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Şarki Akdenizde Türkiyeye danışmadan 
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5 Almanya Propaganda Nazırı 

Burada bir harp ancak Türkiye .. 

Dr. Goebbels'e i nin dostluğlle kazanı labilir -

1 Af;ık mektup 
~stanbul - 11 Ha.ziran - 1937 

I• Sayın Nazır, . T H rr 
Alman İstihbarat BUrosunun l stanbul nıümessı 1 e 

f W. E. Bre11, türk gazetelerine birtakım makaleler gönde~.?ye kı:1-
I kışmış ve b·ı makalelere §Öyle mektuplar iliştirmekten çekrımemış~ 
1 tir; ' 
c ". • , • • Gazetesi Yazı 1 şleri MüdürliiğiltıB : 
: Şehırde 

! "B<Jrlinde Alman /stihba.1-at Bürosu Umited Şirket~nin ma.. 
~ kaleler sr··1·isindeıı bir makıalenin tü.rkçe tercıimesini, muht-::rem ~a... 
i . zctenizi aldkadar edeceği 'ümidile le/fen takd.ım . 
i ediyorum. 
::: ''Yalnız sizin gazetenize tahsis edilmiş o~n. bu; 

makıalenin ba~ka bir mahalli gazetede ıntı§ar 
~ otmiyeceğinden emin olabilirsiniz. Bi':"ena1:3y~, 
; malva.leyi. Berlin mıthab;rinizde:ı gonde1_'1bn:ı~ 
i: gibi gösterebilirsiniz. A lman lstıhbarat ourosu.- .:: 

nmı ismini de zikretmerıize hacet yoktur. 
~ "§imdilik hiçbir ücret mukabili olma.mak iiı~- E 

: re (dikkat!) arada sırada bıt gibi makalelerın i 
~ i türkçe tercümelerini muhterem gazetenize taf;;. : 

' 

• Brcll denilen zat : / ! tşt.e budur. dim etmeme müsa/.,:,de buyurnıa1ıızı diler ve bu ~ 
1 .: : ~ vesile ile derin saygılarımı sunarım.,, i 

: W. E. BRELli : 

i Berlinde çalışan H avas veya. Tass ajansının mUmessiller!, ! 
İ alman gazetelerine böyle hususi ya.zılmıe mektuplarla hususi servis. ~ 

Boğaza konulacak bir kaç 

Avrupanın 
değişti.rmeğe 

. ~ 

mayın ve ag 

tali ini 
kafidir! 

i 
ler gönderdikleri takdirde, bunlara karşı alacağınız vaziyet h ak. • 

l. 
kında-bilyük bir merakla. tenevvUr etmek istiyorum. Bana öyle ge. Atat- u··· rk ı Su,r..., ,,.i:yı:--enin Vatani Napoly~nları liyor ki, Hcrr Brell'in b:ı mektubu, Matbuat tarihinde zikrolunabi. ,. """"' (l"azısı 6 ınctda) 

vvv.I• S:a-~·'41.ıl. \;..4 .... C!;trft!ı~~ 

Matbuatı, mUstakil bir milletin en mukaddes bir müesse-
sesi olarak telakki eden bir türk münevveri sıfa.tile, Alman matbu-

i atını her tUrlü korrüpsiyon tehlikelerinden kurtarmış olmayı, eseri. i. ·Trabzon da M d . 
i nizin muvaffakıyetli bir cephesi olarak saydığım için, bu husustaki 1 ey . an . mı 
.I· dUşUncenizi öğrenmek maksadile bu açık mektubu yazmak cür'e. 1 :·coşkun tezahürlerle 
; tinde bulundum. , f k 1 d 
• Saygılarımın kabuJUnU rica ederim, bay Na.zırt i 8 rŞI a O 1 

~ •• ~ .... .................................... ....... m ...... -.~!~.~~.!;~~!!.::~ ......... _ ........ I o~~::bz;~t~!k <~;;u;!~t-1 4~~y~: okuyorlar ? 
Trabzonu şereflendırdiler. 

Grevcl•ıerle polı•sıer . Trabzon ve havalisi 'Atatürkü • 
karşılamak için daha sabahtanberi 
hazırlanmıştı. lzmir vapuru daha Dün sekiz kişinin yaralanmasile neticelenen 

Amerl• kada çarpışıyor Haldanduz önlerinde iken Polatha. yeni hadiseler oldug"u Sltada 
n eden gelen donanmış sandal, taka 
ve motör kafileleri vapurun etrafını Asker sevki yatı ya P· 

Polisler grevcileri ağlatarak .. ,~~nlarmiçinde buıunan kadın • .- maktan bahsediyorlar 
taarruzlarında muvaffak oldular! ' (Devamı 6 tncıda) 

1 • ' J.~.ıı.ı,ı.. 1 

A m.erik.ad.a son grevlerden birhtde bir müsademe 

Mardinde 
petrol bulundu 
DivrJk civarında da 

demir cevheri 
bulundu 

:Mardlnde yapılmakta olan petrol araştır
malıumın mUsbet neticeler verdiği, orada bu 
l§ üzerinde çalışan Amerikalt mUtehassıslar 
ta.rafından İktisat "ekaletlne telgrafla bil
dlrllmişUr. 

VekAlet, aldığı mal1lmat Uzerine maden 
tetkik ve arama mUdürU Cevat EyUbU hemen 
Mardine göndermiştir. Eğer matlup netice 
istihsal edilirse bu civarın jeolojik vazlyctl 
dolaytsile çıkarılacak pctrollin çok zengin 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Dlvrild kazasında, şimdillk adı ııöylenml· 

Monroe, (Amerikada Michiganda) ı dır. Grevci~:r, tuğla ve sair eşya atmak yen bir başka yerde gayet zengin ve işletme 
l l (A.A.) _ 20 si kadın olmak Ü'!:ere suretiyle mukabelede bulunmuşlardır. hususiyetleri arzeden demir cevheri bulun 

12 3 _ 4 dakika mukavemetten sonra muştur. Bilhaıısa bu cevherlerden birinin O grevcinin Nevton Steel Company f bulundugu maden, kalite bakımından çok 
abrikası imiınde vücude getirmiş old·ık. grevciler, mevkilerini terketmiş1erdir. yüksektir. 
lan barikatlara karşı tüfek, revo!ver Sekiz kişi yaralanmış ve 15 kişi de gaz. Hariciye vekilimlzlc beraber traka gidece-

Şamdan gelen haberler, efkarr umu. 
miye( 1 !) de "Hatay meselelerinden do· 
ğan sinirli1iğin her an bir parça daha 

artmakta olduğunu bilhassa GENÇ. 
LİÖİN b:.iyük bir galeyan içinde bu • 

( Dıtıamı 6 ıncıda) 

Ve gözya~ı döktürücü g:ız bombai;:ırr ik la zehirlenmiştr. ği haber verilen İktisat vekili Ceıa.ı Bayarm • f 
llıü;;~llah 700 polis memı.11. u tarafından Barikatları vücuda ectire 7 otomobil hıı.reketind~n evvel yanında maden tetkik ve ZS em ez misiniz 
bir taarruz icra edilmiştir. volis memurları tarafından civardaki arama enstitüsü relııi Reşit Gımcer ve di~cr H A R E R 'j b 

• mUtehıısıııslar olduı'nı halde bu havaliye 0 u•• ~ u•• k Ve ze • 
Polis moemurlarr, ip ve halatlar, masa. nehre atılmıştır. Fabrikanın methal.i a • gideceği söylenmektedir. •' O~ 1 O 

lar, sıralar, otomobiller ve saire ile VÜ- çılmtŞ olduğundan greve iştirak ~tme· Hariciye vekili hareketini daha evvele al• bedi Ye ) i mil Sa ha 1\ 8S1 
cude getirilmiş olan barikatlar üzerine miş olan 800 amele tekrar işlerine baş· dığı takdirde tktisat vekill tetkik seyahatmr _ Tıafsz·laAf pek yakın Ja ___:. 
göı ya~ı döktürücü gazlar sıkmışlar - lamıştır • dönüşte yapacaktır. U ı 

~_::_~~~~~~~~-;-~~~~~-::::-~~~---::=-~~~~~~~~~-=-~~~~~·~--

Kaz an an numaralar 6 ıncı sayfada 
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AABER - J!\kşam postası 

• 
iŞ KANU N U 

işçilere ve iş verenlere 

Neler emrediyor? 
~ . 

Vaı:E~IFil : Münir Evrinyol 
!ıı kanununun tatbikine aym on beşinde başl&llıyor. Bu kanun işçilere ve iş verenlere 

oJr takım vazlfetoer vermekte, her lkJ zUmre nJn hukukunu koruyucu hUktimler koymak. 
tadır .Biz, alil.kadarlar tarafından topluca anle.şılması için bunları iki Uç gUnlUk bir 

seri makale halinde izah etmeğe karar verdik. Agıağıda lşç;ıcrin ve iş verenlerin bu kanun 
mucibince yaprnağe. mecbur oldukları veya k.end!Jerlne yaı;ak edilmiş olan şeyleri okuya· 
caksmız. Makalenin ilk kısmı dünkü saymı•-.tladır. 

· ış verenler • işçiler 
Neler yapmağa 11 Neler yapmağa 

mecburdur ve neleri mecburdur ve neleı i 
yapmaları yasaktır? y yapmaları yasaktır ? 

M•:i.ddeti belli olmryan veya müddeti 
belli olup ta otuz iş gününden fazla ve 
'bir seneden eksik süren işler de yazı ile 

:ı:nukavele yapılmazsa, işçi her ne za -
:nıan isterse kendisine lş veren veya iş 

veren vekili, umumi ve husus! bütün 
iş şartlarmr gösterir ve imzasını taşıyan 
bir vesika vermeğe mecburdur. Bunu 
:vermeli. 

İşçinin talebinde böyle imzalı bir ve
~ika vermemenin cezası 5 liradan 50 
liraya kadar olup tekerrürlerde ceza 
ıartar. 

Mahiyeti itibariyle ancak otuz i~ gU_ 
nU ve ya daha az aUren işlel'C süreksiz 
iş .denilir. Böyle işlerde ne mukavele 
akdi, ne de imzalı vesika verilmek hak. 
kında kanunda bir kayit yoktur • 

7 - Mukavele yaparken (İşçileri 
tecr:.ibe müddeti) !hakkında kanunun 
12 inci maddesi dahilinde !ıareket ctme
lLdir. 

8 - İşçileri erlCeklik kadmlık'. ve yaş 
bakımından şöylece dörde ayırmalıdır: 

A - 12 ile 16 yaşlar arasındaki ço • 
cuklar. 

B -16 dan yukan ve 18 yaşını he. 
nüz doldurmamı~ çocuklar. 

C - 18 yaşrnr dokiurmuş olanlarla 
<1aha yukarı yaştaki kadın işçiler. 

D - 18 yaşuu doldurmuş olanlarla, 
aaba yukarı yn~aki erkek işçiler. 

9 - Bu dört kı:snn işç"ılerin ayn ay-
n cetvellerini yapmalıdır. 

Bu cetveller.de işçilerin her birinin: 
Adım ve doğum tarihini, 

Her gün işe başlama ve işi b'itirme 
saatlerini, 

Dinlenme zamanlarını, 

E:nzikli kadınlar için çocuk emzir • 
mc zamanlarını ve -gebe kadınlarm va. 
2iyctini kaydetmek. 

ı o - Bu cetvelleri hükilmet'in ala • 
kadar makamının her isteyişinde ibraz 
etmelidir ı 

, 
İş cetvellerini böyle tanzim etmeme· 

nin veya noksan tanzim etmenin veya • 
but bu cetvelleri talep vukuunda alaka -
oar makarna ibraz etmemenin cezası 5 
liradan elli liraya kadardır, tekerrür • 
Ierde ceza artar. 

11 - 18 yaşını doldurmamış erkek 
~ocuklarla istisnasız her yaştaki kız ve 
kadınlan yer altında ve ya su altında 
çalışılacak işlerde çalıştmnamalz.dxr. 

Böyle işler maden ocakları işleri, kablo 
oöşemesi, 1~analizasyon, tünel inşası gi
bi işlerdir. 

Bunların çahştmlmalan yasak edil -
:mi~ böyle işlerde çalıştırmanın ceza • 
sı 25 liradan aşağı olmamak üzere ha. 
fif para cezasıdır. Tekerl":.irlerde ~eza 
artar. 

12 -Doğumdan üç hafta evvel ve üç 
hafta sonraki ceman altr hafta gebe ve 
emzikli kadınlan çalıştrrmamahdır. Srh
ll:ıt lüzum halinde doğumdan altı hafta 
evvel ve altı hafta da sonra ki ceman 
on iki haftaya kadar da bunlar çalıştı • 
rılamazlar. 

Kadın işçileri gebelik ve doğum es. 
nasındaki kanuni istirahat devreleri i
çinde bjlerek çalıştırmanın cezası 25 
liradan aşağı olmamak üzere hafif pa • 
ra cezası olup tekerrürlerde ceza artar. 

13 - Gen.el bakımdan is müddetinin 
haftada 48 saat olması esastır. Bu esas 
olan 48 ~aati haftanın çalışma günle • 
rine taksim ederek günde kaç saat ça • 
lışrlacağmı bulmalıdır. 

Bu taksim, günde kanunen en çok 
kaç saat çatışmağa müsaade varsa onu 
tcca?ilz etmemek şartiyle yapılır. 

(Devamı var) 

Bu yapılmazsa iş verene ceza vardır. 
9 - 12 den 18 yaşma kadar olan ço -

cuklar (18 yaşındakiler dahil) dok~qra 
muayene ettirilip yapacakları işin mahL 
yet ve şartlarına göre bünyeleri daya _ 
nıklı olup olma<lığı hakkında rapor a • 
lmmadan yeniden sanayi işlerine alına
mazlar. 

Böyle yapılmazsa iş verene ceza var. 
dır. 

10 -Ağır ve tehlikeli işlere girmek 
için muayene edilip vücutça bu işlere 
elverişli ve dayanıklı olduğunuz hak • 
kmda rapor alınmadan bu işlere alma. 
mazsınız. Alan, i§veren olursa ona ce • 
za vardır. 

11 - Mahiyetleri itibariyle ancak o. 
tuz iş gUnil süren işlere süreksiz İ§ de. 
nir. Otuz günden fazla silren işlere de 
s:irekli iş denir.) 

Muayyen müddeti bir sene veya bir 
seneden fazla olarak sürekli bir i!de 
iseniz yazr ile bir mukavele yapmalısı • 
ruz. Fabrika ve imalataneler gibi işleri 
devam eden yerlerin işleri sürekli iştir. 
Mild.deti de en az bir sene olacağından 
yan ile mukavele yapılmak ister. 

Mukavele hiç yapılmazsa veya mu . 
kavele maddesinin tariflerine uygun şe. 
kilde yapılmazsa i§ verene ceza vardır. 

12 - !~inizin güreeeği nı.üdd;i muay
yen _s:leğils~ veya muayyen olıır da bu 
mu.ddet otuz İ§ gününden fazla ( bir 
seneden eksikse yazı ile mukavele yap
rmyabilirsiniz. Yani sözle bağlanabilir. 
siniz. Fakat en iyisi !bunda da mukave
le yapmaktır. İ~çi için olduğu kadar 
işveren için de bu şekil daha faydalıdır. 

Bir seneden az işlerde mukavele yap 
mazsanrz umutıll ve husus! bütün iş 

şartlarını gösteren ve işverenin imzası. 
nı taşıyan 'bir vesika isteyip alıruz. Ne 
zaman isterseniz bunu alabilirsiniz. Ve. 
rilmezse cezası vardrr. 

Süreksiz İ!Jde (otuz iş günü veya da
ha az süren işlerde) ne yazı ile mukave. 
leye, ne de sözle bağlantıya hacet yok • 
tur. 

(Yapı ve sair bazı çeşit işlerle kötürü 
işlerde) takım 'halinde işe girmeyen de 
takım kılavuzunuz varsa müdde ne o
lursa olsun mutlaka yazı ile mukavele 
yapacaksınız. Ancak bu mukaveleyi 
ya, uz takım kılavuzu imzalar. Takım 
kılavuzu mutlaka aranızda çalışacak iş. 
çiler.den biri olmalıdır. Fakat ücretleri 
niz her birinize ayrı ayrı verilmelidir • 

Takım mukavelesini maddesinin.hli· 
kı:imlerine göre tanz'im veya tatbik et
meyen işveren veya vekiline ceza var -
dır. 

13 - Tecrübe müddeti yalnız sürekli 
işlerde olabilir. Yapacağınız iş itibarile 
bedenen çalışmak, fikren çalı§mağa ga. 
lip olan iş için tecrübe müddeti en çok 
bir aydır. 

Yapacağınız iş itibariyle fikren ça • 
lışmak, bedenen çalışmağa müsavi olan 

,·eya fikren çalışmak bedenen ıjalışmağa 
galip olan iş için tecrübe m:iddetini 
mukavele yaparken uyuşarak serbestçe 
kestirebilirsiniz. 

14 - Tazminat karşılığı olarak üc
retinizden muvakkaten alıkonacak mik 
tar on günlük ücretiniz tutarından faz. 
la olamaz. Ve on hafta da müsavi tak. 
sitlerle kesilebilir. Böyle yapmıyan iş 
verene ceza vardır. 

15 - Ücretinizi en genç haftada bir 
defa alacaksınız. Ancak siz razı olur -
samz on beş günıde bir veya ayda bir 
ücret alabilirsiniz. 

Devlet, vilayet veya belediye mücs -
seselerinde ücret ayda bir verilebilir. 

(Devamı var) 

Cin Ha rlunun 
ölümünün sebebi 

Pola Negri 
Geçen gün ölümünü haber ver

diğimiz sinema artisti Cin Harlunun 
ölümünün sebebi hakkmda malU.
mat gelmiştir. Genç ve güzel yıldız 
safra kesesi iltihabından hasta iken 
birdenbire üremiden çok şiddetli bir 
buhran geçirmiş ve bunun tesirile 
ölmüştür. 

Ölümüne dair tafsilat veren In
giliz gazeteleri, sinema dünyasının 
yeni erkek yıldızı Robert T aylor, 
onun hakkmda söylediği bir sözle 
yazıya başlıyorlar. 

Bu güzel genç, Cin Harlu hakkın
da demiştir ki: 
"- O, beraber çalışılacak en 

muhte§em kızdı!,, 
On ·gün' ha~talığı müfeakip ·ölen 

Cin hlarlu, ölümünden dört gün ev- } 
ve1 İyiliğe yüz tutmuştu. 

Fakat bir gün evvel, şiddetli bir 
krize yakalammştır. 

Bu sırada Holivudun Berverli 
Ails mevkiindeki evinden hastaha
neye kaldırılmış ve fakat iki kan 
nakli ameliyesinden sonra ölmüştür. 

Ölürken başında bulunan sinema 
aktörü Vilyam Povel, son birkaç ay
danberi onunla arkadaşlık ettiği ci· 

• 
hasta 

C:n II-:ı.rlıt son scvgWsi Vilyanı Foı;cl 
·i~e beraber ~ 

hetlc evlenecekleri ~ayi olrnuşhır. 
Cin Harlu, ilk defa 16 yaşınc!ay

ken evlenmiş, sonra ayrılıp iki defa 
daha evlenmişti. 

Pola Negri de ağı r hasta 
Münihten "Morning Post,, gaze

tesine bildirildi~inc göre, sinema 
yıldızlarından Pola Negrİ de birden
bire fena halde hastalanarak bir ba
kım evine kaldırılmıştır. 

Fon Noyrat bugün 
Budapeştecfe 

Fransızlara göre 
Bu seyahat Almanların geniş
leme ve büyüme siyasetlerinin 

bir delilidir 
Budapeşte, 11 (A.A.) - Alman hariciye 

nazırı Von Nöyrat, bugün öğleden sonra 
Budşpeştcye gelecek ve orada d"3rt gUn ka. 
!acaktır. Mıı.ca.r telgraf ajansı şöyle diyor: 

"Kenclliılnin bu ziyareti Almanya ile Ma· 
carlstaru yekdiğerlne bağlayan dostluk re.. 
bıtaıan itibarile sulhe ha.dim olacaktır. 

Sofya müzakereleri 
So!ya 11 (A.A.) - Belgraddan sonra Sot 

yayı ziyaret etmJş olan Alman hariciye na~ 
zırı Baron Von Nöyrat akşam üzeri Başvekil 
Köse lvanofla görUşmllştur. Görüşmeden son 
ra ne§redilen re.!!ınt tebliğ' Alman Bulgar 
münascbatmm son derece dostane mahiyeti 
nJ teyit ederek, Baron Von Nöyratm Sofya 
ziyaretinin umumt sulha yardım edeceğini 
bildlnnektedlr. 

Resmi tebliğ' 
Neşredilen re.sın! tebliğ şudur: 

"Alman hariciye nazırı von Nöyrat Bul 
gar iıUk~metlne birkaç glln!Uk ziyarette bu• 
lunmak üzere 9 haziranda Sofyaya gelmiştir 
Kral, von Nöyratı 10 haziranda kabul etmı, 
tir. Bundar.. başka Alman devlet adamlyle 
başvekil KISııe !vanof arasında bazı konuşma 
lar olmuştur. 

Bu konuşmaların dost ve aamlmt mahiyet! 
lkl mem.Ieket arasında uzun senelerdenberl 
anane halini alan iyi münasebetlere tama• 
nı.Jle uygun bulunuyordu. Bu konuşmalar, 
bU~k bir nlsbet dahlllnde harlcl siyasetin 
umumlyetıe Avrupa. sulh unu ve alelhusus iki 
memlekell alil.kadar eden meselelere taal• 
lQk etmiştir. 

BUtUn bu meselelerde tam bir görUş birli 
l!'i mllşahede edilmiş ve iki tara! da dostluk 
rabıtalarını lkl memleketin neline olarak ilt:'• 
ridc inkişaf ve takviye ettirmek hususund>\• 
ki df!'rln arzularım izhar eylemişlerdir. Es:ı• 

Zıraat Veklli 
değişti 

Maliye ve inhisar 
vekilleri de 

çekileceklermiş 
Ankara, 10 (A. A.) - Ziraat Vekili 

Muhlis Erkmen istirahate ihtiyacını 
hissederek istifasının kabulünü rica 
etmiş ve istifa kabul edilmiştir. Ye
rine Tekirdağı mebusu (eski iktısat 

vekillerinden) Şakir Kesebır tayin e. 
dilmiştir. ' 

:f. ~ ~ 

Diğer taraftan maliy\? ve inhisar 
vekillerinin de bugünlerde gene sıhhi 
sebeblerle istifa edecekleri yolunda 
bir şayia kaydedilmektedır. 

Bir ı;ayiaya göre İnhisarlar Veka. 
lctim! İzmir mebusu ve eski inhisar. 
lar umum mUdürü Hüsnü Çakırın ge. 
tirilmcsi muhtemeldir. 

sen ekonomi ve kUltUr sabalarnıda mevcut 
olan mUııterek eser her iki tara.tm mUşterek 
arzusu muuclbin!:P Jlerırı ... rı,.. tPvlrf ,, .. f~ı,..ı 
ye edilmelidir. 

Von Nöyratm Sofyayı ziyareti yalnız Al· 
manya ile Bulgaristan arasındaki dostluk 
münasebetlerinin canlı bir ifadesi değil, ayni 
zamanda m111etlerln barııı eserinde yeni bir 
kiyınetıJ yardımdır. Ve umumiyetle sulh da• 
vasına hizmet eylemektedir. 

Bugün kil görüşmeler 
GörUşmeler bu sabah da devam etmiştir. 

DUn gece Başve'cil misafir nazır Şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

Alman hariciye naZll'ı bu akşam 16 da ma. 
lyetlle birlikte Sofye.dan ayrılacaktır. 

Köse lvanofa Hitıerden nişan 
So!ya: 11 (A.A.) - Alman hariciye nazm 

von Nöyrat Bulgar başvekili Köse 1vanofa 
Alman kartal nlşanmın bUyUk salibinl liit· 
lcr namına tevdi etmiştir . 

