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Vaziyet çok 
gergindir ' • Fransa ve lngllterenln müşterek ve kat'i ihtarına rağmen 

Almanya ispanyaya karşı büyük 
bir deniz nümayişi yapacak! 

~ ,, ·. . 

Ruzvelt .Şotaıı 
1 

Londradan verilen habere göre !s· J İyi maliimat al~kta olan mahafil, MUhlm bir hldlse daha : 
Pinya sularında, Alman Laypzig kru. 1 Almanya hükumetinin Valencia hüku~ 

.._. 

1\'azörüne _yapılan tecavüze karşı alı. metine karşı girişeceği icraattan Va. 1 k t A 1 m a D b a 1 on u o u 
nacak teiibirler hakkında Eden ile - lencianın bombardıman edilmesine ka. 
:Fransız, Alman ve !atıyan sefiri ara· dar ileri gideceğini zannetmemekte. Çek tayyareleri yel'e indirdi 
!lnda iki gündenberi büyük bir ketu. dirler. Çek pilotu havada taban-
l:niyet jçinde cereyan etmekte olan Ma:ımafih, "Kızıl korsanlar,, a kar. / casıru çekerek Alman balo· 
nıUzakereler, dün akı;ıam inkıtaa uğ. §ı ciddi bir ihtar teşkil edecek bahri nunun kaptanını tehdit etti. 
ramıştır. nümayiş icrasına intizar olunmakat· hbaBerlin, 23 (A.A.) - Alman is-

ti rat b\irosu, rag'dan almı§ ol· 
Bcr)in 23 (A.A.) - Havas ajansı dır. dugu bir telgrafı ne~retmektedir.'Bu 

_:nuha:.birinden: (Devamı 6 nunda) telgrafta Gordon - Bennett kupa-

v ı e H •• e · c h • t · sı müsabakasına iştirak etmiş olan 

a 1 • useyın - 8 l iki Alman balonunun ~ekos~ov~k 
balonlan tarafından yere ınmege ıc-

y 1 d 
bar edilmiş oldukları beyan olunmak 

. 8 Çl O 8 V 8 S l tad
1
Alman haıonıanndan birisi, bir 

D • • • h t d • tayyare tarafından takip edilmiş ve 
Un n 1 8 Ye e er 1 tayyarenin pilotu Alman pilotunu 

aa n .n., elindeki rovelverle tehdit etmek SU• 

IHI ~s~~n IFil <ba llıı \b <91 <.e©l D !!« ft retiyle yere inmeğe icbar eylemiştir • 
~er bana alelade bir fert böyle bir tecavüzde bulunsaydı hiç ehemmi. 
-·~t vermezdim. Fakat hakaretin kuvvetine mcvkiine güvenen, kendisine 

' kanunun hiç bir §ey yapamıyaca ğını ve nasıl olsa kurtulacağını zanne. 
den ve ancak bu cesaretle bir va tandaşrn haysiyetini kırmıya, ocağını 
söndürmiye kalkan bir belediye reisi ve validen sadir olması beni adalet 
kapısına. yapışıp hak isterim diye bağırmıya sevketmiştir. 

VaDDınıDlfil alVl\:,llkaıto ~®Vali}?) v~ır~n 

''- Hüseyin Cabit efkarı umumiye karşısında demagoji yaptı. Biz siya
set davası değil, adalet davası aç tık. Hüseyin Cahit.müddeiumumiye çat. 
tı ve mUddeiumumi bunu saatlerce dinledi. Bu da Cumhuriyet adliyesi. 
nin olgunluğunu ispat eder.,, 

.:üddclumumi Hüseyin Cahldin makamına 
tecavüz ettiğini söyledi 

Hllkllm 29 haziranda verilecek · (Yazısı 7 ııci sayfada) 

t'i.irk zeMsmuı ve Tifrk loa.znı.a.sınm Tiirk miizcsinc Titrle vatanından hc<li.. 
ye et fifjoi şa.heser: I skeıulerin liih rlı. 

(Yazt"'1 ikinci sayfamızdn. Bomıxı.rdınw.ıı sütununda~ 

Çekoslovak pilotunun Alman ba· 
lonlarının seferine mani olmak için 
emir almış olduğu söylenmektedir. 

Alınan istihbarat bürosu, eliyor 
ki: 

.. Bu feci hadise hakkında sala
hiyettar makamların raporunu bek· 
lemek lazımdır ... ,, 

Joe Luis 
şampiyon 

Braddoku 
dövdü 

Joe Luf.3 Braddok 
(Yazısı 6 rnC1da) 

HATAY 
Büyük 

karışıkhklar 
arifesinde 

Bir tarar bayram için bayrak 
hazırlarken öbiir taraf bıçak 
hazırlıyormııo (Yazısı 7 incide) 

~eı~ny!;,~~~~~~~.~~ ~!s~,~!..tL. y, .. .I 
- - - istenilen eşyayı almak hak - - - l 

1 100 100 kmr veren kart 15 7 arı NakJt para 
Buz dolabı 
Beşi bir yerde altın 
Bisiklet 

l 170 liO 

ı 50 50 
l 

Odeon mnrka gramofon 1 
KUçUk Kolumbia gramofonu 1 
Zenlt cep saaU ı 

Mu11ikJ S.leU (CUnbU~) 1 
Ekeclslyor makazaıımdan bu 
kıymette e§ya almak hakkı 
nı veren kart 
Hiıılon markalı cep saaU 
Ekselsiyor ve modellA. ma• 
ğazatarmdan bu kıymette 

Jstenllen eşyayı almak hak• 
kını veren kart 

Hlston cep saati 

Konsol saaU 
Ekselslyor ve modellA. ma• 
ğazalarmdan bu kıymette 

istenilen eşyayı aıı;nak hak 

1 

1 

2 

1 

1 

50 
30 
27 
22 
22 

15 

10 

15 

12 

10 

:JO 

30 
27 
22 
22 

Hl 

15 

30 

12 

10 

kını veren kart 4 10 40 

Cep aaatl 4 ıo 40 
Conklin markalı dolma 
kalem ıo 8 so 
Ekselslyor ve modellA. ma 

Mandolin 
Conklin dolma kalem 
Kaplama kadın kol saa.tJ 
Erkek kol saati 
Tı.ı.tlı kdaesl 
Ekselslyor, Şark pazarı, mo 
deJJA. mağazalarından bu 
kıymette istenilen eşyayı 

almak sal!\hlyetlni veren 
kart 
Tatlı kAııesl 

Beyaz pantaıon 
Şark pazarı ve Zaharyadlıı 
mağazalarından bu )<t~'lllel• 
te lııknilcn eşyayı almak 
hakkını veren kart 
Şekerlik 

Sigara kutusu 

Bunlardan başka kıymetleri 

1 
5 
5 
6 
2 

11 
1 
4 

20 
2 
6 

110 

180 kunııııa 75 kuruv arasın ? 
da ~;ızıerce tu\•alet Jeyazımı 
ve işe yarayacak eşya 

'l 
MUsa.bakamız pek yakında başhyor 

6 
5 
5 
5 
5 

5 
4 
4 

' 3 
2 

(Q)eır~n m alsô neırn ını n liil <ell<e[Q)aışoso 

6 
25 
25 
3C 
ır 

L 

16 

sr. 

102:' 

150(' 

152? 

Seyit Rıza 
Dehalet mektubu vazdı .. 

Kızıldağ nııntakası 
'famamlle teslim oldu 

(Yazısı 6 moıda~ 



Irakta lehimizde 
muhteşem 

Arkeoloji enstitüsüne tezahürat yapıldı 
bir saray yapılmasını Kral Hazretleri Vekillerimizi 

öğleden sonra kabul etti istiyoruz ! Bu ziyaret Jkl dost devlet milnasebetlnde 
ilim Tilrklyeslode arkeolo'I Uveyl yeni bir devre açtı 

" - Bağdat, 22 (A.A.) - lrak mat - rak ·milletinin Türkiyeye karşı bea· 
evlat değildir ki Unl versltede sı- buat bürosu bildiriyor: lediği samimi duyguları ve Türkiye 

ğıntı muamelesi gUrsUn ! Muhterem Türk heyetini Kerkük. ile mevcut samimi bağları tebarüz 
ten getiren hususi tren bu sabah Bağ ettirmekte ve Biiyük Şef Atatürkün 

Yazaını : Karadavul dada vasıl olmuştur. Trendo, lrak sayesinde yeni Ti.irkiyede başarılan 
Memleketin her tarafında eski eser. r lelerin üstü toz toprak içinde. Tahta hükumetinin Ankara elçisi Naci kalkınma hakkr.nda uzun makaleler 

lere ka.r§ı büyük bir dikkat, sevgi ve raflarda. metruk bir iki kitap boyu•:- Şevket,, Türkiye Cumhuriyetinin ne,reylemek.~ed~rler. v 

alfıka. var. Türk devletinin bu saha- lannı bükmüşler, sessiz sessiz protcs. Bağdat eliçisi Tahir Lut fi, Irak Ha • . Irak - '!" ~rkıye do~tlu~~nu tak • 
iiaki devamlı ircıadları ilene büyu'"k bir to eder gı"bı·, yaldızlı sırtlarını "b·• ı·n. . . N t• .. ·ı· T 'f vıye eden ıkı devlet rıcalını methü-ııı u. rıcıye 1 ezare 1 mumessı ı ve eşrı at d 1 r· k' 
medeni cmur ifade ettiğini ve gerek mal" e "evırm' ı'o:ı.ler. ··d·· .. ht T'" k h · sena e en gazete er ur ıyc ve ~.. ııı ~ mu uru mu erem ur eyetıne T'" k I 1 h kk 
~er üstünde duran, gerek yer altında Hayretimden dona kalmı§tım. Hıd- refakat etmekteydi. istikbal mera,i· ~r f-] rak temas ardr. l ında fo. 
~atan tarih ve sanat hazinelerinin deUe karışık bir azab ı·çın· de ke11.1.ı· . h ]' ht ld togra ar neşretmekte ır er. mı araret ı ve mu eşem o u. T · · kal · 
!kıymetlerini arttırmak ve isitsmar et kendime söylenerek, mırıldanarak bah Dr. Tevfik Rüştü Aras trenden T' aymısı~ mBaT ef~kl . 
mek için ne.hassas bir cehit gösterc!L Çt"ye fırladım: · k I k H · · N h ımes gazetesı, · ev ı Rı..i~tü ıner en ra arıcıye azın mu te· A B v T~ı.. Y 

