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Mümessillerimiz taarruza uğradı! 
Suriyeli ne/ erler, hadiseye 

mümessil/erimize geri 
müdahale edemiyeceklerini bildirerek, 

dönmeleri tavsiyesinde bulundular 

Asl:cri heyetimizin Hatayda misrıfir lmlımrlıtğl! 1\öş7c, muhtelif zabıta 7mv
vctıcri taraf uzdan mu1ıaf aza edilmekte clir. Pvesimde, 1ıalk polisıcri, Fransız 
askeri, Tıirk polisi, m.aluım hii'kumct askeri ve Tunuslu Fransız askeri . 

göriilüyor ... 

- -~--

Meclisin tatil devresinde vaziyetin 
istilzam edeceği tedbirleri 

almak hususunda 

Meclisten salahiyet 
isteyecek 

Milletler Cemiyetinin Hatay 
komisyonunu tanımıyoruz Ilatayd!l7:i as7reri heyetimi;:; misafir 

edildiği Surcyya IJalcfi aUcsiyle bir 
arada 

~S--o-n~d-a_k_i_k~ BDrn~ta ve~dDkve kc~nsyc~o~ı~-V-e_n_i_k_a_p_ı_ö_o_le_r_i_n_d_e_b_a_ş_la_l_'ı_p_S_a_m~a-l_y_a __ _ 
mddıli'i1aısebeitDeırnmnzn lkestn~nmnzn sahillerinde biten 

Aldı~rnuz hal1erler fbDDdlrdDk 

Fransada 
casuslar 

qakalandı! 
* Frankocular Teruel - Sagonte yo· 

lunun sağında mühim bir mevzii ele 
ıeçirmiılerdir. 17,45 de 4 Franko tay
Yareıi Alikante limanı civannı bomba
lanuı, 6 ki,i yaralanmıı, yangın çık· 
lllıı, bazı binalar hasara uğramı§lır. 

* Almanyanm her yerinde eski yaz 
'bayramı leait edilmiıtir. Bcrlinde yüz 
t>iıı kİ§İnin huzurunda, bu münasebet. 
le 1>ir nümayiı yapılmıştır. 

* Liyondan bildirildiğine göre, Mo· 
~ena civannda derniryoluna hakim bir 

......... t1IF"" Devamı 8 incide 
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Halk Partisi Meclis grupu bugiln saat 
16 da Kamutay içtima salonunda 
Trabzon saylavı Hasan Sakanın riya.. 
setinde toplandı. · 

Celse açılır açılmaz kürsiye çıkan 
Başı ?kil Celal Bayar Istanbuldan bu. 
gün avdet ettiğini ve gnıp azalarına 
Şefimiz Atatürkün selamlarını getir
diğini bildirmesi üzerine alkış tufa
nile karşılandı, herkes Büyük Öndere 
şükran ve saygılarının arzedilmesini 
istiyordu. 

Başvekil !stanbulda bulunduğu sı
rada dost ve müttefik Romanya Kralı 
Majeste ikinci Knrol'un !stanbulu zi. 
yaretindcn ve kendisinin arkadaşı A
rasla birlikte karşıya gittiklerinden, 
Majeste Kralın Atatürk'le mülakatın. 
dan bahsetti. Grup, bu ziyaret ve mü. 
18.kat haberini alkışlarla karşıladı. 

Bundan sonra Başvekil ''Hepimizin 

Bir otomobil 

Beş metreden aşağı 
yuvarlandı 

Otcm()~nDD1ii1 saııMın~n lb)aşoırndaın 0 
lçn~de~noerr mufnl'{Ç:eDD'ff yeırDerrDnden 

yaı ıra o aınıeç;11 o Daıır 

:<Ya=ısı 8 incide) 

.cu.; .. ıt\ .. ; .. ; .. "'"' .. ftn :nı.c9gul oldueıı me
Jelcye geçiyorum,, diyerek, Hatay işi
nin geçen haftadanberi geçirdiği saf
hayı anlattı. Esaslı hatları itibarile 
temas ettiği harici işler hakkında da. 
ha fazla taf silfıt istenirse içtimada ha-

r.."" De,•nmı 8 incide 

Ademi müda
hale komitesi 
GönilllUlerln geri 
çek il mesi işinde 
mutabık kaldı 
Yalnız para meselesi 

ha il edilemedi 

Cumhuriyel\'iler 
arasında gerginlik 

artıyor 
Londra, 21 (A.A.) - İyi haber a

lan lngiliz mahfillerinde teyit olun • 
duğuna göre, bu sabah, ademi müda
hale komitesi toplantısında ispanya -
daki gQııüllülerin geri çekilmesi planı 
üzerinde mutabakat hasıl olmuştur. 

Şimdiye kadar anlaşmayı geciktiren 
güçlüklere sebebiyet vermekte olan 
deniz kontrolü üzerinde prensip iti _ 
barile ittifak cdılmiştir. 

Ademimüdahale komitesi, bunu 
müteakip, bazı teferruat üzerinde mü
zakerelerde bulunmuştur. 

Ademi müdahale komitesi heyeti u. 
mumiycsi, ya bu hafta sonunda yahut 
da önümüzdeki hafta içinde toplana
cak ve kati anlaşma metnini tesbit ey. 
Iiyecektir. ı 

Tali komite, öğleden sonra saat 17 
de yeni bir içtima daha yapmış ve 
ferdi meselelerde de bir anlaşmaya 
vardıktan sonra saat 18,45 te dağıl
mıştır. 

Londra, 21 (A.A.) - Ademi müda. 
Jiale komitesi, sabahki celsede halle
dilememiş olan ferdi meselelerde de 
bir anlaşmaya vardıktan sonra saat 
18,45 te dağılmıştır. 

Yalnız gönüllülerin geri alınması 
planının tatbiki için icap eden para 
meselesi hil1Iedilememiştir. Ve komi
tenin önümiizdeki toplantısında bu 
mesele görüşülecektir. 

W: Devamı 8 incide 

Bir g~e taarruzu 
Bir gençle bir genç kızın bulunduğu 
sandala hücum eden mUtearrızlar 

Genci kancalarla bayılttılar 

Genç kıza da taarruzda 
bultınmak istediler 

Dün gece saat 23,30 da Yenikapı 
önlerinde lır•şlayıp Marmara açıkların
da devam eden ve sabahleyin Samatya 

sahillerinde son bulan ç.ok enteresan 
bir hadise olmuştur. 

~ Devamı 8 incide 

'A.tatiir7• lı:ı=ı# dün l'cşilköyde 1ıararet7e 1.-.ar.~ıkmdı ı•c tcbri7• edil<li 

Sabiha Gökçen1ou sabah \'edıkuıede 
Dün dört saatlik K 

mecburi bir arısının 
teehhürle geldi 

Tayyarecimiz, dost memleket
lerden gördiiğü sempati den 
memnun olduğunu söyliiyor 
Sabiha Gökçen, 3000 kilometrelik 

Balkan turunu muvaffakıyetle bitire
rek dün şehrimize dönmüştür. 

Kadm tayyarecimiz dün saat 11,20 
tie Bükreştcn kalktıktan sonra tayya
resinin puslasında bir arıza clduğunu 

görerek, Romanyanın Buzeon tayyare 
meydanına inmek mecburiyetinde kal· 
dığını dünkü nüshamızda yazmıştık. 

W': Dcf:ımı 8 incide 

• • 
memesını 
Ustura ile kesti 
Kadın ölüm halinde 

hastahaneye 
kaldırıldı 

Bu sabaha karşı saat 4,5 sıralarında 
Y cdikulede feci bir cinayet işleruniş ve 
bir Lftz, aleyhinde boşanma davası açan 
karısını ustura ile vücudunun bir c;ok yer 

~ Devamı 8 incide 
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d(adisetec, fiPdctec 
Bır müttefikimiz: 

lngiliz 
efkarı umum iyesi 

Yazan; Şekip Gündüz 

F RANSA, bir çok bedbaht teşeb· 
bilslere girişti. Birbirinden kı

sa ömürlü entrikalarla kendini yordu. 
Her tezvirinden, ancak, diplomasideki 
zekasının şöhretini zedeleyecek neti· 
celer ıdoğdu. Ona uzaktan, hünerleri 
yıpranmış bir cımıbaza bakar gibi, bu 
düşkünlüğüne acıyarak baktık. 

Hayır, dilnyarun her devletinde bir 
gençleşme, yenileşme ve dinçle1me 
kasırgası eserken bu Fransanm §U an
layışsız, gu ıezişsiz hal ile ayô'lkata dur· 
masına imkin yoktur. 

Türk ordusu Genel Kurmayının ikin 
ci başkanı Orgeneral Asım Gündüz, 
Haty topraklarına ayak booınca, Ha
taylılarda beliren coşkun sevincin yük· 
sek manasını anlayamıyan bir devlet, 
hi!r bir §eye akıl erdiremiyor, hiç bir 
§eye akıl erdiremez ıdersek hata mı et
miş oluruz?. 

Payas'dan Antakyaya kadar l!Zanan 
yol üzerinde, Türk Orgeneralinin, ya
bancı bir devlet mümessiline gösteril· 
mesi mutad ceali bir güleryüzle kar§l· 
]andığı iddia edilebilir mi? 

Yüz kişi, bin kişi değil, Orgene· 
ralin yolu üzerine bütün Hatay dö
kUlmüştü. 

Bu manzarayı gördükten sonra artık 
intihabata, Milletler Cemiyeti komis· 
yonlruına, müzo.kerclere, muahedelere, 
gunlnra bunlara ne lüzum var? Bir in
san yığınının bu derece coşkun bir kal· 
.kmışı önilnde ne durabilir? Hataylı hür 
yaşamak istiyor, bize dayanr:ı:rak yaşa
mak istiyor, bizimle ayni talihin insanı 
ve ayni yollann yolcusu olarak yaşa· 

mak istiyor. 
İmparatorluğun zayıf devirlerinde 

de, imparatorluktan ayrılmamak arzu. 
sile yanan insan, yığınları vardı. Bun
l<:ır da Osmanlı camiasından ayrılr.ıa· 

mak için avaz avaz bağmrlardr. Fakat 
~uvvctin önünde boyun eğmeğe mecbur 
kalırlar, ve büyük Avrupa devletleri 
arasındaki <Xılaşmaların, pazarlıkların 

birer bedeli halinde imparatorluk cami
asından kopanlırlar.dı. 

Bugün bizden olup ta bizimle ben· 
bcr yaşamak r.ırzusunda ısrar edenleri, 
hiç bir siyasa kombinezonu ve hiç bir 
kuvvet bizden ayıramaz. Hatay bizi is
tiyor, istediği olacak, Hataylı bizim gi 
bi olacııktır. 

Bu sözler, sadece bizim gahsi nikbin· 
liğimizin bir ifadesi addedilmemeli, 
bu sözlerle bizim memleketteki umumi 
nikbinliğe tercüman olduğumuz kabul 
edilmelidir. 

• • • 
Savarona yatında Atatürkiln ıon iç

timai, memleketin, tercüman olduğu
muz bu umumi nikbinliğini bir k?Jt da· 
ha kuvvetlendirmiştir. Evvelki gün, 
Ankaraya hareket ederken Bayann 
söylediği sözlere inanmakta tereddüt 
etmemekteyiz. Evet; 

- Hatay meselesini sekiz on güne 
kadar iyi bir surette holletleceğiz. 

Milletler Cemiyetinin, garip bir te
sadüf neticesi olarak Hatay.l musallat 
ettiği iki bunağın, Hatay Türküne 
düşmı:ın olanların tarafını tutmuş ol· 
masına ehemmiyet verenlere Avrupa 
efkarıumumiyesinde, bilhassa İngiliz 

e!karıumumiyesinde bize ve davamıza 
karşr gösterilen müzahereti işaret et
mek isteriz. Çok yakın bir zamanda 
Fransa ile çok sıkı bir takım siyasi ve 
askeri müzakerelere girişmiı olduğu

nu hattrladığımrz lngiltercde, Başve· 

ki!i taraCındrn muhtelif zamanlarda, 
Parlamentosunda Fransayı memnun 
edecek beyanatta bulunulduğunu hatır 

va ında 
çocuk • 

1 

anası! 
On dört ya~ındaki kızlar henüz ilk 

mektepte okurken bu Amerikalı küçük 

bayan iki çocuk anasıdır .. 

Florens ismindeki bu kızın on dört ay. 

lık bir kız çocuğu vardır, şimdi de ikin. 

ci çocuğunu dünyaya getirmek üzere, has 

taneye yatmış bulunuyor. 

Oteki kızlar bu ya~ta babalarından be
bek beklerken, iJ..;nci canlı bebeğine ka. 
vu~cak olan Florens bu mesut hadiseyi 

düşünerek şimdiden seviniyor. Kocası 

Vilyam Rud da başıucunda beklemekte

dir. 

Şuşnig, bir türl~ 
karısını göremiyor 

Eski Avusturya Başvekilinin 
isticvabı hala bitmedi 

Eski Avusturya baş 
vekıli Şuşnig, son -

, günlerde resmen ev 
lenmiş olduğu ka. 
nsrm henüz gör -
memi~tir .. 
Avusturyanm Al. 
manyaya ilhakı es-; 
nasında Belveder 
ı;atosunun bahçe • 
sindeki bir köşke 
kapatılan Şuşnig, 

orada' babası ve 9 
Şuşniğin yeni karısı yaşındaki oğlundan 
başka bir genç kadınla beraber bulunu
yordu. Bu, Kontes Fugger idi. 
Şuşniğin, bu kadınla evlendiği de haber 

verilmişti. Fakat bu izdivaç resmen bun. 
dan bir hafta kadar evvel, Viyanadaki 
bir kilisede aktcdilmiştir. Yalnız, bu me
rasimde Şuşnig bulunmamış, nik:ih gı. 
yabmda kıyılmıştır. 

Bugün Suşnig Belvedcr şatosundan Vi 
yanadaki Metropol oteli binasma götil· 
rülmilştür. Alman gizli polis teşkilfttımn 
Avusturya şubesinin bulunduğu bu bina. 
da Şuşniğe bir oda verilmiştir. Bunun 
yanındaki yazı ve çalı~a odası ise yal
nız Şuşniğin isticvabında kullanılmakta. 

dır. 
Halbuki, Şuşnig, Metropol oteline nak

ledilmeden evvel, ı;atodan bir otomobil. 
le ''eşyaların,, nakledildiği görülmüştü. 

Bugün anla~ıldığına göre, bunlar eşya 
değil, eski Başvekilin dosyalandır. Polis, 
bunlar üzerinde daha derin bir surette 
araşunna yapmak için şatodan çıkarmış. 
polis merkezine götilnnü~tür. Bu evrak 
üzerinde yapılmakta olan tetkikler es
nasında Şuşnig de sorguya çekilmekte ve 
bu isticvaplar bazan saatlerce sürmekte. 
dir. 

Eski başvı;kil buraya nakledildikten 
sonra kamile resmen evlenmiş. fakat bu
güne kadar, karısını gönnesine müsaa. 
de edilmemiştir. 
Şuşniğin karısı da bugün Belveder ~

tosundan çıkmış bulunuyor. Buraya yal. 
nız eski Başvekilin babası mütekait ge
neral Şu~nig otunnaktadır. Şuşniğin ka. 
nsı ise, kainbiradcri Artur von Şuşniglc 
beraber Viyanada bir apartıman daire-

Iadığımız ingilterede, efkarıumumiye 

Hatay davıısında adeta Türkün mütte· 
fiki addedilebilecek bir manzara arzet

mektcdir. 
Fransaya ve Hataylıya düşmeı:ı olan· 

tara bu hali işarc:t etmekten hususi bir 
zevk duyduğumuzu nasıl inkar C'.Öebi· 
liriz? 

ŞeJôrı GONDOZ 

sinde oturuyor. Şuşniğin oğlu da, bir 
geceyatısı mektebindcdir ve tatil günle. 
rinde ya büyük babasını görmeye geli
yor, yahud da amcasırun yanına gidiyor. 

A'V"Usturyaclaki son darbe üzerine sefil 
bir vazivetc dilsen bu aile ile beraber 
bugün iıattrlanıhası lAZımgelen bır aile 
daha vardır ki o da evvelki başvekil Dol. 
füsün kansı ve ~ocuklandır. 

A vusturyadaki bir hilkfunet darbesi es
nasında öldürülen Dolf üsün kansı ile bi. 

ri on, biri yedi yaşındaki iki ço:uğu, bu· 
gün Çekoslovakyada Bratislava şehrin. 

de buİunuyorlar. Avusturyanın akibetini 
derhal anlayarak vaktinde Çekoslovak-

yaya kaçan kadın, şimdi de daha emni. 

yette olmak için, Amcrika)ra gitmek ni
yetindedir. 

Kendisine, Çekoslovakyadan pasaport 
verilmiş, bu pasaportu Amerikan sefa. 
rethanesi de imza etmiştir. Fakat, Dol-

filsün kansı ve çocukları, paralan olma. 
dığı için Amerikaya gidemiyorlar. Bu· 
nun üzerine kadın, bugün Almanya ta. 

rafından müsadere cdilmiJ bulunan A
vusturyadaki mallarının sat.I1masım ve 

paranın kendisine iad<:sini istemiştir. 

Buna henüz bir cevap gelmemiştir. 

Maktul başvekil Dolfılsün karısı ve 
ÇOCtlkları 

Mısır Milli Müdafaa 
bUt~esl 

2,5 M iyon lira 
Kahire, 21 (A.A.) - Başvekil .Mu

hammet Mahmut paşa, bütçe projesini 
parlamentoya tevdi etmiştir. Milli mü
dafaa tahsisatı, bütçede 2,5 milyon lira.. 
tutmaktadır. 

Bugünün 
lspaııya kralı 

kim? 
YUz bin sterllnllk 
teklifi reddeden 

armutör ! 
İspanya kralı ..• 

Bu ismin verildiği kimse, ne eski 
kral Alfonstur, ne de Frankocular 
muzaffer olduğu takdirde tahta geç
mek arzusunda. olan prenslerden biri. 

~J;' ..... -tl - ._ _ _ . _ •--'""' , ., •~ ~o••• 

liyor. Bu, bilytik bir İngiliz vapur sa. 
hıbid1r ve gemileri İspanyanın hü~
metçiler ellnde bulunan limanlarına 

işler. 

İspanya harbinden sonra kendileri. 
ne bUyük bir ticaret vasıtası bulacak
larını anlıynn bir çok İngiliz tüccar
ları oraya mal sevketmcye başlamış.. 

tardır. Fakat, Franko kuvvetlerinin 
bombardımanı altında bu ticaret çok 
tehlikeli bir §ekil almış, hemen hemen 

bütün İngiliz gemileri ticaretten va.z. 
geçerek İspanya limanlarına sokul. 
maz olm~lardır .• 

Yalnız, Cek Albert Bilmeir, gemi
lerinin İspanya limanlarına yaptıkları' 
seferleri bila.kls arttırmıs, ve hükfl
metçilerin elinde bulunan limanlara 
daha fazla scvkiyat yapmaya başla. 
mıştır. 

Franko tayyareleri ve gemileri ta
rafından bombardıman edilen İngiliz 
ticaret vapurlarının hemen hepsi Cek 
Bilmeir'lndir ve bu hadiseler avam ka. 
marasında münakaşalara sebeb olur
ken bu gemi sahibinin ismi sık sık 
geçer. 

Bütün tehlikelere ve maruz kaldığı 
hadiselere rağmen, İspanya seferleri
ne devam eden Cek Bilmeir bu gün 
hUkfımctçi İspanyanın Avrupa ile olan 
hemen bütün ticaretini eline g~irmig 
gibidir. Bunun iiçn kendisine, bu sa. 
hada olan h!kimiyetinden dolayı, ''İs
panya kralı" ismi veriliyor. 

Ayrıca, Londra ticaret merkezinde 
büyük nU!uz sahibi olan Cek Bilmeir 
genç bir adamdır ve bu işe bundan 
Uç sene evvel başlamıştır. Üç sene ev. 
vel, bir gemi şirketinin mUdilrU ile ve 
karısıyla beraber, bu şirketin bUtUn 
işlerini idare ediyordu. 

bpanya harbi başlar b8.§laınaz, 
kendisine açılan k!r kapısını görerek, 
Cek Bilmeir, şirketi kendisi satmalmış 
ve daha birçok gemiyle zenginleştire
rek, İspanyaya sefere başlamıştı. 

Londrada. söylendiğine göre, tspan. 
ya limanlarına mal göndermesini kes
mesi iç:in kendisine 100.000 İngiliz li. 
rast teklif edilmi§tir. Fakat, ''İflpan
ya kralı" bunu kabul etmemiştir, ti-

caretine devam etmektedir. r 
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Bir ziyaretin manası 

R OMANYA kralı Majeıte Karolün ma. 
tenekklren lıtantmlu ziyaretinin ue 

Atatürkle kunu~uşunun hariçte dikkat ve 
al6kayla kar~ılanriığ•nı ka11delllklen ıonra 
Asım Uı •'öule y~:ıyor: 

"Hakikat halde Romanyanın co~an 
ve beynelmllel siyası vaziyeti mlllıimdlr. 
Bir taraftan Balkan An tan tının, diğer ta. 
raftan Küçük antıınlın kıymetli birer u~. 
vudur; ııonrn bugün kendi bo5ına bir filem 
olan Sovyet Rusyanın cenup huduUanndı 
Lehistan ile hususi anlaşmaları vıırdır. 
Bu itibarla Romanya Avrupanın merkeıi 
ile Akdeniz ve Karadeniz meselelerinin 
ilzerinde düğümlendiği en hassas bir mın .. 
taka demektir. Beynelmilel vaziyetteki bu 
nczııket hasebiyle Romnnyanm beyneımr. 
Jel dostluğu da çok kıymetlidir. Diğer dev. 
!etlerden başka İngiltere, Fransa, İtalya, 
Almanya gibi büyük A nupa devletleri ile 
olan münasebetlerinde bu kıymetin tesir. 
lerl sıksık ı;örilllir. Coğrafi ve beynelmilel 
siyası vaziyeti dolayısile Avrupanın he .. 
men her köşesinde başka bir tarzda bağ. 
lıhkları olan bir memleketin en yüksek 
snlllhiyetli devlet reisi mOlenekklren ,.e 
tamamen hususi mahiyette olsa bile lstıın. 
bulıı gelerek Atatürk ile konuşur ve bun. 
dan dolayı da şurada, burada dikkat \°C 

merak uyanırsa bunu biraz da tabll bul. 
mak icap eder sanırız. 

Ancak ou noktayı da teborOz etllnnck 
faydah<iır ki iki dost ve miltterık devlet 
reisi arasında geçen mülAkatın gerek Dtıl. 
kanlar, gerek A \TUpa sulhu için sadece 
iyllik l~arctl oldu~un da hiçbir kimse şQp. 
he edemez. Zira diğer Ulrlü deliller ber .. 
taraf edil~e dalıl yalnız Balkan antantı .. 
nın dört, beş senelik hayatı bütün cihan 
ca hakikatin teslim edilmesine kAfi gelir. 

Atatnrk ile- Majeste KrnJ Karoliln şahsan 
tanışmış olmaları ve bugünkü karmnknrı. 
şık siyaset lllemini birlikte gözden geçir .. 
mlş bulunmaları Balkan antantına dahil 
memleketler için olduğu kadar diğer A'°ru 
p~ memleket ve mllletJeri için de sulhun 
kıymeUl bir garantisi sal,lmnlıdır.,, 

_, 

TAN -
Halkın eğlence yerJeri 

A tılr 1'11,,., ._. tıt • ••• • .- -

D kanlığında orulnocular ve sinemacı 
tarla maşterek bir toplantı yapıldı. flalkın 
ucuzca eğlenebilme~[ yolunda esmlı karat 
lur verildi. Sabiha Zekeriya, bu mtv:u el· 
rafında fiklrltrlnl ıöule hüldaa ediyor: 

"Du karar, şimdiye kadnr üvey çocukJnr 
gibi, kırlarda, bayırlarda, mezarlıklarda 
hava ve eğlence arıyan hnlka, verilen bil. 
yük ehemmiyetin bir ifadesidir ki, bunu 
"gazino, fiyatlarının ucuzluğu,, serlevha.. 
sile gcclştlreınel iz. Hnlk tiyntrolarınıı, 
halk eı:llencelerlne, halk kültürüne '·erilen 
ehemmiyet, hnlkçılıitın sözden riile ııecişl.. 
ni gösteren çok km·vctli bir delildir. 

Neşeli bir halk, gülen, eğlenen, eğlene
bilen bir halk, bir milletin refah Ye ııuıut 
seviyesinin allimctidir. Çayırlara knrıncıı. 
lnr gibi dökülmüş, temiz bir gazinoda, bir 
parkla bir müzik dinlemek, bir sincınll 
seyretmek zevkinden ve hakkından ınııb 
rum yUzü düşuncelf ve meyus bir hnlk. 
o memleketin refah ve hU%uru, kendisine 
verilen ehemmiyet hakkında şüphe verit· 
Halka bu eğlence yerlerinin acılmosı, 
bunların ucuzlatılması, lıalkçıJıAa doğT'U 
atılan adımlardan bir tanesidir ki, bunun 
fizerinde şlikranla, memnuniyetle, iftihar .. 
la durabiliriz.,, 

CUMHURiYET 

Sulh meşalesı mi, 
politika fileti mi? 

