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. ınöınııüınclle 1Fec:n tı:ııır tayyare kaızaıso ı 

Mühendis Sal3hattin 
Hava şehitleri ihtifaline giderken 

Şehit oldu 
Eskişehirden getiri- .i' 

len cenaze bugün 
şehitliğe defnedildi 

r Bvveıki glin 1nönünde gc>nç bir tayya- ı velki gün saat 9,30 da Ycşilköyden hava-
e llllihendisimizin ölümüyle neticele- lanmıştı. Pilot mevkiinde, makinist llha-

llen ! . 
1 

.. ecı bir tayyare kazası olmuştur. mi bulunuyor, tayyarenin planlarını ya-
d nonUndo bir talihsizlik eseri olarak p:ın mühendis Alan, onun ilk uzun uçu-
ı:~('n tayyare, Nuri Demirağm, Beşik- şunda, eserinin değerini bizzat görmek 
diş.ta tesis ettiği fnbrikada Türk mühen- endişesiyle pilot arkadaşına refakat edi-
cu~nin zekası ve Türk i§çisinin eliyle vü- yordu. 

S a getirilen ilk tayyare; mühendisi Tayyare İnönünc kadar büyilk bir mu-
alahadd' ta ın Alan, havacılığımızın yerli vaffakıyetle uçmuştur. lnönü üzerinde, 
~:arelerde verdiği ilk şehiddir. 1nönünde tayyare şehitleri için yapılan 

ta tr lllC'ktcb uçağı olarak inşa edilen ihtifale iştirak arzusuna kapılan kadir-
~ Ankara)a götürülmek üzere ev- (Devamı 2 incide) 

Çimentonun gümrük 
resmi ucuzladı 

Ton başına alınan 3 ve 9 llra vergi 
50 kuruşa indirild i 

Çimento ithali ve fabrika 
i nşası Etibanka verildi 

tııi Ankara, ıs (A.A.) - Memleketi -
l.ıc ıdc Umran vesıtası olan çimentonun 
la~zlatılrnası gaye ittihaz edilerek bu 
aJınada hükumetimizl.:e bazı tedbirler 

rnıştır. 
lstihı· 

zam ak edilen çimentonun kısmı a 
llıU 1 

devlet işletmelerinde ve devlet 
itibcssesclcrinde kullanılmaktadır. Bu 

mektedir. Bu esasa binaen gümrük res
mini bir ton için 3 ve 9 liradan (50) 
kuruşa indirerek çimentonun bir elden 
"etibank'' vasrtasiyle idare ve idhalini 

kabul etmiştir. 
Bundan sonra yapılacak fabrikaları 

mezkür bankamız yapacağı gibi mev
cud fabrikalardan arzu edenler dahi " E 

arla h"k.11. bir d'~ u uınet bu sanayii her hangi tibank., tarafından satın alınabilecek-
~ sanayi şeklin.de teHikki etme ]erdir,. 

llevriôlem 
91 saatte 

seyahati 
yapıldı 

tayyareci kadın ]011 Da/len ile beraber .... 

Zira bu esnada Sibiryanrn vahşi Step _ 
leri ile Bering denizi geçilmiştir. 

Gcnr yaşta dul !:olan Naşide Saffet 

Zonguldak 
tetkikleri 

ikt isat Ve kili ile 
yanında ki heyet 

t> u gilo Karabüke 
gidiyi>r 

' 

Zonguldak, 15 (Telefonla) - İktısat 
vekili Bay Ş:ıkir Kcsebirle beraberinde 

bulunan heyet ve gazeteciler, bu sabah 
Karabilke gitmişlerdir. 

Karabllk tetkiklerinden sonra, Vekil 
ve heyetten b:ızıl:ırı akşam Ankaraya 

gidecek, bazıları d:ı Ege vapuru ile 1s
tanbula dönecektir. 

lktısat vekiline mülaki olmak için 
Ankaradan buraya gelen maden tetkik 

ve arama enstitüsü reisi Reşid Osman 

Gençer, baı;nıühendis Adil, mütehassıs 

:Moller kömür istihsalil.tmın arttırılması 

için mühim pliin ve projeler hazırlamış

lardır. Bugün iktısa1 vekili Şakir Kese

birin reisliğinde bu heyet ve milli girket 
müdürlerinin iştirakiyle bir toplantı ya-

pılmış ve bilhassa bütiln şirketlerin bir

leştirilerek tek şirket haline getirilmesi 
meselesi etrafında görüşUlmüştur_ 

Bu yıl havzadan 1,700,000 ton istihsal 

edilecektir. Gelecek yıl bu miktarın 

2,225,000 tona çıkarılması mukarrerdir 

ve bunun için 19.zımgelen tedbirler alı

nacaktır. 

Ayrıca bu yıl bekiir amelelere binalar 

ve evli amelelere de evler in§asma baş
lanmıştır. 

Elibank Ereğli kömürleri işletmesi Uç 

mevkide büyük amele mahalleleri vü

cuda getirecektir. 

Fllyos hattında 

B~r tren toprak 
altında kaldı 
Nufusça zayiat 

yoktur 
7..onguldak, 14 - Filyos hattında he

yelan neticesi bir tren toprak altmd~ 

kalmıştır. l Iadise yerine Ankara ve Çan 
kından birer imdat treni gelmiştir. Ka-

Muhittin Ustilndağın muhakemesi 
-----------~ .............................. . v ©l o Ü 
Tahkikat yapan müfettişi 

Garazkiirlıkla 
itham etti 

Bu suretle teşhiri uğır ve elim bulan 
•• 

Ustündağ mahkeme huzurunda 
hıçkırıklarını güç tuttu 

Ankara, 15 (Haber) - Temyiz malı- arkadaşlannm muhakemesine bqlaml§-
kemesi dördüncü ceza dairesi, bu sabah 
(dün sabah) saat 9,30 da Jstanbul vali 
ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ ve 

tır. MahkemQ salonunu büyük bir dinle_ 
yici kalabalığı doldurmu§ bulunuyordu. 

_.. Devamı 8 incide 

<OHc<OJmelb>nn v e n~saı oa c ft lfil aıyetDerı .................... ~~--............................ .. 

Adli ·cepheden 
tah~ikat bitirildi 

Ali Rizanın . karısını b~çal< la, 
çocuklarını da 

boğarak öldürdüğü anlaşıldı . 
Malatyadan başlıyarak Hacıosman 

bayırı ve İpsalaya kadar devam eden 
ve altı kişinin ölümüne sebep olan ci. 
nayetler serisinin adli tahkikatı artık 

ka rıanmıştır. 

Bu sabah kendisiyle görüşen bir mu
harritimizc İstanbul müddeiumisi Hik
met Onat bu hususta şu beyanatta bu. : 
Iunmuştur: 

"- Devlet Demiryolları Beşinci iş- l 
letme şefliğinde çalışan Ali Rıza 328 
doğumludur. 10 • 6 - 938 gününde bin
miş olduğu Musa oğlu TrablusgarplI 

Mehmet Mustafanrn 2978 sayılı otomo 
bilini elde etmek için şoför Mehmet 
Ltlt fiyi tabanca ile başından yaralayıp 
öldürerek cesedini Maslak civarıncla 

saklaklıktan s.-::nra otomobille İpsalaya 
giderek orada da Orman fen meteoro
loji memuru Muhiddin Gücü tabanca 

(Devamı 2 incide) 
Mulıarririmize beyanatla bıllıman 
Miiddeiumımıi llikmet Onat 

Sinema ve tiyatroların 
vergileri bu günden 

itibaren ucuzladı 
Alakadarlar bu günü adeta bir bay

ram telakki ederek seviniyorlar 
~ Yansı 8 iftti4e 

Fayrbankstan gece yansından son· 
ra l ,35 de hareket edilmiş ve saat 7 ,30 
da Mincpolo tayyare meydanına inil
miştir. Böylece 4150 kilometrelik Fayr 
ban'ks - Minepolo y.olu 12 saat te kat_ 
e-dilmiştir. M inepoloıl:ın, IIögs 14. 10 -
da Nevyorka müteveccihen havalan -

"! 
za yeri Zonguldaktan 129 kilometre me- A11karada toplanan Balkan iltıtantı ae t'lcllcri erkamlıarbiye 1ıcyetltri toplantı

sından balısclmiştik. 

mıştır. ._... Devamı 2 incide 

safededir. Münakalat durmuştur . .Nüfus 
ça zayiat yoktur 

Hattın 200 metre olan kısmı harap ol 
mustur. Yolculnr aktarma ile yollarına 
devam etmişlerdir. 

i çtima bittiği için misafir kurmay subayları mcnılckr.tleri11c dönmele ba~lamıJ
lartlır. 

Anadolu Ajansı fotoğraf sen•isi tarafın dan alınan j 11tkardaki resim, nıisaflerı 

Ankarada Marmara küşkütıde t•crilcn zi >:afet csnasıtıda alınmıştır. 



2 

E ,,..r 
AK GAM .POSTA S 1 
'.SoAl61.u1N7'rıgetS. Miitlürii 

Hasan Raı;;tm~U• 
;fİ>A RE EV l ı lstanbul Ankara cıddeSİ 
.......... , tolaaıı.1114. T•lpetMPHll klHbol HA9ER 

Yazı lt~telefonu: İ 2 3 8 7 2 
lderoı,.. .,

1 
-.:- : 24370 

11an "., : 2033~ 

;aABONE ŞARTLARI 
~.> ., ' r 'r•rlılp ............. r:n .. tt -S•"•''" t.•o• tı•. t.100 tır. 
e •v•ık ''' • •·••o • 
:ıs .,,,,.. ••• • ıo• • 
, • ..,,,.. ••• • 100 • 

:Hadiselec, fikictec 
Z onguldak

Ereğli-Karabük 
müsellesi 

Yazan : Nizanıettiu Nazil 
•• KTISAT Vekili Şakir ı:eseblr, 

Zonguldak ve Ereğlide iki gUn, 
çok köklU incelemelerde bulunduktan 
sonra, seçme gazetecilerimizden, müte
hassıslnrd:ın ve Nurullah Esat gibi dev
let ekonomisinin en mühim çarhlo.rmda 
çok mes'uliyetli vazifeler almış mesai 
arkadaşlnrmdnn mürekkep, mümtaz bir 
kafileyle birlikte Karabüke gitti. 

İktisat vekili Şakir Kesebirin bu se
yahati, beş giln evvel lzmite gidişi ka. 
dar, belki daha Ustu, bir ehemmiyeti 
haizdir. Zira geçen her gUn, Zongul
dak - Ereğli - Karabük müsellesi içinde 
kurulan <'konomik mıntakada, milli kal
kı::ımanıızın sıhhatini arttıracak bir yeni 
hanilc, bir yeni hız kaydetmektedir. 

Sümerbank'ın memlekete kazandırdı
ğı endüstri müesseselerinin hC'rbiri, ge
rek kuruluşları ve gerek iıılcttirilmele
ri itibariyle milli kalkınmamızda ayn 
n:rTı mühim r~llcr ornamışlardır. Fakat 
Türk memleketi dilediğimiz ekonomik 
sıhhate ulaşabilmiş midir? 

Henüz hayır ..• 

Niçin ulaşamamıştır? 

Zira endüstri bir kUldilr. Kendisinden 
beklenilen faydayı ancak tıım kadrosu 

ile kurulduğu gün verebilir. Endüstri 
plAnımwn; her maddesini tahakkuk et
tirdiğimiz nnda, hiç §Uphesiz, bir parça 
dnh,ıı. diri ve ergin bir çehre alıyoruz. 

Fakat tam sıhhatimizi ancak endüstri 
plannnızm bütün maddelerini, nazariye 
ve proje halinden kurtarıp, bacası tü
ter, çarhlan döner birer müessese ha. 
lino soktuğumuz gün elde edebileceğiz. 
Bılhnssn ağır endüstriyi kurduğumuz 
gün. 

EndUstrileşmemizln bel kemiği olan 
Sümerbnnk, düne kadar, bütün kudreti
ne rağmen başsız bir gövde halindeydi. 
Gövde, KarabUkteki fabrikanın düdük -
leri ötmeye başladığı nnda bir baş ka
zanmış olacnktır. 

'!'ürk kömürü, Ttlrk demirini, Türk o
cağında erittiği gün, Türk zekası ve 
Türk eli bu demiri kendi müesseseleri
mizde döğüb i~lediği gün Türk milleti 
en büyük bayramını kutlulıyacaktır. Ro
mantik, kahramanlık devirlerimizin dı -
~ında, ulaştığımız yeni devrin en büyük 
bayramı, hiç şüphesiz, büyük endüstri 
aahibi oluşumuzu tes'it eden bayram o
lacaktır. 

• • • 
Sakir Kesebir, ekonominin, bütUn 

branşlariyle uğraşıyor. Prensipe bakar
sak, ''bir vekilin vazifesi budur şüphe. 
Biz,, diyebiliriz. Fakat ekonomi bakanı
nın, işe başladığı günd('n itibaren faali
yetine hakim olan şekle bakınca onun 
ekonomimizi idarede bllro çalışmalarına 
mümkün mertebe az z!llllnn ayırmak te
mayülünde bulunduğunu da seziyoruz. 
Kesebir yorulmaktan zevkrı.lıyor. ".MU
cerred" in mümkün mertebe dışına çık
mak ve "hiıdise" lerf mahallinde biltUn 
anasırı ile inceleyip "müsbet" in en doğ
rusunu bulmağa ve !l('zmeğe çabalıyor. 

Memleket ekonomisinin en mühim 
"hadise" si şimdi Zonguldak - Ereğli -
Karnbllk arasında teke vvün etmekte ol. 
duğuna göre, bu seyahattan almncak ne
ticelerin, en mühim i§imizden en büyük 
istifadeye imkiln verecek mUsbet se
zişleri doğuracağı umulur. 

Efkan umumiyenin, Zonguldak - E
reğli - KarnbUk rniisr11esine \'Cıdiği e
hemmiyeti anlamak için vekile r efakat 

eden gazeteci kafilesine ı;öyle bir göz j 
atmak kAfldir. 

Türk mJlletl bUyUl: C'ndüstrisine ve bu 
endüstrinin en mühim kollan olan k<S-

ayy 
Baştarafı 1 incide 

§inas genç mühendis, i5aretlerle bu ar
zusunu arkadaşı pilot llhamiye anlat
mıştır. lnönündcki tayyare sahasını iyi 
tanımıyan llhami, meydanın üzerinde 
tercddüdlU bir iki uçuş yaptıktan sonra, 
yere doğru silzülmüştür. İgte müessif 
kaza bu sırada vukua gelmiş, saha dı
gmdaki bir tümseğe çarpan tayyare bir· 
denbire kap:ıklanmıştır. 

Kapaklanma çok şiddetli olmuş, mU-
hendis Salahaddin Alıın, ba§mdan yarala 

narak hemen ölmüştür. Makinist İlhami, 
mucize sayılabilecek bir tesadüfün yarr 
duniyle kurtulmuştur. 

Kaza yerine yetişenler hafifçe yaralı 
bulunan makinist İlhamiyi Eskişehire 

naklederek tedavi altına almışlardır. Es
kişehir hastanesine kaldınlnn merhum 
Salahaddinin cenazesi, bayraklara sarı
larak, merasimle istasyona indirilmiıs ve 
hususi hir vagonla dün akşam şehrimiz!' 
getirilmiştir. 

Değerli mühendise bu glin büyük bir 
cennze alayı yapılmış, kendisini havacı
lığa 11akfedcn ve bir hava kazasına kur
ban giden genç şehit, çok kala.balık bir 
kiltle tarafından Edirnekapı şehitliğin -
deki ebedi mcdfenine naklolunmuştur. 

Üç yabancı dil bilen Salahaddin Alan, 
Almanyada okumuş ve yüksek tahsilini 
Fransnda yapmış bir tayyare mühendi
siydi. Ayni zamanda iyi bir pilot olan 
merhum, cumhuriyetin onuncu yddönü
mUndekl mehnretli uçu§lariyle, kendi -
sini tanıyanları hayrete dlişürmüştil. O, 
Eskişehirdc askerl tayyare mühendisi 
süatiyle de Uç sene vazife görmllştU. 

Mühendis Salahaddin otuz beş yaşın
daydı ve beş sene evvel, güzellik krnli
çeliğine seçilen muallim 1\aşide Saffet
le evlenİni~ti. Dört yaşında bir çocuğu 
vardı. 

Nuri Demirağ müteessir 
Bizde tayyare endüstrisini kurmak i

çin büyük fedakarlıklar göstermekte o
lan sermayedar Nuri Demirağdır. Şehid 
tayyareci ve mühendis Sal!haddin Alan
la bilikte üç yıldanberl bu işi ele almış
lardı. Salitlinddln Alanla diğer bir Ud 

mühendis Uıyyar€ endüstrisinde ihtisas 
yapmak üzere muhtelif Avrupa endüs
tri merkezlerinde çalıştırılmıştır. 

Nuri Demirağdan hadise hakl::mda ne 
düşündüğünü sorduk. Çok mütcessirdi. 
Dedi ki; 

- Ecel geldi cihane, baş ağrısı beha
ne. Şehid Salahaddin çok kıymetli bir 
gencimizdi. Onun henüz 30.35 yaşların
dayken ve çok sevdiği, bilytik ümitlerle 
b:ığlandığı blr yolda ölilmU herkesi mll
teessir etmiştir. Fakat benim bundan 
duyduğum a.zab daha bUyliktur, sanırım. 
Zira, kendisini, meziyetlerini bilerek, 
çalışma meşekkatini tanıyarak ve kendi
siyle mesai arkadaşlığı yaparak sevmi
şimdir. Saliihaddinin sanatına ve cesare
tine karşı olan hayrıınlığımda ve itlma
dımda hiç aldandığımı hatırlamıyorum. 

Fakat sanıyorum ki bu kaza yaptığı e
serin hatası değildir. Salahaddin o ka
dar atılgan ve cesur olmasaydı, bu kaza 
olmazdı. Eski ve kıymetli bir pilottu. 
Lakin antrC\nmansızdı, ve bu cihet kendi 
sıne defeatla söylendiği halde yine bu 
işi tecrübe pilotuna yaptırmamış, bir 
tecrUbe pilotu istememişti. 

• • • 
Salfıhad<lln Alan bir Tiirk genciydi. 

Ölilmüne nasıl acımayız! 
Sn.liihaddin Alan, s:ınatmda kQmctl

nl tanıtmı11 bir mülıcnclisimlzdi. ÜIU
münc nasıl acnnayız! 

Saliıhaddin Alan, ha\ ıı adamının 

mukadderatına hükmeden m<-1'hul sin
si dü~manlığm karsısında bir defa da
ha (\'e maalesef son defa olarak) is
pat ettiği cesaretinden ,ıe kolaylıkla 

anlaşılıyor ki tam bir uçakçıydı. lfın·a 

filolarımızın ancal< mütchnssııt , .c cc-

müre, d"mire, bütün madenlere ve bun
l:ırın nnklınde ve muhafazasında kulla. 
nılacak vasıtalara, hem ticari, hem ns
keri manalariyle mllstakbel, modern 
Türk limanlarına büyük bir alaka duy
maktadır. 

Bu aliilmnm, rejime muhabbet haline 
inkıl!p edi§indeki nisbet, müsebt ve 
faydalı tezahliı'lcrle karşıla~ıldığı dere
cede artacaktır. 

Şakir KNıebirin, mcs'uliyeti derece
sinde kıymeti ve !iCrefi yüksek var:ife 
dl'ruhte etmiş bir vatandaş olduğunu 

bilerek çalı~tığı muhakkaktır. 
Nizameddin NAZi F 

HABER - ~1Csam ı>ostMı 

e kazası 
sur hava adamlanmızm bolluğu nispe
tl1Hle kudret lfado edeceğini bildiği· 

mlz blr de\·frdc bu hale nasıl acıma. 

yız? 

Acıyor01:. İstanbul ~chrl, genç, ce
sur , .c mütehassıs uçak mlihendl lml
zln olüınüntlen mcmı:::ı.ctlo duyduğu 

azabı, bu ı;lin yapılan cenaze merasl
mlorlekl yüksek alikaı;ıyla göze yor
muştur. He r oçakçırun ölümü, uçakçı
lığın lfl <'mlekct müdafaasında aldığı 

ehemmiyet \ C )iİksC'k mana balitmm
dan, bir feykalüde hadbe olarak mü
talea. edilir. Salahaddin mlitehassı~ bir 
uçak miihC'ndisl olma"' bu fc\ kali.de 
hiidlscyo bir haşka matem ~e~nlsl 

daha katmaktadır: 

l'<'rll orak cndü"-trlmiıl kurmağa 

hayatını rnkfcllenlerden olmasr, ilk 
mükemmel cserfr.: tamamladığı gün 
mcı;'um bir talih. lzlik yilzilnden gözle. 
rlnl bayata kapaması. 

ifa.her. ıı;kll tayyare<'I, mütchns~ıs. 

mühendis Salahaddin Alan'm ölllmün
d ~n duydıığu ncıyı biiylc anlıyor. Do 

gencimizin ölilmü ile büyük bir ~ey 

!:nybcttlğimizc tnanı.ronız. Bunun tek 
tescili tarafı, Türk gcn~llğlnln hava
lan zapta karar \'t>rlsi::Jeki a.zmlıı 

ltcılretinclc ve d :J\ ::mlılığma lnanı,ı

mızda buluyoruz. 
HABER 

lfalyada feci bir kaza 
Roma, 15 ( A .A.) - Taligliari - Roma 

hattında işleyen deniz tayyaresinin 
dün sabah bir kazaya kurban gittiği 

ve için <le bulunan yirmi yolcunun da 
öldüğü anlaşılmıştır. Bu yolcular ara
sında general Valle'nin iki hemşiresi de 
bulunmakta idi. 

Tayyarenin enkazı cXin akşam açık de 
nizde bulunmuştur. Şimdiye kadar yal· 
nız altı cesed bulunabilmiştir. 

Tayyarede 20 yolcu vardı kazanın 
sebcbsrıi tesbit etmek üzere tahkikata 
başlanmıştır. 

Çelko sucva!Kya<dlaı 

Alma_nlar harp 
talimi yapıyorlar 

Prağ, 15 (A.A.) - Alman e:idet par· 
tisi hali hazırda bohemyanın şimalinde 
"parti muhafızları" toplamakla me~gul
dilr. 

Namzedler sıhhi bir muayeneden geç 
tikten sonra liyakatlerine göre üç kıs 
ma ayrılmaktadırlar. Silah kullanabi -

lecek olanlar birinci guruba inzibatı 

temin edebilecekler ikinı.;i gı.ruba, parti 
dahilinde servis yapabilecekler de üçün 
cü guruba ayrılmaktadırlar. 

Olgesdrof'da bu "muhafızlar"ın bir 
kaç kere gece muharebesi talimleri yap
tıkları bildirilmektedir. 

Sua iyede bir aşçı 
sev iğ. kadını 
ağırca yaraladı 

Ewelki gece Suadiycde bir ahçı, ayni 
evde oturan sevdiği bir hizmetçiyi beş 
yerinden bıçakla yaralamıstır. 

Suadiyede Bağdat caddesinde avukat 
Raifin evinde ahçılık yapan 22 yaşlann
da Şaban 20 yaşındaki Hasibeyi uzun 
zamandır se\'mektedir. 

Fakat bilhassa son günlerde Hasibe 
Şabandan adamakıllı yüz çevirmiştir. 
Müteaddit defalar yalvaran Şaban emel 
lerine mm·affak olamayınca evvelki ge· 
ce yarısı gizlice Hasibenin odasına çık
mış ve saatlerce göz ya51 dökmü~tür. 

Fakat Hasibeden gene iltifat görcmi· 
yen Şaban gözleri karararak kadınca • 
ğızın üzerine atılmış ve elindeki bıçağı 
beş defa vücudunun muhtelif yerlerine 
sokup çıkarmı§tır. Ilasibcnin feryatla
rma yataklanndan fırlayan ev halkı ko 
şuşmu~lar ve otomobille derhal nümune 
hastahanesine kaldırmışlardır. 
Şaban polisler tarafından bahçedeki 

odun yığınları arasında tutulmu5tur. 
Arnavut köviindP ki hadise 
Dün gece saat 21 de Arnavutköyde 

kadın yüzünden bir cinayet olmuştur. 

Dün gece karaları çekmiş olan Meh
met ve ~tustafa gene aralarında bu me
seleyi açmı5lar \'C saçma bir münakaşa 
olmas.ına rağmen güzel kızı bir türlü a
ralarında paylaşamamı~lardır. lşte bu 
sırada göıü dönen Laz l\ Tehmet taban
casını çekmiş ve: "Ben ~eni öldüreyim 
de, kız yalnız bana kalsın ,, diyerek Mus 
tafanın üzerine ateş ctmeğe başlamıştır. 
Etraftan yeti~cnler Mchmedi kaçarken 
yakalamışlar. göğs.ündcn \'e bacakların· 
dan a~rr surette yaralanan l\1ustafayı da 
imdat otomobiliyle hasatahaneye kal
clırrnışlardrr. 

Otomobi l 
cinayeti 

Baştnrnlı t lrıciıle 

ile öldüren Ali Rıza ayni tabancanın 

kurşuniyle kendi de ölmüştür. 

Büyük ayazma me\'kiinde Çilekçilik 
yapan 35 yaşlarında Bekir oğlu r--Iehrnet 
ile gene Arnavutköyde Hizeli Mustafa
nın aralan ayni kadına tutkun olmaları 
yüzünden hayli müddettir açıktır. İkisi
nin de SC\'dikleri kadın köyün Rum kız
larından birisidir. Fakat çok güzel olan ı 
bu kız ikisine de yüz vermemektedir. 

Yaptığımız tahkikattan bunu bazı 

ailevi sebeplerden yaptığını anladık • 
Bundan sonra evli olduğu tesbit edilen 
Ali Rızanın ailesinin aranmasına baş
l:ındı. Bu sırada İpsaladan gelen evrak 

meyanında yapılan tetkikatta Yanolanın 
dinle münasebette bulunduğu muhabe. 
di ile münasebette bulunduğu muhabe
re evrakı mbünderecatiyle anlaşıltlı . 

Ali Rızanın ailesi memleketin heı 

tarafında arandı. Nihayet Malatyada 
oturdukları anlaşıldı. Mahalli alaka· 
<lar memurlarca yapılan uzun tetkik ve 
tahkikten sonra Malatya::ia ikamet ct-Bu vaziyete rağmen iki aı;ıık birbirle· 1 

riyle daima bu yüzden sık sık kavga et
mektedirler. 

tfülcri, hadise tarihinden tahminen iki 
buçuk ay kadar evvel Adanaya gitmek 
üzere Ali Rızanın ailesiyle çıktığı ve 
fakat Adanaya gittiğine dair bir kayıt 
ve emare mevcut olm1dığı şüpheyi cel
betti. 

Devria~em 
Baştaraf ı I incide 

Högs, Nevyork tayyare meydanına 

saat 18,34 de inmiş ve bu suretle devri 
alem seyahatini 3 gün 19 saat 16 dakL 
kada bitirmel: suretiyle dehşetli bir re· 
kor yapmıştır. 

Amerika bahriye nezaretine ait üç 
tayyare Högsü karşılamıya gitmiş ve 
350 kilometreyi beraber yapmıştır. 
Högs yere indiği vakit tayyare mey
danını dotduran halk tarafından çılgın
ca alkışlanmıştır. 

Assosiated Presin yazdığına göre, 
tayyareci Amerika hava kuvvetlerine 
ait son derece hassas bir pusla kullan • 
mıştır. Bu suretle mezkftr pusla ilk 
defa böyle uzun bir seyahatte tecrübe 
edilmiştir. Puslanın mükemmel olduğu 

görülmüştür. 

Mezkur evde yapılan aramalardan 
' sonra Ali Rızanın kansı Yanola ile yedi 

ve dokuz yaşlarındaki çocuklarının ce. 
setleri, evin a lt odasında döşeme tah
tası sökülmek suretiyle kazılarak gö -
müldüğü anlaşılmış, ve cesetler cradan 
çıkarılarak yapılan muayenelerde Ya
nola namı diğer Saadetin bıçakla ve 
çocukların da boğulmak suretiyle öldü
rülmüş oldukları fen ve adli tahkikat· 
le tesbit edilerek memuriyctimize bil • 
dirilmiştir. 

Şu vaziyette yukarıda ismi geçen 
suçları yapmaktan suçlu Ali Rıza öl· 
milş olduğunda"' artik adli cepheden 
sebebini tesbit etmek üzere tahkikata 
de bu §ckilde tenevvür etmiştir . ., 

'.1.S TEMMUZ - 1938 

CUMHUKIYEf 

Sinir dinamosu 

p EYAJll Safa ya:ıyor: 

"Uızim taşkın ,.e ae\'iruli arkadaşıtıı1' 
Nizamettln Nazir, Hober'deki yaıııarıP· 
dan birinde, şerefin, muvaffakıyetin, s~· 
ferin ve islilılalin dlnamo~u telakki eti· 
ği siniri müdafaa ediyor; bir hôdise ktır• 
şısında sinirlenenlere, :rnhud bir işte bil~ 
fifı;e ~inir kar15tıranlara cemiyetin hrıtl; 
"deli,, veya "anormal,, teşhisi yopıştır rı• 

u~·o . ğına da işaret ettikten sonra, ~o~ ır 
"Acaba şu delilt•ri Yeya anormnllcrı fJ 
kalemde tnyyediYerseler, yalnız tabii tlP; 
lerin elinde knl:ıc-nk ol:ın şıı dünYP 111 

hali ne olur?,. 

