparator 
Oon; 

mütefekkirine dünyamız bir melce 
teşkil edemiyccek kadar darlaştı. Ma· 
nmafih bu darlığa, bunca fena. ala
metlere ve bedbinliklcre rağmen biz 
Ulkemizde serbestçe olarak ilmin ve 
bütün olgun fikirlerin beynelmilel 
haklar ve kıymetler olduğunu söyliye
bilmekle qok bahtiyarız. 

Dr. Rasim ADASAL 

'•Bundan sonra da Türkiye, Fransa 
ve Suriye arasında bir üçler misakı akti 
i~in , üçüncü ve son bir müzakere açıla· 
caktır., , 

Honne, Türk c~osl u~una kıl mel 
ve eht.•mmiyet \eriyor 

Paris, 17 (A.A.) - Havas aj . ı:ısı 

biidirıyor: 

Mısır kapitülasyonlarınrn ilgası hak· 
kında 6 • 5 • 934 tarihine l\lontröde im 
zalanan muaheclelerin tas<l:kini muta· 
zammın kamın projesinin mebusı111 mc 
Iis!ndc müzakeresi esna&ında beyanatta 
bulunan hariciye nazın Bone, hükume
tin FA'ansa • Suriye ve Fransa - 1 übm:n 
muahedclerin~n pe!: y~kmd:• parlamcn
tocla müzakere edilmesi arzusunu te· 
bar ..iz ettirdikten !onra, dcmi§tir ki: 

"Il ükCımet, Frama ile Türkiye ara· 
sında da daima daha dost c:ıne münase· 
betler tesisine çalışmaktadır. Du son 
haftalar zarfında bu yolda mi!zakc:rc:lere 
devam olun:nuştur . 

Hükumetin, her taw!ta Fransamn 
menfaatlerini müdafaa azmi ile, bu 
meselelerin heyeti umumiycsinde la. 
zım gelen teşebbüslerde bulunacağın -
c!an mebusan meclisi emin olabilir.,. 

Sabiha Gökçen 
..,.- Baştarafı 1 incide 

ve bunda, Büyük Dost Türk Milletinin 
Şanlı Rrisi Atatürk'ün kızı ve TUrk 
tayyare zabiti sıfatiyle yapılan bu zi· 
yaretten duyulan sevinç tebarüz etti· 
rildi. Bayan Gökçen güzel bir ceva.bla 
buna mukabele ederek, Türk tayyare. 
cilerinin Yunanlı meslekdaşlarma se· 
lilmlarını getirdiğini bildirdi. 

Merasimden sonra, kadın tayyareci. 
miz, Ruşen Eşrefin refakatinde ola· 
rak başvekil Metaksası ziyaret etti. 

Aero klüp'te tayyarecimiz şerefine 
tertip olunan kabul resminde, klüb re· 
isi, Türkiyeye yaptıkları seyahatlerde 
Türk Hava kurumunun muvaffakıyet. 
}erine şahid olduklanm, Türk meslek· 
da.şiarının havacılıktaki faaliyetlerini 
büyük bir alakayla takib ettiklerini 
anlattı. 

Sabiha Gökçen, saat 18 de Bayan 
Metaksasm çayında bulundu ve elçi. 
miz Ru§en Eşref ve eşi tarafından şe· 
ref ine verilen 24 kişilik ziyafete i§ti· 
raketti. Bu ziyafette Yunan Hava 
Kurmay başkanı, Balkan devletleri 
elçileri, nazırlar da bulunmaktaydı. 

Yunan matbualıom neşriyatı 
Atına, 16 (A.A.) - Yunan matbu. 

atı cesur Türk tayyarecisi Bayan Sa· 
biha Gökçen'i hayrnnhk \'e samimi· 
yetle selamlamakta ve resimlerini ne§
retme!\tedir. 

Proia diyor ki: 
"Türkıyenin muka.dders.tına hiı.kiın 

olan yaratıcı Dahinin tahakkuk ettir· 
diği büyük ıslahat bariz vasıflarından 
birini de genç bir tayyareci kızın ce. 
saretinde göstermektedir. 

Milli faaliyetin blitP~ §Ubelerinde 
temayüz eden Türk kadımnm hukuk 
müsavatını elde edeli sanki birçv·: r.· 
sırlar gcçti~i zannedilebilir. 

ReisicUmhur Atatilrk kızı Sabih• 
burada ve Selaniktc kendisine, Ata • 
lilrk'e ve memleketine matuf hararet· 
li ve samimi sempatiler içinde ya,şıy:ı· 
caktır. 

Ele!tron Vima gazetesi de eöYle ya
zıyor: 

Sabiha Gökçen'in Atinaya gelişi 
milletimizin dost ve müttefik menıJe· 
kete karııı duyduğu en güzel hislerin 
tezahürüne vesile olmaktadır. 

Daha. dün Başvekil Metaksa&JJI da. 
Miselongidc söylediği gibi TUrkiye lJe 
Yunanistan birbirine çözülmez bafW'· 
la birleşmiş bulunuyorlar ve dfjer 
mUttefiklcrle birlikte Ege'de ve sat· 
kanlarda sulhün kuvvetlen.mest tçirı 
sıkı ia birlii!inde bulunuyorlar. ---

Yeni Neşriyat: 

KUy Un yol u 
1936 da" Çıplaklar., 1937 de,, /.V 

lık .. isimli birer roman neıretnıit 011~ 
muharrir arkadaşımız Refik Ah~
Sevengil 1938 yılı için de küg;ik bi~ • 
yelcrini toplayarak "Köyün Yolu .. 1 

• 

simli bir kitap halinde bastırmıttır. !'' 
ğıtma yeri Muallim Ahm~t Halit kıt'd ~ 

. . . e c e 
cvıdır. Okuyucularımıza tavsıY 

riz. 
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Dragon slivarileH sağdan, zırhlı süva. 
riler soldan hücuma geçmişler. Her iki 
tarafın on saflarında trampetecilcr var. 
Fakat trampete çalındığı du) ulmuyor. 

Timanin oynadığı ve harbettirdiği bu 
dragonlarla zırhlı SÜ\ ariler kurşundan .. 
dort köşe tahtadan oyuncaklarile büyük 
bir kale kurdu. Şimdi küçük kurşun as.. 
kerler ona hücum ediyorlar. Karanlık 
Ya\·aş yavaş, odayı dolduruyor. Odanın 
köşelerinden doğru gelerek bir çizgi gibi 
Timayı sanyor. Sanki onunla oynuyor. 
C-Ocuk. görmemeğe ba~ladığı için oyun
caklarını pencereye ) aklaştırıyor. Kale 
Yıkılı} or. Fakat Tima onu yeniden ya. 
Pıyor.. 

Karanlık, zemının en son görülen 
bir metrelik kısmını da yutup, ).'ok edin. 
ceye kadar C)'nuyor ve hiçbir ~ey görme. 
Yince, Tima, mutfağa doğru donüyor \'e 
bakıyor: 
- Anne oda karanlık oldu! .. 
- Işık yakamayız. Dışarda gene si-

lah atıyorlar. 
Dıye anueai mutfaktan cevap veriyOI'. 
'tıma dış:mm dinliyor. E\·et, silah ses. 

leri duyuluyor. Oyunu onu o kadar iş. 
Ral etti ki bir haftadanberi dşırda silah 
atılmakta olduğunu unuttu. Oyun bitti 
dernek! ~e yazık! 

Tima yerinden kalktı. Mutfağa, annesi 
ilin yanına gittı. Orada insan daha az 
korkuyor. Orası da karanlık ama, ocak 
)'anıyor. Kapak açık olduğu için alevler 
iorünüyor. \' e Tima ocağın önünde du. 
tup annec;inin eteklerine yapışıyor Anne
si Patates pışirmekle mesgul. Timaya 
tek bir kelıme "öylemiyor. Fakat 'J'ima 
aldınş etmiyor. Annesi bugünlerde bir 
~ok ~e) ler du5üniıyor. Her zaman düşün. 
Celi, dalgın , e sessiz duruyor. Sonra bir. 
denbire kendı kendine konuşmağa başlı. 
l·or. Yalnız bir kere Timaya babasının 
l·akında geleceğini söyledi. Bunu bir ak
§arn Sô) lemio;ti. O aksam postacı kendisi
ne içinde ku~un kalemle yazılmış kağıt 
tıkan bir zarf getirmi:ti. 

Eskiden anne-.i ona babasından çok 
bahsetmişti. Şu dıvarda.a:sılı.duran mat. 
~ş ve neo;eli yüzlü resim, oydu; babası .. 
ı..~?1a babasını hiç görmemişti. Fakat 
V<tOanın da anne gibi pek Iazımlı bir 
§ey olduğunu müdrikti. Eğer annesi ol. 
~saydı. çoktanberi. bilha:lsa ~okakta si
ah atmawa ba"ladıklanndanberi ölürdü. 