ğini biliyoruz. - Yahu! Arkeoloji Türkiyede tam rem misafirin hararetle ellerini sık . rasın ba~dat ve h~,ran tseyakhadti · 
Türk gazetecisi bu ilmi seferberlik. 762.736 kilometre murabbaı geruşli. . . h lk ... ne uzun ır yazı ta sıs e me te ir. 

te de vazifesinin eri oldugu-nu ispat et- -· d b' ah 1 mı§ ve ıkı nazır a rn coşkun ve sa İngiliz gazc_,si bu seyahat hakkı . 
gm e ır 5 ası 0 an engin, uçsuz hu- mimi tezahürleri ve alkışları arasın· da dı"yor k'ı ·. .. ' n 

miştir; ça.lakalem halkı tenvire çalL caksız bir bilgi bölümildür. 1 d 
G 

da kucaklaşmış ar ır. ••T .. k' ·1 J J ·ı Ef 
51yor. azetelerimiı adeta periyo<.lil; Biz, bir kazmanın her dörd adımda . ,. .. ur ıye ı e ran ve ran ı e _ 
arkeoloji mecmualartfi'a'döndü. bir, başka bir alem keşfedebildiğl bir .B!r asken mızıka Turk ve }ra~ ganistan arasındaki hudut anlaşma. 

• Türk tarih :«Urumu harıl harıl ça.. diyarda yaşıyoruz ve yeni nesillere hu m~~lı marşlarını çalmı§ v~ as.k;rı hır mazlıkları izale edildikten sonra Dr. 
!ışıyor; Milli Şefin yüksek direktifle. 1'62.736 kilometre rnurabbaını (•) mufreze de muhterem mısafırıne as· Arasın bu seyahatinin başlıca gaye. 
ri altında mm dünyasına mUtemadi- ırıutlaka. karış kar§ kazdmp tetkik ı;L keri selamı ifa eylemiştir. Bundan si Iran ile Irak arasındaki hudut ih. 
yen Y.eni vesikalar yetiştirildiğini ba. tiııneye karar vermiş bulunuyoruz. sonra sivil ve askeri yüksek memur- tilfıfmı halletmektir. 
zan görüyor, hazan işitiyoruz. M:emle. Biyle, memleket mikyasında mühim lar Türk heyetine takdim edilmi~ ve Şark paktı imzalandığı takdirde 
ketim.ize gelen ecnebi arkeologlara bü- ve en kısa zamanda halledilmesi !A.- müteakiben muhterem misafirler. umumi bir tasv~be mazhar olacak • 
yük kolaylıklar ve nazik bir misaf:r. zım bir devlet işine üniverrıf. halkın hararetli alkışları arasında ve trr. 
:perverli'k gösteren hUkfımetin1 Türki. temiıin teşrüatı vere vere dört ad.mı muhteşem bir kafile halinde kendi· Çünkü bu, dört islam devletinin 
yede, gerek rejimin medeni gururuna murabbaı bir yer mi bahşedilmiştir? lerine Kraliyet sarayında tahsis edi- karşılıklı menfaatleri için teşriki me-
ve gerekse Türk vatanmm tan1ıi zen. Ha)Tet! Bu hal "iğne He kuyu kazrmı. len dairelere doğru gitmişlerdir. saiye karar verdiklerine bir delil 0 • 

gınliklerine uygun bir :v.erli arkeolog yı,, da. gölgede bırakıyor. Bu kadar Şehir harikulade bir surette do • lacaktır. Bu pakt bir dostluk, ademi 
kadrosu kurmağa ve derece ehemmi_ asgari bir ihtimamın kazma.siyle nanmış, Türk ve Irak bayrakları bü· t~cav~z ve da~rşma paktı olarak ta. 
yet verdiği ise peK. meydanda. Memle. memleketi baştan başa tetkik edebile. tün binalar i.isti.inde dalgalanmakta· rıf edı.lmektedır. . 
ketin her tarafında yeni müzeler aç. _c~ğimizi sanmaktan elbette iğne ne dır. Aktt devletler bu paktla Milletler 
mak, eldekileri zenginleştirmek ve an. kl!.yu kazmak daha • liolaydır, daba Türk h'eyeti azası kendilerine tah Cemiyeti çerçevesi dahilinde ve 
bnrlıktan kurtarmak için kültür ba. rqUmkUndUr. ais edilen dairelerde kısa bir müd • Br~and - .. Kellog paktı ile giriştik -
ı; .. ~CWın l.,..,; "9-:';>:-J.e.,. "n'1Alı'\Tn • ,. ~ * . . .. L • • .Jet .l~lfli&alıcıl c.ltik;Cl:n sonra Hariciye lerı ~aahhud.:lta muvafık ve munzam 

ara ~ı§ıyoı:, ~ um.um Bizun Üniversitemizde arkeoloji ne Nezaretine gitmişler, burada da bü· ~enı g?rantiJer temin ettiklerini tas-
:r.::ıilfettişi Çalı§ryor, Ege mmtakrulm. bir "lilks branş,, tır, ne de parazit bir yük merasimle kar•ılanmışlardrr. :ıh ~dıyorlar, biribirlerinin dahili 
atı Güle; liarabeler arasında mekik klirsU Dün d -s ı•lerıne m .. d h l .•. ya a arkeolojiye bizim . Heyet müteakiben Ba•vekı'lı' ma- :s u a a e etmemeyi, umumi 
dokuyor. Herkes "'"'1J§ryor. Ve ben c...- Üniversitem· k d :r hud ti · ~ ~ ız a ar yer vermeye, kamında ziyaret etıniııtı'r. Halk, u . arına rıayet etmeyi ve biribiri 
nryordum ki İstanbul üni-.·ersitesincle ?ı · :.- al h k b 

C! emmıyet vermiye mecbur hiçbir Türk heyetinin gertiöl yollarda Irak ey ıne ne te aşına ne de kollek-
öe arkeolojiye bu umumi ahenge ayak üniversite olamaz. Unutm"-alıdır ki :r e· tif bir surett ta 
uyduran bir ehemmiyet verili'-·or. ....,,. -Türkiye dostlugvu lehinde rok ha e arruza geçmemeyi 

" bızim üni~ersitemiz için, arkeoloji, :s taahhüt ediyorlar. ,. . 
Evvelki gün bu zannım.da. aldandığı- en ~eı:u bılgi §ubesidir. Zira biz arke. raretli tezahürler yapmıştır. 

mı ne acı acı anladım bilseniz... oloJının en mUhim sahasının, hatta Türk heyeti bundan çok mütehas 
Üniversite konferans salorıundn 1b. tanın s·s 1 t ... v~ m sahipleriyiz. İlim Türkiye- ı o muş ur. 

nt Sina için verilen konferansları din. sınde arkeoloji bir sığıntı değildir. Irak Baıvekili, Hariciye Nazırile 
lcıneye gitmiştim. Beş uzun· konfe- ı b' l'kt T·· k h stanbulu pek haklı olarak bir (miiu _ ır ı e, ur eyetinin ziyaretini 
ran.stan sonra dinleyfailere bahcedi!~n hi ) '4&1\# .. wl d l · d l · "' §e r yapmak kararını veren hır' dev- og e en cvve ıa e ey emıştir. 
kIBa bir dinlenmeden istifade ederek · J\ 
on sekiz yıldanberi içine ayak basma: letin kUl~Ur pÖUtikasında arkeoloji 1uhterem Türk heyeti öğle ye· 
• Laştn gelır. Bizim arkeoloji enstitUsil meğini hususi bir surette Türkiye 
ö:ğım Zeynep Hanım kon°.ırn. .... "şöyle j ı 'b l l 

"'6 .... " Ç. n ' aşını soka,~ bir yer,,dei?'ı'l e çi iğinde yemiştir. 
bir dolaşayım.,, dedim. Talebeliğim.1n b ~ 
tnUı gUnlerini bana hatırlatan §U köb. ır saray yapmamız lazımdır. Öğleden sonra, Kral Hazretleri, 
ne ve dı§ı çok düzgünlü ve allıklı bina. . Bir saray ki, Ti.irk vatanındaki ta. muhterem Tiirk heyetini Elzuhur sn· 

• ya keşki dalmasaydım! rıh ve tarihi sanat servetinin göze vu. rayında kabul edecek \'e heyeti çaya 
Lo§, loş değil karanlık bir taşlığa ran bir sembolü olacak, Türk gencinin alıkoyacaktır. 

girer girmez, sol tarafta gözüme sa- gönlüne bu çalı§ına sahasının '&Ş}cını I~a.riciye Veziri bu akşam, Türk 
r& bir pHl.ka ilişti. Haydi korlmıaymız, aşılıyacak, dostu ilim Türkiyesin!~ heyetının _şerefine bir akşam yemeği 
lrkilmeyiniz de üstündekı yazıyı bir. şuur ve cehdine bakarak hayran verecektır. Bunu parlak bir suvare 
likte okuyalım: edecek ve düşman onun güzellik ve taki~. edecetki~. 