Ne olacak! Bütün güzel sn nallar, büıil:. 
iyi icallnr, bütün hnyırlı inkılfiplar, b ·r 
tün büyük nşklnr ve uh·I ihtiraslar da bl 

ı· kalemde ortadan kalkar; vurdumduYıt111 

!arın dünyasını içi mermer döşeli ruııı:ı· 
ııc· 

rın soğuklu~u kaplar. Fakat, bunlarla 
raher, belki sabun kazanında odnm kSf: 
n'ltmalardon, iki çocuğunu ve knrısı~:ı 
boğduktan sonra koskoca iki erkeği de·ıi· 
bnnca ile vurmalardan, kezapla sc\'S'. i 
sinin suratını ynralamalardan, kend•0p 
yüksek binaların tepesinden aşağı rırJııl• 

Pın• almalardan, kendi karnına bıçak sıı ıı 
malardan veya kendi beynine kurşun ~1 

malar<lan da eser kalmaz. 

Sinir, yüksek ve altnk, iyi -çe ı;litOr 
güzel ve çirkin her ihtirasın dinnmosll~ 
dur. Ilu dinamo, ortalılh a:rdınlııla bo~.~. 
ışıklnrın kaynağı oldu(lu zaman güzel ıd' 
tiraslnrın, faknl, birdenbire pallo.yıP ıı 

hem kendisini, hem de etrafını yakıP ):r. 
tığı ıamnn kötü ihtfra~ların cmrindcd 
Sinir doktoru denilen odam, enerji :ı:i3'1111; 
Iarının \'C elektrik yangınlarının örıil; 
geçmek hityen patlak bir dinamo tnJll r• 
cisi değil midir? 

Ne yaralmıı, ne de tahrip kab1Jiretlt1e 
•<O' 

~ahip, ,·urduınduymnz ve mıymıntı, ı;. 

ğukanlı,, dedikleri soğukkanlı, soğuk, il~ 
nüllü, soııuk bakışlı, soi;!uk sesli ve so~ r 
dilli sinirsizlcrc gelince, şüphesiz, bll1118 

da bozuk sinirliler ,.e kaçıklar kadar tc' 
do,·iye muhtnı;lırlar. 

t;l9• 
Doktorlnr, a1gınları !eskine uğraşll W 

rı kadar, vurdumduymazları ve tasasıı 
3 

n da, biraz te.hyice çalış~alardı, bilh35;
11 

bu. \'ızgellrci \ ' C nemeUızımcı memlc~c.ılı' 
muhlaç olduğu sanat, fikir ,.e polı11 ıı' 
heyecnnının klmye'"I çorelerlni bttlf11 ' 
olurlardı. ,. 

Şimdilik bu işi doktorlar yerine nı"· ~ 
haneciler yapıl·or. Dinamoların sık 51 

pntloması da bundan olacak!., 

TAN --Içtimai yardım teşkilatı 

Gli<..ESl.BIWE ua:ctelcr ua:mışıar~. 
dı: Üç rocuklu bir kadın kacll51

0• 
dan ııaf aku almak ıi:cre malıkemcyc Ti',. 
racaat elmiş; fakat kocası işsizdir. Bil :ıfl 
beple nafaka talebi rccldedilmlı ve kO t• 
bu karardan sonra çocuklar11ıı maJıl:rfl10, 
de bıralmıalia davranmış, Jıaklmıda < 
cuklarrnı teri< surundan zabıt ıut11ınır.ll' .,. 

Sabiha Zekeriya Sertel buoiinl:ü Il0" 

sında bu f ccf hadiseden bahscdiyor:
1 

cı• 
"lllr Yakıa ki, her ikisi de haklı·· s ;c 

bir ndam n:ıfoka ödeyemez. Yoktan ~r.ı 
bir şey var olmaz. Dünyanın yoratıli;~J;· 
yoklan var olmuş teltıkki eden dini te .ıo 
kileri bugün fen, yoktan hiç bir ~~)ıtO· 

~rı• Yar olınıyncağını isbnt ederek çıt ·lılJ;' 
İşsiz bir ndnmın içinde yaşadığı yok ol· 
tan da bir nafnkn yaratmak münıkiln 0, 
madığınn söre, n:rni şekilde işsiz o19':cıı· 
çocuklu bir ono, bu nafakayı, hu Uç (' 
Aun gıdasını nereden bulsun? .. ,. 1" 

"Bu gene dönüp dolaşıp ge1diğirn1~ccl• 
tiınal yıırdım, içtimai teşkilıil m.esc ııO• 
rtir. işsizlikle mücadele, beyneln11l~I ıııO
lüıt dünyanın başarmnyn çalıştıı;ı bır 111J 

ca<lcledir. Her cemiyet kendi nizııtl' 0r 
göre bunun çar('lerlni bulmn~·o çııl~~ı>tııl' 
Deınokr:ısiyc dayanan ınemleketlerın .,t· 
na korşı t:ıtbik ettikleri çare içtırna~ ı~c~· 
dım leşkllatlnrını ı;o~nltmnk \'C ku'"' r 
dirmeklir.,. 

111
il• 

"Bizde A \'rupn \'e Amerika ka~~r f9' 
him hlr i~sizlik meselesi olmtl'obılırbıııı' 
kat Jıu, teşkilütın biz e yııpılmnsı ! jjC~ 
değil<lir, demek değildir. nunu göı011 5\1~· 
nlan hükumet te, l ş Knnunıınıı bU )lıl 
ta bir çok maddeler ko)·muştur. tıJI 

Fakat bu meseleyi esaslı bir şekilde tııl' 
lctmek iı;in işsizleri himaye edecc1' ~sırı'' 
SU:\İ le~kil:'.ıllar meydana getirmek I sc\' 
Trşkiliıt altına ahnmıyan, tatbikııtn 11 ııtı 
ml:ren hiç bir fikrin, hiç bir kııı;:orıııı 
:;emeresl topl:ınnnı:ız. Mahkeme korl c"' 
da kalan bu çocııklnrın, gidcceAI ye~ &' 
cıık müesseseleridir. Ana "e bnbll~1

55c~ 
v:ızifcsi kendine iş temin eden n1il~11 ştl' 
vasıtnsiyle, lıay:ıtlarını kazanmara rtıC 

ıhkl:ın sonra çocukların de\'letin ~rol' 
<lan olmnk, dr.\'lcte vc,·o cemiyete ·lld 1 ı;ır m:ımaktır.J\enılilerine bu fırsat ,•erıl _, I' 
sonra ana "e baba hakkında, leh ,·c) 
le:rhlc hüküm \'erebiliriz." -



l§aecı da~ 
ICendimiz.i küçük 

görmiyelim 
1 k1 muharrir konutuyorlardı ; biri 

Bordu: 
....._ - Benim geçen günkü yazunı oku· 
-a mu? 

Öteki: 

- Hayır, dedi, ben bir Türk muhar· 
~ ve btltUn Türk muharrirleri si· 

llleaJekdqtamnm yuılarmı okumam. 

te '8uau ıtllUmaiyerek aöylemiıU; belki 
~~ 1adece, arkadqmm yazıamı 
_ ~ damdan dllter gibi söyle· 
~ek. bir taka ile mevzuu değiştirme· 

tlbtmaktı. Fakat llSsllntın de bir ha· 
.... U l&sterdll'l muhakkaktır. Biz Tl1rk 

~lerl, latlsnuız olarak hepimiz 

:ncetlnı, meslekdqlanmızm ne söyle· 
~erbıl merak etmiyoruz. Daha doiru· 
t-....bUtun meslekdaçlanmız hakkmda 
... aıtaıı bir hWanümUz var: "Kötü yazı

~: Yazdıktan okunacak ıeyler de· 
'- Bazııarmnz daha Deri de gidiyoruz 
...;: ezetdenberi bu memlekette okun· 
'- defer bir ıey yazılmamq oldufu· 

iddia edlyorus. 

~siz ki bu, zamanımız Türk 
~· alnmda, kara bir damga
k • etrafı ve tarihi biç olan ada.mm 
~ de bir hiçtir. Hiç bir kıymetli 
~ çapltlkte açdm11 bir gUl ribl, ya
~v-uıız olarak yetltmemiştir. Etrafı • 
:---. mealekdqlarmma biç bir kıymet 
41etıııeYitımtz, dofruıunu arareanız, ken· 
tta!,eJldbrılzln bir layınetimiz olmadtlnıı 
b...... etmek demektir. Evet. ya kendi 
-aQQlılae de bir kıymet vermiyoruz ve-::t ancak başkalarını birer hiç diye 
... l'lneltle, onlarm yuılarmm mlna· 
....:ldufunu kabul ettirmekle kendi
~ bir kıymet verdlreceğimizi tlllDI· 

._, Bunıarm lldıl de bir kapıya er

.. : tlbıkQ kendlllnhı ancak bqkalan 

e.&.~yese edildlf1 zaman beğenUe
. ,.... bilen adam, e1Uen b0i1lk bir 

~ti bulunmadtinıı ltJraf ediyor de
~· Hayır, birbirimizin yazılarını 
~~~ etmemls. okumamnı Jbımdır; 
~ 1Uıyt, kitabı bir petbı htlkUmle 
1'ıt. t\fe, hor ıarmefe hakkmul yok
-.;,. Oerçt kbuenin, btltlln yazılan oku· 
---~ del'lldir; fakat her birimlzbı 
tl''llll. hiç olmaaa aJlka ile takip ettl-

lll11harrtrıer bulunmalıdır. 
~ Z&nwılarda Tllrk muharrirleri a· 
~ batta bir hal daha görtlnmeie 
~'- -: birbirlerWn yuı1armı okuma
~dan bqka hiç kimsenin Avrupa 
~lertnı sevip okumalarma da ta· 
'GJ edemiyorlar. Bir yazıda bir 
~ talrinln adı geçmesini dahi affe
' bir kusur Ayıyorlar. "Biz duzıu. 
1ılt .;::-n ne diye okuyomm !,, der gibt 

' ert var. Ellerinden gelse memle
'9 hbaııet dilde kitap girmeılnl me
-. ~r. Bence, blrblrlmlzin yazılan
~Yllımrz nud bir qağıbk duy· 
tltaıa-_; bizim iyi bir ıey vUcude ge. 

' lmkln olmadıfı kanaatin. 
'"°hyol'la meılekdqlanmızm Av· 
-... lll1lharrtrterbıi okunl'alarma taham· 
-._ ;:eıneY11bn1z de gene öyle bir hll-
-._ '-ıhYor. Onlarla mukayese edildlfl· 
~ an hiç bir kıymetimiz kalnuya
"'- Olllarm zevkine kapJlanlarm bir 

~ dlSnmeıl bnkhr olmadıfmı 
~ ~ Bu da dofru deftldlr, bu da 
~ bir ayıptır. Bll&kla, Avrupa 
~ lert ile de mukayese edilmeyi 
' ıta 111iz: böyle bir mukayeaeden IOD· 

'btıı..,_.e kendimize mahlus bir lay
-a, ........ ~ lnanmahyn. Kendimi .. 
._ ~da kOçQk sGnniyeUm, .. A mı· 
........_ ._..., leri nerede! Biz nerede!,, 

~· Belki bul hususlarda on· 
' '-nı olablllrls; fakat ud kıy. 
~ ~ deftl, arsettlfimlz mad
~ ~ Yalnız ustalığa bakanlar, me
~ ~ Borodeaux gibi &1&lı bir mu 
~ Y&Jrup Kadri'ye tercih ede-

' Oaııanıı da Türk mu'hıt'l'1'frlerlni 
'- bblna için daha ha)'Jrlıdır. 
~ Nuallalt ATAO 

._.~"Rreye davet 
ftlit11e Oe1t1ı 'l'lcarıl llıktıbl llızun. 

)'lıl llıtdın: 

~ l ~ heyeti seçimi yapılacatın
S.lllllll ~ loa 131 tarihine mOsadif Pa
~ ~ ... , H de cemiyetimize men 

·~ .,_. Aıapkapula cemiyet binasın· 
Ullftlllannı rh:a ederiz. 

Onuncu yern mallar ıerglftlnln liazır1ıklan devam ediyor. Pavyon lntaatı iler
lemektedir. Me~bur "Cam adam~ da bu gtlnle rde ambalijı çözWerek sergide 
kurulacaktır. 

$ IE IHI i llt I[) E vre 

. 
Resimlerimiz sergide faaliyeti tesblt ediyor: i nhisarlar pavywancla, lclarenbı 
muhtelli fabrfkalannm maketleri hazır lanrrkea ve bir pavyon lnpsı görlllilyor. 

iM IE IMllL IE I~ IE T. T IE .,,. . ....__...-. 

Malullere dokuz 
senede verilen 

tapular 

Devlet sermayesile 1 ~~s ve saz . I .. I . musabakasın-
1 Ş eyen muessese erı da kazananlar 

ÖmrU vefa etmlyen· 
lerln varisleri 
araştırılacak 

Betinci ve altıncı dereceden mal61 o

lanlara Kısıklı yakmmdaki Umraniye 

köyU arazisinin hazineye ait olan kll • 

mmdan, terfih kanunu mucibince 929 se

nesinde tevziat 'yapılm11tL O zamandan. 

beri bunlara bu arazinin tapulan verile

mediğinden birçok mUtkülat c;ıkm11. se -

nelerce ufrqılmq ve nihayet dokuz 

tene IOnra tapu senetleri yaptmlabU

mlttlr. limdl bunlardan sağ kalanlara ta 

pulıln verilecek, fakat içlerinde vefat e

denler olduğundan bunların da varisle

ri aranacaktır. 

iktisat VekAletl 
dairelerinde yeni 

teşkllAt 
Bütçe senesi dolayuılyle, iktisat ve

kaleti bir kısım t,.tkilAtmda haziran ba

tmdan itibaren iki aylık muvakkat bir 

kadro tatbikma baılamqtı. Bu munk -

kat kadrolann tatbikı müddeti bu ay so

nunu nihayete ereceftnden uıl kadro. 

larm ela8lan hazırlanm11 bulunmakta -

dır. Bllhaua TUrkofis ile it dairesi te1-

kllitı bunlarm batmda gelmektedir. 

Tilrkofüıln Atwıtoe bqmdan itibaren 

tatbik edilecek olan büyük teıkilit pro

jesi tamamen hamlanmqtır. Bu proje 

ile ofiahı hariçte bulunan Konaeyye ve 

atqe.leri hemen klmilen yerlerini de -

liltirmekte, bu meyanda Tokyo konsey

yeHftyle Bombay atqelift kaldırılmak

tadır. Fakat yeniden Uç bq yüzer, iki 

dört yüzer liralık harlct mUIDJ'ullllk ile 

Uç Uçer yüz Uralık raportörJUk ihdu o

lunmaktadır. 

tı dairesi tetkilltı da yeni ıekllde çok 

ıenitlemekte, ılmdf memleketin on bir 

mmtakumda bulunan bölge Amirlikleri 

yirmiye çıkarılmaktadır. Aynca it daire

si merkez teıkllltı da takviye edilmek

tedir. 

Afuatoatan itibaren yeni toprak mab. 

ıulleri ofisi teıkllatı da kurulmaktadır. 

Bunun da toşkillt projeıl hazırtanmıı-

tır. Merkezi Ankarada bulunacak olan 

ofllln 42 mUbayaa merkezi ve latan -
bulda büyük bir JUbesl olacaktır. 

kontrol kanunu 
Büyük Millet meclisinin 10n toplantı

larında kabul edilen devlet ıermayeıly

le iıllyen müeHeıelerl kontrol ve teı
killt kanununun tatbikatı hazırlıklarına 

başlanmıştır. Bu kanunla tamamen dev
let sermayesiyle kurulan veya lasmen 
devletin letiralc ettiği her nevi mtles -
seseler yeni esaslar dahlinde ve mtıte
canis olarak teıkilltlandınlaca1t•• ... Bu 
suretle bu mtıesseaeler tlzcrlnde devle
tin kontrolu daha kolaylıkla ve eBUIJ 
bir ıekllde olacaktır. 

Eroinin \ 
mahvettiği 

çocuk 
Katil muhakeme edilirken 

Mahkemede bAklm· 
den eroin jstedl 

Dün ağır ceza mahkemesinde çok a
cıklı ve garip bir hidiae olmuıtur. 
Arkadaılarından Haun isminde bi. 

risini bıçaklıyarak öldürmekten ıuçlu 

14 yaılannda Arif f&hitler dinlendik
ten ıonra hlkimin : 

__. Sen ne lciiyonun? ıualine ıöyle 

demittir. 
- Şahitlerin ifadelerine cevap vere· 

cek halde değilim, ne olur aiz bana acır
aanız biru eroin verin de kendime ıe. 
leyim! 

Bu arada bir buhran geçiren Arif 
maznun mevkilnin tahta parmaklıklar .. 
nı parçalamak iıtemiı, jandarmalar 
Arifi &üçlükle teskin etmiperdir. 

-o-

Can kurtaran 
otomoblll ~! aza yaptı 

Dün 112 numaralı imdadı 1ıhhi oto
mobili bir kaza yapmııtır. Otomobil 
ıoför Sabrinin idaresinde Şebzadeba. 

tından Edirnekapıya doğru giderken 
Fahriye adında bir ima çarpmııtır. 

Fahriye batından ve dizlerinden ya
ralanmıı ve eczanede ilk tedavisi yapd· 
diktan sonra diğer bir imdad otomobi· 
liyle Haseki hastanesine kaldınl1D1Jtır. 
Kazayı yapan otomobilde de bir otomo. 
bil kazaunda ölen birisinin cesedi bu
lunmaktaydı. 

Tonton amca 
kendisine 

zavc a saçıvor 

Sümer bankla ziraat ve iş bankaları. 
nm devletin iştirakiyle kurulan mües -
sescleri, devlet zirai işletmeler idaresi 
ve devletin igtlraki olan sair müeueıe· 
ler bu kanunun ıümulUne girecektir. 

Halen Silmerbank tarafından kurul .. 
muı bulunan fabrikalardan ytlnlU ve pa
muklu fabrikalan timdi ayn ayn birer 
ıirket haline konularak toplu idareler 
haline getirilmiıtlr. Fakat yeni şekilde 
bunlann vaziyetleri de henüz taayyün 

etmlt deflldir . 

Resmi dalrelerde 

Yeni mesai 
şekti 

Bir kısım lokantacı 
ve kabvecllerl 

sevindirdi 
Öğle llzerleri eakisi gibi bir saatlik 

yemek tatili yapılmasına ve bu suretle 

taW mtlddetinln de saat. 15,30 a çıkanl

masma lokanta ve ka vch:- e sahlbleri 
fevkaJi.de seviıımiflerdir. Bu sure•·-. 

çok kesat gitmeğo bqlıyan işlerinin tek 

rar başlıyacağmdan dolayı sevinç duy. 
ma!ttadırhr. 

Saat on dörde kadar başlarına açlık 
dönmeleri gelen men. ırlar da karan 
se\'inçle karşılamı,lardır. 

o 

itfaiye tt'şkllAtı 
hakkında bir tamim 

Dahiliye Vekileti bütün viliyetlere 
mühim bir tebliğ gönderilmittir. Bun· 
da her viliyetin nüfusuna ve ihtiyacına 

göre ııhhi imdad arabalarına malik ol
ması ve itfaiye teıkilatının ihtiyaca te. 

kabül ettirilmesi bildirilmektedir. Bil

haiaa itfaiye teıkilitının bir harp 'vu· 
kuunda halka yardım eldccek ve çıka-

cak yancınlan söndürebilecek kabili • 

yet ve tesisatta olmasına çok dikkat e
dilecektir. 

Bunun için vilayetlerin belediye büt

çelerine fevkalide tahsisat konacak ve 

bu itler bu yıl içinde tamamlanmıt ola
calctır. 

Bundan başka itfaiye tetkilitında 

çalışanlara zehirli gaz dersleri '7erilme. 
ıi ve bilhassa gazlenen bir ıehirde halkı 
kurtarmanın uıulleri öğretilecektir. 

Radyoda konser 
vermeğe çağırıldıla 

Bundan bir mUddet evvel bir ses v 
saz mllsabakuı tertlb ederek sesle 
ıimdiye kadar duyulmaml§ amatör gen 
Ieri meydana çıkaran Beyoğlu halile 

bunlara mllnasip birer hediye verllmes 
ni kararlqtımuş ve bu hediyeler te 

edllmlttir. Şimdi bu gençler konaerva 
tuvar profesörlerinin yardımiyle ye · 

tlrllmektedirler. Hepsi amatör olan 
içlerinde bugtın duyulan seslerden 

daha ytlkaek istikbal vaadeden bak 
aealere lablb olan bu gençlerden b 

k11mı yann aktam Çamltcayı gUzellet 
tlrme cemiyetinin tertlb ettiği mUsam 
rede bir konser vereceklerdir. 

latanbul ra4yoau, Beyoğlu halkevi 

lltufyle bu gençleri radyoda muayye 
akpmlarda tagamılye davet etmiştir. 

Beyoğlu halkevi mllsabakanm saz 
mmı da yakında tamamlıyacaktır. 

Ev, gelecek sene çok daha geniş mi 

yasta bir ses ve saz mUsabakaaı açm 
kararındadır. 

Al kanonu 
Büyük MiJlet Mecliıi tarafından ka 

bul edilen af kanunu yüksek tasdikte 
geçmiıtir. 

Kanun yarınki resmi gazetede neır 

olunacak ve o günden itibare, mer'iye 

mevkiine ıirecektir • 

Trakya ve Ege 
manevralarının i lim 

Eminönü llalkluindın: 
Trakya ve Ese büyük askeri manevrala 
İstanbul üniversitesi ve İstanbul spor ki 
bü ıenclerinin ve Alina üniversitesini 
Trakyaya ziyaretleri, Mimar Sinanın Tra 
yadaki bütün eserleri, spor tcşekkulle 
ile Trakyanın bütün kalkınma hareketi 
rini ihliva eden film, bu akşam saat 21 d 
Evimizin Calalo~lundaki merkez salonu 
da sösterileceklir. Yer darlı~ lil~nde 
hazırlanan daveliyeleri arzu edenlerin 
'imiz bürosundan almaları rica olunur. 

-o-

A veıların av 
tezke releri 

lıtanbul avcılar kurumundan: 
Resmi dairelerin saat 14 te yaz tali 

yapmaları üzerine üyelerimizin av tczk 
releri ve kayıt işlerini daireler kapanın 
dan önce yelişlircbilmeleri için pazar v 
Çarşambadan maada her gün saat 9 da 
itibaren Kurum yazıhanesinde bir memu 
bulunacalı sayıı ile bildirilir. 

Bebekte kır balosu 
BıJiktaı llalklvlndın: 
E\•imiz sosyal yardım komitesi adın 

Ü)elerlmiz ve konuklan için Temmuz mel 
tabından da lslifade edilerek 16 Temmu, 
cumartesi ıünQ akşamı Bebek bahcesln 
de bir yaz balosu tertip edilmiştir. 

Ayni zamanda muhitimizde halkın ra 
bet ve sempatisini kaunmı~ olan Evimi 
Ulusal ıaz heyeti tarafından bir halk ~ 
ktJan konseri de -.erileeektlr. 



' 
Almanya 

Danzigi de mi 
istiyor? 

Logd Corcun Versay 
muahedesi hatıraları : 6 

IÇERDE: DIŞARDA: 

• UM 'fe orta okullara alınacak para· f • Frans11 mebuaan mecllal aolcenah 
m )'atılı talebe için imtihan 1 EyUUde ıruplan mDmeulllerl, 19pılan bir toplaJl. 
ıapılaeaktır. tıda, ••c.s.A.R.,. irtica tetkilltı meHluln

Girmek iatlyenlerln 27 Alustoı akıı- de aon samanlarda mntuflann mnak· 
mıaa ka4ır bulnnduldan Tlllyet kQJtOr kat surette aerbest bınkıJmıJan keıf1J'8-
d!rekt6rllllllne mUracaaUan lhımdır. tlnl proteato eden 'fe maanunlann çabuk 

• Olretmenlerln memleket içindeki ıe- bir surette muhakeme edilmeleri Jllaumu
lllerden biri olmak tlzere, 160 klılllk bir 

~ 14 (A.A.) - dantair nul 
partlalnln tefl Poerter'ln IOn cUnler 
nrfmda Londrada bulundulu teyid e
dilmektedir. Bu aeyahatln huıuıt mahl 

,ette oJmuını ralmen aerbeat tehir ıta· 
tilıUne brp lnrUterenin vuiyette bir 
delffildlk olup olmadılmı anlamalc l· 
çln nul tefinin buı lnrWz ricali ile 
temu ettilf ıfSylenmektedlr. Foenter 
dantsl(ln Almanyaya iltihakı teainl 
ır.lldafaa etmiftlr. 

Alman imparatorun 
nasll bir ceza 

verilecek? ,.m. ' Afustoıta Edlrneye tldecekler .,. nu ileri sllren bir kırar aureU kabul et-
bet ,On kalarak d6neceklerd!r. mitlerdir. _ Napolyon Klbl bir adaya sUrOlmesl 

• Yllo'fa kaplıca otel Te ıulnoıunda • Karallya Uman nakliye ameleal, aen-
tanınmıt aes unatklrlarımııdın Mllnlr dikalannın nrdlll emir ilerine din ....., 
Nureddin Te Haıımın fttlrakl:rle au kon- ilin etmlıtlr. 

teklif olunuyordu 

seri tertip edllmlıtir. - • İngilterede mfistemleklt nazın Mak-
• Akay idaresi, dün akımadan itibaren donald dlln Anm kamarasında muhıce

Poe1ter burtm çarclli zly~et ederek 
k-ındiliJe bfr buçuk ıaat görUımliftUr. 

Hukukçular m\ltteruwı, harbin mea
ullerlnln ceaalandmlmuını latlyorlar
dı. Lord Birkenhid de bunun lilzumunu 
itlraaı kabil olmıyan bir mantıkla mllda
faa ediyordu. Diyordu ki: 

Heybell, Bostancı, Büyükada arasında 
tı,5 den 24 e kadar gece tenezzüh seferle
ri yapmaya ba!}lamı!)tır. Bu sererler meh. 
tıplı akşamlarda tekrar edilecektir. 

• Tlltün ihtisas komisyonu dün ticaret 
odasında toplanmıı, ihracat meseleleri 16 
rilılllmOt 'fe tOccarlıırımızın dilekleri tea 
bit edilmltUr. 

• Romanya ve Bulgaristandan ıetlrlle
c:et 16çmenlerln nakli için yerli ve ecne
bi 'fapur ılrketleri ile mftzakereler yapıl
maktadır. Bazı ıirkeUer teklir edilen ıe
raitl kabul etmit bulunmaktadır. Karar 
bqtln verllecekştir. 
•.Bunanın Prost tarafından yapılacak 

imar projesi fçln tehrfn tayyareden fotot 
raOarı alınmasına karar verilmiı, ve Bur
u beledfyeainden bu fotolraOan almak 
için kimin tavsiye edllebfleceli İstanbul 
belediyesine aonılmuştur. 

• Oywı Aletlerinden alınacak rüsum 
belediyeye ıeçtflfnden zabıta tarafından 
lskambll, tavla, domino ıibi oyun Aletle
rinin damıalanmasına baılanmııtır. Mild. 
det ayın 26 sındı bitecektir, 

• Otomobil 'fe otobüslerin muayenesi
ne ayın 27 sJnde başlanacak ve muayene 
fperl Alustos sonuna kadar bitirilecektir. 
Mua~ene esnasında otomobillere yeni plA
bları da takılacaktır. 

• Yu mesaf saati ıflmrilklerde de ya
nndaıı itibaren bapıyacaktır. 

• itfaiye mektebinde alınan çok iyi ne
ticeler üzerine, clnr kazalardu 'fe Ana
Clolanun bir çok şehirlerinden de itfaiye. 
cilerin mektebe devamına karar Terilmit· 
tir. 

• Sıhhiye vekilinin ıehrlmizdekl has
tahanelerde yaptılı tetkiklerden sonra Te
rilen karara 16re, baatabaaelerfn buınn
da yea1 ı>a'V70nlar acılacak "' bDbasa .,. 
rem mücadelesine ehemmiyet verilecek
tir. 

• Eae hanasında, bu aene QzQm fstih
aall çok iyidir. ?dahsuliln 73 bin ton ol. 
«tulu tahmin edilmektedir. 

• Sanat mektepleri muallimlerinden 
7fnnl kişi Almanyayı staje gönderilcek
tir. Muallimler fabrika, lmalAtbane ve ll
boratuvarlarda çalışacaklardır. 

• Bursa ilkokul filretmenlerinden mü-
rekkep 80 ki!}ilik bir kafile şehrimize ıel
mi!}lir. Bug(ln Edirne:re lideceklerdir. 

• Ziraat umum mlldilrlillüne tayin edi
len halkalı ziraat mektebi profesörlerin. 
den Abidin Ege yeni nıtreslne bqlamış
hr. 

• Tavukçu dükAnlannda tavuk ayıkla. 
ma yerlerine nrllecek sıhhi şekil etrafın
da belediye bir talimatname hazırlamıt
tır. Talimatnameye 16re müddet altı ay 
sonra bitecektir. 

• Şirketi Hayriyenin, Hallç fabrikal~
rında yapılan 78 ve 77 numaralı Tspur. 
lan ayın 2• ünde ilk seferlerini yapacak
lardır. Bir ıezlntl mahiyetinde olacak -o 
lan bu seferlere d•nlı erkanı "' pıetecl. 
ler davet edllec.ıttir. 

• Siyasa) bilgiler okulunda bu aene ma
liye hesabına tahsilde bulunmak Ozere 
kırt talebe alınacaktır. Bunun için EylQ. 
llln 2e sındı imtihanlara bqlanacaktır. 

• Hariciye vekili Tevfik Rllttll Aras 
tebrlmize ıelmişllr • 

• Yunanistan, Bulaar.latan ve Romanya. 
t!an memleketlml:ııe muhacir olarak ıel
mı, olan 1583 Tllrk, Yeldller heyeti kara. 
rı ile TOrklye IAbilyetlne kabul edllnılt
tJr. 

• Nlldeyi bol suya kavuıturacak oJıın 
Gebere barajının lntaaını baflanmı,, mü
nakasaya konmuttur. 

İstanbul limanına menıup Hildaverdi 
ilminde 120 hamule tonilatoluk tam 
takım )'eni bir çektirmenin altıda lld 
buçuk hisaeli pek ucuz bir fiyatla utı
hktır. lıteyenlerin Kantırcılarda 63 
numara HaJfdin bhveaine milracaatla· 
n. 

-, 
Alemdar Sineman 

T eltdit Melıtupları 

ret meselesi bakında bir suale Terdlll ce
vapta Afrikadaki Kenya hllktlınetfnin ya. 
hudl muhacirlerini kabul etmek itini tet
kik ;decelinl ve maamafih kütle halinde 

harbiye relaf ıeneral Russoyu kabul et• 
miıttr. General Russoya İtalyan ıeneral
lcri Montape, Ballatfo, Rossui refakat 
etmekteydi. 

bir muhaceretin mevzuu bahsolamıyaca- • Cek tayyarecisl )'ilzbaşı Polma, Praı
tını söylemittlr. ı Batdat rekorunu iylleıtlrmek üzere bu· 

• Bitler dtln, Fııist mlJfslerl erklnı- .r.cDn buradan Baldada ucmqtur. ---------... --------· Türk Ticaret Bankası A. Ş. 
ISTANBUL ŞUBESt -0ıREKTöRLUCUNDEN: 

GiteJ-imizjn bpaJı balundufu Natlerde, Bankenala olan mua-

mel"lerini blbO için, Nakicl, Eaham ve kıJmetli enak ıru'ım tahaia etti· 

iimiz ( C E C E K A S 'A S 1) m !_,... miitterilerimizin emrine imade 

bulundunlufunnan Wldirir, ..,at Te mreti ilm..li öir-ilmek üzere 1 
gİ§elerimize ımm.cut olunmlunu rlcr eJerb. 

•• 
_. Harbiyede BELVU Bahçesi 

17 Temmuz Pazar akşamı 

Münir Nureddin 
KONSERİ. Tel: 42344 

Yavuz Sezen 
Dlpıom terzi 

Dünyanın bellibafb moda merkezi olan Parilto kadm ve erkek 
terzilik akademilerinde un'atm bütiin yeniliklerhıl tekemmül ettirerek 
pref madalyaıiyle taltif dilen n ıene Parilin en büyilk bdm ve er
kei: terzihanelerinde büyilk muvaffalayetlerle çalqauı olan Yavuz Se· 
zen ilk mütehauıa terzi olarak memleketimize dönmUı, Beyollu Par
makkapı 113 numarah Gayret apartnnanmdalri at._tyelinde sayın mUı

terilerini bbul etmefe baflamııtır. 

v~vıet Dem1r1Jolları ve Limanları işlrtme 
Umum idaresi ilanları 

Devlet Demiryolları 9 uncu ltletme Mlidiirliiiiinden: 
17 Temmuz 1938 tarihinden yeni bir illna kadar pazar i\inleri K. Çekmeceden 

Sirkeciye saat 23 te bir son katar kaldın lacalı: ve bu katar Sirkeciye saat 23 .45 te 
varacaktır. ( 4502), 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Batkanlıtından: 

"Bqvekll, benim firlmce, bu adam ce
za görmezse, halk tu adamın cezadan 
imparator oldulu için lrurtuldufunu 
.&yıtyecektlr ve bunda da batlı olacak. 
tır. Halbuki bu ıtbl Dlerbı söylenme
ıdııe, bllhuaa bu gtlnlerde me1dan veril
memelidir. 

''Her zaman için herkese öğretilmeli 
lbmıgelen bir teY ftl'I& o 4a pdur ld. 
bllytlk bir mUltebld hAtdmlyete sahib bu 
lunan ve barble ıulhden blrbd tercih 
etmek zanıretinde olan bir ada.mm; 
mes'uliyetlDl mtldrlk deiiJle, kendllinl 
bekllyen ıey yalmz bir muvaffakıyet -
slzllk dejtldlr. Bu lfbi hallerde, o meı1-
ullyetin teveccüh ettljt kimse bllmelfdlr 
ki, vereceit karar aynl l&ID&llda kendi 
ph11 Ue de al•bdar olacaktır. 

Buntll\ için, elld kayzerln ceza g6r • 
meslnl istiyoruz. Bu karar verlllrae o 
zaman ortaya ıu mesele çıkacak: eıtd 

kayser nud ele ~ecek, byserln l
adel milcrlmln kanununa tlbl olup olmr
yacalı da 10rulmuttur ve aorulmakta -
dır. 

Fransızlar bunun kabil olabilecefi b. 
naatlnde bulunduklarmı söylediler. Ben 
bunun yan1q bir gamı oldufuııa tama
mfyle kanllm Fakat bu meaele Uzerbı
de mee:-11 oim;aYa ıtınm yak; bizim ell
mfııde çok daba kuvvetll ıiWılar bulun
maktadır. Hollanda kanunlarma göre 
kayzerln tadellnin kabil olup oluDJya -
calmı dtltlnUnek ortaya bir ... ,, lhtt
llftı noktalar çıkacaktır. Eier, benim 
flkrlmln akil ol&rak, tanuııen iade edl
Jeblline mUcrlmlerbı iadesi bakJrmdakl 
kanunun e1a11 dahilinde itham edilecek 
ve ancak o suçlardan dolayı mahkOm o
lacaktır. 

Bence, kayserin kanunen iade edilip 
edllmJyecejt 1Ualine lllsum bile yoktur, 
çtlnkU zannedersem Hollanda kendlalnl 
teslime mecburdur. MilleUer cemiyeti, 
yahut da milletler cemiyetlnl kuracak 
olan ltillf dvletleri konferansı Bollan. 
daya bu huauata teıebbOsatta bulunmak 
hakkına 11ahlbdlr veya sahlb olacaktır. 

Hollanda da, dablll nizamJ itibariyle, 
bana öyle ıellyor ki, böyle bir talebi 
reddecek değildir. 

Kayserin Aklbeti 
Farzedellın k1 kayzerl ele ıeçtnnek 

mtlmldln oldu, kendialne nuıl blr ceza 
tatbik edilecek T Bunun iki ıekll vardır. 
Ya kendialne Napolyona Terilen cua 

Cinci t •Kilo 
30000 
10000 
1000 
1000 
100 

Fl 
K. 
2 
3 
5 
10 

' Tutarı verilir, yani mca'ullyetl pllb devleUer 
Lira K. tarafmdan deruhte edlımek Uzere bir 

Yumurta adet 600 00 yere ıUrUlUr veya talısma herhangi blr 

Limon " 300 ()() ceza verilir. Bu takcllrde taerlmbe bll-

Tuz ( 50 00 yUk bir mes'uliyet ve tehlike alm11 ola-
K. Barbunya . 
K. Bamya 

100 ()() cağız. ,Fakat istikbalin verecell hllldlm-
100 
45 
70 

100 ()() den korlmııyacak !:adar ecaaret l&hlbl 

B. Peynir 1000 
1000 

450 ()() bulunuyoruz. 

K. Peynir 700 ()() Jklncl hal ıureti de ıudur: elkl kay-
- _ zer bir mahkeme heyeU tarafmdan mu-

~ , '2300 00 hakemeye çekilir. 8Uphealz ki bu mah. 

Yıldızda bulunan okulumUJUD Mayıs 939 ııonuna kadar ihtiyacı olan yukanda keme mweueraruı blr mahiyette ota • 
cins, miktan, tahmin bedelleri, yazılı 7 kalem trzak 12-7-938 tarihinde ihalesi ya- caktır. Eğer mantıki bir neticeye 'ftft

pılmak üzere açık eksiltmeye konmuı ise de isteklilerde prtnamede yaırlı vesaik 1acak olursa bu tarzda hareketi, itin ah-

bulunmadılmdan 23-7-938 tarihine rastlıy an Cumartesi günü saat 10,30 da ihalesi ttal faş•stı•.., • 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuı tur. llk teminat 172,5 liradır. isteklilerin yan 1 ıgı 
eksiltme aünü Gümüpuyunda YOksek Mühendis Mektebi muhasebesinde topla- Irk nazariyesini 
nacak olan komisyona ıelmeleri ve prtn ameyi gömiek ve eksiltmeden bir gün ev-
veline kadar ilk teminat yatmnalı: istiyen lerin Yıldm:lakl Teknik okuluna gelmele- kabul elti 
ri. (4504) Roma, H (A.A.) - MilU terbiye 

Kiraltk kapall yüzme havuzu 
ve gazino 

Ankarada Çocuk Sarayı cadesinde yeni yapılan Çocuk Esirgeme Kurumuna ait 
sinema bfnasmm altındaki 25 metre umn lulunda. 9 met{e ıenielilinde ve 170 ilt 
3,5 metre derinlilindeki kapalı yQzme ha vmu "Pisin,, De etrafındaki gazino ve 
müetmıilltı çit artırma ile kiraya verile c:ektir. İhalesi 25 Temuz 938 Pazartesi gü
nü saat 10,5 ••on buçukta,, Çocuk Esirge me Kurumu Genel Merkezinde yapılacak 
br. Şartnameaini ı&mek istiyenlerin Kurum Hesap i~eri Direktörlülüne müra· 

nazın Alfteri tarafmdan vaki talep 
Uzerine Universite profeaöderinden 
mtlrekkep bir komite ırk meseleleri. 
ne dair f qiatlifin premıiplerini on 
maddelik bir programla teabit eyle • 
mittir. 

Bu programa göre, f qiıtllk de ırk. 
çılık nazariyelini kabul etmektedir. 
Italyan ırkı art oldufundan ve arl 
bir kültüre n.hip bulundufundan bUD. 
dan b6yle Yahudiler ttaı~ ll'lmulaıı 
Uılüld e etlerdir. ,,-

llk1 bakımından daha pyam ı 

l'akat bu mahkeme heyeti D&ll1 
edilecek; bu heyet yabm bitaraf 
leUerden ibaret mt olacak T bu 
Almanlar da almacak mı? 
İtiraf edeyim ki benim bu heyetla 
ltlllf devletleri tarafmdan ·mu 
bulumnasma kartı bir temayGlOID 
Belki b6yle blr heyetin verecell 
lar pek alır olacalı:br. Fakat, pu 
lemeye ceaaret etmelfyls ki, btr 
devletleri, blltUn. dUn.yanm kabul 
it ahl&kf kanunlar çerçevesi lçfndt 
bul ederken bllttlıı hakJarmuza sa1dlt 
lunuyonız ve bu muhakeme1'1 de 
mahtemelerimlzde yapmaya 
ftrdır. 

Bana IOnılacak ya1ms mllhfm bir 
al olabilir 1d o da 111dur: Od kayser 
gt ctlrllmlerden dolayı muhakeme 
cet? 

Kayserin muhakeme edllecel 
nokta harbin ~uma tendlslnba 
olup olmadığıdır. Kendi hesabıma 
söyllyeUm ld b6yle bir mesele 
got elddetll mUn•kııılar olacaktu'· 

Bu muhakemede Varren Baattd' 
ftlDlda oldufu &fl>I sonu gelmeı bir 
Mleye dtlpnek istemeyiz. Avrupa 
11et tarlhiııbı son yirml aeneslnl 
inceye tetkik edecek bir \'alfyetıe 
k&J1!1ıpnık lltemeylz. 

Eıl1d kayzerln itham edllecelt 
ne çok vuılı ve kat'tdlr. Bu, md1 
arası 1-nunlara mupylr olarak 
yı lltlll etmeel ve ondan llODl'ald ı..ı 
dllelere ıebeb olmasıdır. Bu, aon 
vudı blr 1Uçtur ve bunun hıkJnnclA 
netmem ki &dil bir mahkeme t 
dllpUıı. 

Eakl kayzerlD muhakeme 
suçlardan Uçtlnct1111 tahtelbalıılrll"" 
yaptJiı ıenit mlkyutald 
Daha bqkalarım da bu suçtan 
meı'ul tut.mat kabildir. Fakat beDOI 
ld kayzer bu auçtaıa dolayı cel&Bll 
sa ikinci derecede gelenlere ced 
mek mllmkUn. olamıyacakttr, 

Lord Blrknbid tahtelbahlrlerla 
eanıaındakl hareketlerini, he 
"clnayet,, diye tavsif ettikten 10ııd 
lerlne f6yle devam etti: 

Adliye enctımeaıntn relll olmd 
rlyle c·mu söyllyeblllrim ki eter 
re bir ceza verilemeue lldnd 
deldlerl cezalaııdırmak h\llUIUllda 
bir meı'ullyet hluedeceilm

Bir meselenin müza!:eresl e 
hiçbir kabine toplantın ıörmedbll 
kadar heyecanlı olsun. Bu ıibi iç 
dn IÖylenen tözler dalma kıladlr 
fazluı bet dakika ıtırer. Bf1tçe 
kanun haklında izahat veren 1* 
ttlpheıız kl daha fazla a s&yler· 
)'ine mecllıln mllsaadeılnl IUll~IJllll 
mekten çekinir. 

Halbuti bahlettljlmlz ceJle44 
Birkenhld Uc çeyrek Mat 11&1 
tlr. Elbıde not da Yoktu. BGtb 
rl unumda bir yerden tek bir 
retmemfl, bir aabr okumamıttn'· 
kikaten fevkallde bir celse oldıL 

Sunu lfaret etmek ilamdır ki. 
nakata eRaamda itlru etmll 
le lord Blrkenhid'tn ba ll&sle 
ra onun flkrlDe lftJrü etmtt 
yorlardı. ttıru eden kbnae 
lmparatbrlut harb kablnffl 
karan verdi: 

"Jmparatorlak ....... kalılaell 
1lllUUld taralmdu leftledll• 
bal etmlftlr. Bau ıln. eaM 
letleıaruı llaaaalara -..ıtr 
lerlnclea 4ola11 ....... mee'al 
fır.,. 

Birkaç cUn. IObra ltlllf devi• 
sek mecllll, imparatorluk barit 
l1nln karanıu tatbik ftllfelllll 
alıyordu. 

(Bununla beraber IODl'adalı 
it slbl, Hollanda htıtametl 
lime tlddeUe ltiru etmlt .. 
ya dtlpnUftUr.) --
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l<Qtüphane 

