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~--en::'1--0 :~~ını-WD~ Hatay Türklerinin hakkına 
Hatayc9la B<D 

__ ııu>il:_~:aı_0ra0ını_ ağır bir darbe indirildi 
Zulüm ve tazl}ik 
eksilmiş deqildir 

Halepte silahh çeteler teşkil 
ve Hataya sevkolunuyor 

IFıraınsozD aıır IQ)u ft<dl<dlna n aı-

rondaı os ıraı ır e<dle ırkeını 

Askeri heyetlerin 
uyuşamadıkları nokta 
Hataqda dahili asayişi Fransız 

askeri lemin edebilirmiş ! 
A ntakya., 18 (HABER) - Suriye 

gazeteleri, neşriyatlarmda yeni bir te
rane tutturmuş bulunuyorlar. Bu ga
zetelerin kopardıkları yaygara bilhas _ 
ıa §U noktcılarda tebarüz ediyor : 

Sancak, Türklere teslim edilmiştir .. 
Irak hükumeti, açıktan açığa Türkiye 
tarafını iltizam etmektedir. 

Bu gazeteler içinde, hiç olmazsa 

..- Devamı 4 UncUde 

Uzak Şarkta vahim bir hadise 

Sov_ et ve Manco 
askerleri hudutda 
mitralyözleçarpışhlar 
iki tarafın da takviye kıtaları 

se vkettiği haber veriliyor 

Bir Sot·yel Jıudut karakolu ... _.. 1'nzm 8 itıcide 

Amerika filosu 
135 gemi ile 

tnanevraya ı;ıkacak 
"Bu manevralar Asor adalarına kadar 

uzanarak Avrupa JI" tatörh~rinlo 
gözleri önünde yapılacak !,, 

:;-

Amerikan harp gemilerinden iiçfi bir manenn Psnrımuftı ..• 

.< r azısı 8 incide) 

2972 O'tt:cmcbBD cnu=nayetftli'ilftın es ırauro 

oför Lütfi'nin 
niçin öldürüldüğü 
Maksadın yalnız lalettayin otomobil elde etme olmadığı 

Katiyetle anlaşıldı 
Lütfi Yanolayı veya Mublddlni tanıyordu. Büyük bir ihtimale 

göre iki sevdazedeyl lps3lada blrleştlrecekti. 

Muhiddin lpsalada sevgilisini 
beklerken onun kocasile 

karşılaştı 
Çünki 

Ali liıza karısını 
ntftn 1 a s«Uilllf•eejrhii 

öğrenmişti 
2972 numaralı otomobil cinayeti ı 

tahkikab ilerliyor . Kördüğümün ana 
boğumu, Haber'in tahmini gibi çözül. 
dil. Şimdi iş tcferrüattadır. Biz, kati
lin büyiik cinayeti işlediği sırada, ci. 
nayete sebebiyet verdiği anlaşılan ka
rısı Yanola _ Saadeti sağ bırakamıya

cağını, onun da katil tarafından öldü. 
rülmüş bulunmasının büyük bir ihti
mal dahilinde olduğun söyledik. Bu 
kanaatimiz bu güne kadar sarsılma • 
mıştır. 

Yanola nerede ? 
Gerçi Yanolanm Malatyanm Petiir

ge kazasında olduğuna dair şehrimiz
de bir haber şayi olmuş, müddeiumu
milik bu haber üzerine Malatya zabı

tasına baş\•urarak Yanola oradaysa i. 
fadesine müracaat edilmesini istemiş. 
tır. Dün akşama kadar müddeiumu
miliğin bu müracaatine Malatya zabı Dün 1 psaladan gctfriletı katil Ali Rizanm lwçırd1ğı otomobil 
~m~ rnüçcl w ne~menfi hi~ir l ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cevab vermemiş bulunuyordu. 
_... Devamı 8 inciclc Kasımpaşa 

cinayeti 
anır ıraıG<o anemn s@ını lYl ınıcdJa 

y a ıra~meff"il ıeeo- 21 yaşında biri tabanca ile 
Ta~~~~:c~~~~~ir gırtlağından vurularak öldürüldü 

Sabiha 
Gökçen 

Şftcdlde~D ft 1Fu ırttona-

Y U Q 0 5 1 a V f ı 10 5 U Dün gece Kasımpa5ada bir cinayet ol. f Dokuz buçuğa doğru bahçeden bir ta. 
taraf l n dan ha Va da muş, bir genç, arkadaşım tabanca ile banca sesi işitilmiştir. Bahçede oturan. 

vurarak öldürmüştür. lar sağa sola, kaçışmışlardır. Silah sesi. 
kar Ş 118nd1 Yaptığımız tahkikata göre vaka şöyle 

Sofya, 18 (A. A.) - Bayan Sabiha 
Gökçen, bu sabah saat 9,40 da tek ki
şilik tayyaresiyle Belgrada hareket 
etmiş ve hava meydanında protokol 
dairesi reisi Velinof, kumandan Maja. 
rof ve Türkiye elçi!~,:.; yüksek memur
ları tarafından uğurlanmıştır. 

Belgratta 
Belgrad 18 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: 
Yugoslav aviasionu Türk cayyarccisi 

W': De\'aın ı 8 incide 

cereyan etmiştir : 

Havuzlarda tornacıhk eden 21 yaşında 
Enverle boşta gezer takımından Ali, Ala. 
eddin, ~ Iurat, Fikret, ~ihat, isminde ;ltı 
arkadaş akşam üzeri Kac::ımpaşa Tabak. 
trane meydanında llalilin kahvesinde 
huluşmu~lardır. Bir müddet oturup ko. 
nuşmu~lar, oyun oynamışlardır. 

Saat sekize doğru hu altı arkadaş rakı 
içmeğe karar \'ermi~ler. birkaç şi~e rakı 
ve meze alıp kahYenin arka tarafındaki 
bahçeye çekilmişlerdir. 

~ Devamı 8 incide 

Forma şeklinde 
Y! e n n tce'ff ırn ~aım O:?Z: 

Büridan 
- Net kalesi kahramum -

Vazan: Mlşel Zevako 

Salı günü 
başl1y9r 



2 

AK.AM POSTASI 
$dl61 •• N•ıriı•• tıli~irl 

H•••n Raaım U• 
·İİ:>ARE EV/ ı lılanbul Ankar• cıddea1 
r.ı. ... _ .... .-ı ... ,..... -· ... _ ...... 

Y•11 ltl•ı~telıfonu: 23872 
1d•r• ~. " :"''24370 
Uln •... : 20335 

ABONE ŞAATLAAI 

··"'·"-. ...... .. . ..... .. ' ...... .. 
Tirli,._ _., 

••••• ... .., •• s.. ,.. . ····· . ••• • •••• ... . . ... 
Dış icmal 

Avrupa 
ve 

Amerika 
Avrupa devletleri araısmdaki müna -

aebetler, büyük harpten evvelki gibi, 
bir muvazeneye doğru yürümektedir. 
Bir taraftan, Avusturyayı ilhak eden 
Almanya ve onunla beraber yürür gibi 
görünen ıtalya vardır. Diğer tanıitan 

l:a İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya .. 
Gerçi bugUn için ikinci kombinezon 
daha kuvvetlidir. Fakat Avusturyarun 
ilhakından scnra Almany<ın:ın kuvveti 
artmııtır, Orta Avrupada girigtiği polL 
tika taarruzu muvaffak olur da Çekollo
vakya ve Orta Avrupa Almanyanın nü
fuzu altına girecek olursa, aradaki kuv. 
vet farkı azalacaktır. Bu vaziyette göz
ler, büyük harp içinde olduğu &ibl. 

bir defa d::Cıa Amerikaya dönmUt bu
lunuyor. 

Filhakika Amerikanın sempatiıi de. 
mokrat devletlerledir. Binaenaleyh Av
rupa itlerine ka~acak olursa, bu mü
dahale ancak İngiltere ve Frcınaa lehine 
olabilir. Fakat acaba Amerika bUyük 
harpte yaptığı &ibi, Avrupanın mUı • 
takbel harbine fiili curette kanımaık ia
tiyecek midir?. 

Amerika devlet acWnlarmm aöderi
ne bakılacak oluna, bu ıualc milıbet 

cevap vermek icap ediyor. ŞiJcaıoda A. 
merika Cumhurreiai Ru.ncltin aöyledifl 
nutük hatırlardadır. Geçenlerde Hari
ciye Vekili Hul, Aıvildc ıöyledifi bir 
nutukta Amerikanın demokrat dev -
Jetlere kar§ı sempatisini varih sCSderle 
anlatmrıttr. 

Ayni eUn Runelt ile görilttilkten 
sonra Va§ingtonda bir nutuk iradeden 
hariciye milıte~n Sumner Welı de, o
toriter devletlerin tayyare bombarc:ıım. 
nma kargı vaziyet almak latememelerinl 
takbih etmigtir. 

Diln çıkan gazeteler de Nevyork 
Taymis ıazetesinin bir baımakaleıln • 
den bahsediyorlııır. Bir hulasası ajanı tı· 
rafından verilen bu makalode Nevyorlı: 
gazetesinin, Avrupada bir harp çıktıfı 
takdirde Amerikanm bitaraf kalmıyaca· 
ğmı yazdıfı bildirilmektedir. 

Fakat bu sözlere rağmen, Amerika -
nm mUıtakbcl bir Avrupa harbine iıti
rak etmek istiyeceği çok filphelidir. A. 
merikanm f aıistllk aleyhinde oldufunu 
•e Japonynnın Uzakşarkta, Almanya· 
nm Orta Avrupada ve lt<'1yanm da b
panya:da takip ettikleri siyaseti Ameri
kalılann takbih ettiklerine şliphe yok
tur. Fakat beğenmedikleri bir siyase. 
ti takbih etmek i~in söyledikleri söz -
terden Avrupada çıkc.ıcak bir harbe iı
tirak edecekleri gibi bir mana çıkarma
malıdır. 

Bilakis Amerikanın mUatakbel bir 
Avrupa harbine kanşmak iıtemedifine 
dclıilet eden sarih vaziyetler vardır. 

Amerika, henUz büyilk hwbe ittirakin. 
den doğan hayal sukutunun tesirlerin· 
iden kurtulmamııur. Ve bir defa daha 
harbe sürüklenmemek azmi, mayıı 1937 
tarihinde akdedilen bitaraflık kanunla
riylc ifade edilmiştir. 

Amerikanın büyük harbe aUrüklen -
mesinin sebepleri göz önünde tutularak 
yapılan bu kanunlara göre, bir harp çı
kar çıkmaz, Amerika muharip devletle 
rin Amerika piyasasından para lıtikru 
etmelerine mani olacak. Parası pctin o. 
!arak tediye edilmedikçe harp Jevan
mmı aatmıyacak. Amerikııılılar, muha
rip devletlerin gemileri içlılde seyahat 
etmiyecekler. Bu demektir ki, Amerika, 
kendisini bir defa 1812 ıenesinde İn

giltere ile, bir defa daha 1917 senesinde 
Almanya Ue harbe sürilkliycn bitaraflık 
haklan tlzerinde durmıyacaktır. Ameri
kanın Avrupaya karp vaziyetini izah e. 

HARER - Abam IJ08ta9' 

JWn~AllmlM. 
lngiliz efk8rı
ur1ıur1ıiyesinin 

diktatörü 
Coın R ~yt'ln aleyıntaru • 
rı, onun DngDDDz efkS\ıro
umumnyesnıne hAlklm ol· 
du~unu, bulfila hakka blUl· 
ıunmadağnını DOerı sürdl
ycrOaıır 

Londra radyosu müdürü, 
radyo evine bir damla ıçkl 
girmesine kat'iyyen müsa
ade etmiyor. 

-:4 ı 

lngiliz cfkln urnumiyeslnln dlkta. f hend.lsti. Fakat r:· • 
töril... Fransa için silô.h J . A 

Demokrat bir memlekette bu isim almak için Ameri- ~ 

İngiliz radyo idaresinin mUdüriine ve- ı kaya gitrniq ve bu Co>ı R.eyl'e 
· riliyor. Ayni zamanda kendisine ''rad- işte okadar büyük radyo Napoly01m 

yo Napolyonu,, adı verilen bu adam bir muvaffakıyet da diyorlar 
Con Reyttir. Ona bu aert manalı isim. göstermiştir ki, meıuleketine döndüğü la işine vermiş olmasını teslim eder
lerin verilmesine hakikaten bir sebeb zaman mebus olmuş; daha. sonra kabl. ler. Con Reyt radyo evinin her §eyi 
vardır. neye girmiştir. Başvekil Aristid Bri. ile yakından alakadardrr ve en ufak 

Onun. radyo işlerini idarede göster. yan kendisini ~k sever ve takdir e- i§le bile alakadar olur. 
diği sıkı disiplin bu eöhretl temin et- derdi. Onu kendisine en yakın arkadaş B. B. C. istasyonunun spikerleri bU. 
meye kısmen yaramıştır. Fakat, onun yapmıgtı ve birçok siyasi meselelerin. tün dünyada meşhurdur. Bilhassa, her 
hakkında ''diktatör" vasfını tenkid i. de onun fikrini alırdı. gün havadisleri okuyan ve çalmııcak 
çin kullananlar da çoktur. Bunda ke- Lui Luşör harbden sonra.ki hemen parçayı haber veren spiker, sesi en 
limenln Biyasl manası da yer almak. her Fransız kabinesinde vnzüc al - güzel spiker olnrak tanınmıştır. 
tadır. mıştır. Hatta son zamanlara kadar Al- Beş~nci Jorjun öıilm haberini 

Avam kamarasmda b~k mobua- manyada Doktor Şahtm mevkiine ben. dünyıtytt bildiren o idi 
lar Con Reyt't casuslukla bile itham zer bir mevki alarak ikttsat ve mali- Con Reyt ·radyonun temsillerinde 
etmiglerdir. Bundan başka radyo u. ye diktatörü olmak Uzere idi. fakat de birçok defa rol almırJ olduğu gibi, 
mum mUdUrUnUn, radyo idaresi Uzc- ömrü vefa. etmemiştir. bir gece, scııin1 bUtün dünyaya bir ha-
rtnde bu kadar sıkı bir blkimlyet kur. ismi en çok dilde dola~&.n ber vererek de radyo dinleyicilerine 
ması da oiddetle tenkld edilmiştir. Jt dam duyurmak nasib olmu§tur. 

Buna rağmen, Con Reyt eenelerden- Huv<ır ve LU§Ör gibt, Con Reyt de Bu, tngilb~ kralı betincl Corc'un ö-
beri B. B. C. Clngillz radyo idare > bugUn mUhendl Ukten, yüksek blr IUın haberJydf. 
nm başında bulunmaktadır ve bakimi- mevkie çıkmış ve mcshur olmuş bir O akeam, B. B. C. istasyonu, her 
yeti, yahut İngilizlerin tabiri ile, dik. simadır. Hattlı. İngilizler onu Lord radyo merkezi gibi, on beş dakikada 
ta.törlUğU bUtUn kuV'\.'etile devam edi- Klçnerden sonra memleketlerinin ismi bir, kralın sıhhati hakkında malfunat 
yor. en dilde dolapn adamı sayarlar. veriyordu. Biltün İngiltere. hatta bil. 

Con Reyt radyo dlktatörlUğilne mU. Haktknte.n, her hususi toplantıda, tun dünya, radyo başında, kralın her 
hendislikten gelmietir. Kendiaine, al • her sofra b&gmda. onun ismi hatıra a.n biraz daha öllime yakl~tığı habe
yut 8ıfatı bir an için kabul edilir&C, gelirdl. ÇünkU, Londra radyosu bava. rini alıyordu. 
bu mevkle onun mesleklnden gelen iki dls veya. konser vermeye başlayınca En son olarak, B. B. C. spikeri kra. 
devlet adamı ile mtlkayese olunabilir. Con Reyt'in lsml alda gelmemek kabil lın can vermek Uzere olduğunu bildir-

Bunlardan biri e!!kl Amerikan Cum- değildir. mişti. Vakit, geceyarısına geliyordu ..• 
hurreisl Herbert Huver, diğeri de bU. ''Diktatör,, U tenkid etmek için fır- Ondan beş dakika sonra, radyo, 
yük Fransız diplomatı Arlstid Briya- sat bekliyenler de bu radyo başında kralın öldüğünü haber veriyordu. 
mn en yakın arkad&.D ıola.n F'ransız kendilerine malzeme toplarlar. Mese - Yalnız, radyoyu dinliyenlcr bu, ö
mUhendisl Lui Lusördür. ıa., radyo siyasi bir hadise hakkında IUm haberi veren sesin, biraz evvel • 

Herbert Huver maden mUhendialycU mahimt verirken, bunun bitaraf olma. kinden çok değleik olduğunu f arkot
ve cumhurreisliğine, daha ziyade ka. • dığını eöylerler. Aleyhtarları onun as- mielcrdi. Bu, herhalde, spikerin tees.. 
rakte.rlndeki dUrUstlilk ile yükselmiş.. keri bir ruh vo disiplin sahibi bir a.. sUrUnden ileri geliyordu. Hakikaten, 
tir. Bu karaktertnl da.im& muhafaza dam olduğunu teslim ederler, fakat kralın ölllm haberini veren seste çok 
etmia olan Huver, ınemleket idaresin- siyasi görtieU olmadığım ileri sürer- milteessir bir eda vardı .• 
de de mUhendisllkteki riyazi zekA ve ıer. Öyle zannettiler. Fakat tein h&kika-
dirayetinl kullamnretır. Con Rcyt'in, radyonun havadis neş- ti euydu: 

Lut Lu§(Sr de umumt harb ba~ladığı riyatına ne dereceye kadar tesiri var. Kralın sıhhati hakkında her on bce 
zaman kimsenin tanımadığı bir mil • dır? Bu, eilphesiz ki, doğrudan doğru- dakikada bir malumat veren spiker 

den diğer bir kanun oda 1934 senesi ilk
bahannda yapılan Conson kanunudur. 
Amerikaya borçlu olup da borçlannı te
diye etmiyen devletlere ait hazine bono
larının Amerika piyasasında satılma

sını meneden bu kanun harpten sonra 
Amerika ile İngiltere, Frmsa ve İtalya 
araa.ında çıkan urun bir alacak verecek 
ihtilafının neticesidir. 

Harbin ıonunda Amerika lngiJtere. 
den bir milyar, Fransadı:'l'l sekiz yüz 
milyon, balyadan da dört yllz milyon 
İngiliz lirası alacaklı çıkmıştı. Alman
yadan tamirat parası olarak alacklı 

oln bu devletler, kendi alacaklarını tah
ıil edemediklerini bahane ederek Al. 
merikaya olan borçlarım da ödemediler. 
Conson kanunu da Amerikanın lngilte· 
tere, Fransa ve ltalyaya kartı mukabe. 
lesidir. 

Nisan 1934 Conıon kanunu Ue mayıı 
1937 bitaraflık kanunu, Amerikanın 

1 

Avrupaya kar§ı vaziyetini &arih ıekilde 
ifade eden iki vesikadır. Bu iki kanun 
mer'i oldukça Amerika kamoyunun Av· 
rupayr ikiye ayıran zümrelerden de
mokrasiler hakkındaki ıempatiaine rağ
mr.n, mu surette harbe iştirak etmesi 
yakın bir ihtimal olarak kabul cdilcme.ı. 

A. Ş. ESMER 

ya olan blr müdahale değildi. Fakat, başkaydı, öldUğU haberlniyee ba kası 
aleyhtarlarının iddialarına göre, Con vermişti. Bu, bizzat ''efkArı umumiye,, 
Reyt idarede, ayrı ayrı radyo merkez. diktatörU, L<mdra radyo evinin Napol
lerinin mildlirlerine, spikerlerine, mil· yonu Con Reyt idi. 
bendislerine, katiblerine. temsil heye· ''Napolyon'' bu fevkali.de gecede 
tine kadar herkeae h~lmdir ve on • bütün kararglhını seferber bir hale 
lar, bu hakimiyeti üzerlerinde hisset- koymu1'tu ve kendisi bir kumandan 
tikçe daima onun istediği gibi çalış • gibi, bir an oturmamıştr. 
maktadırlar. Sarayla radyo idaresi arasında tele. 

Hakikaten, Con Reyt ''Radyo evi,, fon mütemadiyen isliyor ve her on 
nde herkesi çok sıkı bir disiplin nl - beş dakikada bir doktorların verdik
tında bulundurmaktadır. Hatta, tabi- leri tebliğ radyoya, oradan da halka 
rin en muvafık manasıyla, birçok nok. bildirillyordu. 
t~larda kraldan fazla kral taraftarlı- Spiker, on ikiye çeyrek kala son 
ğı etmektedir. haberi venni7 ve biraz sonra gelmek 

Mesela, lngilterede içki yasağı za • üzere, mikrofonun başından ayrılmış. 
manında, kraliçe Viktorya., adamları- tr. Bu sırada, telefon başında ''Na
m kaçakçılığa ve ıahtekArlığa. alıştır- polyon" bekliyordu. 
mamak için sarayın alt katında onla. l(ral Corc'un ölüm haberini almak 
ra mahsus bir büfe a.çtırdığı ve bura- da bu tarihi eahea. naaib olmuetu. .• 
da içki sattırdığı halde, Con Reyt Derhal mlkrof onun bqına g~tl ve 
Londradaki •'radyo evi,, nden içeri bir dilnyaya. bu haberi verdi. Sesi titri • 
damla içki girmesine müsaade etmez. yordu. Hakikaten mUteeaairdi. Çünkü 
Radyo evinin yüzlerce memurunun her saattcnbcrl ayak tlstUnde ve hey~ 
gUn sabah akşam yemek yediği lo. can içlndeydl ve çUnkil kralı 1even bir 
kantasında ne bira bulunur, ne şarab, lngilizdi. 
ne de diğer herhangi bir ispirtolu :iç- Con Reyt'fn aleyhtarlan ondaki 
ki... kral taraftarlığının f a.zl& olmaaını, 

Bu fazla müstebid idaresine ınuka- din sevgisini, muhafazaklrlığını ten -
bil ''diktaötr" Un aleyhtarları bile o. kld ederler ve bunlarla İngiliz efk~ 
nun çah§kanhğını, kendisini canla. baş umumiyesinc hiıkfm olduğunu, buna 
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Milletler Ct.miyetınin 
mesuliyeti 

A SiM US, llatu11daki Milletler Cutıi. 
11eli komisyoııunvn çevirdiği ogun. 

fardan bahsr.derek diyor ki: 
"Acaba'.'dilletler Cemiyeti Hataya ıön_ 

derdıaı kontrol komisyonunun hav5nla:ra 
~ıRmayan bu tanı harekellndeki mcsuli_ 
:veli kendi üıertne alacak mıdır? Almıy:ı. 
caksa hu cemiyetin Hatay komisyonunun 
bilaranıkla teıırt mümkün olmıyan hare. 
ketlerini takbih cltnesl Hizımgelir. Ak~i 

takdirJe TOrkl)enln Mileltler cemf)•etl 
içinde ıizıı olorok kalması milmkün olmı_ 
yacıık ocmcktir.,. 