N ADIR Nadi, llatay inllhabatının A~: 
teller cemiyetinin uül:sek ve mad l 

dk kontrolü altında yapılmaıı yolun a.:i 
Fransız teklifini nı,ın kabul ettiğfnıı 
anlatıyor: . ıs-

"Biz Habeşistan değiliz. Bir mileltın 
tlklAlini mildnfnn hususunda neye sn,·cn
mesi icap cttli!lnl Cenevrcdcn sorınıı>'1'' 
Bugnn hiçbir Türk yoktur ki, "sulh ıneş~ 
le ı,. diye propagandası yapılan bu ce~tl 
:..·etin sadece bir menfaat ve politika tıl 

1 ~larak kör lop:ıl süründllğiinünde şfiphc5 

bulunsun. ııJo 
Esa'len Cene,•re teşekkillüne sı~enı r

en bilyilk sebebi, Milletler cemlyetınl k~l 
kuluk vıızlyetinden kurtarmak, onun ha .; 
kl insanlık ideallerine yakışır bir sevi>•~) r 

kti Ve e.,,c yükselmesine yardım etme · • bU 
bug{ln de orada bulunuyorsak, yalnız de
fimld ve dilşüncc ile hareket ediyoruı 
mektir. ııı 

Evet, Milletler cemiyetinin Hatnydo n; 
tihahnt işlerini murakabeye çnlJrıtmn~ıan 
reddedehilirdlk. Fakat çıkmadık canoes
ümld kesilmez derler: Cene,·redeki rn ı;ıll 
scsenin perişan bir halde bulunrnnsı 
raıtmen: as 

- Baknlım! Belki bu serer kendini S ~ 
terir de ömrilnde ilk defa olarak nl~dını 

-.. _.,. Deııamı 4 ü1ıcu 6 
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dla'lata dait --yaz tarı/ esi 
G CNLER uzayıp havalar ısın

maya b~layınca hiç şüphesiz 
siz de bencileyin: ''Yaz geldi!., der, 
nıizacmıza göre sevinir, aldırmaz ve
ya hayıflanırsınız. Fakat asıl yaz, ya
ni güneşin - yanılmıyorsam - Seretan 
burcundan Arslan burcuna girmesi bu 
gündür, da.ha doğrusu bu gece oldu. 

Bunun içindir ki Akay idaresi, A
dalar hnttınm yaz tarifesini 22 hazi
randan bir gün evvel bile tatbik et
nıedi. Daha yaz girmeden de yaz tari
f esi olur muymuş? havalar ısındı, A
dalara ahali doldu, bahar tarifesinin 
seferleri yetmiyor diye tarüe değiştir- 1 
nıeye kalkılacak olursa takvimin n<' 
nıanası kalsr? hem doğrusu insanları 
biraz sıkmak da fena olmuyor: fera
ha çıktıkları zaman bunun kadrini 
"daha Jyi anlıyorlar. Maltepe vapuru 
nun alt salonunda oturup buram bu
ram terlememiş, bunalmamış, dı§8.rı 

çıkar çıkmaz hastalanmaktan kork
mamış adam yukan salonda rahatça 
bir yer bulmanın saadetini anlıyamaz. 

Her neyse! Adalılar yaz tarif esine 
kavuştular. Akay idaresi bekletti, bek
letti ama iyi bir tarife verdi. Hat ti bu 
Yıl, mehtablı gecelerde tenezzüh se
ferleri bile yapacakmış. Hem de ince 
Sazlı!... Artık §ik~yete pek hakkımız 
Yok. Gerçi vapurların yavaş gitmesi
ni, Büytikadaya, hiçbir tarafa uğrama. 
ınak şarUyle de, bir saatten evvel va
ramamasını bir kusur sayanlar varsa 
da ben • yaz kış orada oturmama rağ. 
ınen • bu kanaatte değilim. Yol kısa· 
lacak da ne olacak? hem en büyük 
hUsnUniyctle nekadar kısalabilir? bel
ki kırk beş dakikaya, kırk dakikaya 
iner ... Öyle heves edilecek bir fark de
ğil, Fakat vapurların konforu arttrrı
labilir- Kanapclerin yayı bozulunca 
Yerlerine yaysız kanape konuluyor; 
bir iki vapurdan başkasında şu vasis. 
tas denilen kUçUk pencereler yok: ya 
r>encereyi bUsbUtUn kapayıp cigara 
dumanı içinde bunalacaksınız, yahut 
bUsbUtün açıp üşüyeceksiniz! Akay i
daresinin avpurları bilhassa Kadıköy k".c __ ,...,_, ,.1:;,.::-::1 .. _ ..,. ,_ ... - .... 1_ ......... . 

öprüden Kadıköye nihayet yirmi da
k~ka, insan ayakta da gidebilir, fazla 
hır rahata ihtiyacı yoktur. Fakat Ada
lılar icin öyle mi? bizim bir buçuk sa.. 
atten fazla sUren seferlerimiz vardır. 
l<anapeler biraz iyileştirilse; vapurun 
titrenıesf, zıngırtısı, gürültüsü azal
tılsa; hele nane şekeri satanlara., in
sanın ta kulağı dibinde ı;ıişeye çat çat 
\'tuınamalan sıkı bir surette tenbih e
dilse Ada yolculuğu hayli keyifli sa. 
~lacak şeylerdendir, kısalmasına pek 
~.Uzum yoktur. Bu söylediklerlın de, 
0Yle sanıyonım ki yapılmıyacak işler
den değildir. 

.. Biz Adada oturanlar ne söylersek 
soyliyelim, nekadar homurdanxrsak 
h.onıurdanalım, Akay idaresini seve
tız; ondan şikayetimiz pek fazla ve 
Pek samimi olsa Adadan kaçardık. Fa. 
~at Akay idaresinin de bizi biraz sev
llıesf, yaylı kanape koltuktan geçtik, 
hiç olmazsa gözlimilzü bozan sarsm
tı~a.n, sinirlerimizi berbad eden gü
liİltiiJeri azaltması lazımdır. 
.__ Nurullah ATAÇ 

l:seyiye resmı kaldırılacak 
. Ankara, 21 (Telefonla) - İçki be-

9ıye resmini tenzil eden gümrük inhi. 
'arlar Vekaleti alakadarlara bir tamim 
l'aparak bu kararın tatbik şeklini bil- • 
dhınfştir. Ayni tamimde beyiye res
tninin ilerıde tamamen kaldırılacağı 
~ih edilmektedir. 

~~vlenme 
\r 'l'a?ınmış tüccarlar:.mızd~n Mehmet 

8.sf ı Şenelin kIZI Suheyla ile, Cum
hUrba§kanlığı fla~onik orkestrası ü. 
~e~erinden genç sanatkar Cihad Aşı
ogıunun evlenme törenleri 19 Hazi

~an pazar akşamı Turingpalas salon
barında kendilerini seven birçok akra. 

• ~ ' l < I{ l\:.sn 11 ' ' ' •"'lfti'"I - -~ .......... ----~---

JJalkmı t urnesini muvaffakıyetle bitirerek llöncn taytJarcci Sabiha Gökçen, 
diln Ye~lköy fO!f!'rırc mryda_nıııda bii yük bir kala7mlık tarafından ve m.e-

rasimlc 7\ilrşı7.midı. "Atafü.rk J'.."tzıııın 1sW;;ba1i 1uıkh."1ııd.aki tafsilatı buna 
dair ya.:mıızda bulacaksını::. ____ ..,...... ___ _ ----------------------- ----------------------, 

( $ IE IHI ii lrt ID IE iMi IE MJL IEJ~ IE l l IE ) 
Burgaz ve Kınalıya 
şehir cereyanı .veril

mesi kararlaştı 
Nafia Vekaleti bu maksatla 

mühendislere tetkikler 
yaptırmağa başladı 

Almanlar 
pestillerimize 
bayı lmışlar 

ihracatçılar cevi2ll 
sucuk göoderml)e 
hazırlanıyorlar 

Almanyada, Türk ticaret odasının 
neşrettiği bültenin şehrimize gelen son 
sayısında mühim bir haber verilmektedir. 
Bu habere göre Almanyaya bundan bir 
kaç ay evvel bir tecrübe olmak üzere, bir 
Türk ihracat firması tarafından sevke. 
dilen Türk pestilleri birdenbire Alman. 
yada bilyük bir rağbet görmüş ve bunun 
üzerine Alman ithalat daireleri kısa bir 
zamanda binlerce kilo pestilin ithaline 
müsaade vermişlerdir. 

Nafia vekıi..leti uzun senelerdenberi 1 
yapılan müracaatları gözönünde tuta
rak Bu.rgaz ve Kınalıadalara elektrik 
şebekesi tesisatı yapmaya karar ver
miş ve bunun için de mühendislere şiın 
diden tetkikler yaptırmaya başlamış

tır. 

Malfun olduğu üzere ,elektrik şirke. 

ti Büyükada ve Heybeliye kablo dö
şedikten sonra Burgaza ve bilhassa a· 
rada fazla acıkhk bulunan Kınalıada
ya elektrik vermek: için tiall<tiin fazla 
para istemeğe kalkmış ve bunun için 
herkesten imza toplamaya başlamıştı. 
Fakat buna rağmen bir türlü bu iki 
adaya kablo döşememişti. Buralarda. 
ki evler küçiik bir motör vasıtasiyle 
elde edilen elektrik cereyanından isti-

Bakkallar 
Cam eşya ve kırta-.. 

sıye eşyası 

satamıyacaklar mı? 
İstanbul maliyesi, kazanç kanununun ' 

gayrisafi iratlara göre hesap edilen ta. 
hakkukunda, bazı sanat ve meslek züın. 
releri için, geçen seneler bir karı~ıkhk 
hasıl olduğundan ve bu şekilde hazine 
zarara uğradığından yeni mali senede bu 
gibi hallere meydan vermemek üzere, 
bütün şehirde tarama şeklinde, sıkı bir 
kontrole girişmiştir. 

Şehrimizdeki dükkanlardan mühim 
bir kısmının mahiyetini tayin ve tesbit 
bir hayli mü~kül buJurunaktadır. Mesela 
ekseri bakkallar kırtasiye eşyası ile anı. 
pul, lamba ve lfunba şişesi gibi eşya da 
satmaktadırlar; halbuki kazanç kanunun 
da gayrisafi gelirleri üezrinden, yüzde o
tuz vergiye tabi bulunan bakkallarla yüz 
de 35 vergiye tabi olan züccaciye eşyası 
satanlar veya kırtasiyeciler arasında 

vergi bakımından farklar bulunmaktadır. 
Binaenaleyh, her esnaf m ya kendi 
sanatinin iktıza ettirdiği maddeleri sat. 
rnası yahut aradaki vergi farkını, umu. 
mi olarak vermesi lft.zımgelmektedir. 

Yapılan kontrollerle bu cihetler tesbit 
edilmekte ve bu teklifler esnafa ve sanat 

fade ediyorlar, fakat motörün fazla 
çalıfiQmaması yüzünden de gece 12den 
sonra bütUn elektrikler sönüyordu. Bu 
adaların diğerleri kadar imar edilme
mesi ve rağbet görmemesine de esas· 
lı olarak bu vaziyet sebeb oluyordu. 
Diğer taraf tan haber aldığımıza gö. 

re 1stanbulun imar plAnını yapan 
Prost, adaların güzelleştirilmesi için 
de ayrı bir plan yapacaktır. Bu plan
la. Büyükadanın bazı kısımlarında de
ğişikllk1or olııoak ve bllhaaH. bu gtliıe 
kadar bakımsız kalan Burgaz ve Kı
nalı adalarına ehemmiyet verilecektir. 
Adaların tabit güzelliklerine yaraşa. 
cak derecede imar edilmesine çalışı
lacaktır. 

Polis mektebi 
Bu sene 200 stajyer 

talebe alınacak 

Pestillerimizin Almanyada bu kadar 
büyük bir rağbete mazhar olmasının se. 
bebi, pestilin gıdai kıymetinin çok yük
sek oluşu ve bugünkü Almanyanın gıda 
hususundaki telakki ve görüşlerine uy. 
&un komprime bir gıda haHndc bulunu.. 
§UÔur. FılhaktKa, oır KtTr>pesm en~ 
beş kilo kaysı, erik veya dutun, gıdat kıy 
rneti olmıyan suyun tebahhurundan son. 
ra geriye kalan asıl gıdalı kısmı olduğun. 
dan tagaddi bakımından büyük bir kıy. 

rneti bulunmaktadır. 
Bilhassa Alman sporcu gençliği bu yen 

mcsi kolay \·e randımanı yüksek gıda 
maddesini bir moda haline koymuşlar
dır. Bu arada içinde fındık, badem, ce.. 
viz bulunan pestiller tercih edilmektedir. 
Bundan da Almanların cevizli sucukla-

Emni yet umum müdürlüğü polis mek. nmm daha çok beğenecekleri neticesi çı. 
tebinin ilkteşrinde başlayacak olan dev- kanlmaktadır. 
resinde mektebe geçen senelerden daha l hracat firmalarımız Almanyaya mevsi 
fazla olarak 200 stajyer kabulüne karar rninde sucuk ihracına hazrrlanmaktadır
vcrrniştir. Bu iki yüz stajyer hariçten lar. 

alınacaktır. Halen mevcut kadrodaki ' ---------.---------1 
polisler tamamen mektepten geçirilmiş Gazet~ çı ..!.aracak ı.a r 
olduğundan bundan sonra kadrodaki po. 5000 lıra temmat akçesı 
rsı ·ked'I yatıracaklar ı erden mektebe se\ ı ecekler bulun.. Ankara 21 (Telefonla) _ Matbuat 
mamaktadırlar. 

kanununa eklenecek bir hükme dair 
Polis hizmetine yeniden alınacak staj. ! hükumet meclise bir layiha verecektir. 

yerler de bu sene boylarının asgari 1,64 Bu hükme göre gazete çıkarmağa te
santim olması şart olarak aranmaktadır. şebbüs eden her yurddaş gc:ızetenin 
Aynca şarhoşluk ve kumarbazlık gibi neşredileceği mahallin nüfusuna göre 
sui ~hretlerinin bulunmaması da başlı- en çok beş bin lira olmak üzere depo-
ca şartlardandır. zito akçesi yatırmağa mecbur tutula· 
Diğer taraftan, 1stanbuldaki polis caktır. Bu para gazetede çalış<mların 

mektebinden başka Ankarada bir polis 
enstitüsünün de kurulması takarrür et. 

miştir. Bu enstitüye ait hazırlıklara der 
hal başlanacak ve önümüzdeki ders sene.. 
sine kadar kurulmasına çalışılacaktır. 
Bu cnstiüye lise ve yüksek mektep me
zunlarile polis mesleğinde liyakati görül
müş erk:in alınacaktır. 

haklarını karşılayacak bir teminat sayı
lacaktır. 

Ankara 21 (Telefonla) - Basın bir
liği kanunu projesi adliye encümenin
den çıktı, meclis ruznamesine alındı. 

Yeşllköy meydanı 

müesseselerine yapılmaktadır. Vergiler 
bu e~slar üzerinden tahakkuk ettirilecek 1f <C> ını 'ltC Dıl a mca 

avoınHdla 

Nafia Vekaleti 9 uncu işletme mil· 
düdüğü Yeşilköy tren istasyonunun 
önündeki meydanı beton olarak yap. 
mağa karar vermiştir. Bu i§: için 20 
bin lira sarfedilecektir. Meydanın ya
pılması bu g{lnlerde bqlıyacaktır. tir. 

:Jla6ec' den 1Aıcilıe ........................... 

Şuara tezkereleri, tarih kaynaklarımız 
araSinda mühim bir yer tutar. Bununla 
beraber, hemen bütün tezkerelerde, şair
lerimizin hatt! hazan da şüpheli ölüm ta. 

-rihleri ile -eserlerinden gelişi güzel seçil. 
miş üç beş be}itinden başka bir şey de 
bulunmaz. 

Eğer kendi Otobuyografilerini yazma. 
mışlarsa, yahut eserlerinde kendi hususi 

hayatlarını anlatan parçalar bırakmamış 
larsa, Türk sanat ve diline hizmet etmiş 
büyüklerimizin mufassal tercümei halle
rini öğrenmek ekseriya imkô.nsızdır. 

Geçenlerde Plevne müdafii Osman pa.. 
şanın adı ile anılan Göztepedeki köşk 

münasebetile bu sütunda bir yazı yazmış, 
bu büyüğümüzün adı verilmiş bir yapı. 
nın, bilhassa semtin de ihtiyacı olduğun. 

dan, satın alınarak Cumhuriyet halk par
tisinin Göztepe ocağına verilmesini tek. 
lif etmiştim. Yazımı görüp bana oku.. 

madan cevap veren sevgili Nizameddin 
Nazif de, "bü;'üklerimizin evlerinin birer 

müze., olarak muhafazasını, tam münev. 

'"Ve'ri'dam zevk ve duygusile teklif etmiş. 
ti, 

Bugun, koca lstanbulda, mesela ' 'Mi. 
mar Sinan burada ölmüştü!,, ''Nedim bu 
evde doğmuştu!,. ''Galip dedenin çocuk. 
luğu şurada geçmişti,, diye bir çatı, bir 

Yook duvar bile gösteremeyiz. Göster. 
mek şöyle dursun, muhteşem medeni bir 

bünyeyi işlemiş olan o ustaların başla
rım so!mp barındıkları yerler hakkında 
en uf ak bir maltlmatımız bile yoktur. 

Türkçe ile bir elmastraş gibi uğraşan Ne. 
dimin evi acaba nasıl dö~runiş, dayan. 

mışh? Bu büyük §3.İrin evinde acaba kaç 
kişi vardı? Beşiktaşa yakın ''hanei vira. 
n,.ı bir kaşane miydi? 

"Nevadirüzzürefa,,,yı karıştırırken gö
züme "Navi efendinin kendO. haneleri vas 
fmda kıtadır,, diye bir satır ilişti. Bu 

kıta, Nabi gibi on yedinci asrın büyük 
bir ~irinin tercürnci halinde ne kadar 

kıymetli bir yer alacaktır. Manzum ve 
menşur bir çok eserler yazmış, "Hayri. 
ve si ve gazelleri ile büyük bir şöhret . .... 
kazanmış. ve 1124 yılında lstanbula çok 
yaşlı şayanı hürmet bir üstad olarak öl. 
rnüş bulunan Urfalı Yusuf Nabinin: 
Yusuf gibi envai mihen çekmeğe nıcvtuf 

Beytindeki acı şikayet, e\inin tasviri 
için yazdığı kıtada ise daha açık görünü
yor: 
Eyyamı zcmintan (J)da beni kerdiş (2} i 

devran 
Bir l:anei viran şüdcye eyledi milnnan, 
M(incnd (3)i kafes salıneleri Tıarici tadat 
Manendi frlek sakatı kavakib (4) le dıi.. 

rclışan rs;; 
11 ail olamaz sakatı temaşayı sipihrc 
Divarı dtlil rehgürene manii seyran. 
Bahtım gibi tire (6) , kefi iimmid gibi 

tcnk (7), 

a ve dostları arasında yapılmıştır. 
~ evlilere saadetler dileriz. 

~-----~------~ 
nstn ırDdye 

Çeşmim gibi pür ôb, dcrumım gibi viran. 
Ab akmada manendi dnan nevza (8) la. 

rmdan 
Sahmnda gömil almada bülbül gibi nalan 
Bir gcrbe (9) güzar eyler ise bir tam· 

fından. f:iii r En lernusyonal Fuarı l "~~i ucuz alı§ veriş, bol eğlence ve 
bir çok yeniliklerin doğduğu yerdir. 
~Utlaka iştirak ve ziyaret ediniz. 
htilyonlarca müşteri, malhr.ınızı 
bekliyor. 

20 Ağustos - 20 EylQI 1 
1933 

Ol semti iner alçağa mammdli mizan. 
R. Ekrem KOÇU 

'(l) Kış; (2)' Dönü~; '(3) Gibi; (4)) 
Yıldızlar; (5) Parlak; (6) Gamlı, bula .. 
nık; (7) Dar; (8) Sulak, çimenli bahçe;, 
(9) Kedi. 
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iÇERDE: 
• Akay işletmesi, Adalar _ Anadolu ve 

Yalova hattı içln )'OZ tarifesini bu sabah 
tan fllbnren tatblka başlamıştır. • 

• BugQn saat 21 de Üsküdar Halkcvl sn. 
tonunda Haydarpaşa Numune haslnncsl 
"doktorlarından Kemal Şakir SaraçoRlu ta. 
rafından (Tansiyon meselesi) mevzuunda 
bir konferans vcrllecekllr. Salon herkese 
açıktır. 

• Beynelmilel ticaret odası Türkiye ko. 
mllesl, Ocüncü heyctlumumiye toplantısı. 
nı pazartesi sDnO ticaret odasında yapa. 
caktır. Du toplanlıda hem memleketimiz 
Clekl idare meclisi hem de beynelmilel u: 
caret odasına iştirak edecek azalar seçile_ 
cektlr. 

• İngiliz sefarethanesi arkasındaki Ay_ 
nahçeşınenin, belediye tarafından yolun 
açılması için yıktırılması düşünülmüş, rn. 
kat mQzcler idaresi tıırnıı kıymeti dolayı. 
slle yıkılmasına mani olmuştur. 

• Ortaokul öRretmenliği için yapılan 
imtihnnlnr bitmiş ve fmllhan kağıtları 
•eklılete gönderUmlşlfr. 

• İlkokul çocukları lçin açılacak kamp_ 
l1rın haz.ırlığı bHlrilmlş, yerler tesbit edil. 
mlştir. Kamplnr Kı:ı:ılloprnk, Erenköy Ye 
şilköy, Sarıyer, Pendik ilk okullnn n~ Fi: 
lorya pltıjı yanında çadırlarda kurulacak. 
tır. Bunlar SO •eya 45 günlüktDr. 

• Beykoıdaki deniz kazasında denl:ı:c 
'dökülenleri kurtaran 65 numaralı vapur 
k:ıptanı Jle tayfa ve knmnrotuna Şirketi 
boyriye tarafından nakdl ikramiye veril_ 
mlştlr. 

• Şlrkellhnyrlycnln yaz tnrtrcsl pa:ı:ar 

GÜnnfiden itibaren tatbik edilecektir. Ye. 
,ni tarifeye göre köprüden ilk vapur nu. 
meli yakasına li,15 de, Anadolu yaknsınıı 
.~a 6,25 de kalkacaktır. Cumartesi ve pazar 
eunlerl Yenlmahnlleden k&prüyc sece sa:ıl 
l .de bir vapur vardır. 

• Üniversite profesör ve Cloçcnllerf, im. 

DIŞARDA: 

• Casusluk işinde metbalder 18 kişinin 
muhokcmesl bugiln Nevyork mahkeme. 
sinde bnşlıyacaktır. Maznunlar: arasında 
Alman harbiye nezaretinin istihbarat 
şubesine mensup olduğu ılSylenen Bonln 
\"e Mcnzel adında iki Alman subayı do 
vardır. Milddelumumt yaptı~ı beyanattı 
casusluk tcşkiU'ıtının bir ecnebi hükftmeli 
hesabına Amerikanın milli müdafaasına 
ve deniz, kora ve bava kuvvetleri hakkın. 
da ma!Umat toplndıAını söylemiştir. 

• Reisicumhur Ruzvelt 1939 da Amerl. 
kadn buğday ekilecek sahayı 28 milyon 
hektar olarak tahdit eden kanun lftylhası. 
nı imzalamıştır. 

• Harici ticaret ofisi tarafından yapılan 
bir telıliRde bu sene İtalyanın Zagrep, 
Belgrad, \'!yana ''e ScHlnik sergilerine 
resmen işllrak edeceği lıildirilmekledir. 

• Amerika. maliye nazırı ile Amerikanın 
Londra büyük cicisi, dolnrın pek yakında 
kıymetten dQşürüleccğl hakkındc.ki şayia. 
!arı knıt olarak tekzip etmişlerdir. 

• Fransız hariciye nazırı Bone, Ameri. 
ka sefiri Bullili kabul etmiştir. 

" Dün Almanyaya selen bQtün Frnnsıı 
gazeteleri, I~c Tan hariç olmak 6:ıcre polis 
larnfından mQ•.ıdere edilmiştir. Bunun 
sebebi blllnmb•or. 

• lrlancla mcbusnn meclisi fntihabatının 
knıt neticesi şudur: De Velara, 77 aza, 
Kosgrnvc: 45 aza, işçiler 9 a:ı:a, müstnlı:iller 
7 aza. 

• İngiliz Avam knmnrnsı, Türkiyeye si. 
lfıhlnnması için lngiltcrenln kredi açmo. 
sı, tınkkındakl Türk • İngiliz anlaşmasını 
buı;Qn ilk kıraallnde kabul etmiştir. 

• BoMat, hukuk fakültesi profesllrlerin. 
den :'ılısırlı Hasan Naif, evvelki gün fmtL 
hanlarda mU\•nffak olamamış bir talebe 
t:ırnfındnn vurulmuştu. Profesör dün, al. 
mış olduğu yarnlann tesirilc öJmüşlQr. 