~~~~'!;~~!:~;~~~: .. Açık şehirlerin bombar-
ıa bir Pılannı kapalı görünce, evve. d d • ı 
ki, bu ~na Veremedim. Sonra öğrendim 1 i nan e 1 m e mes ,· ı·cı· n saat 14

1 ~rn müessesesi, bir emirle yazın !3 
8ir rtıildae ka~nıyorrnuş. Hayret ettim. ,:. 

liaYirr et ~ılım tutuldu. 
resmi d ·. Ünıversite kütüphanesi diğer 
ıtıazı aıreler gibi saat 14 de kapatıla. 

1-Ka · kını i,-· 
1 

tüphanelerde çalışanlar bir ta. 
llıen g~'l. er. müteakitler değildir. Oğret. 
rı....._:nd zeteci, doktor, herhangi bir jc; 
~ e nf· ~ 
l{lPhan 

1 
utehassıs bir fikir adamı. kü-

Ça)ısır. e erde. iş saatinin dışında gidip 

2_1{ .... 
taraf k Utuphaneler, pazar günleri her 

3 _~al~ iken bundan ötürü açıktır. 
baca~ atıJden, münewer adamın iki 
~ti~ nbı .uzatıp dcı "Omıanh uykusu .. 

ısı ır d . 
teni, b" evır anlaşılmaz: tatil. daha 

4 _ ~ serbest çalışma devridir. 
niıe gia azın geç kalkan, sabahleyin de
ltfini 

1 
en, ve öğleden sonra not defter. 

Ytllun: ~rak bir umumi kütüphanenin 
l'ahat a::tan münevver adam. bol bol, 
dört ~ at 14 den 18 ze kadar en az 
s _ 'Oat. çalışabilecek kuvvettedir. 
llılkur nıversite kütüphanesi de bir umu 
!>akanı U~hanedir. Müessesenin adı kültür 
lira üı~ınrn, ünh·ersiteye bir iltifatıdır. 
tin kı~versite kütüphanesinin asıl zen
ftrıcıi R ını teşkil eden (Yıldız. Halis e
lit ntiu ıza Pa~a ilah .. ) kütüphanelerine 
"ersıt et malı ve vakıf eserlerdir. Oni. 
d e. bu k''t" h aki rtı" u up aneyi. ni,·ersite dışın-
\'aıi~ .u~e\\·er adamlara llıtfen değil. 

1 ıcabı açmaktadır. 
R. t:krcm KOÇU 

" ~:rıs SeUeıdllyesı 
SaU çaOaşoyor '? 
lier ev kalöriferle 
~ ısıtılacak 

"'1. lSte S . b. 
~·"ten '. u .gı ı, buhar da borularla 
~~ akledılmekte ve binaların kalori
dıJıne~ Itılrr..aları bir merkezden idare e. 
~edır. 

&atın b sene 16 kılometre olan bu tesi
lliııuıın u sene iki misline çıkarılması dü. 
faı1a b.ektedir. Bu suretle Pariste daha 
lıbj ına, odalarını ısıtacak harareti, su 

. <:add <laıci hUh eıerin altından geçen borular 
l>arj ardan temin edecektir. 

~, kar~ belediyesi bu usulü çok muvafık 
~bu 1 bulmuştur. Şehircilik noktasın. 
rq aıaı u~. caddelerde kömür taşınması 
tııınıa ttı&ından, sokakların temiz tu. 
~ '· sına v a ... 1ırna : aramaktadır. E,·lerde soba 
l'ang1nl · 1 adeti de kalkacağı için, bir çok 
biğer arın da önü alınacaktır. 

ttlctiti . ~raftan, kalöriferle teshin ucuza 
~ktir. :_n ~alk parasını tasarruf ede
l'\ik bir 1~ıye de bununla bütçesine bü
llrı, t .... · vandat temin etmektedir. Yal. 
ı.. ~,}ısat · · 
~C!>·acak:1:ın belediye 80 milyon frank 

~· 

& 
ıtq'rl" elbiıt </, 
bııı;,''4ıl<lır 0.ns irin çok zaı if tir. Onii 

Meksika Reisicumhuru Kardenas eıı şiddetli. 
tedbirlfıin alınnıasına taraftar! 

Meksika reisicumhurn general l\.ardr.. 
nal, son harplerde açık şehirlerin Jıal'a 

bombardımanlarına uğramasını şiddetle 

tenkit eden bir nutuk söylemiştir. 
Bl4 nutkun enteresan taraflarım alı • 

yoruz: 

Açık şehirlerin bombardıman edılmc~i 

insanlığa karşı yapılmış bir suikac:ttır. 

Ve şimdiki harplerde bu bombardıman
ların yapılması. insanlık namına utanı

lacak bir şeydir. 

Ekserisi kadın ve çocuk olmak üzere 
binlerce masum kurbanlar. bu hareket 
yüzünden ölmüşlerdir; öyle bir hareket ki 
askeri gayelerle bile yapılmamaktadır. 

Çünkü başlıca hedefi şehir ve köyleri 
tahrip ederek etrafa dehşet saçmaktır. 

Bu cinayetler dolayısile haklı bir infi. 
ale kapılan bazı hükılmetler, açık şehir
lerin bombardıman edilmesini bertaraf 
etmek ve İspanya ile Çinde kullanılan 
kötü usule bir nihayet vermek üzere dip 
lomatik mahiyette bazı tedbirler almışlar 
dır. 

Meksika reisicıM11m gentral Ka1dc11as 

b:ırdımanlar hakiki surette bertaraf edil. 
mi1 olmıyacak. yalnız manevi surette 
m;ı;1'•Cım edilecektir. Bu korkunç halle
rın bertaraf edilmesi işini bizzat bunla. 
rm muhtemel kurbanlarına, şehir ve köy 
le:-deki halka tevdi etmek gerektir. Yal
nız hükumetler değil, milletler de mede
niyete karşı işlenecek cinayetleri önle
m"li ve cezalandırmalıdır. Arazi, mahreç 
\"eya nüfuz mmtakalan fethetmek, ilk 
maddeleri ve insan sayini ucuzca istis. 
mar etmek için yapılan taarruzlar esna
sında cere)1an eden vahşetleri önliyecek 
hakiki bir mahkemenin kurulması imkan 
sız olduğuna göre, müste\'lileri anlamak 
,._. t~rtmak kabiliyetinde olan l~ütlenin 
şuuruna kadar nüfuz ederek C:~vletin ve 
hükumetlerin kudretlerinin ellerindeki 
in--an ihtiyaçlarına bağlı bir şey oldut,ru 
nu ,.e bizzat kütlenin müşterek bir hare.. 
kete geçerek, daha ka\'i bir devletin emel 
lerinden mütevellit bir tecavüze kurban 
giden milletleri kurtarması mümkün ol
duğunu ona anlatmalıyız. Bütün dünya 
sivil veya enternasyonal bir harpte açık, 
şehirlerimizi bombardıman eden fitne
cilere veya millete tatbik edilecek ceza 
tedbirlerini tesbit eden bir anlaşma ha
zırlanması için mücadele etmelidir. Doğ. 
rudan doğruya tatbik edilecek olan bu 
ceza tedbirleri muhtelif şekillerde olabi. 
lir. Milyonlarca kadın, ihtiyar veya çocu 
ğun hayatını tehdit eden caniyane hare
ketleri önlemek ve cezalandırmak üzere 
milletlerin almaları icap eden tedbirleri 
görüşecek bir evrensel konı.ı;renin toplan. 
tıya çağrılması en doğru bir hareket ola-

1914 den bugünlere kadar bitaraflık ih 
lal edilmiş, harpta muahedelerin menet
tiği silahlar kullanılmış ve en iptidat mü-

Bombardıman gibi caniyane bir meto
dun kaldırılması için, enternasyonal an. 
!aşmalar da dahil olduğu halde yapıla. 
cak her türlü teeşbbüslere. i); niyetler 

besliyen bütün memleketlerle bütün in
sanlar en hararetli şekilde iştirak etmeli
dir. Fakat bu meselenin halli, milletler a. 
rasında yapılacak bir paktan daha müs
tacel ve daha müessir tedbirler alınması

nı icap ettirmektedir; çünkü tecrübe ma. 
alesef bize ispat etmiştir ki. enternasyo
nal teaahhütler - bilhassa bugGnlerde -
her türlü ihlallere maruz kalmaktadır. 

kellefiyetlerden sıyrılmak için bir takım 
incelikler bulunmuş bir tarafın aleyhine 
olarak bir takım farklar gözetilmiştir. 

Milletler cemiyeti paktının kudretli müte 

cavizlerin emperyalizmine karşı teminat 
altına almak istediği zayıf memleketle. 
rin emniyeti bile, hemen hemen bir efsa
ne memelerine indirilmiştir. 

Enternasyonal hukuk ve medeniyet }}iç 
bir zaman bükünkü kadar hM bir buh. 
ran geçirmemiştir. Bu şartlar içinde, ha
va bombardımanları hakkında enternas
yonal bir anlaşma yapılsa bile, bu bom- caktı\. 

Blır kadın o öUdüıren 
çıkıkçı •• 

D lPLOMASIZ doktorlara dilnyanın her tarafında rasge
linir. Admiral isminde bir adam da Fransız köylerin· 

den birinde" bu sanatı yapar. Bu diplomasız doktor, daha ziya
de hayvan hastalıklariylo uğraşır, fakat kendisine müracaat e
den köylülere de meharetini göstermekten çekinmezmiş. 

Legru\'a isminde bir çl!tçlnin bacağı kırılan beygirini te
davi etmiş, çıkan ayağı yerine koymuş, hayvan eskisi kadar 
iyi yilrümeğe başlamış. Birkaç ay sonra bir kaza olmuş, köy
lilnün kendi kolu kırılmış. Haydi yine çıkıkçıya. Bu defa da 
tedavi muvaffakıyetle neticelenmiş. 

Geçenlerde Legruvanın karısı hastalanmış ... Köylü dUııün
müş. Bunda tel{ış edilecek bir şey yok ... M~!ihur çıkıkçı ne gü
ne duruyor! Beygirini, kendisini tedavi etmedi mi? elbet ka-
nsını da ölilmden kurtarır. 

Çıkıkçı elinden geleni yapmış, kadını bol bol uğuşturmuş .. 
Vücudunun her tarafına masaj yapmış. Fakat kadının hasta. 
lığı ağır bir zatUrcedir. Buna Admiral ne yapabilir? Zavallı 
kadıncağız bakımsızlık yüziinden göçUp gitmiş. 

lııe mahkemo elkoymuş ve çıkıkçı hakim huzuruna çıkarıl· 
mıştır. Muhakemenin son celsesi hayli meraklı olmuştur. Ka
dının kocası mahkemede suçlu olarak değil, şahld olarak din
lenmiş ve kansının ölümünde çıkıkçının hiçbir günahı olmadı
ğını uzun uzadıya anlattıktan sonra, bir filosof tavrıyla şeha
detini bitirmiştir: Pcel gelmiş cihana, baş ağrısı behanc. 

Mahkemede dinlenen bütün köylüler çıkıkçının lehinde söz 
söylemişlerdir. 

Muhakeme, suçlu avukatının müdafaası için başka güne bı
rakılmıştır; çıkıkçının mUdafaasını Fransanın tanınmış avukat
larından Andre Vu\'arcn üzerine almıştır. Şimdi herkes, bu ta
nınmış avukatın diplomqsız doktoru müdafaa için neler bulup 
soyliyeceğinl merak ediyor. 

• 
Habeşnsttaın<dla bBsftkOet 

yaroşlaıro 
B U günlerde Habeşistanda dünyanın en yüksek irtifala· 

rmda meraklı bir bisiklet yarışı yapılıyor. Bu yarışlar 
Adisababa ile Siyano arasında 167 kilometrelik bir sahada 
2000 ve 2500 metre irtifaları arasında cereyan edecektir. 

Avukat ınakımıın oğlu 
oPursaı ••• 

1 NG1L1Z hukukçuları meraklı bir mcsele)i münakaşa e
diyorlar: 

Bi:- davada, suçluyu müdafaa vazifesini üzerine alınış olan 
avukat, o davaya bakan hakimin veya müddeiumuminin oğlu 
olursa ortaya nasıl bır vaziyet çıkar? 

Bu meselenin ortaya atılmasına son bir hadise sebeb ol
muştur. Londra bnrosunun genç ve değerli avukatlarından bi
ri, babasının hakim olduğu bir mahkemede bir suçlunun mU
d:ıfaasını üzerine almak istemiştir. Buna birçokları itiraz et
mişler, avukat bunun kanunen memnu olmadığını, esasen bir 
mahzuru bulunmıy:ıcağını ileri sürmüştür. Fakat ihtilaf halle. 
dilmemiş ve meselenin baroda teşekkül edecek bir komisyo
na tarafından görüşülmesine karar verilmiştir. 

Hukukçular bir avukatın, babası olan bir hli.klnı önUnde her 
hangi bir davayı müdafaa etmesini, kendilerince mahzurlu 
görmüyorlar. ÇilnkU, onlara göre, bir davada hakim, kimsenin 
hatırı için karar vcrıniyeceği gibi, oğlunun tesiri altında da 
kalamaz; o kanunlara göre hareket eder; avukat da, yine ka
nunlara istinaden, bir suçu izah \•e tahlil eder. 

Fakat, babası hiklnı veya müddeiumumi olan bir avukatın 
ayni mahkemede bir davayı üzerine almasının halk tarafın
dan mahzurlu görüleceği düşünUlilyor ve hukukçular bunun i
çin böyle bir meseleyi ortaya atıyorlar. 

Babası hakim olan avukatların ayni mahkemede bir dava
da suçluyu müdafaa edip edemlyeceği hakkında karar komis
yondan beklenmektedir. 

• 
Tomas Çaııroey'Dn 'ltaDll 

yek. 

T O~AS Çarley iki sene evvel komşularından 22 yaşında 

guzcl bir kızla evlenmek istemişti. Evlenecek parala
n yoktu. İki sevgili düşündiller, güzel bir karar verdiler: ça· 
lı§acaklar, para biriktirecekler. sonra da evleneceklerdi. 

Sözlerinde durdular. İki sene çalt§tılar. On bin frank para 
biriktirdiler. Hazırlık yapıldı. Dilğün davetiyeleri basıldı. Dil· 
~rUn 9 temmuz cumartesi gilntl yapılacaktı. 