Fransızlara nazaran 
Paris, 10 (A.A.) - Temps gazetesi A!. 

man hariciye nazırı von Nöyratm Belgradı 
ziyaretini mevzuu bahsederek bunda.. Alman 
Yanın büyüme ve genişleme ııiyasctlnJn bir 
deIUını görmekte ve bu siyasetin pek yakın· 
dan gözönünde tutulması ııı..zıın geldlğinJ 
yazmaktadır. 

Tempıı ga,~etest Yugoslavyanın sulh arzu. 
sundan şüphe etmemekle beraber - dostla• 
rile muttJ,bık olarak ~alı~tığmı - söyledikten 
Yugoııtavya Başvekilinin ne dUşündilğUnU 
anlamak istiyor ve keu (Almanya lle Yugoıı 
lavya müşterek siyasetlerinin usul ve hedef. 
!erinde rnutabıkte.rdır) cUmlesl!e ne denilmek 
lstenlld!ğlnln de tavzihi lttzımgeldigi kanaa• 
tinde bulunuyor. 

1 
ltalyada 

demire hücum ' 
Bütü11 parmaklıklar 
söküleı ek devletçe 

11 HAZlRAN - 1931 

:Haqata daic 
S ata t ve gazan 
M UHARREM Zeki l•:orgu!.nl 

genç bır şairdir, iyi denet~ ı~. 
sevilerek okunacak manzumel<'ri ~· ... ı • 
dır. Yeni harflerle bir nevi "Ebced 
hesabı" uydurmağa kalkmışt.: bunun 
lüzurr.suzluğunu anladı ve vazgcçt: ..• 

Muharrem Zeki Korgunal y& •nrz !;'1· 

ir değildir: küçük bir matbaa.~ı var. 
dır, onu işletip ilerbtmeğe ça lıırr· 
Bundan başka ca "halk kitapı.,rı" ~::ı~ 
zar. Kendisini ı:ek nadiren g0rüri...ıJı, 

fırsaL düşmez; yo!rna çok sever rn, 
sohbe!.inden çok hoşlanırım. 

Gzçen1erde gcirdüm; bana, y'lzo·[:t 
halk kitablarım.1an bir dest~ verdi: 
Şalımeraıı, Battal Gazi, Köro~lu, v. fi, 

Bunların nasıl yazrlıp nasıl satı!dı{?'ı· 

nı anlattı. Dikkatle dinledim: söy:e. 
diklerinin bir yui pek lıoı3uma giıtiı 
Dedi ki: 

- Bizim taş basması kitabJardan 
bazı yerlerini az, bazı yerlerim ı;ok de. 
ğiştirerek ist nsah ettiğimiz kitabbrı 
köy köy dolaşıp satanlar Darende ii. 
lerdir. Darende'li kitab satıcıları:•ın 

okuyup yazmaları yoktur. Biu gelır. 
ler; ' 'Yeni neniz var?" diye surarl~r. 
Geçen seferki uğrayı~larında: .beri c;:ı. 

kardığımız kitabları gösteririz; resi~· 
ler:ne bir bakar. bize: "Hele tü okı.ı
yuvcrin,, der. Her kitabdan iki ıç, 

dört beş sayıfa okuruz. Bir kısnımı 
"Bunlar satılır .. diye alır, bir kısm.nı 
da: •·Bunlar satılmaz,. diye btrakır. 
Buna nasıl hükmeder bilıniyorn:n; fa. 
kat şurası muhakkak ki onun lx•ğen.p 
aldıkları hakikat~n satılır, bi:'ğenr e. 
yip bıraktıklar1 ise hakikaten ~·tıl. 
maz ... Verdiği hükmün "esbabı.muci. 
be,, sini kendi de bilmez; fakat hük· 
münde daima isabet vardır. 

Arasrra tenkid denen şeye ce İ1',\€S 
ettiğim için Darende'li kitab satıcıla. 
rını kıskandım doğrusu!... N ıetzsche 
Zarathustra'ya şöyle dedirtir: .. Ben, 
vcrd!ği hükümlerin sebebi soruhc~ k 
adam mıyım? ... Bu zamana kc:dar bo. 
şuna mı yaşadım? Birtakım fıkirlere, 

hükümlere erdim, fakat onlara götü. 
ren mülahazaları unuttum ... Darcntle. '" 
u ı:.ıc..d..OCI eta ôyle söyliyebilir. ., .... 
Tanınmış muharrirlerimizı:: hl'l.Jk 

için kitablar yazması isteniyor. Onla. 
rın kaleme alacakları eserlerı Daren. 
de'lilere göstermeli demiyeceğ~m; çim• 
kü o serlerin, Darende'li kitab<'mm 
zihniyetinden büsbütün ayrı bir zih· 
niyetle yazılması lazım. Fakcıt ')n 1 &rı 

yazacak olanlar, Darende'liler gıüi köy 
köy dola.§malr, halkm ne "ilS!tıo"' da 
hikayelerden hoşlanacağını, halka bir. 
takım fikirlerin nasıl aşılana~>1lere~i. 
ni kendi tecrübeleri ile anlama!ıdrrl&r, 
Bu düsturlaştırılması kabil .:ılmıyan 

bir ilim, öğrenilen değil, sezıllID, ic;i. 
mize hidayet gibi doğan bir lıılgidır. 
Halkın okuyacağı, seveceği, imı.naca3ı 