Uhnnlardan sonra Anadolunun muhtelif lstonbul Ccüncil lcrn mcmurlu~ndnn: 
yerlerine tetkik seynhatJerinc çıkacaklar. İpotek cihetinden paraya çevrilmesine 

l zrnir 
tur ist ik 
yolları 

LAyiba maddelerinde 
değl1lkllkler yapıldı 

Ankara, 21 (Telefonla) - !zmir vt. 
llyeti turistik yollarının in§ası hak
lcmda ki layihanın encümene iade olu. 
nan maddelerine yeni eekll verilmie, 
maddeler umumi heyetin tasdikine 
nrzolunmugtur. 

Maddelerin aldığı son §ekle göre bu 
yolların in§ası mütemadl tamir, ağaç. · 
lama., bakım ve muhafaza masrafla. 
ı ma tahsis edilecek fevkal8.de gelirler 
şunlardır: 

A) Vilayet dahlllndekl yol mUkel. 
leflerinin yol vergisi mükellefiyetine 
zammedilecek iki§er lira. 

B) Vilayetin bedeni ve nakdi asli 
yol vergilerinin yüzde 25 inden dun ol
mamak Uzere vilayet umumi meclisin.. 
ce ayrılacak tahsisat, 

C) Vilayet merkezinde ve banliyo
da ieleyen devlet demfryollarmdan 
gayri muayyen tarüell kara ve deniz 
nakil vasıtalarının yolcu biletlerine ve 
abonman defterlerine ve tenzilatlı 

pasolara beher sefer için zammoluna. 
cak yirmi para ile elde edilecek vari
dat 

Yol mükelleflerine yapılacak ikişer 
lira 7.am asli yol parasile birlikte tah
sil olunacaktır. 

Yol vergi mükelleflerinden bedenen 
if ayi mükellefiyet edenler vereceklt>n 
iki lira fazla vergiyi mukabilinde vilA
yet yoIJarında çalıearak hizmet ile ö
deyeceklerdir. Bu kanun htikümleri 
neşrinden iki ay sonra yUrümeğe baş. 
lıyacaktır. 

Beden terbiy esi 
dersleri 

Maarif vekrueti önümüzde)d ders yı. 
lmdan itibaren bütün mekteplerde be
den terbiyesi derslerine fazla ehemmi. 
yet verilmesini kararlaştırm.ı§tır. Bu
nun f çin bllyUk bir program hazırlan
mıetır. ilk olarak mekteplerde modern 
birer lmnastikhane yapılacak, ayrıca 
du§ yerlcrf de hazırlanacaktır. Tale. 
beler jimnastik derslerinde muhakkak 
surette soyunarak ve yalnız kısa. pan
talon ve bir de gömlekle hareket ya. 
pacaklar ve dersten sonra da kışın ılık, 
ve yazın soğuk sularla yıkanacaklar
dır. Bu derslere 'Sütün talebeler sıhhi 
vaziyetleri müsait olmak şartiyle -
mecburi surette iştirak edeceklerdir. 
Bilhassa ilkmekteplerde hafif hare • 
ketlerde çocukların vücut teşekkülatı. 
nın tam olarak ne~ema bulması te
min edilecektir. Sene sonlarında beden 
terbiyesi imtihanları da diğer ders
lerde olduğu gibi bir heyet tarafından 
görülecektir. 

l ngilfz a navetan 
filosu 

Manevraya çıktı 
Veymut, 21 (A.A.} - Saat 9,30 da. 

Anavatan filosunun 80 cüzütamı, Nel
son Amiral yatının kumandası altın. 
da denize çıkmak Uz.ere buradan ha
reket etmi~tir. 

Amiral genıislnde beraberinde Diik 
dö Kent ile Amiral 8arl l<'rob olduğu 
halde Kral bulunmakta idi. 

Londra, 21 (A.A.) - Kral, Yanında 
Dük dö Kent olduğu halde, Anavatan 
filosunun manevralarında hazır bu • 
lunmak üzere dün akşam Veymut'a 
gelmifjtir. 

22 HAZiRAN - 1938 

Çinliler 
Emirlere harfiyen rJayet 

etmeyen 

Kumaıro<dlanoarı· 
ınıo klYlırşlYlna 

cQJDzdDOeır 
Hankov 21 (A.A.) - Tatukaoda kara· 
ya çıkmış olan 2000 Japon aakeri, 20 
saat süren bir muharebeden sonra, ta
mamilc mahvedilmiştir. Çinliler, 40 
ağır makineli tüfek ile 700 sil~h elde 
eylemişlerdir. 

Şanghay 21 (A.A.) -Japon mUmeı 
sili burada yaptığı beyanatta bundan 
birkaç ay evvel Japonya tar2ıfmdan it
gal edilen Şansi vilayetindeki ıayri 
muntazam Çin kuvvetlerinin şimdi 200 
bin kişiye baliğ olduğunu, bunların 

büyük hir faaliyet gösterdiği ve ıon 
zamanlarda Japon garnizonlarma da 
hUcum eylediklerini söylemiştir. 

Mayin barajlarını tahrip 
ediyorlar 
Tokyo, 22 (A. A.) - HavalarDI 

fevkalade fena olmasına rağmen, Ja. 
pon Sarı deniz kuvvetleri Yangtlede 
birçok mayn barajlarını tahrib ederek 
ilerlemektedir. Çinliler Kiukino cıva· 
rında bir ve Hsingking clvarmda da 
diğer birçok barajlar vücuda getir· 
mlşlerdir. 

Bir Çin kumandam kurıuna 
di1ildi 
Hankov, 21 (A. A.) - Umumt Çin 

kararg8.hmda.n resmen tebliğ olundu• 
ğuna göre, Şanghay harbinde 88 tııci 
Çin nümune frıkasına kumanda etmif 
olan general Lughaun, Lanfenk'in mü· 
dafaasında aldığı emirlere ha.rfiyY811 
riayet etmediği için, Lanf enk'i billh&• 
re fırkasını tekrar geri alınış olmall
na rağmen, kurşuna dizilmiştir. 
Sovyetlerin protestosu Ciır. Bu ttrndıı Anadolu lehçeleri pluğn nlı. karar verilen ve tamamınn (850) lira 

nacaktır. kıymet takdir olunan Keçeciler eski Ka. 
• Yaz tatHi mfiddetince Hkokul b:ıhçe- rabaş yeni Mimar Sinan mahallesinin eski 

lerinin çocuklara açılması kararlaştırıL Sofalı çeşme sokağında eski 77 yeni 121 
mıştır. Bunun icin tesbit edilen altı çocuk ve mahallen 187 kapı numarasında mukal 
bahçe5inde oyun vesaiti hımı·Janmnktadır. yet n sağ tarafı Raşirlin hane bahçesi i. 

Afyon istihsala
tının tahdid i 

80 Leh k UyJUsü 
boğuldu 

Varşova, 21 (Hususi) - Dün Var. 
şova civarında çok feci bir kaza ol -
muştur. 30 köylilnün bindiği bir san
dal devrilmiş, 30 köylüden bir tek ki. 
oi kurtulmamıştır. 

Moskova, 21 (A. A.) - Sovyetleri!L 
Tokyo maslahatgüzarı Japon hariciye 
nazrr muavihini ziyaret ederek JapoD 
ordusu ve bilhassa Japon tayyare k\1"• 
vetleri tarafından açık Çin §ehfrleri
nin ve gayri mtiharib halkın bomb~ 
dmııı.nı hakkmda protestoda bulUJJ
muştur. 

• Altın alım satımında kanuna aykırı ha le mQtcveffa Osman Fatma bahçesi, solu 
rekeller oldu~u görQlmüş, maliye vekaleti Hasan veresesinin hane bahçesi ile Şadiye 
tarafından kulplu, zincirli altın paraların ve Seher :ırsnlnrı arkası Abdülkadir hane 
ziynet altını olarak alınıp sntılnnnynca~ı \'e bahçesi önü soralı çeşme soka~ tıe 
kambiyo mürokabc mildürlüAfınc bildlrlL mnblınt bir cvJn ııs hl se l\lbaril• e "'·-· 
mlştir. si acı arttırmal·a konmuş olup 27.7.93 

• Atatürk köprOsOnOn her lkl başında tarihine müsadlf çarşamba günil saat 10 
acılan meydan hakkındaki eski proje şe. dan 12 ye kndnr dairemizde birinci açık 
hJrcillk mOtchassısı Prost tarafından de. nrttırması icra ve artırma bedeli mezkftr 
llştlrllmlştir. Projenin tatbikine veklilet. gayrlmenkuınn tomnmına takdir olunan 
ten tnh isnt alındıktan sonra başlanacak. kıymetlen satılığa çıkarılan hissel muslp 
tır. kıymetin yüzde 75 şini bulmak suretlle en 

" Mczbahn resminin indirilmesi Ozerlnc çok arttıran Qstüade bırnkılacağı, aksi 
belediye biltçesinde hasıl olan açığa mu. halde son arttıranın taahhüdü baki kal. 
kabil hQkCimet tarafından her ay 50.000 mak üzere arttırma on beş giin müddetle 
Ura yardım edilmektedir. Bu aya ait para temdit olunnrnk 11.8.938 tarihine tesadüf 
'da belediyeye gelmiştir. • eden perşembe günü gene ayni saatte dai .. 

• DcyoAlu koymnkamlıAında Emlnônü remizde yapılacak olan ikinci açık arttır. 
kaymakamının dn iştiraki ile dün yapılan masında meıkOr gayrimenkul hlssei en 
bir toplantıda, temmuzun birinden illba. faıla arttıran kimseye ihale olunacaktır. 
ı·cn başlayacak olan sinema ve eğlence Satı, peşin pnrn iledir. Artlırmaya girmek 
yerlerinin ucuzlatılması meselesi ı;ürüşnı. istiyenlcr mukadder kıymetten satışı mu. 
milşlür. Yr:rilen kararlara göre, sinema. karrer hissesi muslp kıymetinin yüzde 7,5 
tarda çocuk matineleri 10 kuruş halk ma. pey akçesi veya ulusal bir bankanın temi. 
lfnelerl sinemasına glire 10.15..20 kuruş, not mektubu vermeleri Iüzımdır. Hakları 
olacaktır. tapu slcillerilr. sabit olmıyan ipotekli ala .. 

• Çekoslovakya ile yeni bir ticaret anlaş caklılarla dlAer nl6kadarlann ve irtifak 
ması için Anknrada milznkercler cereyan sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz 
etmektedir. Anlnşmnd:ı her iki tarafın men 'Ve masarife dalr olan iddialarını iliin et
faatine milhim esaslar bulunacaktır. riblnden itibaren 20 gün zarfında evrakı 

• Sucu dükklinlnrının kontrolilne baş. müsbilelerilc birlikte dairemize bildirme. 
lanmıştır. Buzla soğutulan suların 30, so. teri iktiza eder. 
~tutmamış suların 20 paraya satılması Aksi ruretıe hnld:ın topu sicillerile sabit 
Jftzımgelirken buna riayet elmfyenlcr ce. olmtl'anlnr sntış hedcllnin paylaşmasın. 
znya çarplırılmıştır. dan hariç kahrlnr. Mezkur gayrimenkulfin 

• Adalar nrasıncta işlemek Qzere İzmir nefsinden doğan bilcQmle vergi milkelle. 
körfez vnpurlnrından alınarak getirilen fiyeti borçluya nit olmak üzere satış bede
"Suvak,, vapuru Ilollctcki tamirden çık. Jindcn istifa olunur. 20 senelik ,·akıf tuviz 
mış ve bugQn seferlerine b:ışlamıştır. bedeli ile resmi tellCıllyc nlıcıya aittir. 

• fzmlr sergisinin hazırlıklnrınn dc\'am Gnurfmenkıılıin evsafr ıımumfyesi: 
cdilmeklcdir. Bu sene sergi bir milYon zi. MczkCır ga~Timenkul iki kattan ibaret 
yaretciyt alabilecek şekilde tertip edili". ve nhşap olup b:ıhçclfdlr. 
cektlr. Zemin J(at: 

• Yunanlstandan şehrimiz ticaret ve sa Zemini çimento döşeli bir taşlık üzerin 
nayl odosın:ı bir mektup gelmiş, bir flr- de karşılıklı iki oda ve taşlıktan bir kuyu, 
manın lstanbulda ynzlık kndın şapkaları ve ahşap bölme ile al-Tılmı' hamam ma. 
satmak istediğinde olduitu bllclirilmlşlir. halli, mutfnk ve merdiven. 

• Scli'ınik sergisine lstnnbuldnn ve lz. Birinci kat: 
mirden birçok firmnl:ır iştirnk edecektir. 

Hsngl yahudller 
mallarını blldlrıneğe 

mecbur 
Berlin, 21 (A. A.) - Havas ajan

sı muhabirinden: 
Alman iktısat nezaretinin yeni bir 

emirnamesi, yahudilerin mal ve mülk· 
lerine ait beyanname vermelerinin ta
rihj.nln son haddi olarak 30 haziranı 
tesbit etmektedir. Bu mühlet, ecnebi 
memleketlerde ikamet eden yahudiler 
için 31 temmuza ve Avrupa haricinde 
ikamet edenler için de 31 te§riııievele 
kadar uzatılmıştır. 

Bu ahkamın yalnız Alman tebaasın· 
dan olan kimselere taallüku vardır. 

Bir sora üzerinde Ciç oda bir halAdan i. 
barettfr. Bahçede ayrıca bir kuyu mevcut 
\'e hanenin cepbeı;i muhtacı tamir ve h~ln. 
Cle elektrik tesisnlı vnrdır. 

Sahası: 
JI~yeti unıumiycsl (226)', '(40)' metre mu 

rabbnı olup bundnn 66,4 metre murabbaı 
hane ve 160 metre muralıbnı ise bah~c teş 
kil elınektcfür. Daha fazla mnlCımat almak 
lstlycnlcrln 1.7_!)38 tarihinden itibaren 
dnlremtzln munyycn mahnlllnde asılı bu. 
lundurul:ıcak olnn nrttırmn şnrtnamcsinin 
ve 938.779 snyılı dos)•asına mürncnatln 
ıtızımselen izahatı almış ve öğrenmiş ola_ 
c:ıklnrdır. (V.P.24898) 

Fııkat Almanyada mukim olo.n ecnebi 
yahudiler Almanyada bulunan mal ve 
mülkleri hakkında 30 hazirandan ev -
vel beyanname vermek mecburiyetin
dedirler. 

Murahhasımız icabında Türki· 
yenin daha fazla fedakarlık 

yapabileceğini söyledi 
Cenevre, 21 (A.A.) - Anadolu A

jansının hnsust muhnblrl blldlri
yor: 

lstlşart afyon komisyonu, enter
nasyonal afyon istihsalinin tahdidi
ne alt ihzarı komitenin raporunu 
müzakere etmiştir. 

Raporun mUzakeresl esnasında 

TUrklye murahhası Bay Necmeddln 
Sadak rapor mUnasebetlyle Tilrkt-

yenin afyon siyasetini izah etmiş, 
muhtellf heyetler arasında mUhtm 

esaslarda görUş farkları olmakla 
beraber birçok meselelerde anlaşma 
lmkft.nı bulunduğunu söyledikten 
sonra. demiştir kl: 

"Bu insanlyetperverane işin lyl 
neticeye varması için lbımgelen hUs 
.nU niyeti ve samtmt arzuyu azamı 
derecede TUrklyede bulacaksınız. 

ÇUnkll dUnyanın en mUhlm afyon 
mUstahslllerlnden olan memleketim, 
yapmak istediğiniz tahdit işini ken
dlllğlnden çoktan yapmıştır. Bu hu. 
susta TUrkiyonln bUyUk fedakft.rlık
ları hakkında bir fikir vermek için 

kısaca söyleyeyim ki, birkaç yıl ev· 
vel TUrklyenin 62 vlllyetinde afyon 
ztraaU yapıltrJten şimdi ancak 1 7 vl
lft.ycte lndlrllmlştlr. Yılda vasatı 600 

llA. 600 ton afyon istihsal eden Tür
kiye bu suretle şimdi yalnız 217 ton 
afyon tstlhsal ediyor. Sırf fennt ve 

tıbbi mamullt için ihraç ettlğlmlz 
afyon miktarı 1984 yılı 200 bln kil· 
sur kilo iken hUkfımetin aldtğı mu. 
him ve clddt tedbirler neticesinde 
bu yıl 80 bin klloya dUşmUştUr. 

TUrklyedo afyon devlet lnhlsan
na bağlıdır. Bu tş lçln Türkiye çok 
clddl lktısadt, mali ve içtimai feda
kft.rlıklar yapmaktadır. Tilrkiyenln 
bu gayretleri biltün dUnya için misal 

-
lstanbulda Zelzele Oldu 
İstanbul 21 (A.A.) - Bu gece saat 

1.57.20 saniye geçe, şiddetll bir zel
zele kaydedilmiştir. Merkez UssUnUn 
lstanbuldan 3780 kilometre mesafe. 
de olduğu tahmin edilmektedir. 

--0--

Şüpheli gör ülen 
bi r dünya seyyahı 
Dün, Küçükçekrnece civarındaki mem. 

nu mıntakada nöbet bekliyen jandanna. 
lar bir adamın şüpheli bir şekHde dolaş
tığını, gönnüşler ve kendisini yakala
mışlardır. 

Çekoslovakya tebeasmdan Vilhelm 
Herbert Kınayf eld adındaki bu adam 
öğleden sonra adliyeye sevkedilerek ikin.. 
ci sorgu hakimliğine verilmiştir. 

Vilhelm Herbert 50 yaşlarında beyaz 
sivri sakallı, :?yakları çıplak ve çarıklı 
idi. Fakat sırtında çok temiz bir kostüm 
bulunuyor ve paçavralardan dikilmiş bir 
heybede arkasında sallanıyordu. Elinde 
bir de asa bulunan Vilhelm Herbert ken.. 
disinin bir dünya seyyahı olduğunu iddia 
etmiş ve nasılsa yolunu şaşırmış oldu
ğundan memnu mıntakaya düştüğünü 

söylemiştir. 

lkinci sorgu hkkimliği bu dünya sey
yahının ikamete rapten serbest bırakıl
masına karar vermiştir. 

~a.&J/ta.~. 
~~? 

CUMHURiYET 

Sulh meşalesi mi, 
politika aleti mi? 

_... Baştarafı 2 intitll 
akiyle bir iş başarmış olur. -

Dedik. 
Yapılacak iş güç değildi. ~rnleller eeasf.t 

yelinden d'.l~ları devirmesini beklemlfO"ı4 
duk. lntihnhal esnnsında bilnrafhlı teıold 
ve ınuhufaza etmesi kari idi. Bu ooU'I 
on sekiz senelik t:ırlhlne yegAne parllİ 
bir muvartakiyet olarak kaydedil~ 

Ve, muharrir, şöyle bir netice11• _.-
yor: y 

.,Ne yap ca~ıı? 
Haksızlık karşısında boynumuzu bpd 

'duracak mıyız? 
Böyle bir ihtimali akıllarından seci,_,, 

ler varsa onların gafletine acımak dJllll" 
dır. Diz, dalın 'Milletler cemiyetine ,ı6l'4 
kon bugilnkü ,·aziyctlcri gözQmllıdtll ~ 
zak tutmamıştık. )lnnçuri meselesini "l'1" 
ne gözüne hulaştıran, Şako ihtilafında _. 
zini tasdik edrn Ye nihayet Habe, harl>l°" 
de rezil olan bir Cemiyetin Hata1 d•~ 
mızda dürüst ,.e erkekçe hareket etol""'" 
bir mucize olncnktı. Milletler cemi~ 
den muci:ı:c beklemekle hüsnilnlyetı..
ispat ettik. 

Fakat o bir mucize söstermedl)'U ~ 
ne kabahatimiz var? Hakkımızı taa~ -... 
itin daha. tabil ve dnlıa kudretli nsı_.-

mallkiz.,, r-·---• HER AKŞA'W · ----.. 
TAKSi M 

Belediye Bahçesinde 
HAMöVEır 

ve 

BAGDAT REvüsO 
r. L. 43776 

olacak muvaffak olmuş blr tecrUbe 
mahiyetindedir. Eğer adalet ve mu. 
savat prensiplerine riayet edntr ve 

ihzarı kom1tede her vesile ile söyle
diğim glbt, vazl!eler ve fednklirhk. 
lar biltUn mUstahsll ve ınüstehllk 
memleketler taraftndan mUsavl çc
kllde \'C milştereken tatbik olunursa 
Türkiye kabında daha faıla feda. ı 

k1\rlıklara dahi katlanır.'' !!1..-m•••••-••••••••••••••••••--~ 
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Denizciler 
bayramı 

Nasıl 
kutOlYIUanaıcak 
1 Temmuzda yapılacak denizciler bay. 

ramının programı deniz. ticaret müdür. 
lüğü tarafından hazırlanmıştır. Progra. 
ına göre o gün denizdeki bütün gt>miler 
sancaklarla karadaki deniz müesseseleri 
de gene bayraklarla ve elektriklerle do
nacacaklardır. 

Saat on birde bütün denizcilerin i§ti
rakile Taksim cumhuriyet ftbidesine bir 
çelenk konulacaktır. Bu merasime deniz 
kumandanlığından bir bölük asker, yük. 
sek Deniz ticaret mektebi talebeleri, De. 
nizyollan, Akay, Kıla\-uzluk, liman İŞ· 

letrneleri, Şirketihayriye ve müteferrik 
amıatörler ve gemicileri temiz ve yekne· 
sak elbiselerile iştirak edeceklerdir. Za· 
bitanm elbiseleri beyaz kasket, lacivet 
caket ve pantalon ve siyah iskarpin, mü. 
retebatın elbiseleri beyaz veyahut men
sup bulunduktan idarelerin kabul ett;ği 
renkte ceket, siyah pantalon ı;e re!;mi 
kasket olacaktır. 

Her kurumun önünde o kurumWl lor. 
su bulunacak ve denizciler ellerinde hep 
bir boyda Türk ve parti bayrağı taşıya. 
caklardır. 

Alay saat 10,30 da Denizyollan bulva. 
nndan önde bando, sonra sırasile, Deniz 
ticaret mektebi, Deniz ticaret zabitanı, 
tahlisiye işletmesi müretJebatı, Deniz
yollan mürettebatı, liman işletmesi, Şir. 
ketihayriye, Havuzlar ve lstinye işlet. 
nıeleri amelesi, husu~i armatörler müret 
tebatı olduğu halde Taksime hareket ede 
ceklerdir. 

Alay hareket ettiği zaman limandaki 
bütün vapurlar düdüklerini çalarak se. 
lAmiıyacaklardır. 

S.ıat tam on birde abideye merasimle 
celenk konacak ve bayrak çekilecektir. 
Bayrak çekilirken de vapurlar birer da. 
kika düdük çalacaklardır. 

Çelenk konma merasiminden sonra 
sıra.sile genç denizciler namına Deni.ı tL 
caret mektebinden bir talebe, Deniz tica. 
... + !ilncyı tl:u:nına kaotan_ye makinistler 
temiyetincıen t>ır kaptan bırer nutuk soy 
liyeceklerctir. Bundan sonra büyükleri. 
rnize tazim ve §ükran telgraflan çekile. 
Cektir. 

O al<~ l tanbul radyosunda denizci
ler marşı çalınacak ve bunu müteakip 
Deniz ticaret müdürü Müfit Necdet ta. 
rafından 1 temmuz hakkında bir hitabe 
irat edilecektir. 

Gece batün deniz müesseseleri, gemiler, 
l<ızkulesi elektriklerle aydınlatılacaktır. 
Su arada fenerler işletmesinin donataca. 
lı sabih fener kulesi Dolmabalıçe ile Kız 
kulesi arasında demirliyecektir. Liman 
işletmesi de iki ışı!tlı duba hazırlıyacak, 
bunlar Kızkulesi açıklarında duracaktır. 
Senlik fi~leri bu dub:ılardan atılacak. 
tır. Hususi armatörler de limandaki va. 
ı>urlanıu donatarak gösterilecek mahal. 
lerde demirleteceklerdir. 
Şirketihayriye o gece kendi denizcileri. 

rıe ve ailelerine tahsis edeceği bir vapurla 
Boğazda bir gezinti ve şenlikler yapacak 
tır. 

Deniıbankın iki büyük vapurile iki A. 
kay vapurunda da denizciler bayramı 
terefine müsamere ve balolar verilecektir. 

lngiltere 
Mağ:tlp edilemez 

Londra, 21 (A.A.) - Milli Liberal 
~artlai koMeyinin senelik konferan. ;uda nutuk söyliyen Harbiye naztn 

· Hor Belişe ezcümle demi§tir ki: 
"Silrutlanma sahasında harikalar 

~arattık. Memleket, halen müdafaaya 
lllanıile hazırdır. 

d Bu memleket, silahlanma için gün
k ~ bir. ~Uyon İngiliz lir~ı sarf eder

e.n, diger taraf tan sosyal J§ler için de 
Senede elli milyondan fazla tahsisat a. 
~ıftır. Bunların yabancı nıemle. 

etlerde duyulmasını isterim. Ta ki, 
~Uhtemel harpleri çıkarmak istiyen
~r, bu memleketin, herhangi bir va. 
'ttJ.Yete karşı koymak için malik olduğu 
bıı.~dt ve manevi, maU sonsuz kay -
~n görsUnJer. 

lfrt 6fda mlktanna gelfnce, 1936 sene
k de 138.000 kişiden mürekkep o1an 
t}ı~a ordusu bugün 181.000 neferden 

Urekkep bulunmaktadır. 