"'ı, ""'· o· l\cndisi mavi ta(tadatı ya
tetoı'' aır ~en bir fiyongo ile bağla11-
~:~tt cı lttiı b lb" h • b' ~ ~. 

8 
~ e ıseye . usıtsı ır Bu yarışın şimdiye kadar yapılan kısımlarında saatte 29 kl-

'Oioko .u şerıtler maı1ı ve beyaz 

1 
lomctrelik bir \'&satl süratle Alfredo Mikelini isminde bir ltal. 

Nişanlılar biriktirdikleri paradan 4000 frangı balayı seya
hati için ayırmışlar ve mUtcbaldahıi oturdukları apartımanı dö
şemeğe tahsis etmişlerdi. Fakat eşya alnıağa giderken bir 
yankesici bütün parayı aşırdı. Evlerine döndUler ve balayı se. 
yahatl için hazırladıklan parayla mobilya aldılar. 

Şimdi düğün yapılmış bulun1J1'0r, fakat eğer polis çalınan 
parayı balamızaa yeni evliler b~ aeyah&U yapamıyacaklar. 'llenıılerle süslüdür. yan birinci gelmiftlr. 

J r, 

..11ana qöu 

Medeni 
ınsan 

1 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Geçen gün bir asabi hastalıklar mü
tehassısı, gazeteci arkadaşlarımızdan 

birine bir paradoks yapmış; 
- Hayır dostum, biz henüz "çek 

me:leni bir millet,, sayılamayız. Deli· 
renimiz pek az .• demişti. 

Ben de burada bir başka paradoks 
yapacağım. Diyeceğim ki; 

- Aman dostlarım, dikkat ediniz. 
Çok medeni bir millet olmak vasfı:mz 
tehlikeye giriyor. Zira temiz giyineni
miz ve her gün yıkananımız pek az .. 

Ne oldu bize, biz ki hamamı dünyaya 
tanıtan milletiz. Biz ki incirimizden, 
üzümümüzrden, pehlivanlarımızın kuv
vetinden çok. hamamlarımızın güzelliği 
ve yıkanmanın en sıhhi usullerini bil· 
memizle tanınmış bir milletiz .. Ne ol. 
du bize? f stanbulda az yıkananların 

gittikçe çoğaldığım görüyoruz. 
Haydi adi günleri 'bir tarafa bıraka

lım. Diyelim ki işimiz çok, va'lı:timiz 

ldar. Nakil vasıtaları az veya hantal da 
işimize gidinciye kadar kaybettiğimiz 

zamanı saçlarımızı taramıya, dişlerimi

zi oğmaya, tıraş olmıya ve yıkanmıya 
vakit ayırmamakla telafi e:liy.cruz. 

Ya cumartesi günleri, pazarlar ve 
bayramlar için nasıl bir mazeret bula
biliriz?. 

Her şeyin ateş bahnına alındığı 

memleketimizde, içtiğimiz su bile "su. 
dan ucuz,, dedirtmiyecek derecede pa
halı iken hamamlar inadına ucuz .. 

Neye yıkanmıyorsun hemşehri?. 
Bana kalırsa biz, arasıra tembelliği

mizden, çok defa da bu güzel itiyd:lı 

kaybettiğimiz için yıkanmıyoruz ve 
böylelikle hem kendimize, hem etrafı· 
mızdakilere yazık ediyoruz, hem de 
bu güzel İstanbul ~ehrine karşı büy.ijk 
bir günah işliyoruz. Bu şehir, duvarlan 
arasında ,yıkanmayanı bu derece bol 
bir insan yığını barındırmağa müsta 
hak !değildir. 

• • • 
Kahvelerde, gazinolarda burnumuza 

pis bir koku vuruyor. Sinemalarda, ti
yatrolarda burnumuza pis bir koku 
vuruyor. Bu pis koku bizi bir ruhu 
habis gibi kovalıyor. Tramvaylarda, 
trenlerde, vapur kamaralarında, hatta 
çarşılarda ve sokaklarda onu daima 
burnumuzun dibinde buluyoruz. 

Eskiden misvak kullanırdık, dişleri. 

miz tertemizdi. Günde ıbir iki defa so
ğuk su ile güsül edenimiz çoktu, şehir
lerimizin bir insan topluluğu barındı· 

ran her sakafı altında, temiz insan de. 
risinin sıhhat saçan kokusu duyulur
du. 

Evlerimizin çoğunda kızma hamam 
vardı. Orta hallilerimiz yüklüklere çin· 
ko kaplatırlar, evlerinde yıkanacak bir 
yer bulundururlar.dı. işsiz ve parasız 

kalmış kimsesizler bile bekar c<laların. 
da ortaya bir leğen koyarlar, iki günde 
bir kese ile lifle oğunup. bol sabunla yı
kanırlardı. 

Temizliğin en esaslı bir an'anemiz 
halini alışından değilmidir ki biz sa
bunculukta en ileri gitmiş, milletlerin 
başında geliriz?. Yakın ve uzak dede
lerimizin temiz ve zevkli giyinmeğe ne 
ıdercce ehemmiyet verdiklerini anlamak 
için ise miizeleri bir dolaşmak ve kıya. 
fetnamelere şöyle bir göz atmak kafi
dir. 

Miskinler tekkesindeki cüzamlılar • 
dan başka her İstanbul hemşeht1si, sa. 
kallı ise sakalını düzeltmeden, sakal bı
rakmamışsa sinekkaydı tıraş olmad..:n, 
iyice yıkanmadan s-;,kağa çıkmayı, "at:
ran ve emsal., arasında dolaşmayı ) a· 
kın zamanlara kadar en büyük ayıp sa. 
yardı. · 

Biz, Yenicami önünii dolduran scv
yar berberlerle alay etmiş bir nesilde
niz .. Ancak bugün o halin, yani berber
liğin sokaklara taşışının manasını an. 
la ya biliyoruz. 
Meğer operatör Cemil Paşanın, pek 

haklı olarak, beğenmediği c hal, berber 
ihtiyacının çokluğundan doğmuı bulu
nuvormu~. Şimdi şehir, lüks berber 

· _. De,·:ımı 8 incide 
Nizameddin NAZiF. 
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Benuva pencereqe qaklaşf 1, 

parmaklzqa bir ip baqladı 
Otel, ortasında bir avlu bulunmak ü

zere müstatil bir bina şeklindeydi. Ee
nuanın oda kapısı bu balkona bakan şah
nişli bir sofaya açılıyordu. Sofayı dolaı.ı
tı, nihayette kal"§ısma çıkan kapıyı aç. 
tı ve camekanlı uzun bir koridorda yü
rümeğe başladı. Sol tarafında sırayla 

kapılar vardı. İçlerinden birini açtı. Oda 
bahçeye hakan iki pencereden ıı.ıık alı -
yordu. Pencereden baktı, aşağısı ancak 
üç buçuk metre kadar vardı. Bahçe ka
pısının doğrudan doğruya meydana de. 

ğil, kır tarafına açıldığını da memnuni
yetle gördil. 

Dışarı çıktı ve odanın numarasına dik
kııt etti: 23 .. 
Aşağıda otelciye hitab etti: 
- M. Kaker, 

var. 
size söyliyeceklerim 

- Emredin efendim. 
- Odamdan memnun değilim. 
- Ne söylüyorsunuz? En güzel odam. 

Memnun değilsiniz ha? neden? 
- Çünkü odamda sakin ve rahat de

ğilim. 

- Anlıyamadım. 

- Bu gece sokakta gürültli yapan 
sarhoşlar yüzünden rahatsız oldum. E
ğer bana sakin bir oda bulamazsanız o
telinizi terketmek mecburiyetinde kala
ca.\ tm. 

Otelci kulağını kaı.ııdı, düşündü. Te -
reddüd içindeydi: 

- Bahçeye bakan odalar sakindir a
ma size teklif edemem ki, konforlu de. 
ğillerdir. 

- Geceleri sakin çalışabilir ve 
yabilirsem konfordan vazgeçerim. 

- Çalışmak mı! 

- Evet. 

l1YU-

Benua bir sır tevdi edermiş gibi otel
ciye iğildi: 

- Bakın size !-Oyliyeyim. Ben buraya baş 
ladığım bir romanı yazıp bitirmek için 
geldim. Gündüzün kroki yapıyor, gece -
leri de bazan geç vakte kadar roman 
yazıyorum. 

- Anladım, anlıı.dım. Kitaplara yazı
yorsunuz! .• Çok müşkillpesent olmazsa
nız anlaşabiliriz. 

:Bir kaç dakika sonra Benua 23 nu-
maralı odaya yerleşmişti. Otelci bavulla
rını getirdi, bir de masa buldu. lki pen
cere arasına koyarak: 

- İşte, dedi. Burada rahatça çalışa
bilirsiniz. Şimdi size bir masa lambası 
&'etireyim. 

- Teşekkür ederim. 
Yarım saat sonra otelden çıktı. 

• * • 
- Bonjur madmazel. İyi 

mu? 
uyudunuz 

- ı-~et M. Vanebuk. 
- Ben uyuyamadım. Bütün gece hep 

sizi düşündüm. Evet, evet aklımdan çık
madınız. Ya siz? Siz de beni düşündünüz 
mü? Azıcık olsun dşünmediniz mi? Hiç 
mi? 

Dorote kızardı, gözlerini indirdi. 
vap vcrmrmek için: 

- Bugiı"l hiç mektubunuz yek. 
Dedi. 

Ce-

- Şimdi mektubu düşündüğüm var 
mı? Sit:i görmek beni sevince boğmak 
için kafi! 

- Sahi mi? 
Mükaleme dnkikarlar geçtikçe daha 

samimilcşerek ~ beş dakika kadar sür
dü. Yaşlı bir kadın postahaneden içeri 
gırdi. 

Benua hem('n güzel postacı 

ğilerek sordu: 
kıza e-

- Anlaştık değil mi Dorote? Bu ak
şam saat onda evinizin arka tarafında 
buluşacağız. Evet de sevgilim, evet 
de! Yalvarırım sana! 

Dorote Şmit kaNiısındaki yakışıklı er-
keğe baygın gözlerle baktı. Başı-
nı eğdi ve fısıldar gibi: 

- Evet, dedi. 

gişe önünde-Vanebu?c ihtiyar kadına 
ki yerini bırakarak çıktı. 

- On ikişer feniklik 
madmazcl. 

iki pul veriniz 

O akşam saat dokuza doğru Benua 
oteldeki odasına çıktı. PencC'reye yakla
şarak açtı ve parmaklığa dört metre 
kadar uzunlukta ince ve sağlam bir ip 
bağladı. !pln serbest kalan ucuna ince 

bir sicim raptetti ve bu sicimi pencerc
d('n aşağı sarkıttı. Asıl ipi ise halka ha
linde ııenc('renin içine bıraktı. 

Bu işler tamam olduktan sonra lamba
P yaktı. Masanın üstüne kağıt, kalem 
ve mürekkep koydu. Oda kapısını içeri
den sürmelt>di. f;onra masa ba"'ına gt>çip, 
cıgara içerek, düııünccye daldı. 

Ona yirmi kala ayağa kalktı. Pence
renin ancak yansına gelen parmaklığı
nı aş:ırak parmaklığa iki eliyle tutunup 
boşluğa sarktı. Sonra elini bırakarak 

aşağı atladı, ayaklarının üstüne düştü. 
Bahçede kimseler yoktu. Pencereden 

sarkıttığı sicimin ucunu bularak duvara 
bağladı. Ralıçe duvarına yaklaştı, t>sascn 
çok alçak olan du\•arı kolaylıkla atlayıp 
kendini tenha sokakta buldu. 

Dorote postahanC'yl'! bitişik onun müş 
temiliı•md:ın olan bir evde oturuyordu. 
Evin arka tarafına geçip bekledi. 

Saat tam onda kapı açıldı. Güzel pos
tacı kız dıı1an çıktı. Daha iki adım alma
mıştı ki Benuanın kolları onu belinden 

yakaladı. Böyle ynnyana ve adeta ku
ca:c kucağ'a, kırlara doğru uzaklaştılar. 

Mörzelberg belediye dairesi saatinin 
on biri çalışı, iki gencin ilk öplicüklerine 
bir kumanda teşkil etti. Çiçekler arnsm 
da bir yere oturmuıılardı. 

Nefesleri kesilince dudaklarını, iste
miyerck, birbirinden ayırdılar. Dorote sa 
rışın lı:ışını Benua"nın omuzuna daya
dı. Benua onu kulağmu fısıldadığı tat
lı sözlerle tarhoş ediyor, bir taraftan da 
eli gittikçe ctiret buluyordu. 

Genç kız mukavemet etmiyordu. Bü
tün vücudu gevşt>miş, mesut ve bahti
yar, kt>ndisini sevdiği erkeğin istC'ğine 

bırakmıştı. tik defa tattığı lıir zevkin sar 
hoşluğuyla nerede olduğunu bile unut
muştu. 

Vll 

Benua o gece saat üçe 
döndil. 

doğru otele 

Dorotcyi odasına kadar götürmüştU. 

Post.acı, bir kaç saat evvel genç kız ola
rak çıktıJı ve simdi kadın o'~rak döndü
ğü odasının önünde birden ağlamağa 

başlamış, kendisini yat:ığa atmıştı. Yüzü 
yastıkta, hiç bir 5cy söylemeden, hıçkı
ra hıçkıra ağlıyordu. 

Benua onu teselliye çalı;-mıı.ıtır. 
Genç kızı kollarına almış, saçlarını 

öpmüş, kulağına tallı, fışıkane sözler mı 
rıldanarnk kederini unutturmak istemiı.ı
ti. . 

Genç kız sözleri hıçkırıklarla kesile -
rek: 

- Hayır, demiı.ıti. Kabahat yalnız se
nin değil. Bende kabahat var. 

Bildiğim halde, ne yaptığımı bildiğim 
haldi razı oldum. Ah Kari! Ne yapayım, 
seni o kadar seviyorum ki. •. 

Genç kızla dört saat bernber ka ldık

tan sonra artık uslulaşan Benua onu 
bir anne şefkatiyle soyup yatağa yatır· 
dı. Dorote artık ağlamıyordu: 

- Sahi mi Kari? Beni terketmiye -
ceksin öyle mi sevgilim? 

Yüzbaşıya sokularak devam etti: 
- Hayatta senden başka kimsem 

yok sevgilim. Annem o kadar uzakta 
ki .. Eğer tnse... Ah! Yapmamalıydım, 
razı olmamalıydım! Fakat hayır, seni 
se\·iyorum. St>ni öyle seviyorum ki... 

- Scvgiiim ! Uyu, sakin ol. Bana iti
mat et. 

- Yarın geleceksin değil mi ? Beni 
yalnız bırakma. lşlediğim suçtan §İmdi 
korkuyorum. 

Nihayet uyudu. 
Bcnua, bir kağıt üt:orine "Seni sc

,·iyorunı. \'ann huluşarağız.,, kelimeleri· 
ni yazıp Dorotcnin yastığına bıraktıktan 
sonra sessizce uzaklaştı. ( Dc, an11 rnr) 

. . . ... .·. . . . 
;.,, .. t .... .• ·.,., .,.,,,;"':-

Cuma sabahı 

~e viren~ 
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Elimde tabanca, • 
pencBrenın 

kena .. rına kadar gizlenerek 
bek/emeğe 

9 
başladım 

Konuşmanın bittiğini, idam karan. 
mızın verildiğini son sözlerden anb
dım. Herifler hepimizi ahret yolculu
ğuna ı:;ıkaracaklar, oradaki akrabaları
na, dostlarına bizimle selam göndere -

işiclilmeğe başladı. 

Anladım. 

işi hemen çaktım: .rtf'e~ 
Eşkıyalar, pencereden odaya g~ ~ 

için, iskele kuruyorlardı. ömrürtl ~ıf 
şekilde hırsızlık ne işitmiş, ne de ıcı • ceklerdi ! .. 

rtler 
Bunların hesabına göre bir kaç saat- !arda okumuştum. Pencerelere o· ı 

lik ömrümüz kalmıştı!.. ven dayayıp, evlere girildiğini se.lc ·s~'" 
Ne çabuk yolculuk!.. iljitmiştim. Fakat, yapı yapar gibi, 

1 

Ne kadar kolay ~::- ahret s~feri !... le kurup girildiğini ilk defa görtl} 
Vay insaf.>ız herifler, vay 1 Lahana dum. 

nlı dogwruyor, hindi kellesi mi koparı- B' · · b 00· 1 b' k' nıa.t5' ırısı ana y e ır va a a 
yorsunuz? Tomun başı hindi kellesi de. dı güler ve: . ~ 
gildir, gözünüzü dört açın!.. - Deli misin be adam! derdııt1• ~ 

Çetenin planını öğrendikten sonra le hırsızlık olmaz, ancak, ev, apartı 
ben de kendi kendime emir verdim: 

yapılır l . . .ır 
- Haydi iş başına!.. ş oı 
Hemen yukarı fırladım. Merdiven Galiba, iskele kurmak işi bitrP

1 r 
caktı ki, pencerenin önünde bir ı,a~ er 

ba'jında Sağlamgöze rastladım. Kolun- t 
dan tutarak odaya sürükledim. Hafif züktü. Sonra bir el uzandı, dikka dıJ. 
bir sesle işittiklerimi anlattım. Ve son· tim: Pencereyi açmıya uğra~~Y~.r Jı' 
ra şu emri vert:lim: Kaybedecek vakit yoktu.. obur ~ı:I' 

dutlar Nagann penceresine iskele _ Durma, çabuk ol! iki uzun saçlı d" 
muşlar, belki de içeri girmişler 1• herifi takip et, şimdi onlar arkadaşları. 

na haber vermeğe gidecekler 1. İhtimal boğazlıyorlardı!. :f 
Sağlamgöz, odanın penceresini açtı, Belki de bıçağı gırtlağına dayıııı:' 

aşağı atladı. Arkasından baktım, bir yı- lardı ! .. , 
ğın toprak üstüne düşmüş, fakat ken- Zavallının imdadına koşmak, oıı" 
disine bir şey olmamıştı. Atlar atlamaz lümden kurtarmak lazımdı. bl' 
ayağa kalktı, bu sırada lokantanın arka Daha ziyade beklemeyi doğrtl • ., 
kapısından çıkan Fokhedle, Foksu ta. madım ve bir yıldırım çabuklılğl 

ıl 
ki be başladı. pencereyi açtım. pencereyi açınıY11 ıil ~ 

Talih seninle olsun Sağlamgöz 1. raşan adamın kafasına, taba1'1~80 ı:ı Eşkıyanın kalabalık olarak dönecek- kundağı ile kuvvetli bir darbe indır 
!erini biMiğim için, bir yere çıkma. Herif: 
mayı, onları odamda beklemeği daha -;- Gık! .. 

muvafık buldum. Onlar, pencereden, Bile demeden iskeleden yuvartııtl 
hücum ettikleri zaman, ben müdafaa Arkasından iki el silah attım. J{ur:, 
halinde bulunur, bu suretle onları kar· Iar can alacak yerlerine saplanın1t 
şılarsam, vaziyetin yüzde seksen benim cak ki, tabancanın : 
lehimde bir şekil alacağı muhakkaktı. _ Gümmm ! ·~ 

Bir aralık Na.garla muavinini uyan- ))' . b 1 w •• d atcı 
ıye, gecenın oş ug uıçın e .. 

dırmak, tehlikeli vaziyeti onlara da an- . ..k k d d tıı'' 
latmak istedim. Fakat, akşamki budala. 

yapan sesıne, yu se per e en 

''Yandımmm!,, feryadı karıştı. ~' 
ca hareketi, kibri, azameti ve nihayet Sesler henüz kulaklarımda çınlar 
ukalalığı bende iyi bir tesir bırakma- b f d d k" odadan aı:1 u se er e yanım a ı 
mıştı. Fikrimce, ondan fayda ve yardım 

ses yükseldi: 
yerine zarar gelmesi ihtimali pek çok-
tu. Bunun için, olan biten i~lerdcn, çe. - İmdad! .. İmdad!. fıfıı' 
tenin kararından onu haberdar etmek- Oda kapısını açmamla koridora ııf 

marn bir ol<lu. Merdiven başında • 
ten vazgeçtim. sı•· 
Odanın kapısını iyice kilidlcdim. IIüdsona rastladım. Bir eli ar1<

9 ğı 
idi. Ve her halde bu eli boş dt Perdeleri açtım. Elimde tabanca, pcn- I< 
muhakkak bir tabanca vardı. Ufll JC cerenin kenarına gizlenerek beklcmeğc ecı 
hareket yapmasına meydan verrl'I 

başladım. ıe 
Böylce bir saat kadar bekledim. Ni- olanca kuvvetimle karnına bir . " 

hayet, lokantanın etrafında bir takım indirdim. Herif paldır küldür ıncrd'' 
gölgelerin hareket ettiğini gördüm. den yuvarlandı . 

Göl~elcr yaklaştı, yaklaştı, benim - İmdad! İmdad: 1.,ı' 

P'"';;;~nünde ~~~r.~~filrntmll[l]!Jlın~;~~ 
büt.. i 1 . • bıılh 

ııa hayatın bütün cefularını, sana da un sev nç erını · iti• 
sini dilerim. Evet, bende ıztırap aşkı vardır!., demez nıi)d "' 

()\ 'P 
gün ben de sana mukabele euiyor veTanrı'dan, benim z 

ıkimize pa)laşmasını diliyorum. ı-sııV 
Anlıyorum ki sen ) üksclmek arzusundasın, fakat bu hl • i 

do l'Estorad'ın adı altında gizlemek istiyorsun. Önümüzdrl<J<ırJ 
habatta onun mebus olmasına çalış; o z..-ımana kadılr o dtı c 
yaklaşmış olur ve meclis, intihabatt.nn altı ay sonra topııını:ı~ 
cin, siyas('t hayatına girmek için lüzımg0lcn yaşa <'rtni§ ·-vıl 
Daha fazlasını söylemiyeyim, Paris'c gelirsin. Babam v~ 6,r 
lmrada ('dındi:!im dostlar hiç şüphe-siz sizin kıymetinizi tııl< .. r 

~ ·çıı· 

Rene'm, benim evliya tabiatlı güzelim, saadetim bana daima se
ni düşündürüyor. Senin için kendimde her zamankinden daha faz
la bir §efkat hissediyorum: ben senin vefakar bir kardeşin ucğil 

miyim? senin izdivaç hayatının ilk günlerini, kendi izdivaç haya
tımın ilk günleri ile kıyas ederek o kadar dini bir surette tetkik 
ettim; seni o kadar büyük, o kadar asil, o kadar ulviyetle faziletli 
buluyorum ki hiçbir zaman sana yelişerniyeceğimi lıisscui)oı-u!ll. 

Ben senin yalnız bir nrkadaııın değil, naçiz bir hayranınım. Evlilik 
hayatıma bakıyorum; böyle olmasaydı, karşıma başka tlirlü bir ha
yat çıksaydı eminim ki ben yaşıyamazdım. Halbuki sen ynşıy.:ırsun; 
söyle bana, bu nasıl bir hisle kabil oluyor? ... Bunun içindir ki bun
dan sonra seninle bir alaya, bir şakaya bile kalkışmıyacağım. Me
leğim, alay cehildPn gelir, insan bilmediği şeylerle alay ('d('r. Şim
diye kadar ancak Paris'tcn Fontcnblo'ya, Fonteblo'dan Paris'c git
mlı.ı zavallı bir süvari yüzbaşısı olan kont dö Şoliyö: "Acemi nefer
lerin güldüğU yerde görmüş geçirmiş askerler cidıli ciddi dil U. 
nUr,, diyor. Bunun içindir ki, benim sevgili kard('şçiğim, benden giz
lediğin, bana sbylemediğin daha çok şeyler olduğunu anladım. 

büyük sözlere ihtiyacı olmamasında; o kendiliğındcn mevcut ve ken
dilijinden h('r şey ... halbuki bizi birer esir, birer cariye kılan o za
limce tertibatı mazur gôstermck için erk('kler bir yığın nazariye ve 
bir yığın nlılfık düsturu yığmışlar. Senin fC'dakiırlıklarında bir gü
zellik, bir ul\•iyet vurs:ı benim, kilisenin gümüş ve altın sırmalı ni. 
kah örttisü ultına sığınan ve kendini belediye rei ... lerinin en so
murtkcınına takdıs ettiren saadNimin nefret edilecek bir çirkinlik 
olması lazımgclir. Kanunların ş<'rcfini, seni, ve bilhassa kendi ıevk
lorimin tam:ımiyctinl kurtarmak için sc•nin bahtiyar olmanı istlyo-

d('rlcr; kayın babanı m('şruta tesisınc razı cdcrse>n Lul 
1

1 13i$ 
unvanını alırız. Biç değilse o kadarını elde etmış oluruz· 
birıbiriınızc ka \'uıu t'Uz. 

xxvn 
Rene dö l'E.,torau dan 

Luız dö }.l:ıkumor'e ıııııl• 

Benim bahtiyar Luiz'im, gözlerimi kamaı;:tlrdın. Mektub 6~ 
t.nn gün şin ışıkları vurdukça üzerindeki bir kaç damla g ~ 
parlatan mektubunu bir mildet elimden bıraltamadım, kotl9 

silmiş gibiydi, küçUk yalçın kayanın eteğine koydurduğu~}< ,f 
kannpede oturuyordum. Uzakta, ta uzakta Akdeniz, bir çel'. r'. 
gibi yanıyordu. Kannpe kokulu ağaçlnrııı gölgesi nıundıt'.,ı~, 
bir yao:ı ınin, hanım('!i ve kalırtırnağı diktirttim. .--..: gün g-ıJJI" r 
bütün kaya sarmaşıklarla örtülecek. Şimdiden asma b~) jJt 
Fakat kış geliyor ve bütiin o yeşillik, eski bir halıya dönd.U·ill J1 
rada olduğum zaman, yalnız knlmak istediğimi bildikleri 1~,.,.,r~ 

Evet, sen bana blitUn dertlerini açmadın; göstermt>k istemedi
ğin yaraların var. Hissediyorum ki sen ıstırab Ç('kiyorsun. Böyle u
zaktan ve ancak senin bana söylediğin bir parçacık şeyler, hareke
tinin sebeblcrini anlamağa çalıştım ve kendi kendime birtakım e-
8assız fikirler edindim. Bir akşam içimden: "Rene sadece e\'liliğl 

bir tecrübe edeyim dedi, benim için bir saadet olan onun için bir ıs
tırab kaynağı çıktı. F<!cla ('ttiği ı;:l'yler do ynnınn kiır kaldı. rimdi 
daha fazla ŞC'yler focla etmekten kaçınıyor. Kederlerini. c<'miyct 
ahl{ıkmm parlak mütearifeleri altında gizlemek istiyor,. dedim. 

Rene'ciğim, zevkin asıl lıa)Tan olunacak tarafı dine, merasime, 

rum, Rcne'ciğim. 

Söyle, kardeşçiğim, seni taparcasına seven Lui için nrtık st>nin 
gönlünde d(' biraz aşk belirdi, değil mi? Nikahın İLyiinnin timali 
mc .• ·ılcsi sana ancak bir zulmt>l ıklimi göstermekle kalmadı, ı·u

lıunda da a~k ateşini yaku, değil mi? Arz için günC>ş ne ise hisler 
iılcmi için de aşk tamamiyle odur, benim meleğim, .sann mütC'r.ıadi
y<'n o Giin'll<'n, beni nydınlntan \'P. bir giin ynkıp idil <'df'c<'ı-;,inl lıis

sP.ttiı:rim ışıklan bnhs('diyorum. Rf>ne'clğim, st>n, manastırın bnh
Ç"Slnin ta öbUr ucunda, çardağın altında, muhabbet \'ecelleri için
de bana: "Luiz, seni o kadar se'iiyorum ki Tanrı bana gözükse ba-

··11 .. ~" gl'lip lı<'n'i rnhntsrn {'tm<'z. O knnnpf'nin ndım J.ul ı. ı bcıf 
k0ydum. Anlıyorsun ya! Orada ben, :nıpayalnız olmaJdıı 

gene yalnız değilim. • ,.,11 
(Dc,·aJJ11 
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":vUJJs\c0 ~~~enon~n l}(caı©Jalır ~eırlQ>D~esft 

t1:e~a sooe <dle IQ)lY!~ddıın slYı~aıırnueırnn 

aldı; açtı, okudu .. Bu, Davistin babası

nın bir tavsiyesiydi. Ama genç lngilizin 
O::ınianlı donanmasında } aptığı muhit, 
gördüğü haı arclli hüsnü kabul ve ... Sü. 
\'arilerin teker teker iltifatları artık bu 

t · aıu~~asofi'll o «:aU te>eitm Dş~D 
he~ll1bo~ ü t gu, eı tede bu cana yakın 
haıı~rı:ıını guler yüzle karşıladı. lJavist 
gı b e utançtan meydana gelen gül ren 
lari;ı ~~be:ısumu dudaklarında ya} arken 
Arııır ır re\ eransJa Limbosu selamladı. 
de <sa alın uzanan elini tuttu. 5ıktı. Önün 
aınır y 'I. ıle eğıldığj bu} uğunün, ırktaşı 
ğinc al Lımbosun bol iltifatlarına eri~ti
nu ~mnun. keyifli bir haya içinde ko 

Ştnaga ha ı d A • a ı. 