CUM'iURIYBT 

Hatay davası 

Y UNUS N,tDJ llatav mculesi etrafın. 
da ıunlarz va:ıuor: 

"Bugünden yarına muhtemel kanlı halli. 
ıselerin bizi uzağa sürükliyebilecc#lnl dü
fÜncrek en ciddi vnıiyellerden biri mu"o
cche~inde bulunduğuınuzn katlyetle kani 
olmıılı)ıı. Ona söre her zamandan ziyade 
ciddi davrannıoğo mecburuz. Hususile ken 
di hariciyemizin şimdiye kı.ıdnr dostluk 
teminatlarıno inanarak hükı"ımet Te mille. 
ti ümitle hnyol arasıtıdn uyutan siyasetine 
artık bir nihayet vermek ltiıımdır. Bize 
gıırbdon ck~eriya hayal getirip lnki5ıırlar 
hlcllren bu si:r:ısetin bir JHırça kenara çe. 
kilcrek biıt haklaklle karşı karşıya bırak
ıııa,ı sırası iyiden iyiye gelmiştir., , 

"Bu münıı~ehetle vaziyetin bizi şimdiye 
knclar içinde yüzdüğü scy:rnl mantı~a asla 
tahnınmülil olmadıaını ehemmiyetle kl)·de 
delim ,ve perdeyi bir ucundan kaldırnr1k 
herkesi hakikatle yüzyüze buluııdurm:ık 
ıuret ile ,u kısa l11hı '\'erdinı: 

Ifatııy meselesi Türki;re ile Fransa aro .. 
ıındo bir rne~eledir. EAer Fransa ile Tilr. 
kiye onun hnl şekli (}zerinde anloşmn(!a 

cidden karar vermişlerse bunu ü~ be' cüm 
lelik bir muhavere ve muhabere lle tahak
kuk ettirebilirler, ve bu takdirde Millet .. 
!er cemi} etinin Hatay lşlle uğrn$masına 
hiçbir seheb knlmatnış olur. Elıer Fransa 
bize bir taraftım anlnşrnn )1lz0 gösterirken 
diAer yandan l\lilclllcr cemiyeti mümessil .. 
lerlnln llatayd:ıki hezeyanlarına taham
mül ediyorsa bu blorz da bunu kendisinin 
Myle l51emeslnden ileri ReJlr. O halde 
PrAn"a ile aramızdaki ihtil:H devam edi. 
)'or demektir. Bu1tünlerde tebtrfht ..,.,.; .. ı 
'"r"lı: tek nokıanın bundan lhAt'f!t nMtt~ 
nu açık söylemeliyiz. Yalnız Franliayıf' de
lil, slyaoıeti bitip tükenmez mantık oyunu 
sanan herkese. TOrk mllletl bu tOrltl o:run .. 
lorla avunmaktan kanık nmıştır. Biz sabah 
isllyoruı artık. Uıun geceler afyon yuf.. 
muş uyku ml<ptelllarınn haynlı olıun.,. 

TAN -
inkılabın kadını s AB/11.4. ZEKER/l",1 ya:wor: 

"Kadını köle sayan, kadının kabill)0et .. 
ltrini kökünden inkAr eden, kadının yal
nız etine buduna, ıözüne kaşını kırmet 
•veren, annlıAını, analıAınnı haklarını çll
nlyen, ebedi eglr te!Akklslylo kadını lıtlı. 
mır eden bir devirden gellyoruı. Kafes 
ve pc~e bu dvlrclerln senıbo!OdOr. 

İçinde yaşndıitımıı devir, kldıuı tabi
atın, cemiyetin, tnııanlılın verdlll hakla1'1 
ıanıyıın devirdir. Sabiha Gôkçıa, ba flaJu .. 
llp devrinin yırattı~ı kadındır. Hır m• 
lelte sılron, her meslekte kabiliyetini lıblt 
eden dllnya kadınlarının yınındı, TOr1' 
ktıdını da her mesleAe girmek, n ber ınes 
leklo kıblllyct 116~tcrmek ,oıllyte, tertkkl 
ve tckftmlllde cinsinin clellil, clnı farlu 
olnııksııın insanın, ceml)'elhı Ttrdlll ıu. 
kişııf lmklınları dahilinde tekhmnt etıill
nl lsbnt etmiştir. 

Bu illbarla Sabiha Gökçen, Te lnlullblll 
yaratııitı kndın, göklerin bir meııafesindeD 
diğer blr mesafesine delil, bir devlrdeD 
bir de•lre ıeçen, geri bir cemtret hudut.. 
tarını, inkılaptan aldıih hız Ye kuvvetle •· 
şan bir tayyarenin ı>ilotudur.,. ......,..., 

da hakkı bulunnı&dığmı ileri sUrUyor .. 
lar. 

Hakikaten, Con Reyt, İngiliz r&ll1° 
idaresinin şefi olmak itibariyle, a)'IP 
zamanda dahili ve harkl siyaseti k~ı
laması l!zımgelen bir p.hafyetüt'· 
Bilhassa bugün radyo bir fikir nifl'" 
ri halindedir ve siyasetteki rotUnil ıı: 
kes Uoslim etınektcdlr. Bilhass&• 
panya harbinden sonra, Avnıpada;:;:. 
pışmaya ba§lıyan f lklr gnıptarı 
yoyu kendilerine en kuvvetli bir 1'°' 
paganda Aleti olarak kuııamyortar• ' 
Radyo harb·nde duyulan 
Jazel dümbelekleri 
lngiltereyle ltalya aru:rd•Jd ~: 

yo harbi,, de henUz hatırıarda4U'· 11 
ya, Arab Ulkelerfnde lngills n~. 
kırmak için 9ark memleketlerfDe tta 
ben vo onların lisanlyle rıefl'lfl )lr 
bulunmaya başlalllıştı. fngtt~,,., 

_.. D•camı '~· 
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20 HAZlttAN - 1938 

Bir gence 
mektu,o 

- Fahir h'e-

G ENÇLlK gazetesinin üçüncü 
sayısmda sizin ve iki arka

doşınızın lnsan mecmuası hakkındaki 
~·azılarınızı okudum. Altan Sunar'ı ta. 
nırım; Ahmet Atcş'lc sizi bilmem ta
nıyor muyum? llniversitc gençleri a. 
rasında kendileri ile birkaç defa ko
nuştuğum ve gördüğüm zaman mem· 
nuniyet duyduğum halde adlarını da. 
ima hatırlıyamadıklarım var. Belki 
siz de onlardan birisiniz; öyleyse "ta
nımıyorum,. dememe kastetmediğim 
bir mana vermeyin. unutkanlığımı ya. 
şıma bağışlayın. Mektubumu size hita
ben yazıyorum, çUnkü siz makalenizin 
bır yerinde bana telmih ctmi~siniz. 

Üç yazıyı da okuduktan sonra ilk 
hissim şu oldu: sizlerde hem büyük 
bir nahvet var. hem de izzeti · nefis 
yok. Bu hükmün ağır olduğunu bili. 
yorum. onun için izah edeceğim. 

Üçünüz de, yaşınız icabı henüz ye
ni olan bilginizle pek iftihar ediyor ve 
hiç şaşmaz hakikat yolunu bulmuş bi. 
rer insan edasiyle söz söylUyorsunuz. 
Nasıl anlatayım? sözleriniz henüz ki
tab kokuyor. Bunda hem bir nahvet 
var. hem de nefsinizden bir şüphe gö
züküyor. "Biz, kitablardan aldığımız 
kuvvetle söylüyoruz, kendi kendimize 
bir şey ileri sürmeğe cilret edemeyiz,. 
diyorsunuz. Biraz silkinin, kitaplar 
karşısında böyle secdeye varmayın, 

düşünün ki insanı insan eden okuyup 
öğrendiklerinden ziyade, kendi kendi
ne buldukları, kendi kafasından çıkar
dıklarıdır. 

Nahvetiniz var, çünkü her şeyi ken
dinize, kendi istifadenize irca etmek 
arzusundasınız: arzularınızın birer e
mir sayılması lazımgelirmiş gibi mad. 
de madde dileklerinizi bildiriyorsunuz. 
Fakat bir taraftan da kanaatkar oldu
ğunuzu ihsas edip ancak terkibi eser
lerin tercümesini, ders mahiyetinde 
bir takım yazılar beklediğinizi söylü. 
yorsunuz. Ne öyle emre kalkışın, ne de 
dilekleriniz bu kadar küçük olsun. 

Avrufjcı.lıl;um jcı.tdığı terkibi escr-
erin tercumesf; yanı nap naımtte-ıbm. 

Bilir misiniz bunun sonu ne olur7 ha. 
ni bizim - yani hepimizin - kaçmak is. 
tediğimiz Kale - l'imamü zihniyeti. 
Falan "imam" böyle söylemiş yerine 
falan Avrupalı böyle söylemiş ... Bu 
bakımdan genç dostum Altan Sunar. 
ın yazısı son derece dikkate şayandır: 
Profesör John Laird'in dediği gibi, 
Sir E. R.ay Lankester'in metafiz.ik 
hakkındaki tarifi ... lngilizce kelimele. 
rin o kadar bol kullanılması da, itiraf 
edin, Zor Nikah'ındaki meşhur haki
min nutkunu hayli andırıyor. 

Avrupa alimlerinin terkibi veya tah
lili eserleri dilimize çevrilmesin demi
yorum; fakat bir mecmuanın gayesi o 
değildir. Bir mecmuada birtakım mu. 
harrirler, gençlere veya ihtiyarlara şu. 
nu bunu öğretmek değil, bazı mesele
ler üzerinde kendi düşündüklerini a
ra§tırıp bildirmek isterler. Herhalde 
lnsa.n mecmuası için böyledir. Orada 
hiçbirimiz ders vermek iddiasında de
ğiliz; hatta belki kendi kendimize ve 
Yazılarımızı okuyanlara birtakım su. 
aller soruyoruz. 

Mesela benim '·Humanisma" adlı ya. 
zım. Siz onun için şöyle diyorsunuz: 
"Türk gençliğine humanism hakkın
da vazıh bir fikir vermek istiyorsak, 
hepimiz gibi Yunan alfabesindeki 
harfleri biribirinden ayırd edemiyen, 
kendi halinde bir muharririmize bu 
:mevzuda bir sohbet yazdıracak yerde, 
bu işin hakikaten ehli olan alimlerin 
kısa bir etüdünü,, mesela J. A. Sy
nıonds ve P. Smith'in Encyclopedia 
8ritannioa'daki Renaissance makale
sini iyi bir türkçe ile tercüme ettir. 
Sek, masum karilerimizin zihnini ka. 
rıştırmamı§ oluruz.,, Ben masum kari
lere değil, humanisma'nın ne demek 
Olduğunu bilen kimselere, memleketi
llıizde yıınanca ve latince okutmanın 
lUzumu hakkında düşündüklerimi, 
~llal'lerimi söyledim. Smith'ten. Sy
lllonds'tan. istüade edebilirim; fakat ! 
0nlard~~ ö~eneceğimi .kendi muhake. , 
nıern suzgecınden geçırmek şartile. 
(Şunu da söy1iyeyim ki yunanca bil. j 
~ernekle breaber yunan alfabesindeki 
'e arflerf ayırcJ ederim: yun anca yazıyı 
ruınU! kıraeti ile de, bugünkü yu. 
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Şehrin en işlek yolu ourn istiklal caddesinde yaya 1.·aldmnıları ve parke 7-.-ısını tamir cdilnıe1dedir. llayli bozıtlnıu§ ol!m kaldırımlar yrniden asfaltlaıı
makta ve yol <lıi::dtil 111el•f etlir. ;~ulcla 1.-i rc.~imdc bıt faaliyet götillüyor. 
Diğer resimde diin Pımgaltıda l'ıtkua gclcıı ·ııc 1ıafif geçi§tirilc11 bir ka::a~lan sonra toplanan meraklılar gö1·üWyor. 95 nu11uıra7ı Şişli - Tünel tramvayı, 
Hamam istasyonwıdan kalkaca{iı sırada arabanın kontrol kolu ycriııdeıı fırW. nıı§ ve tramvay hı::Za harekete gelerek yoldan çıkmı§, 34~! numaralı otobü· 
se çarpmıştır. Otobüsiııı çamurlıığıı parçalanmış, tranı1•ay ycıya kaldırımına çıl•arak V'ataıı gazinoswwn l•öşesine da yanmışt1r. Tramvayda bir kadın kcr. 
kudaH l>rıyılmıştır. Yaralanan yol tur. 

[ ~ IE IHI ii lrt 10 IE VIE IMllEIMILIEl~IElTIE ) 
Zelzele mıntakasında 

tetkiklerin neticesi 
Yuvarlak dere taşlarHe inşaat 

mahzur4u görüldü 
~on zelzele felaketinde Kırşehir, 

Yozgad ve ikinci derecede Ankara vi
layeti dahilinde zarar gören mmta • 
kalarda yeniden yapılacak inşaattan 

Bahkhane için 
Temiz deniz suyu 

satacak adam 

evvel arziyat noktasından bu haavliye 
en uygun binaların seçilmesi bakımın
dan yapılmasına lüzum gösterilen ve o 
vakit derhal ba§lanan tetkikler sona 
ermiştir. 
Öğrendiğimiw göre zelzelenin en zi

yade tahribat yaptığı mıntakalarda 

bulunan evlerin yuvarlak dere taşla. 
rmdan yapılmı§ olması, tahribatın ge
niş olmasır.ı tevlid etmiştir. Bu iti -

aranıyor barla bu taşlarla inşaatın o havali i-
lstanbul bahkhanesinde balıklar iki çin muvafık bir şekil olmadığı görül

senedenberi Sarayburnu önilnden ah. müştür. Bunun yerine daha başka ve 
nan nispeten temiz deniz suyu ile yı- sağlam malzemeyle inşaat yapılması 
•·-·····~•-~-..1 .... eo-·- ı-~- ..w .. - .u .. ı;.._. ~ ı~.g.örülmektedir. 
suyu bir de tam bahkhanenin yanına Fakafl:iunun yann10a ?.ehıelenfn rn 
akan bir kanalizasyon ağzıyla büsbü- fazla tahribat yaptığı mıntakalarda 
tün mülevves bir hale geldiğinden M- f eliı.ketzcde vatandaşların tekrar kal • 
sıl olan bu zaruret dolayısiyle Saray. malarına cevaz olup olmadığı ve bu
burnundan temiz su tankları içinde ranın tekrar bir yer sarsıntısına uğra
bir müteahhid tarafından her gün ba. ması tehlike ve ihtimalinin mevcut bu 
hkhaneye su getirilmektedir. Balıkha· lunup bulunmadığı meseelsi de a~Tı
nede yıkanan balıklar için sarfedilen ca tetkik mevzuu olmuştur. Bu tetkik. 
bu günde iki tonluk suyun şimdi ye- lerin neticesinin §İmdilik böyle bir teh. 
niden ihalesi için bir talib arandığı likenin görülmemekte olduğu şeklinde 
halde bulunamamaktadır. Bunun için tecelli ettiği söylenmektedir. 
tekrar bir ihale yapılacaktır. Şimdiye kadar yapılmı~ ve yapıl -

nanca kıraeti ile de okurum. Zor bir 
şey değildir, siz de öğrenin. Bir üni
versiteli için o kadarcığını olsun bil
memek yakışmaz.) 

hısan mecmuasını ~ğenirsiniz, be. 
ğenm~zsiniz, o ayrı bir iş. Fakat hiç. 
bir mecmuadan size ders vermesini 
beklemeyin; onun için ders kitapları 
isteyin, arayın. Fakat bir mecmuayı, 
içinde yazı yazanlar Hilmi Ziya Ülken 
gibi, Sabahaddin Eyüboğlu gibi ve he
pimizin hocamız Ahmed Ağaoğlu gibi 
size başka zaman ve yerlerde ders ve
ren adamlar dahi olsa, serbest müna
kaşa yazıları, birtakım teklif'ler bek. 
leyin. Mecmuayı. birtakım öğrenile. 
cck şeyler değil. üzerinde düşünüp ka
bul veya reddedeceğiniz fikirler ara
mak için okuyun. İtiraz edin, 'tenkid 
edin, hücum edin, alay edin, hatta 
küfredin; fakat onu ders kitabı diye 
değil, mecmua diye okuyun ve muhar
rirlerini • kim olursa olsun . kendiniz
den ne yüksek, n!! de aı;ağı görün. Bir 
mecmuanın muharrirleri ile karileri, 
yuvarlak bir masa etrafında oturmuş 
müsavi adamlardır. 

Numllalı AT AÇ 

makta olan yardımlar yuvaları kıs -
men harab olan ve zararları kısmi o
lan vatandaşlara hasredilmektedir. Ta 
mamen harab olan bina ve köyler i. 
cin verilecek karardan sonra inşaata 
başlanacaktır. 

ihracat nizamname
leri için toplantılar 

İhracat maddelerimizin standardı i
çin hazırlanacak nizamnamelerin son 
defa gözden geçirilerek kat'i bir şekil 
verilmesi ve ihrac mallarımızın vazi. 
yetinin, yeni ihrac mevsiminden evvel 
bir defa daha tetkik edilmesi için §eh. 
rimizde, Ankarada ve lzmirde yapıl
mnsı mukarrer büyük ihracat tacirle
ri toplantılarına ait hazırlıklar bir 
hayli ilerlemiştir. Bunlardan zevtin -
ya,;.ı, d<'ri, buğday, yapağı ve tiftik ih. 
racatçıları şehrimizde toplanacağı için 
bu hazırlıklar şehrimizde teksif edil. 
mcktedir. 

Zeytinyağ ihracat tacirleri tica11et 
odasında yaptıkları toplantılar sonun
da. bir ihraç ni1 .. amnamesi proiesi ha-

ırcnitoın amca 
geznıntt:Dde 

[stanbul limanı 
Şimdiki yerinde 

kalacak 
Yenikapı limam uzak bir 
istikbalde lrnrulabilecek 

Denizbankın bir kül halinde yeniden 
tetkik etmekte olduğu İstanbul lima. 
nının umumi imar ve inkişafı projesi 
tekemmül etmiş gibidir. Denizbankın 
teknik, işletme ve bankacılık kısımla. 
rı şimdiye kadar Umanda ayrı ayrı 

yapılmış olan tersane inşaatı, havuz -
tarın ıslahı, lstinye doklarmın inkişa
fı, limanın genişletilmesi, kömür de
poları tesisi, antrepolar ve soğuk ha. 
va tesisatı kurulması, su tesisatı ya. 
pılması gibi bütün işleri tek bir proje 
halinde Jlrogramlaştırmak ve yekdi -
ğeriyle hemaheng olarak yürütmek i
çin büyük bir gayret sarfctmişlerdir. 
Bunlardan ekserisi üzerinde yapılan 

projeler mı.:vafık bulunınıyarak yeni 
bir mevzu halinde ele alınmıştır. ~ifu
di Uzeri.nde ehemmiyetle durulmakta, 
olan ve mütehassıs heyetler tarafın • 
dan tetkikler yapılan tersane mesele • 
si de bu ~ekildedir. 
Limanın umumi vaziyeti tetkik edi

lirken, bilhassa !stanbulun müstak
bel planıyla tezat teşkil eden bir va. 
ziyetle karşılaşılmıştır. lstanbulun 
müstakbel planında, mimar Prostun 
liman sahası. olarak Yenikapıyı gös • 
terdiği malfım bulunduğundan bu 
giinkü liman sahasının ve Kuruçeşme
de yapılacak muazzam kömür depola
rının vaziyeti sorulacak bir sual mev
zuu teşkil ediyordu. Yapılan temaslar 
neticesinde anlaşılmıştır ki mimar 
Prost dahi projesinde. İstanbul lima. 
mnın şimdilik bugünkü yerinde kal. 
ması ve burada yeni tesisat yapılma
sı lüzumuna işaret etmiştir. Bu iti -
barla Yenikapıda yapılacak liman u
zakça bir istikbalin meselesi olarak 
gözükmektedir. Bu itibarla şimdiki li. 
manın tesisatlandırılması ve inkişafı 
işiyle kömür depoları inşaatı yerjnde 
bulunmaktadır. 

zırlıyarak iktısat vekaletine gönder -
mişlerdir. Şimdi deri tacirleri odada 
toplantılar yapmaktadırlar. 

Ihraç edilecek buğdaylarımızın stan 
dardı için bundan çok evvel hazır • 
lanmış bir nizamname projesi mevcut 
bulunmaktadır. Yapağı ve tiftik ibra. 
catçıları da iki ay eYYel odada yaptık
ları toplantılar neticesinde . standarcJ 
ve ihracatı kontrol nizamnamesi için 
bir proje hazırlamış ve iktısat veka
letine göndermişlerdi. 

Bundan sonra yapılacak toplantılar
da bu projeler umumi olarak tetkik 
edilecek ve kat'i karar verilecektir. 

............................ 
sanat eser~eırı.;, 

mnze dair 
lbazo ncttnar 

Ressam Zekai adında bir vatandaş, 
cihan harbi arifelerinde 1329 da "Mil. 
beccel Hazineler,, adında bir eser neş
retmiş. Sayfalarım karı~tırırken bazl 
notlar çıkarmaktan kendimi alamadım. 

• "Bundan tahminen on iki sene evvel 
,(yani 1317 de olacak). Sultan Selim ci. 
varında enkazcılar tarafından satın alı~ 

narak yıkılmağa başlanmış olan eski ya. 
pı müdebcleb bir hanenin büyük bir oda
sı nefis bir sanat eseri idi. Tavanı ve bil. 
tün duvarlan ecdadımızın ince zevkinin 
kıymetli bir hazinesi idi. Tavan baştan 
başa kabartma çiçeklerden mürekkepti. 
Duvarlara gelince: Sokağa bakan cephe
ye beş adet pencere açılmış, bunların ü. 
zerine perde kornişleri yerinde kullanıl
mak üzere ağaç oymalardan yapılmış 

yaldızlı gül demetleri ile süslenmis büyük 
kornişler yerleştirilmişti. Diğer üç du. 
vardan ikisi, pencerelerin büyüklüğün. 

de beşe ayrılmış, içine tablolar yerleş. 

tirilmiş, bu tabloların çerçe\'eleri üzeri
ne de o müzeyyen kornişlerden birer ta.. 
ne konulmuştu. Dolap, oda kapılan, pen 
cere kapakları da müzeyyen birer nefise 
idi. Bu oda~'I kurtarmak istedim. Satm 
alıp sökecek, semtim olan Osküdara nak. 
}edecektim. Tesadüfen o gün iş başıları. 
m bulamadım. lki üç gün sonra uğradım. 
Tavanı sökülmüş, duvarlan da bozulmu, 
buluum. Ameleye: "Aman yohu oyma
ları ne yaptınız?,, dedim. "O gün siz git
tikten sonra hurdacılar geldiler, iş başı. 
mız da geldi. Onları hurdacılara \'erdi!,. 
demesinler mi? Hemen iki misli para 
Yereyim onları bana satın diye hurdacı. 
lara bir kağıt yazıp gönderdim: "Efen
dim biz onlan yaktık, kusura bakma
yın!,. diye cevap geldi. Yaldızından elli 
lira kıymetinde bir altın külçesi elde et
mek için bir sanat eseri mah\•olmu~tu. 

• "Boğaziçinin Kanlıca kıyısında 
elycvm mevcut olup amcazade Hüseyin 
pa~a sahilhanesi denmekle maruf bu sa. 
hilhanenin muhafazası insaniyet namı
na gayet lazımdır. 