• 

HABER - ~lieam ~ 

tMESELEf -------·--------
"Bize vasıta veriniz, im-
kansızlık bırakmayalım! ,, 

Her sahada büyük muvaf f akiyetler kazanan 
yeni nesil bunu bize isbat ediyor 

Bir kaç gün 
evvel, gençlerimiz, 
planörle uçu§ rö
korunu krrdılar. 

Ayni günler d e 
Avrupadan bir • 
çok kupalar l a. 
dönen genç atlı. 
!arımızı ba)Tam
ladık. 

Dünyanın muh
telif memleket • 
]erine tahsil için 
gönderilen tale
belerimizin çoğu 

o memleketle r i n 
en yüksek mek-

Yazan: Eınsar1 BlUıftent 
gibi bir tavır ta. 
kınıyor. Herkes is 
tidadmı biliyor • 
Edindiği işi sevi • 
nerek ediniyor ve 
her işin, dikkatle 
ve inanarak çalı -
şıldığı takdirde, 
sahibini en yük • 
sek refah ve ka • 

. zanç derecelerine 
ulaştırabileceğin i 
anlıyor. 

teplerinde, yan ya ......_ 
na okudukları baş ~ 

. Bu anlayışın ve 

. edinilen işe zevkle 
sarılışın neticeleri 
yavaş yavaş mem
leketi sarmakta • 
dır. Şüphesiz far
kındasınız. Eski • 
den berber dükka
nının temizi ve eı
kı Tllrklerln az bu 

ka milletlerin yeni ~ .., 
nesillerine üstüu Pl<inör7e uçu~ta. TiirkiyeıJe giizel bir dünya rekoru kazandıran Türkkuşu 
muvaffakıyetl e r mıuıllinılc1·iııdcn Ali Yıldız (ortada) ve Tifrkiycye bir dünya ikiııciliği ko.
elde etmektedirler zandıran iki kıymetli pWnürcümüz: Cemal Aytaç ve Ra.rim. •• 

. Aynı metodlar. 
la yetiştirildikleri takdirde bizimkiler, 
her sahada, mutlaka diğerlerinden üs. 
tün oluyorlar; modern vasıtalar elde 
ettikçe bizimkilerin, her sahada, karşı
larına çıkarılacak her rakibi geçecek
leri muhakkaktır. Yeni neslin, her 
muvaffakıyetten sonra, haklı bir gl:· 
rurla bize §Öyle bir dönüşü ve; 

- Vasıta veriniz, imkansızlık bırak. 
mıyayım ..• 

Diyen bir hali var. 

• • • 
Evet, yeni nesil kendinden umul. 

&U\4~ Vl'4 .. . U. • ""'• ,. •""'"' «,. ., .1,1- t""t&_L- o-:S-4.:1 .. ~A 

yenile§en memleket, taze bir halka 
kavuşuyor ve hayata atılan gençlerin 
çoğalışı nispetinde Türkiyemiz daha 
kudretli bir mana alıyor. 

Yeni nesil en ziyade hangi sahada 
kabiliyet gösteriyor? 

Bu suale cevab verirken bUyUk bir 
sevinç duymaktayız. Zira yeni nesil, 
hiçbir ie böliimUnü unsursuz bırakma
mak istidadını gösteriyor. Bir zaman 
yalnız softa yetişirdi. Sonra yalnız 

kalem efendisi yetişti. Daha sonra 
yalnız subay yetiştirir gibi olduk. Bir 
zaman geldi herkes ticarete merak 

sardırdı. Yeni nesil ise, enerjisini, 
muhtelif iş bölUmlerlne makul nispet.. 
terde yaymak zekasını gösteriyor, 
gençlerin, glln geçtikçe, istidatlarını 
iyice ölçerek hayata atıldıklarını gö
rüyoruz. 

Hayat mücadelesinde nasılsa ele ge
çirilmiş diplomaların hiçbir kıymeti 

olamıyacağını, ve işin iyi, kötu, kibar 
ve bayağı diye smıflandrrılamıyacağı. 
nı bu nesil adamakıllı anlamıştır. 

Umumt harb, yeti§tirdiği nesillere, 
kendilerinden evvelki nesillerin; 
Kıt kanaat geçinme, 

Tevekkül, aza kanaat, 
Gibi fena tarafına üstün temayül. 

lerine, ''çok kolay para kazanmak ve 
bunun için her zeka oyununu meşru 
saymak,. gibi pek fena bir temayül 
telkin eder gibi olmuştu. Umumi harb 

nesilleri, (bereket versin kısa bir za
man ichı\ ir!tİmsı; hir illPt halini alını& 
olan bu temayUIIerlııden kendJlerinl 
güçlükle kurtarabilmişler ve doğru 

yolu buluncaya kadar epey zahmet 
çekip bir hayli fire vermişlerdi. 

Yeni neslin, iş sahasında her bölü
me unsur vermesini, sadece içtimai sı. 
nıf belasından kurtuluşumuza borçlu. 
yuz. Cumhuriyet, muasır dünyada 

gördüğümüz muhtelif rejimlerin şata
fat ve reklim hastalıklarına tutulma
dan, mütevazı bir çalışma ile ve hiç 
hissettirmeden "sınıfsız cemiyet,, te. 
lakkisini memlekete adamakıllı yay. 

mış ve bilhassa yeni nesillere tamaml
le sindirmiştir. Bugünün genci muhar
rir, avukat, subay, tabib, mlihendis, 

mimar olur gibi lokantacı, çiftçi, ber. 
ber, garson, demirci, manav, vatman 
tenekeci, kalaycı ve ~oför oluveriyor. 
Ve yeni neslin tabibi yeni neslin §0. 

förüne asla tepeden bakmıyor, onun
la konuşruken Ust perdeden konuşur 

lunduğu semtler
de idi. Nazik ve usta. berber 
de mutlaka bir tatlı su frengi idi. 
Beş yıl evveline gelinceye kadar ka. 
dınlanmızın saçlarını hep lövanten 
usWar tanzim ederdi. Şık kadınların 
ağzında hep yabancı adlar dolaşırdL 
Halbuki beş yıldanberi, saç tuvaletin
den bahseden Türk kadınının güzel 
dudaklarında yalnız Türk adları dola
şıyor. Lokantalarda da böyle. Büyük 
bir çokluğu lokantacılık sanatının a. 
layhları elinde bulun.masma rağmen 

bu sahada da yeni neslin başarıcı kud. 
retini hissetmeye ba§lıyoruz. Ci kçi .. 
ttlr""mtahomcil .. , ,ilcJ u~ ~ eonra.Jteliaf 

piyasalarımızda yabancı rakib kalmı
yacağmı tahmin etmek mümkUndtlr. 

Terzilerimiz: piyasadaki bütün yabancı 
firmalardan Ustiln. Yeni neslin makas. 

darlan Yunanistan, Romanya, Yugos. 
lavya ve hatta birçok İtalyan ve Al

man §ehirlerindeki sanatdaşlarmdan 
yUksek. 

••• 
Yeni nesilden hayata atılanların is

tidatlarına uygun i§ seçmek ve tuttuk. 

lan işleri sevmek liususunda hissedi. 
len meyil ve kabiliyetleri Türk cemi-

yetindeki sınıfsızlaemanm gUn geçtik

çe kökleştiğini göze vurduğu kadar e. 

konomik bünyemizin ve bundan ötil. 
rü kurulacak yeni ailelerin sağlamlaş

ma dereceleri hakkında da bir fikir 
verebilir. 

Enaari Bülend 

On seınecdle bftır düğün Gece doktorları 
A RZI mukaddeste oturan Samariteıiler en eski ya-

hudi kabilesidir. Mevcutları ancak 200 kişidir. 

Bunlar kendi kabilelerinden olmıyanlarla. kat'iyyen evlen
mezler. Dul kalmış yahut boşanmış bir kadın tekrar ev. 
lenmek hakkına malik değildir. Onun için bu kabile ara. 
sında evlenmek gayet nadir olur. On senedenberi bu ka
bile içersinde tek bir düğün olmuştur. 

* Otomclb>DODeırnn bedava 
muayenesi 

F RANSADAKI otomobil klUbleri ittihadının tavas
sutu üzerine Fransa nafia vekaleti ba§lıca. Fran

sız şehirlerine birer kamyon göndermiştir. Bu kamyonlar 
da otomobillerin bütün aletlerini muayene etmek için icab 
eden ölçüler ve cihazlar vardır. Bunlar kendilerine mUra. 
caat eden blitUn otomobilleri parasız muaye•eye mecbur. 
durlar. 

Bu aletlerde yapılan muayenelerde alınan neticelere 
göre me\·cud otomobillerden yüzde sekseninin frenleri fe
nadır. Yüzde altmışının direksiyonları bozuktur. Yüzde 
sekseninin fenerleri belediye nizamlanna uygun değildir. 

nu satırları yazan Fransız gazetesi ilave .ediyor: vazi
yet korkunç değil mi? 

H ER yerde polise bağlı gece doktorları vardır. Bun
lar yeryüzünün en çok iş gören memurlan sayıla

bilir. Bir mi:;al verelim: 
Geçen sene Paris polis doktorlan 5700 vakaya gitmiş

lerdir. Vasati olarak gecede 15 vaka. 
Polis emrinde 5 gece doktoru olduğuna göre, her bL 

risine gecede va.satı olarak 3 hasta düşüyor demektir. Fa. 
kat bu yalnız vasatı bir rakamdır. Çünkü doktorların tek 
bir vaka. çıkmadan sabaha kadar bekledikleri geceler ol
duğu gibi her doktorun yedi, sekiz kanlı, ameliyatlı va
kalarla karşılaştığı sıkıntılı geceler de vardır. 

iC 
Kaplanan intikamı 

B RİTANYA imparatorluğunun en meşhur avcısı 
Binbaşı Rober Hoslet feci bir av kazasına kur

ban gitmiştir. 
Bu zat Hindistanda Jaipur civarında avlanırken ko. 

caman bir kaplanın hücumuna uğramış, kaplana iki ela. 
teş etmiş, fakat hayvanı ancak pek hafif surette yaralıya
bilmiştir. Öfkelenen hayvan derhal avcmm üzerine atıl
mış, araya girmek için kimseye fırsat verecek zaman bı
rakmadan zavallıyı parça parça etmiştir. Bu suretle Kip. 
ling'in tabiriyle ''Karanlık ormanların hUkllmdan,, kor. 
kunç bir intikam almıı oluyor. 

Kaza mı bu? 
Buz gibi 
cinayet 1 

Yazan; KARA DAVUD 
Beykozda bir facia oldu. Yirmi va

tandaşın biraz temiz hava almak ni
yetile bindikleri kayık su aldı, battı. 
Dört kişi boğuldu. Dört kişi de zama -
nın tedavi edilmedikleri için öldüler. 

- Sebep?. 
- Kayık eskiymiş; au alıyormuş. 

Başka bir sebep yok.. Ne kayık bir 
yere çarpmıı, ne kayığa bir çarpan ol
mUJ. 

Tahkikatı yapanlar diyorlar ki: 
- Kayıkçıda krıbahat yok .. O, kayı

ğını kiralamak istedikleri zaman ''bu 
kayıkla gezintiye çıkilmaz. Başınıza bir 
bel5. gelir., demiş, fakat öbürleri dinle
memişler, "adam sen ide, atın ölümü 
arpadan olsun,, demişler. 

O halde kabahat kimin?. 
Kabahat evvel! kayıklan ve sandal

ları arabalar, tramvaylar, otobüsler ve 
otomobiller gibi sıkı ve devamlı bir 
kontrol altına almayışımızın. Sonra, çü. 
rüklüğünil bildiği ve söylediği halde 
paraya tamah edip kayığını kiralamış 
olan betbahtm ve en nihayet böyle çü
rüklüğünü bildiği ve söylediği halde 
paraya tamah edip kayığını kiralamıt 

olan betbabtın ve en nihayet böyle çü
rük bir mendebura binmek hatasını 
işlemiş olanlann. 

Ölenlere Allah rahmet eylesin. Fakat 
bu ne ihtiyatsızlıktır efendim? Vatan
daş kendine nasıl acımazsın? Nasıl göz. 
göre canını, tehlikeye sokarsın?. 

ıtayıkçının kabahati şüphesi.ı başın
dan aıkın. Hem bu bir basit kabahat 
veya hata d~ değil. Bu açık bir cürüm, 
hatta buz gibi bir cinayet!.. 

Onun; 
" - Kayık çürüktür. Başınıza bir be
l! gelir. 

Demekle iktifa etmemesi sandalı ver
memesi, ve cebren almağa kalktıkları 
tak!dirde avazr çıktığı kadar; 

- İmdad t tmdaad ! 
Diye bafınp polisi, jandrırmayı ça

ğırması ve bu işe zorla mani olması 
lbımdı •. 

Pariste çıkan Le Temps gazetesinin 
17 haziran 1938 tarihli sayısında, ikin
ci aayfada •'yabancı memleketlerden 
haberler,, sütununda Sovyet Rusya'da 
veritmiı son idam hükümleri arasında 
§U hab\?re rastladım: 

••soviyetskaya Sibir gazetesin
den öğrendiğimize göre, geçen bir 
Mayısta, Novosibirsk civarında 

Vena nehrinde işliyen Feribot
lardan biri amele bayramına. gi
denleri taıırken, çok yüklü oldu. 
ğu için batını§ ve içindekilerin 
yirmi ~ördü boğulmuştu. Mahkc-
me bu amelelerin çalıştıkları fab
rika direktörü ile Feribot kapta
nını idama mahkQm etmiş ve hü
küm, mahkCımlan kurşuna dizmek 
suretiyle infaz edilmiştir. ,, 

"Kaza, kaza!,. diye tutturmuş gidi
yoruz. Sovyetler birliğindeki bu vakı 
ile Beykozda cereyan elden faciayı kaza 
addetmek mümkün müdür? 

Elbette değildir. Sandalın çürük ol. 
duğu malOm. Su alacağı malQm. Hattl 
aldığı malQm. Bu sandal batmaz da ne 
olur? içine bir kişinin girmesine bile 
müsaııade edilmemesi lazım gelirken yir
mi kişi binmiş. 

Kazaya hamledilen bazı facialar in_ 
sanı kast eseri olan cinayetlerden çok 
tedhi§ ediyor; insan bu gibi hallerin 
müsebbiplerine daha fazla hiddet edi· 
y.cr. 

Hazır hatırımıza gelmişken gu ka
yıktan, sandalları ve limanda işliyen o 
çakaralmaz ''motör., leri bir iyice göz· 
den ıeçirsek bari .. 

Kara DAVUD 

Romanya kralı 
BUkreşe d6nd0 

Bükret, 21 (A.A.) - Rador Ajanu 
bildiriyor: 

Kral Karol, Luceaf arul yatı ile, Ka
radeni.ıde ve Boğaziçinde yaptığı ge
zintiden bu sabah Kösteneeye dönmÜJ 
ve 21 top atımı ile karıılanmııtır. Kral, 
hususi treni ile öğle üzeri de Bükrcşc 
muvaaalat etmiıtir. 



Yazan: Gera1d Kelton -18 - Çeviren: F. K. 

iki zekô. arasında qapılacak maç 
Denis'in hoşuna gidiqordu 

- O halde sizinle gayet açık konu
§ayım. Siz bazı şeyler biliyorsunuz. 
Bunlara mukabil benim de bildiklerim 
var. Fakat ikimiz de bildiklerimizden 
daha fazlasını öğrenmek emelindeyiz. 
Bu vaziyette eğer bildiklerimizi bir -
leştirsek ikimiz için faydalı olacak. 
Ben bildiklerimi söylemeğe hazırım. 

Fakat sizin de bildiklerinizi söyleme
niz şartiyle ... 

Denis düşünceye dalmıştı. Baronun 
böyel açıkça konuşması için mevzu _ 
bahs meselenin çok mühim olması ge. 
rekti. Maamafih bu açık sözlü görü -
nüşe de aldanmamalıydı. Baronun 
verdiği ma!Umattan çok daha fazlası
nı elde etmeye çalışacağı muhakkaktı. 
İki zeka arasında bir maç yapılacak
tı. Bu Denisin hoşuna giden bir işti, 
meydan okumayı kabul etti: 

- Pek 6.Ia baron ... Teklifiniz veçhi. 
le karşılıklı yardım aktedelim. Bunun 
tatbikatına, Aşilin adamlarınız tara . 
fından öldürüldüğünü bildirmek sure
tiyle evvela siz başladınız. Ben size 
ne hususta faydalı olabilirim? 

- Asilin yüz bin liraya aldığı vesi
kaları elinize geçirdinizse bunları ne 
suretle aldığınızı bana bildirmek hu. 
susunda ... 

- Bunu size niçin söyleyicekmişim. 
Ben bu vesikaları hiç almamı§ da o. 
la bilirim. 

- Ben de böyle sanıyordum. Fakat 
temin edilmesini bekliyordum. 

- Öğrenmek istediğiniz bu kadar. 
erk mıydı? Lüzumlu görürsem bu hu
susta size belki malumat veririm. Fa
kat sanıyorum ki siz asıl vesikaların 
neye dair olduğunu öğrenmek istiyor
sunuz ama bu hususta hiçbir şey söy. 
liyemiyeceğimden emin olabilirsiniz. 

- Yanlış yoldan gidiyorsunuz. Ve
sikaların neye dair olduğunu ben pek 
fila biliyorum binbaşı ... Bana inan
mak istememekte haklı olabilirsiniz. 
Halbuki benim işim acele, çabuk an. 
laşmaya varmak istiyorum. Bu sebeb
le size bir pa1.arlık teklif ediyorum. 
Vesikaların sizde olduğunu bana ispat 
ettiniz. Ben de hüsnüniyetimi ispat 
için bu vesikaların neye dair olduğunu 
size söyliyeyim. Bu noktada ikimiz de 
biribirimizin doğru söylediğinden e • 
min olduktan sonra esas mesele üze
rinde konuşabiliriz. 

- Anlf.dım. Ben size bazı küçük 
malumat bildireceğim. Buna mukabil 

Aşil gayet sıkı bir göz hapsi altın
da bulunduruluyordu. Bu sebeble dost
larımdan bir delikanlı ile ölümü akşa. 
mı konuştuğundan elbet haberdarsı
nızdır. Aşil malümatı şifahen bu deli. 
kanlıya söylemiş olmasın? 

- Demek maliımat böylece bidiril-
d· 1 1. 

- En basiti bu değil mi? Ben söy
lec.lim, şimdi sıra sizin .. 

- Kil limanını müdafaa planının 

bu kadar kolaylıkla hafızada tutulabi. 
leceğine doğrusu şaştım. 

Baron yalan söylüyordu. Mevzubahs 
olan vesikalar Kil limanına ait olma
mak gerekti. Çünkü Denis bu planı 
çok daha evvelden elde etmiş bulunu. 
yordu. Maamafih inanmış göründü: 

- Şimc.li fit olduk. Devam edelim 
baron. Oyun hakikaten çok eğlenceli! 
bu ak§am çok zevkle vakit geçireceğiz. 

Baronun işi alaya alacak halde ol
madığı besbelliydi. Çok sinirli oldu
ğu görülüyordtı . .Maamafih nezaketle 
mukabele etti: 

- Bense boşuna vakit geçirmek ta. 
raftarı değilim binbaşı ... Vesikaları 
gönderip göndermediğinizi sorabilir 
miyim? 

- Göndermedim. Bilmiyor muydu
nuz? Halbuki beni takip ettiriyorsu • 
nuz. 

Alman cevab vermiyordu. Sabahle
yin bir çek almak üzere bankaya uğ
radığını hatırlıyan Denis devam etti: 

- Vesikaları bu sabah bankaya 
teslim ettim. Bu değerde evrakı üs. 
tümde taşımak budalalığında buluna
cağımı sanmausmrz elbet... lrn:ıcuuz. 

başına bir kaza gelebilir. Bu sebeble 
banka. ölümümde evrakı mahalline 
gönderecek. Derhal göndermeyişimin 
sebebi, teferrüata müteallik bazı nok. 
taları öğrenmek istemekliğimdir. 

Denis, baronun gözlerinde bir se. 
vinç pırıltısı sezdi. 

- ~e güzel yalan söylüyorsunuz 
binbaşı ... Mademki malfımat eksik, şu 

halde hiçbir değeri yok demektir. Şunu 
hele itiraf ediniz. 

Den is güldü: 
- Düşünc.lüğüm doğru çıktı. Vesi

kanın neye dair olduğunu kat'iyyen 
bilmiyorsunuz. Bilseydiniz demin söy
lediklerime inanmazdınız. İhtiyatkar • 
lığımm mükafatını gördüm. Az kal -
sın boş bulunup ağzımdan laf kaçıra
caktım. 

siz de ayni ehemmiyette bazı teferrü. Baron iyiden iyiye sinirlenmişti. Ce-
attan bahsedeceksiniz. İkimizde verdi- vab verdi: 
ğimizden fazlasını elde etmeye çalı. - Anlattıklarınızın bir kelimesine 
§acağız. Doğrusu eğlenceli bir oyun... bile inanmadığımı söylemeye lüzum 
Teklifinizi kabul ederek başlıyorum: görmüyorum. A~ilin satınaldığı evra-

.. lllllD~rıl~ıntJ[311~IDUll~mJD••I lllf 

kı devretmesine imkan yoktu. Evra
kı teslim aldığı andan itibaren hiçbir 
hareketini gözden kaçırmadık. Eğer 

arkada~ınıza vermiş olsaydı görürdük. 
Size bir teklif: evrakın sizin elini

ze nasıl gectiğini söyleyin. Mukabilin
de ben de size bunların neye dair ol
duğunu bildireyim. 

- Yani hiç bir ı=ey vermemek niye
tindesiniz. Vereceğiniz ma!Umat be -
nim bilmediğim şey mi? 

- Evrak hakikaten elinizdeyse bil
diğin;z muhakkaktır. Benim bunu sor
maktan maksadım yalan söyleyip söy
lemediğinizi anlamaktır. Sualime ve -
receğiniz cevablar blöf yapmadığınıza 
kanaat getirince ben de size işinize ya
rıyac:ık bazı malumat vereceğim. 

- Sırrımı öğrendikten sonra bir şey 
söylemezseniz? 

- Siz de benim doğru söyleyip söy
lemediğimi evrakın neye dair olduğu
nu bildirdiğim zaman öğreneceksiniz. 
Ayrıca teminata ne lüzum var? 

Denis yaptığı blöfte bir adım daha 
ileri gitmek lüzumunu hissetti. Bir ya
lan uyduracak ve bununla rakibinden 
bir şeyler öğrenmeğe çalışacaktı. Mu
vaffak olursa ne ala, olamazsa kaybe
deceği bir şey yoktu. Alaycı tanını 
bırakıp mühim bir şey söylemeğe ha
zırlanan bir adam haliyle muhatabına 
doğru eğilerek cevab verdi: 

- Pek aıa, evrakı nasıl elde ettiği
mi size söyliyeceğim. Kullandığınız u
sulleri tenkid ediyorum sanmayın ba
ron, fakat bu sefer bir hata yaptınız. 
Nasıl oluyor da kumarhane müstah • 
.d_.,.._.,11ı,...;,,,,... ı:.•&uu.&\1 .. ..ı .. ı...:.ı:.7"------o 

- Onlara itimad ettiğim yok ki! 
- O halde gene hata ettiniz. Cina-

yet akşamı Aşil o kadar sıkı bir göz 
hapsi altındaydı ki genç arkadaşıma 
evrakı vermeye imkan bulamadı. Fa
kat herhalde biliyorsunuzdur ki, Aşil 

o akşam biraz kumar oynamıştı. 
- Biliyorum. Altı yüz frank kadar 

kazanmıştı. 

- Evet. Bu kazancı fiş halindeydi. 
Fişleri şanj bürosuna gidip parayla 
değiştirdi. Baron mırıldandı: 

- ''Hcrr Gott!,, 
- Eğer adamlarınız mütemadiyen 

dostuma bakacak yerde şanjöre bak
salardı sanıyorum ki vesikalar bana 
kadar gelmiyecekti. 

Baron ses çıkarmadı. Filhakika bu 
ihtimali düşüm-gediğini şimdi farkına 
varmıştı. Mahir' bir adamın fişleri u
zatırken buruş'turulmuş bir kağıt par
çasını da verebilmesi Jtadar imkan da
hilinde olan hiçbir şey yoktu. 

( Dctırımt 1·ar) 
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Vaızaı lfil : Ma ~a 

Sehpaya, elmaslı bir tahta 
çıkacakmış gibi yürüyeceğini 

söyliyen idam mahkumu 
-42-

Anamdan sonra, bana ve karımın 

namusuna küfretmesi, beni çileden çı
karmıya kafi geldi. Bütün kuvvetimi 
topladım, silkindim, altından kurtul
dum, kalktım, bu defa ben onun üzeri
ne çullandım, tıranklarımı gırtlağına 

bc.stım, sıktım, sıktım. Olanca kuvve. 
timle sıktım, boğ':lum.. Rızayı böyle öl
dünlüm. Fakat hırsımı daha alamamış
tım, onu parça parça etmek, anama o

rospu diyen, beni pezevenk 1erine ko. 
yan bu mendebur ad:ı:nın etlerini didik 
didik etmek istiycrclum. Bu hırsla, elim 
deki çiftenin dipçiğiyle vura vura kafa
sını parçaladım. Yüzünü, gözünü tanın
maz bir hale getirdim. Bacaklarını, kol
larım kırdım. Sonra omuzuma aldım, 
Garipler deresine fırlattım, attım. 