Arkeoloji cnstitüsU... ihtişamında Türk zekd.iının bilgi He T u:.k hey~~ın~ gösterilen samimi 
Karanlık taşlığın camlı bir bölme el ele verip ceblo kareı açtığı yaman te7.ahu~at, T urkıye ... ile ~rak arasın -

ile ayrılmış bir kısmında, eski .zaman savleti kıskanarak ve ürkerek sezecek. dasr ~~gla~ d~st!ugu hır kere daha 
konağının bahçe kapısına bitişik bir Tekrar ediyoruz: t~banız ettırmışttr. Bu ziyaret Ti.ir· 
halayık odası. Evet evet.,. Mılli Şefin, İlim Türkiyesinde bir üveği evlat ~~Y~ - Irak münasebetlerinde yeni 
öe-vletin, hUkfımetni, balkın, gazeteıe. olmıyan arkeoloji İstanbul Üniversf- d~r evre açmıştır. Bu dostluk ebe • 
rın v Ih ı Tür' k. i ak L ind b' y • ıyen kalacaktır. e ası ıycn n en y m bir ı:es e ır sıgıntı gıbi, halayık odL Bug'" b" .. 
alaka duyduğu mevzuu, memlekPt lannda, dört adımlık bir taşlıkta ya. un, utun Irak gazeteleri, 1-
ekonomisinin bcllibaşlı bir unsuru ol- §8.tı]a,nıaz. o bu memlekette "istiskal ıo a h 1 B 1 ye ~ A ,a ıı., 111 
ması yüzde yuz" muliakkak bir mev. ed"l b' · ·' W ~ ~ ı en . ır mısafir değiJdir; şuurumu. 
zuu, ünıveraite i~e bu halayık odasm. zun çocuğudur, bir vatandaştn-. şu·· k r u· · Kaya 
da barındırmaktadır. Kara DA YUT 

Kapısrhafifçeesnemişti. !çerden On aUoe kadar 
ayak sesleri geliyordu~ Camın bir:nl (~) :rnr]ciycniıı nıcsahai sathiyc~i. ,.. 
,tıkrrdattım ve usulcacık daldım. Bir Mosk ovaya gidecek 
iki profı>.sijr1 üniversite idarecisi, ta.. Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek. 
lehe ve rnUnevver. öteden beriden kil- reteri Şükrü Kayanın Moskovaya gi-
nu§uyorlardı. Kendilerini selimlad!m deceğini yazmıştık. 
ve ~nive:~itcnin b'Ll kısmını · gezip ge. Şükrü Kaya on güne kadar Mosko. 
zemıyecegımi sordum; "mtisaadcve vaya hareket edecek ve Tahrandan 
salfilıiyet]cri olmadığını., söylediler Moskovaya geçecek olan Hariciye Ve. 
fakat "gezilecek bfr yer olmadığını ,. kili Rtlştü Arasla buluşacaktır. 
da ilave ettiler. Zira arkeoloji enıstitü: İki V~kil birlikte döneceklerdir. 
sünUn üniversitede kaplıyablldiği S'l· Sovyet elçisi de gidiyor 
ha, işte, yalnız ve sadece bu halayık So\'yet bUyUk elçisi Karasky de "U-

oda.aından ve yanında.ki minimini hir l ma günü Ankaradan şehrimize gele_ 
bUroda.u ibarebni§. cck ve buradan Moskovaya. hareket 

Odaya elSyle bir göz gezdirdim. F..ş. edecektir. 
yası Y&nm dUzünc isckmle, üç maro.

1 
ken koltuk, iki masa, bir büro ve ikt· 
Ciolapta.n ibaret. Masaların ve iskem • ., 

Sov)let büyilk elçisi Vckillcrimizın 
Moskovada bulunması esnasında ora. · 
da. hazır bulunacaktır. 

Bir vinç devrildi iki 
amele ağır yaralandı 

. Karabük fabrikaları mal?.e-meleri" 
nın tahmil ve tahliye işlerinde kulla. 
nılan vinç makinesi henüz anlaşılma
yan bir sebepten devrilmiştir. Kaza 

n~ticesinde ameleden Kamil :ınakine. 
nın altında kalmış ve sağ ayağı dört 
beş yerinden· lnrılmı§, ayrıca vincin 
kazanından dökülen kaynar su ile 
haşlan.mı§tır. Vuıç makinsti Kadir d& 
kasığından yaralanmıştır. 

Eli açık amca 
Karde§lmle ~nim dU§üncelcrl biraz acaip 

çc olıın bir amcamız var. Me.<ıclA bize "çocuıt 
lar Ya§lamıız araaındakl tarkm murabbaına 
mu .. vı bir para vereceğim,. der ve çıkarıp 
parayı Verir, Bunda hiçbir !evaklldellk Yok 
detti nll? Fakat bu aene bize bundan beı ıe 
ne e\'\"cl verdiğinin yüzde eıu tatlaaını ver 
dl. 

Kardeşlml9 y&§mdadır. Haydi yqnnı h~ 
aap edin! 

:Su bilmecemiz.in ce\•abmr yazınki sayımız 
da bulacaksınız. 

Dllnya nOfus u 
DUnkU Arap ıaçmrn hallidir: 
1 - Afrlkada 28900.000 kilometre murab 

baı U:rerlne yayıl mı§ H:S milyon nUtus varru 
ki beher kilometre murabbaİna :5.0~ klıl laa 
bet eder, 

2 - A.merlkada 40.600.000 kllometre mu
rabb&ma takılm cdilmlıı bulunan 263 mllyon 
nUtua kilometre b°aşma 6,48 kl§I temııtı eder. 

3 - Aııyanm 43.300.000 kilometre murab 
baına yayılouıı 1.100 milyon nüfusu kllomet 
re ba~ına ~:S.4 kiti laabet eder . 

4 - Avrupada 10083000 kilometre murat..
baı araz.ide :ı22 milyon nUfua yaııamakta olup 
kilometre murabbaı ba~ma :n,77 kl"1 iaab@t 
eder. 

:S - Ukvanusya kıtaamda 8.fi00.000 kile. 
metre mıırabbaında 10 milyon kişi ya§amak 
tııclır , Uch<:!r ldl om"tr~ başına l ,17 kişi lsı. 

bet cd~r lıl dünya kıt:ılnrı arasında olllus 
kesafeti en az olan yer buraıııdır. 
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:Ka'lata daic --
Bohçacı kadın 
B AY Ya~ar Nabi şa irdir, rorr.ar.. 

cıdır ve "biz.de tenk:t ve mü -
nekkit yokluğu,, ndan bahsetmesine 
rağmen bir miinekkittir. Son günlerde 
Edebiyatımızın bu&'ünkü mea.eleleri ( 1 J 
adlı bir tenkit kitabr da ne§retti. B:r 
yandan: ''Bizde tenkit ve münek ~~: t 

yok,, (Varlık, 15. 6. 1937) deyip bir 
yandan da tenkit makaleleri, kitaplc1:1 
yazmasına şaı;mayın; çünkü Bay Ya -
şar Nabiı: "Benden başka münekkit 
yok .. demek istc;r, fakat tevazuu: "Ben
den başka,..,, kaydını silmesini emreder. 
işin aslını anlamağı karilerinin dirayeti
ne bırakır .. , 

Bay Yaıar Nabi, kendisi de tenkit 
mak~le ve kitaplar yazdığı halde, bizde 
münekkit bulunduğunu , bilmezlikten 
geliyorsa da bizde kitap ve mecmua sa
tılmadığını da bilmezlikten gelemiyor. 
Kendiıi birkaç tiir kitabı, birkaç roman 
ve hikaye ve epey zamandanberi bir 
mecmua çıkardığı için, hakikcıti yakın
dan anlamı§. 

Bay Ya§ar Nabi fikirlerini teker teker 
' brrakan adamlardan değildir. Onları 

biribirine mezceder ve onlann yeni ye
ni fikirler doğurmasını mümkün kılar. 
"Bizde münekkit yok,. hakikati ile ''Biz 
de kitap okunmuyor,, hakikatini mezcet 
mit ve üçüncü bir hakikate vasıl olmuı: 
"Bizde münekkit bulunmadığı için ki
tap okunmıyor. Hele bizde bir münekkit 
yetiısin, o zaman Bir kadın ıöylüyor. 

Adem ve Havva gibi romanların kariler 
tarafından kapışılacağı muhakkaktır. 

Ortada Bay Yaşar Nabinin romanlan, 
şiirleri var, kari olabilecek insanlar da 
var, kör olası münekkit yok. Hani eski
den bohçacı kadınlar bir evde bir kız 

görürler. gittikleri evlerde ondan bahse 
derler ve nihayet kızın baş göz edilme
sine sebeb olurlardı . İşte mililekkidin 
de öyle bir hizmeti <"okunacak, çıkan 

kitapları karilere haber verecek. Bohça
cı kadınların güzellik hakkında kati bir 
fikirleri yoktu: Esmer gibi sarışının da, 

zayıf gibi tombulun da güzelliğil}İ sc;r.ip 
övebillrlerdi: Münek1Cit de öyle olaca'k • . 
Bay Yaşar Nabi buyuruyor ki: ':Ancak 
her büründüğü ,ekilde güzelliği sezip 
ortaya koyabilecek, biribirine en zıt 

temayülleri müsamaha ile kar,ılayabilc
cek karaktert1e ve kudretli bir temyiz 
hassasma malik olan edebiyatçılardır ki 
tenkit sah.alarmda müsbet surette çalışa 

b.~lirler.,, Her temayülü müsamaha ile 
karşılayabilecek, yani kendisinin bir gü 
zellik telikkisi olmıyacak.,. Zaten Bay 

Yatar Nabi biraz önce de şunu buyur
muştu: "Bir ekolün, l>ir ideolojir.tn ve
ya muayyen bir zevkin eıiri ve bir edi
bin hakfki bir münekkit olamıyacl

iını \lnlarnak için edebiyat tarihlerine 
isimleri reçmiı büyük münekkitlerin va 
aıflarını ve eserlerini tetkik etmek kiıCi- · 
dir.,, Yani büyük münekkitler "bir eko
lün, bir ideolojinin, bir zevkin esiri .. de
ğillermi§. .• Elbette: hiç esiri olurlar 
mı? Onları kendileri tesis ederler ... 

Bay Yaıar Nabi karilerinin dirayeti
ne fazla güveniyor: Onların edebiyat 
tarihini, hatta tarihlerini daima gözö
nünde, hem de ibret gözü önünde bu
lundurduklarına kani. Ben de arasıra 

olıun Bay Ya§ar Nabinin karilerinden 
olmak §erefine nailim ama dirayetim ve 
bilgim o kadar kuvvetli değil. Edebi
yat tarihlerine isimleri geçmiş büyük 
münekkitleri dUıündüm. hatmma hep 
Boilcau, Leuing, Pope, Sainte - Beuve. 

