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Hatay Mehmetçiğe 
Kot©ımn~ ltıı©ırr~k.~ıt 
lhl~~o rr~ oğo lfi1 o lbüıtü rr<dl ü 

Askeri heqetimizden AlbalJ Fevzi, 
ordu mümessili olarak, 

Antakqada kaldı 
Askerlerimiz bug·ün 
hududu geçmiş olacaklar 

Mareşal Fevzi 
Heyetimize 
telgrafla 

teşekkür etti 
Ankara, 3 (A.A.) - "Tebliğ,. 

Sancağın dahili ve harici emnL 
yeti hakkında 20 l\layıs 1037 ta. 
ı·ihli Sancağm g arantisi muahe. 
d csindcn mülC\ 'Cllit erkimharbL 
yo anlaşmaları, bugüıı 3 Tem • 
muz 1038 sabah saat 8 de An. 
tnkyıuln imzal anmıştır. 

Diğer taruıtan, l'ürkiye lla 
_..Devamı 12 incide 

Bugünkü sayımız 

1'6 
Sayfadır 

· tan lıleri Tel: 20335 

kavuştu · 

~~~~~~~~~ -----------------~~~~--..___....;..;...---:..~~--~·-

Antall)'trda 'Atafıirknn resimlerne dona tı lan dükkanlardan biri 

~C§l~V~lkü 0 
Atatürk tarafından 

kabul edildi 

\ 
Macar kralhğı 

DUk dlJ Kente 
verlleblllr mi? 

Böyle bir teklif yapanlar 
cezalandıı ıldı 

' 

ingiltereye Karadenizde 
hava ve kara 

üsleri verilecek mi ? 
Ecnebi gazetelerinde çıkan haberlere JeÖre 

Köstencede ve istanbul cıva
rında 200 zer tayyarelik üsler 

_ kurulacakmış 
Şef in direktiflerini alan Başvekil 

bugünlerde Ankaıaga dönecek ' ·lnglllerede Halkan l>evletlerlne iktisadi 
yardım şekillerini tesblt edecek bir komtel 

işe başladı 

. 

Macar kralı olması teklif edilen Dii.'. ı 

Düşes Of Kent 

Bnşt'ckil dı"in Sat•arona yatma gitmcll iizcrc Ilaydarpaşadan 

Budapcşte, 4 (A.A.) - Macaristan 
krallığının Dük de Kente verilmesini 
telkin eden haftalık politika gazetesi, 
dahiliye nezaret inin, e:nriyle 60 gün in
tişardan menedilmiştir. (Dük dö Kent 
İngiliz kralının küçük kadeşidir.) 

motöre bindiği sırada _.. Yazısı 4 üncüde italyan 
Harp Japonyayı Genelkurmay 

• başkanı 
ıkflsaden mahvediyor l)Un akşam . Herllne 
. gittı 
ımparator bı·ıe şahsan tasarruf 1 Bc~li·"· 4 <A.A.) -: 1~aıyaerkanıhar.bi· 

ye reısı general Parıanı Almanya erkanı 

Yapma v 1 ı •• mlu go•• rdü harbiye reisi Von Brantiç tarafından Q UZU vuku bulan davet üzerine dün aksam Ber 
~ l"a:ısı 12 incide line gitmiştir. General Bertin civarındaki 

muhtelif askeri tesisatı teftiş edecektir. 

İngiltereye Karadenizde bir deniz üssü si de Budapeştcden aldığı şu haberi n* 
verileceğine dair bir l taJyan gazetesinin retmektedir:. 
yazdığı haberi bir iki gün evvel naklet- ''Esti Ujsa_g,, gazetesi Belgradda çıkan 
miştik. Bu mealde haberler bazı ecnebi "Politika,.nın Londradan aldığı bir ha. 
~azetelerinde devam etmektedir. beri naklediybr. Buna göre eski Rumen 

r.C'ne italyanca "11 Mcssaccero .. gazete-

Pek yakında Haberde 
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Vış sit/astı 
lngiitere impa
ratorluğunun 

sırları 
Her devlet askeri hazırlıklarına ait ma

lfunatı büyük bir kıskançlıkla gfali tutar. 
Bu, bilhassa Almanya ve ltalya gibi o. 
toriter devletler hakkında doğnıdur. Ger. 
~i Musolini bazan rakiplerini korkutmak 
için İtalyanın askeri kuvvetinden bahse
der. Hitler de Almanyanm her ihtimale 
karşı hazırlıklı olduğunu söyler. Fakat 
bu sözler bir takım jeneralitelerden iba. 
rettir. . 

Almanyanm kaç tayyaresi vardır? ltal· 
ya Akdenizde hangi adalan, kaçar pusluk 
toplarla tahkim etmiştir? Bunlar her iki 
devlet tarafından da harp esran telfildd 
edilmektedir. Hatta İtalya ıle Almanra. 
birkaç senedenberi, asken almanaklanna 
hava kuvvetleri hakkında hiçbir rakam 
kaydetmemektedirler. 
Diğer taraftan demokrat memleketle

rin hükOmetleri, deniz, hava ve kara kuv 
vetleri hakkında statistikler ne§rettikleri 
gibi, bu memleketlerin askeri hazırlıkları 
etrafında parlamentolarda serbest milza. 
kereler yapılmaktadır. Bu müzakerelerin 
;en dikkate lftyık olanı, geçenlerde lngi. 
liz Avam Kamarasında yapılmrstı. ırn. 
kfunetin hava siU\hlan programını tatbik 
yolundaki ihmali tenkiı1 edilirken, tngiL 
.terenin Almanyadan pek geri olduğu. 
Öört sene sonra da daha geri olacağı ba· 
ZJ muhalif mebuslar taraf ındnn iddia edil 

miş ~ 9u ve5:ile~ birçok rakamlar da ileri 
atılmı;ur. lngiltere hava silfillları hakkın 
öa bu yolda açık müzakere yaprlmasrnrn • onüne geçmiyen hükUmet, bu defa par-
lamento azasından biri hakkında tedbir 
almıya karar vermiştir. lngilterede par. 
lanmento azalarının masuniyetleri gibi, 
nazik Ye İngiltere için çok ehemmiyetli 
sayılan bir meselenin çıkmasına sebeb 
olan hadise şudur: 
Mebu~lardan Sandys, askeri hazırlık 

pro~ramının tatbiki hakkında hükumet. 
ten istizahta bulunmak niyetinde olduğu 
nu hu~usi surette harbiye vekiline söyle
miş, ve iddiasını rakamlarla teyit etmek 
için de harbiye nazırına bu rakamlan ih 
th'Cl eden bir vesika vermiş. Mebus San. 
dys, istizahı yapmak için harbiye nazı
rının cevabını beklerkeTI, adliye nazırın
dan kendisini görmek üzere, bir davet 
almış. Nazırın yanma gittiği zaman San. 
dysden, rakamların kendisine kimin ta
rafından verildiğini söylemesi talep edil. 
miş. Bu malumatı vermediği takdirde 
devletin resmi sırlarını faşetmek cür· 
mündcn iki sene hapse mahkum olabile. 
ceği kendisine bildirilmiş. Sandrs cevap 
vermek için mühlet istiyerek meseleyi 
Avam Kamarasında bahis mevzuu etmiş 
tir. Hadise, Avam Kamarası azasının 

masuniyetleri meselesine temas ettiği 

cihetle, mebuslar müzakere esnasında 
büyük hassasiyet göstermişlerdir. Fakat 
neticede Avam Kamarası reisi, meseleyi 
çok ciddi telakki ettiğini beyan ettikten 
sonra masuniyetler komisyonuna havale 
etmiştir. 

Bu komisyon meseleyi tetkik etmek ü. 
zere iken, hadise ile iki heyet daha ala
kadar olmıya başlamıştır. Bunların bi
ri, esrarın nasıl ifşa edildiğini tetkik et· 

mek için hususi bir hükfunet komisyonu
dur. HükOmetin iddiası şudur: MalGmat 
mebusun eline geçtiğine göre, mutlaka 
buna muttali olan biri taraf mdan veril. 
miştir. Hükumet, teşrii masuniyet mese
lesiyle alfil<adar değildir. Fakat bu es. 
rann nasıl ifşa edildiğini araştırıp mey
dana çıkarmak imparatorluğun hayati 
menfaati iktizasıdır. Hükilinet bu komis.. 
yonu t!Jkil ederken, ihtiyat zabiti olan 
mebus ~andys, üniformasını giyerek. dL 
vanıharp huzuruna çıkmal. için bir davet 
daha almıştır. 

1 
Esrarengiz bir polis romanı mahiyetini 1 
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Gazetecilere koJayJrk A SiM US ucmuor: 

........... ._ .............................................. .... "Serkldoryandakf toplantı esnasında 

•• 
Olenlerin sayısı 

Şukr!l Kayanın etrafını saran bir kısım 
sazetecilerJn vazifelerini ifo hususunda 
zorluklara maruz kaldıklnrı hakkında bazı 
sözlerı.le işitmedik değil. Nitekim bu türlü 
ıJlkbcUeri ara sırn gazete sütunlarında da 
görüyoruz. İşte gazetecileri zaman zaman 

30 bine çıktı 
, üzen şey gazetcilik mesleğine ve mensup. 

lanna verilen manevi kıymet ile telifi 
mümkün olmıyan bu vazi}·ettir. Demek ki 
rejimin gazeteci tel:lkki5inl . memleketin 
milli ve idari hayatında yaymak ve yer. 
leştirmek için daha bazı tedbirlere ibliyac 
vardır. Herhalde bir taraftan Basın birliği 
kanunu ile gazeteci mesleği mensuplnrı in
zibatı hir nizam ve disiplin altına alınır, 
bu meslek mensuplarına şu veya bu şe~ 
kilde yapılabilecek yardım \'e himaye usul 
Jeri ve yolları aranırken gazeteciler lle 

Hilndistanda kolera ısalgmımn mUt. 
mig bir hıı.1 aldığını, lnglllz hUkCıme
tinin buna karaı tedbir almaktan A.. 
ciz olduğunu dUn yazmıştık. 

Bu gUn gelen haberlere göre, sal
gın gittikçe artmakta ve ölenlerin 

miktarı adeta her gün bir mislini buJ. 
maktadır. Son ooşredilen resmi ra
porda bugüne kadar ölenlerin sayısı 
30 bin olarak gösteriliyor. 

Kolera salgını üç aya yakın bir za. 
mandanheri devam etmektedir. Bil. 

hassa Hindistanın orta havalisiooe 
hastalık: bütün dehşeti ile hüküm 
sürmektedir. 

İngiliz hükumeti yeni doktorlar 
göndermeye ve tı'bbi tedbirler alma. 
ya karar vermiştir. 

Fransanın ispanyaya bor çlu 
olduğu 50 milyon lira 

Cumhuriyetçil~re mi, Frankuculara mı, verilecek? 
Dkl taraf da bu na hak iddia ed iyor 

BugUn Fransız milli bankasmda.Q 
hem Valenslya, hem de Bur-goe hU ~ 
kıimeti bizim paramızla. elli mllyonl 
lira kadar tutar bir parn istcmekte-ı 
dir. · 

Büyük bir mali ihtiIAf !;;ıkmasma. 
sebeb olan bu parayı Fransa banka· 
sı, İspanya dahili hn~bi gıkmndan 
evvel, İspanya. milli bankasına. borç
luydu. Bu para, malt muvazeneyi te• 
min için, ihtiyat akçesi altm olarak) 
1931 de Frnnsnyft. ödllnç vcrllmloti. 

O zaman mukaveleyi İspanya hü
kumeti namına., bauknnm ikinci mU· 

İngiliz ticaret filosuna i1tihak eden 
17000 ton.Juk yeni bir gemi geçen 
gün denize indirilmiş ve lngilterenin 
cenubi Afrika yüksek komiserinin 
karısı Leyli Klark tarafmdanı isim 
konulmuştur. "Dı.ıııban Kasl'' ismi ve
rilen bu gemi, motörle işlemektedir 
ve küçük seferlerde çalışacaktır. 

alan bu hadise ile bugün dört heyet meş
gul olmaktadır: 

1 - Parlamentonun te~rii masuniyet. 
ler komisyonu. 

2 - Adliye vekaleti. 
3 - Hususi hükfunet komisyonu. 
4 - Divanıharp. 

Mesele şudur: Bir mebus, kanuni ma
na~ askeri sır teşkil eden malfunatı eL 
de ettiği zaman buna nasıl muttali oldu. 
ğunu söylemiye mecbur mudur? 

Avam Kamarasının imtiyazlarına kar
şı mebuslar ötedenberi büyük bir hassa. 
siyet gösterdiklerinden, hadi·e bu muhit
te derin heyecan uyandmnıştır. Bir asır. 
danberi, parlamento İngiliz siyasi haya
tında tamamile hakim ve çok imtiyazlı 

bir yaziyettedir. Bu hakimiyeti temin 
etmek için parlamento geçmiş asrrlarda 
kral, kralın yakınları Ye Lordlar kama
rası ile mücadele etmiş \·e bunları birer 
birer mağlup etmiştir. Avam kamarası
nın imtiyazı ve sarnhiyeti bahis mevzuu 
olan her mesele daima kamaranın lehine 
halledildiğine bakılacak olursa, mesele 
bu defa da ayni şekilde neticelenmelidir. 

Fakat hadise herhalde İngiltere iç po
Htikasmın tekamül tarihi bakımından 

enteresandır. Ve biitün dünya kamoru 
tarafından yakın alaka ile takip edilmek. 
tedir. A. Ş. ESMER 

dürü olan Don Pedro Gomez imzala. 
mıştı. 

1936 da, dahili harb ba§lamadan 
bir müddet eıvvel , Gomez istifa etmiş, 
'bankanın müdürlüğüne de Don Niko· 
lau d'Olver gelmiştir. İsyan başla
dıktan sonra da Gomez Franko tara. 
fma geçmı,.tir ve bugün Burgos mer
kez bankasının müdürüdür. 

1936 da, harb başladıktan bir müd
det sonra Fransa bankası, t~pa.nya 
milli bankasına haber göndererek 
paranın hazır olduğunu ve aldırmala. 
rmı bildiriyor. 

İspanyol hükfuneti o sırada acele 
etmiş ve Fransadan alacağınr almış 
olsaydı ortaya. bu günkü mesele çık
mıyacaktı. 

Fakat general Franko Fransanın 
borcunu Valensiya. hükfımetine vere
ceğini haber alınca, derhal Parise mü. 
racaat ediyor ve bu paraya kendisi
nin hakkı olduğunu ileri sürüyor. 
Diğer taraftan da Valensiya hUkti

meti derhal parayı almak için Parise 
adam göndermek üzeredir. 

Fakat Fransa, bu parayı hem Va. 
lensiya, hem Burgos hük'Umetine ver
meye mecbur olmaktan korkarak, i
kisine de borcunu henüz ödiyemiye. 
ccğini söylilyor. 

Cumhuriyetçi hükumet, eskiden ol· 
duğu gibi §imdi de milli bankanm. 
kendisine ait olduğunu, binaenaleyh, 
Fransanm, borcunu yine kendisine 
\'ermesi lazımge'ldiğini iddia ediyor. 
Bundan başka, Fransanm, alacakla ... 
rını aldırması için bankanın cumhu. 
riyet hükumeti müdürüne mektup 
göndermiş olması da b u paraya Va
leru:ıiya hükumetinin hakkı olduğuna 
bir delil sayılıyor. 

Frank.o hükfunetiyse, bu gün, Is -
panyol milli bankasının şubeleri b u _ 
lunan şehMerden çoğunun kendi ida-

Zenci dükkan· 
la rına girmek 
Habeşlstanda yasak 

edilmiş 
Almanyada Yahudi aleyhtarlığının tek 

rar şiddetlendiği son günlerde, İtalyan

lar da Habişeistanda buna benzer bir 
ırkçılık güdmeğe başlamışlardır. 

Romadan Taymis gazetesine bildiril
diğine göre, çıkarılan bir kararname ile, 

beyaz ırktan olanların Habeş dükkanla. 
rmda yiyip içmeleri yasak edilmiştir. Bu 

arada, Habeşlerin işlettiği lokanta, gazi· 
no, kahve gibi yerlere ltalyanlar ve diğer 
ı\ vrupalılar gidemiycceklerdir. 

Yalnız. sahibi yerli olan bu gibi dük. 
kanlardan bazılarına. beyaz müşteri al. 
mak mü!'aadesi ,·erilecektir. Beyazların 

bu dükkanlara girip çıkmaları serbest o 
lacaktır. 

Söylendiğine göre. bu kararın alınma· 
smdaki gaye, Habcşistanda beyaz ırkın 
nüfuz ve imtiyazım muhafaza ve takvi. 
ye etmektir. 

resi altında bulunduğunu, binaena
leyh bankanın Franko htikfımetine a.. 
it sayılması ve Fransamn da parayı o
na vermesi !~geldiğini ileri sürü -
yor. · · · 

Bugün Pariste Valensiya ve Bur .. 
gos hükftmeti mümessilleri, Fransa' 
bankasıyla. bu hususta temasta bu• 
lunmaktadrrlar. Fransa henüz lrarartJ 
de benzemiyor. 
nı vermiş değildir ve henüz vereceğe 
de benzemiyor. · 

ispanyada / tal-· 
yau taggareleri 

l .:& 
ltalynn gazeteleri. İtalyan pilotlar ida. 

sindeki İtalyan tayyarelerinin İspanya. 
da Franko hesabına olan faaliyetleri hak 
kında hergün sütunlar dolusu malı1mat 

veriyorlar. Frankoya ltalyadan yapılan 
yardım artık dahili harbin ilk zamanla. 
nndaki gibi gizli kapaklı değil, alenidir. 
Yukarıdaki resmi de ''Vere ltalia .. isimli 
bir ltalyan gazetesinden alıyoruz. Bir t. 
talyan ressamı tarafından yapılan bu re· 
simde ''Kızıl filo,, tayyareleri "İtalyan 
gönüllü tayyareleri.. tarafından kovalanı 
şı görülüyor. Yıldızlarla işaretlenmiş 

cumhuriyetçi ta~•yareleri İtalyan ressa. 
mı kaçar göstermektedir. 

Efganistanda 
Aştretlerle ordu 

('B r pışı yor 
Peşavcr'den Jngiliz gazetclerino bil

diriliyor: 

Efgan askerleri hudutta aşiretlerle çar. 
pışmaktadır. Bu çarpışmalarda Süley
man Han aşireti efradından yüz kişi ka. 
dar ölmüştür. 

.l'v1uharebe, Egfan hududundan 50 milj 
uzakta Gazni civarındaki bir erazivi ele 
geçirmek istiyen iki aşiret arasındaki ih. 

tilfiltan çıkmıştır. 

muhtetir idare miiesseseleri arasmdaki 
münasebetleri de tanzim eden ameli bir 
usul teshil etmek HlZJmdır.,, 

TAN -
insanlık hesabına 

zaferimiz A Jl.UET EMiN YALMAN ya:ıyor: 

"Türk askerinin Hatayda v.azife alınası 
iki şeyi gösteriyor. Birincisi Türk milleti
nin yalnız haklı gayeler için mücadele et
tlğiı fakat böyle bir haklı gayeye neticede 
muUaka vardığıdır. 

İkincisi de Atotürkün verdiği her sözü 
tuttuğudur. 1921 senesi sonunda Adananın 
kurtuluşu kutlanırken kara bayraklarla 
matem eden Hataylılara Atatürk kurtuluş 
vandetmişU. Halayın Türk çokluğuna ve 
bu ço'kluğun killtürüne dayanan Jstikllılirii 
ve istikrar ve emniyetini kökleştirmek va .. 
ıifesiyle Hataya girercek Türk askerleri, 
sevgili Önderimizin Hataylılara olan sö
zünün tamamı tamamına yerine getiril. 
miş bulunduğuna canlı şahit ve olameller .. 
dir.,, 

CUMHURiYET 

Denizciliğimiz A BIDIN Daver yazıyor; 

".'.\lerhum Lulli gibi, Salt gibi, Aziz gibi 
llyakaUi, titiz ve cenlllmen kaptanlar, es-

• ki gemilerle çatışhklan halde, Avrupanın 
ım zengin eeyriseTaln şlr1'eUerinfn en yeni 
v,ırpurlıu-ile rekabet edlyorlıırdı. ' l'ürk se
m ilerinin başka vapurlara nasıl tercih e. 
dildiline Mısıra gidip gelirken bizzat ş:ı. 

bit olmuştum. 
Her miJlet, sıi-f propaganda için mil-

yonlar harcnr,. Türk \•apurları, o zaman, 
Türk h:ıyrağına ve Türkün medent kabili. 
yetine en büyük propagandayı yapıyorlar
dı. 

Başta Pire ve lskenderiyc olmak Ü7.ere 
cC"ncM limanlarına, nnsıl olsa, seferler yap 
mnğa mecburuz. Bu seferleri yapacak :re
ni gemıleri vakit geçirmeden ısmarlamak 
lazımdır. Aylar, seneler geçiyor ve Türk 
vapıırlrırının vaklile yarattıkları güzel lıa_ 
vn dnljı!ıyor. DüyGk emek ve masrafla elde 
edilen şöhretin hüsblililn unutulmnmaı;ı 

için acele etmek lfızımdır. Türk '"apurla. 
rının t>rncbi limanlarına sefer yapmaları, 
hüyük turizm dııvammn rlesteklerinden 
biridir ... 

üç kadın 
tayyareci 

Sovyet Rusyado 
muvafakıyetll bir 

sefer yaptılar 
Moskova, 3 (A.A.) - 2 temmuzda aske 

ri tayyareci üsteğmen bayan Panlina 
Osipeuko, üsteğmen bayan Vera Loma. 
ko ve Naviga~ör ve teğmen bayan Mari
na Raskova, tek motörlü bir deniz tay
yaresile hiç yere inme<len Sivastopolo • 
Arkanjel seferini muvaffakiyetle tamam 
lamı5lardır. 

Tayyareciler, 2416 kilometreyi, saatte 
vasati 228 kilometre süratle, 10 saat 33 
dakikada katetmişlerdir. 

Tayyareciler, Arkanjelden Staline bir 
telgraf çekerek kendisinin vereceği diğer 
bütün kararlan ve emirleri yerine getir. 
meğe hazır olduklarını bildirmişlerdir. 

Stalin, Molotof, Voroşilof, Kalenin 
Kaganoviç. Yejov de tayyarecilere bir 
telgraf göndererek kendilerini tebrik et. 
mişlerdir. 

• * 
Los Angelos, 4 (A.A.) - Tayyareci 

J-lovard Hughes, Vişita - Kansasa gitmek 
üzere dün akşam Los Angelos tayyare 
karargahından hareket etmiştir. Tayya
reci yarın sabah N'cvyorka doğru ha. 
\"alanacak ve öğleye doğru Floyd • Ben
netl'de yere inecektir. Buradan da doğru 
Parise gidecektir 
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-:Jtavata dait 
Mektup 

- Yine Fahir ize -y AZINIZ! okumağa başlayınc~ 
şaştım, beni "yıllardanberı 

sessizce dinliyen bir okuyucu küUesi 
görmeğe, bir vaiz gibi her cümlemin 
sonunda gözleri yaşarıp göğüs g~i
ren bir imanlı cemaat vehmetmeğe a
h§mı§., bir muharrir di~e tarif edi -
yorsunuz. Şimdiki gençler ise beni 
gözleri kapalı dinlemedikleri için ateş 
PÜSkürüyormuşum. Sizin geçen sefer. 
ki yazınız bana işin iç yüzünü de. 
haddimi de bildirerek • sizin tabiri· 
nizle • rahatımı kaçınnı§ ... 4 

Fahir lz, siz beni gerçekten öyle mı 
sanıyorsunuz? yoksa o satırları sa . 
dece, kendiniziı bir ahir zaman Davu
d'u diye tasavvur etmek zevki için 
mi yazdu.ız? sakın - bu en kötü ihti~ 
mal • edebiyatçılık hevesine kapıl -
mış olmıyasınız? ... 

Okspor kliibü bu eski sporım memle kefimizde )'Cnirlmı yayılması için f<'rtip 
ettiği n:wabakaların dördiincüsiinü diin kasınıpaşada Okmeydamnda yapmıştır. 

Müsabakalara 12 sporcu girmiştir. Hakemler /brahim, Safi, Vasıf, ve Bahirdi. Mü. 

sabakalar hedefe atış ve uzun atış olmak iizere iki esas üzerinden yapılmışl!r. Mit· 

sabıklardan Adalet, Tahsin, Rüştıi, Mehmet ve lsmail bilhassa iyi dereceler almış. 
lardır. Diinkii müsabakalara iştirak cdetı ltri11 isimleri şunlardtr: 

Sadi. Mihrü11nisa, Nevzat, Adalet, Ta lısin, Besim, Riiştii, Aydın, Mehmet. Ce
lal, Beti/ ve lsmaildir. Resimlerimizde mil sabık/ar grup halinde ve otı§lar esnasında 
göriiliiyor. 

Samimi iseniz yanıldığınızı ve 
§İmdiye kadar benim yazılarımı hiç 
okumadığınız için yanıldığınıı.ı sanı. 
Yorum. Ben daima şUphe içindeyim. 
dir; nasıl olur da karşımdakilerin 
beni gözleri kapalı din1edikleri kana
atinde olabi~irim? gerçi insan kendi. 
ni hiç anlamamış, olduğu gibi değil 
de istediği gibi görmüş olabilir; fa. 
kat beni tanıyan birkaç kişiye sor
dum, onlar da bende siııin söylediği
niz halin bulunduğunu kabul etmedi. 
ler. Şaştım, şaştım ama pek de o ka. 
d~r değil; çünkli gençlerin, kendileri
~ hemen alkışlamıyan kimseleri kenı
dılerini beğenmekle ittiham etmeleri. 
ne alışkınım: arkadaşınız Zahir Sıd. 
kı da bi.l- zamanlar bana "Sayın me
galoman" diye hitab etmişti; öyle 
zannediyorum ki yanıldığım sonra· 
dan anladı. 

. ~eke.dar da alıngansınız: nahveti. 
~~z Var da izzeti.nefsiniz yok sözUn'll 
ır hakaret, bir küfUr diye karşıla· 

1_?I§Sınız. O sözümUn M demek oldu· 
gd~nu anlatmıştım: kendinizi adetl 

un va ., nın merkezi sanıyor, her yazı .. 
nın sizin istif ad eniz düşünülerek ya
zılmasını istiyorsunuz, sonra da bu 
~eınlekette kimsenin - sizin de, bi· 
zını de • kendiliginden bir şey söyle. 
rneğe cesaret etmeyip sadece Frenk
lerin dedıklerini almalarını istiyorsu
nuz. Ben: "izzeti • nefsiniz" yok der. 
ken &izi, başınızı kitablardan arasıra 
olsun kaldırıp kendi düşüncelermizi 
dinlemeğe davet etmiştim. 

Geçen seferki yazılarınızda birta
kım tcnkidler, fikirler bulunduğunu 
ve benim bunlara temas etmediği{.1l 
söylüyorsunuz. O tenkidlere istiyen 
cevab versin, bana ne? ben ancak s~ 
7.e bir mecmuayı bir den kitabı diye· 
karşılamanın doğru olmıyacağını an. 
latmak istedim. Siz, Avrupalıların 
terkibi eserlerinin tercüme edilmeaL 
ni söylüyordunuz, ben de size bir 
mecmuanın wzifesi bu olmadığını ha
tırlatmağa çalıştım. 

Bütün hrfan hamulelerini, les Nou. 
vc.ııes littcr:.a:rcs'clen, le Petit La.. 
rou.,8C'tan alan kimselerden bahsedl
Yorsunuz. Bende zannederim o kadart 
da yoktur: söylediğiniz guetenin yal. 
nız ilanlarını okurum. makalelerine 
göz gezdirdiğim pek nadirdir; h1gat 
kttabı ise lCıgat kitabıdır. elbette ara. 
sıra bakılır. 

"Kale Andre Gide'' parçasında da 
hana bir taş olduğunu farkettim: fa. 
kat alnıma gelmedi. yanımdan geçip 
gitti. Hayır, Fahir lz, haksızsınız: 
A.ndre Gide'den cümleler zikretmek 
hiçbir zaman "Kale.l'imamü,. ile mu. 
kayese edilemez; çünkü Gide bir alim 
değil, bir sanatka.rdır: şaşmaz haki
katler keşfettiğini iddia etmez, gü7.el 
şekiller yaratır, bir insan olarak 
tecrUbelerini anlatır. Bizler de onu 
zikrederken: "İşte hakikat budur, L 
nanın" demeyiz. Ders kitabı ile mec. 
mual•ı karıştırdığınız gibi ilim ile sa· 
natkar ve moralist arasında fark gö. 
7.etmiyorsunuz. 

t Altan Sunar'a söyleyin, kendisini 
ebrik ederim: bu seferki yazısında. 

>oyuna ingilizce kelime kullanmaktan. 
kurtulmuş. 

di~ibe niçi? bu gazetede cevab ver. 
g m sualıne gelince, bunun iki se-

"111 -..: 1 - ltllOft'da cevab vermi. 
'9ceğfm. arkadaşlarımın ne niyette 
~l~uktnını da bilmiyorum. 2 - Ge. 
~ d 1n8an'dan, gerek Gençlik'd.en, 

n eli'k bir Jta7.etede bahsetmek fır~ 

~ IE IHI ii lrt ID IE VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE l T IE 
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P.aj mevsimi Doktorlar arasında Bir ~ramvayla 
kurbanları . . .-.k d otobus çarpıştı 

uun de iki kişi lşçılerı de ala alan ıran Bi r kadın :taralana-

bo~uldu Mühim bir mesele ra::. hastahaneye 
Dün senenin en sıcak günlerinden 1 kaldırıldı 

biri olmasından hemen bütün .. lst~n- ı e ı·rkaç fabrikanın doktorlugv unu 
bul halkını deniz kıyılarına dokmuş-

tü. Bu arada maalesef gene feci bo. bir doktor üzerine alabilir mi? 
ğulma hidiseleri olmuştur. 

Bunlardan biri Floryada olmuş ve 
sahilden açılan bir kızla erkek ikisi 
birden boğubnu§lardır. Kızın kuvveti 
kesi1miş ve batmağa başladığı sırada 
da. yanındaki genç kendisini kurtar· 
mağ& gelmiş, fakat kızın şuursuz ha· 
reketleri neticesinde ikisi birden su 
üzer inden kaybolmuşlardır. Sahilden 
vaziyeti gören halkın feryadı üzerine 
sandalla yetişilmi§8e de bir müddet 
sonra 8Jlcak cesetleri bulmak kabil 

olmuştur. 
Bundan başka gene Floryada Hü -

seyin isminde birisi daha boğulmak 
üzereyken güçlükle kurtarılmıştır. 

Bir kızın hastaneye kaldırılmasile 
neticelenen bir deniz kazası da gene 
Floryada olmuetur. 
Gedikpaşada oturan 18 yaşlarında 

Hayganuş dün arkadaşlarıyla birlik· 
te motörle Floryaya giderken birden
bire denize düşmüş ve motör durdu. 
rularak bir müddet uğraşıldıktan 
sonra baygın bir halde denizden çı
karılmış ve Yedikule hastanesine kal
dırılmıştır. 