Bir kaç, gün Rıza köyde görünme • 
yince, ailesi jandarmaya haber verdi. 
Araştırmalar yapıldı. Derenin alt b<'Şm
da bataklığın içinde bir ceset çıkarıldr. 
Rızanın ailesi, kokmuş, kafasr parçalan
mış, yüzü gözü belli olmıyac<•k bir hal
de olmasına rağmen, hususi eşkfılin. 

den, vücudunun bazı yerlerindeki ala -
metlerden çocuklarını tandılar. 

Bunun üzerine tahkikat başladı. Be
nimle beraber dağa avlcmnuya çıktığı. 

mızı görenler olduğu için, karakola 
gelip bu yolda şahaıdet ettiler. Beni ya
kalaoılar, mahkeme karşısına çık<ırdı

lar. Ben hakimlere vak'ayr olduğu gibi 
anlattım, bu işi namusuma dokunacak 
sözler söylediği için yaptığımı söyle. 
rlim F:ık;,t hu ._ö,.lrdm; .. t,..,; .. ; nlm::ıırh • 

Reis: 
- Seni idama mahkum ettik. Merak 

etme, metin ol... Kararı temyiz eder
sin!. 

Dedi. Fakat sana bir şey söyliyeyim 
arkadaş 1 Ben korkmuyorum .. 

O bütün bunları anlatırken, •doğrusu 
içime fen<•hk gelmişti. 

Teselli vermek için dedim ki: 
- Temyiz her halde kararı nakze -

der, meselede tahrik var. Hiç merak 
etme!.. 

Gülerek cevap verdi: 
- Merak ettiğim yek .. Hiç korkmu. 

yorum bile! Ilem temyiz nakzetmese ne 
olacak? Ben ölmekten korkmam .. Ah, 
kabil olsa da görsen, sehpaya doğru na
sıl yürüyeceğim. Sanki, elmaslı bir tah
ta çıkacakmışım gibi öyle yürüyeceğim. 
ÖTEKl DUNYADA DA KAFASINI 

EZECEGiM!. 
Arkadaş katilinin evrakı temyizden 

nakzen değil, tasdikan geldi. Bu hnbe. 
ri. hapisane idaresiyle tı-m~sta olduğum 

için, ilk evvel ben duymu§ı ö~renmi1 • 
tim. Onun kulağına gitmemesi içill 
kimseye söylemedim. Fakat o neredell 
duymuşsa, duymuştu. Buna rağmeı:I 

hala fütursuz ve cesurdu. 
Böyle bir habercin y<ılan olduğunll 

söyledikçe: 
- Teselliye ihtyiacım yok .. Ölümıdetı 

r 

korkmuyorum, yemin ederim ııana ı .. 
Diye cevap veriyor ,sonra gülerek 

ilave ediyordu: 
- Namusuma, anama küfreden he· 

rifle belki öteki dünyada da buluşuruz. 
Bir kere de orada kafasınr ezerim na. 
mussuzunl .. 

Nihayet ölüm günü geldi, çattr, ve o
nu sabaha karşı hapisaneden aldılC)t', 

götürdüler, astılar!. 
ASILIRKEN 1 

Asrlacağ·tıı, ölüm cezasına çarpıla• 
cağını ve bu akibetin nihayet bir güd 
meselesi olduğunu bildiği halde, ha• 
la cesurane konuşan, gülen, rahat ra• 
hat uyku uyuyan bu adamın darağa· 
cma giderken de bu vaziyetini muha• 
foza edip etmediğini öğrenmek isti• 
yor, meraktan üzülüyordum. 

Sonradan, onun idamınlda hazır bU'" 
lunan jandarma çavuşu, bu merakııtıı 
izale etti. Gördüklerini şöyle anlattı: 

"- Adeta yürüyemiyor, sürükleni • 
yordu. Bacaktan sanki birden bire 
kemiksiz kalmıştı. Fakat kalkık burnll 
daha ziya~e yükselmişti. Gözleri bÜI'" 
bütün açılmıştr. Fakat öyle bomboş "" 
m~asız. O'Ö7.lercli \ci.. . · i 

yenesı oyle tıtrıyordu kt, adeta bır '" 
birine çarpan !dişlerinin sesi duyulu • 
yordu. 

Bir şey isteyip istemediğini sorduk'" 
tarı zaman: 

- İsteyecek bir şeyim yok 1 dedi. 
Yüzünden kan çekilmişti. Dehşet 

içinde bir sehpaya, bir etrafına baktl·' 
Ve sonra kolları bağlandı, yağlı ipl 

boynuna taktılz,r. Bu işler bittikterı 
sonra, bayılacak gibi oldu, sanki l<e• 

mikleri birdenbire sulanmış gibi gö\"• 

desi arkaya düşüt. Dik durmak içid 
gayret gösteriyordu. Bu aralık se!i 
duyuldu : . 

- Korkmuyorum. Yemin ederirn kl 
hiç bir şeyıden korkum yok .. Haydi satl• 

dalyeyi çekin! .• 
Çingene sandalyeyi çekti .. 
Boğazının etrafında mor bir halle& 

peyda oldu. Müthiş tc-zyik, vücudunıı 
görülmemiş takalliislarla bir iki def& 
hoplattı. Dili dışarı fırladı. 

l Devamı var' 

'f-11111a r; c ı.ııı•~ınr.ıooC1J1111• 
elen, kulunuz olduğumu bilmek zevkinden başka bir şey ist• 
miycceğim. Beni asla sevmiyeceğinizi bile söylemeyin: bun1 
böyle olacağını, böyle olması lazımgeldiğini bilirim; ben sı 
uzaktan. hiçbir ümid beslemeden, kendim için sevmeliyim. 

"Gerçi güzelliğinizde bir ulviyet, zekanız<la her şeyi kavra
yan bir genişlik, bütün hareketlerinizde bir asalrt vnr; her ne. 
ye dokunsanız bir letafet vermesini biliyorsunuz; kendi alemi. 
nizden olmıyan her şeye gururla, şahane bir azametle baksa. 
nız da yine kalbinizde meleklerin mürüvveti bulunduğu için, en 
hakirlere de Ifıtf ile hitab edersiniz. Fakat, Luiz, benim sizi 
sevmem bunların hiçbiri için değildir. Ben sizi seviyorum. 
Çünkü siz, zavallı bir garib için bütün gururunuzdan, azame
tinizden teceniid ettiniz; çünkü sizin yanınızda, merhametten, 
alicenapça merhametten başka hiçbir şey bekliyemiyecek ka-

• ... ....... . , ı :~, .. ' 

Beni köleliğe kabul edip etmediğinizi bilmek isterim; buııd 
bana öğrelmckle haysiyetinizden hiçbir fedakarlıkta bulunıtıl" 
yacağmrzı ispat edecek bir delil bulmak için çok uğraştım. GilO" 
lerdeııberidir siz bilmediğiniz halde ben sizin kulunuz değil Jtlf
yim? şerefin!ze bir şey geldi mi? beni köleliğe kabul ediyors~ 
nız bir akşam, İtalyan tiyatrosuna gelirken elinizde biri al, b. 
ri beyaz iki kamelya bulunsun: bir erkeğin, perestiş ettiği bit 
ismete. bütün kanını feda etmesinin timsali. Artık kaderim ~ 
yin edilmiş olur: yarın olduğu gibi on yıl sonra da. herhan~· 
bir ı-aatte, bir erkek tarafından yapılması mümkün olnıasııd 
eınredeceğiniz her şeyi, istediğiniz anda yapacak bahtiyar bit 

dar naçiz olan bir adamı bir hareketinizle, bir bakışınızla te
selli ettiniz. 

Siz, benim için, gözlerindeki şiddeti hafifletmiş yegane ka. 
dınsınız; hem de bana o bakışı, bir adamı hükümdarlıktan baş. 
ka her türlü kudrete eri§tirecek şeylere malik olduğum bir za
manda değil, bir hiç. toz içinde bir danc olduğum bir zamanda 
lfıt.fettiniz, ben sizi bunun için sevdim, Luiz, ve ancak ken
diniz için, hiçbir gizli maksat beslemeden seviyorum; kusur
suz bir aşk için koştuğunuz bütün şartları fazlasiyle kabul ede. 
rek seviyorum. 

Ey benim arşı.alfı'da gördüğüm mabudem, biliniz ki dünya
da Endülüs Arablarının bir hafidi var ki hayatı sizindir, o kö
lenizden her şeyi istiyebilirsiniz, emirlerinizi icra elmck onun 
için en buyük şereftir. Ben kendimi, azad kabul etmemecesi
ne kapınıza kul ettim, buda sırf kulunuz olmak zevki için, bir 
tek bakı§mız, bir sabah lspanyol hocanıza uzattığınız el için. 
dlr. Bent bir köle diye kabul edin, Luiz. Baska bir şey dile
mem. Hayır, hiçbir zaman sevileceğimi ümid etmiyorum; fa. 
kat belki, sadakatimi görür <le bana tahammül edersiniz. 

Bana, hıyanete uğrayıp kimsesiz bırakılmış kalbimin biça-

Çevir e n: N l\JJ ırlYI O Oaı!Fiı ~ T ~Ç 
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reliğini anlayıp da bütün asaletinizle gülümsediğiniz o sabah
tanberi sizi takdis ediyorum: siz benim hayatımın mutlak hfı. 
kimesi, fikirlerimin melikesi, kalbimin ilahesi, gönlümde parlı

yan ışık, çi<;<'klcrimin çiçeği, teneffüs ettiğim havanın ıtrı. ka. 
mmın zenginliği, içinde uyuduğum parıltısmız. Bir tek düşün
ce bu saadetimi gölgeliyordu: hucludsuz bir sndakalin, her di
lediğinizi yapacak bir kolun. kör bir kölenin, dilsiz bir hi:r.met
karm, bir hazinenin emrinize ama<lc olduğunu bilmiyordunuz; 
benim neyim varsa benim değil, sizindir, ben ancak onların bek
çisiyim. Sizın olan bir kalb var ki ona her şeyi emanet ede. 

bilirsiniz, o her istediğini yapacak bir ihtiyar nine, kendisinden 
her türlü himayeyi bekliyebileceğiniz bir baba, bir kardeş, bir 
dosttur; biliyorum ki etrafınız•fa size bu hislerle bağ!ı olan 

kimse yoktur. Sizin ne kadar yalnız olduğunuzu anladım! 
Bu cesaretim size, nelere malik olduğunuzu bildirmek arzu

rundan doğuyor. Bunları kabul "din, Luiz, bunları kabul et 
mekle bann, bu dünyada benim için kabil olan yep:!ine hayatı, 
sadakat hayatını bahşetmiş olursunuz. Boynuma esaret zinci. 
rini vurmakla kendinizi hiçbir tehlikeye atmış olmazsınız: siz-

köleniz bulunacaktır. · 
Fclipc llcnumdcz 

Hamiş. - İtiraf et ki, kardeşçiğim, büyük asil?.:ıdeler sC~ 
menin .ne olduğunu biliyor! sanki sıçrıyan bir Afrika asl~n;, 
zaptedıyor ama ne ateş! ne iman! ne samimiyet! baş eğrnesın 
bile bir azamet var. Kendimi küçülmüş hissettim ve şaşkın şaŞ. 
kın: ''Şimdi ne yapacağım?., diye düşündüm. lşte büyük adflı:J'lı' 
hır böyledir: onlara karşı hesapla hareket etmek olmaz. alel~ 
de tedbırleri suya düsürüverirler. Bu adam hem vüce bir 

11 

dam, hem de insana rikkat \'eriyor; hem saf, hem de dev gibi. 
Bir tek mektubu, Lövlcys'lerin, Sen _ Prö'lerin yüz mektubu:. 
<lan ileri gidiyor. l~te hakiki aşk, İ!lte hilesiz, kaçamaksı?. ~-~ 
ya var, ya yok; fakat olunca da bütün şiddetiyle kendini go 
teri yor. 

:<Devamı var) 
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Yazan: Rahmi YAGIZ 
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Brodey, vazifeye hazırlık yapmak için 

kendi süvarilerini B 13 de topladığı sıra. 
da Safirde toplanan üç Fransız kaptan 
da kendilerini temayüz ettirecek bir re.. 
kabct, bir yarışma için hazırlıktan evvel 
bazı kararlar vermek üezre buluşmu~lar. 
dı. 

Jan Gayar, Fransızlara has bir heyecan 
ve mübalağalı tavırlarla rekabeti şöyle 

tasarlıyordu. 

- Kumkalede başlayıp ayni noktaya 
dönüşle nihayet bulacak olan bu çetin 
macera çok heyecanlı safhalar geçirte. 
cektir şüphesiz. Fakat ben işi üç kısma 
ayırmak surctile mütalca ediyorum. 

Evveia bin türlü mani ve gene bin tür. 
lü ateş vasıtasile kapatılan Boğa.L parça
sı .. Bu parçadan geçmek ilk cüret hamle
sini te~kil edecek! İngiliz arkadaşlarımız, 
hele onların şöhretli bir deniz kurdu sa. 
yılan komodorlan Teodor Brodey acaba 
17 geminin birden buradan geçebileceği. 
ni hesaplarken kendini Baltık muharebe. 
leri:ıde farzediyordu? Hava ve kara ra
satları, mayin tarlaları, ağlar daha buna 
benzer yüz!erde bclfılar böyle bir haline 
sürü~ü halindı;ı o daracık geçide dalmağa 
imkan verir mi? 

Tabii \ermez değil mi? Evvela hata 
buradan başlıyor. Sonra; böyle topluca 
geçildığini farzedclim. Marmara gibi 
dar bir sahadoı. 17 tahtelbahirin faaliyeti. 
ni düşünün ... Havuza doldurulmuş balık. 
lara benziyecek olan bir vaziyet hasıl o. 
lacak. Takibimize çıkan Türk destroyer
leri her istikamette tahtelbahire rastgele. 
cek, bunları tahribe başlayacak; içimiz. 
den üç tahtelbahir tahrip veya esir edil. 
sc maneviyatı artacak olan Osmanlı de
nizcileri hepimizi temizleyinceye kadar 
kovalamağa devam edecekler ve.. Mar. 
mara, itilaf kuvvetleri tahtelbahirlerinin 
hakiki mezarı olacaktır. Son üçüncü mü. 
him mesele şu: Marmara vaziyet itibari. 
le tam bir Osmanlı gölü şeklindedir. 

Etmf düşman halkile çevrilidir. Tahtel
bahirlerimiz birkaç günlük akın yapma. 
ğa değil, burada daimi bir tehlike mınta. 
kası meydana getirmeğe memurdur. Bi. 
naenaleyh bu hareket de ekmeği, iaşe \"e 
bilhassa mayi mahrukat depolan tesisi
ni, istasyonlar kurulmasını istilzam etti. 
rir. Bir defa da 17 tahtelbahirin bu ihti. 
yacını gözönüne alırsak tonlarla benzin, 
komonya ve yüzlerce sandık cephane. ye. 
dek malzeme vesaire stokuna lüzum ol
duğu anlaşılır. Bir ana gemisi bile bu. 
lurunıyan böyle tehlikeli mıntakada böy. 
le bir hareketin yapılması her cihetten 
imkansızdır. 

lşte, Baltıktan getirilen mütehassıs ar. 
kadaşımız, yeni harekat komodoru Teo
dor Brodey bu hesapları bile yapmağa 

lüzum görmeden harekete hazırlanıyor. 
Şu vaziyet ka~ısıncla bizim yapacağınız 
iş bambaşka bir mahiyette olmalıdır. 

Alfrcd Didiye söze kan~tı: 
-Mesela ne yapalım? .. Mademki In. 

giliz arkadaşlanmıza mülhak bir filotilla 
halinde harekete iştirak ediyoruz, korno. 
dor Brocle~·in emirlerile harekete mecbur 
oluyoruz. 

- Öyle; gerçi formalite itibarile ko
modor Brocleyin emrinde sayılacağız. 

Fakat, kendi kendimize hareket kabili. 
Yetini, fırsattan istifade ederek ele geçir 
meliyiz? 

- Anlamadım ... Nasıl ve ne yapaca
ğız? 

- Bana kalırsa şöyle hareket ederiz: 
Üç gemi. biz bir arada bulunuruz ... Filo. 
lillanın en son ~efinelerini biz teşkil e
deriz. Ve topluca Boğaza dalarız. Onü. 

, ınüzde lngiliz gemileri vardır. llk tehli. 
'<eye onlar hedef olurlar. Gerek rasat ve 
topçu ate), gerek mayin ve denizaltı 

ınanialarile ilk önce onlar karşılaşırlar .. 
Tehlikeyi sa\ U';itururlarsa biz de rotaya 
ı:töre cmm bir halde seyre devam ederiz. 
tik kurbanları tehdit eden tehlikeleri böy 
lece atlatırız. 
Bo~azı fU\·afafkh·dle t:C'ÇN. l\farm:mı. 

Ya girer ;ek ... O zaman da ilk yapacağı
mız iş üçümüz l>ir likte ayrı bir istika. 

mete gitmek, İngiliz gemilerinden uzak
laşmak, kendi kararlarımıza, müşterek 

tertibatımıza göre hareket etmek olur. 
Ojen Klaviye burada söze karıştı: El. 

terini açtı kapadı, heyecanlı tavır ve te
laşlı hallerle arkadaşına itiraz etti: 

- Doğru; en muvafık tedbir bu olur. 
Fakat ben Brodcy hakkında çok malu
mat topladım. Fevkalade haris, müte. 
hakkim, soğuk bir insanmış. Onun için 
bizi filotilladan uzaklaştırmaz sanırım! 

- Belki o uzakla~tırmak istemiyecck. 
tir. ~ma, dediğim gibi, biz ilk fırsatta 

ayrılmanın kola}·ına bakarız! 

- Ayrıldığımızı farı ve kabul edelim. 
Bununla her iş halledilmiş olmuyor kil 
üç gemi bir arada noksanlarımızı nere
den ve nasıl tedarik edebileceğiz! 

Ojen Klaviyenin bu ~özleri üç Fran. 
sız denizcisini ayni zamanda düşünmeğe 
sevketti. 

Klaviyenin hakkı vardı. Geçit işi ba. 
ş:mldıktan, f\larmarada İngiliz tahtelba
hirlcrinclen ayrıldıktan sonra ne yapacak 
lanlı.? Bu tarz, bu çeşit hareket üçüncü 
,·e en miihim noktanın hallini, yani iaşe, 
ekmek istasyonu tedarikini, mayi mah. 
rukat ihtiyacını karşılıyacak çareyi te. 
min ~tmiş oluyordu. 

Birkaç dakika düşünüp de elbirliği ile 
buna çare arayan kaptanlardan Jan 
Gayyar mühim bir şey keşfetmiş bir a. 
dam tavrilc bunu da bertaraf etti: 

- Bizce alınacak tertibat var. Mesela 
sefinelerimizi yalnız (1) hamulei nafia. 
nın bolca taşınmasına yarıyacak şekilde 
yükliyeccğiz. Sonra, amiral da hiç şüp. 

hesiz bu nokta hakkında tertibat almış 
olacaktır. Hareket zamanında verilecek 
emirden bu tertibatı da öğrenebiliriz! 
Biraz zayıf olmakla beraber düşündü
ğümüz noktanın şimdilik haleldilmiş tar
zı budur. 

Kapiten Didiye, memnuniyetsizliğini 
gösterir şekilde yüzünü buruşturarak 
sözü başka tarafa çevirdi: 

- Peki, bunları bertaraf ettik! Bun. 
dan sonra başlıyacak rekabet davasını 

nasıl sürdüreceğiz? 
- lşte söz sırası oraya gelmişti zaten! 

Rekabet davası çok çetin olacak azizim! 
Akla gelen, hatta hayale sığan, ihtimalin 
hudutları içine girebilen ne varsa hep. 
sini yapacağız! 1\Iarmarada itilaf devlet. 
leri donanmasına mu,·affakiyet mukad
derse, bu Fransız taht el bahirleri tarafın. 
dan yapılacak hareketlerle olacaktır. 
Toplarımız, torpidolarımız, hatta tüfek. 
!erimiz en büyük randımanı verecek bir 
iktidarla iş göercek: elimizden zırhlılar, 
motörler, yelkenliler hatt~ sal ve sandal
lar kurtulamıyacak! Yakacağız, yıkaca. 
ğız, tahrip edeceğiz, batıracağız, öldüre
ceğiz ve ... neye mal olursa olsun muvaf. 
fak olacağız! 

İngiliz dostlarımız bir zırhlı batırırsa, 
biz bir filoyu suyun dibine indireceğiz: 
onlar 3 esir tutarlarsa biz bir taburu ele I 
geçireceğiz! Onlar bir köyü topa tutarlar
sa biz payitahtı ateşe vereceğiz ... 

Ojen Gayyar coştukça coşuyor, Fran. 
sızlara mahsus bir mübalağacılıkla mev
hum muzafferiyctin hudutlarını çizmeğe 
uğraşıyordu. Bu işe pek muvaffak bir 
eda ile iştirak etmediği anlaşıyan Didiye, 
Jan Gayyann sözünü kesti: 

-Kapiten; biraz daha gayret edersen, 
imparatorluğu berha,·a etmek için nere
lerine dinamit yerleştireceğini de söyliye. 
ccksin! 

- Dostum, şakanın sırası dc:bril! 
- Söylediklerin şakanın. mübalağanın 

hududunu çoktan a~tı .. Hatta derler ki 
hayal. ba~kalarının işine müdahale ctme
meı, şartilc çılf!ınca ko~turulan bir beygi
re benzetilebilir! Fakat başkalarına mü. 
dahale edince onu tutmak ve kfü:tekle. 
mek bır zaruret olur! 

(Devamı var) 

(1) lla11111lri 11afin, f!.CTCk Jıaı•a rr ~e
rek dcuizn//ı grmilcri11i11 mal'İ malı111kal 
alma miktarına denir. 

.. ., . 

Federasyonun bir keı eye mahsus olmak üzere verdiği müsaade üzerine 

Ç© b>c§lDil M ~ lh1 liifil ~t 
Tekirdağlı Hüseyin ile _güreşecek 

Bu haftaki son karşılaşmadan son
ra fut bol mevsimi kapanmış olacak 
ve gelecek haftalarda İstanbul, milli 
küme, ecnebi temasları futcol müsaba. 
kalarının yerine bunlardan daha çok 
meraklı iki spor günü yaşıyacaktır. 

Bunlardan biri milli güreş takımı -
mızın en güzide rüknü ve memleketi
mizin en çok sevilen sporcularından 
Çoban ~ıchmetle Büyük Mustafa ara
sında yapılacak güreş müsabakasıdır. 

Tamamen hususi bir şekilde olan bu 
müsabakanın ehemmiyetini arttıran 

sebebler şunlardır: 
1 - Mustafa bu gün 95 kilo gelmek. 

te, Çoban hlehmetse 105 - 110 kilo a
rasında bulunmaktadır ve ~1ustafa 

kendisinden 10 - 15 kilo fazla gelen 
Çobana meydan okuyarak onunla ba
şa çıkacağma emin bulundujunu gös
termiştir. 

2 - Bu karşılaşma memleketimizde 
ilk defa vukubuan bir defi neticesinde 
ve tamamen iki klüb mensupları ara
sında ve takım halinde yapılacaktll'. 
Mustafa Güneşli, Çoban Mehmet ise 
Galatasaraylıdır. 

Malüm Galatasaray - Güneş rekabeti 
artık futbol takımları arasındaki re. 
kabetten çıkarak güreşe de s1rayet et
miş oluyor. 

Bizim bütün temennimiz, ayni ren
gi taşıyan iki kardeş klüb pehlivanla
rının güreş meraklılarına heyecanlı, 

fakat dostça müsabakalar seyretmek 
imkanını vermeleridir. 

lknci mühim spor hadisesi de yine 
Çoban Mchmedin, Tekirdağlı Hüseyin. 
le karşılaşmasıdır. 

Milli güreş takımımızın gözbebeği 
Çobanın müracaati tizerine, Tlirkiye 
güreş federasyonu kendisinin bu pro
fesyonelle çarpışmasına müsade et • 
miş bulunmaktadır. 

Federasyonun bu yerinde izni S'a -

yesinde soıı ~de • eski tuluat 

Tckird,ağlt Hiiscyin şampiyonlıığu 

kazandığı zammı 

tiyatrolarında olduğu gibi - (~iabadi 

gelecek-haftaya) şeklinde yapılmak

ta olan profesyonel serbest güreşleri
nin ve meşhur serbest güreşçilerimizin 
kıymetini ortaya koyacak olan bu 
karşılaşmanın tarihi henüz tesbit edil. 
miş değildir. Galatasaray - Güneş gü. 
rcş müsabakaları ise 2 temmuzda Tak 
sim stadyomunda yapılacaktır. 

Fu"bol Federasyon 
r eıs:lğrne 

Danyal 
tayin edildi 

Vazifesinin İstanbula nakli yüzün -
den futbol federasyonu reisliğinden is. 
tifa etmil'} olan Sedad Rızanın yerine 
federasyon reisliğine ikinci reis Dan
yal tayin edilmiştir. 