1'irna )ere c>-ıliyor bir kağıt parça-.ı 
~~Yor. Hemen onu alarak ateşe atıyor. 

gıt çabucak ,·anıyor. Tima bu man. 
~ra) a ha~ ran, ha) ran bakıyor. Kağıt 
avrulunca dimdik kalkıyor. Ve külleri 
(a•ın orta ındaki ha,·a anaforunda gök 
Utuncu ~e be) az dillerinin biribirlerilc 
ltıucadele ettiği noktada kayboluyor. 
da An.ne mektubu cebinde saklıyor ve ara. 
§ö hır ellerile dokunuyor. Bu mektup 

}'le diyor: 
"S 

01 • '"' gililerim pe!< ) akında yanınınzda 
g ~cağım. Bu melim hayat artık sonuna 
k e 1) or. Artık harbetmiyoruz. Sizi hu ya. 
t nlarda goreceğimdcn dolayı pek bah
~ arım: Eminim ki arkadaşlarla beraber 
Ş te rı ien elde e' !erimizde olacağız ... 

1 
1rtıdi t rinic\ ,·el. Sokakta silah atı. 

~rlar. Çu:-:ku hird~ ıhtilfıl ,·ar. Arada 
.. ~t· bir t k ilah c;e i durnlm·or. Sonra ••l] 1 . • 
f>ekra Yözlerin sonu gclmiven atıştan .. 
t Yakında çarpışıyorlar. \ , keri mek. 
~ ta'~bete. inı yerlerinden çıkarma~a 

alı) o Onlar ise h:ıla Smolenskoya 

5 t2 İ AT .• oıJE tc:: .ı\L TIN '1E AQA 
8A 'M1A.~t1Ll~ıNOt\N ıT,.ı .. ~"'1 
E[)ı"t'O~V~. 

HAYDI HAP\SE 

!(.ASABA'/~ .OÖNl'1ESE. 
\OıK t>AM~ ıYı OLAC.~ 

Tt 
SANA SVS Di

'VORU M / ... 

17 Jf \7.IH \:\ - 1!138 CC\li\ 
Hıcri: 13:>7 - Rcbiiiliıhır: : ' 

•19•f'll11 •••••• 
rıen .. t• 11•1• 

4,28 19,44 

Vladn1ir Kourlchkine 
, ... ,, "'•"•" ntıe ,.,... Alı.... Tal• ••-

2,2:i 12,14 lG,15 10,44 21,46 2,07 

daki mekteplerinde . 
Mektep çoktan muhasara olundu. Fa. 

kat askeri talebe çok iyi muka,·cmet e
diyor. 

Tima sokağı dinliyor ve annesine soru 
yor: 

- Yann gene silah atacaklar mı? 
- Evet Tima. yarın da çarpışacaklar. 
- Babam döndliğü zaman, silahlar ke. 

silecek mi? 
- Bilmiyorum, yavrum. 
- Ama onlar babamı korkutacaklar. 
- Canımın içi. Baban her ~eyden 

korkmaz. 
- Peki ama! .. Artık babam ne zaman 

gelecek? 
- Pek yakında. 

- Belki.. Belki de yarın! 
Tima olduğu yerde kımıldanıp duru. 

yor, sonra tekrar yere eğilerek bir ağaç 
kabuğu bulup alıyor ve ateşe atıyor san.. 
ki bu kabuk canlıdır. Ateşe düşünce ev. 
veıa büzülyor, üsonra şişiyor. Daha son. 
ra, parlak bir alev halinde yanıp kaybo

.luyor 
Çocuk öyle hayran ki! 
- Ne güzel yangın?! 
Birden kapı şiddetli bir darbe ile salla. 

nıyor. Adeta çızmelcrle \uruyorlar. An. 
ne kapıyı açmak için dışarı koşuyor. Ti
ma mutfakta sobanın yanında kalıyor. 
Fakat çok zaman için de~ril. O da annesi
ni takip ediror. Mutfak kapısının önün.. ı 

de duruyor. Oradan her şey görünüyor. 
Ocakta ateş ne~li, ne~eh yanıyor. Ve 
portakal rengı ışığını olduğu gibi annesi. 
nin ve bir a:;kerin karşı, karşıya dur. 
dukları sokak kapı:sına aksettiriyor. As
ker, liyme lıyme bir kaput ve eski, çok 
kullanılmış kürkten bir kalpak giyiyor. 
Kadınla asker uzun, uzun biribirlerine 
hakıyorlar. Sonra asker: 

- Vatandaş Roouche\ a siz misiniz? 
Diye soruyor. Anne: 
- Evet, diye cevap verıyor . 
- O halde bu kağıtlar sizin için olma. 

lı; bakınız. Kocanız olması muhtemel o. 
lan bir a keri şimdi kaza ile öldürdüler. 

Ona gümüş renkte bir yığın kağıt \e
riyor. Kadın, onları alıp açıyor. Kocası
nın pasaportunu tanıyor. Ve kağıtları 

tutan elleri iki yana sarkıyor. Sonra, ka. 
i{ıtlan odanın bir köşe indeki masanın 

üzerine bırakmak için ilerliyor. Masanın 
önüne gelince kağıtları göğ-.ü üstünde 
~ıkmağa başlıyor. 

Bu müddet zarfında, açık kalmış kapı. 
rtan hep çocuğa bakıyor. 

- Buradan. buradan! diye birine ba. 
ğırı}ot. 

üç asker, odaya giriyorlar. ı\:sker ka
putu giymiş bir adam ta~ıyorlar. Yükle. 
rini taşımakta zahmet çektikleri Ji.ıriıhi. 
yor. Çünkü tüfekleri çapraı:t\ ari omuz
larına a ılmış! 

Anne: 
- Buraya, buraya! 
Diyerek yatağı i~ret ediyor. 
Tima korkudan ağlamağa başlıyor. Ne 

kadar ço!< insan var odada! Annesine doğ 
ru ko:arak eteklerinin arasına saklanı

ror. 
A..,kerler kapıyı üstlerine çekerek çıkıp 

gidiyorlar. Birinciı:i orada duruyor. Tü. 
tün tabaka mı çıkararak içmeğe başlı. 

yor. O da, gitmek istiyor. Fakat nasıl 
yapac.ığını bilmiyor. Hep ~erinde kımıl. 
da'Uyor. Ba·tı-;.t ayağını mütemadiyen 
değiştirerek sanki dansecliyor. 

~ükOtu, Tımanın annesi bozuyor: 
- Onu öldurdukleri zaman oradamir-

dınız? 
- Evet.. 
- DUştüğiiniı gördünüz mü? 
- E\et. . 
- Bir ~ey söyledi mi? 
- Hayır, hemen öldü. 
-Ah! .. 
Kadın susuyor. Tima susuyor. Asker 

de susuyor. Sonrtı asker: 
- Şeytan bizi bu işe neden karıştırdı? 

diyor. Bize ne? Biz cepheden geliyorduk. 
1 stasyondan çıkınca, hepimiz eYlerimize 
gidE:cektik. Yollarımız bir olduğu için 
hep beraber yürüdük. Kocanız ''ben de. 
reboyuna gideceğim ... Gideceğim yer şu. 
racıkta .. dedi. Yakın yere gittiği için he
pimiz onunla beraber yürüdük. Evvela 
onu e\•ine götürmek için ... 

Tima yatakta yatan kaputlu adama 
bakıyor, baba bu mu? Niçin bir şey söy. 
!emiyor? Hayır onun babası duvardaki 
resimde olduğu gibi neşeli bir adam. 
Halbuki yatakt.ak.i...iaaq,. Jnw~wıxpr: 
konuşmuyor. 

Asker, hikayesine de\•am ediyor: 
- Orada, meydandan geçerken aralan 

na düşmüşüz bir kurşun ... Sonra kocam. 
zı yerde gördük. Czerindcki kağıtlara 

baktık. Adresiniz ,·armış. O sayede evi 

bulduk. 
Timanın annesi kocasının kağıtlarını 

masanın üzerine yayıyor. As."<ere bir şey 
daha sormak istiyor. Fakat o tütününü 
bitirmiş kürk kalpağını düzeltiyor. 

- Artık gitmeliyim, diyor. arkadaşla.. 
rım beni beklemekten usanmı~lardır. 

O gidiyor. Anne kapıyı arkasından 

örtüyor. Yatağa yaklaşmıyor. Belki kor-
kuyor. Belki de başka bir şey bekliyor 

Bu adamlar yanılmış olabilirler! .. "Vu. 
rulur \Urulmaz ölmek!! Belki de ölmemiş 
tir?,, dinliyor fakat yatağın üstündeki a. 
dam hiç kımıldanmıyor. 