• "Üsküdarda Valideiatik camiinde 
büyük küçük müteaddit mah~ureler var. 
dır. Bunların tavanları kırmızı renkli in.. 
ce dekora~yonlarla müzehhep kabartma 
saklar ve minek~ri file ve çiçeklerle mü. 
ıcyyendir. En küçük bir parçasının bile 
kıymeti vardır. Takriben on bes sene ka
dar evvel olan bir bozulma sırasında bu 
ta,·anlarm yağlı boya ile boyanması ha. 
tıra gelir! Ve işe başlanır! Bir büyük 
mahsurcnin ta\•anı yağhboyanın kurba 
m olur. Sonra her nasılsa işten anhy:m 
bir zat yetişip ameleyi işten ahkor. Diğer 
mahsureleri kurtannağa mU\-affak olur.., 

• "Abidelere bakmağa memur olanların 
pencere içlerine. kapı yanlarına, mahsu. 
re köşelerine dolap ve yatak takımları 

gibi göze hoş göriinmiyen münasebet iz 
eşya koydukları görülüyor. Duvarlar ü
zerine, pepcere kenarlarına ve iç yanlan. 
na, kapılar üzerine kurşun kalem ,.c, :'\ 
mürekkep ile beyit ,.e §iirler yazmak. 
resim yapmak da hoppalıktır. Camilerin 
son cemaat yerine \'e avlulanna. sütunlar 
arasında tahta perde çakarak odalar, 
bölmeler yapmak da çok çirkindir. 

• "Hele Beyazıt camiindeki Ramazan 
(liıi.tfcıı sayfayı çeviriniz) 

R~at Ekrem KOÇU 



DlŞARDA: IÇ)<;RDE: 

• Kmlhı:ıç ccmb·eUeri birllllne dahil S4 • Bursadan Yeniteblre ıttnaule olan 
memleket dolrselerJ, paıartc ı rilnil Lon. bazı yolcular entlkl dnta ~urter 11. 
drada acılacnk entcrnı:ısyonal konferans. rasında S.J'l'Dtllı. Narmancık ınauutut 
için ihzarı bir toplantı yapmı~ırdır. De. sahı1a lrOçOk '" eanlı hrbaler 191d11nlı 
Jcseler Amerikan Kııılhaç cemiyeti dele. 16rm01Jerdlr. 
gesi Sör Stannley ile Non'eç deleıut aL • Çatalca, Sili'Yrl .,. Yalo'fadı cetırae 
hay Meynlci reis ,.ekilllklerlne seçmlJ}er. mQcadelulne ba$bnmıtbr. 
dir. lcrıı komitesi sularının adedi 15 e • htanbul Veremle mkadtle fflllUtU 
cıkarılmıştır. dün ŞlrkeUhlyri19nln 71 aamanll ~ 

• lrlan<la p:ırlamento~una mebus sectmt rllt Boiaıda bir ıeılntl ~·•· 
dün hadi e~z cereyan etmiştir. Şimdiye •İstanbul Mlbtlu ldar.I ılJ'l~hr L 
kadar mn!Qm olan rakamlnra söre, seçim çin üç yeni nhber daba butınluttır· 
ha~kl bulunnnlann yüzde yctmiıl reye • Nafia Tekili AH c;.tlnbJ'* db Nafta 
iştirak eylemi$tlr. Reylerin tasnifine baş. milsle$an .... Nafia batmtlfettlt! U. bhtate 
lanmıştır. Netice, bu akşam belli o?acaktır. Silahl:ırala tlektrlk fabrlkulle Nafta Pla 

• P olonya ile l.itvnnya arasında demir. mektebini ve Ye$ilköy han btasyoınınu 1 
yola nıilnoknJ:itına müıedalr teknik mese. ziyaret etmi~tir. 
leler halledilmiştir. Y:ırşo\'ıı _ Kovno hııt. • Siimerbank umuro müdfirü Nurullah 
tında işli~·ccck olan ilk tren 22 haziranda Esat SOmer Anhradan plmiştir. Gelecelt 
bir tecrübe seferi yapacak ve normal mil. hatta Jkfüat Telclli ile birlikte Etrabi\:e 
nakalat nğlebi ihlitnal ay sonunda başlı. ıldectklir. 
yacnklır. • Mllteaddit cinayetler işlemiş olan Bar 

• Dün. lru;iltercdc Vudstokmiede bir ranın Dededai köyünden ~olak Huan 
f ngiliz sllnhlnnmn fabrikasında b~r amele. Samsunda asılmııttr. 
nin koğulmnsındnn dolayı, grev eıkmış Ye • Yunanistan bu sene hiııdttt !O M1l hm 
burada cahşan 600 amclc işlerini bırat. 1 _:b:.:u:.:.ltd:..a.:..y_a_ıac_•kh_r_. --------
mışhr. Ameleler coktanberi bu fabrikada.. G·ıresun ı 
ki çalışma şeraitinden gayrimemnun IÖ· 
rünmckfe idi. 1 

• Lehlstanda vunada sıovo sazetesinin h ·shanes·ınde 
öircktörü Makicvovfce bir suikast teşeb. a pı ' 
hüsü yapılmıştır. MumaiJeyhin bürosuna Bir mabkt\m lldtl, 
iki bomba atılmış, fakat bombalar, ancak 

ebcmmiyetsiı hıısan muclı> olmuştur. Ma. f klsf de 8~Jr J&rftll 
kicvicin evine de bir bomba atılmıştır. 8 
Sulk:ıst leşehbüsllnfin failleri malam de. Giresun, 18 (A. A.) - Bucün aaat 
ğildk. 7 ibuçukta hapishanede, Z .meye 

• Alınan Başkumandanlık ErUnıharbf. mahlrt\m Tunuau, 20 ter'_.,.. mali. 
ye reisi general :Keitel ve maiyeti dün kQm Kürd EıBadla Bursalı 1lraJlım br
Peşteden tayyare ile Berline dönmüşler. ... .. ı..ıa öldUrmil§tilr. ~ aat llOIU'L da 
'dir. Almanyanın Budapcşte elçisi de ıe. ~lin kon. .. 1~,;;... ,.;4te kilitli kapıyı 
ner:ıl Keitel'le birlikte Bcrline aitmfştir. ........._>L ~ 

~•L.o ..:ı:::. ... ....-=.ır:m ,,_ __ ,,_ btillılrin 
Lehistnndıı Nolhinide oturan Almanlar ~- uun. ~- ~-

Lehistan küllilr bnkanlıEfına bir istida Te. vilcutlarmı gene bıçakla deli.kdeeit et. 
rerek mczk\tr mıntnkad:ı ikamet eden 60 mişlerdir. Yaralan çok ağır o1a1lı kaı
bin Almanın almanca tedrisatla bulunan tilleriıı hayatlannd& nüm.it yoktur. 
tek bir mektebe nınlik bulunmadıklannı Cllmhuri~ müddeiumnmlffii TaUJ& 
ileri sürerek Alman mektepleri aleyhinde 
(atbik edilen tedbirlerin kaldınlmasını __ eııw_ym_uetur __ • --------=~ 
istemişlerdir. İstidada son umanlara ta- 1 n g ., , ., z efk aA "
dar mevcut 80 ilk Alman metteblndın 58 
.ıln cebren kapatıldığı ilhe edilmektedir. 

•Lehistan diyet meclisi reisi Stanislas umumı•yesı• 
Car. e..-vclki sece vefat etmiştir. Mumai. 
Ieyh üremidcn muztaripti. --·BoıttlN/ı ı İfltİU 

• Fransada reisicumhurun riy..,eti •L müddet buna mııkabele etmedi. J'aW 
tında to;>lıınnn kabinenin dün. WTİP Qle. llOlll'a O da. avn; .. kWW M411'iy&t& 1-f. 
d.iği. kararnameler, nafia işlerjne alt olmak J-

üıere 6 milyar franklık tahsisatı ihUn et- !adi. BU .iuntle, Bari (İtalya) raa.. 
mekledir. yoawıda ara.be& paller oku.Durbıı 

• Oc Amerik:ın kruvaziSrü resmi bir zi. Londra radyOSUJtda. düm'Mlek çaba • 
yarclte bulanmak üzere Havre ıeımı,tir. dığı ititiliyordu. 

• Berlin şehrinin iman için husus! bir Arabca siyaat nutuklar cıa bunJarm 
aairc ihdas olunmuştur. Rel.s namım tap. 
yaca.le olan bu daire direktörünü bizzat dxpDıda kalıyordu. 
Bitler t:ı}in edecektir. İtalya ile lncilwe aruuıd&ki bu 

sergisi ne kadar çirkindir. Cami avlusun
da dükkan ve tezgah kurarak pazar ya. 
pılır mı? Bu mabede hürmetsizlikdir. 
Beyazıt camünde kiırulmakta olan Rama 
zan sergisi başka bir yere naklolunma 
lıdır. Çirkinlikten başka, bu barakalar, 
dükk!nlar kurulurken cami harap da o .. 
luyor, kirleniyor. 

• ''Tophane çeşmesi de böyle ..• Sey. 
yar esnaf tarafından bir ticaret mahalli 
ittihaz edilmiş .. El ile dokunulmasma bi
le kıyılmıyan o nakışlı yüzüne çiviler ça.. 
kıp dükkfuı tenteleri asılıyor .. ,. 

• "Çamlıca civarında Umraniye köyün 
de bir cami yapılması l~ım gelmiş. Ci .. 
var tarlalarda taş aranın~ .. Bir tarlada 
Bizans devrinden kalma bir hayli direk 
başlıkları mermer sütunlar vesaire bu. 
Iunmuş. Bu taşlar amele tarafından kı
rılarak temel taşı yerinde kullanılrnı§ ... 

• " (Sanat eseri ve tarih vesikası ola-
rak mezar taşlarının da büyük kıymeti 

vardır. Onları da tahnöden korumalı
yız. Bunlardan koleksiyonlar yapmalı. 

dır. Mesela yeniçeri kıyafetlerine dair 
bir ldtap yazmak Jaztnıgelse en birinci 
mehezimiz mezarlıklar olabiliyor ... ,, 

Ressam Zekai, on dört forma tutan 
":Mübeccel hazineler" inde çok samim! 
bir dille, sanat eserlerine karşı gösterdi
ğimiz lftkaydiden şika.yet ediyor. 

Mekteplerimizde çocuklara esaslı, bir 
sanat terbiyesi vermeliyiz~ güZele kar§t 
hürmetkar olmalarını öğretmeliyiz. Bir 
isçinin, bir kilçük memurun da bir sanat 
e5eri hakkmda az ~k bir fikri olmalıdır. 
Yol<sa: 

• Kara Mustafa paşa türbesinin karşı. 
~ında Türk 'yapı sanatının bir §aheseri 
olan Yenicami mimarı Davut ağanın o 
nefis ''Sinan pa~ sebili,, ~ satı, şubesi 
itıhaz edilirken daima çirkinle;tirilecek-
tir! 

• Beyazıt camii a\'lusunda Ramazan 
sergileri daha yıllarca devam edecektir! 

• Beyazıttan Aksaraya giderken sağ 

''hava. harbi,, M IOD ... .,,. ile nib&. 
yet Yerilmiştir. 

Radyonun milletler arumdaki • 
nuilt vuiyetlıere aebeb olıdlıjtı ba '9&· 

ziyetlerde bUyilll rol ~ Mı- de. 
viı'de, IÜfj>IMıllia ki,, raGıomm hefmı.la 
bulunanJarm siyuet bltammJen l&-

.zmıdır. ·~ birçoklan Cm ıt.yt'in 
banu yap&madıfmı, biltkia bildi fi.. 
tirleriyl• bitim manlekete ~ ol. 
doğunu iddia ediyodar ve bunu Dlll· 

le.ket için ilerde m teltlita 191lriWle 
ıörüyorlar. 

Yine :t.parıya harbi~ ki, 
dahill bir hubde de ~ lılbiHl bir 
vazife ı:önzı,ektedir. lspaayada illi ta. 
raf halkı radyo !J81riyatJ ile lMnııJi'-ir 
ne çekmeye ve ,ehirleri, topia, tli:fUle 
propagandayla ~ ~ • 
lar. 

İngt1tere için Wlri böyle 'bir tıl1' 
mevzu l>aholamaz. ırakat, parti tık.ir. 
lerlnfu ~arpıpnası d& bir nevi dahftt 
harbdir. BiihalS& hıtfba.b malarmd& 
fazlalaşan bu m!cadete vilph..ız ki, 
radyoda da. kendini ~. 
Halbuki, B. B. C neeriyatmda, açılça 
IU veya bu parti lebinde propacancfa 
yoktur. Fakat eeçtıen BWnUim:ta. 
konferane verdirilen ki.ıaMlerin illti -
habm~~ 1ntil Cön Reyt otdukça tnm. 
?ar muayyen bir cephe almakta devam 
edecektir. 

Bununla beraber, radYo diktatörü, 
memleketteki mevküni, son gihılare 
kadar çok sağlam olarak mnb•"'u et._ .. 

miştir. Çünkü her eeydm evvel araya. 
ve Jtrala bllğl'rdrr, aaraym ve kralm 
siyasetini, asırlık mu.hafa.z.aki.rhğı 

kendisine hedet 1.:Jilmftir. Ve en. kuv
vetli kabineler ~ halü radyo 
Napol:ronumm. dl~ de'ftm.et. 
mittir. 

koldakii H~pa~ hamaırunm Oirtünde 
her. l.'aZ Babilin asma bahıı;elm kurula. 
caktlr. 
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Her akşam 

TAKSiM Belediye BAHÇESiNDE 

SAHRA YILDIZI 
BEl>RtYE AHMET Hamiyet 

SAZ HEYETi 
KF ... ~N: NOBAR, CEVDET. 
KANUN: AHMET, tSMAl t. 
ltLA.RNET:Ş()KllO 

PtY ANO: ŞEFiK 
BANÇO: ABDt, ŞEVKET. 
KDIENÇE: SOTIRt DARBUKA: H. TAHSIH 

OJrarzcular: AGYAZAR: CELAi,;, MUSTAFA ÇACL.U. YAHYA. 
BAYANLAR: ıV\DlFE, AYDA, DORDANE, SAADET. "AZMiYE. 

Bugün saz 5,30 da b••••r 
Te&eftıa: "377S 

Amerikanın 
1 numarala 

halk düşmanı 

IHatayda askeri heyet
' ler anlaşamıyorlar 

Nevyork 18 (A.A.) - Amerikan 
polia doıyasmd& bir numaralı halk dilt
mam olarak byıtlı bulumn, 1915 den 
beri 100 dc!aklan futa tevkif cdiJip 8 
defa muhtelif hapis cezalatma mabldlm 
olan faki Şariro bu kere turuat hın:· 
nana muJaalil harekette buhıııdulund.aıı 
dolayı yeniden üç Hne hapse mahkilm 
edilmipfr. 

Bu hükmü 11eren hakim, Şarironun 

a. tıllılikcli 1'• eıı vahli insan katili ol
dujunu kaydetmiı, fakat cin.ayetlerinin 
delili mevcut olmamaıına binaen ken
diaioi ancalı: b5yle barü bir cezaya mah 
kQm cttliinden dolayı milteeuif oldu· 
junu hUküm tonunda beyan etnaiıtir. 

~ Ba~ar&tı l ln.clü 
Türkiyede balunan. Suriye emLlki mıe--
aeleainin hallini iatiyenler bile 't'Udır. 

Türk ve Fraıwz ukert hcydlcd a.
raunida.ki kol:WJIUlarda. Hataym. t& 

mamiyeti müllriye4rinin miifterdren te
minat altına alınması: kararlattınlmıı 
bulunuyor. Ancak, heyetler. dabiJt au· 
yifin iki hükt1met nkeri tarafın~ 

mü1tereken teftlmi hasuıaa.da bir türlü 
anlaımıya vzıramıyorlar. 

. Av 

M.alUmd.ur ki, CmC\rre •n'aftJIMI 
ınucibince. lütayın aaayiı ve inzibatı, 
Tüwlr•ePnaau uktti.nm milften• 
amaaı ahın.dadır. Fraııaı~lar, dalıilt L 

ayip: keneli aak.erlui.yt.e temin; cttildai 
bnaatindedtrler n Türk askerinin. Ha· malzemesi taya ainncsine lüzum (ÖnrWyOdar . 

Frann:ı aakerl heyeti b'1 kuudırriJI,. 
Maliyet fiyatına 
halka satılacak 
Ankara, ıs (Hum) - Bolu. 

saylan 1smail Hakla Umıan kara 
avcılığı kanuınma ek olarak huırla· 
dıjJ tekli&i lUcliM taı .. ua etJailtir. 

de iırar ederken, Hataylda .ıultim .,,. 
tazyik eski Jiddetiyle deftDI ediyor. 
Sariyt'ye 1-lh Hama.na nahiyesi hwlu. 
duna yakııı bvlune Hatay köykriada 
Tiri listn:üıe yuılınhır trAü akın.
mu11ar •e tar,i.i. altma alınnqludıı: .. 

Suriye, Cenevreye mi mDra
caat edecek ? 
A.ııtaky~ 17 (A.A.} - Anadolu. A· 

jansmm hwnw muhabiri bilcliri~: 
Suriyeden gelen ıuetelerin nqti

yatı. komisyonım &flya. ım &ldıiı H 
nwnanlı tebliğj pyritürk partile. 
rin aeflerine tebliğ ettiiini meydana 
çılıarmaktadır. 

EBaaen komisyonun bu tebliği iptal 
et.mediii. bundan. sonra çıkalı teblii
lerin numaralarından. aalqılııy«. 

Fillıakik.a nq:-edilen mütea~ teb
lifin numarası on bettir. Suriye p
zeteler~ Suriye hük.Umetin.iıı artık 

flDIMrler cı. a• ıUAhı olarak •ullam- Franaya değil. kontrol ko:mi~onn 
luaktır .. Bu tifeklerie lmllamJacak nun :aevzııu ·bahiıı H uumara.Jı tebli
maı.m. ve eepıne d~ av mal~ pne dayanarak Cenevreye ıaüru&at 

Bu tUlif.e güre avlaama silllı ve av 
Jı~ yardim.ile ve ica.bmda 
taaıd& yapla.caktrr. lCar& avcılığı 
bzıuauım htmı81 maddeeinde yuıiı 
bütün hayvanlar tüfekle aYlanacak
tır. 8 ka.Jibradan 36 kalibraya bUr 
~ ft Jrarwan atan ditz ft )'h9i% 
Mmh:ya w namhm '1G 18JJtim•tnden 
~ t>tnıamak ve. ni...,Ularr 300 
metreden ileriye ayrılı bulıınmamak 
~le ve S.8 milimetredea U.S "'.ti· 

limetnı)' tadar fiteklere m.ah8ua ve 
Ga: yivaia veya bir yivli çitte ve t.k 
namlılL 8iWılarla 6 ve 9 milimetrelik 

olacaktır. ' etmesini taniye ediyol'lar.-
Meıalek.eıtimia hariçten getirilecek • Tlirk~do bakkma indlrllea 

kıymetli,, cıina av köptld«i 2~ MM 

mOddetl• ve a'V' tfae.lderi n kcmmlari- alır darbe 
le môanalarr her tiirlü: ~dm Te Antakya, l7ı (A..A.) - A.ud'1bt A..· 
güm.riik rMminden muaf olacaktır. jaumın hu.ttllli muhabiri lrildiriyer: 
Barut.,. MÇma uıkerf fabrikalara Komiayonı 1tftrettiii 18 num.nlı 
maleldufu fipt u.ırme naki~ maaraf t:eblijCM nüfus dairelerinde hentla il
ıan illw.ile ahaliye ..aı.,..ıctzr. leriııi bitirmemiı olanlarla ecnebt 

'ftfet: ve tuzaktan gayri vasrtalar· nıemlcketlerden gelecl.erin ımıaıııele 
la aTlltnma): JU&k olMalt, k11tlar için kağıtlarını 18 tariJıine iadar ttmtiet
tuzak ıwıt~caktır. Balln hila- meleri bildirilmiştir. a 
f ma hareket edenlerde 25 liraya ka- Bihlerce kiınsenin müracaatı için 
dar para c... alm.caktn-. ftrilen- bu· miflıietin bu kadar az fıı· 

müzakerede bulunduğu anlaşılmtfhr. 
Suat Davız, Bone ile g(Sı1ltlfi 
Pariı, 18 (A.A.) - Hariciye Nuı· 

n . Booe buiün Türkiye büyük e~iıi 

Suat Davaızı kuul edettk uıun bir mü 
ilk.atta bulunmuttur. 

· Silllılı çeteler tepil olUDQO! 
Haleb, 18 - Suriyeda va bunda. 

'Nrklıer aleyh.İlle propapnd.aya bqlı
yan Fraıusular, timdi de •illblı çete. 
ler teekiline ve bun1a.n Hataya yol.lap 
maya. ılı'ipnif}erttir. 
Vekil .. • IMyellDla fo..&ial6de 
toplaritnı ı 
Bafvekil ceısı Bayar, dün l\~ k.o. 

yunda .,trasile bir ıeziıı.ti yapmış. akpm 
yemeiint Dem klübünde yeraittfr. 

Şelırimizde. btıhmarı Veiiller ~
nin, fevtattıie bir toplantı: yaparalr Ha· 
tay meselesini mmuete eCmesi muht~. 
mel a,örilmektedir. 

Surlyeda 

32 idam 
mahkumu 

FraDS1ızlar taralıodan 
affedlldt 

Berut .. 19 C:A. A.) - Fransa Slf ko
mieeri SUriye &ükumetine yaptıfı bir 
tabliide Fransız kıtaatma. kartı mit. 
aellih mukavemette ouiundulTanndan 
dolayı idama mahkbı edilen 32 Sari· 
yelinin Franaız • Suriye muahedesi. 
nin akdi lir.erine hıırlJiye nezaretfnce 
aff edild.iğini bildirmiştir. 

Muhiddin Üsttlodat 
Atlnada 

At.ina, 18 (A. A.)' - bUnlnıi ~ali
si Mtıhidditr tiatüm:hli bqtiıı -.t lf 
efe Tcmkari vapuru ile Pirey9 p1mil 
.. YUnanist:andaki Hctmeti emumııfa 
miMfiri ol&cağt At.in& vaffiJf ~ 
ne.. Atin& ve Pire beledfye niılltri " 
belediy& meclisleri azuı taratmdtm 
brplaıımlfbr. 

Mlıfridclin üatii.Mai' bun.da altı 
giiıt blacak ft belecny. bııitfll.tmm 
mesain tetkik eytfyecatır. -

o 

Dan gelen se,yahlar 
D6i1. ubaılı,, tebrimiae AliMn ~ 

cm.&: bir TnuıMt4AntiJd• ta.,. J'Üı A· 
merbmlt,. Alman 8eJYft. ı•lmit*ir. 

tutması Türkün hakkına yeni fakat l••••••••lliı•~•-• .. 
ağır bir darbedir. Çünkü bu tebliğde o 1 r iT...:. 
istibdat ediTenler yalnız TUrfderdir. F. 1 88 .... Jr8 

SaH thr., fiil ıeJürde pr:in:t:ilft' 
yapm.ıalardır. 

Bu lafta içinde iki: Tranmtıfttik 

!ah lihla.nmuaa bine yalan wyyah 
ıetiıecelııtir. 

