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Emlrlnl k.abul etti 
(Yamı ! incide) 

Sene: 6 - Sayı: 1931 

ıngiltere HOkOmetı Almaiı elçisine teblig etti : 

''Vaziyet vahimd.ir, daha ziyade · 
vahimleştirmekten sakınınız!,, 
Almanya yeniden bir ha·dise çıkarmazsa 

Almeriga bombardımanının sulhü tehlikeye düşürmeden 

Kapanması ihtimali vardır, fakat ... 
-.................... Bu se/ er de Doyçland Almeriyaya gidiyor --·--

Cebelüttank, 1 (A. A.) Garp istikametinde yol almakta olan Doyçland 
zırhllsı, yolunu değiştirerek Almeriaya doğru ilerlem~ğe başlamıştır. 
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Ademi müdahale komisyonu azası biltiln 
devletlere olduğu gibi 

rkiyeye de 
et bildirildi ve 

fikri soruldu 
Loncdlra<dla 

--c . k.anaat 
"Almeriya bombardımanı beynelmilel ahlika • • 1'ransaııın en yeni Mrb gemılerh ..... Dünkork •• , 

açıkça bir taarruzdur. ,, . 1 Ingılız,. Fransız ve Alman 
Doyçland kruvazörünün bombardı. J varacağı her tarafta e~dışe ıle scnı. 

man edilmesi üzerine Almanyanın ini . luyor. Tulondan ,A.kdenıze hareket e

bir kararla İspanyanın Alıner:a !ima- den Fransız filosuna ne gibi bir tali-
11.JDJ topa tuttuğunu dün ikinci tabı. mat verildiği de henUz meçbuhli!r. 
mızla. bildirmigtik. Bugün gelen teıgrafları ve dün ikin. 

HAdisenin heyecanı, bütiln dünya. ci tabımızı aıaınıyan okuyucuların h!-

da devam ediyor ve vaziyetin nerej'e (IJetXJmı 6 ıncıda) 

ikinci Guernına 

Aım8riada taş 
üstünde taş kalmadı 
•iman filosunun bombardmanına 
uğrayan şehirden ahali kaçıyor 

· len ve yaralananla· 
rın sayısı bilinmiyor 

filoları Akdenizde 
Meçhul tahtelbahirler ticaret 
gemil~rini ballrmağa başladı 

Londra, 1 (A. A.) - lngılız ve Fran. nakliye gemisini torpillemiş, bilih&. --e mışsa da bu gemiye bir şey olmam~D
sız harb gemileri asi İspanya sahııte. saat 13,30 da, 110 yolcu ile hareket tır. 
rine nezaret etmiye devam etmekte- halinde bulunan Cuideda de Barcelo- Fransız filosu . 
dirler. na vapurW?u batırmıştır. Bu vapuruı Londra, 31 (A. A.) - Röyter ajan. 

Meçhul denizaltı gemisi? batması üzerine boğulanların mikl-ı"ı sına. bil~irlıdiğine göre, Fransız harb 
V l" nsiya 31 (A A } Milliyeti mühim sanılmaktadır. Vapur, Mar.sll. gemılerı Toulondan Akdenize dog·11 

a a • · · . - hareket etmi§l(:t'dir. 
meçhul bir denizal~ı g~mısi,_ Barsel0n yadan gelmekteydi. Rhone isminde~i Bayonn .. ·dan da birkaç harb gefdi. 
civarında Zorrora ısmındekı İspanyol petrol gemisi de hücuma maruz ri:al- sinin harekd ettiği bildirilmektedı ... 

S~~~:kiı Yeni radyo kanunu 
.~::!: v':~:~: Meclise verildi 

~::;;;;;;;;;;:;;:::::;;(;;;;Yaz;ısı :::;::7 
i==ncid:::='..e )::::; Bu kan u n da radyo a m at ö rl e r ini 

parazitten kurtaracak bir 
madde de var 

Telsiz kanun layihası encümenlerden 
geçmi§ ve son şeklini almıştır. 

mi olmak üzere Vekiller heyeti karan• 
na istinaden yapılacak talep üzerine 
bunları faaliyetten kaldırmağa veyahut 
sebep zail olduğu zaman iade edilmek 
üzere abcakları bir makbuz mukabilin
de muvakkaten hükumet emrine verme
ğe mecburdurlar. Bunların tesellüm e· 

.t""'"°"' bombardıman eden AıtiraZ Şer atrhlı.!t ... 

Layihaya göre herhangi neviden olur 
sa olsun telsiz tesisatı (harici antenler 
ve telsiz te!efon alıcı cihazları dahil) 
ve yedek aksamı aahipleri devletin ve 
askeri emniyet ve asayişin istilzam et
tiği hallerde ferdi rnıntakavi veya umu· (Devamı ı incide) 
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Akdenizin Cennet 
ve Cehennemi ••• 

Yazan: 
Akc!enizin ıarkı ile garbı arasında } 

\uhaf bir rekabet var. İspanyadaki da- 1 
hili harbin MontrCS konferansı tarkl 
Akdeni.Mt mubfm meseleyi tam ve müs 
bet bfr neticeye uJaıtırdığı ıün batladı 
ğını biliyoruz. Bu ıder de, gene şarki 
'.A.kdenizde Türkiye ile Fransamn Hatay 
W.vasmı haIJedcrelı: dünya sulbllne kar
JI olan saminıi taraftarlıklannı bir defa 
daha isbat ettikleri anda Akdeninn gar
bında sulann bir parça daha bulanma
larına ıahit oluyoruz. 

Dört ıtJn enel İtalyanlar, Mayorka 
adasılldald Palma timanmlda bet İtalyan 
gemisinin Vatanı tayyareleri tarafından 
bombardıman edildiğirti bUyük bir he
y~can ve asabiyetle ilan etmişlerdi. tki 
güooenberi de Almanya, ibiza limanına 
yakin bir noktada son sistem Alman ge
milerinden Doyçlandm bombaı\imıan e
dilmesinden uabileJmiJ bulunuyor. 

Bombardkman edenler gene Valans 
tayyareleri.. 

İtalyanlar hadiseyi, annüusal ademi 
müdahale komitesinde, Londradaki se
firleri Qr;u:~di vasıtaıile protesto ettiler 
ve timdi(~ ilerisine gitmediler. Fakat 
~lmaııl;\r ç9k garip ve ~rkeı bir hare
ket yaptılar. "Arsıulusal bir vazife ya· 
parke.n tecavüZc uiradıklahni,. 14dia et
tiler ve Admiral Şer harp kıuvazörüne 
oört mu'hrip katarak Almeriyaya sev
kettifer. Bu filo Almeriya limanma altı 
mil yaklapnca ölilra makinelerini i1let
meğc balladı, 200 mermi savurdu; tari
hi mabetleri yıktı, mektepleri yaktı. A
radan on ıekiz saat geçtiği halde mahal 
li idar~ ölen çocuklann, ki:iınlann ve 
sivil ahctlinin ea}'IIJnı teabit edcmemiı 
bulunuyor. Zira ıokaklan, meydanlan, 
mektep, mab~t ve hastane enkumı dol
ôuran masum cesetler •yılmakta bitiri
lemiyot'. 

Bt.f Uıij! '!ftdiren ilk ulgraflar ta
fanb'ü?i 1flln ls'ğleden sonra gelmiıti ve 
akpm saat dokuza kadar ajansın verdi· 
ği her telgraf en ııikbin olanlarda bile 
hidisen\n ar11uluaal buhranı en had dev 
resin: pk!qtıracağı kanaatini uyandır

m:ştı. BilhUN, iki harp kruvazörü ile 
on dört do.rpido ve yedi denizaltı cimi
ainden mürekkep bir filonun Alman su
larından hareket ettiğini, bu filonun 
garbi Akdeniz.deki Alman filosunu tak
viye edeccğilli bildiren telcrafın akabin
tde Tulon limanından da büyük bir 
iı'rann• ftlosunun meçhUl bir temte 

~oğru uzalda1ması Almanyaya dumanlı 
!ıavada · istediği gibi kurtluk etmek im· 
~nı verilmiyeccği zannını pek hüh o
larak uyahdırmıştı. 

Hele yine o anda Almanya Had>iye 
nazın 11arepl Blomberg'in huzurlyle 
İtalyan donanmasının Napolide büyUk 
bir deniz nümayiti yapmağa hazırlan • 
makta olması ve bu nümayifin Spithe. 

ad'ta ıöze vura~ İngiliz kuvvetleri 
satve~e tehditkir bir mukabele şek • 
lindc; tdair edildiği hatırlanınca, Ak • 
Cieniz Jneselclerindc Almanya ile bir • 

· tikte hareket etmek karannı verdiği ri. 

vayet edilen İtalyanın da muhtemel bir 
~tmari. - F.ransız donanma kartılat • 
masına Almanya lehinde fiili bir mü • 
dahelede bulunabileceği düşünülmüt-

1'U. Dünyanın her tarafından da te -
ı-.ıı haberler gelmeğe batlamıftı. 

Veihuıl vaziyet pek tehlikeli bir hal 
almqtı. Acaba İngiltere ne yapacak • 
tı? Akdenizde bir Fransız - Alman 
çarprımaıı oluna ve bu çarpışmıya 

İtaly~ aeyirel kalına Atman donanma -
amın dört dakikada denizin dibini boy. 
Jayacatı muhakkaktı. Fakat balya, 
'.Almanyayı tniizabtret edene itin ıek • 
1i bir parçacık değiıivermez miydi? Bu 
takdi!de çarpıpnayı mtiapet netice -
ye götürecek initiativlerin laepıi lngU • 
terenin elhıde toplanıyordu. İngiltere 
yıthr4',anberi beklenen ve mevcut addedi 
len harbin baglamasını istiyecek miy • 

di?. 
İngiltere iıtene Alman ıulanndan 

kalkan yeni filonun Akdenize girmesi • 
ne mJrri olamaz mıydı? 

Bir taraftan da Almanyanm yaptığı 
harekette hakb olup olmadığı dü1llnO
l\\70rdu. Almanya arsıulusal bit' vazife 

Ntzamettln Nazi/ 
görürken tecavüze uft'adığını iddia e • 
diyordu. Acaba bu doğru muydu? 
Şüphem doğru deii14L 
Zim; 
1 - A1man gemiıi Almanyanın vazi. 

fe aldığı bir noktada taarruza uğrama-
J ştır. ,,. ' 

2 - Valanı tayyarelerinin Alman 
cemili taralından tahrik edilmeden te • 
cavilZ ettiklerini isbat eden tek vesika 
ve delil mevcut değildir. 

3 - Balcar adalanrun kontrolü Fran 
uya •erilmittir. Ve ihtiyaçlannı Ce • 
nyir kryılllTından temin etmesı lazım • 
gelen Alma9 genıiainin İbiza sularında 
bulunması norma! bir vaziyet addcdile
memektedir . , 

4 - Alman gemiıi lbiza limanında 
bulunmak müsaadesini de aramış veya• 
alnut delildir. 

Binaenaleyh arsıulusal bir vazife ya
parken taarruza uğradığını iddia eden 
Almanya bunu isbat edebilecek vazi· 
ziyette ldeğildir. 

Haydi diyelim ki Alman gemisi haki
katen böyle bir vaziyette taarruza ut
radı. Böyle mi yapması lbımgetirdi? 

önümüzde birçok misaller var, fara-
n; 

- lngiliz muhribi Hunter de Valans 
Jimanmda meçhUt bir taiıı,ruza uğradı. 
Onda da bir hayli 1nıiliz öldü ve bir 
haylıu da yaralandı. lnıiltere bir filo 
cönderip herhangi bir tchri bombardı
man edemez miydi? 

Z - lbdrltfeki Fransız ıefaretine a
lt tanue handa bir taamua uğradı, 
içindeki psetecl Ye diplomatlardan ya
ralananlar ft Blealer oldu. Fransa bir 
han fi10lu a'dderlp herbanci bir ıehri 
bombmllman eclemu miydi? 

Bu 4ft erinde to kul· 
ıaa,~B• 

terinin Alvolaiı AtmD ıemilerinin ..ı. 
volan kadar korkunç mu delildir? 

Gerek Fransa ıerek tnciltere battı 
ıon defa İtalya bile milmasil bldiselerde 
hep sinirlerine bakim olmaımr bilmiı
lerdir. Kaldı 1d ''mukabele b~,i 

mazur ıöaterecek ban formaliteler var
l:!ır ki Almanya bunların hiçbirini de 
yapmamııtır. Fvaza : 

1 - Tayyareleri kendi ce:nııının 
tahrik etmediliDi isbat etmek. 

2 - Valanı hiilnunetinden tarziye 
aramak, 

3 - Tarziye verilmediği tak~e 
mukabele bilmiall tehdidinde bulun· 
mak. 

4 - Buna rağmen tarziye alaınay~n
ca ıehrt bombardıman etmezden enel 
karaya bir mUkllemecl ıönderlp ıehrin 
bombardıtnan edileceğini resmen bildir 
melr ve kumandanla valiye ıivil aha
linin ve bilhassa çocuklann kadınlann 
uıaklattınlması için bir mühlet veril
diğini tebliğ etmek, 

Eğer böyle her aklına esen dev1et 
ıu tehri veya bu ıehri bombar'::hmana 
kalkacak olursa halimiz nice olur? 

Gelelim diğer bir noktaya: 
Mademki taarruz Valansdan geldi, 

neden Valans bombardıman edilmiyor 
da Atmeriya bombardıman ediliyor? Bu 
da dikkate değerli bir noktadır. Ve in
san biliihtiyar §Öyle düşünüyor: 

1 - Almeriya Cebelüttanka en yakın 
olan mepı.ı hükumet limanıdır. 

2 - A!meriya Fasın tam karıııında
dır. A!man faaliyetine sahne ola~ saha· 
yı milşahede altında bulundurabilecek 
en mühim mevkidir. 

3 - Almeriya Gırnata ıehrini cenup
tan aarabitecck bir meıru hük<imet ta
arruzuna istinat noktası olabilir. Bura· 
daki müstahkem mevki Frankoculann 
elind~ki Mataıayı !daima tehdit altında 
bulundurmaktadır. 

Binaenaleyh Almanya savurduğu 200 
obüsü. kendi hayıiyetinin intikamını al
maktan ziyade Frankoculara en çok ya
rayacak bir tekilde kullannuttJr c!enebi
lir. Bu bakımdan Almeriya bombardı
manı Almanya - Franko ittifakının 

tam bir a~ert tezahürü ve fiili bir mil• 
dahale manaama alınabilir. 

Bu tehlikeli jeıti balya ile Almanya-

y eni radyo kanunu 
Meclise verildi 

(B<ı§ tarafı ı incide) 

dildiği hal ve heyetinde iadesi muktazi 
olup aksi takdirde tazmin edilir. 

Nafia vekiletince kendilerine ulihi
yet verilmiı olan memurlar, Türkiye 

dahilinde bulunan Türk veya ecneblere 
ait bilQmum telsiz tesis.atın teknik ve 

işletme cihetlerini her zaman tetkik ve 
kotrot edebilirler. 

Alıcı tesisata 'ruhsat almak için ma· 
halli posta telgraf ve telefon idaresine 

yazile müracaatte bulunlacaktır. Bu 

ruhsat anten tesisi iznini de ihtiv'I eder. 
Memleket dahilinde ikametleri bir ayı 
'eçmiyen ecnebi seyyahlann oto'!lobil?e 
rinde telıiz telefon alıcı cihazı için ruh
ut almafa lüzum yoktur. Reaksiyon 

iş başında 
üç kaza 

Bir amele Uldil, iki 
amele )'aralandı 

KaragUmrükte Bektaşi eokağmda 

oturan Orhan dün Ayvanaarayda 
Yahyanın ıııakarna fabrikasında çalı. 

şırken sol elini makineye kaptırmıf, ı 
parmaklan kesilmiştir. 

Şirkctihayriyenin fabrikasında ta
mirde bulunan araba vapuruna alt 
demir bir lcapağı amele Salihacldin 
sırtında taşırken düşmüş, ayağından 

ağır surette yaralanmış, Balat musevi 
hastanesin.:? kaldınlmıştır. 

Atatürk köprüsü inşaat mah:ıllin

de çalıp.n Kasımpaşalı 26 Y&.flnda 
Emıııllah dün motörle ağaç keserken 

mçnyan bir ağaç parçası bqma iaa. 
bet etmiş, Emrullah ağır surette ya
ralanarak Balat :Musevt hastaneıtne 
kaldınlmıştır. 

Err ... uJah bir saat sonra. ölm.Uettlr. 

Xilçtlk Parmakkaprda oturan ve 11-
tikW caddesinde Ebprea fototraflıa • 
neli ahlbi Mehmet Tahir dün cece 

Beyoğlu poliı merkezine baıvurmuı. 

Melek ainemaaı sokağında Artimiaya • 
mn apartımanında Ohanea, Mannl ZL 
harya ile poker oynarken hile ile ~O li
rasının alındığını iddia etmittir. 

Zabıta memurlan bu iddia O.Zerine 
ev sahibi ite oyuncuları yakalanııttır. 

Inglltereden dUnen 
Sovyet harp .ıemls~ 

Riga, 1 (A. A.) - Spithead deıuz 
geçit resminden dönmekte olan Sov. 
1et kruvazörü, dün Riga cinnnda 1.L 
epaya limanına gelmiftlr. Bu, Sc•vy~t 
harb gem'Jerinin Letonyaya yaptığı 
ilk ziyarettir. 

Almayadakl Japon kruvazirll 

devresi an~ iirerin~ 1"tr eden alıcı 
cihazların kullanılması memnudL?r. 

Parazite karşı 
Bu lranunun meriyeıe ch'dlti tanhte 

mevcut veya bu tarihten sonr• faaliye· 
te konulacak gerek doğrudan dc-fruya 
ve gerek hatlar veya mecralar vasıtasile 
telı:z alıcılarından karıııklıklar mucip 
ihtizazat neşreden elektrik veya makine 
tesisat sahipleri veya it1etenled bu ka 
ıısıklıkları izale ve bu mümkün olma
clıİı takdirde azaltmak tÇin icap eden 
tertibatı almakla mükellef tutula('aklar-, 
dır. 

Bu kanunun meriycte g:rd'ği tarihte 
mevcut b;lumum telsiz tesisatı v~ c:haz 
lann uhlpleri bir ay içinde ruhsatname 
•lmağa mc·burdurh:r. 

Atatürk 
Erdün Eminnı 

kabul etti 
Ankara, 3 1 - Re:sicumhur 

Atatürk, bugün Şarki Erdün Emiri 
Altes Abdullahı kabul etmiştir. Bu. 
kabul esnasında, hariciye vekaleti 
vekili de hazır bulunmuştur. 

Reisicumhur Atatürk. Altes Ab. 
dullaha Arıkarapalaıta ziyaretini ia
de eylemiıtir. 

Emlrln ziyaretleri 
Ankara, 31 ( A.A.) - Bugün 

Ankaraya gelen Şarki Erdün Emiri 
Altes Abdullah saat 11,30 da harici-
ye vekil vekili Saraçoğlu Şükrüyü 
ve saat 1 2 de 8. M. Meclisi reisi Ab. 
dülhalik Rendayı ziyaret etmif ve 
12,30 ve 12,45 te bu ziy_aretler iade 
edilmiştir. 

Sovare 
Ankara 1 - Miaafirimiz ferefi. 

ne Ankarapalas salonlarında verilen 
ıuvare çok gü:tel oldu. Baıvekil, Ve. 
killer, kordiplotnasiye mensup zevat 
ve gazeteciler suvarede bulunuyor· 
lardı. 

Bir müddet eonra Atatürk alkıt· 
lar arasında suvareyi ıereflendirdi 
ve geç vakte kadar ıuvarede hazır 
bulundu. 

Çalınan bir top 
kum aşın hırsızları 
Birkaç gün evvel Karaköyde Motola 

kumaı mağazasından otuz ınetreye ya

kın bir top kumaı eırarengiz bir ıuret
te çahnmı§tı. Emniyet ikinci ıube üçün
cü k111m memurları tarafından yapılan 
ıılcı takibat neticesinde kumap çalan
ların meıhur sabıkalılardan terzi Recep 
fie Zeki olduğu anlaptnııt, ikisi de tutul 

muıtur. Kumaıın on metresi Şükril, U
çer buçuk metreleri Rahmi ve Jo:j. ıeri 
kalan kısmı da Raif isıninde birisinde 
bulunmuttur. 

& 

iki kUçDk hırsız 
Kaaımpaıada oturan 13 yaşında Hür 

müz ile ayni mahallede oturan 11 ya -

ata"ata dlıit - .... 
Briand 

S ORbONNE'da Arlstide Briand. 
ın ucğumunun 75 inci yıldönil· 

mü ihtilalle kuUulanmış. Bu ıbtıf al~ 
aulhu aevc:ı bütün insanlar gonüldeO 
iştirak etm!~lerdir. Aristide Brıandl 
yalnız Fransa'nın bir devlet a.., 
olmakla kalmadı, bütün dünyaya; bit.: 
olmazsa bUtün Avrupa'ya qlh fıkr .•• ı 
kabul etti.'"meğe c:alıttı. Milletler C e· 
miyeti'ne rnun kadar inanan olmadı, 
yani hiç kımse o fikri Bria:-d kadar 
ka vrıyamadı. 

