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Pazartesi ilin itleri Tel: 20335 

ispanya harbinin 
uzamasından Roma 
endişeye düşmüş 

ingiltere itilafının meriyete girememesinde 

Kttalarımttt karş,lıyan Hataylılar. 

italya, Fransayı 
mesul görüyor 

Roma, 11 (A~ A.) - Hvas ajansının 

muhabiri bildiriyor: · 
İngiliz - İtalyan itiliflarmm tatbikı i· 

çin ilk şart olan İspanya meselesinin 
memnuniyete şayan bir eekilde halli 
keyfiyeti tahakkuk. etmeden bu ltilifla. 
nn meriyete girmesine Londra kabinesi
nin muvafakat etmemesi, Romada mem
nuniyetsizlik uyandırml§tır. 

_..Devamı 12 incide 

Bugün 
Tayyare 

Hatayda K~;;~~~ 
ransızlar ordumuz numaralar 

refine şarap 
ziyafeti verdiler 

İskenderun, 9 (A.A.) - Anadolu a. 
lansmın hususi muhabiri bildiriyor: 
Fransız klübünde Türk subayları şere

~ıne bir şarap ziyafeti verilmiştir. Toplan 
da Antakya başkonsolosu ve !skende. 

~konsolosu ile vali de bulunmuştur. 

t~old Corcun 

Büyük Önder Atatürkle Fransız cumhur 
başkanı Löbrönün sıhhatlerine ve Türk 
ve Fransız ordularının şerefine içilmiş_ 
tir. Müteakiben albay Şükrü Kanatlı, 

Feyzi Menguc ile lskenderundaki garni-
_.. Devamı 12 incidı 

hatıraları 

ltilôf devletleri 
Zaferden ftmltlerlnl kesince ... 

Derhal sulha karar 
vermişlerdi 

12 inci aayfamızdadır 

Küçük hırsızlar 
çoğahyor 

DUn de EyUpte iki 
çocuk yakalandı 

Dün de Eyübde iki küçük hırsız yaka
lanmıştır. Ramide Cuma mahallesinde o
turan AY§e ve Feride isminde iki kadm 
dün öğle üzeri çarşıdan öteberi alırlar

ken yanlarına Şakir ve Refik adlarında 
ve dokuz on yqlarmda iki çocuk yaklq
DU§, bunlar Ayşenin elinde bulunan pa
ra çantasını kaparak kaçmağa bqlamış
lardır. Kadmlarm feryadı üzerine çocuk
larm peglerine takılanlar bir müddet 
sonra bu iki küçük hırsızı yakalamışlar 
ve cilrmümeşhud mahkemesine gönder
mf§lerdir. 

Tayyare ile 
devrialem 
seyahati 

Amerikan tayyaresi 
l'arlse gidiyor 

Floyd - Bennet (Amerikada) 11 ,(A. 
A.) - Tayyareci Hughes, saat 23,20 de 

· -Green Vich saati - Parise mütevecci. 
hen uçmuştur. 

'Versay muahedec;ini imzalayanlar konferans masası ba~mda: 
~ı,. Jt!- Derl/ıelof fi rans ı), 2 - /'frlıoıı f/'raıısa), 3 - E.JI. lloıısc (Amerika), .ı -
) Urfoe il , (/ 'il ) r.. .... cı Ullı•eu 11gı ere • a - \"ilsoıı ( 1mcrika), 6 - Uoycl Georoe {/11gillere), 
;o .... /:;~ıı~e.'ıu (J'raııs.a), S - Earl o/ Ralfour (/ııoillere), 9 - R. Laıısiııg (Amerika), 
411-e), 13 lıl11er (/11gıllerc), 11 - Bonar /.<w (/ngillere), 12 - G. N. Rarnes (/ngil 

fiQ)• lG - Cerit (/ııoillcre), H - Tarclicu (Fra11sa) 15 - Sir Ilobcrt Borden (K"na <P -Sir · ' ~a) J. \ arıl O eui Zdarıılll), 11 - \l. U. lluulıes (.tu11dral11cı), 18 - Klolz 
il <c. Atrİ1;. 19 

- Reıırs (Çcli.Mlou{lk!Jll), 20 - IJralianu (llomC111yC1), 21 - Gen. Boflıa 
~ıtQJı), 2;):_:2 - Cmııbo11 (Fransa), 23 - Bourocois (Fraıısa), 2~ - Paclereuski (Le 
flJtılıO.r<l}a Gen. Snıuts (C .• 1frika), 26- l'. 'F. Masseu (Yeni Zclanda), 27 -a/"o- . ,,;ı_nu·anir (llinc1Ma11), 28 - l.orcl Siıılıa (l/imfütan), 29 - Emir Faysal 

111 ttllJo) • .!~ Af. Trum/Jltclı (Sırlıalan>. .H - Paslıitrlı (Sırlıulan), 32 - Orlanrlo 
ıt'llı), .!tİ - Barnn Sonnfno (/talııa). ,,~ - For:h (l"rrınsn), ,,5 - \'c11i:elos (Yuna 

- \'anclcruclıle (IJelrika), 37 - l'eyuancl (Fraıısa) 
~ Ya.mı 4 üncüde 

Hava yolu ile devrifilem seyahatının 

ilk merhalesi olan Parise müteveccihen 
hareket eden tayyare "Lockhead 14,, is
mini taşımaktadır. Bu tayayreye "Nev-
york dünya panayırının tayyaresi,, ün
vanı verilmişfir. 1.100 er beygirlik iki 
motörle mücehhezdir. Mürettebatı Hug
hes, Harry Connor ve miil~im Toınas 
Thurlov isimlerinde iki pilot, telsizci 

_..Devamı 12 incidı 

ÇI me nto fiyatları 
lndlrlldl 

Çimento fiyatları bugünden itibaren 
ucuzlatılmıştır. Tonu 17 ,5 liraya olan 
çimento bugünden itibaren tonu 16 li
ra fiyatla satılacaktır. 

.................. __,._ .... ._ ................ ._ ..... ._. ... ---------------·--.. 
Atc§ltü11rlk 

Florya ve Boğaziçinde 
motörle gezdi 

İstanbul, 9 (A. A.) - Relslcümhor Atatürk, bugün öğleden sonra e\'Veli 

Florya cinnnda ve bono müteakip Boğazlçlndo "Acar" motörü De bir gezin

ti yapmı§lar ve akşam üzeri Sanrona yatma a\·det buyurmuşlardır. 

Atatilrk'ün Floryayı şcreflcndlrdlğtnl gören binlerce halk Büyük önderin 

~trafmı alarak alkışlamışlar, <'OŞkun tezahürat yapmışlardır. 

13 Yaşında 
kızcağızın 

nişanlanan 

macerası 

Küçük Hayriye Adliyeden çıkarken 

Zavallı, dökuz ay 
cehennem 

azabı yaşamış 
Dün bir kaçırmaya teşebbüs 
vakası, işi meydana çıkardı 

Dün gece Çapada bir kız kaçırmaya 
teşebbüs vakası olmuştur. Kaçırılmak is
tenen kız henUz 13 yqındadır. Kaçır

mak iatiyen 30-32 yqmda bir adamdır. 
Hayriye isminde olan bu kızcağız Ça

pada Ôrdekkasap mahallesinde 3 nu • 
marada, bekçi Şuayıp'la oturan bir kadı-
nın evIA.dıdır. t 

Bundan sekiz dokuz ay evvel Sabriye 
30 yaglarmda Hüsnü isminde bir maran
gozla nişanlanmıetır. 

Fakat Hayriye kendisine zorla 
kabul ettirilen bu nigana razı değildir. 

Hüsnü kızı 6 ay kadar annesiyle baba
smm oturduiu Şehremininde Böbrekçi 
Vell sokak 22 numaralı evde oturtmuş, 
fakat iki ay evvel, Beyazıtta ayn bir ev 
tutarak nlganlmmı alıp oraya götürmUş
tUr. 

~Devamı 12 incidı Kiiçiik kızın nişanlısı Hıisnü 

Kaynana düşmanı bir 
adamın işlediği 

korkunç cinayet 
Karısını ensesinden kesti, kay. 
nanasının burnunu kopardı 

Hiddetine sebep, kaynanasını 
karısının ziyaret etmesidir 

Cumartesi akşamı, ÜskUdarda iki ka-ı 
dmm ağır yarnlanmasiyle neticelenen 
feci bir hadise olmuljtur. 

Bu kanlı hA.disenin tafsilA.tını yazıya. 

ruz: 
' 

Üsküdar tUtUn deposunda çall§&D Hü
seyin ve kansı Emine on beş scneden
beri evlidirler. En büyUğU 13 yaşında ol
mak üzere üçU erkek ve ikisi ktz beg 

çocukları vardır. 19:: Devamı 4 üncüdı 



Sevmek oe 
aldanmak 

rotesto için çıplak 
gezen kadını 

Bu an'ane yüzünden bir genç kız mektepten 
koğuldu ve bir adamın taarruzuna uğradı 
~ Kovenari l8lırinde bayük Gene ayni ıamı bapna ba§ka bir bl-

bayramljrda. karnaval - paskalyada ... aeJmittir: 
Japdaai halk tllenmlai milada ... ~ ıfhıil beyaz at tlerilJde "çıp-
Hnm., 'VBldn' ki MlriWllı cck P. 11k .. 1'1r ilalde ve ~ yalnlz uzun 
riptir: - tabii. takma - saç1ari1e dDlapi'ken 

Beyu bir atm OJeri.De ~ bir U. kalabalık arasmdan bhi fiJeriııe atılmış. 
dJıı biner ve aehrin içinde dolapr.. tır. Ada blı hareketi, ~ bir mama· 

Bu. altı ya& ..ıJk bir vakaya iltinat raya. abllk 1lOldai nazan:ndan muvafık 
eden bir ananedir: ıörmedili ~ mani o1ınak mak!adı ile 

yaptılmJ iddia etmiştii. 
Fakat halt bu ldaım Jlileetmek flf&, 

~ pollt 1111' mi cilıallftl#. 
bnldan ............ i6J'8,. Leydi Go 

ehi rolGndel:I • im .._mile çıp1at 
delftmtş ft .... ten reDJinde bir iDi 

Jloma ıya f1•flllı4i fW:lld Mi1Uıl1 geçen
llrdı bir Jıudut ini""* tı/tiı etmi§tir. 
Rııinult tr.,,, (loltldi), lllbltlırll bı
rabn ,,,,.,,, 1111tm götllli.iyor. 

.. 
kUKU 

pjşmanlık 
H A8AN. l!UMC41l rutrOllı 

"Nureddin Hocaııuı efelbd adıla 
llriDd lota berda yeminden bir 
batJll, hl1ltcı mutat olan nm. m 
;rirml beft Olas Cfid IOIU'a hti' ftllf 
kadar. indirdilini, fakat nihaıet bir 
re etelin ölmesi flzerine: 

- Er.vah.. Za•allı baY\'atı .. Tam 
alifb6ı samaa ııc1ıu .. 

Dedllinl herkes bWr. SOa dalerlt 
carlatanda bu fıkrayı bqb bir ı.Dd 
hatırıatan bir ölilm 'Takası olmuttlit. 
yer MaJor IDlnde sengin bir llacar 
çiai ile kana bulalaııu bir Jlorozu k 
ret eUnt :vemlf)er; taı.t lllCe}eJ!n 
lerinde fenakk Jlisatmiflet~ &adua. 
fınahtın bula horona eUnl ~ 
Jerl pldill fikrinde bulUIUllUf. 
Kananın iter alıllne daima ltlraz 

Adttl .. çiftçi ite abi lclcUada 
mQf. Hatta isbal etmek .için ~ 
den ıeri kalan artıklan da ertesi 
teknr )'tllllf. Bmnuı Uzeriae adu>nı 
.... tmraJ&clı artard: llmlfı,. .,. 
illderlDI bpaıtila baıatta Dl& defa 
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J1..a.~,ıta daic 
........ -.ı ... am ....... 

lntihaile 
mücadele 

"" UllARUİULERİMİZDEN biri an
latıyordu: makAlelcrlndcn birini, 

:~'rcttiğinden blrkac gUn sonra, baska 
gazetede baı;ka bir lınıaYla tekrar o

kanıuıs: "Ancak birkaç satı;ı deği~tlrll. 
llılJ,, diyordu. Gc~I bô) le tJeyle.re kanu
llen nı~ 

linl olmak kabildir ama, mabkeme-
~e lbliraeaat edip uğra,mağa değmez. 
eıhJr etmenin büyük bir faydaı;ı yok· 

t.ır· iki 
1 • gazetenin karileri bir olmadığı 
tin lısl anlatmak kabil olmaz. (Zaten ba
zı llıtıbarrlrlcrin münakaşada. basımlan· 
: 

0lnu~ak sözler izafe etmeleri de 
ıtt! bu yuzden, karilerin ayn olması )"Ü· 

la den değil midir?) İsi duyup anhyan-
r da Çabucak unutur. 

il lıöyıo bir kimsenin yaz.ısını alıp altına 
,:nctı illl2anıızı atarak neşretmek Jılç 
le Ph~tı a)ıp scy<lir. Doğrusu muharrlr-

rlınlı içinde buna tcnczzlH eden pek 
~rr. Fakat birlblrimiz.in yamnnı, bir 
ıl ~ değiştirip alarak kendi kalemlml
Qı 11 hıahsuıu diye pa7.ara çıkardı~ız oL 
f QYorsa da başka dillerden, bilhassa 
ınl'allsızeadan ynğma etmekte büyük bir 
di~hzur görmüyoruz Dostum Fikret A· 
hl ' blrkac; sene evvel, bir "Tırnak ede-

Yatr,, tiiredlğf nl haber ,·ermişti. Bazı 
ınııh rl )' ar rlerimfz, frcnkçe kltablardan ve t: gazetelerden uzun uzun parcalar ter
flt hıe edip bunları, tımak içinde olmak 
'1.a ere, kendi kltab ,·eya makalelerine 

1 tıştırıYerlyorlarmı,. Farkına varan o-
Ql'Sa • "B .. illa · en bunu kendi düşunccmln 

.. hsulii diye göstermh·orum, zaten hr· 
"'" . " itine aldım,, dlyorlarmı,; fakat far-
" llıa 'annıyanlar lcin o uzun uzun par-
~aıard t -
8 

a, Jma!.'TI1 açılması ile kapanması 
d l'asında bir hayli mesafe bulunduğun. 
an, iıtıza sahibinin malı oluyormuş ... 

d 11
ll'llda, doğrudan doğruya İntihalden 

1 e tlrkJn bir hal olduğu lnkir edilemez. 
e:haı eden, ele geçtiği zaman, başını 
ın_ l'ğ(' mecbur olur; halbuki onlar o za
tlıı n da yakalarını kolayn kurtarmak t 

tst ·:lbir alıyorlar. 
blt 11 tı"uı birçok mubarrlrlerlmlzln, el 
tıJ 1 il~ alimlik taslamalanna da hlz
tlit 1 

<'diyor. Danimarknh bir romancı öl-

3~' ôta ll'lnlandl)alı bir f'alrin ölümünün 
Uncü senesi kutıuJandı mı onlar he

:eıı frenkçe bir gazete \'eya mecmuadan 
" hıakaleyl kısaltarak tercüme edip 

'it.na imzalarını atıyorlar. Görüp oku-

~"1lar da: "!laşallah ! bu adam nekadar 

bııı ~ktınıuş, Danimarkahlan, Finleri bile 
lor,, diye parmak ısınyorlar. 

~lrusunu L"tersenlz bir yazının, al
ttı 1 imza sahibinin olup olmaması ka. 
ita Pek alikadar etmez. Okuduğum ma

~e lyt, dolgun bir yazı ise daha ne lste
ll t .. Fakat bu, muharrir için bir hay· 

Yet ın 1 '- ese esidir. Bunu, bir gttn meyda-

.....:.lkaeağnu, kendisinden hesab sorol • 
~ lhtlınaıını dU~erek değU, kendi 
'4 dinden utandığı için yapmamalıdır. 
\tı lraları lıtlo kat'lyyen farkına varmasa 
a.ı ekendi l biliyor ya! ... Mademki te.rctl-

e, iktibas "-trt ediyor, yazının altına asıl mu-
bt,. dl rfn admı da koyu,·ersln, kimsenin 

4. Yeeeğt kalmaz. 

'1tı\'roJ>a1Jlardan yazı intihali hususun
>oi( serbesti (mademki bu ive aldll"&ll 
~e~ elemek ki serbestçe yapılablUr), e
>o ... Y:tıınna, Çok büyük kötülükler edl. 
\t ; lzı tcnbclllğe ahştınyor: "madem
l'ı\t l'aıısızca bir gazeteden bir yazı aıı
.,:~ek kabU, ne diye düşüneyim de 
-~llCllJbt )"Oravnn • l' J--.,,... . 
-....:llıneıerı bUe bazı kayıtlar altına 
le~ ~ llznngeUrkcn bu tekil lntlhal

>rtı. cısa, Y11nıınak hiç de hakkımızda ha. 
o ınuy M te ela or. uharrlrlerlmW baysiye-

\t" lıveı etnıeUylz. Edeblyatunız ,.e fl
'bttı... Clnlıntz ancak haysiyetle kurtula-

"--..... Nurullah AT AÇ 

~.liariciye ve 
b:aat Vekil.leri 
t\1ı: akşamki t r enle 

'1e1tu
1
llraya dUndDler 

~ tlı er heyetinin içtimaında bulun -
ı.... ere "eh .. 
~ atltd ., rıınıze gelen hariciye ve-
tt~ U .Araaıa, Ziraat vekili Faik 
16"1lt. 11 dtın aktanı Ankaraya dönmil§-
~aa_ 
~1-. "eıtuı Ali Çetinkaya da dUn 

giderek latirabat etm13Ur. 

lzmitleki klor fabrikamızın temel atma merasimini dı7n yazmıştık. iki milyon 
liraya mal olacak fabrika senede dört bin ton tuz iki bin ton kireç taşı, on bin ton 
kömür istihlak edecek ve 700.800 bin lira kıymetinde de istihsaldi yapacaktır. 

Şakir Kesebir dün fabrikanın temel atma merasimini yaptıktan sonra gazetecile. 
re beyanatta bulunarak demitşir ki: 

$ IE IHI ii I~ ID IE vre 

3 

" - Gü11iimüzün ·pek kı>•melli geçtilini söylemek islerim. 'Çok niühim bir fab. 
rikanın temelini atmak, çok neşeli deniz sporlarım tertip etmek nihayet harp ge
milerimizin kıymetli misafirperverliğinden istifade ederek değerli general ve ami
rallerimizle Yavuzda güzel bir gece geçirmek bu güniimüzün unutulmaz intıba

larıdır.,. 

iMi IE iMi iL IE I~ IE ır T IE 
Surların yıkıla
cak kısımları 

Bu hususd dair pro
j eler hazırlanıyor 

Liman işçilerini 
teşvik edenler 

Tramvaylardan 
atlayanlar 

Yenide n kont role 
başlanıyor Belediye imar bUroııu, lstanbul gehir 

planının tatbikatına ait kısımların proje
lerini hazırlamağa başlamıgtır. Bu me. 
yanda Prost planı mucibince esas kısım
ları muhafaza edilerek diğerleri yıkıla
cak olan surlara ait projeler de hazır
lanmaktadır. 

Bizanstan kalan surlarm muhafaza e
dilecek kısımlan bilhassa bu tarihi sa -
nat eserlerinin hususiyetlerini canlandı· 
ran Yedikule kısmı ile Topkapı, Slllvrl
kapı, Çatladıkapı, Edimekapı ve lğrika
pı ve bir de Türkler tarafından tamir ve 
tadil edilmiı; olan bazı kısımlar olacaktır. 

l rın bugün yalnız Sirkeci ile Yeni
kapı arasında, Ahırkapıda ve Samatyaya 
yakın kısımlarda harab bir halde kalmıg 
olan Marmara shil kısmı tamamen kaldı. 
nlacaktır. Haliç kıyılarında surun parça
lan bulunan Cibali, Ayakapu, Fenerle 
Balat ve Köprü başı arasındaki ve Ay
vansaray kapısının natamam parçaslyle 
Ayvansaraydan Eğrikapıya doğru uza • 
yan kısmı tamamen kaldırılacaktır. 

Projeler bu esaslar dahilinde hazırlan
maktadır. Esasen bu kısımlar harab bir 
haldedir. Her geçen kıı bir parçasını 

daha sökUp eritmektedir. HattA şehir i
çinde bulunanlardan bir kısmı tehlikeli 
bir vaziyette bulunmaktadır. 

-ho--

NlşanhSIDI vuran 
yakalandı 

Gelenbevt mektebinin önünde eski nl
§anlısmı ve nişanlısının annesini vuran 
Hikmet gece evinde yakalanmıııtır. İfa
desinde suçunu itiraf et.mi§ ve "bir ca
hilliktir oldu., demiştir. , 

--o-

Yeniden açılacak 
yatılı köy mek te,ıerl 

Vilayetlerdeki köy yatı mektebleri ih
tiyacını tesbit etmek Uzere bir komisyo
nun yapmakta olduğu tetkikler bitmiş
tir. Tetkikler sonunda muhtelif vilayet
lerde 100 kadar yatılı köy mektebi açıl
ma.ama karar verilmiş, lcab eden tahısi
sat ayrılml§tır. Bu yatılı köy mekteble. 
rinden on begi 1spartada, ııekizi lc;:elde, 
onu da Çorumda açılacaktır. Geriye ka
lan miktar muhtelif vilayetlere taksim 

edilmigtir. 
Bu mekteblerde talebeye köy bilgisi 

dersi verilecek, köyde kendine yanya
cak bilgiler gösterilerek çocuğun tam 
bir köylil olması temin edilecektir. 

Bir ay sonra ikramiyeleri 
verilerek işten çıkarılacaklar 
Denizbank İstanbul liman işletme ida

resiyle tahmil ve tahliye işçileri ara.sın. 
da pay • ~selesinden dolayı çıkan ihtllA.f 

neticesiııJe 225 i§Çlnin bu §erait içinde 
i§lerini yapmak istememeleriyle hA.sıl o-

lan vaziyet etrafında yapılan tahkikat 
sona ermiştir. Meselenin ehemmiyeti 

dolayısiyle, bizzat vali Muhiddin 'OstUn
dağrn riyaseti altında toplanan komisyo. 

nun verdiği kararın t atbika ma geçtı -
mektedir. 

Filhakika liınan tahmil ve tahliye a
melesi arasında ihtiyarlar ve yük tqı. 

mağa sıhhati müsait olmıyanlar bulundu-

Tiftiklerimizin 
standardizas

yonu 
ihracat tacirleri top· 
lanlılara başladı lar 
Buğday ve arpadan sonra tiftikleriml

zin de standardize edilmesi için ıehri

mlzde yapılması mukarrer toplantılara bu 
sabah ticaret odası salonunda başlan • 
mıgtır. 

Tiftik üzerinde ig yapan ihracat tacir
lerinin i§tirak ettiği bu toplantıyı iktI. 
aat vekfileti iç ticaret umum mUdUrU 

MUmtaz Rek açmıg ve maksadı izah et
migtir. Bundan sonra vekllet standar -
dizasyon şubesi tarafından hazı:rlanml§ 

olan standard nizamname projesinin tet
kikine başlanml§ ve bu arada standardi
zasyon şubesi mUdilrU Faruk tarafından 
izahat verilmiştir . 

Toplantıya bu gUn öğleden sonra de
vam edilecek ve bir hafta içinde nihayet
lenecektir. 

Bu toplantıdan sonra yapağı standar
dizasyonu için görüşmeler yapılacaktır. 

Bunu müteakip şehrimizde yapılan top. 
lantılar sona ermiş olacaktır. 

Tontoın amca -
noın seırvet 

grafiği 

ğu tesbit edilmiştir. Bu ifçilerin, ig ka
nununun emrettiği hUkUmler dalreıılnde 

işlerine bir ay sonra ve ikramiyeleri ve. 
rilerek nihayet verileceği kendilerine 
tebliğ edllmlgtir. 
Diğer taraftan, glk!yetlerinde normal 

tekilde hareket etmeyip de ifrata va -
ran ve kanunen esasen memnu olan 
grev fiiline te§ebbUs edip diğer işçileri 
de bu yola sUrükliyen mtl§evviklerin de 

derhal işten çıknnlması icab ederken \ 
mağdur ôlMaina.ari'lit temin için kendi -
lerine bir ay sonra ve ikramiyeleri ve
rilerek işlerine nihayet verileceği fh -
bar olunmugtur. 

"Namık Kemal,, 
yelkenlisi 
kazası 

MOddelumumlllk 
Deniz Ticaret MUdllr
IOğOnden bazı sualler 

sordu 
Fındıklı açıklarında iki kişinin bo

ğulmasiyle neticelenen feci deniz kaza

sının tahkikatına adliye va zahıta ehem 
miyetle devam etmektedir. 

Kazat:iaki meı'uliyetin kime ait ol· 

duğu henü kat•ı olarak tayin edilmiJ 

de~ildir. Müddeiumumilik Deniz Tica
ret müdürlüğünden kaza hakkınlda bazt 

sualler sormuştur. Bu sualler şunlardır: 

1-Kaza vuku bulduğu sırada Trak 
vaprunun rotası nasıldı? Bunun teııbiti. 

2 - O günkü havada kum kayığının 
yelken açması denizcilik nizamlanna 
uygun mudur, değil midir?. 

3 - Makineli vesaitin limanda ma
kinesi bulunmıyan vasıtalara yol ver
mesi lbım mıdır, değil midir?. 

Deniz Ticaret direktörlüğünün ve
receği cevaplar kaza meı'ulünü tayin 

etmiş olacaktır. Batan yelkenlinin sa

hibi Denizyollanndan zarar ziyan ta

lep etmektedir. 

Hareket halinde bulunan tramvay, \'8· 

pur gibi nakliye vasıtalarından atlıyan

lara karşı tatbik edilen ceza usulü gene 

tavsaml§tır. Bu hususta geçen yıl veri • 

len kararlara ve ı;ıiddctli takiplere rağ

men bu kadar kısa bir zamanda işi tek. 
ra gevşemekte alakadarlarca doğru gö-

rUlmemi§tir. Son günlerde bilhassa 

tramnya atlamak yilzilnden geno ka -

zalar görülmeye başlanmıştır. Emniyet 

direktörlüğU yeniden bütün karakollara 

emir vermiş ve bu yoldaki kontrollara sı

kı bir surette devam edilmesini bildir

miştir. Bunun için şehrin muhtelif yer -

terine memurlar konacak ve tramvaya 

atladıklan görillenler cezalandmlacak -
t.Ir. Kontrol vapur iskelelerine do teşmil 

edilecektir. Emniyet direktörlilğü halkın 
bu §ekle tamamen alııımasma kadar bu 

kontrollarda devam edecektir. Maama -
fth geçen sene bu yoldaki çalışmaların 

tesiri görlilmil§ v~ ihtiyatsız hareket e. 
denler çok azalmıştır. Fakat maksat bu 
fena adetlerin kat'iyetle önüne geçmek
tir. 

Olgunluk imti
hanları 

neticeleri 
Liselerde kampın son 

gL.nll bildir ilecek 
Olgunluk imtihanlan bitmi§ olan li

selerin ikinci devre askerlik kamplan 

bu sabahtan itibaren, bütün liııelerde 

başlamıştır~ Bu kamplar Temmuzun 
son gününe kadar devam edecektir. 

Liselerin olgunluk imtihanları neti • 

celeri talebeye kampın son günü tebliğ 

edilecektir. 

Bu sene olgunluk imtihanlannın ne

ticelenmesi geçen senelere nazaran geç 
kaldığından üniversite ile yüksek mek

teplerin kayıt müddetleri daha ge; 
başlayacak ve uzun zaman devam ede
cektir. 

Ayni zamanda olgunlukta muvaffak 
olamayıp ikmale kalanlann imtihanları 
da daha erken yapılacaktır. 

tık mekteplerin kayıtlarına Ağusto
sun ilk günlerinden itibaren başlanma-
11 takarrur etmiştir. Orta mektep ve li

seler ise ancak eylül ortalanna doğru 
kayıtlara ve ilktcırinin birinde de ted-

risata ba!layacaklardır. Universite ile 
yüksek mekteple.de kayt ve kabul mu
amelesi ilkteşrinde, tedrisat ta S(>nteı

rinin birinci günü baJhyacaktır. 



1ÇERDE: 
• Floryaya pazar günler1 fazla yolcu 01. 

daAandan dünden itibaren Sirkeci istas. 
)•onunda ayrıca bir F1orya gişesi acılmış 
u katarlara yeni vagonlar ilave edilmişlir. 

• Mekteplerde okunan hendese kitapla_ 
rının yeni lerimlerle tekrar yazılması için 
müsabaka açılınışlır. Y:ılnır., bunların ıct. 
kiki ve kabulü uıun süreceğinden bu sene 
gene eski kitapların okutulması düşünül. 

:ınekledir. 

• Burslida seyyahların istirahatini temin 
için yeni tedbirler alınmaktadır. Bu arada 
Uluda~daki oteller tek elden idare oluna. 
caktır. 

• Sanal mektebi ınezunları dfin İstanbul 
erkek sanat okulunda toplanarak birlbirle. 
rile tanışmışlar ve bir çay ziyafeti vermiş 
Ur. 

• Köy mektepleri ihtiyacını tcsbit için 
toplanan komi yon muhtelif vilayetlerde 
yeniden 10 köy yalı mektebi yapılmasına 
karar vermiştir. 

• Muallimlerin mesken bedellerinin le. 
(İfyesi için maarif bütçesinin münasip fa. 
sıllarında mün:ıkaleler yapılmıştır. 1stih. 
kaklar ağustos içinde verilecektir. 