AhHlyet mtlmealllerlle ... R&ıtbn Miifehaauı 
zakere Herstıa .-w mL l tlDı ı 
1i ac)dbe, ll (~) - udato Ar . ,. ..... B ' 1fp. Blilbkdlnık Nılliı--

jaumm buaust muhabiri bi~: _.... .. ._!Ad .,....,, 
Büro reiıinha bu sabah kayıt maame.. Net. a.ıaı 
lesini tatil d.ınedeıı öııoe ekalliyet rw•••••••••••
ı:rıiimeeaillerile arı bit daJdll& bdar 
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Zieaat 
938 tütün 

ekamı 
TUtUn W'aat mıntakalannda 938 

sencai zeriyatma. başlanmıştır. 937 
nıa.suıu tUtünlerin kısmı küllisinin iyi 
fiatlarla satıldığmı gören ekicUerin 
bu sene bilhassa, Ege mıntakasında 
Gavurkay. Akhisar. Muğla, MilAs ha. 
\'alisinde geçen seneden fazta, diğer 
noktalardaysa takriben yUzde ylrmi 
nispetinde noksan r.eriyat için huırhk 
larda bulunulduğu anlqtlmıvtır. 

lzmir: 
lzmirde, bidayette dikim, ya.ğıflı 

havalardan dolayı biraz gecikmişse 
de, son gUnlerde bu vaziyet tellfi o • 
lunmuştur. TiitUnler çok iyi ve temiz 
bUyUmcktedir. 

Menemende mahsulUn 600 bin kilo 
olacağı anlaşılıyor. 

Dikilide bin hektar araziye tUtUn di
kilmiştir. ~ ' "ada 650 bin kilo tUtUn 
elde edilecejl;i Umit olunııyor. 

F~çada 500 bin, Torbalıda 800 bin, 
Bergama.da 2 milyon, Sivrihisarda 250 
bin kilo tütun yetişeceği tahmin edil
ınektedir. Bu suretle, lzmirde yeni 
tnahsul 937 senesinden yUzde on nok. 
san olacaktır. Dikim işinin biraz ge
cikmiş olmasına rağmen tUtünlerln 
geçen yıldan daha iyi olacağı, kır ve 
kırtaban tarlaları tütüne tahsis edil -
?niş olan ôdemiete bu sene çok nefis 
lllahsul elde edileceği umulmaktadır. 
Bu mmtakada dikim işi tamamile sona 
ernıi§ ve h:ıttn ikinci çapalara bile 
başlanmıştır. 

Muğla: 
Muğla mıntakasmda ekilen arazi 

lO.oon : !;tardır. 'l'tılımin edilen mah
suı m!ktn.rı 6.000.000 kiloya yakın . 
dır. Bidayette fidcliklerden az mik· 
tarda kök çilrilktü:tı görülmüşse de 
60n··a sıcakların tesiriyle alman ted -
birlerle bu arıza bertarak edilmi~ir. 
nurada da nıahsul temiz yetiemekte -
dir. 

Manisa: 
Nefsi Mn.nisadt. mahsuliln ge~en ae. 

lleden biraz noksan olarak 2 milyon 
Jt~•;!bclıı.cağı t~lnnil\ cdilmolt~dir. 
Uıtım ıaıerı bltmeK zerenır::nıt • 
1 

.. c esaslı bir hastalık yoktur. Tur· 
gutluda ekim sahası geçen seneden 
:vilzde on noksandır. Fakat, mahsul bir 
ntilyon kHoyu ge~eccktf r. lstihsa!Atın 
fazla olması yağmurlardan ileri gel -
ll'li§tir. Dikilen tUtUnler iyi tutmue • 
tur. Şimdiye kadar bir arıza görülme
lrıiştfr. 

Akhisarda fazla yağan yağmurlar • 
dan dolayı istihsali.tın geçen seneden 
Yüzde yirmi fazla olması ihtimali var
dır. 

Geçen sene mahsulü 587,50 kiloydu. 
'!'arlalarda esaslı haatahk görillme. 

tkli~tir. 

Alaşehirde 200 hektar ara.zi hamr
lanznıştır. 120 bin kilo kadar tütün 
elde edileceği anlaşılıyor. 
Uşşakta ziraat sahası g*n ~ • 

den yüzde ktrk noksandır. Mahsul 
l'lliktarmın 125 bin kilo olacağı anla-
8ılrnaktadır. 

1 
Salihli köylerinde 500 hektar hazır

anrnıştır. Burada da havalar yağışlı 
Yllz bin kilo fazla olacaktır. 
gittiği için mahsul geçen senekinden 
Aydın. Sındırgı ve Ayvalık havali • 

~inde de zeriyat takriben g~en seneki 
adar yapılmaktadır. 
Bursa: 

1 Ner~ı Bursada tık tahminler mahsu
ltlln gec;en eeneden noksan olacağı mer
b eıındedir. Dikim vulyeti hakkmda 
n~ne kadar eld~ edllen malfun&t he. 
Jt· rnlktara dair bir fikir edinmeye 
an detıidfr. 

<ııtnegölde 400 hekta.ra yakın tutun 

25 llrnfştir. Mahsulün geçen seneden 
<! O bln kilo noksanla 4 00 bin kilo ola.-
ağı anlaşılıyor. 

lı. ~. l\:cmnlpaşada zeriyat sahası 75 
ektardır. 

lıitGenılik, Yenişehir, İznik ilk hazır -
larıa meşgutdUr. 
'rrabzon: 

Y ~etsı Ttabronda 300 hektar arazi. 
~e lUtUn dikildiği tesbit olunmuştur. 
~Ulathane ve Pazarda zeriyat gesen 

nekf kadar olac:ıktır. 
'l'aşova: 

\• ~tlrada fideler yetişmektedir. Ha
fJla a:r hidayette fena gittiği için yeti
aun fidelerin tarlalara aktarma işi he. 

t batiamıetır. 

HARER - Aksam aostas7 

(~iEsiE~I 

Sıhhi -ırndad 
hastahaneleri kurmalıyız 
Kapısına getirilen bir yaralıyı 

••yerinıiz yok,, diye geri çevirmeğe 
hiçbir hastahane idaresinin 

hakkı yoktur. 
Evvelki gUn 

Çarşıkapıda bir 
tramvay kaU!ı 

oldu. İhtiyar bir 
kadın ba§ından 

ağır surette ya
ralandı. Kendini 
bilmez bir halde 
imdad otomobili
ne konarak hasta.. 
neye götUrUldU. 
Yarım saat son· 

ra biçare kadı. 

nm vaıiyetini öğ
renmek için götU· 
rüldUğU hast.8 • 
neye telef on et
tim. Aldığım ce -
vab gu oldu: 

bi bir yığın mese
le zavallı yaralıya 
acele bir yardım 

yapılmasına ma. 
~ nl olur ... 
1 Biçare insan 

yapılacak müda
halenin bir an ge. 
cikmesl yU.zünden 
belki de hayatını 

kaybedecektir. Ya 
hut da bir an ev
vel yardıma. koeul· . 
m~ı onun baya. 
tını kurtaracak· 
trr. Fakat ne fay. 
da, iş olacağına 
varır. Bir insan 
hayatının kur • 

- Kafatasmda 
bir çatlak bulun
muı muhtemel • 

TJculd hü]ti4!: paralar sar/ederek Mylc gii::cl 1ınsfaııclcr yaptırıyor, .. bu~
laı a Uit iki ti!ı~ de imdadı sıhhi 1ı.astancsine ilJvc etmek herhalde gıu; bıt 

tul mas tsırf bir te
sadüfe bağlıdır. 
Talii var da h'er §ey değildir 

dir. Vaziyeti çok ağırdır. Kendini bil. 
mlyor. Hastanemiıdo yer olmadığın -
dan §imdi kendlelnl baf]ca bir hasta.. 
neye göndereceğiz, fazla taf silUı ora
dan alabilirsiniz! .. 

tek bir yer kalmamış olabilir. Fakat, 
yaralı, hele ağır bir yaralı geldiği za
man hi~bir doktor, hiçbir başhekim 
bu biçareyi "yerim yotur., diye geri 
çevirmemelidir. 

şey uygun gelirse ne ill, yoksa fela. 
ket muhe.kkaktır ... 

Halbuki biz, hepimizin başına gele. 
bilecek f elfiketler karşıamda, yan 
müspet bir yardım istemiyoruz. BiltUn 
medeni dünyada olduğu gibi, bUyUk 
eehirlerimizin hcpeinde, bilha118a ıs -
tanbulda, her saat, her saniye bütün 
teşkil!tıyla hazır, imdadı sıhhi has. 
taneleri açılmalıdır. 

Hayret ve teosaUrden ıatıp kalmış
tım. T<>k kelime söyllyemeden telef o. 
nu kapadım. 

Nasıl i§U bu ... Bir kaza Mtictemde 
kafatası çatlamış, ölUm halinde yar&
lı bir vntanda3, bir devlet haataneai, 
içtimat yardım teşkllltına bağlı bir 
mUeaııese taratınd&n: 

Hastane idaresine düşen vuif e, 
doktorlardan başlayıp, ihtiyaç kar§t
sında ic::.b ederse, bütün müstahdemi. 
nin yataklarını yaralılara. vermektir. 

lnsaniyot, medeniyet ve hekimlik 
vazifeleri bunu icab ettirir. Öyle ki, imdad otomobill veya her

hangi bir vasıtayla yaralanmış, kaza
ya uframıo bir vatahd&f: ''Acaba 
)".8. va.r mt, yok::ntt? dok~ buluna.c&k 
nw. ~jye QU6~\Umedeg!J!Qi!\ı bu baş. 
taneye götilrülebilsin ve hut.Anenln 
kapısına. getirilen hastaya, bit saniye 
blla kaybedilmeden derhal tıbbt mu -
dahalo yapılabilsin. Yoksa bugünkü 
ftei'aita göre, kazaya. uğradığımız u.. 
manlar; canlarımızın kürtul:rntun, has
tana ldtırecllerlnin merhametine ve te 
sadUflere bağlı kaldıkça, "vah bizim 
halimize! ... ,, demek lA.zımgeliyor. 

Geçenlerde, yine bu sütunlarda, a
şağı yukarı ayni mevzua temas etml§. 
tim. ... - Yerimiı yok! dlyo kapı dışarı a. 

hlAu~ . ...,_. .... -~ -.---..__.._~- ~ 
Bu; dUnyanın hiÇbir yerinde görtıı. 

nıemiş, işitilmemiştir. 

l•~llA~d~ ia}~~J.&eı:i bi.r 
zihniyetle hareket edilmesi bana. ga-

Ayakta bir hastaya, bekliyebilecek 
bir adama: "yerimiz yok!,. denebilir. 
Fakat, anı bir kaza neticesinde kendi. 
ni kaybetmiş, ölüm halinde za.vallt bir 
yaralıya ayni sözU söylemek, affedil
mez bir kabahattir. 

rlb geliyor. Devlet bu işler için para 
harca.maktan çekinmiyor, yeni yeni 
hutaneler, klinikl~r açıyoruz. Fakat 
yaralılara, derhal ve nıUspet yardım 
etmek için tcskilAtımız pek noksan ... 

Bir hastanehin biltUn yata.klan doL 
muş, koğu~larmda. hasta <>tJalarında 

Sıhht tmdaa otomobili y~tişir, ya
ralıyı alır, hastaneye götUrUr, fakat o 
sırada, ya hastanede y~r yoktur, ya. 
hut da doktor meşguldUr ve bunun gf. H ABER ot 

P r enses EO Dzabet 
kuşlarla konuşuyor ı 
1 NGILlZ veliahtı prenses Eliubet, kusları çok se

ver. 

Prensesin tatillerini geçirdiği Vindsor malikanesinde 
hususi bir kuşhanesl ve burada binlerce kuş vardır. Hem 
de ne kuşlar? i>ünyanın her tarafından getirilmiş, renk 
renk eşsiz sevimli mahli'tklar. 

Prensesin en bUyUk nıerakı, kuşlara konuşma 6ğret.rne .. 
ye ufratmaaıdır. Kanath arkadaşlarJyle saatlerce ba.,bq& 
kalır. Bitip tükenmek bilmlyen bir sabırla ya.va~ yavaş 
kuşlara söz söyler. 

Eliz:ıbet kuşlara dair yazılmıı birçok kitablar da oku. 
muştur. 

* Çingene Kralı v e 24 
kaıruUı r a kibi 

B 1RKAÇ gUn sonra çingene kralının tahta çıkışının 
ilk : :mei devriyesi kutlulanacak. DUnyanın her ta· 

rafından gelen binlerce çingene, krala. S3dakat yemini odc
cek. 

Çingene kralının mevkii aağla.mlatmıi görünüyor. 
ÇUnkU kralın en bUyUk rakibi olan Dabrovski mevkuftur. 
Bu adamın suçu, 24 kadınla birden evlenmesidir. 

~ 

M eçhul Dşça abidesi 
~ UDA~EŞTE belediye dairesi Budapeştede meçhul 
l;;;;I is~ı Abidesi dikmeye karar verml§tlr. Şimdi bele. 

diye dairt>si abidenin yerini aramakla meşguldUr. 
Bu, ycryilzündc dikilen ilk meçhul işçi abidesi olacak. 

tır. 

GiüırüDtüyü azaotmak 
lçDllil 

~ARİS belediyesi, yeraltı &imendiferlerinin çıkardığı 
r- gürültüyU azaltmak için imkanlar aramaya başla. 

mı§tır. Raylar sökülerek altlarında seal boğacak bir tarz
da beton tahkimat yapılacak ve rayların bitişik yerleri de 
yeni bir sistemde eklenecektir. .. 

H o roz c:Söğüşıü davası 
1 NOlLTEREDE Landişir civarında Haktorp kt>. 

yünde 'önUmUUlckl hafta l~rslnde b3.$hyacak bir 
dava bUtUn tngiltcrede merakla beklenmektedir. 

Bu dava, horos döğüştürmenin men'i hakkmd~ •·Ha.y. 
vanları himny~ cemiyeti., tArafmdan ikame edilmi&tir. 
Horos döğllştürme adeti Landişirde yüz scnedebberi mev
cuttur. Bu döğilşleri hayvanlara eziyet gibi telakki eden 
cemiye!:, mahkemeye başvurarak bunun men'ini istetnlş
Ur. Davada suçlu olarak döğUşlerin yapıldığı kahvehane 
nin salıibi, köyün belediye reisi ve ileri gelenlerinden 41 
ki§i bulun.maktadır. 

İt'ı.gl!terchin birçok yerlerinden horoz döğüşü merıı.klı. 
!arı bu köye gclmi3ler ve 100 e\·lik minimini köy, büyükçe 
bir kasaba halini almıştır. 

* Oınıaot ı <dlefa e vle n e n 
VARŞOVA polisi Yanina Dembuka isminde bir ka

dını yakalamıştır. Bu kadın iıim değiştlnnek ve 
sahte \'esikalar kullanmak suretiyle Lehiatarun ayn ayrı 
tehirler1hde on altı deta evlenmiştir. Bu evlenmelerden 
yalnız ÜQ tahsi bogaıuna ile neticelendiğinden bugün Ya· 
ninanm 13 kocaeı vardır. Bu kadın evlendikten llOtıra bir 
kaç ita.ita kocasile beraber ya~amakta ve gUnUn birinde 
erkeğin yükte hafif, pahada ağır netıi varsa alıp iavuş. 1 maktadır. 1 
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:J.aateü 
ArtDstDeır IMlDÇllMl 
evnenırueırmDş? 

.. : 

Diyor ki: 

Buna, biribirle. 
rinl sevdikleri 1 -
çin veya herkes 
niçin evlenirse o
nun için, gibi bir 
ccvab verilebilir. 
Fakat, onlar ı n 
her işlerinde, bir 
sır olduğu gibi, 
bunda da bir sır 
varmış ve bunu 
bize .Adolf Menju 
ifşa ediyor. 

41Artlstler1n evlenmesinde en bUyük 
amilin biriblrlcrini sevmeleri olduğu. 
nu mu zannediyorsunuz! 

Aldaruyorsunuz. Bizim evlenmemiz
de başka bir sebeb vardrr ve bu, pa. 
radır ... Para, para, para ... 

Bir erkek artist, kansı olacak artis
tin parasına. göz diktiği için mi evleni
yor unnettJniz! Bunda da aldanıyor. 
sun uz. 

Hayır, bi7.lm evlenmemize sebeb, 
kendi paramızı kurtarmak arzusudur. 
Daha doğrusu, biz çok ağır bir vergi
den kurtulmak için evleniriz. 

Bu, bekarlık vergisi değildir. Ame
rikada, böyle bir vergi yoktur. Fnkat, 
bek'ar artistler için daha §iddetli bir 
kanun vardır:: "kazancımızın yüzde 

yirmisini hükumete vergi olarak veri. 
yoruz. Bu kazanç vergisi evlenince 

yarı yarıya azalıyor. Çünkü, Kelifor
niyadaki bir kanun rrtucibincc bir ada. 
mın kazancının yarısı karısının sayı
lır. 

Bu vaziyete göre, şöyle bir misal a
labiliriz: 

Farı.edin ki ben senede 60 bin ingL 
liz lirası kazanıyorum. Yergi olarnk 
bunun 12 binini vereceğim. 

Yine farzedin ki evlendim. O zaman 
ne olacak? bu paranın yarısı, yani 30 

bini karımın sayılacak. Bu, ka..ta.nç 
değil, servet mahiyetinde görUldüğü 
için, vergiden nıuaftrr ve ben yalnız, 
geri kalan 30 bin liranın vergisini Vc
recefim ki, bu da 6 bin ingillz lirası. 
dır. Bu suretle, evlendiğim takdirde, 
senede 6 bin Ura eksik veriyorum; ya
ni 6 bin lira. daha kazanmış oluyo-

hım. Bundan başka, dahrı. bir çok ver. 
gller de varoır ki, artistlerin kazanç-

larını hemen hemen yarı yarıya indi. 
tir. Artistlerin o kadnr ~ok para ka
zİ.ndrklan halde içlerinde henUz bir 
tnilyoner ~ıkmııdığınn şaşarsınız. 

Bunda ~şılacak bir şey yok. Çün
kU, size rı.rtistleriıt. yalnız kazandıkla. 

rını söylerler, ellerinden alman parayı 
söylemezler. 

Hele masraflarını hiç hes&ba kat -
mazsmız. Bi:r. zavallı artistler kendi • 
mizden fazla başkaları için çalı§ırız. 
Mesela, hepimizin maiyetinde çalışan 
en aşağı beş kişiye ihtiyacımız var • 
dır. 

Bunlardan biri hizmetçi, biri ahçı, 
biri erkek hademe, biri bahçıvan, bi
ri de 5ofördUr. Bunların ücreti, evin, 
otomobilin, bahçenin muhafazası i~ln 
edilen masraf senede beıi bin ingiliz 
lirasını bulur. 

Sonra, hepimiz mantar gibi yerden 
bitmi§ insanlar değiliz. Ailemiz, ana. 
mız ve babamız, hısım ve akrabamız 
vardır. Bunlara bakmal< lUım. BUylik 
adam olduğumuz için hepsi bizden bir 
gey bekler. 

BUtUn bunlara bir d~ IUkS yaşamak 
zaruretini ilave edin. Meşhur bir ar
tlstsiniz, hemen her a.y yeni bir elbise 
yaptırmanız lazım. Çok masraflı yer. 
leı"df'l ya.şıyacak, yeylp içeceksiniz. Ka 
dm arkadaşlarınıza hediyeler almak 
icab eder ... 

Götilyot'Sunuz ki, bir artist a\'UÇ 

dolusu para alıyorsa bile, yine tıvuç 
dolusu para harcamaktadır. 

Misal olarak aldığım senede 60 bın 
lira en ytiksek üarcttir. Bu parayı nn

cak erkeklerden Vilyam Pavcl, Corc 
Raft, kadınlardan da Karol Lombard 
gibi birinci sınıf artistler alır. 

Bahsettiğim masraflarsa her artis
tin cebinden çıkması zaruri olan pa. 
ridır. Bu vaziyet karşısında artisti • 
rin, senede 6 bin lira kadar bir para 
ktırtamıak için evlenmelerine hcrhal. 
de hak verit8inJz ... ,, 
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Yazarı: Gerald Kclton -15- Çeviren: F. K. 

Arkadaşımızın bıraktığı evrak 
bizi canilere; kadar götürebilir 

Güssi sevindi. Denisten bir papara 
bekliyordu. O intihabını tas\•ib ettik. 
ten sonra artık mesele kalmamış de· 
mekti. Dostunun ellerine sarıldı: 

- Çok teşekkür ederim aziz dos
tum. Hayatta hiçbir şey beni bu ka. 
dar sevindiremezdi. 

- Aşkınızı genç kıza itiraf ettiniz 
mi? 

- Yo! bunun fırsatını bulamamış
tım. Hemen şimdi gidip söylerim. 
Gitmcğe davranmıştı. Denis, genç 

kızın etrafının kalabalık olmasından 

istifade ederek onu alıkoymağa mu • 
vaffak oldu: 

- Bana zamanı değil gibi geliyor. 
Sizin yerinizde olsam daha sakin bir 
muhiti tercih ederdim. 

- Bu kız beni şaşkına çevirdi. 
Hakkınız var. Evlenmek için konso
losa müracaat , .. , mem lfızım değil mi 
Den is? Bu gün her şeyi tanzim ederiz 
ve yarın evleniriz. Ne dersiniz? 

- Evet ama bakalım madmazel 
Bedruşka ne diyecek? hele onun da 
fikrini alın. 

Güssinin gene neşesi kaçtı. 

- Acaba razı olmaz mı? 
- Vallahi bilmem. Fakat bu iş bel-

ki de sizin tasavvur ettiğinizden daha 
güç olabilir. Güzel bir kız evlenmeye 
karar verdikten sonra istediğini seçe
bilir. 

Bu, Güssinin o zamana kadar hiç 
hesaba katmadığı bir noktainazardı. 
Güssi evlenecek genç kızlar için iyi 
bir kısmetti; zengindi ve me~hur bir 
aileye mensuptu. Bcdnışkaysa hayatı. 

nı kazanmak için vücudunu teşhir et. 
meye razı olmuş bir kızdı. Evlenme 
teklifini sevinçle kabul etmmıi gerek
ti. Fakat Güssi, Denisin tecrübesine 
de inanıyordu. Onun böyle tereddüd 
izhar etmesi için bir sebeb olmak ge
rekti. Epey düşündükten sonra: 

- Pek acele etmeseydim daha iyi o. 
lacak galiba. Dedi. Acele davranır • 
sam işi bozmam ihtimali de var. E\·
vela kendimi sevdirmeliyim. 

- Böyle yapmanız daha iyi Güssi... 
Şimdi gelelim diğer meseleye; diin 
akşam söyledizleriniz üzerinde düşün
düm, haklısınız. Mordavntın intika • 
mını almak için uğraşmalıyız. 

- Nihayet dediğime geleceğinize e. 
mindim! 

Denis devam etti: 
- Bana kalırsa evvela zavallı arka

daşımızın eşyasını toplamalıyız. Bı -
raktığı evrak, kağıtlar ve saire ara . 
sında bizi canilere kadar götürecek 
bir iz bulmamız mümkün olabilir bel. 
ki ... 

- Fevkalade fikir! 
- İyi tatbik edilmek şartiyle evet. 

.Bunun için de size muhtacım. Bütün 
eşya polisin elinde. Bu adamlarla uğ
raşmanın hoş bir şey olmadığını bili
rim ama başka çare de yok. Sizden ri. 
cam şu: poils müdü~lüğüne müracaat 
edip Mordavntın bıraktığı ne varsa 
satınalın; üzerinden çıkan elbiselerini 
kitaplarını, kağıtlarını, hatta diş fır. 
çasını bile ... En ehemmiyetsiz görü -

nen bir şey hazan mühim bir ip ucu 
\'erebilir. 