O zaman ona doğru yaklaşıp kaputu. 
nu açıyor. Bu ara mutfağın ışığı cesedin 
yüzünü tamamile aydınlatıyor. Yüz çok 
iyi görünüyor. Fakat anne, orada yatan 
adamı tanımıyor. Bu onun hiç tanıma
dığı bir çehre, traş olmamış yanakları, 

barutla ul;:rmalanmış gibi simsiyah. Al
nında bir yara yeri ,·ar. Ye elmacık ke
mikleri çok geniş. Anne hayret nidaları 
çıkarıy"r. Ba,ını elleri içine alıyor ne ol 
muş böyle? Mutfağa koşuyor. Petrol lam 
ba mı yakıyor; \e odaya geliyor. Tima 
da kulakları sağır edecek se !erle bağın. 

yor; avluda burnunu bir taşla kırdıkları 
gun ağladığı kadar kuvvetli ağlıyor. 

Anne ma aya koşuyor kağıtları alıyor, 
karıştırı) or. l lepsine yaprak, yaprak 
bakıyor. E\ct bunlar kocasının kağıtları. 
Birden bunların arasında bir mektup bu 
luyor. Kocasının şimdiye kadar kendisi. 
ne yolladığı mektuplara hcnzcmiyen bir 
mektup. 

Lakin içindeki zarfı açarak okumağa 
gayret ccliyor. Fakat mümkün değil. Ya 
zı koca"ının yazısı fakat kağıt yağmurda 
ıc;lanmış sonra kurumuş. Şimdi bumbu
ruşuk ... Yazıları çıkarıp bir kelime anla
manın imkanı yok. Mektubu parmakla. 
rı ara::ıında çeviriyor. Lambaya yaklaş.. 

tmyor. Nihayet son satrın manasını çı. 
karabiliyor. Elveda sevgililerim. Her 
zaman için elveda ... 

Bu, okunabilen yegane satır. Anla 
yabildiği yeg~ne ~Y bu. Fakat bu ki.fi!. 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
l~tanhul için: 2.ı222. neyo!llu için: 44644, K:ıdıköy !cin: li0020, U.skiiclaz 

kin: fi0fi2a. 
'ı eşılküy, Bakırköy, Belıck, J':ır:ılıy:ı, Bü~ ukdere,Fcnerb:ıhçe, Kandilli, Eren. 

köy, K:ırt:ıl, llü)ükndıı, ltt•)belı, Burg:n:, Kınalı, için: Teleron muhabere memu
runa yangın derrf'k kjriılir. 

Hamı itfaiyesi: 22711 
Ucniz " " 36 •• 20 
Hey:ızıl kulesi: 219!lli. G:ıl:ıta yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi lıııcl:ıd: 44998. l\lüdcleiıımuıııJlık: 22290. Emniyet müdürlüğü: 24382. 
Elcktrık Şirketi: Beyoğlu: .C4801 • hıanbul: 243i8. 
Sular: ld:ıresi: Beyoğlu: 44783. Hcşıktaş: 40938. Ciball: 20222. Nuruo!ıına. 

niye: 21708. Csküdar. Kadıköy: 60773. 
Hııvııgnzl: lsıanbul: 24378. Kadıköy: 60700. llcyoğlu: 44li·Cl. 

Taksi Otomobili istemek için 
lleyoğlu ciheti: 4908-t. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Deni:yolları 
lstanbul acenteliği: 22i40. Karaköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden IG,30 l\ludanra, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mud:ın) n, t!l K:ırabig:ı, 20 Bandırma, Ga

l:ıt:ıdnn 12 l\:ırndeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşnmb:ı Tophnneden Hi,30 .Mud:ınya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, 18 D:ırtın. 
Per~cmbe Tophaneden 9,30 lzmil, 16,30 Mudany:ı, 20 D:ındınna, Galatadan 

12, K:ır:ıdenlz, 
Cuma Tophaneden 16,30 l\ludnnya, 19 Karnblga, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanyn, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Aynlık, 

18, Harlın 
Pıız:ır Toı>h:ıncdcn 9, lmroz, 90,30 lzmil, Gal:ılad:ın 8,30 Mudanya, 10,30 iz. 

mir Siir, 12, l\:ır:ıdcnlz, 22,20 Mudanya, 
Ynrın lı:'ıreket edecek v:ıpurl:ır: Toplınnc rıhtıınıncl:ın 14, de :\luı.lany:ı, Top_ 

Jı:ırıc rıhlımınd:.ın 20 de B:ınc!ırrn:ı, Sirkeci rılılınnnıl:ın ı:; de A) ':ılık, Sirkeci 
-ı-ıbJ.lmuıdall 18 de Bartın 
Müzeler 

Aya~Of)'l\, Rornn - Bi!rlns, Yun:ın eserleri ve Çinili Köşk, Askeri Müze ve 
sarnıı;l:ır, Tıc:ırct ve San:ıyi Müzesi, Sıbht Müze! 

(Hu müzeler hcrgün s:ı:ıt 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Tiirk \'e Isli'ı:n escrll'ri müzesi: P:ızarlesiden başka hcrgün s:ıal 10 d:ın lG ya 

kncl:ır ,.e Cuııı:ı giinleri 1fi d:ın 17 ye kadar açıktır. 
Topk:ıpı Müzesi: Her;;uıı .sant 13 den 16 y:ı kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
lloııı:ıny:ı vnpurl:ırı: Cum:ırtcsl günleri 13 de Köslence)'e; Salı günleri 18 de 

Pıre. l'cyruı, lskcııderl~c. 
tı:ıly:ırı ''npurl:ırı: Cuma günleri saat 10 da Pire, Brendlzl, Venedik, Triyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkecı lsıasyoıı Mıldfirlü~ll Telefon 23079 
Scıııplon ekspresi herı:ün Sirkeciden s:ıat 22 de k:ılk:ır ve A vrup:ıdan geleni 

.s:ınt 7 ,::ıa ıe Sirkeciye mıı,·asal:ıt eder. 
ı.;oı\\'nn'ilyoncl 20,30 da knlk:ır, 10,:.!:.? de Rclir. 
falirne postası: Hergün s:ıat 8,50 de b:ırcket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergun tı:ıreket eden şimendiferler: 
S:ı:ıl 8 ıle l\cıııy:ı, 9 d:ı Ank:ır:ı, 15,15 de Uiy:ırb:ıkır ve Samsun, 15,30 da 

F.skişclıır, 19,10 da Ank:ıra ekspresi, ::!O de Ad:ıp:ı1arı. 
Bu ırcnlerdcn s:ıal 9 da hareket eden Ankarıı muhltliti P:ızartesl, Ca~:ımba 

ve Curıı:ı ınınlerı llalclı ve Mıısula kadar sefer etmektedir. 
MONAKASA iLANLARI: • 
lııhis:ırlar idaresinin tzmirde y:ıptırılac:ık ol:ın tıltliıı lı:ıkım \"C işletme ed. 

nin tcrııcl k:ızıl:ırı işi k:ıp:ılı zarf usıılile eksiltmeye koııulınııstıır. Keşif bedeli 
8i265 lir:ı ol'.lıı bu cksillrne 20 haziran 9:i8 pnwrtesi ııiiniı s:ı.ıt 2 ele idarenin Ka_ 
halaşlaki Je,azım ve müy:ı:ıt şııhesinı.le ):ıpıl:ıc:ıklır. 

Kocası ölmüş cephede .. Almanlar öldür. ı m l::li" t7I: 
müş olacak. Yatağın ~~erinde uzanm15 ı I ~ ! :;f&"~J 
yatan adam kocası dcgıl; kocasının ar-ı --- ---- _ 
kadaşı .. Ona kocasının kağıtlarını ve 1 s tan bu 1 Radyosu 
son vedamı getirmek için gelen bir adam. 17 HAZIH.\N - 1938 CCMA 

Fakat gelirken o da ölmüş · lS,30 pl."ıkla rl:ıns musiki i, 19,15 kon_ 
- Baba! Baba! Baba!.. foran , Ali Kômi \kriiz (çocuk lerbiyesl) 

Anne, çocuğu kucağına alarak yatağa 
yaklaşıyor. Ona hadiselerin bu karrnaka. 
rışık bağlarını nasıl çözmeli? ı.;:ocasının 
arkadaşının yüzünü temiz bir mendille 
örtüyor. 

Onu artık bir lirü fena günler bekli
yor; her §ere metanetle, cesaretle taham 
mü! etmek lazım. Mağlup olmamak ağ. 
lamamak. vazifesini yapmak ,·e üimtsiz
liğe düşmemek lazım. Kocası orada top. 
!arın ıslıkları, obüslerin uğultuları ve ö
lümün bütün dehşeti içinde biran ümitsiz 
!iğe düşmemişti. 

Çocuğa: 

-Baban öldü. B:ıban .artık yok. Onu 
şimdi gömeceğiz. Küçük Timacığım di. 
yor. 
Dışarda mitralyözlerin takırdayışı, top 

!arın, uğultularına karışıyor. Timanm 
kalesi önündeki kurşun askercikleri yer
lerde sürünüyor. 