Sağlığmtla çok hücuma uğradı: on 
defadan fazla başvekilliğe getirıldı, 
fakat hiç bir zaman rahat bırakılTT"a· 
dı ve her ceferinde kıyasıya bu diı'J

manlıkla ıfüşUrüldü. Gerek memlekf'. 
tinde. ge~k öteki memleketlerdf' l:Jır. 
bl iatiyenler, insan oğlunun kan dök· 
mek huyurdan kurtulamıyacağını söy. 

liyenler o:ıun aleyhinde idiler. Fakat 
o hücumla!'& da, küfürlere de, alayla
ra ia aldmnıyarak bir din gibi imnn 
ettiji ıulh11 yaymağa çalıştı. Son 
mağlubiyetine kadar ... Cumhur reisli

ğine namı.edlijini koyup kazanama. 
yınca küstü çekildi ve biraz sonra öl. 
dU. Kafunıdaki fikirleri tahakkuk 
ettirebilmek için memleketinin Ptl 

yüksek. entrikac:larınm taarruzur;

dan olspetıım masun mevkiinc geçme. 
ğe ihtiyacı vardı. Cumhur reisi ola
madı, kötü realiteler onu mağ!ab etti. 

Fakat Br!and büsbütün boşuna <:&. 
lıtmamıştı: ondan evvel birtakım kı. 
tablarda ve Wilaon'un kafumda asil 
bir iştiyak olmaktan ileri geçemıyen 
Milletler Cemiyeti fikri pir haylı ılP:--: 
ledi ve mileesese bira• daha kuvvet 
buldu. 

Millet'er Cemiyeti ile a!ay etmek. 
zaaflarını. ta kurulduğu gUJıden wi 
uğradığı ınağlObiyetleri saymak ko
lay işlerdendir; ucuzca zeki ve haki. 
katbin gözükmeğl seven kimseler b1l 
hususta bir, bir fınatı kaçırmamışlar
drr. Asıl gUc; ve lazım olan fjey ora 
inanmak. linun lçin çalışmaı'rm. o.ı .. 
lnanmak.,,basan oğlunun kadere esıı-

olmadığını. mayasında yalnız menfa
at, öfke, kin ihtirastan değil, feda. 
karlık kabıliyeti, muhabbet. merha. 
met de buıunduğunu ıöyJemektir. Mil. 

Jetler Cemi;-eti'ne inanmak, insan oğ
lunun kend· kendini apbileceğıne, b'r 
gOn en ytllu.ek ideallerine erebile<'eği. • ne inanm.ıktır. Briand bunu anh:mış 
ve bunu anlatmak istemişti. Bunda 

muvaffak oldu ve bunwı için adı sul
hu seven s.damlann gönlilne bir aziz 
adı gibi nakşoldu. 

Nunıllah AT> C 

Tımarhane efnayPll 
tahkikatı 

Bakırköy timarhaneıinde vukua ge • 
len cinayetin eıran et'an çCSzUlcmcmit
tir. 

Gerek Adliyece, gerek Bakırköy jan. 
darına Kumandanlıiınca yapılan tetki
kat ve tahkikatta tabancanın ne suretle 
deli HUaeyinin eline ccçtili tcsbit cdi. 
Jememiıtir. 

Kiel, 1 (A. A.) - Bir haftadDr.~ 
ri burada bulunan Japon Ashig:ıra. 

kruvazörü, dün öğledc·n sonra J:tp<l·•· 
yaya dönmek üzere hareket etmi~th. 

Yugoslav Harbiye 
Nazırı Viyan.ada 
Viyana, 1 (A.A.) -Yugoslav· 

ya harbiye nazırı general Mariç 
Pragclan buraya gelmiştir. General 
Mariç'in Yiyanayı ziyaretinin hU8U
si mahiyette olduğu söylenmekte
dir. 

tında Mahmure isminde iki kız dün 
Mahnıutpapyı ıitmitler ve oradan bir 
dükkandan ilci liatik top ile bir çift iı •

1 karpin çalmıtJanbr. 
Küçüle hırsızlar kaçarlarken tutul - ı 

Maktulün ıon günlerde mühim bir 
mebllğ tutan bir mirasa kondutu an • 
laplmı§tır. Oımatı Ratip ölmeden bir 
gün evve tanıdıklanna uğrunda katil 
oldulu Yahudi kırmdan bahsetmiş, 81. 
düğü zaman da cebinden Elzarun rea • 
mi çıkmııtır. 

nın müştereken ademi mt:ıdahale komi 
tesinden çekilmeleri takip etmit bulu
nuyor. 

Artık tavazzuh etmesini bekliyeceği
miz cihet veya hidiselerin cevap verme j 
sine intizar edeceğimiz sual ıudur: 1 

Acaba bu iki devletin arsıulusal ade
mi müdahale komitesinden eçlcilmeleri 1 
her ikisinin mü1tereken ve açıkça lı· 
panya itlerine MUDAHALE etmeleri-

nin baıtancıcı olacak ımdır. Şimdi Akde 
niz prkııtlaki ahenk, ıulb ve emniyetle 
bir cennete ve garbındaki endi1eler. kin
ler, ihtiraslar, provocationıar ve tehdit· 
lerlc de bir cehenneme benzemektedir. 

N"ıumettin NAZiF 

muılardır. f 

Elmaslar 
1~ LA Y Ue TWb bir sUn tea&dUf ettikleri 
l.J 12 ıenc; kıza elma daj'ıltııar'· Bunlardtln 
bir kıamma Ully çiller çiller eıma nrmltt!. 
Kız kardefl TUlly ı.e teker teker daJllmı, 
ve seriye bltlca~ el!U kalllllflı. çtıııkU Tu. 
lly arkadqJarmd,an uc:o.ae eımaıarm yedide 
Uc;Un'.1, öteki UdllDe de bette birini ftl'llliıJtL 
Fakat ..-Juıdalf ,Aytn ODcfu OD bir elma kap 

iDii n ldmel IJdJ'9 IDdlrllmlftl. 
U111 da bildi tarafmdaD dllrt ima etm .. 

ıarm yanmıu vermlf ve befblclJ'8 altmcı el 
mayı hedlye etnılftl. 
Stızannm hl98eSIDe dOrt elma dutmllt ve 

UUya da d6rt elma kalm11tı. 
ütly ile TW&)'da BJr önce lw; elma .,~ 
811 me .. ıe mUW&Uıdır. Dotnı halledenler 

den 4 kJılye muhtelit hediyeler •erllecekUr. 
Cevaplarm 7 haziran tariblne kadar (Arap 
Saçı> tpreUle ı!Snderilmlf olmuı lbımdır. 
Haı ı•kllni sens o tarlhll ıuetede bul&c:aJlııo 
aauz. 

Bir taksim 
itte x işaretlerinin ifade etUtt rakamları 

101 010 101 271 =822131 
Bu ....ıeyt dolnJ balledenler fWl)ardlrf: 
ı - Hqdarpap u..a a /8 ..,., R. ...a. 

2 - Catalnllu Kollafenert llOkü No. 4 tJ. 
ban, 8 - KarqtımrWc belediye blDa " .,..,. 
si ta:ı.11 tubeal odacmı )(. Celt.J Oqtdn, 
4 - Sunatya Narltkapı caddal l50 Ho.ır be
nede Sema Sezttn. 
MUkatatıannı matbaamıza utrayarak ala 

blllrler. 
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~~: 
Kız ve sır Duıa-
mıyan za"allı 
mClte.ebDIS 

dellkanl•b. ..d 
Küçük bir kasabaınJZda ır ~~. 

ı.. H k yavaf yuru-
aet oturdum. er es Yalnız bir 
tor; yavaı kmuldanıyor. .. ··k 
ılelikanlı var ki topuklarını au:ıd -
lemeden admılannı atJYor, ~~ tel -
le d d

.. b. . . .. rinde sura e 
r e uz ır çızgı u~e.. el'. Beli' 

..o; .. Y" .. de duıunc ı. ı 
J uruyÇ>r. uzu b. y hesap-
iti bir feY düıüniiyor. ır §e 

lıyor. k b' 
Hemen içimden ona ar§t ır 

ıernpati uyandırdı: d 
K. d' bu? _ diye ıor um. 

- ım ır "ld") - Ha haaa ..• - diye gu ~ er': 
.t· eli be 'b. ni•~nmit de begcndı· 
..,.ım y gı ı .,.,-----. 1 k k .. 
niz, değil mi? .• Kırk lı~~ 1 l k obtum, 
ütülü pantalon, kolalı gom e 'k oya- ı 
lı ayakkabı, taraJU111f aaFçlakr' . o~d':. 
lası yağsız fötr ppka.. a ?t ıyı aı· 
]eden bir kız ,,nyor da vermıyorlar. 

_ Allah Allah .. Y akı,ıklı deli
lCanlı halbuki .. Ne olmu§? Bir ahlak· 
aızlığı mı ititilmiı? 

~u ,,okağm lıalinr bakınız ... 

lstanbul konuşuyor! 
_ Hayır ... Nemize lan~ 1 iki e· 

limiz yanımıza gelecek. lftıra atmı
yalmı ... Ahlakı h_.~su.sunda fena bir 
rivayet çıkmıı degıldır ... Y alnrz .. 

_ Be§ parasız bir şey galiba .. 
j\nasmdan altıncıkları sızdırıyor .. 
Ne iı, ne güç ... Düıündüğü hep şık · 
JıkL. 

_ Yok .. Öylesi de deği1.. Bu 
l>ay Hamza. bir tuğla, kiremit, testi, 
~mlek imalathanesinin sahibidir. 
~ma, beylik etse ya .• Hayır .. Bütün 
a\in. paçalar. kollar sıvalı, sırtında 
kötü bir gömlek, çamur içindedir. 
İti bitti miydi yıkanır, böyle süsle· 
nir, püs!enir ..• Onun için kendisine 
iyi aileden kız vermezler ... 

Bu zihniyete §8ftmı : 
- Yahu!. dedim . anlattığınız 

ftZİyet ayıplanac:ak cinsten değildir. 
Bilakis takdir olunacak bir haldir. 
Demek ki delikanlı hem müteıebbis, 

·~--==m sanatkar. Dört eliyle itine .aanl
nu,. Bundan all c:Jamadi hımgi aile 
bulahilirL. Amerikada. Avrupada 
milyarder çocuktan bile, ömürleri· 
nin kaç senesini. aırtlannda bir iş~i 
gömleği olarak geçirirler, bilir misi
niz? Ta ki, işi benimsesinler .. . 

Beni dinliyenler: 
- Hal Öyledir! Hal Ha!· dedi

ler; fakat dinledikleri bir kulakların· 
aan girdi, bir kulaklarından çıktı: 
anladım ... 

• • • 
Bay Hamza artık büsbütün dik

katimi celbetti. Deniz kenanndaki 
imalathanesinin yanından geçerken 
durdum, kapıdan baktım. Güler yüz 
Je ve pek terbiyeli bir tavırla: 

- Bir şey mi istiyorsunJz efen· 

dim?. dedi. 
_Hayır, bayım ... Fakat burası 

bir fabrika imiı diye duydum da ali. 
kadar oldum. 

_ Arzu buyurursanız gezdire-

yim. 
· - T ctekkür ederim. 

En baait tekilde tuğla, testi, ki
remit, çömlek yapılıyor. Fak~t ~u: 
nun basiti bile, HayYamın şn~lennı 
liatırlatacak kadar şairane ... Bır a· 
yuç çamurun döne döne ıekıller ~h
ır. insan parmağının bir doku~~~~Y
Je biçimden biçime giri§i hem ?utun· 
Clürücü, hem göz alıcı.. Testi ~.:ıpı· 
lan yerlere yolunuz düferse çıgnc
)'ip geçmeyin sakın .. Muhak~a~ ge
zin, gürün.. Pek beğenectksınız .. · 

Mal 1ah1hi izahat verdi: iki ar· 
1iadqn1J§lar. Batka birinin ( *"' *) ı 
:vilAyetindcki imalathanesir.de usta 
olarak çalqıyormuş. Fakat bu civar· 
Cla. toprağın pek müsait olduğunu 
ve piyasa ihtiya,ç hissettirdiı?i için 
Jabrika yapılmadığını görerek teşcb· 
&üs e!miıler. Ufacıktan ba~lı.mı~· 
lar. 

- Şimdi ayda üç he§ yüz liralık 
JCazancunız var. Bu kadar çallftığı· 
nuz halde, gene piyasanın ihtiyacını 
temin edemiyoruz. Sipariıler bekli-
yor. Hatta l:dzirn hir uıtamız bile 
anati bizden öğrendi, aynldı, civar· 
da hir fabrika açtı. Ama, rakip de-

( VA·Ntl) 
(Deoamı .ı ancade) 

... 
Ciball kapısından Uskiiplü 
camline doğru bir gezinti ••• 

Bir karış temiz yeri olmıyan yollar - Eyilp • Onkapanı caddel 
kebiri ki şolUr, kullandığı otomobil kendi mah ise bu c~ddede 

ınOşterl taşımıyor ••• - SUprUntU, pis koku, zlyasızhk ve 
susuzluk ... Buna rağmen ev kiraları ate; pahası ••• 

Fatih _ Edimekapı caddesinde k.ı. 
elim Aapar sahrmcı yanından Odalar 
camiine doğru inen dar bir yol vardır 
ki buradan Fenere kayıp Unkapanı -
~b ''Caddei kebir" i tarikiyle Ci. 
baliye ulqtmız mı kendinizi gimai.i 
Hindistanın metruk kötelerinde ve İpi 
fakirinin diyarında farzedebilirsiniz. 
K•NPl.im..JAD,P'~~~! QbaliJ"''"' 

pısmdan geçJnce, ilçe ayrılan yol in. 
sanı burada Uç süprüntü istasyonu 
varmış vehmine dUtUrUyor. Tütün de
polarnıa. giden bozuk kaldırımlı yo. 
kuşun eksil• taılarmdan kalan çukuı·
lar hep gülire ve pialikle doldurulmu~ 
tur. Duvarına "Sifrikoz sokağı,, yazı. 
lı bir levha konınUI olan tahini boy-ıJı 
büyücek bir ahf&b eve sırtınızı döni.ip 
Cibali surunun bOyunca uzanan yol ( : ) 
bakımsız bir çiftliğin çöplUğüne ben
ziyor. Burada keçil~r otluyor, kcdil~r 
dolaşıyor ve köpekler kemik kavg:\sı 
yapıyor. 

Sol kolda bir eczane var ki, bilifii. 
~de evin kapısında da bir doktor ta
beli~n göu vuruyor. Ne Yazık ... Dolt. 
tor evinde oJA)'dJ ve eczacıyı bulaba
seydim, kimbilir bu iki fen adamı su 
bakımaızlıktaD bana ne acı acı gikii. 
yet edeceklerdL . 

Yürüdüm. Çok hafif bir rüzgirın 
bile tozları hortum hortum savurdu. 
ğu bir dirvtcten odun iskeleai sokağı· 
na l&pbm. sunıuma boğucu bir k"
ku wrdu: 

Jo\ı:.:u:. ı -vuuu· 
Mendilimi çıkarıp burnuma daya· 

dım. Surlardııki eski bir bUrc hara.t-e. 
sine ait tq yıpılan arasında bir yı · 
ğın pislik ''ardı· Herhalde bu yığının 
içinde bir de hayvan lqi olacak+.ı. 
BUrc hara~esine biti§ik yüksek bire. 
vin ikinci katındaki iki pencere ara. 
smda sallanan bir mukavva parçası 
gözilıne ilif1nce güldüm. Siz olun d.t 
gülmeyin ... Bu mukavvanın üstilndc 
şu iki kelime yazılıydı: 

"Kirahk odalar.,, 
- Kf m geUr de, burada bu pis ko

kular. toz ,.e duman hortumları a·a. 
sın da oda tutar? - diye homurdan. 

dim. -
Ve bir taraftan bu evin ıahiblııf 

veya 8ahibesine ~cıdım. Zi~a gtb'.el.~e t 
bir evi var ve evıne k&rtJ ıçlmde ao. 
ğan ısya.n hiç de kendi kabahati. de. 
ğil. Dört ci1pçü bir aaatte bu evı ~e 
civarını bu mel'un kokudan halas 

edemez mı? 
Düşündüm: 
_Acaba bu mahallede oturanlar•n 

bu halden bir tiklyetleri yok mu? 
· Ve hemen odun iskeleBi sokağmd;ı 
ki yedi numaralı evin kapısını çaldım : · 

Pencereden biri genççe, biri bir 

Yazan : Haberci 

CilJ11lideki sururı burçf arındu~ birindı• 11i.& lrolmlar neşrl!dcn 
mü:.alırrıfat arwıuu/11 otlıyarı lwçilr.r .... 

hayli yaşlı scksenllk • iki kadın ~n- dilince ağlıyacak kadar derin bir a. 
fası uzandı ve büyük bir istical \ie zap 1tıyuyorlnrdı ha ... Tamv.ı, mühım 
baş örtülerini düzelten bu iki bayana bir şıkayetci yakaladık.,, · 

sordum: 1 Fakat o anda bUytik bir hayal kı. 
- MahaJlenizdcn bir şikayetini~ rıkhğına t·ğradım . Zıra yaşlı kadır .. n 

yok mu? 1 bınçkmkl.ırı artarken tar.c h:.tıın 
Yar:lı kadın ağlamıya başladı. O gillürns iyerek dedi ki ; . 

- Onun derdine deva bulamazsın,z. 
İki gün evvel kocası öldü de ... 

anda bcyn:mdcn şimşek süratiyl~ ~u 
fikir geçti : 

.. Dcmel< ki m:ı.haJlelcrindcn bah;;c-

Dikkat ! 

- Bay:ı:ı ... - dedim - AllP lı ba,. ~a 
bir derd göstermesin, Bemm sord ı. 

' ğum0bu değil. Mahallenizi pek "•ıı 
gördüm. Bundan bir şikiy.!liniz y k -------Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün şikayet 
lerinizi, yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve aateneniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mız ayağmıza kadar gelip aöy
le<liklerinizi inceliyecek, ,ikiyet . 
lerinize veya temennilerinize ga
ze&e-uiz tercüman olacaktır. l I 

mu ? 

O zama.1 ikisi bir4en: 
- Aaa ... • dediler • malı!illemi7.Cl,..tı 

ne şikayetimiz.. olat'ak, ko~u1atımiz. 
dan m"mnunuz. Bal gibi gtçinip gıJi. 
yonız. 

- Ya sokaklahn bu pis1iği. Şu pis 
koku ? 

- Bızim burnumuza geJmiyor ... Ne 
resi kokuyor ki ? 

Belediye ıle gar.et.eci arasındaki ~u 
kiiçük ma~la galebe belediyede ka,. 

HABERCi 
( Dmımı 4 il.ncflde) 

3 

CUMHURIYET'te: 

Halay ı,ının hallı, 
tnAnlltın zafer:dlr t 

14 .. ransız - 'fUrk dostluğuntı bu çetin 
imtihandan muvaffakıyetle ve hatta 
kazançla geçmiş bulunması bqJıbaıı· 
na ~ir 11ulh zaferi sayılmağa değer. 
Hatay daVj8tnda TUrkiyer.in buaı.uıi 

hiçbir fikir ve maksadı olmadığı ifte 
bütün an'anesıle anlqılmıg buluııu

yor. istiklali kabul olunan Hatay UJ. 
kesi TUrklyeye ilhak edilmiı değildir, 
belki onun devlet rabıtası Suriye i'e· 
dir. Bu noktalarda bizim itiraz ettiği. 
mlz hiçbir cihet olmamasma dikkat o • 
Junmasını rica ederiz. Mesele Hatay. 
daki Türk büyük ekseriyetinin milli 
Yicdanında rapatsız edilmemesi mese
lesiydi. O temJn olunduktan llODra biz 
oekillere ebemmiyet vermekten uzak 
kalmakta hiçbir beis görmeyiz vo 
ıönnUyoruz. 

· Şimdi vıµ-ılan güzel neticenin gönül
lere f erahbk veren Bilklinu içinde ade. 
ta tüylerimiz ürpererek daha iyi ha
tırlıyoruz ki, dava çetin ıafbalar ge. 
tirdi. Bir çarpı§lDayı önünden kaçıl. 

maz zarur~t halinde gösteren ciddi ve 
ağır d~kikalar yaşadığımız günler ol. 
du. Her taraftan göı!ıterilen hUsnilni· 
yetlerle bertaraf cdilebilmlg olan bu 
f el!ketlerc1en sonra elde edilen sulh 
neticesini işte bundan dolayı bilhas&a 

bir zafer, hem de büyük bir zafer ıa· 
yıyoruz. Y :ınbı anla.şılmaam: Bu za. 
fer, bizim, yani biz TUrkleria zaferi• 
miz değildir. Bu za.f er, başta Fransa 
olarak Milletler Cemiyetinin, yani bU. 
tün .i.manhğın zaferidir. Harbetmek 
nihayet zor bir gey değildir. Marifet, 
harbetmeksizin zafer kazanmaktır. ve 

işte Hatay meselesinde bu büyük za. 
feri MilletiF,r Cemiyeti kazanmış bu. 
lunuyar. Milletler Cemiyetinjn fayda .. 
BillI inklr edenleri, yalnı~ bu za.f erin 
parlak delilini göstererek bile sustur
mak milml\UndUr sanırı& Cumhuriyet 
Türkiyeai Cemiyetin hakka ıbizmet e. 
den böyle bir r.afer kazanmaaruı te
mine yardım edebilmiş olduğundan 

dofu.ırı kenl!isini bahtiyar sayar. 
(Yunus 'Nad;) 

TAN' da 

Emir Abdullahın 
Ankara ziyareti 

Şarki ErdUn Emiri Altee Abdullall 
bugün An1<ımıya gelmiştir. Esk; Os. 
manh İmparatorluğu arazisi llzerinde 
kurulan bUtUn yeni memleketler hak. 
~nda TUrk millet.inin tn halis bir te. 
mennısi vardır ki o da bani ve terak· 
ki yollarındıt en çabuk bir surette Jler
lemeleridir. 