Çoban Mehnıetle Mt,.sfofanın yatıyana alınmt~ res!ml.eri 

Maraton birinciliği 
hakkında 

Atletizm Federasyonu Başkanlığın

dan: 

1 - Türkiye maraton birinciliği mü
sabakası 26 haziran pazar güntı saat 16 
da Kadıköy Fencrbahçe stadından baş. 
lamak üzere yapılacaktır. 

2 - ~1üsabakalara iştirak edeceklerin 
raporları ile beraber cuma günü (24. 
haziran) saat 17 ye kadar İstanbul böl
gesine müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - 26 haziran günü müsabakaya gi. 
recekler muayene olmak üzere saat 14 

de Fenerbahçe stadında bulunmalıdırlar. 

Yüzme 
antrenörü 
istifa etti 

Denizcilik federasyonu anerenörü Ma. 
car Frenşvi rahatsızlandığı için memle
ketine dönmek istemiş ve lstanbuldaki 
\'azifesinden istifa etmiştir. 

Memleketimizde bulunduğu üç sene 
içinde kendisinden en ziyade istifade e. 
dilen bir anercnör olduğunu isbat etmis 
olan Frenşvinin işinden ayrılması yüzü
cülerimiz için büyük bir kayıptır. 

lzmirin Alsancak 
klübü dağıhyor rlıu? 

Birçok oyuncular istıfa edip başka klüplere 
gitınektediı ler. 

::\lilli kümenin bu seneki sonuncu 
takımı olan lzmirin Alsaneak klübü
nUn birinci takım oyuncularından bir. 
çoğu istifa etmişlerdir. 

Kaleci Hilmi, Müdafi Cemil, merkez 
muhacim Said, sol iç Basri gibi lzmi
rin, hatta Tiirkiyenin en kıymetli fut
bolcüleri Alsancakt:ın ayrılanlar ara-

sındadır. 

Bunlardan Said lstanbula geleceı< 
ve Güneş klübüne girecektir. Hilmi, 
Cemil, ve Basri de Ankaraya gitmiş. 
lerdir. Bu üç mühim eleman Galatasa
rayın Ankara şubesine intisab etmiş
ler ve gecen haftaki müsabakada da 
yeni t~kımdaki yerlerini almışlardır. 



8 HARE~ - Aksam ocstıııt• 

Türk mümessilleri 
taarruza uğradı 

MuhJttin -
Ustündağ 

~tnna 
~ Daştarafı 1 inctde 

zır bulunan Hariciye Vekili Dr. Aras. 
tan sorulabileceğini söyledi. 

Kamutaym her sene Haziran sonu. 
na doğru mutadı olan tatiline işaret 
ederek bu hafta içinde Hatay işi hak
kında Büyük Meclise kati beyanatta 
bulunabilecek vaziyette olma7.sa. me
selenin inkişafına göre, Fransa ile a
ramızda mevcut veyahut feshi ihbn.r 
edilmiş, fa.kat henüz mert bulunan 
muahedeleri meriyetten kaldırmak ve. 
ya temdit etmek ve yapılacak barPke
te göre vaziyetin istilzam edeceği tedM 
birleri almak hususunda Kamutaydan 
selfıhiyet ve itimat isteyeceğini haber 
verdi. 

kar ve çalış~an bir halk tabakasından doğ 
maktadır. Fransa, Hatay topraklarının 
Kemalist müessesata karşı bir düşmanlık 
ocağı olmasını asla istemez.,. 

1Falhl ırô u=nemşeırnsn 
Valimiz çarşaoba 
gUnü ıstanbulda 

hulu nacak 
Yunanistanda valimize 

gösterilen samimi 
tezahürat 

Grup, umumi heyeti uzlln alkı~larla 
tasvib cevaöı verdi. 
M llet1er Cemiyetinin Hatay
daki komisyon ile miinasebet
lerı mizi kestik 

Cenevre, 21 (A.A.) - Havas A. 
jaıısı bildiriyor: 

Türkiye hüki1meti Milletler Cemi -
yeti Genel Sekreterliğine bir nota tev
di ederek Hataya gönderilen Milletler 
Cemiyeti komisyonu ile her türlü mU
nasebatı kestiğini bildirmiştir. 
• Türk hükumeti, komisyonu sarih 
bir nizamname ile tesbit edilmiş olan 
fialühiyetlerini tecavüz etmek ve bu 
suretle vazifesinde mündemiç olan bi. 
taraflıktan inhiraf eylemiş olmakla 
munhaze eylemektedir. 

Enternasyonal mahafil, Tilrk hük{t
metınin bu teşebbUsUnün daha ziyade ' 
işari ve sembolik bir kıymeti haiz ol
r:Juğu mlitateasmdadır. Filhakika An. 
·ara hükumeti Milletler Cemiyeti ko
misyonu ile ancak fili mf.inasebatta 
bulunuyordu. Mezkftr komisyon huku
ki olarak münhasıran mandater dev • 
Jet olan Fransa ile münasebatta bulu. 
nuyordu. 

Til rk ınümess:ııerin in otomo
biılerı taş andı 
Antakya, 20 (A.A.) - Anadolu ajan. 

sının husuc:i muhabiri bildiriyor: ' 
l\levkuf bulunan Zeki Arsuzinin iki 

kardeşi Necip Arsuzi ve Edip Arsuzi şid
detli tahrikat yapıyorlar. Bu sabah Har 
biyede Alevi elebaşılar tarafından tahrik 
ve komisyon azası tarafından teşvik e.. 
dilen Ale\iler gene kadın ve çocuktan 
.:ner ederek hükfunet dairesine doğru yü 

yüş yapmışlar fakat as.\eıin müdaha. 
lesi üzerine dağılmışlardır. 

Hemen ayni saatte Antakyanm Ale\"f. 
lerle meskun Affan mahallesinde nüma
yiş vukubulmuş, asker birkaç el silah 
sıkmaya mecbur kalrriştır. Bir nefer, ha
fif surette yarala:ımıştır. 

Diğer taraftan Harbiye yolunu kesen 
nümayişçiler ordu bürolanna vazifeleri 
başına gitmekte olan Türk mümessilleri. 
nin otomobillerini taşlamışlar ve yoUa. 
rma de\•am etmelerine mani oL'lluşlardır. 
Yolu tutanlar arasında bulunan Suriyeli 
neferler mümessillerin müracaatlarını na 
zarı dikkate nlwaınışlar ve mümes.. 
slllere "Halkın bu heyecanı karşı. 

sında kendilerine geri dönmelerini" 
tavsiyeden başka bir şey yapamaya. 
caklarını bildirmişlerdir. Esasen 
maksat da bu idi. ÇUnkU gayri Türk. 
Ierln benıcn hepsi yazılmış \'e yazıl

mak sırası artık Türklere gelmişti. 
Komisyon gayri TUrk cemaatlerin 
listeleri Türk listesini geçmişken 

kıışıtları kapamak ve hatta. bir \ e
eilE' ihdas ederek muo.meleyi tııtll 

etmek &e't·dasındadır. 

Türk1erin mal la rı yağma edi
liyor 

A!llakya, 20 (A.A.) - Anadolu A 
jar.smın husust muhabiri bildiriyor: 

Hnlehc bağlı Hamam nahiye mu. 
dUrUnUn kendi nahiyesinin Hatay 
hududu içinde bulunan köylerinde 
Türk ynzılnnları tazyik \0 0 tevkif et
tlrrltğ"inl bildirmiştim. Hamam Jan. 
darmaları bunların evlerini işgal, 

mallarını da yağma ettirmiştir 

Fransanın hlisıınn:yetı! 
Paris, 21 (A.A.) - Le Tan gazetesi 

ba~makalesinde Hatay meselesinden 
bahsederek diyor ki: 

''Fransa. Türkiyenin Hataydaki husu. 
si menfaatlerini esasen tanımıştır. Bu 
menfaatler, orada bulunan ve menşei [ 
Türk olan kesif ve ayni zamanda masta. 

Bu gaete, 1937 garanti muahedesini 
tamamlamak üzere geçen martta ele alı
nan ve bir erkftnı harbiye anla§masile 
bir hudut mukavelesi ve bir dostluk mua 
hedesini ihtiva eden projelerin en kısa 
bir müddet zarfında neticelenmesini ile. 
ri sürerek şöyle yazıyor.: 

"Bu projelerin neticelenmesi Türk hil
kilmetinin hüsnüniyetine bağlıdır. Fran
sanın hlisnüniyetine gelince, bu, katidir. 
Bu hüsnüniyet Hatayda yapılmakta olan 
intihabat hazırlıkları münasebetile teza
hür eylemiştir. Fransız makamatı Türk. 
!ere pek sempatik gözükmiyen ve fakat 
buna mukabil mandater devlete karşı 
hağlılıklanm isbat etmiş olan unsurlar
dan ayrılmışlardır. 

B r otomobil 
yuvarlandı 

DUn geca saat onda Ayaspaşadan 
Gazhaneye doğru giden yolun yanın
daki meydanlıkta feci bir otomobil ka.. 
z.ası vukua gelmiştir. 
Şoför Şükrünün idaresindeki 267 4 

numaralı otomobil • yol mühendis 
mektebinin önünden kapalı olduğu i
çin - mekteple Dolmabahçe arasında 
yokuşlu meydanda açılan yeni bir pa. 
tikadan aşağı inmeye başlamıştır. Fa. 
kat soför caddeye çıkan dar patikayı 
takip etmemiş ve kestirme gitmek is
tiyerek otomobili girintili çıkıntılı a
razi Ur.erinden sUrmUş ve feci kaza da 
bu yüzden ileri gelmiştir. Esas yola 
geçmek ic;in virajı dönememiş, yol yo. 
kuş aşağı o?duğu için otomobil de bir. 
denbire durmamış ve hızla köşede bu
lunmakta olan Eskişehir mebusu Yu
suf Ziyanın odun deposu bahçesinin 
parmnklıkh duvarına çarparak yık. 
mış ve bc.s metre yüksekten baş aşağı 
bahçeye yuvarlanmı§tır. 

Otomobil düştükten sonra bir de 
takla atarak tekerlekleri yukarıya 

gelmek suretiyle yıkılıp kalmıştır. Bu 
şiddetli düşüşte otomobilde bulunan 
sahibi Nuri başmd".l.n ve çok tehlikeli 
surette, Arif, Nuri ve Meliha da muh. 
telif yerlerinden ynralanmıı:dardır. 

Şoför Nurinin de kolu kırılmıştır. Ya
ralılar Beyoğ'iu hstancsine kaldırıl -
mışlardır. Otomobil tamamen parça.. 
lanmıştır. 

Adami mada
hale komitesi 

oı=r Bnşlurofı 1 incide 
Bu toplantının tarihi tesbit edilme

miştir. 

Gt•rginlik 11rl ıyor 
Bilbao 21 (A.A.) - Barselonadan 

emin knyn3klardnn alınan haberlere 
göre muhtelif siyasi partiler arooında
ki gerginlik artm.J!ttadır. Bu gerginlik 
bilhassa Kaballara partisinin radi· 
kc:ıl sağ cenahı ile bir mütareke akdine 
mütemayil olan Piero partisi arasında 
göze çarpmnktadır. 

Eski nazır Garcia Reisicumhur A· 
zana ile müzııkerelerde bulunmak üze
re Barselonayc: gelmiştir. Daha mute
dil biı kabine teşkili mevzuubahs ol
maktadır. Frankocularla da müzakere-
lere girişileceği söyleniyor. 

Atina. 21 - Atina ajansı bildiri· 
yor: 

.Bütün gazeteler, İstanbul vallslne 
karşı gösterilen samimt tezahUrlerl 
keydetmekte ve bunların dost ve 
müttetlk TUrklyeye karşı Elen mil
letinin beslediği sarsılmaz dostluk 
hissiyatının yeni bir nişanesi oldu
ğunu tebarüz ettirmektedir. 

İstanbul vallsl bu sabah meçhul 
asker ~bideslne bir çelenk koymuş 

ve öğle Uzerl nazır vali Kodzlas ta
rafından kendi evinde şerefine ve
rilen husust öğle yemeğinde hazır 

bulunmuştur. 

Yem~te başvekil Metaksas da ha.. 
zır bulunmuştur. Başvekilin bir ecne
biye verilen husust yemekte bulunma
sı ilk defa vaki olmaktadır. Muhiddin 
üstlindağa fahri Atina hemşerisi un
vanı verilmiştir. Muhiddin UstUndağ 
her bulunduğu ve gittiği yerde "yaşa.. 
sm vatandaş!., sesleriyle karşıla.nırt k
tadır. Valimiz pazartesi günü hareket 
edecek ve çarşamba günü tstanbulda 
bulunacaktır. 

Belediyede kabul resmi 
Atina, 21 - İstanbul vali ve bele

diye reisi Muhiddin Üstündağ, Atina 
belediyesinin çalıema usulleri hakkın
da payitaht nazın B. Kocias ve Atina 
beldiye reisinden ve muavinlerinden t. 
zahat aldıktan sonra belediye daire -
sinde şerefine tertib edilen resmika
bulde bulunmueur. Resmikabule Ati
nanm bütün belediye aaaları gelmiştir. 
Atina belediye reisi Muhiddin Ustün. 
dağı kabul ettiği sırada iki komşu 

millet arasında dostluktan hararetle 
bahsetmiş, Muhiddin Üstündağ da bu
na mukabelede bulunmuştur. Resmi -
kabulden sonra Muhiddin Üstündağ 
Atinadaki imar işlerini tetkik etmiş
tir. Tetkiklerine yarm da devam ede. 
ceklcr ve perşembe günü otomobille 
Defiye giderek asanatikayı ziyaret e
decekler ve cuma f;Unü tekrar Ati
naya döneceklerdir. 

Atina, 21 - Öğleden sonra Yunan 
başvekili Muhiddin Üstündağı kabul 
etti. Ak§am da payitaht nazırı tara
Cından şerefine resmi bir ziyafet ve. 
rildi. Ziyafet esnasında nazır B. Koci
as Muhiddin üstündağı ''Atatilrkün 
yaratıcılık eserinde rol almış yorul -
maz eahsi dost ve Istanbul mümessili,, 
sıfatiyle selamladı. Ve arkasından A· 
tinalılarm Muhiddin Üstündağa olan 
sevgilerinden bahsetti. Arkasından iki 
memleket dostluğu, Türk milleti, Ata.. 
lUrk ve valinin §erefine içti. 

Vali Muhiddin Üstündağ verdiği ce
vabda dedi ki: 

''- Arkadaşlarımla beraber, Uç 
gUndcnberi içinde yaşamakta olduğu
muz muhitle muhat olduğumuz sevgi 
ve sempati beni çok heyecanlandırdı. 
Biı.e karşı gösterilen bu yüksek misa
f ırperverlik dikkatimizden asla kaç • 
madı. Bunu Türk • Yunan milletleri a
rasındaki münasebatm bir ölçüsü ola
rak elde tutmakta büyük bir isabet 
vardır. Vatandaşlarım arasında hü -
kUm süren bu telCıkkinin aynini bura- ' 

J 

da buldum ve yerimi deği§tirmekle 

hatlanmm muhitimi değiştirmiş olmadığımı an • 
, ladım . ., 

Harp vazivet•n<Je resmi tehlie 
Salamanka, 21 (A.A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğde ezcümle şöyle denil4 

mektedir: 
Teruel mıntakasında ilk 

tashih ettik. 

Kastillo de Villamabsa mmtakasmda, Muhiddin Üstündağ bundan sonra 
ayni isimdeki kasabaya hakim olan sırt. Türk - Yunan rlosl:luğwıdan bahset -
tarı zaptettık. miş ve Majeste Yunan kralı şerefine 

Kastellon sahil mmtaka~mda hatları- ve nazır Koc~as'ın muvaffakıyetleri -
mızı Rio Sec.o tepelerinin önüne kadar nin devamın:ı ve Yunan milletinin re. 
götürdük. falıma hepinizi içmeye davet ederim 

Penarroya ve Granja de Terroherma- ı sözleriyle nutkuna nihayet vermiııtir. 
sen mmtakalarında Cuchitlar de la Si- Arkasmdan Atina belediye reisi "Na
erra ile Serra Pinos ve Penorosayı işgal zır Foçias sizi benden zaptetti. Cuma 
ettik. gününden itibaren de benim misafi-

Harekat devam etmektedir . rimsiniz. ldare meclisimizin ilk içti
lsviçr<'nin Fr anko mUmessili 
Burgos, 22 (A.A.) - lsviçrenin umumi 

ajanı Broye İsviçre mümessili olarak 
Franko hükt1meti nezdine tayin edildi. 
~ini mübeyyin itimatnamesini vermiştir. 

maında sizi Atina belediyesi fahri 
hemşerisi olarak seçmeye karar ver
diğini bildirmekle bahtiyarım., dedi. 
Bundan sonrn ziyafete nihayet veril
di. 
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Biı· gece taarruzu 
~ llaştarafı 1 incide 

Nuruosmaniye Şeref sokağında 50 
numarada oturan İsmail, Sirkecide Ka
tırcıoğlu hanında terzi Hermin ismin· 
deki kızı uzun müdıdettenberi tanımak 
tadır. 

Bunlar, arada aırada gezmeğe gitmek 
te ve ötede beride eğlenmektedirler. 

Dün gece için de bir deniz gezintisi 
yapmayı tasarlamı§lar ve bunu karar
laştırmışlardır. 

Nihayet akşamüstü buluıan bu iki 
genç Yenikapı sahillerindeki gazinolar 
dan birinde oturarak bir müdet konuı
muşlar, ıonra ıaıat 11,30 sularında bir 
sandal tutarak denize açılmıılardır. 

tiri Aşık gazinoda oturduklan sırada 
etraflarına bakmağaı lüzum görmemit
lerdi. Biraz ilerideki masalardan birin-
de oturan Süleyman ve Nazmi ismin
deki iki arkadaı genç kın gözlerine 
kestirmişler ve bu körpe mahlOku ya
nındtıki erkeğin elinden almayı, biraz 
eğlenmeyi gizlice kararlaştırmışlardı. 

Kötü fikirlerini tatbik için müsait 
fırsat beklerken genç kızla genç erke
ğin saııdalla denize çıktıklarını görün
ce hemen onlar da Gtin ismindeki di· 
ğer bir sandala Mlıyarak iki sevdaze
yi takibe başlamışlardır. 

İsmail ile Hernun takip edildiklcrin
ıden habersiz, birbirleriyle konuşmakta 
ve hatta aandallanrun küreklerini elle-
rinden bırakmış bir vaııziyettedirler. 

Sandalın hafif hafif kayarak sahil· 
den uzaklaıtığının bile farkında değil-

\ 

lerdir. İ§te tam bu sıralarda vaziyeti 
müsait gören Süleymanla Nazmi bir
denbire ve yavaş yavaş ı;ularla ıilrük
lenmekte olan İsmail ve Herminin un 
dalma kendi samiallannı yanaıtmnrı· 
lardır. İşin pek geç farkına varan te
mail kürek çekerek sahile doğru kaç
mak istemişse de mütearnzlar fırsat 

bırakmamışlar, ıandullannclan gençle
rin sandallarına geçerek ellerindeki 
kancalan lsmailin başına indirmiper
dir. Yediği darbenin §iddetile genç ba 
yılmış, Hcrmin feryooa baılamııtır. 

Sahilden feryadı duyanlar aandallar
la imdada kio§muşlar, bu tehlikeli vui· 
yeti gören Süleymanla Nazmi kürek
lere asılmııl• ve ktzla genç te sandal· 
da olduğu halde Marmaraya doğru 

hızla uzakla§mı§lardır. 

Arkadan da yardrma gelenler karan
lıktan başka bir ıey bulamamalanna 
rağmen hışıltınm pe§inden ilerlemiı· 

ler ve bu uzun takip ta bu sabaha ka
dar devam etmiştir. 

Güneı doğarken gizlice Samatya sa 
hillerine yanaımak istiyen mütearnz
lar polisler tarafından yakalanmıılar· 

dır. 

Yapılan tahkikatta Süleyman ve 
(. Narı;ninin Hermine tecavüz etmek fa

tcı:likleri anla§ılmış ve iki uıh deniz 
korsanı da bunu itirzrfta bulunmuılar
dır. 

Hcrmin bugün Tabibi Adli tarafm
dan muayene edilecek ve SWeyınanla 
Nazmi de adliyeye verileceklerdir. 

Bir adam karısının 
• • kesti memesını 

~ Baştarafı 1 incide 
lerinden ağır surette yaralamıştır. Hadi
senin tafsilatı şudur: 

Yedikulede İmrahor caddesinde 47 nu. 
marada yorgancı ve hallaç Trabzonlu 
Mustafa qğlu Fahri dört senedenbcri ka. 
rısı bulunduğu Fatma ile son zamanlarda 
iyi geçinememektedir. Nihayet bundan 
bir müddet evvel kan koca biribirlerine 
adamakıllı danlmı~lar ve ayrı yaşamağa 
başlamışlardır. 

Ayni zamanda da .Fatma Fahrıden 

boşanmak için dava açmış ve kendi~ine 
de nafaka bağlanmasını istemiştir. 

Birkaç gün evvel neticelenen bu da\-a. 
da da mahkeme Fahrinin aleyhine hü
küm vermiş ve kendisini ~nan kans1. 
na nafaka ödemeğe mahkum etmitşir. 

Bu karardan çok sinirler.en Mustafa bir 
kaç gün ne yapaca~nı düşünmüş ve ni. 
hayet Fatmaya haber göndererek barış· 

Saoıha Gökçen 
orır-- B:ıştıırafı 1 incide 

Bu suretle Yeşilköye 4 saat kadar bir 
gecikme ile gelmi§tir. 

17 ,25 de Y cşilköy tayyare meyda
nına inen Sabiha Gökçen büyük teza· 
hüratla karşılanmı§tır. 

Tayyarecimızi karşılamak üzere ge
lenier arasında Riyroeticumhur umumi 

katibi B. Hasan Rıza, mcbuslt1rımızdan 
Salih Bozok, Ali Kılıç, başyaver B. Ce· 

lil, hususi kalem direktörü B. Sü
reyya, Muhafız alayı komutanı İsmail 
Hakkı, İstanbul komutanı general Ha· 
lis, İstanbul val' muavini B. Hüdai, cm· 
niyet direktörü B. Salih Kılıç, üniyer
site rektörü B. Cemil Bilsel, bulunmak· 
ta idiler. 

Halk pzırtisi, halkevleri mensuptan, 
Şehir meclisi azaları, mektepliler ve ci
vardan gelen kalabalık bir halk kütlesi 
hazır bulunuyordu. 

Sabiha Gökçenin tayyaresini karşıla
mak üzere beş tayyareden mürekkep 
bir filo da havalanmış bulunmaktay-
dı. . 

Tayyareler, Sabiha Gökçene inince· 
ye kadar refaıkat etmişlerdir. 

Alkıglar arasında tayyaresinden inen 
bayan Sabiha Gökçene yirmiye yakın 

buket verildi.Fevkalade dinçti. Hiçbir 
yorgunluk asarı göstermiyordu. 

Seyahatini sorz.n bir muharririmize 
gunları söylemiştir: 

- Bükreştcn kalktıktan sonra pusu
lanın bozuk olduğunu gördüm ve Bü
zeon tayyare meydanına indim. Seya
hatim çok rahat geçti. Dost memleket
lerde gördüğüm sempati beni son de
rece mütehassis etti.,, 

Kıymetli ttryyarecimiı halkın alkış

ları arasında otomobil;ne binerek Ye
şilköydcn ayrılmıştır. 

mak teklifinde bulunmu~tur. Fatma bU 
teklife kanarak gene beraberce otUJ'D13. 
~ı kabul etmi~tir. Dün gece de Mustafa 
Fatmanın e\;ne giderek kendisini almJ1 
ve geceyi dükkfında geçirmeği kararlaştır 
mışlardır. Bu suretle dükkAnda yatan 
karı koca sabaha karşı uyk"Uya dalmrşlar 
dır. Mllstafanın uykusu sahtedir. O, 
Fatrnanın hakikaten uyudu~nu anlar 
anlamaz usulcacık yataktan kalkarak 
dükkanın bir köşesine sakladığı ustura· 
yı kapmış ve uyuyan kadıncağızın Qze
rine atılarak ötesini berisini kesmeie 
başlamı:trr. Böylelikle Fatınamn yana
ğında. duda~ında ve boynunda büyük 
yaralar açılmış, bununla kifayet etmiye
rek sol memesini kesmi~tir. Carih. ancak 
bu sırada kadının feryadına yeti~rek 
dü.1<kan kapısını kıranlar tarafından ya· 
kalanmıştrr. 

Karlın kanlar içinde Haseki hastanesi-
ne kaldırılmıştır. Mtiddeiumumf rnua\'in 
lerinrlen Fehmi tahkikata başlamıştır. 

Son dakika 
~ Bııştıırafı t incide 

dağdan dün aktam ıel halinde çamur 
akarak yolu kapamııtrr. Beynelmilel 
trenlerde aktanna yapılmak ihtiyacı 

hasıl olumuştur. lnkitn iki sün kadar 
sürecektir. 