Çeviren: il .il. 

rn,55 hors:ı habeı leri, 20 GrenYiC rasatha. 
nesinden nnkl<'n s:ı:ıt :ıynrı. 20,02 :\luz:ıHer 
llk:ın 'c :ırk:ıd:ışl:ırı tarnfıncl:ın Türk mu.. 
.si kisi 'c lınlk snrkıl:ırı. 20,45 hn\'a raporu, 
20,48 Oıner R11.1ı tarafmrl:ın :ır:ıpça söylev, 
21 :MiizeHcn 'e nrk:ıd:ışları tarafından 
Türk musikisi Ye lı:ılk şarkılnrı, 21,45 or_ 
kestr.ı, 22,J:i ııjans h.ıherleri, ~2.30 pliıkln 
sololar, opera \'C operet p:ır~·al.ırı, 22.50 
son lı:ıhl'rler Ye ertesi günün progr:.ınn, 23 
son. 

lll'KURC\: 
19,15 kih:iık orkc,lr:ı, 20,15 kural müzik 

21,05 Fransız nıiizi~i. 21,35 pi ikl:ı opera, 
Rl"IMPEŞTH: 

18,30 sig:ın orkestrası, 19.30 pliıkln ope. 
ret, 21,rıO c:ıt.b:ını, 22,45 senfonik komer, 
24,10 plôk, 
IJERJ,/S: 

18, Rumen müziği, 20 plak. 21 h:ırif 
müzik, 22 plakla lıalc müziği, 23,30 c:ız_ 
bnnt. l, pliıkln sercn:ıtl:ır. 

ROMA: 
2,:rn plakl:ı hafif müzik, 22 lt:ıl:ran _ .~ı. 

ıııan karışık konseri, 23,40 ş:ırkılı :kon5cr, 
24,15 cazbant 
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Şi ali Amerikanın 
göbeğinde kralllk ! 15 16/ 938 Çarşamba 1-259 

16 f.6 938 Perşembe 260 - 525 
17/~/938 Cuma 526- 799 
l8/ 6/D38 Cumartesi 800 - 950 

IBu kıraıoon~nın 1i1uY1@ılYltllaıru DçDırn<.dle llilöç bnır ffer<dl aıç ~e 
çıpOaık ~aomoycır 

Belediye emekli ve öksüzlerinin hazi ran ~38 Uçer aylıkları yukarda gösteri· 
len günlerde ve cüzdan sıra sayılarına göre verileceğinden aylık sahiplerinin 
cüzdanlarilc Ziraat bankasına müracaatları. (3572) 

Amerıkanın Teksas eyaletinin cenu
bunda. Meksika ile !\leksı ·a körfezi ara
sına bir boğa boynuzu şekline uzanan 
büyük bir toprak parçası vardır ki bu
rası Robert Kleberg adında 41 yaşında 
bir adam tarafından Meta müstakil bir 
krallık gibi idare edilmektedir. 

''King çiftliği,, diye tanılan bu arazi 
1500 mıl murabbaı çayırı ihtiva etmek. 
te, bu geniş, ucsuz, bucaksız otlaklarda 
7500 inek, sığır ve boğa, ba~ıboş otlam:ık 
tadır. K.ing çiftliği arazisi o kadar geniş_ 
tir ki onun hudutlan içinde ayni zaman 
da üç, dört türlü hava esmekte, bir ta. 
rafı günlük güneşlikken diğer tarafın

da yağmur yağmaktadır. 
Bu vasi arazinin etrafım 1500 mil bo. 

yunda bir tel ve çit çevreler. Oraya ya
bancıların girmesi memnudur. Demok
rat bir cumhuriyetin ortasında tam bır 
derebeyliğin hüküm sürdüğü bu esraren
giz topraklara her sene ancak muayyen 
bir miktarda ziyaretçi kabul edilir. Bu. 
rada hayat, Amerika dahili harbinden 
evvel, yani bu garip krallığın ilk kurul
duğu sıralarda nasılsa, şimdı de hemen 
hemen aynidir. Hududu teşkil eden telin 
boyunca, atlarının üstünde birer heykel 
gibi dimdik oturan geniş kenarlı şapka. 
lı, tunç yüzlü kavboylarla Meksikalı Va 
kerolara tesadüf edılır. Orada on, on iki 
yaşındaki çocukların oynadığı o~·unlar 

dört nala giden atın üzerinden atlamak, 
kement atmak gibi şeylerdir. Oranın 

çocuklatı, kadınlan ve erkekleri eski 
ananelere sadık kalmış insanlardır. 

Bu ülkede hüküm süren kabadayılık, 
derebeylik hissi etrafa skı bir "cmperya. 
lizm,, şeklinde aksetmiştir. Müsellah 
süvarilerin tel hududu beklediği, geçen 
sene zarf mda avlanmak için bu telden i. 
çeri giren dört kişinin bir daha evlerine 
dönmedikleri hakkında rivayetler vardır. 

Ame ri kumn et deposu 
Çiftliğe girmek için izin almağa muvaf 

fak olan bir gazeteci, oranın bugünkü 
hükümdarı Robert Kleberge bu rivayet
lerin neden çıktıt'Inı sormuş, Kleberg ko 
caman omuzlarını silkerek: 

- Saçma! demiştir. Burada esraren
giz olan hiçbir şey yoktur. Biz Amerika. 
ya bir nevi et deposu vazifesini görüyo
ruz. Arazide dolaşacaksınız. Adamları

mın birinde silfilı bulursanız alın sızin 
olsun. 

Gazeteci, görü~lerini ve ihtisaslarını 
şöyle anlatıyor: 

1'Kleberg,.i ilk gördüğüm zaman ona 
büyük bir hayraıilıkla bağlandım. Bana 
tahsis edilen güzel bir atla çiftlikten o. 
tuz mil kadar içeri sokulmu~tum. Bura. 
da, bir açıklıkta. tahtadan yapılmış ufak 
bir kulenin üstünde ''Kleberg,,i gördüm. 
O. başındaki geniş kenarlı şapkası, boy
nundaki parlak mavi renkli kocaman 
ipek mendili, satrançlı gömleği ve dar 
pantalonunun üstüne çektiği işlemeli, 
Y.fiksek topuklu çizmeleri ve kocaman 
mahmuzlarile tam bir kavboydu. Bu kı. 
sımda kuraklık yüzünden otlar yavas 
yavaş kurumağa başlamıştı. Klebergin 
bulunduğu tahta kulenin etrafındaki 
bir millik sahayı, mütemadiyen hareket 
eden bir sığır. inek ve boğa sürüsü kap. 
lamıştı. Bu sürü toplanacak ve otu da. 
ha bol bir meraya scvkedilecekti. Kle. 
berg bulunduğu kuleden her hayvanı te. 
kcr teker muayene ediyor, semizleri za. 
yıllardan ayırıyor, atlarının üstünde 
bekleşen adamlarına İspanyolca emider 
yağdmyoröu. Böylece bu büyük sürüden 
ufak sürüler ayrılıyor, her hayvan ona 
en elverişli olan meraya sevkedilmck ü. 
zere gruplara taksim ediliyordu. Bu kü
çillc sürüler teşekkül ettikçe kovboylar 
tarafından onlara tahsis edil~n meraya 
doğru sevkedilmcğe başlıyorlardı: Şimdi 
sıra en büyük, en son sürüye gelmişti. 
Bu, 6000 vahşi sığırdan ibaret muazzam 
bir sürü idi. Kleberg hemen atına atla. 
mış, bizzat sürünün önüne geçmişti. 

Bu sürü meranın açılan tahta kapısın
<fen birdenbire kurtulursa gitgide açılan 
bir yelpaze §eklinde çılgın gibi koşuş
mağa ba~hyacak, önlerini görmiyen bir 
tok hayvanların baca.klan kınlacak, 
biribirlerinin böğürlerine sürtülen boy-

nuzları birçok hayvanların ölümüne se. 
beb olacak derin yaralar açacaktı. 

Klebergin keskin bir kumandası ile 
on kadar kovboy harekete gelmişler, 
hemen atlarını mahmuzlıyarak geniş bir 
kavis halinde si.ırünün etraf mda yer al. 
mışlardı. 

ıssız otlakların kanunu 
Sonra merayı çerçeveliyen kocaman 

çıtın kapısı açılmış, sürü kükriyerek, 
bögürerek bu açıklıktan dışarı akmağa 

başlamıştı. Deli gibi koşu~n hayvanlar 
hareketsiz duran atlıların karşısında gel 
dikleri vakit birdenbire duruyorlar ve 
gerı dönüyorlardı. Bir boğa otomobilin 
önünden bir ok hıziyle geçer, yaya yü
rüyen bir adamı boynuzile delik deşik e. 
der. Lakin bu ıssız otlaklarda atlı, gerek 
insanların gerek hayvanlann kanunudur. 
En 'ahşi hay' anlar bile atlıya itaat et
mesini öğrenmişlerdir. 