Bu memleketler arumda şarki Sr. 
dUn. Emtr Abdullahm münevver reh· 
b•

0

rllği aaytainde çok büyük bir inki. 
şal elde etmittir. Emir. en çetin fart. 
lar içinde ic; ve dış barışını kunnıya 
muvaffa~ olmu., ve., memleketinde me. 
deni varlıKlar yaratmıştır. 

Emtr Abdullah. bize karşı daimA 
ıamimi ve dUrUst bir dost olarak dav-
ranmıştır. -

Bu dostluk. memleketimizde de tam 
bir surette :nukabele görmU~llr. Doet 
memleketin reisini aramızda se1amla
dığımızdan dolayı çok büyük bir 
memnuniYt't duyuyoruz. 

Emir A '>dullah. yalnız şarki Erdü. 
nün reisi değildir. Arab istiklalind-. 
en büyük rolü oynıyan bir ailenin ev· 
Ji.dı ve tennUdllnU gittikçe fula · du. 

Y:W Araplık Aleminin bir mümessili. 
dır. ' 

.Osmanlı ımparatorluğunun en bU. 
yük hatalarından biri, Arab miJII ce-

reyanının meşru ve haklı olduğunu 
\'akit ve zamanında görüp takdir et. 
ınemek ve !ele karşı lüzumsuz ve za. 
rarlt bir rnukavemet göl!Jter:!ıelrtir. 
Bugün bu iılem , ayn ayn parçalar ha· 
linde mukadderatma hlldm bulun. 

makla kalmıyor, arumda milabet bir 
tesanüt ba,göetenniıtir. Fakat bu te. 
sanlidün hi~bir ifratlı hedefi yoktur. 

<.U,...ı.ıı-.). 



Yazan: Naciye izzet 
Her bakkı ablası Hadiyo'ye a!ttir. Kanser kurbanı: 

HABER - Akşam postası 

:Benim gö.ciişüm: 
-- -- -..w:zr-n wwws zw::ır"n_____.-._,, 

Ko;rg "'1~ soır ~lYllla!a 
moyalnl ~~~annu 

m lYıt®şelt'»~ ns 
<dl ce on ika ın o o 

(Baş tarafı 3 üncüde) 

ğildir. Çiinki.i onn da bize de iş var .. 

l HAZIRAN - 1937, 

Istanbul konuşuyor 
(Baş tarafı 3 iiııcü.de) 

mı§tı. Tabı; geniş adım.larl:':l uzaklaş. 

tını. Ne diyebilirdim. Hepsi biribirın 
den berbat. hepsi biribirinden acına . . 
calt dcrcccJe pis sokaklardan küçüclik 
bir camiin önüne çıktım. Burada bır 
bakkal var: 

Çeşmeden dört adım ötede bUyük 
bir çınarın altında kırk elli <;ocuk saç 
saça, baş lı:ışa kavga cdıyorlardı. 

Karşılıklı ıki kahvenin önünde ve için. 
de oturanalr bu hail sinirli f:ıınirli scy · 
rediyorlardı. Kahvelerden bırinin üs. 
tünde §U adı gördük: 

-30- Ve, evini gezdirdi: Kazandıkça, 
boyayor, süslüyor, eşya alıyor .. 

Bay Abdülhakim. 
Dükkaru girip sordum· 
- Bu camiin adı ne? 

Şükrü Kaya kahvesi... 
Ve ... Şükrü Kaya kahraiae doğru 

ilerledik. Ve Osmanm teklifine tebessüm· 
le cevap verdi: . 

- Hayır Osman bey ... İmkanı 
yok! Lem'i bey bekler.. Artık git 
meliyim. 

Bu küçük yalandan biraz kızar 
mıştr. Ve Osman bu haliyle onu 
çok hoş buldu. Mırıldandı : 

- Şu halde yakında lstanbula 
geldiğim vakit hürmetlerimi bildir· 
mek üzere size gelmeme müsaade e
der misiniz Necla hanımefendi? 

Genç kadın hiç endişesiz hara· 
retle cevap verdi : 

- Tabii... Büyük bir memnuni· 
yetle. 

Arkadaşça ayrıldılar. Neda onu 
tekrar göreceğinden çok memnun
du. Münzevi ya§ayışmda bu sami· 
mi genç onda büyük bir sempati u
yandırmıştı. Onun gözlerinde bu sa· 
mimiyet o zamana kadar bulamamış 
olduğu bir hazine, bir servetti ... 

Vapur köprüye yanaşt:ığı vakit 
akşam olmağa başlamıştı. Necla ge· 
leceğini bildirmediği için kar~ılam&k 
üzere hiç kimse gelmemişti. Bir tak· 
siye atlıyarak evine gelmişti. 

Koca apartman tamamiyle karan· 
lık ve sessizdi. Yalnız zemin katı· 
nm penceresinden küçük bir ışık sı· 
zıyordu. Bir hizmetçi evin efendisi
ni bekliyerck uyuklamaktaydı. A· 
dam genç kadının sorduğu şeylere 

• kapalı ve hürmetkar cevap verdi: 
- Beyefendi yemeğini klüpte 

yiyeceğini söylemişti. Daha gelmedi. 

nız. 

Necla : 
- Pekala! dedi. Geldiği vakit 
im geldiğimi hemen haber veri· 

Odasına çıkarak soyunmağa ba~ 
ladı. 

Genis oda o kadar hazin ve yü
reğine öyle elemli bir his, bir metru· 
kiyet duygusu veriyordu ki genç ka· 
dm tavandr~ld ve duvardaki lamba
ların hepsini yaktı. 

Göz kamaştmcı bu ışıklara rağ· 
men icinde müphem bir korku var
dı.. Acaba bu boş yuvanın havasın
da hissedilen bir hüzün mii? Y fJksa 
küçük Dikmeni bzrakmanın elemi 
mi? ... Yahut da tahlil odileıniyen 
kötü bir hissi kablelvuku mu~ Nec
la kendisini çok rahatsız buluyordu. 

Banyo odasında gecelik tuvale
tini yaparken yaklaşmakta olan bir 
ayak gürültüsiyle titredi. Hemen o
daya koştu.. Gelen Lem'iydi ! Nec
la kocasını görünce büyük bir ha
fiflik, bir sevinç duydu. Dudakların 
da tebessümle ona doğru yaklaştr. 
Fakat Lem'inin buz gibi soğuk çeh
resi ve garip 'tavrı genç kadını oldu· 
ğu yerde mıhladı. 

Karısmın sevinçli bir nida kopar 
maszna mukabil hemen cevap ver· 
memişti. Çehresi haşindi, başı sabit 
bir noktaya dikilmişti. Sonra kol
larını kavuşturarak Nedanm simdi· 
ye kadar işitmediği çok sert bir ses
le: 

- Bu yaptrğmızm ne demek ol
duğllnu 1utfcn bana anlatır mısınız? 

Bu tavır ve bu muameleden fe· 
na halde _şaşıran genç kadın mırıl
dandı: 

- Ne yaptım? Ne oldu? 
- Nastl ne yaptın? Her şey! Ev 

vela hcıberim olmaksızın buradan 
gidi~in ! Deli mi oldun? Ne oldun da 
böyle ansızın gittin?'.. Bana hiç sor
madan? 

Ç'.ehresi kıpkrrmızıydı. Yüzünün 
sarhoş olduğu gecelerde olduğu gibi 
fena bir ifadesi vardı ... 'eda onu da· 
ha fazla kızdırmaktan ttiriyerek tat
lrlıkla anlatmağa uğraştı: 
-N~ yapayım Lem'i telgrafı aldı 

ğım Yakit sen yoktun . 
- Acelesi neydi? 
- Acelesi falan var mı? Çocuk 

hastaydı!.. Artık durabilir miydim 
ben? 

- Vah .. Vah ... Vah!.. Hasta 1.. 
Ama çok hasta değildi. Çünkü şimdi 
iyilqti. Oilunun iyileşmesi düşün· 
cesinin verdiği bir sevinçle genç ka· 
dın tekrar nqelener~: 

- Evet çok §Ükür şimdi iyileş· 
ti. 

Erkek müstehzi bir şiveyle: 
- Beyhude bir telaı .. Ala!.. Pe· 

ki ya randevuyu ne yapalım? 
Genç kadın aamimi bir hayretle: 
- Nasıl randevu? 
Lem'i kabacasına gülerek tekrar 

etti: 
- Nafile anlamamış gibi görün

me! yalan söylemek faydasızdır. 
Ben hepsini biliyorum. 

Necla soğuk kanlılığını muha
faza etmek, sükunetli görünmek 
arzusuna rağmen meçhul bir tehli· 
keye kar§l derin bir heyecana düşe· 
rek şiddetli bir ıstrlabın bütün varlı· 
ğım kapladığım hissetti: 

- Çok rica ederim Lem'i daha 
açık konuş .. Bu jmalarc'..,m hiç hiç 
bir §ey anlamıyorum. Ne demek is· 
tiyorsuni 

Omuzlarını silkti: 
- Ya demek anlamıyorsun ha 1 

Ciddi mi söylüyorsun?.. Koçonun 
gazinosunu da hiç bilmiyor musun? 

- Koçonun gazinosu mu? 

- Hayır değil mi? Orayı bilmi-
yorsun öyle mi? Orada ç.ay içtiğin 
de mi hiç hatırına gelmiyor? 

Genç kadın hakiki bir hafifleme 
ile: 

- Ha! Evet, diye sevinçle hay
kırdı. Oh! Nihayet muammayı an1a
mııtı. 

Osmanla gezdikleri sıradaki say
fiye kazinotrunu hatırladı. Orada 
hakikaten birer fincan çay içmişler
di. iki genç adam da ayni gazinoya 
kendi otomobilleriyle gelmişlerdi. 

Belki Lem'inin tamdıklanydı. lstan· 
bula gelince bu tesadüfü hemen 
Lem'iye söylemi§ olacaklardı. Şimdi 
anlamıştı. Birlikte bulunduğu .ada. 
mrn Lem 'inin çocukluk arkadaşı ve 
en samimi dostu Osman olduğ-:.mu 
ıöyliyebileocğinden .safiyane bir se
vinç duyµyordu. 

- Şimdi anladım, dedi. Gazi
noda birlikte çay istiiimiz ndam ar
kadapn Oamandı. 

Lem·i müste'hriyanc: 
-Ya .. Öyle mi... Demek ~i .... 
- Ne demek istiyorsun? 
- Şimdi randevuyu itiraf edi-

yoraun ... Artık bilmiyorum demiyor 
1 sun ... 

- Fakat bunda ne fenalık görü· 
yorsun Lem'i? Oemanla beraber ol
duğumu söylewkten sonra .. Bursa-

• nm güzel yeı·lerini gezdirdi. D~ni_i!?· 
te de o kır gazinosunda bir t_;ay ıctık. 
Bundan ne çıkar? .. Ben .. 

Hiddetle, alkolle kıpkırmızı olan 
kocasının çehrai karşısınd.a durala
dı. Öteki tehditkar, ba:•ru genç ka
dına :uz.atmış haykırıyordu: 

- Allah için ne güzel bir gezin· 
ti! Bunun i:in kalkıp Bursaya kadar 
g idiyorsun!.. Hem de ben hulunma

Pek memnun oldum. Yalnız, de· 
dim ki: 

- Htı saksıları buranın halı, ço
rap motifleriyle boyasanız, vapurla
ra satsanız ... Bdki vazo, lamba altı 

ve saire olarak büyük şehirlere bile 
sürülebilir .. Herhalde belli başlı bir 
branşınız olur .. Hem bu kasabada 
bu işi yapabilecek hcYeskar bir res· 
sam bile tanıyorum ... Size prezante 
edeyim ... 

Bay Hamza: 
- Çok teşekkür ederim! - dedi. 

Bunu biz de düşündük .. Ancak sır 
meselesi .. 

- Nasıl sır? ... 

- Görmüyor rPusunnz? Ma· 
mfılatımız sırsızdır. Çi.ınki.i çömlek

lerin falnn altına sürülen cila, herke
se söylenmiyor. Fabrikadar tara· 

fmdan sır olarak muhafan edildiği 
için, adma da öyle demişler.. Biz, 
bunun hangi kimyevi terkibattan 
yapıldığını bilmiyoruz. İktmnt veka
letine sorduk. Bunu bize biJd:recek 
vaziyette almadıklarını s'"jylediler. 

Şimdi düşi.inüyor~z ki, aco.ba, başka 
bir fabrikaya tebdili kryafotle casus 
gibi' girerek bunu oğren~ek mi? 

Evvelce yalnız Almanlar tarafrn 
dan yapılan .. aspirin,. İn lerkibatmr 

faşetmek bir muahedenin ahka.mı a
rasına girmişti. Devlet hw halde bu 
gibi vustai ve pertenkerani sırlarrn 

memlekette tamim edılnv·si için ön
ayak olmalıdır. 

Çalıştığı i in kız, çalış lıak için 
sır bulamıyan zavl'\llı ıniitr~,.bbis de

likanlı!. .. Memleketin en 111:.ıhtaç ol
duğu unsurlann başında ge~iyorsl'n. 
Layık olduğun hürmeti v~ kolaylrğı 
behemehnl görmelisin 1 

( Va· Nti) 

Almanca dersleri 
HABfü':'lN lisan derslerini tertip 

eden br.yctlcn bir muallim hususi aı. 
mnnca derE-leri vermektedir. Bilhassa 

ikmal imtihanlarına pek kısa ~aman

da yetiştinr. Şerait cJn·endir. l[a(Jçr_ 

de "Almanca hocası" rumuzuna mek. 
lupla ıniir.ır.aat. 

• l:a!at it hamal Yusuf tarafından Tah 
mis aoka.~ında ölctUrU'cn Sirltcei ista."!y?n 

hamallar J,ltıbl Sa'ıh oğlu Hasan Ccrrahpıı• 
şa ha:ıt:ıne.inde \>lmU.~~Ur. Hamal Yusuf mlld 
dt>iumuınılllc:c tr.vltif erlllm'ştlr . 

lf. Yt'dincı i3tlnla.k hakinıi, Ohan<'!s kııı, 

Anjcl \simli bir i'fülını gençleri fuh·a lcşdl; 
etliği için tevkif ctmi~tir. 

* Tra'-zon limıın•ndao sonrn dl:tcr l"ar:ı:lc 

nlz limruı!arını tellllk eden 1stımbul limıın 

lılarcsı mli'lilrii r.aufi lllanyas. yarın tctkfülc 
rfoi l ı1cJimıe1t U::crc Anltaraya :::iılccd\tlr. 

Ecn~bt ac"nl:ılara '·erilecek lıarnclcr 

iı;in el n JZtlmrülıte bir ;ç•ima \'C bir l<ar:ırnıı 
dığım bir sırada! Çocui?u bahane e- mc proj,.ri ha.zrr!:ınml§tlr. 
diyorsun!.. Çocuk iyi oluyor.. He· :t- ı~ncıcc Karııdcnizde :;örülen dubanın 
men dönüp geleceğin yerde dört.. Boğaz aA-zına ı;eldiği c.ıun telsizle limana bil 
Beş gün orada kalıyorsun. Çocuk dlrl!rııl~ir. 
hastavmrş da .. Yok Bursayı gezmiş ıı: 9 ı:ı.ullLRre.lı JhUsas mahkemesi ıılt'l·e ı ı 
de ... Hah .. Hahh .. Ha .. Bu ynlanla- nıiş , .... bunun yerine bcçind ceza ımılıl\emc · ı 
n kime yutturuyorsun acaba?.. kurııl-ııuıtıır. Dc•lıı"l c!".qı csl:l ı:;timrlllc bina 

eli Y ' ııında ı:ıılışncJ.l< va kaçal:çılıJ{ cla\'al;ı rrn:ı ba Şivesi müstehziy ·. Üreği hr· 
1 l d 

k'I ·n.'. · ır. 
malıyan bir şiddet e söy üyor u. .y. r:::r.ınsc.rrtııvar müu'l:ü Yıısuf Zi~·:ı t • 
Kendisine malik deği] gjbiydi, NeclZı tıı.nb•Ji re:::•h·aıı i(;in yarm Balkan memleket 
l.orkmağa başladı. le.rinr. ı;ideceı,tır. 

- Lem'i ! Yemin ederim ki zan· * Dcıcaı~·.c sut .ı:c.tı : için c;;a"lı mr lcarar 
larında aldanıyorsun .. Sana Hacer vermclc Uz,.rc t"tkH~t y:?pmahtn.rlır. 

t :ıf. Baıwtl isimli bir r:.umt'n lorp closu tamtr annenin te graf ınt göstereceğim .. O. 
na sorabilirsin. Kırk sekiz saat mi.Hl- edilmek ı:zerc 1imanrmız11 ı;clmi§ ''<' 111"11~ 
det zarfında Dikmenin şiddetli bir girmiştir· 

- Üskü~·lü .. 
- Müşterilerinizden memnun mu. 

sunuz? 
- Eh, şöyle böyle ... 
- Kim.!cnin borcu kalınıyor mu? 
- Hayır. Zaten buradakiler hep pe. 

şin parayla alışveriş ederler. Hepai 
dürüst insanlardır. Ben daha faz•a 
fabrikadaki işçilerle ve meınurlaı-.a 

aksa la ederim. 
- Mahallelinin §ikayetleri neler

dir? 

- Sanınm karanlıktan pek canl3.I'ı 
sıkılıyor. Koskoca mahallede tek l:iı11 

ba vardır. lşte şu ... 

Kolunu l!zattığı istikamete baktım. 
Gösterdiği lamba camiin yanıbaşm. 

daydı. Yine orada, yani camıin yanı;:
da sallanan bir tabela gözüme il işli: 

"Hilaliahmer şubesi.,, 
Mahalle:.in sıhhi vaziyetı hakkm. 

da belki bana bu şubeden açık m3lü. 
mat verilebi·eceğini düşünilrken bak. 
kal devam t'tti: 

- Size bir de şu çeşmeleri yazma
nızı rica ederim. Mahallemizin Çt;Ş· 
melcri haftada iki gün akıror. Susuz. 
luktan km1ıyoruz. 

Sokaktan dehşetli bir gürültü geli
yordu. Bai;rışılıyor, haykırıyordu: 

- Kuzum, ne oluyor dış<!.rda? 
- Olağan iı;lcr ... _ diye mırıldandı 

bakkal -
I•akat bana cevab vermesine imkan 

kalmadı. Zira Haber tetkik heyetinın 
ba.skanı Hasan Rasim benim de pek 
yerinde bulduğum şu suali sormuştu: 

- Bu pis sokaklar arasındaki cvl'!. 
rin kiralnrı nedir? Ucuz mudur? 

Bay Abdülhakim şöyle bir el Ü§ Ün · 
dü. Sonra, ciddi bir tavırla: 

- İyiccdir ...• dedi • Faraza şu çeş
menin üsfündcki evin üçüncü katında. 
ki iki oda 9 liradır. Mahallemizde en 
ucuz oda nihayet dört liraya tutulu:-. 

GözJcrimi yumdum. Bir hesab et. 
tim: 

1 I~n sapa sokaktaki beş odalı bir ev, 
demek ki yine ayda ZO lira ~ctiriyor. 
du. 20 lira 1stantulun ve Bt>yoğlunun 
iyice ~cmtıerindeki apartınıanlarda 
20 - 30 liraya güzelce dnirclcr tutula
maz mı? 

Dışarda ~ürültU arttıkça ~rtıyordu. 

Mcraltla dükkandan frrlaClım: 

Bulg:ırist!\ndan, 18 bini r:.omanyadan olmak 
Uzerc yeniden otuz beş bin goçmen gl'!'t\Cf'Jı 

lir. Göçm<'nlcrdcn on boş bini T.ralt)'-.dıı., 
l>200 l\ Eg<? sahillerinde, 4800 il de S:rvll..!I, Eur 

sa, Nl~dc Ye Amasya vllfıyetıcrlndc lakı\n 
cdllecckUr . 

~· nu ha.:ta elmıck oa.rhi dc~şmemlı Yal· 

n:z Crnncaıa narhr :::o para uıuımcdilerek 15 3 
kuru~ta.n 16 lcur~a ı:ıkarılmıştrr. 

:.~ D re."\ ~aımltcri 1hs"n Rlfat Osma.nlt 
bıı.nkRSı 'heyrti umumlycsindc bulunmRk tlre 

re .Lr:ndra~·a gllmi~tir. 
~.Amme lıl:ı:m"tlni Ha eden clcklnl<, mı ha 

\.'agıu:i mticsttHleriniıı ·.rerecekteri vesaik ''" 

ya mal{bıız'arma yapı~trraca1tıatı pullar n 
bcclell: rini halktan almayıp kendi hesapları 

c 
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2,3:'i ı:ı.ı :! 16,11 19,34 21,32 2.17 
harareti vardı. Ru hal cok defolar $ lfükiı ıı"Umız dc.oiz yardım ve kurtarm<ı 

. deniz mlı.s-ıdcmclcrinc ı:ıülc<.lair bazı ka!dele i!S•••ımPl!ll.••1"1 ıraki olan ~eylerdir. Fakat beni c.ok ..-.....,~ 
rııı lcl'Jıl<.U. denizaltı geınlleri:ıin ve yera!tı 

t... " 

Yarın 
CDlb>aDD Ç@CıuıkDaıru 

HABERCİ 

Zabıta 
memurları 

kesemiyecekler Ceza 
Dün vilayete şu tebl' ğ yapılm1ştır: 
" Vilayetlerde belediye reisleri, bu • 

lunmıyan yerlerde muavinleri ve bele
diye şube müdürleri beş liraya kadar, 
kazalarda belediye reis!eri 3 liraya kJ.
dar cezayı mü:;tclzim h~suslardan do • 
-Iayr hafif para cezası tayin ederler. Bu 
c:zamn tertibine salahiyetleri olan:ar 
bizzat gördükl~ri hallerde ct'za verile • 
cek eş.!1a&a hareketlerini ihtardan son
ra teyit edecekleri cezayı kendilerine 
tefhim ~derler. 