kitabı yazmak için halka k:1rı~m1>k 

lazımdır. Ya Darende'li kitab satıc·sı 
okuyacak veya ''münevver zli..'IU"eden,, 
dediğimiz muharrir, Darende'lı kitcıb 
satıcısı gilli köy köy dolaşacak. F:ri 
yalnız satar, öteki yalnız yazarsa iste. 
nilen halk edebiyatı bilmem doğabilir 
mi? Nurullah AT r\Ç 

~~~ . 
Zor hlr makastarhk 
E LİMDE yani 13 metre olan bir hal! var, 

Bu halıyı dört parçaya kesmek istlyo. 
ruz. öyle bir §ekilde keseceğiz ki parçalar-
dan blrlsl 25 metre burabbaı olsun geriye ka 
lan llç parça da yanyana eklendiği zaman 
mükemmel bir ikinci murabba vücuda getir. 
sin. 

Bu rıetıceyl almak için nasıl çalışırsınız! 
Bu bilmecemiz mUk.UaUıdır. Halledenler 

den iki kişiye hediye verilecektir. Cebapların 
(17 haziran) tarihine kadar yollanılma:sı tA 

zımdır. 

Kaç yaşındayım 
DUnkU kaç ya~ındayım bUmecem!zln hal• 

ildir: 
Ben 22 yaşınd'.\J?m, ağabeyim 35 ve babam 

da 61 yaşınrlatlır. 

l htisadi lartı/Jna 
(5 Haziran) tarihli bilmecemizin hal'ldlr. 
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KQç Dk 
sermayeli 

"'Gteşebbtsıere 
Anadoluda ıo 

lltanbuJda beyaz peynir 40 kuru· 
ta, Onyede 60 kurupdır. 

lıtanbulda toptan olarak paketi 
1 O kunıta alınan tr8§ bıçaklan, On· 
Yede 25 kurup perakende satılır. 

Farka dikkat ediyor muıunuz? 
Halbuki, mesela cleaeniz ki: 
- Adam aen de!.. Onyede otu

ranlar lıtanbulun beyaz peynirini 
Yerneyiverir 1 Elbette oranın da ken• 
dine mahıuı bir peyniri olacak .. Q. 
nu Yerler .. 
.. Fakat hayırl.. Yerlisi yoktur .. 
Yayla mahaulü,, diye kqa;a yakın 

bir ıey satılır. O da ithalat malı ve 
SO kuruf8 .. 

• • • 
içinde yqacbinn aylar zarfında 

etrafıma baktım, baktım : 
. Bu cennet gibi güzel ve münbit 
~ın kendine haı hiçbir imala· 
tı ınevcut değildir. Eskiden kalanlar 
da unutulmuf, meıeta ne güzel bez-
ler dokunuyormuı ıimdi yapan kal
hlaınıt .. insan bakıyor, bakıyor da 
''buracLtn ne sebeple servet çıkanl
llUyor)., diye acıyor. En zenginlerin 
letıelik varidatı iki bin lira civarm· 
da •. Onlar ela parmakla ıöıteriliyor· 
lar .• 

Vak tile bir eöz ifitınittim: Zen
Iİnlik membaı, ticaret imkanı olma
Yan yerde yahudi bulunmazmıf. 
Onyedeki doıtlamna: 

- Burada yahudi yok mu) • diye 
tordum. 

-Esasen burada· müılüman ol
lllayau ancak iki kiti vardır. Vaktile 
bir )'a)ıudi vardı, pek zengin olup 
aitti. 
lıte meteliksiz baf lam11ken ticaret

hanesinin lıtanbuJda ve Avrupacla 
IUbeleri oldu. Türldyenin eervetçe 
~ ileri gelenleri arasına girdi. 
Düıünüyorum, hakikaten öyle .. 
,,ine Onyell biri anlattı: 
- Bu yahudiyi, bilihare gördüm. 

~na dedi ki: 110ğlum, ben artık 
ılıtiyarlayıp oradan çekildim. Sana 
n..ihatım ıudur: Onyeye dön, ve 
orac1a herhan.-i bir it \utarak, fazla 
ıe'ka bile earfetıneden sadece cid· 
diyetle çalq. Dükkimnı günlerce ka. 
Palı tutma. Vaktinde aç ve kapa, el· 
"erir. Talün ne kadar yar olmasa, 
l'İıle hayabnı kurtannm . .,Çünkü her 
laha bottur, hiçbir teY yapılmamıt· 
tır ... 
DütünüyonıJD, hakikaten öyle .. 

Bet on inek bile, Bu Onyecle hir in· 
'-nın müetakbel :zenıinliği için bat· 
lengıç cleiil midir) Bir dana altı li
~· bir ıütlü inek 20-30 lirayadır. 
ve civar hayvan yetiftirmeğe mü· 
laittir. 

Yukanki bedbinane eözlerden 
lonra ıu nikbinane neticeye vanyo· 
~: En küçük sermayeli mütqeb· 
~ ~rcldatlanmız için, Anadolu 
~ılan bulunmaz altın memba
ı.nd;. Bu kadar hiçten ticaret, dün· 
)'anın bir yerinde olamaz. Yalnız bir 
~bilgi ve bilhaaa, yahudinin c:ledi
aı gı1,i "ciddiyetle çalqmak., kifi· 
dir. 

Bu, yalnız Onyeye hu bir vaziyet 
değildir. Çok oturup tetkik imkinmı 
hulduğum için orasını misal göate
diyorum. 

Devlet nakliyat vaaıtalanndaki 

k~~zilatlı paıolardan iıtifacle ederek 
uçük sermayeli tqebbüı erbabmm 

lllenıleketi dolapnalannı, kendileri
l'le ınünaaip itler aramalannı tavıiye 
ecl....: .... m. 

.,.ürkiyecle en ucuz yer • Buna
~ sonra. lıtanbuldur. Anadolu, 
k Utiin medeni ihtiyaçların temini ha. 
~ atq bahaamadırl., diye 

l'azntlftım. Benim tikiyet ettiğim 
hahaJııık mütqebbialerin itine çok 
~. Diier taraftan onlann bu 
raibeti, memleket içinde yavBf ya· 
Yat ınakul ve elzem bir ucuzlamayı 
•rıtaç eclece1ttir. 

l<üçük sermayeli mütqebbialerl 
M~leketi clolatmızl Çok İf vardır, 
Ço~ı 

(VA-NA) 

KURUN' da: 

lbnl s ·na 
lbni Sina Arabtır, dediler. Jbni Si. 

na Farstır, dediler. Şimdi de ıbni Sı. 
na Yahudid r ... Diyenler var. 

Fakat Buharanın Af§ina köyünde 
doğan ve Hemedanda hayata gözleri. 
nl yuman Abdullah oğlu lbni Sina 
TUrk oğlu Türktür. 100 den fazla ~'2-
slz eser vermek suretile gart:ın uı•r-

larca ilim ve fen kUrsillerindt du~en 
dütmiyen lbni Sinanm ruhu bugün 
TUrklUğü ile §ad olarak yatıyt: r. ÇU:ı. 

kü Tilrk mılleti, onu ıftiradal', §Ck ve 
şüpheden tamamile kurt.arını:,; tari. 

Ilarab bir borun~" içinden ~murlur içine o1otın bı< ~ı<, l;oca bİ1' ma1ıalieni~ 
bir çqn•e 111.1711/ltıalıdır-

Bı:raya mutlaka ,,,..-

bin e§siz milletinin kanını taııyarak 
ilme hUkmetmit bir deha olduğunu is. 
bat eylemi§tir. 

lbni Sina öleli tam dokuz yiız sene 
olmuttur. 21 haziran gUnU ôlUmUnUn 
dokuz yl1zllncll yılmı bitirip 901 inci 
yılma girecektir. Yalnız tıbbı ile de. 
ğil, muaiklsl, felsefesi, nyaziyeai, fi. 
ziği, kimyası, jeolojisi ve astronomisi 
ile dehbı önünde milletleri secdeye 
getiren tbni Sina dünün -değil, bugU. 
nün ve yarının da İbni Sinasıdır. E
aerlerinde kat'iyyen hurafeye yer ver. 
mlyen büyük Türk dahisinin fıkirlet'l 

aradan 900 yıl geçtiği halde yenidir .. 

J sf an bu/ konuşuyor I (Topkapı : 2 ) 

Topkapılı sporcular kapalı 
bir salon istiyorlar 

Bir zamanlar, hırsızhk, kavga ve cinayetlere 
sahne olan Topkapı artık asude bir 

(Niyazi All"'6d) 

TAN' da 

8urlr• etklrlllden 
baelret beklenlr 

Dilnk« yaıımda. Topkıpıb bir dok. 
torun muayene Ucretlerinde yaptığı 
dampinı'ten babaetmiıtim. tıte bu dok. 
torun e'finin tam kaqı11nda büyük bir 
aıu ftl'dı. 

Bizi hayretler içinde bırakan llcret 
levhuım tekrar tekrar okuduktan ve 
Ali de resmini aJclrktan .onra, yolumu
sa denm edecelfmls zaman g6zUmllz 
bir anayı O:ttl. Yalın ayak ba§ı kabak 
acı on çocuk orada akan bır ıuyun ba
pna toplanmıtlar bir te)'ler yapıyorlar. 
dr. 

Yanlanna doğru ilerledik. Çocuklar 
hep bin"birinden tevimli yavrulardı. 
Hele içlerinde baflD& bir bahriye kaa • 
keti ciymiı bir Icıscaiı• vardı ki, bu 
kadar firin çocuk ıCSrmediın deıem ml· 
baltia etmemit olurum. 

Yavrulardan bet taneai oturduklan 
yerde aeub, llıdam bir oyun oynu • 
yor, birili de Jrapkarl bir çamura bu • 
1anımt ıyap bir akar ıuyun altında 
temblemeie çabPYordu. 

- Ne oldu una lyle, diye IOrdum. 
Kilçtlk: peltek. fakat çok tatlı bir 

Hile cenp yerdi: 
- Piallie battım- • 
Ve hiç iltiflDl bozmadan yıkanmaıı • 

na dnam ettL 
Bu mada. blse biltiln mahaneyi ıu

diren miltekait Bay Ali, 90Cufun yı • 
kandıiı ıu baklanda izahat verdi: 

- Bu ıu, diyordu. acıdır amma el. 
vardakilerin pek itine Yarar. Şu ca~dil. 
iünib yamn yumru borudan az, fakat 
daima akar. Amma ne )'azık ki, beledi· 
ye buraya bir çqme yapınıyor. bu ıu da 
pillik içinde birikintiler yaparak akıp 
ıfdiyor. 

Burada daha fula duramadık, tram • 
vay caddeaine doiru yokuıu çıkmaia 
bqlaclık. 

Biraz ilerleyince safımızda pzel bir 
cami belirdL Bay Aliye: 

- Bu ne camiaidir? diye aordum. 
Yildlml ba1'1'etl• baktı. Beni bu ca • 

mil tan•=••lf olmam, onu adeta pprt• 
aqtr. 

- Bilmiyor muıunuz? dedi, bu Mi. 
mar SiJl8ftlft en cüzel eserlerinden G• • 
si Abıntt Pap camiidir • 

Bu sizleri tamamlar, tamamlamaz, 
camie doiru )'Ürilmeie baflamlftı. 

Hep beraber, her kCSfealnde ayn bir 
nrafet, ayn bir cilzellik bulunan ca • 
miln avluıuna cirdik. Bay Ali bu tef er 
camiln pclırvaıuıu 161tercrck: 

- İtte dedi, bu pdrrvan kaç teneclir 
ıuıuzdur. Eakiden Topçulardan celen 
bir ıu varmrı. fakat yolları bakılmayı 
bakılnuyl harap olmuı. nihayet mahal· 
lenin iki çeımeaiyle beraber, bu pdır. 
van da Jcurumuı ıitmit- Bakalım timdi 
TerkOI ıeliyor, buraya da ıu verilecek 
mi?~ 

semt olmuştur 
Yazan: Haberci Hataym dahiU lstikWinl kaanma. 

sı sayesinde Suriye kuvvetıenm·ıtir. 
Yakın Şarkın İaviçreai oimıya nam.ret 
olan bu aziz yurt, Suriyeden Wııamile 
ayrılmamıı bulunduğu içiıı' Suriye ca. 
miuı lçlıı gUv~lilir bir kuvvet. tqkil 
edecektir. 

Sonra Halayın dahili lstikWJ &aye. 
sinde Suriye hududu taayyün etmiş, 
Suriyenin hududu emniyet altma lllm. 
lllll bulunuyor, 

Suriye gibi hayata yeni dt'gan b'r 
devlet için bundan daha bllyü\t bar ni
met tasavvur olunabilir mi? 

Fakat, Suriye müfritleri bütlin bını· 
lan anlamaktan lciz olduktan gıbi 
kuvvetli ve ileri blr koDl§Wl• .. :a dost. 
tuğunu kazanmanın, mUMherc tır.den 

ş6hir Tiyatrosu memut7arından Daim "Topkap11ıın Aiçbir derdi yoklur, 
gidin buradan,, diye Ha'berciyi iknaa p:ılıfırken 

latif &de etmenin değerini de a.'llamak. 
tan da aciz olduillan için ne yaptıkla. 
rmı bilmiyerek bindıkleri dalı ilesıy<'r 
ve 1Cend1 ellerile kendi evleri.'U yıkı. 
yorlar. 

Sinanın bu cüıel eserini doya doya 
ıeyretmek için hepimiz daJdkalarca ıuı 
tuk. Sonra resim almak iıtedim. Fakat 
etraftaki ataçlarm galceai buradan re. 
m almamıza meydan nrpcdl. 

Ahmet Pap caııail avJuaundan çık • 
tığımu zaman. Bay Ali artık evine da· 
neceğini ıöyliyerek bizden ıynldı, ve 
aynhrken de ıunları Miyledi: 

- Benim son bir ıiklyetim daha var, 
onu da ya!anamz memnun olurum: 
"Elektrik Şirketi hepimizden aut kira· 
ıı diye para alıyor. Bitiyorum, bunu 
İıtanbulda vermiyen yok, fakat ben 
bundan daha hak11z bir teY de tuanar 

Ne yazık!. 
Bütün Umid Suriye efklrı umumL 

yeainin bir an evvel uyanıklı,k gO..tere
rek bu kör ifratın önüne geçmeaıa.
dedir. 1 

Yoksa bu baairetals adanıtar, ken. 
di körlUklerile Suriyenin iat'ktalinl de 
körletecekler. 

Buna meydan kılmadan U;1n 5nilre 
geçilmealııl h&IA umuyoruı. 

(Orner Rım DrılruJ) 

. . edemiyorum • 
Spor(•:tlukl<J k ymetlı bır varlık c.l- B' f _ _ , __ atmak için terui • •

1 
• ır esna IAa&UU 

duklrmttı hfr teıııı c • e ıspat eden l·ullanmaa mı? Elektrik Şirketi de ne K 
To?lwzıı qcnçlr.rinin kl b:l bu m ~dr('. ~l uttıjmı •ıllinwk için uat kullanı- IZgan Y• l d• r •nan çocuk 

re •:.[: c sr6mtttır. yor. Vuiyet böyle oluaca. his mllfte • Fe~erde ~yvanaaray caddesinde bak
rilcrin prketin kendi menfui için kul- kal Şükrünün oğlu üç yatında Fikri diın 
landrtı teruiye niçin para verelim. Bu kabak kızartan yengesinin yamncla du
ı-aml iftir anlayamıAlım, &itti . ., rurken tavanın sapına dokunmuı. tava 

Bıı bayanlar, karanlık yü...'"llnden 
geceleri ~ıtıklarm piyasa muhaUi 
olatı 30kakl.anndan §ikôyet ediyorlar. 

Bay Ali aon kelimeyi de tamamla • deverilmittir. Kızgın zeytinyatlır Fik
tııktan aonra, llbavle der cibi bir kere rinin vücudunu muhtelif ycrlerir.den 
boynunu bilktil ve yanımızdan uzakla • yakmııtır. Çocuk butaneye bldınlmıt 

91p gitti. tır. 

Ben de biı:inı fotoğrafçı ile beraber 
tramvay caddesine çıktım. Saia doiru 
b·ru yürüyünce, Topkapı ıpor kllbil 
binaıiyle kaflllattık. Bu çaJqkan k'U • 
bümüzün bir medrese içine 11ğan bina· 
una bakarken kulaimun dib!nde bir ıea 
itittim. Birili: 

- Safa ıeldinia. Buyurun klilbe, eli. 
yordu. Bqımı çevirip baktım. Topkapı 
ıporculanndan 4 - 5 genç yanımda 

duruyorlar. · 
- Teıekwlr ederim. Fakat kJUbe gi

recek vaktimiz kalmadı. Nerede iae ak. 
tam olacak. Mahallenizde bir ıaatten 
•atadır dolatıyorum, cevabını •erdim. 
Ve ilive ettim: 

- Siz bana bir hizmet etmek istiyor
( Devamı 11 incide) 

HABERCi 

Kabadarı kadınlar 
Kammnıpc:b Karıman mıhalleaind~ 

fınn tolcalmda C?turan Zeynep, tütün 
lwçilerinden Advlye, Şerife, Fatma Ha· 
tice iımiyıde d<Srt kad1n tarafından fena 
halde döğütmüıtür. Dayak atan kadın
lar yakalanınııtır. 

Hayırh evlat ve kardet 
Uıküdarda oturan ıobacı Safa anM

ıi Sabihadan para istemit. alamayınca 

Y•tlı kdım fena halde döğmilttUr. Sa· 
ta bununla da kızgınlığını alamamış, 

icırakoia gıôereic karôeıi Velinin evde 
kaçak rakı çıkardığını ihbar etmittir. 

Veli, kardeıinin lhbannı haber alınca 
o da Safayı adam akıllı döfmilttllr. H-.r 
iki kardeı mO<!deiumumDiie verilmit
lerdir,, 



Yazan: Naciye izzet 
Her haklo ablası Hadfyo'ye aittir. Kanaer kurbanı: 

-40-
Gamsız, kendisinden başkasını 

dü§Ünmiyen bu hodbin, sağlam ve 
neşeli çocuk şimdi sinirli ve kurun
tulu bir hale gelmişti. Vakit vakit ta
hammül edilemez yeislere ve hüzün 
lere kendini kaptınyordu. Bütün 
hisleri daha incelmiş, daha rakik bir 
hal almıştı. Şimdi kendi nefsinde 
tattığı yalnızlık ve can sıkmtısiyle 
genç kansının neler çektiğini daha 
güzel anlıyordu. Kaygusuzcasına bir 
hodbinlikle bu hassas çocuk kalbini 
nasıl yaraladığım, ne derecede mus
tarip ettiğini ke§fediyordu. 

Her şey, sanki kendi suçlarım, 
karısına karşı olan haksızlıklarını o
nun yüzüne haykırıyordu. Evvela 
müphem, sonra günden güne sarih
leşen bir pişmanlık kendi hatasiyle 
yıktığı yuvanın acı teessüfleriyle 
kanşıyordu. 

Bu hayat, bu lüks yaş.ayış artık 
onu iğrendiriyordu L O zaman bir 
fikre kapıldı... Evvela bellisiz, 
sonra daha sarih 1 Daha sonra da bü
tün mevcudiyetine hakim olan bir 
fikir! Büyük bir seyahate çıkmak 
fikri. Çok, çok uzaklara gitmek .. 

Kırk sekiz saat zarfında h p bun 
ları düşündü ..• Ve bu dü ünce niha
yet sabit bir fikir oldu. 

Bir şeyler yapmak, harekette bu
lunmak ihtiyacındaydı. 

Hindistana kadar gidecekti.: • 
Bu karar onu oldukça canlandır 

mı~tı. Bu hal bu tebeddülün gös
terdiği kudret ve gençliğin görün· 
mez kuvvetiydi. Fikrine saplanan 
inatçı diişiinceforden kendisini kur
tulmuş sandı. lstnnbulda bulunma
dı8ı rzaman earfında Nişanta§mdaki 
a~artmnnmm eskisi gibi açık kalma
sı ve eski intizamını muhafaza et
mesi için hizmetçilere emirler verdi. 
İstiyordu ki Necla geldiği vakit ev 
gene eskisi gibi cJüzgün olsun.. O
dasında çiçekler eksik olmasın. Ge-
ne ayni hizmetçiler işlerini yapsın. 
Jşlerini tevdi ettiği emniyetli adamı
na çocuğu hakkında talimat verdi. 
- Çocuğu ki gitmeden evvel gidip 
görmeği aklına bile getirmemişti! -
Hayrinin karısını bulacağım farzc
derek genç kadının rahati için icap 
eden talimatı verdi. Karısına her 
ay çok mühim miktarda tahsisat ve· 
rilecekti. Çocuğunu serbestçe gör-
mesine müsaade e~ilmesini, hatta 
istediği takdirde yanma alabileceğini 
söyledi. 

Vekili Lem'inin evinde geçecek 
olan bütün hadiseleri Lem'iye tel
grafla bildirecekti. Neclaya kocası
nın bıraktığı bir mektubu da vere
cekti. 

Bu mektup .. Lem'i onu nasıl bir 
ifa'dc ile ... Ve ne müessir sözlerle 

' YC\Zmak istiyordu! 
Lem'i gibi biraz soğuk ve biraz 

ihtiyatkar bir karakter için hakikati 
düşüncelerini yazmak epeyce güç 
bir şeydir. Karısına olan daimi aş
kını eöyliyecek, şimdiye kadar anh
yamadığı bu aşkını kansı ~ttikten 
sonra anlryabildiğini anlatacaktı .. 
Kendi kendisine hile zorla itiraf et
tiği yüreğinin derinliklerindeki vic· 
dan azaplarını sayıp dökecekti .. 

Bütün bunları söylemek çok sı
kıcı bir şeydi .. Onun gibi vakur bir 
gence ağır geliyordu!. Sonra .. Böyle 
büyük bir heyecanla bütün bunları 
ifade etmek de çok müşkül bir şey 
olacaktı. 

"Sevgili Necla çok meyusum. 
Şu boş ev bana hep seni hatırlatıyor. 

"Niçin ~ittin Necla!.. Biliyo
rum: Ben kabahatliydim. Ama bu
nu istemiycrek yaptrm .. Sana yaptı
ğım fenalığın büyüklüğünü takdir 
edemedim! 

"Ncclacığım şu mektubu okudu
ğun vakit geleceksin değil mi? O 
zaman bütün felaketler ve bedbaht
lıklar artık bitecek. Fakat zavallı ben 

çok uzaklarda olacağım .. Ben sana 
yazacağım Necla ..• Nerede olduğu. 
mu bileceksin. Sen de sevgilim bana 
kendi hakkında havadis vereceksin. 

Değil mi Neclacığım. Eğer ister
sen yazacaksın, eğer istemezsen 
bCkliyeceğim. Bu benim cezam ola
cak. 

"Vekilim Hasan bey bütün ih
tiyaçlannla IDC§gul olacaktır. Eğer 
istersen çocuğunu da yanına getirte
cek.. 

"Necla şu mektubumu evimizde 
okuyacağım ümit etmek istiyorum. 
Oraya gelmiş olacaksın. Ve ben sen 
den uzaklarda olacağım .• Bu mektu
bumu okuyunca beni affettiğini ba· 
na yazacaksın değil mi Necla? 

.''Ellerini öpmeme müsaade eder. 
sin değil mi Necla? Benim küçücük 
Neclacığım ... Benim güzel kancı· 
ğım .... ., 

"Lem'i,, 
Yirmi dürt gün sonra Hindista

nın kızgın güneşleri altında olacağı
nı düşünüyordu .. Orada da yalnız o
lacaktı!.. Necladan gene uzakta ... 
Heyhat hem de çok uzaklarda ola· 
caktr ... 

• • • 
Aylar, seneler geçti. 
Lemi nihayet uzun seyahatinden 

dönmüş, evine gelmişti. Büyük ve 
geni binaya ilk adımlarını tatr at· 
maz kansının dairesine doğtu tevec
cüh etti. Gül ağacından kıymettar 
mobilyeler, uzun tüllerle kapalı pen
cereler göz kamaştırıcı ziyalara alış
kın bu Leminin ~özlerinde çok loş, 
adeta karanlık gibi görünüyördu. 

Sanki esrarengiz mukaddes bir 
yere veya bir hasta odasına gidiyor 
muş gibi yavaş adımlarla yürüyor
du. Umduğundan çok daha fazla, 
çok daha derin bir heyecana tutul
muştu. 

iki senedenberi vaziyeti hiç değiş· 
tirilmiyen bu eski ve samimi eşya
lar, şu tatlı ışık, şu taze çiçekler, se-
nelerce kapalı kalan yerlerde çok de
falar olduğu gibi hüküm süren şu 
anla§ılmaz koku yuvaya dönmiyen 
varlığı hem çok tatlı, hem de çok 
zalimane bir şekilde hatırlatıyordu. 

Neclanm büyük odasını baştan 
başa geçerek pembe gül ağacı ile 
akajclan mamul, modem bir komo-
din önünde durdu. Parlak mermer 
üzerinde mektuplar yığılmıştı. Hep
si de Necla Lemi adresine yazılmış· 
tr. Hepsi de hiç açılmamış idi. Dam-
galar muhtelif memleketler gösteri
yordu. Lemi düşünceli onlara baktı. 
Sonra destesile kaldırdı.. Geldiği gi
bi öylece duruyorlardı. Bunları ya
zan ~ıep kendisi idi. 

Şu mektuplar uzun bir seyahatin 
hatıralarile dolu idi. Onun düşüocele 
rini ihtiva ediyordu. Vaadine sadık 
kalarak Neclaya kendi hakkında 
mufassal malumat vermişti. Böyle
ce genç kadın eve döndüğü vakit bu
lunduğu yeri bilecek ve yazacaktı. 
Lemi böyle limit etmişti .. 

Hemen hemen her hafta yazmış 
gibi idi. Çok defalar bunlar yalnız 
adres bildiren kısa ci.imlelerdi. Fakat 
bazı defalar da genç kadına seyaha
ti hakkında uzun tafsilfıt vermiş, 
enteresan ve m~him kısımlan anlar 
m~tı. 

Şimdi bütün bu havadisler kendi
sine çok uzak şeyler gibi geliyordu .. 
Beyaz, dantel perdelerin arasından 
üzülen hafifçe yarı buçuk, tatlı bir 
aydınlık içerisinde olan şu sessiz ve 
boş odadan o kadar uzakta idi ki!.. 

Oh yarabbim 1 Bu ne meşum bir 
sessizlik, ne müthi§ bir boşluktu bu! 

Genç adam gözlerini mektuplara 
dikmişti .. Bazılarının tarihi bir kaç 
aylıktı . Bazılan birkaç haftalıktı. 
iki senelik .. Hatta daha fazla tarihte 
olanhı.r da vardıl 

(Devamı var) 

• 
serserı 

Katil yerine mahkemeye 
götürilldilğii sırada 

Kelepçe ile bir jan
darmayı yaraladı 
Dün adliyede mahkeme kapısın

. da bir jandarmamız serserilik suç
lusu biri tarafından yaralanmr~tır. 
Hadisenin esası şudur: 

Davazoğlu Osman isminde birisi, 
sevgilisinin Diyarbekirde birisile ya· 
şadığmı haber almış ve buradan Di
yarbekire giderek sevgilisinin dostu
nu öldi.irdükten sonra meçhul bir 
semte kaçmıştır. Diyarbekir zabıta· 
smm müracaatı üzerine Osman bu
rada aranmış ve yakalanarak dün 
adliyeye sevki takarrür etmi§tir. Fa
kat bu sırada bir yanlışlık olmuş ve 
Osmanın yerine serserilik suçundan 
maznun olan Abdullah adında biri 
adliyeye sevkedilmiştir. Üçüncü 
sulh ceza mahkemesinde evrak oku
nunca AbduUahın mahkemeye yan
lış getirildiği anlaşılmıştır. 

Abdul1ah koridora çıktıktan sonra 
her nedense yürümek istememiş ve 
jandarmanın ısrarına rağmen ayak 
direyince jandarma Rnşit Abdullahı 
yürütmek istemiş bu sırada Abdullah 
birdenbire geriye dönerek ellerinde
ki kelepç~yi ansızın jandarmanın 
yiizüne vurmuştur. Bu ani tecavüz
den kendisini kurtaramayan jandar
ma Raşit yüzünden yaralanmıştır. 

Bir jandarmaya tecavüz edildiği. 
ni gören halk heyecana kapılarak 
Abdullahm i.istünc atılamk istemi§
se de derhal vaka mahalline yetişen 
adliye karakol kumandanı heyecanı 
bastırmış v~ ?1Ütecavizi geldiği ye
re sevketmıştır. 

Hamidlye Korfuda 
Korfu 1 O (A.A.) - Hamidiye 

buraya gelmiştir. Halk kruvazörü 
hararetle kar§ılamı§tır. Dost ve müt
tefik mi1letin gemicileri şerefine res
m~ k.abuller ve gezintiler tertip edil
mıştır. 

Mecınualar: 

Yeni adam 
180 lncl snyısı çıktı. l~dekller: lsman 

Hakkı, Tiyatro plyoslert, Suphi Nuri, latan 
bul Ozerlne dll§tlncc. Adnan Cemil, PoUUka 
Haa:ın Ali, Notoçka, H. Avni, Köy vo fabrika 
H. Bo.zok, Ham madde harbJ, l.H. Artistik 
Durum, Dr. lzzctUn Şadan, Akıl hutalıklan, 
Nusrat, son &enelerdekl mllhlm ke~ıncr, tç 
aoayetc, lllm, kUJUlr haberleri, haftanın dil· 
1UncC'1ert, kısa. tetkikler, .Andrc Gidenin Rus 
yadan dönU§ ve l'smnll Hakkının Hayatını 
tefrikaları, Eplkllrtın bahçesi llAvesinln lO 
uncu formruır, okuyuculanmıza tavsiye ede
riz. 

iÇERiDE: \ 
• Tı.ızın içmeleri bu pn=ar g(inll açııaca- ı 

~md:ın pazar G1lnUnden IUbaren Tuztsya ye 
nl tren sc!crler1 tertip cdllecekUr • 

• lııtanbul Unlversltcslnde, 70 lira maaşlı 
doçenUerln sayısı Meclisten bugUn'erde gc 
çccck bir ka nunln 30 a çıkanlmakta \"c 40 
lira rnıuı,,lı doçcnUcr1n aayısı da 2:? yo indi 
rllmcktedir. Bu ınylha ile doçentleri! terfi lm 
ltlnlnr: vcrllml§ olmaktadır. 

• :Mcmle:tcttc mecburi ilk tahsil çağında 
bulunan çocuk1arm sn.yı.sı J,800,000 1 bulmak 
tadır. Bunl nn muhtcllf sebeblcrle oltutula• 
mad:ğı anlaıpl makta:lır. 

• Eıık! tckallt kanununa göre, maaş alan 
harp mnıeıııertnı terfih için hazırlanan ı~yJhll 
bütçe encümeninden çıktı. EncUmen bu ıa.yı 
hanın hUkllmlcrtnl dah!ı §UmUllendlrmlt ve 
bunu bUtOn ordu ma1Qllcr1no de tcfmil etmı, 
tır. 

• !•tanbu! gUmrUk muhafaza te~kUtıtınm 
gcnlılcUlmesl. bqmlldilrtın 6 mcı dereceden 
bc§ln~l dereceye çıltanlmtl81, memurların d:ı 
derctt"lerlnln ytıkseltnmcsl ıcın 'Mcllse bir 
Ul.yihıı. vcrllmloUr. 

• Bugtln Ankıı.rada k6mUr yakan bir kam 
yonun tccrllbcleri yapılacaktır. mımyon bey 
nelnıl'el kamUr eerg1slno İngiltereden gönde 
rllınl u. 

• A\TUpada lgortacılık lçtn tetkik ve te
mas'ardan bulunan ınııı ReaııEilrans umum 
mlldilril n.e:ı D:ıye.r dUn fc'1rimlzc dönmut
tUr. P.cfl Bayar Fran :z. Yt nan ve İsveç si 
gortalı:ırlle anltı§malar yapmıştır. Uç ay son 
ra Alman ve İngiliz sigorta•arUc temas tçtn 
tel.rap gtdceckUr . 

~~ H:ıta}'T?l trtıkl!llr!tı kıl\'U~aııı Uzmne 
o::-~"ı'tl TUrldertn tüm"anlanm Atattı:l;e 
a rze•., l Uzerc ehr1miU gelen Şeylı ruf 
C"ll11 o""lu Abdullah CUl!nln riyasetindeki 
:Mobmet Den•!!! ve Suph!den n1Urckkcp Ha l 
tay hr eU bu nkfnm trenle Hatayıı hareltct 
cdecolıUr. 

Şişhane faciası 
MUddefumumi 

vatmanın tecziyesini 
istedi 

Dört kişinin ölümü ve birçok kim. 
selerin yaralanmasile neticelenmi§ 
olan Şişhane yokuşundaki tramvay 
faciası mesulerinin muhakemesine 
dün de devam edilmiş ve müddeiu
mumi iddianamesini dermeyan ede
rek vatman Fahrinin ceza kanunu· 
nun 455 inci maddesi ahkamına 
tevfikan cezalandırılmasını ve diğer 
maznunlardan muayene memuru 
f smail Jbrahimle Lokman Ha sanın 
beraatlerini istemiştir. 

Müddeiumumi, kaza neticesinde 
ölmüş olan tramvay müfettişi Niya· 
zinin de bu kazada büyük hatası 
bulunduğu, fakat merhumun bunu 
hayatile ödediğini söylemiştir. 

Muhakeme müdafaa ve kanır için 
1 7 temmuza kalmıştır. 

Seyyar 
liazanç 

esnafın 
vergisi 

Hükumet çok yerinde bir karar 
vermiştir . 

Seyyar esnafın senede yirmi giin
liik yevmiyeleri kazanç vergisi ola
rak alınmakta idi. Hükumet, kücük 
esnafm vaziyetini hayat bahalılığile 
alakadar görmüş ve bunlardan alı
nan verginin azaltılrr.asınm hayat 
bahalılığı üzerinde de müsbet tesir
ler yap;ıcağmı diişünerek bu mikta. 
rı yirmi gün yerine o:ı iki güne in
dirmiştir. 

Italya eski harp ge
mflerl tamir ediliyor 

Roma 1 O (A.A.) - Tamamen 
modem hale konulmu§ olan Giulio 
Cesare ve Conte de Cavoure diwet
notlarınm hizmete girmesile yeni 
bir deniz filosu ihdas edilecektir. Bu 
gemilerin tonajı 26.000 e iblağ edil
mi§tir. İçlerinde 4 kuleye konulmuş 
otuz buçukluk on top mevcuttur. 
Aynı tipten Doria 've Duilio ge

milerinde de aynı tadılat yapılacak 
ve gemiler gelecek sene hizmete ko
nulacaktır. 

Taksim balıçt1si 
. açıldı 

Taksim bahçesinin alaturka kıs· 
mı, başta bayan Safiye olmak üzere 
birçok kıymetli sanatkarların iştirnk 
ettiği bir saz heyeti ile diin gece 
nçılmı~ ve daha birinci günden bü. 
yiik rağbet görmcğe başlamıştır. 

~ Trabzon Umanı tesısatrnm ımtın aıınma ı 
6Ina alt formaliteler hUkOınetçe lkınaı edil 
:ml~Ur. 

lf. KnratıUk fnbrlkalan için 1ngiltcrcden 
bu sabah dört mühendis &ha gclnılştır. 

:;. EmlrrAnhlar Emirgan::ı otohUs 1ş1eUlme 
ıılndl':ı dolay:ı dUn vııtyct "e belediyf'ye eU8 
lı~nını, bir otobüsle gelerek te:eklrtırde tıulun 

mu~ıar vali muavinine blr buket takıfim et· 
mişlerdlr. 

:j. Dıızı Alman, İngiliz ve Holanda firmAla 
rı satılığa çılmrılan GUlccmale talip çıkmııı 
lnrdır. Verilen !!yat 150.000 liraya kadar 
y(lks.••ınektcdlr • 

~ Hilki'ım, t. 'beynelmilel ceza kôngre.stn. 
de 11nlversıtc profrslSrlertndcn 'Tahir, :mlld-

delumumt mua-.1nlcrinden SadretUn. Feridun 

v,1ı ı1 
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c, 2,27 12,13 16,H 19,42 21,42 2,09 
t .... ) 

ENE BUOUN 1'o""E OLDTI ! 
.Araplar Nablıı:ı karargihı:ıı b3.stı, tn~·· 

lizltr Filletıne yeni ıukcr kuvvetleri sevkettl 
ıcr. 

11 HAZiRAN - 19S7 

Ankaıa - ıstanbul 
Tayyare 
seferleri 

Mevs5m ınUnasebe• 
tly le tarife değişti 
Devlet hava yolları idaresi, me"i 

sim münasebetile, Ankara lstanbll 
arası sefer tarifesini değiştirmiştir· 
Yeni tarifeye göre her gün lstan· 
buldan bir tayyare 15, 5 da hareket· 
le saat 1 7 ,20 de Ankaraya vasıl ola· 
cak ve Ankaradna sabahları bir ta)' 
yare 9 da harektle 1O,50 de şehrirııİ· 
ze gelecektir. 

Cum:.ıtesi günleri yalnız Anka· 
radan 1 5,30 da bir tayyare hareketle 
şehrimize gelecek ve o gün ne Is· 
tanbul, ne de Ankaradan başka se· 
fer yapılmayacaktır. Yalnız pazar· 
tesi sabahı saat 7 de Ankaraya bir 
tayyare hareket edecektir. 
Aynı gün diğer mutat sefer de 

yap:lacaktır. Bu şekle göre hava yol· 
hm otobüsleri de uçuşlardan yarıJll 
saat evvel şehirden ayrılaca1ctır. 

Devlet hava yolları idaresinin Ye· 
§ilköy ve Ankarada şehir gezinti 
uçuşları pazar günleri yine bcrmu· 
tat devam edecektir. 

Devlet hava yollarının lzmir ve 
cenup hava seferleri ağustos başın· 
da başlayacaktır. 

Reçel ve şurup 
müsabasası 

'1konoml kurumu 
hliyre bir teşebbüse 

girişli 
Taze yeınış mevsimi dolayıs!Je Ulusal 

Ekonomi ve arttırma kurumu geni§ bir reçel 
ve §Urup yanııı için hazırlık yapmaktadır· 

Bunun lı;ln gazetelerde otuz ~ müddetli! 
kupon ncşrcdcıcekUr. 

"Ev kadınmm §eker kuponu .. namı altmda. 
ve sıra numarasını takiben çıknealc bu kn• 
panl11r hergUn kesilecek \'e saklanacakUr· 
Otuz tanesini bir scrl halinde blrikUrip veya 
ncşrcılen ga zete ldnrehancs!ne getırec<.'k \'ef6 
g1'ndcrcceğe bir numara verllccckttr.Sonra 

Uluııal E'ltonoml ve arttırma kurumu l star• 
bul .şubeat t.arııf.uı4an tayin ohın._ı. w .. ~ 
de 011 numanıtar arasında kura ccldlecel< 
ve bunda kazanıınlnra kurum tarafından muh 
telif miktarda ~ker hediye cdJlecekUr. 

Kendilerine hediye fsabl3t etknlrln alacak-
ları vckcre kar§ıllk yapılacak herhfngl bir tat 
lı \'ey" bir p3stnnm reçetesi rica edllccclttlr. 
Bu reçeteler do bfllhare neşredllcck ve bU 
reçeteler! tatbik edenler araemda da r;enc 
kurumca tesbit edilecek bir tarihte icra cd!• 
ıccck müsabaka jütf beyetJnce telkJk n ı:a 
zananlar aynca mükAfatıandınlacaktır. 

nu yan,ıa h•m hedJyc kazamlac~. heın 

de ev kllerlnlz at.alanınızın yaptıklan gibi 
c;e§it c;c§it rcÇf'l ve §Uruplarla s~U'enccck vo 
ılzf ht!stlyece\ttlr • 

ve Ce\•adı Türkiyeyi tem.sile memur otmııur 
'I> Belçika muharrirler blr:lğl umumi kiti 

'bl EdJp ve gazct.,cllerdcn Henry Ltcl'?'e ı1t 

birkaç güne kadar ııchrimize gclecckUr. 
1/- Adll)'C encümeni eııld 9 numaralı lhtl.su 

mahkeme&! hakimi AWlıı mUddelumuml ve 
klll ımtatı sene kaçakçılık davaıanna b:ıkaD 
mahkemeye ta;to etmıııtlr . 

'r" At yanıları 26 temmuz pazar gUnU b:ı' 
tayacaktır. 

DJŞARIDA: 
'" Lehlet.a.n relsfcumhuru BUkre.~ten Var§C

vayıı. dönmUştUr. Romanyn kralı da yakmfııı 
Varşovayı ıı.lyaret e(\eccktlr • 
~ lfacar kral nııtbfnln sal!hlyeUerinln gc

nl§lcU!mest hakkındaki !Aylha llacar mllU 
mecllı;tnde ılddc~J hUcumlara uğramaktadır. 

:;. tcvlçre Habcşlslanın ftalya)'B Uhaktnl 
tnnımıetır. 

~ lllndenbur~ balonunun niçin yandı~ 

henllz anıaeııııı:namıştır. Alma."1 t etkik komla 
yonu tetkiklerine de,·o.m edecektir. 

:r. şııı mebusan m<'cl!J!l. 35 reye karşı 43 
reyle Sovyet hUkOmetınJn tanınması projcııınt 
reddl'!tmlştlr. 

:r. P.omanyııda bir köyUn halkı yatmur du 
ıunnB ~ıkıp tam duayı ikmal ettlk'ert sırada 
milyonlarca çıı!ılrgeden mUrekkep bir grup 
gökten inmiş ve yağmur yerine gelen bu mu 
zır maht<ıklnr b~tU:ı meıruatı tahrip etml~ 
Ur. 
~ İngiliz harldye nazm Edl!n Avam k• 

mara":ndıı fng1ltercntn Akdeniz el7.ucUnde 
hiçbir degiflkllk yap:lmıyaca~ı m.iyleml,. 
Ur. 

* J...mcrlkeda uzun zamandır arkası kesil 
mlş o'aıı insan ka<;1rma I!! yeniden baıılamJŞ 
vo hnvdutlar kibar eosvcteye men3Up bir k• 
dını d:.tn lmldırmış'ardrr. 

• > tmanynd:ı Halle ı;cbrf tst.a.wonunrt• 
J:!? ıtl'llıt ve :oo bocı ,. "l'D ~"ll:ıtnt".'t•r. 

• Btıldvln dUn Lordlar kamarasmdıı.kl mtf 

idin! resmen &!kışlar araaında i§gal etml§i» 
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Sezostris 'in 
nıurnyası 

h 'T Utang Amon meselesinden, ba- 1 Mumya aleme teşhir edilip durur-
Usu mahut uğursuz kemik hika- ken, günün birinde sekiz on avare 

rsinden sonra, Fıravunlarm mezar ve zengin Amerikalı camekanların 
~~l Ve mumyaları hakkındaki serw Önünde durmuş Ölüye bakarak, 
&Fzcştler birbirlerini takibe başladı. laübali sözler sövlemeğe başlamış
b· ransız gazetelerinden biri bunları lar. Bir takım kaba saba alaylar .. 
dır araya toplamış; epeyce uzun bir İşte o zaman, müthiş bir hadise 

8 
°cj"a _teşkil etmiş. Ben, içlerinden olmuş. 

ba c bır tanesini ve en enteresanmı Birdenbire, müze mahfazasının 
\ıraya nakledeceğim. bütün camları çerçeveleri çatır. patır 

ti Se7 ostrisin mezarını keşfederek inmiş. Öyle bir panik olmuş kı, he_r 
~~tıklan zaman, ilk kapının üzerin· kes neye uğradığını şaşırarak çıl 

.~u Yazıyı okumuşlar: yavrusu gibi dağılmış. Kadınlardan, 
ÖJ Buraya ilk giren feci bir şekilde cocuklardan ezilen ezilene.· 
d.erck ceza görecektir. Cesedi ebe- , Hulasa, bir ancı. baba günü .. 

1Yen medfensiz kalacaktır!,, !I(. * * 
ti df akat yirminci asırh alim asırlar Sükun avdet edip de, cesur adam 
1 r tndan gelen böyle bir tehdidi din· lar - evvela şüphesiz aralıktan ba
Ar mi ya?.. Açmış. girmiş içeri.. karak . içeriye girince, :numyanm 
l'\ıtadan birk~ç gün geçince, Öir uçu- sakin sakin yerinde y~ttı~mı v~ ha-
h trı.dan aşağı tekerlenmiş. Naşını şmı şimale doğru çevırmış vazıyet~ 
ularnamışlar. Zira seller götürmüş. t~ olduğunu görmüşler. Bu meseleyı 
Asıl ehemmiyetlisi: bir türlü izah edememişler .. 

t . İ~inci kapının üstünde, Sezos- Gazeteler vakayı uzun uzadıya 
~sın ağzından üluhiyete hitaben şu mevzuubah;etmiş. Alimler, "bir so-
so~!e~ yazılr imiş: ğuk . sıcak hadisesidir!,, yahut da: 

Bır gün napak ellerin kabrimi "Mumyanın terkibi içine kahinlerce 
hÇacakları müneccimler tarafından konulmuş bazı esrarlı maddelerin te. 
ana haber verildi. Gün yüzüne tek siridir !,, demişler .. 

tar çıkacağım ve hakiki ölüme ka- Demişler .. l1enıişler.. ' 
"_uşacağım-! işte o zaman, yüzümü * :f. :r-
~~~~Ie çevirerek bana, iyi bir haki· F arzediniz ki bizim medeniyeti-
~• olüm bahşet!,. ınizde Mısırlılarınki gibi inkıraz et-