• Eyüp mezarlığında yapılan numarala_ 
ma işi bu ay sonunda bitirilecektir. DiAer 
yerlerde numara konma işi gelecek seneye 
kadar ikmal edilcccktır. 

• Vali ve belediye reisi dün Kadıköy :ra. 
kasında yapı1an veya tamir edilen yolları 
teftiş etmi,tır. 

• flebek .. lstinye yolunun Rumelihlso. 
rına kadar olan kısmındaki evlerin boşal. 
tılmas t için sahiplerine bu harta haber ve_ 
rıl ccektir. 

' Sanayi işleri üzerinde hükümelimizl 
temasta bıılunan İngiliz fabrikalar rniime~ 

1 sili Giles Lontlrııya dönmfiştür. Teşrinlev. 
velde tekrar gelecektir. 

• Elektrik şirketinin eski müdürü Delak 
rua memleketi olan Belçikaya dönmüştür. 

• Evkaf işlerini idare, cami ve mescit. 
leri imar, gibi işlerle meşgul olmak tize_ 
re bir Vakıf bankası kurulmasına karar 
verilmJşlir. Bankanın 20 milyon liralık 
sermayesi olacaktır. 

• Şişhane • KuJedibi yolunun da asfalt 
olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Şehir il 
içindeki bütün asfalt yoUarm inşası ihale 
edilecektir. 

• Caddelerin )'eni tipi teshil edilmeden 
inşaat yapılmaması hakkında şehircilik 
mütehassmın fikri 1stanbulun hususl va. 
ziyeti itibarile muvafık görülmemiştir. 1. 
lcrde imıır planına göre değişiklik yapıL 
mak üzere Rene eskisi gibi inşaata izin ve.

1 rileceklir. 
• ltr::ıiycııin harp zamanında zehirli gaz. , 

l:ıra karşı roüdafa:ı işindeki vazifesi göz. 
önünde tutularak yeni techizat alınmakta_ ı 
dır. 

• Berllndeki ticaret müzakerelerinde bu 
Jıınmak üzere İnhisarlar tütün müdürü Ad 
nan Taşpınar da Almanyaya hareket et. 
miştir. 

• Zehirli gazlara karşı müdafaa kursları 
bu sene daha gcnil) bir mikyasta olaC"a1' l 
ve halk maskelerle talim yapacaktır. 

• Fcnerbahçcde Deniz klfibü tarafından 
deniz sporlan için tesic:at yapılmasına ka_ j 
rar verilmiştir . 

• Kurbıı~alıderenin temizlenmesi için 
J{ndıköylfller tarufındsn belediyeye yeni_ 
den mür:ıcant cdilmiştlr. 

• İsl nnbul • Edirne asfalt yolunun in. 
şnc:ı ilerl cınekteclir. Edlrnede yapılacak ı 
büyük seyyah oteli üıerinde tetkikata baş 

_ l::ınmışlır. ı 

Fransada tayyare J 
manevraları yapıldı 

Birbirine kordonla bağlı Uç lngiliz 
tayyaresi havada cambazlık yaptı 

yareler gözükmüş ve bu tayyareler • 
den hava silahendazları pataşUtle at. 
lıyarak yere inmişler ve tayyare mey. 
danını işgal etmek üzere harp nizamı . 

na girmi(ilerdir. 

Villa Kublay, 10 (A. A.) - Bu sa
bah başlıyan hava bayramı öğleden 
sonra da tam bir muvaffakiyetle de. 
vam etmiştir. Şenliklerde ReisicUm. 
hur Löbr1Sn lle birçok askeri ve siya. 
si rical de hazır bulunmuştur. 

Hava mektebine ait devriye kolu • 
nun yaptığı uçuıılardan sonra şenlik. 
terin esasını teşkil eden Villa Kublay 

hava meydanına taarruz ve mücıafaa 
talimleri yapılmıştır. 

Birdenbire gök yüzünde birçok tay· 

lngiliz Krah 
rahatsız 

Hastalığın ıntlhlm 
olmadığı bildiriliyor 

Londra 10 (A.A.) - Bu ak§am neı
rolunan resmi bir raporda kralın ehem 
miyetsiz bir ıırip haıtalığmdan muzta
rip olduğu bildirilmektedir. Doktorlar 
krala bir iki günlük istirahat tavsiye
sinde bulunmu§lardır. Kralın Fransaya 

yapacağı ziyaret üzerinde bu rahatsızh. 
ğınm hiçbir tesiri melhuz değildir. 

Bağırsakl11rındaa da rahatsız •.• 
Londra, 11 (A. A.) - Hafta sonu ta

tilini Vind!orda gcçirmil olan kralın, ba
ğırsaklarından hafifçe muztarib olduğu 
dün akşam bildirilmekteydi. Neşredilen 
sıhhat bülteninde bu rahatsızlık dolayı
eiyle kralın iki gün istirahate ihtiyacı 
olduğu kaydedilmektedir. 

Kral yatakta yatmak.tadır ve biraz ha
rareti vardır. Fievr, cumartesini pazara 
bağlıyan gece içinde başlamıştır. Diln 
hUkümdar doktorları tarafından muaye
ne edilmlştir. Zannedildlğ!ne göre, kra
l& iki gUn i.stlr:ıhat verilmesi, Fransayı 
ziyaret edeceği zaman tamamlyle iyileı
m!4 bir baldo bulunması için ihtiyaten 
alınmı§ bir tedbir mahiye tindedir. Sıhhıı
ti mükemmel olan kral tahta çıktığından 
beri ilk defa olarak rahnt~nzlanroıştır. 

Mitralyözlü ve toplu otomobiller ile 
hafif r.1üdnfaa hava takımrndan ve bir 
tarassut balonuna malik bir hava bb. 
Iüğünden mürekker olan müdafaa 

kuvveti mütecavizleri tardctmeğe mu· 
vaifak olmuştur. Manevralar mükem. 
mel bir surette yapılmış ve uzun uza. 
dıya alkıf;llanmıştır. 

Diğer muhtelif talimlerden sonra 
fevkalade merakla beklenen İngiliz 
tayyare filolarının göeteriş uçuşları 

vukubulm uştur. 

Dokuz avcı tayyaresi kusursuz bir 
intizamla muhtelif akrobasi uçuşları 
yapmıştır. Müteakiben birbirlerine 
kordonla bağlı üç İngiliz avcı tayya. 

resi mevcut bUtUn arkobasi uçuşları_ 
nt mükemmel bir tarzda. bitirmiş ve 
kordonlar kopmadan yere inmiştir. 

lngilfz filolarının bu gösteriş uçuş. 
!arından sonra pilotlar asgari sUratle 
ReisicUmhur Löbrön'Un önünden geç· 
mişler ve Reisicümhur tarafından al. 
ktşlanmışlardır. 

MotHrsUz tayyare ile 

Havada kalmak 
rekoru 

Almanlardan 
lngillzlere geçti 
Londra, 10 (A. A.) - Tayyare mUlCl.

zimi Murray ile Stanby Sprule on gUn 

evvel Şneıdcr ve Erik Moyer i!ımindeki 
Alman tayyareleri tarafından havada 21 
ea.at 2 dakika kalmak suretiyle teı!is e
dilen iki ki§ilik motörsüz tayyare reko
runu bunlardan takriben bir sıaat fazla 
havada kalmak suretile kırmışlardır. 

HABER - 'i\liıam oostaS'I 

Karısını ve 
kaynanasını 

~arahyan adam 
Dr Ba,taraJı 1 ıncide 

Hüseyinin elli yaşlarında olan kansı
nın annesi Hüsniye ile araları açıktır. 

Uzun senelerdenberi bu damad ve ka
ymvalde biribirlerini hiç sevmemekte - 1 
lirler. Bu yüzden Hüseyin kansı ile be
ea.ber ÜskUdarda R:eçedede mahallesin
de Bostan sokağında 8 numaralı evde 
ayn oturmaktadır. Maamafih Hüseyinin 
kamı Emine arada sırada annesine gi-
t.! erek görUşmektedir. Yalnız SQn zaman. 
l::rda Hüsniyenin Osman adında birisiy
le evlenmesi anne kızın da biribirlcriyle 
temasını kesmiş gibidir. Çünkü Hüıınl

yenin çvlendiğini haber alan Hüseyin 
Emineye "artxk bundan sonra annenle 
görüşemezsin,, demiştir. 

Fakat Emine Hüsniyeyi kocasından 

gizlice arada sırada ziyaret etmektedir. 
Yalnız bundan iki ay kadar evv~l yaptı
ğı bu ziyaretlerd"n birinde Hüseyin na-

"rlsa karısının anr.I sinin evinde olduğunu 
haber almış ve Emineyi zorla HUsniye
nin evinden çıkararak bağırıp çağnnııv

tır. Bu suretle eve g eldikleri zaman da 
Hüseyin zavallı Emineye dayak atmı§ 
ve arkasından: "Bir daha annene gitti

ğini görmiyeceğim. Sonra kar~mam, bak 
son defa söylüyorum!,. diye ihtarda bu
lunmuştur. 

Bu vaziyet cumartesi gününe kadar 
hadiBesiz devam etmiş, fakat bir türlü 
karısının annesine gidıp gitmediğinden 

emin olamıyan Hüseyin bir program ter
tib etmiş ve cumartesi sabahı Emin eye: 
"- Ben bugün İstanbulda arkadaşıma 

gidiyorum. Belki akııama da gelemem. 

Sakın merak etme,. diyerek evden çı. 
krp gltmlştir. Fakat HUseyinin maksadı 
bu suretle Emineyi kontrol etmektir. 
Öğlene kadar ötede beride dolaşmış ve 
saat ikiden sonra evinin bulunduğu so
kağa gelerek bir tarafa gizlenmiştir. Sa
at beo buçuk olmuş ve Hüseyin i arısı
nın bu errada evden çıktığını görmüş ve 
takibe girir1rniştir. Emine fırsattan isti
fade "'Jerek çoktanberi görmediği anne
sine gitmekt.;;dir. Fakat tali zavallı k::.dı
nm annesine yapacağı bu ziyaretı tir fa
cia ile niha). etlendirmiştir. Çü ıkil Eml
ne daha evin kapısından içeri c.ılunını 

atar atmaz HUseyin arkasından •· ti" -
miş ve bir itişte yere yuvarladıktan son. 
ra elindeki bıçakla kadıncağızın üzerine 
atılarak ensesinden bir koyun keser f;i
bi kesmeye başlamıştır. 

Bu sırada Eminenin feryatlarını işiten 
Hüsniye koşmuş ve kızım kurtarmak 
için Hüseyinin kollarınr tutmak iste. 
miştir. Fakat gözleri dönen Hüseyin bu 
sefer de karısını bırakıp Hüsniyenin ü
zerine hücum etmiş ve bir hamlede yU
ziinü kestikten sonra yüzünün muhtelif 
yerlerini de biçmiştir. 

Caııt bununla da iktifa etmemi~ ve 
Hilsı;iyenin kanlar içinde yerlere yıkıl. 
<lığını görerek tekrar karısının üzerine 
atılmış ve Eminenin kulaklarını ve diğer 
bazı yerlerini de yaralamıştır .. 

Fakat feryatları duyan komsular ka
pıya birikmiş bulunmaktadırlar. Hüse. 
yin bu vaziyeti görünce artık bu feci ca
lı~masma bir nihayet vererek birdenbire 
kapıdan fırlamış ve elindeki bıaçğı etra-

fına sallıyarak kendine yol açmış, orta
dan yok olmuştur. Bir müddet sonra 
hadise yerine gelen polis memurları iki , 
yaralı kadını nümune hastanesine kaldır. 
mışlardır. Hüseyin bu dakikaya kadar 
tutulmuş · değildir. Kadınların sıh~ 
hati bugüne kadar vehametini muhafaıa 
etmektedir. Maamafih 14-:minenin Hüsni
yeye göre yaraları dahc:l azdır. 

Macarlstanda nazt · 
ceryaoı 

k uvvetlenlyor 

QEJ5u.~AJ~rıs· i 
Budapeşte, 10 (A. A.) - Abadsalok 

vılliyetinde yapılan kısmt intihapta har
biye nazırı general Ratz nasyonal sosya
list namzedi Mesko'ya ancak 3357 reye 
karşı 4467 reyle kazanmıştır. 

ız 1'cmmuL Sah gilnü 

Oentzyolları işlet mt>~t MüdürlUA-Unden 

1 Karadeniz oostasına taıtacot oran Htsu \'~:-:..· a : ::.'nrz bir M:ııya mahsoı olmak Uı:oro latan!m:L.:ı.n ~:ı:ıt 18 da 1 
-----··-- kalkataktır. ___ , _____ _ 

Nasyonal sosyalist namzedine verilen 
reylerin yekilnu hayret uyandırmıştır. 
Hususiyle ki intibah açık rey puslalarile 
yapılmı~tır. Nasyonal sosyalist lideri Sa
Jassi'nin mahkO.mlyettnrı rağmen na.eyo
nal ııosyalistlerin vilA.yotlerdekl jUyük 
nllfuzuna bu bır delildir. 

Loyd Corç'un Versag 
mua!ıedesi hatıraları: 2 

Itilôf devletleri 
Zaferden tlmlt lerloi kesince ••• 

Derhal sulha karar 
vermişlerdi 

Loyd Corc dun neşretmeye başladığı. daha evvel kabul etmiş olııalardı. suJlS 
ğımır bu hatıralarında Ver.say muahe. 1918 teşrinisanisinde değil 1917 k3J11l" 
desinin oalip devletlerin bir tahak& . . . ' JJ• 
küm fıkri ile mat}lıiplara ıor.la kabul nusamsınde te~sslis et~ olurdu ve. • 
ellirdikleri bir ıeu olmadı~ını, cün. manya da denızaşırı mustemlekeleriJl 
kü umuml harbin son senelerinde iti den birini kaybetmezdi. 
ldf devletlerinin müşkul bir vaziyell; 1917 ilkbaharında dominyon ba.Şveıdl· 
bulundukfarını Jlerl .!ürüyor ve bunun leri, İngiliz tarihinde ilk defa olarak, bit 
delil! olarak göste~diği vaziyeti tas1•l_ imparatorluk harb kabinesine iştirak et--
re şoule devam edıyor: mck ti e e Lo dr ld'l ..,.dJ . z r n aya ge ı er ve o~w 

İngiltere, Fransa ve İtalyanın başlıca b"'til lh 1 1 i rt..ıı.• u n su mese e er uzun uzun ınu-
na.zırları 1916 senesi Noel günü Lon - kere edildi 

drada toplandıkları zaman Avrupanm İlk mUzakerede (mart 1917) Aıuıat' 
vaziyeti ve havası işte bu merkezdeydi. mil5temlekeleri meselesini ortaya tı1Ç 
Bunun için, o gün bu nazırlar temsil e~ atmadun. Ben şahsan, mU.dafa~ 
tikleri devleUere harbe bir nihayet ver - müşkülat çektiğimiz, muhafazasında da" 
mosini tavsiye için toplamnl§lardL Bu ha fazla mi.işkülatla karştlaştığnnız ~ • 
tarihi konferansta varılan netice itilaf ziye birkaç milyon mil murabbaı daha p 
devletlerinin Vilııona gönderdikleri ce- IS.Ve etmek arzusunda hiç değildim. p-ş. 
vab da bildirilmişti. kat biliyordum ki, Jominyonlar civarJI• 

İtiliıf devletleri sulhe şu şartlarla ra- rmdak[ bazı araziyi kendi kuvvetleriyle 
zı olduklarını bildiriyorlardı: a.lnuşlardı ve AlmanlarI yeniden k8P' 

Belçika, Sırbistan ve Karadağm iade- komşuları olarak kabul etmeye bi~ de 
si, ve istila edenler tarafından tahribata niyetleri yoktu. 
mukabil tazminat verilmesi. . .• ı Alman müstemlekeleri işinin hal!İP' 

Fransa, Rusya ve Romanyada işgal e- su!h meselesinin tali derecedeki k.ıStJll' 
dilen yerlerin tahliyesi ve tazminat ve- lariyle meşgul olmaya memur komitel6" 
rilmesl. 

A vrupanm, milliyet esası, küçük bil -
yük her milletin tam emniyet ve iktısa.
di f!ıkişaf esası üzerine yeniden taksi. 

mi; 
Orada yaşıyan halkın arzusuna muha

lif olarak evvelce itilaf devletleri tara-
fından alınmış olan eyalet veya arazinin 

iadesi; 
İtalyan, Slav, Romen, Çek ve Slovak· 

ların ecnebi hlkimiyetinden kurtarılma-
ın; 

re bıraktım. Onlar da bu meselede hB • 
men hemen tamamiyle müttefik bir bsİ 
şekline vardılar. 

Cenubi Amerika birliği cenubu gs.rb1 

Afrikada Almanların kolll§uluğuna. .;e 

entrikalarına maruz kalmaya ta.manıiYıe 
itiraz ediyordu. Almanların burada Be ' 
yers'e ve diğer isi arkadaşlarına ce,-· 
ret vermesi Botha ve Smuts'un kararıtı' 
da müessir olmuştur. Şarki Afrika gibi 
cenubi Afrika birliği de şarki Afrika.dJ 
Alman kontrolu altında büyük bir arsı:! 

Osmanlı imparatorluğunun caniyane bulunması Rodezya ve dominyon için dJ• 
istibdadı altnıda bulunan gayritilrk Un· imS bir tehlike olarak görüyordu. 
ııurınrın kurtanlmaııı ve garb medeniye- AYUstralya Aimanye.nm Yeni GinJ 
tine bu kadar yabancı olduğunu ispat et- ve Solomon adalarında kendisine ya~ 
miş olan bu imparatorluğun Avrupa.dan bir yerde bulunmasını muvafık görınU' 
koğulması; ~1>rdu. Samoa hususunda da Yeni Zels'' 

Lehistan istiklalinin Çarm fermanı ile da ayni şekilde dUşUnUyordu. 
ilan edilmesi; Bununla beraber ben, Almanyayı bıl 
Avrupanın Prusya militarizminden kadar işlediği arazilerinden mahrum et' 

kurtarfuaasL menin doğru olup olmıyacağı hususun~ 
Bu mektupla beraber, eulh ı;ıartlarnı 

dan bu sonuncusunu izah eden bir nota 
da gönde:-ilmiştl. Bunda, Almanyayı Av· 
rupada yine bir askeri kuvvet olarak bı
rakan bir sulh muahedesinin devam ede· 
mlyeeeği işaret olunuyordu. 

Bundan başka, sulhli temin etmek l· 
çin, evvela, mll!etler arasında harbe l!e· 
beb olan ihtilB.flan halletler lazımdL Sa
niyen, orta Avrupa devletlerinin aekari 
emperyalizmlerine son vermek icab edL 
yordu. ÜçilncU olarak, "düşmanlıkları 
men veya tahdid için yapılacak biltün 
muahe".!elerin en ga~Tetkeş mütearrızı 

durduracak mi:letlerarası bir zecri ted
birle teyid cdil:ursi,. zaruri idi. 

İtilaf devletlerinin 10 kanunusani 
mı 7 de Amerikan cumhurreisi Vilsona 
gönderdikleri bu sulh projesl aynen on
ların daha evvelki asıl taleblerini ihti
va ediyordu: Belçika ve Sırbistanın iade
si; Alııas Lorcnln tekrar Fransa.ya ve
rilmesi; harb zararlarının tazmini; bazı 
arazi ve hükilmdarhklarm uınumtyetle 

kılınç ve kol kuvvetiyle değil, orada ya
ştyanların kendi reylerine bırakmak e. 
sası ile yeniden taytnl; 

Bilyük askeri devletlerin zayıflatılma

sı ve mllletlerarası kanun vo adalete ita. 
at eden, onu kuvvetlendiren ahenktar 
bir milletler camiası teşkili. 

Almanya sulh şarttanm daha 
evvel kabul etsevdi .• 
Amerika orta Avrupa devletlerine 

karşı harbe hiçbir fikir Shtnii.fr göster
meden girdi. Eğer cumhurreisi Vilson 
mtitteflk devletlerin kendisine gönder
dikleri notadaki harb gayelerinden her
hangi birine itiraz etmiş olsaydı onlarla 
birleşmeden evvel bu fikir aynlığmı bil
dirirdi. 

Husuei bir mektubunda bile ne bir iti
raz ileri sürmliştür, ne de bir tereddUd. 
Ondan ııonra da Vilsonla ınilttefik dev
letler biribirine muvazi hareket etmiş. 
lerdlr. 

Almanya ve müttefikleri şartlarmnzı 

mütereddiddim. 

Tabii, şuna emindik ki, İngiliz idare~ 
Ue Alman idaresi arasında tercih kenöl' 
!erine bırakılsa yerliler İngiltereyi iSti' 

I 

yeceklerdi, çünkü !ngUterenin mUsteııt 
leke siyaseti ötedenberi daha az sert ~ 
daha müşfikti. Bu meselenin hallil1de 

i 
yerlilerin son derece gözöntinde bulll" 
durulması lA.zımgeliyordu. Milletler ce ' 
miyetinde bu Alman müstemleketerlıle 
meeru sıfatları verilerek de hakları tef' 
ltm edilmi§ oldu. Bu suretle, yeruıe~ 
hakları en yüksek bir teşekkUl tarafı!)' 
dan emniyet altma alınmış oluyordu. 

Milletler cemiyeti 
Bir mill&tler cemiyeti meselesi nz;e' 

rinde tetkikata memur olan koın.ite tııl 
teşekkilJiin esasını yalnız hiç teredd~ 
etiz olarak değil, fakat büyük blr SSP' 

mlyetle kabul etmişti. Komite azs.ıst"'' 
dan birçoğu bu fikri büyük bir be~'ecs.ıt' 
la karşılamışlardı. Bununla beraber, b'' 
zıları da dünyadaki müstakil devletıet tJ• 
lup olmıya.cağmı münakaşa ediyorıa,t<ll' 
İmparatorluk kabinesinin müzaker01~ 

ri 1919 da sulh muahedesi temininde b 
ıı' 

tun imparatorluğun nasıl bir bUtiln ° 
rak hareket ettiğini gösterir. 

Müsaade ederseniz bir kere dabtı. il~ 
tırlatalım: sulh için karar verildiği ~ 
man tahtelbahirlerin bizim. geı:nll6 , 
yaptıkları ·zararlar had devrini bulııt~ 
tu; şarki Avrur-ada müttefik devlette!)' 

kuvveti ihtilal içinde bulunuyordu; ~O' 
sadaki Nivel taarruzu kanlı bir boıSJ 
lukıa neticelenmiş ve Fransız askeri 1, 

mUhim zayiat vermişti Bu badi~~ 
karı;;rsında zafer ümid etmenln tııı 
yoktu. ~ 

1917 kışrnda harb kabinesi t11Utt ,P 
devletlPrin harb hedeflerini yeni bS~ 
tesbiti muvafık buldu. Şuna kanast eJ 
tlrmiştik ki, muharebeye devnııı etıı';t' 
mUttefik devletlerin şimdiye kad~ ti' 
dikleri on pahalı ve tehlikeli bir ff 

0 

caktı. 

(Devamı "9'). 



Knrk ~arn-a "'® 
Dkn mDO~@lfi) 

n:~ ~iri hazin biri garip iki vaka. , 
§ahidı oldum 

ır · 
cepJır ~ah\'Cde uf ak bir not almak için 1 

Garsoerınıde kağıt aradım, bulamadım. 
na sö ıecı· ettün " "Y ım aldırış etmedi. Israr 

ancak Yüzume gazubane hah.arak bana 
lef old çay ve~·a kahve getirmekle mükel 
satan ~nu Litar etmek istedi. Fıstık 
tanıa ~r ÇOcuk ç~viı diın. Kırk parama 
~ iki erde oenı kfığıtsız bırakır dL 
lak k kuru~ da bahşı~ vererek bir yap
tezattağıt .almasını rica ettim. Ne hazin 
fıs+.1_ ır ki çocuk masamın üstüne koca 

"ll. sepeti . 
ieti . nı bırakarak ricamı yerine 

rtnek ısted' B '' ük1 · t!lıni ı. uy erın kırk para 
disi !~t edemedikleri bir yavructik. ken. 

' UZUr içinde beklemekliğim için 
Yoğunu btrakı} ordu. 

Nı bu eınni . ı· den k w yetsız ık... Bu şüphe .. Sen 
İııkııa Urtb ':11dugumuz gün büyük bir ahlak 

1 ıdrak edeceğız" Sah ... 
ktinu aflardan geçiyordum. Yol ağzında, 
kiın" sandıklardan çıkarılmış bir yığın 
ı.:b. u, ku."1.lu kitaplar ve etraf mda kurt 
" l ki ra, bu taPÇı esnafı ... Fakat garip manza.. 
~ar &ün, Yahut o anda kurt 'bi kitap
Ora~ arkalarında, bir çocuk kalabalığı, 
bir n geçen beniın gibi takılp kalmış 
~~l~ kümesi, halka olmuş, kitaplarla 
~d .ınce .Yarıca bir delikanlının kan ter 
nıec: e c;ekıç salladığı bir demir randık ile 
bi;~I .. Sandık, inat~. metin .. Kocaman 
~ tıvi ile durmadan saldıran çekiç kı. 
tor ~ar ~~ryor; demir kapak esnemi
tıı e .. Bırı sandık boş diyor .. Biri rnek 
ka~ ~aıete falan varclır diyor •.. Bir baş
llrrı ~azma. nadide tarihlerle divanlar 

i~r .. Inatçı, metin sandık, bu sefer 
ktrıı Ya ~şlıyor: Bir çatırclı .. Kınliyor 
lan ·!Yor dıye ümit.dolu çığlıklar .. Kın. 

liıse lüzumsuz basit bir çivi .. 

'ri~. &özlerde merak ... Kalabalık git
tu~ buy·üyor, yeni gelenler eskilere so

tlar. Bir ses: a.t; ~ hırsızı gelsin de bu sandığı 
1) 

Cevabı hazır olacak: 

~ Şimdiki kasaların yanında bu yu. 
ta sandığıdır be •. 

...... Bir saattir uğra~ıyorlar ama .. 

b ...... Acemiliklerinden ... Kilidini kırma-.. 
- l\:ınlmıyor .• 
...... l<ını ır •. 

...... l<ınlmıvor i~te N J ,. •• 

de kerede ise kavga olacak. Benim içimi 
bu a~rt kemirrneğe başladı: Bu inatçı, 
kacaı aycı sandığın içinden acaba ne çı· 
~İııd \?.,Mesela diyorum bir çekiç darbe. 

G.~ kapak kınlıyor ve yol üzerine: 
urrı 

bite··~. 
/\}lah 1~ a~tm seli boşanıyor .. Aman 
~. -:: seyırcıleri o zaman bir görmeli.. 
~~ın-.: iti ı... .. u bu fikre o kadar saplamısım 

.. ~a ğ -
~Yi J>? ın ilk kımıldanışında çiğnen.. 
~alta~ dıy~ bir kenara çekilmek istedim. 
l'oı ü "?kıt kalmamış, kapak fırladı ve 

zenne: gu" ı 
"' rr .. 
uiye b' bir h ır altın seli değil ama, garip 

dolduı~ırtı ile demet demet. tıka basa 
dı.. rulınuş bır kağrt para seli boşan-

llunıar " t 
lllUrabaıı • mu areke yıllarını hatırlatan, 
o~ acıların, Istanbul sarraflarının 
bin·1 ,,. nlar beyaz Rus muhacirlerinden 

.,ırrn· 
ltritd 1 P~aya toplanmış Rus ruble. 
bti~~ .. Üzerınde ikinci Katerinaların, 
2.!XlQ.~etrola~n re imleri bulunan 
~Un tuta de~erı.nde . Rus rubleleri.. Bu· 
llııy:ı ... k1:1 hır hıç, bır bardak su bile ol-

.... , 1 ·ı 'l 
ltrini mı Yon rublenin dolgun deste. 
f 1. herkes b" k · aıı;;at d ır ·ere elınc almak istiyor l . ed . 
aıı kit esınden ) ahut baba!;ından ka-
ttıu~ .,:P.lan satacak adam, gozlcri dön· 

·• ....:Yır 'l · ...., l>a cı crı dabrıtmak istiyor: 
......_ p ralara dokunmayın!.. 

aralar ·· \'an muzaycdeyc dahil dei:ril ı 
to 11lldan b' n ton, u ı~ ba, uzanıyor, sarışın, 
' ters Çan bır çocuk; c;on ihtarı tama. 

........ nen anıamı<j, cömert, fılicenab: 
Son hep ine be; kuruş veririm! 
~d ra b~a dö -
1._ Itrtrı nuror, çıplak ayaklarını 
'Gl}ı ecı1• • taı:larrna biraz daha basarak l 

~Or• ....... ~ . 
lilyon 

er olurum be ağabey' .• 

R. Ekrem KOÇU 

HABER - j\Qanı noetaSJ 

= ... --- ·········---, 
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Çekoslovakya işini 
En igi bir suretle halledecek şekil hangisidir ? 

DUnyunw en bil. 
yük siyruıi muhar
rl rl crindcn I>fycr 
Dominlk son se • 
nelerde bU t U n 
A\•ropa)ı alika -
l:ındıran Çekoslo-
vak mesel hıI fev
kalAde güzel tah
lil eden blr makale 
yazmr'5f11'. Bo mn. 
knle~i tercüme e -
diyoruz-

• • • 
Çekler ve 
Almanlar 

Rudolf Hess, 
Stottir.'de söyle -
eliği nutukta, Çe-
koslo\-akYanm ha-
kiki bir mevcudiye-
ti olmadığını, bu devletin "Versay mua
hedesi ynlaniyle,, dökülerek meydana 
getirildiğini ve binaenaleyh Avrupa için 
bir tehlike olduğunu söyledi. 