Sord~;raı biraz c;onra Da\ istin babasını 

- Baban na"ıl küçük kaptan' -r . , . 
ğırna ~ıdır amiral, size saygılarının ibta. 

enı memur et ti 
- Cuzel.. Sevahati~iz nasıl geçti? - 11· . . 

l're k ıç sarsılmadım amiral.. Albay 

tm·siy\!ye lüzum bırakmıyordu bile .. O
nun içm Da\'ist, halini hiç de beğenme. 
diği albay Tre.;korta ehemmiyet \·erme· 
mck, onu sadece bir ahbab tanımakla 

iktıfaya karar vermişti. 

HA'RER - :A.liam oom. · ~ 

-

At yarışları başlayor 
Önümüzdeki haf ta 

enteresan 
yapılacak yarışların çok 
olacağı sanılıyor 

At meraklıl:ırmm bir senedenberi 
beklc:lıklcri at :- arışları nihayet 24 tem
muzd:ı başlıyacaklır, 

En nezih sporlarımızdan biri olan at 
yarışlarının bu sene - geçen senelere 
ııispetle - di.ha .ıeyccanlı ve dalın ahi-

kalı olacağına şüphe edilemez. Henüz 
yarış zamanına on gün kalmış olmasına 
mğmen şimdiden geçen aylar içinde 
Ankara \'C Bursada yapılmış olan yanş
l:ırn iştirak eden hayvanlardan sekseni 
mütecavizi şehrimize gelmiş bulunmal:
trd.rl ·• 

Her sene biraz daha rağbet gören at 
::rarışlnnnın bu sene daha fazla al.ika 
göreceğini gözönilnde tutan oganizas -
yon heyeti antre fiatlarını bir lira ve 
elli kuruştan, elli ve )irmi b<';z kuruşa 

indirmiş, geçen senelerde her zaman ~i
kayet edilmekte olan büfenin tanzimini 
de bu işten nnhynnlara bırakmıştır. 

illa bor kotrasını göndermesı için baba. 
rayı ır mektup yazmı~. rica etmiş .. Kot. 
lard &etın.>cek bir kaptan arattığı sıra
bec a bab.a:na ba5 vurdum. Bu işi pekala 
llleker:<=eğımi söyledım .. Evvela kabul et. 

Trc.:;kort, önceleri bunu "vurdum duy
maz,, lığa aldı. Fakat; yavaş ya\'aş ihti
raslaşan bir kıskançlığın kalbinde burgu 
laşan izlerini örtemez, gizliyemez hale 
gelince o da Daviste mukabele} e geçti. 
Amirale işi anlattı. Genç ırkdaşlarıııın 

harekatını doğru bulmadığın, Türk de
nizcılerile böyle yüzgöz olmanın, dü~üp 
kalkmanın çok münasebetsiz bir hal ol. 

duğunu, bu halin muhtelif tebirlerini an- 1 , ~~-~·~-'~ 

24, 31 temmuz, 7, 14, 21 ve 28 ağustos 
tarihlerinde yapılacak olan altı koşunun 

ilk iki haftnsmdaki programda, 1stanbu. 
lun tammadığı atlar vardır. Bu suretle 
favori, malum olmadığı bu iki hafta için
de birçok sUrprizlere şahit olunacağı gl
)>i, bahsi müşterC'klcrin de şimdiye ka
dar elde edilmemiş netice vermesi bek
lenmektedir. 

ISt<>"" d' d'• ...... e ı. Fakat ısrarım karc;ısın-
" razı ld "' 

Reçti 0 u. Hemen yola çıktım .. l\Ianşı 
lliıe ~· ~epte boğazını dolaştun .. Akde
~Unu &ırdım .. Limandan limana sahil bo
radan ta~~ben adalar denizine geldim. O. 
boğaz ~Urk sularına geçtim. Çanakkale 
dek k 1 ~oluyla l\larmaraya, nihayet Er. 
dırn. ~?"1nda, karşıdakı demir yerine gel
hıııu Unda ettım. \ 'e .. lşte şimdi sizin 
tun runuzda bulunmak şerefine ulaş. 

lunbo 
dt!likanı s, boylu bo lu \e çok yakışıklı 
k1 lcb-. ının .~nlattıklarını dudakl::ırında
lien 8 umu ka) betmeden dınliyordu. 
~l ç aiam sozlerinı bıtırınce güvertede 
t1 kaıdurmağa tuzum gormedi ,.e Da\is-

0 Undan tuttu. 
....... t;,.ıı d • 
İl( c · edi, kamarada konuşalım! 

laki ı 1~"iliz, amiralle Da,·i~t Barbaros-

0 aınıral kamara..,ına dog;ru vürüdiıler g· - • 
kaını. ~nden itibaren Da,·ıst donanmada 
ele ... t<ıga başladı. Güzelliğine inzimam e-

·• erb· · ~ı. b t ıyesı. ınce zekası, hazır ce\'aph. 
ğ .. '·a·~. tın SÜ\ arılerin alakasını celbetme-

1\ \ &eldi. 
Dav· 

butun ı~t. daha ikametinin ikınci günü 1 
bır d O nı.antı deniz subaylarile derin 1 
ttıisa.r°:ı1~1uk kurdu. Sırasile süvarilerin l 
\o ır ık d t' . k . Je &it w a\e ını abule, gemiden gemi l 
lacı,, ınegc, donanmada dolaşmağa baş. 

.Daq r 
~ırı s· ::; ı gemılerinde mi<:;afir etmek i

U\·aril 
)'urud~ er arasında bir yarışma aldı 
~ u. 

ftı~tn nç lııgıliz. her süvarinin davetini 
~elh· nunıyetJe kabul edi"·or· gün a,,m •I d,_w ~ f ~ 

du~tip ~~~tırıyor; ü::ımanlı bahriyelilerile 
~ord lkmaktan buyuk bir zevk duyu u. 
l'anı b 

buıcıa u sıralarda albay Treskort Istan 
<la li~~rdeğe gelmiş, Barbarosa çıkınca 
<!uğun °:dan Oa\'istın donanmada ol-

1'r u ogrrnmı~ti. 
el csı<o "' 
u. l\.e ~un ılk ı~i Da\ isti aratmak ol-

l'Utgutdısıni albayın istediğini Daviste 
llırırı_ . zırhlı ında, lsmail kaptanın ya. 
~ >«t ıken h 
. lıt Sti\ abcr \Crdıler. Davist Tur. 
1sirıc1e elan. 1 bmaıl kaptanla bir iki gün 

l>o3 b crın bır dostluk peyda etmi~ti. 
ye her 

1Yklı. kaba kılıklı, kaba t~vırlı 
lle bır zanı.an sarl10,. harita mütehassısı 
lertılctr Ut kuzusu körpelığile yüze gulen 
lllası he delıkanlının, Da\ istin kar,ılaş-

Alba ıç. de hoş olmadı. :. 

~i inr . . h~ 1 etle beklediği nadide hem. 
)'Urİidu~orunce kollarım açtı. ona doğru 

...... t; 
~a\ eıı.. l3aı1 1 k · · 1 c:t 1 a mem e etımın can Yeren 
'<!" nı ve n""' . . . k" ük' •ııtıı· ... ~e..;ını getıren ·uç ve 

b· ı hcın . 
ı~·e D .c~ım: 

~il\ bu a\ ıstı kucaklamak istedi. Genç 
~ ~ır d sıcak alakaya karşılık çok so
cı \icaı ıaı:ru.ıa Yerinde kaldı; Treskortun 
tı;lt 1 i kı a ına. kucakla~maya lakayt dur 
v \ l \ :-;a ke mek, bu Rahncye çabucak 
~t<I 1 tn~~lllck için de babasının albaya 

~' \lba •lubu uzattı: 
~bir ~ dl'dı, baham ize \'erilmek Ü· 

~ ~\'l~irı t~p hazırlamıştı da .. 
al~ ~c!İ~i:O!{tık la\'rT. ic;1ckc:iz konuşu-. 
ıq~ hrı ka e k:ırc;ı alfık:ıc.ızlı!!ı s:uhnş 

terılt \ nını beyniııe sıçrattı. Fal:at 
eııncmcğe uğraşarak mektubu 

lattı. Kumandan kendisine hak verme. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

yince. lstanhula dönünceye kadar sabret 
meğe karar verdı. 

Bahriye nezar('tinin ani emrile hemen 
lstanbula dönen donanma kısmen Hay -
darpaşa kısmen de lstinyede funda et
tikten sonra donanmadan ayrılan, neza
retteki kendi dairesine dönen Treskort 

• 
bir türlü ikmal edemediği Karadeniz bah 
ri haritasını eline alacak yerde Da,·ist 
meselesini gözönünde tuttu. Oteye beriye 
t>l altından baş,·urdu. Davisti donanma. 
dan çıkartmak. Türk bahriyclile.rinden 
uzaklaştırmak için çok çah~tı .. ~ihayet 
muvaft:ık ela oldu. 

ErdektL•nberi kendisine ayrılan kama. 
rada. Amiral Limbosun mi;;afiri diye 
bulunan genç İngiliz gene amiralin tenbi
hi ile donmımadan uzaklaşmak, karada 
ik&met etmek üzere O:::manh amiral gemi 
sini terketti. 

Tre:ıkort, kurduğu planla nihayet genç 
ve güzel hem~erisini 05manh denizcilerin 
den kurtardığım, onlardan uzaklaştırdı. 
ğmı. > alnız kendine muhtaç bir hale sok 
tuğunu zannetmi~ti. Fakat çok geçmeden 
yanıldığını anladı. Davistin donanmadan 
ayrıldığı günlerde Trcskortun kimsesiz 
kalan hemşerisinin kendbinc başvuraca
ğını umduğu sıralardaydı. Bir gün alba
yı dairesinde ziyarete gelen torpido mü-
tehassısı Hatif aks ona inanılmıyacak bir 
haber vereli. Söz arasında Ildlifaks harita 
mütehasmına sordu: 

- Ha.'lerin var mı albay? .. Çok tu11af 
bir hfidıse oldu!? 

TreskNt ehemmiyet vermeden mukabe 
le etti: 

- Hayrola? .. ~cdir bu tuhaf hadise? 
- Şu kotra ile gelen genç lngiliz, Da~ 

\'ist \'ar ya? 
- Ey? ne oldu? 
TresJ..ort bahsin birdenbire kendisi için 

çok enteresan bir mevzua temas ettiğini 
görünce sade kulak kesilmi~ti.. Yüzbaşı 
llalifaks anlattı: 

- f\Jüc:Jüman oldu! 
-Kim? 
- Davist! 
- Haydi canım .. Şaka ediyorsun yü

başı ! 
- Niçin şaka edeyim!.. Duydu~umu 

söylüyorum size .. Gerçi ben din değiştir. 
me mera iminde bulunmadım ama .. Bu
lunanlardan duydum .. 

- Nasıl miislüman olur Davist? 
- Olmuş işte .. 1 lem dahası da var? 
- Dahası ne olacak!.. Bundan başka 

ne olabilir? 
- Davi~t mü.lüman olduktan sonra o-

nu zengin bir Tiirk armatörü evlatlık e
dinmiş!.. 

- Ne? .. Bir armatöre evlatlık mı ol
muş!.. 

Treskort birdenbire yerinden fırladı. 
Bütün mec;aic;i, plfınları boşa çıkmıştı. 

Davic;t. genç lngiliz. yaşlı ve 1;arhoş aL 
bayın kafa ında tuhaf Ye m:rnasız ihti-
raslar meydana ~etiren eşsiz ı\nglo Sak. 
son yavrusu artık tamam('n elinden kur
tulrmı~. 5.1yılırdı. Şimdi ne yc.ıpacaktı?. 

Tre-.kort bu mC'\'Zııa dair maliım:ıtım gc· 
nişlelm"k ihtiyr:ırını rluyclıı. Tialifak!>lrt 
konuşmaya devam etti: 

(Deuaım var). 

Gazeteciler fut
bol takımı 

Bu hafta ıstanbul
spor müte1<a itlerııe 

Bir rnaç yapacak 
Gazeteciler futbol takımının beş allı 

ay evvel Galatasaray mütekaiUeriyle 
yaptığı maçı lıatırhya.nlar nekadar hoş 
bir vnkit geçirdiklerini cllıet hatırlarlar. 

Hepsi de futlıolü çoktandır bırakmış 

muharrirlerclcn milteşekkil olan matbu-
al tak,mı, bu pazar da Ana<loluhisar'sa. 
hasında lstnnbulspor mütekait takımıy
la bir maç yapacak ve böylece de gaze
teciler yine eğlenceli bir gün geçirecek
lerdir. 

Gazeteciler takımı hakkında yarınki 

nüshamızda uzun ve boş bir yazımız çı
kacağından bugünlük yalnız takımı kim
lerin teşkil edeceğini bildirmekle ikti
fa edeceğiz. 

Gol: Refik Osman (Takını kaptanı). 
Haber: lzzct Apak, Osman Münir, Fu

Rt A. Ahmed Adem, Sabahaddin, Enver 
ve foto Ali. 

Kurun: Yekta, Osınnn Cemal. 
Cunıhuriyet: Sedad, Ercümend, foto 

Namık ve Salahaddin. 
Tan: Şnzi Tezcan, Naci Sadullah. 
Akş:ım: Ulvi Ziya Yenal. 
Son Posla: Besim Koşalay. 
Son Telgraf: Murad Kayahan. 
Kırmızı • Beyaz: İhsan Arif, 
Hakem: Cumhuriyet gazete!\i yazı iş

leri !}eflerindcn İhsandır. 
Gazeteciler saat 11,5 de köprilden 

kalkan vapura binerek Anadoluhisarına 
gidecekler, orada Anadoluhisar idman 
yurdunun misafiri olarak öğle yemeği 

yiyeceklerdir. 

Bu maç hakkında tstnnbulspor klübü 
de şöyle bir tnmim göndermiştir: 

fstanbu'spor Kliibii Başkan
lığındıın · 

Emekli futbolcularımız ikinci karşı

laşmasını matbuat takımiyle 17 temmuz 
938 pazar günü Anndoluhisarında yapa
caktır. 1simlcri yazılı Ustndlann mezkur 
günde sant 16 da .Anadoluhisarmda bu
lunacak şekilde kendilerine mahsus le -
vazımlarile teşrifleri rica plunur. Vapur 
saat l3.55 tf'dir. 

Bay Yavuz, Avni Kulen, ~luvaffak 

llonclcıli, Mehmet Tanyeri, Şakir Pı _ 
nar, Kemal linlim, Pehlivan l{l'mal. Mü
hendis Kemal, Hamdi Canko, Salfihnd
cJiıı, Ali Solıtel'ik, Muhlis, Abdullah Ya
sinoğlu, 1hsan Bayrı, Hikmet Emin, Fu. 
nt Ayin, Lütfi KalPci, Kemal Koray, 1s
mail Fil, Ali Martnş. 

l{adıliöy stodındakl 
maç 

Bu pazar Kadıköy stadında gayrife
derolerden Bnrkohba ile Kızıltoprak 

HalkC\'i f;porculnrı arasında futbol maç
l:ın ynpılac:ıktır. 

111ııkımlnrı knışı!Mmast saat l!i,~0 da 
A timlel'i müsabakası dn saat 18 de ola
caktu:. 

Japonya 
tt40 Olimplyadma iştirak 

etmlyecek 
To~yo, 14 (A. A.) - Dömei ajansının 

bildirdif;'ine göre milli terbiye nezareti, 
Japon sporcularını 1940 olimpiyatlarına, 
her nerede tertib edilirse edilsin, işti

rakten menedccektir. 
1940 olimpiyatları yerine Tokyoda mil 

li bir spor bayramı tertib olunacaktır. 

-0-

940 Olimpil]adı 
lngilterede mi Finlfindya

da mı yapılacak'? 
Londra, H (A. A.) - Japonyanm 

1940 sene.sinde Tokyoda yapılması mu
karrer olan olempik oyunla:-ından vaz
geçmesi üzerine Londrnnın atletik mah
felleri, Finlandiya bu oyunların Hel • 
singforsta yapılmasını istemediği takdir
de Londrada tertib edilmesi imkanını 

milzakere etmektedirler. 

* • * 
Berlin, 14 (A. A.) - Olimpiyat oyun

ları teı;kilatı genel sekreteri, Japonya
nm 1940 olimpiyatlarını Tckyoua yap -
maktan vazgeçmesi üzerine, bunun için 
en elverişli yerin Hclsinki olduğunu söy 
lemiş ve kış olimpiyatları için de Oslo
yu ileri sürmüştür. 

Kongreler 
Barutgiicü 

Barutgücünün ikinı.;i yıl kongresi 
16- 7 - 938 cumartesi günı:i saat ( 14) de 
Bakırköy Halkcvi salonunda yapılacak 
ve yeni idare heyeti seçilecektir. Güç
lülerin mezkfır gün ve saatte salonda 
bulunmaları. 

Anadolu klilbü 

Anadolu klübündcn: 
Klübüm:izün senelik kongresi 16-7-

938 cumartesi günü saat 17 de Şemsi 
paşada klüp merkezinde yapılacaktır. 

Vefa klii '> ii 

Vefa İdman yurdu başkanlığından: 
17-7-398 önümüzdeki pazar gÜll'J 

sabahı saat onda umumı ı;enelik kon- ı 
greye yurdumuz.da kayıtlı üyelerin 
gelmeleri rica olunur. 1 

Son dört haftadaysa gerek ilk koı,ıula
nn atları, \'e gerekse at meraklılarının 
tanıdıklnn hayvanlar ynrışacaklardır. 

At ynnşları hakkında en doğru mıtlü
matı - g0çen sene olduğu gibi - bu sc. 
no de Haber vcrccoktir. Koşular hak -
kında ilk teknik yazımızı bir iki gün 
sonra bu snyfnda bulacaksınız. 

L ısiklet 
Türldye birincH İi~ l 

n1üsabakala r ı 
T. S. K. Bisiklet federasyonu ba~kan

lığındıın: 

1 - Türkiye sürat birinciliği 15-i-938 
cuma günü sabahı saat 6 da Topkapıdan 
başlamak üzere Küçükçekmeceye toplu 
bir halde gidilecek, Küçükçekmcccdo 
bir kilometre üzerinde Türkiye sürat 
birinciliği yapılacaktır. 

2 - 17. 7-1938 pazar günü sabahı s:ı
at 6 da Topknpıdan başlamak üzere E
dirne yolu ilzeıinde 150 kilomelrcJilt 
Türki;e mukav ~met birinciliği yapıla -
cnktır. 

T. S. K. İstanbul bölgesi bisiklet ajan
lığından: 

1 - 15 ve 17 - 7 - 1938 tarihlerinde 
yapılacak olan Türkiye bisiklet §ampi
yonasına irtirak edecek olan lstanbul 
takımı Süleymaniye klübünden Abdul -
lalı, Har lambo ve Agob ile Fcncryıl. 

maz klUbünden Torkumdan teşkil olun
muı1tur. 

2 - Yukarda adları yazılı koşucula
rın ayni günlerde !'inat 6 da Topkapıda 
hazırlanmış bir halde yarış yerinde ha
zır bulunmaları lüzumu tebliğ olunur. 

--0--

v ağlı J;?ilreşler 
Tiirk lıava kurumu Eyiip ilçcsindoı: 
Kurumumuz menfaatine 24-7-938 ta

rihine rasthyan pazar günü E1 üp orta 
okul bahçesinde yağlı güreşler tertip e
dilmiştir. Ba~a bir tay, büyük ortaya 
bir to un, küçük ortaya bir koç, ve des
teye üç adet kuzu mükafat konulmuş

tur. l lcyccanlı bir spor günü yaşamak 

istiyenlerin bu ~ürcşe gelmelerini rica 
ve tavsiye ederiz. 

Büyük bir boks turnuvası 
Amerilıada dünyanın ea 

boksörlerinin karşılaşaeağı 
maçlar yapılacak 

Son gelen Avrupa gazetelerinde yazıl

dığına göre, Amerikalı boks organiza· 

törleri, Şmeling. Maks Bir, Tomi Faire, 

Bradok ve Galcti arasında büyük bir 

turmı,·a hazırlamaktadırlar. 

tık mü abakasmda, l\Iakc:: Bir ile Ga

lentiyi karşı kar§ıya göreceğimiz bu tur· 

nuvada müteakip maçı da Tomi Faire 
ile Bradok yapacaktır. Bı• müsabakala

nn galipleri birbirleriyle. ~.;:arşıfaşaCak \"e 
finale kalan boksör Şmeling'le dövüşe

cektir. 

Alman şampiyonu bıı maçı kazam~ 
Coe Luiz'le bir re\·anş kar~ılaşması yap
mak hakkım da kazaruruş olacaktır •.• 
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ınsan 
1 

Yazan: Nizan1ettin Nazif 
DIS"" Başlara/ı 5 incide 

dükkanlarile dolu. Fakat hepsi sinek 
avlıyor. Şüphesiz kabahat berberlerde 

değil. 

Yenicami berberi pisti. Haydi diye
lim ki seyyar berberlerden şehri kur • 
tarma1da umumi sıhhata hizmet edil· 
miştir. Fakat beş kuruşluk, hatta bir 
kuru§luk, bir tıraş bıçağiyle üç aefa 
rahat rahat tıraş olmak imkanına ma
lik olduğumuz bu devirde bir karış sa
ka11a ıdolaşan bu insan kafilelerinin 
şehre daha, sıh?1atli bir çehre verdığini 
iddia edebilir miyiz?. 

Ha~L .• 
• * • 

Belediyeden sokakları temizlemesi. 
ni istiyoruz. Bu hakkımızdır. Fakat u
nutmamalıyız ki bir belediyenin de 
hemşehrilerinden üstlerini, başlarını, 

saçlarını, suratlarını temiz tutmalarını 
istemek hakkıdır. 

İstanbul belediyesi sokaklannı te
mizleyemediği için, bu sıcak günlerde 
ana caddelerden su dolu dört kamyon 
geçirtemediği için bu hakkını kaybet
miş sayılamaz. 

* • • 
Yukarıda, ''işlerine acele yetişmek 

vaziyetinde olanlar, nakil vasıtalarmın 
azlığı veya hantallığı yüzünden vakit 
kf!anmağa mecbur oluyorlar, tıraş ve 
yıkanma zamanlarını tasarruf ediyor. 
lar,. demiştim. Acaba temizlik sok za
mana muhtaç bir iş n:idir?. 

Bu sualin cevabını size şu misalden 
çıkaracağım: 

Bu sualin cevabını size şu misal:ien 
çıkaracağım: 

"Geçen yıl Trakyada yapılan büyük 
manevralarda gazeteciler ve ataşemil
terler, her kıt'anrn hergün, istirahate 

fırsat bulur bulmaz, il'k işinin yıkan • 
m:ık ve temizlenmek olduğunu tesbit 
ettiler. Ben de bu manevrayı takip e. 
d'!:ıler arasında idim. Her iki tarafta 
vazife alan bütün cüz'ütam1ar, manev
r:ıl.lrın devamınca günde ancak ikişer 
s:ıat istirahate vakit bulabiln:işlerdi. 

Böyle olduğu hal1:ie, geçit resminde 
sakallı, bıyıklı, saçları muntazam ke
silmemiş, yıkanmamış, dişlerini fırçala· 

mamış, tek ere görülmemişti.,, 
Günlük çalışmalarımızın, manevra 

yapan bir ordudaki vatandaşlarımızın 

çalı~malarından daha sıkı clduğunu 

hangimiz iddia edebiliriz?. 
"Vakit bulama'dım, yıkanamadım,, 

diyene inanmayınız. Tembelin ve pisin 
uydurduğu mazerettir bu ... ..... 

İsviçrelilerin yüzde doksan dokuzu 
üçüncü mevkide seyahat eder. Tram_ 
vaylarmda birinci mevkii olan Isviçre 
şehirleri ise mahduttur. 

1sviçrenin acemisi olduğum günlerde 
ben hep birinci mevkide seyahat edi • 
yordum. Bir gün koskoca vagonlarda 
hep tek başlına kaldığımı sezdim; 

- Tuhaf şey 1. - dedim. - Bu trenler 
boş mu işliyor? İstasyonları dolduran 
o halk nereye biniyor acaba? Ycksa 
benim binıdiğim vagona boykot mu edi
yorlar?!? .. 

Ve, diğer vagonları dolaşmağa baş
ladım. Ne kadar birinci ve ikinci mev
ki vagon varsa bomboştu. Fakat vakta 
ki bir üçüncü mevki vagona daldım .. 
Hayretle durakladım: , 

Tıklım tıkhmdı. Ve ne temiz bir ko
kusu varı~h bu vagonun Rabbim !.. Kc
kulu sabun dolu bir dolabm kapağını 
açmış gibi olmuştum. Oh l Temiz insan 
derisinin sıhhat saçan kokusu ne gü
zel! Yugoslavya da, Macaristan da 
böyle, Avusturya da böyle, Fransa ve 
Almanya da böyle .. İtalya, Rorr.anya, 
Yunanistan ve Bulgaristanda ise bu te. 
nıiz kokuya birinci ve ikinci mevki va
gonlarda ara sıra rastlamak mümkün. 
Bize gelince, esefle söylem~iyim ki 
sok defa birinci mevki vagonlaıtla bile 
-.diren rastlanıyor. 

Bu temb koku, dişleri temiz, midesi 
t e m f •. derisi t e m i z , nefe:; 
ve ayaktan kokmaz insanların k:kusu
dur. Temizliğin bütün _şartlarına riayet 

_.. Devam.t 8 incide l Ver d İ 
Riyaset makamında temyız mahkemesi 

dördUncil ceza dairesi reisi Mecdi Bey- Londra, 14 (A.A.) - Hava kuvvet. H } d k. ske le ~m·z Fransı~ 
deş, azadan Nail Tarhan, Osman Tal&t, lerine ait gizli rakamlar hakkmda a i.a y a t a f r' J 
Hamid Kösef, Cevdet Baybara ve iddia Harbiye nazırından hususi bir mek_ la rı n merası" m "j, ne , .. ştı• ra k ettı• ı eı 
makamında başınliddeiumumi muavini tupia istihzahta bulunan ve bunun i. 
Arif Cankaya vardı. Maznun sandalye- çin divanıharbe davet edilen mebus Dtin Fransızların 14 temmuz milli vamhlığrn istik!:ıal için bir teminat tC 
sinde en başta vali Üstündağ, Kocaeli Sandis hadisesini tetkike memur par· bayramıydı. Bu münasebetle İstanbul - kil etmesini ve Fransız - Türk dc-stl 
valisi ve sabık İstanbul vali muavini Ha- lamento komit.esi bugün harbiye na. daki Fransızlar eski Fransız sefareti bi- ğunun her gün daha fazla inkişaf e 
mit Oskay, belediye Daimt encümeni aza zırını isticvap etmiştir. nasında toplanmışlar, elçi Ponso bir nu. lemesini dilerim. 
!arından İhsan Namık, Mehmet Ali, Harbiye nazırının istimaı sekiz sa. tuk söylemiştir. Sefir ezcümle demiştir Bugün etrafımda bulunan ve 
Avni Yağız, Suphi ve Şerafettin sıra at sürmüştilr. Sandis'in isticvabı ise ki: eser için en iyi faaliyetler sarfetrı 
1·1e yer aı'mıcJardı. Ha·kı·m, evvel" maz. ancak on dakika devam eylemiştir. d' 1 1 d .l b" 1 1 b'·t·· . 1 . b un azı'rnk ~ a ıp omat ar arasın a ara;ıa ır ge e- o an u un sız erın, un en 
nunlara adlarını, yaşlarını ve memu. lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: rek b.:ığaziçinin havasını teneffüs et • taraftarı bulunduğunuzu biliyoruıll·• 
riyetlerini sordu. Bundan sonra ilk Tuşizenin Haykutıiden aldığı ltiUO lira· mek adetine rağmen Ankara'yı terket- Hariciye na.lmm B. Bonnet, daiı 
önce Şfırayı Devlet Mülkiye dairesi. ya muk::ılıil ikinci derecede ipotek göste- meden geçen 9 aylık uzun bir gaybu - alakadar olduğu eseri tetviç için ya~ 
nin men'i muhakeme ve daha sonra rilmiş olup borcun ödenmemesinden do· betten sonra, bugün milli bayramımızı da bizzat gelecek ve modern Türkil 
Şi'ırayi Devlet Heyeti Umumiyesince layı satılmasına karar verilen ve tamamı- kutlamak üzere aranızda bulunduğum· nin mukadderatmı idare eden BiiY' 

na ehlivukuf tarafından on iki bin yedi 
ekseriyetle verilmiş olan lüzumu mu- dan dola}'I bahtıyarım. Şefi ikinci defa ziyaret eliyecektir. yüz yirmi üç Jira kıymet takdir edilmiş 
hakeme kararları okundu, olan Şehzadebaşmda Knlenderhane Şch· Frarısa'nm her zamandan daha ziya- Sizleri ayni derece samimi bir su 
Lüzumu muhakeme kararı zade sokak eski 15 yeni 23 No. lı evin ta- de bağlı bulunduğu hürriyet ideali, te, Fransa için ve Türkiye için re 
Lüzumu muhakeme kararında şöy. 

le denilmektedir: 
1 - Mezarlık ittihaz edilmek üze. 

re arazi satın almaktan ibaret olan 
işin menafii umumiyeye taalluk et. 
mesine göre satın alma muamelesinin 
o tarihlerde mer'i olan 21.1.329 ta.. 
rihli Belediye istimlak kanunu mu. 
vakkati hükümlerine uydurulması ve 

2 - Kanunun ikinci maddesinde 
beyan olunduğu Uzere alınacak arazi. 
nin haritasını yaptırmak, resmi tak. 
diri kıymet heyetleri tarafından ra. 
yice uygun kıymet takdir ettirmek, 
Belediye encümen meclisince de tas. 
dik edildikten sonra menafii umumi. 
ye kararı almak gibi muamelelere te. 
vessül edilmesi icabettiği halde ya • 
pılmıyarak, 

3 - Arazi sahibile, pazarlıkla mu. 
tabık kalınarak bedelle encümene ve 
1932 senesi pazarlıklarına münJıasır 
olmak üzere teşkil edilmiş, bu iş için 
mesuliyetsizliği ve salahiyetsizliği ta. 
bil bulunmuş olan bir heyete kabul 
ve tasdik ettirilmesi, 

4 - Bu sa tın alma işleri cereyan 
ederken istimHl.k işinde vergi kıymet. 

terinin esas ittihazına dair hükümle. 
ri ihtiva etmek üzere Istanbul Beledi. 
yesinin teşebbüsü ile tanzim ve tak. 
dim edilerek Büyük Millet Meclisin. 