~ :f. :f. ti. Bizden sonra gelenler pek büyük 
Bu sözlerin mnMsma ehemmiyet başka bir medeniyet yarattılar. Öyle 

~eren olur mu?. Kimi "tesadüf.. ki, bizimkine taş cıkartlyor. Fakat 
emiş, kimi "o vaktin bir duasıdır!,, radyoyu, telefonu, gramofonu bula. 

tl'ıi.italeasmı yürütmüş. Hulasa, Se- madılar. Onları hafriyat esnasında 
~0strisi muhteşem istirahatgahından elde edip işletiy1nlar .. 
~~k~rarak, mumyasını müzeterden Kimbilir ne diyecek1er? .. 
~misler. _ Hatice Süreyya 

Gümrüklerde yeni 
i thalat rej imi 

kararname iki üç güne kadar 
ilan edilecek 

Yeni ithalat rejimi hiç §üphesiz 

h"Ankaradan gelen mallımata göre 
Ukfımetin tatbikine karar verdiği ye. 

~i ithal rejimi nihai şeklini almıştır. Bu 

1
1.tsustaki kararname İktısat Vekili Ce. 
aı Bayarın ayın 14 ünde yapacağı Tah
~n seyahatinden evvel ilan edilecektir. 
ltı u kararnamenin ithal rejimleri hak • 
]c·~aki kararnamelere ait kanun hü • 
urnıerinc göre ilanından itibaren kırk 

tün sonra tatbik rnevkiine girmesi la • 
trındır. 

'Yeni ithal rejimi gümrük tarifes:nde 
~tı icap ettirmiş ve bir çok 

, ./ 

gümrüklerde faaliye'i artt .rucaktır 

maddelerin gümrük resimleri miktarı 
arttırıldığı gibi bazı mad.delerin resim 
miktarı indirilmiştir. 

Gümıı:.ik tarife ve kanununa göre ta· 
de üzerinde yapılacak her türlü tadi • 
!atın üç ay evvelden ilanı lazımdır. şu 
vaziyete göre yeni rejimin tatbikatına 
geçebilmek için de .üç ayı beklemek 
lazımgeldiği kanaatı mevcuttur. Böy • 
le olduğu takdirde yeni rejim ve yeni 
tarife tadilatı ancak eylul ortalarında 
mer'iyet mevkiine girebilecek ve ondan 
sonra tatbik edilecektir. 

Tonton 
anıca 

Tıraş @fi l!::!IV'©lf 

. . 

~ôNOTiR6HLU11 ~ w»n&nslA ı y 
Yazan : Niyazi Anmet 

747 sene evvel bugün 
---~ --. ı:wwwıs ,,,.., ..-. .,.. 

Haçhlar ordusunun 
hükümdarı Fredrik 

boğuldu 

korkunç 
Baro ar o .; 

Alman Jmpaıatoıu boğulunca oğlu 
babas1111n intikamını almak isleai. fahat 

heı·kes memleketine dönmf!ğe lıaraı veı miş i 

Kız 11 
sacayak· 
~~D ö ~ ylYı ıre~n ifil l 
ma~~faoaıırb 1 

Üçüncü haçlılar seferi, tarihin ) rak çarpışacaktı. KararınI verdi. 
korkunç bir safhasıdır. İsa dininin İmparator F redrik Barbaros or-
üç büyük hükümdarı, Almanya im- dusu ilerliyordu. Yolları Kalikav 
paratoru Fredrik Barbaros, Fransa no'sa gelmişti. Burada oldukça bü
krah Filip Ogüst ve lngiltere kralı yük bir dereyi geçeceklerdi. F redrik 
arslan yürekli Rişard bütün kuvvet- de dereyi geçenler arasındaydı. Bir-
leri ile bu harbe iştirak etmişlerdi. den vuruldu. 

Salahattin Eyfıbi, ilk önce Frank - Ah ... 
larla karşılasarak ç~tin muharebeler Diye bağırdı .. Sonra sulara gÖ· 
yaptı. Akk'5daki çarpışmada Sala- müldii. Koca mağrur imparator artık 
hattin, düşmanını şaşırtan muzaf- yoktu. 
feriyetler kaz::ı.ııdr. F akcıt Alman 1190 yılı 11 haziran günü 7 4 7 
irr.paratoru F redrik Barbarosun kuv sene f:Vvel vuku bulan bu boğulma 
vctli ve muhteşem ordusu ile gel- a.teş iç~n~e .kalmış bulunan Salahat-
mekte olduğunu duyunca tehlike- tın Eyubıyı kurtal"I!lış oldu. 
nir '..,üyüklüğünü anladı. Fredrik'in ölümü bütün orduyu 

F redrikBarbaros: sa~stı. Artık cesaret kalmamıştı. 
- Haçlılar ordusunun yüzünü Oglu: 

ben ağartncağım, diyordu. Alman - Babam öldü ise ben sağım .• 
imparatoru, Salahattin Eyubiyi °?ağ On~n arzusun~ yerine getireceğim .• 
lfıp etmek değil, bütün kuvvetl:n e- dedı. ~ akat. kımse bu maceraya a• 
sir ettikten sonra Kudüs'ü tes}ım a- tılmak ıstemıyordu. Ancak muaz· 
lacağmı umuyordu. . . zam ordusunun _kü_çük bir kısmı ku-

llk rpışma Oh Türkmenlerı ıle mandası altına gırdi. Mütebaki kısrm 
oldu T~. kmenler, geçtikleri yerler oralarda vakit geçirmeden memle-
de d~hşe~~yandıran muazzam Al- ketleri~e döndüler. 
man ordusun\'ln karşısına büyük ce· lntıkam almağa karar verenler 
saretle cıktılar. yollarma devam ederek ilk önce An-

Bu bir avuç kuvvetin şiddetli takyaya, oradan Filistine geçtiler. 
hücumları mağrur haçlılar ordusunu Fakat harp edecek maneviyat ka1ma 
şaşırttı. imparatora: mı~tı. ~ihay~et onlar da memleket· 

_Hücuma uğradık.. dendiği ler:ıne donmege karar vererek gemi-
vakit sevinç içindeydi. lere doldular. 

- Bütün kuvvetlerle hücum e- Memnundular. Mukaddes vazi 
diniz .. lnsaf etmeden öldürünüz. feyi ifa edememek bir üziintü veri-
Kuvvet ve kudretimizi tanıtalım ve yordu. Uzun ve tehlikeli bir yolcu
kimse karşımıza çıkmağa artık ce· luktan sonra tekrar eevdiklerine ka-
saret edemesin... vuşacaklardı. 

Fak at vaziyet hiç de F redrik Bar Böyle olmadı. Kara harbinden 
barosun sandığı gibi olmuyordu. lm- kurtulmuşken deniz harbine tutul-
parator hücum eden kuvetin pek az, d:ılar ve gemileri tahrip edilerek de· 
kendi kuvveti karşısında bir hiç ol- nıze gömüldüler. 
duğu halde bu kadar meşgul ettiğini, Bu suretle muazzam Alman or-
ordusunda korku uyandırdığını gö- dusu tamamiyle mahvoldu. 
rünce şaşırdı, titremeğe başladı ve: 

- F cna, çok fena .. diye söylen· 
meğe başladı. 

Demek bu yollarda her kabile 
kendilerini bu kadar meşgul edecek 
ve bu kadar korkutacaktI. Hayır .. 
Bu olamazdı. Her şeye rağmen mu
vaffak olmak lazımdı. 

En şiddetli emrini verdi: 
- Düşmana hücum eden ku

mandan galip olmadıkça karşıma çı
kamaz. 

Stefan'ın oğlu Leo: 
- Muzaffer oluncıya kadar car

pı~acağrm .. diye askerleri ile i1eri a
tıldı ve ilerledi. 

Salahattin Eyubi tehlikenin deh· 
§etini çoktan hissetmişti. Vakit ge
çirmeden Merakeş sultanı Yakub · 
ül Mansur'a bir heyet göndererek 
imdat istedi. Fakat imdat yerine 
kuru bir cevap aldı. Sultan: 

- Alman ordusuna karşı dura
cak kudretim yoktur .. demişti. 

Şimdi Salalaattin için iki yol var
dı: Ya tes1im olmak veya harp edew 
rek ölmek. Teslim olmayı şanma 
yakıştırmadığı için ölümü göze ala-

1 

l 

SEZEN 
T .:. RZiHANESi 
Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzısidir 

En caz1 p nı:•oeller, me\•simlik metin 
ve şık kumaşlar. 

l sfanbul Yeni Pn.~frıhane kıır~ı.<rınrt.'J 
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U Beyoğlu istiklal caddesi Parmakkapı H 
!İ Tramvay durağı N o, 121 birinci ii 
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1 
Mu~:ene hanesinde hastaJannı ber· H 

gun saat 16-20 arasında kabul ii .. 
eder.. !! 
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HABER 
A KSA M P OSTASI 

iDARE EVi 
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Ş A Akd • Otomobil altında K 1 ar ı enız, Bir çocuk ezildi azanan 8 
Boğazlar ve ürkiye Tr!!~::c~u~~!~d!~ıetıişi 10.000 24~~ Ji~8~0~8~:1~3801~~ı 

Orta Avrupa ve bll%J Balkan devleUerl 
arasında bir taraftan Almanya ile ltalyanm 
diğer taraftan lngllte!'e lle Fransanm hUm· 
malı bir faa:lyct gllstcrdlklerf ,.e Akdeniz 
siyascUnln l:UyUk bir ehemmiyet kcsbettiği, 
bUyUk devletlerin orada hAklmlyctıcrinl tesis 
için m!ltlıı, bir milcadcleye gfrlştlklerl bu 
sıralarda Frnnsanın tanınmı§ siyası muhar
rirlerinden Klod Blanşarın Parls - Solr ga• 
zetcsinde "Akdenlzln bül1lk devletlerinden 
biri olan TUrklyc., hakkında ynzdı~ çok 
mUhlm bir makııle serisinden bahsetml§tik. 

Bugün gelen Parla Solrdcki yazısında 
muhıırrir, genç TUrklye cuınhuriyetlnln, akıl 
tara durgunluk veren lnkıla.bı müteakip kısa 
bir zamanda, Avrupa ve Akdeniz siyaseti 
üzerinde ne mühim bir rol oynamağa bqla
dığmı izah ettikten sonra bu defa da asıl 
mevzuu olan Akdeniz ve Boğazlar meselesine 
temas ederek Kemalist TUrklyeyl tetkik e~ 
mekte ve bilhass:ı Akdeniz ve Karadeniz bo-
ğazlarında tam bir hQklmlyet tesis etUkten 
sonra Tllrklyenln dUnya siyasetinde oynadı
ğı mühim rotu en bariz blr §ekllde göstermek 
tcdlr. Bu makaleyi alıyoruz. 

Muharrir, Boğazlardan geçerek açık deniz 
lere mütemadiyen gelip giden birçok ecnebi 
bandıralı gemilerden ve ezcümle "çiçek• 
!ere konan anlar gibi, Batum ve Köstencr. 
den, "dUnyanm usaresi,, orduların kanı 

gemilerin lrudrctl olan pctrolU emmek için. 
durmachuı, yorulmadan denizler aşan,. İngl 
Uz, Hole.nda, Romanya, ltalya ve di#cr birçok 
memlekcUerc mensup petrol gemilerinden 
bahsettikten sonra, rnako.lcstnc gl5yle devam 
etmektedir: 

"Boğazlar meselesinin bugün e. 
hemmiyetini kavramak için, uzun iza. 
hata lüzum yoktur. Bu manzara kar
şısında biraz dü9ünmek kafidir. Ma.. 
yi hazinesini hflmil olarak, Avrupa· 
dan bir kısmının _ bütün cenubi Rus. 
ya, Romanya, Bulgaristan • teneffüs 
ettiği kapalı bir denize doğru' yol alan 
bu petrol gemisi, Kafkasyadan !span. 
yaya müteveccihen giden buğday yük 
Iü Sovyet vapuru, Avrupanm bahri 
dünyasına girebiliyorsa, bu da sırf. 
bu dar boğa.ıın kıyısında, Türk erka
nıharbiycsinln kendisine müsaade ver. 
mcsindendir. 

Bllyük ~iyas1 zafer 
Bütün konferanslar gibi efkarı u

mumiyeyi az alakadar eden ve mü. 
:Pim neticelerinin farkına \'arılmıyan 

Montrö koııfernnsındanberi, Türkiye 
boğazları askerileştirmek ve kontrol 
etmek hakkını kazanmıştır. Bu neti. 
ce, inkılapçı Türkiye için, öyle bir si. 
yasi zaferdir ki, kendisini müstakil 
iradeli büyük devletler sırasına yük 
seltmi~ ve muhtemel bir Akdeniz mü. 
cadelesinde eline korkunç bir silah 
verilmiştir. 

Geçen senenin 20 temmuzunda, ak
§am saat onda, !stanbuldaki bütUn 
Türk gemileri, ayni zamanda, sevinç. 
le, ortalığı çın lattıl:ı.r. Halk sokaklar_ 
da birikti. Askerler, sevinçle, Çanakka 
leye ve Karadeniz methaline gitmek 
ve oraya yerleşmek f çin geceyi bekle. 
diler. Dünyanın en büyük bahri kapı
larından birisini nihayet taınamiyle 

ellerine almı§lardı. 
Bazı hükümlere göre, Türkiye, sulh 

zamanında ecnebi harp gemilerinin 
seyrüseferini ve ticareti serbest hıra.. 
kaca~ır. Fakat, İ§tirak edeceği bir 
harb esnasında, kapıları dü§manları
na kapıyacaktır. 

Bundan daha büyük kolaylıkla ka. 
panabilccek bir geçit var mıdır? Türk 
Ier bunu pek !ıla biliyorlar. Bu ökse. 
nin yanında Cebclüttank boğazı hiç
bir şeydir. Bır tek gemi Türk geçidin. 
den geçebilinceye kadar, Ccbelütta
nktaki İngiliz topları altından kosko. 
ca bir filo geçebilir. 

Bu, biiyük bir harb esnasında ispat 
edilmiştir. Çanakkalenin yüksek yer. 
lerine sığınmış olan Türkler, çılgın 
bir teşebbüse girişen ittifak ordusu 
fırkahı.nnı bir mezbahaya çevirdiler. 
!ki yüz bin insan boğazın ıssız kaya
lıkları dibinde yatıyor. 

Oiinkü ihtişam, hugiinkii 
hakikat 

Vakıô. !stanbula tayyareyle de gidi. 
lebilir, bombardıman onu belki de c. 
zer, fakat gemiler her ne olursa olsun, 
durdurulacak ve petrolla unu tayyare 
naklctmez. Akdeniz ve Karadenizdc 
hakimiyet 1çin daha. uzun müddet kuv 
vem donanmnlara ihtiyaç olacaktır. 
~inaenaleyh herhangi bir ihtiıar ta.. 
haddfuı edince, Boğazların kapısını an
eft.k kendi dostlarına açacak olan Tür. 
kiye ~imdi mUzahereti günden güne 
daha ziyade aranan çok kıymetli bir 
müttefik haline yUkselmi§tir. 

O halde meseleyi, bugünkü Avrupa
nın askeri ve fikıi mücadelesi içinde. 
ki görünüşüne göre tetkık edebiliriz. 
Boğazlar mesele.sini ortaya koyunca 
şu sualler hatıra geliyor: 

Sovyetçi sosyalist halk yığmları bir 
gün garba geçmek için yol bulabile. 
ccklcr mi ve Akdeniz muvazenesine 
müdahale ile <'ilerinde dehşetli kuvve. 
ti hissettirebilecekler mi? Yahut 1917 
de olduğu gibi flarlta saplanıp kalacak
lar mı? 

Sovyetlerin bu vaziyetlerindeki ih. 
mal edilemez ehemmiyet göz.önünde. 
dir. Bu iki sualin alacağı cevaplar Av. 
rupanın bu kısmındaki bir harbin ne. 
ticesini deği§tirebilir. 

Bununla beraber sanmayınız ki Bo
ğaziçindc, Cebelüttarıktan geçen sey. 
yalıların gözünü alan istihkamlar, ka. 
leler vru·dır. Hayır... Tepeler kayasız 
ve topsuzdur ve Türkiye boğazlan 
askerileştirrnek hakkını kazandıktan 
sonra buralarda beton kaleler yapmış 
değildir. Boğaza henUz sabit, ağır ba. 
taryalar da Ycrlcştirilmış değildir. 
Etrafta dalgaların geçişine bakan kara 
bir göz görülmüyor. Zaten bunlara ne 
lüzum var? Bir iki ağ ve üç beş mayın 
burayı fderhal geçilmez bir hale sokar. 

İki kıyıdaki .tepeler ruha yumuşak
lık ~eren servılerlc örtülü. Boğaziçi 
belkı şa;ktan bahseden edebiyatçılar 
tarafrndan, biraz metruk, elki biraz 
modası geçmiş addediliyor; Fakat bura 
sı hala sihrini muhafaza eden bir hül
ya diyarıdır ki bu kıyılann mazisinden 
nefret eden genç Türkiyenin görmemesi 
için eski devirlerdeki parlaklığına gizli l 
gizli gözyaşı döküyor. (1) · 

Boğaziçini 1stanbuklan Karadenizc 
kadar gezmek çok kolaydır. Vapura Ga
Jatadan bindim. İskeleden iskeleye uğ
rayarak Boğazda ilerledik. Süvcyş ka
nalının küşat resminden dönerken Tür
kiyeyi ziyaret etmiş o!an Fransız impa
ratoriçesi Öjeninin güzel gözleri için 
Abdülazizin yaptır1drğt Beylerbeyi sara
yı, Mısır Hidivinin sarayı, İran şahının 
bir müddet oturduğu saray ve her biri 
bir saray büyliklüğündeki yalılar gölge 
lerini sakin suya aksettirmişlerdir. işte 
Dolmabahçc sarayı. Atatürk yaz ayların 
da bir müddet burada oturuyor. Bu 
muhteşem binanın içindeki gümüş eşya 
hep mühür altındadır ve her odanın ka 
pısında içindeki eşyanın cinsini ve sayı
sını bildiren birer kağıt asılıldır. (2) 

Bir camiin taşlığında bi·'~aç baltkçr, 
uyuyor, birkaç balıkçı da sahilde Napo
li koyu:1daki balıkçılar gibi bacaklan st 
vanmış, çakıllara yalnayak basarak rıp 

~ekiyorlar, Barbunya balığı avlıyorlar.Bu 
balıklar ve lstanbulun meşhur çileği 

Boğaziçinde sofraların büyük gururu
dur. 

Burada herşey değişmiş. Nerede Sul
tanın beyaz gömlekli, kırmızı çakşırlr 

hamlacıları? Nerede o eski kayıklar? 

Sağda, solda yaldızları silinmiş birkaç 
kayık gözüme ilişti. Birine göç eden bir 
vatandaşın eşyasını yiiklcmişlerdi, he
men tamamilc suya gömülmiiş gibiydi. 
Güçlükle ilerliyordu. 

Bu rômantik dekor i~indc şarki Ak
idcnizdc sahibi olan Tiirkiyeye büyük 
bir rol temin eden Boğazın hakik<lten 
burası olduğuna inanmak için insanın 

aklını başına toplayıp dü~ünmesi Hizım

geliyor. 

(1) Fransız muhnrrir bunda hata 
ediyor. Bofnziçinin bugünkü metruk 
hali truncmile tarihi ve iktisadi zaruret 
lerin neticesidir. Bununla beraber Tür· 
kiye hükumeti Boğ:ıziçini ölc!ürmemek 
için mütemadiyen çalışmaktadır. 

(2) Evet. Zira Atatürk millet malının 
yağma edildiği devirlerde ya~nmndığı-1 
nı göze vurmak istiyor. Meşrutiyetin 

ilan edildiği günlerde bazı lttihatçdann 
Yıldız sarayını ve bcızı p.'lrlamento reis
lerinin de devlete ait altın kaştklan aşrr
dıkları unutulmamıştır. Bu Atatürkün 
şahsi ve a~il bir hassasiyetidir. 

Trakyalılar ve hal iicretleri 
Dahiliye vekaleti Trakya ve Kocaeli 

müstahsillerinin İstanbul sebze ve mey
ve ha1i ücrctlerlnden şikfiyetieı:ini ye
rinde görerek halde komisyon, ardiye 
ve hamaliye ücretlerinin asgari hadde 
indirilmesini belediyeye bildirmiştir. 
Belediye bermutat bu hususta rlD tet
kikler yapmağa ba§lnmı§tır. 

Kazım Diriğe ait otomobil bugün L k 19071 38897 27441 4~.0 
öğle üzeri bir çocuğu ağırca yarala- ira azanan 12112 34477 337;4 5 ~q 

39828 29849 1373j 301 .. 
mrştır. 

7 Umumi müfettişliğin Edirne 60 2 8786 35086 19784 
Pltkasmı ta§ıyan ve müfettiıılik ~o- 37243 37043 19186 9• ~ ~ 36J4 23832 3J_?3J ,.?82 I förü Hilminin idaresi altında bulu-
nan otomobil bugün Edirneye git- 3000 6387 16795 25304 
mek üzere Şehremininden geçerken 11204 13888 644 7 
Kazım isminde 15 yaşlarında bir Lira kazananlar 100 lira l<azananlsr 
kurabiyeci çırağı otomobili görme- 2 9 91 2988) 1025 33432 z;4i 
den caddenin bir tarafından diğer 24116 t 0599 28546 190 
tarafına geçmek istemiş ve şiddetle 1 266 14104 36784 23316 156" 
otomobilin ön çamurluğuna çarpa· 18388 17926 31756 9J6I 
rak yere düşmüş, ağır şekilde ba· 1 Q Q 9736 12431 24480 )647 
şmdan ve vücudunun muhtelif yer- ' 16604 23307 16298 119) 
]erinden yaralanmıştır. 30049 31531 3;4Qj 3812~ 

Yaralı çocuk hastahaneye kaldr Lira kazanan 1 ar 64 i90 367 2 16980 
rılmış, şoför Hilminin ifadesi alın- 3689 İ 3 7 4 29 2867 27778 3861 3777Q 
mıştır. 500 lira kazdnanlar 21675 J 1013 14617 1 ı4q4 

Meydan mı 
okuyorlar? 