• Luvr müze&inin pavyonlannm bİ" 
rinde tnvan ara&mdan dün akpm t.ir 
yangın olmuf, ıürat)e söndürüJmiit· 
tür. 

ıtı Biarritz'den bildirildiiine ıöre, 
Rebalzo İ&minde bir lspanyol muki•İ 
ile katibi ve Rottier isminde bir Fraıı• 
sız casusluk cürmiyle tevkif edibniş· 
terdir. 50 kilo ağırlığında evrak mü.-· 
d~re cdilmiıtir. 

Bu İf hnklanda büyük bir ketumi1et 
gösterilmektedir. 

* Japon bahriyelileri Mamoa ecla•r 
nı iıcal etmİ§lerdir. 

* Kırgıziııtanda 3 c!al<llca ıüren bir 
zelzele olmuıtur. Hasar :miiJıhndir. 

Sovyetler 
DkD aı~ slYıırecet< 

2 milyon askerin 
iştirak edece'ğl 

Büyük bir manevra haznllyorl~I 
Berlinden fransı::oo ''Tan" g~ 

nin muhabiri bildiriyor: 
''Lokal Antsayger" gaı.eteal, Lehil

tandan aldığı bir baberl yamıattadıt'• 
Bu habere göre yakında Sovyetl~ 
birliğinde, iki ay sürecek büyük b 
manevra yapılacaktır. .. 

Mareşal Voroşilofun kumanctanlı~ 
altında yapılacak bu manevralara i 
mllyon asker iştirak edecektir. 



22 HAZiRAN - 1938 R"ABER - ;A.Keam nos!AaJ 9 

Yefim Grigoryeviç çizmesini çıkara· 
rak ayağını bana gösterdi. İlk bakışta 
ayz,jında dikkati çeken herhangi bir 
şey yoktu. Fakat dikkatliçe bakınca, 

iyileşmiş bazı yara bere izleri görme • 
ınek mümkün değildi. 

Mlh. Zoşçenko 

men halkı yararnk kamyorya doğ 

yaklaştım: 

- Sizin saatiniz, diye bağırma 

başladım, vazonun içinde... Şu siz 
mel'un, namussuz saatiniz! .. Pudra 
tusiyle beraber, v~onun içinde •. 

Yefim Grigoryeviç yaraları işaret e
derek: 

- Yodi senedir tutabildim. Fakat 
nihayet iyileşiyorlar. Elden bir şey gel· 
ınez ki. .. dedi. 

sık silmekte hiç bir mana yoktu. Lü
zumsuz bir masraf .. Fakat ne ldenir?. 
Herifin keyfi böyle istiyor. Sonra şu. 

nu da söylemeliyim ki kont çok zengin 
bir adamdı. 

l A 

inkılap kurbanı 
bur sootte idi. Mel'un saat nereye gide· 
bilirdi?. 

Nihayet beşinci günü kafamda bir 
. şim~ek çaktı: 

O hergele benim bu iyiliğimi ani 
bari ı .. Ne gezer. Suratıma bile bak
madan kamyona bindi. 

Ben Cle kamyona doğru atıldım. A 
si gibi bu sırada kamyon hareket 
m::z ?:ıi?. Bana çarptığı gibi bir köş 

Sordum:1 

- Peki, nedir, bunlar?. 
- Bunlar mı?. Ben bunları inkılap 

Bir defasında şöyle bir hadise oldu: 
Diyelim ki ben onların tahtalarını pa
zartesi sildim, cumartesi de inkılap ol
du. Yani, pazartesi tahtaları sildim .•. 
Cumartesi inkılap cldu: inkılaptan dört 
gün evvel, yani salı günü bana kontla
rın kapıcısı geldi, ve: 

bırakmıyacağım. Komsi - komsa, seni 
polise teslim edeceğim.. Haydi şimdi 

defol, git t .. 

- Hay Allah belasını versin, eledim, 
pudra kutusiyle berabr bu saati ben 
kendım, masadaki vazulardan birinin 
içine koymuştum. Odaları temizlerken 
halıların üzerinde bulmuş, madalycn 
zannederek vazolardan birinin içine tık 
mıştım. 

fırlattı. 

İçimden: 

zamanında kazandım. lnkılaptanberi 

altı küsur sene geçmiş olmasına rağ
men, hemen hemen herkes şu veya bu 
şekil:ie inkılaba iştirak ettiğini isbata 
çalışıyor: "Yok ben de inkılaba iştirak 
ettim. Yok ben de bu uğurda kan dök· 
tüm ilh... ., gibilerden .. Halbuki ben 
bu gibi sözlere lüzum görmüyorum .• 
Çünkü benim isbatlarım ayağımda ... El
le tutulur, gözle görülür şeyler .• Tabii 
bu alfimetler, bu yara izleri yalan söyli
Yccek değiller .• Vakia aziz yold<l§ım, 

~n işçi falan değilim.. Menşe itibarile 
bir küçük burjuva ailesine mensubum. 
Fakat işte, kader, ne denir; ben de bir 
inkılap kurbanı sayılabilirim. Çünkü, 
aziz yol:iaşım, ben inkılapçı bir motö
rün altında k.:Jdım. 

Pencereden baktım ve dışarıya çık • 
tım. 

- Jşte sana ilk kurban, dedim. 
~b..ün burasında, Yefim Grigorye 

- Kot seni ç~·~rıyorlar ,dedi .. Kont. 
lann evinden bir şey çalınmı§. ~ütün 

şüpheler senin üzerine toplanıyor. Koş! 
Yoksa ananı ağlatırlar senin .. 

Fena hiılde canım sıkılmış bir halde, 
eve döndüm. ,Yatağıma yattım. Fakat 
bir türlü uyuyamadım. Çünkü saati ça. 
lan ben değildim. İki üç giin yataktan 
hi~ çıkmadım. Yemeden - içır.e:ien de 
kesildim. Aklım fıkrim hep şu mende-

Hemen ceketimi giydim. Yemek bile 
yemeden kendimi sokağa attım. Sabık 
kont. Ofitserokaya caddesinde oturu • 
yordu. 

tekrar çizmelerini çıkardı. Yara izler 
;:ekra:- gözden geçirdi. Sonra gene ç 
meJerini giyerek: 

- 1şte rıziz yoldaş, dedi, görüyor 
nuz ki ben bir inkılap kurbanıyı 

Yani inkılap uğruna benim de kan 
akınıştır. Bunun aksini kimse i:ldia e 
mez .. Ben de inkılapçıyım. 

Sözün burasına gelince, Yefim Gri
goryeviç, c<:ıkalı bir tavırla bana baktı. 
Ayağını saran çaputları bağlamağa ça· 
lışark sözüne devam etti: 

Ceketimi omuzladım. Tabana kuvve,t 
kontun konağına koştum. Gayet tabii 
bir e:la ile, yani zerre kadar istifimi 
bozmayarak odaya girdim. Oda:ia kon· 
tes vardı. Büyük bir isteri buhranı için
de bağırıp çağırıyor, ayaklariyle yerle
re vuruyordu. 

Beni görür görmez; göz yaşları 21ra. 
sında: 

- Ah Y efim, Kıc:msi - Komsa, b.enim 
küçük altın saati çalan siz olmayasınız? 
Hani şu pırlantalı küçük saati?. 

- Aman y~ Rabbi kontes, dedim, 
siz ne diyorsunuz? Kadın saatini ben 
ne yapayım? Bahusus ben erkeğim. 

Sizin şüpheleriniz cidden gülunçtür. 
Kadın çırpınarak ağlıyor ve hıçkırık· 

lar arasında: 

1 f 

Caddeden koşa koşa gidiyordum:. fa -
kat içimde, her nedense sebebini ve 
mahiyetini bilmediğim bir korku vardı. 
lşin tuhafı sokaktaki ahali de de bir 
fevkaladelik, bir acayiplik vardı. insan
lar sa{ rıf 'olmuşlar, adeta bir şeyden 
korkar gibi yan yan yürüyorlardı. Aca· 
ba bu hal neye dctalet edebilirdi?. 

Dayanamadım .Yolculardan bu halin 
sehebini sordum. Booa: 

- Ulan uyuyor musun? dediler. 

i
l Dün inkılap oldu. İnkılabı teknenin al. 

tında mı geçirdin, nedir?. 

Bunu işidincc daha büyük bir hızla 

koşmağa başladım .. 

Nihayet kontun evine yaklaştım. E
vin etrafında bir yığın insan birikmiş -
ti. Kapının ağzında bir de kamyon du
ruyordu. Derahl içime bir korku çöktü: 

Ru~adan çeviren: Ferah FERRU 

ı-TiFOBiL -
Dı. Ihsan Samı 

ı ıfo ve pıratifobı~tılıklınna tutı 

1 
nıamar için ağızdan aiıoao tifo bap 
~ndır. Hiç rahamzlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

OPERATÖR 

1 Dr. Halit Ziya Konuralr 1 
t 

- Evet, bir kamyonun, bir yük kam
yonunun altında kaldım. Oyle dikkat • 
aizliğimden, ve yahut sersemliğimden 

Ötürü değil de, şerait icabı kamyonun 
altında kaldım. Hem de ne zaman bili
Yor musunuz?. Tam inkılap dakikasın
da ... Hatta tam inkılap romda .• Siz sa. 
bık kont Oreşini bil:r misiniz?. 
-Hayır .. 
- İşte ben bu kontun yanında hiz-

met e!diyordum .. Konağında tahta falan 
siler ve onları cilalaırdım. Canım istese
de istemese de gUnde iki defa tahtalan 
silmek ve parlatmak mecburiyetinde 
İdim. Bir defa su ile ıslatır, bir defa da 
tilalarım. Halbuki bana kal!;c:ı bu kadar 

- Hayır, hayır, diyordu, komsi -
komsa. bunu sizden başkası çalmamış. 
tır. Muhtıkkak saatimi siz aşırdınız 1. 

Biz bu münakaşada iken içeriye kont 
gidi: 

- Ben, dedi, fevkalidc zengin bir 
adamım. O itibarla bir altın saatin 
kaybolması bana vız gelir. Fakat, ben 
bu işi bir haysieyt meselesi olarak sa
yıyorum. Şimdi ben senin pis kanına 

girmek isteml'm. Fakat bu işin srmunu 

Bu seneki mayoları elde örmek çok 
kolaydır. Son moda mayoların arkası 
bele kadar açıktır. Mayolarda göze 
çarpan renklerden ürkmemelidir. Çün
kü bu renkler plajlarda çok güzel gö. 
rünUr. Eğer mayolar jerse örgü ile 
örülürse üzerine nokta ve ya yıldız 
şeklinde motifler i§lemek mayoyu da
ha güzel gösterir. 

"Ulan, dedim, aç gözünü kamyonun 
altına düımel.,, Neyse, kafamda bu 
düıünce olduğu halde kapıya yakla§ • 
ttm. Oradakilerden birine sordum: 

- İçerde ne oluyor? dedim. 
- Ne ol<ı:ak, dediler, içerde bir kont 

var. Onu alıp götüreceğiz. Maliim a, 
aristokratları topluyoruz. 

Hakikaten bu sırada sabık kcntu 
kollar·n:ian tut:ım~ış getiriyorlardı. H~-

Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 
Klinigi Doçenti 

tstikl8.l Caddesi Elhamra Apaı 
tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması 
Muayene saatleri: Pa:ardan ~ 

da hergUn saat 15 - 19 kadar. 
Telefon: 3.'i - 99 

8 B'O'RtDAl\ 

--------------------------------:~----------------------------------Bu sözler halkın kin duygularını 

kan:ç?ladı ve bir anda bir infilak dere
cesini buldu. Boğuk bir velvele kGptu: 

- Evet şcvketmeap ! .. Adalet! Ada. 
letl .. 

Valuva, kralın kulağına: 
- Şevketmeap 1 dedi. Halkı dinleyi

niz. Çünkü bu ses Allahın sesidir. 
Marinyi, bu cür•etkar atlıları, bir ha. 

yal seyreder gibi süzerken, kont ta ge
ri çekilmiJti. 

Onuncu LUi: 
- Bakalım. dedi. Küstahlıklarını ne· 

reye kadar vardıracaklar .. 
Biraz durdu. Sonra daha ıcrt bir 

sesle sor:!u: 
- Adın ne?. 
- Jan Büridan .. 
Büridan krala bu cevabı verdikten 

sonra Y"nındakilere hitap etti: 
-Söyleyiniz Gotye dö Nel, söyleyi

niz Filip dö Nel.. 
Büılidanın sağ tarafında duran atlı 

haykırdı: 

- Ben Gotye dö Nelim .. Allahın ve 
kralın huzurunda söylüyorum .. Anger
rand dö Marinyi, anamı ve babamı öl. 
dürmüştür. Onu bu cinayetle itham e
diyorum. Eğer hakkım tanınmaz ve 
mücrim cezalandırılmazsa cezasını biz
zat ben vereceğim .. 

Büridanın sol tarafında bulunan atlı 
söze başladı: 

- Ben de Filip dö Nel'im. Allahın 
ve krrılın huzurunda söylüyorum. An
gerrani dö Marinyi, beni ve kardeşimi 
öldürmek, lıile ve desise ile mallarımı
zı gaspetmek istemiştir. Onun bununla 
itham ediyorum. Hakkım gözetilmiye. 
cek ve mücrim tecziye edilmiyecek o
lursa cezasını bizzat ben vereceğim. 

Büridan gene: 
- Şahadet ederim 1 - diye bağırdı ve 

hemen ortalığı kaplar•n sülcutu yırtar
cas na ilave etti: 

- Ben de J~ın Büridanım ! Burada 
ha::ır Qulunan Parislilerin önünde An -

gerran~ dö Marinyiyi hükumeti cebir 
ve tazyiki altında inletmek, herkesi se
falete sürükleyerek kendisine büyük 
bir ıervet toplamak, masum kanlan 
dökmek ve bir harbin bile yapamadığı 

şekilde çocuklMı yetim bırakmak cü
rümleriyle itham ediyorum. O herkesin 
lanet ve nefretini kazanmış bir cani
den başka bir şey ıdeğildir. Parisi tehdit 
düşüncesiyle yaptırdığı bu ölüm evinde 
ilk önce onun cesedi sallanmalıdır. Ada. 
Jeti l:>izzat ben kendi ellerimle yerine 
getirmek istiyorum ve bu cihetle An
gerrand dö Marinyiyi sekiz gün içinde 
dövüıe davet ediyorum ve bundan ha
berdar olması için de işte, eldivcnimi 
yüzüne atıyorum. 

Büridan bu sırada üzengilerinin üs
tünde yükselerek eldivenini fırlattı. El
diven, tam kralın bulunduğu yüksek 
yere düştü. Ayni zamanda Monfokon 
tepesinde alkış ve tehdit dolu bir vclvc. 
le koptu .. 

Marinyi: 
- Şevketmeap. ıevketmeap !. - diye 

titredi. - Babanızın ve sizin srdık biz -
metkarınız olan bir adama böyle haka
ret edilmesine müsaade edecek misiniz? 

- Hayır! .. 
Kral, küstahların yakalanması için 

h<ıssa askeri kumandanına emir verdi. 
Bu anda bütün göğüslerden tiz ses. 

ler yükseldi. Bağırtılar ve zırh sesleri 
biribirinc karıştı. 

Bu gürültülerden ürken, kraliçe ile 
prenseslerin arabasına koşulu dört at, 
önüne gelenleri. kendilerini yakalamak 
istiyenlcri yere yıkarak, ezerek, önleri
ne çıkanları devirerek clanca hızlariyle 
ilerlemiye başladı. 

Arabanın bir toz buluhl içinde, sıç -
rıyarak ve iki tarafa sallnar<:ık. ba~ 

döndürücü bir sür'atle tepeden aş<oğı 

indiği görüldü. 
Kral ıcleliyc dönmÜ§tÜ. Ağlıyor V\ 

kollarını göklere kaldırarak Merycme 
yalvarıyorciu: 

BtTRTO/\N 

---------------------------------..--~---------------------------........__ O, dal gibi boyu, dalgalar ar ... ısındd 
gôninen, Afroditin saçları gibi kumral 
ve parlak saçları, uzun kirpiklerinin 
gölgelendirdiği ışıldayan gözleriyle 
hepsinden daha güzel, daha cana ya. 
kındı. 

O, adı daima takdirle anılan Marga
rit dö Bürgony idi. 

Gotye ile Büridan gözlerini Anger -
rand dö Marinyiye çevirdikleri sırada, 
Filip te, meftun vo baygın bir şekilde 
Margarite bakıyor:tu. 

Alay, Sen Deniı sokağının köşesinde 
ikinci defa durdu. Kraliçe, sanki htı!kı 
daha iyi selamlamak istiyormuı gibi a. 
rabasında eğildi. Bu sırada gözleri Filip 
dö Nelin yanında duran delik·fl'llıya. 

Mirtiyin sevgilH Büridana takıldı. 

Margaritin o anda şehvetle yoğrul

muş vücudu titreıdi. Filip nasıl sarıysa, 
o da öyle sarardı. Kalbi şiddetle çarp
mıya başlı:ıdr. Bir aşk ürperişi, şehvetin 
ürp~rişi, insanı yakıp kavuran bir ürpe
riş dudaklarını yaktı. 

Alay hareket etmişti. 
Filip dö Ne!, Margarit adını kekeler

ken şüphesiz ki Fransa kraliçesi Mar. 
garit dö Bürgony de Büridan ı:dını mı
rıldanıyorcfo. 

Büridan, Filip dö Nclle kardeşinin 

elinden tutarak: 
- Monfokona ! - dedi. 

Filhakika alay da o tarafa teveccüh 
etmişti. Bütün Paris halkının biribirine 
girdikleri. ezilip kakıldıklım sokaklar
dan geçen alaya, en önde mavi ve sırma 
işlemeli bir örtüyle süslenmiş iri atının 
üstünde Paris belediye reisi yüksek 
sesle yol açıyordu: 

- Krala yol veriniz! .. Kraliçeye yol 
veriniz 1 Şanlı kont dö Valuvaya, Mon
senyör Marinyi'ye yol veriniz. 

Bayr<:•kları dalgalanan şövalyeler, sır
ma işlemeli örtülerle süslü atlarının 

üstünde elmaslara ~ğulmuş gibi metre. 

politler, şapkaları tüylü büyük rütbeli 
zabitler, senyörler, dükler, kakım derisi, 
lacivert, erguvani renkli mantolara bü
rünmüş askerler, 00.alinin alkıştan ara
smda ilerliyor. 

Zarif, cesur, güçlü kuvvetli, yirmi 
beş yaşında bir kahraman olan onuncu 
LCıi halka gülüyor, atını sıçratarak la. 
tifo ediyor, kadınları selamlıyor. 

Güzel Filibin, kanlı saltanatından 

kurtulan ve scnelerdenbcri rahat bir 
nefes alamıyan Faris, çektiği ıstırabın 
sona erdiğine inanarak sevinç içinde
dir. Halk için bir kral değişmesi, yeni 
bir ümit doğması demektir. 

- Bak, kral nııSıl gülüyor!. 
- Kavgacı kral!. O tam manasiyle 

kavgacıdır. 

Kral bu kelimeyi işi.dince duruyor: 
- Kavgacı ha! .. Peki öyle olsun .. 

Bu ayni zamanda muharip te demektir. 
Sizin de düşmanlarınız olan, düşman -
!arımın vay haline f 

-Yaşasın Lfıi Hütenl Yaşasın L\ti 
Hütcn ( ) I Halk kralın kendilerine 
gösterdiği bu teveccühten ve gözleri. 
nin önünde akan bu heybetli, muhteşem 
ve tantanalı alaydan vecde gelerek se
vinçle bağrıyordu. 

Bu eılay içinde, kralla maiyeti arka
sın:ian iki papasla ,iki cellat yamağı a. 
rasında yürüyen birisi göze çarpıyor -
du. Başı önüne eğik, şaşkın bakışlı ve 
ayağı sıplak olan bu adı:mın yanındaki
ler muhafızlarıydı. Kral, tahta geçtik • 
ten &>;nra ilk defa çıkıyordu. Bu mü· 
nasebctle bir küşat resminde de bulu· 
ıınacaktı. 

KUşat resmi yapıl<J:ak yer, nazır Ar. 
gerrand dö Marinyinin velinimeti gü· 
zcl Filibe hizmet edebilmiş olmak için 
bUyük bir masrafla yaptıı:ıdığı bir bi· 
naydı. Nazırla bin güzel Filiptcn 
böylece onuncu Lüiye kalmış olacak 

(•) Hüten, kavgacı mAn.esma gelir. 
Onuncu Luiye Lui Hüten derlerdi. 
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22 HAZİRAN - 1!)38 ÇARŞAMBA 
Hicri: 1357 - Rcbiüliihır: 23 

111~11" dotn,. U•,.,rıtn b•h'1 

4,21) 19,45 
.. ıtJ<lt ~MI> ntıe lltlall At:P" lalp 9-i 

2,2G 12,15 16,16 19,45 21,48 2,08 

'Lüzumlu Telefonlar 
Yanoın: 
İstanbul için: 24222, Beyoaıu için: 441iH, Kadıköl' için: 60020, Osküda: 

lçtn: 60625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarnbyo, Büyükderc,1-"cııertıalıt"e, Knndilli, Eren. 

k~y. Kartal, BQyQkada, Heybeli, Burgnz, Kın::ılı, için: Telefon muhabere memu
runa yangın deırek klHldir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Denl.ı • .. 36 •• 20 

Beyazıt kulesi: 21996. Galata ynngın kulesi: 4001i0. 
Sıhbt lmdad: 4'998. MOddelunıJıııtıık: 22290. Emniyet mOClilrlilğil: 24382. 
Elektrik Şırketi: Beyoğlu: 44801 • Jstıınuul: 24378. 
Sular: idaresi: BeyoAtu: 44783. Beşiktaş: 40938. Cihııll: 20222. :>:uruosma. 

niye: 21708. Üsküdar - Kadıköy: (i0773. 
Havagazl: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyoğlu: 44642. 

Taksi Otomobili lsteme"k için 
Beyo~Ju elhell: 49084. Rebek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: 60447, 

Denizyolları 

İstanbul acenteliği: 22740. KarakOy: 42862. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 .Mud::ınyn, 19 Karnblga, 20 Bandırma, Ga· 

!atadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ay\'a. 

hk, 18 Bartın. • 
Perşembe Tophaneden 9,30 fzmit, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma Galatadan 

12, Kt.ıt edeniz, ' 

HABER - :.\"ieam D08tM1 

Cuma Tophaneden 16,30 lurlıınya, 19 Karablg11, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumnı lesi Tophaneden 1 ı , i\tudaııya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, Rartın 
Pazar Tophaneden 9, lmroı, 90,110 İzmit, Ga1atadan 8,30 Mudanya, 10,30 h

mlr SOr, 12, Karadeniz, 22,20 Mudarı,•a, 

Müzeler 
Ayuofya, Roma - Bizans, Yunan eserleri 'H Çinili Köşk, Askert MOze n 

sarnırlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhht l\IOze: 
mu mQzeler hergün saat 10 d::ın 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve lslAm eserleri mllzeııl: Pazartesiden b::ışka hergün s:ı:ıt 10 dıın 16 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 don 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı l\ıüzesl: HergOn soot ıs den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya npurlan: Cumartesi gün1erJ JS de Köstenceye; Sah günleri 18 de 

Pire, Beyrut, fskenderlye. 
İtalyan vapurl::ırı: Cuma gOnlerl saat 10 da Pire, Brendizl, Venedik, Trfyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MOdürlilAQ Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergfin Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

snat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: HergOn saat 8,50 de hareket eder, 19,SS de gelir. 

Anadolu hattı 
Hcrgiln h::ıreket eden ~lmendiferler: 
S at 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapaıarı. 
Bu trenlerden saat 9 do hareket eden Ankara muhtellU Pazartesi, Carşambı 

Ye Cuma günleri Haleh ve Musula kadar sefer etmektedir. 
MÜNAKASA 1LANLARI: • 
İnhisarlar idaresi için 500 kilo beyaz sabun pazarlıkla salın alınacaktır. Pa 

z.arlık yarınki perşembe günü snnt 1 de idarenin Kabatnştaki Jev::ızım ve müba 
yont şubesinde yapılacaktır. 

Yirmi iiç buçuk krallık bir çift pırlanta leş ta, kfipe sand:ıl bede5te~inde 
yarınki perşembe gıinü saat 2 de milzayede ile satılnrnktır. 

GEÇEN SENE RUGUN l\TE Ol.DO? 
• :\Tq1ıı ı r lıokc;iir Coc Lııiz ıliı nyn ş ııı pl) o •rn n raclnlrn ma~1ı1p etti. 

22 HAZlRAN - 1938 

uen:ı~ı 
lstanbul Radyosu 

18,30 pl:ikla dans musikisi, 10,15 konfe. 
rans, Fntih halkeYi namına Dr. Fnlıreddin 
Kerim (yoz ' 'e sinir) 19,55 Borsa haberle.. 
rJ, 20 Saat ayarı, GrenvJç rasathanesinden 
naklen, 20,02 Nezie Uyar ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve bnlk ~rkıla
rı, 20,45 hava raporu, 20,48 Ömer Rızıı 
Doğrul tar:ıfından arapca söyle,·, 21 Ce. 
mal Kamil ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 21,45 orkestra. 
22,15 o)ııns haberleri, 22,30 pldkla sololar. 
opera ve operet parçaları, 22,50 son haber 
!er ve ertesi sünün programı, 23 son. 