Hakikatte, Rudolf Hess'in ve diğer 

ba.§knlarmm bu tnbriklerinln sebebi. Al. 
mnnyanın §3.I'k cenubu A vrupasına doğ
ru ilerlemek istemesidir. Fakat bu, ay
ni zamanda birçok milletlerden mlirek
keb, ve binaP.naleyh federalizme doğru 
gitmesi icab eden bir devlettir. Fakat 
ırk, dil, sanat, yaşamak ve devam etmek 
iradesi ve nihayet, tarihinin geni§liği ha 
kunmdan Bohemya, bir hakikattir. Ve 
bu hıı.kikatin önUnde hiçbir fena filoin 
hi.ı:bir kıymeti yoktur. 

Günün birinde Alman işçileri, tepeleri 
aşmışlar ve yaylii. Uzerinde yerloşmi§ • 
lerdir. SildeUer bunlardır. Senelerden -
beri bumda yerleştikleri için şimdi ken
di evlerinde sayılırlar. Bunu kimse inkar 
ebniyor. Fakat ne de olsa, yalnız Çekle
rin, ve kendilerinden tanıarniyle hariç 

alan büyü h · fımet merkezi Pragm 
karşıSlnclıı. zay1! bir akalliycttir. 

Henhıyn partisi 
Dahası var. Şimdilik gerilemektedir . 

Jer de. SUdet memleketinde yapılan se
çimin bi~e verdiği ilk ders budur. Südet 
memleketi slavlım ccrmenle§IIlek iste
memekte; bilakis Almanlardan daha çok 
evlat sahibi olan bunlar günden güne 
geni~lcmektedirler. Zaten sUdet hareke
tinin men§ei de bu gerileme değil mi 
dir? Eğer Çekler ~1rmi sene hareketle
rinde sorbC'st knlsalar, Bobemyada Cer
menliğin en asgari haddine ineceği şüp
hesizdir. 

Demek Boh!.'myada Cennenlik gerile. 
mektc, fakat Alman muhitinde Henlayn 
kazanmaktadır. Almanca konuşan in.san
ların yüzde 80 - 85 i kendisine bağlan
mıştır. Niçin şaşmnh? Almanyanm ver
diği misal meydandadır. Ve sonra sos
yal - demokrasinin ehemmiyeti orta Av
rupada yavaş yavaş azalmakta, ve gene, 
orta A vnıpnda bunun totaliter fikirlerin 
zaferi ile izah edince, cntellektüel, ahl!
ki, maddi büyük felaketlerin mengei ol
duğu anlaşılmaktadır. Katolikler, buna 
bir mfmi teşkil edebilirdi. Avusturya pa
paslarmın fmtiyazlan, ve başlıca merkez
lerinden biri Pragda bulunan masonluk 
bunu sUrUkledl götürdü. 

Komünistler daha az mukavemet et -
tiler. Bunların kiltle halinde Henlayn 
partisine iltihnk ettiklerini, ve bu su
retle partinin, çok sosyaliznn bir man
znra altında Alman nanyonal sosyalizmi
nin solunda yer aldığını söylüyorlar . 

Mubtariyetçi Slo\?aklar 
Demek Çekoslovak devletinin kadro . 

su içinde, kuvvetli ve mücadeleci bir 
Cermen unsuru bahis mevzuudur. Diğer 
taraftan şark cenubunda rol oynıyan bir 
başka unsur da, Slovnk muhtariyetçile -
rldlr. Bu parti, monsnyör Hlinkanm i
daresi altında Slovakların üçte birinden 
fazlasını tophyabi~se de gene mu -
him mevkiler elde etmiştir. 

Mesele mühimdir: çünkü Çekler, Al
man, Slovak, RUten, Macar ve Polonyalı 
unsurlarının birleşmeleriyle akalliyette 
kalabilirler. Netekim Çekoslovakyada 15 
milyon halkın içinde ancak 7 milyon Çek 
sayılabilmektedir. Fakat, Almanların 
yüzdo 15-20 si Henlaynla birle§mişler. 

Va~aın: Piyer Dorninik 

Ç'cko lo\·nlı.ynnm bir hn.rlta~ı .•• 

ve Slovakların yüzde 66 Sl mubtarlyet
çilere iltihak etmeml§lerdir. BugUnkU 
birleşik şekil altlnda devletin muhafaza
sını istiyen nüfus 9 milyondan fazladır. 
Federalizmi ve b:ızı ahvalde ayrılığı isti
yenler, südetler içinde Henlayn partisi, 
Slovakyada monsenyör Hlinka partisi, 
bir milyon Macar, RUtenler, ve nihayet 
80.000 Polonyaltdan ibarettir. 

{RUtcnlerin de başka yerde Çekoslo" 
vakyadaki emniyeti bulup bulamıyacak. 
lan suale değer.) Bu balrnndan seçim, 
sade Çek olmıyan fakat kuvvetli bir hU
kfımete ve iyi bir orduya dayanan ve 
sadece Çekoslovaklardan mUrekkep bir 
blok meydana getirerek, devleti kuv -
veUendinniştfr. 

Federalizm 
Bununla beraber Çekoslovak devleti -

nin vaziyetinin müşkUl olduğu açıktır. 
Alman meselesi, Leh meselesi, Macar 
meselesi gibi hem dahlli, hem de harici 
üç zorluk vardır. Slovak meselesi, ve 

Rilten meselesi sadece dabilidirler. Bu
na gayet ciddi bir mesele olan stratejik 
meseleyi ve gittikçe fazlal~an ekono
mik zorlukları ilave ebnek l!i.zmıdır. Çe
koslovakyanın bilhassa Almanya. ile ti
caret yaptığı ve bir deroceye kadar Al
manların ellerinde olduğu gözönilne alı
nırsa bu zorluklar daha iyi anlaşıltr. 

Bu vaziyet dahilinde Çekoslovakya, 
harbi bertaraf ederek lstiklfilinl muha. 
faza etm~k mecburiyetindedir. Zaten bir 
hnrbten do hiçbir §ey kazanacağı yoktur. 
Fakat buna nasıl varmalı? Bnunn bir 
metodu, federalizme ve Almanya ile an
laşmağa atılmaktadır. lkincl metod, a -
kalliyetler için herhangi bir fedakarlık 
yapmağı reddetmek, ve garb devletleri
le, ve Rusya ile anlaşarak, Alman ge -
nişlemesinin karşısında bir mania himıe
tini görmektir. 

UçilncU bir mctod da, bir taraftan a -
kalliyetleri memnun ederek, diğer taraf
tan Almanya ile münasebetleri kesmi • 
yerok, fakat onun da menfaati ve esas
lı olmadım devleti korumaktır. 

Birjnci metod 
Çek flori gelenleri, birinci 'metodun 

tehlikesini çok iyi hissediyorlar. Alman. 
larm, Slo\'aklann, Macarların, Rütenle
rin, Lehlilerin muhtariyetini tanımak , 
memleketin dağılmasına yol açmak de
mektir. Bu milletlerden herbirlnin ken
disine mahsus idaresi, polisi, ordusu ol-

duğu gUn Çekoslovak devleti mevcut ol
mıyacnktır. Evvela hiçbir- askeri kuvvet 
kalmıyacak, sonra dış politika plAnı üze
rinde hiçbir manevra hilrrlyeti elde bu
lunmıyacaktır. Almanya ile anla~ak, fe 
lı1kctlf neticeler doğuracaktır. Evvela ik

tısaden. Çünkü Çekoslovakya, Alman o
tarşlsi altına girmcğe mecbur kalacak. 
tır. Sonra siyascten. Çekoslovakya Al " 
manyanm olinde bir oyun taşından baş
ka bir şdy olmıyacaktır. Dahası var: Al
manya onu, şark - cenubundaki ntlfuzu
nu fazlalaştırmak hususunda kullana" 
caktır. Demek birinci metod felfiltetlere 

yol açacaktır. Zaten Çekoslovakya da bu 
fikri ileri silrenler, yalnız Henlayn par
tisi ve muhtarlyetçi Mncarlardır. Muh
tariyetçi Polonyalılar, Polonyanın çekin
diği gibi Almanyadan da çekinmektedir. 
ler. Ve Bratlsla\''R l!!eçimleıinde Alman
larla ve Macarlarla beraber yürüme.sine 

rağmen monsen -
yör Hlinka, eski 
Macar boyundunı -
ğunun, Çek boyun
duruğundan daha 
sert olduğunu unut 
mamıştll". 

ikinci metod 
İkinci metod bu 

gün sadece tehli -
kedir. Zaten ou 
metod Prag hUkn -
metinin 1919 dan • 
beri takib ettiği 

metodudur. Bu me
toda gro Çokoslo -
vak ya, kuvvetli 
müttefikler tara -
fmdan tutulacak ve 
bilhassa onun ya
nında kuvvetli, mağ 

rur, mllitarist, emperyalist bir Almnnya 
bulunmıyncaktır. 1933 de Hitler iktidar 
mcvkiine geldiği zaman bu metodun 
mnhzurlan söylendi, ve geçen mıırtta 

Anşlus yapıldığı zaman tamamiyle ter

kodildi 
Küçük antant buna bir şey diyemez. 

O ancak kağıt UstUnde meYcuttur. 
Çek • Sovyct anla§ması da buna bir 

çare olamaz. Çünkil Sovyetlerin ne Çe
koslovakya ile ne de Almanya ile müşte
rek hudutları yoktur. Sonra garb dev -
Ietıeri, silahlanma bahsinde gecikmiş ol
malarından İspanyol harbinin uzamasın. 
dan, Fransız - İtalyan mUcadelesinden 
ve Roma ile Londra arasındaki anlaşma
ya rağmen İngiliz - İtalyan mücadele -
sinden dolayı sıkmWı bir vaziyettedir
ler. 

Bu ikinci metod tamaıniyle tatbik edi
lirse zaten harbi doğurur. Çekoslovak -
lar böyle bir harbin sade kendileri için 
değil, ayni zamanda Avrupa için de bir 
felaket olacağını bilmektedirler. 

Oçiioeü metod 
UçUncü metod kalıyor: bu metod bu

gün Çekoslo\'ak de\'let adamlarmm ta" 
klb ettikleri metoddur. Bu metodda 
devletin bünyesini bozmadan aka.lllyet • 
lere fmtiyru:lar vermek bahis mevzuu -
dur. Londra ve Parlııle teması muhafa
za etınok bahis me\T.:udur. Çekoslovılk
yanm Sovyet Rusyanm ücrcW nSkeıi ol
duğu hissini vermeden, Çek - Sovyet an
laşmasını bozmamak Almanya ile her 
tUrlU hfi.disenin önüne geçmek lazımdır. 
Mnntık odur kl, eğer Çek devlet a. -

damlarının önünde kfıfi zaman varsa bu 
metodun muvnffak olması lfµımdır. A -
caba onların zamanı var mı? Hor §eyi 
Alman yJmnmdarlarmın ve dUşUncc.lcri
nln ne olduğunu bilmeğe bağlıdır. Bun. 
lar Sildet meselesini bir mesele mi yok
sa bir behnne olarak mı telakki ediyor
lar? Eğer bunlar, onu bir mesele telak
ki ediyorlarsa, Çeklerin ve SUdetıerin 

gUnUn birlndo bir mUşterek anlaşma ne 
işi ha11etmelerinden memnun olmııhdır
lar. Eğer bunu bir vesile telakki edi
yorlarsa, o zaman bunu Çekoslovakyayı 
parçnlı:.mnk için bir vesile olarak ele ala
caklardır. 

Fakat Alman ileri gelenlerinin ne dil
§UndUklerln i bizo kim söyliyebilir? 

Tayyörle gtyllcn ~ık bir ~apka. Fari fc 
son glinlcrdc ynpılruı at yarı~lnrında 

görUlen yilzlcrco §apka ınodell itinde 
en güzcJI olduğunu söylüyorlar. Bir $!r
kck ırıapka.sınr anthrnn b~lmlnc YC sa
deliğine rağmen fiapkanm kenannda 

geni§ bir tul vardır 

5 

ŞelJfanla 
evlenen 
kız! 

M ~ $> it;) rdJ ır 
sn ını n (f'IQ)SJ~ 

rnlcSl$D0 @U~lYı ? 
Oleceğı ni bir gün evvelden 
haber veı mış ! 

BUtUn orta Avrupa, şeytanla evlenen 
sihirbaz çingene kızının ölüm haberini 
nlmıştır.... Pojna ismiyle tanınmış olan 
bu çingene "kızı,. bugün 99 yaşınclıı. ola
rak ölmilş bulunuyor. 

rojnn hakkında. yan efsane, yarı ha
kikat bir hikaye anlatırlar. Yalnız, bu 
hikayeyi nakletmeden evvel şunu söyli. 
yelim ki, orta Avrupa memleketleri çin
gene kadınlnnnın en fazla esrarengiz 
kimseler olarak tanındığı ve yan şey _ 
tan, yan peri s::ıyıldıklan bir yerilir. 

Denilebilir ki orada sihirbazlar daima 
mevcuttur ve hfı.la halk arasında büyük 
bir nilfuza sahiptir. 

İşte, Pojna, asıl ismiyle Zora Laka
toz da bu sihirbaz ~lngenelerocn biriy
di. Onun hikuyesi ta gençliğinde başlı· 
yor: 

Zora çok giizel bir çingene kIZidır. 

Macaristnnm hiç bir §ehri yoktur ki, on
dan bahsedilmesin. Bir çok asilzade Ma· 
car gençleri kendisine aşık olmuşlar ve 
onunla evlenmek istemişlerdir. 

Fakat Zora, güzel Pojna bunların hop.. 
sini reddebniş ve daha yirmi ya§mcb l· 
ken, ora hnlkmın tfıbirlyle söyliyelim, 
eeytanla ('\'l"nmiştlr ... 

Pojna §e;1nnh ovlendi, denilmesine 
sebep kwn .sihirbaz olmasıdır. Esasen 
falcılık, oyunculuk gibi ırkına has "Mes. 
leklere,, dnhn evvelden girmiş olan bu 
kız,5eytanla evlendikten, yani i;i saat· 
te olsunlara karıştıktan sonra sihJrbaz
lığa, bliyilcülüğc, lifürükçülğc başlamış
trr. 

Çingene kızı, halle arasında nüfuzu
nu arttırmış ve para kazanmak için uy· 

durduğu bn kunıadığa ~f kimseler \t~n 
mı§ ve onda hakikaten btlyük bir sihir
baz kuvveti olduğuna inanarak biltün 
dertlerinde kendisine koşmu§lardır. 

Macaristanın bu sihirbaz çingenesi, on 
dn~ sonra bUtün Aşıklarını felakete sli
rUklemiş, kendisine yaklaşmak istiycn
lerin hepsi bu rıeytan knrmm hı§Dlma 
uğramıştır ... 

Pojna, bundan elli sone kadar evvel 
yüzUnU diğer hayranlarına da göstorme
mcğe karar vermiş ve Peks dvarmda. 
Y~illik ormanı denilen yerde kUçUk bir 
kulübeye çekilmiştir • 

Ondan sonra sihirbnz kadın kendisin
den deva umanlan bile bin bir mUşkU .. 
lll.tla kabul etıneğe başlamıştır. Bir çok• 
lan, büyilk tehlikele ri, hattfı ölümü bile 
gözlerine alarak onu görmeğe gene git.. 
mişlerdir. 

Dağ başında inzivaya çekilmiş olan 
çingene kansı, ziyaretçilerini ancak ge
ce kabul ederdi. 

Yalnız, kulllbesine gidecek olanların 

Clller!no bir ynğ k:ındili nlmalan 13.ı.ı:m

dr. Aksi takdirde kulübenin kapısında 
beklemekte olan ( !) şt'ytan onları bir 
tokatln yere seı:cr ve öbür dilnyaya gön 
derirdi .•• 

Seneler geçiyor, fnknt sihirbaz Macar 
!ar tarafından unutulmuyordu. Onun :;il
zUnden ileri gelen felake tler Uzerine ni
hayet Macar hUkO.m!.'tl Pojna'nın tevki· 
fine ve sihirbazlık cürmü ile mahkumi-

' yetine karar vermişti. Fakat en sıkı ta· 
kfplere mğmcn, "sihirbaz ;kadın,, her 
defasında jandnrmalarm elinden kaçma 
ya muvaffak olmuş ve bir tUrlil ele geç 
ınemiştlr ... 

Bu da haikı Pojnn,nm sihirbaz olduğu 
mı bir kere dahıı inandırmıştll' ... 

Nihayet bir gün Pojna'mn, kendisine 
en yakın bulduğu kimseleri yama ça
ğırdığı ve onlara ynkmda öleceğini ha
ber verdiği duyuluyor Sihirbaz kadın on 
lara: 

- Yarın öl~ceğim, dem.iştir. Ölece
ğimi biliyorum, çünkü sahibim olan §ey. 
tan bunu b:ına söyledi ... Herkese Mkim 
olan o, en nihayet beni de ölilme sn
rüklü.ror .. 

"I)' yolda giderken ayağnna bir at 
nal~ı......Aynğun yarıldı .. Şimdi has
tayım. ~eytnn. ölilmü bana bu at nalı ne 

'(Devamı 15 incide); ., 
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Birkaç gündür burada bekledikleri du. Maydosda 7 yaşında bulunduğu ta. 

renksiz yüzlerinden anla~ılan 3 mahpus rihten itibaren hayatını hatırlıyordu. 

da merakla yenı gelenlerı seyre başlamış- l\ fay dosun şimal mahrecinde, köyün 
Jardı. Gedikli yanlarma sokulunca bu me bostanlarından birinde, iki dönüm kadar 
rak saikasile ona yer gösterdiler, Şarl Ka bahçe Hamparsun isminde yaşlı bir bah· 
po, genç bir kadın ile iki Ermeni muha. çıvanın yanında bulunuyordu. 
cirin arasında toprağın üzerine oturdu. Bahçıvanın kansı Aksabet dudu adlı 

Eskiler, yanlarına gelen çavu~a türkçe : ihtiyar bir kadındı. 
- Hoş geldin! Zeynep onların elinde büyümüştü. Fa. 
Dediler; bundan bir şey anlamıyan kat bir gün olsun ne ihtiyar bahçıvanın 

Kapo, bön bön yüzlerine baktı: evvelki- ne de karısının, ebeveynini öğrenmek İ-
Jer e} işaretile birlikte sözlerini tekrarla. çin 7..eynebin sorduğu suallere cernp rer-
yınca anladı: kendi dili ile cevap verdi : diği görülmemişti. 

Esirler fransızcadan başka dil bilmi. Onun burada bulunuşu bir c:;ır gibi sak 
yorlardı. Muhacirler de türkçe ve erme. !anıyordu. Küçücük yaşında. şefkate 

nice konuc:;abilıyorlardı . Onun için, ge- en muhtaç zamanında Zeynep ana baba 
dikli ile üç mahpus muhacir arasındaki ihtimamından uzak yaşamış. bu yaşlı 
konuşma epey gülünç oldu. Ermeni aile 'inin yanında, yaşmdan bü. 

Önceleri dil yoklamasile geçirilen bir. yüklere mahsus işlerde çalıştırılmıştı. 0-
kaç dakikadan sonra işaretlerden başka nu, ev hizmetlerinden başka boş zaman· 
\"astta ile anlaşamıyacaklarım kestiren lannda bahçe işlerinde de kullanırlardı. 
ŞarJ Kapo, bir deneme yaptı .. Otekiler Büyük harp patladığı sıralarda 7~y. 

de işaretle buna cevap verdiler. lşaretleş- nep 16 yaşlarında kadar vardı. Köy mu. 
me yava, ym•aş ilerledi. Ç.Ok geçmeden hitinde, Boğazın saf ,.e temiz havasile 
muhacirlerle esir Fransız bahriye çavuşu gcli~n vücudu onu 20 ya<;ında ı;ı;österi

anlaşmağa başladılar. yor, olgun, i5tiha gıcıklayan bir meyva 
ŞarJ Ka po kendilerinin nasıl ele geç. giizelliği ile gözlerde ve gönüllerde yer 

tiklerini bunlara anlattı. Onların burada bırakıyordu. 
ne beklediklerini sordu. I şte anlaşmanın Zeynebin babalığı ihtiyar bahçıvan 

güçlüğü burada kendini gösterdi. Hamparsumun Çanakkalede bir kardeşi 
lki erkek muhacir bir türlü meramla. vardı.Orada murabahacıhk eden ve sarraf 

rmr ŞarJ Kapoya anlatamadılar .. Zeynep 
birçok uğraştı.. Nafile yere yoruldu 

Fransız çavu~ bir türlü bunların muha
cir olduklarım anlamıyor, anlayamıyor
du. 

Gün kararırken esirlere yemek verildi. 
Sabahtanberi binbir korku içinde Türk 
güllelerinin arasnıda bocalayan, nihayet 
eo;ir olan mürettebatta yemek yiyecek 
hal yoktu. İçlerinden bir kaçı birer iki~r 
lokma ·aldılar. Sonra hepsi gelişi güzel 
yerlere uzanarak derin bir uykuya daldı
lar. 
Şarl Kapo geç vakte kadar yeni tanı~tı 

ğı muhacirlerin arasında oturdu. Yeme
ğini onlarla beraber yedi. Gediklinin ne. 
dense bir türlü uykusu gelmiyor, canı u. 
yumak istemiyordu. Birçok esnedikten 
sonra toprağın üzerine serilmiş battaniye 
lerin üzerine uzanan iki Ermeni de uy
kuya dalınca, önünde dolaşan çifte Türk 
nöbetçilerile Zeynep denen genç kadın 
bir de gedikliden başka uyanık kalmadı. 
Gedikli ile Zeynep i~retlerle bile hayli 
anlaşmışlardı. 

Saat 24 ü vururken h!ll§. yatma}•an bu 
iki mahpus. kapının üstündeki delikten 
bakan nöbetçinin gözüne ilişti. Bunların 
uyanıklrğını fesat kurmalarına hamleden 
er, delikten seslendi: 

- Hey .. Ne yatmıyorsunuz siz? 
Şarl Kapo bu özü anlamamıştı .. Fa. 

kat gerek nöbetçinin sesindeki eda, gerek 
yanındaki kadının telaşlı cevap verışı, 

yatmadrklannm sebebini araştırmak ol
duğunu gedikliye anlatmış. Şarl Kapo 
hemen olduğu yere uzanmıştı. 

Zeynep nöbetçinin sorgusuna acele ce. 
vap yetiştirdi: 

- Rütııbctten uykum kaçtı da .. 
- O esirle ne konuşuyorsunuz? 
-Hiç! 
- Nasıl hiç! 
- Şuradan buradan, dereden tepeden 

konuşuyor, dertleşi}orduk? 

- Biribirinizin dilinden anlıyor mu. 
sunuz? 

- Yok, anlamıyoruz! Ama işaretle an. 
}aşıyorduk! 

- Neyse yeter artık .. Zıbar da uyu, 
yarın sabah yolculuk var!.. Hazırlan!. 

Son cümle Zeynebin aklını başına ge
tirdi. Demek yarın sabah se\"kediliyorlar 
dı. 

Bu. onun ikinci sürülü~ü olacaktı. 

Genç kadın derin bir düşünceye daldı. 

Olduğu yere uzandı, gözlerini yumdu. 
Fakat uyumadı, kendini bildiği andan 
111 dakikaya kadar başından geçenleri 
tıpkı bir film seyreder gibi gözlerinden 
geçircfl.: 
Anasını tanınıyor, babasını bilmiyor. 

ismile geçinen bu adamın, hacı Mirat a. 
ğanm, Artin adlı genç irisi delikanlı oğ-

lu, amcasının bahçesine gelip gittikçe 
Zcyneple tanışmış iki genç bu kimsesiz. 

ıssız muhitte gem tanımayan gönüllerini 
Se\·ginin deli rili:g§.rına kapıp koyuvermiş 
terdi. 

Tam bu sıralarda büyük harp patlak 
vermişti. Askerlik çağma yeni giren Ar
tin ilk ağızda çağrılmış, babası sarraf 
.Miradm uğraşmaları sayesinde Çanakka 
le hastanesinde yerleşmiş, askerliğinin 

ilk senesini burada yapmıştl. Boğaz mu. 
harebeleri kızıstığı sıralarda Maydostan 
Çanakkaleye taşınan halk arasında ihti. 
yar Hamparsumla karısı Aksabet de bu· 
lunuyor, bunlar Haci Miratın evine yer. 
leşmeğe gidiyorlardı. 

Zeynep köydeki kulübesinde, sakin mu 
bitinden ayrılmasına önce üzülmüş, fa. 
kat bu suretle Artine daha yakın olaca
ğını düşününce bu \"aziyeti daha cazip 
bulmuştu. 

Zeynebin Çanakkaleye gelişi. amcası. 

nm yanına yerleşmesi, Artine hiç yara. 
madı. 

Zeynebin" bir iki .defa hastane bayırın· 
da Artinle buluşması etrafın dedikodu 
me\·zuu oldu .. Artinin arkadaşları. hasta 

nedeki diğer hizmet neferleri çabucak bu 
nu dillerine doladılar. Bakla ıslarunıyan 
ağızlarda bu havadis süratle yayıldı. Her 
kes biribirine: 

- Gördün mü? diyorlardı; Artin en. 
fes bir Türk kızı yakalamış! 

Ünceleri Zeynebin aslını bilmiyenler 
bunu dağdağalandırmakta biribirlerile 
yan~ girişmi~ler, etrafa yaymakta rekor 
kırmağa çalışmışlardı. 

Hastanenin hizmet bölüğündeki gedik 

ti başçavuş bu işi çabucak haber aldı. Ar
tini çağırdı, ona sordu: 

- Artin! 

- Buyur başçavuş! 

- Sana hergün bir kız geliyormu~ bu· 
raya, konu~uyormuşsunuz. Öyle mi? 

Artin gafil gafil Ce\'aP Yerdi: 
- Evet başçavuş! 

- Kimdir bu kız? 

- Amcamın evlatlığı!.. 

Başçavuş Artinin yalan söylediğini 

zannetti. Birdenbire öfkelendi. Masası. 

nın başından kalktı, önünde saygı vazi. 
yetinde duran delikanlıya ~kuldu. Sesi· 
nin bütün dehşelile gümbürder gibi hay. 
kırdı: 

- Yalan söyleme karata .. Nereden am
canın evlatlığı oluyormuş ... Kız Ermeni 
değilmiş ki! 

(De,ıamı var) 
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iyi ve te miz suya 
kavuşu yor 

Elektrik tesisiıtı yeni baştan 
ıslah ve tevsi ediliyor 

Aydın, (Hususi) -İki yıldırfaaliyet· 
te bulunan Elektrik tesisatı 120 beygir 
kuvvetinde (Roston) marka gazozen 
motöryle müteharriktir. Fakat bu mo
tör:.in istihsal ettiği cereyan şehrin ih· 
tiyacının ancak üçte birini kaişılıyama· 
dığmdan Belediyemiz fabrikayı 240 bey 
gir kuvvetinde ikinci bir motörle takvi
yeyi ve şebekeyi de şehrin en uç yerle· 
rini aydınlatacak ve bütün sanayi mü • 
esseselerine cereyan verecek şekilde ge
nişletmeği kararlaştırmış, buna göre ye
ni bir proje yaptırmıştır. Motörü, binası 
tesisatı ve muhavvile merkezleriyle bir
likte 75 bin liraya mal olacaktır. Bele· 
diyenin bu iş için hazır on 'beş bin lirası 
vardır. Mütebaki parayı temin ve ala -
kadar makamlarla temas etmek üzere 
belediye reisimiz Ankaraya gitmiştir. 

Eğer bu yıl 7 5 bin liralık tesisat yap
tırılama:sa, otuz bin liraya mal olacak 
olan motörle, motör konulacak bina he· 
men yapılacaktır. 

Belediyenin bu teşebbüaı:i çok mü -
himdir. Çünkü bugün mevcut aboneler, 
motörün istihsal ettiği cereyam tama
men harcamakta, mevcut şebeke üzerin 
de bulunan ve yeniden abone istiyenlere 
cereyan verilememektedir. 

Su ışi 

Aydının sıhhi ve temiz suyu Haftis 
şirketine verilmiş ve üç ay evvel te5isat 
ve inşaata başlanmıştrr. 

Mecradan top yatağındaki rezuvvara 
kadar olan kısma boruları döşenmiştir. 
Yalnız ibu ktsım üzerinde daha çok taz
yik yapacak k-:içük bir kısım vardır ki, 
bu krsma çelik boru döşenmesi muvafık 
görülmüştür ve Avrupaya ısmarlanmış 
tır. 

Bu çelik borularla şehir şebekesi bo-

ruları da lzmire gelmiştir. Bu hafta 
içinde Aydına getirilecek bunların da 
döşenmek ameliyesine başlanacaktır. 

Top yatağına yaptırılan Rezuvvar 
bitirilmiştir. Teşrih havuzu ile baraj 
ve şehir şebekesinin de Eylfil sonuna 

kadar bitirileceği kuvvetle ümit olunu
yor. Aydın, Cumhuriyetin on beşinci 

yıldönümü bayramın.da temiz bol ve sıh
hi suyuna kavuşacaktır. Evlerine su ala 
caklann tesisat malzemeleriyle saatleri 
için belediye Haftis şirketiyle müzake
rededir. 

Fakir halkın ihtiyacı için de belediye 
şehrin muhtelif yerlerine 23 çeşme ko
yacaktır. 

Eİektrik ve su gibi şehrin birçok ih· 
tiyaçlan için de tahsisat ayrılmıştır. 

Su boruları döşenmesinden açılacak 
döşemeler yaptırılacak, şehir sokakların 

tesviyei türabiyesine asri mearzlık inşa· 
atına ve parkın islahına devam olunacak 
tır. 

Sıhhi sebeplerden kapatılan hanlara 
örnek olmak tizere belediye hanı sıhhi 
bir surette yaptırılacaktır. 