-o---

Atatürk günü 
Erzurum. 3 (A. A.) - AtatürkUn 

Erzuruma ayak bastığı gUnün yıldö
nümii çok heyecanlı törenle kutlandı. 
İstanbul kapısında giriş gösterişi bü
yük bir geçit resmi yapıldı. Merasim. 
de, umum müfetti§ Tahsin Uzer, va
li tşcan, general Toydemir, Ağrı va. 
lisi. bütün subay, memur ve okullar 
katılmıştır. 

Şarbay tarafından söylenen nutuk 
sık sık alkıı;landı. 

Öğleden sonra Aziziye tabyasının 

kahramanca kurtarış yıldönümü bü
yük bir tören.1e \'e binlerce kişinin iş. 
tirakile tabyada kutlandı. 

Fener alayları yapılmaktadır. 

satını kaçırmak istemedim: hiç §ÜP

heeiz ki sizin de. bizim de ilana ihti. 
yac1mız var: gazetenizden birkaç tane 

fa.zla satılma$Jn& hizmet edebildinnse 
memnun olurum. 

Bu seferlik bu kadar. inşallah yine 
konuşuruz. 

Nurullah AT AÇ 

Şehrimizdeki doktorlar arasında mü- ı 
him bir mesele hadis olmuştur. ''Etibba 
muhadenet cemiyeti,,nin son toplantısın
da birçok gürültülere de sebeb olan bu 
meselenin akisleri şimdi devam etmekte • 

dir. 
l\lcmleketimizdc sanayi hareketleri ge 

nişledikçe ,.e fazla işçili sınai müesseseler 
kuruldukça bunların doktor bulundur
mak ihtiyacı da ötedenberi kendini gös.. 
termi:.tir. lş kanunu da - hcnüı kanu. 
nun işçinin sıhhatine ait hükümlerini 
tasrih eden niıamnameı:i çıkmamış ol
makla beraber - bu husı.ı a ait maddele. 
ri ihti\'a ettiğinden sınai müesseseler bi. 
rer doktor tedariki mecburiyetinde kal
mışlardır. Fakat birçok fabrikalar bunda 
en külfetsiz yolları tercih etmişlerdir. 

Bilha ~a şehrimizde muayyen mınta. 
katarda fabrikalar mütekasif bir halde 
bulunduğundan beş on fabrika birden 

ozmDtte 
Kimyevi mad
deler fabrikası 

Oelecek Pazer 
temel atma 

m e ras imi yapılacak 
izmit Kimya fabrikasının temel at· 

ma merasimi bizzat başvekil tarafından 
önümüzdeki pazar günü yapılacaktır. 

Merr.lcketimizin bu ilk kimya fab • 
rikasmda klor ve sud kostik istihsal o
lunacaktır, Fabrikanın istihsalatı mem
leketimizde büyük bir ihtiyacı karşıla
yacaktır. Çünkü son· seneler zarfmd:ı 
Türkiyeye 1 S0.000 lira tutan 2000 ton 
sud kostik, 100.000 liralık da 1000 ton 
kireç kbrürü ithal edilmiştir. 

Izmit fabrikası senede 2450 ton sud 
kostik istihsal edecektir. 

Fabrika için arazi istimlaki ve inşa· 
at 350.000. tesisatı da 850.000 lira tut
maktadır. Fabrikanın sermayesi de 
200.000 liradır. Bu suretle fabrika Sü
me;banka 1.400.000 liraya malolacak • 
tır. 

Tenten amca 
yaya iken ve 

şo1Förkenl 

ayni doktoru küçük ücretlerle angaje et. 
mişlerdir. Şimdi, üzerinde durulan mese
le şudur: 

Birçok sınai müeses~enin sıhhi mesuli. 
yetini omuzlarına alan hekim haddiza. 
tında bunların hiçbirisinde bulunma
makta. bulunsa dahi bu bulunuş günde 
bir iki saate inhisar etmektedir. Bunun 
haricinde vukua gelen iş kazalarından 

doğan feci neticeler şehrimizde gittikçe 
çoğalmağa başlamıştır. 

Toplantıda bu fikrin leh ve aleyhin. 
de bulunanlar şiddetli bir milnaka~ya 

girişmişlerdir. 
Mesele henüz kapanmamıştır. Sıhhiye 

vekaletinden bu hususu menedecek mü. 
eyyidclerin konulması istenecektir. 

Azgın bir at 
Hu sa bah şfşllde bir 

seyl~I Uld Urdil 
Bu sabah Şişli süvari polis ahırların

da azgın bir at bir seyisi feci bir şekil
de öldürmüştür. 

Hüseyin Süleyman her sabah olduğu 
gibi bu sabah ta ahırdaki atları tımar 
ettikten sonra bahçeye çıkarak gezdir
meğe başlamıştır. Yalnız atlardan biri 
çok huysuzdur. Hüseyin Süleyman bu
nunla meşgul olurken at birdenbire e
linden kurtulmuş ve kaçmağa başlamış· 
tır. 

Süleyman arkasından atılmış ve bir 
müddet sonra atı bahı;enin bir köşesin
de kıstırmıştır. Böylece uzun müddet 
atı kovalıyarak yorulan ve sinirlenen 
Süleyman intikam almak için de atın 

canını yakacak bir şekilde hızlıca vur
muştur. 

İşte bu ıdarbe zavallı adamın hayatına 
malolmuş ve azgın at birdenbire Sü
leymanrn karnına müthi§ bir çifte sa
vurarak yere yıkmıştır. 

Süleyman tekmenin §iddetinden bir 
iki kıvrandıktan sonra hareketsiz kal
mış ve etraftan yetişenler kendishi 
derhal Etfal hastanesine kaldırmışlar

dır. Yapılan muayenede tekmenin te· 
siriyle Hüseyin Süleymanrn !dalağının 
çatladığı ana!şılmış ve derhal yapılan 
ameliyata rağmen hayatını kurtarmak 
mümkün olamamı§tır. Adlitabig Enver 
Karan çesedi muayene ederek gömül -
mesine izin vermiştir. 

Dün gece yarıSI Harbiyede bir cto
blisle bir tramvay çarpışmışlardır. 

Maçka. Beyazıt arasında işliyen 195 
numaralı tramvay depoya gitmek üze· 

re saat yarımda, Harbiyedeki makasta 
manevra yaparken, önünden geçmek 
istiyen 3400 numaralı Şişli - Beyazıt 

otobüsüne şiddetle çarpmıştır. Müsa
deme sırasından otobüsün ön kısmı 

tamamen parçalanmış ve içint'.~ bu1u· 
nan hamile bir kadın da yaralanmıştır. 
Yaralı Etfal hastanesine kaldmlmı1' 

tahkikata başlanmıştır. 

--O--
Güzel sa notlar Ak e-

dem isinde tamir 
Guzel sanatlar akademisinde, mimart 

kıc:mı için ilave edilen kısma aıt in~at 

tamamlanmış ve akademinin etrah da 
güzel bir şekilde tanzim edilmiştir: Şim
di akademinin methal kısmının tamir 'e 
tanzimi yapılmaktadır. 

--O--
Merkez bankasına 
alınacak memurlar 

Cumhuriyet merkez bankasına yeniden 
alınacak memurlar için ağustosun dor .. 
dünde bir imtihan yapılacaktır. lmtiha. 

na lise mezunu olan ve fransızca. İngilizce 
ve almancadan birini iyice bilen gençler 
kabul edilecektir. 

--o-

lnhlsarın l zmfr şarap 
fabrikası 

inhisarlar idaresinin fzmirde yapa • 
cağı büyük ~arap fabrikasının arsası 

satın alınmıştır. Arsa Bornova yolu ü

zerindedir. Anadoluda Tuzlalarlda tet• 
kikler yapan İnhisar Tuz ve Müskirat 

tşleri Müdürü Cavid izmire de uğra· 
yarak fabrikanın inşasına ait hazırlık· 
larla meşgul clacaktır. 

Şarap satışı gittikçe arttığı için fab
rikanın bir an evvel inşasına başlana • 

cak ve kısa bir müddette tamamlanma• 
sına çalı§acaktır. 

Bu fabrika Avrupanın en büyük fab· 

rikalanndan biri olacaktır. Yılda 5,5 
milyon kilo şarap istihsal c-debilecek· 
tir. 

--o--
Kabotaj 
bayramı 
Başvekili n 

d e nizci ıere t e l 2rafı 
1 tanbul, 4 (A.A.) - Kabotajın yıldö. 

nümü müuasebetile çekilen telgraflara 
bawekilimiz tarafından aşağıdaki ce~ap.. 

~ 

la mukabele edilmiştir. 
"Kabotajın yıldönümü münasebetıle 

izhar olunan derin duygulara muhabbet· 
le te,şekkür ederim.,, 

BQJvekil 
Celal Bayar." 
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1ÇERDE: 

• Tiyolro sanatkl'ırları birliğinin dUn 
yaptığı loplontıdn seyyar tiyatro snnalkür. 
!arını bir urnya toplamak husu~undaki te
şebbüse ne şeklide :rordırn edileceği ~ö
rüşülmüştür. 

• Şehir plünına göre, Kapıılıcarşı os.rt 
ve temiz hir şekle sokulut"ak, etrafında 
seniş yollar ve mc,rdunlar açılacaktır. üs. 
küclar ve Kaclıköyüııde de aparlıman ya
pılmıyacnk, yalnız kllçük c,•Jcr buhmacak
tır. 

• Atoliirk köpdisünün temeH ''c du_ 
balarının inşaatı ilerlemeklcrlir. Köprü, 
gelecek senenin cylillllne kauar tamamla
nacak ve 29 teşrinievvel 1939 da cunılıu. 
riyel bayramı günü acılacıık tır. 

* Tnınıvay şirketi işçileri Narin vcka. 
leline nıiirncaat ederek şi rkel hükunıet~·e 
satın alındığı znmıııı h::ıkl::ırının korunma-
sını ve hu ar:ııfa, şirkete verdikleri ecza 
parnlarının ne şekilrle kull:ınılıırağının 

tesbitini istem ışler<I iı·. 

• Elektrik idaresi Icsisalın ın ıslah ve 
genişletilmesi iı;-in lelkiklerde bulunan Nıı 
fia mühcndrnlcri projeyi hazırlamak üzere 
Ankaraya gitmi5lrnlir. Proje vekillet tara. 
fından tasdik cdilılikleıı sonra rlerhııl tat
bikine haşlanılacaktır. 

~'Yerli rnnll:ır scrgisiııı..le tc~lıiı edilecek 
olan "cam adam,. ile serginin Luııo Plllkı 
Jçin icap eden malzemeyi almak üzere no. 
manyaya bir heyet gitmiştir. "Cam adanı,. 
ayı n yirml~inc k::ıdar şehrimize ı::elirilip 
tccrii!ıelcri yapılacaktır. Bu makine ücret
le ı;i:ı ;tcrilccck, yolnız lnleheden çok az bir 
para alınacaktır. 

* fi.irkkıışu feşkiliit1111n Samsun, I<on
ya '\"C Balıkcsirde de birer şubesi açılacak, 
f stanbul şubesinin faaliyeti öııümüzrleki 
'ders yılından itibaren tevsi e<lilecC'ktir. 

ı1< I<östence liınanınd:ı. ''Yekta,. ,·npuru-, , 
nu batıran Norveç bandıralı "fratiya., va. ( 
puru limanımızda bulıınduğun cfıın, halım 

vnpur sahipleri ~emiye haciz k-:ınulınası 
için ıekrar mnhkemcye mürnra'.lt etmişler 
<lir. 

"' Gillhane ha:;tnnesi profesör ve doktor 
larından mürekkep 68 kişilik bir kame 
Burs:ıya ~ilmiş ve Uludağdn bir gece ge-

DIŞARDA: .. 
• Almanya ve Polonya maarır nazırlnn 

orasında, her iki memlekette kullanılan 

IArih dersi kitaplarının yazıhşında nazarı 
dikkate nlLnncuk prensipler üzerinde bir 
anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya, tarih 
der!il kitapları objektif bir tarzda yozıln
cak ve iki milletin biribirleri ile hnrbettiği 
devrelere ai 1 olan fasıllarda, diğer tara! 
lcin tııhrildlıniz teH'ıkk i edilecek kelimeler
den levııl,ki olunacaktır. 

• Snlı günll Alınan polisi tarafından öl 
dllrUlcn Lltvanyrılı Gnntohasın cenazesine 
Kovnoda yedi bin kişi iştirak etmiştir. j 
l\Iaitezalar matem nlıimeli olmak üzere ke-

' penklcrinl knpamışlardır. Mezarın üstüne 
150 çelenk konmuşlur. Biçilir hildi~c kııy. J 

dcdilmemişlir. 1 

* İ1alyrııı ı n Bers:ıı;:lier torpido muhribi, 
m:ıre-;:ıl de nononnn huzurunda denize 1 

indirllmi5lir. 
:.r. !jicldetli hir meltem fırtınası, bütün 

Seylfııı<l ı\ rniihim hasara sebebiyet >ermiş I] 

ve şehirlerin sul:ır alıııırla k::ılmasını ve 

birçok eylerin y1~1lınıı sına sclıch olmuştur. 1 

drdiktcn .sonra dün hareket ctnıişlctdir. 1 
* Cnh·crsiledc lı i'ıliin iınlihanl:ır bitmh 

ve neticeler talebeye lıil<lirilıııiştir. l\hıh . 

telif faküllclerı}cki talebeden bir kısnıınuı 1 
bu iınlilıunlara girnıeL!iği görülmektedir. 1 

* Sirkclihayl'iycn in Hasköy fabrikasın
dn biri yolcu, diğeri araba vapuru olarak 
inş!l eılilen yeni v::ıpurlar 25 temmuzda 
cleni;ıc inrlirilcrl'ldir. 

* Gnzino ve k;ıhvelerde tavla, dama gi. 
bi oynnlurdan alınan resimlerin belediye
ye clcıTl karn rıu..,ıırıJmıştır. 
* Hiıkimlcri ıı ~ rn i terfi listesi hazırlan

mı)ttr \'C bir iki !(Üne kadar klıliğ edile- J 

cektir. j 
* krn işleri iiıcrinde ıctkikııl icin çağ . 

rılın ış oln,1 İsviçreli profesör Lcyınatı 
merıılekeline clönmiiş \' (' or:ıdıı raporunu 
lııızırlıımuyn ba5larıııştır. 

* htnnbtıl clün mevsimin en sıcak ı.tün
lerinr!cn birini ya şum ışlı r. Göl,ı;:ede hara. 
ret :rn cle receye çıkmıştır. Plajlara ve ge
zinti yerlerine gidenler fazlalnşmış. yalnız 
Sirkeci ı::arındnn 20 bin kişi bilet almış j 
tır. 

Sabun kazanında 
adam öldüren 

Mansur mahkemede 
Bundan bir ay kadar evvel Kantarcılar

da sabun fabrikasmda bekçi Şevkiyi kay. 
nar sabun kazanma atarak öldüren katil 
Mansurun muhakemesine bu sabah ağır 
cezada başiandı. 

Suçlu sorgusunda "Şevkiyi kendisi. 
nin öldürmediğini., söyledi. Dinlenen şa
hitler ise Mansurun aleyhine şahadet e
diyorlardı.Bilhassa karakolda ifadesini 
alan memurlar Mansunm itirafta bulun-

duğunu söylediler. Bunun üzerine hilim 
suçluya karakolda itiraf ettiği halde ne.. 
den sonra ink§.rda bulunduğunu sordu .. 

Mansur bu suale karşı karakolda ken
clisini döğdüklerini iddia etli. Buyüzden 
itirafta bulunduğunu ve esasen şaşkınlık 
tan ne cevap verdiğini de bilmediğini söy 
ledi. 

Mahkeme gelmiyen şahitlerin çağnl

masr için başka güne ka1dr . 

Hitler yeni bir 
"mücadelem,,· yazıyor 

Bunda Avrupayi iki nüfuz 
mıntakasına ayırmaktaymJş 

İngilizce Deyli Herald gazetesi "Hit

ler yeni bir İncil yazıyor,, başlığı altrn· 

da neşrettiği bir haberde şöyle diyor: 

Hitler, Nazilerin İncili olan "Müca

delem,, kitabmm yerini alacak yeni bir 
kitabı bitirmek üzeredir. Bu kitap Al-

manyada ve bütün Avrupada milyon -

larca basılarak neşredilecektir. 

Bu kitapta Hitler bir nevi yeni din 

ortaya koymaktadır. Bu din bütün şi

mal ırkı milletlerini ortaya toplayacak, 
bunların da ruhani banisi bizzat Hit
ler olacaktır. 

Kitabın mühim siyasi hedefleri de 

vardır. Çünkü, Avrupayı İtalya ile Al

manya arasında iki nüfuz mmtakasma 
ayırmaktadır. 

Bütün diğer Avrupa memleketleri 

biri latinlerin, diğer şimallilerin lider: 

olan bu iki memlekete tabi olacaklar
dır. 

hında söylediği şekilde, tahakkuk et· 
miş olduğunu düşünerek yazmağa b%
lamıştır. 

Kitap çıkınca, Almanyanrn dış poli
tikasının deği§eceği tahmin ediliyor . 
On_un için kitabın neşir tarihi de dün· 
ya meseleleriyle alakadar olarak inti
hap edilecektir. 

H"ABER - :aJcsam oosta!T 

Şikayetler, temenniler: 

inşaat için 
Sokak 

kapntılmamalıdır 
Nişantaşmda, Teşvilkiyede Cami 

arkasmda Karakol sokağında 154ı 

numaralı evde oturan okuyucularr. 
mrzdan Mehmet Nuriden bir mektup 
aldık. Mektupta evinin bulunduğu. 
sokaktaki boş arsalara inı:ıaat yapıl
iığı bildirilmekte, fakat sokağın tuğ
la, kireç ve kum yığınlarından geçiL 
ınez bir hale geldiğinden şikayet olun. 
maktadır. Bu kum kilreç ve tuğla y:
r ınıarmdan kalkan toz bulutları yü
: ·inden pençereı açmak kabil olmadr. 
·) bildirilmekte ve alakadarların hiç 
lleğilse bu malzemenin sokak ortasr_ 
na yrğılmasma mani olmaları isten
mektedir. 

in hisarlardan 
\'11' arılan 

ımelenln ikr·amiyes1 

Ortaköyde Feriye inhisarlar tütün 
deposunda sektz senedenberi çalışan 

bir krsım amele işlerinden çıkarılmış 
ve kendilerine usulen ikramiye veri
leceği söylenmiştir. Fakat bu ikra _ 
miye uzadıkça uzamış, işçiler Şemsi. 
paşa grupu sicil memuru Rizaya mü
teaddid defalar başvurmuşlardrr. Fa
kat gerek bu memurdan ve gerek ida. 
renin daha yüksek amirlerinden al. 
dıkları cevab: "bugün yarın verile
cek,, den ibaret kalmıştır. Beşiktaşta 
Ortabahçcdc ve saman iskelesinde o
turan bu okuyucularımızdan Yur;uf, 
Salfilıaddin ve Babilden aldığımız birr 
mektupta vaziyet yukarda yazdığr _ 
mız şekilde anlatıldıktan sonra, ikra •. 
miye işlerinıf takip için her gün Be
şiktaştan Ortaköye, oradan da üskü
dara gitmek için mfüeımadiryen yol 
masrafı yapmak mecburiyetinde kal. 
dıklarİndan şikayet edilmektedir. A. 
lakadarların nazarı dikkatlerini çe • 
ker ve bu işçiJ.ere verilecek olan pa • 
ranın bir an evvel verilmesiınıi dile. 
t'İZ. 

Filistinin şimal ııe şark hudutları boyımca 
çevrilen bu telörgü memleketten dışarı 

kovulanların ve Arapların içeri girmeme. 
leri için yapılmıştır. Yüksek ve kalın bir 
duvar teşkil tden bıı hududu Filistin polis 
müdürü.Sir Çarls Tegarl düşünmüş ve tat 
bik etmiştir. 

Buıya bir Asya milleti sayıldığı için 
bu kaidenin haricinde kalmaktadır. 

Hitler bu kitabı, Nazi hUkt1mctinb 
euı gayelerinin, ''Mücadelem,, kita • 

llolandaaa. miistemleke7erin mfldafaasında vaıife almak üzere bir göniillii ordu 
j teşkiline başlanmıştır. Bugün bu oıdıt 1l70 wbit ve 2.9600 ne/ erdcıi mıüc,ok!.ildir. 

l
. Bunun 6000 i Avrupalı, diğer kısmı müstemlekelidir. Gönüllü ordusunun mevcudu! 
gittikçe artmaktadır. 1 
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~©ı~v~köD 
ı A.tstürk tarafından 
1 

ka.bul edildi 
Şefin direktif ierini alan Başvekil 

bugünlerde Ankaraqa dönecek 
DUn öğle üzeri Ankaradan şehrimi. 

ze geldiğin.i yazdığımız başvekil Ce
lal Bayar, Haydarpaşa nhtımmda bir 
müddet tevakkuf etmiş ve kendisini 
karşıhyanlarla ayrı ayrı görUşmüş -
tür. Bu arada Celal Bayar vazifesine 
ilaveten limanlar umum müdürlüğü
ne tayin edilen deniz ticaret müdürü 
Müfid Necdet Denizi' de tebrilk et. 
miştir. 

Fuat Ağralı bi!"müddet şehrimizde 
istirahat edecektir. 
lktısttt Ve~<ili gitti 

Birkaç gi':ndenberi şehrimi:zrleı bu... 
lunan iktısat rnkili Şak'ir Kesebir 
dün alrşamki trenle Ankaraya dön·· 
mi.iştiir. 

Nafia VekHi 
Nafia vekilimiz Ali Çetinkayanrn bu 

ay içinde b1r tetki'k seyahatin~ çık _ 
ması muhtemeldir. Ali Çetinkaya bu 

Celal Bayar, buradan Acar moti~

rüne binıere-k doğru Savarona yatma 
gitmi.ş ve Büyük Şef tarafından ka.. seıyahatinde İzmir ve Adanaya uğn· 
bul olunarak Hatay meselesi eıtra- yacak ve Sivas • Erzurum J't .. +-•··nm 
fındaki son vaziyet hakkında izahat iı;~aa trnı tetkik etmek' üzere c; •• .ı. va-
vermiş, direktiflerini almıştır. liye gidecektir. ;j 

Başvekilin Fransız anlaşmasının Ma arH Ve~dli 
parafesinde bulunmak üz.ere bu gün. Si?rd, 3 - Maarif vekili Saffet A. 
)erde Ankaraya dönmesi muhtemel - rrkan, refakatindeki zevatla beraber, 
dır. ! bugün Diyarbakrrdan ~ehrimize gel• 
Maliye Vekili geld• i miştir. 
Maliye vekili Fuat Ağralı bu sa_ \ Saffet Arıkan yarın (bugün) Bit. 

bahki trenle An.karadan şehrimize Jis ,-e Vana hareket edecek ve o ha• 
gelmiş Yali, polis müdürü ve mali er. valide Van üniversiteısi hakkında. 

kan tarafından karşılanmıştır. tetkik1erde bulunacaktır. 

Kavgada araya 
giren genç 

ağır yaralandı 
Dün akşam Yenikapıda bir gencin 

ağır yaralanmasiyle neticelenen feci bir 
hadise olmuştur: 

Langada Musalla caddesinde oturan 
Hayik nişanlısı ile dün akşam geıme
ğe çıkmış ve iki genç Küçük Langada 
Hıristonun bahçesine giderek oturmu§
lardır. Hayıkın Marya isminde bir krı 
kardeşi vardtr. Ve o da tanıdığı Halil 
isminde bir gençle tesa:düfen bahçede 
bulunmaktadır. İşte bu esnada Hayik, 
ktz kardeşini görmüş ve d,,.rbal yerin
dan fırlayarak yanında bulunan Hali
lin üzerine atılmışbr. Ayni zamanda da 
ağır sözler söy1iyerek Halile, hemşire· 
sile bir daha görüşmemesini de biMir
m.iştir. 

Halil ise bu sözlere aldırmamış ve 
Mariyanın koluna daha sıkı bir suret

te sarılmıştır. Hay.k bu vaziyete kız
mış ve hücum ederek kız kardeşini zor
la Halilden kurtarmak istemiştir. Fa
kat bu sırada Halil derhal cebir.e el at· 
msş ve tabancasını çıkarmıştır. Hayık 

tabancayı görünce işin fenaya varaca •' 
ğını anlayara'ı kaçmağa başlmışttr. Ha
lil arkasından bir kaç kurşun atmışsa 
da tutturamamıştır, :o-. 

Bu esna·da tabanca esslerine k~an 
bahçe sahibi Hıristonun oğlu Mibal 
Ha1ilin ellerini tutmak istemi§ ve ay
ni zamanda ''bu yaptığınız ayıp değil 

mi? Ya kurşun isabet etmi§ olsaydt, 
ne yapacaktımı?.,, demi~tir. Fakat 
gözleri kararmr§ olan Halil bu sefer de 
Mihale dör.müş: 

- Sana ne oluyor? Ne karışıyorsun? 
Diyerek t.:ıbancayı çevirmiş ve üç el 

ateş etmiştir. Mihal kanlar içinde yere 

yuvarlanınca, Halil de ta:bancasım ce~ 
bine koyarak kaçmağa başlamış, fakat 
yetişen polisler tarafından yakalan-

mıştır. Mihal Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştrr Sırt·ndan ve bacakların .. 

dan üç ağır yarası vardır. Müddeiumu
mi muavinlerinden Ziya hadise tahki .. 
katına başlamıştır, 

"Burada deni!e gir
mek tehlikelidir!,, 
Beled~ye sahillerin tehJikeii 

mıntakalarına böyie 
f evhalar as:ırıyor 

Belediye, yaz mevsimi gelince hal -
km her tarafta denize girmeğe başla· 
drğmı görünce, geçen sene plaj mınta
kalarında başlanan tehlikeye mani ola
cak tedbirleri almağa koyulmuştur. 

ilk iş olarak sahillerin, denize giril
mesi tehlikeli olan pis veya akıntılı o

lan veya sonunda uçurum bulunan 

Hir t\merokon 
nıüessesesl bir 

tek nlsyen arıyor: 
Şerait: Elektrik İ§iinden anlamak 
1 - İngilizce ve fransızcayı okuyup 

anhyacak kadar bilmek. 
2 - Türk olmak, askerlik vazifesini ik 

mmtakalarına sarı levhalar asılmıştır. 

Bu levhalarda "Burada denize gir
mek tehlikelidir . ., ibaresi yazılıdır. 

Denize girilmesi tehlikeli olan yer
lerde yüzülmesini ve banyo yapılma

sını polis sureti kat'iyede menedecek

tir. Fakat bunun haricindeki yerlerde 
halkın banyo yapmasına mümanaat e
dilmiyeccktir. Halkın behemehal mev· 

cut plajlarda denize girmesi mecburi· 
yeti yoktur. 

Belediye, denize girilebilecek olan 
yerlerin civarında bulunan tehlike mm· 
takalarına da küçük şamandıralar koy

durmaktadrr. 

mal etmiş bulunmak. . .,ı>OKT()R ÇIRPUT • 
3 -: Ya~r otuzu g~çkın olmamak.. 1 Cildiye ve Zü.b.reviye mütehaaa111 1 

. Talıplenn, ~skerlık, ~ektep ve ış ve- B~yoğlu Yerli Mallar Pazan 
sıkalarrnı hamılen hergun sabah 8-10 ve karşısında Posta sokağı köıesinde 
akşamlan 5.8 arası Tokatliyan otelinde Mevmenet apartrma ..•. T:I: ,3353 
43 !\numaralı dairede Bay Esen'e müra- -••••• 
caatları. • • • 
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dCaBu' den 1Adlıe ----------
Bıt yığıtte bulum demışler: 
Karayağız, ince kıvırcık bıyıldı, vapur 

dumanı camların arkasında gözleri mah· 
mur. alagrek saçın~ bizdeki adı top en
se ama, alnına dökülü bir tutam perçe. 
me şimdi ne diyorlar bilmem, tığ gıbi vü 
CUdunda terziden yeni alınmış damalı 
şık bir kostüm, elindeki ''Udarn o Ka
melya,, tercümesıni masanın üstüne koy· 
~~· Yanındaki genç, güzel, sabun köpü. 
gu kadar hafif kütür kütür tertemiz kız· 
cağua iskemle' verdi. Ceketini çıkarıp bir 
baş!\a iskemlenin üstüne attı. Bu yaz gü 
nünde, gölgede 35 dereceyı bulan bu ca
YJr cayır yanan günde çınar altı safalı o. 
lur .. Kumrular gibi başbaşa konuştular. 

Bir aralık kızcağızın ışi çıktı galiba .. 
Kalktı, esmer güzeli delikanlının yüzune 
Leylalar, Aslılar, Şirinler gibi baktı, boy 
11una sarılmamak için kimbilir kendisini 
ne zorlukla tutmu<;tu. Kulaklarımda tit. 
rek bir ses: " 

- Ben şımdı gehrım. 
Kız gitti, delikanlı. Ladam o·Kamelya

sını aÇtı. Benim de işim gücüm yok, yor 
ıunıuktan ve sıcaktan bunalmışım, göz· 
lerinı bu "Kişmiri Donjuan,,ın üzerinde 
dolaşırken bir de ne göreyim: 

lI İpek gömleğinin omuz başında bir bit.. 
ern de at gibi koşuyor kafir! Yakanın 

:tı~a giriyor, göğse iniyor, sıçrıyor, nere 
e ıse uçacak! 

Yüreğim hop etti.. Ya şimdi kız gelir. 
~ .. Sevgilisinin üstünde bu düldülü gö· 
nırse ... Bit yiğitte bulunur. yiğitte bulu
~u~ ama, zamane kızlan bu .. Olur a, yi. 
k t~ni bite feda ediverir .. iyilik damarım 
d \~rdı, her şeyi göze aldım. kalktım, 

e 1 anlının kulağına: 

~· Ornuıunuzda bir ... böcek var .. 

g~ ıye kekeledim. Donjuan omuzbaşına 
oz attı Ki . . arna : şrnıri deri pek renk vermıyor 
çab~ bıran §aşaladığmı farkettim. Ama 
kimbi .topladı, hayyancağızı bir fiskede 
,. •

1 
~ır nerelere fırlattıktan sonra ate§ 

Kesı dı: 

. ~ Basit bir böcek .•• Sizinkisi terbiy~ 
sızlıktirı .. 

Yer ayrılıp yerin dibine geçerken im
dadıma bir başkası yetişti; yakasının al. 
tından meydana çıkan bir ikincisini gös· 
tererek: 

- Ama buna. bit derler .. 
Dedim ·· .. d .. , yuru um. 

y F~krayı biraz değiştirerek nakledeyim: 
enıı;eri bir bit tutmus; 

- A!.. Bit!.. 
Demişler. 
- Yok more piredir! 
Demiş. 
- Rengi beyaz! demişler. 
- ihtiyardır! 
Dernış, 
- Sıçramıyor! 