Bu surtle cezalar kat1 olup aleyh 'ne 
adli ve idari yollara müracaat edile • 
mez. Halbuki bazı yerlerde bu zevatın 
bizzat bu i~lerle m:::igul olmayıp, zabı
ta memurlarının verdikleri malumat 
üzerine ceza almağa kıy.L?m ettikleri ya. 
pılan teftişler neticesinde anlcış:lmış • 
tır . ., Tamimde bunun m:s'ul:,Yeti m::s. 
telz"m olduğuna İ§aret t"dilmektcdır. 

Bu tebliğin ehemmiyeti çok buyük -
t:ir. Şimdiye kadar ~e~rimizde, mesela 
caddenin kıyısıntla duran taksiye. 1-:cıpı. 
ı:ının önünde ~öpler bulunan eve, pis 
bulunan dükkana zabrta belediye me • 
mu:-larrnclan herhanr;i biri ceza kesm"k 
te ve bu ceza derhal kat'ilcşmckte idi. 
Tebliğ !· · mı un bunu mcncttiğini grjı;_ 
tcrmckte:iir . 

Jstanl.luJ okuHarı 
kılavuzu 

İstanbul kültür direktörlügü İstanbul 
vilayeti dahilinde bulunan ilk, orta mek 
teplcrle liselerin ve yüksek mektepler 
\"C diğer kültür müesseseleri hakkında 
bıitün malumatı ihtiva elden bir "f stan
bul klav~ı:u .. vücuda getirmiştir. 

Bu klav\tzoa istıınbul vilayeti jr:nde 
bulunan 6':"2 kültür müessesesir.in ka· 
yıt ve kabul şartlan, adresleri hakkımla 
malumat vardır. 

Cidden kıymetli olan ve hcrkc~in mşi-
ne yarayacak bilgileri veren bu c.;cd 
vücud1 getirenleri tebrik ederiz. 

na, kaydetmeleri llizumu ıılakıı.dıır:aTa bnt!I 
rilmiştlr. 

:.~ I\ontenjan harici girecek eşya için H:rJ 
ltn btr aylı!( mU. .. aacle diln ıık~am lıitmı~t.r, 
Geçen mUdclct ır;lnc!c gümrilğe normalin hart 
cinde 2000 b<>yamıame verilnıiı:ı ve varidat üç 
te bir nlsbetlc artmrştrr. 

:t. Akdeniztle ııeyahat eden lnglllz l<iaır~ 

sanayl erbshınd:ın Rlcbarcl Aıma ynlile ve 
beraberinde 7 arka~ı olduğu hrude diln 
şehrimize ~f"lmiştlr . 
llAşatıemföcmfö cımOOcınföcm!c vbgvhg 

:1o Buf:'ünden ttibal'"('n yüzde ondan ~ •ı 
glotenll el<mck yııpmııl< ve satmıık mrmtD• 

dur. 
c: Denlzyo)ları, Akay ve lıRvııuu tClmUt 

-sandı:ı ~iin faaliyete 1re=iştir . 

-'f. ırıp takUltcsi radycı'lflji e:ıstitUsünUn kU.. 
şat rcRml hugi..in saat lti da yapılacaktır. 

DIŞARIOA: 
• BUyUI\ Okyanuste. §iddPtli ze.lz clerd.-n 

sonra Btsmarl< adalarından biri ortadan kay 
bolınu~ vııı ba5l<a bir yerde küçUk adalar ba§ 
~österınl_ştir. Ma.halli 1n3'11iz hUkflmctinln ına 
l<arrı olan Kcvl:riton adıı.sı U::erindc!ı:l Rnbıı• 
uı yal(mmdn ild volkwı faa.Jiycte gc~m!t;tir. 

(: TI:-an':lıtn bilc'.irild~ne göre son Arnavut 
luk lııyanmı ı;:ıkaran ve geçenlerde ölü olarak 
ele ge<;ir;ıcn ı::tem Totonun kardeşi Salih To 
lo bir jandarma müfrezesi tara!mdan esir 
cc.lil ınlşUr. 

• .i\Unadan bild1ril<1i:ıne ı.:öre cumartesi 
sabahı L-cfk'ldad!l birib:ri arka iki hafit ı>.el 

ı.ele olmu~tur. Her iki :ı;elze1eden sonra yeral 

tından giırültü'er l~itilmt~tir. 
:ı.. Bulgari&t.nnda son reyezanda 9 kl"l be· 

ğ'ulmu::ı, 15 l<M yıldmmla ölmUşWr. 
kork\Jttll. Deli gibi oldum. Sena ha· işle:in<:' alt hcynrlmilel mulmvelcierl lm:;aıa GI:ÇEN ~ENE DUGül'r l'H: OLDU? 
bervermiye vakitbulam~a~d~ı~m~·~~_J_ı:a~ca~hiltı~r.~~~~~ ....... ~~~~~~J_~trıl.J~r.ıı.ı.ınııLruımııııin:ai..llAMc..ııil%.lln.ıU.......ı•ri.sı-L..ıa...Atcı.hi.IJL."-Ju.o.uw:u.a..l.'.e..~ınuL11:cw:w.ıı.J:.W.wı.ı.ı....~~ 

~~ P..oman;·&ds Rra~of ~r>hri et·;ar·nu:ı tr n 
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. ----Yazan : Niyaz• Aı met 
~----~--~--------------~ ~- --81 sene evvel bugün Gerdanlık 

~· Rüzgar uğulduyordu. Aı;ık kalmış 1 1ııı, .. 
J~ı~ .. 

b. ere kanadı duvara çarpıp du. 
ır penc • 

d Saat on biri vurdu. ruyor u. . b d' 
yumruklarını sıktı. Demek Harun 

danlıg-ı satınalmıştı bile ... Hırsızın Malike, okuduğu aşk k~ta. mı ızle. g& . . 
elinden bu kıym<:tli mücevherını 2:°r. . .. . e bırakarak gerındı: 

rı uzerın 
u_ Ah asilzadeler! · dedi. • Ah es-

ki zaman aELilzadeleri. .. ~k, aşk onla. 
rın :l§kıymış ... !{adın, onların nazarın. 
da kadınmııı... Şimdiki erkekler, bu 
romanın kahramanı gibi mi ya? Boy. 

la koparınak istE'dı. Lakin_ b~n~n ım. 
kiı.nsızlığını de: hal anladıgı ıçın yal-

rat şeyler ... ,. 
Fakat birdenbire: 
_ Aman, böyle söyiemiyeyim, gö-

zfundc dizimde durur! • diye gülümse-

• J.. 

di •• Benim Harun çok cici çocuktur. 
Beııi bu gece burada, evde yapayalnız 
bırakarak gitti ama, ne yapsın? ... Va. 
zif e.si... Maksadı bana para kazanmak. 
Bak. yM atlattığım gün vermek üzere, 
bana bir inci kolye alıyoT ... 

lnci kolye ... Bu, bütün hayatınca i. 
deali idi... Nihayet, işte, ona da mu
vaffak oluyordu. 

Yanında horul horul uyuyan Tekiri 
düşüncenin zevkiyle okşadı. Sonra es
nedi. Bir kere daha gerindi ... Rüzgar, 
ne fena uğulduyordu ... 

Ansızın, Malike, korkudan dona kal 
dt. Zıra, kapının aralandığını, içeriye 
kısa kalın parmaklı bir ~iin girdiğini 
gördü. Bu el bir tabanca tutuyordu. 
Aynı zamanda. bir ses duyuldu: 

- Eğer bağırırsan tetiği çekerim. 
Genç kadının korkusu arttı. Bütün 

vUcudunu asabi bir titreme sardı. Dig. 
Jerl ·biriblrine vur~ 

Şimdi artık kapı tamamiyle a~l
mıgtı. Geniş omuzlu, iri cüsseli bir he. 
rif eşikte belirmişti. Kasketini gözleri 
Uzerine iğmiş, tıraşı uzamış, sol eli 
küstahçasına cebine sokulmuş. Kuşa
ğında bir sürü maymuncuklar asılı .... 
Hul~a, hırsız olduğu her halinden 
belli ... 

- Eğer uslu oturursan, ses çıkar
mazsan sana hiçbir fenalık yapmam .. 

Bir iskemleye, Malikenin karşısına 
oturdu. 

- Demek ki evde yapayalnızsın 
böyle _ha? ... 

Küçük siyah gözleri fıldır fıldır et. 
rafa bakıyordu: 

- Evin de ama fiyakalı... Epeyce 
zenginsin, anlaşılıyor. Zaten biliyor. 
dum •a ... Fakat korkma .. Yükte ha. 
fif p~hada ağır nen varsa ver hepsi. 
nl... Sana hiçbir fenalık yapmadan gi
derim. 

_ Peki ama benim bir şeyim yok ... 
Yalnız, işte şurada duran el çantam
da yirmi lira. kadar param var. O da, 
erkeğim dönünceye kadar geçim pa. 
ram ... 

- Gümüş takımı? 
_ tgte şu şamdanlar... Bir de çay 

kqığı filin var ... Büfenin çekmesinde. 
- Mücevher? 
- Parmağımdaki şu altın halka. .. 
Hırsız, dudağını çarpıtarak güldü: 
- Ya gerdanlık? 
- Hangi gerdanlık? 
_ Ba.Şkası var mı bilmiyorum ... Ben 

ıu inci gerdanlıktan bahsediyorum. 
- Fakat. .. 
- Fakatı makatı yok ... Her şeyi bi. 

liyorum. Bay Harunu takip ettim. ls. 
tersen ben arıyayu~ı ... 

varmağa ba§lad~. 
_ Allah aşkına onu bana ver ... 
_ Nasıl \'erırim. kız? - diye hırsız 

"ld . Ben nünlerdenberi bunun 
.... U u. • ' n 0 

• deyim Bir yahudi var, böyle 
peşın · . . . 

l ış mücevhcrlerı ıhraç edıyor. 
c;a ınm .. k. w 

Ona götüreceğı'TI. Beş altı yuz agıt 
var bunun ucunda... . . 

_ Fakat bilr.•.yor musanuz kı, bıl. 
. musunuz ki, bu, benim hayatı. 

mıyor b 1 k .. 
mm gayesidir ... Onu taka ~. me ıçın 

b. keg-e iki ),ldır kul, kole olu;o. 
ır er • ~ . 

Halbuki, J;l!rdanlıgım daha elı-rum... · • 
b.1 deamed~n siz onu benden ah

me ı e " 
yorsun uz. .. 

Hırsız. kaba çehresinden umulmaz 

bir ifadeyle baktı. . 
_Vah zavaHı kız! • dedı. 
ı,ıalike onun tir anlıkı yumuşama. · 

sından istifade elli: 
_ Hiç olmazs.ı verin de bir kerecik 

takayım boynuma ... 
_ Ama, beş dakika ... Sade beş da. 

kika takacaksın ... 
_ Peki, peki ... 
Taktı ve aynanın karşısına geçti. 

Bir diziye geçmiş ve muntazam yu. 
varl2k beyazlıklar, onun güzelliğine 
bir güzellik daha ilave ediyordu. Bu
na bakarak mestolduğunu aynada 
kendi de görüyordu. 
Hırsız da arkadan ona bakıyormuş. 
_ Pek yakıştı! • dedi. 
Kadın, ~anıimiyetle döndü: 
- Değil mi ya ... 
Ve inkisarla: 
_ Halbuki siz ... 
_ Şimdi alacağım, gideceğim ... Ve 

her ~Y bitecek ... Bütün emekler heba 

olacak.. . 
Herif. beyaz diılerini gösterdi ve 

"idil: 
gu _ {;pmek bunu ele geçirmek ic:iu i. 
ki senedir uğraşıyordun? 

_ Evet. iki senedir .. 
Tabancasını cebine koydu: 
_ Ben. iki haftadır uğraşıyordum 

ancak ... Bu gerdanlık senin hakkın 
öyleyse ... Fakat benim de hakkım ~ 
yi o~masın ... Pek de parasızım har.ı ..• 
şu çantandan bir on lira ver de gide. 

vim ... 
· K:ı~~n, sevinçle: 

_ Demek gerdanlığımı tıana bıra. 
kıyorsun? • diye hırsızın ooynuna sa· 
rıldı: onu, kaba ve etli yan::ıklarından 
öptü. Para çantasına koştu: 

-Al ... 
_ Haydi onu da almıyayım, gel: 

şu akpmki hovardalığı son kertesine 
getireyiJn ... Yalnız, dur bakayım .. Ne. 
rede mutfağın? Ekmek tenekesi şu 
mu? ... Yarım kilo ekmeğini alıyorum. 
lki üç de kuru köfte ... E, yarını ba.,. 
ka türlü etmenin imkanı yok. Yarına 
allah kerim ... Kısmetimi başka yolda 

ararım ... 
omuzlannı kaldırdı. Ekmeği ve ka 

tığı yiye yiye gitti. 
Sokak kapısının kapandığını duydu 

ğu zaman, Malike, geniş bir nefes al. 
dı. Koltuğuna çöktü. lnci!trini avucu-
nun içinde sımsıkı ıııktı: . 

_ Böylesi eski zaman şövalyelerın· 
de bile az bulunur! • diye demin oku. 
duğu kitabı elinin tersiyle it~i. 

Nakleden: Hatice Sureyya 

Kızı I 
sacayak 
Çellk yüreoın 
maceraları 

-47-

Kalktı. Odada Marketöri bir konsol 
vardı. Ona yaklaı:tı. Çekmeleri çekip 
aramağa başlar!.;. Nasıl da buldu. ya. 
rabbi! Nasıl da buldu ... Eliyle koymuş 
gibi... Böyle şeyierin nerede saklan
dığını anlamakta hır-.ızlar zaten ma
hirmiş ... 

6" ME R\FE A~U<~~ı~ 
NESir-1 .•• ONU NE VA-
9AC:At<S •N ? 

B!r kadife mahfaza açtı. lçinde pı. 
ftl pınl yanan inci gerdanlı.fı i?Östere. 

' rek alayla. sordu: 
- Bu M! .•. 'AA!-
- O mu? ... 0 mu? Ah ... 
Kadın, bayılac.ak gibi oldu. Evveli. 

- -
,,_,, _,. 

Avrupadan merika-
ya ilk vapur gi ti 

Yeni dünyaya hicı et başladıktan so111 a 
süıatli vapurlaı ın icadına başlandı ve 

ı ekor sekiz gün 12 saatte ku ıidı 

Amerika, keşfedildikte.n .sonra 

1 a Avrupa medenıyetınden ı 
asır arc , . f Kl 
uzak kaldı. Zavallı. Krısto ?mp, 
H'ndistana gittim dıye Amenkayı 
b~kluğu halde açıkgöz ~m:riko 
Vespuçi bu diyarın büka bır dunya 
olduğunu ilan etti ve k~ndi ismini 

verdi. 
Bugün gözleri kamaştıran, akıl-

lan durduran yeni dünya medeniye
tinin tarihi, çok y~idir. Amerikaya 
ketfedildikten tam 364 aene.son~a 
medeni dünyadan ilk vapur gıdebıl
di ve bugün Avrupadan Amerika· 
ya ilk vapur gitmesinin tam 8 l inci 
yıl dönümüdür. 

1856 yılı 1 haziran günü Ham· 
burgdan kalkan Burusya vapuru, 
Nevyork limanına gitmek suretiyle 
bu uzun deniz yolunda ilk seferi yap 
mı§ oldu. 

Muvaffakıyet, çok büyüktü. 
Bütün dünya bu yeni haberle çal
kandı. Burusya vapuru, 1847 yı· 
lmd~ Atlas denizine yolcu ve ticaret 
e§yası taşımak üzere 450.000 mark 
sermaye ile kurulan .. Ham?urg • A
merikanişe Paket F ord aksım gczel· 
şaf .. ın idi. Vapurun selan:ıetle A
merikaya vamıası üzerine şırket ln
gihereye yeni vapurlar ısmarladı. 
Eski yelkenli gemiler satılıyor, yer
lerine yeni .gemiler ısmarlanıyordu. 

Bu suretle Amerika propagan· 
dası da haşlam;ştı. Avrupanın aç~k 
göz tüccarlan, macera arıyan bır
çok kimseler yeni dünyaya hicrete 
başladılar. 

1870 harbi, bir müddet vapur 
seferlerini aksattı. Gemiler liman· 
lardan çıkamaz oldular. Fakat harp 
bittikten sonra Amerika seferleri 
dünyanın en büyiik rekabet işi oldu. 
Birrok kumpanyalar kuruluyor, 
karlı seferlerden istifade yolları ara· 
nryordu. Kumpanyalar gemilerini 
çoğaltmakla kalmıyor, gemilerinin 
süratlerini de arttrrmağa uğraşıyor
lardı. lnğiltcrc tczgahlannda yapı
lan gemiler en çok sürat temin edi· 
yorlardı. Bu vapurlardan Elbe 
Adis lngilterenin Sutampton li
manından Nevyork limanına sekiz 
gun l 2 saatte gidiyordu. 

Amerika yolu Titanik ve Lüzi
tanyn gibi muazzam vapurları derin 

Nevyorkta Kristof Kloınbun 
abidesinin projesi 

liklerine gömdükten sonra dört beş 
güne nimiştir. Fakat bu mesafe de 
uzun gelmeğe başladı. Kimbilir 19 
sene sonra ilk vapur seferinin yüzün 
cü yıl dönümünde sekiz gün on iki 
saatte katedilen mesafe kaç giine 
inecek?... 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE E.VI• 
ıstanbul Ankara Caddesi 

Poıt• kutusu : lıt•nbul 214 
Telg•at adresı. ıstanouı HASE.ı:< 

Vazı ı şıerl telefonu ~~ 7:? 
idare ve ııan .. 'U310 

ABONE ŞARTLARI 
Turl •qr E~"rbı 

seneılk 1•00 Mr 2700 Kr. 

6 •vhk 730 .. ı•ao .. 
3 avhk •OO .. 800 .. 
' •v••k 150 .. 300 .. 

Sulııbı vr NrJrrval Mutlurü: 

Hasan Rasim Us 
&,.,ıtlıl• ~r (VAKiT) matbaası 
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Al111eria 
•( Ea§ tarafı 1 incide) 

<lisenin inkişafını takib edebilme~~i"l L 
c:in de daha evvelki telgrafları ner,,e. 
d iyoruz: 

Londra, 1 (A. A.) - Almruıyanın ve 
İtalyanın aldıkları vaziyet üzerlrı~ a. 
demi müdahale komitesi toplannıa

mıştır. 

İngiliz hariciye nazırı Eden, A \ am 
kamarasında demi§tir ki: 

"-Bu sabah Almanya mashhatgii
zarından, İngiliz hükumetinin, Alman.. 
yanm esasen vahim olan vaziyeti :iıı

ha ziyade vahimleştirecek bir har~!k~t 
te bulunmadığını ümid etmekte oldü. 
ğundan hiikfımetine bildirmesini ı iı:.-a 
ettim.,, 

Vaziyet bütün devletlere 
bildirildi 

Londra, 1 (A. A.) - Sala.tıiyet=:ar 
bir menbadan öğrenildiğine göre, d~n 
akşamki toplantısı esnasında talı nde. 
nıi müdahale komitesi aşağıdaki ka. 
rarları ittihaz etmiştir: 

1 - !taJya ile Almanya tarafı.cıJarı 
verilen karar, komitede temsil eeilen 
bütün hükumetlere bildirilerek vuiyet 
hakkında fikirleri sorulacaktır. 

2 - Fransız ve İngiliz gemiler~ ~:si 
akşamki toplantısı esnasında tali aı'le
ceklerdir. 

Fransız murahhası, Almanyau:ıı 
mukabele bilmisil hareketi hakkmua 
teessüflerini bildirmiş, Bilbao tnu;tb.· 
kasında bir Fransız tayyaresiniu ve 
Fransada Cerbere arazisinin asi tav. 
yareleri tarafından bombardıman edil. 
diği halde Fransanın kanuni yold m 
ayrılmadığmı hatırlatmıştır. 

Londrada takbih 
I.ondra 1 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar mahfeller, Almanya ta
rafmdan alman mukabele bilmisil tcd- 1 
birlerinin beynelmilel kanun ve ahlaka i 

açıkça bir taarruz olduğunu söylemek· 1 
1 

te ve Almanyarun bu şekilde bir hareke 

te teşebbüs etmeden evvel tarziyı al
mak için evvela 'bütün çarelere başvur
muş olması •Jbungddiğini ilave etmek
tedirler. 

Bununla beraber bu mahfeller, Doyç 
landın uğradığı ve sebebinin henüz ma
lfim cılmadığını söyledikleri tecavüzden 
dolayı teessüf etmektedirler. 

Ayni mahfeller, İtalya ile Almanya
nm ''bu gibi hadiselerin tekcrrürürne 
mani olmak için kafi teminat,, almak 
meselesi hakkındaki tekliflerinin neden 
ibaret olduğunu tasrih etmeleri Jazım
geVdiği kanaatindedirler. 

Buna mukabil Alman mahfelleri, kon 
trol servisile mükellef olan gemilerin 
emniyetini temin etmek üzere ademi mü 

dahale komitesinin sarih tekliflerde bu
lunması lazımgeldiğini ileri sürmekte· 
dirler. 

Fransızlara göre Almanya haksız 
Paris 1 -Almeriya şehrinin bombar

k3ımaru haberi gelir gelmez, derhal Lon 
Cira ile Paris arasında temaslara ve mü· 
kfilemelere başlanıru§tır. 