Şehir temizlik amele kadrosu geniş 

Jetilecek, yeniden beş araba daha alına
rak araba sayısı arttırılacaktır, 

Torbıt h'dft 

Yerden iyi bir 
su fışkırdı 

Torbalı, (Hususi) - Göklere yükse
len çamlıklan, zUmrUk gibi yeşillikleri 

ve pazarıyla meşhur olan kazamızda da 
biraz geç olmakla beraber bUyUk bir kal
kınma hareketi başlamıştır. 

Kurunuvustadan kalma pazar yeri 
modern bir hale getirilmiş, yeni lokan
talar, oteller ve parklar ya.pıbnıştır. 

Torbalılılarm bu çalışmasını tabiat da 
pek beğenmiş olacak ki, bir tek akar ıu- I 
yu bulunmadığı halde dedelerlml.zin bU

yük emekleriyle meydana geldiği anla • I 
eılan ve şimdiye kadar toprağın altında 
gömülü kalarak kimse ta.rafından bilin • ) 
miyen bir mcnba suyu son günlerde pat- j 
lak vermiştir ve belediye bu suyun t.ah- ı 

lilini yaptırmakta, menbamı araştırmak
tadır. 

Cenupta 

Antepte plAn, su 
elektrik işleri 

Nafıa Vekaleti Antep Elektrik 
ve 

Şirketile müzakereye girişti 
Ağustosun on beşinde i y i ve tprntı 
su tesisatı bitfrllf yor - ~ebrlll 
lmor plAnı lastik edildl 

Bir ay sonra temiz ve bol su, bol 1şıla 
Gaziantep (Hususi) - Mimar Yan.. 

sen tarafından hazırlanan ve Nafia ve
kaletince burada tetkik ettirilen şehir 
imar planı projesinin tasdiki yapılmış 

ve plan ~hrimize gelmiştır. Nafia veka. 
leti planın heyeti umumiyesini iyi bul
muş ve yalnız bazı noktalarda tadilat 
istemiştir. Bu tadilatın en mühimmi hü
kCımet civarının modern bir ı;ehre yakışa
cak bir ~kilde değiştirilmesidir. Yansen 
hükfunet binalarının yapılacağı yerlerde, 
Atatürk parkı üzerinde daha fazla me~
gul olacak, buraya kurulacak resmi ve 
hususi binaların ve Atatürk parkının 

teferrüatı planını hazırlıyacaktır. 

Elektrik tesisatının belediyeye devri için 
Nafia vekaleti ile şirket arasında yakında 
müzakerelere başlanacaktır.Kilovat mü

zakerelere başlanacaktır. Kilovat fiyatı 
ihtilafı da bu müzakere sırac:;ında hallo. 
lunacaktır. Tesi~tın belediyeye devri 
müzakerelerinin birkaç hafta içinde biti· 
rileceği umuluyor. Kömürle çalı~n elek· 
trik motörlerinin Dizel motörlerile tebdi· , 

kavuşacak olan "Antepten bir göriirıiiŞ 

1i kararlaştırılmıştır. Motörler tebdi~ ~ 
dikten sonra sık sık vukubulan eleKU .. 
arızalan nihayete erecektir. Motörler ter 
sisat belediyeye geçtikten sonra beledi>+ 
ce değiştirilecektir. 

Su teşisatının 15 ağustosa kadar bi~ 
mesi için şirketten kati vaat alı~;~ 
Şehir dahili tesisattan başka şirket ıor 
ve yeni mezarlığa da su verecektir. _:ıl 

Şehirde gelip gidişi güçleştiren, ve9r 
nakliyenin SC}TÜseferini durduran ve 91' 
sıra müessif kazalara da sebebiyet ver! 
su hendeklerinin açılı~mdan itibaren" 
tı gün içinde behemehal kapatıl~ası f 
rarlaştmlmı~ ve şirket ona göre terti~ 
almıştır. 

Evlere ven1ecek suların fiyatım t~ 
etmek üzere yakında şehir meclisi f; 
kala.de olarak toplanacaktır. Evlere 

ton hesabile verilecek şehir meclisi~ 
başına parayı tesbit edecektir. Fiyat! .A 
halka ucuz su temini maksadile asS" 
bir tarifeye bağlanması düşünülüy~ 

Kayseride ve kazalarında 
başarılan yeni imar işleri 

- --- fnce~u kaza.c;mda y~n1 

Kayseri, (Hususi) - Kayserinin otuz 
beş kilometre uzaklığında demiryolu ü

zerinde çok eski tarihi bir kasaba olan 
İncesu kaza merkezinde mUceddeden za
rif bir belediye binası inşa edilmiştir. 

Kayseride asri bir kabristan inşasına 
başlanmıştır. Afyon Karahisar vilaye
tindeki asri kabristan planı aynen tatbik 
edilmek üzere tesisata girişilmiştir. 

yapılan belediye dalrc!il ;' 

Kayserinin yakınında bulunan 11 tt' 
Alp köyündeki madensuyunun fenıı1_,J 
sisatla akıtılma"ı temin edilmiş "e ~ 
mevkide bir de banyo havuzu inŞ 

başlanılmıştır. ~ 

Bu ayın dokuzuncu giinil Maraf ,er 
kevinden ve öğretmenlerden ınU ~, 
kep otuz kişilik bir kafile kara yol 
dan Kayseriye gelmişlerdir. _A 

Açıldı 

Cennet Köşkü Taksıoı 
edebiliraiııİ:e 
Meşrubatı 

Numaralı masalannızı telefonla angaje 
Nişan, düğün için müsait fartlarla verilir. 
mız ucuzdur. 

••••• Taksim Abide kar§ısı ••• 
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ffARER - Msam pmta11 = 
En yüksek dağa çıkma teşebbüsü gene muvaffakiyetsizlikle neticelendi 

A_yı ada nı 
Everest'e y enildi 

Everest tepesi, Tlbetıııerce mukaddes 
bir mabut sayılır; onun üzerine çıkabll
mek ıçın mabudun iznini armak ıazımdır 

Yazan: VERNON HAHl'EL 1' f , ~»Al 
1 ..... ti 

..,;. lteren1n en tanmmr, siyasi mo· 
d rl rlnden Venon Bartlett, Lon-

gal etliği vakit ö~le bir petrol buhranı 
başgösterml§tir ki, Munihteki ve hu • 
dutlara ~ akm yerlerdeki husuıl otomo
biller günlerce benzinsiz kalmı,.lardır. 

;:4- t•kaa mecmualardan birbıe 
~ n harb olmryacs.k? .. baıthğl al· 

bir J'Uı :rv.arak A \Tapanın bo Alman gazeteleri bakır ve saır ltizumlu 
~ \"a'Zlycttnı kendi görüt za\iye. madenlerinin kıtlığından şikayet edıp 
ıı::; talıllle çalışmıştır. Harb kor- durmaktadırlar. BuyUk bir Alman gene
iat.._ an Avrnpadan ozaklaşbğmı an- rali daha geçenlerde bır harbin ekmek , 
._ ve meraklı bir mc\"ZU te,klt e- vestkasiY.le bitebileceğini, takat hiçbir 
ltlı: bu Y&D)'1 ktultarak nakledlyo- zaman ekmek v ikasi) le başlıyamı)a • 

cağını söylememiş miydi., Ru §Prait al· 

~beatı kJ Her HlUer zeki bir a- tmda Almanya harb yapabilfr mi! yapsa 
ı._ ..:un Orıurı politika llemlnde kendine bile kazanabilir, ve bu gUnkU liderleri 

' ert vardır. Meseli. ailrprizlerl f aşla kalabillr mi? 
'-'· "1a CUınartesi gunlt>ri ortaya çıkar • Avrupada yakın bir zamanda harb o • 
'llt ı... ... ~ halk llzerindekl psikolojik le- lup olmıyacağmı tetkik eedrken eon za. 
~ -.ıttlr: Cumartesi gftnlert balkm manlarda en fazla patırtılara sebeb olan 
._ Polt l!(l\dan ~ka ıt>yler ltgal e. Almanya ı ilk olarak ele aldık. Haki'·a· 
~ 8-tka memleketlerin nazJl'lan pa- te uygun olduğunu ıandığmıız görll§le -
~ tabahı ma$8lart ba!'llaruıa dön • rlmia gösteriyor ki, bugiln için Alman
deee b Vakit kriz geçmiştir. Onlar, sa- yanın herhangi bir barb avantürüne a
J6N~ tı i•ln tekenilr etmemesini Hit- tılmuma imkan yoktur. Şimdi, Avrupa
.... ~~ isteın ki om en fazla harb emelleri güden ikinci 
~ e ~ iktifa ederler, o ka-

memleketinc göz atalım: Sinyor Musoli-
... ~ ll_ ninin vaziyeti Her Hitlerinkinden de fc-
:-ll .ıoaaYJI ayı zarfmda, muayyen bir 
""' '°nu bUabUtiln umulmadık bir ne- na. O, gitgide İtalyan halkı arasındaki i-
lıl...__ "trnıfttı. Oç belediye lntihabmdan Ubarmı kaybediyor. Berlin - Roma mib. 
.;.~babı yapıJmaaı dolayısiyle Alman veri blrçoklan için eski cazibesini kay
~~rlnın betmiş bulunuyor. Halk arasında, bir 
---~ Çekoslovak hududunda top- harb vukuunda işlerin daha fenalaşaca
... 9"... rivayet olunuyordu. Alman 

""lllll ğma dair kökletmit kanaatler var. Al • 
,_ ...._ Yine ayn] tekilde Avusturya. manya Ue aakerl bir anlqma yapmanın 
.. ~ lertnı birkaç cnn evvel gören ne dereceye kadar doğru olabileceği 
lfoıa>t bak IJra.anyanm bu hareketinden haktmdakl fildrlerl aonılan on iki bil
~ b olarak telltlanmı,tı. Ben o y8k İtalyan generalinden dokuzu b6yle 
~'@linı ki bu ıhayetler Sudeten 
~elııı~ bir tasavvura tamamiyle muanz çılmııt-
~ı..._ - korfıutup onJarm Her Hen- lardır. 1talyadaki büyük rütbeli zabitler, 

~ ·"""- rey vermelerini temin için 
lııı aristokratlar, hatta kral hanedanı faşiz. 

lıtad8 çıkarıJQUIU. Tam mln almakta olduf\ı bıUkaııletJ beğen -
~~lo beklenmiyen bir .eey oldu. memektedirler. ttalyada ekonomik du -
~ vak hUkfııneu gayet bllytlk bir 
llıa Jı • kısnıt •eferberllk UAn etti ve bu
,:;ıen bUytıt bir muvaffakıyetle 
~ en fille çıkardı. İnıiJtere de iti 

l\ bu :ın tahnıtnınden daha ciddi tut'P ı:r Hitleri l&ltrtmııtı. Reichvehr 'tarar klemek, müteyakkız davran

' hllcunıalanydı. Milfrit Naziler ise he
~ ~lıaadf cec;nıek istiyorlardı. Filva
~ tazyik neticeıl olarak Çekos
S kontrolunun gilnlln birinde 
~ :;aırı eline reçecejl ıüpbellzdi; 
lclıı o crr tedbirlere alıtmıt bir millet 
~ ltlııleı-t beklemek pek gtıçtil. Bu 
~ :ele Berllndekl İngilla sefaret • 

rklnından biri oradaki İngilla 
.,,;;;ı111 ve çocuklarmm senelik ta • 
~ ~tlııde lngiltereye seyahati için 

~ --~n hazırlanmasını Alman • 
~-llllf btılundu. Bunu duyan lord 

~ tefetr bunun Almanlar tarafmdan 
' ~ edUmeıl ve tngllterenin ons. h&!'b Uln edecefl eeklinde 
~ 8erlbı lhtinıaJhtl derpiı ederek he

~ ~ :..~. lngtılz sefaretine haber 
~~ ""-"'IU&rla çocuklar için isteni
~---.. trenden derhal sarfınazar e

tedt. llttıer bunu duyunca 

' Ut Demet İngiltere işi ciddiye 

"'-' ak bir tereddUdden sonnı o 
.:_~ 

1
Vak harekttnun derhal dur-

' hah~ emtr Verdi. Bu, Hitlenn 
~ 'l1ılE bııda ilk mağIQblyetiydl. 
~ Pek 8akl bir hlklye sayılır. Maa. 

~ ~ldar oldutu lçtn burada 
-....~ lllr &Gı bulduk. Bu tren vaka

~ 1'iW~- Çarpan lord Halifaks Ue 
~--~'itleri &raamdald farktır. 
~ ~ blrteı Almanyanm bundan 
"-..._ ~ltuYo,:emen harb illn edeceğin. 
tlı..~ ~ Halbuki bu hareket Al

"" btıe ı Çekoılovak •eferberll
~? ~ ceearetinl kırmışu. Ne-

S°"· Ceıı Alınanya harb etmek la
.....:. ""llaİ Alnıanyaya qılanacak u
,~ dlfer daha ınılhperver 
~~.'::"Ye dUtUrecelr kadar 
~ hıaçı bGyJe Olmakla beraber 

....:~lal.l tfaıt -:ı1ıı 81mek veya 6ldilr ~ 
~ oı.. . .::::::• da.uıımek de S ..... 1nıgUn harbede
"-.. ~ \1., ~Yette oldufunu fngil

. .,._. ,,._ dlremeılyle ortaya 
l'or. Almanya Vi ~ il 

nım eskisinden daha fenadır. 

Duçenin beynelmilel i§lerdeki eon Uç 
teıebbllail semeresiz ve akim kalDll§tır. 
Habet harbi henüz bitmiş değildir. Ha. 
beşistandan İtalyaya getirilen yaralılar 
ve hastalar Napolinln malüm iskeleleri
ne defll, gizli iskelelere çıkarılmakta ve 

valdle filiyat arasındaki pek ku••vetli te
zadı halkm gözilnden saklamak için giz
lice hastanelere kaçınlmaktadır. İspan
ya harbi de Mueollninln yüzünü güldü
recek bir ıeylr takip etmemektedir. İ
talyan halkı vaziyetten memnun olmak
tan çok uzaktır. İtalya Habeı harbinden 
boyunun ölçüsilnü almıı, ispanya harbin
de ölen İtalyanlar ise halkı harbden bilı. 
bütOn yıldırmıştır. ftaJyanm bu ıeralt 

aJtmda sulh istiven milletlerin bqm -
da geleceği tabiidir. 

Japonya arhk b0 rinci ımıf 
kuvvet de~ildır 
Kısa bir zaman evvel uzak aarkta ko

lay kolay boy ölçUşUlemlyecek birinci 
sınıf bir kuvvet gibi görünen Japonlar 
artık bu eöhretlerini kaybetml§ bulunu
yorlar. Çinde milliyet hissi adamakıllı 
uyanm11tır. O kadar ki artık JaponJar 
tnrafmdan Çinlilere satılan esrar bile 
onların bu hissini uyu turaınıyor. Bllyilk, 
önUne geçilmez bir kütle general Çang • 
Kay - Şek'in arkasmda toplanmış bulu
nuyor. Japonya topuna, tüfeğine, muaz
zam donanmas•na raı!'mcn aciz bir mev
kide. 

Yukarda sıraladı -ımız ile; Totaliter 
devletin Uçü de İngiltere için birer teh. 
ilke teşkil edi) or. Maamafih fıkaranm 

zengine gıpta etmesini ayıblıyama7.8JDız. 
Gayet tabii ki g nçler ihtiyarların yeri
ni almak istiyc>ceklerdlr. 

Almanya blltün enerjisini, ekonomi 
planlan ve p ikolujik bir müstemleke 
iştlyakiyle; İtalya Akdcnizi bir İtalyan 
denizine kalbetmek scvdasiyle; Japon
ya garb tesirini uzak şarktan kazımak 

gayesiyle kavruluyorlar. 
Bu Uç devlet bu emellerine nail olsa

lar Britanya imparatorluğu yok olur. On
lar gayelerine ulqmak için doğrudan 

dofruya bizimle harbcdemlyorlar. Çlln • 
kU o takdirde bizim kadar onlar da mu
tazamr olacaktır. Eğer bugtln tngilte-
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E\ er('st'ln zln esine çıkmak lstfyen mo hfelif seyyahlann mo'htellf tarllllerde \•ar dıklan mmtakalan ghterlr resim .•• 

Tibet yaylasına 8,888 metre yUJmek
ten bakan dünyanın en yüksek dağı Eve
rest, eski rakibi olan inlanla bir defa 
daha karşılaştı. Hathı tabiat inlanJ bir 
defa daha yendi. Everelltin dev cüssesi 
yanında bir karınca kadar bile kalamı. 
yan bet on insan, bu mağrur dafm ya.. 
maçlarına bir defa daha saldırdılar, yine 
yenildiler. Bnşları eğik, yayllya, mede
niyete doğru geri dönmeye mecbur ol

dular. 
Bu adam1*Tm hepet lngfltzdlr. Hemen 

hepsi Himaliyaya hilcuın etmeği bir 
meslek haline aokmuı eski dağcılardJr. 
Ekserisinin hayatmda dağ başlarmda 

geçmiş heyecanlı maceralar vardır. He
yetin reisi olan Tilman ve arkadaşı 0-

del, dağlarda en yüksek lrtifaa çıkmak 
rekorunu kırnuş insanlardır. 1936 da bu 
iki adam Everestten sonra dUnyanm en 
yüksek dağı Nadoda Devtye çıkmışlar -
dır. Tilmana bütün Tibet halkı, yüksek 
dağlar llzerinde yqaYJlmdan kinaye o. 
tarak Ayı adam llkabmı vermişlerdir. 

Bu adamlar bu kadar ılddetll azimle
rine rağmen niçin bir dUzüye mağlüb olu 
yor, niçin Everest tepesinin üzerine in
san ayağı baısamıyor? 

Bir dağ, bir hıtrp cephrs~ne 
benzer 

Cihan harbinden sonra ilk defa ola -
rak Evereıt tepesine çıkmak tasavvur 
edildiği vakit mli§kliJler siyasi ve beşeri 
sahada görüldü. Everest, iki memleket 
arasındaki tabit hududlarm en emini, en 
mükemmelidir. Bu tepenin Ud tarafı o
lan Napal ve Tibet blribirine hiç benze
miyen iki ülkedir. Fakat bu iki ülkenin 
mUşterek bir vasfı vardır. Her iki dl -
yarda :, :ı.111:, an insanlar Avrupalılardan 
nefret ederler. 

Napal, İngiliz Hindistanıyla dostça 
mUııas b tte bulunmasına rağmen E\·e. 
rr.st da~a çıkacak herhangi bir sefer 
heyetinin kendi topraklarında konakla
maama kat'lyyen müsaade et.ınemiştir. 
Fakat Napa] Avrupalı heyetlere kolay
lık gösterse dahil Evereste bu cephe -
den hücum imklosız gibidir. Himalaya. -
nm Napals hAldm olan yamaçları çok 
dik ve sarptır. fnaanm bu yamaçlara tır
manabilmesi için kuo veya •inek olması 
icab eder. 
Himalayanın Tibet üzerine inen ya -

mac;lan daha az meyillidir. Fakat Tibet
te, Himalayaya çıkacak heyetlerin top. 
raklan llzerine keten G&dırlarmı kur • 1 
masına kolay kolay mllsaade etmez. Bu
nun için evvelA, Fransa kadar geni§ bu 
yolsuz, telefonsuz memleketi idare eden 
insanların, sefer he-yetıerlnln ıaranm 

mahlftldar olmasına inanması llzungelir . 
Bir Tibetlinin zihni, ln'5&1lm yalnız Eve
reat tepesine çıkmak için yurdunu, yu-

vasmı terkcderek bu kadar zahmetlere 
katlanacağını almaz. Bu teşebbüsün al
tında bqka maksatlar görür. 

1922 de ilk sefer yapılırken Tibetliler 
sefer heyetine mUsaade vermek için u
zun zaman tereddUd etmişler, aonra izin 
vermişlerdir. Halli heyet reisine dala 
çıkabileceklerini ııöyllyen Tibetli devlet 
adamı ıu cümleyi de ilave etmekten 
kendini alamamıştır: 

- Size izin veriyorınn. ÇUnkU siz za
rarsrs delileıwinbı ı 

Fakat Hlmalayaya çıkabilmek için bu 
izin klfi değildir. Çünkil Everest, Tibe. 
tin mukaddes tepesidir. Buraya A vru -
palılarm pis ayaklar!> le basabilmesi için 
evveli bir mabud sayılan tepenin izin 
vermesi gerektir. Bunun için de memle
kette çok nüfuzu olan rahiblere, Lama
lara mOracaat etmek llzmıdır. Bereket 
versin ki her memlekette dini kendi 
menfaatlerine alet eden ruhanJ zümre, 
ayni seciyededir. Binaenaleyh sefer he
yetinin altmları veya kıymetli hediye • 
lerl bu dini milsaadeyt almağa kifayet e
der. 

Zafer lmkAnsızdır ! 

1922 de, 1924 de, 1933 de, 1935 de ve 
en nihayet bu sene, Everest tepesine ka 
dar çıkmak ve isimlerini bu suretle ta
rihe geçirmek için beı defa teşebblla e. 
dildi; bet teeebblls de muvaffak ola • 
madı. 

Çünkü bu dağa çıkış, kftrenin başka 

daflarma çık11a hiç benzemez. Evvell, 
ilkbaharda buzlu ve dondurucu rUzglr -
larm uğrağı olan Tibet yayllsmda 
tam bir ay yol yürümek icab eder. Yu
mutak kar llzerinde yapılacak bu sefer 
dağa çıkmak istiyehlerl karplıyan ilk en 
geldir. 

Bu vadiyi geçmeğe muvaffak olanlar 
Monblandan daha yüksek bir lrtifaa çık
mışlardır. Fakat önlerinde tırmanılacak 
daha 4000 metre vardır. Bulunduklan 
noktada klfl gelmemeğe bqlamıg olan 
hava, daha yukanlarda daha feci vazi. 
yetler yaratacaktır. 

1933 deki heyetin doktoru olan Gren, 
hatırıı.tmda şöyle yazıyor: 

"Do hava \"azlyetl lçenlnde ufacık bir 
hareket insanı yorar, çadırda :yatağouz. 
da yatarken bir yandan 3bDr yana dön· 
mek insanı nefes nefese getirir. Her a. 
dmıda bet defa solak almak zaruretini 
lllMeclerslnk.,, 

Binaenaleyh, BimaJayaya çok yavq, 
irtifalara alışa alışa çıkmak zaruridir. 
Bir insanın birdenbire Everest tepel'ine 

çıktılmı fanederscııiz bu adamm lniyen 
ölUmil muhakkaktır. Fakat bereket ver
sin, ld uzviyette iklime alışabilmek 

kudreti pek fazladır. Merhale merhale, 
her 800 metre lrt.lfa fartmda bir mlld -

det oturarak alışma suretiyle, teneffila 
makinelerine müracaat etmeden Eve
reat tepesinin tam zirvesine 350 metre 

kalıncaya kadar çıkmak mümJdln olmug. 

bır. 

En korkunç dOtman 

Fakat en korkunç dU§Dlan bavaaızlık 

da değildir. İnsanı Himalayaya çıkmak
tan meneden en mühim lmil rUzglr, 

buzlar ve kardır. 

Nisan bqlaymca ıbnall aarki rU.zgln 
biraz ılıklaşır glb olur, ılıklqmak tabiri 
bqq bir kelime bulunmadığı için kul
lanılmtştır. Bu rUzgi.rla beraber zirve • 
deki bUtUn karların seyyahlara doğru in 

diğini söylersem, ılıklaşmak tabirinin 
nasıl bir derece farkı göstermek istedi
ğiğinl anlarsınız. Bu mevsim dağa çık
mak ic;in en müsait mevsimdir. Zira Ma
yıs ve haziran aylan içersinde, her se
ne değişen günlerde mevsim rüzglrlan 

esmeye başlar. Bu rUzglr Everestin 
insnnlara kal'IJll en kuvvetli koruyucusu
dur. Bu rUzgir karlan kasırgalandınr. 
Buz dağlarını korkunç bir gürültü ile 
göçtUrür. Artık bu dağlan qmağa ça -
hpıak bot bir hulyadır. Bazan bu rUz
girlar vaktinden daha evvel eımıeğe 

başlar, netekim 1922 ıenesi sefer heye
ti vaktinden dört hafta evvel mevsim 
rüz:z&rl nyla kareılqtı. Bu heyet ya 
çığların altmda ezildi, yahut da buzdan 
ve kardan bir zemin üzerinde donarak 
can verdL 

Tilman ve arkadaşlan şimdiye kadar 
bu işe kalkı an heyetlerin en talilisi çık. 
tı. Ilık rüzgarlar vaktinden altı hafta 
evvel ('Sti, bu suretle heyetin dönUı yo
lu emniyet altına girdi. 

Heyntin bu sonbaharda yeni bir sefe
re çıkacağı da riva;> et olunuyor, fakat 
şimdiye kadar Himaliyaya sonbaharda 
çıkmak hiç tecrübe edilmemi§ olduğun
dan bu te ebbUsün gelecek ilbahara bı
rakılması da muhtemeldir. 

Tilman ve cesur arkadaştan kork.unun 
ne olduğunu bllmiyen insanlardır. Müş • 
külleri ) enmek suretiyle zaferi kazan • 
mağa, bu suretle gerek 1922 de tama • 
men mahvolan seyyahların, gerekse 3 
haziran 1924 de zirveden 300 metre a .. 
pğıda bir tepeye kadar çıkan fakat tir 
daha dönmi:,: en Malori ile lrvenin ruh· 
larmı sevindireceklerine and içmişler • 
dir. 1934 seferi esnasmda Vin Hant. 
Malorinin cesedini bulmuv, A vrupaya ge

tirmişti lrven ve daha evvelki ~ıuı re 
dair bir iz bulmak kabil olamamıştır. 

Belki de bu fedailer tepeye yetişe • 
rek medeniyetin zaferini haylmmışlar
dır. Fakat bu zaferi insanlara haber ver
melerine zaUm tabiat müsaade etmemia
tir. 
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lfe~töv©ıD ü 
Nasıl yapıldı, rnüsa bakaların netice&eri nelerdir ? 

sizlikde buluyoruz. Kendilerine ~ 
bırakıp elele vererek çahşmalarını. 
kodulara kulak asmamalarını ta,ısıl 

Izrnit vilayeti tarafından tertip edL 
len büyük deniz yarışları dün İzmit 

körfezinde yapıldı. Kürek, yelken ve 
yüzmeden mürekkep olan bu mü-abaka
ları yazmıya yüzmelerden başlıyalım. 

Yüzmeler 

100 metre serbest: 
Bu müsabakaya onu mütecaviz atlet 

girdi. Neticede ~1ahmut (G.S.) birinci, 
Ali Beykoz 2 inci. Mehmet (Karamür
sel Konca) üçüncü oldu. 

100 metre Slrliistıi: 
• Şamil (G.S.) birinci, Fikret (Beykoz) 
2 inci, tsmet (İzmit Akyeşil) üçüncü. 

200 metre kurbağlama: 
Bu müsabakaya 6 atlet girdi. Sonunda 

Yusuf (Kocaeli idman yurdu) birinci, 
Semih (G.S.) 2 inci, tsmail (Beykoz) ü
çüncü oldular. 

100 metre serbest: 
Bu yanşa on yüzücü girdi. Neticede 

Halil (G.S.) 1 inci, Osman (Kocaeli id. 
man yurdu) 2 inci, Şükrü İzmit (Akye. 
şil) üçüncü oldular. 

200X4 bayrak: 
Bu yanşa üç klüp girdi. Galatasaray, 

Beykoz, Kocaeli takımları, Müsabaka
nın ilk iki yüz metresini tanınmış yüzü. 
cü Beykozlu Safran ile Galatasarayın 

Kenç atleti Vedat yaptılar. Salfan raki

bini yirmi beş metre geride bırakarak 

yanşı bitirdi. Yarışın ikinci 200 ü Gala
tasarayh !\fahmut ile Beykozlu Fuat ara 
sında oldu. Sonda :\1ahmut aradaki mesa 
feyi kapayıp rakibini on beş metrede tak
tı. Sonda l\Iahmut. Halil, Orhan \·e Ve. 
clattan pıürekkep G.S. takımı hirinci, Sal 
fan, Fuat, İsmail Vedattan müteşekkil 

Beykoz takımı ikinci oldu. Kocaeli takı
mı müsabakayı terketti. 

Atlıımalar 
Atlamalar lzmit bölgesinin yaptırmış 

oldUb'll banyoda yapıldı. Bu müsabakaya 
on atlet girdi. Neticede Galatasaraylı Sa 
di birinci, Beykozlu İbrahim ikinci, Ko. 

Ankara dostluk kupasını 

Ankara gücü 
kazandı 

FJonl maçında Demir· 
sor 1-0 mağlup oldu 

Ankara, 10 (Telefonla) - Ankara 
klüpleri arasındaki dostluk maçının ga
lipleri bulunan Ankaragücü - Demir 
spor bugün Ankaragücü sahasında saat 
17 ,30 da karşılaştılar. 

Ankara gücü bir sıfır galip gelere~< 
Ankara dostluk futbol şampiyonu oldu. 

Haftaymlar her iki tarafın arzusu 
vcçhile yarmışar saat olarak tesbitlen. 
mişti. Oyun asabi ve sert bir hava için· 
de başladı ve öyle bitti: 

Çok seri oynanan maçta zaman za
man her iki tarafın da kaleleri .önünde 
tehlikeli anlar oldu. Fakat gol yapmak 
imkanı hasıl olmadı. 

Birinci haftaym bu suretle bitti.. 
ikinci haftaym başladığı zaman Güçlü
lerin faikiyeti gözden kaçmıyordu. Güç 
sol açığı Hamdinin uzun bir pa:;ını alan 
Fahri iki Demirsp~r müdafii arasından 
sıyrılarak ilerledi. 