Remy de Gourmont gibi birer ekolün, 
muayyen birer zevkin adamlan geldi. 
Hiç ıüpheıiz ki bay Yapr Nabi öyle 
ufak tefek adamları kasıdetmemittir; 
''vasıflarını ve eserlerini tetkik ettiği •• 
büyük. ve bitaraf. hakkile hohçacı ka
dın münekkitler vardır. Dirayetli ve bil 
gili karileri arasına •*•tmı§, . bencile 
yin cahil birkaç kimıe elbette vardır; 

ne olur? bizi de tenvir etse. 
Nurullah AT AÇ 

( 1) Kanaat, 60 kurut. 

Sınıfta kalan bir 
talebenln yaptıkları 

Eyüp orla mektebi son sınıf taıc·oe

lerinden Mehmet evvelki gün sınıfta 
kaldığını anlayınca toplantı halinde 
bulunan mualliinlerin yanma giderelc 
ağza alınm~ küfürler sarfetmiıı \'e bu 
arada bazı naho~ hadiseler olmuşt•.tr. 
Mehmet cürmü meı:hut mahkemesınc 
verilmi§tir 



"Yatar,, 
Y ~dl ~eoedlr uyuyan 

bir adama bu isim 
konuldu 

Biganm Kocagür köyü halkından 
Veli isminde biri8i yedi sene evvel de. 
rin bir uykuya dalmıt- O zamandan 
beri uyuyordu. Kanii, afzmdan gıda 
vermek suretlle uyuyan kocumı be.e
liyormuş. Kırk yqmda, sağlabı•vtı. 
cutıu bir adam olan Veli, geçende kö. 
Ye arazi tahrir memurlan geldiği sı· 
rada derin uykmıundan uyanmış ''e 
memurlann ta~iyesi Ü7..erine güneş 
banyosu yapmış ve kuvveti biraz ye. 
rine gelmiştir. Fakat birkaç gün son. 
ra tekrar derin uykusuna yatmış olan 
Veli henUz uyumakta devam ediy~r. 
Veliye soyadr olarak "Yatar •. acb kon 
nıuatur. 

Çoluklu çoct1klıt gruplar, !tfcrl:c:: cfcıu1i Nirlıcsiııiıı 1i11iimlc bl :ylc dııa ediyorlardı .... 

lstanbul konuşuyor! (Merkezefendi: 2) 

Yüzlerce zi'yaretçi 
H.er gün Merkezefendi türbesinde ne yapar? 

Yazan: Haberci 
Merkez efendi tilrbesinc doğru !ier

lediğimiz yolda, bu semtte daha hiç 
kat'§ılaşmadığımız bir kalabalık 'var. 
dı. 

Çoluklu çocuklu gruplar, ellerinde 
!epctlerle, önUriıUzde, arkamızda yü. 
rilyorlarcb. 

Yarumır.daki arkad~lardan biri: 
- Bunlar hep Merkez efendi tUrbe- ' 

sine giden ziyaretçilerdir, diye izahat 
Verdi. 
~k~ bir arkadaş da bu izahah ~öy · 

le tamamladı: 
- Malfun ya! Adale ve niyet için 

en tanınmış yer Merkez efendidir. 
Buraya koca arayan yetişkin kızlar. 
dan, kötilrUm ihtiyarlara ve kucakla. 
ki mini mini çocuklara kadar her gün 
böyle kafile kafile insan taşınır. 

Yiyeceklerile, içeceklerile, gelip sa
bahtan akşama kadar Merkez efentli, 
türbesinde oturup dua edenler de çok. 
tur. 

· l\ıtc<ığ ıul.aki 3 aylık ~ocııyıımoı sıhh.atı için, iki Tdiçiik kı:ı ile beraber Mcrl:c:: 
o/cııcliyc y1ılva1wı bir 1oadm. 

Dostum bu izahatı verinceye kadar 
biz de, Merkez efendi camisinin önilne 
gelmiştik. Daha evvelden aldığımız 
izahattan türbenin camic bitişik olda. 
iunu biliyorduk. 

Bizden birka.ç saniye e•ıvel birkaç 
kadının girmiş olduğu bahçe kapısın· 
dan caminin avlusuna girdiğimiz ~ 
man ilk karşılaştığımız manzara şu 
oldu: 

Kapının hemen bitişiğindeki ufacık 
bir kulübenin demir p&rmaklıkları 
önünde, bizden biraz evet içeri giren 
iki kadın, el açmış dua ediyorlardı. 

Pencerenin tozlu camından içeri 
baktım. Burada küçücük odayı tama
men kaplamış iki tahta sandıktan bıış 
ka bir şey yoktu. 

Başımı çevirdim· Osma..., Cemale: 
- Merkez efendinin tUrbesi burası 

mı? diye soracaktım. 
Fakat o ne söyliyeceğimi daha ev. 

vel anlamış olacaktı ki, l!fımı ağzıma 
tıktı: 

- Aradığın karşısındaki bUyUk bi. 
nadadrr, dedi. Burada.yatanJar, Mer
kez efendinin müritlerinden ikisidir. ı 

Bu sırada, kadınlar da hakikaten 

Bugiiıı Toapandığı için içine girilemiyı.; n 

Niyet kuyusırnıoı ağ::ındaki toprakl11r. 
dan almaifa gelen bir kadm mendiline 
tvprok del.duruyordu. (Yazısı yarın) 

kUçük odanın penceresinden ayrılmıı::_ 

ıar, tam karşıdaki tek katlı geniş o • 

Merkez c/endA cami t1e türbesi11iıı her giln. ıyii::lerca ::iyarctçiniıı geçtiği 
dı-§ loGJMı. 

nanın ilk penceresinin önüne gidip 
duaya b8.§lamışlardı. 

Gözümü açıp kapayıncaya kauar 
kısa bir zaman Jçinde, ~encerc ömln· 
deki grup birdenbire büyüdü. 

İrili ufaklı, bir alay, insan daha iki 
kadının etrafını almış, dua ediyorlar. 
dı. 

Yanlarına sokuldum. Baklava hiçi. 
mi kalın parmaklıklarla 0rtülil pen
cereden içeri baktım. Burada Merkez 
efendinin başında kocaman bir ka·,·uk 
sarılı sandukası duruyordu. 

Pencerenin altına tesadüf eden par. 
makhklar, ''e ::ncrmer kısım, her gün 
kim bilir kaç ziyaretçinin eline temas 
ede, ede, aşınmıştı. Yuk8.J'1ki kısımlar 
paslı olduğu halde, bunlar pırıl pırıl 

parlıyordu. 

Pencere kenalramda, beyaz, beyaz 
bir şeyler toplanmıştı. Bunlar da mu. 
hakkak ziyaretçiler tarafından dikil· 
miŞ mumların metrukatı idi. 

Çoluklu, çocuklu grup 10 dak:k:ı. 
kadar sessiz se88iz dua ettikten son. 
ra, büyükler, boyları yetmediğı i~in 
pencerenin alt tarafıntla kalmış olan 
küçUkleri kucakladılar, havaya kal. 
dırıp içerisini seyrettirdiler. 

Mini mini yavrular küçük ellerini 
açıp bir müddet de böyle dua ettiler. 
Ve sonra grup pencere önünden ayrıl· 
dı. HABERCt 

(Devamı 4 üncüde) 

Dikkat! 
Mahallelerinizde gördüjünüz 

bütün eksiklikleri, bütün fİkiyet· 
terinizi, yapılmamn iatedijinia 
şeyleri, canmm saba hidiseleri 
her uat, ister mektupla, telefonla 
ve isterseniz matbunuza ıelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, Eototrafçdan • 
nuz ayajmıza kadar gelip IÖY· 
te<liklerinizi inceliyecek, ıilciy~t • 
terinize veya tememWerinize ı•· 
zetemiz tercüman olacaktır. 

3 

TAN' da 

Seraemllk ve uyku 
Ah bir şekerleme diye insan can 

atar da gelmez. Yahut uyuyayım diye 
yatağa yatar, döner bre döner. Uyku 
iı.şık mektubu gibi gelmez. Gelmedik· 
çe insıın sinirlenir, sinirlendi mi, uy. 
ku imkanı yok, gelmez. Sinirlide uyku 
zilğürtte para gibidir. 

Buna mukabil ya bir ders, yahut 
bir kenfera.ns esnasında kıifir gelir, 
yapışır. Göz kapaklarına birer çeki 
taşı oturur. Beıı avukat iken bazı 

mahkeme azalarını öğleden sonra !'!:) 
-~ . 

rürdüm. Allahını , zavallılar uyum .... -
mak için ne kadar mücadele edcrlerdı . 

Hani bizim avukatlar içinde de sozil 
afyon gibi tesir edenler de vardır nn ! 

Böylece uyku bir servet gibidir. Her 
kes ister. I .. ikin kimine gelir, kimine 
gelmez. Kıymetini bilmediğimiz bır 

nimettir. 
Uyku)ıı sade uyuyan değil , civar. 

daICHer de ister. Kend! çocuğumuzun 
sıhhati namına uyumasını ne karlar 
isterııeni.z, alt kattaki komşunuzun ; o. 
cuğunu da sizi rahatsız etmemesi i ç_ın 
uyusun diye beklersiniz. 

Çocuk ve uyku deyince daima aklı· 
ma gelir. Bizde çocuklan uyutmak 
için yorga.na ko)ııp sallarlar. En çc. 
tin ve yaramaz çocuklar bile bu us~lc 
dayanamaz. Sersem olur ve uyur. Za. 
ten beşik \'e salıncak hep bu serse.'11• · 
liği temin için icat' edilmi~ en eskl 
aletlerdir. 

Uyutmak için sallayıp, sersemlet. 
meyi usul ittihaz eden beşeriyet bütün 
~edeni terakkile.re rağmen hala yeni 
bır uyku çaresi bulamamıştır. 

Bazı Orta Avrupa memleketlerinde 
halkı muttasıl sarsıp sallayanların hır 
tUrlU memleketlerine sükun ve islik. 
rar gelmesini istememeleri, yorgana 
konın~ çocuğu uyanmasm diye dur
madan sallayanların kaygusuna ne 
kadar benr.er. 