Demişler, 

- Pabucu yok! 
?emiş de "bit yiğitte bulunur!., deme· 

tnış. 

Bu delikanlının anası. kız kardeşi yok 
lllu? O kadar yalnız, kimsesiz bir genç. 
St, iki elinin manikürlü baş parmaklan 
~~ bir biti ezecek kadar kuvvetli oldu· 
gunu da bilmiyordu. Bu vakayı ibret ol· 
SUn diye kaydediyorum. 

R . Ekrem KOÇU 

harUşşafa"aya kayıt 
ve kabul şartları 
Darüşşafakn füesi dircktbrlüAilnden: 
t-n .. rk 

1 
aruşşa a aya talebe kont muame_ 

kesl temmuzun 15 inden ağust~sıın 15 ine 
kadar devam eder "e 15 ağustosta kayıtlar 
apanır. 
2 - Kabul şartları şunlardır: 

daa - Anadan h:ıhııdan ''eye yıılnız hnhıı-
n mahrem ve muhtaç olmnk. 

ll b - Bu yıl ilk okulun dördi.lncii sınıft
ı• terfi etmiş olmak (tahsili dnha fazla o. 
anlar vc:vn g ,,.. 1 n · cı:en yıl ıııırı e Rcçmiş hulu. 
anlar boşuna ı;ıelmcıncliılirler.) 

1' c - Vıışı Ondan ıışn~ı ve on ilçten nıkıı-
1 olrnam:ık. · 

d - Bu tOrk sarlları haiz olanlar arasında 
tnüs~~~ kır?al'. imlıi, ve hesaptan yapılacak 

ka ımtıhnnını kazanmak. 
e - M" b 

eekllecek usa ~kayı kıızıınnnlar nrasında 
a - tık kur ayı boş çrkmemek. 

dtnı mllracııoııa nilhıs hilvlyel clb_ 
•mektep Jı: • hat ra arnesl. çıçek aşı kM!ırh. sıh. 

cekıır.l"ftru ve hir ve-.ikıı fotnıtrnfı ı:<-tirile. 
4 - Kayıt .. . 

etırna sunterı : Pazartesi, carşamba, 
• saat 17 Ye kadar. 

HABER - ~eam ooeıaa 

IM.Es.iEL:iEI 
···-···--... ·····-----

Türk işcisinin sayesinde 
kazandan paralar 

Elektrik Şirketleri 
büg.ü/, bir 

r·ünel Vd sabık 
·tarafından 1 ürk işcısinden 

hasislıkie esirgeniyor 

Tramvay, 

Asırlarca mem
leketin kanını e
men imtiyazlr 
şirketler Cumhu
riyet hükumeti ta
rafından teker te
ker satın alınıyor, 
daha bir kaç ay 
evvel, imtiyazlı 

şirketlerin eleba • 
şılarından Elek· 
trik Şirketi dev

lete intikal etti. 

run 30 senelik biz· 
~tinden istifade 
eden müessese 
eski §irket oldu -
ğuna ı;öre yeni 
idare bunu düşü
nemez. 

Bunu İstanbul 
Tramvay ve Tü
nel Şirketlerinin 

takip etmesi mu
hakkak. 

lstanbulun, hatta 
Türkiyenin en bü

Geçen yazlann çok sıcak bir gününde, kan ter içinde çalıtan tramvay :~çi
lerinden ikisinin, HABER fotoğrelçııı tar•fmdan, habersizce alınmıı resmi .• 

İfte böyle inca 
noktalar, şirket· 

lerin eski emek -
tarlarını hiç dü
şünmeden elleri 
ni kollarını ,aalhya 
sallıya bu memle
ketten kalkıp git
mesine müsaade 
edilmemesi lazım 

geldiğini göster
meğe kafidir. 

yük üç ecnebi şirketi olan bu idareler
ıde, binlerce Türk işçisi çalrşmaktadır. 
İçlerinde 40 - 50 senelik emektarlar, 
vazife başında sakat kalmış zavallılar 

bu şirketlerin hareketine insafsızlık 

denmez de ne denir. 

Biz bu mevzu üzerinde evvelden
beri israr ediyoruz. . Ç ü n k ü ; 
ne E 1 e k t r i k ne Tramvay, 
ne ide Tünel Şirketlerinin, Türk 
işçisinin emeğiyle, Türk milletinden 
kazandığı muazzam paralann Uzerin
de, bu kadar yakrşıksrz bir hasislik 
göstermesine tahammül edemiyoruz. 

da bulunan bu koca vatandaş kütlesi • bugün elem içindedir. 

Çünkü sırf onların, mesaisi ile Türki. 
yede bir çok milyonlar kazanmış olan 
şirketleri, şimdi hiç birinin elin on pa
ra ikramiye vermeğe lüzum görmedik
lerini açıkça ihtar etmektedirler. 

Türk işçisinin sayesinde, Türk mil • 
!etinden kazandıkları paralardan ufacık 
bir kısmını, şirketlerin kazanç mekaniz. 
masmı senelerce çevirmig emektarları
na dağıtmak, en basit bir insanlık va
zifesi değil midir?. 

Şirketlerin igletmesini eline alan 
Nafıa Vekaleti, bugün için eski memur
lan çalıştıracaktır. Fakat yeni idarenin 

Bu şirketleri idare edenler, para ka. 
zanmak için, yazın cehennemi sıcağın
da, kışın müthiş soğuklannda, günde 
12 - 14 saat canlarını çıkanrcasına ça
hştırmaktan çekinmedikleri Türk iş. 

çisine, hiç olmazsa gönül alma kabilin
den birer miktar ikramiye verilmesi lil
zumunu nasıl anlamıyorlar?. 

Zavallı Türk işçilerini, şırası alınmı§ 
üzüm posası gibi ortada bırakmağa ça
lışıyorlar. Filhakika şirketleri satın a. 

lan hükQmet, her işçiyi yerinde kul
lanmakta devam edeceğini bildiriy.cr. 

yarın bu kadroyu değiştirmek arzusunu 
göstermesi çok tabii bir şeydir. ÇünkU 

şirketi 30 sene memnun etmiş olan bir 
memur, yeni idarenin hoşuna gitmiye. 

Ama, bu işçilerin, artık işini bitirip, ce
bini doldurarak memleketten giden eski 
müesseselerinden istiyecek bir hakları 
yok mudur?. 

bilir. Ve o zaman yeni idare bu memu
ru değiştirmekte teredıdüd edemez . 

Şaşmamak kabil değil t • 
Herşey kami.n!arla; nlıamlatla; -* 

emirlerle zorlanmaz. Bazan öyle işler 
vardır ki, bunlann yapılması, yalnız ve 
yalnız basit bir insanlık ve viddan me. 
selesidir. 

Çünkü eski şirketin 30 senelik me -
muru, onun için üç beJ, günlük bir me
murdur. 

30 -40 senelik emektarlarına bile, 
küçük bir ikramiye vermeği çok gören, 

Böyle bir vaziyet karpaında, zavallı 
emektarın hali ne olacaktır. O mcmu. HABERCi 

BOır otomcbDD !kazasının 11 
soınu 

L lVERPOLde daktiloluk yapan Margrit KardUs is. 
minde bir kızcağız, bir otomobil kazası geçirmiş 

ve bu kazadan ufak bir çizik ile yakayı kurtarmıştır. Fa
kat daktilo şimdi bu kaza neticesinde koku duymak ve tad 
almak hislerini kaybettiğini iddia etmektedir. Tevsik e. 
dilmesi gayet güç bir iddia ... 

Kız kendisiyle görüşenlere: 

- Artık güzel kokulu çiçekler benim için mevcut de. 
ğil ... Sofraya oturunca da yediğim yemekler arasında hiç 
bir lezzet farkı bulmuyorum. Bütün bunlar yetmiyormuş 
gibi bu kaza yilziinden yerimden de oldum, ve meteliksiz 
kaldım! 

Demektedir. Bu hikayenin hiç beklenmedik bir sonu 
da vardır: Liverpol mahkemesi kazayı yapan şoföril, dak
tiloya 200.000 frank tazminat ödemeye mahldlm etmiştir! 

~ 
TaODsDz gazete müvezzii 
B .op Grift zavallı bir gazete müvezziidir. Geceleri 

Londrada Opera civarında gazete satar, müşteri
leri, fraklı erkekler ve suvare elbiseli kadınlardır. 

Birkaç gün evvel bir gece Bop gazetelerini satarken 
yerde parhyan bir şey görür, bu Mistres Munster'in kay. 
bettiği bir elmas gerdanhktrr. 

Bop doğru komÜ""rliğe gider ve bulduğu gerdanlığı 
teslim eder. Komiser gerdanlığı alır, Bop'm ismini ve ad. 
resini de kaydeder. 

lki gün sonra Bop'm geceleri yattığı fakirler yurdu
na bir polis gelerek komiserliğe uğramasını tebliğ eder. 
Müvezzi "acaba polis benden ne istiyor? .. diye düşüne dil
şUne karakola gider. 

Karakolda komiser kendisine müjde verir: 
- Bulduğunuz gerdanlığı sahibine verdik, kadm pek 

memnun oldu. Ve size bu hizmetiniz için 20.000 frank 
mükMat verdi. lşte paralar ... 

Bop paralarını alır, şaşkın şaşkın etrafa bakar, bir· 
denbire yere düşer ve ... 

Ve .. ÖLÜR! 

Kuduz nefesoe de 
sirayet ederi 

P ARiS Tıb akademisinde gayet nadir bir vakanın 
münakaşası yapılmıştır: 

Renlenje ve Bayyi isminde iki doktorun okudukları 

bir rapora göre iki köylU bir kış günü ormanda dolaşan 
bir kurtla karşılaşmışlardır. Kurd köylUlere yaklaşmış, 
hücum etmek istemiş, fakat anlaşılamıyan bir sebeble ka. 
çıp gitmiştir. Hayvan köylüleri ne ısırmış, ne de pençe-

lemiştir. Yalnız köylüler kurdwı kendilerine çok yaklaş. 
tığını, hayvanın sıcak nefesini yüzlerinde duyduklarını 
söylemiglerdir. Köylüler vakadan bir k!ç saat sonra has_ 
talanınışlar, kuduz arazı göstererek birkaç gün içersinde 
ölüp gitmişlerdir. 

Vakayı tetkik eden doktorlar, kuduzun köylUlere han
gi yoldan geçebileceğini araştırmışlar, hind domuzları ve 
tavşanlar Uzerfnde tecrübeler yapmışlar ve a.raştıırmala. 
rının neticesinde kuduzun nefoole de geçebileceği kanaati. 
ne varmışlardır. 

* Hazine bulaın köpek 

L. ONI?~A civarında oturan Far kar ailesinin bir kö. 
pegı var ... Çok zeld olan bu köpek, diğer köpek

lerden daha üst Un bir koklama kabiliyetine malik olduğu. 
nu da ispat etmiştir. GüııUn birinde bu hayvan geniş ara
zinin ıssız bir k-Oşesinde bir delik kazmağa ve neşeli neşe. 
1i havlamağa başlamıştır. 

Köpeğin bu hali kIT bekçilerinden birinin nazarı dik
katini celbetmiş, c;;ukur kazılmış ve içersinde epeyce mik· 
tarda elmas ve diğer kıymetli taşlar bulunmuştur. 

Bu mücevherler, geçen sene mösyö ve madam Farkar 
İngiltere kralının taç giyme merasiminde bulunmak üze. 
re Londraya gittikleri vakit çalınmış ve bütün araştırma. 
lara rağmen bulunamamıştı. O vakit aile bu mlicevherle. 
ri bulana 1000 liralık bir mUkft.fat vaadetmişti. 

Şimdi, halledilecek bir mesele orta.ya çıkıyor: 1000 in
giliz liralık müki.fat köpeğe mi aittir, yoksa kır bekçisine 
mi? 
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~anteu 
Cyle nse yaşa. 

son dennzı 
O CAGI yanası Niyazi Ahmet, 

beni nereden de o terzıye gö
türdü bilmem ki! Sanki koca lstan. 
bulda terzi kıtlığına kıran girmiş gi
bi Sirkeddeki daracık hanlardan bL 
rinin, iki kişi yanyaan zor geçebilen 
bir koridorundayız. Bizim yeni terzi 
Bay Yervant da sözüm ona o korido
run sağındaki kapkaranlık odasında 

bizim yazlık ketenlerin pantalon ü. 
tüsünli vuruyor. Niyazinin ve bazıla
rının söylediklerine göre bizim bu ye. 
ni terzinin yeri kötüymüş ama kendi
si gayet usta ve makası pek ustalık. 
lıymışl 

O. bizim pantalonu ütüliye dursun, 
koridorun bir köşesinde ufacık san
dalyeye çökmüş olan şişman karısı 

da, sanki orada sıcaktan boyuna yağ. 
ları eriyen bir dev anası, yahut ufak 
ölçüde bir balina balığı gibi parlak, 
cilalı bir ter içinde başka bir elbise
nin düğmelerini pekiştiriyor ve ha. 
tuncağız ikidebir, masa örtüsü mü o
lur, ütU bezi mi, artmış kumaş par. 
çası mı, eline ne geçerse onlara yü
zünü silerek: 

- Amanın pek yandnn sıcaktan, 
amanın bayılacağım, amanın bu sıca.IC 
başıma vuruyor benim, amanın içime 
fenalıklar geliyor! 

Diye söylenip duruyordu, ben UtU. 
den sonra yazlıkları bir daha arkama 
geçiri paynanın karşrsmda onların 

bir de ütülü halini tetkik edeceğim i· 
çin ceketsiz, kollar ve göğüs, bağır a. 
çık bir halde ayaktaynn... Yanıba
şımda da, öğle tatilinden sonra plaja. 
geç kalmış bir yahudi delikanlısı, he. 
nüz dikişi yeni bitmiş bal renkli pan
talonunun ütüsünü bekliyor. Ve dur. 
madan da söyleniyor: 

- Usta, elini çabuk tut be, senin 
yüzünden bu treni de kaçıracağız. 

Usta cevab veriyor: 
- O tren de kaçarsa sen de ondan 

sonrakiyle gidersin! 
- Ondan sonrakiyle gitmesi bir 

§ey değil ama ..• 
Usta alay ediyor: 
- O vakte kadar denime yel kal· 

ma.z değil mi? 
Lif a terzinin bayanı karışıyor: 
- Şimdi şunun vurasmda. bir deniz 

olsaydı da ben de girseydim. 
Kocası: 

- Sen akşama evde buz gibi küpe 
girersin? 

Ben: 
- Bayan küpe zor sığar? 
Usta: 
- Bizim küp büyüktür. Tam on 

dört teneke su alır! 
Işte bu aralık o iriyarı, şişman ka

dın, elindeki ceketi yere fırlatarak 
gözleri fal taşı gibi ayağa fırladı: 

- Amanın bir §eyler oluyor, kaça
lım, kaçalım! 

Bir de baktım, kaşla göz arasında. 
o sabırsız ruu.sevi delikanlıs! tezgahın 
üzeinde duran henüz ütüsüz panta.lo. 
nunu kapınca hanın merdivenlerini 
ikişer, üçer atlryarak ortadan sır ol· 
du. Onun arkasından o iriyarı, şiş • 
man kadın ayni dik merdivenlerden 
bir fıçı gibi yuvarlanmaya başladı. 

Kıranta terziyle biz hala şaşkın şaş
kın biribirimizin yüzüne bakışıyor. 
duk. Ben, önce ve bir an için, acaba 
sıcaktan hatuncağız oynattı ve plaja 
geç kalmış olan musevi delikanlısı 

bwıu çaktı da kadın boğazıma sarıl
masın! diye onun için mi önden kaç. 
tı? diyordum. Fakat birkaç saniye 
sonra, bizim üstümüzdeki katta çalı
şan ve oraya müşteri olarak gelmiş 
olan birkaç genç. kız ve kadın: 

- Hareket oluyor, zelzele oluyor! 
Diye aş~ğıya doğru hücuma başla. 

yınca artık durur muyum? ben de ya
rı çıplak kendimi sokağa dar attım. 
Biraz sonra tekrar merdivenleri çı. 

' kıp terzi odasına girdiğim zaman bi-
zim usta hem gülüyor, hem de harıl 
harıl elındeki ütüyü işletiyordu. Sor· 
dum: 

- Ne.gülüyorsun yahu? 
- O, pek sabırsız musevi delikan-

lısının elinden kurtuldum da ona gtt. 
lüyorum! 

- Nasıl kurtuldun? O, şimdi nere- · 
deyse gelip yine başına dikilir! 

- O şimdi mr gelir artık buraya! 
(Devamı 15 incide) 

Osman Cemal KAYGILI 
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Ona faydalı olacağımız birçok sahalar 
~·ar. Bunun için şöyle düşünuyoruz. Şim
di denizin üstüne ~alım, 1\ırk topçula. 
rına teslim olalım. Türkler hılkaten hain 
olmadıkları için bu esirlikte korkulacak 
bir taraf yoktur. llerde, elimize fırsat ge
çerse bu esaretin acısını çıkaracak bır ış 
yapar, teslim olmakla kirleteceğimiz is.. 
mi tekrar eski şerefli mevkiine geçirtiriz. 
Ne dersiniz? 

Zaten korku ve dehşet içinde birer 
kuru yaprak gibi. tirtir titriyen mürette
bat buna çoktan razıydılar. Onlar ilk 
mermi infilak ettiği zaman buna karar 
vermiş, fakat bunu içlerinden hiçbiri sü
variye açmağı üzerine almamıştı. Şimdi, 
bekledikleri cana minnet bildikleri tekli
fi süvarileri yapıyordu. Bunu kabul et
mernemk değil, ufacık bir noktasına bile 
itiraz etmeği kimse aklından geçirmezdi. 
Sade torpido başgediklisi Şarl Kapo,arka 

aaşlarının arasında vatanperverlik ve kah 
ramanlık örneği ile tanılan 45 lik Marsi
yah bir denizci, buna şiddetle itiraz etti. 
Süvari sözünü araladığı sırada kalın ve 
boğuk scsile mukabeleye geçti. 

- Kapiten: Sizc!en umulmıyacak bir 
hareket için bize konferans venneğe kaL 
kışmız çok tuhafıma gitti. 
Düşüncesi kıt olan mürettebat biran 

için böyle bir ihtimali düşünse o kafayı 
kopartacak el senin elin olacaktır kapi
ten. Teslim olmak!.. Bu, Fransız bahri
yesinin namusunu tehlikeye düşüren bir 
hareket!.. Bunu, hiçbirimiz bir defa ol
sun aklrmza getirmiş değiliz. Biz askeriz. 
§İanmız, icap ettii:ri zaman ölmek; fakat 
asla te8im olmamak! .. Kapiten, sizi en 
tehlikeli zamanda böyle bir hareketi dü. 
filrunüş olduğunuz için suçlu sayıyorum! 

Alfred Didiye, iri çavuşu zorlukla din
ledi. Tahammül edilmez bir itham kar
§ısmda kalıyor: madununun böyle bir 
dil kullanrc:r donanmada örneği görlilme
miş bir cüret tc~kil ediyordu. Şarl Kapo 
lakırdı arac:rnda soluk için durduğu za_ 
man onun ağzından sözü kaptı; ka~ları 
çatık. gözleri şimşekli, yüzü asık, hare
ketleri sert bir tavırla cevap verçli: 

- Arkadaşlarının arasında askeri disip 
line aykırı hareket yüzünden seni ceza_ 
}andırmam icap ediyor ... Bu sefincde her 
hareket henden e:orulur. Burada tek ha
kim vardır. O da benim. Hangi devletin 
sularında ve hangi vaziyette bulunursak 
bulunalım her şeyi ben emreder, her ku
mandayı ben veririm. 

Sen, arkada~ların, hatta benden sonra 
gelen herkes burada benim emrim altın
da bulunduğunu her dakika hatırında 
bul undurmah~m. 

Karar verdim. Teslim olacağız .. Bunu, 
senden, sizden özür dilemek mak<;adile 
mürettebatı buraya topla}ıp anlatma
dım. Yalnız kederinizi biraz hafifletmek, 
esirlik acı mı size daha az tesir edecek 
bir halde karşılamanız için sizi hazırlama 
ğa lüzum gördüm. Sus bir kelime söyle
me. Ce\'ap istemiyorum. Askersin .. Ben 
de kumandanınım. ! rademe tabisin.. O 
kadar. 

Didiyc, Türk mermileri arac;mda boca. 
hyan geminin salonundan ayrıldı. Ku
manda kamara ma geldi. Pre kopun ba
~ma oturdu. Pı,..ri Merveye emir \'erdi · 

- Yüzbaşı Mervey. 
- Emriniz kapiten? 
- Tec:lim bayrağını hazırlayın .. ! 
- Böyle bir bayrak hatırlamıyorum ka 

pi ten! 
- Bir br>yaz bez bu makc;ada kafidir. 

Hatta bir bez de bana getirin. 
- Peki kap:ten. 
lki dakika sonra ).1ervey. Didiyenin 

istediklerini hazırladı. Getirdi. Bir tane
sini yüzba~ı Didiyeye \'erdi. diğerini de, 
Turkuvazın biricik ~erenine çekmek için 
geminin yukan çıkmac:mı bekledi dış ka
portenin kapağı yapmda dufdu. Di.ışün
ce1ere daldı, kaldı. 

Mangadaki gfirültü gittikçe büyüyor
du. Neferlerin hiribirine k:m~an c:(><;i, hal 
ka hatkıt Turkm·azm içine yayılırken 

bütün bu sesi bastıran Şarl Kaponun, 

torpido gediklisi yaşlı Fransız denizcisi
nin naribı yükseliyor; bir hiddet borası 
estıren bu nara arasında ~u ::.özler duyu_ 
luyordu: 

- Teslim olmak ha! .. Çarpışa çarpışa 
parçalanmaktan korkan, kaçanların ara
sında bulundu!;ruma çok üzülüyorum. A
ma siz, hep birden teslim olsanız bile ben 
yalnız başıma mukavemet edeceğim. üs
tümüze gelecek Türk deniz vasıtalarına 

torpido atacağım. Bizi teslim almak için 
sefineye gırecek Turklere tabancam: 

- Hoş geldiniz! 
Diyecek. l laydi .. Siz, süvarinizle birlik 

te i-.tediğiniz gibi hareket edebilirsiniz., 
Teslim olursunuz. Fakat ben, torpido ge
diklisi Şarl Kapo, imkanı yok teslim ol
mam!.. Anladınız mı kansız adamlar!, 

Bu sözleri, uğultu halinde duyulan mü
retebatın hep birden mukabelesi cevap o
luyordu. Alfred Didiye fena halde sinir. 
lerunişti .. 

Neredeyse gemiye bir isabet yapılacak; 
bu müşkül vaziyetteki Turku\'azın haya
tına son çekecekti. Ona çare bulunur, 
teslim olmak düşünülürken bu torpido_ 
gediklisi. Şarl Kapo başbelfisı ortaya çık 
mıştı .. Mangadan akseden patırdılar, ne
redeyse mürettebatla gediklinin boğaz
boğaza geleceklerini anlatıyor; bu vazi. 
yet karşısında suvariye tekrar müdahale 
düşüyordu. Didi~·e başını iki yanına sal
ladı, ayağa kalktı; kendisini mesafesiz 
takip eden ikinci süvariye tek kelime söy 
lemeden r...angaya yürüdü. 

Gürültü, af;ız dalaşından saçsaça, baş
başa bir kapı~maya girmek üzereydi. Şarl 
Kapo}'U bir kenara sıkıştıran ve eski 
hınçlarının çıkanlması için bu münaka_ 
şayı vesile tutan 3 torpido neferi gedikli
nin üzerine doğru yürüyor; adım adım 
gcriliyen, kaçacak, mangadan savu~acak 
bir geçit bulamıyan Şarl Kapo arkası 
saç bölmeye dayanıncaya kadar gerile
yişte dcYam ediyordu. 

Neferler gediklinin üzerine atlıyacak

ları anda arkadan bir ses duyuldu: 
- Süvari .. Süvari geldi .. Kapiten Al

fred Didiye!.. 
Bu haber herkesi olduğu yerde mıhla· 

dı. Adım adım geriliyen, manganın du. 
varma sırtını dayayan gedıkh; pençele
rini açmı~. atılmağa hazır birer pars kılı
ğilc onu köşeye kıstıran neferler artık İ
lerlemcdiler. Süvari manganın kapısında 
duruyordu. Bir scıniye ortalığı sessizlik 
kapladı. Bu arada Didiyc sordu: 

- Ne var, ne oluyor çocuklar? Nedir 
bu glirültü? .. 

Mürettebat cevap vermedi. Kimse ağ
zını açıp da mangada geçenleri söylemek 
istemiyordu. Süvari sorguc:uııu tekrarla
dı: 

Mürettebattan biri. kendini süvariye 
göstermemek için arkadaşlarının arasına 
gizlendi, oradan anlattı: 

- Kapiten; gedikli Şarl Kapo bizi kor. 
kakhkla, alçaklıkla, buna benzer kötü ka
rakterlerle itham ediyor .. Smmasını söy
ledik .. Sesini arttırdı; hepiniz. süvariden 
dümen neferine kadar bütün Turkuvaz 
mürettebatı korkak haydutlardan ba~ka 
bir 5ey değil iniz derneğe başladı. Arka
daşlar da onun cezasını vermek, sustur. 
mak, böyle can pazarına dönen sıkı~ık 
hallerde dili cebe sokmanın ne kadcır fay
dalı olacağını bilfiil ona göstermek iste. 
diler .. 

Didiye işi anlamıştı. I lfılfı. söze devam 
etmek istiyen neferin işaretle Iakırdısını 
kesti: 

- Sus .. Yeter! 
Sonra köşede irileşen gözlerle etrafını 

süzen gedikliye işaret etti: 
- Gedikli Şarl Kapo! 
- Emret kapiten ! 
- Sefinenin inzıbatım bozuyorsunuz! 
- Hayır kapiten!.. Ben disiplini boz-

muyonım .. Bozan el ve dudaklar benim
kiler değildir. 

- Anlamadım! 

- Di'iiplin ve emniyeti ihlfıl eden ha. 
reketleri ben yapmadım. yapmıyorum. ' 

Şarl Kapo bir adım ileri attı, işaret 

Tarsus 
kazısı 
2© s~ıne 
slYı ırecelk 

Yeni ve çok kıymetli eserler 
meydana çıkarıldı 

Adana, (Hususi) - Aldığım malU. 
mata göre, birkaç güne kadar dör
düncü sene çalışmasını ikmal edecek 
olan Gözlükule hafriyatında bu yıl, 
geçen senekinden daha verimli neti. 
celer kaydetmiştir. Kazının (A) yar· 
ması, tun~ de\Tinin başlangıcına er. 
miş ve Milattan 2500 yılına aid kıy
metli eserler bulunmuştur. 

Bu arada boyalı, boyasız, teknikleri 
üstün seramik parçalarile altın iğne 
ve küpeler bilhassa zikredilmeğe de. 
ğer. 

Bir haftaya kadar işlerini bitirecek 
olan mütehassıslar bir buçuk aylık 

tatilden sonra beşinci yıl çalışmaları
na başlıyacaklar ve gelecek sene A. 
merikada istirahat ettikten sonra 
1940 da yeniden kazıya devain ede -
ccklcrdir. !{azının şimdilik ne vakit 
biteceği belli değilse de mütehassıs. 
1arın tahminine göre Gözlükule kazı
sı 20 sene sürecektir. 

-n.o--

Yeni hakkAri valfsl 
Konya, 30 (Haber) - Bir müddeL 

tenbcri Uan'a bağlı bir kazayken ye
niden vilayet yapılan Hakkariye vali 
olarak tayin edilen Konya idare he
yeti azasından Sadeddin Koloğlu ye
ni vazifesine başlamak üzre Hakkari_ , 
ye müteveccihen dün Konyadan ha -
reket etmiştir. 
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Eğe mektupları 

Aydın modern bir 
kaza daha kazanıyor 

Bozdoğan'da bü)il k bi r köy 
kalkınma ve imar faaliyeti var 

ıen ır n ın en ır k<QHopeıra'\tnfn n<u ırlYI Dedi ıu 
Aydın, (Hususi) - Bozdoğan kaza

mızda yapılan ve bu yıl için de tedrisa
ta başlanan llkokul binasının bahçesi, 
şimdiden muntazam bir park haline 
gelmiştir. Öğretmen Ayhan i:daresinde 
talebenin merak ve emeğiyle vücuda 
getirilen bu parkta bir çok cins çiçek
ler yetiştirilmiş ve talebeye hakiki çi
çek zevki aşılanmıştır. Okulun bahçe
sinde gene talebe eliyle bir sebzelik 
ve fidanlık ta yetiştirilmiştir. 

Trakyadan getirtilen örnek fenni arı 
kovanı ve eşek arısı kapanı da Bozdo • 
ğanda fenni arıcılığın yayılmasına hiz
met etmektedir. 
Bozdoğanda okuma çağında 900 ço 

cuk vardır .. Bunun 500 ü okumakta;dır. 
Köylerde yedi okul var.dır ki, bunlarda 
da 617 talebe okumaktadır. Bu yıl Bre
se köyünde de bir okul yapılmıştır. Öğ
retmenleri askerde olmasından açıla -
mıyan iki okulla birlikte önümüzdeki 
ıders yılında on köyde on okul faaliye
te geçecektir. 

Z aat işleri 
Bozdoğanda, hububat bu yıl geçen 

yıldan fazla ve bereketlidir. Yazlık ve 
pamuk ekişi de geçen s:neden çoktur. 
Zeytinin tutumu, incirin doğuşu, tabi
atın bir felaketine maruz kalınmazsa 

çok ümit vericidir. Bozdoğanın çok iyi 
cins ve lezzetli bir armudu vardır. Bu 

....• , .................................................. , 
300 dönümlük boş bir ara-1 
zi iki sene İçinde nasıl biri 
servet kaynağı oldu? Boz- İ 
doğan' da gelecek sene bir l 
halkevi de açılacak i 

!··~::::::·~·~~~·;:::::~~·::·::~::~·;~:~~~ baylıkça gereken tedbirler alındığı gi
bi, Antep fıstığı yeti~tirilmesi husu-
sunda bir ziraat fen memuru tetkike 
gönderilecektir. 

Köy kalkınması 
Bozdoğanda köy kalkınması ve bil· 

ro işleri çok iyi yürüyor. Yenipazar na• 
biyesi hariç olmak üzere 938 yılı ilçe 
köylerinin bütçeleri yekunu (41092) 
liradır. Bunun 28260 lirası para, 11211 
lirası imece, 1621 lirası mahsulden alı
nacaktır. 

Bu paarnın 15025 lirası idare, 6256 
lirası ziraat, 3432 lirası kültür, 3557 
lirası sağlık, 8938 lirası bayındırlık, 

3832 lirası da türlü işlere tahsis olun ,. 
muştur. 

Kooperatifçilik 
Bozdoğanda üçü köylerde olmak il· 

zere dört ziraat kooperatifi vardır. 

Balıkesirde Anafartalar 
caddesi genişliyor 

Bunların ortak 6ayısı 633, teahhüt 
olunmuş sermayeler 16620, tahsil olu• 
nan 10860 liradır. Bu yıl CTtaklara ik· 
raz olunan para haddi şimdiden 45 
lirayı bulmuştur. 