(Baş tarafı ı incide) 
lunduğunu., bildirmektedir. 

Arap ajansı "efkarı umumiye ( 11)
yi idare eden şeflerin büyük nümay:ş _ 
ler tertip ctmeğe ve ''milli kızgınlığı,, 
mütemadiyen dünyaya ilan etmeğe ka _ 
rar ver.diklerini yazmaktadır. Ş~m ga -
zeteleri Hatay zaferi hakkında Türkiye 

tlc yapılacak her milli bayrama Surivcdc 
bir milli matemle mukabele edileceğini 
bildiriyorlar. 

Bu vaziyet Hatayda Suriye Ajanları 
tarafından ihdas edilen vak'aların, gil. 
r(iltülcrin ve kanlı hadit:clerin daha zi. 
yade artmak istidadında bulunduğunu 
göstermektedir • 

Vatani haydutlarının halkı tazyik 
etmelerine göz yumulamıyacağım bura
da bir daha tekrara lüzum görmüyo -
ruz. 

Fransız murahhasının beyanatı 
Fransanın Suriyedeki yüksek komi • 

serliği namma !skcnderunda Fransız 
Mandasmı temsil eden murahhas Dil • 
riyö. Hatayda Suriye ajanlarının ve 
Vatani haydutlarının yaptıkları işken
celer ve rezaletler hakkında şu beya -
natta bulunmuştur: 
"- İskenderun ve Antakyada ecre • 

yan eden hSdiseyi gazeteler şişirmiş • 
lerdir. Yoksa bu hadise sanıldığı kadar 
mühim değildir. Bununla beraber her 
tarafta büyük bir hüsnü niyet gösteril
diği ve Cenevredc muhtelif unsurlarm 
en hayati arzularını tatmin eder §ekil -
de imzalan anlaşmanın tatbikine hazrr • 
lanıldığr bir sırada cereyan eden bu 
hadiseler son derece teessüre şayandır. 
Sinirlerdeki bu gerginliğin çok devam 
ctmiyeceğini ummaktayım. Uzun asır -
lardanberi yanyana ve tam bir ahenk 
içinde yaşıyan ve Sancağın iktisadi inki 
şafında müşterek menfaatleri olan aha
linin kavgayı kendiliklerinden bıraka -
caklarmı sanıyorum.,, 

Meydan mı okuyorlar ? 
Bir de şu haberi okuyun: 
Şam 10 (Arap Ajansı bildiriyor) -

Suriye şimalinde, Antakyada cereyan 
eden son hadiseler ve bu hacfüelerôcn 
doğması melhuz olan vaziyet "askeri 
mahafilde şimal hudutlarına takviye 
kıtatı gönderilmesi icap edeceği kan"a
tini., uyandırmaktadır. 

Nasıl? Mükemmel değil mi? Acaba 
Suriycnin Napolyonlan bize meyda!'l 
mı okumağa kalkı~acaklar? Birkaç gün 

evvel Şam gazetelerinden birinin "Tür 
kiye topraklarının Arap ordusu vasıta
siyle fethedilmek tazım geleceğini,. 

yazması meğer pek boş şey değilmiş 1 ! 

Yeni hadiseler 
Bugünkü Fransızca İstanbula Antak 

yadan gelen bir telgrafa göre Suriye -
Hatay hududu üzerinde kain Karbc • 
yaz köyünde kargaşalıklar çıkmış ve 
biri ağır olmak üzere sekiz kişi yara • 
lanmıştır. 

Hataya vapur seferleri 
Kardeş Hataya vapur seferlerinin bu 

ayın 18 inden sonra başlaması mukar • 
rerdir. İskenderun postalan büyük va. 
purlar yapacaktır. Bu hususta kat'i c
m!!' beklenmcktcdi!'. 
Anlaşmanın Millet Meclisinde 

miizakeresi 
Ankara, 11 (Telefonla) - Dün sa- 1 

bah Hatayın mülki tamaml!1etini teıı:ef- ı 
fille, Türkiye - Suriye hududunun te • 

32999 18934 18938 3886 21499 661 7 28440 
t 1946 6989 35392 28156 50 Ura kazanantat 
1885 22097 163 38673 33090 9484 1703 18173 18436 16~ 
432 17392 16jQ 1 j463 11331 39659 7933 23963 66440 6~~ 

317i0 946 31295 7442 39554 39615 36525 15205 15~· 
63 7 8 31990 32305 27058 16630 38880 296J 

Atatürk 
Trabzo da 

(Baş tarafı 1 incide) 

kek binlerce yurddaş tezahürat ya
parken bir bando istiklal marşını çal
mağa başladı. 

Tam bu esnada Atatürk krem 
renginde çok zarif bir spor kıyafeti· 
le vapurun güvertesine çıktı ve hal
kı selamlcdr. 

Atatiirkün görünüşü kendisini se
lamlnmağa gelen halkı büsbütün coş 
turdu. Her taraftan "Yaşa Atatürk,, 
sesleri yükseldi. Genç kızlar vapu· 
run üstüne ve etrafına çiçekler ser
piyorlardı. Sahildeki bütün evler süs 
lenmiş, pencerelere bayraklar asıl
mıştı. Umumi sevinç avazelerile 
Karadeniz sdıilleri çınlıyordu. 
Btiyük Ondcr karaya ~ıkarkcn 

f\taturk topraga ayak basınca as-
keri mızıka istiklal marşını çalmağa 
başladı. Heyetler Büyük Şefe birer 
birer tazimlerini sundu. Ulu Önder 
herbirinin ayrı ayrı elini sıkarak il· 
tifatta bulundu. Askeri bir kıta se
lam resmini ifa etti. 

Sokakların iki yakası, evlerin pen
cere ve hatta damlan sayılması İm· 
kansız bir insan kesafetile doluydu. 
Bütün Trabzon halkı Atatürkü gö-
rüp ona karşı duydukları tahassür 
ve iştiyaklarını izhar için soknklara 
dökülmiişti.i. Otomobil, yer yer ya
pılmış takların altından \re caddeye 
serpilmiş gül ve çiçeklerin iistünden 
geçerek Soğuksudaki köşke kadar 
on binlerce halkın coşkun tezahüra· 
tı arasında ağır nğır ilerledi ve köş
ke girdi. 

Atatürk köskc vardıktan sonra 
sekiz vilayetin~ Parti, Belediye, Halk 
evi, Ticaret odalnrı resilerile azala
rından müteşekkil yüz kişilik bir he
yet gelerek arzı tazimat etmiştir. 

Büyük Şef akşam yemeğine umu
mi müfettiş Tahsin Uzerle Orgene· 
ral Kazım ve Urb~y ve Korgeneral 
Muzaffer Ergüderi alıkoymuştur. 

Gece tezahüratı 
Şehir gi.indi.:.z bayraklarla loduğu 

gibi gece de tenviratla fevkalade bir 
şekilde tezyin edilmiştir. Halk fevc 
fevc sokaklardadır. Her yerde havai 
fişekler atılıyor. "Yaşa Atatürk! 
Varol' .. sesleri yükselmektedir. 

Atatürkiin seyahati hususi mahi
yette olduğu için kararlaştrrılmış hiç 
bir program mevcut değildir. 

mınıne dair muahede ve anlaşmalan 
kabul eden Hariciye encümeni mazba _ 
tasını hazırlamış olduğundan kanun ıa 
yihasr Meclisin pazartesi günkü toplan 
tısında görüşülecektir • 

Bu cels::in hararetli ve heyecanlı te· 
zahürlere sahne olacağı anlaşılıyor. 

Baıvekil İsmet İnönünün evvelce de 
ta.'ımi edildiği gibi siyasi nutkunu bı: 

celsede irat etmesi ç-0k muhtemeldir .. 
Ayni zamanda elde mevcut kanun -

lar da çıkarılmış ol:ı.ca~mdan meci:'Sin 
pazartesi yaz tatil kararı vermeni ihti • 
mali kuvvetlidir. 

21162 39637 23920 21350 27308 10 
38355 35886 22113 11797 21195 15S~ 
3329119319 26397 12379 18735 111· 
3190 30009 12993 981 25694 416: 

649 27783 32875 38876 22312 441! 
35638 212s8 21221 29901 35335 2os4: 
13146 374:-39 11454 17710 2784119961 

29:-ıs1 21135 2s681 5ss5 s311 2ıss: 
15892 27376 35061 15680 10i16 316~ 
22745 25218 23001 291108 19162 211l9 

23211 3246. 8551 15724 23567 215° 
28134 125 ız:rn 401; 19058 34559 
2828::J 36534 22279 32694 9859 259o9 
28884 6166 16365 26924 2099 14396 
9543 31181 30767 32452 39014 346~ 

14371 28698 10825 21614 33949 3504' 
35340 730 21071 6691 3757 664~ 
28924 18364 17414 23816 31823 114lf 

534 15402 12085 7i48 15826 9691 
78!>0 12483 14330 22769 2227 50l 
2485 28103 38100 8810 15304 26796 

20181 22204 2051 ~2351 36452 35795 
284.47 156R?. 30299 fifiH~ ~ 1n!!P 
11009 30218 22857 3~213 
14339 7598 

30 lira kazananlar 
5515 37540 2842 38334 30948 1ıs5 

2863:1 21Ac;9 2i27 9234 34209 2444l 
39687 34913 7861 1745 r~39 25400 
35561 34365 1776 20879 lvl29 65'° 

7081 15789 22802 8779 2111 3c;770 
1893 31573 39553 35146 16863 31099 

26834 21711 16107 18971 30602 22621 
7629 38887 23666 28421 4344 7536 

22412 33622 31370 22211 6067 31oss 
26305 4077 17148 46 36899 23231 
18101 38811 24679 21111 8043 5129 
29164 20324 10154 18706 14324 39191 
18877 6442 25867 11656 31751 7683 
14945 30201 7207 21681 26860 34763 
6358 4002 5636 6755 727 7795 

17 565 35823 3 7969 3264 29838 1122' 
19256 5094 17180 16796 16772 6100 
24488 26550 18884 39315 3498 17758 

2915 23387 1517 8797 2129 11sss 
34288 29379 3437 22228 9927 12197 
32885 23355 19623 15296 15213 12855 
32252 39053 6190 8305 

Bu sabah şehrimize gefen 

Ankaragüçlü er 
Maçın Fener stadınd8 
yapı!mcsı a itiraz 

ediyor ar 
Bu pazar Fencrbahçe ile milli ki.i• 

me için kar ıb.ma!t üzere bugüfl 
öğle trcnile ~ehrimize gelen AnkarB 
gücü takımı, son dakikada öğrendi" 
ğimize göre, maçın F cnerbahçe stll' 
dmdn yapılması hakkındaki karartı 
itirnz etmiş ve mü:::abakanm ilk ,,e• 
rilcn karar mucibince pazar güniİ 
Taksim stadında yapılmasını iste" 
miştir. 

F ede·asyonun ne karar vereceği 
henüz meçhuldür. 

ZA Y1 - SC'yrü~efcrden aldığııtt 
3494 numaralı kayıkçı ehliyetnanıert11 

zayi ettim. Yenisini ulnc::ığımdan cS. 
kis.nin hü!:mü yoktur 

liuhar.ımct: (8i7S) 
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._.~~:9Si'=4 Bir genç kadım Lübnan Cumhurreisi 
·...:1_41 '* ---s &n•··~ ~- Pe: ™'2: yaraladılar • 

Dün An karada yapılan maçta Sebep, kadının dos- Pa rıse 
A k 

•• •• tundan ayrılmasıdır 
gitti 

n a r a g U C U Dün gece saat bire doğru Kumka.. 
pıda bir cinayet işlenmiştir: V~'anın 

• • faili Aksarayda oturan Ed~rveh kUil-

Şehrimizden geçerken Atatürke 
bir~ tazim telgrafı gönderdi 

Rapi.de 7 • 2 yen 1 I d 1 duracı Cemaldir. Ölüm halinde yara. 

Kemal ladığı kadın da yirmi dört yaşında 
Lübnan cumhurreisi Emil Edde dün 1 

Toros ekspresile §ehrimıze gelerek 
Semplon ekspresile Parise gitmiştir. 
Beraberinde bir heyet ve bu arada 
Lübnanın maarif, sıhhat ve iktısat na. 
zırı Habib de gelmişLr. 

yahatinin son Fransız - Suriye ve 
Fransız • Lübnan anla!;malarının tas. 
dıkı ile alakadar olduğu anlaşılmak. 
tadır. 

Ankara. ı O - iki maç yapmak üzere 
tehrimize gelmiş olan Avusturya.nm 
Rapid takımı bugün şehir stadında An
karagücü ile karşılaştı. Maçın neticesi 
tnerakla beklendiği için, günün perşem
be olmasına rağmen stadda oldukça ka
labalık vardı. Saat 17 ,20 geçe evvela 
tnisafirler sonra da Güçlüler sahaya çık 

Ankaragücü 
ve Doğanspor 
Takımlan geldiler 

Cumartesi günü Güneşle, pazar günü 
de Galatasarayla milli küme maçları için 
karşılaşacak olan İzmirin Doğanspor 
takımı dün Bandırma yoluyla şehrimize 

gelmiştir. 
Son haftalarda milli küme maçları i

çin yaptığı temaslardan en kıymetli be§ 
oyuncusunu kaybeden Doğansporlular 
Hakkı, Fuat, Zihni, Ali, ömerden mah
rurn olarak geldiklerinden dolayı çok 
tniiteessirıdirler. 
Doğanspor takımı: Mahmut, tbra-

hiın, Adnan, Kaya, Nurullah, Yusuf, 
§tem, Mehmet, Yusuf, Halit, Reşat, 
Sabri İsmail Bdiden ibarettir. Doğan
ıpor ~akımı da dün ak~am Taksim sta
dında hafif bir ekzersis yapmıştır. 

Diğer taraftan pazar günü Fenerbah 
çe takımile karşılaşacak olan AnkaragU 
en takımı da bugünkü öğle trenile §eh

riıniğe gelmiştir . 

Bisiklet yarışları 
Geleeek Pazar günü yapılacak 

T. S. K. lstanbul bölgesi bisiklet 
ajanlığından: 

1 - Bundan evvelki yayımla 
~kara, Bursa, Kocaeli ve lstanbul 
belgeleri ara.smda 13/6/ 937 pazar 
günü ( 60) kilometre üzerine yapı
lacağı ilan olunan yarı§ 20/6/937 
pazar gününe brrakılm1§tır. 
· 2 - 20/..6%937 pazar günü o teb· 

liidcki §artlar dahilinde yarı§ yapı· 
lacaktir. 

3 - 20/6/937 pazar günü yapı
lacak olan seri yanşlannın sonuncu· 
au o]an 1 00 kilometrelik yanş da 
27/6/937 pazar gününe bırakılmış
tır. 

4 - Keyfiyet önemle bütün bi
likletçilere ve yan§ hakemlerine bil· 
dirilir. 

Balıkesirde bisiklet 
yarışları 

Balıkesir - Bisiklet federasyonu 
tarafından tertip edilen yedi hafta
lık: bisı1det koşularının altıncısı Ed
remit ıosesi üzerinde 80 kilometre· 
)ili bir mesafe dahilinde yapılmıştır. 

Birinciliği Bandırma Doğanspor
Clan Necati almıştır. Diğer koşucular 
yarıçr terketmişlerdir. 
"---- --..------------

Ati et irfanın 
lngllterede yeni bir 

muvaffakıyeti 
Haziran sonunda Kanada Üniver

aitesile karşılaşacak olan Kembriç 
Üniversitesi, amatör atletik takııni· 
le yaptığı müsabakayı 56 puvana 
karşı 84 puvanla kazanmıştır. 

Bu müsabakalarda Kembriç na
rnma gülle atan Galatasaraylı atlet 
irfan 14,34 metre ile bu sene dör
'düncü defa lngilterede muvaffaki
Yet kazanmıştır. 

estaobolsporun 
fevkalade kongr esi 

lstanbulspor klübü Ba§kanlığındaıı: 
1 - İdare heyeti gördtiğü lüzum 

Üzerine kongreyi fevkalade olarıı,k iç. 
tirnaa davet eC.er. 

2 - Kongre 26 Hazi".'an 937 Cu. 
nıartesi günü saat (13,30) da Eminö
nü Halkevi salonunda lcplanacaktır. 
Çok mühim olan bu kongreye bütün 
klüp aza ve mensuplarının mutlaka. 

tılar. Hakem htanbulspordan 
Halimdi. 

Birinci ıdevrenin ilk kısımlarında An-
karagüclülerin hSkimiyeti görüldü. Fa
kat birdenbire oyun cereyan tarzını de
ğiştirdi ve misafirler haki~iyeti aldılar: 
Bu da semeresini gösterdı. On beş dakı 
ka içinde 3 gol atmağa muvaffak oldu
lar ve ilk devre beş sıfır Viyanalıların 

lehine bitti. 
İkinci devrede Ankaragücü takımın-

da bazı değişiklikler yapıldığı görüldü. 
Kaleye Osman sol hafa Musa ve merkez 
muhacime de Orhant alarak çıktı. Bu da 

t . . . "sterdi Orhanın aldrğı pası ne ıcesını go · 
yerinde kullanan Fah~i t~kıım hesabına 
ilk golü yaptı buna mısafırler de muka-

belede gecikmediler. 
O "tevazin akınlarla devam e-yun mu . 

d k . f'rler 43 üncü dakikada 7 er en mısa ı .. . 
. • 1 yapHar Bunu Güçlulerın 
ıncı sayı arını · :. .. 
bir akını takip etti. Şukru topla kaleye 
kadar yaklaştı ve falsolu b~ vuruş yap-

ıı.ır· f' bek buna fena hır vuruş yap-
tı. n~ısa ır k d' 

AnkaragücU hesabına en ı 
tı ve topu . 
~l t ktı ve maç da 2-7 Vıyanalı 

ag arma a 'k' . 
h b bitti Misafirler ı ıncı maç-

lar esa ına . 1 b' r~· ·ı 
!arını cumartesi günü Gen~. er ır ıgı ı e 

kı drı Ankaragüçluler pazar 
yapaca ar · k .. 

.. U Fenerbahçe ile karşılaşma uzere gun .1 bugün btanbula hareket ettı er. 

Sadi Karsan yazıyor~ . 

Biı~ izaha 
cevap 

Arkada§ım Sadun Galibin geçen
lerde yazmı§ olduğum bir makaleye 
bir gazetede verdiği cevabı okudum. 
Hulasa edilecek olursa iki buçuk sü
tunluk bu uzun yazının başlıca iki 
noktayı tebarüz ettirmek niyetile 
yazılmış olduğu anlaşılıyor. 

Bunlardan birincisi; kanun ve ni
zamların hükümleri fevkinde bunla
rı tatbik ile mükellef olanların kana
ati akli selimi .. ilah. olmak lazım 
geİdiği beyan e~ilmekte ~una p~r~
tan koparılan çıçek de mısal getırıl· 
mektedir. 

ikincisi de; (Soşo) takımile Bo
lonya takımı ~r?sn;ıda Pariste yapı· 
lan maçta bu bırı~cı takım lehine ve
rilen penaltı üz~rıne m~ruf bir mü
nekkidin sözlen hatırlatılmaktadır. 

Maalesef hiç istemiyerek karış· 
mak mecburiyetinde kaldığım bu 
münakaşa ve ba?se ~ir daha avdet 
etmemek üzere şımdi sırasile her iki 
noktaya da cevap verelim: 

t _ Kanun ve nizamnamelerin 
fevkinde bunları tatbik ile mükellef 
olanların aklı selimi, vicdanı, kanaa
ti olmak lazımdır deniliyor. Bu an· 
cak nizamnamede sarahat olmadığı 
takdirde ve tefsire muhtaç bir nokta 
hakkında olabilir. 

Eğer kanun v~ nizamname ne şe· 
kilde hareket edıleceğini katiyetle 
zikretmiş ise bu sarahatm haricine 
çıkmak kanunsu:z ve nizamsız iş yap 
mak olur ki bunun da hiçbir suret· 
le terviç edilemiyeceği bedihidir. O 
makalem dikkatle okunacak olursa 
görülür ki ben hakemlerde kanaatin 
ne gibi ahvalde rol oynayacağını ay
rıca mufassalan izah etmiş idim. 

Bunun için bir daha aynı mevzua 
avdet etmeği zaid addediyorum. Bay 
Sadun C alibe kendi bulduğu misal 
ile sorarım: 

Belediye nizamnamesi mucibince 
parktan çiçek koparmanın memnu 
olduğu ve hilafında hareket edecek
lerden para cezası alınacağı ilan 
edilmiş olsa da parkta bisikletle ge· 
zen birisi bu memnuniyeti bildiren 
tablonun önünde bunu okuduğu 
halde bisikletten inse ve karşısında 
duran park korucusuna hiç aldırış 
etmeden gitse çiçeği koparsa bu va· 
kayı gören park korucusunun Be
lediye talimatnamesini tatbik etme
si lazım gelir mi gelmez mi? 

Meliha dır. 
Meliha Kumkapı NişancasmC:.a Der 

vişin evinde oturmaktadır. Kundura. 
cı Cemalle bir sene kadar bcıra her ya

şadıktan sonra iki ay evvel ayrılmış
tır. Ayrılmanın sebebi, Cemalin ker.di. 
sinin her istediğini alamamasıdır. 

Meliha eşyalarını alıp Cemı:ıJın evın. 
den çıktıktan sonra bir müddet izini 
kayb!tmiş, Kumkapıda yerlP.şmiştir. 

Meli."1a diin gece son tramV'iyla Be. 
yoğlundan !stanbula dönmüş, yokuş. 
tan inerken dostu Cemal ansızın önü. 
ne çıkmıştır. 

Cemal, eski metresini tekrar evine 
çağırmış, Meliha bunu kabul etme
yince bıçağını çekip kadını muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralamıştır. 

Cinayetten sonra Cemal kaçrp git
miştir. Yaralı kadın Cerrahpaşa hı:ıs
tanesine kaldırılmıştır. 

İkinci bir vaka. da üsküdarda ol. 
muştur: 

Üskildarda Ahmet Çelebi mahalle. 
sinde 22 numaralı evde oturan Mahmu 

re ile Uvey kızı Hacer dün yemek pL 
şirmek meselesinden kavga etmişler. 
dir. 

Kavga birden kızışmış, Mahmure 
demirle üvey kızını başından ehemmi
yetli surette yaralıyarak kaçmrştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

Bursada 
bir kamyon 

devrildi 
iki ağır yaralı var 
Dün Bursa civarında Karacabey yo

lunda bir otobüs kazası olmuştur. Şo

för Halilin idaresinde bulunan 122 nu
maralı otobüs '27 kilometrede devrilmiş 
yolculardan iki k~dın ağır surette yara
lanmıştır. Şoför tevkif edilmiştir. Diğer 
yolculardan hafif yaralılar vardn. 

Tramvaydan athyanlar 
Dün Eminönünde tramvaylardan 12 

kişi atlamış. tutulmuştur. Bunlardan 
altısından hemen para cezası alınmı§

tır. Diğerleri hakkında zabıt tutulmuş-

tur. 

~yuncularmdan diğer üzerine yürü
yerek kasten tekme ;u.rmasmı bey. 
nelmilel futbol kavaıdı darhal tcC"" 
ziye ettirir. 

Lübnan cumhurrcisi ve maiyeti dlin 
gerek Haydarpaşa, gerek Sirkeci is
tasyonlarında İstanbul vali muavini 
Hüdai Karataban, Emniyet direktörü 
Salih Kılıç, İstanbul kumandanı gene
ral İhsan, Hariciye Vekaletinden Kud 
ret, Fransız konsoloshanesi başkatibı 
Pons ~aralmdan karşılanıp uğurlan. 
mıştır. 