(B.FELEK) 
CUMHURIYET'te: 

lepanyada son vaziyet 
General Franko ahiren 1ngilte.reden 

resmen talep ettiği vcçhilc hukuku 
düvel ahkamına uygun muharip bir 
taraf olarak tanındığı takdirde lhtı. 

li.lciler Valensiya hükumetine tabi 
limanları açık denizden bilfiil ablu~a 
ederek karşı tarafa tabi yerlerin ~ıa· 
riçle her tUrlU muvasalasını da kese. 
bileceklerdir. Bilbaonun sukutundan 
sonra lngilterc daha ziyade general 
Franko hükumetine ve bunun dilek. 
lerine müsait bir tavır alacaktır. Çiin• 
kil: 

İspanyanın umumi ihracatının yüz. 
de yetmiş beşini Bilbao temin ediyor. 
du. Bu ihracatın başhcaaı Bilbao el• 
raf mda çıkan ve bu beldenin fabrika.. 
larında tem:zıenen demir •cevherleri. 
dir. lngilterenin çelik fabrikaları ise 
eski tıistemde olduğundan mUnhası• 
ran bu demir cevherlerini kullanm~k. 
tadır. General Franko Bilbaoyu :ıl. 
malda İngiltereyi en can alacak nok• 
tadan kendisine bağlamış oluyor. Di. 
ğer taraftan Almanya da s!lah fabri. 
kaları için kendisine tükenmez ham 
demir menabii temin etmiş bulunu· 
yor. Bu itibarla Bilbaonun sukutu ts. 
panyada bir seneye yakın bir zaman. 
danberi devam eden dahili harp içın 
gerek askeri gerek siya.si cihetten bir 
dönüm noktası sayılabilir. 

(M. F. TOGAY) 

Bir çocuğa tecavüz eden 
Hapse mahktlm oldu 

Beyler'beyinde oturan Tevfik, Hü. 
seyin isminde bir çocuğu Alemdağı:ıa. 
götürerek ormanda kuş göstermek 
bahaneslle çocuğun namusuna tecavUa 
etmiş, ağır ceza mahkemesine veril. 
mişti. 

Muhakemesi hafi cereyan eden bu 
davanın kararı dün aleni celsede V6" 

rilmiştir. 