Polisten bunları almak kolay iş de
ğil ama, siz kurnazsınızdır, becerirsi. 
niz. 

Bu iş Güssinin hiç hoı:;una gitmi • 
yordu. Fakat Denisin mahirane kol -
tuklayışı tesirini gösterdi. 

- :\e isterseniz yaparım. Fakat si
zin yapmanız daha iyi değil mi? siz 
fransızcayı iyi biliyorsunuz. 

- Hayır, sizin yapmanız lazım. Ba. 
kmız niçin? Montekarloda intihar va. 
kaları, kumarhane için çok fena bir 
reklam olduğu cihetle daima ört bas 
edilir. Her kış burada en aşağı bir dü
züne adam intihar eder, fakat hiçbi • 
riııden :.ıaıu:edilmez. Bu sebeble sizden 
sonra bu sefer de ben zabıtaya müra. 
caat edersem çok fena karşılanmam 
muhtemeldir. Halbuki sizi tanıyorlar, 
ailevi nüfuzunuz olduğunu biliyorlar. 
Sizi memnun etmekle gürültünün önü. 
ne geçeceklerini bildikleri için arzu -
nuzu derhal is'af edeceklerdir. 

- Hakkınız var. Bu işi ancak ben 
yapabilirim. Merak etmeyin. 

- Derhal gitmeni zmuvafık olacak
tır sanırım. Geç kaldığınızı behane e. 
demesinler. Bu akşam istenilen meb • 
lfığı verirseniz yarın eşyayı alabilirsi
niz. 

Güssi istemiye istemiye oradan ay
rılarak memur edildiği vazifeyi yap . 
mıya gitti. Denis onun pot kırmak hu. 
susunda elinden gelen gayreti göstere
ceğinden emindi. Fakat ne !;are ki baş. 
ka birJsini gönder~ek ipıkanından 
mahrumdu. lı;i talie terketmek mecbu. 
riyetindeydi. 

Esasen :Mordavntın eşyaları arasın
da ınua:nnıayı halletmeye yarar bir 
şey bulcağma da Denis ihtimal vere
miyordu. Bu eşya, Mordavntın ölüsü 
meydana çıkmazdan önce inceden in -
ceye tetkik edilmiş olmak gerekti. 

Maamafih Mordavnt meharetinde 
• bir adamın vesikaları mümkün merte. 
be az yer tutar bir şekle soktuktan 
sonra hiç akla gelmiyecek bir yerde 
saklamak çaresini bulması da akla u. 
zak gelecek bir ihtimal değildi. Onun 
bir defasında bir müstahkem mevki 
planını bir çift küpe içinde saklamaya 
muvaffak olduğunu biliyordu. Düşman 
taraf da herhalde bunu nazarı dikka
te almıf:l olacaktı ki, Morda\'ntın oda
sını kiralamakta istical göstermedi. 
Şık ve güzel bir kadın için Mordavn
tın odası nekadar berbat bir yerdi. 
Ah! ne diye kadınlar bu mesleğe bu. 
runlarını sokmuşlardı? hele bu ka • 
dm ... 

Cigarasını içerek düşünen Dcnis 01-
ganm bulunduğu istikamete bakma
mağa itina gfü;teriyordu. Olga ise ona 
yaklaşmaktaydı. N'ihayet gelip masa
sına oturdu. 

- Demek ~l. Rige size benden bah. 
setti. Niçin daha evvel bana söyleme. 
miştiniz? 

- Evvela hakkınızda bir fikir edin
mek istiyordum. 

- Edindiğiniz fikir benim lehimde 
mi? 

~nıııımrJmrnınınıw1CE1ınam1~TIJoam• ... 

- Henüz bir fikir edinmedim. Da-
ha tetkik etmem lazım. 

- Size fırsatını veriyorum. 
- Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. 
- Hayır alakadarım. 

- Niçin alakadar olduğunuzu sora-
bilir miyim? 

- Hay hay. İ7.ah edeyim. İki gün i. 
çinde iki defa tehlikeli vaziyetlerden 
iki kişi sayesinde kurtuldum. Tesadü. 
fc bakın ki bu haliıskarlarım biribir
lcriyle gayet samimi dost. .. Şimdiye ka 
dar böylesi başıma gelmemişti. 

Denis gülümsiyerek mukabele etti: 
- Sizin hesabınıza bunun bir iti • 

yad haline gelmemesini temenni ede
rim. 

Erika bu mukabeleyi tuhaf bulma. 
dı. Sabahki neşeli genç kız şimdi de. 
ğişmişti. 

- Tesadüfü garib bulmuyor musu
nuz? geçen akşamki hadise hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Denis, kim olduğunu Erikanm bil
diğini anlamı~tı. Genç kız şimdi ken
disinin oynadığı rolü bilip bilmediği. 
ni öğrenmeye çalışıyordu. Tuzağa düş. 
medi: 

- Güssi çok iyi davranmış. Sözle
rine bakılırsa bir madalyaya hak ka
zandığına hükmetmemiz Iazımgeliyor. 
Hakikatte ne oldu? 

- M. Rig tam zamanında yetişti... 
Geceleri Montekarlo sokaklarının bu 
derece tehlikeli olduğunu bilmiyor • 
dum. 

Denis gene laf karıştırdı: 
- KUssi iyi !:OCUktur. srze ferta hal

de aşık olduğunu anlıyorum. 
Genç kız başını önüne eğdi. Mırıl • 

dandı: 

- Bizim buradaki vazifemiz müm
kün mertebe fazla adamı kendimize a. 
şık ederek müesseseye müşteri celbet. 
mektir. M. Rigi de kendime 8.şık et -
mişsem müessese için ne mutlu! 

- Affedersiniz. Böyle bir şey söy
lemek aklımdan bile geçmedi. Sanıyo
rum ki sizinle evlenmek arzusunda. 

Hiddetten kıpkırmızı oldu. Denis i. 
itiraz edeceğini sanıyordu. Fakat o bir 
an durduktan sonra: 

- Kabul edersem ne dersiniz? 
- Ben mi söytiyeceğim '? Benim 

söyliyeceğim hiçbir şey olamaz. Size 
böyle bir teklifte bulunacağından e • 
min olabilirsiniz. 

- Ben vaziyette bir kız için Vikon
tes Vitley olmak ne !ieref! 

- Çok sevimli bir vikontes olaca
ğınız muhakkak ... 

- Buna nereden hükmediyorsunuz? 
- Bu zamanda bir çok delikanlı 

küfvü olmıyan kızlarla evleniyor. 
Güssi sizinle evlendiği l ıkdirde böyle 
bir §ey mevzubahs olmıyacak. 

- Ona mesleğinde yardım edebile
ceğime mi kanisiniz? 

Bu sual Denisi büyük bir meraka 
düşürmüştü. 

- .:\lesleki mi? diye sordu. Güssi. 
nin bir mesleki olduğundan haberim 
yok. 

(Devamı var) 

ylizün sapsarı olmuştur. Demek ki köstebekler gibi yer altın. 
dan çalışmalarını anlatarak beni evliliğe imrendireceğini sanı. 
yorsun! bizim özene bezene, inceden inceye düşünerek kurdu. 
ğumuz hulyalar seni en sonunda oraya mı vardıracaktı? Blua
daki manastırdan çıktığımız zaman üzerimizde masumiyeti
miz parıl parıl parlıyordu, elimizde de silah olarak 1.ekanın en 
sivri ok;arı vardı: eşya ve alem hakkında sadece nazari olan 
bu bilginin hançerleri demek ki sn na karşı döndü! 

Çt.• viren : iNi tYJ ır tYJ o o aı !hı 
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Vaı~a\Uil: Ma Sa 

Karımın çırpınması, boğazından 
f ışkzran kan bir türlü gözümün 

Ön ünden gitmiyordu · 
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de bu şüphe-}en, bu üzüntüden kurtu
layım, deduh. Bir bahane ile karımı 
d<·~a götürdüm. Etrafta kimseler yok
tu. Ona sordum: 

- Sen babamla yatıp kalkıyor, ona 
karılık yapıyor muşsun. Babam seni 
bana değil, asıl kendisine almış, doğru 
söyle ... Yoksa seni öldürürüm!. 

Sert sert yüzüme haykırdı: 
- Sen çıldırdın mı? Deli mi oldun? 

Bu ntısıl 13.f !.. İnsan baba sile çiftleşir 

mi? ... Babanı isteseydim, senden ev
vel cna varırdım. 

- Ona varamadığın için benimle 
evlenmişsin. Köyde hep öyle diyorlar. 

Köy 13.fı olunca ş:ışırır gibi oldu. O· 
nun bu şaşkınlığı bana, fenalıklarının, 
kötü hallerinin duyulmuş, anl<ışılmış 

olmasından ileri gelen bir şaşkınlık gi
bi geldi. Fena halde hırslandım, karıya 
hücum ettim, ıdöğmeğe başladım. Ağ· 
ladı, tepindi, kötü köti! söylendi. Ara 
da bir : 

- Sana varıpti."ı dayak yiyeceğime, 
keşke babana varaydım da kaymak yi· 
yeydiml 

Diyordu. 
Bu söze büsbütün kızdım, sinirlen

dim, kan kafama hücum etti. Yanımda 
çifte vardı. Ateş eıJeyim, dedim. Silah 
sesinin işidileceğinden korktum. Bir
denbire yt'ıde, el kadar ve çok ince kop
muş bir çakmak taşı gözüme ilişti. E
ğildim, aldım. Sonra k<ı:ının üstüne atıl
dım, yere yatırdım .. Boğazına kuvvet
le sürtmeğe başladım .. Kadın çırpmı-
yor, ht'"'Ca zının ..,.""" tıa 1,V'S:n~" ıucnuM_tcu, 

~kıran kan, yüzümü, göz~mü kızıla 

boyuyordu. 
Karım can acısiyle çırpınırken, ben 

bir yandan keskin taşı habire sürtüyor
dum. Boğazından zorla çıkan hırıltılı 

bir sözii güçlükle anladım: 
- Ba"la bu işi Fatma etti, Frıtma .. 
Nihayet çırpıntı çırpına öldü. Bir ke

nara çektim .. Göl gibi kan akmış, çu
kurumsw bir yere birikmişti.. Cesedin 
üzerine taş yığdım. Çiftemi aD:hm, kö
yün yolunu tuttum. Akşam olmuş, hava 
kararmıya başlamıştı. 

Eve girdi:r. .. Bab••:n beni yalnız gö-
rünce sordu: 

- Kız nerede?. 
Sert sert cevap verdim: 
- G:tti istersen seni de .cnun yanına 

göndereyim. 
Babam şaşırdı. Şimdiye kadar ben -

den böyle sert bir cevap alma:lığı için 
yü.r.ünden hayret ifade eden kır:şıklık -
lar peyda oldu. Sonrı:ı bütün dikkatiyle 
beni başt~n aşağı süzdü. Yüzümün el
lerimin kan içinde olduğunu görünce 
şa~kınlığı büsbütün arttı Korkunç bir 
hal aldı. Gözleri adeta dışarı fırlamıştı. 
Elleri titriyordu. Acele acele sordu. 

limde idi. Dağın yolunu tuttum. Aks 
tarafa gitmek isterken ayaklarım gün 
düzh.(i yere, karımın ölüsünü sakla.d 
ğım d·ığa gidiyordu. Oraya gideyim, di 
ye. adeta arkamdan itiyorlardı. Var 
•dım oraya .. Bıraktığım gibi, kimse gel 
memiş .. 

Yaz gecesinin serin rüzgarı sersem 
liğimi giderdi. Oradan uzaklaştım. Sa 
baha kadar yürüdüm. Bir ormana gir 
dim .. Epey yol kesmişim. Gündüz yel 
çıkmadım .. Orman içinde dolaştım, eli 
mi, yüzümü yıkadım .. Otların arasın 

girdim .. Baygın !düşmüşüm .. Aradan n 
kadar zamıın geçti, bilmem. Çok acı bi 
sesle uyandım. 

- Bana bu işi Fatma etti. Fatma .. 
Karımın can verirken söylediği son 

söz .... 
Deli gibi kalktım.. Karımın çırpın 

ması, boğazındr•:ı. fışkıran kan bir türliı 
gözümün önünden gitmiyordu. 

Bu söz, bende yeni yeni şüpheler 
yandırdı. İmam öldü:Cten sonra,, Fat· 
m~nm babama varmak istediğini, baba• 
mm almadığını h<•tırla:lım. Şüphelen • 
dim. Hemen karar verdim : 

- Oldu olacak, Fatmayı da öldüre• 
yim.. Sonrası ne olursa olsun 1. 

Ormandan çıktım. Köyün yolunu t 
tu:n.. Kafamda tas<ırlamıştım .. Muhak· 
kak Fatmayı da öldürecektim.. Yorul• 
muştum. Düşe kalka gidiyordum. A· 
yaklarım, gayri ihtiyari karımı öldü~:lü• 
ğüm yere doğru gidiyordu. Oray<) yak• 
laşırken, ' köpek sesleri işittim. Arka· 
_ • ...,,..,..., Dır ı .. ~ııu uct~ırT!P..,:ll~r. "4-"' 
sesleri duydum .. Dağın dirseğini1 d(). 
nünce köylüler ve jandarmalarla k<.trşı
laştım .. Artık iş clacağma varmıştı. Ge· 
ri kaçmıya bende kuvvet, kudret kal· 
madığı gibi imkan da kalm<•:nıştı. 

Jandarmalar beni yakaladı. Kazaya 
gittik. Oradan da bur<•ya geldim. Mah• 

keme idama karın verdi. Mahkemed 
Fatma karının sözlerini söylemedirrı·• 

Çünkü yemin etmiştim. Yalnız baba• 
mın karımla yattığını, k<onmı da bunun 
için öldürdüğümü söy]cı;:lim. 

işte yaptığım cinayetin hikayesi..• 
Sen bana bir akıl öğret, ben nideyim?· 

Bana, bu herifi teselliden başka ya• 
pacak bir şey kalm<•:nıştı. Fakat düşU· 
nülecck bir nokta var: Acaba, bu cana· 
var ruhlu herif teselliye değer mi?. 

Aciz bir kadını, keskin bir taş parça· 
siyle boğaz:nı kesmek suretiyle öldU• 
ren, ikincisini de öldürmek üzere gi• 
derken, yak·,'anan bir katile teselli ver• 
meği havsalama sığdırama:iım. vat• 
nız: 

- Fatmanın sana söylediklerini mah• 
kemede söyleseydin, cezan azalırdı· 
Temyiz edeceğin zaman, layi~1aıda Fat· 
mayı da y<'•zarsın. Bunun çok faydası 

- Yoksa kızı öl.dürdün mü?. olur. 
- Evet öldürdüm. T<ışla kestim. Ne Diyerek yanından yarıldım. 

olacak? Kayın babasiyle yatan karının NAMUS DUŞMANI "UÇ CANAVAF 1 

sonu budur?. Koğuşa döndüğüm zaman, damağa•' 
Diyerek üstüne yürüdüm. yanında üç adamla oturuyordu. üçü de 
O aralık çobanın sesi işidilcli. Babam genç, gürbüz adamlardı. Uslu, terbiye• 

çobana seslenmeğe başl<•yınca aklım Ji oturuyorlardı. 
başıma geldi. Evden fırladım. Çiftem e- (Devamı ·var) 

~••••••~oww~ ~t~Juıw.x.11mr..ılD.Jl3lıı-
yoııar tuttuk: sen, çok felsefe ve az aşk istiyorsun; bense ç~~ 

.J .. f 'sıfl• aşk, az felsefe taraftarıyım. Ben, Ja:ı Jak Russo'nun u 1 •16 
bir hoca sanıyordum ama meğer senin yanında bir çömeı bı 
olamazmı"' ". . " 

Ey fazilet mücessemi kadın~ sen hayatın ta gözleri içı~ 

Senin dünyadaki kızlar içinde en safı, melek gibi bir insan 
olduğunu bilmeseydim, bütün o hesaplarının adilik koktuğu. 
nu söyloruim. Nasıl? sen köydeki hayatına hizmet etsin diye 
1.evkleri sıra sıra biçmeğe, ormanlarını nasıl kullanırsan aş

kı da öyle kullanınağa mı kalkıyorı:ıun? Ben senin o kuru hen. 
desenin içinde yaşamaktansa gönlümün kasırgaları içinde 
mahvolmayı tercih ederim. Sen de benim gibi dünyanın en iyi 
tahsil görmfüJ kızıydın, çUnkü biz pek az şey i.izerinde çok dii
sünmüştük; fakat, y::ıvrucuğum, aşksız felsefe, yahut sahte bir 

aşk altına gizlenen felsefe, karı koca arasındaki mürailiklerin 
e:ı müthişidir. Dünyanın en abdal adamı dn, senin gül yığının 
içine rıza, tevekkül baykuşunun yu\•c yapmış olduğunu görmez 

baktın mı? ben seninle alay ediyonıın ama belki sen hak~ıs~ı: 
dır. Gençliğine bir günde kıydın, vaktinden evvel bir hası~ n· 
dun. Senin Lui şüphesiz bahtiyar olacak. Seni seviyorsa - ~
dan hiç şüphe yok -, evet, seni 81.'viyorsa, fahişelerin sır~ 7çifl 
vetleri için uğraştıkları gibi senin de sırf ailenin menfaatı 1 

se· 
~abalad·ğını fnrketmez. Doğrusu, çılgınca hovardnlıklara. ·aJ' 
beb olmalarına bakılırsa, fahişelerin de erkekl~ri bah~>bit 
ettikleri muh~kka!üır. Basiretli bir koca seni daıma at~ş \rıltl 
aşkla sevebilir ama, vücudunu bir korse içine sokmayı ıuz~Jllll' 
bulduğu gibi hayatırı da riyanın manevi korsesi içine. 5~ lJeS
yı zaruri sayım bir kadına knrııı bilmem minnettarlık hıssı 

mi dersin? hunu farkedince de, en ateşli aşk bile onu kaçmak
tan mıınedebilir mi? sen kaderin elinde oyuncak olacağıma 

kaderimi kendi elimle kurayım diyorsun. İkimiz de çok garib liyebilir mi? .(Devanu var) 
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Sonra öteki subayların, sefine SÜ\'ari. 

)erinin teker teker ellerini sıktı. Her sü
varı. Arnırala el uzatırken, askerce bir 
tanrla ısrnini söylüyor. kendini takdim 
ediyordu. Amiral her zabite: 

- Hoş geldıniz! 

Diyor, böylece denizaltı süYarilerile 
ilk tanr~masım tamamlıyordu. 

Amiral salona girdiği zaman, köşede 
oturan Çanakkale konsolosu Mister 

Palmr'i görememi~ti. Karşı,.mda bir sı. 
ra te~kil eden tahtelbahir SÜ\'arilerinin 
ellerini sıktıktan sonra geriye dönerken. 
Mirter Palmr'e gözü ilişti; süratle o ta
rafa dn'Tru }'Ürüdü: 

- Ooo, Mi ter Palmr: sizi göreme. 
miştim! ... Hoş geldiniz!... gibi mazeret 

kılıklı cümleler öyledi. Palmr'in elini 
tuttu, hararetle sıktı. sonra kapiten Bro
deyi yanına çağırdı. ona: 

- Forseye ait planların hazırlanma. 
sında yanımda bulunursanız iyi olur ... -. 
Mi:ıter Palmr'ın vereceği malumattan 
da btifade edersiniz. Oğle yemeğini be. 
raber yeriz! Sü\•ariler gemilerine dönüp 
hemen yola çıkmak için hazırlıklara 
ba~lıyabilirler. 

Dedi; 13rodey. sü\'arileri gemilerine 
gönderdi. Onlara yeni hazırlıklar için 
talimat \'erme} i de unutmadı. 12 zabit 
vali sarayından çıkarlarken. sarayın bü. 
yük salonunda toplanan amiral Döro
bck, general Sir Hamilton, Mister 
Palmr ve denizaltı filotilla<:ı komodoru 
kapiten T~odor Brodey büyük harita 
üzerinde pionlarla \'aziyeti izaha başlı. 

yan amiral Dörobekin forsa porjesini 
tetldke koyulmu~lardr. 

Forsa şöyle hazırlanmrştı: 
King Jorj. Küin Elizabet ,.e trezistibl. 

forl"k~ibl. 1 ndikatibl birinci hatta; Acean 
Nelson. Jan Dark. Bove ikinci hattt; Je
an Jak Hoseo. Didev, Golyat iki cenah 
at~ ba kınında. 

Kurnkale önlerinde de krm·azör fırkaı::ı 
üçüncü ve ihtiyat hattında bulunacak; 
ilk işaretle ateş açacak olan bu kudretli 

donanma bütün kuwetile ateşini Boğaz 
istihkamları üzerine teksif edecek; tab
Yelere göz açtırmıyacak; silindir şeklinde 

kayarak mıntakadan mıntakaya sürüle. 
cek ateş. umumi taarruza başlayacak o. 

lan ihraç ordusu kıtalarının karşısında
ki Osmanlı kuvvetlerinin üzerinde azami 
tesirini gösterecek! 

Topçu ateşi ile beraber ha\'a filosu da 
hem ateşi tara sut edecek. hem de bom-

bardıman filolarının yağdıracakları bom 
balarla donanmanın ateşine yardımda 
bulunacak. 

Ayni zamanda Tigris \'e Lezard dest. 
royerlerinin kılavuzluğu, gözcülüğü ile 

hafif kruvazör tırkası ileri atılacak; Nadi 
istikametinde temadi ettireceği hücumla 

torpil hatlarım geçecek, donanmanın ile. 
ri hareketine öncülük edecek, ona yol a. 
~acak! 

Ve ... bu hareketlerin mu\oal!ak olama
lllalan ihtimaline karşı da daha ilk ateş 
den evvel. Kumkale önlerine gelmiş bu
lunan denizaltı filotillfı.sının yarısı, 6 

gemilik bir kuwet ile, gene Franı::ız de. 
tıizaltılarından mürekkep 3 ~emilik filo. 

tilla bulunduğu noktada dalacak: deniz
altından bu tehlikeli geçidi. Akdeniz Bo

bzınr geçmeğe, t\Iarmaraya girmeğe ça. 
hşacak. 

Proje umumi olarak böyle yapılmıştı. 
\'ani Dörobekle Hamiltor.un müşterek 
fıkirleri forsa sabahı Çanakkale toprak-

larını halaç pamuğu gibi atacak bol bir 
ateş kudreti \'e, kara, deniz, hava, deniz 
altı kuvvetlerinin mü~terek akını ile ay

lardır sökükmiyen Boğaz geçilmiş ola. 
cak, bu suretle J ngiliz başkumandanı 
lora I<içnerin tasavvurları meydana ge. 
tirilmiş olacaktı. 

.. Proje, umumiyet itibarile uygun gö. 
tülrnüştü. Yalnız, Çanakkale arazisinin 

hususiyetini, \'ereceği izahatla kuman
danlara bildirmek üzere da\'et edilen <,.'a
nakkale lngifü kon ·olosu 1\1ister Pal. 
mr burada söze karıştı: 

- Projeye diyeceğim yok .. l\le:slek ih 
ti ası dahilinde \·e büyük bir incelikle 
hazırlanmış. muhakk! Yalnız, gerek de
nizden, gerek ha\'adan yağdırılacak ateş, 
eliçi kadar tutan (Kaleisultaniye) top
raklarını Alman muallimlerin nezareti ,.e 
ta\'siyelerile kö tebek çukuruna benzete
cek şekilde oyan Türk i~tihkfım \'e tab. 
yelerine müessir ohnıyacakt ır. Esasen 
defalarla bunu tekrar eden donanmamız 
her zaman ayni neticeyi almış. cehen
nem sağanaklarına rahmet okutan ~al. 