İyi malCtmat alan mahafile göre Doyç 
land kruvazörünün İbi.tya limanında 
mevculdiyeti ne beynelmilel kontrolün i
cabatından,ve ne de iaşe zaruretlerinden 
mütevellit değildi. Çünkü Balear adala-

n Fransız kontrolü altındaldır ve ademi 
müdahale komitesi İspanya sularında 

kontrol vazifesini görmekte olan Alman 
harp gemilerinin iaşesine Cezair liman
larını tahsis etmiştir. 

Bundan başka Doyçland zırhlısı, ihiz 
ya limanına gireceğini evvelden haber 
vermediği cihetle, beynelmilel bahri 
kanunlara riayet etmemiştir. Ademi mü 
dahale komitesi mahafili, Almanyanm 
vaziyeti daha ziyade fenalaştıracak yeni 
şiddetli bir tedbir almaktan çekineceği 
mütaleasmdadır. 

Pariste temaslar 
Faris, 31 (A.A.) - Başvekil Blum, 

biribiri arkasından Sovyet mashhatgü
zarı Hrischfelde, ispanya sefiri Araquis 
taini ve İngiliz sefiri Eric Phippsi kabul 

etmistir. 
B;şvekil, Delbos ve Antonesko ile 

yemek yemiştir. 
Amedka Almanyayı muharip 

mi addedecek ? 

V . t n 1 (A.A.) -Efkarı 
aşıng o , d 
i Almerianın bombar ıma-umum ye, d' 

nmı tasvip etmemekte tr. 
B9zı resmi ıahsi)._:etl rı Alınan· 

yanın "bir harp hareketi,, yapmış 
olduğunu iddia etmekte ve kanaat
lerince muharip addedilmesi lazım 
gelen Almanyaya karşı bitaraflık 
kanununun tatbikini istemektedir-
ler. . 
Inglliz gazeteleri Almanyanın 

hareketini tehlike telakki 
ediyorlar 

Londra, 1 ( A.A.) - Daily T e· 
legraph gazetesi, bu sabah "tehlike
li bir mukabele. bilmisil,, oaşlığı al
tında çıkmıştır. Bu gazete, ezcümle 
şöyle yazmaktadır: 

.. Eğer Avrupada yeni bir ger· 
ginliğe mani olmak isteniyorsa, Al
merianm bombardımanı meselesiyle 
büyük bir dikkat ve maharetle uğ
raşmak lazımdır. Ademi müdahale 
komitesi, böyle bir hadiseye mani 

Sovyct Harici ya Konıiscri Lit r :ııe:f, 
ispanya Hariciye Nazm Delvrıy'l ile 

gör'üşiirkeıı 

olmak için aylarca uğraştı ve §imdi 
şiddetli bir hareket neticesinde elde 
edilen bütün neticeler sıfıra inmek 
tehlikesi karşısında bulunuyor. l\.1u
kabi!le bilmislin nihayet bulduğu 
hakkında fon Ribbertrop tarafından 
verilen teminat dünkü vakaların 
mahdut bir çerçeve içinde kalacağı 
ümidini vermektedir. 

Bununla beraber ademi müdaha 
le komitesince vücuda getirilen ese
rin en büyük kısmının mahvolması 
İspanya vaziyetini Avrupa için ye· 
ni bir tehlike haline getirmiştir. Al-
man obüsleri, milletler arasmdaki it~ 
tihadın Avrupada sükunetin iadesi
ni mümkün kılacak bir noktaya gel· 
diği hakkındaki kanaati sarsmışlar· 
dır.,, 

Times gazetesi, ademi müdaha
le komitesince vücuda getirilen e-
serlerin ağır bir darbeye maruz kal
dığını kaydettikten sonra şunları 
ilave eylemektedir: 

"İspanyol taarruziyle Alman mu 
kabelesinin gizli sebepleri ne olursa 
olsun Almanya ile ltalyanrn ademi 
müdahale komitesine avdetlerini te· 
min etmek meselesi pek büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. 

ispanyanın protestosu 
Valencia, 1 (A. A.) - Nazırlar 

meclisi toplanarak İtalya ve Alman. 
yanın İspanyaya müdahalesini protes 
to eden bir nota neşretmiştir. 

Notada Alman gemilerinin asiler 
hesabına casusluk yaptıkları ve cıını. 
huriyet tayyare!erine taarruz ettikte. 
ri kaydedildikten ~onra Almanya ~ü
kO.metinin İspanyayı istila etmek i· 
çin behane aradığı ilave edilmektedir. 

Protesto Lonuraya da bildirildi 
Londra, 1 (A. A.) - İspanya sefiri 

Azcarata, Cenevreden buraya gelmiş. 
tir. Sefir Doyçland zırhlısının İspan· 
yol tayyarelerine taarruz ettiğinj 

söylem!ş ve bir mukabele bilmisil tcd. 
biri olmak üzere bilaihtar Almeriaıun 
bombardıman edilmesinin hukuku dü. 
vel kaidelerine muhalif olduğunu ile. 
ri sürerek Alı::ıanlarm bu hareketiııi 
şiddetle protesto etmi§tir. 

Almerya bombardımanının 
tafsil!lı 

Valansiya 31 (A.A.) - Milli müda
faa bakanlığı tebliğ ediyor: 

Almeria askeri kumandanı milli mü
dafaa bakanlığına aşağıdaki iş'arda bu· 
lunmuştur.: 

Bu sabah saat 5,30 da bir Alman zırh 
lısı ile ldört torpido muhribinin Carta
genadan Almeriaya doğru gelmekte o!

'duğundan haberdar edildim. Saat 5,45 
de be§ Alman gemisi Almeria üzerine 
ilerlemeye devam etmiı:ıler ve 12 kilo
metre mesafeden, hiçbir ihtarda bulun· 
maksızxn ve sarih hiçbir hedef tayiyine 
teşeb'.lüs etmeksizin Almeria halkının 
üzerine ateş açmışlardır. Alman gemile· 
ri 200 mermi atmışlardır. Bataryaları· 

mız altmış obüs atmakla mukabele et
miştir. Ve zavahire nazaran da torpi· 
dolardan birine isabet vuku bulmuştur. 
Saat 6,50 de Alman filosu bir duman 
bulutunun arkasına gizlenerek uzaklaş· 
mışt:r. Mevkii müstahkem gözcüleri 
mütearriz gemilerin üzerinde sarahaten 
Alman bayrağını görmüşlerdir. 

Birçok mebani tahrip olunmuştur. 

ölü ve yaralıların sayısını tahmin etmek 

şimdilik imkansız-dır. . . 
Alman gemileri, gtçenlerde bır İngı-

11.% torpidosunun bir mayna çarptığı 
ınıntakal:ia mayn toplayan gemileri de 
topa tutmuşlardır. 

Almanyanın resmi tebHl'i 
Berlin, 31 (A. A.) - Resmen tebli; 

ediliyor: . . 
İspanyol müstahkem Almerıa. 1~· 

manı kızıl bombardıman tayyareleı ı. 
' nin Doyçland kruvazörüne karşı Y&.P· 

mış oldukları caniyane taarruza kar
şı mukabele bilmisil olmak üzere bu 
sabah. Alman deniz kuvvetleri tara. 
fmdan bombardıman edilmiştir. Mu
kabele bilm~sil hareketi liman tesisa.. 

tı tamamiyle tahrib olunduktan ve 
kızıl mevkii müstahkem bataryalıırı 

susturuİduktan sonra nihayet bulnın~
tur. Alman donanmasının diğer par· 
çaları da ~erhal İspanyol suları::a 

orada mevcut bulunan Alman decız 
kuvvetlerini takviye için - gidecekler. 

dir. . 
Doyçland ölillerinin cenaze 

merasimi 
Londra, 31 (A. A.) - Doyçiand 

bahriyelile!'inin cenaze merasimi, hu 
gün Cebelüttarıkta yapılmış ve bu me 
rasimdc Cebelüttarık valisi general 

Sir Evans ve Amiral Velles de hazır 
bulunmuştur. Ayrıca Cebelüttarıkta 
bulunan İngiliz gemilerinden ve halen 

Limada b:ılunan bir Türk torpito 
muhribi, bir Hollanda denizaltı gemi

si ve bir Amerikan torpito muhriom. 
den birer heyet de bu merasime i~ti
rak etmişlerdir. 

Almeriyada taş •• us-
tünde taşkalmadı 

Valencia, 1 ( A.A.) - Röyter 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Bombardımana şahit olan bir 
zatın söylediklerine göre, dehşet 
içinde bulunan Almeria ahalisi şehri 
terketmektedir. 

Şehirde hava gazı ve elektrik iş· 
lemediği için Almeria geceyi karan
lıkta geçirmiştir. Su ve telefon ser
visleri de durmuştur. 

Aradan birkaç gün geçmeden 
evvel bombardıman kurbanlarının 
adedini teabit etmeğe imkan yoktur. 

Ortadan kaybolanları enkaz altında 
bulmak ümidiyle kurtarma ameliy-;= 
tı devam ctmektrdir. 

Bombardımanb aşladığı zaman 
şehir halkının büyük bir kısmı ya· 
taklarmda idi. 

Katedrala ile~' n Sebastien kili-
sesi harap olmuştur. 

Hastahaneler yaralı dolu 
Almeria, 1 (A.A.) - Almeria 

mn hemen bütün binaları harap ol
muıtur. Katedral hasara uğramı§· 

Londra, 1 (A.A.) - Ademi müda • 
hele komitesindeki Alman murahhas 

heyeti namına söz söylemeğe salahi -

yettar bir zat, aşağıdaki beyanatta bu
lunmu;tur: 

1 - Yeni hadiseler çıkmadığı takdir 
de Almanyanm mukabelebilmisli Alme. 

rianın bombar<lımam ile nihayet bul • ı 
muştur. 

2 - Bitaraf mıntakalar tesisi hak -
kında verilen tcm:natın kafi olmadığı ı 
söylenmektedir. Bununla beraber AI • , 
manya bazı şartlar altında ademi nıü • 

dahele komitesinin mesaisine ve kontrol 

servisine lştirak etmeğe devam ede · 
cektir zannederim. 

Fakat bunun için kontrol servisiyle 

m1kellef olan filolara ait gemilerin biri, 
iki muhasım İspanyol taraflarından 
b:rinin taarruzuna uğradığı takdirde 

bütün filoların mütesanit gayretler sar 
fetmelerini derpiş edecek itilaflar akt -
edilmesi şarttır. 

3 - Almanya, ademi müdahale kon 
trolünden tamamile çekilmiş değildi. 

Alman ticari gem:leri, müşahitlerin ha 
mulelerini muayene etmeleri için ağ • 

lebi ihtimal, a<lemi müdahale ofisi ta · 

rafından tesbit edilen limanlara uğrama 
ğa devam edeceklerdir.,. 

Ayni zat, Von Ribbentrop ile Eden 
arasında dün yapılan konuşmalar es • 
nasında sefirin, Alman harp gemileri • 

nin tehditkar bir vaziyet takınan İspan 
yol gemi ve tayyarelerine karşı ateş aç. 

malan hakkında talimat al<lrklarmm 
söylendiğini bildirm:ştir. 

Von Ribbentrop, misali olarak ge~en 
Mayıs aymda bir İspanyol muhribinin 

torpil kovanlarını Leipıig liman harp 

gem'.sine çevirmesi hadisesini zikret -
miştir • 

Alman harp gemilerinin üstüne doğ
rudan doğruya inen avcı veya bombar • 

dıman tayyareleri tehditkar bir vaziyet 
almış ad<ledileceklerdir. SuJhcüyane 

maksatlarla hareket eden gerniler ve 

tayyareler, hiçbir bombardımana maruz 
kalmıyacaklardır. 

Başvekil 
Buglln mühim izahat 

verecek 
C. H. P. Meclis grupu bugün mühim 

bir içtima yapmaktadır. Bu içtinıad:ı. 
başvekilimiz son seyahatleri ve te
masları hakkında izahat \erecektir. 

Son Haby anlaşması ve ayrıca bey 
nelmilel vaziyet etrafında Parti aw

larına beyanatta bulunulacaktır. Bu 
toplantıya hususi bir ehemmiyet a•.fc. 
diliyor. 

Parti grupu içtimamdan sonra Vı:.!
ki!ler heyeti toplanacaktır. 

Başvekil siyasi mühim J)Utkunu 
meclisin cuma günkü toplantısmcla 
söyliyecektlr. 

Katırlar ı öldüren 
arılar 

Amerikanın Corciya vilayetinde 
Koç~·an şehri civarındaki bfr çiftlikte 
arıların hücumuna uğrıyan iki kat•r, 

arı sokmasından ölmüşlerdir. 

Çiftçi Stevanrn dediğine göre iki ita 

tır, çıftliğin kaysı bahçesinden geçer. 
ken sürü sürü arıların hücumuna uğ. 
ramı~. tabanları kaldırıp kaçtıkları 
haide kurtulamanu~lar ve &rı sokma. 
smd:ın davul gibi şişerek yarım saat 

iı;ınde ölmüş:erdir. 

=======I =t=ı=r.==l\.1==e=k=s=ik=a==k=o=n=so=l=o=s=h=an=:::::esibiren- 1 

kaz yığını haline gelmiştir. ı 
Arabalar ve piyadeler kafile ha

linde enkaz arasından ge-:erek şehri ., 
lerketmektcdirler. 

Askeri hastahane yaralılarla dol. j 
muştur. Birçok imdat istasyonları ! 
obüslerle tahrip edilmiştir~ 
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Von Ribbentrop, taarruz vukuhı1du 
ğu esnada Deutschland mürettebatının 
istirahat halinde bulunduğu noktasında 
israr etmi5tir . 

Ademi müdahale komitesindeki Al • 
man mahfellerinde Deutschlandın 1s -
panyol t wyarelerine ateş ettiği hak • 
kında Valencia hükumeti tarafrnc o: n 
ileri sürülen iddialar, kat'iyetle tekz i? 
edilmekte ve zırhlının, toplarından h '.ç 

birinin mütearrız tayyareler istikameti 
ne çevrilmemiş olduğu tasrih edilmek. 
tedir. 

İyi b!r membadan öğrenildiğine göre, 
İtalya, Almanyanınkine benzer bir hat
tı hareket ittihaz edecek ve İtalyan 
:»:ik gemileri, hamulelerinin müşahitler 
tarafından muayene edilmesi için, kon 
trol servisi tarafından gösterilen ti 
mantarda duracaklardır. 

Almanya ademi müdahale 
komisyonundan çekildi 

Londra, 31 (A. A.) - Alman sefiri 
von Ribentrop, ademi müdahale komi· 
tesi riyaset ine bir mektub gönderm•~
tir. Von Ribbentrop bu mektubunda 
Doyçlandm ateş açmadığını bildirmr,k 
te ve bu gıbi hadiselerin tekerrül"iı'le 
karşı kafi garantiler aldamıkça Al. 
man hükfırretinln evvelce kararlag~ı
rılmış olan kontrol planına ve müz.u.. 

kerelere iştirak eylemiyeceğill'iilif\'e 
etmektedir. Bu mektub ayni zamarıJa 
Alman hükumetinin, kendi kendileri. 

ne yaklaşım İspanyol gemilerine .;e 
tayyarelcr~ne karşı ateş etmek ıçın, 

Alman harb gemilerine emir vernq~ 

olduğunu tcyid etmektedir. 

Mareşal Blombergiu 
Roma seyahati 

Berlin, 1 (A. A.) - Havas ajansı. 
nın muha'Jlri bildiriyor: 

General von Blombergin yarın Ro· 
maya hareket etmesi, Berlinin vazıyl?-

ti nazik adrletmediğine bir delil tc~~. il 
etmektedir. Bununla beraber Alm.::ın. 

ya ile İtalyanın tekrar serbest kalm~

larından istifade ederek Frankoya :ı ... 
çıkça yardım edip etmiyecekleri .;o. 
rulmaktadn:. 

Yarı resmi mahfeller, Almanya tıı.. 
rafından ıttihaz edilen tarzı hareke
ti~ sebebi, kontrolü temin eden gerr..i· 

ler;n emn~yetine karşı y~niden vukıı~ 
bulacak taarruzlara mani oltnak içm 
Londra komitesinden Hi.zımgelen t17 
minatı almak olduğunu iddia etmekle 
dirler. 

Bu mahfeller, bütün dünyayı ıst:ia 
eden heyecanın İspanyol meselca~ı; i'l 
bir an evv~I halline yardım edeceğini 
ümid etmehtedirler. 

Alman lıarp gemilerine 
verilen talimat 

Berlin, 3J D. N. B. ajansı tebliğ e. 
diyor: Alman yanın Londra sefiri Fon 
Ribbentrop, ademi müdahale komıl e. 
sinin sürat~e içtimamı taleb etmek i. 
çin talimat almıstır. Von Ribbentr('ltı, 
komiteye Doyçland taarruzu gibi sui
kastıerin tP.kerrUr etmiyeceğine dair 
kat'i temi!'ıat alınmadıkça Almarıya.· 

nm ademi müdahale komitesi müzo.. 

kerelerine ve kontrole iştirak etmi~ "
ceğini tebl:ğ edecektir. Almanya hu 
kabil suikastlerin tekerrürü karşt.:il'l. 

da icab eden tedbirleri almak için 3"!'. 

bestii hareketini muhafaza ediyor 

Alman mim müdafaa nezareti , ts. 
panya subrmda .t'...~man harb gcmıif'
rine. kendılerine yaklaşacak İspanyol 
gemi ve t.tyyarelerine ateş açmak i· 
çin emirler vermiştir. 

ltalya, Almanya ile müşterek 
hareket eclıyor 

Londrn, 31 (A.A.)- ltalya sefiri 
Grandi, lngiliz hariciye nazrn Edeni 
ziyaret etmiştir.Ademi müdahade ko 
mite31 reisi vekili \V allace ltcılyan 
hükmetinin de Alnıan hükumetinin 
ayni tedbirleri almayı kararla~tırmış 
olduğunu, ynni bn gibi hadi:.:ıelerin 
tekerrürüne karşı kafi garantiler ah· 
nmcaya kadar kontrole ve mÜ7.ake· 
relere iştirak etmiyeceğini takrir 
ettirmi§ bulunduğunu bildirmiıtir~ 
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Hatayın bayrağı 
nasıl olacak ? 

Suriye nazırı "Mesele bizim haberimiz 
olmadan balledlldl,, demiş 

Antakya 31 _ Hataylılar kurtuluş ( olan Hatay meselesini münaka§8. için 
·· 1 · · ' k tezahüratla kutlula. değil Türkiye He iyi komşuluk esasla.. 

ıun erını co§ un . . , v k d.l ·t 
makta devam ediyorlar. Fransız ıstıh. rını saglamlaştırmak ma sa ı e gı -
barat şefi ·rurk ileri gelenlerini davet tiklerini yazmaktadır'.. 

ed k S k laı::.masınnı iınulan- Verilen mal\ımata gore Hatayın bay er e anca an......, • .. . 
dığmı resmen bildirmiş ve kendileri- rağı Suriye bayragı uzerıne Hatay ke. 
ni tebrik etmiştir. limesi yazı!ı olacaktır. 