Satı§ kooperatifinin de mukavelesi 
yapılmı§, tasdik için iktısat Vekaletine 
gönderilmiıtir. Satış kooperatifi için 
hemen bir depo yaptırılacak ve bu yıl 
Bozdoğanın nefis incirleri doğruC:an 

doğruya kooperatif eliyle ibra' oluna· 
caktır. 

Belediye emlak sah lp ler lle uyuştu 
ve bir kısım binaları yıkmağa oaşl adı 

Balıkesir, (Hususi) - Anafartalar 
caddesinin ve eski belediye alanının 

genişletilmesine ait faaliyet devam et. 
metkedir. 
Alanın Anafartalar caddesinin baş

langıcını teşkil eden Ticaret Odası
nın bulunduğu bina ile onun yanında 
ve altındaki dükkanlar karnilen kal • 
dmlmıştrr. Şimdi bu kısmın tesviyesi
ne başlanılmı§tır. Bundan başka si • 
nemanın karşısına isabet eden dük -
kan ve evler de keza tamamen kaldı
rılmıştır. 

Zarbali oteline bitişik olan dükkan. 
ların da yıkılmasına yarmdan itiba -
ren başlanacaktır. 

parmağını Didiyeye çevirdi büyük bir 
cüret hamlesilc süvariyi gösterdi: 

- Siz! .. 

Alfred Didiye benzi kül kesildi. En sı
kışık vaziyette tavırları ve konuşuşile 

bela kesilmcğe başla:ran, sıkışık vaziye
ti müşkül anlara çevirten bu gedikliye 
karşı artık kati tedbir almak zamanı gel-

miş. hattfi geçmişti bile. Gediklinin hece
li kelimeyi telaffuz edişi mürettebatı çi. 
leden çıkarmağa kafi gelmişti.. Süvarinin 
manga kapısında görünüşü ile dinen ho
murtu te!crar başgösterdi. Sü\·arilcrinin 
orada bulunmac:.ııııa rağmen mürettebat 
hızlı sesle söyleniyorlar: 

- Hain gedikli! 

- İsyancı çavuş! 

- Vatanperver görünen yurt satıcısı .. 
Sözleri gürültü arasından sivriliyor, 

galeyana geJen mürettebat dışardaki mer 
mi yağmurunun tehlikesini unutmuş, 
bu derde dü~müş görünüyordu. 

Kapiten Didiye bağırdı: 
- Kesin gürültüyü! 
Mangadaki uğultu duruldu. Süvari 

devam etti: 
- Şa -ı Kapo ! Sizi tevkif ediyorum. Bu 

raya gdint 
(Devamı Var) 

Buradaki dükkanlar dünden itiba.. 
ren taşınmağa başlamışlardır. 

Bu caddenin parti binasının karşı
sına isabet eden sokak başlangıcın_ 
dan Halk sinemasına kadar olan kıs

mının istimlfıki gelecek yıl yapılacak. 
tır. Bu kısma kadar olan birkaç evle 
diğer dükkanlar ve Zarbali oteli bu 
yıl içinde yıkılmış olacaktır. 

F..ski belediye alanındaki 'Hacı Ali 
Kadir" adası adı verilen kısım ile yı
kılan Ticaret Odasının yanındaki ye_ 
di, sekiz dükkandan mürekkep ada 
da keza J-akın günlerde yıkılacaktır. 
Bu adadaki dükkanlardan bazısı sa
hipli, bazısı da oo!ediye ile evkafa a. 
ittirler. 

lstimlaki laZ1mgelen bütün bu dük
kan \'e evlerin sahiplerinin çoğu bele. 
diye ile anlaşmış, diğer bir kısmı ile 
de görüı:melere ba~lanmıştır. 

lşte böylece Anafatalar caddesinin 
planına göre genişletilmesi işi yakın 

bir zamanda neticelendirilmiş olacak
tır. 

Adana da 
Yeni hir parti ve halkevi 

birrnsı yapılıyor 

Adana, (Hususi) - Asfalt cadde 
üzerinde yeni bir parti ve halkevi bi. 
nası yapılması kararlaşmış, proje ve 
planları da hazırlanmıştı. Binanın in_ 
şası münakagaya çıkarılmış, fakat 
bu büyük binayı yapacak evsaf ve §(.'. 

raiti haiz müteahhit bulunamamıştır. 
Mevcut teklifler de muvafık görül
mediğinden binanın emanet suretile 
yaptırılması takarrür etmiştir. 

Buna nezaret etmek üzere parti vi. 
layet idare heyeti az.asından Hasan 
Ateş, ticaret odası reisi İzzet, na!ia 
başmühendisi Enver, ziraat odasın

dan Ragıbdan mürekkep bir heyet 
seçilmiştir. Binanın yakında temelle. 
ri atılacaktır. 

llalkevi hazırlıklar .. 
Bozdoğanda gelecek yıl Halkevi a

çılmak üzere §imdiden çalışma ve ha· 
zırlıklara başlanmıştır. 

Parti salonu ve sahnesi islah olun • 
muş yeni sandalyeler ilave edilmiştir. 

Salcnda belediye yardımiyle bir kitap
sarayı kurulmuştur, 

Yol işleri 
Bozdoğanı Muğlaya bağlıyacak y~ 

lun inşasına, bu yoldan istifade eden 
dokuz köyün kurduğu birlikle başlan• 
mıştır, ilbay Özdemir Günday nafıa 
müdüriyle bu yolu tetkik ederek gü • 
zergahmı tesbit ettirmiş ve ilerlemesi 
için gereken tcldbirlcr alınmıştır. 

Bozdoğanın Haydcre ve Kazandcre 
köylerinde köy sarıldıkları tarafından, 

açtınlan sulama arklarnun köylü men• 
faatini bazı yerde koruyacak ~ir şekil .. 
de idaresi için ilbay tetkikat yapmış ve 
kat'i emirlerini vermiştir. 

Sulama işleri 
Bozdoğan köylerinde şahit oı:duğurıt 

mes'ut bir çalışma örneğini de bildire " 
yim: 

Kazandere köyünde Bozdoğanlı bi.t' 
aileye ait 300 dönümlük bir arazi yıllar .. 
dır bomboş duruyormuş. Dağ köylerin
derı bir köylü yurtdaş, sahibine başvu
rarak bu araziyi J.itemiş, üçte birisi ken .. 
disine verilmek şartiyle incir bahçesi 
yetiştirmeyi teklif etmiş, sahibinin mu
vafakatiyle iki yıldır çalışmağa başla" 
mış. 2 yılda bu ç.orak yeri incirlik yap
mış. Bunun için tazım olan sermaye)-! 
de bahçenin boş yerine karpuz ekere~ 
elde etmiş. 

Bu çalışkan yurtdaşın bir çift öküt .. 
den başka sermayesi olmadığından hİy 
bir yerden yarldım görmeden başardığı 
bu işi, rejimin köylerini toplandırnıa 
ülküsünün yurdda ekilmemiş boş tarla• 
sapan, değmemiş toprak bırakmıyaca· 
ğımn müjdecisi olarak yazıyorum. 

• 
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HiTLER VE 
MUSSOLiNi 

7 

ILui muvaffakiyetini 
gözlüğüne borçlu : 

\ 

Haruid Logd ve meşhur gözlüğü 

Benzerleri 

Nasıl 

öldürüldü? 

1 
Viyanada bir gece operadan çıkan

~r kapıdan büyiik bir kalabalık ha -
lınde dag~ıl K ·· .. d 1 · b'" .. ıyor. apının onun e u u-
Yuk lamba bir an için yüzlerini ay . 
dınla tı , b Yor. Etrafta toplanmış olanlar, 

u ~ehrelerl birer birer gözden geçiri-

k
YorJar ve tanıdık birisini arar gibi ba.. 1 
ıyoJar. 

Birden içlerinden biri. y:ınmdaki -
ne: 

be-:-~'. bak! diyor. Kral Zogo ... ~ta. 
.ı"llcı baFıyJa beraber .. 

ki~11 • sırada, kalabalık arasından iki 
vlnın il l ~. 

"kraı ,, e__r edigı ve · tabancalarını 
de / dogrulttukları görüldü. Ani -
t _a eş edildi ve kral Zogo diye gös.. 
erıJen nd 

At arn derhal yere yuvarlandı. 
rn be~ edenlere doc•ru atılmıs olan 

a eyncj b "' " 
serildi aşı da bir kur~unla yere 

.i.u.Ia.t. · .Etraf karıştı. Polisler koşuş-
. B~r byan1C'tt ir koptu. Bir .an i. 

çıııae b''tü ha U n Viyanada ve ch·arda bu 
her yayılmıştı: 
Arnavutluk kralı Zogo öldürüldü ... 
Fakat o anda. hakiki kral Zogo sa-

~ayında, güz.el bir ateş karşısında ra. 
at rahat oturuyordu. 
Viyanada öldürülense onun benzeri 

~~an, Topolay ismi"lde bir Arnavut 
Jınbaşısıydı. 

r .. ~u, _kral Zogoya benzetilerek öldü-
u en ılk ac.lam da değildi. Ondan ev . 

Vel bir· · d h r ısı n a Arnavutluk kralına 
Jenzctilerek öldlirülmüştü. 
b' ~tıgün her diktatör kendine benzer 
ırıni bulundurmaktadır. Kendisinin 

Yaşaması için bu lazımdır. 
?~ktatörlerin, halk içide görünmele· 

~1 ıcab eder. Film artistleri gibi, on. 
arın da kendilerini halk arasında 
l'neşlıur etmeleri lüzumu vardır. Bunun .. 
d ıçın de, hiç korkmadan, her yer. 

e dolaşmak ister. 
k'·llalbuki bu diktatörlerin eski hU
Umdarların düşmanlarından daha 

teh!'k · h 1 el~ .• kararlarında daha sabit, da 
a t~kılatlı düşmanları vardır. 
. Bunun için, diktatörlerin benzerle

tıne ihtiyaç görülmüştür. 
"t:>. 

. oenzer" in, diktatöre çehre itiba. 
rıyıe bü .. k b 
1• yu ir müşabeheti olması 

~ZI?ndır. B.undan bruıka, onunla ayni 

1 Yda, aynı bUnyede, ayni sıklette o-
acakt,ır, Ayni şekilde oturmasr ayni 

§ekilde yürümesi. hareketlerini~ ayni 
olması icab eder. Bilhassa bunların, 
Çehre benzerliğinden daha fazla bir 
ehemmiyeti vardır. 
E Ben~erlere çok fazla para verilir. 
k~erıya diktatörün emirberi, katibi 

;eya ııoförü gibi bir vazife alırlar. 
akat, mUmkUn olduğu kadar az 

?
1
rtaya çıkarlar. Diktatörün emniyeti 

le rk 
d ğa a adar olanlar onun farkında 

e ildir. 

tu~alkın ?~ bu adamdan haberi yok. 
is '. Kendısınden ne bahsolunur, ne 

lllı du''Ulur l "ıa·· ··ı·· k J • ya n ız. n uru unceye 
adar. Fak t 

rin d a · o zaman da . bu habe • 
h UyUlmamnııı için mümki.in olan 
e~y Yapılır. 

bu kab~la beraber, şurada burada 
ka:ı:alar olrnuştur. 

• * • 
'E!lr teşr' i . 

ıtzıı ın sanı sabahı, Moskovada, 
meydandayd nn. O gün iıhtilllin 

yıldönümü münasebetiyle bir geç~t 
resmi yapılacaktı. Lenin mezarının ı
ki yanııtdaki yeırler halkla doluydu. ı 
Ben de mezara yakın bir yerde bulu. 

nuyordum. 
Birdenbire, Kremlin sarayının ka

pısından büyilk bir yeşil otomobil çık 
tı \'e Lenin mezarına doğru geldi, dur 
du. Otomobilden herkesin tanıdığı bir 
adam çıktr. Bunun üzerine derhal 
etraftan alkı~lar koptu ve herk~ bi
ri',)irine: "St.alin! Stalin!" demeye 

baı;lndı . 

Otomobilden çıkan adtım mezar bi. 
nasma girdi. .. 

Bütün gözler o t arafa çevrilmişken , 

birdenbire ben arkaya döndüm. O za
man, Kremlin saraymm o taraftaki 
kapısından çıkan ve mezarın arka 
tarafına doğru ilerliyen bazı kimse -
ler gördüm. Bunlardan biri de Sta • 
!indi. 

O tarafa dikkatle baktığımı gören 
iki adam, bana gözlerini dikmişlerdi. 
Derhal başımı bu tarafa çevirdim .. 

J(. :(. ~ 

Hitler evvelce kendisine benzer bi
risini bulundurmak istemezdi. Fakat 
bir gün kendisinin bulunduğu bir tren 
bir "kaza" ya uğramı ş ve yirmi iki 
kişi ölmüştür. Bundan sonra Hitler 
bir daha trenle ıcıeyahat etmemeye ve 
kendine benzer birisini kullanmaya 
karar vermiştir ... 

Hitlerin ilk benzeri Yulius Şrek is
minde bir şoferdü. Şre.k bundan bir 
sene evvel ölmüştür. Bu adamın ölU. 
mü resmen "krsa bir hastalıktan 
scnra menenjitten ileri gelmiştir.,. 

Şrek öldiikten dört hafta sonra ha
kikat ortaya çıkmış ve hadiseyi hal
kın mi.ihim bir kffmı şöyle kabul et. 
mişti: 

Hitler 15 Mayısta BerHnden Ber
na v'a gidiyormuş. Otomobili idar e e
den Şrekmi ş . Hitlcr de arkada oturu. 
yormuş. 

Bir tren geçidinden geçerlerken 
birdenlbire bir tabanca pat1ryor. Oto
mobilin içinde arka tarafta oturan a
dam derhal önüne kapanıyor. Fakat 
şoför durmuyor ve bilakis otomobilin 
süratini fazlala~tırarak iki üç kilo 
metre kadar gidiyor. 

Bundan sonra duruyor, otomobil 
den aşatı iniyor. baı;ından ~apkası · 
nı çıkarıyor: bu. Hitlerdir. ı 

Suikastc;iler Hillerin b"nzerinj öl. 
dürmüşlcr ve benzerin vazifesi bu su
retle nihayde ermiştir. 

* • "' 
Benzerler in en cesuru Denko .M.at

sui olmuştur. Fazla cesaret gösterip 
bir kapı açmamış olsaydı. kendisini 
ölümden kurtaracaktı. 

Hadise geçense-ne şubatında olmuş. 
tur. o gün Japon askerleri birçok ne
wret binalarını ele geçirmişlerdi. Bu 
arada baı:;,·ekil amiral Okadanın da 
evine girdiler. 
Kapılar kapalıydı. Başvekilin oda

sının önüne gelince kapıyı vurdular 
ve seslendiler: 

~·.re 

f-

- Dı~arı çık ve vatanın için canı. 
nı feda et! 

Evvela içerden hiç cevab gelmedi. 
Asiler, kapıyı kırmaya hazırlanıyor
lardı. Bu sırada birdenbire kapı açıl
dı. Dışarda bekliyenler derhal, karşı. 
larına çıkan başvekile ateş ettiler. 0-
kada ölmüştü ... 

Tokyo dört gün başvekilin öldüğü
nü zannetti. Fakat, isyan hareketi 
bastırıldıktan sonra amiral . Okada 
meydana çıktı ... 

Suikastçiler başvekilin benzerini 
öldürmüşlerdi ... 

Jf. :Jf. * 
Musolini kendi yerine başkalarını 

ileri sürdüğünü en iyi saklıya.bilmiş 

olan diktatördür. Ona karşı yapılan 

:ıltı suikast teşebbüsünd~ ancak iki 
kişi öldürülmüştür. Bunlar, Musolini 
nin benzerleriydi ve onun ye.rine ha . 
reket etmiş1erdi. 

Bunlardan biri 1923 de ölmüştür 
ve Musolini zannedilerek şoförü öl · 
dürülmüştür. 

Ondan bir ka<: sene sonra yine Mu
solininin öldürüldüğüne dair bir h& . 
bcr çıkmıştı. Hadise, Musolininin ge-

çeceği sylenen yol üzerinde dolmuştu 
ve otomobilin içindeki adam öldürül
müştü. Fakat öldi.irülen Ml'solininin 
katibiydi... 

[.(wson Kar 
("A nısı·r,rs,, mc.cmıınr:ıni{.an) 

nasıL meydana çıkmıştı 
l lulivudda en se\'ilen ve şüphesiz ki ı 

en tenıız, sakin hayat geçiren artistler. 
den biri 'Harold Loyd'tur. O. bugünkü 1 
me\·lüini gençlere ders olabilecek bir a. 
zim ve gayretle kazanmıştır. Onun ma
:.:isınc ve bugünkü hayatına bir göz ata. 
cak olur-ak karşımızda, sırf büyük cesa. 
retleri. ibclakar zekaları sayesinde mu • 
,·aflak olmuş kahramanlardan birini gö. 
rüriiz. 

Lui"nııı film hayatı bir hayli eskidir. 
O. ılk olarak Holinıda bir haile aktö. 

rii olarak gelmişti. Maamafih :kendinde 

mizaha kar~ı büyük bir meyil görüyor, 
bir komedi çevirmek için fırsat gözlü -

yordu. O zamanlar komedi piyasasına 

hakim olan Şarloydu. 

Şarlo komikliğini garip kıyafetinde 

temerküz ettirmişti. Harold Loyd, onu 

taklit edip ikinci derecede bir komik ol

maktansa başlı başına ayrı bir tip ya • 

ratmayı düşünüyordu. Bu ise kolay de

ğildi. Onun zihni bu mevzuu işlemekle 

meşgulken bir gün seyrettiği filmlerden 

birinde papas rolünü oynıyan gözlüklü 

bir adam nazarı dikkatini celbetmişti. 
Bu. kocaman gözlüklerile en şiddetli a. 

damları tatlrlıkla yola getirmesini bilen 
sempatik bir tipt. Gözlük ona bilhassa 

yaraşmış, onun gözlerine ruha işliyen 

yumuşak bir bakış vermişti. Lui birden

bire: 

_.- 15te bu benim t;pim! diye mmldan 
mış Ye o gün sinemadan büyük bir azim
le ayrılmı~tı. 

Artık kocaman gözlüklü, saf ,·e temiz 
bir delikanlı tipi canlandıracaktı. 

Evvela bir kollej talebesini temsil et. 

meyi düşünmüştü. Sonra. yaratacağı 

tipin her yerde, dünyanın her köşesin
de tesadüf edilebilecek bir adam olması. 

nı tercih etmişti. Bu tipin şahsiyeti her 
filmde esas itibarile ayni kalmakla be

raber mevzu her ı;eferinde başka olacak, 
film kahramanının her seferinde hayatı 
görüşleri. huc;uyetleri deği~ecekti. 

Me-ela filmin birinde o sinirli bir a. 

.P..merikada reklam şır 
kellerine fotograf ver 
mekle meşğul olan bir 
müessese, bu senenin 

. il.ine gelir en güzel fo 
tograf modelini seçmiş 
tir. Meri Goldheyr is 
mindeki bu genç kızın 
fotografları bundan 
sonra reklamlarda en 
çok kullanılacak, ken 
disi o mikdarda para 
kazanacaktır. 

dam olacak, diğerinde sıkılgan bir deli
kanlı rolü yapacaktr. Bazan unutkan bir 
kollej hocasını temsil edecek, bazan bil. 
meden hırsızlara yardım eden, takat 
~nunda onları yola getiren bir rahip o-

lacaktı. Oyle bir tip yaratmak istiyor. 
du ki bütün safderunluğuna rağmen so
nunda filmdeki kızın kalbini kazanabil. 
sin, daha doğrusu buna seyircileri inan
dırabilsin. 

Denilebilir ki Harold yegane roman • 
tik komiktir. Şarlo"ya, Malek'e, Lorel ile 

Hardi'ye veya Harpo Marks'a bir kızın 
aşık olabileceği pek akla gelmez. Lakin 

Harold mevzuu bahsolunca iş deği~ir. 

Çünkü o, atletik \iicudu, siyah saçları, 

\'C kocaman gözlüklerile p€k se,·imlidir 
ve bir çok modem kızların kalplerinde 
yer alabilir. 

t~te Harold'a filmlerinde gözlük kullan 
mak fikri ilk olarak seyretti.ği bir film
den gelmişti. 

Harold'a gözlüklerinin bugünkü mu. 
vaff akıyetinde ne dereceye kadar rol oy 

nadığı sorulduğu Yakit hiç terediit et
meden şu cevabı vermiştir: 

- Sinema aleminde sh·rjJ.me.k için 
herkesin tıpkı ticaret a!P_rninde oldu~ 

gibi bir alameti farikaya ihtiyaccr var .. 
dır. Gözlük bana bir nevi alameti fari

ka hizmetini görmüştür. Şarlonun meş.. 
hur bastonu ve ayakkaplan onun ~öh-

retine nasıl yardım etmişse gözlült te ~ 
nim tanınmama hizmet etmi~tir. Diye. 
bilirim ki muvaffakıyetimin yüzde kır
kmr gözlüğüme medyunum . ., 

llarold ilk komedilerini meşhur reji .. 
sör Hol Rovch ile çevirmiştir. O, mcv. 

zuları kendi buluyor, senaryöyü kendi 
yazıyor ve filmin rejisörlüğüne de yar. 

dım ediyordu. llk zamanlar Hol Roodi 
da Harold da bu işte acemilik çekmişler 
di. öyle sahneler oluyordu ki Hol Roocn 
işi büsbütün Harold'a bırakır: 

- Bu sahnenin içinden ben çık:ımı

yacağım. Bir şey uyduruver. dedi. 

IIarolcl bu sıkışık anlarda tuluat ka .. 
bilinden hir şeyler yapar, işi idare eder
di. O işinin her safhasını blien, tam rn~t. 

nasiyle çekirdekten yetişmiş bir artist • 
tir. 

Bugünkü sağlam ve sarsılmaz mevkii
ni ona kazandıran 8.millerden biri de 
budur. 

I Iarold yaptığı filmlerin masrafları -
na da kısmen iştirak eder. O, filmde rol 

alacak artistleri birer birer kendi eliyle 
seçer. Onun filmlerinde tesadüf edilen 

tipler hakikaten birer şaheserdir. En 
müthiş hırsız veya en garip sarhoş tiple
rine onun filmlerinde rastlanır. 

Lui'nin Gloria ve Peggy adında biri 
on üç diğeri on iki yaşında iki km var
dır. 

Lui boş zamanlarını evinde geçirir. 
O, pek iyi bir aile babasıdır. Karısını 

pek se,·er. Çocuklarile oynamak, spor 
yapmak ve mikroskobu onun en bü) iik 
eğlencelerini teşkil eder. Hayatta en bü· 
yük arzusu karısıyla uzun bir seynhate 
çrkabilmek, pek mükemmel bir film çc. 
virrnek ,·e mikroskopla be5Criyete fay -
dalı olabilecek bir keşifte bulunmaktır. 

Çocuklarının mektebini dü~ündı.iğü, 
onlar olmadan ise içine sinmediği için 
seyahat edememektedir. Hayatının en 
mükemmel filmini günün birinde ÇC\ ire 
ceğini umuyor. Onun en son çevirdiği 
filmin adı "Proresür. dikkat! .. dir. Lui'
nin bu rilmde cok mm«.ıffak olduğu söy 
l<.'niyor. 



Faik biran sonra aeı,irdiği manianın öniinde 

Dün üç binden 
fazla seyzrci 

önünde 

Atletlerimiz 
Brı)'rak ;•arışınaan bir ('mfa11tnnc 

Mısırlı atlet er ·e tekrar karşılaş ı 
Recep 

1500 metrede 
4,11,1 ile Türkiye 

rekorunu kırdı 

j 

Mısır Yunan ve Türk atletleri ara· 
sında, evvelki gün başlıyan müsaba. 
kalara dUn de Kadıköy stadında saat 
beşe çeyrek kala başlandı ve çok bil. 
yük ibr intizam içinde cereyan eden 
karşılaşmalar üç bini bulan meraklı 

kütlesi tarafından heyecanla takip e
dildi. Alınan dereceler §unlardır: 
200 METRE: 

1 - Andriadis (~hsır) 22 4/ 10. 
2 - Übeyt (Mısır). 

Atletizm miisabakalarında şimdi;•e !<adar görmcğc alışmadığımız bir kalabalık düıı lribiinleri dolcl11ruyord11. 

3 - Mehmet (Türk). 
Günün ilk milsabakasr olan 200 

metre sürat kosusuna misafirlerden 
iki, bizden de üç atlet girmi§ti. İlk 20 
dakkadan sonra misafir sporcular ba
şa geçtiler ve aralarında sıkı bir çe • 
kişem ba~ladı. Nihayet Anderiyndis 
bir göğüs farkiyle Ubcyti mağlıib et. 
ti. 
DiSK ATi\1.A: 

1 - Arat 37,55 ,metre. 2 - Yusuf 
37,17 m t . 3 - Yavru 36,20 metre. 

Bu mt fabakaya '..\h ırlr atletler iş- . 
tirak etmemişlerdi. Yalnız Türk spor
cuları arasınc.la yapıldı. 
1500 METRE: 
ı - Receb (Türk) 4,11,1 (Yeni 

-. ~ ~ .... ~ ........ 
Ali Sami · 

Spor işleri genel 
direktörü oluyor 

~ . 

Tiirkiy<! rekoru). 2 - Ali Yusuf (Mı. 
sır), 3 - .Kemal (Türk). 

Bu müsabakaya biri Mısırlı üçü de 
Türk olmak üzere dört atlet iştirak 
etti. İlk anda ileri fırlıyan Receb ar. 
kadaşını arkada bırakarak ilerledi. 
İlk anlarda üçüncü vaziyette giden 
Mısırlı Ali Yusuf son turda Kemali 
geçti ve güzel bir finiş yaparak Re
cebi de geçmeğe çalıştıysa da, dün 
cidden mükemmel bir müsabaka ya
pan nec~b rakibine. bu fırsatı verdir. 
meden bitırdiği bu ynrısta yeni bir 

Türkiye rekoru tla k'ırmaya muvaf
fak oldu. 

YOKSEK ATLAMA: 

1 - Jerfi (Türk) 1,83. • 
2 - Pantazis (Yunan) 1,79. 
Pulat rahatsız olduğu iç.in bu mü-

sa balrnka yalnız iki atlet i~tirak etti. 
Bunlardan biri Balkan şampiyonu 

Yunanlı Pantazis, diğeri de Galata -
saraydan Jerfi idi. Formunda olmıyan 
Pantazis'in 1,79 dan yukarı çıkama. 
masına rağmen ilk defa beynelmilel 
bir müsabaka yapan Jerfi I<.,aik birin. 
ciliği kazandı. 

400 MANiALI: 
1 - Muskuris (Mısır) 57 saniye. 2 

llaluani (Mısır), 3 - Ji'aik (Türk). 
Madencidisin gelmemesi yüzünden 

Faik lek olarak iki rakibiyle karşı 

ltarşıya kalmıştı. Bu müsabaka gü -
nün en güzel ve heyecanlı yarışıydı. 

Başından itibaren çok düzgün bir ko
şu yaparak önde giden Faik, iyi bir 

rekorla bitirmek üzere son maniayı 

atlarken a~·ağı takılıp düştü. Atleti _ 
ıni~in bu büyük talihsizliği yüzünden 
Muskuris ~!ısır rekoru kırarak birin
ci, Haluani de ikinci geldiler. 
CiRiT ATMA: 

1 - Sait Kntp (~!Isır) 56,97. 
2 - Rasim 44,33. 

____ ZW< ________ ZW<______ ------------

( Ha~c0\·~~~na~<~ı>;ı~1 ~~tal 
( OYlYlliilMaDD 

Şehrcminj Halkevi namına dün 
ipek işsporla Topkapı futbol takımı, 

T opkapı sahasında saat 17 de maç yap
mışlarc!ır. 

Oyun sert ve asabi bir hnva içinde oy
nanmış ve ikinci devre nihayetine doğ· 
ru lpekişin üç oyuncusu sakatlanarak 
sahadan çıkınca vaziyetin çirkin bir 
şe!<il almamasını temin için İpekiş kop
tanı takımını sahadan çıkarmışt1'". 

Dün gece matlıaamıza kadar gelerek 

bize !bu izahatı veren İpcki~ kaptanı, 

Topkapılıların "sahadan kaçmayın, ge 
lin kıran kırana oynayalım.,, diye mey· 
dan okumalarınd~ çok müteessir ol
duklarını söylem.İştir. 

Federe klüplerimizden olan Topka· 
pılıların böyle bir hrr;ekette bulunını -
yacaklarını ümit ettiğimiz için bu ha
reketlerin Topkilpı klübiyle nlakadar 
olmıyanlar tarafından yapıldığını tah
mın ediyoruz. 

Kasımpa 
" 

•• 

Memnuniyetle duyduğumuza na· 
zaran, yeni teşkil edilecek olan spor 
işleri genci direktörlüğüne, Ti:c;kiye
de ilk muntcızam ıpor teşkilatını 

kuımuş ve ilk nizamnameyi yapmı~ 
olan Ali Sami getirilecektir. Ali Sa
mi, çok sağlam bir seciye sahibi, 
dürüst, bitaraf,, hakiki ve cidc!i bir 
sporcu ruhu la§ıynn, fevkô\lade kıy • 
rmtli bir spor şa'uiyetidir. 

isabetli ve kat'i k2rarları, sporda 
nrr:atörlüğe kAyıtsız ve şartsız bağ· 
lılık h:\kkındaki kanaati ile iş ha. 
şında olduğu sıralarda ~lcket 

sporuna büyük iyilikler etmiş bir 
zat olan Ali Saminin tekrar bu i§İn 
ba§ına, bilhassa, otorite ve geni~ 

m.n:ldi imkankda çalışıhbilccek bir 
ln'ada getirilmeııi, memleket sporu 
hesabına cidden sevinilecek çok isa
betli f>ir hadisedir. 

Adapazarıı güreşçig 
Adapazarın Gcnçay klübü güre§çile

ri ile, şehrimizin en kuvvetli güreş 

klüplerinden Kasımpaşa güre§çileri 
dl.in Kasımpaşa klübünün kendı loka-

lin:le karşılaştılar. 
Büyük bir kalabalık öniinde yapılan 

müsabakalar çok güzel ve heyecanlı 

ol<lu. 

Neticede Ka::.ımpaşa gençleri misa· 
fir takıma 4-3 galıp geldiler. 

M usabakaların tafs.latı §UUUC ; 

c;s KiLO: 

Ilk karşılaşma Hamdi ile Server 
arasında yapıldı. 

ilk dakıkalar karşılıklı denemelerle: 
geçti. Fakat ikinci ::lefa da rakibinı bıı · 

denbire kapan Kasımpaşalı Hamdi 2 

dakik.:i 30 saniyede Adapazarlı Serveri 
yendi. 