Tevf iğin, çocuğun ağzını ellerile ka. 
payarak ırzına tecavüz ettiği sabit 
olmuş. Üç aene müddetle hapsine ka.. 
rar verilmiştir. Tevfik bu kadar 
müddet imme hizmeti.ilde de kullarul• 
may&Cakt.ır., 
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t.fABER - '.AlCtımı peataar 

~~~~~~~~~~~~ı~nb~ ~ransız ~abinesi 
konuşuyor • 
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Yazan: Naciye izzet 
Kueer kurbaml 

-51-
Halbuki itte kendisi na yapmıt· beyefencliciiiın val~ billaN benim 

.. ' Kendi derdine di••müı bunu ih- hiç bir weyden habenm yok. 
~it -;:r _ Ondan bir haber mi aldınız} 
mal etmiı çocuğunun fikrinin tam 

da k fka - Hayır katiyenl 
inki§af edeceği bir sıra ço ıe t· _ Hakkında bir ıey mi duydu· 
1i olmakla beraber cahil bir kadmm 
eline bırakmı§tı. 

Süt anne sadece büyüttüğü ada· 
mm emirlerine itaat etmiıti .. Sami· 
mi fakat mahdut ihtiyar sadakatiyle 
katiyen tereddüt etmcmig, verilen 
talimatın daha dolaşık. daha tered· 
aütlü yollarından yürümeğe lüzum 
aönnemiıti. Fakat hissiı:, .~erh.am~t 
siz, ıefka tsiz bir çocuk. guneısız btr 
araziye benzer. Orada~1 her ıey }tu
rumağa, akim kalmaga ml)hkum· 
ciur. 

lıte şimdi mini m!ni g~~~ ~: 
men, Neclarun tamamıyle hır om~~ 
olan bu yavrusu kendi arzusu gıbı 
kelbsiz, yüreksiz küçük bir ~n~v~r 
olmu§tu. Bu düıünce ile Lem mm 
kalbi keıkin bir acı ile sızladı. 

Bu fikir tahamınUl edilembrecek 
ndar ıstırap veriyordu. F enalıam 
'derec~ini, ehe.ı:nmiyetini cmlamQ.k 
istedi. Eğer mümkünse bunu tadil 
edecekti. 

Hacer anneyi çağırttı. Konuşma 
liiraz şiddetli oldu. 

Oldukça sert bir seale: 
-- Veli ağanm öldürdüğü kö· 

pek masalı ne demek pluyor) 
Kadmcağu: 
- Ha 1 dedi. Bobi ihtiyarlaml§

tJ. 

Ve beltçiyi mazur göstermek için 
anlatmağa batlacb: 

- Köpek sağırlaştı. Ondan son. 
ra bütiin iyi huylannı bıraktı. Hiç 
kimseyi dinlemiyordu. Çok fena, 
çok aksi olmuıtu .. T arlalann altını 
iistüne Retirivnr. her seve zivan v,.. 
riyordu. A.Clet.a yabani I>ir hayvana 
döndü.. Veli ağa da onu öldürmek 
ten gayri bir çare bulamadı ..• 

Lem'i sabırsız bir tavırla: 
- Peki peki 1 anladık dedi. Veli 

ağa köpeği öldürdüğü için kızacak 
~eğilim. Fakat nasıl oluyor da çocu
ğun yanında köpeği öldürüyor~ Oç 
ya§mdaki bir çocuğa ölen, can çeki
§en bir köpeği göstermek doğru bir 
§CY midir Hacer anne~ Çocuğun kü
çücük beyni bunu olduğu gibi muha 
faza etmİ§. 

- Ben başka türlü ClüıünmÜf· 
tüm... Siz demiştiniz ki o tam bir 
erkek olsun.. Hassas olmasam. 

Lem •inin gz bebekleri hiddetin 
~erin alevleriyöle tutu§tu. Süt anne· 
nin sözünü §iddetle keserek: 

- Veli ağanın 'kabahati çok bü
yüktür: Bir çocuk çocuktur. Bu ada. 
ma hemen yol verilecektir: 

Hacer anne cevap vermedi. ihti
yar kafası genç efendisinin ani hid· 
det1erini ve asabiyetlerini kavraya. 
miyordu. Veli ağayı müdafaa etmek 
cür.etini artık gösteremedi. Çünkü 
§imdi kendisini düıünüyordu. Sıra 
kendisini müdafaa etmeğe gelmiıti. 

- Hacer anne! lıin en feci ve 
fena bir tarafı daha var. O da oğlu· 
mun beynine şu fikrin yerleıdirilme
aidir: 

"Lem'i annemi öldürdü!,, böyle 
iğrenç, bukadar korkunç bir fikri O• 

nun zihnine kim soktu? 
Kadın pşırm~tı: 
- Ah hilmiyorum ... dedi. Bun

dan hiç bir fCY anlayamiyorum. Dik· 
men nasıl olup da böyle bir ıey söy
ledi? 

- Söyledi itte! Bunu sizin ben· 
den daha iyi bilmeniz lamn geliri 
Bunu ona kim söyledi} 

-Hiç bir kimse!.. Bunun imkanı 
yoktur: 

-Sonra niçin annesinin öldüğü 
çocuğa söyleniyor'? ... Ben Neclinm 
hayatta olup olmadığını bilmiyo· 
ruml... Haydi aöy)e bakalmt.., Be.na 
izahat verJ... Necla hakkında ne bili
yorsan eöyle? 

- Hiç ben bir fCY bilmiYorum 

nuz} 
- Hayır! Hayır bir teY duyma· 

dık. • . 
_ Peki öyle ise Dikmen nıçın 

annesinin öldüğünü söyleyor} 
_ Anlamiyorum. Ben de bu İ§e 

ptıp kalıyorum. . 
- Evet .. Annem öldü,, cliyd'r. 

Ve bu müthiş ıeyi ezberlenmiş bir 
ders gibi tekrar ediyor. 

Zavallı k.admcağız taş gibi don· 
muş kalmıştı. Kendini müdafaa et· 
rnek için ne söyleyeceğini şaşırmıştı: 

- Dik.meo şöyle söylüyor l 
.. Lem'i amıemi öldürdü ... Yere düş· 
tü ... öldü l.. bir mektupla öldü.,, 

Lem'inin gözleri birdenbire sa· 
bit bir nokta}'fl dikildi. Küçüğün tak· 
lid ettiği sahneyi, yere uzandığım, 
hareketsiz, göder kapalı olarak dik
katle "örüyordu ... Oh l Korkunç hn· 
yal t bi>yle zalimcc:aine .... bir i ftiran_ın 
menbaını anlayabılmegı ne kadar ıs· 
tiyordut 

Hacer annenin göılerinden bir. 
denbire korkulu bir qık ıı~ti: 

_Bir mektup mu dediniz} Dik 
men mektuptan mı) bahsetti} 

_ Şimdi meseleyi anlayonnu· 
sun) 

- Evet... Biraz tahmin ediyo. 
rum. 

-Peki söyle bakalım! 
_Bu galiba hamınefen~~in 

çiftliğe geldiği gün olacak... . Bazım 
lzmire aittiiiıniz sünü ... Emıne yal· 
nızdı. Siz bir mektup biraknuttmız. 

- f'cki 1 gu l.lde) 
_ Hanımefendi mektubu oku· 

duktan sonra bayılmı§ ... Bir ölü gibi 
yere dü§mÜş t Emine çok şaşırmış ... 
O zaman daha küçüktü. Bu vaka o· 
nun hayatında çok büyük bir hadise 
idi. An~ayr-r&unuz değil miL. Bu kT 
zı ise çok müteesir etmişti. işte o za. 
mandanberi hep bunu söyler durur ... 
Bu yafta bir kız büyükler gibi düşün 
mez kir.:. Hanımefendiye büyük bir 
tefkatle bakmış... Bunu hiç unu•a 
ıniyor ... Bazı defalar ... Bundan bah
sediyor. 

Lem•i şimdi geri kalanmı artık 
keşfetmi§ti. ihtiyar kadınının sözleri 
çocuğunun sözlerinin aynı idi ... E
mineyi bu kadar giddetle heyecana 
diifüren bu hikayeyi Dikmen JÜphe. 
siz ki çok defalar i§itmig olacaktı. 

Hacer anne ağlayor kızını ve ken· 
disini müdafaa etmeğe ugraııyordu: 

- Dikmenin bu sözleri dinliye· 
ceği, aklında tutacağı kimin aklına 
gelirdi beyefendiciğim) Bu kadarcık 
bir çocuğun bunları aklında tutaca
ğım siz de umarmııız? 

Lem'i muumahakar olmayan 
bir tavurla: 

- T abü diyordu. T ahii aklmcla 
tutar. Küçüklerin yanında böyle mü. 
münasebetııiz teYler söylemekten çe 
kinmek daha doğru olurdu. 

Zavallı Hacer anne acınacak bir 
halde idi. Kendi bakıp büyüttüğü bu 
güzel delikanlıyı çok seviyordu. Şim 
di onun çocuğunu da aynı sadakatle 
ayni sevgi ve tefkatle bakıp büyü· 
tüyordu. Genç adamın bulutlanan 
sertleşen çehresi önünde Veli ağa gi 
bi aynı akibete uğrayacağını düşii· 
nerek tir tir titriyordu. 

Fakat Lem.inin hiddeti bu çok 
sade izahat karşısında oldukça s\ik\ı
net bulmuştu: Kadıncağızın alat
tığı fey çok tabii çok basit bir şeydi: 
Çocuk konuıulan §eyleri hafıza.sın. 
da tutmuftu. Ve bütün bu izahat i· 
çerisinde bir nokta vardı ki Dikme
nin baba.sma büyük ve derin bir he· 
Yecan veriyordu. Bu da: Emine Nec 
laya ıefkatle bakınışb. Ve onu unu· 
tamiyordu .... 

(Detxımı var) 

<Baf t"""'' '1J4ıcüds) D 1 hay et Sai ta.rafta.ki bahçeeinde lııfeohur , kurulabildi 
: :0':~:1 bulunduiµ tar'Lfa Eski Başvekil Leon Blum 

Ben de hemen peeıerm. ta.lnbu=•k. Başvekil muavinligv ine getirildi tım. Pabt. yanında 6.7 yqlarmda iki 
kUçWt~uğu. kucatmda da henüz bU: Pa.ril, 22 (A.A..) - Chautempa i!l Maarif nazın: Jca.n Zay (.Radikal 
kaç aybk mini mini yavnmu, çarpflı arkadqlannm li8teeini matbuata ver- sosyalist), 
bir tadının türbenin öbQr pencereal• dikten sonra qajJdaki beyanatta bu. Na.fıa Dazlrı: Gueille (Radikal 
ııin önüne ldiğinl görduni. lunmuştQ.r: sos~IUıt>, 

Hi bir :ym !arkmda olmayan kil. "Bundan böyle milli ekonomi komi. Ekonomi nazırı: Chpsal (Radıkal 
çilk :avru.dan bqka hepsi ellerbıi aç. teaiııe Fbıau uamn ri1atet edecektir. sosyailst), 
Dllf lmlı fakat anlqıtmu kelimeler- Bir hariciye m~ ihdas ettim. Ziraat nazırı: Monnet (SoeyaliSt), 
le bir §eyler söyliYorlardı.. Ve buz mu.t:eprlıkllU"d& ~ . tadilit Tical'et nazın: Fe\Ticr (Sosyalist), 

u ........ - -· d d ·· .. inb yaptım. Bana kıyJMW teerüı mesaı- l\füstcmlekat nazırı: Mouter (Sos-~~., reıaım. e e goreceg alni balı~ Bluınla bqvek.ilet mu. 
gibı h~ik~ten garıpti. . . avinliğitıden kendiliğinden v~ yalist:) , 

Bu resmı kaçınnaması ıçın Aliye Daladierye bilb&l98& tetekkUr etmek Tekaüt nazırı: Rivierc (Sosyalist), 
i§&ret edip derhal Y&.ıılarma sokul. isterim. P. T. Telefon nazırı: Lcpas (Sos-

dum. Kabine, milletin arzusuna sadık ka. yali.<3t) • 
Kadm ve küçük çocuklar aynı aİı. Jacak veba~ ve me!ai dahilinde halk Sıhhat nazı.rı: Rucard (Radikal 

]aşılmaz kelimelerle birkaç dakika da- ceph~ proaraınını takip edecektir. sosyalist), 
ha dua ettiler. lCılstacel vazife hiç şüphesiz mali kal- Mt.isteşarlar: 

İşleri bitince sordum: kmmachr. Dahiliye: Auband (Rad. Soeyalist), 
- Bir derdiniz. var galiba, simı F.&ki kabinede meui arkadaşlığı. Finans: Seral (Sfio), BahJ;'iye: Blan-