Kaleciyle karşı karşıya kaldı, fakat 
topu ayağınıda eziyor, son bir gayret, 
hafif bir vuruşla top içerde .. İşte bir 
saat süren oyunun ilk ve son golü böyle 
oldu. 

Demirsporlular çok sert oynadılar .. 
Gi.içlüler her zamanki yeknasak ve a. 
henktar oyunlarını oynayarak ma!(ı ka
zanmıı oldular. 

catcpe torpido:sundan Fethi üçüncü oldu 
lar. 

Kiirekleı 
Tek çif le kıdemliler: 
llk yanş 2000 metre mesafe üzerinde 

ve tek çifte kıdemliler arasında idi. Bu 
müsabakaya G.S. Beykoz, Güne~. Ana
dolu. Altınordu klüpleri girdiler. Yarış 

~üze! oldu . .Neticede Be~ koz birinci, Ga
latasaray ikinci, Güne~ üçüncü oldular. 

iki çifte kıdemliler: 
Bu yanc:a Beykoz, Galatasaray, Güneş 

girdi. Galatac:aray bu yan~ta geçen sene 
şampiyonu Hakkı. Muzaffer. Kemal e.. 

kibi temsil ediyordu. Bu ek.ip şimdiye 

kadar hiç geçilememişti. 1600 metreye 
kadar başta giden Galatasaraylılar ant. 
renmansızlık yüzünden ancak ikinci ola
bildi, Birinci Beykoz, ikinci G.S. 3 üncü 
Güneş oldu. 

Bir çifte bayanlar: 
:\Iesafe 800 metre. Yanşa Fener \'e 

Güneş girdi. Sıkı bir çeki~meden sonra 
Fener birinci. Güneş ikinci oldu. 

4 tek klôsik kıdemliler: 
Bu müsabakaya G.S., Güneş. Fener, 

Altınordu, Anadolu klüpleri girdi. 
Yarış çetin olclu. Birinci günC5. Beykoz 

ikinci vaziyette bulunmasına rağ-

men iki defa Güneşe çapariz verdiğinden 
di:skalifye edildi. G.S. ikinci, Anadolu ü
çüncü oldu. 

2 çifte bayanlar: 
Bu yarışa Fener ve Güneş girdi. Sonda 

Fenerbahçe birinci oldu. Güneş ikinci. 

4 klasik bayanlar: 
Bu müsabakaya Fener, Güneş \'e lzmit 

J<.ağıtspor girdi. Sonda Fener birinci, 
Güneş ikinci, Kağıt spor üçüncü oldu. ı 

Bu yarı~larda Beykoz 10 puanla birin
ci, 9 puvanla Galatasara~· ikinci, 7 Pu. 
vanla Güneş üçüncü oldular. Biz Galata. 
saraylıların bu mağlCibiyetlerini antren
mansızlıktan ziyade aralarındaki geçim. 

©l®nD;;?g 'ffes~n~aonırıı©Je 

Or ganizasgonun haline ağla-
mak mı fllzımdı, güimek mi? ... 

lstanbuldan giden sporcuların yarısı, geceyi ha
mamda geçirmeğe mecbur oldu. Diğer yarısı da 
sokaKlarda dolaşarak sabahladılar ve ertesi 
gün bu halde yarıştılar! 

lk1 tabak yeıneği birbuçuk liraya satan Jokantacıların hikayesi ve ilah .... 
Başvekil Celal Bayarın arzusu ile mecbur kaldılar. Ve müsaıbakadan bir - Ne yapalım, efendim, böyle bir 

Klor fabrikasının temel atılma merasi
mi gününde lzmitte büyük bir deniı: 

festivali yapılmasına karaır verilmişti. 
Memleketimizde ilk defa açılacak o

lan bu kimya fabt·ikasrnın küşat töre
ninde bulunmak, bu vesile ile yapılacak 
deniz şenliklerini yakından takip etmek 
üzeı-e üç gazeteci arkadaşım ve Su 
&porları Federasyonu reisi Vildan Aşir 
ile beraber daha cumartesi akşc.mmdan 
lzınite gittik. 
Mehtaplı nefis bir alcşamda ı'Vlarma· 

rada geçen beş, altı saatlik motör se
yahnti cidden mükemmeldi, bu zaman 
zaciında arkadaşlarla lstanbula • tren
le - iki buçuk s.anllik mesafc<le olan şi
rin bmite şimdiye kadıır niçin gilme
diijimizi konuşuyor ve memleketimiz -
deki Türizm merakının mefkudiyetin
den şikayet ediyorduk. 

Saat on birde iskeleye çıktığımız za- , 
man, motördeki mübahasemizin ne ka
ka.!ar yersiz olduğunu dcchal anladık. 

Çünkü henüz şehir içine doğru pekıı.z 
ilerlemiştik ki o gün öğle üzeri İst<ın· 

buldan hareket etmiş olan ve eı·tesi 

günkü müsabakalara girecE:k spcı:cu -
lardan bir çoğunun otel bulamadıkları, 
d:ıha doğrusu, mevcut otellerin hiç bi
risinde y~tılabilecck temiz bir yatağn 
tesadüf edemodik1cri için scka!dnrd:ı 

snca!lı b~!:lc:r.e.:c 1 ,ecb.Jr o:JJklarını 

gördü le. 

Nit.J!tim bizim bt;ş kişilik küçük kn
filemize de; polis müdürlüğünden vali
ye kadar başvurmadığımız yer kalma· 
ôğı hnldc saat on birden dörde kadac 
yt'r bulunamadı. 

Polisin tavassutu ile müracaat ettiği
miz, dünyanın hiç bir kıt'asında bir eşi· 
r.e rnstlanmıyacak kadtır pis, berbat, 
hen bozrnası sözüm ona otelkr.-de bir an 
bile durnmadık. 

lzmit istasyonuna muvasalatlerindc 
trenden ba:ıdo muz.ika ile indirilen, 
lfolkcvine kadar alnyla götürülen, .~a-

1'at Halkevindc mihmandarlarını kay
b~dcn İstanbullu spcı:cular da bize gÖıı· 
teıilcn pis kokulu hana ııokulmuşlarsa 
da, gayet tııbiidir ki yatmak değil, 

otunnanrn dahi im!cnnsız olduğunu 

gördükleri için sokaklara fırlamışlardı. 
Ve nihayet bunlardan bir kısmı sabah
çı hamamına giderek orada uyumağa 

gece evvel hamamda sabahlamanın ya
rışlarda ne kötü netice va-diği de kar
şılaşmalar esnasında meydana çıktı. 

Biz, İstanbullu gazeteciler ise, ba
zr polisle, bazı bekçi ile, ekseri zaman
larda da yalnız beş arkadaş başbaş.a 

lznıitin ekseri sokaklarına girip çıka· 

rak çok zevkli ( ! ) bil:- gezinti yapmak
taydık. 

Dükk5.nrnın önünden belki yirmi defa 
geçtiğimİ7. Halk mahallebicisi Osman, 
nihayet halimize ncrdı da dükkanı ka
pamış olmasına rağmen kaldınma bit' 
kaç iskemle dizerek, bize saatlerce yol 
yürümekten bitap olan vücudlarımızı 

dinlendirmek imkanını vcırdi. 
lzmitte yatacak yer bulamamaktan 

başka, yiyecek fikdanı ve ihtikarı da 
bizim lstanbullulann misafirliği ile 
meydana çıktı. 

Cumartesi akşamı fırlayan mekulat 
fiyatları pazar günü çoğalan misafir
lerle bı.:r.abcr had bir şekil aldı öyle ki; 
alelade bir lokantada iki kap yemek 
yüz kuruştan bir hayli fazla idi. Bir 
nkşanı evvel ucuzca kat-nınr doyuranlar 

bu yükselmenin sebe!>ini sorduklrrı za
man, lokantacılar zer.re kadar sıkılma
dan şu cevabı veriyorlardı • 

Daire miiditrü - Seni yalancı! Amca
nın cenaze merasimi stadyomda mı ya
pılıyor.' 

- Şey, yani .. Amcam bıt maçın hake
midir de! 

günü kimbilir bir daha ne vakit görece
ğiz?. 

Bu fahiş fiyata rağmen pazar günü 
öğle zamanı yiyecek bulanuyan bct
bahtlar da mevcuttu. Namütenahi yol
suzlukh:ı: ve karğaşalıklar arasında h
tanbullu gazetecilere ve lstanbuldnn gi
den federasyonun resmi hakemlerine, 
komşu şehirde son yapılan misafirper
verlik te şu oldu: 

Deniz ortasındr!.ki hakem dubasından 
- yanlarında ekserisinin zevcelcr.-i de 
olduğu hnlde - motöre bindirilen bu 
biçareler ''en kısa mesafedeki iskeleye 
çıkanlsınlnr,, emriyle lzmitten yim1i. 
<lakilca kadar uzak mesafede olan Kağıt 
fo.1:C'ikasının iskelesine bırakıldılar. 

* ' 
Başvekilin emriyle yapılan ve son 

dakikaya kadar Büyük Şef Atatürkün 
şeref vereceği ümit edilmekte olan 
"lzmit Deniz Festival;,, organizasyon 
hl!yetinden şim:li şunları sormamız 

İcap ediyor: 

1 - Evvelce her klübün istediği kıı
dıır spcı·cu ile iştirak etır.esine karar 
verilmiş iken parasızlık yüzünden şeh
rimizden yalnız seksen bir atleti davet 
eden organiı:asyon heyeti, bu seksen 
bir gence niçin yatacak temiz bir ye.· 
hazırlamadı? 

2 - Bu eğlenceleri ( 1) gfrmek için 
istanbuldan, Anlmrad~n ve yahı.:t baş
ka şehiı-lcrimizden İzmite gitmek isti· 
yen bir kaç yüzcük \'atandaş çıkıverscy
di, bunlar acaba ncrc~·c yatacaklar, ne
rede yemek ycyeccklerdi?. 

3 - F cstivn) haz. ı ·lıkları için lstnn
bula gelen ve Halk Partisi binasınd;ı 

gazetecilerle konuşan İzmit v11lisine, 
şehrimiz gazetecilerinden asgari sekix 
ark:ıdaşın lzmite gideceği söylenmiş; 

kendisi de onlara yer temin ec'.eceğinı 

vmıd etmişti. Halbuki cuır.nrtesi geceki 
feci v:tziyetimizdcn kurtulmak için son 
bir ümitle evine lmd<w giden bizler, va
liyi göremeden geri dönJük. Acaba biz
ler çağrılmadan gelen ve istiskalden 
nnlamıyan müz'iç birer misafir miydik? 

4 - Gerek bizim göı·düj!iimüz ve 
cerekşe spcr.-cu rırkndaşların söylcdilı 

Jcri "Hayat, "Safn,, ve şimdi ismini ha. 
brlayamadığım han bozmaıı otelle.-Je 

deriz. 
Donanma kaba beş futa/ar: 
Birinci, Mecidiye, lkinci Peyk. S 

cü Topçu alayı. 
l' avuz yedi çifteler: . 
1 numaralı Yavuz yedi çiftesi bJ 

Erkin ikinci, 
Yaııuz lşkampadyalar: 

2 numara birinci, 1 numara ikincİ• 
Vssiibalıri altı çifteler: 
Üssübahri birinci. Harp silah ,·3 

n ikinci. 
iki çifte ada yavoları: 
İsmail kaptanın Şahini birinci· 

kaptanın Poyrazı ikinci, 
Beş çif tc alama11lar: 
1 - Ereğlili Jbrahim kaptan, 
6 çif le alama11lar: 
Rumelifencrli İsmail kaptan 

Anadoluhic;arh Sadık kaptan ikinci 
iki çifte iskele sa11dalları. 
1 Değirmendereli İbrahim, 2 

mürselli Raşit. 

Yelkenliler 
12 ı'\I. şarpilcr: 
1 Burhan G.S., 2 Nazmi Kocaeli, 
Kabayole: 
1 Cahit G.S. 
Küçiik yat: 
1 Naci Güneş. 
Bılyiik yat: 
1 Refii Celal Bayann bindiği 

birinci oldu. Zeki Rızanın !par ,e 
rinin bindiği füiya yarı~ı hitirerne 

Sarı yerde 
yapılan maÇ 

Dün Sn.rıycr sahasında Tophane ' 
rıyer takımları hususi bir maç ) 8 

lar, neticede Sarıyer 5-1 galib gel 
Maç çok sert ve kıncı bir hava ic;iıld' 
nanmıştır. 

"Safa!,, sürülemiyeceği gibi, "tı•A 
idamesine bile imkan yoktur; her 
oda kapısından İntişar eden 
gazdan insana asfiksi geleöilir? 8" 
lev\'CS yerlere tunit belediyesiniıl 
murları acaba hiç uğramazlar ını1· 

5 - f.acne izmit belediyesi 
ve icccck fiyatlarını hiç kontrol 
mi:' Topu topu yüzü aşmıyan biıi~ 
feslivalcilerin ! şehirlerine gitrne• 

Yec~' fiyatln.-:ını yüzde bilmem ıı.ç 
_ .J'l 

fırlatan lokantacılar tecziye eu• 
~ckl.:r midir?. ,li 

6 - lzmit festivalinde vazife 
ta hiç bir mecburiyetleri oJmac!ıi1 

. " <le sırf sporculuk ve spor aşkı İ~ 
bahtan a!<şrur.a kadar çalışan, Y 
ter döke:ı federasyon erkaniyle, I ;/ . ' hakemlerin garip ve ani bir e1111r !>' / 
yakın iskeleye otılıvcrmeleri,, act' .. 

larm büyük yardımlarına teşekfı&;I' 
idi?. 

• • 
Velhasıl ''lznıit festivali., tatrl ıdl 

siyle bir hercLİmerç içinde yaP' ~' 
bitti. Oc-~aniznsyon tarafının ~ıJ j 
feci olmasına mukabil teknıl< 
ddden mükemmeldi. , 

Su spcr:ları federasyonu e ~ 
müsabakaları büyük bir vukufl~ 
etmiş olı:ın hakemleri ve ht• . fi, 
izmite kadar 6 klübün müteaddıt l;I 
larınr - hem 'de sert bir hava~~ 
sız naklcttiren Btk~-:-i bu mu" P 1 

yetinden dolayı tebrik etmek ic:I 
der. ol. 

Osnıarı il 
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güreşçilere maılalye takıyor .. Ortada: Bamtgıicil ve Tstanbulspor takımları bir aracla .. c:;,,1 7,, '1 erasimi seyre gelen sporrulaiilmı bir "gru]j 
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~lıarıtf 

~İtıci hı/" aşn~ı doğm: Geçit resminde 
1101 .11111 r lJ 

sıa, b ' / ta'.:mıı, gurcşçiler geçer 
l it/ p 

s or ı:olcybolcuları bir arada 

başlara!, futfol bı 
kcn ve Barntgiicü 

4nkarada bisiklet 

ieşlli1< müsabaka/an 
llıı. 

t ı, aUn bL:·k 
~ 1tıııc111k 1 1.et t vik mıisnbakaları yapıldı. Türkiye bisik-

ç!llt lıl l lc.rıne hazırlanan Ankara bisikletçılcri sc~ rcilo
lltıl' ~~b~ canlı d'lkikalar ~ nşattılar. 
t>U C·ı ~lıti : llNfrr inde birinci Ankaragücünden Erdoğan, 
Oldıı Uıı~,t{ln Uş, Uçtincu Dı:mirllpord:ın Yakub I~oş:ır, dördiin· 
!,,~ · lliııııtı ftıstnfa, beşinci gene AnkaragilcUnclen Alfıcddin 
""l'll ietık_ lçlJ,,rı 1z • • 

... ult et ın • lıır ikı güne kadar lstnnbuldakl yarış-
ınck Uzere hareket edeceklerdir. 

.. ikinci yılını ku l adı 
Yıl dönümü 

güzel 
meı asimi çok 
oldu 

Binlerce seyirci, birçok spor hareketlerini neş'c 
vt zevkle takıp ettiler. 

Çok kı~n bir zamanda, büyük \arlıklar göstcrnıis olan Bakırl,ö~ Barı;tgüfü sııor 

Jdübü, dün ikinci yıldönümünii kutluladı. 
Şehrin mütc,'llzı bir köşesinde, büyük bir spor n~kı~'fa ç:ılı~ıı>, iki sene iç!rıde 

Çf'yrek nsırlıl< mazbi olan t:ıııınmış klüıılcrinılztlcn lıirçoğunu cidden gülı;l'dt• lııraka
cnl• l~ln görmiis olan Unrutı;fü·ii, diinkii yıldiinimıü nıcra ... iminl de, bcıııcıı biitiin 
sııor tc<:ckliiillC'rlnıilİ imrcndirccC'k kndnr zengin bir ıırn~ramln ı;erı;c' clcrni~tl. 

.. . . . . ' 

Giiçlülerin lıii~·ük :;ayretıcrlyh• lrnrıılıııuş olan Ye gerek n..,keri fabril.alurın luy
mctli genel dir('li.türii ve ·por liliibh•ri fnhri ha;:.k:mı General J<~~ üb'liıı giill'l yarılım- J 

laılylc, gl•rckse, lıa:;tn Jdiilı reı ... ı olıııalc ü1.cre llarutgiicii iıl:ıre<·ilcriniıı ~ orulııınz ı;n. 
Jıı:ını:ıları s:ıyc:-.imlc her giin tcl>fııniil cdl•n ..,ahıula, Halurkii~ünün uzun ~enelrrdcnbc-
ri ;;örıne<liği nC';>Cli bir kalabalık vardı. 

Köyün en bii~ üf;ünden en küçliğliııc kadar kadınlı erkekli birçok rncruklılarm 

itina ile giyinip ku5nnıp törene ko::;ınaları, alıııyı tam bir bayram yerine ı,:e' irmi~ti. 
Sant 15 de tı!:>kcri bandonun htildiil ınnrşını !;alması, \'C ... tad dir<•ğlnc Türk bay-

rnğmııı çckilınl•siyle merasime baslnmh. Uundaıı onra, Barutgücüııün ıııuhklif 

sı>or ~ubclcrinc nıl.'n UJI yüzden fazla ı;enç güzel bir geçit resmi ~ aııtılnr. 
Geçit re:sminl, Jtliib başkanı nlnlıaşı l\lu htarl:ı, bir genç sııorcunun ,.e Balurkiiyü 

Jı::ılk sairi Adilin birer süylc\'leri takip et ti. 

<Hiç lıa;:kanı Muhtar, çok heyecanlı birseslc sö,ylcdii';i nutkunda, klühün kurulu· 
§tından, g.ıyesiııdcn Jıahscttiktcn sonra, asi.eri !abrilmların kı~·m~Ul komutanı ı;<'nc
rnl Eyiib'ün himmeti ile Türkiycııin muhtcliC yerlerinde 5 :spor klübü kurulmuş oldu
ğunu, Bıınıtgiiciinün de bu tc~ckkiillcrin dörıliinr.ii..,ü bulunduğunu ı.iiyl<•ıll, biit iin 
giiı;lerin fahri ba5lrnnı olan g<·ııeral J~~iihiin yük:.ck yardımlarından ~iil>raııla lmlı:sct

tt ve: 

- Gilcilmliz, iki seno içinde 500 e yakın faal ve gayrlfaal azaya malik olmuştur. 
' Şimdilik futbol, basketbol, voleybol, boks, güreş, bisiklet, atletizm, Pingpong sporla

ri~le uğraşıyoruz. Fakat pek ynkında spor ı;ıubelcrimizin adedini arttıracağız; bil_ 
hassa deniz sporlarına büyük bir ehemmiyet vereceğiz, dedi ve sözlerine şöyle de
vam etti: 

- Muhterem misafirlerim, bilirsiniz k 1, su bir hayat kaynağıdır. "Su gibi nziz 
ol!,, ata sözU gözönilndedir. Bahusus coğrn fi vaziyeti itibariyle suya olan bağlılığı

mız, biraz da şanlı atalarımız Barbaros ve Turgut reislerin torunlarından olu§umuz
dnn gelir. Onun için denizcilikte de her tli rlü sporu öğrenmek isteriz. l§te bu arzu 
ve hevesle, şimdi. eksik olan bu şub<'miz bliyilklerimizin IUtuflariyle küçükten bil-
yüğe doğru ilerlemek üzere açılacaktır. 

Gayelerimizin arasında bir atı§ poligonu tesisi de vardır. Mali vaziyetimiz mUı;a
nde ettikçe, atlıspor, avcılık, okçuluk brnn ;:ılarmı da açmak ideallerimiz meyanıııda· 
dır. 

Günden gline tekamlil eden sahamızın etrafını kapayıp bir Atatürk bUstli ile şe
reflendirmek başlıca gayemizdir. 

Bay Muhtar, nutkun bundan sonraki kısmında, Barut@clinUn ayni köy içinde çalı
§an, Bakırköy spor ismindeki diğer teşekkUlle daima karde§çe geçinmek ar71u. 
sunda olduğundan çok samimi bir lisanla bahsetti. Ve Bakırköy spor klübünc muvnf

ı. fakıyctlcr temenni etti. 

- Bizleri, dedi, öz bir kardeş biliniz ve iki kardeşe yakışır bir tnrzda tatlı bir 
rekabetle yekdiğerimizin terakki ve tC'kii.milllino amil olalım. Gençliği bu glizel mu
hitte yükseltmek için iki taraf idarecileri el elo vererek her tilrlti engelleri kıralım. 
Ve yüce babamız AtatUrk'lin çizdiği gayeye ulaşmak iizere yol alalım. 

Ba.skan bundan sonra halk partisinden ve hıılkcvindcn gördüğü yardımlara tcşek
kilr etti ve sözlerini şöyle bitirdi: 

Yuşnsın her işte bize yol gösteren Ulu Atamız Atatürk, ya[iasın onun mes'ut ve 
bnhtıyar çocukları. 

XuhıJ;lardıın sonra, Harutı.:ii<•ü "Ün•;:c,:il eriyle Harbiye Giicü giirc~ilcri nrn!lıııda 

lmı.ı gi.istcriı:; knrşılasınaları .raııılclı. 

GiirC'5lcr d<'' nnı eıh'rkcn sahanın ba::k a bir k{iı;.cslntle htaııbııhporln • (i üç , o
le'~ bolruları lmr~ıln51yorlardı. Bu maı;ııı n <•tice i ( 15 • 7) ( 15 - 1 ı) t tan bul ııor le
hine bitti. Yumurta \C ı;ınnl yıırı5larıııı mütc:ıl;iıı )aııılaıı lıol>:sörlcrin il-ıi gö:steri.5 dö_ 
~Ü'ıiiııclen sonra, Ualml>iiy kaymakamı gilr t•şçilere ıııadal) alarmı verdi • 

Dürt buçuld:ı, :.:ıhaya {Hicün ııinınıit tn kııııı ~l·ldi. Uu gcıı~;cr, bizılc çok ihmalo 
11T•ramı-ş olan lm sporu ı;ol• gilı.cl <·an landır dıl:ır. Ynrım sa:ıth'n fa1ln süren blrihirin
<kn güzel 20-30 hareketi halk randan alk ı-ıladı. 

Saat 17 de, B:ılmkiiy :.ııor (<',,ki ı,,1ikl:l 1 ı ilt- Ilarut~ikii frli:ıiitl<'ri saha) a çıkh-
br. Bu "ilrnıln U:ıkırkii,r nuıııları nııınıııa '~·lrtıt;:üciine SC'nl'i ele\ riycyi khrllc nıal.sa
diyle bir lmııa 't•rildi. Telm\itlcr maçı hnş lam:ııları CY\'cl, , olp~·bol :s:ılıasının y:ınıııdn 
oyıın111ıı:ıJ,(a ol.uı ,·c i taıılıuI:sııoruıı l;alibly<·ti~·ıe bih-n basl.:ctlıoi maçı da niha) ct
kıınıişti. 

1'ekniitler nınçıııda Il:ı rutgiiı:lii lcr J .() galiı• ı;t•ldilcr. 

Uu maçtan C\ 'el Ualurl<iiy sııorlulnr g\iciirı senci de\ ri)·C':sini tebrik maksnıli~·Ic 
gUcc bir kupa hcıliyc cttilt•r. 

Giiniin .. on hfııJi.,C'siııl t...tnıılnıbııorln Uarul~iicü tnkımlarının maçı teskil cıliyortlu. 

B<' .. i!;ta~lı l\"fızımııı lıakcmli~inclr O)ııan an hu oyunda Güı,:liilcr 2-l ~alih g<•ldilcr 
ve ikinci yıldünlimlcrinl de böyle ~ilı.<'l bl r ııctlcc~·ıc knpanıı~ oldular ... 

lianıtgücüniin ikinci yıldcJnlimiirıü hiiyıik bir sempati ile tebrik cılcrkcıı, hu çalı -
k:ın kllil.ıiimüzü diinkü lmtlulaınn gliııııdc çok gütcl \'C zengin bir t'rogranı lıazırlanıış 
olllıığurıdnn d:ı allnşlnmak isterlr~ 

Rarntgiicii oyuncularının aldıi!ı rwtice 
U:ırut~iiril futbol t:ıl.rml:ırı lld SC'llC' ıar fııııln Aiiwl n<•tir<"ler nlrııı~larılıı 
(A) fııkımı 48 ınnc;, 29 gnllbi~·('(, ı.; ht' r:ıhere, ·1 m:ığliılıiyı·t. 

(H) 1:ılmnı: 51 mnı:, 31 gıılllıl~ Pt, 11 he rnlıı•rr, 6 mağlfıhlyct • 
Gcn9 takım: 49 maç, 29 gnlilılyct, 11 bo rubcrc, 9 nınğ!Ubiyct. 

-. 

__ .. 

.. 
,ı 

't 

... .. 

J'ukarıamı aşağı aoğru: J(liip başkanı Mu lıtar lıeyecanlı ,. 
1111tkumı soy/erken .. Bakırköy kaymakamı, kliip başkanı vı 
Bakırköylii tanınmış eski sporculardan bazı zevat miisaba, 
kaları takip ediyorlar .. Pramit takımınm numaralarından 
biri. Güreşlerden ve boks maçından bir enstantane., 

Hususi maçlar 

Çağlıyon klübü galip 
I\:a!:rıth:ıne köyil Çağlnyanspor futbolcuları, dün Niş:ınta~ı 

İdman Yurdu ile knr§ılaşmı§lnr, B ve C takımlarında mnğlfıb 
olan Kağıthaneliler A birinci takımlar maçmı kazanmışlardır. 
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Yazan: Ş. Rober Düma - 5 - Çeviren: F. 

Fon Rogviç kadını görür görmez 
alJaqa kalkarak 1Janına gitti 

- Teşekkür ederim kolonel. Fakat gt. 
decek olıın BrUnel değildir. 

- Tabii. Benua bunu akıl etmez mi 
hiç! 

Askeri istihbarat teşkilatı reisi, nrka
da.,rnm elini harare tle sıktı: 

- Tedbirli olun yüzbaşı. Tıılilniz açık 
olsun. 

- Teşekkür ederim. Hürmetlerim. 

Ertesi günU Benua otomobille Llyej 
yolunda ilerliyordu. 

v 
Generııl fon Rogviç sabah posta ıyla 

gidecek evrakı imznlamağı bitirdi. Dos
yayı kapattı. Zile b:ıstı. lçcriye bir zabit 
vekili girdi: 

- Emredin ekseUins ! 
GeMralln uzattığı dosyayı alıp dışarı 

çıktı. Genemi bir yaprak clgarnsı yaka
rak dil§ünmeye koyuldu. St.ramıner no -
re!crdc kalmıştı? Bı>rllndcn aynlııh on 
gün olmuştu. Haber de yoktu. 

Telefon çnldL 
-Allo! 
Telefonun öbUr ucunda fon Stramme

rl.n sesi duyuldu: 
- Geldiğimi arz için ckselansı rahat. 

sız etilin. 
- Siz misiniz baron? Telepati galiba! 

Ben §İmdi sizi dü~ilnUyordum. 
- F..ınrinlz yerine getirilmiştir ekse

lfuıs. Aranılan bulunmu!}tur. 
- Bravo Strammer. lknizi de bekli -

yorum. Hemen gelin. 
- Bnıı Ustilne ekselln.s. 
On beş dakika sonra baron fon Stram

mer ile Enıa Fllder generalin odasmda 
idiler. 

Fon Rogviç kadını görUr gl5rmez he
men ayağn kalkarak ynnma gittl ÖnUn
de eğildi, elini ahp öptU. Ve söylendi: 

- Fcvknliide ! eskisinden daha güzel 
ve cazibeli! Tebrik ederim, güzelliğiniz 
senelere muvaffakıyetle meydnn oku -
yor. Sizi tekrar gôrdUğüme pek mem -
nun oldum. 

- Ekselans iltlfatlyle beni mahcub 
ediyor. Ekselfi.nsmız da gençliğini kay. 
betmemlşler. 

Fon Rogviç cevab vermedi, Emaya 
masasının yanıba§ındn bir koltuk göster
eli. 

- Karar verdiniz değil mi? tekrar 
hizmetimize gireceksiniz? 

- Evet ekselans. Baron fon Stram -
mer vaziyeti anlattı. Biraz nazlandım a-
ma ... 

- TcşekkUr ederim "Matmazel şey
tan''. .• Şimdi artık ciddi l:llerden bahse
debiliriz. 

Strıunmere döndU: 

~ 

- Baron. Lütfen yan odayı açm. 1 
Fon Strammer, yazıhanenin kapısına 

giderek içerden sUrmeledi. Sonra kapı 
pervazında elini dolaştırdı ve Ernnnın 

uzaktan fnrkedemcdlği bi.,. noktasına bas 
tı; ayni anda fon Rogviçln masasının ar
kasındaki duvnr yıırıldı ve karanlık bir 
mUstntll peyda oldu. 