61 KiLO: 

Bu kiloda Kasımpaşalı Basri, raki· 

_ bi Adapazarlı Süleymanı güzel bir 
süpleksle 30 saniyede tuşla yendi. 

6ci KiLU: 
Bu müsabakaja Adapazarlı Ahmetle, 

Kasımpaşalı Ahmet gürrştiler. Uk da· 
kikalar Adapazarlı Ahmedin sen :;iriş· 

melerile başladı. Kısa bir devre sonra 

bu sert giı işmelerc Kasım paşadan Ah· 

met de mukabele etti. Biraz sonra 
oyun müvazeneli bir hal almağa baş

ladı. Devre esnasında Kasımpaşalı Ah

met yanlış bir hareketi hasmını yene
ceği anda ken !ini 12 inci dakikada 

tuşluk vaziyete gelerek yenildi. 

72 KiLO: 
Ka.ı.ımpaşalı Ahmet Kandemir ile 

Adapazarlı Memduh karşılaştılar. 

İki müsabık yedi sekiz dakika bir-

birlerine sert hücumlar yaptılar. Bu sı· 

rada güzel bir vaziyetten istifade eden 
Adapcızarlı güreşçi rnkibini 8 del.ika 

30 saniyede tuşla yendi. 

79 KiLO: 
79 kiloda Kasımpaşalı Besim ile A

clapazrlı Ahmet Gürde! karşılaştı. 

-

3 - Şerif 43,66. 
Dizden Rasimlc Şerifin ~Irsrrlılar· 

dan Saidin gin.liği bu miısabakada 

misafir sporcu daha ilk alışında 50 
metreyi aşmıştı. Bizimkiler ise 40 
metreyi ancak buldular, diğer alış. 

!arda bütün müsabıklar derecelerini 
biraz yi.iksrltcbildiler. 
4.\"100 BAYRAK: 

1 - ~fısır takımı, 44 saniye. 
2 - Türk tal;ımı. 
Bayrak yarı~ına bir Mısır. iki dl' 

Ti.h k tnkımı girntll'ti. Uirinci takım
da irfan ve Ved::ıd bulunmamasına mu 
akbil c~ki süratçilerdcn Semih yer al
mış ve bu takım ı:öyle teşkil edilmiş. 
ti: Haluk, 1'\eriman, Cihad, Semih. 

Mısır takımı ise: Jlaluani, Ubeyt. 
Anderiyadıs ve rnskin~zi. 

Birinci tt·l'<la thlCık çok güzel ko~
tu ve ~hsırlt rakibıncen evvel bayra
ğı Nerimana teslim <'tli. 

!kinci turu Mısırlıların m<'~hur at. 
leti Ubcvt • Trrim:ını bir hayli açarak 
bitirdi. f"çiincii turda ise .ı\ ndC'riyadis 
Cihadı l:ü~bütPn geride bır a kmı~tı. 
Son ~unla bayrak ~cmitıı::. rakibin • 
den 10 metre kadar sonra verildi 
Kıymetli siiratrhniz aradnki biiyük 
farkı karatmak için bir hayli uğraş· 
tıysa da g:ıyct tabii olarak muvaffak 
olamadı. 

10'.J30 ı:'vtETRE: 

ı - Abusb:ıh CMıs1r) 31.1,.t. 
2 - Arlin (Tüı k). 
Bu mukn\·emct ko~usuna f'urnarte. 

İlk devre beraber!ıkle bitti. ikinci 
dcvretJc rakipleı birbirlerine yine bir 
şey yapamadılar. Bazı seyircileri gül· 

' dürecek hareketlerle Jevam eden bu 
müsabakada Be,,im sayı hesabilc ga· 
fip sayıldı. 

87 Ki L.0: 
Bu şekilde yapılan güreşte Kasım· 

paşalı Ferhad ile Ada pazılı .1 )asan ilk 
devreyi beı abeıliklc bitirdıler. i kincı 
devrede aşağı yukarı böyle geçti. Ne
ticeı.le A:lapazrlı llasan daha hakim 
güreştiğinden sayı hesabile galip ilan 
edildi. 

ACJR. SIKLET: 
Güniin son müsabakası olan ağır 

sıklet karşılaşmaı:anda Kasımpaşaıı 

Yusuf. Adapazarlı Kemali 1 dakikada 
tuşla yendi. 

Bı.itün yoksuzluğa ve himayesizliğe 
ragmen kendi enerjisi ile güzel bir 
güreş varlığı gösteren Kasımpaşalıla

rın, komşu vilayet sporcularile sık sık 
böyle temaslar yapması hiç şüphesiz 

memleket için çok hayırlı olacaktır. 

Muskuris 
400 manialıda 

57 saniye ile :rvıısır 
ıekoı unu kırdı 

si günkü karşılaşmalaı da 5000 metrt 
galibi Mısırlı Abusbah ile Türk Art!C 
Hüseyin ve Sulhi girmiş!crdi. Bunlnt' 
<.lan Sulhi yedinci turda müsabaka) 
terketti, dit1cr ür atlet de koşunıı> 

(Devamı 15 incide) 

ı-en is ma ları 
Dün iki kupa müsa ha" 

kası da nıhayetlendi 
İki haftadır devam etmekte olan te' 

nis maçlarının son karşılaşmaları d 
dün yapıldı. 

Challenge ve Güneş kupalarının fi 
nal müsabakaları olan bu maçlann ne' 
ticeleri şunlardır: 

Suad - Talyan: Çok çetin bir rnil 

sabakadan sonra 6 - 4, 3 - 6, 6 -
6 - S, O - 6 neticelerile Suad rakibı 
yenmiş ve geçen sene olJuğu gibi ' 
sene de Challenge kupasını rn ı:nrnıf 
tır. 

Ayni kupanın hafı f erkek fıııalin 
ise: Jaka - Baldini çifti, İbrahim Citı1 

coz - Armitage çiftine 3 - 6, l 1 - ç 
6 -4, 6 - 2 ve 4-6 ile galip gelmİf 
tir. 

Gı.ineş kupasının tek erkek finalind 
nişan Halli mağlup ederek kupayı t-• 
zanmıştır. 

Ayni kt1panın çift erkek finaliııl 
ise, Nişan - Fehmi çifti Sin:ımurs 
Jiras çiftini 3 • 6, 9 - 11, 6 • 4, 6 • • 
4 • ti neticeleriyle yenerek kupayı ı 

mı~tır. ... .ı·- · 

Nerrp ı•r l\/ıçıılı rakibi 
-------------

UÜn\•aa ın tn !r.e nur 
11adm lenisçlsı 

Suzan Langıerı 
par iste öldü 

4 
Paris, 4 (A. A.) - Tenis oyuı...ctl 

Bayan Süzan Langlen, ölmüştür. 
Süzan Lenglen 1899 senesinde pı.ıcı 

doğmuştur. 191 t de çift kadınlar ,·e rı' 
tclit çiftler dünya şampiyonu unvrıı' 
rmı almıştır. Anvcrste yapılan oliil'I~ 
oyunlarda şampiyonltıb'll kazanan ~ ~ 
glcn, bir müddet sonra Brükselde tel' 
dınlar, muhtelit çiftler ,.e çift kadıtı 
şampiyonluklarını kazanmı~tır. 192~ 
profesyonel olmuli ve iki sene C\"'e> 

tenis mektebi tesis etmişti. 
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~eS~llJler ( ııı' ır 1,11 "~ ıüı dojrn): Uiirnlw J.<ı1nrdrı11 eıııırl, clrıııelliler ueııwji miiteal:iıı 
&lırC1/ır•t <'ıliytJrltır, 1111 ; 111 ; mllsacla 111111/a/.a asbcı~/;arıı Mıılıtcır, {ıılbol cı;wıı .1bılıılla/ı, 
boı.~ njanı ~liri. bisil.let fuat ve bölge sekreteri Jlıılil, il.inci masada lstc111bıılspor klııbıi 
erkcinı orrıılmrl.tedir. ı'\llta: marları seyre gclrrılcrderı bir grup, lleylw: ve lstc111l111l 
BPor oeııc ta1mıılcırı ııc bıı il.i J.-/ıibıiıı lıirirıci talwııları ... 

Gotyı ı Fcıleıeler arasında 

Pera (6) takınıı 
Apoye Matinı kupasını ~azandı .. 

Federe olmıyan k!Upler arasında baren de Pera agır basıyordu. Bu us-
tertib edilmiş olan Apoyevmatini ku . tünlüklcrinin semeresini de devrenin 
Pasının (B) takımlar beynindeki son sonlarına doğru Mm;tafanın attığı 
karşılaşması da dün sabah Taksim golle gördüler. !kinci haftaym Kur -
Stn.dında yapıldı. tuluşun akmlariyle başladı \'e ikinci 

F' · dakikada sol iç boş Pera kalesine to. 
ınalıst Pera. \'e Kurtuluş {B) ta. a· 

kırnı h pu sokamamak acemiliğini göster ı. 
·_:ırı a \anın tahammül edilmez t 

sıca Kaçan bu çok mühim fırsat an sonra 
gına rat;'lllen güze] ve düzrrün bir ~ · · t 

oyun çıkardılar. 0 Peı·ahlar tekrar açık bir hakımıye 
kurdular ve haftaymın ortalarında 
sağ içl<'rinin, ma<,:m nihayete birkaç 
dakika kala da ırnğ n~ık!arı ~nbrinin 
ayağıyla iki gol daha çıkararak ma.. 
çı 3-1 kazandılar ve kupayı aldılar. 

le llk ?<'vrenin başında attığı tek gol
galıb meut"' la • mne çıknn I\:tırtuluşlu • 

la;~ ~a~ikalıır ilerledikçe ya\'aşladık. 
ıçın bu kısmın ortalarından iti. 

Istanbulspor 
Leykoz 
SPOR HA YRAMI 

Dün Beykozda r eşe 
ıçlnde yapıldı 

Dün Beykozda Beykozla - Istanbul. 
spor klüpleri arasında kararlaştırılan 
ve her sene tekrar edilen spor bayra. 
mı büyük bir intizam ve neşe içinde 
yapıldı. 

Sabah saat 10 da yi.iz kişilik bir ka. 
fileyle Bcykoza giden İ::itanbulsporlu. 
lar orada Beykozluların meşhur pey • 
nirli pide ziyafetinde bulundular. Bu 
ziyafette lstanbul bölge asbaşkanı 
Muhtar,futbol ajanı Abdullah,bisik
let ajanı };"'tıat, boks ajanı ı\'uri ve böl 
ge sekreteri Halid ve bazı gazeteciler 
de hazır bulundular. 
Öğleye kadar büyük bir eğlence ile 

devam eden bayramda saat 14 den i
tibaren spor temasları başladı. 

G.!nç takımlar 

Evvela Beykoz genç takımı ile ts . 
tanbulspor çekirdek takımı arasında 
bir maç yapıldı ve fstanbulsporlular 
üstün bir oyundan sonra 4-2 galib gel. 
diler. Bu maçtan sonra Beykoz (B) 
takımıyla İstanbulspor (B) takımı a
rasındaki maçı müte\'azin bir karşı. 
!aşmadan sonra ı.o Beykozlular ka -
zandılar. 

Cçüncü oyun lstanbulsporun sarı 
takımıyla Beykozda kamp kuran Ku
leli askeri lisesi takımı arasında oy. 
nandı ve Kulelililer 3-0 galib geldiler. 

Tekaiitlcr 

Bu maçtan sonra günün ve bayra. 
mm en cazib ve eğlenceli numarasını 
teşkil etlen lstanbulspor - Beykoz e. 
mekli futbolcüle.ri karşılaşması oldu. 
Bu maç baştan sona kadar kahkka -
halar içinde oynandı. Hakem Nuri 
Bulut son tadil edilen ve bu güne ka. 
dar Türkiyede tatbik edilmiyen niza. 
mi kaideleri kullanarak idare etti. 
Top santraya yakın yerlerde dolaşır
ken penaltılar icad etti. Bu işe en 
çok kızan da, Beykoza misafireten _ge
lip eski ahbabların top oynıyacagını 
duyduktan sonra dayanamıyarak 
kırkından sonra paçaları sıvayıp İs. 
tanbulspor tekni.itleri arasına karman 
mmtakamızm tam manasiyle sporcu 
ruhlu futbol ajanı Abdullah oldu! ... 

Bu maça takımlar şu şekilde çıktı. 

lar: 
Beykoz: Behram - Vefalı Doktor 

Sudi, Tevfik .• •ebi, Kelle lbrahim, Se
dad, Rauf, Settar, Zeki, Ekrem, Meh. 
met. 

lstanbulspor: Llıtfi, Muvaffak. Ad. 
nan, Ajan Abdullah, Sami, Mümtaz 
Tarhan, Hamdi Canko, lhsan, Şakir 
Pınar, Salahaddin Beliren, Ali. 

'>O ""r dakika devam eden bu mü -
~ S"" • 

him maç! iki tarafın bütün gayretle-
rine rağmen geçen sene olduğu gibi 
1.1 beraberlikle bitti. 

Bu maçta Beykozun golünü lstan. 
bulspor müdafii lstanbulspor bera -
bcrlik sayısını Mümtaz Tarkan bir 
vole şiltle yaptı. Bu maçta oldukça 
cazib bir hfıdise de oldu. Oyunun ilk 
dakikalarında hakemin haksız ve yer. 
siz kararlarını protesto için o zamana 
kadar bir kenarda otlıyan beyaz bir 
beygir sahaya girerek oyuna müda • 
hale etti ve .i'\uri Bulut bu hareketi 
ofsaydla cezalandırarak bu mahltıku 
oyun harici etti. Beyaz bir beygirin 
dakikalarca oyuncular arasına karı -
şıp top peşinden koşması seyircileri 
bayıltıncaya kadar güldürdü. 

Birinci takımlar 

Bayramın son hadisesi l.stanbul _ 
spor ve Beykoz birinci takımları ara. 
sında oynanan maç oldu. 

Saat 18 de hakem Arnavutköylü 
füimranın idaresinde oynanan bu ma
ça takımlar şöyle çıktılar. 

Beykoz: Safa, Halid, Faruk, Sa _ 
deddin, I\emal, Mııstafa, Kazım, Sa. 

.(Devamı 15 incide) 
.·AKIN 

Barutgücü sahasındaki 
ınaçlar 

Dün Bakırköy Barutgücü sahasın _ 
da birçok futbol maçları yapılmıştır. 
Bu maçların neticeleri şunlardır: 

Ilaruigücü n inci genç takımı: 3-
Ege spor 3. 

Barut.gücü birinci genç takımı 6 • 
Ateşspor 1. 

Barutgücü (B) takımı 4 _ Harbiye 
Yılmaz (B) O. 

Barutgücü (A) 4 . Harbiye Yılmaz 
(A) O 

ne~inıler: '(l'ııl:aicltın aşajjı cloiJru) Mii
tc/.:cıitlcr nıaçrnda devre armıwda nrkcı

daşları medııır. Kelle lbralıimi allı okka 
ediyorlar. Jlu maçın seyircileri lmlılırcası. 
1ıa oülcliiren salırıclcrirıden biri, iki taraf 
mütcl•aitlcri nıara çıkmadan cııvel, mülc
kaitler maçından pek garip bir crıstarıta
ne: 011u11 csnasmda birdcnlıire oyııncırlnr 
c:ras111n lmrışıp salında topun peşinden 
koşnw{ja brısla11an be11girin va:iyeli,I l'e 
sahaya mlsafiretcn oclip de, cs1'i nrkndaı. 
larırıırı lop 011rıaılıjjını uöriip kırkındatı 

sonra paçıılrırı sıııcınınkllın kemlirıi alamı
ya11 Lıülarmi:in lınkikr sporcusu futbol n
itınt ıtlı<{ıılln1ıın lıali • . 

ı. 

Serbest J;?ilreşler 
lzmirdeki müsabaka yapılamadı 

İzmir, 3 (Hususi) - Her hafta baş. 
ka bir şehirde oyunlar yapmakta o
lan profesyonel güreşçiler bu gün d() 
lzmirde Alsancak stadıti:la mUsnba .. 
kalnr yaptılo.r. 

Birçok ehemmiyetsiz karşılaşma • 
lartlaıt sonra sıra Kara Ali . Teki'r
dağlı revanş maçına gelmişti. Her i-

ki pehlivan da ringe çıktıysa da Ka. 
ra Ali ayağınrn ağrıdığını söyliyerck 
güreşmek istcemdi. Halk bu vaziyet 
karşısında Kara Ali aleyhine te1.nhü
rata başladı. Sabık Türkiye birincisi 
polis refakatinde sahadan çıkarıldı. 

Dün Tarabya sahasında muhtelif 
fubbol maçları yapılmıştır. Bu mıi. 
sabakaların neticeleri şunlardır: 

Arnavutköy 2 - Tarabya 2. 
Barkohba B takımı 1 • Pera B O. 
Barkohba A 5 • Pera (Yeniköy) A 1 
Barkohba yeni bir muvaffak'ıyet 

daha kazanm1§t;ır.: 



Yazan: Gerald Kelton -30- Çeviren: F. K. 

Planınızı şimdi anlıqorum, 
binbaşı Karden ... 

Erika nihayet söz söylemek kudre. 
tini kendinde hulmuştu, bağırdı: 

- Fakat vaadetmiştiniz, Her Ba
ron! Siz namusunuz Uzerine söz ver. 
mekle memleketinizin şerefini de or. 
taya koymuş oldunuz. Vaadinizi tut
malısınız. 

Baron sinirlendi: 
- Rica ederim susunuz fröylayn. 

Ben binbaşı Kardenle konuşuyorum, 
sizinle değil! 

Denis esnedi: 

blöf yaptığınızı sanıyordum. Sizin Yf? 
riniz.de ben de olsaydım ayni şekilde 
hareket ederdim. 

Fakat planlar geri gelince iş değiş.. 
ti. Şimdi planınızı anlıyorum. Mektu. 
bunuzu alınca M. Rig hemen planla
rın fotoğraflarını aldı ve orijinalleri
ni de hürriyetinizi elde etmek üzere 
yolladı. Bunu yapmaka da onun ve si. 
zin hesabınıza hiçbir mahzur yoku, 
çünkü bu planların başka kopyaları. 
nın bizde mevcut bulunması tabiidir. 

- Canımı sıkmaya baş-ladınız ba. Böylece bizim maksadımız hasıl ol-
ron! mamış demektir. Bizim bu kağıt par-

Fon Störhaym devam etti: çalarınm peşinden koşmaktan gaye • 
- Mesleğimizin bize yüklediği va. miz sırf bunları elde etmek değil, sır. 

zife ve mecburiyetleri benim kadar nmızı kimseye bildirmemek.tir. Plan
siz de bilirsiniz binbaşı.. !arın kopyası alınınca biz.im için me-

- Benim şimdi bildiğim şey, bir sele gene mesele mahiyeti muhafaza 
Almanın şeref sözüne verdiği ehem • etmekte devam ediyor. 
miyetin derecesidir. Bunu memleket Kabahat bende oldu, bu kadar basit 
mikyasında biltün dünya da anlama. bir hileyi sizinle pazarlık ederken ak. 
ğa başlamış bulunuyor. lıma getirmedim. Sözümden niçin 

Denis konuşurken göz ucuyla Eri- döndüğümü şimdi anlıyorsunuz ya? 
kaya bakmaktaydı. Genç kız yavaş Erika haykırdı: 
yavaş silahın bulunduğu masaya yak- j - Hayır! Hayır! İş böyle olmadı. 
laşryordu. Eğer silahı almaya davran. M. Rig ... 
sa mahvolmuş demekti. Denlıl ayağa Den is kızın sözünü kesti: 
kalkıp yürüdü ve maasyla genç kızın / - Bir dakika fröylayn. Baron vic. 
ara.sına geçerek başıyla işaret etti: danının sesini bastırmak için bir be-

- Hayır matmarel. hane buldu. Bu neye benzer biliyor 
Ve devam etti: musunuz? Bir yarışta her hangi bir 
- Hayır, böyle ayakta durmanız at ürerine bahsa giren adamın at ka-

doğru değil. Baron kendini pek iy! zanmayınca kazanan at üzerine bah. 
hissetmiyor galiba ki bir kadın ayak. sa girmek aklıma gelmemişti behane
ta dururken o oturmakta. mahzur gör- sile para vermekten imtina etmesine. 
müyor. Onun namına sfae bir iskemle - Hayır binb~ı. Siz kazandınız, 
vernıeme müsaade ediniz. fakat ben mukabilini ödiyecek vazi-

Erika sessiz sadasız onun verdiği yette değilim. Sırrımızı bilmediğini. 
iskemleye oturdu. Denis devam etti: zi ~uyordum. E~er bu tahakkuk et-

- Sizden ayrılırken söylediğim se ve ben de evrakı ele geçirseydim 
sözlerin size dair ola.nmr geri almak sizi serbest Dıralfacakbm. Fakat siz 
isterim fröylayn. Affediniz. Temsil et- planmıma muvaffak oldunuz. Vazi -
tiğiniz yeni Almanyanın Her fon Stör. fem sizi bırakmamayı amirdir. 
haym gibi adamlar yüzünden kaybet. Erika gene müdahale etti: 
tiği temiz şCilıreti tekrar kazanması- - Yanılryorsunuz baron. M.. Rig 
nı temenni ederim. hiçbir şey bilmiyor. Planları tesa • 

Baron sesinde garib bir hüzünle ce. dilfen bulduğunu bana itiraf etti. 
vab verdi: Hatta almanca anlamıyor bile. 

- Tahkirleriniz beni lakayt bıra • - Sizi buna inandırması az muvaf-
kıyor. Vazifemin gösterdiği yoldan fakıyet değil. Maaamfih sonunda siz 
yürümeye mecburum. muvaffak olmuş bulunmaktasınız. Bu 

- O halde ne diye namusunuz üze- işte sizin vazife.-ıiz bitti. 
rine söz verdiniz? - Hayır. Vazifem böyle bitemez! 

- Çünkü unuttuı;um şeyler olmuş- Onu Almanyada öldürecekler. Onu 
tu, fakat bu unuttuğum şeyleri siz hiç Almanyaya. götünnemelisiniz. Yemin 
bir zaman aklınız.dan çıkarmamıştı _ ederim ki planların kopyası alrnma -
nız. Ben sizi gayet iyi tanır ve takdir mıştır. Si.re bunu ... 
ederim binbaşı Karden. Siz k~atta a. Baron imirane bir tavrrla kızın sö. 
damlar ölürler de vatanları için elde zilnil kesti: 
ettikleri şeyi geri vermezler. Planla- - Su.sunuz fröylayn. Ne söyleseniz 
rın sizde olduğuna kat'iyyen ihtimal karanını değiştiremez.siniz. 

vermiyor ve vakit kazanmak için Binba~t Karden benim vaktiyle 

dostumdu. Babanız da dostumdu. Ba
zı hadiselere dikkat ettim, fakat bun
lardan bu sırada bahsetmeyi müna • 
sip görmüyorum. Üzüntünüzün sebe· 
bini bilmekteyim ve size hak veriyo
rum. Ama başka türlü hareket etme. 
me de imkan yok. Bu işi ben de sevi
ne sevine yapmıyorum. Rica ederim 
buradan gidiniz. Almanyaya dönünüz. 
Vazifeniz bitti, mükafatını da orada 
alırsınız. Binbaşı Kardeni unutunuz; 
bir karı~ız iki koltuğa sığmaz. Vazife 
yolu eks~riya insana çok acı çektirir, 
tahammül etmek lazım ... İkinizin de 
şu sırada çektikleriniz vaktiyle be · 
nim de başımdan geçti. 

Söyliyeccklerim bundan ibaret 
fröylayn; artık gidebilirsiniz. 

Zile bastı, gelen tayfalara: 
- Matmazel karaya çıkacak. Dedi. 

Kendisine refakat ediniz. 
Denis o zamana kadar hiç bu de. 

rece azab çekmemişti. Erikayı son de
fa olarak gördüğüne kanidi. Fakat za
if görünmemesi lazımdı. Ayağa kalk. 
tı, genç kıza nezaketle: 

- Aufwiedersehen fröylayn. Hava 
çok bozuk. Islanmamak için bir man
to giymenizi tavsiye ederim. 

Baron, Erikayla beraber çıkmıştı .. 
Denis salonda yalnız kaldı. Fakat 
nöbetçilerin kapı önünde dolaştıkları 
ayak seslerinden anlaşılıyordu. Yatta. 
kamaradan başka her yerde sıkı bir 
göz hapsinde bulunuyordu. Kaçması
na imkan tasavvur edilemezdi. Vazi • 
yeti ümitsiz.di, lfıkin cesaretini kay -
betmemişti. Erika kurtulmuştu ya, e
sas mesele buydu. Genç kız, heyecan. 
la kendini ele verdiği zaman onun a
kıbetinden endişe etmi§ti. Fakat bn. 
ron doğrusu çok kibarca davranmış • 
tı. (Devamı Var) 

- Ne yapayını doktor1 Yirmi da
kika kadar kif(T,b ohıım.adan uyuması
na inıkan olmadığını söyeldi. Adeti 
böyleymi§. 

Vazaın: Ma So 
Çok def o ceplerinde on bins 
yirmi bin Jira buLunan otel 

misaf i1 /er ine rastladım 
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Otel işçiliği çok cesaret ıster. Ben, 
bu ışte oMukça cesurum. işlemek için, 
uyku zamanından evvel, sağlam haber 
aldığım paralı yolcunun odasına girer, 
karyolasının altına gizlenir, kiracının 

gelmesini beklerim. Yolcu gelip yat • 
tıktan sonra, karyolanın altından çı • 
kar, araştırama yapar, bulduğum pa
rayı alır ve sabah gayet erken oteMen 
savuşurdum. 

Yakalanmak mı? 
Parayı emin bir yere: 
- Zula! 
Ettikten sonra yakalanmanın ne e. 

hemmiyeti var?. Biz yaptığımız işin ne 
kadar cezayı müstelzem clduğunu bili
riz. Böyle işlere ait kanun mad:ieleri 
ezberimizdedir. Mahkemenin vereceği 
ceza, en fazla on üç aydır. Daha fazla 
veremez. Altı aylık, dokuz eıylık ceza • 
lar da vardır bizim işler de .. Yekunu ol
dukça ehemmiyetli bir para için, dokuz 
ay, bir yıl, bir buçuk· yıl, hatta daha 
fazla yatılmaz mı?. 

Karyola altından çıkıp ta, yaptığım 
ara§t~rmaida bir şey bulamayınca, tekrar 
karyolanın altına siner, adamın apdes~ 
haneye çıkmasını beklerim. 

Korkmadan, ürkmeden, görülmekten 
çekinmeden, sanki kuştüyü bir yatakta 
yatıyormuşum gibi, karyola altında ve 
tahta üzerinde $Irt üstü uzanıp bekte • 

memin sebebi nemiydi?. 
Anlatayım: 

Çok tecrübe ettim. Bazı otel misafir
leri, tek yataklı bir odada bile yatsa
lar, paralarını yeleklerinin, ceketlerinin 
ceplerine bırakmazlar, muhakkak yas
tıklarının, şiltelerin altına, aralarına 
kbrlar, bÜnu liildiğim içi~" ceketlerde, 
yelekleı•de bir §ey bulamadım mi, tek- · 
rar karyolanın altına girer, adamın yüz 
numaraya gitmesini beklerim. 

Ne zaman çıkar? Bu, bilinmez, gece 
yarısı mı? Yoksa sabah mı? Hangi saat. 
te Çiksa ben de hemen karyolanın altın
dan fnlar, şiltelerin, yastıkların altlan
m arar ,bulduğum paraları cebime indi
rerek odama kaçardım. 

Gece yüz numaraya çıkmıyan, sabah· 
leyin de elbiseler:ni giyip ycıtağın altın. 
daki paraları cebine koyarak giden yol
culara da çok rastladım. Bu vaziyette 
tabii bir şey yapamazdım. Sabahlara 
kadar tahta üstünde yattığım kar kalır· 
de yamma!. · 
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Çok defa, ceplerinde on bin, yirmi 
bin lira bulunan otel misafirlerine rast
ladım .. Fırsat varken hepsini almadım. 

Şüphelendirmemek içın münasip bir 
para kaldırd:m. Farkında bile olmadı. 
lar. Hele bir defasmda, Sirkeci otelle- . 
rinden birinde, bir yokunun bavulunda 
tam ( 3 7) bin lira vardı. Nereden mi 
biliyorum diye soruyorsun?. üşenme -
dim saydım. 

İstesem paranın hepsini alır, gidebı
lidim. Fakat ben böyle yapmadım .. 
Her gün odaya gidim. Destelerin ara. 
smdan bir ellilik, bir yüzlük, bir kaç 
onluk, yirmi beşlik çektim. Aldrm .. Hıç 
belli olmadı. Sahibi farkında olsaydı 

çabuk kokusu çıkardı. 
Paralan Beyoğlunda sazla, içkiyle, 

kadınla yiyor, otumobillerle sulara gi
diyor, eğleniyor, ertesi günü düşünmi
yordum. Çünkli l7 bin liranın bakiye
si avucumun içindeydi. Bir gün, biraz 
para almak için odaya girdim, bavulu 
açtım, bir de ne göreyim: 

Bomb:~I.. 

Canım çok sıkıldı. O dakika kendi 
kendime çok küfrettim. Bütün paraları 
kaldırmadığıma o kadar pişman olmuş. 
tum ki!.. Fakat kaç para eder, ku§ ka
festen uçmuştu. Sonra öğrendim, para
larını çekip çekip aldığım adam çok 
zengin b!r manifatura tüccarı imiş, bil-

• tün parasiyle eşya alıruş, Bigaya gön. 
dermiş, elli, yüz, yirmi beş liralıkları 

çekmekle ne kadar para aldığımı tah -
min edersin?, Üç bin liradan fazla .. He
rif farkmdoa bile olmadı, tuhaf değil 
mi?.,, 

Sözlerini bitirdikten sonra bir cigara 
tellendirdi. Derin derin bir kaç nefes 
cıekti .. Başka bir mevzua geçmek, baş
ka şeylerıden baha için, bir ba§langıç 

arıyQr gibi dUşünüyordu. Buna mey • 
dan vermeden sordum: 

-Hiç suç üstünde yakalandın mı?. 
Karyolanın altında tutuldun mu?. 

- Hayır .. Sabıkalı olduğum için scn
radan pclis tuttu. Müvacehckle iş mey
dana çıktı. Bazı işler de hiç meydana 
çıkmadı .. Karyola altmda da bir kere 
tutuldum. Fakat bu çok tuhaf ve gü
lünç bir vak'adır. 

- Anlat ta dinleyeyim .. 
Nazlanmadı . Bir cigara 'daha yak • 

tı, başlad ıanlatmıya: 

YARALI BİR YOLCU 
- 921 yılında idi. işgal olanca mu

sibet ve fecaatiyle devam ediyordu. 
Her zaman oturduğum Tepe batı kahve
lerinden birinde tavla oynuyordum. 
Habercilerden biri geldi. Beni bir kö
şeye çekti. Şu haberi verdi: 

(Devamı Var) 
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XXII 
Lıciz'den FeZipe'yo 

S İZDEN hiç memnun değilim. Rasin'in Berenis'ini okur
ken aı;lamadrmzsa, onu fO.ciaların en müthişi diye kar

şılamadmızsa beni anlıyoma~ınız, ikimiz hiçbir zaman anla. 