Hatayın kavuştuğu idare. Suriyenin El Kabes gazetesi diyor. ki: "Sancak 
de her tarafında müsbet tesırler uyan. Türkiyenin olmaldı ama, bız de onu ta
Ciırmıştır. Buna rağmen hala tek tük mamen kaybettik ı,. Esasen Cabirinin 
gazetelerde aleyhte yazılara tesadüf parlamentoda irat e~tiği bi~ nutukta bu 
edilmektedır. Bunlardan Şamda çı~~n işi böylece itiraftan.~bare.ttır. Nutkunda 
Elliva gazetesi Sancak meselesının hülbaten ıunları soyledı: 
henüz halledilmediğini ya.~r.~k zaten "Biz, bu meselenin hiçbir nok~a~ında 
neşe içinde olan halkı guldurmekte- işin hakikatinden mali'imat aahıbı ola-
dir d k M sel•yi bizim haberimiz olma-. maı.e-• 

Fettelarub "Suriyenin Türkiye - dan Türkiye çıkardı; Fransa bi2im ha
Fransa ve tngiltere arasındaki dosta. be . . lman Türkiye ile konuştu; 
ne münase!:>etlere kurban gittiğini,, e. F rımız To .. kı'yeye ilk anla'ma temina-

d' k' ransa, ur 
sefle kıtydederek ıyor 1: d b: sormadan verdi ve Milletler 

"Görüyoruz ki Arab milletleri bilr tını. at.·~: ilk kararı verilirken de kim 
felake imize tamamen seyirci kalmış cemıye ını .... 

lardır.,, 
Ayni gazete Suriye heyetinin Pari-

se seyahatini mevzuu baheederek Baş 
vekil ,.e arirndaşlarının esasen bitmiş 

b. h' bir teY sormadı. Butun bu se ıze ıç . . d 1 . 
h Ad• 1 rasında biz elımız en g~ enı a ıse er a . . 

k t tediğimiz netıceyı elde ede-
yaptı.. s .. . 

d:k N ticeyi istikbal gosterır.,, me . • e 

Mecliste üç vekil 
izahat verdi 

GHçm en ve lskAn, Devlet demlryolları 
lşlerlle polis teşklU\tı ~örUşUl~fl w 

B .. ''k ·ıı l' . . d .. k.. }ine mabetle hazmeden açıgı uyu mı et mec ısının un u evve l l · d' 
d 1 b .. 1 . d k ak auretiy e yapı an tımen ı· 

toplantısın a 937 yı ı utçe erın e apa~ . b .. n 1936 senesinde 
yeniden açılacak muhtelif fasıllara fer butçesı ugu . l'k . 
'26 ·ı k.. b' 1' 1 k f k 1.. d··rt milyon fazlasıyle sene ı vazı-
.;ı mı yon usur ın ıra ı ev a a- 0 l B d 
de tahsisat verilmesi hakkındaki ka- fesini yapmış bu unu:_~r. un an 
nun layihasının müzakeresi yapıl- sonra da inkişaf ed~ce~ı umudun~~: 

t Yız. Bunun için clımızden geldıgı 
mı§ ır. ş· d'f 

Bu münasebetle söz alan Sıhhat kadar çalıtmaktayız. ımen ı er 
ve İçtimai Muavenet Vekili Doktor idaresinin bir bü.t~nl~k gösterebilme 
Refik Saydam iskan meselesi etnı- si için pereon e_l ıtıbarıyle, ma~erle~ 
fında demiştir ki: itibariyle tanzım ve ıslah edılmesı 

"- iskan işleri vekaletimize dev lazımdır.,, 
rolunduğu zaman, Trakyaya Bul- Dahiliye Vekilinin sözleri 
garistandan gelmi§ 2152 hanede Polis te§kilatı kanununun mü· 
32.553 nüfus, Yugoslavyadan 278 zakeresi esnasında söz alan Dahili-
hanede 1167 nüfus, ve Anadolu. ye Vekili Şü~rü. ~ay~, kanunun 
nun muhtelif yerlerine gelmiş 752 heyeti umumıyesı uzerınde söz al
hanede 2659 nüfus ki ceman 16.625 mış olan hatiplere cevaben şunları 
hanede 63.936 nüfus vardı. Bunla- söylemiştir: 
ra yapılan evler 6739, alman pulluk .. _Polisin bugünkü tekniği ta-
1440, araba 59 dur. Bendeniz bu mamen ve hakik.aten başlı başına 
vaziyette tesellüm ettim. Bu suretle bir ilim olmuş bır mesleki mahsus 
bu gelmiş ailelere verilmi§ olanlar- ve bir fen olmuştur. Biz buna bilgi 
dan maada 9886 ev, 12803 hayvan · k f 
ve 12803 pulluğa ihtiyaç vardı. ile yani palisın ey ıyetini arttırmak 

936 senesi zarfında Köstence • la işe başlamış bulunuy.oruz. Yaptı· 
den evvela 939 evde 38 19 Roman- ğımız şeyin başında polıs enstitüsü 
yalı ve 4200 hanede 16295, gene gelir, ondan son.r~ ~oliste en çok 
Romanyalı ve 2794 hanede 11381 lazım olan ,ey, dısıplındir. Dediğim 
Bulgaristanlı olmak Üzere, 7933 ha· gibi fedakarlığı, cesareti milli bir ha3 
nede 31495 nüfus memleketimize sa olarak kanında taşıyan bir polise 
kabul edilmiştir. Malumunuz oldu- bilgi verildikten ve disiplin talim e
ğu veçhile bunlar doğrudan doğru- dildikten sonra 0 polisin bugün ver· 
ya devlet eliyle ve devlet teşkilatiy. diği misal1erden daha çok misaller 
le Kostenceden Tuz laya ve Urlaya vermesi elbette her gün beklenecek 
getirilmişlerdir. Bilumum muame- bir hadise olur., 

leleri burada ikmal edildikten, tah- Vekillerin izahatından sonra 
riratı yapıldıktan sonra iskan için maddelere geçilmit ve ç.arşamba gü· 
tahsis olunan yerlere gene devlet e· nü toplanmak Üzere celseye niha· 
)iyie sevkedilmişlerdir. yet verilmiştir. 

Bu suretle scvkolunanlar 15 --------------
vilayete 28887 nüfustur. Gelenlerin 
yekununa nazaran geri kalan 2608 
nüfus, kendileri serbest ikamet ettik 
leri için i~tedikleri yerlerde oturmak 
üzere serbest bırakılmışlardır. Şu va· 
ziyete nazaran 934, 935, 936 senele 
rinde 95431 kişi memleketimize Ro-

manyadan, Bulgaristandan ve çok 
az kısmı da Yugoslavyadan getiril
miş ve yerlerine yerleştirilmiş bulu· 
nuyor. ,. 

Nafıa Vekilinin izahatı 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve

kilinin izahatından sonra devlet de
miryolları ve limanları müdüriyeti 

umumiyesi 193 7 yılı bütçesinin mü 
zakeresine gec;}lmiş ve bu münase
betle Nafıa Vekili Ali Çetinkaya §U 

izahatı vermiştir: 
.. _ Şimendifer işletmesi idare· 

miz günden güne inkişaf etmekte
dir. Bütçede oldukça bir terakki ve 
inkipf vardır. Bundan bet altı sene 

Borsada IJ r skandal 

Orman müdürü 
tevkif edildi 

Kenillslle beraber 
' daktilosu da m evkuf 

Bursa orman müdürü Zühtünün bir 
takım genç kızları toplayıp onlarla eğ
lendiği ve i'ret meclisinde kendilerine 
kartı adaba mugayir hareketlerde bu
lunduğu zabıtaca öğrenilmiş ve evvelki 

gece zabıtaca cilrmümethut yapılmııtır. 
Zühtü, günün pazar olmasına rağ-

men cürmümeşhut mahkemesinde mu
hakeme edilmiı, muhakeme sabahtan 

akşama kadar sürmilıtür. Eveli aleni 
sonra hafi cereyan eden muhakeme ne-
ticesinde Zühtünün ve suç ortağı N er
min adındaki daktilonun tcvkiflerine 
karar verilmiıtir , . 
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Fenerbahçenin bayramında 

Rapit takımı · 
Dinarlının kaybolmas ına rağmen 

Güreş miisabakaları 26 haziranda başlayacak 
Bul Kumar Tekirdağlıyı mağlôp t;adehllf rse 

l s tanbula geliyor 
Avusturyanın en kuvvetli klüplerin

den biri olan Rapid takımı, 6 ve 8 hazi
randa İstanbula gelmek için bundan bir 
kaç gün evvel Fenerbahçeye bir teklif 
yapmıştı. 

Londosla şehrimizde 
karşılaşacak 

Yapılan kısa bir muhavereyi mütea
kip tarafeyn mutabık kaldıkla=ından 
Rap!dliler cumartesi günü istanbulda 
bulunacaklarını bildirmişlerdir. 

Rapid ilk maçını Fenerbahçeni.n yıl
dönümü bayramında sarı Jaci~erılilerle 1 
yapacaktır. ikinci maçın hangı takımla 
oynanacağı henüz belli değildir. 

Amerika ve Bulgaristandan gelen 
güreşçilerin günlerdenberi müsabaka 
yapmak imkanı bulamadıklarını, bu 
yüzden Boğa namiyle tanılan Kuma. 
rın memleltetimizden ayrılmayı bile 
düşündüğünü dün okuyucularımıza 

bildirmiştık. 

Milli küme futbol maçlarının en ha-

Tokyo ooamplyadonda: 

Atletizmi hangi 
millet kazanacak! 

Almanya mı, Amerika mı, 
Japonya mı ? 

Berlin 2 7 mayıs 
(hususi muhab:ri
mizdcn) - Yaz 
geldi, atletizm 
mevsimi baıladı. 

Bu münasebetle 
Alman gazetele
rinde atletizme a
it birçok dikkate 
değer yazılara rast 
geliniyor. Mezkür 
yazıların hemen 
hepsi atletizmde 
Almanyada yeni 
ve göze çarpacak 
kabiliyetlerin ye -
tişmemesinden şi
kayetçidir. Cortı, 

Kömig, Lammers 
ve Pelzer gibi at
letlerin yerlerinin 
boı kaldığını ve 
bir tilrlü dolmadı
ğını yazıyorlar: 
Bunların hepsı 
doğrudur. Filha
kika Almanlar apo 
ru ıeverler ve de· 
nebilir ki her mil· 
letten fazla çalı
tırlar. Fakat buna 
rağmen ortaya fa
aliyet!eri ve e11e· 
rindeki vesaitleri 
nisbetinde rıldız 
çıkaramazlar. Al
manların. Ameri • Sırıkla yüksek atlamada (4.48) metre ile yeııi dünya 
kalılar, tngilizlcr, rekoru tesis eden Amerikalılar: Olimpiyad ~mpi • 
F i n ı i n d i Y a· yontı Meıadoıos ve olimpiyat ikincisi Sof ten 
lılar hatta Macarlar kaldar dahi atletizm r meleridlr. Bugün zikre değer bir atleti 
de bir standardlan yoktur. Almanya olmadığına da şikayet eden Almanya 
hiç yıldız yetittirmemiş değildir. Llkin acaba Tokyo olimpiyatlarına kır:far ne
hir yıldız yetiştiği zaman kendi başına reden ve nasıl Amerikalıları mağlüp e-
ve yapayalnız sivrilmiı ve sönmüştür. decek atlet yetittirecektir; malfım ya 
Diğerlerinin derecesi bu atlete rekabet dilin kemiği yoktur, ne istersen söyler, 
teşkil edemiyecek kadar düşüktür. At- Geçen hafta Kaliforniada yapılan bir 
letizmtle bir irk meselesi olsa gerek, za- müsabaka•:!a Amerikalı olimpiyat §am-

hir A1manların vücut~:ı bu spora fazla piyonu Meadovs \•e Olimpiyat ikincisi 
liyakatleri yok 1 Bi11 Seften sırıkla yüksek atlamada 

Bu böyle dursun, işin garibi ( 4.48) ile yeni dünya rekoru vazettiler. 
Almlnların Amerika1ıları •tenkide kalk- Her iki atlet de kısa bir zamanda dört 

malarıdır. Almanlar esasen ~meri~alıl.a buçuk metreyi aıacaklarını söylemi§ler
n çekemezler. Bilhassa Berlın olımpı· ldir. 

1 bir hayli girintili fakat çıkın-yat arına 
k 1 rla .. ampiyon olduktan sonra 

tısız apı a :r 

bu haleti ruhiye büsbütün arttı. 
Amerikadan gelen her bir havadis .~e 

ya Tekor gazetelerde nihay~tind: .. d~rt 
beş tane sual ve nida işaretıle gorunur. 
Bu Almanların Amerikalıların ukorla-
rına guya itimat etmediklerini göster
mektel:lir. Almanya deyince hatırına ve-
ya gözünün önüne bira ile sucuktan ba§ 
ka bir şey gelmiyen Amerikalının bit-

tabi bundan haberi dahi yoktur. I.akin 
işin daha tuhafı Almanların Tokyo o-

1impiyatlarında gene ~ gmpiyonluğu ala
caklarım hatta bu defa atletizmi dahi 
Amerikalılara bırakmıyacaklannı söyle-

Bunları işittikten sonra, insan dü,ün- , 
mekten kendini alamıyor. Acaba Tokyo 
olimpiyatlarında atleHzmi Almanya mı, 
yoksa Amerika mı kazanacak? .. 

Suat Erler 

Atletizm 
Ma1'dowa dUnya 
rekor una erişti 

Nevyork 31 (A.A) - Amerikalı 

Carle Macdova, sırıkla 4,54 metre at • 
lamağa muvaffak olarak dün Los Ange- ı 
les·de Bull Stton tarafından tesis edi • 
len rökorla müıavatı temin ctmiıtir. ,,,. 

raretli bir devresinde buluıunaklığt
mız ve bu müsabakaların Taksim sla. 
dında yapılmakta olması dolayısiyle 
güreş ka~ılaşmaları için 1stanbulda 
yer bulunamamı§hr. 

Ecnebi güreşçilerle pehlivanlarımı
zın evveli Anadolu ı.;ehirlerinde kır. 
şılaşmaları düşiinülmilş ve Ankara, 
İzmir ve Bursadaki müsabakalardan 
sonra !stanbula gelerek burada ı:ü. 
reşlerin finalini yapmaları takarrür 
etmi§ti. 

Fakat, ilk müsabakayı yapması ~a
karrür eden Dinarlının dağ, taş, t.t.pe 
demiyerek Amerikalı güreşçilerdt1a 
mütemadiyen kaçması, bu programı 
alt üst etmiştir. 

Dinarlının pehlivanlrğı garip bir 
maceradır. Kendisine mütemadi\ en 
Amerikanvari reklamlar yaptıran, ~er 
kese meydan okuyan bu pehlivanın er 
meydanına çıkması çok nadir göı-üEir1 

Dinarlı bu defa da ayni veçhile ha• 
reket etmi, ve Amerikalı pehlivanlar .. 
la aruındıı. müthi§ bir kovalama~& 
başlamıştır. Dinarlı kaçtı, onlar ko\ü• 
ladı, Dinarlı saklanacak bir yer ara. 
dı, onlar bir türlü peşini bırakmadı. 
lar. Fakat bu kovalamaca nihayet 
Dinarlının "galibiyeti!" ile neitcclen
di. 

Dinarlı bu kovalamacada, dilnyar.ın 
en büyük mukavemet ko~usu ~ampi
yonlarına parmak ısırtacak kadar 
müthiş bir koşucu olduğunu ispat et. 
ti ve nihayet o:tadan kayboldu. 

Bu koşuculuğundan dolayı keodja-i• 
ni tebrik etmemek hakeııhk rolure 
Bundan sonra kendisini güreş meyda. 
nında edğil, koşu sahalarında alk'Ş. 

lıyacağımız anlaşılıyor. 
Dinarlının güreşi terkederek İ§i ko

şuculuğa vurduğunu gören organiz.:ı.· 

törler yeni bir program yapmak mec.. 
buriyetinde kalmışlardır. 

Gerek Amerikalı, gerekse Bulgar 
pehlivanlar önce Anadolu ~ehirlerin· 
de Molla Mehmet, Yarımdünya, Arif 
ve Mülayim pehlivanlarla ç.arpışac.1k. 
lardır. En mühim müsabakalar da 
- o tariht<? futbol maçı olmaması do
layısiyle - 26 haziran cumartesi günU 
Taksim stacında olacak ve Amerii<a.!ı 
Kumar He Tekirdağlı karşı karşıya 
"'eleccklerdir. 

Müsabakaları tertib edenler Cinı 

Londosu da §ehrimbe getirmeyi t:flJ. 
şünmüşler ve kendisine müracaat et
mişlerdir. 1 

Amerikalı pehlivan Türkiye baş, 

pehlivanını mağlup edecek oluı sa 
Cim Londosla karşılaşacaktır. 

lstanbula ge"ec ek olan 

Miçn Saranaos 
Tekrar Amerikaya döndükten 
sonra sinemaya intisap edecek 

Amerikada serbest güreşlercle şampi
yonluğu kazandığım evvelce hilber 
verdiğimiz İstanbullu pehlivan Miço 
Sarandos şimdi Kaliforniada Los Ance
los 'ehrinde bulunmaktadır. Sarandos 
bu hafta içinde meşhur apon pehlivanı 
Hrito ile bir müsabaka yapmak üzere 
Japonyaya hareket edecrktir. 

Japonyadan sonra hkcndcriycye gi
de:ek ohln Miço, Mısırda bulunan Cim 
Londosla tutıışacaktır. Mısırdan sonra 
şehrimize g!Mcrek ai!esinin yanında bir 
k~ç gün istirahat edecek olan yeni şam
pıyon sonbahara doğru tekrar Arr.erika
ya dönecek ve Holivudda bir film çevi· 
recektir. 

HABER 
lstanbulun en çok satıla" 
hakiki akşam gazetesidir

ilanıarını HABER'e 

verenler kar ederler. 
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f ariht macera ve aşli romanı - 83 - Yazan: (Va· Nu) 

benim oğlum miydi ? Kimin oğluydu ? 
enim oğlumsa, kendisinde nasıl oluyordu da, 

'.>U küçük yaşta böyle hisler inkişaf ediy?rd.~.? 
Geçen kısımların hülasası Bundan şonra. müslüman kadınına \ - Fakat Osmancıgım · Efendıcıgım. 

sman 

Kuçiik Osnuııı, esaret hayatmda, an- paydos ... Hep gavurlar arasında kala- Nasıl oldu da din değiştirdiniz? Buna 
nesiyl<! birlikte hıristiyrın olmuştur. cağız. .. Sen onlara yemişlerini ver... aklımız ermedi. 
Ben de onlar~ ı;ynıak mecburiyetin- Ben de... Başka biri: 
de kaülım. Fai.:ıt, bizi e81r eden tay. Nöb~tçiler, e:ılrelerin bulunduğu ye. - Ah, annesı! • dedi. 
frı.'lar miisWm.trı 7:.admlanna tasaı. re girmemizde hiçbir mahzur görme. Osman kaşlarını çattı: 
lııt ctme1c islcyıncc, kilçiik Osm.an, 1 di. Kadınlar, bizi görür görmez, he. _ Annemin aleyhinde söz söyleme. 

cü.ssesinden ve ya§mdaıı 1ımulmaz 1 men etrafımızı sardı: nizi işitmiyeyim! Benim nazarımda o, 
bir ceUWetlc, 1nıisliimaıı kadınlan. - Osman! ... Osman!... Allah razı mukaddes bir mevcudiyettir. 
nt himaye et~ i, kt<rlartlı. Onda~ ka. ı olsun senden! ... Bizim hamimiz, bizim Deminki: 
dınlara lcarşı bir zaaf olduğunu da bir tanecik efe·1dımiz! .. - diye parç~. dk d d' B d' d -· - Anla ı ... - e ı. • u ın eg~ş 
gfrüyorum. lanıyorlardı. tirmcnin de bir gizli manası var. 

• • • Onu kucaktan kucağa gezdiriyor- Kulaktan kulağa fısıldaştılar: 
V~ işte bundan u .yı yüreğim sız- lar, öpüyorlar, göğüslerine bastırıyor- _ Gizli din taşıyacaklar ... 

adt. Bizim nes :-se böyle çabuk inki- lardı. 

şa.i eden bir adacı yoktu. Kendimi :lü. Ve ben, bir k~nara çekilmiş, onların 
üncüm. Bu ylı(arda nerede? ... Ma. bu hallerine ibretle bakıyordum. Kü. 
ha~1.edo kaydırak oynamıya bile baş. çük Osman bir a.sk ve ihtiras denizi. 
lamcmıştım... Hslbuki bu oğlan... nin dalgaları üz~riııde, kadından kadı. 
böyle harikuladelikier gös~riyor. Ka- na yüzüyordu. l{endi mUmkUn olduğu 
dınlar arasında da bıçkın ve tecrübeli kadar kadınları da memnun ediyor. 
bir erkek gibi hareket ediyor. Hay- du. 
etle bakıyordum: Roksan'm bar;ıını, Biri sordu: 

O esnada nazarları bana ilişti. E· 

limdeki yiyecekleri gördüler. Osman 
bunların annesi tarafından hediye 

gönderildiğini söyledi. I<adınların hep. 
si manalı manalı blll3larını salladılar. 

' 
Hediyeleri kabul ettiler. Ayşeye se. 

l~m yolladılar. 
(Devamı var) 

belini bir sarışı vardı ki, çatal sakal --------------------::::=--
amııahn bu temas altında. titTediğini 
hisEetlim. 

Falgıt, o genç kadını ter ketti: 
- Şimdi biraz isim var ... Başka za_ 
an daha uzunuzadıya görüşürüz! . 

edi · 

S,ırtıyda ona arabça, f arisj ve liı. 

tince '\ c yunanc:a okutmu~lnrdr. Onun 
için ht?r dilden biraz çakıyordu. Kap. 
anın kansiyle de yunanca konuşuyor
ardı. 

Roksan, onun arkasından hayran 
ayran baktı. O, cUce boyu ile, bir 
cbl:van gibi yürüdU. Bana dedi ki: 
- Hırlstiyan kadınları gideceğimiz 

•erde pek çok değil mi? ... 
- 'l'nbii! 
- İşte ben de bunu bildiğim için 

ununla kısa kestim ... Ötekilere gidi. 
·orum. 

- Kimlere? 
- •• füslUman kadınlarına. 
- Aman, Osman? ... Bu nasıl laf? 
- Nasıl lflf olacak? Onlar ganime~ 
alları ... İstifade efmeU ... 
- Ne ganim~t malı? 

- Öyle ya: Gözlerinle gördün. Ml!s. 
Uman kıldınları o kabasaba heriflerin 
pis hiicumlanndan, taarruzlarından 
urtardım. Şimdi parsamı toplamama 

lı mıyım? ... 

- Sen bu ya~ta bunları biliyorsun? 
Böyle sözler senin ağzına yakışır nıı? 

Mü tehakkimane kaşlarını çattı: 
- Bana pek karışılmaz. Büyük a

am olduğumu, bazı cihetlerden sizle
e de faik olduğumu bugün ispat et. 
im zannederim ... Bu yaşta bunların 

apılıp yapılmamasına gelınce, kaııım 

ızlı dönüyor, ate3li dönüyor, ne ya. 
alım? Onun emirlerini yerine getiri. 
orum ... Bu sözıeri ncrcdc'l öğrendığL 
i m\ soruyorsun? İlahi lala ... Sanki 

ek masum bir muhitte büyüdüm, de-
~·ı mi? ... Daha ben bu kadarcık da 
cğilken, şu kndareıkken, yanımda 

kad;nları nasıl nrılçıplak soydukları

m. havuzlara attıklarını gürdüm. '.Hiç 
bir şey benden gizlenmiyordu. 'Kanım. 

a istidat varmış, çabuk inkişaf et-
tim, başka •.. Fakat gördliğUtn mırnza. 
rtlnr da beni çileden çık:ırmıyordu mu 
c:1'ıı~ •H sun'! ... 

Hak verdim. 
B ı küçük çocuğun böyle felsefe yU. 