- Lütfen elektriği yakınız baron. 
Slrammer bir butonu çevirdi ve esra

rengiz salonun kaarnlığı yerine göz ka
ma§tırıcı bir ışık kaim oldu. 

- Lütfen içeri giriniz madam. Orada 
kimse tarafından rahatsız edilmeden 
s 0 rbcstçe konuşabiliriz. 

Erna ayağa kalktı, peşinde iki zabit 
olduğu halde içeri girdi. 

- Aman burası ne gUzel ! 
Modem desenlerle sUslU gUzel bir halı. 

nm üstünde durmuş, etrafına hayretle 
b:ıkıyordu. Duvarlar çıplaktı, yalnız bir 
cephedeyse sinema perdesi vardı. 

- Burası tıpkı bir sinema studyosu ! 
Krom kaplama ıçellk borulardan yapıl -

nuu altı alçak koltuk bir kenara sırnlan
mL5tı. Ortada madenden ve cn.mdnn ma
mul kocaman bir masa vardı. Masanm bir 
kenarında abajuru parlak bir madenden 
yapılmı!J masa llmbası duruyordu. 

General Ernaya masanın önUnde bir 
yer gösterdi, kendisi de onun karşısına 
geçip oturdu. Masa lambasını çekti, lam-
banm mafsallı sapını kMrdı, ampulü 
yaktı. Ayni anda tavandaki l!;!Ik söndü. 
Salonda yalnız masa llmbatınm verdiği 
ı§Jk kaldı. 

Madeni abajurun projektör aynaeı gt. 
bl parlak sathından akseden ışıkla Er
nanın. g!Szlerl kama§IJ, geııç kadın vUcıı
dunu biraz geri çekmek istedi. Genera
lin yan karanlıktan gelen seei duyuldu: 

- Rica ederim Erna, güzelJiğinlzl do
ya doya seyretmeme mlisaade ediniz. Si. 
zi çoktan görmemiştim. HarikulAde gü
zelsiniz. Değil mi Strn.mmer? 

Salonun karanlıkta kalan bir köı::esin
de duran baron cevab verdi: 

- Şahane bir güzellik eks~l!ns ! 
- Belki beni §apkasız da görmek is-

tersiniz. 
Erna gapkaııını çıkardı, baııını sallıya. 

ak saçlarını dağıttı. Sonra dirseklerini 
masanın camına dayıyarak vUcudunun 
Ust kısmını bu ı§ık banyosuna lerketti. 
Bir cigara yakmı§tı, dumanı masa lAm
basmm abajuruna doğru üflüyor, abaju
run tlst kısmından bir baca tUterml15 gi
bi dumanların çıkı§ını seyrediyordu. 

Bir müddet konuşulmadı. Sonra ge • 
neralln sesi duyuldu: 

- Şimdi çalışalım. 

Erna fon Strammerin sesini ve tavrı-

nı taklid edip hazır ol vaziyetini alarak 
cevab verdi: 

- Be.§ üstüne ekseliins! 
General ona vnziyetl, yapacağı vazife. 

~i. işin ehemmiyetini ve mutlaka muvaf
fak olmak lfızımgeldiğini uzun uzadıya 

anlattı. Sözlerinin sonunda ilave etti: 
- lyi anladmız değil mi Erna? 
Generali hiç s~s çıkarmadan dinlemiş 

olan casus kadm cevab verdi: 
- Evet ekselans. Hulasa edeyim: sır

n düşmanca bilinen evrakın Uç kopyası 
vardı. Bunlardan hangisinin ve kim ta
rafından dlişmana verildiğini anlamağa 

çalışacağım. 

- Evet. 
- Şu halde bu Uç kopya eYrak Uze-

rindeki dosya numaralarını bilmem JA. 
:z.ım. 

- Do~ru. Bunu dil§lindük Ema ... 
Dosya numaralarını bizzat ben şu kağı
da kopya ettim. 

Veygclman dosyasının numarası K. F. 
D. 23211, devlet reisindeki dosyanın nu
marası K. F. D. 23242, harbiye nazırın
daki dosyanın numarasıysa K. F. D. 
23243 dUr. 

General, genç ]{adına kUçük bir kağıt 
parçn!lı uzattı: 

- Kaybetmemese bilhassa dikkat e
din. 

Genç kadın kfığıdı birkaç defn yavaş 
yava§ okudu. Sonra zihninden bir ders 
tekrar eder gibi gözlerini kapayıp bir 
mUddet dUşündU ve kA.ğıdı generale u. 
zattı: 

- Teşekkür ederim eksclfuıs. Not et
tim. Numaraları artık ezbere biliyorum. 
.. t~zerlnilc 1'ent ele \'erecek C\'rak ta.,r

ma !,, bizim mesleğin kaidelerinden biri 
değil mi ekselans; mes1eğl unutmndığr
mr görüyorsunuz. 

(lJeımm ı mır) 

- Ne? Bunların gümrüAü bu kadar 
fazla :mı? O halde bana sakin bir yer 
gösterin, he1>si11i içeyim! 

- lngiliz karikatiiril -

Yirmi bin dolar mı? Böyle 
bir havada gezmekle mı 

parayı kazanacaksınız 
-5-

sisli 
bu 

Lokantada, bizden başka dört müşte
ri daha vardı. Bunların ikisi gayet şık 
giyinmiş, çok saçlı ve güzel yUzlii in· 
sanlardı. 

Büfenin yanında oturmuşlardı. Et
rafla meşgul olmuyorları kainatın mu
ammasını hal ile ugraşan filez.cflar gibi, 
derin bahisler üzerinde kafa yoruyor
lardı. 

Onların bu hali alakamı çekti .• Belli 
etmeden, şöyle göz ucuyla hareketle· 
rini dikize başladım. Aldanmamıştım, 

en derin fikir münakaşası esnasınlda, 

bir fırsat bulup, ikisi birden yan gözle 
bizi tetki'.l ediyorlardı. 

in .. an öldüren eşkıyalara intikal etti. 
Bazı arkadaslar, bilhassa bu dağların 
eşkıya ile dcİu olduğunu söyledi .. Hatti 
cesur, gözU pek ve atılgan adamları~ 

• 1 
bile buı alaroa atla gezmek cesaretııı 
göstcremiyecekleri iddiasında bulu~ıı· 
lar da oldu. Ne kadar güldük, değil ıısi 
Pol?. 

Sağlamgöz, yeni adiyle Pol, sUrelıa 
bir kahkaha savurduktan sonra beııi 
tas:dik etti : 

- Pek doğru 1 O kadar güldUk ki-' 
kaldı kasıklarımız çatlıyacaktıl Biz ıı• 
tehlikeli yerlerde gezdik, ne korkutlt 
dağlar aştık 1 Buranın da lafı mı oıurl 

Öbür iki müşteriye gelince, bunlar, Ben sözüme devam ettim· 
ötekiler gibi çekingen insanlar değildi. - Bunun üzerine, biz de. buralarda 
Onlar gibi, bizi hırsızlama tetkik etmi- atla dolaşacağımızı iddia ettik. Yirısı' 
yorlar, dikkatli dikkatli bakıyorlardı.. bin dolara bahse tutuştuk.. Gcçece~ 
Bunlardan biri çakır gözlü, kara bıyık- miz yollan onlar seçtiler. Şimdiye 1"" 
lı yaşlıca bir adamdı. öbUrü çok genç- dar yolculuğumuz pek yolunda gi6i" 
ti. Halinden pek çeYik, kuvvetli bir a· yor. Burada iki gün kalmak istiyorı.ıı. 
dam olduğu anlaşılıyordu. Nasıl, bahsimizi kazanacak, yirmi bill 

Yaşlı adam gözlerini benden ayınnı· !doları alabilecek miyiz?. 
yor, Sağlamgözle ne konuştuğumu işi- Con Erbert cevap verdi: 

debilmek için kulak misafiri bile olu- - Sizi temin ederim ki, bahsi ka.ıt" 
yordu. nacaksınız. ÇünkiJ, soygunculuk, adaJS' 

Bir aralık lokantacı dedi ki: öldürmek, eşkıya rivayetleri kocakarı 
- Merakımı affedersiniz amma, böy· masallarından başka bir şey değildir· 

le sisli ve berbat bir havada dağ başla- - Ben de bu fikirdeyim. Memlelce' 
rına çıkma .. ·uza şaştım doğrusu!.. timize ne kadar çabuk dönersek, bi%iıll 

Omuzlarımı kaldırarak cevap ver· için o kaı:lar iyi. Çünkü, oraya vardılt 
dim: mız gün paraları tıkır tıkır alacağıı· 

- Bunda şaşacak bir şey yok .. Böy- Con Erebrt sordu: 
le havaya bayılırım .. Arkadaşım lda be· - Şeytan kulağına kurşun, olaca~ 
nim gibidir. Yaz ortasında puslu hava- şey değil a 1.. Şayet başınıza bir felat<eC 
nın ne zaran olur°' ki? Yaylalar her za- gelırse? ••• 

man böyle değil midir?. Hem de insan Soğukkanlılıkla cevap verdim: 
yirmi bin d~lar lfazanacak olduktan - O zaman bahsi kaybctmi§ olurulı 
sonraı riltub~tin ehemmiyeti olur mu?. Varislcrimiz yirmi bin doları öder. 

- Yirmi bin dolar mı? Böyle sisli Con Erbertle konu§urken, kara bl' 
bir havada gezmekle mi bu parayı ka- yıklı müşteri ile arkadaşı, oturdukJatl 
zanacaksınrz?. yerden kalkarak bana doğru yUrümel' 

- Evet, bunda şaşılacak ne var san· baglaıdılar. Kara bıyıklı o:.damın bir ea 
kil.. Ben hususi hayatımı her rast gel- pantalonunun cebinde olduğu halde ır 
diğim adama anlatmam amma, sizi ilk nümde durdu, dikdik yüzüme bakrnı:rJ 
görüşte sevdim .. Mert bir insana ben- başladı. 

ziyorsunuz. Bunun için sisli dağ tepe- Buna bir mana veremedim. Canıfl' 
!erinde gezmcğe çıkışımızın sebebini fena hal:ie sıkıldı. Sinirlendim, tanıdı• 
size söyliyeceğim. ğım, bildiğim, bir insan değildi. öıı>' 

Lokantacı yüzüme baktı. Bu bakışla- rümde bir kere olsun yüzünü görrne ' 
rının içinde hayretten ziyade, emniyet- mi§tİm .. 
sizlik, sözlerime inanmamakla alevle- Benden ne istiyordu bu adam?. 
nen bir ışık vardı. Fakat bunu belli et- Niçin karşıma gelip durmuştu?. 
memek için: Bunu anlamak lazımclr .. Sabırıuılılc' 

- Doğrusu, dedi, merak içindeyim. la sol"tlum: 
Öğrenmeği pek istiyorum.. - Kar§ımda ne dikildin böyle? Sil 

- Biz Koloradoluyuz .. Geçen akşam şey mi istiyorsun?. 
müzikhol:le eğlenirken, söz döndü do· Bir hakim gibi amiranc sordu : 

laştr, dağlarda yol kesen, adam soyan, (Devamı ,._r) 

•lnl.l•rjOOOIDB~OOll!lC!JIIDrJ[!BC131111D-
- Nekadar çirkin olursn olsun, o çirkinlik benim hoauma si, 

yor, dedim. 

Babam: ' 
- Armand, dedi, mademki onu seviyorsun ve mademki J<tll? 

gönlüne de Mklm olabiliyorsun, saadetini tehlikeye atmaınalıf 
Bir kadının bahtiyar olup olmamasında dn izdivacın ilk gilnle~ 
çok bU:rUk tesiri vardır ... 

Bahçenin tii bir ucunda Don Fclipc ile konı;§IIlak, ona sualler 
sormak, onun duvarda olduğunu bildiğin halde gece)' 1 balkonda ge. 
Çirmen ge>rçi bir ihtiyatsızlık ama bunun için seni ayıblamıyorum; 
fakat, çocukç~{;'lZllll, sen hayatla oynuyorsun, hayat da seninle oy
nar diye korkuyorum. TecrUbem bana, senin saadetin için bazı ö
ğildler h:ıtırlntıyor ama cesaret edemiyorum; fakat, bu Ucra vadi
nin bir k6§eslnden sana §Unu tekrar etmcğe mUsaade et: nikah, 
tovekkUI ve sadakat Uzcrine kurolur, ancak onlarla yagar! görllyo
rum ki bUtün o lcad ettiğin tecrUbelcre, denemelere, bUtün lşve

lcrine ve görUp anladıklarına rağmen sen do tıpkı benim gibi ev
leneceksin. Arzuyu genişletmek, uçurumu biraz daha derlnle§tirir, 
işte o kadar. 

Çe viren: Nu ırlYI D D aln 
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Annem: 
- Hom ilk gilnlerlnin, dedi, hem de bilhassa ilk ı:ecelerirı!JI·~ 
Sonra babama bakarnk ilii ve etti: 

Baron dö Makumer'i görüp onunla birkaç saat konuşmağı pek 
isterdim, çilnkU senin haynttn bahtiynr olmanı temenni ediyoru.nı. 

:xxvı 
Lul7 dö l\lakumcr'<lcn Rene dö l'Estorad'a. 

Mart 1825 
Fclipe, annemle bnbamın tasawurlarma bir Arnb cömerdliği ilo 

uyup benim servetime el siltıncd<'n nlktLh muknvdennmesine onu 
aldığını ynzdırdıf;'llldnn dU"rs'in, bnna knr§t muamelesi eskisinden 
de iyileşti. Bann küçük r;ıel1an, gözU açıl< luz gibi şeyler söylUyor, 
söz altında eh knlmru:mımm. Niklihln'dnn bir giln evvel: 

- AnnC'ci.":im, dedL'll, r jz ('n h:ıkikl, en saf, menf:ıo.t hissinden 
en nzade bir n kın tecC'lli inde de h<'p diplomatlık, kurnazlık, me
hnret var s:-n )or sunuz. Siz bcnı gbzü açık bir kız.sanmak lütfun
da bulun:.ı) oı unuz am:ı bC'n hiç do öyle değilim. 

Boynuma sarl"·l'l alnımdan öptü: 
- Ben l!<' nl bill'lcz mh im 7 dedi; mannsttra dönUp rahibe olma

ğa, kız kalm ~:ı r ..ı ı o rrı ıdm; ru;il VC' gli~el bir Şoliyö o~duğun idn 
babanın hanednıunı bır kat daha yükseltmek lazungcldiğini anla. 

dm. (Ah! Rene, bilsen bu sözlerde nekad:ır dalkııvukluk \•ardı! an
nem bunları, duc yrmımrzd::ı, bizi dinlediği için söylUyordu.) BütUn 
bir kış san:ı. baktım, her kadrile karışıp herkesle11i gözden geçirdin, 
bugtlnkU Fransa'da kim var, kim yoksa ta ciğerini okudun. Sonra 
da kalktın, seni evinin tam hanımı edecek biricik lspnnyolu bulup 
çıkardın. Tullia ağabeyine ne ediyorsa sen de ona onu ettin. 

Babanı: 

- Ablnmın mannstın ne mektepmlş! dedi. 

Bı:.bamn öyle bir baktım ki, h<'men sucıuverdi; sonra düşese dö
nUp: 

- Madam, dedim, bC'n ni,:ınlım Fclipo dö ~oria'yı ruhumun 
bütün kudreti~Ie se\·iyonım. Dıı aşkı ilk zamanlarda hiç istemedim, 
sondilrmeğe çalıştım; fakat baron dö Mnkumer'in benlmklno layık 
bir ruhu, benimki!C'rc uygun hislc>rle çarpan ince>, Allccnab, sadık 
ve vefakar bir kalbi olduğunu gurUncc kendimi o aşka bıral.mak
tıın çekinmedim. 

Annem sözUmU keserek: 
- Amn kızım, dedi, o kadar çirkin ki •. , 

- Siz bizi biraz bırakır mısınız, mösyö? 
Baham çrktıktnn sonra da kulağıma iğillp: ~ 

- Yavrucağım, dedi, üç gilne kadar kocaya varıyorsun. ı; ~ 
kım burjua ailelorinde olduğu gibi ağlaşmalar blzc yakışmaz C)' 

brn de şimdiden sana, her ananın kızma söylemesi liizımgcleil ~ 6~ 
lcri söylrmeliyim. Se\'diğin bir adnm!l. varıyorsun. O halde ııe si' 
na ncımnm doğru olur, ne de kendi halimden §iknyet ctıneJXI· e~ 
nlnlc ancak bir senedir beraber ynşıyoruz; gerçi bu müddet ıı ıJI 
scvme,n için kllfi geldi ama senden ayrılıyorum diye iki göztııı1 ~' 
çeşme ağlamam i;in kılfi det';ildir. Senin zekan, gUzclliğindC11 ~ 
UstUn çıktı; doğrusu berinı analık gururumu okşadın; ha~ ırlı ,.c 
\'ilccck ~i.- evlat olduğunu dn göı.terdin. GU1Uyor musun?... ~ 

"Çok yazık ki nnn llC' kıztn i)•i grçinmİ!i olmalarına rnğnlcıt. tC' 
defa iki kndm, knvgn çıkarırlar. Be·ı senın hahtiynr olmanı 1gıı0' 
rim. Bunun için iyi dinlt' beni. ~enin ~imdi duyduğun nsk bir ~ 
çül: kız aşkı. bir Mkoğe b:ıı;ıanmak Uzera doğan bUliln kadırı'ıı ~' 
tabii olarak duyduklar:; aşktır; fakat ya.v:rucuğum , bu ycn·U~ 
hlıim içiıı bir tek l'rkek v:ırdır. iki tnne drğll' hütUn knlbimiı1" .dl 
vN• 't olduğumuz C'rlc0k dC' , ~ok yazık ki datmn vnrdı8'ımız. ı;C' 
i;lmizi sanarnlt vardığunu. adam değildir. 
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••KURTULUŞ 
rnUr ~okto.rlar, Bankacılar, Katipler, Mekteblilcr vclhaısıJ bütün 
cc le .kepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 

, 
bop crınc akmasından, kurumasından ve ucun 

zulınas d k , m an urtaran yegane 

TIKlJ DOLMA KALEMi 
Avrupad d hi Alın a a tasiik olunduğu gibi 
ı_ anyanın bu icadı mUrekkebli 
«ate mı 
b . c yazı yazmak mec-
urıyctinde olan halkı 

hak'k ı aten bu eziyet-
~: kutarnuştır. 

KU ucu aşm· 
rnaz, bol rnü
rckkeb alır 

1 kuvvcu; , 

1 
basılırsa 
3.4 kop
Ya çıka. 
r hhilır 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullanııtı mürekkebli 

kalemdir. 

Siyahtan maada yeıil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:-ayımz. Fiatı 3 liradır. 

Deposu: Havuzlu han No. l, fstanbul. 

'7 Taşraya posta ile gönderilir. 

---··------------------· --- Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye ---· KUŞTCVC kullanınız 
Bir liraya kumaıiyle kuıtüyü yastıklar 

Yorgan, §iltc ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü kumaşla-
rının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok· ucuzdur. .. _ 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü Fabrikası. Tel: 2,.,021, 

Satış yerlerimiz: Ankarada, Bcyoğlunda Ycrlimallar Pazan 

~ İtfaiyeye lüzumu olan 3000 metre hor tum kapalı zarfla eksiltmeye konuimuş. 
ba ·°Beher metresine 170 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Eksilt!11e 13-7-938 .. ç~:~ 
~na saat 1 ı de Daimi Encümende ya pılacaktır. Şartnamesı levazım mudurlu. 
İlle e ~orulebılir. ı tekliler 2490 NJı ka nunda yazılı vesika ve 382 li_ra 50 kuruşluk 
ların lenıınat makbuz veya rnektubile bera her teklif mektuplarını havı k.a~alı zarf. 
8aa 1 'Yukarda yazılı günde saat 10 aka dar Daimi encümene vermelıdırler. Bu 
~verilecek zarflar kabul olunmaz. (4012) (B) 

1'Urk Hava Kurumu satınalma 
Komisyonundan: 

ıo.~· CJ tertip piyango biletleri için 140. 000 türk~e 10.000. f~a~sızca e~ pl~n~le 
l'lı\in resimli afiş bastmlacaktır. Temmuzun 11. cı ~esı gu~u açık e~~ıltme ı~e 
~~ka~ yapılacağından istekli olanların şartnamesını gormck uzere Pt) ango dı-

hıgü muhasebesine milracaatlan. (4096) 

~-~~~~~~~~~~~~~--

aletinden: 
~~ 1·8 .. 938 tarihinde pazartesi günü saat 15 de eksiltmesi y8:pılac.ak olan iki a: 
'at eınılsiyon nıakinası, ve eınilgatörün eksiltme saati resmı daırelerde mesaı 

~erf.nfn değişmesi üzerine yine ayni gü? ~aat ~2.~0 a alınmıştır. . 
~l k.swtnıeye iştirak edeceklerin tekli flennı aynı gun saat 11,30 a kadar \:er-
~mdır. (2223) (4160) 

lloktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

fl Dahiliye Mütehassısı 
'<>azardan başka günlerde öğleden 

tıra 
tat Saat (2,S tan 6 ya) kadar 

anbud n· llıa a ıvanyounda (104) nu-
lta~lı h\ısı..si kabinesn.::Je bastalanru 

'aba~ ~er. Salı, cumartesi günleri 
ita 9.S - 12" saatleri hakiki 

raya h "e e nıa sustur. Muayenehane 
" telefonu : 22398. 

~ .......... ~~~~~~ 
~ DOKTOR ~ 
ı.r~SUF P. Eczacıoııu 
ı. a.,.endiga 
•1crg r caddesi 55. Sirkeci. 

' ilt ı ~n: (10 • 12) ve (14 • lS) 
~ astalarıru kabul eder 
~; . • 

' U ykusuzluklarda 
Umumi bir raQbet 
t<azanmış olan= 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zeblrll biç bir 

madde yoktur 

~pamuk 1 
~.~==~rıı ~~!.~jbay Hamdi 1 
llıtııı unun Antuan Zlşkadau dl· -------------
llUtı~ e ı:evırdlğl bu eser bugUnkU 
lla.,. a badtseıerının kaynakları. 
oıan ar;tbliınek ıcın okunması şart 

ba ı 
1 rı ıca kitaplardan biridir. 

"e \' tı 65 arın tercUme k~llyatın. 
1 ıı. rta lnctsı olarak çıktı. Her ki 
..., bulunur 

-ı 

Urnluf{ - Opt:rati)r 

Dr. OSM.ı\N-S-ÖNER 
İdrar Yolları. Hastalıkları 

MUtehassı5ı 

Sirkecıd.- ·Kızılay hanı yanında 

Malatya hanı No. 1 · 2 

HABER - #\lteam ooıta• 11 

Şirketi Hayriyeden 
Temmuzun 12 nci sall günü akşamı 

Boğazda ilk rTiehtap alenıi 
En ytiksek sanatkarımız bayan 

SA Fi VE 
Bestekar meşhur SELAHADDiN PINAR'ın i§tirakiyle 

Saz heyeti olarak: 
Kemani SADİ ve NECATİ, Udi CEVDET, klarnet ŞEREF, Piyanist FEVZİ 

Okuyucular: 
NUR! HALlL, HAFIZ YAŞAR, SUAT, BayanRADlFE, SUZAN, Küçük SAFİYE 

Saz heyetini hamil bulunan "71,, No. lu vapurumuz Köprüden saat 21.15 de hareketle Yeniköye kadar 
RUMELİ yakasını takiben Beykoza gidecek ve orada 23.45 e kadar mehtap alemini yaşayacaktır. 

Boğazda oturanlardan bu tenezziihc iştirak edecekler için RUMELİ ve ANADOLU iskelelerine uğra. 
yarak Köprüye gelecek olan 71 ve 66 No. lu vapurlarımızla Köprüden 21.20 ve 21.25 de hareketle 71 No. lu 
vapunımuzun iskele ve sancağında olarak Beykoza gideceklerdir. 

Kafile Beykozdan Büyükdereye gelecek ve piyasa önünde halkımıza en müsait bir noktada 
duracak ve saz heyetleri saat 1,30 a kadar mehtabın en büyUk sefasını ihya edecektir ..• 

Avdette 66 ve 74 No. lu vapurlarda bulunan yolcularımızdan doğru Köprüye gitmek istiyenler için 
BiivilkdPrl"de avrı bir vsımır temin edilmiştir. [;' • ATLA. R 71 No. da 100 kuruı, 74 ve 66 da 50 kuruştur. [1] • Paso ve kart abonomanlar muteber değildir. 

• Fazla tafsilit el ilanlarmdadrr. 

Radyolin kullanmak 
Ve sabah, öğle 

onunla 
ve akşam, heryemekten sonra 
dişleri temizlemek lazımdır ? 

• • 
nıçın 

Çünkü 
Ağız mütemadiyen faaliyette olan ve dai- husule getiren ifrazat yapar, mikroplar ço 
ma mikropların yatadığı bir uzuvdur. Her ğalır. Geceleri hasıl olan ifraEat ise aade 
yemekten sonra dişlerin boşluklarına kı- dişleri değil, bütün hazım cihazını bozar. 
rmtılar dolar. Onlann tahammürü hem Dişlerinizin sağlamlığını, midenizin 
dişleri çürütür, hem diş etlerinde iltihap bozulmamasını, ağzınızın gÜzelliğini 

iıtiyorsamz, 

Sa~ a ~ - ö lf e ve a ~um, ~er yem eue n sonra 
RADVOLiN KULLANINIZ 

Türk antrasiti 
En Dayanıklı Yanan ldeal 

Kömilrildür. 

1 T.~!.~ her~~!~~~!!~ 
yanan en ucuz kömürdür. 

Türk antrasiti 
En kuvvetli, en temiz, en 

sUrekU kömUrdUr. 

-rürk antrasiti 
KIŞA BIRAKMA 

YAZDAN AL 
Satış Merkezi: 

Galata, Yolcu Salonu karşısında 
Tahir han, 6 inci kat Tel: 44915 

Devlet' Demıryolları ve Limonları ;ş/t-tme : 
.·Umum· idaresi ilanları· . · ·: . 

Muhammen bedeli 17494.66 lira olan 93 kalem muhtelif gaz borusu 
ve raptiyeler 20 - 7 - 1938 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır • 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Nafıa Mütcah'!litlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saa! 
10 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Hizımdır. 

Şartnameler parasız clarak Ankıu ada malzeme 
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

dairesinden, 
(4147) 

Haytdarpa· 

İdaremiz mesai saatlerinin değişmesiM binaen evvelce ilan edilmiş olan 8500 
lira muhammen bedelli 500 litre Pare."t Detmolinv veya emsali haşarat oldürücü 
mayie ait ektiltme 15.7.1938 cuma gününden 16.7.1938 cumartesi günü saat 12 ye 
tehir edilmiştir. 

Buna binaen teklifi muhtev:i zarfların 16.7.1938 cumartesi günü saat on bire 
kadar Haydarpaşada '-'.'.ar binası dahilindeki komisyon reisliğine teslim edilmesi la
zımdır .. ( 4290), 
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kızın mecerası 

Fransızlar ordumuz .a:ı::ı.::\~~::~:~=~::::::~ karşısında Roma 
Bntl'"'ofı 1 ı·-~.ı,.. fak olabileceklerini 1ftrap ediyor. ~ 

f 
• ve paJabıylklı bir adam olan Hüsnü, her -Y uı '"'~"' ~ ı 

Ş e r e 1 n e Ş a r a P akşam eve sarhoş gelir ve kendisine ta- İspanya hudutlarında.ki kontrolun tak- ya ile Avrupayı biribirlne kaı:ıştırıll8 

sallüt etmek istermi§. Ancak kız şiddet- viye edilmesine rağmen İspanya harbi- halalı bir iştir. İtalyan kuvvetlerlnfll bil-
nin uzamasından endişe eden Romanın fiil zaferler kazandığından bahsederl,ııs 

Zil yat et,· ver· d ı· ı er ~/:e:::;:~;~~:ı::~0~:ı:d:: :~~i~ siyasi mahfelleri, bu hususta daha bli - - muvaffakıyetsizllkleri eaymıyoraı; 
ne muvaffak olamamıştır. Fakat kızca- yük bir asabiyet göstermektedirler. 16 Musolininln yaptığı gibi Fransız - 1\ 
ğızda da daha fazla tahammül ve sabır nisan tarihli itilafın beklenen neticeleri kuvvetleri üzerinde kazanılmış tarfhf ~ 

zon kumandam binbaşı Süleyman Dinç- J 
soy öğle yemeğine alıkonulmu~lardır. / 

Reyhaniyede halkın heyecanı 
Antakya, 9 (A.A.), - Reyhaniyedeki 

Fransız garnizonu kumandanı dün süva. 
rilerimiz Reyhaniyeye girerken mini mi
ni Türk kızının hıçkırıklar arasında söy. 
lediği küçük hitabe karşısındaki tehas.. 
süslerini Şükrü Kanatlıya ve başkonsolos 
Celal Karasapana şu sözlerle ifade eyle
ıni~tir: 

"İçten gelen bu harikulade heyecanlı 
halk duygu ve tezahürlerine hayatımda 

ikinci defa olarak şahit oluyorum. Birin
cisini istiklalini kazanan Polonyaya Leh 
süvarileri girerken gördüm, ikincisinde 
de şimdi Türk süvarileri Reyhaniyeye gi 
rerken hazır bulunuyorum . ., 

Taymisin bir makalesı 
Bugünkü posta ile gelen ingilizce ''Tay 

mis .. gazetesi Hatay meselesinde varılan 
son anlaşmayı anlattıktan sonra vaziyeti 
ıöyla h~ ediyor: 

"Filhakika. son anlaşmalar ile Sancak 
taarruzlara karşı Fransa ve Türkiye ta. 
rafından emniyet altına alınmaktadır ve 
Suriye hükOmetinin muhtar bir eyaleti 
halindedir. Fakat Suriye hükfuneti San. 
cağın gümrüklerini ve ecnebi devletlerle 
olan rnünasebatını kontrol edebilecektir; 
diğer bütün hususlarda Sancak tamamile 
muhtar olacaktzr. 