şamnyız: öyleyse aramızda her şeyi keselim, biribirimizi bir 
daha görmiyelim, beni unutun; vereceğiniz cevab beni memnun 
edecek tarzda olmazsa sizi unutacağım, benim nazarımda siz 
sadece mösyö lö baron dö Makumer olacaksınız; daha doğrusu 
bir hiç olacaksınız, sizi tanımadan evvel benim için neydinizse 
yine o ... 

Dlin, madam dö l'F.JSpard'ın konağında kendiniz.den pek mem
nun bir haliniz vardı ki son derece tenama gitti. Sevildiğinizden 
pek emin göziiküyordunuz. Hele sohblteki :Serbestliğiniz beni 
korkuttu doğrusu; ilk mektubunuz.da benim kulum, kölem ol. 
duğunuzu söylüyortlunuz, o anda hiç de öyle değildiniz. Seven 
adam dediğinizin zihni hep meı::guldür; siz, öyle olmak şöyle 
dursun, nükteler savuruyordunuz. Bu hakiki bir mümine ya
kış!r mı? onun, üliıhiyet huzurunda hfık ile yeksan olması 1§.. 
zımgelmez mi? ben, bütün kadınlardan üstün bir varlık değil
sem. siz beni hayrı tımz.m kaynağı saymıyorsanız ben o zaman 
kadın denmeğe bile Hlyık olamam, çünkü sadece bir kadın olu. 
rum. 

Siz bende itimatcızlık uyandırdınız. Felipe: hem o kadar 
ki onun gükrcyen sesi, Fefkatin s...o.sini susturdu; mazimizi göz 
önüne getirdiğim zaman bu itimatsızlığı da haklı buluyorum. 
Bütün :Lspanya'larm mesrııti nazırı beyefendi, biliniz ki ben 
kadınların zavallı1 ığı i"zerinde uzun uzun düşündüm. Benim 
masumiyetim ~ııerindc me~ale'er tı•ttu ama kendini yakmadı. 
Bu genç y~şımda edindiğim tecrüb€yl söyliyeyim de siz de 
dinleyin. Başka herhangi bir hususta iki yüzlülük, samimi-

Çeviren: NlYlır~nnaıırıı ~ırAç 
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yetsizlik, :~hdda vefasızlık halcimlerle karşılaşır ve bu hakim. 
!erden C<'Za gC:rür; fakat aşk icin böyle değildir, aşk i§lerinde 
gadre uğnyan da, davacı da, avukat da, hakim de, cellad da 
yine hep aşktır; çünkü aşk işlerinde en zalimce hainlikler, en 
müthiş cinayetler meydana çıkmaz, ancak~iki ruh arasında 

geçer. hiçbir şahitleri olmaz; gadre uğrıyanm da, kendi iyi
liğini düı:ıünüp susması icab eder. Bunun içindir ki aşkın ken. 
dine mahsus kanunları, kendine mahsus intikamı vardır: işe 
clalcmi karı~tırmaz. 

Ben ise hiçbir cinayeti bağışlamamağa azmettim; gönül iş
lerinin de eheınmiyetsizi olmaz. Dün, sevildiğinden emin bir 
adama benziyordunuz. Gerçi emin olmazsanız hata edersiniz; 
fakat bu emniyet yüzünden, evvelce ümidin halecanlarından 
aldığınız o zarif safiyet halini kaybedrseniz bunu da bir cina. 
yet sayarım. Sizi ne çekingen, ürkek görmek isterim, ne de 
kendine mağrur. Muhabbetimi kaybetmek korkusuyla titre. 
menizi istemem, çünkü bu bana bir hakaret olur; fakat tam 
bir emniyet getirip aşkınızın akıbetinden hiçbir endişe duy-
manızı da istemem. Siz hiç bir zaman benden daha serbest 
olmamalısınız. 

Şüpheden doğan bir tek düşlincenin ruha nekadar büyük 
bir işkence olduğunu bilmiyorsanız benim size onu öğretmem
dcn korkun. Bir tek bakışla size ta ruhumu açtım, siz de bü. 
tün hislerimi okudunuz. Siz; şimdiye kadar bir genç kız ru. 
bunda belirmiş hislerin en temiz, en asillerine nail oldunuz. 
Size bahsettiğim uzun düşünceler, muhakemeler ancak kafayı 
zenginleştirmişti; fakat gönül incinip de akla danışacak olur
sa, hiç şüphe etmeyin ki genç kız, her şeyi bilen ve her şeye 
muktedir bir melek kesilecektir. Size yeminle söylüyorum, 
Felipe, beni zannettiğim gibi seviyorsanız, fakat bana vaadet
tiğiniz korku, itaat, hürmetkarcı.ne intizar, hükmüme boyun 
eğmiş hisleriniz.de en ufak bir hafiflemeden şüph~ edecek olur. 
sam; sizin ruhunuzdan benim ruhuma da geçmiş olan o ilk 
ve güz.el aşkta bir gün en ufak bir azalma hissedecek olursam 
size hiçbir ~ey söy!Pmiyeceğim, sizi ~z çok vakurane, az çok 
kibirli veya öfkeli, yahut blınun gibi sadece sitemk:Lrane bir 
mektupla rahatsız etmiyeceğim, Felipe: benim, ölümün geldi. 
ğini hissedenler mahzun görürsünüz; fakat bilmiş olun ki ben 
ölmeden evvel. sizin sevgilinize de en ağır namus lekesini sü
rer, onun ~erefini en hayasızca bir şekilde mahveder, sizin 
kalbinize ebedi nedametler hançerini sokarım; yani, Felipe, 
ölürüm, ölürüm ama siz de benim insanlar nazarında mahvol
duğumu, ahrette de ken~imi en büyük azablara mahküm etti. 
ğiml görürsünüz. 

Bahtiyar bir Luiz'i. taparcasına sevilen bir Luiz'i, ruhu bu. 
lutsuz bir aşk içinde açılan, Dante'nin ulvi tabiriyle: "tasasıü
ca, ~ahvolmaz zenginliklere malik,, olan bir Luiz'i kıskanma
ma sebeb olmayın. Biliniz ki ben Dante'nin bütün Cehennem. 
ini baştan başa okudum ve onda azablarm en e'.emlisini bul. 
dum: ruh için müthiş bir ceza; buna Tanrı'nm ebedi intika
mını da katacazım. 

(Devamı var). 
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2 defa öldürülen kadın 
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ı Pıyar ~u~aıoc 
\ Çeviren 
1 Mlluızalf'iF.er ~sen 

Saat bıri vurdu. 
Beber. bardağını dıktı, pıs tezgahın 

lizerınc ) arım frank fırlattı ve paranın 
u tunu almak ızm çıktı. 

Kadc sokağı ı sız ve karanlıktı. Biraz 
ileride i\lonmartr civarında kaldırımlar 
üzerinde ara sıra golgeler gorunuyor, 
sarı 'e kırmızı akisler parlıyordu. 

Bebcr e\ ,·ela hızlı hızlı yürüdü. Sonra 
arlrn la 1111 )a,a,lattı ve tam sokağın or. 
tac:ına gelınce birdenbire durdu. 

Sokakta cinler top oynuyor. Bir kasap 
dukkanr onünde bir kedi , parmakhklar 
al"ka ında göriinmiyen bir sevgiliye kes
kin na~melerle bir ac:k serenadı sövlüvor. 
Bt'°l:lnr bır kapınn önündeydi. . • 

Şehadet parmaJ!ını kapının dii~me(:,ine 
bac:tı \'C' hekledi. Ru ::ık(:,am c:imdiYe lrn 
dar h'itiin r::ıptıklarmda mtt;heze. edile.. 
Cl k hiçhir cıev ' 'Oktu .. Fakat sonra .. 
Parrmı~mı zile dayadı. Çıngırağın 11 

zıktan uzağa akseden c:e;;i bu ariamı tit. 
rl'tt\ So'1ra birdenbire kam açıldı. 

P.e.,er bir saniye tereddüt etti: çok kı. 
c:a bir c:anh·e .. Karar vermiş bir adam tav 
ri!e omuzlarını silkti. kendi kendine "hav 
d i.. dedi. içeriye daldı. . 
Kapıyı kapamadı ve kanadı şöyle iti

vermc!<le iktifa etti. H ızh hızlı ilerledi. 
Beher <'kc:eriya arkada~larma nac:ihat 

verirdi: "leşin en nazik noktac:ı kapıcı 
odac:mın öniinden geçmektir... Sonra 
güler ,.e en korkusuz adamları bile tit. 
reten c:akin bir sesle: ''j.'(erisi kolaydır .. , 
derdi. 

Kapının arka mda anlaşılmaz birkaç 
hece mırıldandı . Beş yahut altı basamak 
çıktıktan sonra hareketsiz durdu. 

Nazik bir dakika. Kapıcı odasında 
en u~ak bir hareket farkeder etmez der 
hal bir sıçrayışta merdivenlerden atlaya.. 
cak, tekrar sokağa fırlıyacaktı. Kapıcı 
olup bitenlerin farkına varmadan evvel 
Çoktan köşeyi boylamış olacaktı. Gecenin 
bu saatinde kapıcı tabii gömlekledir. Bu 
kıyafetle arkasından kovalayamaz ya .. 
'ı'alnız. iş bozulur işte o kadar. 

Merdivenin trabzanına dayanmı, ada
nıa, bir asır kadar uzun gelen bir dakika 
geçti. 

Duvarın diğer tarafından bir saatin 
tiktaklan geliyor, sokaktan da kasap 
dükkanındaki kedinin miyavlamaları .. 
Beber yoluna devam etti. 

Bu gece ziyaretçisinin, harekete geç. 
inek için saat biri beklemiş olması sebeb. 
c:iz değıldir. Orta halli ailelerin oturduğu 
apartımanlarda gece yarısına, hatta ya
rıma kadar giren çıkan eksik olmaz. 
1'iyatro. sinema dönüşleri bu saate rast. 
lar. Bu saat geçtikten sonra koridorlaPCla 
?iri ile karşılaşmak ihtimali adeta hiçe 
ıner. 

Beber üçüncü kata kadar çıktı. Bura
da iki kapı var. Beher sağdaki kapıya 
Yakla"tı Maymuncuğunu deliğe sokar 
SOkmaz c:ıçradı. 

Na ıl olur. moruk kapısını kilitle· 
lneden yatıyor ha! 

Sonra omuzlarım silkti: 
- Pena değil. epeyce "akit kazandık. 
Yava~ça kapıyı itti. dinledi.. apartr. 

inanda · tam bir sessizlik vardı. 
lhtiyatla iş güren Beher gireceği yer 

hakkında e\ \'elden mükemmel malumat 
edinirdi. Bu katın ustündeki daire boş. 
lu, Beher burayı bir kiracı gibi gezmiş 
ve taksimatının tamamile aşağıki katın 
aynı oldu unu kapıcıdan öğrenmişti. 

Solda mutfak ve tuvalet oda ı \'ardı. 
S~da yemek oda 1 ve yatak odac:ı. 

eber ayaklarının ucuna basarak, du
\la~arı tutuna tutuna ilerledi. 

ltı adım attı .. Bir kapı .. Burası ye. 
lllek oda ıdır. Altı adım daha .. 

Beber } a' aş ra,•aş tokmağı çevirdi, 
Ya\ac; yavaş kapı}1 itti. 

k Cozl ri karanlığa alışınca yatağı far. 
ettı. Yatakta uyuyan biric;i vardı . 
Gece m'ı f' · · l' d k a ırının haya ın e bu uyuyan 

b~dının ~kli çizıldi. Buruşuklarla dolu 

laır a!ın. Bembeyaz, darmadağınık saç
r sıvr· b' 0 . .1 ır burun. çok çıkık yanaklar .. 

c:uyeıhtırar kıza, matmazel Adelaid Ble. 

l'l kaç defalar tesadüf etmi~ti. Zaten 
e \ak· ~ 

dol ıtten beri hu maksatla bu semtte 
; ıp duru, ordu. 
l.at~ hi .... 

ka}· k r ~un ıhtl\·ann arkac:mdan han 
b a adar ~itmic;ti 
ocbe ~ · 

karışt ~sakin sakin ceketinin iç cebini 
ır 1

' oradan bir elektrik tambast 

llJ·~•'-9" 

ve kısa saplı bir çekiç çıkardı. 1 
Parmağıııııı t'lcl\lı ıh ıaıutıa'mm düğ. 

mesine dokunma~;ı ve çekicin üç defa 
biribiri arka·ma ihtiyarın kafasına inme 
si göz açıp kapıyacak kadar kısa bir za
man içinde oldu. 

Çt>kicin üçüncü inişte kafatası parça. 
landı ve beyin parçaları duvara kadar 

sıçradı. 

Katil gayriihtiyari bir hareketle çekici
ni yatak çarşaf ma silerken dalgın bir 
gözle de etrafına bakmıyordu. 

Ma anın üzerinde bir bardak su içeri. 
sinde bir takım takma di~. maden saplı 
bir çift gözlük ve siyah ciltli bir kitap 
vardı. 

Oda eşya ile dopdoluydu. Yazı masası, 
konsol, aynalı dolap. üzeri işlemeli bir. 
kaç koltuk .. Duvarda yelpaze biçiminde 
asılmıs fotoğraflar. meşhur tabloların 

kopyesi: "Rüya •. "İkindi .. (Başakçılar). 
Bu son tablo i~ri asılmıştı. 

Niçin iğri? 
Beber sıçradı. Titriyen eliyle tabloyu 

kaldırdı. 

Başakçılar tablosu duvara gömülü bir 
kasayı gizliyordu. Kac:anın kapısı ara
lıktı. 

- Bu da ne demek oluyor? 
Kasanın kapısını çekerken haydudun 

eli daha fazla titriyordu. 

-Boş! 

Beber bir lahza ~a~kın durdu, sonra 
yazı masasının üzerine atıldı. I\lasanın 

çekmelerini açmak çok kolay oldu. 

Bir sürü hatıra eşyaları.. Deniz hay. 
vanları kabuklan. eski bir şekerleme ku. 
tusu .. Daha akla gelmez bir sürü ulak te
fek ... 

Haydut dudaklarında bir küfür. kon. 
sola fırladı. Eski moda korsalar ve etek. 
likleri odanın her tarafına dağıttı. 

- Bir şeyler yok! 
Delirmiş gibi aynalı dolabı açtı: Arala

rına dikkatli dikkatli lftvanta çiçekleri 
yerleştirilmiş yatak çarşafları. yorgan 
yüzleri. çamaşırlar, mukavva bir kutu 
içeric;inde bir şapka .. 

Yere dökiilmüş çamaşırlara basa hasa 
Beher odadan çıktı. Yemek odac:ını. mut 
fağı dola~tı. Bütün kavanozları açtı. Tu. 
valet odaı;ını bile araştırdı. 

Bir şeyler yok. yok vesselam. 
Katil tekrar odaya döndü. Bu muam. 

mayı halledemiyordu. makine $.'(İbi elini 
boş kasanın içeric:ine soktu, 

Saat ikiyi vurdu. Katil kindar bir ba
kışla kurbanına baktı. 

ihtiyar kızın yüzü şekilsiz bir et küt. 
lesinden başka bir şey de~ildi. Beber 
böyle manzaralara alışkın hir adamdı. 

fakat bu rnanazra k::ırşısında ~ene tees. 
sür duydu. 

- Kiri~i kıralım artık. 
Karanlıkta kaymamağa dikkat ede ede 

aşağıya kadar indi. Kapıya yaklaşınca 

krn:mag:ı;a bac:Jadr.. Kaı bıraktığı gihi ara-• . 
lık duruyordu. yavaşça dı~arı çıktı ve 

hızlı hızlı kaçtı. 

• • • 
Arkadac:larınm güzel Makc;im adım 

t=1ktrkl:m • Makc::im hirnPnhire uyandı. 
Alnı ter içerisinde idi. Şakaklan z:onklu. 

yordu. 
Rac:ııcundakj tE"lefnnu ,·akalamak ister. 

~ihi kolunu 111attt. o ,·akit ~özii bileğin· 
deki saate ilişti. Dokuzu yirmi geçiyor. 
du 

. : ........................................................... 
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Bir qünlük 

zabıta 

hikfıljeSİ 

Maksim clıni tekrar yorganın altına 

;ol.tu. 
- Olmaz. l >aha Yak it erken.. Şimdi. 

ye kadar saat ondan ev\ el bir şey iste· 
diğim vaki değildir. 
Yorganı bumuna kadar çekti. Gözleri. 

ni kapadı. 
Uyumak, hiçbirşey düşünmemek isti. 

yordu. 
Maksim on defa, yirmi defa yatakta 

döndü. Birdenbire kalktı. karyolanın Ü· 

zerine oturdu. Çenesini avucunun içerisi. 
ne aldı. 

Yeniden saatine baktJ: Dokuzbuçuk .. 
Birk;ıç dakika daha 5abretti. Artık da. 

ha fazla beklemeğe tahammülü kalmıya
rak sert bir hareketle telefonu yakaladı .. 

- Allo. kapıcı , bana gazeteleri yollar 
mısınız! 

1\lak:;im içeriye giren çocuğa lakayt 
görünmeğe çalışarak eliyle işaret etti: 

- Bırak oraya. 
Gazeteleri açmak için çocuğun dışarı 

çıkmasını bckliyebildi. Bütün gazetelerin 
ilk sayfasında kocaman harflerle 'Kade 
sokağında zengin bir kadın öldürüldü,, 

serlevha<;ı vardı. 

Delikanlı, boğazı sıkıla sıkıla okudu. 

"Bu gece saat ikiden soma nöbetten 
çıkarak evine dönen Metrdotel ]oze/ 
Valon, dairesine girerken, bitişik daire
nin kapısının aralık olduğunu görmiiş. 
tür. 811 apartımanda tek başına zengin 
bir kadının oturduğunu bildiği için bu 
halden endişeye düşmüş ve ... 

Maksim okumayı bıraktı: 

- imkanı yok .. çıkarken kapıyı kapa. 
mıştım. Bundan eminim. 

Acaba hakikaten emin miydi.. Bütiln 
bu işleri yaparken bir rüyada ya~ıyor· 

muş gibi hareket etmiyor muydu? 
7..avallı ihtiyar kadının buru~uk boynu 

na el uzattığı dakikayı tekrar yaşadı. 
Kadının çabuk susan hırıltılarını tekrar 
işitir gibi oldu. 

Bir tablonun arkasına saklanmış kasa. 
dan elli tane biner franklık banknotla 
bir sürü tah,·ilatı çıkarıp da cebine koy. 
duğunu düşündü. Fakat bundan sonrası
nı Meta hatırlamıyor gibiydi. 

Belki yarım saat, belki daha fazla ne 
yaptığını bilmeden serc;em gibi yürümüş 
tü. Sonra yeraltı tramvayına binmiş. 
Port Dofine kadar gitmişti. 

Bir gün evvel burada paraları saklıya. 
cağı yeri hazırlamıştı .. lşaret ettiği ağacı 
kolayca bulmuştu. 

Bir küçücük çocuk kazması, bir de te. 
neke kutu .. Paralan buraya gömdiığünü 
kimsenin farketmesine imkan göremiyor

du. 
Birkaç ay c:onra. bu iş unutulup gidin. 

ce l\1ak~im tekrar buraya gelecek. göm. 
dUğü sen•('t i çıkaracaktı. 

Ormandan ayrılırken unutmak için 
biraz içmişti. Otele gelcMi vakit gece
yarıc:;ı olmuc:tu. Yağmur yağıyordu. 1\1ak 
sim bir hac;ta gibi titriye titriye yatağına 
girdi.. Prumak istiyordu. Fakat imkanı 

~ar mı? 

Ancak '2afak sökerken uyuyabilmişti. 
- Harbu ki ben kapıyı kapamıştım. 

Evet muhakkak kapı)'l kapamıştım. 
O:myuşuna devam etti.. Okudukça 

hayreti arttı: 

"Apartımanın irrrisi çok feci bir hal 
dr.ydi. l'azı nıasasr, aynalı dolap, kon 
sol açılmış,, içlerindeki bütiin eşya 

darmadalınık j'erlerde süriinüyor, 

- -
elbiseler koridora rastgele sürüklen • 
nıiş. 
1 lltiyar kızın kapısı önilnde ev sahibi 
v11 kapıcı gördi1kleri manzara karşı
sında korkudan taş kesilmiş bir halde 
donup kaldılar H 1 htiyarın kafatası 
ezilmiş, beyni suratına bulaşmıştı.,, 

- Ah bu gazeteciler .. lki fazla gazete 
satmak için bakınız neler uyduruyor
lar .. 

Makalenin sonlanna doğru Maksim 
düşünceye daldı. 

'Tahkikatı Monmartr komiseri mös. 
yö Didiye ile müddeiumumi muavin. 
/erinden mösyö Masso idare edi}'or. 
Bu tahkikat şimdiden bir hayli iler
lemiştir. Katil birçok parmak izleri 
bırakmı.şlır. Zabıta ve adliye katilin 
izi üzerindedir. Unıit ederiz ki kısa 
bir zaman içerisinde ... ,, 

Parmak izleri de varmış ha.. Halbuki 
Maksim icap eden bütün tedbirleri al. 
mıştı. Bir defa clJeri eldivenliydi. 

Maksim dü~ünüyordu. Ne diye bir ci. 
nayet işlemişti. morfin, eroin, kokain 
kaçakçılığı nesine yetmiyordu. 

Mak im kalktı, alelacele tuvaletini yap 
tı, giyindi, artık yaptığı iş aklından çık· 

mıştı bile .. 

Otelden Meta istemiye istemiye çıktı .. 
Ağır ağır, nereye gittiğini düşilnmeden 
Kılışı meydanına doğru yürüdü. Her sa. 
bah uğradığı kahveye girdi. 

- Maksim. bizimle bir Bölot oynayor 

musun? 

- Hayır, bu sabah canım istemiyor. 
- Ne var. İşlerin yolunda gitmiyor 

mu? Can sıkacak bir vaziyet mi var?. 
- Hem de pek çok.. 

Salonun en karanlık köşesine oturdu. 
- Pari Midi gazetesini versen e .. 
- Şimdi mösyö .• 

Cçiincü bardak permosunu içerken gar 
son gazeteyi getirdi. Bu sefer gazetenin 
cümleleri delıkanlmın gözüönünde dan. 

setmeğe başladı. 

''Matmazel Bleşuyu kimin öldürdüğü 
anla.ıldı. Bu, en bayağı muhitlerde yaşı· 
yan bir sabıkalıdır. Gayet kısa bir zaman 
içerisinde te\ kif edileceği muhakkaktır . ., 

Daha aşağısını okumadı .. 

- Garson al bu parayı! 
Maksim kahveden çıktı .. İki yüz met. 

re kadar yürüdü. Bu yürü)·ü~ esnasında 
belki on defa arka ına dönüp dönüp bak 

tı. 

Sık c:ık arkama bakmak Maksimin 
adetidir. insanın elbise astarları kokain, 
eroin ile dolu olurc;a yapacağı ilk ihtiyat 
tetbiri dönüp arkac;ına bakmaktır. Fakat 
!\Iaksim hu sefer arkasına kaç3k eşya 
korkuı;undan bakmıyordu. 

- Dün etrafımda dolaşan tehlike bir 
müddet için kodese girmekten başka bir 
şey değildi .. Bugün ise .. 

Maksim gayriihtiyari bir hareketle e. 
lini boynuna götürdü ve şehadet parma· 
ğını boynunda dolaştırdı. 

Etraftan geçenlere dikkat bile etmi. 
yordu. Bunun içindir ki kahveden çık. 
tığı vakit yavaş yavaş peşine takılan bir 
takc:iyi fark bile etmedi. 

Bu tak.side iki adam vardı. 
- Daha bekliyelim mi? 
- Zahmete değmez samnm. Şimdi ye· 

mek yemeğe gidi)or. Bu sabah ah~ \ens 
yapmıyor. 

Adamlardan birisi cama vurdu. Araba 
yaYaş yava5 süratini arttırdı, !>.taksimi 
geçti ve Mulen . Ruj'un karşısında dur. 
du. 

İçindekiler indiler, b in i şoföre yaklaş
tı, diğeri bir iki adım uzaklaştı. 

Maksim iki memurun arasında kalını~. 
b. 

- Kımıldanma. 

Makc:im boş yere katmak. memurların 
elinden kurtulmak istedi. Fakat mufet
tişlerin pençelerinden kurtulmak kabil 
mi? Birdenbire kendini otomobilin sıra· 
sma oturmuş, ellerini kelepçelenmiş gör. 
dü. 

Taksi Sen nehrine doğru inerken polis 
memurlan birkaç defa mevkufa doğru 
eğildiler. 

- lnat etme. Meseleyi olduğu gibi an
lat, yoksa müdüriyette seni bülbül gibi 
söyletmenin yolunu bilirler. 

Maksim başı elleri arasında, dudak. 
lanm bile kıpırdatmıyordu. 
Borsanın yanında seyrisef er memuru 

otomobili durduttu. Gazete muvezzileri
nin feryadı caddeyi çın çın öttürüyordu. 
"İkinci tabi, yazıyor. Kade sokağı katı
linin tutulduğunu yazıyor.: 

!'.Taksim düşündü: 

- Şu gazeteciler yaman adamlar \•es. 
sclfım .. Ne çabuk haber alıyorlar, r.e ça.. 
buk baı::1yorlar, inanılır şey değil doğru-
su. 

Bu Sisler Maksime en ağır darbeyi in. 
dirniştl. Sırtı daha fazla kanburla~tı, 

dişleri biribirine çarpmağa başladı. 

Maksimin duruşundaki bu değılişlik 

polis memurlannm gözünden kaçmadı. 

Biribirlerine muzafferane bir bakısla 

baktılar. 

- Haydi, söylcmeğe karar verdin de. 
ğil mi? 

Maksim göz yaşları içinde anlatt,: 

- Evet, benim .. Paraya ihtiyacım \ar
dı .. Bu benim ilk cinayetim .. Fakat kadı 
run kafasını çekiçle parçalamadrm. Bu. 
rası doğru değil, sadece ellerimle boğ. 
dum. Bundan sonrasını zaten biliyorstt· 
nuz. 

Gözleri halft önündeydi. Bunun içın 
sivil polislerin çehrelerinde çizilen mut. 
hiş şaşkınlık ifadesinin farkına varmadı. 

Seyri sefer memuru hata otomobile ~ol 
,·ermemişti. Memurlardan birisi bir ga. 
zete müvezzii çağırdı. 

Maksim doğruldu ve gözlerini gazete~ e 
dikti. 

Nefesi ke iliyordu. Saçları diken diken 
olmu~tu. 

Gazetede, şu yazılar vardı: 

"Evvelce tahmin ettiğimiz gibi mat
mazel Bleşu'mm katili bu sabalı tev 
ki/ edilmiştir. Bıt, caniler muhitınde 
Beber ismile tanınan Alber Trotıyar 
isminde birisidir. Şimdiye kadar bir 
çok defa malıküm olmuştur. 
"Sefil sabah saat ona doğru ]ermm 
Pujon sokağındaki bir pansiyondan 
pkarken tutulmuştur. Aleyhinde bi. 
rikc11 deliller karşısında katil çabuk
cak itiraf yolrmu tutmuştur. 

''l'almz Bcber nmsmane bir inat 
ile maktuliin odasından hiçbir şey al. 
madığım söylemektedir. Sorgu hô. 
kimi sııçlımun bu irıkamıa kıymet 
vermemektedir. }' akmda suçlunun 
bu hususta da iliraflarda bulunacağa 
tahmin olunuyor!,, 

ilhan Tarus'un 
Küçük hikaqeleri 
Doktcr 
Monro'nun 
Mektubu 

- Yakında çıkıyor -
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ı Karadenizde ingiltereye 

Çinlilerin, sealerini yıkarak ·ıaşırdıkları Samıelıir Japonlara oldıığıl kadar Çinlilere 'de zarar ı·ermiştir. Memleketin biilt'111 o ı 
bavalisi sular altında kalmış, tarlalar, köyler zarara uğramış ve birçok kişi olmüştür. Resimde Tsian' da sular altı'1da kalan de. 
miryolu köprüsii görüliiyor. 

Bıışlnrnrı 1 incide 
Frnnsa nrnsındnki do tluk mun. 
hcc1csl ve nyni znmnnıln 1026 ta. 
rihli J)i komşuluk mukn,·elcna. 
meslnin temdidi hnklmıdald 

müşterek beynıınnme üzerinde 
:A.nknradn Tür:ı..;yc hnriciye ''eki. 
11 cksclilns doktor Arns llc l~l'nn. 
sanın Anknra büyük elçisi ekse. 

ltl.ns Il. Pon ot nı·n<ınuln devam 
etmekte oJan müzakeı·clcr, bu • 
gün S Temmuz 1038 sMt 17 de 
nihnyctc crnıi~tir. 

Askeri heyetimiz Adanada 
Adana, 3 - Orgeneral Asım Gündü. 

zün reisliğinde heyetimiz burada bir saat 
kadar kalarak akşam yemeğini yemiştir. 

Saat 19 da heyetimizi hamil tren gara 
geldiği zaman binlerce halk birikmiş he
yetimizi bekliyordu. 

Müjde 
Orgeneral Asım Gündüz trenden iner 

inmez halk etrafını sardı. Orgeneralimiz 
öe Hatay i~indeki muvaffakiyetimizi hal 
ika müjdeliyerek şunları söyledi: 

''- Biliyorsunuz ki. son zamanlarda 
Hatay vaziyeti bir hastanın tablasına 
pzilcn hararet grafiğini andırıyordu. Her 
gün biribirine zıt tezahürlerle karşılaşıh
~ordu. Davamız geç olsa da gene parlak 
muvaff akiyetimizle neticelenmi~ bulunu
yor.,, 

Halk Asım Gündüzün bu kısa müjde. 
sini çılgın heyecanla alkışladı .. Heyeti. 
miz yemekten sonra trenle Ankaraya ha
relcet etmiştir. 

Hazırlık tamam 
Adana, 3 - Hataya girecek ordumu

zun hazırlığı tamamlanmıştır. Menzil 
hazırhklannı yapacak zabit heyeti hare. 
ket emrini almı~tır. 

"Bu büyük eser 
Atatürk'ündür,, 
Antakya 3 (A.A.) - Anadolu ajan-

6ının hususi muhabiri bildiriyor: 
Yirmi iki .gündür Antakyada cere

yan eden Türk - Fransız crkanıharbiye 

müzakereleri dün neticelenmiş ve an
latma bu sabah saat sekizde imza edil
miştir. 

Bu lderece mühim vesikaların imza
landığını öğrenmekle beraber Pariste
ki müzakerelerin de memnuniyeti mu
cip bir gekilde neticelendiğini radyo
öan haber alan Antakyanın ve bütün 
Hatayın haftalatdanberi devam eden 
heyecanlı duyguları en yüksek nokta
,;ına varmıştır. 