Biraz ev\ el deli gibi koşuşan hayvan. 
lar §İmdi sımsıkı bir araya toplanmış
lar, durmuşlardı. Klebergin bir kuman. 
dasile ko' boylar sürüyü yavaş y~vaş yil
ı ütmeğc başladılar. 

Bu krallığın askerlerini tc)kil eden 300 
ko\ boy hep seçme adamlardır. Oradan 
yerler ve içerler, çiftliğin altı köyünden 
birim i.gal ederler ve günde birer dolar 
gündelik alırlar. Kendilerine at da veri. 
lir. Burada hayat daimi bir mucadcledir. 
So~'Uklar, seller, ortalığı karnran sıcak
lar ve kuraklar olur. Ko' boyların hayatı 
hep açık ha\ada geçer. Orada disiplin 
sıkıdır. Eski zamanlarda olduğu gibi 
büyuklere fc\'kalade hiınuet edilir. Buna 
rağmen iıç nesıldenberi King çiftliğini 

Sc\medığı için orasını terketmiş bir tek 
Meksıkahya veya Amerikalıya tesadüf 
edilmemiştir. Bugün çiftlik hudutları da. 
hilinde, at üstünde görülen adamların 
ço~•u çiftlığı ılk kuranın yanında çalış.. 

mı~ olanların torunlarıdır. 

King çiftliği ananesine göre, çiftliğin 

sahibi ve reisi, çiftliğinde yapılan her işi 
yanında çalı5tırdığı adamlardan daha i. 
yi yapabilmelidir. Cç batındanberi Kle
bergler bu ananeye gayet sıkı riayet 
etmektedirler. King çiftliğinde çalışan 

kovboylar hep seçme adamlar oldukları 
halde onların içinde Robert Kleberg ka. 
dar güzel ata binen, onun kadar iyi ta. 
banca kullanan ve kement atan, sırasın
da onun kadar tehlikeye göğü~ geren bir 
tek fert yoktur. Robert Kleberg maiye
tindeki Amerikalıları teshir etmiş, Mek. 
sika!ıları adeta kendine taptırmış bir a
damdır. Meksikalılar ona ''her şeyi yapa 
bilen patron,, demekte ve her şeyi ondan 
beklemektedirler. 

Burada hiç kimse aç ve çıp
lak katmıyor 
Bana anlatılan ufak bir vaka, Kleberge 

adamlannın ne kadar sadık olduğunun 

kuvvetli bir misalidir: 
Bir bayram günü Klebergin bilyük 

köşkünün önüne Meksikalı ufak bir ço. 
cuk gelir ve siyah gözlerinden ya§lar a
karak Kleberge: 

- Sinyör, der, babam arzı hürmet et. 
ti, bu gece huzurunuza gelemiyeceğinden 
dolayı pek üzülüyor ve affınızı rica edi
yor. Çünkü o ölüm döşeğindedir: 
Adamlarının bu derin sadakatinin kö

kü bu küçük krallığın onlara vaadettiği 
ve verdiği emniyete dayanmaktadır. Bu 
cihet me\ zubahs edildiği vakit Kleberg 
~öyle demistir: 

- Biz adamlarımıza hiçbir vaidde bu
lunmayız. Lakin işe yaramıyacak ihti. 
yarları da sokağa attığımız vaki değildir. 
Eğer elinden çif Uiğe yarar hafif bir i' 
geliyorsa ne füa, gelmiyorsa evinin ka
pısının önünde oturup güneşlemekte 

serbesttir. O ve ailesi için bir sığır daha 
kesilmiş olur. O kadar. Burada kimse aç 
ve çıplak kalmaz! 

Ring çiftliği Klebergin büyük baba!;ı 
yüzbaşı Richard Ring tarafından 1853 
senesinde kurulmuştu. Yüzbaşı King ma. 
cerayı seven, gözü pek bir Amerikan za
bitiydi. Bu vah~i dağlan ve yaylaları be. 
ğenmiş, orada 69.070 dönüm gibi muaz_ 
zam bir araziyi 2000 dolara alarak ilk 
çiftliği tesis etmişti. Ancak o tarihlerde 
oraları kırmızı derililerle l\Jeksikahla-

rm sık sık istilasına uğrardı. Yüzbaşı 

King ve yanına topladığı adamlar o top
rakları muhafaza etmek için sade kırını. 
zı derililer ve Meksikalılarla değil, o za_ 

man o havalidc pek bol olan Amerikan 
haydutlerile mütemadiyen mücadele et
mişlerdi. Oyle ki çif trk civarın birçok 
harplere sahne olmuş, Amerika dahilı 
harbi sırasında da ilk çiftlik binası ce
nup askerleri tarafından yakılmıştı. Bu. 
günkü çiftlik binası İspanyol tarzı mima. 
ri-;inde yapılmış, yeşillikler arasında 

bembeyaz bir saraydır. Söylendiğine na. 
zaran bu kocaman fakat pek şık binanın 
bir de silah deposu vardır. 
Yüzba~ı King öldükten sonra şimdiki 

Robcrt Klebergin babası, Kigin kıziyle 

evlenmiş ve böylece King - Kleberg ailesi 
kurulmuştur. Klebcrg çiftliğe bir milyon 
döni.ım arazi daha ilave etmiştir. Kleberg 
1932 senesinde kanserden ölmüş, onun 
yerine oğlu şimdiki Robert Rleberg geç. 

HALK OPERETi 
SAZ TT:MSILLERI 

18 Cum:ır1 esf Anado· 
luhisar 19 Pnz:ır: Bey
lerbeyi, 20 Pazartesi 
r\arlıknın Şafak, 21 
S:ılı: Azak, 22 Çarşam
ba Beşiktaş aile bahçe 
si, 24 Cuma: Bebek 
lınhçe:;inde. başlıyor. 

Dör<lfüıcii sulh 1ıuTı.·:uk mahkemesin. 
drm: 

Terekesine mahkemece el konulan 
ölii Arif Samiye ait ve mahkemece tes
bit edilen Beyoğlu Anadolu sokak Se. 
lılnik apartımanmın 3 numaralı daire
sindeki e~yalar açık arttırma suretile 
20-6.938 pazartesi glinli saat 15 de 
satılacaktır. İsteklilerin mezkiır gün 
ve saatte mahallinde hazır bulunmala-
rı ilan olunur. 

miştir. Robert Visconsin ünh·ersitesinden Yeni çıktı 
mezundur. uzun boylu, atıetik vücuttu D n il< a c:. k 
ve yakışıklı bir adamdır. Y' 

Robert Kleberg çiftlik hissedarlarına H. Ritat • Türgcnef 
her sene yanın milyon dolar safi temet. j üçüncii basış 
tü temin etmektedir. O, ta Afrikadan hu Şimdiye kaclar fiatı yüz kuruş 
sust bir ot tohumu getirtmiş, binlerce , olan bu me§hur eser üçüncü defa 
kilometre murabbaı yere bu otu dikip olarak Hilmi Kitabevi tarafından 
yeti~tinni§tir. Onun yetiştirdiği inekler neşrolurun~tur. 

soğuğa olduğu kadar sıcağa da müteham I 50 kuruş fiyatla neşrolurunuştur. 

mil, terbiye ettiği atlar sadece birer ---------------
kovboy atı değil, herhangi bir binicilik 1 
akademisine verilecek kadar mükemmel. 
hayvanlardır. 

Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Çiftlik dahilinde asayiş pek mükemmel 

dir. Ancak çiftliğin günden güne artan 
kuvvet ve kudretine karşı dışardan ho
murdananlar çoğalmaktadır. Beni şimen. 

diler istasyonuna götüren çiftlik otomo
bil inin oturacak yerindeki kocaman (W) 
işaretini, yani virt iğin markası ve şofö. 
rün oturduğu yerin arkasından sarkan 
bir Vinçester tüfeği bende biy hayli ga
rip bir his uyandırdı. Medeni bir mcm. 
leketin ortasında gördüğüm bu mülkiyet ı 
alameti ile eski zamanların kanunu olan 

~ı uaycnehanesini Taksim-Talimane 

Tarlnba§ı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Te1: 41553 

Pazardan maada hergün: Öğleden 
sonra snat ikiden altıya kadar 

tüfek edense içime hafif bir ürpenne ver 
di.,, 

l~te Amerikada haritada yeri, ve adı 
olmıyan bir krallık! 

Btyoğlu 3 üncü sulh hukuk lıdklmliğln· 
den: 

Kocodede ile evkaf idaresinin müşterc· 
ken mutassıf oldukları Tophanede Kara
baş Hacı Mimi mahallesinde ön cephede 
eski Topçular yeni Necatibey caddesinde 
''e orhı cephesinde Ka~aplar içi sokağın· 
da ki'ıın eski 311, 14 '\'e yeni 305, 303 No. 
lu ve 750 lira muhammen kıymetli dük
kıinın tamamı şu:ruu izalesi için açık art
tırmaya konulduğundan 19-7-938 Salı ıii 
nü ~nat 11 den 12 ye kadar Beyoğlu sulh 
mahkemesi baş klitipliğince müzayede ile 
satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulursa o ıün ihn· 
le edilecektir. Bulmadığı takdirde ikinci 
arttırması on beşinci ~üne gelen 3-8.938 
Çarşamba giinü saat 11 den 12 ye knd:ır 

icra olunacıık ,,.e en çok arllırana ihııle e. 
diJecektir. 