Tinısahlar Kraliçesi! 
Son hafta içinde 
Londrada marifer -
Ieriııi gösterme:ye 
başlıyan 20 ya~ın. 
da çok cazib bır 
Hintli olan bayan 
Koringa en azr1 ı 

timsah ve yılauia
ra ipnotizma ile is 
tediğini yapnur . 
maktadır. Şu gör. 
düğünüz timsah, 
bayan Koringa -
nın efsunhy ı c ı 

gözleri altına gc · 
linceyc kadar nıiit
hiş bir cana,•ardı. 

~~~l!!'!~~-l!liiiiiiiiiii•i&ij;ii:M:;;;.:ı;J Onun gözleri alt •ıı. 
<lr. bir ev kedismden daha uslu olmaktadır. 

Yegane darphane 
müdüı ü kadın 

Birleşmiş Ame:ika 
cumhuriyet l e r i 
darphanesinin m:i. 
diri Madam Nclli 
Taylor Ross'dur ve 
dünyada yegane 
darphane müdiri o.

1 
lan kadın da. hcn
disidir. Geçen t;Lin 
Sanfransiskoda l\ i 
mahzenlerde mı· 

yonlar değerin;:ie altm çubukları ınu. 
aycne ederken soygıı:ıcular ta· s . 
fından darphanenin basıldığı znl"l.1n 
çalınan imdat çanlarını işitmei{ie 
müthiş bir şaşkınlığa uğramış ve: 

_ İmkanı yok! Bu mahzenlere hic; 
bir hırsız giremez! diye bağırmaktan 
kendini alamamıştı. 

Madam Ross'un hakkı vardı. Çtn. 
kü çalan çanlar sadece bir talim ıııa. 
hiyetindeydi. 

Bir baı dalı ta 50 bin 
ı ~ikıop 

Su üstünde 
yürümek için 

İ§te, sizi su üstiinde yürütecek .. , 'I 

b . . t • 
ır ıca . 

• 

iitn"csine hayret etmekten ba§ka ya. 
p-ır ... ık bir şeyi:n kalmamıştP. Fakat 
> raz düşiinünce bu hayrete de ma. 
h d olmadığım anladım. Zira, anha 

ı:ıha, o, devrin en bilyük üstadların
an ders almıştı. Onların en iyi tale
ı>leri diye 1stanbulda nam kazanmış. 

!cilen su bardakları vasıtasile m:z. 
le ~ikropları ve diğer hastahk unsur
larının Lulasmasına mani olmak !r,111 
şimdi Amerikada biitün otel ve loksn 
talar barakları filerilize e~~ ikten sc:n. 
re sellUloz filmlerine 8arm::ıkta ve mı!§ 
terinin önüne üyle götürmektedir. 

Amerikada Orcgon viliı.yctJnin r Qrt. 

land §chrinde madam Alis Foks, Vıl· 

r.Hem ilmin, hem de fisküfüeurun e.n 
.. hocalarından ders almış, boyle bır 

'c'ubei deveran, garibei dehr olmuştu 
ştc bizim kUçü~-: O~man. 
Çapkın çapkın goz kırptı: 
_ Son turfandaları kaçırmıyalım ... 

lfükfımet sıhhiye dairclcrının yap. 
mış olduğu fenni tecrübeler, kirli bır 
yerde ba§a.c;ağı konacak temiz bir l.r.r 
dağın bile ağzı kenarına 40, hatta fıO 
bin mikrop \işü§lUğünil göstermiştir. 
Amerikanın büyük otelleri bardak1a. 
rı eterilızc etmek ve filme ~armaK i
çin makineler kurmuşlardır. 

lamet ırmağı üstUnde bir yaya gez;u

tisi yapl"!ak içln ta1lta 1türekli isKır. 

pinlerini giym~ktcdir. Bu cins ayal\\a 

btlar Portl ay aç·lmı~ ı>. 

lan ''.Mili >- "_9'eaı • .de 

teşhir~-

AmerDka cumlhıuırreısı 
RuzveB'tln zabota romanı 

Çevnıren 

fa. 
-8-

- Köşke mi?. 
- Evet. 
Cim öksürdü. Önündeki evrakr ka· 

rıştırarak ilave etti: 
- Siz de gelmez misiniz?. 
Şarlot şaşkınlıktan elindeki kalemi 

yere u:işürdü. tri gözlerini patrona dik
tı. Böyle bir saadete inanmıyor<lu: 

- Kabil mi?. 

Diye kekeledi. Cim gülümsedi: 

- İlka, biliyorsunuz ki her mevsim 
orada büyük bir kabul resmi yapar. Her 
halde sizi de çağıracak. 

Şarlot daha şimdiden kendini, Cimle 
beraber, ağaçlar arasında başbaı 1:örü. 
yor, kalbi titriyordu. 
o:ışaracaktı. 4. 

Fakat ne yazık ki, ilka, o mevsim 
Kuolla gitmek istemedi. Çünkü, i§ıkını 
beraber götürmek imkanı olmıyacaktı. 

Buna bir vesile bulmak müşkül, hatta 
imkansızdı. Marıal, Nevyorka yerleıc· 

bilmek için kapalr sahalardaki maçlar

dan bılhsetmişti. Şimdi maçları bırakıp 

onunla gelmesi, yalanınm meydana çık
ması demek olurdu. Bütün bu ıebebler
den ilka o havalinin pek soğuk bilhas 

, ' d -
sa rütubetli olduğunu ileri sürerek ag 

havasmın kendine yaramadığını iddia 
ederek Nevyorktan bir adım atmıyacağı 
nı bildirdi. 

Cim: 
- O halde dedi, ben yalnız giderim. 

Hem köşke bir bakarım ve mademki git 
miyeceğiz, kiracı buluraam veririm. 

tıka istediğine münakaşasız nail ol
duğu için memnundu. Cim ise, Şarlotu 
oraya götüremiyeceğine müteessir ol
mustu. Fakat ne çare? 

Biraz düşündükten sonra Cim: 
- Ben, dedi, akıam treni ile Bosto-

na gideceğim, oradan da köşke baka • 
rım. Otomobili Sarrenak istasyonundan 

alacağım. 

Cim Bleyk, tenis pmpiyonu Erl 
Marşalın o akşam Vircinya Biç'tc ola -

cağını biliyordu. Erl Marşa! bir tenis 
maçı için oraya gitmişti, 0 gece orada 
kalacaktr ve ancak ertesi sabah Nev -

yorka dönmüş olacaktı. 

Cim istasyona erkenden geldi, tele • 
fona giderek kendi evinin numara~unı 
çevirdi. Telef.on açılınca, karısının sesi· 
ni tanıdı. Erl Marşalın ses:ni taklit ede. 

rck dedi ki: 

- Hello, İlka ! 
Karısı cevap verdi : 
- Sen misin canım Erl? 

1 

- Evet, benim. şimdi gcldi.m ... 
- Ne iyi, muhakkak senı gormcm 

1 lazım. Gelir misin?:' 

'I - Pek ges değil mi:'. 
_ Dogwru, hakkın .. ar. O halde ben 

1 

. . , 
gelirim. Apartımanda değil mısın· 

Hayır cicim, istasyondayım. 
Derhal Vaşingtona dönmem lhım. 

İlka cilveli bir sesle yalvardı: 
'B' - Yarın sabah gitsen ol~az ."!ı. . 1• 

zim1<i gitti. Rahat r at scvı~.ebılırw~ık ... 
- Ne yazık 1 Fakat mümkun degtl,. 

- O kadar müstacel mi? Hem sana 

- Olmaz. Çok tehlikeli .. Belki biri 
duyar. 

- Olsun. Duysa bile anlamaz. Öğ. 
renmek istediğim şey, benim rolümün 
ne olacağıdır. 

- Unuttun mu? Konu~madık mıy • 
dı? Yoksa sarhoş musun 

- Eh, biraz .. 
- Fena yaptın canım. Her zamandan 

fazla soğuk kanlı olman lazımgelcn 

bir zamanda!. . 
- Affet .. Birkaç arkadaşa rastladım. 

Bir iki kokteyl içtik. Sersemledim de. 
sem doğru değil. Tekrar söyle de hatır- . 
la yayım. 

- Tam zamanında kafayı çekmişsin! 
Yarın büyük bir fırsat olacak .. Knoll'a 
gidiyor, biliyorsun ya! .. 

- Tabii! 
- Orada bir uçurum var .. Hani ya 

bir gün az kalsın dü~üyorduk. B:rib'ri -
mize sarılıruıtık ta, bir ıeyin farkınC::ı 
değildik. Hatırladın mı 

- Evet .. 
- tlst tarafım biliyorsun artık. 
- Seni ... evet .. neyldi? 
- Er! .. Erl.. Eğer yarına kadıır ken-

dine gelmezsen büyük bir fırsat kaçır· 
mı~ olacağız Erl .. Canım, hani ya btni 
herşeyden fazla sevdiğini söylüyordun .. 
Hatta, demiştin "seni hayatımdan da 
fa:r.la seviyorum.,, 

- Yani onun hayatından da faz:Ja 
demek istiyorsun değil mi ? 

Cim, aynen Erl Marşal gibi gülmcğe 
başla1:.h. Fak:it 1lka şid<lctle: 

- Dikkat et canım. dedi, eğer haki
katen beni seviyorsan, iş olup bittikten 
sonra '.1lka, sana aşkımı i:!!bat ~ttim , 
dersin. Bana böyle oir söz: soyliye ı cc
ğini ümit ediyor musun? 

- Kendini şimdiden dul telak.1<i ede

bilirsin l 
- Dikkat et Erl .• Yavaı söyle. Dul 

kalmak bir §ey degil. Fakat sana "ni
§anhır.,, diyebilmem lazım. 

Cim bu mükalemen in sihrine \'e Erl 
Marşatin §ilhsiyetini temeısüle o ktdar 
girmiş ve kapılmıştı ki, artrk facianın 

kenl•Ji hayatı etrafında oynandığını unut 

mUJtU. Kendisi bir rol oynuyordu ve 
bu rol, bizzat aksülamel yapmasma ına· 
ni olt:yordu. Aksi takdirde, muh·hk-~; 
rolünü unutur ve bir gaf yapardı. De
mek iki aıık, onu aldattıkları yctişmi;·cr 
mu~ gibi. hayatına da kasdetmcğc l:al
kı1mışlardı. Alçaklar 1 Cim az kalsın 
telefonu kapatacaktı. Fakat durdu. i1k:ı 
ya söyliyeceklori var<lı. Şim~i, ö~re~.c
ccklerini ö~:enmişti. E~er bır şey ~oy
lemeclen telefonu kapatacak olursa. ya~ 
tığı dalavere meydana çıkacaktı. ~u ta;c 
dirde kendinden ıüphe cdeceklerdı. Hcı 
dalavere nasıl oln anlaştlacaı·tı ama, 
00.şkasıncfan şüphe!cnmclcri lazrmc':ı. 

B . : bı'r cey bulmasr lazrn:Hr. unun ı'i.n :ı; 

D .. .. d.. Eiran k:nde buldu ve derhal 
u~un u. ;ı; • • • 

dedikoduç.u bir kadın sesını takht ede-

rek: 
_.:-T~ekkür ederim, azizim muhib-

o,; ... 

hem. dedi, artık bun:lan sonra um~t e-
derim ki ba§ka kadınların aleyhınde 
söz söyliyemez: siniz. 

C:~cki meseleden de bahsetmem lazım .... 
1 

Ve r.ap diye telefonu kapa.dı .. tık~, 
apı!ııp knlm!~tı. Cim. karısını bıtkın bır 
halde tasavvur ediyordu. ilka muhak
kak surette, telefonda kendine bu oyu-

r_;,ıiyorsun ya?. 

1 
Cim bilmiyorclu. Fakat iliyormu' 

gibi yaparak: ' 

\ 

- Ha ... dedi, yeni bir şey mi var?. 

- Gayet iyi bir fırsat!. 
d 
. ., 

C!m korktu. Bu fırsat acaba ney 1 • 

Yo!<sa kaçacaklar mıydı? Ve yahut 

p'anlarını ke~f mi etmi1lerdi. 
Her ihtimale kar§ı sordu: 

_Nedir? Telefonla söyleyemez mi. 

c:.t. 
_ Bilm::m ki,, Tedbirli bir iı değil.. 
_ Zarar yok. Ben laalettayin bir is· 

l ~Jyon telefonundayım.. İsimden de 
u:ıhsetm::zsek kimse anlayamaz .. . ,_, 

_ Yarın herşey yoluna gıreceK. 

\l~l'-~MR•~ .. ·~~zannediyorsun? Biraz 
I 

ka':iının tanıdıklarından han· nu yapım . 
gisi olduğunu dü§ünmckle meıguldil. 
O u yatag~ ında dantelalar arasında. 

n • - sola harikulaılc mevzun vücudunu saga 
döndürerek, inci gibi di§lcrilc ya~tığmt 

k görür gibi oluyordu. Cım bu 
ısırara . H lb ki 0 ka,:lmı çıldırasıya ıcvmiştı. a u ' 

d .. ·· .. odu Buka• onu öldürmeği u~unuy r · 

bil miydi? 
Kabil di. Hem de himayesindeki bi~ 

genç için! öyle bir ıe'nç ki, elinden tut 
muş, bir §tı.hsiyet yapmağa t~tebb~ı et .. 
mişti ı Hiyanctin bu dcrcccrıne Cun i. 
nanmak istemiyordu. Uk~ hakikat kar 

§tsm:laydc. 
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- r.~csele gayet basit. Janın arkadJ· 

~ını susturmak için ne lazım' Janııı 
serbest kalarak yarın davete icabet et· 
mcsi ... Tabii eğer bu davet hakikaten 
mevcutsa, yani uydurulmuı değilse .. 
Şu halı:ie ]anın arkadaşlarınclan birisi o· 
nu bu akJam kurtaracaktır. 

_ Bütün bunlar pek karmakarııı!< 
1 

§eyler. Kapıyı derhal açıp onu serbe~t 
bırakmak en kestirme bir yoldu. 

- Evet ama. bizim için esas olan şey, 
Janın tehditlerinin bize hiç bir tesir 
yapmadığına tamamile zahip olmasıdır. 

İnan bana Konçino bu çocuk zekidit. 
Bunu anlayacak ve artık, hiçbir ıaman, 
bu kadar fena bir netice vermi' olan ça· 
reye ba§ vurmıyacaktır. 

Konçini sevinçle bağırdı: 
- Halbuki başka türlü hareket et· 

sek, o mütemadiyen bizi tehdide devam 
ddecek ve biz de ondan kurtulamıvac.alc
tık ! Şimdi meseleyi anlıyorum. Sen ciJ 
den zeki ve kuvvetli bir bdınsın. bili· 
yor musun? 

Lconora ciddi bir taırla: 

- Biliyorum, dedi. Şu halde Jan 
bu akşam s.erbest olacaktır. Bu cihet ba
na aittir. Üst tarafına gelince onu d1 
ben iizcrirne alacağım. Bana itimat ede· 
bilirsin Konçino, bu delikanlı uzun za· 
man scrbestisinlden istifade edemiyccek 
ve herkesi tehdit etmek imkanını da bu 
lanuyacaktır. Emin ot. 

Leonora gayet saki:ıdi. Hatta gülüm
ıüyordu. fakat sesinde öyle temin edi
ci bir kuvvet vardı ki. Konçini çılgın 

bir sevinç duyuyordu. 
Kısa bir siikıittan sonra Leonora sor · 

du: 
- Bu hücreye nasıl girilir? 
- Gayet kolay: Evvela bodruma j.

1 " nir. Sol kol:laki ilk kapı. Bu kapı htt· 
uman kapalıdır ve anahtarını ben bü· 

yük bir it nayla ıı;aklanm. Bu kapı açıl· 
dıktan sonra koridorda bir çok ba~ka 
kapı vardır, fakat bunlar ancak sürmey· 
le kapanmı~tır. 

Bu izahatı biiyük bir dikkatle dinle:· 
miş olan Leonora: 

_ Pekala, dedi. Bu anahtarı öyle bir 
vere koymalı ki, bu akşam kolayca bu· 
İunabilsin. 

Konçini teklif etti: 
- Onu bodrumun kapısı üzerine ko

yabiliriz. 

_ Filhakika en münasip yer orası. 
J{onçini sevinçle: r 
- Gidip anahtarı getireyim. ayni 

zamanda, yiğitlerin yiğitini 'ele silahlaJ 
rından tecrit edeyim. 

Dedi ve kendisini tehlikeye sokmadan 
bir müddet sonra tekrar intikamını ;:la· 
cağından emin bir vaziyette, bir aş.k 

' randevusuna gidiyormuş gibi büyiil: bır 
sevinçle oradan uzaklaştı. 

O zamana kaldar sakin duran Leoııc
ranın yüzünde sonsuz bir elem ve ıs· 
tırap ifadesi be!itdi. Gözlerinde kin v:: 
nefret dolu-bir hiddet göründü v: hı~· 
kınğa benziyen bir ses hançercsınden 
fırladı. 

Konçinin gaybubeti ancak beş d~ki~a 
sürdü. Giderken neşeliydi. Halbukı_ §ll"~ 
di. yüzünde büyük bir endişe vazıyetı 
ı:eziliyordu. 

Çünkü, şimdiye kadar, müşterek ~eh· 
!ikeye kar~ı gelmek için uyuşması ıcap 
eden bir müttefikle uy•şuyordu. 

Şimdi is~ bir defa daha hiyanct ettigi 
zcvccsile mücadeleye girışecekti. O zev
cesi ki onu kimbilir kaçıncı dda cür· 
müme!lhut halinde yakalıyordu. 

Art;k, ]andan rahat rah:ıt ve hiç l:ı'r 
tehlikeye maruz kalmadan intikam ala· 
bileceğini düşündüğü için, zihni tckıar 
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PARDAYANIN OCLU· 165 
istemedi ve hep ayni §ayanı hayret so
ğuk kanlılığile devam etti: 

- Mengencli kasaba uzatılacaksın. 

Biliyorsun ki pek müthiş bir işkencedir 
bu? Kemiklerinin kırıldığını, parçalan· 
rlığını, kırıntılar haline gcldigini hisse
deceksin. Bundan sonra vücudun dağ· 
lanmaga ba§layacak. O zaman itiraf ede 

teksin. Bu defa da idama mahkum edi: 
lcceksin. Fakat bunldan evvel ellerin 
kesilecek, kızgın sivri demirlerle vücu-

dunda çukurlar açılacak ve cellat bu çu 
kurların içine, kaynar zeytinyağı, eri· 
miş kurşun dökecektir, bundan sonra 
da ... 

- Yeter, yeter! Söyle ne istiyorsun? 
Jan, ağzından fıFlamak iızere bulunan 

çılgın bir sevinç nidasını güçlilkle zap
t edebildi. Konçini tamamilc eli~eydi. 

Göğsü ağır bir iklctin tafyikinden kur 
tutmuş g:bi, derin bir ncf es almağ:ı baş. 
ladı. Ve en ciddi ve tabii tavrilc cevap 
verdi. 

- Ben mi ? •• Hiçbir şey istemiyorum. 
hı" na gelecek fclaketlcrcl cn seni habcr
d u ettim. Ust tarafını artık sen bilirsin. 
Sadece. yarın serbest bulunmazsam, 
Eğer ölürsem. intikamım alınmış ola
cak ve bu b;rna kafidir. Gecen hayrol· 
"un, Konçini. 

Konçini ! "seni serbest bırakacafım .. 
diye bağıracağı sırada .bir el. yumuşak 
ve ayni zaman'da amiranc bir hareket
l e omuzuna indi. Gayriihtiyari elini ka· 
masına götürerek köpü:miiş bir vaziyet 
te yarım dogrularak başını çevirdi ve 
Leonorayla y üzyüze geldi. 

Lconora yanına sokulmuş içlerinde 
şefkat fakat bıİna ra~mcn hakir bir mer 
h ıımct ifadesi okunan siyah güze' gözlc
rile ona bakıyordu. 

Konçini hayret ve dehşet içim.le ba

gıı <lı : 

- Sen! .• Sen burada mıydın? •. Ne
reden biliyordun? .. Buraya nasıl girdin? 

Leonora bu suallere cevap vermeğe 
lüzum görmedi ve sözünü keserek ami
rane bir tavırla: 

- Herşcyi duydum, dodi, ne yapacak 
sın? 

Konçini azarlar gibi hiddetle bafır· 

dı: 

- Herıcyi duydun ve bana ne yapa· 
cağımı soruyorsun! .. Kapıyı açıp onu 
serbest brrakmaktan başka ne yapabi
lirim? .. Sefil bizi fena halde yakaladı!. 

Leonora mukavemet edilemez bir ta
vırla: 

- Bunu yapmamalısın, dodi. 

- Aklını mı oynattın? .. Hala mesc· 
leyi anlamadın mı? 

- Söyl_eciğim gibi hareket et, inan 
bana, reddet. 

Konçini dehşetli gözlerile onun göz. 
leri içine baktı. Onun bir şeye güycndi· 
f ini pekala anlıyordu. Buna rağm~n tc· 
reddüt etti. 

- Bizi mahvediyorsun! 
Leonora daha amirane, ıdaha .kat'i \ 'C 

daha fazla temin edici bir sesle ısrar et· 
ti: 

- Bilakis bizi kurtarıyorum ı Sana 
söylediğim gibi hareket et, 

• K~~çininin karısının zekasına büyük 
bı r 1tımadı vardı. Sözlerini kabul etti
~ini gösteren bir tavırla eğildi. Fakat 
kuduruyordu. 

- Peki, dedi, takat cgcr .. 
l.eonora sözünü kest i : 

- Uyuştu rucu gülleleri .• iki tane .. 
Konçini anladı ve cebinlden haplar· 

dan hiç de büyük olmayan iki küçük 