C.-- Devamı 11 incide 

Japonya 
Ollmplyatları tertip

ten vazgeçti 
Tokyo, 15 (A. A.) - Kabine içtima e. 

dcrek 1940 senesinde yapılması karar_ 
laştınlmış olan olempik oyunlarından 

vazgeçmcğe karar vermiştir. 
(Bu husustaki diğer telgraflar spor 

sa~iamızdadır). 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka· 
ıı İstanbul Şübesinden: 

Erenköyünden münd.;cim başı Tahir 
Eşi Fıtnat veresesi, Bakırköy Mahmud 
beyden Recep Oğlu bağcı mürteza, Ba
kırköy Avas köyünden fü.iseyin oğlu İs· 
keneler, Bakırköy Büyük Halkalıdan 

Süleym:ın Oğlu Salih, Kartal Yakacık' 
dan Fuat V:hbi ve Ortakcısı Ali, Ya
kacık, dan Asaf Oğlu Muhlis, Kartal' 
dan İsmail Oğlu Mesut Kenan veresesi 
,Bakırköy büyük Halka1r'dan Süleyman 
Çocukları Edhem ve Zeynep, Beykoz 
Mahmud Şevket Paşa'dan Hasan oğlu 
Ali ve rr.•Jsterekleri Yalova Gacık kö· 
yünden Şakir kızı ~erife, Üsküdar Bey
lerbeyin"d<'n Abdullah kızı Hayriye 
veresesi, Beylerbeyi'nden Ali kızr Hati
ce Rebia, Yalova Çınarcrk'dan Musta!a 
kızı Rabia borçlarını ödememelerine 
mebni bankamıza birinı..:i derece ve sı
rada ipotekli bulunan gayri menkulle·' 
rinin Açık arttırmaya çıkarıldığın°a dair 
14 / Mayıs / 938 tarihinde 5028 sayılr 
Cumhuriyet gazetesi ile yapılan ilanda 
ihale günü 14 7 / 938 tarihine müsadif 
perşembe gün;i saat 14 olarak tesbit 
edilmiş ise de mesai saatlarinin değiş· 
mesi sebebiyle mezkur saat tatile tesa· 
düf ettiğinden ihalenin l Ağustos 93G 
tarihine tesadüf eden pazarertesi günü 
saat onda yapılacağı ilan olunur. 

2125 

edenlerin kokusudur. Bizi;n kahir bir 
ek~eriyetirr.izin kokusu, şehirlerimizin 

eski umumi kokusudur. 
Nizameddin NAZiF 

mamının evsaf ve mesahası aş:ığıda yazılı
dır. Gayrimenkule sokaklan duvarla mah· 
dut dışarı bahçe kapısından girilir. Bi • 
nanın iki mütenazır taş merdivenli ahşap 
k:ıpıları olup kat sofaları bölmelerle ve 
ara kapıları kapanmak suretiyle iki kısım 
ol:ırak kullanılmaktadır. Her iki kısımdan 
ahşap merdivenle katlara çıkılır. 

Birinci kısım zemin kat: Mermer döşe
li ve camekıln bölmeli bir taşlık üzerinde 
dört oda bir hela ve bodruma inilir bir 
kapı vardır. 

Birinci kal: Bir sofa üzerinde dört oda 
bir hela olup odaların biribirine geçilir 
kapıları ve sofanın aralık kapısı vardır. 

İkinci kat: Birinci katın eşi olup mer
diven ba,ında camekanı vardır. 

Üçüncü kat: Çatı katı olup tavanları ba
sık bir sofa üzerinde iki büyük ve dört 
küı;ük çatı od:ısiylc bir heladan ibarettir. 
Ve sofanın zemini çinko tarasa kapısı var· 
dır. İkinci kısım zemin kat mermer dö
şeli bir taşlık üzerinde bir oda bir hela 
ve ayrıca bir koridor üzerinde bir oda ve 
zemini kırık mermer döşeli bir kiler ze
mini çimento ve adl ocak ve tekneli bir 
mutrak vardır. Sofa camekandan bölün· 
müştür. 

lli rinci kat: Camekan bölmeli bir sora 
üzerinde iki odo bir hela. 

İkinci kat: Birinci katın aynidir. Du kıs-

mın merdiven ve soraları muşumba döşe· 
1i \'e duvarları ıstampa badanahdır. Bu 
kısım borçlunun ikameti diğer kısım ise 
gene borçluya ait larns kız talebe yurdu 
olarak kull:ınılmakladır. Her iki kısım

da terkos elektrik hava gazı tesisatı mev· 
cutıur. 

Bodrum katı: Binanın bahçe kısmında· 
ki odaları altında üç kısımdan ibaret ve 
demir kapılı zemini toprak bodrumları 

'l'ar<lır. 

Hıı<lıırlu: K:ıd:ıstro leshitine göre 668 :ı· 

da 30 p:ırselılir. 

l\te~:ılınsı: -tın metre murabh:ıı olup lıu
mın 317 metre mur:.ılJhuı ahşap bina ve 
:35 metre murablı:ıı da zemini tuş ve üstün
de odası bulunan adl ocaklı bir nıutruk 
ve l'Crı kalanı balıçe<lcn ibarettir. 
Kıymeti: Gayri menkulün me\·k i ve va

ziyet ve halihazır emlak alım satım piya· 
sasına nazaran tamamına on iki bin yedi 
yüz yirmi üç lira kıymet takdir edilmiş
tir. Yukarıda hudut C\'saf ve mesahnsı ya· 
zıh gayriınenkullin tarııanıı a~·ık arttırma

ya konmuş olup 1!l - 8 · 38 tarihine rıısı

layan cuma !{Ünü saat 10 dan 12 ye kadar 
fstanbul 4 üncü icra dairesindeki daire· 
t)li?.tlC' :ır;ık :ırllırm.ı ile saıılacııklır. Arllır
ma hedelı muhammen kıymclin yiizde 
yetmiş lırşini buldıı~ıı takdirde ııayrimC'rı
kul en çok arttıranın ilzcriııde ihale edile
cek nk-;i l:ıkılir<le en son arl1ır:ının 1aalı· 
hii<lii haki kalmak üzere arllll'ma on lıt•ş 

ııün nıii<ld!'llc tcıııclit cclilcrek 5 • 9 · 38 
tarihine ra~tlayan prızartesi µ,iinü snal 10 
dan 12 :re k:ıdar g('nc <l:ıir('ınizde ikinci 
açık arttırması ):ıpıfacak n• bu il:iıwi art
tırnuıd::ı gayrimenkul en çok arltıranın Ü· 

zerine ihale edılecektir. S:ıtış P<'Şindir. 

Taliplerin :ırıtırınny:ı ıdrnıe:ı:den en·ct mıı

haınınen kıymetin yüzde yedibııçuğu nis-
Lctınrkrı Pl') :ık~esi ı,;crnlt'lcri ,·e)n ıııilli 

bir hnnka:ıın trıııinal ınektıılıunıı ibr:ıı et
meleri l:izınııi ı r. Ririkıniş ,·ergi terle hele· 
dıyC'ye uil tC'n\• İriye, ları:ı:iriye ve drll{ı[iye 1 
re<;imleri ,.e vakıf İ<'Brl'si salış bedelinılrıı 
1<.'ıızil edilir. \'irıni sf'ııelik faYiz lıt'<h•li 

müşteriye nillir. 2004 No. lı icra ifliis ka-
nununun 120 ncı nrnıld<'sini 4 ünrii fık· 

r:ısınC':ı hu ırnyrirııenkul üzerinde ipotekli 
:ıl:ırnklıl:ırl:ı ıliüı•r nlfık:ırhır:ının ,.e irtir;ık 

hakkı sıılıiplrriııiıı lııı ha!d:ırını ,.e husu<;İ· 
le faiz ,.e m:ısraf:ı ıini r ol:ın irlclialarını lııı 

iliının ne')ri t:ırilıinflrn itib:ırcn yirmi ııiin 
iç"ndr rvr:ıl,ı ıııiishitrlt>rİ\ le tıilrlirmrlrri 

ic::ıhcdcr. \ksi halde hakları tnpu sicili ile 
sahil olnrnrlıkc::ı '>:ılı<; hC'cleliııin pavlıışma

sınd:ın hnric kalııcnkları ve daha fa1ln m:ı
lunı:ıt ıılmnk islcyrnlerin 30 • 7 • 38 tari· 
hinrlı-n ilihnrrrı hrrke-;in ı:rörehilmc-;i ic:in 
ııc:ık hıılıınrhırıılnrıık ol:ın ıırthrnrn ~nrlnn· 

mesiyle 31l/3474 No. lı dos:~:asında müra· 
caalları ildn olunur. (26146)~ 

dahili politikada olduğu kadar har~.:i po· temennilerinde bulunmaya ve Fra 
!itikada <la memleketin yüksek menfa- cumhuriyet reisi için şahsi saadet 
atları ile alakadar lüzumlu bir disiplin !eklerini izhara davet ederim. 
ile çok iyi uzlaşmaktadır. Halayda 

İki memleketi bir'!;irine bağlayan sa- Adana 14 (A.A.) - Antakyada 
mimi dostluk bağlarını yeni bir mua
hede ile takviye ederek yeni:eştirmiş 
olmak, bugün bizim için büyük bir 
memnuniyet sebebi teşkil etmektedir. 
Ufukta bu derece çok bulutların dolaş 
tığı bu saatte, gerek Fransa ve gerek 
Tilrkiye efkarıumumiyesi bundan, 
yüksek bir mahzuziyet duymuştur. 

Devamlı hiçbir şey, güçlüksüz tees
süs etmez. Müşterek bir kültür, zihin
leri hazırlamak ve hakiki menfaatlerin 
karşılıklı anlaşmasına d:::ğru teveccüh 
ettirmek için ne kadar lazımsa, bunla
ra devamlı bir pakt şekli vermek için 
mütemadi ve sabırlı bir gayret de da
ha az lüzumsuz değıldir. 

Zaten Fransızlar için, hayalleri ile 
hareket ettiklerini ve memnuniyetle 
fikir değiştirdiklerini söylerler. 

Bu fikri ileri sürmek ve ayni seviye· 
de durmayan zikzakh bir politika ta
kibi ile itham etmek arasındaki fark, 
bir karıştan fazla değildir. 

Bununla beraber, sevki tabii olduğu 
kadar mantık da ayni derecede bize 
rehberlik eder ve her ikisi de hattı 
müstakimden katiyen inhiraf etmez. 
Fakat muhakkak ki, devamlı bir poli· 
tika, aydınlatılmış bir efkarıumumiye
nin müzahereti olmaksızın yapılamaz. 
Eğer efkarrumumiye uyuyor ise. onu 
uyandırmalıdır. Bu yapılınca, serbest
çe seçilen yolda devam edileceğinden 
emin olunabilir. 

Bunun için, yeni rejimin teesstisün
. ~n beri Türkiye ile olan münasebetle

rimizin tarihçesi kadar iyi bir misal 
olamaz. 

Bu hususta aşa~ da isimlerini zikre
deceğim zevatın hatıralarını anmama 
müsaadelerini rica ederim: 

''Bundan 17 sene evvel 1921 de An
karada Büyük Millet Meclisi hükume
ti ile ilk anlaşmayı imzalayan B. Frank 
lin Bouillon. 

1923 de, general İsmet inönür.ün 
diplomatik zaferleri arasında bulunan 
Lozan muahejesinin müzakerel<"rinc1en 
birini teşkil eyliyen general Pelle. 

1926 da, c zaman harikulade kariye
rinin başlangrc•nda bulunan Dr. Aras 
ile hemfikir olarak Türkiye, Fransa 
ve Suriye arasmda dostluk ve iyi kom
şuluk münasebetlerınin esaslarını B. 
Henri de Jouvenel ile birlikte atan B. 
Aibert Sarruat. 

931 de Pariste B. Fethi Okyar ile 
beraber, scın 4 temmuz anla§malarmın 
teyid ettiği, geni~let' · - · ve takviye ey· 
lediği dostluk muahedesini imzalayan 
yeni Türkiyenin en eski ve en sadı:, 

dostu A rtistide Briand. 
Dostane bir emeJin tatbikir:deki bu 

devam, benim zihnimde d;ıha çok kuv
vetli olarak teeyyüd etmektedir. Zira, 
ben isimlerini yukarda yadettiğim bü
tün zevat ile teşriki mesai etmek şere
fine nail oldum ve büyük elçilik vazi
fesıni aldığımdanberi, 14 senedenberi 
Türkiyenin harici münasebetlerini ida
re eden muhterem vekil ile, 936 tem
muzunun Montrö konferansına iştirak 
ettim. 

937 rr.nyısı Cenevre anlaşmalan ve 
nihayet 4 haziran 938 tarihli Ankara 
anlaşmaları müzakerelerinde bulun
dum. 

Mazideki gayretlerde görfilen bu de-

gün Fransız cumhuriyet bayramı 
nasebetile Türk askeri kıtalarının 
rasime iştirak ettiği ve Türk cunı 
riyet bayramında da Fransız kıtal 
mn ayni suretle hareket edeceği ö 
nilmiştir. 

Fransada 14 temmuz 
Faris, 14 (A.A.) - Bu sabah 

run ve Kordiplomatik önünde şant 
caddesin.de kıtalar anenevi 14 teıll 
geçid resmini yapmışlardır. İngiliz 
kumdarlarının yakında paris' i ziy 
münasebetiyle bu sene bayram Fra 
- İngiliz dostluğu ~erefine <laha pa 
bir şekilde yapılmıştır. Umumi mi.le 

selerle bir çok evlere İngiliz ve F 
sız bayrakları çekilmiştir. 

Sinema 
ve tiyatro·ar 

Sinema ve tiyatrolardan alınan v 
lerin indirilmesine ait kararın bugü 
itibaren tatbikına başlandığı için sin 
ve tiyatrocular bu gün büyük biı s 
içindedirler. Bu karar otomatik ol 
blitün sinema ve tiyatro fiatlarınd 
büyük bir tcn::lltlt1 mueib olacağı içi 
sevinçten şehirlileri hissedar sa~ 

ıloğnı olur. 
Sinema ve tiyatroculardan bıı.ZI 

bilhassa Ferah sinema ve tiyatrosu 
hibi , meşhur artistimız Şadi lıu mun 
betle bugün tiyatıosunu bayrakla 
dofne dallariyle mtikemmcl bir sı 
süslemiştir. Şehzadebaşından geç 

durup durup binaya bakıyorlar ve: 
"Acaba kimin resmi jübilesi yapıJı 

Na!')idden sonra sıra Şadiye mi gel 

diye ı::ö) leni) orlardı. 

Yaptığımız incelemeler, İstanbul 
lcdiyc i :·ııdudlar1 dahilindek . sıncnı 
tiyatroların, düne kadar, muhtelif 
relere verdikleri vergiler yüzde 3 
bulduğunu gösterdi. Sinemacılar '' 
yatrocular bu vergilerin azaltılması, 

olmazsa diğer vilayetlerdeki gibi Y 
22 ye indirilmesini istemişler ve Y1 

ca ooş yere dldi:lmişlerdi. HUkOıtı 
veı giyi birdenbire yüzde ona indir 
nın, artık onları ne ılerece sevindir 
ni siz düşününüz. 

Tanınmış sinemacılarımızdan bir 
muharririmize şunları söylemiştir; 
"- Bu sevincimizi arttıran en n:ı 

cihet nedir bilir misiniz? kapılarımı 

kontrol memurları yığmından kurtt.1 
mız. Alınan yüzde 32 vergi muhtelif 
irelere aitti. Her daire verginin dil 
Lahail edilip edilmediğini tetkik ve 
trol için her sinemaya bir memıır 
d..-· iyorla~ '·. Adet~ sinemalarrınızd 
rer uşak haline gelmi§tik. Her biri 
mütemadiyen emirler vermekteydi· 
kfı.met bu ciheti de dUşündü. ııer d 
nin ayrı ayrı kontrol memuru kull 
sına ihtiyaç görmedi. Bu işin tek: 
mur tarafından yapılmasını emretti. 
maliye memuru kontrolunu yapacs 
toplanılan para ait olduğu dairelere 

sim edilecek.,, . 
Sinemacıları ve tiyatrocuları teb 

deriz. Fakat biletlerin ucuzıarnasırı~ 
beklediğimizi söylemekten kendin:ıiı1 

!amayız. / 



h (Dünkü niıJhadan dcvaM) 
~er set · 

ınış erınde dokuz saniye yerde kal-

hil~j:~cak dokuzuncu saniyede doğrula 
hay)j ·~Artık Soudelin meneviyatı bir ' 
ların t ~~!mu~. yediği şiddetli yumruk
llıen 1:Sınle sersemlemişti. Buna rağ
rn:!t- ~ ~n kuvvetliydi. Döğüşü idame et. 

" IÇın b"t" 4Jti u un enerjisini sarfediyordu. 
n onun e .. d . . . 

Orada . nerJı epo<:u "gençlık .. ıdı. 
"'1 d':ı;• 

l<ingi •• e Aı~ı kadar stok buluyordu. 
~ingdn ~egane varlığı ise tecrübesiydi. 

ku\'\. ~ ~CÇen seneler ona sade kendi 
kar~ıe ını tasarruf etmek ilmini d~jl, 

~ stndak· · k llıek k ını uwctini israfa sevket _ 
ele }\· Urnazhğını da öğretmişti. Bu saye. 

biranı~~ dinleniyor, fakat karşısndakine 
du. B ıle SOiuk almak fırsatı vermiyor. 

O 
u, Ya~ın öğrettiği kurnazlıktı. 

nun • tıdan cu ravuntta Soudel Kinge yuka-
ttna . aşağı doğru inen ve ekseriya kula
ba ıa' abct eden Svingler tutturmağa 
eld~ :ıştı. Bu yumruklar kati bir netice 

. l.fıkin ~ek kad?r çen~ye yakın dE'ğ.ildi. 
bir 1.h er selerınde bır lfihza. belkı de 
l\in~n za~ı~ bir kesri kadar kısa bir an 
dini &~zundcn herşey sıliniyor, o ken
du. ~rnutenahi bir boşlukta hissediyor. 
karsı nra birdenbire kendine geliyor, 
cııe;inında ~oudeli, onun arkasında seyir 
Sunl teşkıl ettiği zemini görüyordu. 
dii~ a~ 0 kadar kısa sürüyordu ki yere 
defas ege rneydan kalmıyordu. King her 

ıncta ç . . 
daki enesını sol omuzbaşı arka~m-
deJeın lllelceine biraz daha saklıyor, sen

So emeğe çalışıyordu. 
Udel av · ğ . l'atlarn :.nı yumru u bırkaç defa tek. 

te b ıs. h.ıngi iyice sersemletmişti. lş· 
u sırada K. 

ll'ıukao· ıng bu yeni hücum tarzına 
bir rn .. 11 ani bir müdafaa buldu. Bu öyle 
bil b' Udafaa idi ki avni zamanda muka
tunı~ ... hUcurn teşkil. ediyordu. King sol 
drnı g~nu \1lracak gibi yaparak bir a-

&erı atı'l·o ~ b'. .. k Vetile b' " r, sonra sagmın utun ·u-
ru~ ır aperkat (l) tutturu)•ordu, Yum 
ondan SOidan geleceğini zanneden Soudel 
tacıa n sakınrnak için eğiliyor ve bu sı. 
aPerk aŞa~ıdan )ııkarı doğru çıkan sağ 
harekat ıle karşılaşıyordu. lki mukabil 
darbe e~ıe tesiri bir kat daha artan bu 
htani nın ~iddetile Srıudt'I sırtiio:;tii rinıı;in 
'-.:" üstüne c;erilh·orrlu. Bunu 

King iki defa yapmı5tı. Soudcl ikinci 
nakavttan kalktığı vakit'King ani bir bo
ra gibi birdenbire onun üstüne atılmı~ 
sağlı, sollu bir yumruk yağmuru altında 
onu iplere yaslamıştı. Şimdi seyirciler 
hep ayakta ıdilcr. Var ku\"\·etlerile ba. 
ğırıyorlar. birdenbire canlanan Kingi 
alk15lıyorlardı. Lakın Soudelin kuweti 
\'C mukavemeti de fc\·kalade idi. O üze
rine inen sayuz yumruklara rağmen 

büyük bir taannüt ıle ayakta duruyor, 
bir türliı dü-:miıyordu. Hu hücum o kadar 
şiddetli olmuştu ki ringin kenarındaki 

p<ıli !erden hiri maçı durdurmak için ye
rinden bile kalkmıştı. l\ltıamafih tam bu 
sırada rla gong çalmış Ye Sourlel o:;cndeli • 
re serırlelire kii~e~inr gitm;şti. 

King sukutu ha)'ale uğramı~tı. Polis 
maçı tatil etmiş oJ:::aydı hakem bilmcc. 
burh·e hükmiiniı 0~ 1111 lrhine \'ermi~ ola
caktı. O, Soudel gıhi <şerci hmile döğüş. 
müyordu. Onun hedefi otuz h<'~ İngiliz 
lirası idi. Şi~:::H bir c!::ı!d!:::ı!:! : i · ti :-~!:::ı!~c 

Soudel kendini toparlıyacaktı. Kingin 
o kadar emeği boşa gitmişti. 

Dünya gençlığindi. Bunu ona. ta se
nelerce evvel o Billi naka\t ettiği zaman 
biri S<)ylemişti. O zaman o gençliği tem
sil ediyordu. Şimdi ise "gençlik,. karşıki 
kö;ede oturuyordu. Fih·aki King kendini 
hasmı kadar yormamıştı. Yormamı~tı a
ma o artık geçkin bir adamdı. Yarım 

saattenberi döğüşüyordu.Ostelik iki mil de 
yol yürümüştü. Kar~t!'.ındaki dinlenecek 
fakat onun mavi düğümler halinde orta. 
ya çıkan damarları bir türlü ufalmıya. 

caktı. 

On birinci ravunda ba~latan gon~ çal. 
dığı vakit Soudel ca'li bir zindeği ile ye. 

rinden fırlamış. Kinge saldırmıştı. Kin
bunun oyunun blöflerinden biri olduğu
nu pekala biliyordu. Soudctin hücumunu 
kolaylıkla !:avu~turduktan c:onra ona bir 
aperkat daha tuttımiu. Yumru~u olduğu 

' @. 

''B. .r parça et,, 
gibi çenesinin altına yiyen Soudel yere 
yuvarlanmı~. kalktığı vakit King onu 
ikinci bır yumruk sağanağına tutmuştu. 
King hasmına nefes aldırmıyor, sağlı 
sollu vuruyor, o tam düşeceği sırada 

onu bir eliyle kaldırarak öteki eliyle şid. 
detli bir yumruk daha rnruyor, onu iple 
re takıyor, yere düşmesine, orada dokuz 
saniye dinlenip kendısıne gelmesine ına. 
ni oluyordu. Artık seyirciler hep onu tcş 
ci ediyorlar: 

- Vur Tom! Yık onu Tom! diye bağı
rıyorlardı. 

l\laç bıı ka<:ırga şiddetile bitecekti. Se. 
yircilcr de bOyle bır döğlış ümit ederek 
para verip oraya gcldıklcri için memnu
ııiyetlerınden ) erlerinde duramıyorlardı. 
O ana kadar büyük bir hasislikle kU\">'e
tini ta,,arruf eden Tom ~imdi onu bol bol 
lıaıcıyor<lu. <;unkü lıu onun son ~ansıy
dı. Yavaş yavaş azalan kuweti büsbiitün 
bitmeden ne yapacaksa yapmalıydı. La. 
kin bu Soudel ne kadar ka\'i bir adamdı. 
Onda gençliğin bakir kuwet ve metaneti 
\'ardı. O muhakkak yarının büyük bok-
sörlerinden biriydi . , 

Soudel adamakıllı sersemlemişti. Lakin 
Tomun da bacakları tutulmuş, zaten sa
kat olan rl mafsalları vurduitu sıkı yum 
rukların tesirile bandajlarının içinde şiş. 
meğe başlamıştı. 1\rtık o her yumruğu 

ancak büyük bir irade kuwetile vuruyor, 
vurduğu yumruklar karşısındakinden zi
yade kendi canını yakıyordu. 

King canını dişinr. takarak iki yumruk 
salladı. Bunlardan biri hedefden biraz 

yukarı kaçm15. diğeri yerini bulmu~tu. 
Bunlar ku\n,•ctli yumruklar değildi lakin 
Soudcl i;ylc bitkindi ki onların tesirile 
yere yapıştı. Hakem onun başucunda: 

clurarak c:;1\'mağa h·ıı;brlı. I forker cıy<ığa' 

Jack Lonilon 
fırlamış. helecanla neticeyi hekleıncğe 

başlamıştı. Hakemin sesinden başka ko
ca salonda çıt bile çıkmıyordu. King tit
riyen bacaklarının üstünde güçlükle du. 
ruyor, hakemin pek uzaklardan gibi ge
len se ini dinlcmeğe çalışıyordu. Artık 

maça kazanılmış gözüyle bakıyordu. Bu 
kadar dayak yiyen bir adamın kalkması. 
na imkan yoktu. 

Yalnız "gençlik .. kalkabilirdi ve Sou
del kalktı. Yedide dizinin üstünde doğ
rulmu~. dokuzda bir eliyle yuziimi, bir 
eliyle de midcsıni kapatarak ilen doğru 
fırlamıştı. Kora kora girip biraz daha \'a
kit kazanmak istiyordu. King hakemin 
ele yarclımile ondan sıyrıldığ ıvakit arka 
arkaya ıki yumruk salladı. Artık Soudel 
onun elindeydi. ~e yapıp yapıp onu ka. 
çırmamak, ona dinlenmek, kencli!öinc gel. 
mek fınıatı 'ermemek lazımdı. Fakat 
ne yazık ki kuvveti tükenmiş, enerjisi 
kalmamıştı. Vurdu~ru yumruklar ne seri 
ne de kuvvetliydi. Soudel onların sade
mesile sallandı fakat diişmedi. King bü. 
yük bir ceht ile sendelire ~ndcl iye onu 
takip etti. Duydui;,ru şiddetli acı~·a rağ
men bir yumruk daha sallandı. Lakin ar 
tık vücudu onun değildi. Onda, yorgun-
1 uktan dumanlanmı5 \'C bir döğüş .zeka
sından başka bir şey kalmamı~tr. Çenere 
ha\·ale ettiği yumnık ancak hasmının o. 
muzuna isabet edebilmişti. Yumruğun 

daha yukarı gitmesini istemiş, lfil<in bi
tap adaleleri onun bu isteğine itaat et
memi~lerdi. Bu darbenin sar:-mtı ından 
az daha kendi i düşecekti. King kendini 
toparladıktan sonra son bir teşebbüste 

daha bulundu. Bu sefer yumruğu büsbü. 
tün boşa gitmiş. o, düşmemek için Sou
dele sarılmıştı. Artık onun işi bitmişti. 

Gün gençliğindi. Vücudunu dayadığı Su
delin hcran kuvvetlendiğini, kendine ~ ... J. 
diğini hissediyordu. Birdenbire hayata 
grleıı Sondcl onnan sıynlmış sıkı hir 

==== !C - ===>. 

yumruk savurmuştu. King yumruğun 

gelişini görmüş, onu kapatmak, bloke et. 
mek istemiş fakat sanki bir ton kurşun 
bağlanmış kadar ağır olan kolunu kal. 
dıramamış. onu yerinden adalelerile kal
dıramayınca ruhuyla kaldırmak istemiş. 
ti. Sonra eldivenli yumruk çenesine in
mi5ti. Kingin gözünde elektrik şerare5i
ne benziren bir kn·ılcrm çakmış, Ye o 

. anda her şeyi kararmı5. ruyctinden si
linmişti. 