Gayri menkullerin evsafı mahkeme baş 
kutibi nezdinde 938-18 numaralı dosyada 
yazılı olduRtJndan anlamak isll:renler orıı 
da okuyabilirler. • 

2- İhaleye kadar birikmiş maliye nr· 
gllcrl, belediye, vakıf karesi n delllJiyc 
ile 20 senelik a\·kar taviz bedeli müfteri)'C 
aillir. 

3 - Arttırmaya girmek i~tiyenler mu
hammen kı:1 metin ~·üzde 7,5 nisbetlnde te· 
minat akccsl veya ulmml bir bankanın te· 
ınfnat mektubunu getirmeleri şarttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden itibaren 
5 sün içinde mahkeme kasasına yatırıla· 
cnktır. Aksi takdirde ihale bozularak ff· 
yat ve zararı ziyan ve faiz biliı hüküın 
kcoclisinden nlınncaktır. 

8 - 2004 numaralı icra Te iflAs kanu· 
nıınun 188 inci maddesine tevfikan gnl'1'i 
menkul üzerindeki ipotek sahıbJ alacaklı· 
l:ırla diğer altıkadarlar gayri menkul 
iizerindeki haklarını \'e hususiyle faiz ve 

masrafa dair olan iddialarını ispnt içlD 
ilfın giiniinden ilib:ırcn 20 ı;ıün icf nde eT· 
rakı miishilelerile birlikte satış memuru· 
na mürar.ant etmelidir. Ahi takdirde hak 
!arı 'fnpn kiitilğil ile sabit olmıyan1ar sa· 
tış para!ıının pa:vlaşmasından harlc kılır 
lar. 

6 - Şartname mahkeme divanhınesin· 
de herkesin görebileceği yerd~ ası1rnlf" 
tır. l-'azla malnmat almak istiyenıeı: 
938-13 sayısile ba~klitiplige müracaatı 
JIAn olunur, 

l~llDIMH~A11!A 
CAN KUQTAQI~ 

-.... ,. .. . -
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Herkesi alakadar eden faydah 
Y~Ni TbSLiMAT .. - --
ILMUMABERLE~iMiZ 

• 

adresleri okuyunuz; istiJade 
edersiniz. 

NOT: Buraya atlreaini yazdamak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde 
yurda altında Kemaleddin lren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 
,Şerait ehvendir. · 

Kiralık aparbman 
Beyollu Bek4r aokak 10 numara 3 oda 

.;ofa mutfak ve saire ehven kiralıktır. 

Açıldı 
Mevsimin en güzel ve en latif 

mesire gazinosu olan 

Vakit 
20335 

Kapıcıya müracaat Göksu Açıldı 
Her Puar Saz ve Caz.. 

Yakacıkta kiralık otel 
Tutmak istiyenlerin Vakit Yurdunda 

1 
__ F_ia_ı_ıar_h_e_r_k_e_se_ye_e_1v_e_r_iş_li_d_ir_. _ 

Bay Orhana müracaatlarl. En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon pliklannı 

İstanbul Hamdibey geçidi Jak Grunberg 
haleflerinde bulabilirsiniz. 

En güzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlarını 

Taksim Belediye bahçesi alaturka kıs. 
mmda dinliye ve seyredebilirsiniz. 

En sabit esansları ve tuvalet levazmıatmı 

EvliJrazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. lstanbul 

DA~AYUICSEK 

rAiZ, DAl-IA EYi 
Doktor Fahri Celil Göktulga 

Sinir hastalıkları ve kekemelik müte
hassısı Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu 

Tokalon müessesesi 

Vazolannı 5 kuruta gel'i 
almaktadır 
unutmayınız. 

ŞARTLA~ T[MiN rD[R. 
Tel: 20785 , ___ S_a_tıl_ık __ m_o_t_o_ıi-k-le_t ___ , 

Devren satılık atölye HARLEY DA VlTSON markalı 5 bey. 
Kartvızit tabı makinesi ve resim atöl- gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktır. 

yesi devren satılıktır. Tafsilat P.K. almak istiyenİerin tstiklil caddesinde 
743 lst. YENiÇERİ Ağa sokak 21-1 numaraya 

KADIKOYLULERE 

Methur kunduracı Baha 
Mühürdar cadctesindedir. 

En nefis dondurmalar ve en 
iyi limonata 

istiklal caddesinde Saray sineması 
k:u·.;r-.ıınrf:1 ()7 ..\iittf' hulunur. 

En iyi sesli sinema 
Tertibatını Necip Erses Yapar Istan. 

bul Galata Sesli Han. 

Turbo Jeneratörleri 
S.S.C.t. Tıcaret mümessilliitinden teda. 

rik edebilirsiniz. lstiklat caddesi Istanbul 

llaçlannuı 

müracaatı eri. 

Sablık kötk 
Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde 9 o. 
da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu ve e
lektri~i mevcut bir köşk satılıktır. Kısık-

lıda Bay Ademe müracaat. 

Yazlık kiralık 
Kısıklıda Kilçükçamlıca cadesinde 2 o. 
da 1hala1 mutfak bahçe ve elektrik var
dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısıklıda 

Bay Ademr müracaat . 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti-

Florya Küçükçekmece istasyonu 

Otel • lokanta - birahanesinde 
Tabldot 75 klıruştur. En iyi istirahat 

yeridir. 

Tarsusla 400 dönüm arazi 
Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Taf

silat posta kutusu 7 43 lstanbul 

Gravor radyo gramofonlan 

Küçük yalıda müfrez arsalar\ 

11
. ÇOCUKLARINIZıN 

Satın almak istiyenlerin Ankara cadde. En guzel bır kıtap 
Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır. 1 .. . . 

sinde 105 numaraya müracaatleri. Türk ikizleri 
Galata Ahenk ve Mandolin almak için 

E L E K T R A Ahenk mucidi 
müessesesinde satılır. Süleyman Süat 

Eskişehir adresine müracaat ediniz. 
En lüks radyolar 

Minerva radyolandır El arabalan 
Istanbul Hasan deposu Qstilnde Abdur- Avrupa mamulatı el arabalan Hasan 

rahman Imrede bulabilirsiniz. deposu üstünde Abdurrahman İmrede 
bulunur. Bahçekapı 

Weıtinghouse buz dolaplan•------------1 
Galatada • Helyosdadır. En iyi cilt yapbrmak içitı 

İstanbul Ankara caddesinde Eriıni)tet 
Hizmetçi aranıyor. mücellithanesine müracaat ediniz. 

İki kişilik bir aile için kimsesiz ve dinç 

• Çocuk Esirgeme Karumunan 

vakti.le bir aile kUtUpbanesl oıa. 

rak bastırdılJ hdzler serisinde 

dayctatunu bu eblkUll bu gl. 

zel ve realmU bU1llk hl.kAre kita. 
bı ile doldunılanış bola7oruz. 

• Kllltnr batanhlt eseri tetkik 
etmlf, ilk okul çağındaki çocuk. 
lar ıeın faydalı eser oldufunu ta .. 
dik etmlıttr. 

Karaköy eczanesi 
HUSEYIN HOSNODE 

daha çabuk raptırahilir.:;iniz. ! 
yenlerin civan, evsafı ve mevkii hakkın
da mufassal malQmat ve son fiyatile bir. 
tikte İstanbul 743 posta kutusuna yaz

maları. Vacıta kahul eclılmez. 
bir bayana ihtiya~ vardır. Acele İstanbul 
Ankara rndde~i 105 numaraya müracaat 

Yalova kaphcalan açıldı 
istifade ediniz. 

• Aı.tara caddesinde Vatlt Kitap 

evinde arayınız: ll'latı 60 kuruı: 
posta için 4 kuruş ili.ve ediniz. 

3~0 MARKİZ DÖ POMPADUf.. 

-------------------------------------------------------------j~yet onun goz1cri içme baxaıak, 
cUretkar bir tavırla cevap verdi: 

- Evet, gördüm 1 •• 
Mösyö Jak, dü Barriye, mlnah bir 

nuar atfetti. Kont ta. bütün cilr'etine 
raimen, dehtetle ürpererek kekeledi: 

- Bu k•h, muhakkak .ki yalan 
ıöylUyor .. Ben her köıe bucağı büyük 
bir dikkatle aradım ve hiç kim1eyi bu
lamadım. 

Jillyet, f"Y&nı hayret bir ıoiuk kan. 
ldıkla: 

- Bu, ıunu gösteriyor ki, dedi, ara. 
dıiınu insan • .Artık •• Orada delildi. 