\'oların, şidcietli ateş baskınlarırıın netL 
cesinde, ordu taarruza geçeceği ,·akit 

gii~siine dayanan Türk süngülerinin deh 
şeti karşı"ında durmuş. geriye dönmüş. 
yurasına çekilmiş; donanma da ateş sı. 

ra ında susan Türk i~tihkamlarının kar
şısında ileri harekete başlarken Türk 
toplarının müessir ateşi altında zayi. 

eıt \'ermekle ~eri diinmli-:-. eski yerine çe
kilmiştir. Bu, anlattıklarım denenmiş 

şeyler. lşte, şu biraz ewel ki mükemmel 
proje de diğer clefakiler gibi netice ve. 

rccektir. Yalnız bu seferki projede en 
mühim \'e en mües~ir rolü tahtebahir fi
lotillası oynıyabilir! 

Konsolosun sözünü dikkat \'e alaka ile 
takip eden askerler burada Palmrin yü. 
züne baktılar; Dörohek ila\'e etti : 

- Şüphesiz öyle! Biz de bunun için ye. 
niden 12 sefinelik bir filotilla getirttik ! 

Palmr sözüne devam etti: 
.... Bu filottnanm \'Rtffeııfnf tayin bah. 

si. şüphe~iz büyük salahiyet \'e \'Ukur 
sahibi olan amirale aittir. Yalnız ortada 
bir nokta var. Bu tahtelbahirler Boğazı 

mu\·affakiyetle geçtikten sonra ne suret
le :'\larmarada barınacaklar?.. Bunlara 
nasıl rardım edilecek? Türk deniz kU\'\'et 
!erinin takipleri karşısında nerelere ve 

ne şekilde iltica edecekler? .. Bunları ko
ruyacak, analık edecek, istasyon, üs va. 
zi fesi görecek mıntakalar nerelerde ve 
kimler tarafından tesis edilecek! lşte, bü 

tün bunların tamamen halledilmesi, ve .. 
ondan sonra denizalt ı akınından mu\'a{fa 
kiyet beklenmesi mümkündür. Yoksa, 
bir denizaltı turu yapılarak, Marmarada 

dolaşmaktan alınacak netice, ittisal yol
larını ke mek değil, Türk deniz kuwet. 

!erini denizaltı akınlarına alı~tırmak ,.e 
hazırlamak gibi düşmana faydal ı olacak 
bir netice verir! 

General Hamilton, mister Palmrin sö. 
zü bitince mırıldandı: 

- Mister Palmrin hakkı var .. A!\ıl mü 
him nokta bu tefcrrüat ismini \'erdiğimiz 
ek hizmetlerde ... 

Amiral. Palmr de ce\'ap verdi: 
- Biz. bu ikinci safha. yani Marmara

ya girişten sonraki kısım için de bazı ter

tibat aklık .. Fakat bu işte de hariciyeci 
bulunmak. ve Çanakkalede hizmet gör. 

müş olmakla sizden istifade edebiliriz. 
Bizim • Idığımız tertibat şu: 

1staııbulda. yanında t~kilat ı bulunan 
bir adamımız var. 

Da,·i t isminde ateşin bir delikanlı ; 

muktedir. zeki, \'e bunların iki ·i demek 
olan becerikli! .. 

- Anladım .. Kotra ile htanbula gel. 

miş. Türk denizcilerile büyük bir dostluk 
tesis etmiş. ve sonra da. harbin patladı

ğı malarda mü lüman olmakla lstanbuL 
da kalmı-ş. zengin bir Türk armatörüne 

de manevi evlat ,·erilmi~ olan. Lİ\'erpol. 

daki armatürün oğlu ... genç Da\'bt değil 
mi? 

- E\'et.. tanıdınız, o: ta kendisi! .. 

Palmr yüzünü buru~turdu; hoşnut uz. 
luk ifade eden yüz çizgilerile fikrini süy. 
lc<li ; ı 

(Deı•amı ı-ar) 
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19 HAZ1RA~ -1938 

Gölge etr11e ~aş
ka ihsan istenıez 

Ankcradan 21 atletin imzasile aldı~lmız b i r mektubda 
böyle deniyor ve ... 

Atletizm işleri hakkındaki son dedikodulara 

Atletizm hareketleri etrafında bir ı 
lstanbul gazetesiyle federasyon a. 
rasııırla çıkan ihtiW/ malUmdur. U. 
:::mı dedikodulara yol açan bu hôdi
scdc, bi:; bitarnf kalmıştık. Yine 
de öyle kalnuık at::usıoıdayız. Fa
kat bu bitaraf lığımız Ankaradarı iç 
leri11den birçokları da milli atlet 
ofoıak üzere, 21 gencin imzalayıp 
diin bize gihıderdiklcri bir mektup 
ııcşre nıüııi olamazdı. 

Bazı yerleri haklı, bazı yerleri de 
o derece hak.sız olan bu mektupta. 
ki biitıin fikirler, hiç şüphe yok ki, 
mektubu yazanlara aittir. 
Biz bu mektubu nasıl ncşrediyor

sai.:, gazeteci arkad.aşmıız, yalnız 

kendi siitwılarnıda değil, u:zim sü
t ımlarımızıla da yazılanlara ccvab 
ucrmck isterse, kendisinin yolladı. 
ğı biitiiıı ya::ı/.arı şimdiden aynen 
neşretmeyi knbıtl etmiş bulırnuyo. 

ruz: 
Yalmz ş•ıratlrı bir noktayı işaret 

etme];: isteriz: 
Gençler, daha doğrusu faal sporcu
lar, i.~in böyle dedikodu kıstmlari
le meşgul olmamalıdırlar. 
Onların ı·a::if esi , şuna buna ccvab 
yeti.ştirmek değil, varlıklarını sa. 
halanla glistermektcdir. 

• • • 
Aldığımız mektup şöyle bir mukad. 

deme .I~ !»MJayordJl,ı ''MiiM>fit ,)&er. / iiji 
davanın m'iidafii (Haber) e,,: 

Zaten bulanık olan ortalığı berrak. 
laştrrmak, spor miinakaşalarına bir 
nihayet vermek gayesiyle hazırlamış 

olduğumuz yazıyı, Doğruluk ve istik
ltiline olan imanımızdan neşredilmek 

üzere her müspet fiili davanın müda. 
fii (Haber) e gönderiyoruz. Allah i. 
çin hakikatin tecellisine çalışmanızı 
dileriz. 

MEKTUP 
Bugünkü atletizm federasyonunu da 

ima tenkid eden bay muharrir: 
Daima zararı görülmüş olan dedi -

kodulu spor yazıları yerine; davadan, 
sporun kendisinden konuşup sportme
ne yakışır er ve giir spor edebiyatı ya. 
ratacak yazılar yazmaklığımız ica.b e. 

cevap veriliyor! 
den bugün, bu satırları dedikodu yap- 1 
mış olmaklık için değil, bir hakikatin 
tecellisi yolunda karalıyoruz. 

Ankara bölgesi teşvik müsabakala
rında yarışan ve içlerinde, sizin icra. 
atınızı iyi bilen, dün ve bugünkü aL 
letiz.m gidişatı üzerinde mukayese ya
pabilecek bir kaç eski ve 100 e yakın 
genç atlet adına ayni zamanda bir va
zıfe yapmış olmaklık için şu yazıyı ka. 
leme aldık. 

Gayesi:ıi pek iyi sezdiğimiz için ce. 
vap vermeye mecbur olduğumuz "Son 
vaveyla,, daha evvel göze batsın diye 
çerçeveli çerçevesiz '' Allo ! Allo ! ", 
"Not!'' lar gibi acaip başlıklarla çıkan 
yazılarınız, sporculuğun bcllibaşlı fa
rikalarından biri olan tevazu noksanı
mzı, konuşma ve yazılarile kendinizi 
herkesten becrikli iş bilir göstermek 
hastalığına müptela olduğunuzu gös • 
termektcn başka hiçbir tesir yapını • 
yor. 

Türkiyede ilk kurulan milli teşkilat 
müessisleri arasında bulunmak, inki
ru.a yüz tutmuş bir neslin kalkınma
sına çalı§mak nekadar iyi ve iftihara 
değer bir işse, sporun bütün memleke. 
te yayılıp sporculuk a leyhine olan ce. 
miyet telakkilerinin yok edildiği, spor 
çeşitlerinin ayrı ayrı inkişaf metod -
ları üzerinde çalışıldığı bu gün, teşki
lattan ayrıldım diye otorite kırıcı, 
gençleri ve bilhassa yeni hevesli spc4 
severleri çok krran menfi yazılar yaz. 
mak o kadar fena bir iştir. 

Ötedenberi kendinizi iş bilir, hece _ 
r ikli satarsınız. Gazetelerde etrafı ha
reketli göstermekten ibaret olan be. 
ceriklilik hünerinizi bilmiyenlerden, 
ziyafet ve meclislerinizde tesiriniz al. 
tında kalanlardan s.!z için beceriklidir 
diyenler vardır. 

Bugün kurumu tenkid eden siz dün 
iş başındayken bugünden ziyade \'e 
hem de memleketin en ağırbaşlı gaze
telerinde yüksek düşünce ve ruhlu 
memleket mürebbileri tarafından ten
kid ediliyordunuz. 

''Hocam gazeteler şöyle yazıyor, 
böyle yazıyor. cevab versenize,. dedi. 
ğimiı.de: "bırakın çocuklar, o yazıları 

DiQ f .,4 c ,. ..,. 

l'u 1:.nrr1rı : 1ıı19ii111.-ii om kııpn.41ı nıiıs ·lJ ı7:,,!amıc1n rıtlıyaoak ola>ı Sil. 
1't:yyıı çalış.ı'l~eıı. 

Aşağula: 1 stanbul birinciliklerinde hakcm'lcr il başında. .. 

yazanlar küçük hırslı kimselerdir. Ya.
zarlar, yazarlar,, deyip verecek müs
pet cevab bulamadığınızdan, sükütla 
iktifa eden sizi bu gün ayni vaziyete 
ve hem de iş başındakilerden cevab 
istemek garipliğine düşmüş görüyo • 
ruz. 

Yazınızda: ''T. S. K. Spor işlerine el 
atmadan evvel atletizm işleri fena idi, 
şımdi atletizm hiç yoktur. 10 yaşında. 
ki çocukların yekunlarıyla doldurul • 
mak istenilen yekfınlar, üç şehir, beş 
şehir gibi isimler altında hiçbir tek. 
nik kıymeti olmıyan gösteriler atle • 
tizm ismi altına giremez. Atletizmin 
yükselmesi: 1 - Lisanslı atletlerin 
çoğalmasile. 2 - Resmi rekorların iyi 
!eşmesi. 3 - Atletizm seyirci ve me. 
raklısının artmasiyle mümkün olur. 
Halbuki bugün bunlar sıfırdır,, diyor
sunuz. 

Hakikaten itiraf ettiğiniz gibi, za. 
manmızda atletizm işleri fena idi. Bir 
çok senele~ teşvik müsabakaları ya • 
pılmamıştı, mensubu bulunduğumuz 

klüplcr miisabaka tertib etmiyecek o
lursa yarışamazdık. Takımla alakadar 
olmaz, kabiliyetini kaybedw arkadaş
lar yerine yenilerini bulacak tedbirle. 
re başvuramadığmızdan, takım gün • 
den güne inhitata gidiyordu. 

Senelerdcnberi sırf kendi hevesleri
lc çalı~an, en iyi devrelerini 33-.34 .35 
senelerinde idrak eden atletledmiz, 
kendilerine bugünkünden çok daha 
fazla para harcandığı halde sırf ek -
siklikleri evvelden düşünülüp yerine 
getirilmediğinden Balkanlı devletlerin 
150 sayısına karşı en fazla 33 de 61 
935 de 75 sayı alabilmişlerdi. Diğer 

seneler aldığımız düşük dereceleri he
saba katmadığımız halde yukarki ne. 
ticeler T. S. K. işe el atmadan evvel 
sizin de itiraf ettiğiniz veçhilc atle -
tizm işleri hakikaten fena imiş. 

Lakin bugün; dediğiniz gibi (sıftr ! ) 
değildir. Belki bugünün idarecileri siz
den berbat bir mesai sistemine, uzun 
seneler meyvalarrnı vere vere posala
rı kalmış, teknik kıymetleri sıfıra 

yaklaşmak üzere olan bir kadroya te. 
\'arüs etmişlerdir. Beceriksizlikle it
ham ettiğiniz bu günkü idareciler si. 
zin ya. düşünmediğinizden, yahut da 
yapamadığınız için beğenmediğiniz ve 
teknik hi~bir kıymeti ha.iz olmadığını 
iddia ettiğiniz 10 yaşındaki çocukla -
rın, Uç ve beş şehir müsabakalarile 
sizden aldıkları (sıfır) vaziyeti yük • 
seltmcğc çalışıyorlar. 

Bir taraftan hükumetin hayırlı mii
dahalesi, diğer taraftan 19 vilayette 
nizami sahaların temelinin atılışı, an
trenör kurslarına başlayış ve semere 
vereceğine inandığımız müspet çalış
ma ile 2.3 sene sonra vücuda gelecek 
spor inkılabını nasıl olup da sezemi -
yor \'e boyuna rasgele tenkid ediyor
sunuz. 

Lakin aldanıyorsunuz hocam. BU • 
yüklerimiz sizi de, bUe,"Ünkü idarecile
ri de biliyorlar, onun için beyhude uğ. 
raşmayın. 

Biz bugünkü rejim gençleri, sizler 
gibi ''uzun seneler hizmet ettim, iş bi
lirim,, iddiasında bulunan bir kimseyi 
spor çerçevesine sığmıyan dedikodu -
lar, tarafgirlikler ve manasız hırslar_ 

dan uzak kalmış görmek isteriz. 
Her adımda kendimize maddi mane

vi miizahir bulup hükfınıet tarafından 
icab eden yardımı gördüğümüzden si • 
zin körükörüne r.mhalefctinizi meyda
na vurmaktan ba.cıka bir işe yaramı
yan neşirle himayenize ihtiyacımız 

olmadığını bildirir, son olarak da şu 
eski sözü hatırlatınz hocam: •'GÖL • 
GE ETME BAŞKA İHSAN İSTE
MEZ). 



Japonların Çindeki 
zayiatı 410 bin kişi! 

Çinli.er şimdiye kadar 
Japonların 629 tayyaresini 

tahrip etmişler 
Hankov, 18 (A.A.) - Çin askeri 1.675.000. Zayiat: 410.000 (bunun 100 

rmkamatı tar<lfından yapılan istatistik. bini rmktlildür.) 
lere görı muhuematın bidayetinden - Harp murafı: 5 milyar 300 milyon 
bert Japonların askere aldığı kuvvet, yen. 
y.aptı~ı masraf ve uğradıp zayiat ıu· &tan harp ıerniıi: 35. Tahrip edj,. 
dur: 
Çinde harbeden Japon kuvvetleri: 

600.000, seferber edilen kuvvet: 

len tayyare: 629. Istihsal tenakuıu 

yüzde 22. J21ponyanın Çinde utradıfı 

ekonomik zarar 500.000 yendir. 

-
Sabiha 'lökcen 
Yugoslav yada 

W- Bnıtaraft t incide 
bayan Sabiha Gökçene bu ı&bah çok 
hararetli ve samimi bir kabul yaprnıı
tır. 

Tayyare meydanında askeri bava 
kuvvetleri kuman.dan muavini general 
Yankoviç, hava kurmayınm blitün yük· 
sek rütbeli aubaylan, Belgrad tayyare 
alayı subayları. Yugoslav hava tetki· 
litlannın reisleri ile Türkiye orta e1~i
ıi n bayanı, TUrktye elçilik erklnı, 

Yunan ve Romen elçileri ve Batvekil 
ve Hariciye nazın namına da protokol 
tef muavini Franges huır bulunuyor· 
du. 

Saat 10 da Yugoslav avcı tayyarele· 
rinden mUrekkep bir filo bayan G<Skçe
ni istikbale çıkını~tır. Saat 10,4S de 
'MYJn Gökçen ıeh1r lizerinde bir devir 
yapıp ıehri se14mladıktan sonra tayya· 
re meydanına inmi§ ve askeri mızıka 

ıun ~ldıfı iıtlkl!I maıııı ile karıılan
ııuıtır. Kendisine birıok büketler ve
rUmtgtir. 

Mutat sellmla9rmlardan sonra, ıe
neral Yankoviç bayan Gökçene Belgrad 
tayyare alayı subaylarını taıkd!m etmit
tir. 

Bayan GlSkçen tayyare meydanuu!an 

Sovyet - Mançu 
hudut hadisesi 

Londra, ıs (Huıuıi) - Tokyodan 
bildirildiiloe ıörc, Mansuko ve Sovyet 

hudut nöbetçileri araısmda bir ?rp11-
mı olmuı ve bir Mançuko askeri <Sl. 
mlif, bir diğeri de yaralanmıJtır. 

Hadise Mançuko, Kore ve Sovyet hu 
dutlannın birleftiğt noktaya yakın 

Hangçung mevkiinde cereyan etmiştir. 

Dieer taraftan, Japon ajansı, hldi -
ıenin ıöylc cereyan ettiğini iddia edi
yor: 

Hansçunı ıırtlannda vazife ıörcıı 
20 Manço hudud nöbetçisi otu.ı kiti ka-
dar olan bir Sovyet hudut muhafımım 
atqine maruz kalınıtlardır. Müteamz

lar, 20 dakika süren bjr mitraly8~ mu. 
barebeıinden son~ geriye püııkürtW

mU§lcrdir. Her lki tarafa da takviye 
1ntalın g5nderilmlştfr. 

Öldürülen bir man'1l askerinin ce.. 
.,,di Sovyct askerleri tarafından altnıp 
ıötUrillmilftür. 

Danslı, muzlkli 
bir dava. 

Bir suçlu mubakemesJ 
esnasında çıldırdı 
Dün asliye ecza mahkemeıinde ga

rip bir hadise olmu§, hırsızlıktan suçlu 
Mehmet adında biri, muhakemesl ya. 
pıhrken birı~enbire akıt milvuenealnl 
kaybctmi§ ve Marinella fi)?'kısını söylc
meğe baJlamııtır. Mahkeme heyeti, bu 
şekilde muhakemeye devam imkAnını 

görememlı ve suçluyu adliye doktor
lu luna g8ndcrmi~ttr. 

Burada yapılan muayene neticesin • 
de, Mehmedin akıl htr3tası oldu~u 
tesbi tedilmiştir. 

Mehmet, muayenesi sırasında da 
çılgınlık ılame•leri göstermi~. rslıkla 

ıak$afon taklidi yapmıı, dansctmittir. 

doğruca 1'Urkiye elçiliğine citrni§ ve 
saat 11,45 de de saraya gelerek hususi 
def teri imıulamı§tır. 

Sofya Ue Belgra.d arasında §İddetli 
'•ir rüıg!rta kar~ılalAn bayan Göksen 
Beigrada hafif bir teehhürle gelmiJtir. 

Bugün saat 13 de Yugoslav hava 
kuvvetleri namına general Yaınkoviç 

tarafından Avala dağındaki otelde bir 
öğle yemeği ve bu akşam elçimiz tara
{ından sayın bayaın Sabiha Gökçen gc
reflne elçilikte bir ak§am yemeği ve 
onu mUteakip bUyük bir suvare verile· 
eektlr, Yemekte harbiye ve bahriye na· 
zırı grneral Mariç, Hariciye nazır mu
avini, Yugoslav bava kuvvetleri komu· 
tanı ve muavini, Yunan, Romen, Bul· 
gar sefirleri ve suvarede de birçok 
Yugoslav hava, kara, deniz yüksek' 
erkAniJe ata§emiliterler, hava atôifele· 
ri Balkan sefaretleri erkanı ve Belgrad 
kibar mahafili mensuptan bulunacak· 
tardır. 

TUrkkuşu baıpUctunun tek baıına 
yaptıfı bu Balkan bava turnesi burada 
bGyUk bir al!ka ve samimt bir sempati 
uyandırmı§tır. Matbuat bayan Sabiha· 
nrn bu ::eyahati etratrnda çok dost&ne 
ma1celeler neşretmcKtı:dirler. 

Kasım paşa 
cinayeti 

llF" na~tnrarr ı incide 
ne kO§Uşanlardan biri yere yuvarlanmış 
olan Enverin üzerine ~ilmiş, ağzından 

kan f ı§kıran genç bir ~ler söylemek is. 
temiş ise de muvaffak olamamı~. biraz 
sonra ölmüştür. Vakadan Ka.ımpaşa 

merkezi haberdar edilmi,, ayni zaman. 
da sıhhi imdat otomobili telefonla çağrıl. 
mı~tır. Otomobil biraz sonra gelmişse 

de Enver öldüğünden cesedi almamıştır. 
Zabıta memurları kısa bir zamanda 

' kahveden kaçışanları ve Em·erin arkadaş 
lanru yakalayıp merkeze getinni~erdlr. 

Nöbetçi mOddeiumumt mua\inlerin • 
den Reşat Saka da )'anında tabibiAdlt 
Sabih Ha§imle cina)•et )'erine ıelmiş, 
cesedi muayene etmif}erdir. 

Kuttun Enverin eırtlalmm tol tarafın 
dan cinnif, iÇttjde kalmı§tlr. Ba~ka bir 
s•mnde kurfUn yarası yoktur. 

Rept Saka cesedi muayenedm sonra 
Kasımpaşa merkezine gitmiş, ıeç vaktt 
kadar al!kadarlan aorguya çekmiştir. tık 
anla"da Enverin kendisini vurdulu &öy. 
lennriı ise de Alleddindcn baJkası §(>yte 
ifade vermişlerdir. 

- Alleddin tabancasmr gösteriyordu. 
Tabanca birdtnbire ateş aldı. Vaka kaza. 
ra olmu~tur. 

Atleddin ise bunlan inkAr etmiş, Fa. 
kat cesedin yanında \'t bahl"'.ede tabanca 
aranmı,. bulunama:'.'nnca Al!cddinin En. 
\'eri vurd~ anla$ılmıştır. 

A1Aeddin vakadan sonra kaearkm ta
banca)'! nereye attı~ı te5bit edilemtrni!
tir. Vakanrn sthtıhi meçhOldür. Tahkikat 
t1~m f'tmekt~ir. 