King gözünü açtığı \'akit kendini köşe. 
sinde oturuyor buldu. Halkın sesi uzak 
bir kumsalın uğultusu gibi kulağında 

çınlıyordu. Suvanyörlerinden biric;i en. 
sesine ıslak bir sünger bastıra9.:en diğeri 
yüzüne, göğsüne su serpiyordu. Eldh en
ler ellerinden çıkarılmıştı. Soudel eğil. 

rniş onun elini sıkıyordu. Kendisini nak
avt eden bu adama karşı dargmlık duy
muyordu. O kadar ki, uzanan eli, şiş ke 

miklcrinin protesto ettiği bir işti ) akla 
sıktı. 

Tom King açlık hissediyordu. Bu, a
damın içini kemiren mutat açlık hi i 
değildi. Jçi çekiliyor gibi midesinde başla 
yan bir çarpıntı, bütün vücuduna yayılı
yordu. Soudelin ringde sallanışı gözünun 
önüne geldi. O sırada bir sıkı yumruk i
şi halletmiş olacaktı. 

Zihnini işgal eden o et parçasını yemiş 
olsaydı o nihai, kati darbeyi vurabilecek 
ve şimdi kazanmış olacaktı. Mağlubiye
tine sebeb o bir lokma etin midesinde ol. 
mayışı idi. 

Suvanyörleri onu iplerin arasından çı
karır çıkartmaz onların elinden kurtul
muş kalabalığı yararak soyunma odası

na koşmuştu. 
Tom King sokağa çıktığı vakit ci. 

vardaki lokanta ve birahanelerden dışa. 
n süzülen kuvvetli ışık gözleri kamaştır
dı. Tanıdklanndan biri ona içki ısmarla. 
mak istediyse de bir lahza tereddütten 
sonra reddederek yürümeğe başladı. 

Cebinde meteliği yoktu. Evin yolu bit
mek tükenmek bilmiyordu. Aklına, otu
rup uykusuz, maçın bitmesini bekliyen 

O.- Devamı 11 incide 
(J) Boksta aşağıdan yukarı doğru vu 

rulmı )'1tmrnk. 
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- Layır .... 
- Şatöleye mi?. 

:; Hayır .. Oraya da değil. 
tenkavel. 

lıarebe dedik; çünkü bu isyan gü :..1e 
Bazoş muharebesi adı verilmiştir. 

...---------------------------~~~------~------------------..... -manastırın kilercisiyle şarap mcmu· 
runu çağırarak birincisine her nefere 
birer dilim ekmekle karaca eti verme-

bir el arabası, kapı açılır açılmaz hemen 
içeriye alındı. 

t' - O hald~ haşmetpenahımın emirle-

d
1. nedir?. - demek istiyormuş gibi eğil. 

Bigorn Büridanla arkadaşlarının hü
cum edenlerin çokluğu karşısında ya • 
kalandığını görünce, kendisi de kaç • 

ıini, ikincisine de askerlerin bulunduğu 
avluya iki beyaz fıçı götürr;esini em
retti. 

Bir kaç muhafızın himayesinde- bulu
nan el arabası içinden iki kadın indi .. 
Bunlardan birincisi kraliçe, ikincisi 
Mabeldi. 

1, 

Rr r 
1 

a ıçe yanına sokularak alçak bir 
esle: 

ıa;7 Trcnkavel • dedi • bana ne kadar 
hlr lit oldugunuzu bilirim. Emri:n ne o· 

sa 01ıun körüıeörüne itaat c:iersiniz. 

f - Sadık bir bende ve askerim vazi-crn b • 
tıiz. Uclur. Efendimiz yalnız emredi • 

lu - İşte emrim: Herkes Marinyi, Va
&a;a ve hatta kral... Mahpusların bir fır-

ını bula k k 
Anı ra açtıklarını bileceklerdir. 

ıyor musunuz, 
'i"' .. 
Uzbaşı vaz' .. d -· . • ıyetını egıştırmeden: 

- Ev t e • madam ! . - dedi. 
- Mahpuslar nerede? :: 
- Bitişik odada. 
- Aıa' Siz d k ı . . . 1 k tideb'J' : . e as er erınızı a ara 

1 ırsınız. 

cck;' Mahpusları kim muhafaza ede. 

?vtargar. t ,_ . 
_ B 1 • masKelı adamı göstererek: 

orıı u, • dedi.. • Bu andan itibaren 
. ardan o , 
ı~p d mes ul olacak.. Kendisine 

lı·~ en emirleri verdim. 
•"tU)( d" T 

hürrn o renkavclle esrarengiz adam 
\''· ttJe eğildiler. 
ttzba"ı k ı· . . . Ada ,. ra ıçc ıle gıttıler. 

"'aaıt l~a gelince, o da Büridanla iki 
. e ı ada bul -tı. a mın undugu odaya geç-

U, Strajildt>ydu. 
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l"~Söto KENDiSiNE BiR 
IÇTJ•\1AJ ME VKI ARlYOR 

13üridanı 'k' h~al a ı ı maskeli arkadaşının 
d •ndıkl '" k arı ııırada Lansö!onun orta. 
lttu~Ybolduğunu söylemiştik. 

tör... •rebenin 'kaybedildiğini görür 
""ez :S' ' ıgorn sırra kadem bastı. Mu- l 1 

maktan başka çare görememişti. Yazık 
ki elini 'kolur.u sallıya sallıya uzaklaşa
madı. Yolda bir hayli çarpışmak mec
buriyetinde kaldı. Bir kaç damla kanı

nı, elbise ve etinden bir kaç parçayı, bir 

kaç tutam saçını, serpuşunu, sağ kula. 
ğının memesini, üç ön dişini feda etmek 
zaruretini gördü. Artık Bigornun iki 
yüzü biribirine benzemiyordu. 

Kaçtığını söylemekle, bu mert ada
mın, Büridanı bırakıp gittiğini mi an
latmak istiyoruz. Hayır, o, Büridanı bı
rakıp gitmedi. O, bunu makul bir dü
şüncenin tesiriyle yaptı. Efendisi yaka
landıktan sonra kendisinin de yakalan

masından hiç bir fayda yoktu. Kaçmak
la belki efendisine yardımda bulunabi. 
lirdi. Briki onu kurtarabilirdi. işken -
ceye maruz kalmaktan kurtaramasa bi
le son günlerinde üzüntüsünü hafiflet
miye çalışabilirdi. 

Bazoç kraliyle Galile imparatoruna 
gelince. onlar da Trcnkavelin askerleri 
tarafından dışarıya püskürtülmüşlerdi. 

Gerçi Büridanı kurtarmak için bir kaç 
hamle yapmışlardı. Fakat emeklerin 
boşuna olduğunu anlayınca kaçmışlar. 

dı. 

Lansöl~ P.arise g e 1 i n c e ev. 
vela Sen Denis sokağındaki Bü
ridanın evine uğradı. Ev sahibi madam 
ı;:ündüzleri haharat satmakla vaktini ge
çirirdi. Bigorn içeri girdiği s•rada, o, 
bir müşteriye zencefil veriyordu. 

Müşteri madama, o günkü, bir başka 
ağızdan işittiği isyanı, şehremini asker. 
lcrinin asilere hücum ederek heprlni 

kaçırdıklarını anlatıyordu, Bu mü"tcri· 
nin ifadesine göre maktullerle rr.ecruh
ların hesabı yoktu. 

Bu işi bitirerek surun Preokler tara
fına gittiği zaman harp çoktan başla
mış, harpçilerin feryatları crtalığı kap 
Jamış bulunuyordu. Manastır müdürü 
bunu seyrettiği zaman da titremişti. 

Bu titreme korkudan değil, harbetmek 
arzusunun kabarmasındandı. 

Kendisini takip eden Trenkavele: 
· - .'\h, yüzbaşım, 'Cledi .• Ben sizin, 
siz de benim yerimde olsanız, bizi hi 
maye eden o büyük Sen }ermen hakkı 
içiıı ölümü görecektiniz, bu da ..... 

O sırada koşup gelen bir rahip sözü
nü kesti ve iki kadının hemen manastıra 
girmek istediğini söyledi . 

Manastır müdürü kaşlarını çattı: 

- iki kadın mı? Per Hilarion ! Ka
dınlar ne zamandanberi manastıra ka. 
bul ediliyorlar? Acaba harp gürültüsü 
aklınızı mı oynattı. Fakat bu, bizim ü
zerimir.:ie ayni tesiri yapmadı. 

Dışarıda kökreyen Bazoşluların ses
lerinden çok, amirinin hiddetinden kor 
kan Per Hilarion kekeledi: 

- Kusurumu affediniz, cf endim. 
Bunlar öyle ka:iınlar ki, onlara adi ka. 
el n nazariyle bakamayız: Zira .. 

- Saçmalama Per Hilarion ! Kadın

ların kadınlığında şüphen mi var? 
Yoksa, deJiğim gibi, aklınızı mı boz
dunuz. Gidiniz, dua ediniz .. On iki de
fa istiğfar duası .. 

Hük dö Trenkavel, miidürün kulağı. 
na bir kaç söz söyliyerek zavallı rahi
bin mahkum olacağı dua cezasının sa
yılmasını yarıda bıraktırdı. Müdür, bu-

nun üzerine tavrını değiştirdi ve hemen 
kapıya koştu. Müteharrik köprüyü in. 
dirtti. Hendeğin öte tarafında bekliyen 

Margarit karşısında yerlere kadar 
~ğilen manastır müdürünün hürmetle
rini tebessümle karşıladı. Sonra Tren. 

ltavalc dönerek: 
- Beni söyle'.diğiniz yere götürünüz, 

dedi., 

Bir kaç dakika sonra kraliçe, Mabel, 
manastır müdürü ve Trenkavelden 
vücuda gelen grup, bütiin muharebe 
meydanının kolaylıkla seyredilebildiği 

bahçıvanın evine girmiş bulunuyorlar

dı. 

Manastırın surune bitişik olan bu e· 
vin iki kapısı vardı. Biri Preoklere, biri 
de manastıra açılıyordu. 

Kleman Mahon kraliçeyi, bizzat üst 
kata çıkarıp bahçıvan Martenin odası
na koydu ve pencereyi açtı. 

Margarit pencereden başını çıkardı. 

Mabel arkasında ölü gibi sararmış bir 
halde bekliyordu. 

Mirtiy de bu evdeydi, fakat nerede? 
Belki de bitişik odada .. 

Margarit muharebeyi seyrediyordu. 
Kral askerlerinin hezimetini gördü. 

Fakat o, bu mahşer gününde yalnız 
bir adamı arıy.crdu. Marinyi kendisini 
müdfaa ederek yavaş yavaş gerilerken 
onu gördü. Titredi. Hüzünlü gözleri 
bir meserret ışığiylc parla>dı. Çünkü 
Eüridan, Marinyiyi kendisinin bulun • 
duğu eve doğru sürüyordu. 

O sırada kraliçe, Trenkavele bazı e
mirler verdi. O da heır.en fırlayıp gitti, 

* • • 
Bundan sonrasını biliyoruz. Mabel 

kralıçcnin, Mirtiyi görmiyeccğine se

••inirken onun dışarı çıkması, merdi
venlerl:ien aşağı koşması işi değiştirdi. 
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Lüzumlu Telefonlar 
Yangın: 

. ...,. 
15 TEM:\lUMZ -1038 C:t;MA 

Hlcr!: 1357 - Cemnziyclen·el: 17 
, ............ .. ••en,..ttt b•h• 

4,41 19,40 
llalla• ntı• t•tnlı ıUtAr • •••• '-" 
2,45 12,20 16,19 19, rn 21,3s 2,21 

İstanbul lcln: 24222, lleyo~lu fçfn: 4464', Kadıköy fcln: 60020, OıkOda: 
lcln: 60G:ı!5, 

Yeşilkliy, Bakırköy, 11ehek, l'arahya, Bü) ükdere,Fenrrhnlıte, 1\ıınılılli, Eren. 
köy, Kartal, BOy{ik:ıda, ile:, heli, Hurı;aı, Kınalı, fçln: Telefon muhol.ıerc: ıııenıu. 
nını vangın derr"k k6fldlr. 

Hami tualye!ll: 22711 
Deniı • .. 36 •• 20 
Beyazıt kul esi: 2J 996. Galata yansın kulesi: 4001i0. 
Sıhhi lmdad: 440!!8. Mfiddclumumtllk: 222!!0. Emnl:,·et mni!Orlli~n: 2~382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: idaresi: Buo#lu: H783. Beşlkloş: 40938. Cihall: 2022~. Nuruoııua. 

biye: 21708. Osküdar • Kadıköy: li077S. 
Havagnıl: lstnnhul: 24378. Kaılık~y: fl0790. neyoAlu: 441\42. 

T aliai Otomobili istemek için 
Be:,·oAlu ciheti: 49084 . Belıek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: eou7. 

Denizyolları 

lstanbul acenteııaı: 22740. Karaköy: 42362. 
Pazıırtesl Toııhııııeden 16,80 Mudanya, 20 Bandırma 
S:ılı Tophaneden 9,30 lzmll, 16,30 Mudanya, 19 Karabiaa, 20 nandınna, Ga· 

laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 

Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 
lık, 18 nartın. 

Pcrş.cınhc To11hcınerlen 9,30 İzmit, 16,M Mııclıınyn, 20 Rnnıfırmn, f.nln!Adan 
12, ı-.ıırı.ı.dı.:nız, 

Cumartesi Tophaneden 14, l\turfanya, 20, nnndırmn, Sirkecirlen 15, Ayvalık, 
18, Barlın 

Pıızar Tophaneden 9, Tmroz, 90,30 lımit, G:ılıılarlan 8,30 Muılanyn, 10,30 iz. 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, -

Müzeler 
Ayasofya, ~oma • nıznns, Yunan e"erlerl ve Cinlll ltliş1<, A'-kı>rt "i\1t •• 

ınrnıçlnr, Ticaret ve Sanayi Müze-;i, Sıhhi Müze: 
rnıı mOıcler hersOn saat 10 dnıı Jli ya kadar açıktır.) 
Türk ve islim eserleri müzesi: Pıı7.:ırteslılen hnşka ht.rgnn saııt 10 ıtan 10 ya 

kadar ve Cuma 1ıünlerl 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: HergOn saat 13 den JG ya kadar açıktır, 

r"cmleket Dışı Deniz Seferleri 
Homanya vapurları: Cumartesi gOnlerl 13 de Köslenc:eye; Salı ı::Onltrf 18 ıfe 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 
tınlyan \'apurları: Cuma sünlerl saat 10 da Pire, Brenı.Jlıl, Venedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lstuyon Mıidürlü~ü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden ıaat 22 de kıılkıtr ve Anuf':adan geleni 

~ııat 7,25 te Sirkeciye muva!lolat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
~dirne postası: Hergı.io saat 8,50 de hareket eder, 19,83 de gelir. 

Anadolu hattı 
HerglJn hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 da 

Eskl~rlılr, 19,10 dıı Anknrn ekspresi, ~O de Adopn1arı. 
Hu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhlelltl Pıııartesl, C.:arşAmbıı 

•• Cuma günleri Haleb ve Mu~uıa kadar ıefer etmekteılir, 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 

• Bugün Kurtuluşta bir yangın çıktı susuzluk ' 'e rüzgAr yüzünden bütün 
o Ci\'ar büylik hir tehlike grı;irrli. 

/ 15 TEMMUZ - 1938 

\ıstanbul 

t/!,30 pltıkln dnns musikisi, 19,11 
rans, Ali KAml Akyüz (Çocuk te 
l !l,5S Borsa haherlerl, 20, saat ·~,.,,, 
vinç r:ıs:ıth:ınc inden naklen, Milı 
arknclaşları tarafından Türk mu 
(Kür,lili hicazkAr per~ev, Hüzıanı, 
20,45 ha\·a raporu, 20,48 Omer RsS' 
rul tarafından söyle\', 21 saat ayarlı 
tra, 21,30 Muzarrcr tıkar ve arlcad 
rafınd:ın Tiirk musikisi (Xeh:ıvent 
22,10 müzik ve vnr~·eıe, TcpehRŞl 

bahçesinden naklen, 22,50 soıt 

ve ertesi günün programı, 23 soa .. 

f lhan Tarus' 
Küçük hikagel• 
Doktor 
Monro'nLI 
Mektub 
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------------------------------------------------------------!llllm----Kraliçe de dışarı çıktı. Baba ile &evgili 
arasına atılan genç kızı tanıdı. 

Onu bildiğimiz gibi aldı. Yukarı çı. 

kardı ve o ıabahtanberi oturduğu kü
çük odaya kapatıldı. 

Marir.yi ile Margarit konuşmak için 

aşağıki odaya iridiler. Her ikisi de genç 
kıza sahip olmak istiyorlardı. 

Bu iki kişi ayni fikrin tcsirindeydiler 

ve bunların feci hali crada bulunan 
Mabclin mevcudiyetiyle de tamamlanı· 

yordu. 
Ayakta, hareketsiz duran ve gözleri

ni kraliçeden ayırmıyan Mabet yukan. 
ya çıkarak, Mirtiyi kapalı bulunduğu 

odadan alıp götürmeyi düşünüyordu. 

Bu düşünce ile de yavaşça merdivene 

doğruldu. Bu dakika'da Mirtiye bütün 
mevcudiyetiyle kin beslediğini duyu

yordu. Kendi ölümü bahasına bile olsa, 
kızı öldürmekte bir dakika bile tercl:i
dUt etmiyecekti. Daha ıperdivenin ilk 
basamağına ayağını koyduğu sırada 

kraliçenin: 

- Burada kal Mabet! Senden gizli 
bir §eyim yok ve sana ihtiyacım olacak .. 
dediğini işitti. 

Mabel bir an tereo:idüt etti. Merdi -
Tetıden fırlayıp çıkmak, Mirtiyi han • 
çerle öldürmek, sonra da kraliçeye: 

- Sen oğlumu öldürdün, ben de kı· 
zını .. Fit olduk 1 - diye bağırmak iste
di. 

Fakat bir nevi merak gene onu kra. 
liçenin yanına çevirdi. Kraliçe bu sıra
lda Marinyiye: 

- İ§te kızınız .. İyi bir tesadüf neti· 
cesinde bulundu. Her şeyimi bilen Ma· 

belin yanında söyliyebilirim. Mirtiy 
yalnız senin kızın değil. Benim de ..... 
Marinyi 1 Bu sözüme karşılık vere bile • 
cek misin?. 

Baıveldl cevap vermeden eğildi ve 
kraliçe devam etti: 

- Onu ıev'diğinizi biliyorum. Fakat 
ben de seviyorum. Kendisini tanrmadı-

gım ve bana göstermekten çekindiğiniz: 
zamanlar bile bir anne olmak dolayısile 
seviyordum. O .zamanlar ne kadar göz 
yaşı döktüğümü size Mabet söyliyebi • 
lir. İşte görüyorsunuz ya, kızım bütün 

fena dUşUnceler arasında zihnimi okşa
yan yüksek bir düşüncedir. O, ruhu. 
mun karanlık ve !derin 'köşelerinde göz 
yaşlarımla sulanarak yetişmiş bir çiçek
tir. Fena hareketlerimden dolayı beni 
muhakeme edecek kadınlar, o yanımda 

bulunmuş olsaydı, beni takbih ve tayibe 
mecbur oldu'kları hallerin vukua gelmi
yeceğine inanacaklardı. Buna ne der· 

. ' sın .• 

Mabel, kendisini sevindiren bu söz. 

!eri ıclıkkatle dinliyordu. Margaritin kı· 
zım çok sevmesi istediği §eylerdcndi.. 
ÇünkU onun, ondan ayrılmasından do

ğacak kederi de o nisbette fazla olacak

tı. Kraliçe bu sevgisini kendisinde na·dir 
görülen bir teessür şivesiyle söylemiş. 
ti. Belki de bunda samimiydi. Belki de 
bu teessürü kalbten geliyordu. 

Hüzünlil ve düşünceli duran Marin
yi kraliçeye verecek cevap bulamıyor -
du. Kraliçenin bu sualini ide birincisi 
gibi yalnız eğilmcklt karşıladı. 

Mabet verilecek karan büyük bir me· 
rakla bekliyordu. 

Nihayet Marinyi boğuk ve heyecan. 
lı bir sesle : 

- Madam, - dedi • Elini:ıde hem 
hakkınız, hem de kuvvetiniz var .. 

Margarit mağrur bir eda ile cevap 

verdi: 
- Kuvvet mi? Ona müracaat ettim 

mi? Eğer kuvvet kullanayıdım, eğer 

kraliçelik kuvvetimi, annelik hak'kım· 

la birleştirerek iıtimal edeydim, siz bu. 
rada bulunabilir miydiniz?. 

- Affediniz, Maritarit .. Hıklmnız: .. 
Yalnız annelik hakkınızdan bahsedelim. 
O hak, benimkinden daha bliyüktür. 

Kızımı seviyorum demeye bile lüzum 
görmem. Çünkü ve bilirsiniz ki o benim 

----------------------------~ ===ıı=~----~~~ ~------~-------hayatımdır. Bana merhamet edeceğini· 
zi, kararınızın idamıma bir hüküm 
olmıyacağım umuyorum. 

Margarit hafifçe gülümsedi. Artık 

galip olduğunu anlamııtı. 

- İsterseniz, dedi, vereceğimiz kat'; 
kararı bir hafta veya on bet gün sonra 
verelim. Siz kendiniz için en adilane o· 
lan bir hal ıekli ben de buna uygun 
gelen bir çare düşünelim .. Beraberce 
kraliçe ve başvekil gibi değil, anne ve 

baba gibi kızımızın saadetini temin ede· 
cck en salim karan verelim. Ne derai. 
niz?. 

- Kabul, fakat bu zaman içinde Mir
tiy ne olacak? Luvrda kalması mümkün 
olamaz:. 

- Evet, Luvrda kalamaz. Güllübah-
5ede <le, Mc1rinyinin konağında da ka· 
lamaz. Fedakarlıklarımızın dcrece&i 

müsavi olsun. Mirtiy bu zaman zarfın. 
da ne sizinle, ne de benimle birlikte 
'kalsın .. 

- O halde kiminle kalacak?. 
- Mabelle .. 

Mar:nyi bir an kadar goderini Ma
bt' e dikerek tetkik etti. Sonra: 

- Pek{! dedi. 

Mab: l iııtifini bozmamıştı .. Yüzünde 
en ufak bir damar bile titrememişti.. 

F akat o 'kadar sararmıştı ki hemen dil· 
§C : ek sanılırdı. 

Gözlerini kaldırdı. içinden kopan bir 
feryat dudaklarından ç&madan söndü 
ve gene içinden: 

- Allah duamı kabul etti. • dedi. 

• • * 
Bir kaç saniye ıonra Marinyi ile kra

liçe evden ayrılmış bulunuyorla~:iı. Ma 
bet yalnız kalmıştı: Fakat Marinyi ay. 
rılmazdan önce Mabelin yanına ıolcu
larak kulağına: 

- Eğer istikbalini temin ve ıervet 
sahibi olmak istersen bu gece gel ve 
beni konağımda bul.. - demişti. 

Kraliçe de ayrıca nedimesini bir kÖ. 

şeye çekeıek: 

- Bir saate kadar Mirtiyi götü11dU .. 

ğün yeri bilmeliyim. Canını kurtarnıa1' 
istersen Marinyinin haberi olmamallll' 
çalışmalısın .. 

Mabel, yalnız kalınca Mirtiyin bil .. 
lunduğu edaya çıktı. Bir müddet kal"' 
yı dinledi. içeriden hiç bir gürültü ıcl
miyordu, Kapıyı açtı. Genç kız odaJIJf 
bir köıesine çekilmi§ seuiz:ce ağlıyor • 
du. Mabet, Mirtiyin yanına gitti. O• 
muzlarına dokundu. Genç kız, titriytı' 
rek başını kaldırdı. Yavaşça: 

- Ne istiyorsunuz, madam? - di,. 
sordu. 

- Size Bliridanı nasıl kurtarabil"" 
ğiz:ıizi şöylemek isterim. Benimle bert' 
ber gelir miıin?. 

Mirtiy cevap ol:ırak ayağa 
başlığını başına geçirdi. 

Mabel: 
- Geliniz 1 • diyerek odadan çı~ 

ve Parise doğru yürümiye ba§laldıllf• 

• • • 
Kraliçe, hürmetli baş rahip ile r~ 

meclis azaları ve raihplerden bir ~ 
tarafından bahçıvanın evinden teşyi ,_ 

dilip avludnn geçme:ıden önce iki •"! 
mm kendisiyle konuşmak için bekleo

ği konu§ma odasına benzer bir Y 
bir kaç dakika durmuştu. 

Bu adamlardan biri kral muhafrS ;. 
kerleri kumandanı yüzba§ı Hük ~ 
Trenkavel, diğeri de yüzünü maskcf 
kapadığı için teşhisi pek kolay ol 

birısiydi. 

Kraliçe Trenkaveli muvaffakıyedSP1 
den detayı tebrik ettiği zaman, yUzW t 

- Madam, üç mahpusu ne yapaJdO 

diye sordu. /,.,. 
Margarit: 
- tlç mü? - dedi. ~ 
- Evet, üç .. Jan Büridan ve Uci 

mukeli adam .. Bunları nereye gö~ 
tim? Tampl'e mi?. 
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Valiriln muhakemesine aün naşlclndı 
de satıı . . ~ Bqtaratı s incide 
~Ytt 1~~ışını_n tekarrUr eylediği 30 
ıııın Çık tarıh ve 2497 sayılı kanu. 
ktrıun :.as~ beklenmiyerek her iki 
Yoluna ~k.Uınlerine göre de istimlii k 
Çok ,. gıdıldiği takdirde de nisbeten 
Si ınu c ~ bedelle Belediyeye geçme. 
linı1a.ı.:ın~~n olan mezarlık arasına is. 
leıı be · e:tlınde n·rilrr csi lazım ge. ı 
llliyece~lle ve rayice nisbet kabul et. 
\'ıye d suret te yUksek bir bedel tes. , 
1 e llnıes· ·· Si ta~ • ı otedı..nb~ri Belediye Re. , 
lllaıh~~Inda~ hususi bir himayeye ı' 
sen saı··~ld~gu i.ddia olunan ve esa. 
lçiıı ıı;:. han:darı azasından tasfiye ., 
be1cdiy ıyeye ıntikal eden bu araziyi 
den b ece Ini.!~ayaadan iki ay evvel. 
clar 01a.<:ılıyarak bir hafta ev·veline ka. 
. an nı" dırj ~ ,. Uddet zarfında Maliyet tak 

dilen v ~et komisyonunca takdir e . 
latııng:ı u Sebeple rayiç addedilmesi 
desine en. ve bedel mukabilinde uh. 
biııe b"ge~ırdiği anlaı::ılan arsa sahl. 

ır -
ll'lUstenit Inenfaat temini maksadına 
laıı ihb Olduğu sadadmda vuku bu. 
etıne.,1 ~:ı~ sıhhatine bir delil teşkil 

söyledi: 
- Memurini muhakemat kanunu. 

nun 8 inci maddesi, valiler hakkında 
verilen lüzum veya men'i muhakeme 
kararlarına alakadarlar tarafından 
ynpılacak itirazların tetkik merciini 
ve !Uzumu muhakeme kararı katileş. 
tikten sonra muhakemelerinin icra 
kılınacağı mercii göstermekten iba • 
ret mezkur kanunun 5 inci ve 6 ıncı 
maddelerinde men'i muhakeme ka. 
rarlarınm itiraz vukubulup bulmama. 
sını mutlaka muvakkat mercilerce 
resen tabi bulunduğu hakkında va. 
zeylediği mutlak sarahate ve t"bdile 
tazammun edcmiyeceğini ve şimdiye 
kadar mümasil davalar hakkında ay. 
ni şekilde muamele husule ge!mekte 
olduğu teamül halindedir. Bu içtihat 
cümlesinden bulunmasına nazaran bu 
noktaya dokunan müdafaanın reddi 
ile muhakemenin devamına karar ver. 
menizi yüksek heyetinizden dilerim. 

Bundan sonra sö~ alan avukat Ke
nnu Ömer iddia makamının içtiha. 
dına iştirak etmediğlııi söylemiştir. 

5 
-

h bıi oldu;-,,•undan, 
0 Reis, ::ı.rkadaşlnrl~· le vaziyeti mü. 

ili Srfatilu rnesel~den dolayı suçun fa. zakere ettikten sonra denılştlr ki: 
Üstund ~e Beledıyc Reisi Muhittin 

6 ag, - l\tcmurini nıuhakeınat kanunu
nun 8 inci maddesindeki itiraz yal-nı·· - Ve tna 1 

. UdUru 8.. znun ardan mezarlıklar nız oıenl muhakemeye hasredilme • 
~it eden uleYnıanın bu işte rolU, ta. ylp, ıuzum veya meni muhakemeyi 
gı eınir d~~a~eleleri amir!nden aldı. tazammun eden kararlara şamil bu-
kaı ... a ıresınde yapmaktan ibaret · ··• sına lunmasına ,.e meni muhakeme aley. 1la v ... k ve ke~1isinde esası>n emir 
b " ar · . ~ hine itiraz nıkubulduğu dahi, her 
Ulunnı ar ıtt!haz sal!hiyeti mevcut halde mafevk meclise se\'kedilece

lllektA.ll~rnasına göre iliıh ..... denil. 
"'" r ği bu kanunun mutlak sarahati ik-

Matıke. 
mı b nıe da\!ay11 bakabilir 

' ıtk :Sund anıaz mı'! 
r an son ö ~talar k ,, ra. a\•ukat Kenan mer, 
lııııın a Vazıfcmi yalnız mü\'ekki. 
d eeref r 

an ib \e hukukunu muhafaza . 
lıııde ,_a, et bilmed iğim o 'w'azife dahi 
lı l\anun ' · 
lJınaYI d un ?1uhaf azai ismetine ça. 
Uni~ i .a dahıl gördüğüm için heye. 
~e~i ~tıdaen halli icap eden bir me. 