gi.ıllcyi çıkarırken, ayni zamanda. tekrar 
tel kafesin üzerine eğildi ve, irade kuv
veti sayesinde nihayet elde edebildiği 
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sakin bir tavırla ve müstthıi bir ıekilde 
bağudr: 

- Demek ki l:ienl maaallarla hakika
ten korkuttuğunu zannettin, Hyie mi?. 
Zavallı küçük! .. 

Jan sendeledi ve 'deli§ef içinde 'dü
§Ündü: 

- Bu <lcCa artılc mahvoldum! Yuka~ 
nda bir türlü anlamadığım bir §eyler 
oldu. Konçini korkuyordu. İstediğimi 
ya pacaktr. Bu besbelliydi .• Bundan emi
nim! .. Ve şimdi!., 

Konç ini devam ~Ili: 

- Arkaldaşın krala gider ve istediğini 
anlatxr. Bana ne? Ben masumum ve ica
brnda bunu isbat etmesini bilirim. Ma
sumiyetimin is batı da şudur ki, seni ser-

best brrakmıyacağım. Halbuki sen bu
nu ümit etmi~tin .• Çünkü korkmuı gibi 
görünmek hoşuma gitti de ondan .. Sana 
demin de dediğim gibi burada açlık ve 
susuzluktan gebereceksin. 

Konçini bunları ıöyl~ikten sonra iki 
küçilk gülleyi aşağıya atarak baktı. 

Jan, hücresinin karanlığı içinde içeri
ye ldüşen bu iki küçük cismi görmedi. 
~nlann patl.adığını da duymadı. Çünkü 
hıç gürültü çıkmadı. Xonçininin son 
s~.ııleri .on~ milthiş bir darbe indirmişti. 
Bıran Urnıt etmiıken, şimdi artık tama
mile mahvolduğunu hiaaediyordu. 

Zaten fula düıünmeğc vakit bula-
maldr, Tahammül edilemeı bir kokunun 
birdenbire boiuına hücum ettljini 
duydu. Bir sevki tabiiyle kollarım uzat 
tı ve bir külçe gibi sırtüstü yere yıkıl
ı,ir. 

XXVI 
Kon~ini Janın düştüğünü gördü.. Ya

vaıça doğruldu ve deliği kapadı, deli
kanlıyı mahkum etmesinden sevine mi 
tecıstir mü ~uymaıı lazımccldiğini he

~Üli bilmi.Y.:ordu. :Qüımıa.nııım ölüı11ü n•· 

ticcsinde kendisinin de ölüp ölmiyece· 
ğini de kestiremiyordu • 

Leonorayı küçük bir odaya sürükledi, 
sert ve tehditkar bir &esle sordu.: 

- Onu kurtarınaktan beni niçin men 
ettin? Zannediyor musun ki onun anlat
tıkları bir masaldan ibaretti? 

Leonora, kocaınrun tamamile akıine 
olarak l!ııilkiooi. Sorulan şeylare dalgın 
bir tavırla cevaP. verdi: 

- Belki de! .. Janı senden daha iyi 
tanıyorum. B\.\ genç, garip dütüncelere 
malik bir nevi delidir. K.imbilir, belki 
de yalan söyleqi. 

Konçini dişlerini gıcırdath: 
- Ah! .. Bundan emin olsam. 

Leenora çi;Jdi ve sakin bir sesle: 

- Ben de bundan emin değilim, dedi. 
Bana öyle gelt)ıor ki, o, uzun zaman 
dti§ünüp böyle tedbirler alacak bir adanı 
değil. Diğer taraftan, fesatçı ve ihbarcı 

olmadığını da haklı olarak idldia ediyor. 
Parayla katillik eden, yol kesen bu ser· 
seride hiç bir aJib:adcde olmayan, bil· 

yük bir mertlik ve asalet var. Bunu iti. 
raf etmeli. Bunun için hikayesine inan
mak mecburiyetindeyim. 

Konçinl sabırsızlıkla sözUnü kesti: 
- Şu halde sualimi tekrar ediyorum. 

Mademki doğru söyleidiğine inanryor
sun, ne diye onu serbest bırakmama ma
ni oldun? İzah et de anlayalım! 

Leonora lakayt bir tavırla omuzları
nı silkti: 

- N.a~ıl anlamıyorsun ki. onun tch· 
ditlerinc derhal boyun eğmek, ya~adığı
mız m4ddt;tçe onun esiri olmamızı intaç 
cdeçe\ttir? 

- Tabii bunu anlaıdım. Fakat her· 
şeyden evvel kafalarımızı kurtaqnamız 
icap etmez mi? 

Leonora dikkatle ona baktı ve: 
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PARDA YANIN OC.LU t 6i 
™ - Yarın, sekiz gün sorıra, bir sene ni t~hdit etti. O, uzun .ııamand<Anbcri ha-

sonra, hillasa kral ya~diğı müddetçe zırlachğım pl~nlan altüst etmek istedi, 
geli~ bizi tehdit edecekti. Bi.ııdcm iste- 0 bundan sonra y~paçaiım işler için de 
diği kadar para çekebilecekti. Sen onun J bir tehlikedir. Ondan nefret etmiyonım. 
istediği bütün bu paraları verecek miy- / Onu mahküm ediyorum ve o mahvola· 
din Konçina? ' . caktır. Yemin ediyorum. 

Hil:idetindcn kudurmuş bir vaziyette Dehşet içinde ijrpaun Konçini. biran 
odada dolaşan Konç ini itiraf etti: ona takdirle baktı. Sonra tek ar hiddet· 

• le bağrrdı · 
- Ne yapacaktım ki? .. Ne istcııeydı · 

verecektim .. Ben kafamı ~urtarm~ğa ba· - Onu mahküm ediyorsun, çok iyi .• 

k ı Jierhald• ben kalkıp da buna mar.i ola· 
ıyorum.. " 

cak d!ğilim. Fa~it ec;tr o, yamı scrbçst 
Leoııora istihfafla gülümsedi. Vt o· " 

mın yiizüne daha büyük bir dikk;ıtle olmazsa, ar\tada~r kralı haberd'\r edc-
bakarak: cçktir .. O zaman iki~iz de nıahvoldıık ! 

Lecınora ayni tavırla cevap verdi: 
- Ve onu vurmaktan "'arf r nazar e

decektin .• Öyle ya 1 Çünk\i o, bı.:günkü 
tehdidini, kral yaşadığt müddetçe tcK
rar edecekti. 

Konçini hiddetle yumrnkl~nn~ ıs~r
Jı, ckh§etli bir şeyler homurdandı. Fa
klt cevap vermedi. 

- Yarın serbnt olacaktır, bunıın iç\n 
1de arkadaşı kralı hiçbir teyden habtr
dar etmiyccektir • 

Koııçini ~~festtki yah~i hayvanlar gi· 
bi, sinirli ve sabırsız bir vaziyette dola• 
şıyordu. Birdtnbire karısının karşısın-

da durdu ve kollarını havaya k.aldırd1k· Leonora yava§ça: 

- Buna rağmen on.dan 
yorsun, değil mi? 

nefı:d edi- tan sonra bitkin bir halde tekrar indire• 

Konsini coştu: 

- Nefret etmek! .. Onu istediğim te
kilde, ağlf ni',ğn, işkenceyle öldiirmek 
için, bilatcrcddiit, lıayatTmdan on SCI'\'· 

mi feda ederim! 
Lcoqora bir defa daha omuzıırını is-

tihfafla silkti ve korkunç bir soğuk 
kanhlıkla: 

- Ben, birisinden bu kaı:lar neiret 
etseydim, dedi onu öldürmek !çiıı op 
scne:ni değil bütün hayatıqu feda eder-
dim. -

Konçininin ses çıkarmadığıııı :;örün
ce. ayni korkuns; tavırla deYam etti: 

- Demek ki, Jana müthi~ bir kin bcs 
liyor ve kendini kurtarrrıqk ı~ın, onu 
m11ı.k."ım etmcğe cesaret cdcmiyor::ıun. 

Ben ona !cin bf'slemiyorum .. Fakat o be-

rek: 
- Hiçbir şey anlamıyorum, drdi. 
Leonora gülümsedi ve aorduı 

- Konçino, uyku ilacının tesiri ne 
kadar devam edecek? 

- Takriben bir saat. 

- Öyleyse vaktimiz var. Biıiıini ap-
ğıya indirip Janı silahlarından tecrit 
ettireceksin. Buraı:J.an çıktılı zaman, 

senin yaptığın bu tehditleri mevkiifiile 
koymak istediğine kanaat getirmelidir. 
Anlıyor musun? Bu ak1am serbest ka-

lınca, bu serbestinin s~nin tarafııldan 
verilmediğine iyice kanaat ıetinqiş ol
ması lazımdır. Ne demek istediğimi an-· 

lryor musun? 

Kon~ini ~:ıha bir ıekildi: 
- Hayır t dedi. 
Lconora iıiJh etti: 

:d -
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RADYO 
tsTn'"B'CL: 
"ii,3o' konferans, Beyoğlu balkevinden nak 
len, lsrnall HAml Danl~rnendi tara!mdan 
( SUmer dlllle TUrk dlll arasındaki mUnase
bet), 19,30 kontcran.!', EmlnönU Halkevl sos 
yal yardım §Ube.!I namma (Dr. Orhan Tah 
ııtn Ça<:uk bakımı), 20 Belma ve arkadaıJl&n 
tarafından Türk musikisi, ve halk ıarkıtan, 
20,30 Ömer Rıza taratmdan arapça söylev, 
20,45 Cemal Ii'.Amll ve arkadaştan tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları saat ayan), 
21,15 radyo fonlk dram (Toska), 22,15 ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi gUnUn programı, 
22,30 pldkla sololar, opera ve opcPet parçala 
rı, 23 ııon. 

BERLL"i: 
17,25 eğlı:mcell konser, 18,35 Bulgar kll. 

tilrllne alt yaym, 19,0S kArııık habel'ler, zı. 
15 konser, 23,05 havalar, haberler, spor, 23, 
3ıl gece muıılklsl. 

PEŞTE: 

lS,05 hlkAyelcr. 18,35 harpa konseri, 191,05 
konuJJm&, 19,35 çingene orkestra, 20,35 OJ?era 
yayını, Se\'il berberi, 23,20 gramofon, at,05 
konu:ma, 24.,20 çingene orkestrası, 1,10 son 
haberler. 

BOKREŞ: 
19.M konferans, 20,15 mandolin konseri. 

20,,50 konfcrıı.ru, !?1,05 senfonik konser, 23,10 
gece konseri, 23,50 haberler. 

LO!\TDRA: 
19,05 musiki, 19,35 org konseri, 20:,05 hıt 

berter vesaire, 20,35 piyano ve §&n, 21>,55 or 
ke1tra konseri, 21,50 edebt yayın, 22,05 koro 
konseri, 22,35 karışık yayın, 23,05 laberler 
.spor, konuıma, vesaire, 23,30 dans arkestr~ 
sı, 2(,3:5 haberler, vesaire, 24,45 gramofon. 

RO!UA: 
18.20 dans musikisi, 18,55 kanşdr yayın, 

21,45 karışık musiki, 22,05 opera yıırymı, trlı, 
en ııonra haberler. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu ak§am ıehrln muhtelit yerUıerlnde nö

betçi olan eczaneler :rşunlardır: 
EmlnönUnde (A. Mlnasyan), Beyazıtta 

(Cemli), KUc;Ukpazarda (Yorgi), EyUpırultan 
da (Hikmet Atlamaz), Şehremininde (NA.zrm 
Sadık). KaragUmrUkte (Kemal), Samatyada 
-(EroClloa), Şchzadeb~ında (tsmall Hakkı,) 
A~arayda (Sarim), Fenerde (Vftali), Ale~ 
darda (F.§ref Ne§et), Bakırköyde (İstepan). 
Beyoğlu cihetlndekller: 
lstikl!I cadde.,ınde (Delil!. Suda), Karaköy 

de (Jll~cyin HUsnU), Taksimde (Llmoncl· 
j'an). ~IBllc!e, HalAskAr caddeslnde (Nargile 
clyanı. KaSimpa.,ada (Vasıl), Hasköyde 
Barbut), Be§lktatıta (~ali Halit), Sanyerde 
(Aa&Cl, 

Ua!•Udar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Uslcndarda (Sellmlye), Kadıköy, Muvakkit 

hane caddrliinde (Saadet), BUyükadada 
'(Halk), Heybelide (Tan::ı.~). 

Yedek subayların 
yoklaması 

Eminönü askerlik ~ubesindcn: 

1 - 937 lhUyat yoklımıuııne. gellrken her 
emekli ve yedek subay, buordekl lft, memı.ı 
rlyetl tahs\I dereceli, mUbtııdl.11 ve klm_J..
lerin, hangi ~belerde lhllauları buluadu_j\ı, 
au, elcltlrlk, yol mUhendisl, tabib, ıımat ve 
kimyagerlerin me...:cğine alt a:ırih vesika ge

tirmeleri. 
2 _ Tayyare defi toplarında, staj gören. 

lerle, zırhlı birliklerde staj görmüş olanlar, 
ve yabancı dlllerden. hangisini ne derece 
(tekellUm, tcrcUme eder) bilgi ile dosya ka 

yıt nu:naralannm (Sicil No.) bilmiyenler u
kert 1llzmet \'esikalarını beraber getirecekler 
dir. 

3 - Er !lubay ve L'kerl memur, yoklama 
ya g<!llrken diploma. ve ihUsas vcsikıı.ıarını 
ahvali sıhhiye raporlarını ~rabcr getıreçek 

lcrdir . 
4 - Me1'l\ıpla lOldamalarmı yaptıraca\41• 

rm, yazılarında. sınıt; doğum, lııml, baba 

ismi, soy adı. memleketi ve asıl §Ubesl ile 
kayıt (Slcll No.) yı.ıJtardakl bilgilere tam'l.• 
men uygun olması ı:ırttır. 

iki kardeş babalarını 
arıyor 

Ankarada Kırıkkalede beş sene evvel kay 
makam oldutunu !§ittiğimiz babamız lsmall 
KAzırnın halen nerede olduğunu bllml}loruz. 
yok.!'uzlukla çırpman biz iki karde3ln haya 

tını lturtarmak için babamızın nerede olduğu 
nu bllcn varıa aıağıdak1 adrese bildirmeler! 
hem insaniyete hizmet ve hem de bizleri de 
bUyUk bir !clAl<etten kurtarmak olur. 

Unkapanı Ye~lltulumba fil yokuıunda 
Demirhun mo.lıallealnde U numarılı ıv<\c 

J'Jklae, Makbult 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akta· 

ma kadar Karaköy Mihm~diyo 'iddt• 
ıi No 1.2 kabul cdır. 

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 
_parasız muayene eder. 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SARAY Olüm evi. Mavi Valslar 
rtJRK ı Palyaço 
1'1ELEK ı A ve :Maria. Karuı ve 

dakWoau. 
1PEK ı Öldü.ren zehir. Lorel Har-

di çocuk hırıızlan 
SAKARJ'A 19 mayıs fJlml: lng1.lte 

re tacının lncilerL Altıncı 
Corcun tac giyme Ulrenı 

~n..oız şan~hay. Samsoo 
SV!IER ı Tnrasbulba. Kırmızı der!· 

AAŞER - ~Kşam postası 

AI.KAZAR 
TAN 

uıer çetesi 

ı Programını blldirmemı~tır ı Istanbul Levazun Amirliği ı 
ı savoy otel. Gangsterler Satınalma Komisyonu ilanları 

arasında 

ŞIK 

ŞARK 

.unu 

ı Llnı; kanunu. MayerJlng 
ı S!ngapur poıtaaı. Altta 

toplayan kızlar. 1936 Ati• 
na Balkan ollmplyatıan 

ı Altın arayan kızlar. Hin 
dlstan kahramanları. 

SANCA1' ı 
( Eakl &ator1•) 

'arzan yamyamlar arasm 
da (hepli birden) 
Mua!afa. Çayır haydutla· 
rı. Alayın kızı. 

ZAFER : 
{Eski Cumurlyet) 

tSTANBUL 
ı Serseriler kralı 11 arıyor 

(Türkçe sözlU) ve Mazur 
ka 

BALA ' 
(Eıld Kemalbey) 

: :Marahuana 

osKUDAR 
: şahane melodi 

BAKIR KOY 
MlLTlY ADI ı BUdirmeml§Ur • 

,$4.leur.: 
..~ .. '''· ".,: ... ş .. ,.. 

Rln. 

İdareleri İstanbul levazı~. a:nirliğı
ne bağlı müessesat için 85 l,fn kilo ta
ze fasulye, 50 bin kilo taze kabak 20 
bin adet hıyar 11 Haziran 937 cuma 
günü saat 16 da Tophane le Ratınaı. 
ma komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Hepsiı,:n tahmin 
bedeli 8880 liradır. İlk tem!natı 666 
liradır. Şartnamesi koroisyon~a görü. 
lebilir. lstekli?erin 2490 saYllı kanu. 
nun 2, 3 üncü ma '.!delerind~ yazılı ve. 
sikalariyle bcral'er teklif met:tupları-

, nı ihale saatinden bir saat e·.ncl ko
misyona vermeleri. ( 4.58) ( 29S6) 

ZAYi 
931 - 932 senesi İstanbul Erkek Li· 

sesinden almı§ olduğum şahadetname. 
yi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

931 - 932 senesi İstanbul Liıesi 
mezunlarından: 59 7 İsmail 

MUSUSİ ŞARTLAQIMIZ ~A~l(IND..A 
GIŞ[L,RiMiZD'N MALUMAı:,. AL iN ı Z 

JSTANl!ıUL - ICA~A"OY PALAS - ALALE:MCi ~AN 

l l 

il il 
.... BUNDAN BOY LE M UN~A SIRAN 

nPERLODENT" KULLANINl 2, 

Emlak 
Şubesi 

I 

DIŞ MACUNLARININ 

~r ~, EN tvr5ıorR fi 

Çünkü ASPİRİN seneler· 

denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarıl'\e ve ağrılara ~~rşı 

. f06iri şaşmaz bir ilaç olduğ~nu 
ısbşt etmiştir. 

A S p İ R İ N in tesirinden 

emin olmak içfn lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

ve E~tam B:ıo~. 51 
I> : ı elitlirlü "'ı-ünden 

rstcnbul 

. 1 - Şubemizden maaşlarını iskonto ettir k .. . . .. rınd~ müracnat cd"cekleri rrii 1 mc te bulunan mutck::utlcrın UZ'\ 
" ı:ı-n er yazılı olaruk g' _ ' · · , •..• 

rn.larl~ t~ ·~n glµn:ın Piinl ,,.ı b \y .. t:.ı.:ı uuı;ı;uı;:u uıuuuı:ıı ı nuıu~. . .,.,, or"\\e an"amı za nıur 0 ntl . h • • , 
kı olaca}\ dilelderin ver-ine t' .1 . _ n '~ l!unun nru ıc.ınac va-

" ge ırı emıyo ccgi. 
2 - Haru maliıller:nin avın d"rd" k d 

gününe icra· edilip onda., . r ~ ~ne ·a ar va':i olacak müraC!latları günU 
nur, (3122/oıuakı muracaatlarının l).raya tabi olacaiı ilan olu-



12 

p Eli· 

1 HAZİRAN - 1931· 

lefa~ 
~] 

HAZiRAN AYI 

ÇEŞİTLERİMİZ 

SEVVAHAT EŞVASI: 

SEYYAHAT CANTASI 

1 1 25 den itibaren 

SEYYAHAT BAVULU 

4,25 den itibaren 

KADINLARA MAHSUS EŞYA: 

EL Ç"ANTASI 

2, 7 5 den itibaren 

ELDiVEN 

1 • 7 S den itibaren 

CORAP 

PAMUK O, 75 den itibaren 

iPEK 1 1 1 O dan itibaren 

YERLİ MALLAR 

PAZARLARI 

YALOVA ZÜMRÜT 
Kaplıcalarının • • 

Asırrardanberl tecrUbe edllmlş radyo aktivltell ve müsekkin hassah meşhur su!arı, mUzmln 
iltihapları, anterekolit, müzmin ishal ve dizanteri, ağrıh basur memeleri ve sancıh kadm 

nevraljiler gibi hastahkları muvaffaklyetle tedavi eder. 

romarz rr.a, srrat~k, a~rıh barsak 
hastahkları, nikris ve her tılrlü 

edavi, ı d o 1 
1 

1 

Biyolojik her türlii tah1iller ıçın laboratuvar ve fizy~oterapi tesisatı vardır. 
Bu sene kaphcalarm otel ve lokantalarında bUyUk tekAmUller yapalmışllr. 1 Hazirandan ltlbaran flatlardakl 

U C U Z L U K bilhassa callbl dikkattir. 

r. 

Çınar oteli: Biı· günlük pansiyon komple "Otel ve yemek,, bir kişi için "325,, kuruştur. lhi hişi 
için otel ve yemek "550,, kuruştur. 

Büyük otel: Bir Rllnlük pansyon komple "Otel ve yemek,, bir kişi için 350 kuruştan başlayarak kat ve 
odalarına göre yedi liraya kadardır. iki kişi itin altı llradan dok uz llraya kadardır. 

tenzilat yapılır Aileler • • 
ıçın ayrıca 

Lokantalarda bilyük bir itina ile hazırlanan ge.ııeklerin tabldotu : Büyük Lokantada 100 ve 
Park lokantasında 70 kuruştur. Alakart yemek fiatlarında dahi tenzilat yapılmıştır. 

Ba yo Fi tları G çen r n k Ucu ı mı tır. 
"3074,, 