DVKRF:Ş: 

' 19,15 radyo salon orkestrası, 20 şarkılar 
21,15 keman konseri, 21,50 kabare plAk .. 
lnrı, 22,45 kııre 'konser. 
BU D.ı\PE5TE: 

19,15 sisan orkestrası, 21 temsil nakli, 
22,55 opera orkestrası, 24,10 cazbant. 
BERLIN: 

19 bando, 20,10 pl1i.k, 21 bando, 21,30 
rııd~·o orkestrası, 22,30 caz pllıkları, 2S,30 
hafif milzlk Ye cazbant, 1,10 plak. 
ROMA: 

20,30 orkestra, 21,30 hafif müzik, 22 as
keri bando, 23,10 piyano konseri, 24,15 
cozhnnt, 
VAUŞOVA: 

20,no ra ılyo orkestrası, 22,10 Şopen ton 
~eri, 23,0~ı senfon ik konser. 

6 BURTDA?\ .BüRtDAN 7 

----.... ------------------~...-'-' .... . ve küşat resminde bu başı önür.d1:, a. 
yağı çıplak adam bu binada asılac.tıktı. 
Velhasıl bu bina idam y<:ri Monfokon· 

dtı. . . . 
Halktan hiç biri, i:dam yerinin halka

tanna geçirilerek ilk defaı asılacak olan 
bu mahkQmla meşgul olmuyordu. İsmi 
neydi? Bunu belki biliyorlard. Kabahati 
neydi, ne yapmıştı? işte bunu bilen 
yoktu. 

Onunla meşgul olmıyan hiç kimse 
aedik. Bu bir hatadır Çtinkil bu zavallı 
ile me~gul olan biri vardı. O da, şu u. 

· zun boylu, iri gövdeli, azametli, soğuk 
yilzlü, sUslü ve ziynetli elbiseli, onuncu 
LOinin hemen yanında at süren adam
uı: Kralın amcası Kent dö Valuva ... 

MahkQm arasıra başını arkaya çe 
virerek, kontaı, ateş saçan göTlerle ba. 

kıyordu. işte o zaman, bu azametli ve 
kudretli gördüğümüz senyör sapsan 
lı:eailiyor ve atım hızlaştınyordu. 

Acaba bu kral kadar nüfuz sahibi ve 
saltanat basamaklarına yakın bulunan 
zatla Monfokona asılmıya götürülen bu 
dtişkün mahlQk arasında ne münasebet 

bulunabilirdi?. Cellatların eline teslim 
edilmi§ böyle bir adamın bakışı, bu 
muhteıem zatı tı:aba niçin titretiyor
du? 

Alay geçtikten sonra halk dağılmıya 
başladr. Bir kısnu o gün ak~ama kadar 
musluklarından su yerine şc:.rap akacak 
olan çeşme başlarına koşuşmaya, bir 

un!An l?Ut!Wl?Z ~puueı§eq l{l?'IOS IWSU[ 

birer mersiye ok• y"11 çalgıcıların etra
fına toplannuya, btiyük bir kısmı da 
ölüm evinin etrafında yer alabilmek 
için Pentr kapısına (Bu kapı sonradan 
Sen Denis kapısı adını almıştır.) dcğru 
yayıl'dılar. 

Onuncu Ltıinin geçtiği her sokakta, 
ayni tteı'e, muhteşem alaydaki yüksek 
zevatın her1;ini setamlıyan ayni alkış .• 

Bunların hepsini mi alkı§lıyorlardı?. 

------------------------------Hayır ... Gözler kralın başvekili An 
gcrrand dö Marinyinin üzüntülü çehre. 
sinde gezinirken, dudaklar bedua oku
yordu. 

Marinyi ile Valuva kralın iki yanm
day!dıltır. Biribirlerini kin dolu ve kGr. 
kunç bakışlarla süzüyorlardı. Bu iki a
damı biribirinden uzaklaştıran müthiş 
kin, bu dakikada daha bariz bir tckilde 
görülüyordu. 

Şart dö Valuvı:ı, Marinylnin güzel 
Filip zamanındaki kudreti yanında aç 
zini bir türlü unutamıyor. Şimdi sıra 

kendisinindi. Artık biraderzadesi kral 
olmuştu. Liıinin kral olduğu günden
beri de kimbilir nasıl ve ne kadar müt
hiş bir intikr•m hazırlıyordu. 

Biribirlerini şu k~arcık ıevmiyen 

bu iki adamı, halk ta şu kadarcık sev
miyordu. Bilakis onlara ellerinden gel
diği, güçlerinin yettiği nisbette fırsat 

buldukça hakaret etmekten geri kalmı
yordu. 

Karıınlığı sıyıran bir güneş gibi, çan 
sesleri ve muzika ilkbahar gtineşi, sal
lanan bayraklar ve iki yüz bin Paris. 
linin: 

- Kraliçe 1 Margarit dö Burgony !.: 
Diye bağırması, korkuyu ve gayzi 

srınll:i ortadan kaldırdı. Şimdi kraliçeyi 
takdir avazeleri bütün tlddetiyle 
ortalığı çınlatıyordu. 

-3-. 

MONFOKON: öLUM EVI .. 

Geniş ve yüksek bir yer! .. üstü ör
ttilü ve müzehhep bir koltuğa cturan 
kralın bulunduğu yerden daha alçak 
sahada hassa askeri dizilmiş duruyor
du. 

Bu, pırıldıyan güne' r..ltında öyle 
muhteşem, öyle muazzam renkli ve öy
le mühip bir manzara vücuda getiriyor 
du ki kendi paralariyle vUcu'da getiri
len bu debdebe ve tantana karşısında 

halk Meta kendilerinden geçmiş gibiy
diler. 

Prensesler, krala tahsis edilen yerin 
biraz ilerisinde duran arabt•larından in

memi§lerdi. 
Tepe, altın, sırma ve ihti§am içinde 

parıl parıl yanıyor ve bu muhteşem 

manzaranın ilstüne ölüm evinin kor • 
kunç gölgesi yayılıyordu. 

Ölüm evi: Bu üzerinde zincirler sar
kı:ın Uç kat kalın kiri§lerin istinat etti
ği on altı adet büyük amudun ağırlığı
nı kaldırabilen kocaman kağir bir bina 

idi.. 
Burada yüzden fazla mahkumu bir 

an;fa sallandırmak mümkiln olabilecek
ti. Bu korkunç bir rüya, bir hayal gibi 
görünüyorou. Bu rüya veya hayali An
gerrand yontturduğu taşlar ve şekil 

verdirdiği demirlerle hakikat haline 
getirtmi,ti. Şimdi e6erinin karşısında 

gülüyordu. 
Şarl dö Valuva, kralın önünde riya

karane eğilerek başvekil ldö Marinyiyi 
haset dolu bir bakışla takip ediyor ve 
rakibinin bu yeni galibiyeti karşısında 
hiddetinden kudurmak derecelerine ge· 
liyordu. 

Angerrand dö Mtırinyi: 

- Şevketmeap ... ıdedi. • Kıymetli ve 
eş"iz babanızın şerefini bir kat daha 
yük.,eltmek düşüncesiyle nliçizane vü. 
cuda getirdiğim eser işte budur. Bunun 
inşa masrafını tamamen kendi servetim
d:n ödeyeceğim .. Babanıza takdim et
mek istediğim şeyi oğluna hediye edi
y ::rum. Eğer velinimetim gcıyretimdcn 
memnun olmuş görünürlerse, ben de 
pe!< sevineceğim. 

Onuncu Lüi: 
- Eksik olmayınız. Hizmetinizden 

son derece memnunum.. Bu bina da 
cidden, öğünülecek kadar güzel .. 

Bu dakikatla takdirle dolu bir mırıl· 
tr, müthiş bir bakışla Valuva'yı süzen 
Mıırinyi alkışlıyordu. 

Kont Valuva di~lerini gıcırdattı. Kin 
ve hmıın alnına topladığı terleri sildi. 

Bu sırada, kralın bulunduğu yüksek 

---·--------------------
yere çıkmıya muvaffak olan bir adam .. 
Kontun yanma sokularak koluna do • 
kundu. Sonra mantosunu açtı. Manto
nun altın'da gizli duran bir kutuyu gös
tererek kulağına ancak kontun işide
ceği bir tarzda, bir kaç kelime 6Öyle

di. 
Valuva, kutuyu alarak azametle doğ. 

ruldu. 
Marinyiye bakıjlorında, şimdi bir s~ 

vinç eseri görünüyordu. 
- Artık senden korkum yok .. Mnh· 

volduğun gündür. - ldiye mınldandı. 
Paris belediye reisi, kralın canı sı· 

kılmıya başladığını görerek celladın, 

mahkumu asması emrini verince, cet. 
lfıt mahkuma yaklaştı. 

O, hayatının son dakikalarını yaşı· 

yordu. Son defa olarak Valuvaya bak
tı . Kralın amcazadesi gene sapsarı ke
silerek ve titriyerck geriledi. 

Mahkum, kuvvetli ve metin bir sesle 
haykırdı: 

- Maruzatım var! .• 
Valuva, yen~den sendeledi. 

Herkes, mahkumun ne söyliyeceğini 
dinlemek için susmuştu. Bu mahşer ye· 
rinde şimdi en küçük bir kıpırdama bi. 
le mevcut değildi. Bu derin sükutu bi
ribiri peşinden üç defa inliyen bir bo
ru s~si yırttr. 

Herkes boru sesinin geldiği yere bak
t (. Kral., kraliçe, prensesler, senyörler, 
hassa askerleri ve cellad oraya bakıyor• 
tardı. Hepsi de, orada, bZFjlarında 

mağrur simalı üç delikanlının bulundu. 
ğu yirmi kadar atlı görtiyorlardı • 

Onuncu Liıi kızmıştı. Hiddetten sa~ 
sarı kesilmişti. Ayağa kalkarak bağır· 

dı: 
- Bizi boru ile çağırmıya cesaret 

eden kim oluyor?. 
Gür bir ses cevap verdi: 
-Beni .• 
- Sen mi? Sen kimsin?. 
- Angerrand dö Marinyinin asılma· 

11nı ve aldalet isteyen bir adam 1. 
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l~lUJIMU5A1tıA 
·, ·. 'İJcvıei Demıryolları ve .Limanları işftti1'le . 

. . .. . · · .· ·_ .. Umum idaresi ,, ila.nları:. '... ·. , .'. . 

CAN KUQTAQ.lll Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda ayn ayrı gösteril
miş olan yedi liste muhteviyatı tıbbi ec1..a ve malzeme 5-7 .1938 salı günü saat 
15 den itibaren sırayla kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın a. 
lınacaktır. 

-.... -
( 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesika
ları ve beı;ı bin liradan yüksek listeler iç in Nafia müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3654) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira Lira 

1 No. lu liste n.ıuhteviyatı 12113,53 908,51 
2 ,, 

" 
13477,38 1010,80 

3 IJ " 
1873,19 140,49 

4 .. " 
4753,67. 356,53 

5 ,. " 3762,86 282,21 
6 

" " 19815,11 1486,13 
7 

" ,. 6800,10 510,01 

Devlet DemlryolJnrı fşlctuıe t.:nıum Müdürlüğlindcn: 

1 - Devlet Demlryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek Uzere 
mlisabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsill bitirmiş olmak;. 
B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak,' 
B) Asgart bir sene lcin askerlikten muaf olmak; 
El) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhht muayenelerinde 

faal serviste çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı olmamak; 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira Ue tayin edfleceklerdlr. Ecnebi 

lisanlardan birine vakıf olanlar 67 llra Ueretle alınacaklardır. · 
3 - MUsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartesi gUnü saat 14 de 

Ila.:rdarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon 
tzmlr ve Erzurum işletme merkezlerinde yaptlacaktır. 

4 - En son mllracaat 8 Temmuz 938 Cuma gUnüne kadardır. 
5 - Talipler işletmelere ve tstasyonlara istida ne müracaat edecek· 

terdir. 
6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla maHlmat almak iste

yen ter işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. 
(3588) 

YhNi T[SliMAT 
Herkesi alakadar eden faydah 
adresleri okuyunuz; istifade 

iLMül-I ABER LE:Ri Mi Z 

c edersinizG c • . • !ıı:" ~· ,J, •\ ...:. . ' ~~ .. 
... ' "' ·. 

' NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara cacldesincle Vakit 
Yurdu altında Kemaleddin lren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 20335 
Serait ehvendir. • 

Kiralık apartıman En sabit esansları ve tuvalet levazımatmı Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beyoğlu Bekar sokak 10 numara 3 oda 

SOfa mutfak ve saire ehven kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat 

Yakacıkta kiralık otel 
Tutmak istiyenlerin Vakit Yurdunda 

Say Orhana mtiracaatlan. 

Doktor Fahri Celal Göktulga 
Sinir hastalıkları ve kekemelik müte. 

bassısı Zorlu apartrman No. 2 Cağaloğlu 
l'el: 20785 

Devren satılık atölye 
KartVlzit tabı makinesi ve resim atöl· 

~esi de\Ten satılıktır. Tafsilat P.K. 
743 Ist. 

En nefis dondurmalar ve en 
iyi limonata 

1stik1fü caddesinde Saray sineması 
karşmn:fa Oz :1ütte bulunur. 

En iyi sesli sınema 
Tertibatını Necip Erses Yapar Istan. 

bu.ı Galata Sesli Han. 

Turbo Jeneratörleri 
S.S.C.l. Tıcaret mümeg!"-ıllil!;inden teda

rik edebilirsiniz. lstiklfil caddesi lstanbul 

Westinghouse buz do1apları 
Gala tada • Helyosdadır. 

Hizmetçi aranıyor. 
f ki kişilik bir aile için kimsesiz ve dinç 
brr bayana ihtiyaç vardır. Acele İstanbul 
Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 

En iyi klişeler 
ANKARA caddesinde VAKİT Yur. 

du.nda P AKAR Kill§e AtelY.esi yapar. 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. lstanbul 

ilaçlarınızı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYtN HOSNODE 

daha çabuk yaptırabilirsiniz. 

Yazlık kiralık 
Kısıklıda Kilçükçamhca cadesinde 2 o. 
da 1 hala 1 mutlak bahçe ve elektrik var. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısıklıda 

Bay Ademe müracaat • 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti
yenlerin civarı, evsah ve mevkii hakkın. 
da mufassal malfunat ve son fiyatile bir. 
likte İstanbul 743 posta kutusuna yaz. 

malan. Va~1ta kahul edilmez. 

Açıldı 
Mevsimin en güzel ve en latif 

mesire gazinosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz .• 

Fiatlar her keseye elverişlidir. 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

İstanbul Hamrlibey geçidi Jak Grunberg 
haldlerinde hulabilirı;iniı. 

Tokalon müessesesi 

Vazolarını 5 kuruşa geri 
almaktadır 
unutmayınız. 

Florya K üçükçekmece istasyonu 

Otel · lo.kanta - birahanesinde 
Tabldot 75 kuru~tur. En iyi istirahat 

yeridir. 

Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Tat. 
silat posta kutusu 743 l stanbul 

Gravor radyo gramofonları 
Galata 

1 ELEKTRA 
müessesesinde satılır. 

Satılık motosiklet 
HARLEY DAV1TSON markalı 5 bey. 
gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktıt. 
almak istiyenlerin tstiklfil caddesinde 
YENlÇERl Ağa sokak 21·1 numaraya 

müracaatleri. 

1 
••••• • l =.-.... :wm .. -:::m:::ı:::ı1m s-m:=c:=::::c:::=ı 

____ S_a_tı_lı_k_k_ö-şk___ Göz Hekimi I~ l>r. irfan Kayra ll 
Kısıklıda Küçükçamhca caddesinde 9 o. Dr. Murat Rami Aydın i~ Röntken Mütehassısı Iİ 
da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu ve e.. == H - x~ıed ' 3 7 E= 

1 Muayenehanesini Taksim-Talima.ne :; ergun V;!S en sonra saat ten • 
lektriği mevcut bir köşk satılıktır. Kısık.. •• n 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma U ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- ı 
lıda Bay Ademe müracaat. ' .. 1 

nakletmiştir. Tel: 41553 ii conker sokakta Aslaner apartıman 1 J • 

Küçük yalıda müfrez arsalar Pazardan maada herglin: Öğleden i~:::=:::::m::::::::~~~~!~:=ar:mt1:.:nz:1e::~ 
Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır. sonra saat ikiden altıya kadar 

Satın almak istiyenlerin Ankara cadde. l••-••-•-•••-••ıi 
sinde 105 numaraya müracaatleri. 

Ahenk ve l'.1ando1in almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Eskişehir adresine müracaat ediniz. 

El arabalan 
Avrupa mamulatı el arabaları Hasan 
deposu üstünde Abdurrahman tmrede 

bulunur. Bahçekapı 

KADJKOYLOLERE 

Meşhur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 

En iyi cilt yaptırmak için 
Istanbul Ankara caddesincle Emniyet 

mücellithanesine müracaat ediniz. 

Yalova kaplıcalan açıldı 
istifade ediniz. 

En gÜzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlarını 

Taksim Belediye bahçesı alaturka kıs. 
mında dinliye ve seyredebilirsiniz . . 

l>oktor 
Hafız Cemal • 

LOKMAN HEKlM 

Dahiliye Mütehassısı 
• 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadaı 

istanbuda Divanyounda (104) DU• 

maralı hususi kabinesn:Je bastalarnu 
kabul der. Sah, cumartesi gün1eri 
sabah "9,5 - 12,. saatleri hakiki 

En lüks radyolar fukaraya mahsustur. Muayenehane 

Minerva radyolarıdır 1 ve ev telefonu: ı239s, 

İstanbul Hasan deposu üstünde Abdur- ı ------------
rahman lmrede bulabilirsiniz. 
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Bozuk, dllln;z pas h, 
kabız çekiyorsanız 

mutlaka 

MAZ O N tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştırmaz. İçilmesi latif, tesırı 

kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son 

MEYV A TUZU'nu derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON isteyiniı 

ve müşabih isimli ve taklitleri reddediniz. Horos markasına dikkat. 

• • Herkesin üzerinde 
ittilak ettiği bir hakikat: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
Kullana rak 

Di!lerinizi tertemiz,. 
bembeyaz ve sapsağlam 

yapar. Ona yirmıncı 

1t1ır kimyasının harika
larından biridir, denile. 
bilir. Kokusu pzel, lez
zeti hoı, mikroplara kar
§• tesiri vÜ7:dP. yüzdür. 

Kullananlar, diılerini en ucuz §eraitle ıiıorta ettirmit aayılrrlar. Sabah, 

öğle ve alctam her yemekten ıonra nnıntazaman 
ditlerinizi frrçalaymız. 

kullanınız. Binlerce ha&tayı kurtarmıştır Eczanelerden isteyiniz. 

------~ 

FENNiN YENi 

BiR HARiKASI 
Elektriksiz • Motöraüz • ,. 

Gazaız El tulum.basile 

Sikleti 9 kilodur 

2 Dakikada BUZ 
ve DONDURMA imali 

Dağ başında, ırmak kenarında, or· 
rnan ortasmda, otomobilinizde, kamp
larda, sahra hastahanelerinde, maden· 
lerde, Nafia iş yerlerinde, müteahhit
lerin yol inşaatında elektrik olmıyan 

hootahanelerde, velhasıl buza derhal 
lüzum olan bilcümle yerlerde bir 
P OMPAGLAS sizi derhal buza ka· 
vuşturur. Talep vukuunda izahat gön
derilir. 

Satış yerleri: O S K A 
İstanbul: Sultanhamam Mes2klet 

han, T el: 20674 - Ankara: Anafartalar 
caddesi N o. 66. Tel : 2171 • İzmir: 
Hükumet caddesi Tel: 2737. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

T. C. Ziraat Bankaşı lstanbul şubesinden: 

lstanbul semtindeki 
müşterilerimize kolayhk 

lş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar 
yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şube ve ajans
larımız tizcrine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren 

' Mısırçarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz bürosunda adi gün-
lerde saat dokuz buçuktan on beş buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan 
on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini süratle yapacağımızı arzederiz. 

(3498) 

• • 
lstanbul Belediyesi Ilanlaı·ı 

1 
1 

r e e atör 
Bir kılovatlık 1 urbinli }eneratöı 

Fabrikalan mamulatından s. s. c. i. 
Yüksek keyfiyet:t:e malzemeden 

imal olunmuşt:ur. 

idareli ve ucuzdur 
Mufas~al malumat almak için : Telefon: 44262 müracaat ediniz. 

..................... ~---------------lmll!!~-----------E OKA L Mi A 
GRiP NEZLE NEVRALJi 
BAŞ ve DiŞ 

AGRILARI ARTRITiZM 

O AR~-• -1 i K Ti •-~A O EM 
ve B IE L GIEV ŞlE KLftGiftNIE KA~ Ş B 

iN 
·- fabletlerl Ker eczanede arayınız. ı ~o•ta kutu•u 1255 Hormobln ı --

üroloğ - Operatör 

Dr. OSMAN -S- ÖNER 
idrar Yolları, Sel soQuklugu 

Hastalıkları Mütehassısı· 

;\luayı•ıw : Emin~inU Arp:wılar catldt•11i 

Arpacılar ilan lh;ıt t :! • 19 

1
- Tabldot 

75 kuruş 

Oteı 
Küçükçekmece istasyonu 

Tabldot 
75 kuruş 

Lokanta - Birahane 
~~~~~~~~~~~~~ 

Sıcaklar basb , banyonuzu, ıoğ'uk biranızı, otelimizde temiz, ucuz ve 
çok rahat alabilirıiniz. 

ilhan Tarus'un 
Küçük hikayeleri 
Doktor 
Monro'nun 
Mektubu 

Yataklar temiz, yemekler ve içkiler çok itinalı bazırlanmııbr. En 
nefis me:u~ler. Bu fırsatı kacırmavını7. ......................................... 

r -ı~.,li~e .! .. ~tik~ . .. !.: 
1 

Otomobil Ulstlk kpyoak makinesi 
almak ve son sistem kaynakcılık 

~~~-~Y~a~k~ın~d~a~ç~ık~ıy~o~r~~ U ğ ren m e k 
-------------- 1 ;sıiyenlcr K A R A K ö Y ALI RIZA Geb>elin;n mair;a"'" dahôlU.de, 1 
1 

Giz 1 i p a mu k L lbtik atelye•ine müra.,,at euinler. _. 

harbi ~~~~~~~~~~-------

Değerli mütercim bay H amdi 
Varoğlunun Antu an Zişkadan dl· 

limfze çev1rd1ğl bu eser bugUnkU 
dünya hadiselerinin kaynakları-

na varabilmek için okunması şart 

olan başlıca kitaplardan biridir . 

Dün ve Yarın t ercUme kUlUyatın

dan 65 incisi olarak cıktı. Her k i· 
tapçıda bulunur. 

....................... 
Yeni çıktı 

ilk aşk 
H. Rif at • Türgmıef 

ÜÇÜNCÜ BASIŞ 
Şimdiye kadar fiatı yüz kuruş 

olan bu meşhur eser üçüncü defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından 
neşrolunmuştur. 

50 kuruş fivatıa neıırolunmu!':tur. 

IO> IK 1F O IR< 
Ncaettln Atasagun 

Her giln aabahlan ıekis buçuğa 
ak~amlan 17 den 20 ye kadar Ule 
U tayyare apartmanlan ikinci dairt 

17 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi ıünlcri 14 den 20 ye b 

ADDIATICA 
SOC. AN . Dl NAVIGAZIONE -VEN E Z IA 

U ğrayacaklan limanlar Vapurlann lılmlerl Hareket g(lJ1.lerl 

-=---=---,........==-=== .......... ....,....-=========-~,,,,_=--=----=-==,.....--=---' 

Pire, Brindisi, Ven edik Palestmn 
T rieste F. Grunaıu 

Bütün Avrupa için ekspres trenleri 
ile telaki ederler •• 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova ~Ierano 

Kavala, SeHinik, Goloı, Pire, Patraa. Diana 
Aysaranda, Brindisi, Ankona, Venedik Abbazia 

T rieste 

Se!anik, Midini, tzmiı, Pire, Kalamata Albano 
Patras, Brindisi. Venedik, Trieate 

Burgaz, Varna, Köstence 

Abbazla 
CampiclogJio 
\'esta 
Quirina le 

2 1/ 6 
1 /7 

30/ 6 sa.atı7 dl 

28/ 0 dl 
'1 /'1 Saat J7 

80/ ff Saat 11"' 

22/ 6 sa.atı7 "' 
2.D/ (J 

1 / '1 
6 / '1 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan Fiyat dar hastalarmı paras•z, Kurun, Ha 
markalı ve 457 plaka sayılı hususi otomobil Galata Kuledibi Camekan sokak ber olruyuculamu dalrupon mub· 22 10 Saat 17 d• 

29/ 0 Petraki apartımnnının altındaki 68 numaralı dükkfi.nda 23-G-38 per§embc gilnü l iılb•li_n•d•e•m•u•ııv•e•n•e •e•d•er•. •T•P•le•r-2:•fü•~.:~ ııi l 
saat 11 de açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. (B) .(7782). 
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