5 lıteıııu~tmek iztirarındayım. 

tizasından olmasına göre itiraz va. 
rlt görülmemiş ,.e muhakemenin de-
v~nıına karar verilmiştir. 

Bunun üzerine Muhiddin t'stUnda
ğa tevecciih eden reis bir diyeceği 
olup olnıarlı~ını sormuştur. 

Vali mczar:ık hadisesini n 
tarihçes.ni yapıyor 

Muhiddin Üstündağ çantasını aça-
rak evrak çıkarmış ve bu evraka ba. 
karak cevap vermeğe başlamıştır. 

Üstündağ mahkemeye verdiği izaha-
lııcı \'er 5nı Muhakemat kanununun. 

~Urlar h ıncı maddelerinde bazı me. 
ecelt ...., akkında mercilerince veri. tında kendisini ve arkadaşlarını 

zarlıklar mUdilründen de sorunuz, 
kendilerine herhangi bir tesir yap. 
mış mıyım? Bunları mesuıtyetten 

kaçmak ve ortada mevcut her han
gi bir kabahati başkalarına yUklet -
mek makeadlyle söylemiyorum. Or • 
tada bir kabahat varsa paylaşmağa 
hazırım. :\faksadım şudur ki hakkı. 
mızda tahkikatı yapan müfettiş her 
ne pahasına ve her ne suretle olur
sa olsun tahkikat evrakını bizi behe-
mehal mahkemeye sürüklemek mak. 
sadlyle hazırlanırş olclnğunun aşlldlr 
bir surette görülmekte olmasıdır. 

Bunu hfldlselerin dlll \'e ,·esikalnrın 
hUkmil söylüyor. Buna saik olan 
mantıği ve vicdani telkinatın menşe. 
ini henüz anlamış değilim. Davanın 

esasntı hakkındaki maruzatım bun
dan ibarettir." 

Vali hıçl<n ı klarım zor t u ~uyor 
Üstündağ sözlerine şu cümlelerle 

nihayet ,· eı miş ve bu ifadeyi ,·erir
ken gözleri dolmuş, hıckın;;ını zor 
tutmuştur: 

"- Muhterem reis, 80 senedir, 
devlet kapısında hizmet edirorum. 
Son l 3 senelik hayatı nıenıurlyetlnı 
lslımbul gibi en dağdağalı bir yerde, 
10 sc nelleııberi valilik vazifesi de 
uhdeme me\'uu olarak geçmiştir. 

Ondan evvel iki sene kadar cumhu. 
ri;ret idnresiııln yeni teessüs etliği 

sıralarda devletin emniyeti umumi. 
ye mUdürlllğU hizınetinl ifa ettim. 
Bunun ehemmiyet ve mlişküllitını 

takdir buyurursunuz. Bütün bu im
kı1nları ancak her türlü harekatımı 
hüsnü istimal ile temine murnffak 
oldum. Hayatımın bUtün mesnedi, 
hUsııü istlmaldir. Bu suiistimal ka-
rarlyle beni hayatımın ınüstenitle. 

rlndcn malınım etmek Jstiyorlar. Bu 
teşhir elim ve ağır blr şeydir. Buzu. 
runuzdan bunun teselllslnl nlarıtk 

çıkacağımı ku\•vetle Umlt edlyo -
ru nl." 

üstundağın müteessir olduğunu 

gören reis kendisine demiştir ki: 
" - Bay Üstündağ, bir iki sual sor-

fg "'en•· 
ter itı 1 nıuhakeme kararlarının mlıhkeme huzuruna getlrmeğe saik mak istiyorum. Fakat bunun ıcın te-

t~~i be~~z edi!.l!fn, ister edilme.sin şrı. olan Zlncirllkuyu mezarlığının u • es.sUrUnüzUn geçmesini beklemek le-
~ bir t :~ .Mulkiye dairesinde üçün. zunca bir tarihceslni yapmış ve me. terim. Buyurunuz, otul'Unuz. 
g<>sterit e ıkten geçirilmesi zaruri zarlık için Maliye Vekdleti tarafın- Üstündağ reise derhal cevap ,·er· 
ci lllekte · . h · madde . ıse de bu kanunun 8 ın. dan tahsis edilen arazinin nngı se. meğe hazır olduğunu söylemiş ,.e 
bıen•i ın ~ınde valilerin lüzum veya beplerden satın alınmadığını izah P.t- kendisine sorulan suallerin ce\'ap. 
tı Şfıray~ nkernelerine karar ittiha • mlştir. Ustündağ ezcUmle demiştir larınr vermiştir. 
aıt Olduğu D:vıet MUlkiye dairesine ki: Reisin ilk suali şu olmuştur: 
tar aı gosterildikten sonra bu ka. - Bandırmalı Anastas ndında hlrl 
tetkiki eşy·hine VUkubL:acak itirazın belediyeye arzuhal vererek beledi • 
ı:n· • ura · 1Yesine . Yt Devletin heyeti umu • yenin Zlnclrlikuyu civarında bir me-
l'etiı aıt old ~ · 
~ . e vauı ugu gösterilmek su • zarlık tesis etmek istediğini ve ha-
~Urn d'erce~\h~kkında istisnai bir hU. zlncden satın alınak tcşebbUsUnde 
d Yeli ihlal 

1 rnış ve bu müstesna va. bulunduğu yerin m uhtellf sebepler-
eıaıet b 1 edecek kanunda hiç bir den belediye için lrnbllf istifade ol-
Öyte .u Untnaınıştır madı""mı gazetelerde okuduğundan 

di ıse l ta · "' 
~~e Reisi oı5 nb~lda ayrı bir Bele. bahisle gene bu araziye mUcnvir ken-

ltne t rnadıgı ve Belediye riya dtslne alt bulunan 400 dönUm .. e. ı:n~ aaııuk • .. 
ta Vdu bulun :den vezaifin valilere 
~I hkikat ev dugu ;e bu sebeple de 
tıte dairesi rakı Şurayi Devlet Mül. 
di~kla nıen~e Bevkolunarak oraca iL 
dJ gı Ve bu k muhakeme kararı veril. 
L flce hı,.. hl arar aleyhine mecrii ai. 
qaı:ı .. r 't• 
da· e h~l'eti 1 ıraz vukubulmadığı 
cı ıtesinin Vuk uınumiyenin Mülkiye 
~e derecede t u~ kararının resen ikin. 
lıı.tt.ar """· etkıke kendisini saliı.hi 
~u c.orerek f . . 
bıı lllu nıuıı k u ak bır ekseriyetle 
~e e. saıahiye llt· eıne kararı ittihazına 
b nın },.,, 1 Yoktu H t • . 
lr uoyı" h"Iar · e~e ı umumı • 

ler· kararın d 
1 1 sal~hıyet verdiği 

~ 1 ltıı.nunu a teza urıııu muhakeme 
ta larar1nd mueibince tahkikat baki. 
h~nın fesıı~~ Mülkiye dairesinin ka~ 
~~tne kar~;; \'erilecek lüzumu mu. 

\· 1nae"ftl ndan farkı olamaz. 
Ctdj,ı; . '4«1 eyh .. 1k. 

htı:ı 6 1 ntenı mu ıye dairesinin 
~ll~ itiraz vtnuhakeme kararı alcy. 
~a ı~et etnı · ukubulmamnkla kesbi 

tar1 ış ve hey t · 
l:tıu. hlzatih" e 1 umunıiyenin 
haı~ Olduğundı keenlemyeltün bulun 

"'Clll arı ·j il -
ltıu at ltn J e memurini mu. 
t~~ b nce ~~~~~un 13 Uncü maddesi 
bu lldarı \'(' P '''""Hımi ta kiha t ic 

rl;:ı rnahke · · 
~ \ayn b k Inenız de binnetice 

l~r •l/'ve'eınir~e Inaktan memnudur. 
Q~'· ~r>ll'ıiııt · bu cihetın hallinı di 

~lı l)• .. ır. 

~ ~Unu11 ıt 111 P'ıuıt1 
e~ed ~erine h 

bt,. ten ıı e ka eyetı hakime ıo.ıo 
~~f\ °t>1ant1 Ya dar devam eden gizli 
~o O.cııdı Ph. fktnci celse 11,10 

l\" t •ları b 

nlşllğiııde bir araziyi hazineye alta. 
razlden daha ucuz bir fiyatla satma
ğa amade olduğunu bildirmiş ve 
teklifini yapmıştır ... 

tlstündağ bu mtirncaat üzerine tet
kikler neticesinde bu yerin her ba. 
kımdan mezarlık yapmağa el\'erişll 

olduğunun anlaşıldığım söyledikten 
sonra kendisine atfolunan yolsuzluk 
ları geniş hlr tarzda izah ve tahlile 
getmlştlr. Üstündağ bu münasebet
le yeni arsanın nlnımasına dair olan 
mUzakerenln arkasına "pazarlık ko
misyonuna" diye ha,·nleden bnşlrn 

bu işte hiç bir temas \'e trtlbatr ol
madığını söylemiş, \'azlynti şöyle an. 
lntınıştır : 

"Ortada hir lrnba lrnt var sa, 
paylaşmağa hanrım!" 

- Komisyon kıymeti taltdir ve 
pazarlık yapmış, encümen satın al
ma kararı vermiş, muavinim tasdik 
etıııiştlr. Bcııiıu bn işte hiç bir fii. 
!im mesbuk değildir ki fnil sıfatını 
alayını. Şu halde olsa olsn resmi 
ınunnıel e ler hariciııtlc \"e sureti hu· 
suslyedo arkadaşlarımın kanaatleri
ne mlldahale \ ' C vlcdnnlnrına ıııües-

sır olnC'ak lıir şeyler yapmış oldu~u

ııııı n kabul e>dilnıns! zaruridir. lşt<' 

arl<adaşlnrmıın lılr kısmı benim!P 
hlı ilkte suçlu olarak huzurunuzda 
bulunuyorlar. Kendilerine sorun. 
doğrudan doğruya veya rlolayısiyle 
bu meseln haklondn rn ufak bir ınii· 

lllj A -ı·r ca~rnL.!deiunıumı· J"-mlı ~ ank • .. :; . rnrnaıta ,.o hattfı hir imarın bıılu n -
aya ezcümle şöyle muş muyum? Muavinlmden ve me

0

-

- Llk oğlu Eşref mllracaat etti. 
Siz do o gUn emltıkl mllllyeye bir 
tezkere yazmış ve hazinenin arsası
nı almıyacağız, demişsiniz. Eşrefin 

müracaatı ile emlAkl ınllllyeye yazı. 
lan tezkerenin ayni gilne tesadüf et. 
mesı kusur addediliyor. Bir de encu. 
men satın alma lşlno karar verdiği 
zaman Eşref arsaya tamamlyle ma
lik değilmiş. Arsanın 300 şu kadar 
dönümünü bu karardan 27 gUn eHel 
satın almış, Ust tarafını da şubat ye 
mart aylarında, bir kısını~ı da 1.ılr 
sene sonra satm almış. Gene kusur 
olarak deniyor ki encUmen karar \'er 
dlğl zaman Eşrefin vesikalara nıalik 
olup olmadığının aranması ldzımdı. 

Vali - Uosya buradadır. Encüme-
nln bu kararı hangi tarihler de ve ne 
şeldldc ittihaz ettiğini bilmiyorum. 
Tnsarru! hususunu tetkik ve tevsik 
etmek ferağ esnasında eml~k şubesi 
ne aittir. Tasarruf hu~ukan \'e ka
nunen tebeyyün ettiği takdirde pa. 
rnsını verir, tasarruf ederiz. Etme
diği tal;:clirue tasarruf edemeyiz. 

He ls - Şu halele \'esalk aranmıyor 
demektir. 

Vali - Hini tasarrufta emlftk şu-
besi anyor. 

Hcls - Muhaı;ebe mUdüril, riyaset 
uıalrnnıına bir ıuüzekkere yazıyor. 

Bu tezl;:erede "l<Jşrcfc parayı verece
ğiz. Yalnız arsanın tamamına muta. 
sarrıf değildir, ne yapaca~ız?" diye 
soruyor. Buııa ce,·ap olarak riyaset 
makamı bir losmınııı bir ay zarfın. 
da ferağ edileceği taahhüt edilmek-
tedir, diyor. 

Vali - Biz hu nıeznrlığı tesis et. 
ınek meclıuriyet!ııdeydik. Mali sene 
bitmek lizcre idi. 934 bütı:esine mc-
zarlık !cln tnhsisnt koymaıuıştıi:.. 

Bu parayı senesi zarfında sarfetme
mlş olsaydık, mezarlığın inşası 935 

senesine kadar teahhUr eclecektl. 
Halbuki vaziyetin buna tahammUIU 

yoktu. Maamafih bu muamelenin 
nasıl ge~Uğlnl iyice hatırlayamıyo. 
rum. 

Reis - O müselles arsa nerede i
di? 

Üstündağ bu arsanııı bulunduğu 

yeri tarif etmiştir. 
Jleis - Eşreften evvel belediye bu 

arsaları dönümünU 4 O liradan ala-
maz mıydı? 

Valf - Belecllye nerelerde bu su-
retle satılık arsalar olduğunu bile-
meı. Bu husustu tcşkl!Atı da yol\lur. 

ilci::; - O civarda aranabilirdi. 
\·aıı - Kim yapacak bu işi? Bu-

nun mcsul memuru yoktur. 
Heis - Komisyon pazarlılc yapar. 

keıı tahkik edemez miydi, Eşref bu-
nu kaça almıştı ve nereden almıştı? 

Vail - Belediye spekültısyon yap
maz. Aldanmak istemediği gibi al
dntuıak da ı~tewez. Komisyon dal
ına kanunun gösterdiği yollardan gi
der. Belediye fiyatı uygun görünce 
alır. 

Hel:s - Bu pazarlıkta komisyon 
neyi mikyas tutmuştur? 

\'ali - Usulleri vardır. Bu iş bir 
ihtisas işidir. Bir kere rayici tetkik 
eder, mevkllnln şerefine ve kıymeti
ne bakar, tahrir esasına bakar. E· 
sasen takdiri kıymet işlerinin çok 
fena olduğunu anlamış bulunuyo -
ruz. Du tecrübenin neticesidir ki ye. 
nl kanunun cıkmasına cnlıştık. Şim
di artık pazarlık me\'Zuubahts de-
ğild!r. 

Reis - Eşreften arsa alınmağa 

karar verildiği zaman o arsaya mu. 
tasarrır olup olmadığını anlamak 
em!Ak şubesine ait idi. Karardan 
evvel l.ıir kısmı, karardan sonra da 
bir kısmı alınıyor. İddia böyle. lp
tida bu cihetlerin tetkiki dUşünUlmez 
miydi? "Bunların vesikalarını ;;öre
lim!" demek yok mu? 

\'ali - Komisyon bu iş Uzerlnde 
tetkikat yaparken o adam burası ba
na aittir, dese de demese de inan
maz. Ferağ esnasında bu işler ara-
nır. 

Reis - E\'et aına, 73 liraya karar 
alınıyor. Halbuki dönUmUnU Eşref 

vasati olarak 33 liradan almıştır ve 
belediyeye 73 liraya satmıştır. 

Vali - İyice hatırlamıyorum. Tet
kik edeyim. 

neıs - Bir de belediye bir yeri ıs-
Um!Ak edeceği veya pazarlıkla satın 
alacağı zaman iş neticeleninceye ka
dar araya bir takım mutavassıtlar 

girmesin diye gizil tutarmış. Halbu
ltl bu işte işna vaki olmuş. Dunu da 
himayeye delil olarak gösteriyorlar. 

\'ali - Gazeteler bunu hnber ala
rak neşretmişler. 

Reis - lstlmll\k komJ~yonunun 

kararrnda bir de böyle bir şey var: 
"4 54 dönümlllk sahanın mezarlık Jt. 
tlhazına elverişli olduğu", bir fıkra. 
sında da "İ"liyaset makamının emri 
mahsusuna mtistenlılen Anastas cel
bedilcrek" denilmektedir. Buradaki 
emri mahsusuna fttlbadan bir hlma-
ye kastedildiği beyan olunuyor. 

Vali - .lılüze.kkere bana geliyor. 
Bunu havale ediyorum. Burada hUr-

met knsdiyle "Emri mahsusuna bl-
naen" deniyor, "havale" denmiyor. 

Reis - L\koğlu Eşrefi tauır nıısı-

nız? 

V:all - Mektep arkadaşımdır, ta-
ı:rı ını, severim, konuşuruz. 

RelG - Belediyeye siz ınl aldınız? 
Vali - Belediyeye intisabı Hay-

dnr beyin zamanında<lır. Mektep ar. 
l:adnşlarıma karşı çok ''cfakO.rım

dır. Gezerim. Kara arkadaşımdır. 

üzerimde üç, dört vazife var: Vali
yim, belediye reisiyim, Halk Partisi 
btlşlrnmyım. Spor işlerine bakarım. 
lstanbufda içinde devlet vazlfeRI ifa 
edi1cn 1000 kilsUr bina vardır. Bun
larm hepsini de tahkik ve tetkike 
imkf\n yoktur. 

lddla makamı - llk istlda Anns. 
tas tarafından veriliyor. Bu mal 
benimdir, diyor. Kendisinin muta -
sarrır olduğunu ve ucuz fiyatla sa· 
tncağını söylüyor. Daha sonra Eşref 
çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Hal. 
bukl arsa kendisine değil, Eşrefe a-
ittir. 

Vali - Vekili namına hareket edi-
yor. Elimde böyle bir arsa var-

dır, diyor. 
Reis - Makamı fddla A.naetae ar-~ 

sayı niçin kendine izafe ediyor, bu
nu nnlamak istiyor. 

Vali - Bunlar dell!ldır. 
Reis - Müselles arsa için 85 lira 

takdir edilmiş. Bu tarih ile Eşrefe 

para verildiği tarih arasında bir se
ne geçmiştir. Fiyat müruru zaman
la değişmez mi? 

Vali - Bizim aldığımız arsalarda. 
lehimize fahiş fiyat farkları Yardır. 
Biz mezarlık nrsnsını satın aldıl\tan 
sonra Emllik Bankası yanımızdakl 

bir arsasını bir bayana 124 liraya 
sattı. 

Heis - 85 lira ile 73 lira arasında 
12 lira bir fark var. Aradan birse-
ne geçtiği halde niçin nazarı itibara 
alınmıyor, yani mikyas 86 lira itti-
haz edilemez miydi?. 

Vail - Biz bu mezarlığı aldık. l\fe-
zarlık halka korku ''erir. Kimse 
g elip onun yanında oturmaz. Buna 
rağmen aldığımız gündenberi fiyat
lar daima artmaktadır. Mezarlığın 

yanıbaşmda bir parça toprak var. 
Burasını mezarlığa ilhak etmeğe 

mecburuz. Bunun metresine 25 ku
ruş kıymet takdir edildi. Halbuki 
metresini 7 kuruştan almıştık. 

Reis, A.zalara dönerek, bir soraca-
ğınız var mı? diye sormuş, Azalar: 
"Hayır" cevabını vermişlerdir. Bun
dan sonra HA.mit Oskaya sual tev
cih edilmiş vo IU.mlt ayağa kalka
rak bu işin hiç bir safhasına temas 
etmediğini, mezarlık işlerinin ken
disine alt olmadığım s5ylemlştir. 

Reis, kararn iştirak edip etmedi. 
ğlnl sorunca, HAmlt etmediğini söy-
lem iştir. 

neıs - Müfettişe verdiğiniz cevap-
ta: "Belediye mutazarrır oluyor, bu 
kanunun tatbikine imkA.n yoktur" 
diyorsunuz. 

HAmlt - Evet. 
Reis - Demek bu mezarlık işi ile 

alAkanız yoktur? 
Hamit - Hayır, kaliyen al~kam 

yoktur. 
Müteakıben dnimt enclimcn Aza-

sından İhsan Namık kendisine tev-
clh edilen suale cevaben dalma ka· 
nuna riayetkll.r bir halde hareket et
tiğini söylemiş ve encümenin kara
rını kanuna uygun bir şekilde verdi· 
ğinl ifade etmiştir. 

EncUmen Azasından Mehmet Ali 
ayni ifadede bulunmuştur. Bundan 
sonra reis HAmlde dönerek: 

- Karara iştirak etmediğinizi 

söylüyorsunuz. Ilalbuld eltmlzdekl 
bir kt'lğıtta imzanız var, demiştir. 

llt\mit, kll.ğıda bakarak, ben \·eril· 
miş bir kararın suretini tasdik et
mişim. 

Avnt Yağız, yıllardanberi çarpı • 
şnn iki gBrilş Yardır. Biri külli, esası 
olan hukukçu görllş, diğeri ldart sö
rUş, diyerek kendi görüşUnde rıza. 
nın asıl oldul';unun söylemiş ve ve. 
rilmlş olan kararın yerinde olduğu
na her zaman kani bulunacağını ifa· 
de etmiştir. 

Bundan sonra reis Suph1ye ve !3e· 
rafeddine bir diyecekleri olup olma-
dığını sormuş ve her ikisi de arka-
daşlnrının beyanatlarına tamamen 
iştirak ettlklerhıl söylemişlerdir. 

Cels~mln sonunda reis, fezleke ve 
vesikaların okunacağını, bunun için 
muhakemeye yarın devam edileceği
ni söylemiş ve muhakemeyi yarın 

saat dokuza talik etmiştir. 

''Bir parça et,, 
~ Bqtaratı 9 uncuaa 

kansı gelince ilk rastgeldiği sokak sıra
sına çöktü. Ona hakikati söylemek nak
avt olmaktan çok zor, çok daha yüz kı.. 
zartıcı idi. 

Yorgun ve asabi idi. Ellerinin acısı en 
aşağı bir hafta i~ göremiyeceğini, kaz
ma kürek tutamıyacağım hatırlatıyordu. 
Midesindeki iç bayıltıcı açlık çarpıntısı 
tahammillf ersa idi. o sem hali birden. 
bire gözlerini sulandırmı~tı. Yüzünü elle 
rile kapatarak bir çocuk gibi hüngür hün 
gür ağlamağa başladı ve ağlarken, uzak. 
dumanlı maçında Billin ağlamasını hatır 
ladı. Billin soyunma odasında neden ağ
ladığını şimdi anlıyordu. 

ÇeYiren: Efdal Nogan 
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~ • KADIKöYLULERE MUJDE 

• Kadıköy inci Gazinosunda 
1 HER AKŞAM MOKEMMEL iNCE 

KEJVIANl : DEMiR ALI. ~.· OKUYUCU 
PiYANiST : ANJEL • • . . 
COMBOŞ : BURSALI KADRi : S . . 
KANUNi : SALIM ! İ 

SAZ 

: l\·1AHı'1UT CELALEDDiN 

SOLiST BAY AN : BOYOK HiKMET 

SOLiST BAY AN : KOÇUK HiKMET 

Mükemmel Servis Ve Bol Meze İle Küçük Şişe Rakı 75, Büyük Şişe 110, Bira 55 Kuruştur. 
" ~ • ~-~./"!.. •'"' • i . . ' . ~ " . . . . ·- • ... _ . ; , • • :~.: • ·~ • .,fıl • • .. ·.i. ·._ -: . 

Otomobilinize, deniz 
motörlerinize de dün 
yaca nam kazanmış 

, ~~~~~~~~~~~~~~--~~~-

VA TA 
Markalı 

Htinıülotörleri 
kullanınız. 

AKDENiZ Mağazası, Galata Mahmudiye caddesi No. 60 .............................................. ~ 
• • 
Eğinli~~~!.~.; A~k~~~~~sin~ikka tine 1 

Telefon: 20845 " 

• Hayriye e r e 
Her hafta Cumartesi günleri Boğazda yapılan tenezzüh seferleri 

Yarınki Cumartesi günü lföprüdc ıı snnt 1·.l.30 ye 14.4:S do hoıınrlör tertl batını \'O elektrik tcnvfrat.JJll 

hnd 7•.l ve 71 ııumarnlı \'npuı-lnrımız blı·lncis'hulo en gü:rJdo hny \ 'C haynnlarclnıı teşkil olunmuş Afµ\" 
1.'URI\:A SAZ Hl~Y:ETİ, ikinc.i inde nıü ntahaJl snnatk{hfol'dan mürekkep 11 Ji1Şt Ul\: SAl.OX ,·o CAZ oıt
KES1'HASI olduğu halde kalkarak Boğazın iki sahilimlo J\:nra<lcnlz Ağzı nn Jrn<lnr seyir ,.c tcnczzUlle 
<Jc,·aııı c<lcccklcrdir. 

Gidcı·kcu ,.c Gelirken 7•1 numarnh lapur .ınnclolu ,.c 71 ıınrnnralı ,·ııpnr Ilmııcll iskelelcrino uğr_. 
yncnktır. 

Büfeler 74 numarada LOKANTACI MARUF BAY PANDELt tarafından ~e 
71 numarada Glorya pastahanesi tarafından deruhte e.dilmiştir. Fiyatlar çok ınıJ
tedildir. Azimet ve avdet tenezzüh ücreti altı saati geç.tiği halde bilet bedeli bet 
iki vapur için 75 kuruşa indirilmek suretile sayın yolcularımızın arzuları yerine ge
tirilmiştir. 1 B~~?.ı~~~~~~~ d~.~~~u!~~!~;~, ~~ı~!,niz 1 

ı~ ......................... r ............................ ~~~ 
SiRKECı istasyon AiLE BAHÇESiNDE~ 

ULUSAL MUZiK: Her akşam saat 18,5 da icray~ ahenk etmektedir. 
içki mezeyle olup gayet ehvendir -----·-

Türk ava Ku umu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10. 000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 
20.000) liralık iki :ı.det mükafat vardır ..• 

·--·--------------
Diş doktoru diyor ki: 
Kmı bir müddet "RADYOLlX,, kullan

dıktan sonrn, dişleriniz inci gibi par

ladıktan başka mikropların kiıınilcn 

matl\·oldıığunıı, zararlı s:ılra ve ifr:ı

;:ıtın kesildiğini, diş etlerindeki ilti

hapların durduğunu ve nihayet :ığzı-

111zdıı liılif bir r:ırilıa lı:ı~l:ıdığını du

y:ıc:ı!.sını7.. 

Gayel temiz - Gayet 
sıhhi - Gayet ucuz 

Her ı.:ün sahalı, öğle ,.c akşam )·emek

lerinden sonrıı ıli~Jerinizi 

Radvolin ile fırçalayınız 1 

. . . ~ . 
. . ;., / ". ~ ·"' :. . - . ;J) • : _, ~, • . 

.Piyasada Aranan• 
Meşhur bir marka yazı ve hesap 
makinelerinin satışı için bu mes
lekte mütehassıs bir memur aranı
yor. (F. K.) rumuziyle İstanbul 176 

1r LUDA-,~ 
1 GAZOZUNU 1: 

--• 1 Tercih ediniz, her yerde satılır. ~i 1 

i
l Kapsüllerine dikkat ediniz. .-İ~ 

posta kutusuna yazılması. 

lstanbul 5 inci icra memurluğımdan: - mrincı smıı Operatör _, 
.938:.156: sayı.lı dosyada hapsedilip rc- ıDr. CAFER TA YYAHI 

hın hukmune gıren ve satılmac::ma karar 
verilen 16 parçadan ibaret 43 lira kıy- Umumf cerraht .v~ si~r, dim~ estetik 
metinde hane esyası 22 Temmuz 938 cerrahısı mutehassısı 
cuma günü saat bir buçukta eşyanın bu· PARtS TIP FAKÜLTESi S. 
lunduğu Beyoğlu Tünelba~ı Şahkulu de- ASİSTANI 
ğirmen sokak 2 No. da açık arttırma su· Erkek, kadın ameliyattan, dimağ ı 
retiyle satılacaktır. Satı~ta teklif edilen estetik ''yüz,. meme, kann bunışuk-
kıymet eşyanın 111uhmnmen bedelinin luğu ve gençlik ameliyatı,. 
yüzde 75 ini bulmazsa satış tehir oluna- (Nisaiye ve do&rum mütehassısı) 
rak 29 Temmuz 938 cuma günü ayni sa· Muayene sabahlan M e c r ~ n en 
attc ve ayni mahalde ikinci arttırma 8 den 10 a kadar IJ U 
c:uretiyle satılacağından müşterilerin ma- Öğleden sonra ücretlidir. Tel 44086 
hnllindeki s:ıtı'5 memunın:ı miiracaatları , Beyoğlu. P:ırmak!rnpı. Rumeli han. l 

ilan olunur. (V.P. 23t17) Jı ---••• 

Mi 
GRiP NEZLE NEVRALJi 

BAŞ ve DiŞ 

AGRILARI ARTRiTiZM 

T. C. an ası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Banhasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lira!' 
bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dal" 
~ılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 " 2,000 " 

. 4 " 250 ,, 1,000 " 
40 " 100 ,, 4,000 ,, 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN AŞAGI D05-
't1/YEN LERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. ..,. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarİh]er• 
:'"' c-a. 1·i1°cektir. 