Lübnan reisicümhuru, seyahatinin 
sebebi hakkında kendisile görüşen ga.. 
zetecilere "Fransız hükumeti tarafın. 
dan davet edildiğini ve Parise Lübna. 
nın selamlarını götürdüğünü .. söyle. 
miştir. 

Lübnan cumhurreisinin Faris se-

Diğer taraftan Suriyenin Lübnan. 
dan Trablusşam limanını istediai ma. o 

lfımdur. Şimdi Pariste bulunan Suri-
ye başvek li ve hariciye anzırmın da 
iştirak edeceği görüşmelerde bu gibi 
müııaziünfih meselelerin de halledil
mesi muhtemeldir .. 

Lübnan cumhurreisi, Pariste üç 
dört halta kadar kalacaktır. 

Atatürke tazim tergrah 
Emile Edde dün gece İstanbuJdan 

ayrılırken Trabzonda .bulunan Cum. 
hurreisimiz Atatürke bir tazim tel. 
grafı çekerek Türkiyeden geçerkt-n 
kendisine karşı gösterilen hüsnü ka.. 
bulden dolayı teşekkürlerini bildirmiş 
ve Cumhurreisimizle Türk milletine 
saadet ve refah temenni etm'şlir. 

Benzin tröstünün 
soygunculuğu 
karşısında 

iktisat Vekaletinin harekete 
geçerek işi önlemesi bekleniyor 

Dört benzin şirketinin aralarında 

anlaşarak benzin fiatlarmı şişe başı. 

na beş kuruş arttırdıkları malumdur. 
üst üste iki gün bu anlaşmanın bo. 

zularak benzin fiatmın eski haline in. 
dirilmesi yolunda yazdığımız yazıla. 
rm alakalı muhitlerde icab eden tesir
leri yaptığını öğreniyoruz. 

Benzinin artışından şikayetçi bulu
nan şoförler de cemiyetlerine müraca. 
at ederek, hükfunetin benzini ucuzla. 
tacağı bir sırada bu artışın neden ile. 
ri geldiğinin tesbitini istemişlerdir. 

Şoförler cemiyeti icab ederse key. 
fiyeti ticaret odasından soracaktır. 

Benzin kumpanyalannın fiatı arL 
brmalarma rağmen bir kısım şoför
ler yine eski fiattan benzin bulmakta
dırlar. Bunun da sebebi, şehrin muhte 

lif yerlerindeki satış yerlerinin biribi. 
rine rekabet etmesi ve eski müşteri. 
lerini kaçırmayı istememesidir. 

Satıcılar şirketlerin kendilerine ver .. 
dikleri komısyonlardan fedakarlık e. 
derek şoförlere yine 120 kuruştan 

benzin vermektedirler. 

Şoförlerden sonra benzin fiatları. 
nm fazlalığından sızlanmak sırası bu 
satıcılara gelmiştir. 

Bu da gösteriyor ki dört şirket ara
sındaki anlaşma binlerce vatandaşı 

mutazarrır etmekte, buna mukabil 
kendilerinin kasalarına her gün yü.z.
lerce lira fazla. para girmektedir. 

Böylece binlerce lira Türk vatanda -
şının her günkü kazancından zorla a. 
lınmış beşer onar kuruşla temin edi.. 
lecektri. Buna müsaade edilmemelidir. 

2 - Soşo - Bolonya maçında mi
sal olarak gösterilen vaka da aley- 1

' 

himize kullanılmak istenildiği halde 
iddialarımıza hak verecek mahiyet
tedir. 

Sahte seyyah 
Sabaha kadar yiyip içip 

keyfettikten sonra 

Sırrını verdi 
O maçı idare eden Belçikalı ha

kemin de ceza sahası dahilinde ha
sım oyuncularından birisinin müdafi 
tarafından gayri nizami vurulmu§ 
olmasım, bu oyuncunun top kon
trolünü takip etmiş olup olmadığını 
nazarı itibade almadan pek haklı 
olarak penaltı ile tecziye etmesi de 
gösteriyor ki hakemler her şeyden 
evvel nizamname ahkamını harfiyen 
tatbik ile mükelleftirler. Hakem bu 
kararını verirken elindeki sarih ta

limata göre hareket etmiştir. Bu 
maruf ve meşhur münekkit orada 
gayri nizami çarpmanın vukubul· 
duğu kabul ve tasdik ettikten sonra 
acaba nizamnamenin hangi madde 
ve sarahatma istinaden cezanın ve
rilmesini çok fazla ağır buluyor t 
Bunu izah etmiş mi? .. Hayır .. Yal
nız hissine kapılarak tamamile indi 
bir mütalea yürütüyor .. 

Son söz olarak yine tekrar edeyim 
ki oyuncularımız yaptıkları hareka
tın ne cezayı istilzam edeceğini iyi
ce bilmeli, bilmiyorlarsa öğrenmeli
dirler. Yoksa kendilerine değil fakat 
renklerini müdafaa ettikleri takımla· 
rnyazık oluyor. Onların bir hatasını 
maalesef bütün bir takım bütün bir 
klüp ödemiş oluyor. 

Kadınlaıda şafak attı, m esele cüı münıeslıut 
mahkem esine i ntik al el t i 

Dün adliyede emsaline ender tesadüf 
edilir gayet garip bir davaya bakılmış
tır. Meşhut suçlar mahkemesinde bakı 
lan bu davanın maznunu şoför Hikmet 
ismin-:ie biridir. İddiaya göre şoför Hik
met çok şık giyinmiş bir halde evvelki 
gün Sultan Mahmut türbesinin yanında 

14 yaşındaki kızın 
macerası 

Şchzadebaşında esmerliğinden kinaye 
"Habe§ raliçesi., namile anılan 14 yaşın 

da Nihali kaçrran Mehmet Polisçe ya

kalanmış ve Nihal de dün Adliyeye ge
tirilmiştir. Nihal, dün tabibi adliye sevk 
ve muayene edilmiştir. Tabibi adli tara
fından görülen lüzum üzerine Tıbbi Ad
li meclisince de muayene olunmak üzere 
Nihal Tıbbi Adli müessesesine gönderil 
miştir. 

Kayıp aranı yor 
Yugoslavyadan Kamanovall Mehmet o!!'

lu 16 yaşında Mustafa 27--4- 937 tarihindt>n 
beri kayıptır. Kendisi Sirkeci tramvay durak 
yerinde Saraç Faik ŞUkrünlln yanında çalı'} 
maktl\ydı. ~erede olduğunu bilen Yıtrsa aştı• 
~ı<laki adresime lnııaniyet namına haber ver 
meler:nl rica ederim. 

dolaşırken Zekiye isminde bir kadına 
fransızca taklidi uydurma bazı ~eyler 

söylemiş ve bu suretle kadınlar arasında 
şark usulü saz dinlemek ve eğlenmek 
iste:.liğini anlatmı§ttr. Zekiye, yağlı ve 
zengin bir müşteri bulduğu i;in bunu 
Aksarayda Binnazın evine götürmüş ve 
orada dört kadınla tanıştırmıştır. 

Derhal sofralar kurulmuş, çalgılar 
çalınmış ve sabaha kadar bir eğlenti ya 
pılmıştır. Hikmet, içip cğlen'rkcn kadın 
lard:ın birisi frenle müşter:den 100 lira 
istemelerini söylemiş. ikincfsi "80 lira 
yet:şir., de'mistir. Hikmet, bunu duyun
ca ecnebi rolünü unutmuş ve türkçe o
larak: 

- İki mandJ gözünden ne haber, 
feryadını bastırmış ve onlara külhanbe
yi ağzında manda gözü tabirinin iki 25 
kuruşluk manasına geldiğini anlatınca 
kıyamet kopmuştur. Hikmet. bunun üze 
rine: 

- Ben sivil memurum. Bu şekilde 

evinize girerek eroin aramak istedim, 
diyerek giirültiiyü kapatmak istemiştir. 

gelmeleri rica olunuri \ 
l§te penaltı hadisesi dr- aynen böy 

le olmuıtur. Bir o:r.uncunun hasım Sadi Karsan 
Aksaray Et meydanı SlllUklü sokak 18 

No. da ka.rdegi Kemal , 

Şoför Hikmet, dün mahkemede bun
ları tamamen inkar etmiş ve eve eğlen
mek için gittiğini söylemiştir. Muhake
me, gelmiyen şahitlerin çağrılması için 
talik cclilmi~tir, 
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Tarihi macera ve aşk romam - 98 - Yazan: '(Vi · Nu) 

ihtiyar rahibeler, benim Zekeriya, Osmanın 
lsa ve Ayşenin Meryem olduğuna kanaat 

getirdiler ve lsanın vusletini beklemek 
üzere de höcrelerine çekildiler 

Çeviren 
fa. 

-18-

Cim, yarım aaat kadar ıüren bir gö. 
rü•me neticesinde, ona b:.itün taaavvur 

:ır 

larını anlattı. Fakat kim olduğunu, a -
ııl phıiyctini ıöylememişti. Netice o. 
larak ta: Geçen kıamılarm hüli.suı 

Küçük Osman, hımtiyanlara muci •. 
Z6'ler göstermiştir. Onu papas yapı. 
yarlar. Hem ele imtiyazh bir papa3. 
Bütiin manastırlara, hatta rahibele. 
rinikne bile girip çıkıyor. Osmanlı 
§eh2'tldesi halinde yetiştirilmek i.8-
tetUliği için, ben de, Uıkısı aıfatiy"le • bmnber do14şıyorum. Şimdi ihtiyar 
:xıh.ide7.er ar,asındayız. 

HU§U içinde boyuna haç çıkarıyor
lardı. 

Osına.na. öyle bir bakıyorlardı, ki, 
gözleri eriyordu. Fakat co3kun koca. 
karıla.mı insana nesi hoa görünür? •.• 

- Durun All&hmızı severseniz... • 
aiye Osman, eliyle ters bir işaret yap. 
tr. . 

. Durdular, hareketsiz beklediler. 
- Ah efendimiz. .• Ah İsa, ah koca. 

mız ... - diye inliyorlardı. 
İçlerinden biri nihayet cesaret ede-

rek şu suali sordu: 

Istavroz çıkara çıkara., kadınlar çe. 
kildi. Osınanla beraber, bir "oh" de
dik. Zira, bu acuzeler çekilir cinsten 
değildi. 

Diğer odalardan da "İsa! İsa!" inil. 
tileri işitiliyordu. 

Lakin, Osman: 
- Kocakarıların hiçbiriyle sayım 

suyum yok... Haydi, diğer bölüklere 
gidelim! .... dedi. 

Birlikte, dışarı çıktık. 
Gilzel çiçeklerle müzeyyen bahçede 

yürüdük. Orta binaya doğru ilerledik. 
Bunun kapısında deminki kadın du 

nıyordu. Bizi görünce seli.mladı. 
- Gezdiniz mi?... Zahidelerimizi 

gördünüz mü!. Nekadar mübarek, din 
dar kadınlar, değil mi?... Buyurun, 
bura.ya. da bakınız. .. Fakat o kısımla 
bu k:unm arasında esaalı bir fark var. 
dır: İhtiyar zahide.~ere iti~at fazla ol. f 
dugu için onlar, hucrelennde kontrol- 1 

--- --------

suz bırakılmışlardır. Bunlar ise, neka. 
dar olsa genç.. Şeytana uymasmlar 
diye bir tedbire başvurulmuştur. Bü
tün odaların Ust tarafında bir pencere 
vardır. Tavana yakın yükseklikteki 
k.">ridorda gezen nöbetçi içerde olan. 
ları, kendini hissettirmeden 5eyredebi 
lir. !sterseniz, siz de ibadet eden r3.hi
beieri taciz etmemek için, bu koriıio. 
ra. çıkınız. Nöbetçi sizi gezdirsin. Ma. 
amafih, bir şey dediğim yok. Arzu et. 
tiğiniz takdirde, hücrelere de girebilir. 
silliz. Z:ra, ba.spapasla konuştuklarını
zı ve verdiğiniz kararlan biliyorum. 
Sizin için her mUsaade alınmıştır. Yok, 1 

yoktur. 
Sordum: 
- Bahsettiğiniz ytlksek koridor ne. 

rede? 
- İşte 3u merdivenle çıkılıyor. Nö

betçiyi de orada bulacaksınız ... 
(Devamı var) 

- Şimdi, dedi, niçin sizden hüviyeti
nizi ıatın almak iıtedifimi anlıyorsu • 
nuz? ?Siz aradığım adamsınız. Maziniz 1 

tertemizdir. Onu ıonra da kirletmiye -
ceğime emin olabilirsiniz . 
Cim Bleyk muhatabını iknaa muvaffak 
olmuıtu. Karter, karıısındaki adamın 
haleti ruhiyesini anlamış. pazarlığa ra
zı olmuştu. Cim hastaneye döndü. Dok 
tor Grimıovu da ikna etmekte geçik • 
medi. 

Miıter Karter hastaneye nakledildi. 
Orada, Cim kendi.ine vadettiği iki yüz 
bin dolan verdi. O da bu parayı gö. 
türüp bir bankaya yatırdı ve kızkarde-
ti bulunduğu zaman kendisine verilmek 
üzere bir de emirname yazıp bıraktı. 

- Siz, Giridli değilsiniz, değil mi? 
Osman: 
- Hayır? - dedL 
- Giride nereden geldiniz!, 

BiZt f Orrmuz,lizt C'ıvap ~relim ... 

B:itün bu muameleler olurken, Cinı 
Bleyk ile Fransiı Karter, her gün, u. 
zun uzun görU.üyorlardı. Birisi hatıra. 
tını tanıdığı kimseleri, onların husuıi • 
yetlerini anlatıyor, öteki bütün bunlan 
dinliyordu. Aradan bir hafta geçmi,, 
iki adam biribirine fevkaJi<le ııınrnıılar 
dı. 

Karter en hususi noktalarına kadar 
ona hayatını anlatıyordu. Hatta, bir 
çok evrakını da ona devretmişti. Cim 
de, Karterin yazıııru, imzasını taklide 
çalı11yordu. On bC§ gün içinde buna 
muvaffak olmuştu. Bu kısa müddet 
içinde, Bleyk, Karter ve doktor Grim
ıovun teşkil ettikleri ırup kadar biri • 
birine bağlı üç kişiyi tasavvur etmek 
imkanı yoktur. 

Eliyle şark tarafını göstererek: 
- Oradan ..• 
V c korsanlara yüalandığmuz yeri 

kastederek: 

Bu "hisseişayia,, h aşk macerası 
nasıl bitecek ? 

- Filistin taraflarmda.n. .• 
- Bir sual daha. sormamıza müsaa-

de edin. 
-Buyurun. 

Kutucularda oturan okuyucu. 
lanmızdan bir delikanb (X. Y. Z.) 
rümuziyle bize yolladığı bir mektup 
ta batından seçen "hiuei fllyialı,, 

- Anneniz beraber mi? bir atk macerumı töyle anlatıyor: 
- Beraber. "20 yqmdayım. Bir dokuma 
- Panayamu!. Panayamu! •. (Mer.. fabrikasında çalıııyorum. 17 yatla 

yem?. Meryem!.) rmda bir bayanı çılgınca seviyorum. 
- Anneniz, kocası olmıyan bir kız. Kazancım ikimizi de geçindirmeğe 

dır, değil mi? kafidir. Bu bayana atkımı çok zor-
- Öyle, fakat nereden biliyorsu. lukla itiraf edebildim. Fakat sonra 

nuz ?... aramızdaki samimiyet ve sevgi az 
Türkçe olarak, Osmana haber ver. zamanda genişledi. O kadar genit· 

oim: ledi ki bayan bana hayatının en kıy-
- Bunlar seni İsaya benzettiler... metli fedakarlığım da yaptı. Bunu 

Zaten bUtiln ömUrlerince, bir mucize müteakip aradan bir ay kadar bir 
olara·k. İ!anm karşıla.rma çıkmasını zaman geçmi§ti ki bu bayanı samimi 
bekliyorlardı. Kendilerini murada er. bir arkadqımın da ıevmif olduğunu 
miş, mucize ile karşıTişmış sayıyor- öğrendim ve bir gün bayanın o arka 
lar... datırnla gezdiğini gördüm. Ertesi 

Rahibelerden biri beni gösterdi: günü arkadatımla bu mesele yüzün 
-Bu da Zekeriya mı?... den kavga ettik ve az daha elimden 
"Oh ... Tamam - diye kendi kendime bir kaza çıkacaktı, etraftan bizi gÖ· 

gilldüm. • Mukaddes aileyi kurduk. renler ayırdılar. 
Sade bir eşeğimiz eksik. O da olsaydı. Şimdi bayan müıkül vaziyette· 

Rahibeler, yerlere çökmil§lerdi. Ka. dir. Eğer bayanla ben evlenirsem 
did ellerini\ kışm fırtınaya tutulmuş 0 arkadaı bana, o evlenirse ben ona 
yapraksız bir ağacın dalları gibi sal kin bağlıyacağız. Bundan başka ar
lıyorlardı. "lsadan,, meded umuyor. kadqın bu kızla evlenmesi de çok 
lardr. • müşküldür. Çünkü kızla benim a· 

- Ah ..• Kocam ... Bize gel, bize gel. ramdaki sevgi ve münasebetin ge. 
Osman, bunların elinden kolaylıkla nişlik derecesini yukarıda kaydet-

kurtulanııyacağını anladı. · 
tım. 

- Geleceğim •.. Hepinizi hücrenizde Şimdi ben acaba nasıl hareket et-
ayrı ayrı ziyaret edeceğim. Zira, siz meliyim? Bana bir tavsiyede bulun· 
benim nikahlı zevcelerimsiniz. .. Öyle manızı rica ederim.,, 
değil mi ya?.. CEVABIMIZ: 

- Tabii, fakat bir kere olsun bize Bu kızcağız sizden 'hayatının 
uğra ... Bu çöl gibi hayatımız ortasın- en kıymetli fedakarlığı,, nı da esirge 
da senin vusJetin bir vaha olsun... mediğine göre oRunla evlenmeniz 

Osman, türkcç olarak : lazımdır. Henüz 17 yaşında olan 
"- Aman allahım ... Sen muhafaza ve bu itibarla yaptığı fedakarlığın 

et yarabbi ... Şu karılar, kudsiyetime ehemmiyetini belki de layıkiyle tak· 
kail olmasalar beni §uracıkta kıtır kı. dir edemiyen bu bayan kanun yol-
tn· yiyecekler.,, larına baş vurduğu takdirde soluğu 

bedikten sonra: hapishanede alırsınız. Fazla olarak 
- Peki, peki... Odalarınıza derhal bu kızı seviyorsunuz. Arkada§ını· 

çckiJin ... Temenniniz yerini bulacak. zın vaziyetine gelince: Onu bir ke
tıı ... Ruhülkudilse haber verip onun nara çek~r. kızla münasebetinizin 
izr,ini aldıktan sonra, behemehal siz- derecesini açıkça anlatarak ol)unla 
leri birer kere ziyaret edeceğiz. Bütün evlenmek tasavvurunda ise vazgeç· 
ömrünüzce ettiğiniz ibadetler kabul o. mesini, çünkü bu kızla evlenme~e 
lundu. mecbur olduğunuzu bildirirsiniz Bu 

- Ne saadet, cennete gidecek mi. vaziyet kartısmda sizi hakir görmiye· ! 
.r!z?... cek aklı ba,ında bir delikanlı tasav· 1 

- Tabii ... Mademki hayatta beni vur bile edilemez. Hem kin tut
bfr kere olsun gözlerinizle gördünüz, mak, elinden bir i<Qa çıkarmak i?İbi 
fakat haydi bakalım ... Artık sağlıcak- ı bütü~. b~r hayata mal ol~bilecek ka
la çekillnlz... dar kotu hareketler fahrıkada çalı-

§an sanatkar ve hele İstanbullu deli· 
kanlılardan hiç beklenemez. Bunlar 
ancak, işsiz, gi.içsüz, görgüsüz ve fe· 
na ruhlu insanların karıdır. Aranız· 
da münasebetin derecesini öğrenin
ce, arkadaşınızın, heme.n bu kızdan 
vazgeçeceği ve çok şü\ür kız kıtlığı 
bulunmıyan lstanbulda kendisine ko 
layca bir başka bayan seçeceği mu
hakkaktır. Böylece sevgilinizle evle· 
nerek onu fena akıbetlere sürüklen
mekten korumanızı tavsiye ederiz. 

Sıb biye dairesine 
sorunuz 

Edimeden (Emin Günıev) im· 
zasiyle mektup yollıyan okuyucu· 
muza: 

Sıhhiye ıedikli küçük zabit mek
tebi hakkındaki aorgunuzu, cevap 
için aynca pullu. bir zarfla Ankara 
Milli Müdafaa Vekileti sıhhiye da
ireli reisliğinden sorarsanız en doi· 
iu malumab almıt olursunuz. 

Askeri kAtlpllk 
Fenerde (1. Mustafa Yılmaz) 

İmzuiyle mektup yollıyan okuyucu 
nıuza: 

Askeri katiplik hakkındaki sua· 
linize içine ayrıca 6 kuruşluk bir 
posta pulu koyacağınız bir mektup· 
la Milli Müdafaa Vekaleti zat işleri 
dairesinden sorarsanız en doğru ve 
kati malumatı almış olursunuz. 

Birkaç güne kadar 

fUrkçe - Manzum 

Mevlana 
rubaileri 

Sadi ve Hafız gibi Farı büyük 
şairlerinden elli kadarının rubai 
tercümeleri de kitabın sonuna 
ilave edilerek yakında çıkacaktır. 

--· Mütercimi: Hüseyin Rifat 

l<LRlJJ\ doktoru 
Necaattln Atasagu , 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadıı 

Lilelide Tayyare apartımanlarında dairr 

2 numara 3 de hast11larını kabul eder 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k.?daı 1 
muayene parasızdır, . 

' 

Bütün bu itler de bitince, Cim artık 
ameliyatlara başlamak ıırası geldiğini 

haber verdi. Gayet tabii olarak benzcyiı 
tam olacak değildi. Lakin, son zaman • 
tarda Karterin tamamen m:inzevi ya. 
§ayıJı, eıki ahbaplarını görmemi§ olma
sı, uzun ve yıpratıcı bir hastalık ge. 
çirmekte bulunuşu bu noktada onlara 
yardım edecektir. Bu itibarla, doktor 
Grimşov, endişe içinde olan Cime te • 
minat verdi. Hastalık ve ıstıraplar bir 
insanı değiştirebilir. 

Cim de Kartere benzeyebilecekti. 
Yapılacak it. yine de kolay deiildi. 

Evvela yüz.deki etlerden bir kısmı çı • 
karılacaktı. Sonra, kulaklann şekli, 
gözlerin etrafındaki çizgiler değişecek, 
burun düzelecek, üst dU<fağın ~kli 
değişecek, çene tamamen yeniden ya -
pılacak idi. Bundan baıka boynu hafif. 
çe sağa çekilecek, saçlar boyanacaktı. 
Geriye gözlerin rengi kalıyordu ki, bu 
en mühimmi idi. Doktor Grirnıov: 

- Sizin gözleriniz mavi. Karterin • 
kiler de öyle. Lakin arada oldukça 
mühim bir fark var. Bunu tashih için 
yeni bir ıey dü~ünüyorum. Gözleriniz. 

de gayet hasaaı, ince ve gör:.inmiycn 
bir camdan bir nevi gözlu'ıc geçirece -
ğim. Lakin bu gözlük, göt kapaklarını. 
zın içine konacak ve cam sert olmıya. 

cağı için gözünüzün şeklini alacak. 
Böylece, gö~leriniz aynen Karterinkile. 
re benziyebilecek. Henüz bu işte mu -
vaffak olup olamıyacağımı bilmiyorum. 
Lakin, ııun'i göz yapan bir dostum var. 
Ona müracaat ettim ve tamamen ken • 
di tecrübelerime iıtinat ederek buldu
ğum bu maddeyi ilk defa olarak ona 
yaptıracak ve size tatbik etmeğe ~lı • 
şacağım. 