Ankarada imza edilel\ son iki aJtla.sma
dan birinde de tavzih edildiğine göre, 
Türkler ilerde Sancakta üstün .bir vazi
yet alabileceklerdir. 

Türklerin bu muvaffakiyetinden Arap 
nasyonalizminin müteessir olduğunu gös-

, 

teren deliller var: Suriye başvekiline atı. 
lan bombalar. Filistindeki Arap i~ileri
nin müzaheret grevleri. bununla beraber 
Fransız meclisinin Fransa - Suriye mua.. 
hedesini henüz tasdik etmemiş olması 

Suriıelilerin hoşnutsuzluk göstermeleri
ne bir son verebilir. 

Her ne olursa olsun, Sancaktaki müs· 
lüman Araplann adetçe Türklerden az 
olması (Müslüman Arapları Ale\ilerdcn 
ayırmak Iazımdrr) Arapların İskenderun 
da üstün bir mevki almak istemelerine 
hak bırakmamaktadır. 

Milletler cemiyeti komisyonunun seçim 
kayıtları işini tatil etmesi de iyi karşı· 
!anacak bir harekettir. Komisyon Türki. 
ye ve Fransa ile kabul edilen bir seçim 
pro1esı hazırlamı~tı. Fakat bu proje 
tatbika konulunca komisyon mü~kül va. 
ıiyete dü~tü. Sancaktaki Araplar ve 
Türkler propagandacıların tahrikatına 

uğradılar. Türkler sarfettikleri büyük 
gayretlere mukabil birçok lehde rey al· 
dılar. Fakat, Ankara hükılmetine Hatay 
meclisindeki kırk bir sandalyeden yir
mi ikisiini vaadeden Fransa seçim ka)11t
lanndaki neticeleri görerek bunun tabii 
temin edilemiyeceğini anladı. 

Ayni zamanda Türkiye hük(lmeti de 
komis}'onun tarafgirliğinden ve seçime 
gireceklerin kayıt muamclesindeki yolsuz 
luklardan şikayet etti. Bunun üzerine, 
Fransa ile Türkiye komisyonun vazife.. 
sine nihayet verilmesini istediler. 

Gazete, Türkiye ile Fransa arasında 

varılan lnı anla§madan dolayı lngiUnt
nin ancak memnun olabileceğini yazarak 
makalesini bitirmtktcdir. 

ikinci bir "sarışın 
~asu ,, mu 

yakalandı? 
ın-g--=ı""'"'ıt=--eredetevklf ed-İleö ıs yaşındaki 

Almanlardan korktuğunu söyliyor ••• 
~ız 

İngilterede, Liverpulda 18 y~da Çe
koslovakyalı bir genç kız tevkif edilmiş
tir. Amerlkadalrl sa~m casus kadm hA
disesinln unutulııınGığı bu sırada bu ı. 

kinci '1anşın kızın da bir casus olmasın. 
dan 1Uphe edilmektedir. 

Kız imnlnl ve kim olduğunu söyleme
mekte ısrar etmektedir, polis de kendi 
ghıfn hüviyetini tamamlyJe tesbit ede -
ıneml.ştlr. 

"Sanım kız,, yalnız, kendisinin Alman 
gizli polisi taratmdan takip edildiğini, 

ismini söylene öğreneceklerini vo ken. 
öisini öldüreceklerini iddia etmektedir. 
:Verilen bütün teminata rağmen ağ%Im 

açtırmak kabil olamamıştrr. 
Kendisinin söylediğine gare, Alman -

yada tevkif edilmiş vo hapsolunmu§tur. 
bradan kaçmaya muvaffnk olan "Sa~m 
kız,. İnglltereye gclmi§tir. 

Çekoslovakyalı kizm Liverpul'a gcli§i 
ae çok ga.ribdlr. Vapurdan gizlice ve hil
:Viyetini ldıı:ıseye bildirm~ye mecbur ol
madan çıkan kız, gece bir pansiyona git. 
mi§ ve yatacak blr oda iBtemişUr. 

Pansiyon kaqmınm söylediğine göre, 
kız o gece bitab bir halde imiş ve he
men orada dil15üp bayı1DU3··· Bunun üze
rine, kadın kızı ıı.lıp yukardakl bir oda

ya götürmü[;I ve yatağa yatırmıştır. 
Ertesi gün, yeni kiracısının, vakit öğ 

leye yaklaştığı halde kalkmadığını gören 
pansiyon sahibi }'Ukarı çıkıyor, kapıyı 

çalıyor: ses yok. 

Kapıyı kendisi açarak giriyor. O za
man kwn yatakta hiı.lA ba.ygm bir va:zl. 
yette yattığını g{jrUyor. Sesleniyor, dilr
terek uyandırmak istiyor. Kız, yine ken
dine gelmiyor ve sayıklnmaya, söylen -
meye ba.~hyor. 

Kiracmınm hasta olduğunu anlzyan ka 
illa bemen doktor çağırtıyor. Gelen dok
tor kızm derhal hastaneye kaldmlması 
]Azını olduğunu söylUyor. 

Bu esnada polis de hfı.diseden haber-

dar olmuştur. Hastanede ayıltılan kıza 

hüviyeti soruluyor ve işte bu Çekli kız 
ikinci bir sanŞJn casus hfivfyetini o za
man alıyor: 

Çekli kız kendisinin gazeteci olduğu. 
nu, gimdJye kadar Almanyanm cenup vt. 
layotıerinde çıkan bir çok cllnt gazete
lerde çalıştığını ve lngiltercye gezme i
çin geldiğini söylüyor. 
Snrışm kız iyi olup hostaneden çıktık

tan sonra karakola götürülfiyor ve hak
kındaki tahkikattan bir netice elde edil-
meyince dalıa fazla şüpheye d~ülerek 

casus olmak ihtimali varid görülüyor. 
Çekli kızın Almanlardan korktuğunu 

söylemesi polisi §aŞlrtmak için uydurul
muş bir bchane sayılmakta, ve kendisi
nin bilakis bir Alman casusu olduğu zan. 
nedilmektedir •.• 

Tayyare ile 
evria em 

Baştarafı 1 incide 
Stoddort ve makinist Lund olmak üzere 
beş kişıden ibarettir 

Saat 1,55 de (Green Vivh saati) Hug. 
hes radyo ile. Nevyorka 647 kilometre 
mesafede kain Novakuotia (Kanada) fi. 
zerinden uçmakta olduğunu ve Okyanu
sa girmek üzere bulunduğunu bildirmiş
tir. 

Lockhead tayyarenin hareketinden bir 
az e\'vel beynelmilel Nevyork sergisinin 
müdürü Grover Vahlen, tayyareci Ho
vard Hughese "beynelmilel sulh davası. 
na ve terakkiye,. ithaf ettiği bir tayyare. 
yi resmen hediye etmiştir. 

Vah len bu münasebetle demiştir ki: 
"- Seyahatiniz dünyanın iki büyük 

demokrat milleti olan Fransa ile Ameri. 
ka arasında daima mevcut olan hüsnil 
niyet ve anlayış hislerini dünyaya hatır
latacaktır. Bu seyahat beynelmilel işbir
liği imkanının bir timsalidir.,, 

· d zaferden dem vurmak doğru değildif' kalmadığından, birkaç hafta evvel, bek- vermemesm en Fransaya bUyUk bir " rsot• 
çi Şoayıp ile beraber oturan annesi Sai- mes'uliyet hissesi ayrılmaktadır. Buna Fransızlar gerçi İspanyada çarp~ 
menin yanır.a kaçmıştır. mukabil Çembcrlayn kabinesinin faali- fakat bunlar en iyileri ara.mıdan ~· 

Annesi, elAn terlikçilik yapan Halil is- yeti sempati ile taldb edilmektedir. miş değildir. İspanyada daha çok rrsıı· 
minde bir adamın nikahı altındadır. Ve Musolini yazısına cevap Siz yoksa bunu ko.Dl§u memleketin to~ 
mahkemede bo"aruna dav-'an vardır. raklannı krt'alnmnızı talim ettırınek ,. ,.... Paris, 10 (A. A.) - Büyük faşI.t mec. ~•' 
cuayip'e gelince, bu adam da evlı'dı·r ve ı· . çin bir manevra sahası yerine kO~ 
':il ısınin faaliyetini gösteren mecmuada ı;l:f 
karısıyla dört sencdı·r sUren b"ır bna.<>n. M . istemediğimize atfetmek IA.zımdır. 

"Y- usolini tarafından yazılan mukaddeme- JJ• 
ma davaları vardır. d b İspanyanın İııpanyollara bmıktlma!l en ahseden sağ cenahın organı Epok şl>llı 

Şuayıp'ın söylediğine göre, terlikçi gazetesi §tiyle demektedir: znngeleceğfne kani bulunuyoruz. F 
Halil çok fakir ve evsiz barksız. bir adam bir talihsizlik eseri olarak Frnnsa do!' 

"İspanya hakkında Mwıolini, Fr,nn- - d d - bi 1·e.1'' olduğundan 13 yaşındaki kızı lfüsnü ... ·e ""' ru an ognıya r tecavüze maruz z, 
., Rus kuvvetlerini ~ft.,.IQb eden - bu tabi- _,_ -• ı k · ıııil' 

kendisi vermL5tir vo kız da bu hayata da. "-6 .....,. vıursn mem e etin yü~ek bır 
ri evvelce de işitmiştik - İtalyan kuvvet- ..ı-"-- ti 1 Utt r·k ıcct8 ha fazla dayanamayıp nihayet annesinin ~ gayre y e m e ı an hare 
!erinin daha geniş bir sahada da muvaf- •• bil" lidJ yanma kaçmı§tır. geçecegı ırune r.,. _,,, 
~----------------------~~~-------~--------~---~ 

Fakat diğer taraftan Hüsnü kızdan bir 
türlü vazgeçmemiştir. Hemen hergün 
Şuayıbm evine gelerek Hayriyeyi iste. 

mcktedir.Bu böylece düne kadar devam et 
miş ve bütün müracaatları reddedilince 
de Hüsnü kızını zorla kaçırmağa karar 
vermiştir. 

Bunun için yanına üç arkadaşını alrm~ 
ve bir otomobile binerek dün akşam kı
zın bulunduğu evin sokağına gelmişler

dir. Otomobili biraz ileride durdunnuş -
lar ve arkada~larından birisi eve gelerek 
kapıyı çalmış kapıyı açan Şuayıbm ka. 
nsı: 

- Ne istiyorsunuz? diye sorunca da 
- Ben aJ(>lisim Hayriyeyi karakola 

götüreceğim diye cevap vermiştir. Fakat 
bu sırada bekçi Şuayıb gelmiş ve vazi. 
yetten ~üphelenerek bu meçhal ~hsa: 

- 1 lüviyetinizi gösterir misiniz! de. 
ıni~tir. 

Adam: 
- Vesikam yanımda yok evdedir; de.

yince Şuayıp büsbütün ~phe!enmiştir. 
Vaziyetin çatallaştığını gören otomo

bildekiler de birdenbire dışarı çıkmışlar 
ve kapıya yalda~ ~amışlardrr. 

Fakat Şuayıp derhal düdüğünü çıkarmış 
ve çalarak imdat istemiştir. Bunun üzeri
ne yakalanacaklanm anlayan mütecaviz.. 
ler derhal otomobile atlayarak kaçmış. 

lardrr. Bunun üezrine ise zabıta müdaha 
le etmi,, bir taraftan müteamzlar aranıp 
yakalanmış. bir taraftan da Hayriye 
muayeneye sevkedilmi~tir. Muayene ne. 
ticesinde kızın namusunu muhafaza etti
ği anlaşılmı~ ve C\-Tak bu sabah müdde
iumumiliğe gönderilmi~tir. Nöbetçi müd
deiumumi Orhan Köni, vakanm bütün 
C§hasını ayn ayn dinlemiş ve tahkikat 

gazetemizin intişar saatine kadar devam 
etmiştir. 

Ak§alll üzeri evrak birinci cürmü mcş.. 
hut mahkemesine sevkedilecektir. 
Yalnız rnüddeiumurniliğin tahkikatı 

esnasında iü yeni bir safhaya ginniş. ken 
disile dört senedir mahkemeli olan Şua. 
yıbm eki kansı, hadiseyi öğrenince ad. 
liyeye koşmuş ve elAn nikruıı altında o. 
turan kocasının başka bir kadınla ya~u.. 
dı~ resmen meydana çıkını~ olduğund-n 
Şuayıp hakkında zabıt tutturmak üzere 
tertibat almağa başlamıştır. 

IS ~ * 
Küçük Ha:yri}·e ile nişanlanan Hüsnü 

bu hadise}i bekçi Şuayıbın çıkardığını 
iddia etmektedir. Ona göre bekçinin de 
krzda göıü vardır ve bu sebeble hiç yok
tan bir mesele ihdas etmiştir. Bütün bu 
iddiaların ne dereceye kadar doğru oldu
ğu tabii muhakeme sonunda belli olacak. 
tır. 

Paylaş amıyan 
us ra 

iki çocuğun yaralan-
masına sebep oldu 

Dün biri sekiz diğeri on yaşlnrmda iki 
yavrunun yaralanmasiyle neticelenen 
bir hl!.dlsc olmu§tur. 

Narlnnescit sokağında 5 numaralı ev
de oturan İbrahimin çocukları 8 ~·aşında 
Sabahaddin ve 10 ya§lllda Ncnnln dün 
ookakta oynarlarken bir ustura bulmuş
lardır. lki çocuk bu tehlikeli cismi arala
nnda bir türlü paylaş:ı.mamışlar ve sen 
alacaksın. ben alacağım derken biribir
lerlne girmişlerdir. 

İşi kavgaya döken yavrular usturayı 

Kazanan 
nu arala 

12000 lira 

kazanan 

24884 
3000 llra kazanan 

28104 

15000 • 
ıra 

kazanan 
5637 

Sonlan 87 ile biten bütün bfletlef f 
§er Ura amortJ alırlar. 

10000 lira 
kazanan 
21154 

1000 llra kazananlar 100 lira kazanan laf 

30473 19305 
500 lira kazananlar 

25038 15012 27788 
3248 16955 

33776 34507 

200 lira kazananlar 

3247 3416 5943 30350 30297 7341 
3990 3135 36192 13429 36613 8507 
93341889 38793 8444 17185 

Ruzveltin 
o omobiline 

atlayan meczup 
Halkın elinden zor 

kurtuldu 

Pari!, 10 (A.A.) - Nevyork He. 
hald gazetesi Paris nüshasında Ruz • 

veltin Oklahamndan geçti\; sırada vu. 
lrubulan hadise hakkında aşağıdaki 

tafsilfıtı vermektedir: 

Hokaday tevkif edilir edilmez bir 
ıtişme olmuş ve halk mütecavizi linç 

etm~k istemiştir. Polis mütecazivi 
müdafaa etmek mecburiyetinde kal • 
mı§ ve hiddetlenen halkı dağıtmak i-

çin itfaiyenin tnüdahaleslne ihtiyaç 
hasıl ohnuştur. Hokaday bir meczup. 
tur. Paı lılmento bir müddet evvel iç
tima hallnde iken harbiyo cazın 

Vudring'b başına beyaz tüyler atmış. 
tı. 

blribtrlerinin ellerinden almağa çalıvır

ken bu keskin Alet ikisinin de bilekle
rini kesml§ ve çocuklar feryada başla
mı§lardır. VUcutlarmm diğer bazı yerle. 

· rinden dP yaralanan iki kUc;Uk derhal 
Haseki hastanesine kaldırtlmıştır. 

37348 4052 28247 15262 15601 3985' 
6182 36832 48 38699 17909 36jf 

24273 2s421 22097 35101 31560 3os# 
14626 38328 1s109 11023 20448 ısotı 
33846 

18380 6241 37400 6262 21102 1sıs5 

29617 31515 34809 20799 23914 

50 lira kazananıat 

17309 14754 24545 36114 6703 15325 
26823 17095 39590 24747 21543 7624 
38240 1898{ 39881 26337 33078 2526 
2soo1 22661 89i9 33839 ı2112 2uo6 
22031 33642 27221 5491 5705 327sO 
a2029 ısıı 369 22818 3311 zrsıô 
37249 6294 39467 31977 35675 24111' 
24578 15253 15896 24987 3427 390~~ 
3i81 18140 34099 21468 3692 

26592 1239 17442 10124 26041 36~ 
28666 36010 31985 39568 4i37 
201so 6327 32763 31213 7584 s99S' 
13325 29109 6993 14051 22253 ısıj6 

5805 10805 30351 12853 23663 :zeg& 
112ss 2os40 14430 33560 26846 a2s6!' 
33303 13630 29888 

30 lira kazananıs' 
,dP 

22240 8060 6120 18883 23757 Ft~ı 
17574 14600 10649 16518 5230 -~ 

430 5711 22339 26703 21074 Jı•: 
22490 29050 17284 24262 4869 -~ı:n: 
3220 2048 13971 29421 34169 ~d 
2875 6937 23641 7435 1561 ~I 
9547 30602 13005 9819 39958 ~ 

28039 7650 975 36905 17326 s 1 
33280 26937 33119 10727 32774 3~1 
39501 20248 13035 37361 15552 ~(r: 

704 7122 29349 18286 31304 l ~"' 
25084 6448 30085 26589 20709 1741 
10816 5350 3555 26850 9197 s 
28191 10574 33144 4498 21s1ı 81, 
28027 28759 15986 26470 7423 l 
28381 17700 29883 27156 6536 
7104 14724 12329 10366 8378 

701 24782 18350 28812 4118 

• • * ~' 
Piyangonun bugünkü çekili~ ıi> 

15 bin liraldan büyük ikramiye ,/· 
nuş, bunlar yarına kalmı§tır. 



sin~ taaavvurlannı anlattı ve aıın~ 
ın cevabını bekledi. 
Pencerele . M 

zevlcJ d . n onso parkına bakan 
c oşenıni k .. k ne ve kız ş uçu · bir salonda an-
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miz, felaketimiz sana vız geliyor. Bize 
çok lakayt kalıyorsun •• 

İkisi birib~~rşı karşıya oturmuşlardı. 
tnada M ırıne çok benziyordu. Fakat 
na ın oluvanın açık kumral saçlan-
re~ı!:Y~~ mahirane boyanmış tatlı çeh- huylu olmıyan, yahut biraz tahakkümü 
İnhin~ ı'dan boyuna, vücudunun tatlı seven bir erkekle evlendiği vakit bile 
on d ~rına bakanlar bu olgun kadını mes'ut olabilir. Nitekim biribirini de-

Kaynana eanızın şerefi için teklifimi reddettiniz, 
sonra kızınızın saadetini ileriye sürdü
nüz. Şimtdi artık hiç bir mani kalmadı. 

Sustular. Anne düşünüyordu. Sene
lerce kocasının kavgalarına tahammül 
etmişti.. Senelerce kızı için her şeye 
katlanmı§tı. Şimdiden sonra genç karr 
kccanın kavgalariyle meşgul olması 

lazımmış.. Hayır, artık bu çok fazla 
idi. 

Madam Moluva bu dakikada Hüg 
Larinviyer'in tatlı bakışlarını düşündü 

ve sükunetle: 
lirlcr~ ; Yaşındaki kızına tercih edeLi- licesine seven insanların mes'ut olama- biribirini çok seven, ara sıra gören, be-
on dok. ren de kcyu kumral saçları , e dığı vakidir. Ben bunun bir ç.c·k misal- raber bir kaç saat geçiren, haftada bir 
Zeldi ruz yaşının taravetiyle çok gü- lerini gö11düm .. (Az daha, ben ele evli- veya iki defa beraber yemek yiyen iki 
ca b~k akat ilnne, kız yanyana durun- lik hayatında hiç mes"ut olamadım, di· arkadaş .. Ben hiç bir işinize karışmam. 
\'anın :!~r. <iaha ziyade madam Molu- yecekti, fakat kendini tuttu.) t: mit e- Siz: sorma.dan hiç bir mesele baklanda 

- Biraz daha bekle, dostum.. Bu 
meseleyi ileride konuşuruz.. Kızım 

evlendikten sonra ben ~ok serbest kala· 
cağım. O vakit sizi daha sıksık görebi
lirim ... 

- Artık istediğinizi yapınız . Ben ev
leniyorum, dedi. 

Çeviren: Muzaffer ESEN 
A nnde toplanıyordu. derim ki evleneceğin delikanlı n ıüsa - fikir söylemem .. Ne demek istediğimi 

liıli:nesi cevap vermedı .. Odada ses _ mahakar, söz anlar. müşfik bir adam- anlıyorsun değil mi?. İren evlendi ve madam Moluva, kı-
tiiken~z.·ayıp gidiyordu. !renin saba dır. lren heyecan içeri~inde düşündü: zma anlattıklarını tamamen tatbik et-

iren cam sıkılmış bir tavırla~ ··zavallı annem, beni ne ltadar çok se- ti. Yeni kan .kocadan uzakta } aşadı, 
~~nne, neden cevap vermiyorsun' -Müsamahaya ihtiy:ıcım yok. dedi. viyor, benim için nelere katlanıyor.,, onlara nasihat vermedi, onlara sual 

llrnele . ın Moluva düşüne düşüne, ke- _ İstikbal hakkında şimdiden hü- Fakat o da hislerini açığa vurmak is· sormadı .. trenle kocası o.ırasında bir 
eli: rın Üzerinde dura dura cevap ver- küm verilemez .. Belki sen müsam haya temiyen, heyecanlarını içinde saklıyan anlaşır.ama~lık sezdiği dakikalarda da 

muhtaç olmazsın, fakat kocanın bi. çok bir mahltıktu. Binaenaleyh düşündü - hi bunun farkına varmamış gibi dur-

ik~i ~u hususta düşüncelerim daima hareketlerine göz yummak mecbt riye- ğünü söylemedi ve sadece: mağı tercih etti. 
karar crecede kalmalıdır. Yavrum, asıl tinde kalırsın .. Aile hayatında kar~ •lıkh - lstikbal ne olursa olsun, anne, Bütün bu hüsnüniyetine rağmen bu 
b verecek · tt k ·1 k k ı ben · k ı d d" rolü oynamakta de\am edemedi. Bir 4'<<>gc Nuv . • sensın.. Bana kalırsc1 sure e arı ı e oca:11n usuı ı rına scnın ızınım .. e ı. 
baktın atnyc, yeş , servet ve şeref göz yumması şarttır. Bu olmazsa evli- Madam Moluva, kızını şefkatle ku- gün kızının evinde yemek yiyorlardı. • 

l tnıdan s k l"k h b" h 1 11 d Yeni k~rı kocanın arasında bir fırtın3-ur. ana ço münasip bir eş o- ı ayatı ır ce ennem o ur • ca t a ı ve sonra her ikisi ayn aya ev-
- Faq Genç kız itiraz etti: den çıktılar. Genç kız arkadaşlanna nın dolaştığı besbelli idi. Madam Mo-

lrtn Yal t anne, bir genç k z evlenir - - İnsan başkasının kusuruna göz annesiyle k.cnuştuğunu anlatmıya gitti. luva boş yere ncş'cli görünmeğe çalış-
nız kend" · · · d f A · d k-.:ı· · · kl" . . tı. İren ve Rogenin bakışlarında yıldı-n: ve ını ıstıyen a amın yaşı- yummadan da gururunu muha aza ede- nnesı e <0uuısını be ıyen sevgılisıni 

ı.._ Parasın d"" ~ b"l b" b 1-... rımlar dolaşıyordu. 
"'l§q dü •. ı_ uş~nmez. Tabii onun bilir. Gururunu muhafaza ede ı en ır u ..... ,,.a ...• 
bir delik §unduklen de vardır. Rogeyı, kadın da, hiç bir zaman kocasiyle kavga Madam Moluvanın sevgilisi orta yaş· - Madam Moluva: "Ne olursa olsun, 
lah•i .. anlı olarak, nıı.sıl söyliyeyim, etmez. 1ı bir adamdı. Kendisini on Üt". sene- benim bu işe karışmamam daha doğru 

Keskindir ve kanatmaz 1 
en sert sakallan kolaylıkla 

Q ltib . :ı: 1 _ "i arıyle nasıl buluyorsun?. Mcıdam Moluva bu nokta üzerinde denberi sadık, gizli ve platonik bir aşk- 0 ur.,, diye düşündü. Yemek biter bit-

tlıdığı avı:ızn. Roge, çok yalandan ta· miinakaşaya devam etmek istemedi. la seviyordu. Madam Moluva, evli iken mcz:: 
traş eder. 

Yalnız Altun çiçek traş 
bıçakları sabununu, kre
mini ve kolonyasını kulla
nınız. Bunlardan daha iyi
lerini bulamazsınız. 

dclika~ bır adam değil.. Yakışıklı bir - Yavrum, sana biitün samimiye· çok ıdürüst bir kadındı. Kocasının ismi· - Ben gidiyorum artık, dedi. 
i'akı§r~~··· Z~ki görünüyor. Geriye bu timle bir nasihat vereyim .. Yeni evli ne ve hatırasına hiyanet etmedi. Koca Roge oturduğu yerde kımıldadı: 
t~0 dehkanhmn huyları, adetleri kan koca arasında geçimsizlik, bilhas- öldükten sonra çok sevinen aşıka: - Nasıl, kızının yanında kalmak is-
iyj b"ı·r··.Bunlarr tabii sen benden daha sa kaynananın başından çıkar. Anne. - Düşün, ben bir anneyim.. Evli temiyor musun? • 

ı.ırsın 
_Pak ·· • damadı, kızını elinden çalan bir mahlôk iken §erefimi kocam için muhafaza et· Madam Moluva, Rogenin ne demek 

ten, 
0 

ka~t anna .. Roge o kadar çekin- olarak telakik eder. Ve onu bir türlü miştim. Şimdi de kızım için temiz kal- istediğini anlamamış gibi göründü ve B!l!!ICfi 

IUtken ar kapalı kı .. Onunla konu- sevmez. itiraz etme •. Bu bir kanun · .:- mağa borçluyum, demişti, bekle de kı- kekelo:ii: 
ııu bile neş'cli veya düşünceli olduğtı- dar tabii ve doğrudur. Ben dulum, sen zrm evl<'nsin, ondan sonra.. - Ben sanıyorum ki .. 

.... r11 .... cm11m ...... _.. 

~ k anlamıyorsunuz. Böyle bir ada de biricik kızımsın, şu halde ben çok Hüg Lariviyer iyi bir aşıktı, sustu İren kendini tutamadı ve bağırdı: 
>"ot, ~~ktcrini anlamak çok güç olu- kıskanç, ç.ok korkulacak bir kaynana o- ve bekledi.. - Hayır anne, o, benimle meşgu! 

~@~ IHJeıKnmo 
Dr. Şükrü Ertan 

l:ıcJrtc z a.:aba. bu meselenin evlen - labilirim. Vakia böyle olrnağı istemem. İşte bugün Madam Moluva sevgili- olmamak için, seni yanıma çivilemek 
?(ad Sok buyük ehemmiyeti var mı?. Fakat böyle olacağım muhakkak. Bina- sine kızının yakın:ia evleneceğini müj- istiyor, sen de benimle meşgul olma -

Cağalojlu Nuruosmani7c ead. No. 5 
Tet 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımaru \tana d~nı Moluva güzel gözlerini ta- enaleyh siz evlendikten sonra sizden deleyecel:ti.. O bu habere ç.c-k sevindi: rriak için bahaneler yaratıyorsun: Kay-
ıkti: ...... l)· uzak kalmayı tercih ederim. Biz o va- - Memnun oldum, dedi. Artı~ be- nana olmamak perdesi altında anne ol-
ıı~le kız. m. Valcia insar pek iyi kit sadece iki arka•1aş olarak kalırız. nimle evlenebilirsiniz .. Bir vakitler ko· duğunu inkar ediyorsun. Bizim saadeti· 

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

~( RTIRlDAN 
laı.ıı ,..-, .• -k-.-.-0---b--. --.-d-~-
"h "'" ı;.r eK · rası enım evım ıı 
1 t" • 

ıyacınız oldugu zamanlar sizin de e . 
vınizdir ıd d" .,, - e ı. 

le O günden sonra belki yirmi def.ı 
f endılerine misafirliğe gittim. Her de 
asında b"" .. k te:n· usnu abul gösterdiler. Ev, 

t 
ı.z, aydınlık ve giızel. Hele manas· 

ır ba"' d :rPapasının bahçesine bakan bir 
~ a5:1 var ki Mirtiy için biçilmiş kaftan. 
b Ynı zamanda ev, manastıra ait ve k:f Papasın himayesindedir. Bu yüzden 

8 
ay kolay kralın bile giremiyeceğini 

anının. 

Büridan, Lansöloya iltifat etti: 
bö - Sen bir hayvan değilsin.. Bunu 

Ylece bil.. 

to ~Şüphe yok .. Ben Artuvanın Be
n asabası civarındanım. 
- Sen Betonlu musun?. 

,e~ E~et, mösyö .• Sizin gibi Betonlu .. 
?.. · e~ır:1 için biıyiık bir şereftir. 
"urtıyın tt"f k evine .... ~ 1 a la bahçıvan Martenin 

goturulmesi kararlaştınldı. 