Kont sadece: 
- Şu halele, timdi tekrar gidiyorum, 

dedi. 
Kontes bir defa daha omuzlarını ıilk· 

ti ... 
G~zlerini ondap ayırmıyan mösyCi Jak 

da f(Syle dedi: 
- Bunun faydası yok, azizim kont, 

o timdi, her halde bir hayli unktadır .• 
JWyet sofuk bir tavırla devam etti: 
- Filhakika öyle, vaktiniZ'i botu 

b::ıfuna kaybetmiı olursunuz.. Mösyö 
d"Asaaı timdi emin bir yere sıcınmıı • 
tır .• Onu artık bulamazsınız •• 

MlSsyö ]ak, bir an ıustu, sonra de
vam etti: 

- Fakat siz bu kllçUk d' Aıaastan ne 
ümit ediyorsunuz.. SiZ'e yaptığı mua.. 
meleden sonra .• 

- Hiç bir ıey iimit etmiyorum.. O
nu seviyorum. 

Dil Barri tekrar onun ICSzUnU kese
rek: 

- Kimi isterseniz sevin, dedi, fakat 
konturatımmn .. rtlarını yerine cetir
me~zi jstiyoraınıZ", siz ıde bu tartlara 
rb·,1et eldin. Bu prtların birinciıl ise, 
ıiıe verilen emirlere bili kaydüırırt ita
at etmektir. 

Genç kadın, ayni metin ve azimkir 
tavırla devam etti : 

- Mösya d'Assası ıeviyorum ve o. 
nun AÇmın bir kılma bile doköit,ulma -

.. ,ı. .. u,ıun hiç bır tekildt! rahatsız edil
memesini istiyorum .•• 

MöaylS Jak, iıeceler üzerinde iarar e
dtrek ağır ağır : 

- tstemiyonunuZ", öyle ? . 
Dedi. Jülyet de hiç sarsılmadan ve 

tıpkr onun gibi heceler üzerinde israr 
ederek tekrarladı: 

- Iatemiyorum 1 .• 
Mösyö Jak, soğuk bir tavırla: 
- Yal.. 
Dedi ve ıcliltilneceği zamanı botu bo

ıuna geçirmemek için, tekrar enfiye ku. 
tusunu açarak, bumuna çe"Jmıeğe bat
laclı. 

S::ınra devam etti: 
- Peki söyleyin bakayım, onun niçin 

ziyaret ettiniz?. 
- Kendisine karşı dönen dolaptan 

ifta etmek .• onu uyanık bulundurmak, 
ona her ııeyi anlatmak için .. 

Mösı::; jak, gözlerinde bir kıvılcım 
parladığı halde ıordu : 

- Siz bunu yaptınız. .öyle mi?. 
- Evet .. Ben bunu yaptım 1 .• 
Dü Barri çılgın bir tavırla bağırdı: 
- Sefil kadın r •• 
Mösyö J ak devam etti: 
-. Oyle ki bu küçük d'Assas, timdi 

hepimizi tanıyor. 
JWyet: 
- Yınhı anlamıyalım, dedi; bundan 

sonra illtiyıJ,tlı h'ereket eClecıı:k olan 
d'Aıaası sadece tehlikedeh haberdar et
tim. Fakat hiç bir isim Z"ikremıedim ..• 
Çünkü ben ihbarcı değilim. 

Mösyö Jak derin bir nefes aldı, çUn
kU kendisine bu kadar büyük bir azim 
ve metanetle karııı gelmek cesaretini 
gösteren bu kadmm samimiyetinden 
şüphe etmiyordu. 

Buna rağmen devam etti: 
- Bize karıı gelip, bu defa yaptı· 

ğımz gibi, biZ'e hiyanet etmekten kork. 
muyor musunuz?. 

Jülyet, hiç aarsılmıyan cUr'etiyle, 
derhal mukabele etti: 
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xxv 
UÇ ORTAK 

Küçük evin bahçıvanı Gaspar, kon. 
tesin emri üzerine, onu d' Asaaala Kre
biyon karp11nda yalnız bırakıp gittik· 
ten sonra, bir "tesiWdüf,, neticesi ola
rak, bahçeye hava almağa çıkan hiz
metçi Nikol'e tesadüf etmitti. 

Saf bahçıvan, bu pyanı hayret hi.· 
disenin tesiri altında bulunduğundan 

zeki hizmetçinin kurnaz suallerine, hiç 
dütilnmeden ve fena bir maksat gör-

, oeden cevaıp venniı ve bu iki meçhul a 
damın, kralın askerlerinden kaçarak, 
ani bir ıekilde bahçeye nasıl giniikleri· 
ni, bütün tafsilltile anlatmııtt. 

Bunun üzerine, kumu kız, derhal 
ağaçlann arkasına gizlenmiı ve, uuk
tan, hanımile bu iki meçhul erkek ara· 
sında geçen seri sahneye şahit clmuı
tu. 

Genç kıZ", çehrelerin aldıktan ifade
lerden söylenen ICSzleri~ bir kısmım 
keıfetmiı ve, pir kapının önünden 
hıZ"la geçen süvarilerin yaklaıtıklaırı· 

nt haber verirken yaptığı jestlerin ma· 
nasını da anlamııtı. 

Bu iki meçhul adam kimdi? 
Casus kız bunu kat'iyetle bilmiyor· 

du. Fakat pekala anlıyordu ki, bunlar 
takip ediliyor ve, hanımı da, bunların 
rica veyahut ta tehditlerine boyun e· 
ğcrek,onlan askerlere teslim etmemeğe 
karar veriyor ve ancak askerler geç· 
tikten sonra kapıyı açıyordu. 

Nikol bu iıte, bir hayli para getire
bilecek bir hadise seZ"diğinden, bunu, 
hizmetlerine mukabil kendisine müte
m3.diyen bol bol para vermekte devam 
eden mösyö Jaka bildirmek ümidiyle, 
derhal giZ'lendiği yerden çıkmıı ve ha· 
nımından evvel köşke girmişti. 

Sonra, öteberi alacağını bahane ede
rek. d~ğru mzdtlm eczahaneye gitmif, 
mijsyö Jakla görüşmek istediğini söyle
miş ve ona her şeyi anlatmııtı. 

Bir m .. 

veçhile, ayıai eczahaneye getirilmit o
lan kont dü Barriyi terkeden ve diğer 
taraftan §Övalyeyi yakalamak üzere 
yapılan araıtırmalardan haberdar bulu· 
nan möayo Jale, kontesin kaçmağa yar· 
dım ettiği §8baın kim olduğunu anla· 
makta asli güçl~ çekmemiıti. 

D'Assas•a refakat- eden adamın kim 
~lduğunu ise keıfedememitti ve eaasen 
bu, onca ehemmiyetizdi. 

Kontesin, aıkında ısrar ve her ıeye 
rağmen kendisini aldatmakta devam 
ettiğine fena halde kızan möayö Jak, 
derhaıl pllnım huırlaımı, icap eden e
mirleri vermiı ve hiZ'metçi kız da bazı 
talimat verdikten sonra onu süratle ge
riye göndenniıti. 

Kontes dü Barri giyinip şövalyenin 
yanına gitmek ünre evden çıktığı za· 
man, Nikol onu uzaktan takip etmi§, 
otele girdiğini görmüı ve doğru Re· 
zervuar sckağma giderek, bc:mnımnm 
girmiı olduğu yeri haber verm.iıti. 

Kont .!!! Barri derhal ptoya gide· 
rek, büyük bir koalylrkla, bir grup as· 
kerle bir zabitin keneli emrine verilme· 
sini temin etmiıti. 

Kontesin, d' Asaaaın gizlendiği yeri bil 
diği takdirde, o n u görmekten 
kendini alamıyacağrm mlıyan möe· 
yö Jak, i§te böylece, onun 
sayesinde ıövalyeyi yakalata 
bileceğini dütündüğünden, kont dü 
Barri, askerlerin refak:ıtinde, Krebiyo· 
nun otelini baamağa muvaffak olmuı· 
tu. 

Fakat kont dö Sen • ] ermenin saklık 
upğı Jorj, otrafa büyük bir dikkatle 
göı kulak olduğu için askerlerin otele 
doğru geldiklerini görmüt ve derhal 
haber vermi!ti. 

Bu izrıhatr verdikten sonra, gelelim 
tekrar kontla kontes dil Barriye. 

Otelin merdivenlerin inerlerken, müt
hit bir hiddet içinde bulunduğu anlatı
lan dü Barri, genç kadına. lmirane bir 
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- lı.antonuza ıyıce sarılıp uaştıgı 

yüzünü.le indirin.. Yolumuzu kı:.t'ede
ceğimiz müddetle, hiç kimse tanımasın. 

Jülyet, ne yaptığının pek tc farkın
da olmadan, gayri şuuri bir halde, bu 
emre itaat etmiş ve hiç ses çıkarmadan 
onunla beraber yürümüştü. 