hemşire? mı yapmış olan ve teknik vasıfları şüp cho, Hava: Andrand ~Slio), Beden 
Kalın ~arşafmın altından yalııız he kabul etmiyea Boımetyi çağır- terbiyesi, spor: Lagrange (Sfio), Tek 

yüzünün bir kısmı görülen gen~ ka.• makta tereddüt. etmedim. nik tedrisat: Julien (Rad. sosyalist), 
dm, sanki böyle bir suali çoktan bek. . ... cu_?1hur ~aşka?mm ba.:1~ t~vdi et. ( Ziraat: Liantezy (Rad. Sosyalist), 
liyormua gibi derhal cevap verdi: ügı ~r vuifeyl 1ki 'Dleclisın ıUmatlı Müstemlek.e Monnerville (Sosyalist), 

- Kueağımdaki yavrum hastada. teşriki mesaisiyle muvaffakıyetli bir Nafra: Ra.madier (Sfio), t>eniı Uca.re. 
biraz, çabuk şifa bulsun di'-'e Merkez surette ifa edeceğimi umuyorum.,, · · 

.J ti: Tasse (S!io), Ticant ~ l!yınans 
efendi babaya duaya geldim. Sonra Chautemp3, beyan11.tının sonunda, (Sfio), iş: Serre (Sosyalist birliği hiz 
bir de niyetim var, Niyet kuyusu ba.. hilkümetin salı günü meclise çıiaça.. bi olan gen~ cumhuriyet grupuu,da.n). 
§mdan biraz toprak alacağını. Sonra ğmı, çünkii finans b.ıkan:aı.ın Fransa-
l§iın yolW\da gidecek ill§allah.. ya mütevecciren yola çıktığını ve ha. 

Bundan fazla bir feY söylemedi. Ço- zır bulunmasının elzem olduğunu bil. 
cuklarnu yanma aldı ve birQ evvelki dirmi§tir. 
grubun &ittiği iatikamete doğru yUıil. Kabinenin şek1i 
dü. Par.,, 22 (A.A.) - Chauteqıe ka· 

Tekkenin pencereJeri önlerine daha bU...i a§ağıdcld tanda teaekldll eL 
gelenler de va.."'Clr. Fakat artık onlan miftir: 

bekel.m~. Başvekil: Chautemps, 
Arkadaşlanmla beraber, ben de Ni. Dcvelt nam-laa: Sarraut (Radikal 

yet kuyusunun bulunduğu tarafa git· sosyalist), Violet (Sosyaliat), Jaul 
tim. Faure (Sosyalist), 

Türbede ilk rastgeliiğimiz irili 
uf aklı ırup ve. Uç çocuklu <;arşaflı ka. 
dmla beraber, koca bulmak için dua. 
ya ÇWnJlı dört felıÇ Jm. Uç çeyrek 
a.sırlJk~ dana lcim bilir kaç se-

ne uzama!ı için yalvaran bir ihtiyar 
ka,dın, hep Merkez efendinin Niyet 
kuyusu başında topl&nmı§lardr. 

HABEltCI 

Fransız elçl81 
P•rlatan dGndO 

M'.eauneıı Pariste bulunan Pranaız 
büyük elçisi Ponsot diln gehrimiae 
dönmU§tür. Fransız büyllk elçisi !>\1-
gUnlerde Aııkaraya gidecektir. 

iÇERiDE: 
• Bepktq balkevt 808yal yardım kolu • 

dma Bebek bahçemlnde 3 temmua 1937 cu 
marteal gtbıll Mat 18 den ttlbanıa alı&ha 
kadar devam edecek olan kır ıı.ıo n denfs 
eğlencelerlnJn proıramJan hazırJu.mqbr. 

• Maarif "t'eklleU Cllıall. 'OaJdldar, ratD». 
Yenlkapı, Tablm, Nlf&lltqı RllltıvlDde 
kurulacak 7 ortamektep için ı&mn,.ıen tah 
ala&tı verml11t1r. 

• Gümrükler umum mlldürtl Mahmut Ne 
dlm beynelmilel turizm kon&TU!nde bulun
mak \"C tetkikat yapmak Usere Avrupaya 
gftml§Ur. 

ol' Reımt evrak ve defterlerin lmhasınm 
doğru olup oluıacbtı tartb lrurumu:nca teWk 
edilmektedir. Tetkikat bUJnceye kadar bull 
lar muh&taza edilecektir. 

ol' Ecnebi ve ekalliyet mektepleri bundan 
aonra bir tekilde diploma vereceklerdir. 

•Yen! ILhal rejlmJ kararnamubdn 1 tem 
muzda ilAn edillp ı te,rtnıevvelde meıVet 
mevkllne konulaca,tı anlqılmaktadır. 

• Vaııaöltınde eeyrOaeter l§lerl için tetld 
kat yapa lktl.aat veklleU denb mQatel&rt 
S&dullah Güney dün ,ehrlmize relm.lfttr. 

• De•let havayoUannm hm1r Te Adana 
seferlerine atuatoata Mfl•nıcatı anlqıl

makt:ıdrr. Hava:JOllan lçtn :aımar1anm11 olan 
4 moUSrlD Yolcu t&yJarelertnden tkıı..i tem 
mua ortumda memleketımıze ,.ı~Ur • 

• A.Jıkarada yuf lnp edilecek MecU.. RI• 
yuet!cumhur ve B&§nkllet thıalarma 4.~ 
mllyon. lira arfedDecektir. Yapılacak yeri 
g&nıek tı.re m~hur mimarlar A.nkaraya 
~ağnl~l§tı1'. 

• GOnırflk mUdilrlllttlnlln Galata.ya ta.şnı 
rnıun fu'.erlne lboplan blnaya icra dalrel,rl 
nakledlleeekUr. Bunun tçln h&%rt'lıklera 1>9:
Janmıı,ttr. 

:f. Ycnl Rize valisi eııkl belediye r~ls mua 
vinl Nurt yarm vazftealne hareket edeeekUr. 

Bqvekil muavini: Leon Blum (Sos 
yalist), 

Harbiye nazın: Daladier (Radikal 
905yalist), 

Hariciye nazırı: Delbo~ (Radikal 
soeyalist), 

Adliye nazın: Vincent Auriol (Sos 
yaliııt), 

Dahiliye nazın: Max Dormay 
(Sôsyaliıt), 

Maliye nazın: Geo~ Bonne CRa
dib.J. soeyaliat), 

Bahriye nuın: Campinchi (Radi. 
kal sosyalist), 

Hava wwn: Pierre Cot (Radikal 
soeyaliat), 

• Adliye vekW Şükril Saracotkı Aııkva
Y& dönm.U1Ulr. 

,,. lbıı.l sına lbtitali dolayıalle tehriıxu.z. 
celmıı olan proteııörlerden Trlcat Rayer ve 

Gatnaln dUn üniversitede birer konferans 
V&rnlJ§lerdfr. 

" Şlrketl!tayrtye vapmtarma radYo koy
mağa karar vermıı n ilk radyoyu 71 nunıa 
r&lı vapura kOJmUflur. 

,,. lbdvan uptanm yelkenlisi Çanakkale 
bofa:ı:mda Kllldbablr açıklarında denJ:ı:e daya 

namıyarak balını§ kaptanla tayfa aaatıerce 
deniz U21erinde kaldıktan aoııra baygın bir hal 
de aabne çıknutlardır. 

,!'!, 
aıo 2.ıe 12,1116,11 ıua 2ua 2.os 

t ... ı.o 
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)r[a\·erayı Brdtln vella!ıdt Jl'lllıtln teyaııı l 
tarattarı oldutu için babaaı tara!ındao hap
ııettlrtldl. 

lspanJadakf ~n kahraman unsıu 

Bask'lar· 
Bir lugUiz Q;azetesine göre 

Tftrk ırkına 
mensuptur 

!spanya ha.rbwn en kahraw.an V9 

§ayanı dikkat unsurunu teşkil eden, 

Basklar çok ces'LU' bir kavimtlir. Ve 

isl~rind~n çok müteşebbis ve azimlı 
gemiciler çıkmıştır. (Taymis) gazete
sinde görUlen bir fıkradan anlaşıldı. 

ğına göre Basklar 1372 senesinde Ter 
re Neuve denilen adayı keşfet11J..i§Jcr .. 
dir. 

Bask kaviminln dilin.in Türkçe lelı· 
çelerinden birine mensU,p olduğu son 
za.ma.nlard& yapılan tetkiklerden an.. 
!aşılmıştır. 

Bu şekilde Türk ırknıdan olan 
Basklann Kristof Kol<Un'bdan çok ev. 
vel Amerikayı bulduJdan ve Kolom· 
bun onlardan böyle bir kara parçMI 

bulunduğunu öğrenerek bir açık göz. 
lük yaptığı zehabı hasıl olmaktadır. 

• Malfl"J veklleU bu sene de Avrupay• 
takbe gönderecektir. 

• SWeyma.ııtye kQWpbaneel.nde bUyUk 
Türk Alimi 1bo1 Slnamıı Merltt!Jıdelı mürek 
kep bir ııergl açllm.ı§Ur- Serıt bir bafta açık 
kalacaktır. 

.Y. Dahiliye veklleU Şehudeba,,mda l"&PP 
lacak kouervatuvar ve c,era blnası için me 
naru um~e bAdim lattmlAk karan ver 
nq ve bu karar düll beledi,JeYJ blldlrilmJıtir. 

• Maliye veklll J'uat Ağralı pyrlmübadil 
!er 13lle biz.zat meııut olmaktadır. Yakında 
bu huauata ga~'rfmllbadlllerf ııevindlrecek 

bir tarar •ereceği umulmaktadır. Fuat Ar,
ralı önUmUsdeld hatta Avrupaya ls(lrahate 
gidecek Ur. 

DIŞARIDA: 
• llalya prkl İtal)'U .Afrfkumın iman 

için 6 senelik bir plln tatbik edecek ve buna 
12 milyar fraek arflıhmac'allb.r. 

.Y. General Görinr. İtalyan ekonomisi il 
dcrlerlndcn mUrelllıep kemlıiyon azalarını ka 
bul etmlfUr. aa komisyon, lılusıUnl11tn emrl 
mucibince. Alm&QJalUD dört. senelik pllnuıa 
mUpblh bir alyul ve ekonomik faaliyet pl& 
nı çi3eeek"llr. 

• Mqlmr bil' ın,oı. eeld Bqvekll M. 
Bald\•ine z:so lıill h:ısW& Uruı teberrü ebo 
ını,ur. , 

• Habef tmparat:orwıun Londrada bir a'll 
,.m guetnl muharriri aleyhine ac.:tıfı da 
V&J'& dün lı.lulmıl " ırazetecl yazıyı bak& 
ret. k&ldlle yunıadJtmı tddia etUttnd~n im 
paratnr davadan feragat ~tmlıUr. 

• SfmaJadan blldlrlldiğlne göre bir çı#A 
yakalanmış olan Managa Alman heyeti ııeo 
ferlyutndeıı yeg&ne hayatta kalan at. Dr· 
LuftUr. Heyeti Mferlye relal Dr. Kari Vıeıt 
ölınll1ttlr. 

• !ngflterede fa,Dizm teuhUratı menedil 
ml§Ur. 
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.Armutludan çıkmış, Bozburuna v~yorlardr. Fakat korkmıya başladı. 

d~ğru gidiyorduk. İnsan şekline ben. l lar: 
tiyen iki kaya gördUk. Biribirlerine Bu saadetleri devaın edecek mi~ ..• 
karvı kilskün bir halde duruyorlar." Yoksa zeval bulacak mı? .. Öyle ya: 
Arkadaşım: dünya. yüzünde payidar olan ne var. 

1 

Divana uğursuz 
bir mektup verildi 

- Acaba sahiden biribirlerine dar. dır? .. Lakin onlar, bu yüksek hiıde. 
bın.lar mı, yoksa onlar da mı geceleri rinin sönmesine değil, söneceği fikri. 
&okulup sevişiyorlar?_ dedi. • n~ bile tahammül edemiyorlardı. O 

- Ne saçmalıyorsun kuzum?... audaki duygularlm, olduğu gibi mu-
- Ankaranm dağlarını unuttun ha.faza etmek istiyorlardı... Fakal, 

ll'\!J ?... harekette olan, daima değişen bu mad ı 
- Sahi... d! varlığımıza bağlı maneviyatımı- 1 

GülUmsedim. Çankayada bir akşam zı h&reketten alıkoymak nasıl kabil o. 
ita.ruf genç lilim Şevket Süreyya ve luı ? ... Dü§ünüp taşınmışlar, gayet ro. 
~.:ıınnuş ressam Ratib Tahir1e birlik. ~!antik bir h isle kapılıp ou kararı \'c:r. 
t~ gezdiğimiz aklıma geldi. Renkler mi~ler . 
\'e ışıklar, dünyanın hiçbir yerine mü İntihar ... 
l'P.sser olmıyan orijinal kombinezonla- Evet, biribirlerine sarılacaklar, şu 
'l"17U sinematografik bir peyizajcı res- St'viştikleri güzel sahilin önünde, bir 