Esas anlaşma Hatayın toprak bütün 
lüğünU ve politik statüsünün ldevamım 
temin için iki memleket te§riki mesai 
sini ihzara matuftur. Bu anlaşmaya bir 
de Türk - Fransa kıtaatının Hatayda 
teşriki mesai tarzını tanzim eden bir 
protokol mevcuttur. 

Heyetimizden albay Fevzi MengÜ!j 
ordu mümessili olarak burada kalmakta 
'dır. Heyetin diğer azası bugün saat 
10,30 da Antakyadan ayrılmıştır. 

Alınan malumata göre, Türk kıtaatı 
pek yakında Hataya girecek ve Fransız 
ve Türk kıtııları muayyen yarlere tevzi 
edilecektir. İki tarafın asker mevcudu 
müsavi olacak ve yekunu kuvvetle 
muhtemel olarak beş bine baliğ ola
caktır. 

Orgeneral, yanında Cevat Açıkalm 
olduğu halde bana şu sözleri söyledi: 

''- 13u bUyük eser, yalnız ve ancalc 
büvük Atatürkün eseridir ... 

\ 
Fransız ajanının verdiği 
malumat 
Antakya 3 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor:,, 
TUrk ordusu erkanıharbiye ikinci reisi 

Orgeneral Asım Gündüzün iştirakile 

şark kıtaları yüksek kumandanı Orge
neral Huntzigerin riyasetinde toplanan 
Fransız - Türk erkamharbiye heyetle
ri konferansı mesaisini bitirmiştir. 

Hazırlanan itilaf iki tarafça saat 8 
de imza edilmiştir. MalUm olduğu veç
hilc bu kcnferans, İskenderun Sanca
ğının mülk1 tamamiyetini temin ve 
Fransız - Türk dostluk bağlarını kuv 
vetlendirmek maksadile iki hükGmet 
tarafından tcsbit edilen plana göre, 
Fransa ile Türkiye arasında akdedilen 
itilafların heyeti mecmuasında derpiş 

cdilmiŞ idi. Askeri işbirliği, dostluk 
misakı Ankarada parafe edilir edilmez 
askeri kuvvetler arasında musavat esa
sına müsteniden lderhal 'başlayacaktır. 

Anlakyada neşredilen tebliğ 
Türk - Fransız erkanıharbiye itilaf

Jarının imzasından sonra aşağıdaki res 
mi tebliğ neşredilmiştir: 

29-5-937 tarihli muahede micibincc 
akdedilen itilaf Fransız - Türk erkanı 
harbiye heyetleri tarafından bu sabah 
Antakyada imza edilmiştir. Bu itilafın 
gayesi, Sancağın mülki tamamiyetini 
ve siyasi statüsüne riayet edilmesini 
temin etml.:k üzere iki ordunun muh
temel bir teşriki mesaisini hazırlamak 
tır. İki erkamharbiye mümessili bunu 
müteakip Fransız ve Türk kıtalarının 
Sancaktaki faaliyet şekillerini tanzim 
eden merbut protokolu imza etmişler
dir. Yakınıda başlayacak olan bu faali
yetin tarihi Fransız ve Türk hükumet
lerincc tesbit edilecektir. 

Mareşal Çakmağın tebrik 
telgrafı 
Payas, 3 (A.A.) - Anadolu ajan.1 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Genel Kurmay Ba§kanı Mareşal 

Fevzi Çakmak, Orgeneral Asım Gün. 
düze aşağıdaki telgrafı çekmi9tir: 

"Cç haftadanberi geceli 1ündüzlü 
devam eden çetin mücadeleni:.Je başa. 
rılan bu muvaffakiyetten dolayı te. 
5ekkür eder, ba§ta sız olduğunuz haL 
de heyetimizi te~kil ed~n arkadaşları
mızın gözlerinden öperim ... 

• 
Freinsız Hariciye Nazırının 

nutku 
Paris 3 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Bugün Dovilde harici ticaret müşa

virlerinin ziyafetine riyaset eden Bone, 
irat ettiği nutukta ezcümle uzun mü
zakerelerden sonra Türkiye ile Sancak 
işinde anlaşmaya ve bir dostluk mua
hedesi akdine varılm::ı,şmdan dolayı fev
kalade sevinç ve memnuniyetini ifade 
etmiştir. 

Anhışnrnnm uyıındırdığı 

müsilıt inliba:ar 
Akşam gazeteleri bu sabah Antak

yada askeri anlaşmaların imzasını mem 
nuniyctle haber veriyorlar. İtilaf, An
karada dostluk muahedesinin parafe
sini müteakip meriyete girecektir. An
takya telgraflarında, Türk ahalide uya 
nan şevk ve heyecandan, Atatürkün 
resimleri ile süslü taklar kurulduğun
dan, diğer unsurların haberi sükGnetle 
karşıladığuıldan bahsedilmektedir. Bazı 
muhalif ailelerin işlerini tasfiye ediP. 

di 
mallarını alarak Hatayı terkeyledikle
rinden bahsedilmektedir. 

Londra haberleri, Türk - Fransız an
laşmasının tnıilterede fevkalade iyi 
kar§ılandığı ve Bonenin hararetle teb
rik edildiği merkezindedir. 
Anlaşmanın Cenevre mahalifinde de 

en iyi intibaları tevlid ettiğini bildiri
yor. 

Heyetimiz Halaydan nasıl 
yarıldı ? 
Payas, 3 (A.A.) - Anadolu Ajan. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Heyetimizin bugün öğleden evvel 

Antakyadan hareket edeceğini öğre • 
nen halk, mektepliler \'C spor teşek
külleri daha gün doğarken Antakya' 
sokr.klarını doldurmuş idi. 

Orgeneral saat dokuza doğru ~ne. 
ral Hutzingeri ziyaret edere\~ ved~ 
etti. Beş on dakika sonra da Hutzin. 
ger Antakyndan ayrıldı. 

Orgeneral saat dokuzda Halkevi 
erkanının biraz sonra da Vali, kay
makam ve belediye erkanın tebrikle. 
rini kabu! etti. Sonra sırasiyle izci 
mümessille.ri, Rum ve Ermeni ruba. 
nilari reisleri ve saa.t 10.25 de de Ko
lonel Burje ve Kolonel Kolc tebrike 
geldiler. İki Kolonel kapıda asker ta. 
rafından karşılandı ve Türk halkı ta. 
rl'..f ından hararetli alkışlandı. 

Saat 10.40 da Orgeneral kapıya çı. 
ka,rak müfrezeyi teftiş etti ve müte. 
aklbcn onbes otomobilden mUrekkep 
alay "Yaşasm Atatürk, yaşasın Orge. 
neralimiz, yaşasın heyetimiz, bravo, 
varol,, sesleri ve sürekli alktşlar ara· 
em.da hareket etti. 

Evin önündeki meydanı dolduran 
halkın, on sekiz senedir çektiği ye. 
tiınliği, yirmi iki gündilr unutturan 
Türk ordusunun mümessilini teşyi e. 
derken duyduğu teessürü bütün Ha • 
tayın hakiki bayramım teşkil eden 
anla§manm imzası ve pek yakında 
Türk ordu::.uhun kahraman Mehmet • 
çiğini selamlamak ümidinin verdiği 

neşe gideriyordu. 
Arabalarımız bütün Antakya sokak. 

larını hıncahınç dolduran binlerce 
halk, mektepli, izci, sporcu arasın -
dan ve bayraklarla. ampullerle ve def. 
ne ve söğüt dallariyle süslenmiş olan 
tilklaıın altından geçiyor, muayyen 
mesafelerde yer almış olan askeri 
müfrezeler ihtiram vaziyetinde duru • 
yordu. 

Bu f evkalfıde izdihama rağmen 

büyiik bir intizam göze çarpıyordu. 
Halk heyetin gelişinkinden daha ka • 
labalıktr ve çünkü diğer unsurlar da 
merasime iştirak etmi~ti. 

Saat 11 de Bedirc köylülerinin mu. 
habbet ve alkışlarını topladıktan son. 
ra saat 11.10 da top boğazına var -
dık. Burada Kırkhan ve Reyhaniye 
mümessilleri beltliyordu. Heyet oto .. 
mobillerden indi ve Orgeneral Antak. 
yalılara veda ettikten sonra bir süva~ 
ri müfrezesini teftiş etti. 

Şimdi Baylan sırtlarına tırınanıyoı 
ruz. Bu sırtların ve etekteki manza. 
ranm güzelliğini karilerim şüphesiz 

öğrenmişlerdir. 

Sıra sıra mor dağlar, yaklaştıkça 

san, kırmızı. yeşil renklere münkalip 
olurken artık gittikçe uzakla.san A • 
mik ovası, Amik gölü ile yeşil, gri ve 
kırmızının her türlü nüansından yapıl 
mış rcn'Jdi bir denizdir. Mütemadiyen 
viraj dönüyor, her dakika yUkteliyo. 
ruz. lşte Baylan gidiyor. Biraz sonra 

hava üsleri 
Baştarafı l incide 

Başvekil Tataresku Londra ziyareti es • 
nasında Karadenizde bir lngiliz üssü te
sisi m~lesini görüşecektir. Kral Karo. 
Jün geçenlerde yaptığı Boğaziçi gezintisi 
ve Atatürkle ettiği kahvaltının da asıl 
gayesi yalnız Türk • Rumen dostluğunu 
değil, ayni zamanda iki memleketin Bil. 
yük Britanya ile olan iş birliğini de tak
viye etmekti. 

Tataresku projesine göre, İngiliz üssü 
Romanya topraklarında tesis edilecektir.,, 
Köstence ve lstanbul 
civarında üsler ? 
Bulgarca Zora gazetesi Atatürkle Ro

manya kralı Karol arasındaki mül~at. 
tan bahsettikten sonra: 

''Gonyetz Varşavski,, isimli gazetesin 
den şu yazıyı alıyor: 

''İki devlet reisi arasındaki mülakatın 
ba~hca gayesi, teyit edildiği gibi, İngiL 
terenin halen Tuna havzasiyle Balkanlar 
da takip etmekte bulunduğu politika hak 
kındaki politik ve ekonomik meseleler 
üzerinde durmaktan ibarettir. 

Romanya hükumeti İngiltere ınsıya. 
tifine uygun hareket etmeyi prensip ola
rak kabul etmiştir. Türkiye de bu politi
kaya mütemayildir ve nitekim son za_ 
mantarda aktedilen Türkiye - İngiltere 
mali anlaşması da buna bir delil teşkil 
eder. 

lki memleketin şefleri bundan maada 
tayyare üsleri me$.elesini de tetkik etmiş. 
!erdir. Bundan birkaç ay mukaddem İn. 
giltcre Köstence limamnı böyle bir üs 
haline koymak teklifinde bulunmuştu. 

Bu teklife göre Köstence deniz üssü 200 
bombardıman ve deniz tayyaresi istiab 
edebilecek bir duruma sokulacaktır. Şim 
di ise İngiltere böyle bir üssün lstanbula 
civar bir yerde yapılmasını Türkiyeye 
teklif etmektedir. İngilterenin y; 'trğı bu 
tekliflerin her ikisi de kabul olunmuştur. 
Romanya ve Türkiye bugün Karadeniz
de kunılacak bu fic;ler hakkında fikir te
atisinde bulunmaktadır .•. 
Ingilterede balkanlara 
yardım komitesi 
Londra, 3 (A.A.)' - Sandey Taymis 

gazetesinin diplomatik muhabiri yazıyor: 
İngilterenin Balkan devletlerine mali 

ve iktisadi sahalarda ne gibi yardımlarda 

bulunabileceğını tesbit etmek üzere nazır 
!ardan mürekkep bir komite teşekkül et. 
miştir. Komitede hazinenin, ticaret 'e 
hariciye nezaretlerinin mümessilleri bu. 
lunmaktadır. Komite ilk içtimaını akdet
miştir. l'vfalOm olduğu veçhlle Balkanlara 
iktisadi yardımda bulunulması meselesi 
geÇ'('n nisanda Fransız nazırlarının Lon
drayı ziyaretleri esnasında mevzuubahs 
olmuştu. Hatta Bone, lngiliz meslektaş
larına bu hususta bir muhtıra bırakmı~
tı. Tetkiki icabeden iki mühim nokta 
~nlardır: 

1 - Balkan milletlerine Türkiye i~in 
kabul edilen şartlar dahilinde kredi açıl. 
masında ne gibi menfaatler olduğu, 

2 - Balkan devletlerinden, lngilte~
nin yaptığı mübayaatın fazlalaştmlmac:ı 
imkanları. 
Anlaşıldığına göre bu ikinci nokta da

ha kolay bir şekilde halledilecektir. 
Ingilterenin Tilrkiyeye 
itimadı vurdır 
Diğer taraftan Taymis, gazetesi lngil. 

tere ile akdettiğimiz mali anlaşmanın 

Avam kamarasında müzakP.resi sırasında 
ba~vekil Çemberlayne bir istizah yapıl. 
dığmı haber veriyor: 

Sosyalist işçi fırkası amsından Vikon 
Başvekile şu suali sormuştur: 

"- Bir İngiliz firması tarafından imal 
edilmiş ve bir ecnebi devlete satılmış o. 
lan topların umumi harp esnasında bir 
çok lngilizin hayatını söndürmek için kul 
lanıldığmı Başvekile hatırlatabilir mi
yim? Acaba Türkiyeye silfilı mübayaası 
için açılan kredi işinde bu gibi silfilıların 
İngiliz tebeası aleyhine kullanılmasını 
men için Türkiyeden teminat alınmış 
mıdır?,, 

Başvekil şu cevabı venniştir: 
··~ıuhterem azanın bahsettiği şekilde 

hadiselerin mazide hakikaten va.ki oldu
~u malQmdur. Türkiye ile yapılan anla5. 
mada İngiltere hükumeti resmen teminat 
almadığı gibi böyle bir talepte de bulun. 
mamıştır. Fakat hükQmet, Türkiye cum. 
huriyetinin lngiltereye karşı dostane ni .. 
yetler taşıdığı hususunda tam bir itima
da sahip olmasaydı bu krediler işini par. 
lamentoya tavsiye etmeyi deruhte et. 
mezdi.,, 

Harp Japonyayı 
iktısaden mahvediyor 

Tokyo, 4 (A.A.) - Baş vekil prens 
Konoye ve maliye nazırı tarafından 

imparatorluğun iktisadi vaziyeti hak
kında verilen malumattan şiddetle mü
teessir olan imparator, bir misal teşkil 

da baştnnbaı;a donanmış olan Bay .. 
lan. 

Halk bütün çılgmlığiyle alkışlıyor, 
biraz sonra tekrar iniyoruz. Bu sefer 
manzara kadrosuna uzakta İskende . 
run limanmm koyu, mavi, gri, rengi 
de giriyor. Saat 12 de İskenderunda. 
y1z. Şehrin kenarından konsoloshane
yc kadar otomobille dakikalarca de • 
vam eden yolun iki kenarı pençereler, 
tarasalar insanla doludur. yaşa ve aL 
kış sesleri gökleri tutuyor. 

Heyet öğle yemeğini İskenderun 
konsolosluğunda yedi. Yemek çok sa. 
mimi bir hava içinde geçti. Ve saat 
15 de heyt1t istasyona hareket etti. 
Konsoloslukla istasyon arası kesif bir 
kah balıkla örtülmüştü. 

General, istasyonda bekliyen zeva. 
ta ayrı ayrı veda etti ve cemaat mü. 
me!';illerine iltifatta bulundu. 

Tarr. saat 15.15 de hususi tren ls -
kendcrunn hareket etti. Kolonel Kole 
ile Generalin mihmandarı başkonso • 
los ve İskenderun konsolosu ,.e gazc. 
teciler Payasa kadar Orgenerali teşyi 
ettiler. 

Payasta birikmiş olan yUzlerce 
halk, heyeti aynı coşkWllukla alkış • 
ladı ve bir askeri kıta ihtiram mera. 
simi yaptı. Hususi tren Payasta yir. 
mi dakika kaldı. Ve saat 16.20 de An
karaya hareket etti. 
Taymise göre 
"Tayınis" gazetesi Türkiye ile 

Fransa arasında askeri anlaşmaya 

varıldığmı haber verdikten sonra 
şöyle diyor: l 

"Bu anl3,§manın tatbikatı evvela J 

etmek üzere saray masraflarında tasar

ruf yapılması için tedbirler almağa ka
rar vermiştir. 
İmparatorun masasında ecnebi mem

leketlerden ithal edilen içkilerin yeri· 
ne meşrubat olarak milli "Sake,, kulla
nılacak, Mısır tütünleri yerine sarayda 
Formos arasın'da yetiştirilen tütünler 
içilecektir. 

Nihayet saray nazın tarafından veri
len talimat mucibince saraydan veya 
saraya verilecek olan hediyeler bundan 
ı;onra kıymetli maddenden olmıyacak
tır. 

~omaıroya<dla 

Müthiş bir 
infilak 

BUkreş, 4 (A. A.) - Dün öğle za· 
manı payitahtın civarındaki kaleler. 
den birinde bir infilak olmu§tur. Bu
nun sebebi on gi.!:ndeı:lberi Romanya. 
da hüküm süren şiddetli sıcaklardır. 
Oç piyade cephane deposu harap ol· 
muetur. li'acia kur'banlarmın adedi 
henüz malüm değildir. 

Sancaktaki dahili vaziyeti düzelte
cektir. 

Türkler Sancakta siyasi kontrole. 
sahih olmak istiyorlar. Bunun iki tarz 
da temin edileceği zannediliyor. Bun· 
lardan biri seçimledir. Bu seçimler, 
Milletler cemiyeti mümessilleri bu· 
lurunıyarak ve yeni bir formül dahi
linde, Türk askerlerinin mevcudiyeti· 
le yapılacaktır. O zaman Türklerin 
ekseriyet kazanması zor olmıyacak -
tır. Ynhut da, ~im yapmaktan ta -
mamiyle vazgeçilecek ve Türklerin 
kontrolu demokrat şrkilden uzak bi~ 
tarzda. tesis edilecektir, 
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. Meselenin kanşık bir iş olduğunu 
ıdda edemeyiz!.. Her şeye açık her şey 
sarihti. 

Maznun suçunu tamamen itiraf et
mişti. 
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l\1ih. Zoşçenko Filhakika o, bilmediği bir eve gire
rek, evin ihtiyar kııd nını boğmağa kaı
kı§mış, iki kostümle daha bazı şeyler 
aşırmıştı. 

Dava, esas itibariyle çekici bir dava 
değildi. Bir benzerine her vakit rastla. 
mak kabildi. 

Söz söylemek sanatı 

damın yüzü oldukça basitti. Alnı da 
basooyağı herkesin alnı gibi idi. Pek o 
kadar da dar degildi. Sonra kafası d:ı1 
göründüğü kadar basık değildi. Bu 
kafa, basbayağı bir kafa idi. Böyle bir 
kafa ile ihtiyar kadını boğr.ıağa kal
kışmış olmasına inanmk bile oldukça 
güçtü. 

Gene kendimi tutamadım. Yanımda
ki kır saçlı, kır bıyıklı ihtiyara döne • 
rek: ile, adeta dehgetle bakıyordu. 

Mahkeme salonundan çıkmağa dav
randım. Fakat kalabalık fazla olduğu 
için bir türlü yol bulup kapıya kadar 
gidemedim .. Sonra, ben dışarı çıkmak 
için kentlime yol açmıya çalışırken ya
nımdaki kır saçlı ve kır bıyıklı bir adam 
da bana tersterc: baktı .• Doğrusunu is. 
terseniz bu bakışlardan da biraz ürk -
tüm; yerimde kalakaldım. 

Halk, soluk bile almaksızın müddciu
mumiinin iddianamesini dinliyordu ... 
Mahkeme azas ıda ayni dikkatle bu söz. 
lcri dinliyordu. 

- Kendimi tutamadım, ihtiyara dö
nerek: 

- Geç efendim, geç dedi. verecekleri 
dört senelik sıkı milnferid bir hapis
tir. 

- Galiba delikanlıyı bcraet ettirecek
ler, dedim. Avul:at çok müthiş bir mU
dafa yaptı ... 

Ben suçluya baktım .. Daracık bir al
nı, basık bir kafası vardı. Bakışları vah
şi bir hayvan bakışlarını andırıyordu . 
Herifin her halinden haydutluk akıyor. 
du .. Müddeiumumiye büyük bir k:>rku 

- Aşkt>lsun şu müddeiumumiye, de
dim, yaman söz söylüyor vallahi! .. He. 
rifi sak.n öbür dünyaya göndermesin -
ler? .. Ha, ne dersiniz? Acaba idam fa
lan verirler mi?. 

Müd::leiumumi sözünü bitirdi. Yeri
ne oturdu. Ufak bir fasıladan sonra 
suçlunun avukatı ayağa kalktı ve 
suçluyu müdafaaya başladı. 

Avukat ,oldukça genç bir adamdı ... 

ihtiy<ır: 
- Geç efendim, geç dcıdi. Ona dört 

senelik münferid bir hapisten aşağı ce. 
za veremezler. 

Yapılacak b:ışka bir iş olmadığı için 
suçluyu gözden geçirmeğe başladım •• 
Suçlu, hiç kımıldamadan yerinde otu
ruyor, dalgın dillgın, belli olmıyan bir 
istikamete bakıyordu. Kendi kendime, 
Yiiksek sesle söylendim: 

- Acaba herife kaç sene verirler; 
tncrak ediyorum, doğrusu?. 
Yanımdaki kır saçlı, kır bıyıklı ihti. 

Yar: 

- Merak ettiğin şeye bak, diye ce
\ ap verdi, verecekleri ceza dört senelik 
ınUnferid hapis cezasıdır. 

- Böyle bir ceza verileceğini neden 
istidlal ettitıiz?. 

- Kır saçlı, kır bıyıklı ihtiyar, sert
çe bir dille: 

- Ben istidlal falan ettiğim yok ... 
kanun böyle emrediyor, dedi. 

Biz aramızda böyle konuşurken mi.ıd. 
d~iumumi ayağa kalktı. 

ihtiyar: 

Y[N i T[SLiMAT 
iLMü~ABERLEQiMiZ 

t -

F a k a t istidatlı olduğu her ha. 
!inden belli oluyordu. Her şeyden önce 
harıkulade bir hatipti. Sözlerinde derin 
bir sıcaklık ve samimiyet vardı. 

Hitabet, tabiatın en güzel, en kud
retli mcvhibelerinden biridir .. Söyledi
ğin sözlerle insanları büyülemek, on -
]arı kendi arzularına rametmek kadar 
büyük bir meziyet olamaz~! .. 

Avukat, bir buçuk saat kadar laf 
soyleJi. .. 

Mahkeme salonunu dolduran halk, 
heyecanından yerinde duramıyordu ... 
Kadınlar, derin derin soluyor, heye
candan terleyen minimini burunlarını, 

sık sık pudralıycrlardı. Yufka yürekli
ler hıçkırıyor, burunların çekiyorlardı. 
Mahkeme reisi bile, parmaklariylc si
nirli sinirli önündeki kağıda vuruyor
du. Suçlu ,tamamen sersemlemiş bir 
halele, ağzı açık olarak, kurtarıcısına 

bakıyordu. 

Müdafaa bitti. Hakimler müzake
reye çekildiler. 

Halk, avukatın fevkalade parlak mü
dafaası etrafında mütalea yürüterclo: 
mahkemenin koridorunda dolaşıyordu. 
Bir ç.cklan suçluya bir seneden fazlJ. 
bir ceza verilemiyeceğini söylüyorlar • 
dı. 

Bizim kır saçlı, kır bıyıklt ihtiyar ağ
zındaki pipoyu çekiştirerek: 

- Geç efendim, geç deyip duru 
yordu. Dört senelik bir münf erid hapis 
cezası alacaktır.,, 

Uzun bir beklemeden sonra mahke
me azası salona girdi. 

Karar okundu: Dört sene sıkı bir 
münferid hapis cezası .• 

Jandarmalar suçlunun etrafını çevire 
rek onu hemen alıp götürdüler. Halk, 
ağır ağır dağılmağa başladı. 

Gözüm, halkın arasında yürümekte 
olan kır saçlı, kır bıyıklı ihtiyara ilişti. 
Yanındakilere bir şeyler söylüyordu. 
Mutlaka: 

- Gördünüz mü, ben size dememiş 
mi}-füm? diyordu. 

Bu adam güzel söze hiç te kıymet 

vermiyor, doğrusu .. 

Büyük bir hararetle i.idianamesini 
lÖylemeğe b:ışladı. Sözlerinde suçluya 
lcarşı gayet samimi bir kin ve nefret 
"ardı. Suçluyu. adeta, yerin dibine ba
tırıyor, onu aı ·rnızdan hemen sökülüp 

•tılması icap eden en iğrenç bir mahlUk 1 
olarak tasvir ediyordu. 

:Sen çoktandır bu kadar kuvvetli, bu 
'kadar güzel bir söz dinlememiştim .. 

RANK-UNi NY. 

Avukat, suçlunun kabahatini örtbas 
etmeğe hiç te uğraşmıyordu. Fakat me
seleyi daha yakından, daha derinden 
tetkik etmek bir zaruret değil miydi? 
Bu gibi işlerde hayatın esrarı.nı örten 
perdeyi tutup kaldmvermek, daha mu
vafık değil miydi? Evet, maznun kaba
hatli idi, fakat bir tdefa olsun bu ada
mın masum ve basit yüzüne bakmak 
lazımdı • 

Halbuki ben biç te bu kanaatte" de
ğilim .. Ben, bir insan hakkında tafsilat 
verilmesini, onun hayatı hakkında bir 
çok şeyler an1atılmasrnı çok severim. 

~ 
•• 4.. 

-.. ) l BCR!OAN 

na • .ıc. .. LJ L.ç .. rumc..an kuı tı.Urr.ama ım
kan yok .. Her yol kapalı. Kraliçe, elin. 
deki bu mektupla beni mahvedecek. 
Buralardan gitmeliyim ... Başka çare 
yek .. Kral öldüğü zaman isyan eden 
senybrlerdcn birinin yanma gitmeli
yiın. Yapacaklarımı orada yaparım .. 
lVIarinyinın, kraliçenin, Parisin, bana 
kin besliycnlerin aleyhine orada hazır
lanır, herkese parmak ısırtacak intika. 
rnımı orada hazırlarım.,, Bunu düşün -
mezden bnce, düşkün görünen Valuva
nın yüzünde bir gurur dalgalandı. 

- S.mon 1 • dıye seslendi. 
- Efendimız 1 Burdayım. 
Simon Malengr, yabancımız değil

dir. Onu, bu hikaveye başlcıdığımız 
sırada bir müddet için Güllü bahçede 
görmüştük. Simon Malengr, nvlunun, 
hamamböcekleri gibi rütubetle ve ka
ranlık bir köşesinden çıktı. 

Kont, yavcış ve amirane bir sesle: 
- Simon, mahvolduk! • dedi. 
- Monsenyör. Her şeyi işittim ve 

anladım ...• 

- Konağa koş .. Kaçabilmem için 
icap eden şeyleri hazırla .. 

.. - Zaten hazır duruyoruz, monsen
Yor t Atlarımız eğerlidir. Katırlar, para 
tulumlarının sırtlarına vurulmasını 
bekliyor. Fakat monsenyör ı Konakta 
e.~yalara d::kunmıyalım. Belki kaçmıyo 
luzuın da kalmıyacak. 

Kont: 

M:-· ~e demek istediğini söyle. _ dedi. 
ırtı}·ı burada bırakarak gitmek ka-

~~r fenama giden bir şey yok •. Istırap 
ıçın:deyim. 

Sirnon, konta bir mektup uzatarak: 
.. - Evvela şunu olmyunuz monsen. 

Yort • ded' 
ı. 

la 
Vaıuva uşağın uzattığı mektubu a. 
rak du d 

1 var a asılı duran fenere yak -
•ştırıp ok 

'
ııt umıya ba~ladı. Mektup aynen 
vyle idi: 

•\o!oruıen ·· 1 n . Yor ... 
.ueıu · ' aı.z tanımıyorsunuz. Fakat ben 

·--------------
... .!ı tun.:, .... u.11.. ~.muilik bu da kafi 
değil mi? Marmyiye müthiş bir kin bcs 
Icc:iğinizi biliyorum. Ben de ona sizin: 
ki kad:::r kin duyan biriyim. hter mi
sini.ı: ki bu iki kini birle~tiı elim? Ma. 
rinyiyi mağlüp edebilmeniz için size 
yardımımı kabul eder misiniz? Bu a
damdan intikamımı almak için bana 
)'ardım edec- misiniz?. 

lste::nezseniz, şövalyelik namus ve 
şerefinize bıraktığım bu mektubumu 
yırtınız! l<c-bul ediyorsa~ız sizi, ya
rından itib:ırrn üç gün sırayla ~eceleri, 
gece yarısına doğru Port Opentr'in dı
şarısında bc~.:liyeceğim.. Bu mektuhu
mu kendi adımla imzalıyorum. 

Jan Büridan 

Valuva: 
- Jan Büridan .. - diye tekrarladı. • 

Belki de kurtulma buradadır. Mc-nfo
kon d<ı büyük bir cesaret gösteren bu 
adam beni kurtarabilir. 

- Ben de böyle düşünüyorum, mon. 
senyör! . • 

- Bu gece kaçmıyalım, Simon .. Bek
liyelim .... 

o\t lf. * 
Margarit, dehlize> bırakılan mcş'ale

nin kırmızı ışığiyle garip bir şekilde 

aydınlanan zındana girdi. Mirtiy zın. 
danın içerlek bir köşesinde oturuyordu. 
Onu, bir dakika kadar yiyecek gibi, ve 
kalbi çarparak seyretti. İçinden: "Kı
zım!.,, diye mırıldandı. 

Gözleri korkudan, yerlerinden fıı !a
yan genç kız da bu meçhul kadına ba. 
kıyordu. Kraliçe düşünüyordu: "Ne 
kadar da güzel. ben de o yaştayken an
cak onun kadar güzeldim. Sonra göz • 
teri .. Benimkinrlen daha cazibeli. za. 
vallı kızcağız, zavallı kızım.,, 

1htimalki. Margaritin kalbinde ken• 
disini, kendisine beğendiren bu kı• 

karşı gizli bir kıskançlık da vardı. Ba

şını salladı: 

- Zavallı kızcağız .. Nasıl da titri • 

yor .• - dedi. - Sonra genç ikızın gözle. 

Avukatın bu sözleri üzerine ben tek
rar suçluya baktım .. Hakikaten de a. Çeviren: Ferah FERRUH 

HUI<lUAN 53 
---------------------------~------,-----------------------B&şmünadi, kralın emrini okuduktan 
sonra Şatölcye doğru gitti. Kendisini 
dinliyenler de büyük bir sevinç içinde 
dağıldılar. Sevinmişlerdi. Çünkü bu -
nun iki sebebi vardı. Birincisi kral, mu
sevi evlerinin aranacağından bahsedi
yordu. Halk bundan daima hoşlanırdı. 
Bu kabil aramalardan sonra ekseriya 
bir kaç yahudinin yakıldığı görülürdü. 
Sonra kralın emrinde, vergilerden bah
sedilmiyordu. Halk borulu münadiler -
den daima korkardı. 