Y""' Nf!•rlv11t: 
tNSAN ANATOMt MODELt 

VE TERtMLERt 
Kana.at Kitapevinin bet sene evvel 

Almanyzda tabettirip Utince, Fran· 
ıııc:a •e Arapça Anatomi terimlerinin 
ÖltUrk<;elerl Or. Prof. Dr. Kemal Ce. 
nap tarafınAıtn t'"sbit edl!en İnsan An•· 
tr...ml mndeti ve terimleri ikinci defa O· 

Jaı ak basılmıştır. 
Modelin Anatomi terimleri ise bu 

Amerika ile 

.Yeni ticaret 
_... Da~t.rafı ı incide 

Otomobil 
an aşmamız Bu !abah çıkan Akşam refikinm 

Yanolanm PetUrge kazasmda bulun. 
En fazla müsaadeye duğunu kat'ı hır itadeyıe bildirmekte. 

mazhar memleket dl~ine bir refikimiz diln, Yanolanın 
sl~lemı nedir 1 bundan bir müddet evvel Adanada 

Ankara.da hükt\metimiıle ticari anlaş. barda çalı§tığını ve bir cümıUmeşhud 
ma müzakerelerinde bulunan Amerika. neticesinde mahktun olduğu haberini 
nın ticaret ataşesi Cilespi dün şehrimize vermişti. Bu Haberin de do~ olma
gelmiştir. dığı Adana barında çalışan Yanolanın 

Ticaret ataşesi müıakereler hakkmda aranılan Yanola olmayıp bir başkası 
bulundulu btyanatta §Öyle demiştir: ' bulunduğu ve bu kadmm bu gün ls. 

"Müzakereler devam etmektedir. ts.. tanbulda Madam Atinanın pansiyo. 
tanbula hafta tatilini geçirmek üzere nunda oturduğu anlıı.şılmı§tır. 
geldim. Pazartesi veya sah günü tekrar MUddeiumumillkte 
Anka.raya dönecek ve hükfunetle temaS- Müddeiumumilik maka.mı, Muhiddi-
lara devam edeceğim. nin bir aralık lımite götürdUğU pyi 

''Türkiye ile Amerika arasında halen olan Semahati dün akşam davet ede.. 
bir ticaret anlaşması bulunduğuna gört, rek ifadesini almı§tır. Semahatin b~. 
bu müzakereler ''bilAşerait en fazla mü- disede hiçbir rolü olmadığı anlatıldı· 
saadeye mazhar memleket., sistemi bir ğından serbest bırakılmıştır. 
anlaşmaya varmak için yapılmaktadır. Sabriye. yani siyah saçlı sangın kadı. 
Amerika, eon ıamanlarda on sekiz mem. na gelince, bu kadınm evvelce Ada.na. 
leketle bu tekilde anlaşma yapmıştır. da bulunduğu ve Ali Rizayla buradan 
Çünkü, birçok memleketlerin tatbik et- tanıştığı ve Ali Ri~nm yaptıkla.rın
mekte oldu~ kliring sistemini Amerika dan haberdar bulunması ihtimali söı 

önilne alınarak henüz serbest bıra.. asla kabul etmemİ§tir ve etmiyecektir. 
kılmamı§tır. Bilhassa madam Eleniye 

"Bil!şerait en fazla müsaade~·e mazhar cşyalannı istemek için yazdığı nıek. 
memleket .. ı;lsteminin Qç hedefi vardır: tup Uzerinde durulmaktadır. MalW:n 

1 - Bir taraftan, her hale ayni şekil. olduğu veçhile Sevim bu mektubunda 
de muamele temin f'<iilmiş olur. diğer ta- eşyaları polisin eline geçmeden kendi-
raftan tüccarlara ticaretleri için büyük 

sine gönderilmesini istemekteydi. 
bir imMn verilmi' bulunur. Bir taraftan Yanola arantrken, bir 

2 - Ticarete engel olan bUtün mania. taraf tan da tcl>ellür eden h!disenin 
· lan müınkiln oldu~ kadar azaltmak; bu bcnUz karanlık duran noktalım ay. 

suretle eski ve tabit ticaret kadelere dön. dınlatılmaya. çahştlmaktadır. Bu ııı.ra
meyi temin etmek. da göze çarpaıı en mühim nokta, 2972 

3 - Bu anlaşm:ıyı yaptı~nnız memle. numaralı otamobil §Oförü Lutfinin ö. 
ketlerle ticart münasebatımm mümkün lümüdilr. 

olduğu kadar inki!-3f ve takYiye ettir. - Katil Lutfiyi niçin öldürdü? Onu 
mek. tanıyor mJydı? 

"Ankara ile olan müzakerelerimizde de DUne kadar bu suale verilecek ce· 
bu esaslan takip ediyoruz. Her taraf vab ancak: ''tanımıyordu, bir tesadü. 
müzakerelerin iyi bir neticeye vannasına f e kurban gitti,. olabilirdi. Fakat bu 
karşı ayni arıuyu gösterdiğine göre, an. giln kolay kolay böyle diyemeyiz. 
tasmanın yakında imzalanacağını ümit 
ediyoruz.,, 

Amerika filosu 
Nevyork, 18 (A.A.) - Nevyork Tay. 

mis gazetesinin bildirdiğine göre, 1939 
senesinin büyük deniz manevraları yazın 
yapılacaktır. 155 geminin i§tirak edeceği 
bu manevralar ~lebi ihtimal Aror ada. 
lanna da teşmil edilecektir. 

Bu gazete, §Unlan ilA\'C ttmektedir: 
''Bu manevralar Amerikanın harp ıa. 

manmda neler rapabil~ini l'>b't'enmek 

istiyen Avrupa diktatörlerinin gözleri 
önünde yapılacaktır ... 

Frankocular 
fi:ndUlü~ cepht>slnde 

Bir .redlk açtılar 
'Baıselona, 18 (A.A.) - N~redilen 

bir tebliğde, ezcümle c.ümhuriyetçileriıı 
mezarlık ve bazı münferit evler müs 
tesna olmak Uıere Vit'·-ul'ı istirda1 

ettikleri bildirilmektedir. Franko hava 

kuvvetleri, dUn, Nu1eı, Valanıiya, Tar· 
racone ve Banelonayı bombardıman e· 
derck ahaliden barı kimselerin 6lme· 
•ine ve yarab.nmasrna ıebeb olmuılar
.cfır. 

EndUIOı eepbeılnd~ 
Bilbao, 18 (A.A.) - Karargllu umu

minin Endülüs cephesinden aldı~ ma
hlınata göre, Fraııko kuvvetlerinin Pen
naryoda açtığı gedik. 25 kilometre derin. 
lilindedir. Halen. Pennaroya maden mm 
takası, vaktile arada bir f aati)·eti i~k31 
eden düşman topçu kıtalannm menzilin
den geride bırakılmı~tır. 
Romb11rdmı1nlar 
Valanslya, 18 8C8A.A.) - Gece saat 

1.30 ile 2J50 arasında beş Frankist tay. 
yaresi Grao. Cabanal ve Malvarrosa ma
hallelerini bombardıman etmi~tir. 

defa htanbul 'UnJvenitesinde Or. Prof. 
Dr. Nurettin Berkolun reiılili altında 
tcıekkUl eden komiıyonun kararlarına 
istinaden mezkur komisyon azasından 
Tıp FakUJtui Anatomi Doçenti Dr. 
Zeki Zeren tarafından yeniden teıblt 

edilerek ikinci defa oları& basılmııtır. 
I 

Orta ve YUkıek bUtUn mektep tale-
besi ve bUhasu tabiiye öğretmenleri 

için çok 8nemli ve lüzumlu bulduğu . 
muz bu Anatomi modeli ve terimlerini 
tavsiye ederiz. 

Milyoner Ame
rikah haydut 

Hüviyetini, ismi ve 
)7ilzüyle beraber 

değl~lirdl 

Amerikadn. Kid Tfger (Kaplan yav
rusu l ismi ile tanmmı§ olan me.'.jhur 
bir milyoner haydut bugün: 

- Hayata yeni doğdum! diye ııöy· 
lenmektedir. 

Hakikaten, meıhur haydut Al Ka
pon'un suç ortağı olduğu tesblt edi· 
len ve asıl jsmi Aleksandr Sikovski 
olan bu haydut, bugün tiı.biiyetini de
ğlştirmi§, gizli yaşamayı bırakarak 
serbestçe herkesin karşısına çıkmağa 
başlamıştır. Bugün o ne isim itibari· 
le eski "Kaplan ya\Tusu,. dur, ne de 
çehre itibarile. 

Amerikan polisi onun kar~ısma çı
kıp hliviycfini sorsa ~ki haydut: 

- lsmim Niyuborn (Yeni doğmu§) 
lur, diyecektir. 

Polisler bu isim altında eski haydu· 
dun hUviyeti sal;lı olduğunu akıllan
na bile getirmiyeceklerdir. ÇUnkU 
haydut yeni bir çehre taşımaktadır: 
Bunu da kendisine, Fransada hutaha
nede yaptırdığı ameliyat temin etmiş. 
tir .... 

Aleksandr Sikovski. Fraruıada bir 
müddet gizli bir şekilde yaşadıktan 

sonra bugün, yüzU.nü tanınmıyacak 

şekilde değiştirmiş olarak, yeni bir 
isimle, tekrar hayata atılmış bulunu· 
yor. Niyuborn •ngiliz tabiiyetine de 
geçmi~tir ... 
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cinayeti 
ÇUnkU 2972 numaralı otomobUin sahi• 
bl bulunan Nikonun anlatbklarma gö. 
re, İpealada lata.nbuldan bir otomobil 
geldiği pyt olunca, Muhiddin hade-ı 
meslnl çağırarak: 

··-Git bak bakayım, gelen araba 
2972 numaralı mıdır? 

Demiştir. Niko bunun tpsalada kuv .. 
vetıt bir §a.yia halinde dolqtığını d& 
söylemektedir. 

Ve yine bundan Muhiddiııle Yano. 
lanın veya 50för Ömer Lutfiyle Mu• 
hiddinin muhabere ettikleri ve Nik~ 
nun arabasının o gece maktul Muhid..ı 
din tarafından mutlaka beklendiği is. 
tf dlll olunmaktadır. 

Hldiae buyu, cinayetin meçhul ka.. 
lan noktalarından birinin de blltUıı 

çıplaklığıyla ortaya çıkmasına basit 
bir muhakeme kafidir. 
Katil şoförü niç n öldttrdil? 
Katilin §Qföril niçin öldürdüğü nolt• 

tası artık aydmla.nmı§tır. Ali Riza §Oo 

förti tanımıyordtL Şoför ancak Muhid• 
dini yahut Ali Riza.n.ın kansı Yanola. 
yı tanıyordu. Ve otomobiliyle Muhid. 
dinin sevgilisi, Ali Rizanm kansı Yaı
nolayı lpsalaya. göt~ ve iki sev• 
dazedeyi biribirine ka.vuf,lturacaktı1 

Bu ya. Muhiddin tarafından sevgilisi· 
ne: ''Seni 2972 numaralı otomobiliıı 
§Oföril Ömer Liıtf i buraya getirecek,, 
diye, yahut da ~evgilisi tarafından: 

"2972 numaralı otomobille oraya cu. 
ma. günü geliyorum,, şeklinde haber. 
da.r edllmiolerdi. 

Ali Riza herhangi bir şekilde bunu 
ha.her aldı. Otomobili buldu. Ona mU§
terl diye bindi. Şof öril öldtirdil. tpsa.· 
laya kanıt yerine kendisi gitti. Orada 
bildiğimiz gibi Muhiddinle ka.rşıla§In• 
ca: ''Bir kadın getirelim .. gibi telmihli bit 
konU§masına Muhiddinden: "Yalan 
aöylilyonıun!,. oevabını aldı. Çünkü 
Muhiddin onun yalan söylediğini, 
2972 numaralı otomobille kendisinin. 
değil kansının geleceğini, bilfyordu. 
Karşısında. Yanola yerine Ali Rizayı 
görllnce oüphesfz ki onun telmihine 
y&lan söylüyonıunl& mukabele ede .. 
cekti. 

10 böylece düşünülünce artık orta· 
da: 

- Şoför Lfltfi neden öldUrüldü?, 
2972 numaralı arabaya binmesi bit 
intihab neticesi ml, yoksa bir tesadüf 
eseri miydi? 

Gizi su&llere meydan kalamaz. Çün" 
kü Ali Rizanm muhakkak 2972 nwna· 
ralı otomobille gitmesi icab ediyordu• 

Bu meseleyi bir b8.§ka. bakımdan da 
mütalea etmek kabil olur. Bu mUta· 
lea: 

- Otomobilde san~ın kadın vat' 
mıydı? 

Sualini de bir daha tekrar edilme.., 
mek Uzi?re ortadan kaldmr. 

Ali Riza karısının 2972 numaralı ~ 
tomobille Muhiddine kavuşmak üzere 
İpsalaya gideceğini öğrenmiştir. HiG" 
bir şeyden haberi yokmuş gibi görü" 
nerek ve bir yolunu bularak onun!~ 
beraber otomobiline binmfe, LlitfiY1 

malfım şekilde öldürdUkten, karısını 
da yolda temiıledikten sonra lpsaiıyJ 
bulmuotur. 

Muhiddinin 2972 numaralı otomobi· 
li beklemiş bulunma1'ınm hallettiği' 
k<5r düğümlerden ilçü daha. 
2972 numaralı otomobil 
Cinayete alem olan 2972 numa.rııll 

otomobil dün sahibi Niko tarafınc!oıl 
lpealadan getirilmf.§tir. Niko ayni ıa
manda. katilin kullandığı tabanca ııe 
paltosunu da getirmiştir. Otomobil ,.e 
tabanca, Ur.erinde tetkikat yapıJnır.~ 
llzere poliı mUdiriycti tarafından alı: 
konulmUŞtur. Diln otomobil geldiği 
zaman matbaamız önünde durmuş. ,·e 
büyük bir meraklı kütlesi tarıı.fmdıııt 
etrafı sarılmıştır. 

lloktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKtM 

Dahiliye Mfttehııssısı 
Pazardan başka günlerde öğledetı 
ıonra sa.at (2,5 tan 6 ya) kadar 
İltan buda DivanyoundJ ( 104) nu· 
maralı hususi kabinesnle hastalarını 

. ..nteri 
kabul der. Sah, cumartess gu •ki 
aabah .. 9,5 - J 2.. saatleri hak1 

rukaraya mahıuıtur. Muaytnthane 
ve ev telefonu: 22398. _________ ....... 



llya lvaniç Spiriyanov küçük bir es./ 
naftı. Son piyangodan kendisine beş bin 
altın ruble isabet etmişti. 

llya lvaniç bu parayı kazanınca ilk 
günler şaliikına döndü. Ellerini ::.ağa ~la 
salhyarak: 

- Vay vay da, vay vay, diye söylen. 
meğe başladı, bu ne iştir kardeşler? Bu 
gerçek mi yoksa ril))l mı~ 

Mlh. Zogçenko 

Zeng 

trrn. Bilmemki ne yapayım? Canım hem 
eve gitmek istiyor, hem istemiyor. Hem 
nesine gideyim? Karım bir köşede ağlı. 
yor. Mahkemeye gitmekten korkan hiz. 
metçi Bıkova diğer bir köşede ağlıyor. 
Karımın kardeşi Mişka eve girmek için 
evin etrafnda dolaşmakta ve fırsat kolla.. 
maktadır. Keşki bu piyango bana hiç isa 
bet etmeseydi daha iyi olurdu. 

Aradan kısa bir zaman geçip de bu ye. 
ni vaziyete alı~mca, llya lvaniç, bu para 
ile neler alabileceğini hesaplamağa ko. 
yuldu. Fakat llya h ·aniçin ihtiyaçları 
o kadar geniş ve o kadar mütenewiydi 
ki. her defasında müsbet bir neticeye var 
madan hesaplarını yarı yolda bıraJ...-mağa 
mecbur oluyordu. 

llya lvaniçe rahat \etmiyorlar, onu bir 
cenderede imiş gibi Hkırorlardı. llya 1. 
vaniçin manzara ı pek bitkin ve zayıftı. 
Gözlerinin etrafında bir siirü kırışıklıklar 
peyda olmu~. yüzü sararmıştı. 

Ona: 
- lşler nasıl. diye sordum? 
llya Ivaniç mahzun bir sesle: 

nu da beklemek lazım .. Çünkü millet hiç 
durmadan odunlarımı aşırıp duruyor. 
Görüyorsun ya, dert bir değil .. Ne yapa
cağımı şaşırdım .. 

Neyse lafı uzatımyalım .. Ben bu elim 
deki para ile bir çok şeyler satın aldım .. 
Tencere aldım .. lki yıl kMi gelecek ka. 
dar buğday aldım .. Elimde kalan diğer 
parayı ne yapacağımı düşünmeğe başla. 
dım. Ben bunları fikrimden geçirirken 
gözüm karıma ilişti. Zavallı karım ev İŞ
lerile kendisini yiyip bitiriyordu. Kadın 
madın ama netice itibarile o da insandı. 
Hem de kanun nazarında onun da ben
den hiçbir farkı yoktu. Bari, dedim. e\ e 
eli ayağı düzgün, açık göz bir hizmetçi 
ktz getireyim de karım biraz rahat yüzü 
görsün! .. 

llya lvaniç bira paralarını verdi. Ke. 
derli kederli elimi sıktı .. Ben onu teselli 
edecek birkaç söz söylemek üzere iken 
o kapıdan döndü ve: 

- Piyango biletleri tekrar ne zaman çe. 
kilecek? diye sordu. Vaziyeti düzeltebil. 
mek için şöyle bin rubleye daha ihtiya. 
cım \ar. 

llya h aniç benim eski ahbabımdı. 

- Eh işte, şöyle böyle .. dedi. E,·e odun 
satın aldım .. Fakat ne bileyim işte canırr. 
fena halde ı;ıkıhp duruyor. 

- Peki. bu neden icap ediyor? Canını 
sıkacak bir şey mi oldu? 

lira h ·aniç ümitsizlikle elini salladı. 

- Peki, şimdı ne yapmağı düşünüyor 
sun, diye sordum: l 

- Ne yapacağımı ben de bılmiyorum. llya Ivaniç kırmızı kıra\'atını düzeltti. 
Beni başiyle selarnlıyarak süratli adım. 
larla birahaneden dışarı çıktı. 

Rusçadatı çeviren: Ferah Ferrnlı: 

Bu müna ebetle günde iki defa bana uğ. 
rar bu beş bin rublenin kendisine isabe. 
tınden na ıl haberdar olduğunu, bunu 
öğrendıği zaman ne büyük heyecanlar 
geçirdiğini uzun uzun anlatırdı. 

Ben ona: 
- E, şimdi ne yapmağı düşünüyor un? 

Neler satın alacaksın dire sorardım. O 
da bana: 

- Herhalde bir şeyler satın almak liı.· 

zım. diye ce\'ap verirdi. Mesela ilk önce 
odun atın alacağım .. Sonra evin yeni 
pencerelere ihtiyacı var. Tabii elbise al. 
mağı da düşünüyorum. 

Jlya h·aniç elini salladı ,.ebeni bir bi. 
rahaneye da,·et etti. Birahanede ikidl' 
bir kırmızı kıravatım eliyerek bana dert 
yanmağa ba~ladı: 

- Herke bana: Ulan artık sen burju. 
va oldun derneğe başladı. Sanki burju,·a· 
\ar insan değilmiş gibi.. Halbuki gel dC' 
bana sor. tşte iki aydır ben hakikaten 
burjU\·aca bir hayat ya~ıyorum .. Fakat 
doğrusu ben hu hayatın' hiç de iyi bir ta. 
rahnı görmedim .. 

Adeta kcndımı öldurcceğim geliyor Da. 
ha parayı aldığım günden itibaren bir 
uğur ·uzluktur l>aşladı. O güne kadar ken 
di halımde rahat rahat yaşıyordum. Fa. 
kat parayı alır almaz bütün işler aksi 
gitmeğe başladı. Kucağımda paralar ol. 
duğu halde e' e dondüğüm zaman, uzak 
yakın bütün akrabaları, e\•de, beni bek
ler bir ,·aziyctte buldum. 

Dediğimi yaptım. E,·e bir hizmetçi kız 
getirdim. Fakat bu hal karrrnın üzerinde 
aksi bir tesir yaptı. Işsiz kalan karım 
ölen babasını ve buna benzer hüzünlü 
şeyler düşünmeğe ve gözyaşı dökmeğe 

başladı. 

Yeni çıktı 
ilk aşk 

H. Rifat - Türgenet 
llçUneü basış 

Bir kaç günlük bir sayıklama de\ resin. 
den sonra, nihayet llya tvaniç günün 
birinde bankadan bir davetiye aldı. Ban 
kaya giderek kucak kucak yep~·eni bank. 
not destelerile bankadan çıktı. Ve hiç bir 
iz brrakmadan ortalıktan kayboldu. En 
aşağı bana iki ay kadar hiç uğramadı. 

Fakat aradan iki ay kadar bir müddet 
geçtikten sonra bir gün Ilya Ivaniçe so
kakta rastladım. Sırtında açık kah,·e ren. 
gi bir ko~tüm, boynunda açık kırmızı bir 
boyunbağı \'ardr. Rüzgar estikçe kırmızı 
boyunbal"rısı sağa sola salalmyor. yüzünü 
gerdanını gıdıklıyordu. llya lvaniç alış. 1 
madığı bu harekete fena halde sinirleni. 
yor, ~fkeli öfkeli sağına soluna tükürerek 
eliyle boyunbağını düzeltiyordu. Gerek 
ÇU\'al ~ib; clbic:c i. ~erci: düdük gibi yele
ği, ı;~ıı ,, e hu c:; .. \dn 1' mwatı biran bile 

- Anlat bakalım neden? 

- Neden olacak? Ben anlatayım da 
hükmünü sen kendin ,·er: tik önce gerek 
benim gerek ·e karımın ne kadar akraba. 
şı varsa bize çullandılar .. Hepsi de bizi 
ayrı ayrı sızdırmağa. Allah ne verdiyS<', 
bir şeyler koparmağa çalışıyor .. Bu bir .. 
Sonra. gene bü yüzden. mahkC'melere 
düştük .. Bıko\'a denilen bir kızın yüzün. 

den ... Bu iki.. Bakalım bu işin içinden 
nasıl çıkacağız? Daha sonra kanm. yani 
Marya tgnatiyevna. bütün gün a~layıp 
duruyor ... bu üç .. Bütün bunlar retişmi. 
yormuş gibi geçen gece hırsızlar kapımı 
kırdı. Vakia bir şey çalamadılar ama ka
pıyı kırmakla beni ne de olsa gene zara. 
ra soktular. Bu yüzden evden dışarı çık. 
maı oldum... Boyuna ev bekçiliği yapıp 
duruyoruı. Halbuki diğer taraftan C\'İn 

·o l?JtJAV "Jl?.\ unpo uı~ı.\ JJq r.pun,,r.ı \U 

Köftehorlar o güne kadar bir 
defa olısun kapımı çalıp hatırımı bile wr 
mamışlardı. O gün ise, uzak, yakın, iri. 
li ufaklı, ne kadar akrabam ,·arsa çöm. 

!ekler gibi dizilmişler beni bekliyorlardı. 
Odadan ıçeri girince, sağdan soldan teb. 
rikler yağmağa başladı .. Ben de gönülleri 
ol un di) e hepsine ikişer rupla Yerdim. 

Akrabalanmm hepsi de bu parayı a
zımc;adılar .. Fakat içlerinde en fazla bal 

ta olanı karımın kardeşi Mişka oldÜ. 
Suratını ekşiterek alaycı bir sesle: 

- Ayıp yahu, ayıp, diye söylenmeğe 
haşladı. İnsan dilenciye bile ikişer rub. 
leden fazla sadaka verir .. Bahusus bu ka 
dar da paran \'ar .• 

Bu arada diğer akrabalar da lafa ka. 
rıştılar. Münakaşa falan derken iş döğü 
şe \'ardı .. Önüne gelen biribirine vurma
ğa başladı .. Evin içi altüst oldu. Bu 
patırdı arasında Mişka kapının yanında 

ki çivide asılı duran paltomu sırtladığı 
~ihi alıp götürmüş. -. 