-20-

11'1 AN Dö DRAı'MAN 
lan ablel, Net kulesinin zemin katında, 

so o ile k 1 landı. 
0 

. arşr aşmcn çok heyecan -
lllek '-· :. Bıgornu ölmüş biliyordu. De

rı:ı olm · ??lak .. emış ve çocuğunu nehre at-
Uzcre .. t 

l'ord go uren bu adam hala yaşı· u. 
. Lansolo kin besled . .. ki . 
rıydi 0 '. ıgı uç şıden bi-
Con}: .

1 
tekıleri de Margarit dö Bü~

lJ '~e Şarl dô Valuvaydı. 
dar ~agırıa da cfen:fisine beslediği ka· 
ile "lr iller vardı. O, Sari dö Valuvll 

•Ylerga •• 
??ıtıht rıtı yavaş yavaş azametli ve 
.ı e~errı rn k·ı . . 
~Of ru , . ev 1 erınden bır uçuruma 
oldur~ suruklcmek istiyordu. Onları 
hır n:ı Uvennek kıt-iar kolay bir şey 0 _ 

... liYdu' Fak t ... Onı · a o, bunu yapmıyaca'·-

..._ arın a 
... <ldtTtl zap ve ıstırap içinde kıv · 

f,f ~rrnı gCirmeliydi. 
erjıvend 

lt kh ta en çıkarken kendisini u-
tııdiSirıc. ~tığına pisman cldu. Kendi 

' anzttığıma budalalık et-

... 1, dedı .. Ş.ınuı kendisini kollayacak .. 
1 "akat muhakkak ölmelidir.,, Evet ölır.e
Jiydi. Mabel dü§ündükçe dudaklarında 
bır tebessüm belirdi: "Onu M:ırgarite 
öldürtecekti.. Adalet denilen şey dai
ma dolambaçlı yollar takip eder, fakat 
günün birinde muhakkak surette hede
fine erişirdi .. 

tlç hemşirenin, eğlencelerine sahne 
olan kata vardığı sırada ~amdan inen 
Margaritle kar§ılaştr. 

Mabel: 
- Bu adam ..• - dedi. 
Margarit büyük bir macera geçirmit 

olmasına rağmen sakin görünerek 
- Büridan mı?. - diye sordu. 
Mabel omnzla rıru sılkerek: 
- Büddan mesele değil kraliçem! ..• 

Olanı görmüş gibi anlıyorum. Delikan
lının buradan alelacele çıkması, büyük 
bir hakarete maruz kaldığınızı anlatı
yor. 

Margarit cevap vermedi, Mabel, bu 
cevap kar~ısında büyük bir ıstırap bul
du. Hafifçe güldü. Sonra bir kaç saniye 
kadar ihtiyarlamı~ görünen çehresine 
dikkatle baktı: 

- Artık, dedi .. Elinizdedir. Onu, o 
Büridanı istediğiniz: zaman perişan bir 
hale koyabilirsiniz.. (Sesini yavaşla

tarak ve kraliçeye eğilerek), bunun 
için adi bir intikama ihtiyacınız yok •.. 
Onu artık yakalatabilir, zındana attıra
bılirsiniz .. Çok zaman geçmeden ayak
J:ırınıza kapandığını, aşkından çıldır

dığını görcekesiniz. Çünkü aşk ilacını 

tertibe muvaffak oldum. 

Margarit dişlerini gıcırdatırken J.'Ia
bcl devam etti: 

- Eüridanı düşünmeyiniz. Asıl kor
kulacak ötekidir! . 

- öteki de kim? . 
- Kule kapısını kapayan aıdam.. O 

müthiş bir cani, menhus bir şeytandır .• 

Margarit gözlerini Mabelin gözle
rine dikti: 

• 

BfrRtDAN 81 ----------------------------------
Bir kaç ldakika sonra Grev meydanı 

na varmışlardı. Direkli evi - ki bugün 
şehremanetinin bulunduğu yerdir - do· 
laştılar. Sen Jan kemerini geçtiler. Bu 
kemerin yüz metre kadar uzağında, ih· 
timal ki Parisin ilk istihkamlarından 

biri olan metruk, eski bir kule görül
dü. Mürabbaa yakın bir yüzü olan bu 

kulenin ~nvarları çatlak, çatıaı, çökük, 
kapısı sökük ve pencereleri açıktı. Bu
raya şeytanlar kulesi deniliyoııdu. Bu 
kulenin sclunda, sokaktan bir duvarla 
ayrılan bir avluya bakan büyücek bir 
evin duvarı yanında duran Büridan: 

- Burası, - dedi. 
- Burası olmasr para etmez, yeter 

ki orospu doğru söylemiş bulunsun .•. 

Bunu Gotye söylemi§ti. .. Filip içini 
~ekti .. Büridan iki kardeş arasında bir 

mesele çıkmasından korktu. Nitekim 
Büridan bunda pek te haksız olmadı· 
ğınr anlamakta gecikmedi. Filip: 

- Kraliçeye yanımda hakaret edil
mesine tahammül edemem, - dedi. 

Gotye omuzlarını silkti .. 

Bu sıraıda Büridan, Lansölonun o
muzlarına basarak duvardan bahçeye 
atlamış bulunuyordu. Bazoş kraliyle 
Galile imparatoru da duvarın üstüne 
çıkmışlardı. Gctye ile Filip gözcülük 
için sokakta kaldilar. 

Bigorn duvara ata biner gibi otur
muştu. Hale göre ya avluya, yahut ta 
sokağa atlayıverecekti. 

Birdenbire evin zemin katındaki pen-
cerelerden biri şiddcUe açılarak bir 
ses: 

- Kim o? - diye bağırdı. 

Büridan meş'alelerle aydınlanmış o
lan bu odnıda beş altı adam gördü. 

Ayni aes bağırdı: 
- De!olunuz .. Burada işinize yarar 

bir şey yok! 

Rike ile Giyon hemen bağıran a>dn
mın üzerine atılmak istediler. Büridan 

mani oldu. Kendisi bir kaç adım ilerli
yerek: 

- Kraliçe tarafından 1 - diye bağırdı. 
Bu söz: üzerine pencerede lakırdı söy 

leyen adam şapkasını çıkardı. Diğer -
leri de kılıçlarını indirdiler. 

Şapkasını çıkaran: 

- Ne istiyorsunuz? - diye sordu .• 
- Buradaki genç kızı alıp götüre-

ceğiz .. 
- Peki parola ne?. 
Büridan tereddüt etmeden titreyen 

bir sesle: 
- Marinyi ! ıtliye bağırdı. 

Büridan Parolanın ne olduğunu bi
liyor muydu? Yoksa atıyor muydu? A
tıyorduysa neden başka bir adamın a
dını değil de Marinyinin ismini söyle
mişti?. 

Muhafız askerlerin kumall':iam, hür
metle selamladı ve yanındaki askerlere 
kılıçlarım kınlarına koymalarını em -
retti. 

:resadüt, bazan hakikate hesaptan 
daha yakındır. Bu, Büridanın parolada 
i abctini gösteriyordu. 

Kumandan : 
- Biraz bekleyiniz 1 Şimdi kapıyı a

çacağım.- rdcdi. 
Bu sıral:la e\in birinci katından bir 

pencere açıldı. Büridan: 
- Biraz çabuk olunuz, zira geç kal

dık, dedi. 
Yukanki pencerede iımit dolu bir 

se~ bağırdı: 

-Büridan! .• 
- Mirtiyl .• 

Askerlerin kumanl:fanı: 
- Hay Allah belasını versin!.. Bu 

Jan Büridanmışl Hücum! dİ}'C hay!:ır· 
dr •. 

Muhafızlar hemen pencereden atla
dılar .. K6ğuştaki meş'alelerin ziyasiyle 
yan aydınlanan avluda koşuştular. 

Mirti:r korkuyla karışık bir ses çr
kardı. Büridan: 



{ı TE'.\L\ll'Z - PAZARTESi 
Hicri: l3:ı7 - Cemnziyclc\\'cl: 13 ........ ..._ 

4,38 
... _ ........ 

19,42 
• .... ...-. otı. ı1ıtn1> A• .. • • ••• -

2,40 12,19 J6,19 19,42 21,42 2,22 

Lüzumlu 1 elelcnlar 
Yangın: 
l!ıtanlıul itin: 2~4!4!4! Be)oAlu itin: 411\H Knchkfty tçln: l\0020, t'skndu 

l~fn: ti0fı25. 

Yeşil köy, ll:ıkırkll), Bt."ht>k, l ıırıılı\n, 1111\ Cıl.ılı re,hJırı lıııhtf!, l\anrlılll, Eren. 
kô), harıaı, lluyfıknda, lh!) lıelı, lhırgaz., Kınalı, ıtın: felefun muhabere memu. 
runıı \RnıUn (fpı• nk kArıılır, 

Hamı lllat)e~I: 41271 ı 
Uenıı .. .. 36 •• 20 

He) azıt kıılt·~ı 21991i G:ılnla )angın kııle!li: 40MO. 
Sıhhi irnılııtl: 4 Hl9H. l\lüılıleııırıııııııllık: 22!ı!9U. Emıııyet nınıiı1rl0ğ0: 24382. 
Eleklrık ~ırkt."lı: HeyoQlu: 44801 • lsıanlıul: 24378. 
Sular: ldnre~I: lleyoğlu: 44783 He~ıkıa,: 40938. Ciball: 202~l. Nuruoama. 

niye: 21 708. l'skııılar • Kadıköy: ti0773. 
Havagn11: lsı.ınhul: <!1378. Kaılıklly: 110790. ReyoAlu: 441142. 

Taksi Otomobili istemek için 
Be)oğlu ciheti: 49084. Uebek cıhetl: 311. 101. Kadıköy ciheti: 80447. 

Deniz yolları 
ı~ııınhul arenleli~I: 22740. Karak~y: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 111,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Sah Tophaneden 9,30 lzmll, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga· 

lataclnn 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşnmha Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 AJTL 

lık, 18 Bartın. • 
Perşrmhe Toph:ıneden 9,30 Tımll, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

12, l<:ır:ırlr·nh, 

H :ıo \lıırhn\ıı, 19 K:ır:ıhhz:ı. Sirkf'rfıten 10, Mersin. 

HABER - ;4.bun ~ 

Curnnrıesı Tophaneden 14, l\ludanya, 20, Banrlırma, Sirkecırlen ı:;, Ayvalık, 
18, Hartın 

Pazar Tophaneden 9, Tmroz, 90,30 lzmll, Galatadan 8,30 Murlnnya, 10,30 rz . 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Ayuotya, Honııı • Hizan!!, Yunan e!lerlerl •e Çinili Kö$k. A'1ker1 Mılre u 

aarnıı;lar, Tıcaret ve Sanayi Milzeııl, Sıhh1 Müze: 
1 Bu müzeler hergun sanı 10 dan 18 )"a karlar atıktır.) 
Türk ve J.,IA:n e'lerlerl müıe'li: PıızıırtPsiılen hn~ka hergfln saat 10 dan 111 ya 

kadnr ve Cuma ııunlerl Jft dan 17 ye kadar atıktır. 
fonkapı Müıeııl: llr.rıiln saat 13 den 11\ ya kıırlar atıktır. 

f"-gm/eket D•şı Deniz Seferleri 
Honıarı\11 vaııurları: Cumartesi ıünlert 13 de Kôslenceye; Salı gOnlert 18 de 

Pire, Heyruı, hkenderlye. 
ftalyan vapurları: Cuma gOnlerl saat 10 da Pire, Brendizl, Venedik, frlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci rstHyon MıldürlüfQ Telefon 23079 
Sernplon ekspresi hergün Sirkeciden aaaı 22 de kıılkar ve Avrupadan geleni 

saat 7,2:; le Sırkeclye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de (lellr. 
Edırne po!!lası: Hergün sanı 8,SO de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
HerıOn hareket eden tlmendlferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de l>lyarbakır •• Samsun, !S,30 da 

Esk1$ehlr, 19,111 da Ankara ekııpresl, 20 de Adapararı. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara nıuhlelltl Pazartesi, Çarpmba 

Ye Cuma ıünlerl Jlale.b Ye Musula kadar sefer elmektedır. 
MllNAKASA iLANLARI: • 
İnhisarlar idaresinin Ahırkapı bakım e'·lnde mevcut 676 kilo iskarta ip pa. 

zarlıkla satılacaktır. Pazarlık, yarınki sah JJÜnü saat 2 de idarenin Kabataşlaki 
levazım ,.e mübayaat şubesinde yapılacak lır. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
• Yunan veliahdl preu Polun hükümdarlık hukukundan nzgeçect>ği h:ık

kandııki şayia tekzip edilmiştir. 
• Jlillcr, A~tı<ihıryayı ele geı;irmek için Fon Papene lıılimat verdi. 

11 TEMMUZ - 1938 

lstanbul 
11 TEMMUZ - PAZARTESi 

18,30 p!Ak dans musikisi, 19,315 çoc 
lara masal, Ba:ran Nine tarafınclan, 19, 
borsa haherlerl, 20 saat &)arı, Granviç 
sııthanesinden naklen, Sadi Hoşses Te 
kadaşları lnrııfından Türk musikisi(Hfca 
20,45 Hava raporu, 20,48 Ömer Rıza 
rul tarafından arapça söylev. 21 saat a 
rı,21,30 Fasıl saz heyeti İbrahim ve ar 
<!aşları <Kürdili HlcazkAr, orke~trıı, 
1 O müzik "e varyete, Tepebaşı beledi 
bahçfsinden naklen, 22,50 son haber 
ve erte"i giiniln programı, 23 saat ayı 
ııon. 

1 
OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakülte8i ikinci c.,,.,...m 

Klinigi Doçenti 
lstiklll Caddesi Elhamra Ap 

tımanı No.: ı (Sakarya Sfnemast 
Muayene eaatl6ri: Pazardan 

da hergh aaat 15 • 19 kadar. 
Telefon: ,,,r; • 99 

BPRTOJ\N RTTRTOJ\N 83 --------------· -·. 
- t..orkma, Mırtıy ! · ıdıye seslenaı .. 
Giyom Burrask ve Rike Hüdrio bir 

taraftan kufür savuruycrlar, bir taraf
tan da önlerinde ikişer kışiyle ayrı mü
cadele ediyorlardı. Bu sırada Büridan 
~uvara kadar gerilemişti. 
Buridanın silahı yoktu. Sol koluna do
lachgı mantosiyle siper alıyor ve kendi· 
sinden bir kaç parmak ileride parlayan 
kılıçlardan birini kapmıya çalışıyordu. 

Muhafızların kumandan 
- Teslim ol! Yoksa seni çivilerim 

duvara, - diye bag rdı. 
Bu manzarayı seyrederken kendin • 

den geçmek derecelerine gelen Mirtiy 
Biıridanın iızerine hücum ed-:n adamın 
yere yıkıldığını görerek gülümsedi.. 
Artık Buridanın da elinde bir kılıç 

vadı. Şimdi o sevinçle bağırarak eve 
doğru koşuyordu. 

Kumandanın ham!e .. inde, kılıç göğ

süne isabet etmemişti. Tam bu sırada 
Biıridan yana f rlamış ve delikanlıya 

hucum eden adam gökten diııen ağır 
bir cisimle yere serilmişti. Bu agır ci· 
ıim, duvarın üstunde bir maymun gibi 
sıçrayarak omuzlarına atlayan Lansöl.:> 
idi. 

Bigorn adamla beraber yere düştük· 
ten sonra hemen ayaga kalktı. Kılıcını 
Biıridana uzatarak: 

- Alın bunu 1 Size siliihs.z çıkma

manızı ~oylemİŞ4İm 1 - dedi ve ayni za · 
manda hançerini de kumandanın omuz
ları arasına saplad . 

Lansölo koştu. Filiple Gotyeye ka
pıyı açtı. Onlar da içeriye girdiler. 

Sı ·ahın muhafız'ar panige uğra

nuşlardı. Lansölonun artığı kapıdan: 
- Hırsızlar var! ImJ:ıd 1 .. - diye ba· 

ğırarak kaçtıl:ır. 

Bunlar n bu ş kilde bağırması, ci
ftrda dol~an devriyeleri imdada koş 
turmaktan çok, onlar n kaçmalarını te· 
minden başka b:r şeye yaramazdı. Ni
tekim böyle de o)du .. 

...._ ______________ ___ 
uır kaç dak.ka sonra f.Iirtıy Bürida· 

nın kollan arasında idi. Bürida -
nın arkadct§ları kendisine, sevgilisiyle 
konuşması için ancak bir kaç dakikalık 
lıir fırsat verdiler. 

Gotye dö Nel: 
- Haydi bakalım 1 Şeytanlar kule • 

sindeki haydutları temizledik, timdi 
sıra Nel kulesinin ıeytan kjlnsıridadır. 

Yola çıkıldı. Gotye piıdar, Lansölo 
dümdar oldular. Kısmı külliyi teıkil e
den Filip, Giyom ve Rike, Mirtiyin ko
luna sanlarak Büridana refakat ediyor· 
tardı. 

Bu kafile bir devriyeyi titretecek, 
hırsızlan kaçmıya mecbur edecek bir 
dehıet gösteriyordu. 

Büridan, Sen Jan kemerinin altından 
geçerlerken, sol taraftaki sütunun ya
nında kımıldamayan bir iÖlge gördü. 
Bunu bir gece hırsızı sanarak ehemmi
yet bile vermeden yürüdü. Böylece 
Fru dö Mantel sokağına geldiler. Mir
tiy yolda ağlayarak. sevgilisine. baba
sın n adını bile ititmiye tahammülü ol
madığını anlatmak fırsatını buldu. De
likanlı bu haberden o kadar müteessir 
görünmedi. Onu yola getireceğini u
muyordu. 

Fakat Mirtiy için bu böyle clegildi. 
O, bu hadiseyi kendisinin büyücülükle 
ithamından daha büyük bir felaket o· 
larak görüyordu. 

Büridan, babasının merhametini k~

zanmanın, büyücüleri sorguya çeken 
hakimin merhametini kazanmaktan da
ha k-:>lay olduğunu söyledi. Çilnkil Bü
ridan, Metr Klod Leskonun kızını kur· 
tardığı haber al n:a layık olcluğu mü· 
kafatı vermekte asli tereddüt etmiyece
ğini dütünüyordu. 

Dö Nellerin eski 1atosunda kurulan 
meclis geçen hadiseyi uzun uzadıya 

münaka1a ett". Burada Mirtiy tevki
fini ve tevkifinden sonra geçen ıeyleri 
bir bir anlattı. 

---------------------------------------------Orada bulunanlar Tampl zındanına 

gelen kadının kraliç~en batkası ola
mıyacağı üzerinde kaldılar. Onun g~nç 
kızı eli altında bulundurmak istemesi· 
nin sebepleri araıtırıldı. Kraliçenin bu 
çocuğa karıı kin beslemesinin sebehi 
ne olabilirdi?. 

İ§te meçhuller buradan batlıyordu. 

Büridan: "Bu cani kraliçe, hakikaten 
söylediği gibi uzun zamandanberi beni 
seviyorsa, beni takip ettirmiı, sık sık 

Güllü bahçeye gittiğimi öğrenmit ve 
genç kızın büyücülükle itham edilerek 
tevkifini hazırlamııtır.,, diye dütünli -
yordu. 

Onun bu dütüncesi ıUphe yok ki ha
kikate en yakın olanıydı. Bu takdi~Je 
Mirtiye çok emin bir yer temin etmek 
lazımdı. 

Genç kız, babası Leskonun nerede 
cturduğunu bilmiyordu. Koca karıya 

gelince: Mirtiy onun ortadan kaybol • 
masını, ya hapsedildiğine, yahut ta aa
cia"a tine kurban gittiğine yoruyorou. 
Genç kızın dö Nellerin eski ıatoıunda 
oturmasına imkan yoktu. 

Giyom, onun kendi evinde oturma
aını dütündli. Fakat evli ve karısı da 
çok kıskançtı. Bunu yaparsa her gün 
kavga etmesi icap edecekti .. Rike be
kardı. Belli başlı otuı1~uğu bir yeri 
yoktu. Ne yapıp yapıp gün doğmadan 
ona bir melce bulmak lazımdı. 

Meclisi tetkil edenler biribirlerine 
ıa~ nnıt bir halde bakıp duruyorlardı. 

Bllric:lan, madam Klcpitel' e teslim 
etmeyi düıündüğü bir sırada aralık ka· 
pıdan başını uzatan Lanaö1o: 

- Benim genç kız için emin bir ye· 
rim var 1 • dedi. 

Büridan sevinçle: 
- içeriye gir de söyle 1 • idi ye bağır· 

dı .. 

Gotye: 
- Şu güzel prabı da yuvarla baka

lım! .• - dedi. 

Lansolo, ıarabı ıçtıkten, elinın ter· 
siyle dudaklarım kuruladıktan ıonra 

söze başladı: 

- Bu ev sahipleriyle nasal tanıştı · 
ğımın bir hikayesi var .. Kısadır. Önce 
bunu anlatmalıyım. Bir gece iki işgüzar 
arkadaşımla grev meydanı civarında 

dplaııyor, enseleyecek bir av arıyorduk. 
Uzaktan sallanarak bize yaklaşan bir 
fener gördük. Fener zevciyle birlikte 

gelen ıitman bir kadının elindeydi. Ar· 
kadaşlarım erkeğin üstüne, ben de 
kadına çulland k. üstlerini aradık. Dişe 
dokunur bir şey yoktu .. Buna çok kı· 

zan arkadaılar kadını alıkoyarak koca· 
sının para getirmesini istediler. Kadın 

bayılmıttı. Bu sırada ayıldı. Bir çığlık, 
bir çığl.k sormayın 1 Ben acıdım kadı
na ... Arkadaşlara itiraz ettim. Bıraka • 
hm, bunu dedim .. Dinlemediler. Uzer• 
\erine hücum etmek mecburiyeinde 

kaldım .. Kaçtılar. 

Kadınla erkeği Cehennem kapısına 

kadar getirdim. Kadın sağ yanağımdan 
öptü. Namusunu kurtardığımı söyledi 
B:.ı yalandı. Çünkü biz namusuna tc-a · 
vüz etmek istememittik. Kocası da da· 
nalar gibi ağlayarak sol yanağımdan 

öptü .. Canını kurtardığımı söyledi. Bera 
o iki bilse arasında ağzım açık kaldı. 

Merhametim kabardı. Ben de heyecan
la anıran eşekler gibi ağlamaya başla

dım. 

Orada bulunanlar kahkahalarla giıl· 
diller. Lansölo devam etti: 

- Böylece klfi derecede atlattıktan 
biribirleriyle öpüıtilkten sonra erkek 
bana adının Marten, karısının adının da 
Martin olduğunu söyledi. Sen Jermen 
depre manastırının bahçıvanı, zevce"i 
de manastırın bafpapaaı Kleman'ın ça• 
maşırlarını yıkarmıı .. 

Manastırı dönüp, Preoklerk cihetine 
g~ldiniz mi, sur duvanna karıı olan 
bahçenin küçük kapıaına bititik gUzel 
manzaralı bir ev vardır, orada ot~ 
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Şeqtanla 
evlenen 
kız/ 

MsşlhtUJır 
snınıırıoaız 

nasıo 6DdQ? 
Oleeeğ.nl bır gUn evvelden 
bat>er vermış ! 

a ... ua,ıara/ı .\ lnC'ldc 
:u::!ermıD bulunu.)or.. .Yarın ölecc • 

..... ,, 

d Ertr-sı gtlnU Pojna'nın ölUsUnU dağlar
a buluyorlar. Kadın, hakikaten, bir at 

na.ırn 
t a çarparak ayağ>" · açılan yaranın 
eaırı ile ölmUııtUr. 

1. ISUpheslı ki bu, herke3l ölUme slirük
'Yebilccck, kangren halinde bir yara -

"rr 
Ve kadmın ölUmU pek tabiidir. Fnkat 

<>ıııın Dahstyeti etra!mda esasen bir ef
~ııe kurmuş olan halk, bu ölümde de 

r !i!Cytan iel görUyor ve yeni bir itikat 
ediniyor: 

At natı uğursuzdur ... 

v Slnıdiye kadar saadet tılısımı sayılan 
~ kanıtara asılan at nalı bundan sonra 
lec taur:luk alfuneti olarak mı kabul edl. 
didek? Macar köylüleri bunu daha alm· 

en kabul etmlulerdlr. 

~ 131
r asırlık bir hayatu ertıımek için bir 

'h ııeaı kalmış olan, bu 99 luk dinç ihti
" mı ölUrnu ne bile ofsanesJ hfllfı ka· 
t'l'Unı d . 
•ut ş E'!ğıldlr, bilakis, at nahnm uğur. 
~r Olduğu hakkındaki itikatla yeni bir 

8ane açrnaktadır.. • 
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tieden 
o,rnay 

harp 
'? • 

re b Dr" Ba§lara/ı ? incide 
ı6ruUltürnetinln başında olanlar blzlm bu 
d!iıı §\lınuze i§tlrak etseler bUtUn 
Ca( Ya tnUhakkak ki rahat bir nefes ala

lU lır, ÇtinkU İngiltere kabinesini teş
eıı edcnıer unutmamalıdırlar ki, titrek 
fıı:litıde sade Britanya imparatorlu -
dtıt Un doğtı, Totaliter olmıyan bUtUn 

fier A 
~'<ld vrupa hUkOmetlcrlnln de mu -

erat1nı tutuyorlar. 

cı_~b tehlikesi diktatörlere kareı ıert 
~d ndığırnıt zaman değil de !Uzumu 
tUıı ar •ert davranamadığonz zaman bU-

liddetıyle bqgösterlyor. 

lıırut 
be~lt ere rnukayesc kabiliyetini kay -
ber bulunuyor. Bir harb vukuunda 
ltıı ctlıetçe en az mutazamr olacak o
dUıub'ıenılekeUn lnglltcre olduğu neden 
~ tıUltnUyor? Filvaki insanın mUte
l'ııeaı Yen kendi zenginliğinden bahset -
l\ıılll do#ru dcfndir. IAkin harbde pa _ 
~Uttıı nekadar bUyUk rol oynadığını da 
'l'1ır1tı llrnak llznndır. Bu gUn İngiltere 
Ceııu·t~ başta olmak üzere A vrupanın 
1~ u Datkiılndekl memleketlerle doat
tl(ı-..~Uahedclett akdetmekte onlara ls-

·~ıa ' 
latiltraı;c1• bulunmaktadır. Bu ackilde 
lıı&ııtı ara aarfedUecek birkaç milyon 
'-tııı.1 11taaınm onun on misli parayla 
dtıı da ltıacak tanklardan ve tayyareler -
~l'eıı1ıı ha ınUeııalr olacatr tabUdlr. Tilr
b(ıiılı •evkulceyıt bakımdan vaziyeti 

' lçtn hemen hemen İspanyanınki 
l'ııe\>kfı lllUhlındlr. Bu doatıuklnr blzfm 
~lr :ızı bir kat daha tahkim etmek -
l'ııea~ erveUtntzden azami istifade w -
~il bllrneUytz, Ancak o takdirde bu
'l'olaııt tnı:ıvkumızı muhafaza edebiliriz. 
~ erıer:ı 
erıdı 1 ve onların taraftarlarmı 

Old~fu ÇlUıatıanmıza onlar kadar bağlı 
~l btı ll\uzu inandırdığımız gUn eminim 
ltrdır ~ Onlar kovacaklar ve el uzatacak. 
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2 Yakıl 9l'ce wrıJı ıdt; /Jır kat; 
ki.$1 .sef,1 mahluku, tali Jn ylJ/u'1tı 

.sürük/ üyo;du .. 
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ilhan Tarus'un 
Küçük hikayeleri 
Doktor 
Monro'nun 
Mektubu 

- Yakında çıkıyor -

DOKTOR 
Necattln Atasagun 

Her giln sabahlan ıeJda buçuğa 
ak~amlan 17 den 20 ye kadu UJe 
U •ayyare apartmanlan ikinci daire 

ı 7 numarada haatalamıı kabul ede.r. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye b 
dar bastalanru paraE·z, Kurun. Hı 

ber olruyuculamu dakupoo aıub· 

b linrlc muı:ıvcne eder. TE'lPf' 2~{U53 

1 il 
ÇOCUKLARINIZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
il Çocuk Esirgeme Kurumunun 

vaktllo hfr a!Je kUtUpbanosl ola. 
rıık hn!ltırdığı lklzler eertslnde 
duyrluğuııuz bu ekslkUğl bu gtt. 
zcl ~e resimli bUyUk hlkA:re kita
bı ile floldQmlmuş bulu7oruı.. 

KUltUr bakanlığı eseri tetklt 
etmiş, ilk okul ca~ındakl cocuk
Jar ıcın tnydalı esor oldutunu taa. 
dik etmiştir • 

• Aı;kara cnddesln(le Vakit Kitap 
evinde arnyıoız: Flatı 60 kuruo; 
po~ln ıcın 4 kuruş tll\ve ediniz • 

• 



Izmitte kimy~ fabrikasının temeli atıldı 
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i ktisat vekli Şa!dr l\ csebirin diin ! zmitteki I\i1ızya fabrilwsının açılış töreninde fotoğ rafçmız tarafından alınmış iiç muTıtelif resmi. 
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Izmit deniz 
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RESiMLER: 
" i 

1 - . iz.mit festivaline işti rah eden yüzücüler, 2 - Yüzme yarışlarının yapıldıl'1i ha~~ - iki çifte b'!yanlarda b~ri?ci gelen F'_ener f'-!_tası mükafatını alırken, 4 - ~ör~,;~ 
hlası hler yarış l'Crınde, 5 - l lzı çıfte lzıdemlılerde Uslziidarlı Muzaffer harchet ışof •

1
/ 

ve1·id :en, 6 - Galatasm·aylı Burhan K ontrın 12 lr1. şarpisi birinci gelirken, 7.- Erlı' 
na gemisinden yarışları takip edcrı seyirciler. 