Ameliyatlara batlandı. Birisi bitip 
te yaralar kapanınca Cim hemen ayna· 
ya koşuyor, neticeye bakıyordu. Bövle. 
ce, yavat yavaş yüzi.inün dcğiıtiğini 
görüyor, bu, ona, müteakip ameliyatın 
ıstıraplarına mukaevmet için yeni bir 

1 
kuvvet veriyordu. 

Doktor Grimıov, bir heykeltrat gibi 
çalıııyordu. Doku,; hafta ıüren bir me
sal<icn sonra, artık herşey bitmişti. Cim 
sargılarını çıkarmıı. kendini aşağı I 
odada. bir ocak baıın4a bekliyen Kar l 
terin yanına inmi§ti. Karter, koltuiu .. 

na gömülmüş. oturuyordu. Cim ona yalc 
laştı ve: 

- Artık, dedi, hepsi bitti. Doğrusu 
memnunum. 

Karter cevap vermedi. Cim, koltu • 
ğun üzerinde duran eli tuttu ve ha§ • 
yetle bağırdı: 

- Doktor Grimtov ! 
Doktor kofarak geldi. Lakin Kar • 

terin artık doktora ihtiyacı kalmamıştı. 

Bu dünyada yapılacak bir işi kalma • 
dığını anladığı için ölmüşt-:i. ÖlmÜ§ 
müydü? Hayır .. Çünkü karşısında, can 
lı bir baJka Karter -duruyordu. 

F. KARTER iŞE BAŞLIYOR 
Sabık Franıis Karter'in cesedi, O • 

maha mezarlığına. Nevyorklu Cim 
Laverill Burton ismi altında gömüldülc. 
ten ıonra, Cipı Bleyk doktordan hir kaç 
gün için müsaade istedi: 

- Bir kaç g•:ine kadar gelirim, d«li, 
biraz iş:m var. 

Doktor müsaade etti. Zira, henüz 
yapılacak ufak ,tefek ba~ı işler vardı, 

bunları tama011lamak gerekti. 
İki gün sonra Cim Bleyk, pardon 

.Fransis Kerter, Toronto şehrine varaut
tı. Doğruca Royal York oteline indi. 
Def terin üzer:ne Karter ismini yazdı v.,e 
imzasını attı. 

Bu imzayı kim görse - tanıyanlar • 
dan - Karterin olduğuna ;':iphc ede • 
mczdi. Karter odasına çıktı. Eline al • 
dığı bir gazetenin mali aütunlanru oku• 
mağa başladı. Cimin kafaaında mühim 
bir plan daha vardı. Onu tahakkuk et. 
tinneğe çalışacaktı. 

c:m biraz sonra aşağı indi. Otelin ga· 
zinosunda dolaşmağa baıladı. Bazı 
müşterilerle ahbap olmu1tu. Öteden be. 
riden bahsediyordu. Bir aralık, gözüne 
iri yan, kızıl saçlı, çocuk }•:.izlü birisi 
ilişti, b:r garsondan kim olduğunu ıor. 
du. Öğrendi. Bu adam bir borsacı idi! 
İsmi Corc Davkins idi. Cim biçimine 
getirerek yanına sokuldu. Tanıttılar. 

Fakat Cim ona hiçbir teYden bahsetme 
di. Sadece bir seyyah &ibi orada bu -
lunduğunu söyledi. Ertesi, daha ertesi 
günler ahbap olmuılar<lı. Borsa faaiiye. 
ti ve işleri hakkında uzun uzun görü • 
§Üyorlardı. 

Cimin buraya geliıinden bir hafta 
sonra, bir çarşamba günü Davk:nı ona 
birdenbire dedi ki: 

- Neden böyle gizli kapaklı hareket 
ediyorsunuz?. 

- Ne gibi gizli kapaklı? 
Davkıns guıdü: 

- Neden olacak? Birdenbire bura • 
ya çıkageliyorııunuz. Şehrin en güzel 
otelinde bir daire kiralıyorsunuz. Se • 
yahat ettiğinizi iddia ediyorsunuz. va. 
kia bütün bunlar doğru olabilir amma, 
bana yutturamazsınız. Sizin bir i§ pe • 
tinde olduğunuzu çoktan a\lladım. Ne 
yapmak niyetindeıiniz? 

Cimin de istediği bu idi. Davkinsle 
yaptığı gör\itmeler esnasında ona, böy· 
le bir maksadı oJ.duiunu telkin etmiş 
ti. Davkins de, bunu kendi ke;.fetmit 
sanıyordu. 

Cim lakayt bir tavır takındı ve: 
- O halde, dedi, ıize anlatayım. Bel 

ki bana yardım edebilirsiniz. Ben bir İl 
peıindeyim .. 

- Ne gibi bir if?. 
- Bir boru acentesini idare etmek iı 

ti yorum. 

- Bu buhranlı günler.de. satılık •· 
centa bulmak güç bir İ) değil... Bir çolr 
müesseseler tanıyorum ki yeni ıerma • 
ye bulmaktan memnun olurlar. Yalnız, 
pekilt& biliyorsunuz ki, borsa acenta11 
olmak için, maziniz hakkında tahkikat 
yapılacaktır. 

- Tabii biliyorum. Bundan dolayı • 
da çekinecek bir şeyim yok. Franaiı 
Karter müeaseseıi tanınmıı bir mün • 
seseıi idi. Rahatsızlığım münuebetiyle 

i~t:n çekildim. Şimdi tekrar faaliyete 
dönmek arzusundayım. Her t.o:irlü tah • 
kikata hazırım. 

(Devamı var) 
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Parfe Gulara vermiş olıduğu kağıt, 

latincc yazılmıştı. Bu anda Pardayanrn 
elinde tuttuğu kağıt ise ispanyolca ya
zılmıştr. Muhtelif zamanlarda İtalya ve 
İspanyaya gitmiş olan Pardayan, ital-

yan:ayla İspanyolcayı, fransızca kadar 
iyi konuşuyordu. Kağıdı dikkatle oku
mağa başladı ve mınldanldı: 

- Bu garip işte! .• Konçininin elinde 
bulunan ve bana istcıniyerek - okut
tuğu mektup. Bu mektubun tam tercü-

mesidir. Orada işaret edilen yerde, tıp
kı bundakidir. Fakat, bu işaret ve malıl 
matlann yanhş olduğunu biliyorum 1 
Bu milyonların orada saklı olmaldığını 
·da biliyorum! ... Şu halde?.. Şu halde, 
bu mektup başka türlü okunacaktır •. Bu 
ıifreli bir yazı olacak .. Bulm.ağa çalı,a· 
hm. 

Ve uzun müddet, büyük bir sabır ve 
metanetle bulmağa çalıştı. Kağıdı tek
rar tekrar dikkatle okudu. Evirdi çevir 
di, ışığa tuttu. Uzaktan, yaklndan takip 
etti. Hususi bir mürekkeple yazılmı!J ol 
ması ihtimalini düşiinerek suya batırdı 
fakat bir şey bulamadı. 

Nihayet kağıtların ikisini de katladı 
ve bunları da kutunun yanına saklaya
rak kendi kendine şöyle ldedi: 

- Araştırmalara sonra devam ede
rim .• Elbet de bir şeyler bulmam lazım. 

Çok sevdiği eski bir şarkıyı ıslıkla 
çalarak, yavaşça odasında dolaşmağa 
başladı. Meşgul görünüyordu ve bu 
meşguliyetini şu sözlerle ifade etti: 

- Ne diye gene bu işe karışıyorum?. 
Anlaşılanı son nefesime kadar. bana ait 
Jimayesn i~~.:rc: uurnumu sokmak hasta
lığından kurtulamıyacağım !.. Kendi iş
Jerim yok mu sanki? .. Hayır, muhakkak 
r idip tanımadığım bu Janın sonra da ge; 
rıe tanımadığım bu genç kızın işleri;ı~ ( 
karıştım .• Ve §İnjdi de, kralla Konçım 

arasrna girmek için kaşınıyorum .. Bütün 
bu işlerden bana ne? Kral kendisiııi mü
dafaa edecek vaziyette değil mi san ki?. 

Hiddetle ayağını yere vurdu ve söy
lendi: 

- Fakat bu zavallı kralın katline bi· 
gane kalamam ya! .. Ben de cinayete iş
tirak etmiş olurum! Sonra, ıdoğrusu can 
sıkıntısı da vardı .. Bütün bu karışık iş
ler beni biraz meşgul eder. Ayni zaman· 
da benim için iyi bir idman da olur .• 
Çünkü adeta uyuşmuştum. Tanrı mu· 
hafaza etsin neredeyse vücudum yağ 
bağlayacaktı! 

Bu sözler üzerine Pardayan çabucak 
soyunarak .yatağına girıdi ve biraz son
ra uyudu. 

xxxuı 

Ertesi sabah, Pardayan, otelden çıkın 
ca doğru Scntantuan sokağına yürüdü. 
Kalkarken, kendi kendine şöyle demiş· 
ti: 

- Uzun zamandır, Mösyö dö Sull~le 
görüşmek nasip olmadı. Bu adamcagızı 
ziyaret etmeli. Doğrusu, vahşi ve. ~e~ 
zaketsiz b:r adam telakki edilmcmı ıs· 
temem. Gidip mösyö dö Sulliyi göre
yim. 

Pardayan kalabalık olan bekleme sa
lonunda, bir asilzadeye kazayla çarptı 
ve nazikane bir şekilde af diledi. Asilza
~le de ayni nezaketle cevap verdi. Bu 
gayet ehemmiyets:Z ve küçük bir hadi
seydi. 

Fakat, Pardayan, mösyö dö Sullirc 
haber vermek iizerc giden tc~rifat me
murunun dönüşünü beklemekten istifa
de ederek, istemiyerek çarpmış olduğu 
adamı tetkik etti. 

Asilzade de, fevkalade bir hal yoktu. 
Büyük bir zarafetle giydiği kostüm (ena 
değildi. Kumaşın cinsi itibarile iyiydi, 
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------------------~--~..._..,.... ~----------------------------bilrliği içi_n Pardayam biı:an için şüphe-
ye düşüren bu hadise onda derin bir şüp 
he uyandırmıştı. 

Bunun üzerine, Saettadan kati ve şid. 
cletli bir izahat talep etmek üzere hid. 
detle evine gelmişti. Saettanın hareketi 
onu şaşırtmıştı. Kendi kendine şöyle de

mişti: "Bu adatn oyun oynamıyor. Şu 
halde nasıl bir maksadı var? Her ne 
bahasına olursa olsun bunu öğrenmeli. 

yim. Fakat bu iş şiddetle ve cebirle 
olmaz. Samimiyet de para etmez, kur • 
nazlık lazımdır. Ne yapalım? Ben de 
kurnazca hareket ederim.,. 

Ve vaziyeti' değişmişti. Şimdi, bu 
mülakata, her ne bahasına olursa olsun 
galip gelmesi icap eden bir mücadeleye 
hazrrlanıyormuş gibi hazırlanıyordu. 

Hiçbir şeyden şüphe etmiyen Saetta. 
onu Kon~ininin pençesinden kurtarmak 
için, Ra sokağına nasıl gittiğini. uydur

ma bir hikaye şeklinde anlattı. Jan buna 
inanmış gibi yaptı ve münasip bir şe. 
kilde teşekkür etti. 

Her ikisi de mütekabilen izahat ver. 
dikten sonra, Saetta Faustarun define-

sini ele geçirmesi için Jam iknaa ·çalış. 
tı . Definenin yerini takribi bir şekilde 
göstermisti. 

Martin kilisesi civarında. Esasen Sa. 
etta ancak bu maksatla Janı görmeğe 
gelmişti. 

Onu nasıl sebeplerle ikna edebildi? 
Bunun ehemmiyeti yoktur. Yalmz şunu 
söyliyclim ki, Janm odasından ayrıldı. 

~ı ::aman, delikanlı, defineyi ele geçir_ 
meğe karar vermiş bulunuyordu • 

Jan. n:hayet yalnrz kalınca şöyle dü
§Ündü: 

- Pekala. öyle olsun! Mademki Sa
ettanın bu kadar büyük bir azim ve ıs
rarla güttüğü maksadı öğrenmeme im-

kan yoktur, hırsızlık, haydutluk edece
ğim. 

Şimdi tekrar nişanlısmr düşünüyor
du. Fakat bu defa ümitsizlikle değil, fa
kat mücadele etmek azim ve karariie. 
Küçük odasında, kafesteki yırtıcı hay
vanlar gibi gidip geliyor, iki gün iki 
geceyi adeta mezarda geçirdiğini aı trk 
hatırlanuyordu. Nihayet kendi kendine 
şöyle dedi: 

- Parisi ev ev arayacak ve onu bula· 
cağım .. Bulamazsam? .. ölmüşse?. O za
man mesele gayet basit: Onsuz hayat 
benim için mevcut olmadığından bir ka

ma :larbesile isim tamamdır. Fakat bu, 
ancak bütün araştırmalar bittikten son
ra düşünülecek bir şey • . Yarından iti· 
baren faaliyete geçiyorum. Bütün k1Jv 
vetlcrime muhtaç olacağım. Bunun için 
istirahat etmem lazım. Yatalım ve uyu· 
yalım. 

Jan karar verdiği veçhile hareket et
ti: Yattr. Birkaç dakika içinde derin bir 
uykuya dalmıştı. 

XXXII 

Jan gittikten sonra, Pardayan odası
na giderek kapıyı kapadı. Kendisine e
manet edilen kutuyu aldı ve masanın ü
zerine koydu. Ve bir müddet, gözleri
ni ona dikerek düşünceye daldı. Son 
ra ayni ıderin düşünceyle, geniş adımlar 
atarak dolaşmağa başladı ve böylece do
laşırken, kutunun önünden her geçişin
de ona bir nazar atfediyor, fakat bir tür 
1ü dokunmuyordu. 

Kendisini meşgul eden bir muamma· 
yı halletmek istediği, halinden belliydi. 

Birdenbire kararını verdi. Koltuğu 
masa:11n önüne çekti, kendisini içine 
attr ve omuzlarım silkerek mırıldandı: 

- Cehenneme olsun, ahlcik meziyetle 
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----=-~------------·--~~---------------ri r .. Bu kiğıtlar bana aittir .. Hi~ ol· 
mazsa bana tevdi edilmiştir. Eğer Ba
yan dö Soji benim Pardayan olduğumu 

bilseyıdi onlan bana tevdi edecekti. Bun 
da -asla şüphe yoktur. Binaenaleyh, fena 

bir hareket yapmış ruyılamzun ... Hakkı· 
mı istimal ediyorum. 

Kendisini, uzun müddet teı<-tadiltte 
bırakm olan bu nok'tayz hallettikten 

sonra, Pardayan kutuyu alaı 'Ve içinde· 
-kileri masarun üzerine ~lttı. 

Kiiğitlan teker teker aldr 've onlata 
athi bir şekilde, 5Üratle göz gezdire-

rek, ismini araar. Topu topu, kendisini 

alakadar eden iki lrnğıt buldu ve bunla· 
n bir kenara tirrakb. Diğer bütün kağıt 
lan tekrar yerlerine koydu ve kutuyu 

kitlcdikten sonra bir sandığın en altına 
saklayarak onu lda kitledi. 

Bu iş bittikten sonra, tekrar masa ba· 
ıına gelerek koltuğa oturdu ve iki ka
ğıdı aldı. Bu kağıtlardan bir tanesi, 
Kollin Kol hatunun da okumuş olduğu, 
Kont dö Vobrönün mektubuydu. 

Pardayan, büyük bir dikkatle bu mek 
tubu tekrar tekrar okudu. Sonra onu 
masanın kenarına bırakarak !düşündü: 

- Madam Faustanrn hizmetinde bu· 
lunan ve dostum olduğunu !:Öyliyeh bu 
Luiçi Kapello, Kont dö Vobrön de kim? 
Bir türlü hatırlayamıyorum? ... 

Uzak hatrarlannı yokladı ve birden
bire ba~rrclı: 

- Ha! .. Anladım! Luiçi Kapello! .. 
Fausta, or\lusunun başında Fransayı iş· 
gal etmesi için Aleksandr 'Fameze, bu 

damla emir göndermişti. Ben de onu 
yolôa durdurarak yaralamı§hm. Bu, çok 
uzak bir hatıra! 

Hafızasını bir defa do.ha yokladı ve 
gülümsiycrek mırıldandı: 

- Şimdi daha iyi hatırlıyorum. Onu 
Y,araladıktan ve Faustanın mektubunu 

ondan aldıktan sonra, mektubu gozuo
nünde yırtmış ve elimden geldiği kadar 
onu tedavi etmiştim. Afdamcağız bun
dan son de.rece mütehassis olmuştu. 
Hem o kadar mütehassis olmuştu iki, ta
mamile .iyileştikten sonra, bana gelerek 
teşekkür etti ve bana medyunu şükran 
olduğunu ve kendisine samimi bir dost 
nazarile bakmamdan büyük bir sevinç 
duyacağım söyleldi. 

Anlaşılması imkansız tepessümlcrin· 
den biriyle güJümsedi ve: 

- Medyunu şükran olduğunda mü· 
balağa etmiş. Çünkü eğer onu yarnla
mamış olsaydım, tedavi ide ctmiyccek
tim. Dostum 1 Bu mektup, bana karşı 

hakikaten muhabbet beslediğini ve dost 
hazariyle baktığını pekala isbat ediyor. 
Çok iyi ve kibar bir adamdı. Ayni za
manda hassas ve iyi kalpliydi de ... 

Kendisini meraka düsüren bu nokta
yı böylece tenvir ettikten sonra, öteki
sine geçti. 

- Saetta ! .. Bu Saetta da kim?. Dur
bakalım 1 Bundan birçok seneler evvel, 
ltalyaya sığınmış olan Moroveri takip e 
Clerken, Floransalr bir düello üstadı ta

nımıştım. Bu adam - sözüm. ona -
müthiş bir darbe keşfetmiş ve buna 
"Saetta.,: Yıldırım ismi vermişti. Hal-

buki bu öyle basit bir darbeydi ki. onu 
daha ilk görüşte. mahiyetini derhal öğ
renmiştim. Maamafih, bu düello ücta
fünın hakkını teslim etmek la7.ımdır, 

a:iamcağız oldukça iyi bir döğüşçıiydü. 
i3u mektupta mcvzuubahs olan Sact a. 
-acaba bu düello muallimi mrdir?. ?. Ni

çin olmasın? .. Mektupta: R:ıilhanbcyi, 
bravo ve bayağı iş gören bir adam oldu· 
ğu yazılmaktadır. Bu bir şeyi ishat ct
m\:t kit Bilmediğim bazı sebcblcı neti· 
cesinde, bu dUello muallimi pekahı, uöy 
le bayağı i§lcre atılabilir. 
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P.A.RQ/\ YANIN OC.t L 207 
Başını koltuğun yaslanacak 

dayıyarak ve gözlerini tavana 
biraz dü~ündü ve devam ettir 

yerine 
dikerek 

- Bu imkansız bir şey değildir. Bi· ı 
naenaleyh bıı Saetta bana izahat vere
bilir. işe ehemmiyetle sarılmalı. Bu mek İ 
tub sayesinde nihayet, uzun senelerden 
bc:i ele g,.çiremediğim bir ipucu bulmuş 

oluyorum,. Bu ipucu vasıtasile sonuna 
kadar gidecek ve clb:tte bir neticeye 
varacağım .. Yoksa bana Pardayan de-
mesinler. Saettayr, herne bahasına olur 
sa olsun bulmam lazım .. Tabii ölmemiş
se .. Çiinkii bu da mümkündür. Fakat 

yaşıyorsa onu muhakkak bulacağım ve 
eğer biliyorsa, elbette ki oğlumun ne ol
duğunu bana söyliyecekllr. 

Derin bir düşünceye dalmış olduğu 

halde, gilyri lhtiynri tel<rerladı: 

- Oğlum! .• Ne garip şey, bu kelime 
benim üzerimde hiçbir zaman, şimCii 

yapt:ğı teslri yapmamıştır niçin? . • 

Sebebini araştırdı ve mmldandı: 
- Bu delikanlı benim zihnimi kur-

calıyor! Halbuki, hayatımda bir çok 
defalar, gayet az tanıdığım insanlara 
b irdenbire muhabbet beslediğim vakiy-

di. Başkaları için bana gayet tabii gö
rünen bu hal, bu genç için bana nıçın 

fevkalade bir hal gibi görünüyor? 
Gözlcrirti kapayarak biran daha dü

şünt\ü ve: 

- Çünkli bu genç ahl5kcn. şayanı 

harret dere -ede bana benziyor. Onun 
l:onıışma tarzını auyıırken ve hareketle-

Tini seyrederken, yirmi y<ı§larrmda bu
lunduğum çok eski zamanları hat:rlıyo· 

rum .. Adeta kendimi görüyorum. Bana 
tesir eden. içime kadar jşliyen işte bu 
müşabehettir. Ve bu tcsirCl:n bir türlü 
kurtulamıyorum. Hi\tta o kadar ki ken
di kendime acaba ... 

Koltuğunu itti ve heyecanlı heyecan
lı oaada dolaş:nağa ba~ladı: 

- Artık bunu düşünmemeli . Madem. 
ki bu delikanlırun bir babası var.. De
mek ki benim oğlum olmasına imkan 
yoktur. Bu gün gibi aşikardır .. Buna 
rağmen!... 

Tekrar masanın önüne geldi. elini i-
kinci kagıt Ui:trine koydu. Fakat onu 
almadı ve şöyle mmldandı: 

- Yirmi sene, bu çocukla fazla meş
gul olmarlım . Kendi kendime hep şöyle 
diyordum: "Fa ustanın oğlu! ... Eh an
nesine bir parçacık benzemiŞse bile. bi
ribirimizi anlamamıza imkan yolhur. 
Kirnbilir. belki ôe biribirimizi hiç bir 
zaman tahımamanıız öaha hayırlı olur. 
Fakat işte, şimai Janr tanıyınca .. 

Bu kelime birdenbire nazarı dikkatini 
celbctti ve durarak mml:landı: 

- t tc bir müşabehet daha: Onun da 
adı benimki gibi ... Jan ... 

Biran daha dü ündü ve kendisini sa· 
ran dü§üncelcrden kurtularak §Öyle de· 
vam etti: 

- On yedi sene müddetle, Moroveri, 
öldürmek için durmadan yorulmadan ta 
kip ettim. Nihayet onu yakaladım ve .. 
Affettim. Adamcağız korkusundan öl-
dUyse de, bu benim kabahatim değil. 

Yirmi sene müddetle, oğlumla aaeta 
meşgul olmadım. Kim temin edebilir ki 
bu defa onu bulunca. zavallı babamın 
benden elaman dediği gibi ben de on
dan ayni şeyi demiyeyim? .. Binaenaleyh 
herşeyi gid'.şata bırakmalı. lleklemeli. 

Tekrar koltugUna oturdu ve: 
- Şu kağıdı görelim, diye mırıldan· 

dı: 
Ru kağıt, bilmeôiği bir lisattla ya.tıl

mı. olduğu için Kollin Kol hatu11u bir 
hayli meraka aü§Ütfo 1thıtlardan bıriy
di, 



HABER - :A.lttM1 postan 1T 
==::::;;;;;;;;;~~~======================= MlDE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. INKIBAZI ve ondan mütev~llit baı ağnlanm defeder. Son derece teksif edilmiı bir tuz olup 

MÜMASİL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KAT'I tesir eder. Y-tmeklerden sonra alınırsa HA. 
ZIMSIZLIGI, MiDE EKŞtLIK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Airzdaki kokuyu ve tataızlığı 
defeder. MAZON isim ve HOROS markuına dikkat. 

tADYO SiNEMALAR 

ltr4NJsUL: BEYOCLU 
"ilik U.ıo Pllkla da.na muatımı, lD radyo fo 
.!_~edJ (lıfobllyalı kiralık köfk), 20 TUrk SARA 1' 
--ua heyetı 20,30 ömer Rıza taratmdan a• fURK 

1 ProÇ&mmı blldJrmİmlııUr 

1 Saadet. Palyaço 

~ IÖylev, 20,•:S Vedia Rıza ve arkadqlan MELEK 
.._ dan Tilrk mualldsl ve halk prkıları 

1 Ave )ıfaria. Karısı ve 
dakWOBU. 

1 OldUren zehir, Lorel Har 
dJ çocuk hıraız.lan 

ııo.!_•Yan, 21,l:S orkeatr&, 22,15 ajana ve \ iPEK 
ao haberleri ve erte.et günUn programı, 22 

1 Nqe l)e. Biz de lna&nız 

1 Ş&DJ'bay. Samson 
Tarasbulba. Kırmızı derlo 
ıuer çetesi 

.,. PIAkla sololar, opera ve operet parçalan, 1 SAKARYA 
~ IOıı. \'ILDIZ 

~ANA: SUHl:R 
ıı..~·05 kanıık yayın, 18,40 konser, 19,10 
~ ALB.AZAB 2ı ık Yayın, 20,30 Bar musikisi, 21 ıarlular 

yeni Hatay. Sefiller. 
tıa.hl&r eğleniyor. Kallen 

1 •
05 konuşma, piyes, 23,15 muhtellf haber TAN 

ı:be!:;5 orkestra konseri, 23,50 karışık ŞIK 
1 

~Jdlrmclştmlr. 
l"tşl'E:' 1 ŞARK ı Bildlrmelgtmir. 