Karımın bu hali fena halde canımı 

sıktı. Ona para vererek: l 
- Böyle evde oturup ağlayacağına, si. 

nemaya, tiyatroya git, dedim. Biraz açı. 
lırsın! Ben evde odunları bekliyeceğim . • 

Şimdiye kadar fiatı yüz kuruş 
olan bu meşhur eser üçüncü defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından ' 
neşrolunmuştur. 

50 kuruş fiyatla neşrolunmuştur. 

Vakit geçirmek için tombala oynamağa 
b.ışladık. Karım gündüzleri ağlıyor, gecc. I 
!eri tombala oynuyordu. Bense, hiç nefes 
almadan odunları gözlüyordum. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın Bir gün evde otururken "iş bürosu,, 

nun bir ajanı geldi. Evdeki hizmetçi Bı
kovanın on sekiz yaşını bitirmemiş olma 
smdan ötürü bir zabıt tutarak beni mah. 
kemeye verdi.. 

Ilya Ivanoviç elini salladı. kravatım 

düzelterek: 
Işte böyle. arizim. dedi. gördüğün 

gibi işler çok fena! Ben burada senile 
beraber içerken aklım fikrim hep evde .. 
Belki hergelenin biri şu dakikada odun. 
lamnı aşırmakla meşguldür. Belki de 
hırsızlar ger.e kapımı krrmışlardır. Hal. 
buki daha dün yeni bir şcmaver almış-

Muayenehanesini Taksim-Talimane 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 
Pazardan maada hergün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

DENiZ SPORCULARINA 
Kelepir bir deniz motörü 80 liraya 

&atılıyor. Tekne ve saat &ibi iıler 

Evinrut marka motörü beraber. Betik
ta§ iskelesiooe Kayıkçılar kihyaıı Meh
met Reise mürac~at. 

1CARKI7. T>O P"A M'P A nUR M'ARKfZ DÖ POMP ADUR 

----------------------------....... -----------------------------------ıeyi, merdivenden duymak mükemme
len kabildi. 

Bunun içirniir ki Noe, mösyö Jakla 
dü Barri arasında vuku bulan çok mü
him bir görüımeyi duyabilmitti. 

D'Asaas, ittihaıını tatmin edip, bü. 
tün bu tafsilatı da öğrendikten ıonra, 

o da meıhur zemin kata inmek iıtedi. 
Bunun üzerine, ikisi de, uzun müd -

det, ıizli düğmeyi aradılar, fakat bula
madılar. 

Nihayet, aramaktan bitkin bir halde, 
odalarına dönecekleri bir ıırada, kendi. 
lerine doğru ilerliyen hafif bir ziya hüz
mesini gör~üler. 

Durdular ve dehıet içinde kalan Noe, 
titriyerek duvara yaslanırken, d'Asaas 
da harekete geçmeğe hazır bulunuyor
du. 

Bu aralık ziya. mütemadiyen ilerle· 
diğinden, biraz sonra, elinde bir idare 
kandili tutarak kendilerine doğru ge. 
len bir gölge gördüler. 

Gölge mütereddit adımlarla gidip ge
liyor ve, bazm, bir 1eyler arayan bir 
insan tavriyle durakbyor~u. 

Gölgenin durarak, ziyasını duvarda 
gezdirmesinden istifade eden d'Assas, 
arkasında Noe olduğu halde, gizlice bu 
meçhul adama yc.klatıp onun üzerine 
atlayacağı bir sırada Noe bağırdı: 

- A ! .. Mösyö Damyen ! .• 
Filhakika bu Damyendi ve o da der

hal Puassonu tanıdı. 
Noe derhaıJ, bir sürü teferrüatla va

ziyetini anlattı ve Damyen ihtiyatlı bir 
ıükunet muhafaza ederken ld' Assas da, 
hallerini §Üpheli bulduğu bu adamı tet
kike koyuldu. 

Noe sözlerini bitirdiği zaman, Dam. 
yen son derece sakin bir sesle ıöyle de
di: 

- Bana tes:•:lilf etmiş olmanız, si
zin için cidden büyük bir talihtir .. Çün
kiı buraJan sağ olarak çıkmıyacaktınız. 
Beni takip edin, bir kaç dakika içinde, 
hiırriyete kavuşmuş bulunacaksınız. 

Bu esrarengiz şı~·us, aradığını tüp -
hesiz bulmuıtu. Çünkü elini duvarın bir 
noktasına bastı ve duvar derhal gözle. 
ri önünde açrlarak, ltüçük bK- merdiveni 
meydana çıkardı. 

Hep beraber, bu merldivenden çıka
rak bir odaya girdiler ve d'Asa<ıs bu -
lunduğu yeri derhal tanıdı, burası, 

mösyö Jakın kendisine tahsis etmi§ ol
duğu küçük paviyondu. 

Odadan çıkacakları sıraıda, sokaktan 
gelen gürültülerle, dıt k"J>rya inen §id
detli darbeler duydular .. 

Bu gürültü üzerine Damyen sapsan 
kesildi ve iki elini kalbine dayayarak, 
tasvir edilemez bir kin ifadesiyle §Öyle 
mırıldandı : 

- Kral! .. Kral sözünü tutuyor!. 
Sonra hayretler içinde kalmış olan 

d'Aısasla Noeye dönerek ilave etti: 
- Mösyöler, burada sizi alikad<or et

nüyen bazı hadiseler vuku bulacaktır .. 
Kargaşalıktan istif<ı:ie edin ve kaçın!. 

Ve esrarengiz şahıs, d'Assaırn bir 
tek hareket yapmasına bile vakit bı

rakmadan, ileriye doğru atılarak ortc,. 
dan kayboldu. 

D"Assas müthiş bir endişe içinde, ar
kuında l':oe olduğu halde, adamın pe
şir.t::len koşmağa başkodı, fakat, iç ta. 
raftaki avluda, henüz birkaç adım at
mııtı ki, olduğu yerde dona kaldı: 

l:Jaşı açık ve elbiseleri karmakarışık 
olan bir <dam, kendisine yol gösterdiği 
anlatılan Damyenin arkasından, küçük 
paviyona doğru koşuyor, adeta uçuyor-

du. Ayni zamanda da, avluya bir çok 
askerle zabit giriyor ve ellerinde silah
lan olduğu halde bütün kapıları tahtı 
muhafazaya alıyorlardı . 

Çılgın bir halde içeriye doğru kopn 
bu adam kral:lı .. 

D'Assas, bütün vücudiyle ürpere· 
rek: • 

- Ya Rabbim! Ne oluyor?. 
Diye bağırdı ve o da kralın arkaıın. 

hiddet içinde titriyen bir sesle şöyle 

diyordu: 
- Küstahlığın bu kadarı olmaz doğ

rusu .. Kahraman şövalye d'AssroS, an
cak, elinde tabanca olunca kahraman 
kesilir .. Kılıç .cnu korkutur tabii ... 

- Pekila biliyorsunuz ki, kont ce. 
napları, sizin kılıcınız gibi kılıclara kar
şı, bir baston kullanmaklığım kafi. Bu
nu galiba unuttunuz .• 

Kont köpürerek bağırdı: 
- Korkak! Şu halde tabancanı at ta, 

bu kılıcın karşısına çık .. 
- Geçen gün verdiğim ders, size kafi 

ıelmeı:li mi, canım? .. 

Hiddetiriden çılgın bir hale gelmiş 

olan dü Barri mütemadiyen bağırıyor. 
du: 

- Korkak! Korkak herifi .. 
- Eh f Mademki dövü9mek istiyor -

aunuz .. Öyle olıun .. Fakat ıize §Unu ha
ber vereyim ki, bu yeni ders size çok 
pahalıya malol<•:aktır. 

Sonra, hareketsiz duran mösyö Ja. 
ka döncrcll Hd:ve etti: 

_-Möayö, liıtfen bize biraz yer açm .. 
1timiz çabuk bitecek .. Sonra sizinle ko
nuşuruz .. 

Mösyö Jak çabucak kapıdan uzc:ıklaş
tı ve yaptığı bu hareket esnasında kont 

dil Barriye yaklaıarak ona alçak sesle 
bir şey söyledi .. Dü Barri ürperdi.. 

D'Assal, hiç bir şey görmemişti, fa
kat Jiilyet, bunu duymamıııa bile gör
müştü. Bunun için heyecanla şöyle de
di: 

- Dikkat edin d'Assas, size fena bir 
oyun oynayacaklar .. 

Kont, genç ka:lına, kin dolu bir na
zu atfetti. 

'D'Aısas, istihfafimiz bir tavırla mös 
yö Jaka baktr ve şamar tesir iyapan bir 
ifadeyle: 

- Yoku, dcdf, ben mösyöylc meJgul 
olurken bu haydut bana arkadan mı 

hücum edecek?. 

Bir şamardt111 daha hakaretimiz olan 
bu ihtimal karımnda, mösyö Jak, sap. 
sarı kesildi. 

Buna rağmen yerinden kımıldamadı 

ve, bulunduğu ıominc yanında, ayakta 
kaldı .. 

Jülyet: 
- Bilmiyorum, dedi, fokat müteyak

kn; bulunun ..• 
- Pekala! .. Bu tabancaları alıp, ıu 

muhterem möııyö Jaka çevirin .. Ha JÖY
le .. Ben kont cenaplarının işini tamam
larken, bu ıat ta en küçük ve §Üpheli 
bir harekette bulundu mu, onu bir kö. 
pek gibi gebertin... Bu tabirimden do
layı "ffınızı istirha mederim, mösyöler, 
fakat siz biraz evvel, gayet sairin bir 
halde, beni katletmekten babteldiyor -
dunuz .. Katillerle fazla nazik konuıma
ğa gelmez .• Anlamazlar .. 

Çehresi sapsarı kesilmiş olan ve hep 
sessiz duran mösyö Jak, likayd bir 
vaziyette duvara yaslanmış, bir elini ar. 
kasına dayamıı, diğer eliyle elbise
sinin dantelasını oynatıyor ve bu vazi
yette, gözlerini jülyetten ayırmıyordu. 

Genç kadın da. onun en küçük hare
ketlerini bile dikkatle takip ediyor ve 

şüpheli bir jestinde, onu merhametsiz. 
ce öldürmek hususunda azimli görü
nüyordu. 

Dü Barri vaziyet alrorak: 
- Haydi! .. 
Diye bağırdı, d' Assas lda kılıcını çe

kerek cevap 'Verdi: 
- Emrinize amadeyim!. • 

Ya tesadüf eıeri olarak ve yahut ta 
kasten, dü Barri, perdeli 'kapıdan iki 
adım meıaf ede yer almış ve bu kapıya 
ar~asını çevinniıti .• 

D' A ssas ise odanın ortaundaydı vt 
dövüımeğe baılarken §Öyle dedi: 

- Gayet fena bir yerde duruyorıu
nuz. möeyö .. Serbest hareket eldemiye. 
ceksiniz .. 

Dil Barri vahıi bir ıeıle baiırdı: 
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- Kendinizi müdafaa etmeğe b1.km 

ve benimle meşgul olmayın.. Çünkü 
kat'iyen müsamaha etmiycceğim. 

- Bunu size, vicdanım muauep ol
masın diye söylüyorum .• Sizi nasılsa öl
düreceğim için, bu vaziyetinizdcn isti
fade ettiğim .zehabına kapılmamanızı 

istiyorum. 
Böylece konuşurken, iki rakip, biri. 

birlerine seri darbeler inkiiriyorlardı. 

Daha doğrusu darbeleri d'Aaaas in
a;dyor, dil Barri ise hficum etmiyor ve 
sadece bunlardan kaçuuycrdu. 

D'Assasın ona ldoğnı u.zattJğı ilk acrl 
darbede, dü Barri geriye sıçradı ve ar
kasmda bulunan kapmm ortasında dur
mak auretile, daha fena bir variyete 
cirdi .• 

D'Assas yeniden hücuma geçerek: 
- Şimdiden ıeriliyoraunuz, kont ce. 

napları, dedi .. Böylelikle evvelkinden 
daha fena bir vaziyete girdiniz. 

Dli Barri, evvelki darbelerde olduğu 
gibi, yeniden sıçramak suretiyle gerile
di ve böylelikle diğer odaya geçerken, 
tövalye de, kapının arasına girmi~ bu
lundu. 

Dü Barri, kat'iyen hücum etmeden ve 
hep saıdecc darbelerden kurtulmağa ça
lışarak : 

- İşte, şimJi de siz fena vaziyete 
girdiniz ..• 

Dedi. D'Assas da: 
- Fakat derhal bu fena vaııiyetten 

kurtulmak Ü.zere ... , 
Diye cevap vererek ileriye doğru ıe

ri bir hamle yaptı. 

Dil Barri, üçüncü veya dördüncü 
ldefa olarak, geriye dofru sıçrarken, 

d'Assa5 da şöyle diyerek ilerliyordu : 
- Hep geriliyorsunuz. Dikkat edin 

duvara yaklaşıyorsunuz;, ve ben de sizi 
bu duvaraJ bir sinek gibi yapııtırmak 

mecburiyetinde kalacağım .. 
Filhakika ,kisi de, bu ikinci odaya 

girmi§lerldi ve d'Assas odanm ortum-

c!ciykcn dü Barride hemen hemen duva· 
ra kaSar dayanmıftı .• 

D"As.~s: 

- Haydi bakalım! Artık rtrileya
meniniz .. Mahvoldunu~ .. 

Dedi ve ayni zamanda, rakibinin cöi. 
aünü ~elmek ii%ere, .on bir ı.nte yap. 
tI .•. 

Fakat, o anda, bir zemberek cürül· 
tüaünü andıran, ıert bir ıea duyuldu 
ve dü Banjnin arkHmdaki duvar açıl· 
dı. 

Dil Barri !Üpbeai.z bu güriiltüyü duy· 
mu~tu. Nitekim d'Anu aon ve kat°t 
darbeyi indirirken, o da zuiye t!oi
ru ıon bir aıçrayıı yaparak, muciuyt 
bir §Ckilde açılmıt olan bu dunnn öbür 
tarafına ıeçti. 

Rakibini duvara mıhladıftnı .un • 
neden d'Auaı, hayretler içinde kalmıı 
olduğu halde, önünde aiımiyah bir rde· 
lik gördü .. 

Bqmı eierek içeriye doiru daldı ve 
kılıcı, madeni bir cisme çupmlf &ibi 
kınldr. 

Dil Barri duvara cirer eirmez, esrar· 
en;:iz duvar tekrar kapamııııtı. 

SilAbsız kalan f(ivalye, korkunç bir 
tuzaktan )Üpbe ederek ıeriye tlöndü 
ve girmiı olduğu kapıya dofnı atıldı. 

Fakat saçları diken diken olmuı bir 
halde, çıldırıp çrldırmadıfmı kendi ken· 
dine sorarak hareketlia Jı:aJdr: 

Kapı kaybo:>lmuıut. 

Ayni umanda, iki tabarıca n•i ve 
bunu takip eden bir ıstırap çıflrfı ve 
hemen aıkebinde de iki korkunç kahka. 
ha ciuydu. 

Koyu bir zulmet içindeydi. 

Düğüıilrken, pencerenin perdelerini 
görür cibi olmuıtu; duvadan yoklaya. 
rak pencerenin perdelerini buldu .• 

Perde kolaylıkla çekildi, fakat .. 
Pencere de bybolmuıtu. 
Bağırdr. 

Çığlığının akıi uduı, ~'"1 duvar· 

lu~ çarparak kulalına korkuns bir ih· 
tirula döndü.c 

• • • • • s 

Möıyö Jakın paviyonu, bir tiyatro 
dekoru (ibi hileliydi 

Mösyö Jak, ld'Aasasın, kont tarafm • 
dan vaki olan düello teklifini kabul etti
iini ıörünce. dil Barriye, kısa bir kaç 
kelime ile talimFJt venniı kont ta, aldı
iı talimat mucibince hareket ederek, 
ıövalyeyi yandaki odaya çckmiıti. 

Bu müddet urfında. mösyö Jak da, 
mücadelenin bütün aafhalumı, •rrf bu 
mabatla, &izli bir tekilde duvara yer
leıtirllz:niJ olan bir aynadan takip etmit 
ve tam zamanında arkasına dayannı 

olduiu elle, gizli kapıları harekete ıe. 
tirmiıti. 

~ra. gizli kapının kapandıitnı gö
rünce, keskin bir ~es çıkanın, küçük 
ve gümÜJ bir düdUiü dudaklanna ıö
türdü ve, ayni zamanda, yüzükoyun, 
ha!mm üzerine uzandı. 

Gene ayni nmama, Jijlyet tabanc-. 
larmın ikisini de bofalttı • 

KurJUnlar, bir an evvel möeyö Jakın 
durmuı olduğu §ominenin muhtelif yer. 
terine &irdi ve mösyö Jak, ancak kur -
naıc:a ve ustaca marıevraSt sayesinde 
kurtuldu. 

Jülyet, ta.bancalarının ikisini de bo • 
ıaltınc.a, silthsrz kaldı. 

Bunun üzerine, mösyö Jak, bir ham
lede doğruldu ve ve giriı kapmna ko. 
tarak, d' Assaıın girdiği zaman kapa
m11 olduğu aünnelerini çekti. 

Hemen akebinde, düdük ıeaiyle et
raftan koıuıan, bir çok müsellth adam, 
içeriye dalarak, ellerinde tüten ta.ban· 
calarla, olduğu yerde, dehıet içinde kal. 
mıı olan Jülyetin etrafını aldılar. 
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HORTLAK 

D'Assaı, tun.ğa dütütügünü gö
rünce, mahvolmuı bir h&lde, oldufu 
yerde kaldı. 

.Bu müthit ümitaidik buhranı içinde 
nt kadar .kaldı?. 

'Bunu, imklıu yok. aöyleyemudi. 

BUtün ricudu ter içinde kalımı, bit· 
kin bir halde, ıoluyaralt, ketidilini bir 
kanapemn Uacrine •trmf, k&renhkta 
pçıükle M&tbildiii bir ıe;re. bir ftni 
rafa bakıyordu. 

Birdenbire, ba rı.fm duYara girer eibi 
clduğunu, döndüğünü, silindifini J6r· 
dü .• 

Enell banun, kendisini hırpalaye 
açlıktan mütevellit bir .. yıklama ol. 
duğunu ;ı.aınnetti, fakat bir an eonra, bu 
rafın kayboJdufu yerde hafif bir ııık 
cördü. • 

Bir hamled• ayağa kalktı •c bütUtı 

kuvvetini toplayarak, oraya sıçramafa 
huırlandı .. Fakat olduğu yere mıhlan
dı. 

Hafif ıtıiırı arasında bir eölıe belin· 
yor ve korkmuı bir ıeı ~le diyordu: 

- yaı.,arrrım, §Övalye, delilik etme
yin ... Benimi .. 

Şövalye, Noe Pua110nu taruımftı. 

Bir an sonra, ayyq tarafından ifeal 
edilen höcrdde bulunuyordu ve onun 
ktndiıine ikram ettikleri yemekleri bU
yUlt bir ittiha ile yutarken, ayni zaman· 
da, Noenin buraya natıl celctifini ve 
kapatıldığını izıı."ı eden &{llünç ve ıa· 
yanı hayret mE>ı:erumı dinliyordu. 

Mösyö Jak kendisini eczacının oda· 
sında ıöt"dü&ü zaman, ayyaı, bulundu. 
ğu urhctluk içinde, kımddamıyacak 
bir halde olmakla beraber, her ıeyi ıör• 
müı ve duymuıtu. 

Bu sayede de, muhtelif ıizli kapıla• 
rı açan bir çok düiıneleri öğrenebilmit
ti ... 

Muttees.süf, iHal ettiği odaya ıeti. 
rilirken kendisini indiıldikleri %emin kat 
kapısının naaıl açıldığını bir tUrlü ıö
remcmi1ti .• 

Fakat bu zemin kat, o telrildeydi ki, 
duvarın öbür terafmdan •ÖY.lenen. he~ 
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FenerbatııçeDüDerUaa a 30 
yoDdönltlımünQ~ klYlitDlYI 

lYlncu 
onsun 

Fenerbahçeli 
olmak b ir 

sporcu . için 
büyük şereftir 

Memleketin en çok aevllen klUbtl Fenerbahçe, bu cttn kuruluşunna 

30 uncu )'ılım kntlulu7or ••• 
Otuz sene evvel bu gtln, Ttlrklyede spor teşekklUlerlnln ilk defa tceRsiis 

etmeye başladığı yıllarda kurulan 1',enerbahçeyl, kunılduğu gün':. 'denberl, 
daima şerefli bir mevki, büyük bir muhabbet ve sempati kazanmış olarak 
görüyonız ••• 

Memleketin dttşman çizmeleri altında çl{.rnendJil cttnlerde, san IAd. 
vert takım, lstanbuhı işgal altında bulunduran ecnebi kuvvetlerin fnt
bokülerinl daima yenerek, dllfmanlarımızdan hiç olmazsa spor sahasında 
~ almıf ve işte asd o zaman, Ttlrk mflletfııin blytlk muhabbetini kazan. 

1"1t11:rba1art 1.:lii'büııfln 'kıymetli ReiM .4. clli11e l'e1dli Sü1;- nuşu. 1 

'"ü Sarar,oğl" O devirlerde, Fenerbahçenln her saferi, gi\nttllerde açılmış raralara bir 
merhem, kınlmış prurlarımıza bir teselli olnrordu ••• 
~ ~"81••1111 J'lll•t:8a ~. yabıinfa memleket crclcn bu

raya gelen takımlara kal'fl Fenerbabçe dainİa . orunlar 01. 
••Maya munflak oldu. Birçok defalar f11tanbul ve Tllrk17e pmpi7onl11ku
• • Jlikıııelen Fenerbabçe, 7alnız en çok sevllen bir klüb olarak kalmamış, 
ınNnlcketin en iyi, en fazla sempati kazanan aporculannı da 1"' ",ötlrmlş-

Mazileri le 
övünmek 

sarılacivetlilerın 
hakkıdır 

Bundan üç ay 7u:ıil.ar evvel §ehrimize gP.len 
tanın Enosi8 takımı i le Fencrbahçenin yaptığa 

bir !JÖl'ıinil§ ... 

Yunaniı
maçto• 

tlr. ~ 

Türkiyenin hangi köı,eslne .rıtsenlz, san IAclvert renge can ve gönül
den haklı çok, pek çok Fenerbahtel17e raRgellnlnlz... . 

Hu, bir klüb için ne büyük bir nimet, ne büJttk bir fereftlr! •• 
Çeyrek asırdan uzun olan mazisinde Fenerbahçe dalma Türk 11porunun 

sembolü olmuştur. 
İstikbalde de, san IAclvertlllerln )'lne teref ve zafer dolu bir 7olda yll. 

rüyeceklerlnden şllpbe etıııl7ol'WI. 
l<'enerbah-:elllerl .. 
lilübünUzle, renginizle neka.dar iftihar et.Beniz n~dır ••• 
30 ncu 7ddöntlmtlnb k • tl• olsun!. izzet Muhiddin APAK 

Fenerba1ıçenın eski 
Ze1'.-ili, Alaeddinli me§hıır 