Genç krdın, dü Barrinin nasıl haber. 
dar edildigini ve şövalyenin anct•k bir 
mucize kabilinden kurtulabildiği bu 
baskını nasıl yaptığını kendi kendine 
soruyordu. 

Ayni zamanda, şövalyenin, zevahire 
aldaM·ak, bu işde kendi parmağı bu
lunduğu kanaatiyle çıkıp gittiğini dü
şündukçe, fena halde ıstırap duyuyor
du. 

Jülyet, ona kızmağa hakkı olmadığı
nı, çünkü onun yerinde kendisi bulun. 
saydı, bu ani baskından ' dolc•yı, pek 
haklı olarak, ayni zehaba kapılmış ola
cagını düşünüyor ve bililhare. masumi
yetini isbat için neler Y"pıp söyliyebile
ce~ini kendi kendine soruyordu. 

İşte böylece, düşüncelere dalmış bu
lunan genç kadın, yürüdüğü yolun far. 
kında bile olmı:dan kontu takip etti ve 
ancak Rezervuar sokağına girdikleri 
zam ın nerede bulunduğunu gördü. 
Halbuki, kontun kendisini kralın kü
çük evine götüreceğini zannetmişti. 

Genç ka::l:n hayrette kalmakla bera-
ber endişe duymadı. 

Neden korkacaktı? • 
Ona ne yaptıbilirlerdi ki?. 
Bu korkunç adamların, kendisine 

muhtaç olduklarını pekala biliyordu. 
Filhakika onu ortadan kaldırdılar 

mı ve yahut o, kendi <•rzusile çekildi mi 
hem mösyö Jakın, hem ele dü Barrinin 
bütün iimitleri mahvolacaktı. 

Bunun içindir ki, Jülyet, pek haklı 
olarak, hiç bir cebir ve şiddete maruz 
kalmıyacağını düşünüyordu. Esasen, 
kalbinde. öyle müthiş bir ıstırrtp ve 
Umitsizlik \"ardı ki, ölüm onu korkut
muyordu. 

,--~-------------------ı ıın.at, genç kadın, hiç bir şiddet ve 
cebre maruz kalmıyacaqını bilmikle be
raber, şunu da pekala anlıyordu ki, 
mösyö Jak, onunla korkunç _ bir müca. 
deleye girişecek ve pyanı hayret ira
desini başkalarına kabul ettirmek hu :
susundaki harikulade manevi kuvveti 
sayesinde, onu tekrar eski yola sevket
miye çalışacaktı. 

Bu düşünce, betbaht kt>dını ürperti
ycr ve karlarının kafi derecede içine 
yerleşmemiş bulunması ihtimali ona 
dehşet veriyordu. 

Dü Barri, onu, mösyö ]akın işgal et. 
tiği, ortc:ıdaki paviyona götürmüştü. 

Tenha ve sade döşeli bir sofadan geç 
tikten sonra, kont onu, zarif bir şekilde 
döşenmiş, oldukça geniş bir odaya al
dı. 

Bu o:lada, perdeleri itinayla indiril • 
miş geniş bir pencere ve girdikleri ka
pının tam karşısındaı, yandaki odaya a
çılan ve perdeyle kapalı bulunan diğer 

bir kapı vardı . 
Kont, arkasından kapıyı kapadıktan 

sonra, ~na oturm;-sını işaret etti ve genç 
kadın, karşısında bulunmaktan korktu. 
ğu mösyö ]akın odada olmadığını gö -
rünce, derin bir nefes aldı. 

Fakat, kendisine gösterilen yere he
nü zoturmuştu ki, bahsettiğimiz per
deli kapı açıldı ve mösyö J<•k, gayet sa
kin bir halde, odaya girdi. 

Mösyö Jak ağır adımlarla yaklaştı, 
bir koltuğa oturdu, cebinden enfiye ku. 
tusunu çıkardı, bir tutam alart•k burnu
.ıe çekti, gözleriyle dü Barriyi isticvap 
etti ;re ondan şu cevabı aldı : 

- Maatteessüf monsenyör. 
Mösyö Jak, sert bir hareketle enfiye 

kutusunu kapadı ve hiddetini gösteren 
mutad jestine rağmen, grıyet sakin bir 
halde sordu : 

- Genç mi kaldınız? Yoksô aldığı • 
mız mali'ımat mı yanlıştı?. 

- Hiç bir şey bilmiyorum .. Err.irle
l'iniz mucibince madama hiç bir şey 

' 
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---------------------------------------------------------------sormadım.. Diğer taraftan, mevzuu 
bahis oteli bc:ıştan başa araştırdım ve 
hiç bir şey bulamadım... Doğrusu işin 
mahiyetini .bir türlü anlayamıyorum. 
• Mösyö J ak: 

- Pekala! .• 
Dedi ve, bunun üzerine, kcntese dö

nerek, son derece sakin ve sorduğu şey. 
lere en küçük bir ehemmiyet dahi atfet
miyormuş gibi, lakayd bir tavırla: 

- Demek yavrum, dedi, bütün ba
baca tavsiyelerime, sizin selametiniz 
namına verdiğim dostça nasihatlere ve 
hülasa, her şeye rağmen, bu l:üçük d'As 
sası tekrar görmek istediniz, öyle mi?. 

Jülyet metin ve kat'i bir tavırla ce-
vap verdi: 

- Evet, mösyö. 
Hiddetinden sararmış olcon dü Barri: 
- İtiraf ta ediyorsunuz!.. dedi. 

Jülyet ona nefret dolu bir nazarla 
baktı ve ona cevap vermeden, oturdu. 
fu koltuğu, arkasını ona dönecek, bir 
şekilde çevirdi ve böylelikle, daha dün 
ort<•jıyken bugün düşman addettiği 

bu adamla kat'iyyen münakaşa etmek 
arzusunda olmadığını göstermek iste
dı. 

Ayni zamanda, enerjik bir mücadele
ye girişmek ve icabında hücumc.'J dahi 
geçmek a1miyle, yüzünü tamamiyle 
mösyö ]aka çevireli. 

Genç kadının bu hareketiyle çileden 
çıkan kont, ulur gibi, bağırdı: 

- Madam ... 
Fakat, mösyö Jakın kr•}larım çat•şı, 

onun dudaklarından fırlamak üzere bu
lunan tehd):ii durdurdu. 

Mösyö Jak da, hep ayni sakin haliyle 
genç kadına hitr•p etti : 

- Bundan bir kaç gün evvel. kendi
sini takip edenlerden kaçarak bahçeni. 
ze sığınan bu d'Assasın kaçmasına yar
dım ettiniz .. 

Jülyet, mükemmel bir soğuk kanlılık
fa scrdu: 

- Demek bunu biliyorsunuz?. 

- Her şeyi bildiğimi, size zaten 
söylemiştim .. Siz bu hareketinizle bü
yük bir hata işlediniz, yavrum. 

- Benim evime sığındığı halde, onu 
teslim etmek mi lazımdı'! . 

- Evet! .. Bir düşmandan kurtulmak 
için, her çareye b<•j vurulur. 

- Mösyö d'Assas benim düşmanım 

değildir. 

Hiddetinden boğulan ve artık taheım
miil edemiyecck bir hale gelen 'dü Bar. 
ri tekrar bağırdı: 

- Fakat bizim düşmanımızdır. 

Kontes soğuk bir tavırla devam 
etti: 

- Sizin düşmanınız olabilir, fakz,t 
sizin düşmanlarınız benim düşmanlarım 
değillerdir. 

Dü Barri ayni hiddetle: 
- Bizi biribirimize bağlıyan pakt, 

sizi. 
Diye söze baş~adıysa da, mösyö J••k 

ikinci defa müdahale etti ve kontun sö
zünü keserek şöyle dedi : 

- Kaçmasına yardım ettiğiniz ada
mı tekrar görmeğe teşebbüs etmek su
retiyle bu ilk hatanızı büsbütün vc:ıhim
leştirdiniz .. Eğer, düşünmeden yaptı

ğınızı zannettiğim bu harketinizi kral 
haber alırsa, her şey mahvolacaktır. 

- Bundan bana ne ?. 

Kendisini bir türlü tutamıyc:ın dil 
Barri : 

- Sizce bunun ehemmiyeti yoksa, 
dedi, bizce var .• 

Kontes istihfafamiz bir tavırla omuz
larını silkti .. Dü Barrinin çileden çık• 

mış olmasına mukabil sakin halini hiç 
bozmayan mösyö J~•k ta devam etti : 

- Eğer bu d'Assası görmeğe muvaf 
fak olsaydın ız .. Fakat hayır .. Kont her 
tarafı aramış, taramış onu bulaın~ış .• 
Demek ki siz boşu b~uM ... 

- Kim demiş?. 
- Yoksa bu küçük şövalyeyi göre-

bildiniz mi?. 