13 ~tlKI 1 Altın arayan kızlar. Hin 
oa .o:s keman konseri, 18,35 konferans, 19, dlstan kahramanlan. 
ha 0rıc .. tra konseri, 20,35 opera yayını, 23,35 nauz ıehlr Bin ikin 

"• 11'&nıofon, tngillzce haberler, 24,10 çln l.iAN(JAK 1 Kanu (Türkçe.) 
'-9 be (l!:akt Aı.tory11J el rece 

orkeatraın, 1,10 son ha rler · u fafa. çaVTI' haydutla· 
~ ZAl"ER 1 ,..us ,, •• 

l:Ş: (Eski Cumurlyet) rı. Alayın kızı. 
18,C)G eğlenceli konser, 19,45 konferans, 

30,os Piyano konseri, 20,40 konferans, 2M5 l S T A N B U L 
h'aıtıotOllla opera yayını, 23,25 gece konseri, FERAJI 1 seraerller kralı l!I arıyor 
21.30 IOD haberler • l'Tllrkçe ıözlll) ve Mazur 

'-to&AT: ka 
18,?S halk ıarkılan, 18,55 gramofon, 19,15 ~ltı.U ı Romeo ve Julyet. RlD • 
~r, 20,35 uluaal yayın, Zağrebten nakil, tın • t1D 
lıaberler, ~2.05 karı§ık yayın ve haberler. ı\.ZAK ı DördUncll &1k ve Beniz 

Nöbetçi Eczaneler 
:bu akıam ıehrln muhtelit aemUerlnde nö 

betçt olan eczaneler ııunlardır: 
latanbul clheUndekllcr: 
lılntııönUnde (Betlr Kemal), Beyazıtta 

<llaydar), KUçllkpazarda (Hikmet Cemil), 
1l'1lpte (Hikmet Atlamaz), Şehremininde 
l~aıznı Sadık), KaragUmrUkte (Suat), Sa• 
llıatnda (Teonıos), Şehzadebqında (Onlvcr 
itte), Aka.rayda (Ziya Nuri}, Fenerde (Emil 
l°ldl), Alemdarda (E§ref Ne,et). Bakırköyde 
llftıtıı, 
11.yotıu clhetlndekller: 
lıtıklt.ı caddealnde (Matkovlçl, Galatada 

fnıdıktı tramvay te\•akkuf mahallinde (Mu! 

ttta l'\all), Takalmde cumhuriyet caddeıln• 
"- (Kurkc;lyan), Kalyoncukullukta (Zaflro
~\, Firuzağada (Ertuğrul), Şl§Ude (Nar 
~~) Kammpaııada (Vasıf), Hasköyde 
( _--.-ııtıt) • Bc§lktqta (Ali Rıza>. Sanyerde 
~111\n), 
Oıkıı :!ar, Kadık!5y ve Adalardakiler: 
Cıkudar:!a (.Ahmedlye) , Kadıköyünde Mo 

~da (Sıhhat \ , BUyUkadnda (Halk\. Heylıt' 
ılfı ('l'an11.~)· 

çete 
1 

:aırarlnella, Kırmızı derili 
ter çete.et 

&LEMl>AR 1 sıngapur postası. Viyana 
1.1k beldesi . 

HALK 1 voıga ateşler lçlnde. Es-

<Eakl Kemalbey) rarenglz tayyare. lnglltP.
re kratmm tacı 

Narlıkapı 

ŞAFAK 

BALE 

RAL!l 

Tarı:an ıeııyor (Tilrkçe 

.Ozlll) 

KADI KOY 
1 s..,ntnlD ... 

OSKODAR 
ı KtlçGk preue9 

BAKIRKOY 
MILTIY ADI ı BUd1nnemtıtlr • 

,. ı 5 t ;1 n b u ı K o rn u t a n 1 ı 9 ı 
·~atın<Jlnıa Kornı',yonu ilanları· 

Komutanlık birlikleri için 500 adet 
bakır karavana vermeli taahhüt eden 
üstenci nam ve hesabına mübayaa 
edileceğinden açık eksiltme ile ihalesi 
17 / Haziran/ 937 perşembe günU saat 

fş arayan bir geD~ 15 de yapılacaktır. Mu~ammen tutarı 
Lise 10 uncu sınıfa kadar okumuş. 1600 liradır. Şartnamesı her gün öğle. 

bir gencim. Az bir maaşla çalışabili· den evvel komisyonda görülebilir. İs
tim. Taliplerin aşağıdaki adrese bir teklilerin 120 liralık ilk teminat m:ık. 
mektup göndermeleri kafidir. buz veya mektupları ile beraber ihale 

Adres: Aksaray 1skenderpışa ma. gUnU vakti muayYeninde Fındıklıda 
hanesi Tekke sokak 14 numarada Hil. Komutanlık satınıUma komisyonuna 
~. gelmeleri. (3133> 
..........__~----_.~--~~~_.~_._._..!....::..:....::::.:.:.:.:..:.:._...:.:.-----:-_.~~----~ • • 

Tele fon abonelerimızın 
nazarı dikkatine 

lstanbul konuşuyor 
(Btlf tarafı 3 üncüde) ı leri olup olmadığını ıordum. Sualimi 

sanız, buranın §imdiye kadar cördiik • daha tamamlamadan güJümsiyerck hep 
}erimden baıka daha neleri var, onları bir ağızdan cevap verdiler: 
gösteriniz bana... - Aman bu sokağın halini yazınız, 

Gençlerden birisi: karanlık yüzünden çekmed:ğimiz kal 
- Evvela, dedi, bizim Fıkaraperver mıyor. Sokaiımızın ismi Kalaycı Ali 

Cemiyetinden bahsetmenizi rica ede. sokağıdır amma, buraya Atıklar cad • 
rim. Burada çok hayırlı itler gören desi denıe daha iyi olur. gece karanlık 
bir müessesedir. Eğer geç olmasa idi bastı mıydı, Topkapının b:itün çiftleri 
size orayı gezdirirdim. bu sokaktadır. Şuracığa bir tek lamba 

O susunca, baıka bir genç söze bat· assalar, artık rahat yüzü göreceğiz. 
ladı. O da: Hem buralarda eskiden çok hırsız -

- Bizim spor klüb:i, §U medreseden lık ta olurdu. Bereket geçenlerde bura-
bir kurtulsa artık. Kliiıbümüz futbol için ya çalışkan bir birinci komiser tay:n et. 
saha elde edebildi amma, güre,, bob, tiler de, artık hırsızlıkların tamamen ö. 
voleybol için mutlak surette bir kapalı nü alındı. 
salona ihtiyacımız vır, Topkapıh 

Yarunuzdaki gençlerden biriıi de bu 
gençlerin en büyük arzusu budur, eliyor 

mevzu üzerine söze karııtı: 
du. 

- Bunda çok haklısınız, fakat şim • - Evet, dedi, buralarda yalnız hır· 
dilik en zengin klüplerimizin bile birer sızlık değil, kavga, cinayet te eksik ol· 
kapalı salonu yok, dedim. Gençler bu mazdı. Fakat, birinci komiser Mehmet 
ıözlerime yalnız derin bir iç çekmesiyle Ali mıntakaya geldi ccleli gösterdiği 
cevap verdiler. faaliyet sayesinde bu kötü ıeylerin hep 

Baıka bir fey konU§ınadan yürüme· sini kökünden kaldırdı. 
ğe baıladık. Biraz da Topkapınm tram· Biz konuıurken, artık akıam adam • 
vay caddeeinin üst tarafına düıen kı • akıllı bastır~tı. Ali: 
sımlarıru dolaımak istiyordum. - Aman geç kaldık, aman geç kal • 

Bir çok sokaklardan ıaptık. sağa d8n dık, diye telif ediyordu. Hep beraber 
dük, fakat buraları o kadar tenha Te geri döndük. 
sessizdi ki, kimseye rast gelemediğimiz Otomobilimizin yanına geldilimiz 
gibi, gözümüze de enteresan hiçbir şey .zaman, bizi Topkapıda ilk karşılayıp: 
çarpmıyordu. - Buranın derdi yok, ıidin baıka 

Artık döneceğimiz aırada, bozuk bir yerlere, diye firar eden Daiın yine ora-
yola sapmııtrJc. Burada abtaP bir evin da idi. 
önünde bir yatlı kadınla iki çocuk otu. - Nasıl, dedi, dert bulamadınız bu· 
ruyorlardı. Parmaklıklı pencerenin ö- ralarda değil mi? . 
nünde iki cenı kız vardı. Güldüm ve: "Tam ii:i gün yazacak 

Yanlanna tokuldutumuz ıaman bizi kadar derdi var, Topkapırun,. cevabını 
gülerek kartıladılar. verecektim. 

Mahallelerinden bir tfktyetlerf, dert· Fakat biz: konuımağa vakit kalma • 
dan, Topkapıh sporculardan birisi: 

lstannul Levazım Amirliği - Mahallenin belki çok derdi yok 
Satınalma Komlıyonu illnlan amma, bizim Bay Daimin derdi b:iyük. 

tür, diye ortaya atıldı ve sonra izah 
etti: 

- Mallım ya, bu hafta Galatasaray 
yenildi de, f mdi önüne gelen do•tumu. 
za takılıyor. 

Bu sözler üurine Daimin yüzüne 
baktım, Hiç eksik olmıyan tebessümU 
tamamen kaybolmuıtu. Göğsündeki r~ 
zete bakıyor ve hiç bir cevap verme • 
den h:ızin hazin dÜ§Ünüyordu. 

HABERCi 

Varın: S0 1Pymanlye 

Oikkat ! ------Mahalle!erinizde ıördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet. 
lerinizi, yapılmuou istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her aaal, ister mektupla, telefonla 
ve ısteneniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları • 
mız ayağınıza kadar gelip söy
leJ;klerinizi inceliyecek, şikayet . 
terinize veya temennilerinize ı•· 
.... ,e..,,i:ı lf'rcüman olacaktır. 

Av köpeği 
iki yatında Cino i~minde ıiyah ve 
beyaz paftalı Lavrak Seter cinsin· 
den bir köpek 1 O 6/ 93 7 pel"fCmbe 
günü kaybolmuştur. Bulanlann 
Osman beyde Nimet apartnnanmda 
Muhtar beye getirdiği takdirde 
memnun edilecektir. (V. P . 1526) 

- ilmi Felsefe 
t Dün ''e Yarın IGtaplanrıdancln 

Fiyatı 40 kuruıtur ----
İdareleri lıtanbul levazım lmirliği- ------------------------------

ne bağlı kıtaat hayvanatı için 773 ton 
kuru ot 28 Haziran 937 giini 11.&t 15 
de Tophanede Satm&lma komiıtyonun. 
da kapalı zarfla ekıiltmeıi yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 20.098 Un.dır. ttk 
teminatı 1507 lira 35 kunıetur. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İstek. 
lilerin 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 Un. 
cil maddelerinde yazılı belgelerle be. 
raber teklif mektuplannı ihale es.atin· 
den bir ıaa.t evvel komisyona verme. 
Ieri. (7) (3297) 

---------- . Ordu hut&neleri lçln mUteahhlt 

Cinsi 

Süt 

Deniz ·Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

. Miktar ve ölçüsü 

20000 Kılo 

Beher kilonun 
Tahmini bedeli 
Kuruş Sn. 

10 00) 
) 

Muvakkat tem~natı 

Lira Kuru§ 

200 

Yoğurt 5000 Kilo 15 00) 

1 - Yukarda cina ve miktarlan 1le tahminl bedelleri ve muvakkat temi· 
nalları yazılı olan iki kalem yiyecek, 21 Haziran 1937 tn.rihine raslıyan Pazar· 
tesi günü saat 14 de açık eksiltme u~ulile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonda her gün parasız alınabilir. 
3 - lateklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve latan. 

bul defterdarlığı muhasebe müdürlüğüne yatıracakları muvakkat teminat mu. 
kabilinde alacakla.n makbllı veya banka teminatı ile ve belli gün ve saatte 
Kaaunpqada bulunan komi11yona milracaatları. (3226) 

Cins Miktar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmini bedeli 
Kurut s. lstanbul 1ele/on Direktörtüğilnden: 

1937 - 1938 telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen el 
tle bulunan rehberde büyük harflr., mes!ek sırasında küçük ilam bulunan abone· 
1triıniz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam eldip etmiyeceklerini 
bildirmedikleri takdirde buna ait kararname mucibince ilanları yeni rehberde de 
iYnen neşredilerek tarifesi mucibince ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vazi· 

Yttte olanlarla yeni rehbere bu şekildekayıt arzusunda bulunan abonelerimizin 

Abonman dairesine müracaat buyurmaları. (3313) 

nanı ve hesabına 2000 adet tire çorap 
H hazlraD ;J37 Par.arte.i ıtlnll •aat 
15,30 da Tophanede aatınalma komiL 
yonunda a.çık eksiltme lle alınacaktır. 
Tahmin bedell 500 llradır. llk teminL 
tı 37 buçuk liradır· Şartname ve nu
munesi komllyonda görlllebilir. İstek· 
ınerin kanunl vealkalarlyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

Barbunya fasulye 
Patlıcan 

8500 Kilo 4 50 

10000 6 00 
(459) (3016) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Gedikli eı ba§ları için müteahhit 
nam ve heaabına 709 adet yün fanill 
H haziran 937 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede aatınalma komlıyo. 
nunda açık eulltme ile alınacaktır. 
Tahmin bed"li 1382 lira 55 kunıttur. 
llk teminatı 103 Ura 69 kuruıtur. 
şartname ve nUmuneal komisyonda 

Hususi idareden aylık alan emekli öğretmen ve mem.~rlara ve öksüzlerinir görülebilir. 1.teklilerin kanun! veaika. 
L d t b a· ıarlyle beraber belli saatte komiıyona 
qaziran 93 7 ür aylıkları 11 Haziran 93 7 cuma günün en.~ 1 ar en. Ziraat Bank ~ 1 k zd 1 1 b b n -ımelerL (-l62) (3019) 
•tndan verilecektir. Emekli ve öksüzlerin nüfus ve ay 1 cu an arı e irlikte a •-
llaya müracaatları ilan olunur. (B.) (33 33) 

Bakırköy Ma1müdürlüğünden : 
Mevkii Nevi Hududu 

~katı ve iki telli 
. 

0:Yleri hudutları 
ıttiaalinde 

" " 

" " 

Menekşe çiftliği Yarım Burgaz yolunda şarkan Me-
çayırlat·ı. nekşe çiftliği tarlası garben l\ördere 

şimalcn Çiftlik bahçesi cenubcn Hal. 
kalı hududu ile mahdut. 

" 

" 

" 
.. 

İstanbul yolund:ı şarkan Halkalı yo. 
ıu cenuben İstanbul yolu ile mahdut. 
Şarkan yol, garbcn kördere şimalen 
Menek§e çiftliği tarlası cenuben Me. 

Muhammen 
kilo 

35000 

13000 

5000 

•:fönUmU 

120 

40 

Muhammen 
bedeli 

U5 Lira 

65 Lira 

~5 Lira 

nekşe çiftl'ği çayırı ile mahdut. 
f h men kilosu ile muhammen bedeli yazılı 

\ liaünei maliyeye ait olup yukarda hudut ve evsa ı ile miktarı ve ?1~ am itibaren ve arttırma eksiltm~ kanunu 
~ 1'tenekşe çiftilği çayırı dem"kle maruf çay;rların o~lıırı 2!>.5.937 tarıhınden 
hukurnıeri daires:nde on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştJr. Bedeli ihale peşinen istifa edilmek üzere 
taıiplerfn 12•

6
.937 tarihine müsadi! cumartesi günü saat (10) da muhammen bedelinin yüz;de 7 buçuk depozitoı;ıle 

Se.kırköy MalmlidUrlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur (3151) 

" Semiz.otu 3000 '2 00 
" 

Sakız kabağı 10000 2 50 .. 
Ayşekadın f u\lye 10500 8 00 •• 
Çalı fuulye 9000 4 50 

" 
Kırmızı domateı 10000 .. 2 50 

lapan ak 3000 " 
3 25 

Patatea 10500 .. 5 00 

Kuru aojan 16000 .. 5 00 

Llhana 2000 .. 3 00 
Pırua 4000 " 3 25 
Bamya 8000 .. 8 00 
Domates salçu 500 

" lS 00 

YekWı 105000 

1 - ·Yukarda cins ve miktarları ile tahmini fiatları yazılı olan "14'' ka. 
lem yq Mbu 21 Haziran 937 tarihine raslıyan Pazartesi günil saat ı:; de 
kapalı arf uıullle ılınmak Uzere mUnakasaya llonulmuştur. 

2 - tıbu 1' kılım sebzenin muvakkat ı-.minatı "385" lira "50" kuruş olup 
ş1ttnam11l komlıyondın her gün parat:ız verilir. 

a - latekUlırln 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanz!m edecekleri 
kapata teklif mıktublarını en geç bt'lli gün ve uatten bir saat evveline kadar 
Kasımplf&da bulunan Komisyon &ıkanhğına makbuz mukabilinde vermele-
ri. "3228" 

Beher kilosuna tahmin edilen bedeli (10) kuruş olan (10000) kilo ıUt, 2~ 
Haziran 1937 tarihine raatlıyan Salı günü saat 14 de açık eksiltme uaulile alı. 
nacaktır. 

Muvakkat teminatı (73) lira olup ~artnamesi komisyondan her gUn para
sız olarak \'erilir. 

tstekli\crin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gUn ve 
saatte Kasımpqada bulunan komisyona mUracaatları. (3227) 



RADYO GRAMOFONLARINIZDA -•ı• 
EN SON ÇIKA 

A 
RADYO FON PICK-U P 

IÖNESİ KULLANJNIZ ! 
Pıck-Up için 5 plak çalar Gram~:_~n ':!~ kuv· 

Radyo ve GRAMOFON için husust ya pılan bu iğneler ıeıi gayet tabü verir. Bir ~ 5 de.fa kııl1anılır, 
Avrupa, İstanbul ve Ankara Radyolarında RADYOFON iğneleri kullanırlar. 
Perakende F. 100 adetlik kutusu her yer de 40. 200 adetlik kutusu 70 kuruştur. 

Türkiye Satış Deposu: NİHAT IŞIK Sirkeci Hami diye cad. N o. 3 7. 
Satış yerleri: AANKARA Şükrü Düngün Şenses Muzik Pazarı. İZMİR - Mustafa Sarı Gramofon Mağazasr. 

ZONGULDAK - Mobilyeci Rıza Akın, ADAPAZARI - Keramettin Barat. ••••i 
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~~VŞlEKlbn~nNIE 
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·- Tabletleri • Her eczanede arayımz. ı ~osta ~utusu 125!5 Hormobln J -· 

.............................. , 
Bu akşamdan ~tibaren 

TAKSiM Belediye bahçesl 

AÇILIYOR 
• 
1 

estekar anburA a ah ttin 
Bayanlar Okuyucular 

Süzan 
Jale 

Muazzez 
K. Melahat 

Ya§ar 
İbrahim 
Yahya 

Saz heyeti 

Necati Tokyay Keman 
Şefik Piyano 
Hasan Kanun 

' HMan Panço 
Şükrü Klarnet 
Nihat Ney 

Paraslio Kemençe 
Bayan LOTFIYE tara.fınClan milli oyunlar büyük sürpriz için 

!!~~~~~ masalarmızx temin ediniz. Tl: 43703 
--·-------

1 

Her akşam --~ •• 
Barb\yede E v Bahçesi 

Ça.ğlıyan saz heyetinin menılekette çok tanınmı! musiki sanatkar 

lan ve Bayan MUALLA nın 
.. iştirakiyle devam ediyor ... 

aynca: S. A TJ L LA yeni revüsünün fevkaladelikleri. 

1 

,,.. Kadıköyünden: Taşdelene-.. 

1 Her p~~ar sabahı .7 112 de_~ 9 .a k~dar OTOBÜS SERV1SLER1 var
dU'. Muracaat yerı: Kadıkoy, ıtfaıye karşısında 1 No. h d .. kk~ d 
Biletleri bir gün evvelinden alabilirsiniz. Telefon 602~~ ~· d~r. 

. gelme .1 liradır, 1 ıp 

1 ! Bay Jara li\zım olan j 1 

· PREZER-

i 1 

ıl 

VATiF )in 
En iyisi, en sağlamı ve en 

sıhbisi ancak ve ancak 

• 
Eczahanelerden daima bu 
isimle arayınız. Toptan Iş 
ecza deposunda bulunur • 

ıaatleridir. 

Her yerde arayınız 
155 birinci mükafat. 

Kiralık apartman 
Sultanahmette Kabasakalda. Utaiı

gaç sokak numara 13 Mümtn.z bey a
partımanı ikinci kat kiralıktır. Elek. 

1 

trik, havagazi, banyo, Terkos 'e deni. 
ze nezareti vardır. !stiyenlerın kapı. 
CIY.a müracaatları. (8761) 

~ ~ .~ 

---~- - - ----- - - . 

Sı..se.tu.: 

~..,. .. '"'· 
411'.r:.,., 'c.t'ı 

11 HAZİRAN-193~ 

HER.FİATCA HARİKULADE 

ço.CUK ve ERKEK.KUNOURALARI 

YERLİ MALLAR PAZARLAR! 

Şirketi Hayriyeden: 
Di KAT: 

Bo~aziçinin Karadenizden gelen en teMiz, en sıhhi havasile meşhur 
"Altmkum Plajı,, pa.zar gününden itib:ıren açdm!şlır. 
Köprüden hareket saatleri : 7,30 - 9,30 - 11,20 .. 13,30 • 14,30 

16,30 - 18,30 dur. 
~ltınkumdan dönüş saatleri: 16,40- 17,55 - 18,~,r; - 19,05 - 20,25 
dır. 
Altın.kum plajı Rumeli Kavağında sahil tenezzüh malialli ile 
civan mesire yerleri ve Sütlüce plajı Türkiye Cur.ı~~•~ycti va~an· 
daşlarma münhasır olmak üzere bilaistisna serbest bulunduğu 

• 
iŞ 

ilan olunur. 

adamlarına ve 
Mühim 

müesseselere 
fırsat 

Jslanbul Telefon Direktörlüğünde11: 
1937 - 1938 telefon rehberi bastırılmak üzeredir. Telefon rehberi 16000 

adet basılacak, abonelerimize dağrtılacak, memleketimizin büyük şehirlerile bütiiıl 
ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehberler can kuvvetli, eıl 
pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rehberi 

günün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, münderecatı!l' 

dan şehirler içinde ve ecnebi memleketleıde bulunanlar haberdar olacaklar. bil 

yüzden iliin veren zevat kendi ihtiyacına, mesleğine ve arzusuna göre istifade et' 

miş olacaktır. 

İşini, mesleğini, mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlığını her ' 

kese, her muhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehbed ne ilan veriniz· 

Pek yakında tab'ına başlana:ak rehbere ilan vermek ve ilan şartlarını Ô~ 
rcnmek üze_re ,Abonman Dairemize müracaat buyurunuz . . (3314t -