işte, vergileroen de bahsedilmediği
ne göre memnun olmamalarına imkan 
yoktu. Da ğılırlarken: 

- Yaşasın Lui Hiltenl - diye bağrı
yorlardı. 

Bu sırada meşin perdelerle kapalı 
bir el arabası Grev meydanından geçe
rek Viyey Barbet sokağına girdi. 

Bu el arabası, ilk bakışta kimsenin 
dikkatini çekmiyecek bir görünüşteydi. 
Basitti. Rahatça yoluna devam ederek 
solrağın sonuna düşen Tampl zında -
.1ın yakınında durdu. Arabayı yalnız 

ata binmiş bir adam takip ediyordu. A
raba durunca o da atından inerek as
ma köprüye doğru ilerledi . 

Nöbetçi: 
- Yasak! - diye bağırdı. 
Adam amirane bir sesle: 
- Karakol zabitini çağır bana! de

di. 

Nef~r bu <'mre itaat etti. Az sonra 
Karak::l zabiti göründü. Ranatsız edil
miş olmasından kızgın bir hali vardı 
Hiddetle yürüdü. Karşısındaki adam 
başını örten kukulatayı kaldırınca şa
şırdı ve titriyerek inledi .. 

Adam: 

- Yaklaş!. dedi. 
Zabit yaklaştı. Kulağına bir kaç ke. 

lime fısladı. Zabit hürmetle selamla
dıktan sonra kaleye girdi. Kukulatalı 

adam el arabasnun yanına gelerek: 
- içeriye serbestçe ~i. dııl!rsiniz, 

dcıtli. 

El arabasında üzerine basit bir elbi
se giyinmiş başına bir kukulata geçir. 
miş bir kadın.bulunuyordu. Kukulatalı 
adamın sözünden sonra arabadan indi 
ve ınerken de: 

- Beni burada bekleyiniz!. dedi. 
- Bekliyeceğim, maidam. Istırap 

içinde, merak içinde bckliyeceğim. 
O zaman kadın : 
- Müsterih olunuz, Marinyi, - de

di.. Kraliçenin emrine hiç kimse itiraz 
ve muhalefet edemez, kral bile .. 

Kra1içe sür'atle asma köprüden kub
beli kapıdan geçerek zabiti buldu. Zabit 
kraliçenin önünde hürmetle eğildi ve 
önünden yurümiye başla'dr. Geniş ve 
muhteşem bir dairenin kapısının önü
ne geldiler. Burası iki saat önce Tampl 
zındanına kumandan tayin edilen Va. 
luvanın dairesiydi. 

Zabit: 

- Monsenyör kont dö Vc:ıluvaya kra
liçe hazretlerinin tenezzülen teşrifleri· 
ni haber vereyim mi? .• dedi. 

Kraliçe: 
- Hayır mösyö ı - deıdi. - Lüzumu 

yok: Siz gidebilirsiniz. Kraliçe kapıyı 
açarak içeriye girdi. 

Kapının arkasında iri yarı, zırhlar 

giyinmiş bir nöbetçi bekliyordu. 
Kra1içe: 
- Haydi, dedi.. Git efendine l<rali. 

çenin kendisiyle görüşmek istediğini 

haber ver .. 
Nefer gitti. Aradan bir kaç dakika 

geçer geçmez bir ayak sesi işitildi. Ve 
Valuva şaşkın bir halde göründü. Ka 
dın kukulatasınr açtı, maskesini çıkar 
dı .. 

Marga,it: 
- Kont, dedi.. Tevkif ettiğiniz krz 

hakkında sizinle görüşmiye geldim. 
Kraliçenin sesi sert, boğuk ve tehdit. 
kardı. Valuvayı titreme aMı. 

- Madam, • dedi. - Zatı haşmetane. 

lerine layık bir salona te§rif etmezler ., 
mı .• 
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l'iırk ve lshbı esl'rlt'rı nııi1esı: Pazıırtesi<lrn hıı~ka herı;ııln 5aat IU <lan 16 ya 

kadar \'I' Cııınn Riinleri 111 dıın 17 ye karlar açıktır. 
J'opkıırıı Mıi71'Sİ: Hı•rıtiin c;ıını ı;-ı ılı>n 1fl vıı kaılıır açıktır. 

IV-:mleket D·sı Deniz Seferleri 
Hoırıuıı~ıı vııpur.l:ır ı : Cuııuırtesl gunlerı 13 de KöstenC'eye; Salı l{İİnlPrl tıı ıfe 

Pıre. Heyrııl, hkı>nrleriye. 
lııılyan \'llpurl:ırı: Cuma günlı>ri c;aııl JO da Pire, Brendizi, Venec..l ı k, Jriye)>te. 

Avrupa Hattı 
Sırkıwı ı~ı:ısyun Muılııı hiiHl l'elefon 230i9 
Semplon ekc;presi lıcrı.:ıın SırkeC'ıılı>n saal :.!:l ıfe kalkar ve Avrupadan ge leni 

5alll 7 .:l5 ıe ~ırkecıye ımıv:ısıılııl ·eıll!r. 
Konvansıyonel 20,30 da knllrnr, 10,22 de gelir. 
Edırne p111'>tıısı: flergiin snal 8,50 ele hareket eder, 19,33 de gellr. 

A nadolu hattı 
Herl{ün tıarekel eden şiıııenıhferlt>r. 
Saat 8 ıfe Ko11ya, 9 ılıı Ank:ıra, 15,15 de Uıy:ırhakır ve Samsun, 15.30 rla 

Eskı)ehır, l!l.llJ ıl:ı Ankarıı eksprcsı, :lO de Ad:ıpn7arı. 
Bu lrenlı•rıleıı sırnt !.I d:ı hareke! eden Ankarıı nıuhle l ıtl Pauırtesl, (,,:arşanıhıı 

ve Cuıııa ıııınlerı Ualelı ve Mu~uıa kadar sefer ctnıı>klf'ıfir. 
MllNAKA~A İLANLARI: ı 
İnhisarlar idaresinin Yavş:ın tuzlası ihtiyacı için şarlnıımesi mucibin<"e 20 

adel m:ıhruli çadır pazarlıkla salın alın:ıcaklır. Paazrlık itl:ırcnin Kabataştaki 

lcYazım YC mübay:ı:ıt şuhrsinci<' y:ırınki salı ~ünii saat 3.30 <la yapılııcaktır. 

tnhisarlar idare .. i için 10000 kilo tonııı ipi pazarlıkla s:ıtın :ıhnaC'nklır. Pa. 
z:ırlık y:ırınki salı günü s~ıat :~ de idnrcnin Kabata:,taki levazım ve mübayaat 
şube'>in<lc• yııpılaC'aktır. 

şubesinde yapılacaktır. 

GEÇEN SENE Bl fC;flN NE OLDU? 
* Bıılırnr komitcc-ileri tekrar f:ı~ıliyrlc ba~lrırlıl:ır. 

Jf. !sr:ıııv:ı h·i<li-;C'lrri rlol:ı~·ı,il,, lıır.ı'llC'rc- \kıl~ 11i7. filn<.111111 kıın•ell('ndirdi. 

~?A:Z·I 
ıstanbul Radyosu 

-l TEMMı;Z - 1938 PAZARTESİ 
18,30 plıikla dans musikisi, 19, 15 bayan 

Nine: Çocuklara masal, 19,55 borsa haber
leri, 20 Granvic rasathanesinden naklen 
saat ayarı, Rıfat ve arkadaşları; Hicazkar, 
kiirdili, 20,45 hava raporu, 20,48 Öıner Rı
za Doğrul tarafından arapça söylev, 21 or
krslr:ı, 21,30 fasıl haz heyeli: lbrahim '\'e 
arkn<laşları Hicaz faslı, 22,10 T<'pebaşı be
lcrliye hahı;esinden nakil: !\liizik ve \'arye. 
te, 22,:iO Son hnherler ve ertesi giinün 
proı::ramı, 23 saat ayarı. Son. - lloktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra sa.at (2,S tan 6 ya) kadar 

tstanbuda Divanyounda (104 ) nu

maralı h ususi kabinesn;:ie bastalannı 

kab ul der. Sah, cu martesi güı;ıleri 

sabah " 9,S - 12., saatleri hakiki 

Fukaraya mahsustur . Muayenehane 

ve ev telefonu : 22398. ..... ........................ . 

!H Rf!Rtnı\N R (l R T n AN 5n 
~------------------~----~------------------------------------------hı alıçe. ko.ıtu seııcl.: eten bir :seı:.le: 

- Lüzumu yok. dedi. Eğer bu du • 

varların arkasında dinliyen kulaklar 

vusa vay halinize.. Tevkif ettiğiniz 

Mirtiyin büyücülüğünü iddia ediyor 
musunuz?. 

Kont kekeleyerek: 

- Zannıma göre odasında bulunan 
büyüler ... 

Margarit sert bir eda ile sözünü 
kesti: 

- Valuva, bu betbaht kıza isnat et· 

mek istediğiniz büyücülüğün mahiye

tini öğrenmek ister misiniz?. 

- Anlayamıyorum, haşmetpcnah !. 

- Şüphrsiz anlayamazsınız. Söyli. 
ycyim: Kızcağızın Marinyinin kızı ol
ması! .. 

Scndeliyen Valuva: "Mahvoldum!., 
diye ::lüşündü. 

Margarit ilave etti: 

- Bu kızt hemen görmek isterim!.. 

- Emriniz mukaddestir. Şimdi. Kı· 
zr buraya getirteceğim .. 

Valuva kapıya doğru ilerlerken kra. 
liçenin bir işaretiyle durmak mecburi
yetınde kalClı. Kraliçe: 

- Hayır, - dedi. _ Beni z·ndanın:ı 

götürüniiz. Kendisiyle konusmak iste

rim .. Eğer hakikaten büyiicü ise mese. 
le yok .. Aksi tak !inle ... 

Parmaklarını büzerek hoğmak isti . 

yormuş gibi Valuvanın üzerine ytirü • 
dü. 

Valuva <loğrularak '. 

- Jlaşmetpenah ne yapacaklar. 
dır? • diye sordu. 

- Alıp götiireceğim .. 

Valuva kralicenin fıkrini bu şekilde 
öğrenince cid:liyetini takınıh. Metin 

olduğunu gösteren h:ı ,,,esle: 

- Maciam, kral hazretlerinin heni, 

bilhassa büyi.ıcü kıza nezaret etme'< 

için bııraya getırdiklerini bili} orsu. 

n u.-:. Maksa:hnız bu kızı isticvap etmek

se emrinize amadeyim .. Yok, onu alıp 

götürmek istiyorsanız bunu ancak 

Krahıı Lı.ı em•ıyı~ 7a1,abıleceğimi arze. 

derim. 

M argarit, acı bir gülüşle: 

- Işte istediğiniz emir, • dedi .• Ve 
koynundan çıkardığı kağıdı konta u

zattı .. 

Valuva şaşkın bir halde kağıdı alıp 

açtı ... 
Daha ilk kelimelerini ckur okumaz, 

kraliçeye korkulu gözlerle baktı. Bu 
kağıt ,kızın serbest bırakılması için 

kralın bir emri değil, kendisinin 1297 

senesinde Margarite yazdığı bir aşk 

mektubuydu. Valuva bu mektubunda 

Margarittcn bir gece buluşmalarım is. 
tiyor ve Fransa kralma da hakaretler 

yağdırıyordu. O bu mektubu yazdığı 

zaman bugünkü kraliçe Margarit he· 

nüz on yedi yaşında idi. Babası Bür· 

gonya dukası Hukün sarayında oturu. 

yordu. 
Margarit yavaş bir sesle: 
- Valuva ! Bu mektubu 'tanıyor mu

ı;un? - diye sordu .• Onu epeyce zam;ın 

evvel yazmıştın!.. Belki de unutmuş • 

sundur .. 

- Bu mektup benim yazımla değil!. 

- Doğru! Bu bir kopyedir. Aslı sa. 

raydadır ve bu gece krala verilecek

tir. 
Valuva, hançer yemiş bir adam111 

ihtizar halindekine benziyen bir ne(es 

alrlı. !Jonra dişlerini grcırdatarak: 
- Bu, de;H ... On yedi sene evvel ya

zılmış bir mektup. Ben de krala isin 

ha 1dakatini söyliyebilirim. Kencfüine: 
··Kraliçeyle izdivaç etrr.iye haklı ol ;·ı. 

ğum bir sırad.ı yazılmış bir mektuptur. 

O ;aman kendisini seviyordum. Fakat 

reddedildim .. Bugün haklarmda hür • 

metten başka bir hissim yoktur.., diye· 

bilirim. 

- Bunu söylersen, yalan söylemiş 
oiıırsun. Çünkii seni reddettiğimi bil

miy:;rum. 

- Ala yalan olsun. Yalana yalanla, 

hayata hayatla, ölüme ölümle mukabe· 

-------------------------------------------------------------------- ----k cdıiır. Mademki hücuma geçtıniz. 

mukabele etmek mecburiyetindeyim. 

Bu mektubun tarihi bile olmaması is

bata kafidir. 

Margaritın dudaklarında garip bir 

tebessüm belirdi. Kı:>ntu delirtecek bir 

tebessüm: 
- . Mab:?li tanırsın değil mi? H:ı-

y !r .. Sen tanımazsın onu .. Sadık bir 
bendem, istediğimi yapan, yalnız be . 

n\m için çahşan bir kadın .. O her şeyi 
hi'.>l etmiştir. 

Kont: 

- Mabel mi?. • diye kekeledi .. 

- Evet .. Daima yanımda duran, l:-e· 

llİ 1uş;.lnen, benim için alim olan bir 

!ta lm .. Mabel elde ettiği ilmi sayesin 

de mek~ubunun zamanla sararan yazı

l.Hını sıyahlatmanrn yolunu buldu. Gö

r-enler dün yazılmış diyebilirler. 

Valuva hiddetle sordu: 

- Ya tarihine ne divelim?. 

- 0!1un da kolayı bulun:lu. 1297 
sı:·r~i Ş!ıbatı yerine 11mayıs1314 ta. 
ııh'nı koydıık .. Yani diiıı sabahki taıih. 

Kont boğuk boğuk inledi. Kraliçe: 

- ltaate mecbursun kont! - dedi. 

- Evet haşmetpenah l. 
- Mirtiyin günahsrz clduğunu an-

:arsam yanımda alıp göt ürmeme iziıı 

wreceksin lleğil mi?. V e onu götüre • 

nin ben olcl1.ığumu kirr.seye ı:.öylemiye
•:e:-:,.in değil mi?. 

Valuva, bir yılan gibi doğrul:lu: 

- Yani benim hayatımı ı:,tiyorsu· 

nuz. :nadam 1 Ala.. Pekala. Alıp götü 

rünüz. Hay.ıtım sizin .. Evve:re göz -
lerinizin kalbimde yarattrğı aşkın <.:l za · 
snı çekiyorum. Kendimi müthiş bir 

kuvvetin elinde görüyorum. Bana çe!t. 

tirdiğiniz azabı ve işkenceyi unutabil

mckliğim için ancak bir melek olmam 

lazım. 

- Hayır .. Cehennem zebanisi desen 

daha doğru olur. Senden korkmadığım, 

hala yaşıyor olmaklığından bellidir. 

Muktedirsen bana söylediğin sözleri 

unutt...ı. ı.:a:sı içi.ı Aııaha dua et.. ot· .uı 

düş onüme .. Beni büyücü kızın zında
nına götür. 

-14-

AN N E 

Valuva, işkenceye götürülen bir a

dam kadar meyus, kraliçenin onune 

düştü. Bu anda her şeyi, hatta Mirtiyi 

sevdiğini bile unutmuştu. istikbalini 

ka~anl k görüyoııdu. Marinyi ile krali

çenin birleştiklerini anlıyor, yahut an

ladığını sanıyordu. Bu birleşme. bü. 
yücü kızın kaçırılmasını temin için ya 

pılmrş olacaktı ve bu yalnrz Anger· 

rand dö M arinyiniıı muzafferiyeti ee. 

ğil, ke!ldisini krala ihanetle itham etti

recek ve hatta ölüme sürükktecek bir 

bir leşıneydi .. 
Valuva: 

- Hayatımt ist:yorsunuz 1. • diye ba· 

ğırdığı zarr.an bu hakikati anlamıştı. 

Kraliçe maskesini yüzüne takmış ve 

kukulatasını başına geçirmişti. Bir av· 

luya g-eldikleri sırada Valuva bir elin. 

tle bir çok anahtarlar ve bir elill'de bir 
m.~ş'ael tutan bir adarr.a işaret etti. A
dam önlerine düşerek ilerlediler. Bü

yük kulenin altına inen merdivenden 

aşağıya indiler. 

Yüzll!rine fena kokulu bir hava 

çarptı. Margarit bu kokuya ehemmiyet 
bile vermedi. Müthiş düşünceler vücu. 

dunu sarsıvordu. 

A nahtarlı adam bir kapı açtı. . 
Margarit Valuvanrn yüzüne dik dik 

baktı.. 

Kont, bu bakışın manasını anlamı~ 

olacaktı. Mcş"a! e bir demir çubuğun 

üzerine konduktan sonra Valuva, zın· 

dancr ile birlikte çekilip gitti. 

Kraliçenin, Mirtiye söyliyeceği söz
ler zaten kendisini a!akadar etmiyor • 

d•ı. Tekrar avluya çrktığ rzaman or

talık kararmıştı. Yüzünün sarılıgınt 

kimse fark edemedi. O düşünüyorldu: 

"Mahvoldum, • diyordu •• Ne yapsam, 
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1.lllttui 
Ovıe ısa v•••· 

sın denızı 
-- ~taralı 5 incide 

korkudan nuıl top gibi fırladı gör. 
l'antezl2 

lnedbı Dli? Zelzele bir daha olur diye 
o, artık gelse gelse belki akşama dol· 
l'U gelir. 

Bu sefer korkudan yUzil sapqn ol. 
nıut olan terzinin karısı ne dete befe
lllralniz? Demesin mi ki: 

- Aklama da gelemez, gelae gelae 
&ılcak pazartesi gelir. Çllnldl r.ıebele. 
den en emin yer denizdir! diye o ıim
dl •yağındaki eaki pantalonla çoktan 
Ftoryanın yolunu tutmuttur. · 

Gerçekten zehıele için en emin yer 
denizdir. Yalnız zebele mi ya? yangın 
lçfıı de öyle! Hatıl. bazan yilzde yüz 
klr!ı ve aaflam lfler için: 

- Yangını yok, r.ıelzele11I yok, bun. 
dan lll tı ml olur? 

Derler. 
Şu halde. balıklar, dUnyanm en 

bahtiyar mahlfiklarıdır. Çünkü deni· 
ılıı Y&ngmı yok, zebeleei yok. fırtına. 
Ya. dalgaya kareı onlar ezelden alıe
knı. Öyleyse Y8f&81D deniz! 

Oaman Cemal KAYGIU 

Mısır~ı at1e tJer 
W"' Baıtara/• 8 indllı 

hrr nıUddeti zarf mda biribirini ko
"'1aclılar. 11 inci turdan sonra arada. 
~ llleaafeler açılmağa baıladı. Mısır· 

l'ekordmen Abuabah rakiplerini ya. 
:~~~q geride bırakarak bir hayli 
:-ı-ıeaı ev bizim ıporculara yanm tur 
~ bindirdi. Koeıunun nihayetlen • 
--- altJ tur kala Tlrkiye rekord • 
~tlll Riıaeyln de mllsabakayı bırak
~ ._ IUl'etle pistte Mımlı Ue .A.Jtin 
~tur farkla batbqa kalmıflı•. 
: !fer. ikisi de ayni vaziyette bel tur 
~ koşarak 10000 metreyi tamam• 

ar. 

k '-ttan sona kadar ayni vaziyette 
O§l!ı Mıaırlı atletin finiti cidden gQ

'.eldJ. 

Uç ADIM: 
1- Yavru 13,38 metre. 2 - Octü 

12,sı metre, 3 - Seyvan 12,37 metre. 
llıaatir sporcuların girmediği bu 

~Uaabaka genç Tllrk atletleri araaın
Yapılmqtı. 

CUttE ATMA· 

~l - At~ tbr~him 13,40 metre. 2 -
~ 11,44 metre. 3 - Şerif 11,07. 

1 ıntıaabakaya da lıılııırlı sporcu· 
lr iştirak etmemi:-ılerdi. 

la.\t~N BA YRA~ YARIŞI: 
~ - Mısır takımı 3,23,2. 

- Türk takımı. 
li 8i.l' '."rk bir de .Mısır takmınıın 
'4ol'difi Balkan bayrak kotu.sunun ilk 
bt llletreaini misafirlerden Muskurla 

1.derı de Galib kottular. 

Istanbuıspor 
.Eeykoz 

SPOR BAYRAMI 
DUn Beykozda rı •'8 

ıçınae yapıldı 

~ IJattararı 9 ııncut.111 

id Şahab, Gazanfer Bahadır. 
tatanbulapor: Saim, Feridun. Ali, 

Faruk, Eniı, Tarık Ziya, Rıdvan, 

Nevzad, Bahri ismet. 1 
Oyuna Beykoz bafladı ve hemen 

ilk dakikalarda Kbmun .tlrWdediği 
ve attığı güzel bir tUt golle netice • 
lendi· Bu gol latanbulsporlulan ha • 
rekete getirmit ve mDteakip hücum • 
lara baelamıılardır. 

Devrenin yirminci dakikasın ya • 
kın bir Anında lstan.bulapor lehine ve. 
rilen bir frikikten Bahri beraberlik 
uyıımı yaptr. Oyun lıtanbulsporlu • 
larmı hlkimf yeti altında oynanırken 
Beykozun mUnf erld ve bilhassa Şaha
bm yaptığı bir fkt tehlikeli akından 

ibaret kaldr. Birinci devrede nilbl bir 
hi.Idmlyetle oynıyan lstanbulsporlu • 
lar bqka gol yapmağa muvaffak ola. 
mıyarak devreyi berabere bitirdiler. 

!kinci devrede Beykozun ilk anlar
da yaptığr hücumlarda Kbım ikinci 
golü de köşeden attı. BUllu bir la-. 
tanbulspor akınında Ziyanm yaptığı 

gol takip etti. Oyun ıtlratli ve heye. 
canlı bir hale girmlfti ki Beykoa ta
kunı Şahabın ayağiyle UçUncil sayıla. 
nnı kazandılar ve mütekabil htıcum • 
1ar çok sıkl&fb. Ayni zamanda oyun 
f evkallde bir heyecan içine girmit oL 
du. 32 inci dakikada eoldan ilerliyen 
bir Bykoz akım eanunıda top Şahaba 
geçti ve Beykozlular bu suretle dör. 
düncü sayıyı da kazandılar. 

4.2 VUIJete ve latanbulsporun a
leyhine ltir ayı farkı gösteren oyuna 
letanbuıaportular btttUn enerjilerini 
topltyarak helaplı ve akıllı paslarla 
Be:ykoa kaleelnf ltkııtırmaya bqladı. 
Jar. Bu tazyik maflOb takımlannı hl· 
kJm bir vaziyete isal etti. Bu arada o. 
yunun bitmesine 14 dakika kala ts • 
tanbulspor saf içi, Rıdvan ıahst bir 
kombineT.Onla takımına tlçtbıcU uyı
yı kuandmlt. Bunu mUteaklp latan • 
bulaporlular tazyiklerine devam edt • 
yorlantı. Sağ açıftn ortaladıfı topu 
sol lgleri gole tahvil edince oyun 4-4. 
berabere va&f yete girdi. 

4 dakika f çlndl 2 JOl yaparak be. 
rat>eN vutyete firen tatanbulapor hll. 
cumları karıısmda §&llr&n Beykoz 
mUdaf aaaı adeti. kesilmiı ve §l.lll"Dlll 
bir vaziyetteydi ki, bundan istifade e
den fetanbulapor sol açığı Bahri iki 
Beykozluyu geçerek attıft ıüUe be. 
§inci ayıyı da yaptJ ve 14 dakikada 
3 gol yapan lstanbullpor takımı oyu. 
nu 5-4 galib bitirdi. 

Bir &11Dde biri emekli olmak Oaere 
bet futbol maçı yaparak bUyük bir 
spor gUnUnU muvaffakıyetle bqaran 
lstanbulaporlulan ve Beykozluları 
dilnkU faaliyetlerinden dolayı tebrik 
etmek lhımdır. 

AKIN 

._Galib kuvvetli rakibini geçerek 
lk~l'Yen mesafeyi ilk olarak bitirdi, 
~ 400 metrede Mımlılann en lyi 
ti. 'O olan Ubeyt Recebi iolayca geç. 

ite çUncU olarak 200 metreyi koşan P•-------·-=--1111 ~an ise rakibiyle olan arayı 20 
~ Ye ka.dal' çıkardı. Son 100 met
)ll'rrtl lta.ıflk f evkalide çahıarak bu 
~etrellk lllelafeyi bir hayli ka· 
1lll da takımımmn. lmldnım o
~khıcilikten kurtulmasına çare 

dt. ... . .. 
1-ka} llOn karşılqmadan aonra mllaa· 
)ll'cil: taınamlanmıı olduğundan se. 
~ arasında bulunan ve müaaba. 
!«ıa; allkayla takip etmekte oaln 
~ letlrl Babaya gelerek müaaba -
t.ı ~ Pliplertne madalyaJuını tak· 
~ePlbıı ayrı ayrı tebrik etti. Bu 
let~ l!enelerdenberi TUrkiyede at. 
lltrıpi bı lnkitaf ı için çahıan eski 
~ Yonıarımızdan Unvana ve cu • 
bir ~ athıkU karşılaşmalarda yeni 
O'aıı 1'a.~~~e rekQru tesisine muvaffak 
~ .. ı.-_ a federaaYon tarafından bi-

l( - .. ı-. \'erildi. 

a.ı-.:-=:~ atıetıerle yapılan ~u iki te
"'"ıarı tlertınıztn sık sık ecnebi te. 
fal'daı Y•rtnaaınrn pek JUzumlu ve 
tel'dı ~ Oldtıfunu bir kere daha g6L 

' ll:!l'JJ ~ bir .~~ ... rek<'rlar ise, bunun en 
-aı&tl oldu. 

t)r. irfan Kayra 
Röntken Mütehaı1111 
HerıQn aileden IUIU1I .. , 3 ten 7 

ye kadar Beledıye, Hinbirdırek Nun. 
conker tokakta Ar.lana ıpartunan 
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r l>•k•·~ sY.J::~ıo.!ı ... Y..b. Y .. ,Ş,ün 
mürekkeph kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

1'11\ U l>lJLM L\ KALEMi 

'i 

Avrupada dahi tasJık olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mürekkcbH 
kalemle yazı yazmak mec-
buriyetinde olan halkJ 
hakikaten bu eziyet· 
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın 
maz. bol mü
rekkeb alır. 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur· 

ıun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullanışlı mürekkebli 

kalemdir. 

kuvvetli 
basılırsa 

3.4 kop
ya çıka-

Sıyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:ayınız. Fiatı 3 liradır. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, İstanbul. 

1 bT ·raır•yı poıta ile gönderilir. 
l••rı•a•ı•ı•r• ................ .;.;İlllİ-.İıll ......................... . 

- ,, '"nı" ve en muannıt eill varalarından kıırtulmak için l 
EKZAMiN , 

'(Ullammz. Hinlerce hHstayı kurhumıştar t;czaneıerden ıstey11m 
.................................. ...ı~ ............. 

ODEON 
Deterli San'atkir 

MDnir ftıreddio' JD 
SON OKUDUGU 1 

Nr. 'J.7 >307 - Bir net'e yarat Haıta ıönül. - Bu sevda ne tatlı yalan 
Plikı pi,-aaaya çıkanlmıtbr. 

Rahabnı, keıeaini MVenlere tavsiye ---· KUŞTCVC kullanınız 
Bir liraya kumaıiyle kuıtüyü ya.tıklar 

Yorgan, ıilte ve yastıklarda mühim ten.ıillt yapıldı. Kuıtüyü kuınatJa
rının en iyisi ve her ren&i bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuıu KuıtüyU Fabrikası. Tel: 23027, 
Sattı yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerlimallar Pazan 

VUksek mDhendls mektebi 

Direk tUrlUğOnden: 
Mektep için iki kitip - Daktilo alm acaktır. En aıağı orta mektep mezunu 

olmak, sür'atli Daktilo yazamak ve askerliğini yapınıı bulunmak şarttır. 
Lisan bilenler tercih edilir. lsteklilerin vesikalarını bir dilekçeye bağlıyarak 
6-7-1938 aksamına kadar Müdürlüğe mUracaatlan ilAn olunur. (4035) 

Nafıa Veka~etinden : 
16 Temmuz 938 cumartesi saat 11 de Ankarada Nafia VekAletl bina

sında malzeme mUdUrlUğU odasında toplanan malzeme eksiltme komlsyo. 
nunda cemao 4500 lira muhammen bedelli vekllet binasında istenildikçe 
teslim şartile 25000 litre benzinin açık eksiltmesi yapılacaktır. Muvak
kat teminat 337.50 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrUa tr An karada Nafia Veklletl malzeme 
mUdürlUğünden parasız olarak alına blllr. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazıh vesikalarla 
lılrllkte ayni gün saat ı ı de komlıyonda hazır bulunmaları l!zımdır .. 

(2092) (4019) 

lJ~vlet Demırgolları ve Limanları işlrt.'71e 

Umum idaresi ilanları 

.Muhammen bedeli 17494.66 lira olan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve rab. 
tiyeler 20-7-1938 çarşamba gUnU ıaat 11 de kapalı zart usulü ile Ankarada idL 
re binasında satmalmacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 li rabk muvakkat teminat ile kanunun ta. 
yin ettiği vesikalan, nafia mUteahhitli k veeika11 ve tekliflerini ayni gün saat 
10 a kadar komisyon reisliğine verme le rl lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmak tadır. (4147) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.00 O liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000) liralık iki adet mUkifat vardır. 
Şimöiye kadar binlerce kiıiyi zencin eden bu piyanıoya iıtirak etmek ıure

tile ais de talihini.ıi .-deneyinis •• 

HABER - 'Alteam noıma. -;ı TEMMUZ - 1938 
= 

TüRK TiCARET BANKASI A. S 
. ~ ... ~ . . 

ANKARA 
HER NEVi BANKA MUAME;LATI 

Her ay faizleri ödenen : 

Kapoala Vadeli Mevdaat 

ŞUBELER: 

ANKARA: 
Telefon : 2316 

Adapazarı 
Bandırma 
Barhn 
Bolu 

·~ 1 

BozllyUk 
Bursa 
DUzce 
E•klf.hlr 

=~:bolu iSTANBUL 
Teklrd•A Telefon : 22971 

Türkiyenin her tarafında muhabirJeri vardir. 

TELGRAF ADRESi: 

ıw.?c.'::ı':k :T üRKBANK şuheıer: Ticaret 