sanı gibi gözlerimizin önünde hareke- grup zamanı, kendilerini den!ze ata. 
t~ getirirken, Şevket Süreyya, şimali caklar .•. Elveda bu f ant dünyaya ... 
lil~rki tarafında iki dağ göstermişti: Eır daha çıkmıyacaklar. Bakı:ıya lnti. 

- Bakın ... Yakla.şmıya başladılar... k1.l edecekler, e.bediyctin malı olacak-
diye gülümsemişti. la ..... 
- Nasıl? Bu düşüncelerini arkadaşlarına an- 1 

- Grubun ilerlemesiyle beraber, !atmışlar. Tabii kendilerine nasiha~ e. ı. 
Onlar da yaklaşırlar •.. Yahut öyle gö. d11.miş. Lakin 0 derece çığırından çı. 
l'ilnll!!er ..• Ankaralıhtrın böyle bir ef. k·m deli§mcn a§tkla.ra söz kar eder 
Sa.nesi var ... Sözde bu dağlar, arala.. nıı hiç?. .. Bir akşam gezmeğe çıkan. 
l'tıda sevişirlermiş. la1, bir kayığın battığını ve iki gen. 

Bozb'urun kayalarının bizde JJYaD· cin biribirelrine sarılıp dalgaların ıçi. 
dırdığı bu hatırayı anlatmam Uzeri- ne kaynadığını görmü~ler. Balık~· ka
rıe, diğer bir arkadaşım da okuduğu yıklariyle imdada koşmuşlarsa da na-
blı frnnsız hikfıyesini nakletti: fi!e ... Yetişinceye kadar her şey olup 

1 

Adamın biri, deniz kenarında ge- bihniş .•. Hem öylesine ki, nasfiiarı bu. 
t~l'ken pek garib • şekilli bir kayaya knmamacasına. Zira, galiba, vücutla. 
taFlamış. Ona uzun uzun bakmak zev. rıııı biribirine bağlayıp, ayaklarına da 
kinden kendini alamamış. Evet, işte bir şey bağalyıp kendilerini denize oy. 
Pek vazıh olarak görülüyor: Bu taş lı> atmışlar ... 
lri.ıtı C'sf , öyle alelade bir şey değil... Ne dersiniz, cf endim, aradan bir za. 
!ki vücut! lk.i insan vücudu. Biri ka. man geçtikten sonra tam ayni nokta. 
d~ı, biri erkek .•. Yekdiğerlerine öyle da işte bu kayalar beliremsin mi? ... 
bir s'arfltş sarılmışlar ki... Tam mana. Maneviyattan bihaber zamane alim
'iyle · ık. Eğer bir kübik ressam Jeri istedikleri kadar buna bir zelze
''buse" diye bir şaheser vücuda getir. le mahsuHidür, bir tesadüf eseridir 
~ydi, yonttuğu taş , mevzu seçtiği ka. desinler. Biz onlara kanamıyoruz. Bız, 
d!n ve erkeğe herhalde bu kadar ben- bütün köylüler, bu kayaların 9 a§ık. 
temiyecekti... la.r olduğuna kaniiz. Böyle ıseyler o. 

Adam, tabiatın sanki insanları şa- lur, olur .•. Daha bilmediğimiz ne es. 
eırtmak, tefelsüfe daldırmak için ya. rar vardır, ne esrar... 1 

r.ıttığı bu ucubeye bakıp dumrken, o. Bozburuna baktık: 
lnuzuna bir el dokunmur Bu kayalar? ... Acaba niçin biribıri. 

Ürperip bakmış: n~ dargın gibi ayrı \'aziyette duru. 
Bir köylU .. : yor? ... Bunlar, kendilerini belli etmi-
- Bu kayalara §aştınız, değil mi? yen aşıklar mı?. Yoks~~ iki düşman 1 
- Evet. ~?Belki de, belki de duşman ... Çün- ı 
- Fakat onların ne olduklarını biL kü. Evliya Çelebi, Bozburunun pe!c 

SCydiniz, daha ziyade hayret ederdi. lanE'tleme bir ver olduğunu iddia eder. 
niz ... Çünkü bunlar görlindükleri gibi Orada birkaç. gün kalmt'i··· Bir r.nn 
taş değil, hakiki insandırlar... vaınuş ki. duvarları }1er :isandan kil. 

- Allah Allah. filrlerle doluymuş. O zamanın vaktin. l rı 
- Sahi söylüyorum ... Buna itikad de, hava sert olunl'a, gcmıler hep bu. 

eden yalnız ben değilim. Bütün köy roya gchrlcr. :Marmaray:ı çıkam:ıı... 
ayni kanaattedir. Zira, on sene evvel larınış ... Bozburunda pinekleyenler de 
§U koskoca taşlar meydanda yoktu. o mevkie 0 kadar lanet etır.iııler ki, 
Bu nokta dn n.di bir demiz parçasıydı. herhalde bu kadar beddualı yerde iki 
Sonra, gUnUn birinıle bu kayalar bir. ~ıktan ziyade başka şey tevehhi..ım 
denbire belirdi. etmek daha isabetli olur: MeseHi, ha. 

- Ne çıkar?... varım sakil'lleşmesini bckliye bekliyr 
- Durunuz, bitireyim... Evet, bu S:\brı tükenen yolcular taraftndw 

basit bir tesadüfe harnlcdilebilirdi. E. "rizi buraya getirenin Allah belasını 
ğer Jillyc"tıe Hanri o günler zarfında versin., beddualarını yiye yiye kitC1bı 1 
i~te tam şurada , şu kayalarm bulun- mııkaddestcki taifei ı:ut gibi lııı; '«'- : il 
İ:luklan noktada jntihar etmeselerdi... s!ien bil' kaptan \'e bı~ kılavuz. .. \. ı... --------.....;..--;;.:.;<,_: 
Su iki genç biribirlerini dell gibi se. Hatwe Silreıu·ı 1 

--~~----------l<~ib __ a_r--~hlr~ıZ 
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3 6 - Gene bu sırada ''kara gölge .. t ir 
ellyle damın kenarını yakahyarak blJyUk bir 

tatnlıkla. mçramıetı. (Kara gölge) odanın ı

c;lnde bulunuyordu. 

37 - "Kara gölge .. vaziyetinin nckad'lr 
tehlikeli olduğunu aklına bile geUrmlyordu. 

Tamnmlle ve her tarafından kendisine kar 

~ı yerıc;ıml§ bca muhafızın muhafaza altına. 

aldığı bir eve knpanIXU§tı. Kendisini mUdB• 
fa& için kurnazlığından ,.e zekumdan b1.1ka 

hiçbir şeyi yoktu. Odanın kapıama kadar, l'll• 

va.o ye.va§ pderek kulağını yapıştırdı. 

Birdenbire dojtruldu. ı.terdlvenden ayak 

- Siyah 

yt hiçbir yerde bulamıyordu tııtc bu oda dn 
bombo§tu. 

Ayak s~lerl kapıya yaklaştı. "Kara ~öl· 

gc,, bunun Uzerine kendl!lnl du,•ara doğru 
fırlattı. \·c açılan kapı kanadının arkasına 

gtzlenı1i . 
sesleri gctıyordu 

38 - Ellnclıı elektrik llmbulle 

nereye ınklandığı aranıyordu. Kara 

Star!ord ant bir gısz gezdlrlşlle odayı tam 
onun dır. Ştlphell bir §tıY görUnmUyordu. Ar&§hr 
gölJe • malarına dc\'ıım etmek Uzere kapıyı kapadı. 

Hıgamet geliyor .. dünyanın sonundayız, di
yenler en büyifk düşman h11111and.anlaı ınuı 

kesik başlarını /slanlnıJ .~okaklaı ında 
görünce inanamadılar 

1618 yılı 23 haziran günü 319 se
ne evvel bugün Budin valisi Karakaş 
.1\ lehmet paşa divana bir arize gön
derdr. 

Bu din muhafızı Karakaş iv1eh
ınet paşadan gelen arize hakkında 
tarihçi Naima şunları yazar : "Evası. 
ti şabanda Hungurya şimalindı: 
diyarı Nemç;eden Morava ülkesinde 
vakti asırda bir siyah miidever bulut 
zahir olup tandan kan yağdı. ve bir 
saikai azime kopup buluttan şekH 
saliptc bir ateş göründü. Badehu bu· 
lut müteccmmi oldu; azim duhan 

çıkıp inti~ar etti ve derakap bir şedıt 
saika dahi çatladı: işitenlerin aklı 
~itti. Dışarıda bulunan hayvanat, 
dizleri üzerine çöküp ba§larmı göğe 
kaldırdılar ''e sonra sahradan kaçup 
dağıldılar. Müteakiben gökte üç 
sayhai azime işitildi ki, heybetinden 
zühreler çan olurdu. O buluttan si-

yah ve müdc\·ver gölgeler inip bir ı 
buçuk zürra kadar düştüğü yere gÖ· 

ınülüyordu. Bazısı tartıldı. Üçer 1 

kantar geldi.,, 
Bu, basit olmıyan ve zaman za· 

ımm vuku bulan hadiselerden biriy· 
di. Yalnız divana kadar yazılması 
hf\diı:ıenin ehemmiyetini arttırdıkça 
arttrdı. Dedikodu, binbir uydurma 
havadisler gün geçtikçe artıyor, mü· 
neccimler istihraçlar yaparak halkı 
hcyecanlandırıyorlardı. 

Hele bulutun ortasında haç işa
reti görülmesi heyecanı büsbütün 
arttırıyordu: 

- Bu bir felaket işaretidir. Bu
lutta haç görülmesi düşmanın mu· 
zaffer olması demektir. 

- Yakında ctiişmanlar ilerliye· 
cckler ... 

- Bakalım daha ne günler göre· 
ceğiz. Günahımız Yardı çekeceğiz . 

Bütün bunlar söylendi ve günler 
aylar geçtikten sonra unutuldu. 

Fakat bir sene sonra bir kuyruk
lu yıldızın görünmesi korku ve he· 
yecanı büsbütiin şahlandırdı: 

- lşte dediler, alametler çağalı · 
yor ... 

Daha ileri gidenler oldu: 
- Kıyamet yaklaştı . 

• V c hocalar vaazlarında ayni §ey· 
leri tekrarladılar. Kuyruklu" yıldız 
ateşten bir kılıç şeklinde idi. Ucu 

şarktan garba doğru uzuyordu. Bu 
nd şöyle tefsir edildi: 

- Payitaht tehdit ediliyor .. 
Bu esnada hanla harp açılmıştı 

centilmen 

39 - Kara s-filgc bu sıkı:ık \•azlyettcn 
kurtulmak için bundan istifade ctU. GUrllltU 

sUzcc bir kapı a çmak onun için işten bile de

ğildi. Stnf!ord pencereye doğru ilerlerken o 

yaklarının ucuna basarak ikinci kata indi 

Bır ışığın aydınlattığı odadB, p:>ll! hafiye 

s i Mllr!I pencereden eğilmiş bir ,·nzlyette 

duruyordu. 

Daha sonra Lehistan muharebe,i 
~aşladı. Ondan ııonra ihtilal kopl u. 

Sırası geldikçe bu sütunlarda İşn. 
ret ettim. Taassup ve bilhassa taas· 
sup yayıcıları halkın maneviyatııu 
daima mahvetmek için mücadele et
mişlerdir. Bu fikri mahsusla oldu
ğu iddia edilmiyen bu softa telkin· 
!erinin, Türk milleti asırlarca belası· 
nı sekti. Tevekkülü yegane mezi· 
yet sayan ve fakat halkın dişinden 
tırnağından ayırdığı ekmeği ile ko-
layca geçinen bu \'aız ve nasihntçı· 
larla allame geçinen cahillerin yap· 
tıklan, halkı zehirlemekten ba~kl\ 
bir şey değildi. 

Yıldırımdan, kuyruklu yıldız ve 
saireden ahkam çıkaranlar: 
.-Mahvolduk. . Artık bizim için 

felah yoktur. Derken, bütün cesarc· 
ti öldürüyorlardı. 

Yukanda anlattığımız hadise bu 
nun çok bariz misalidir. Üstfü\ .. he
yecanlandırılan ve korkutulan halk 
bezgin, ümitsiz bir hale gelmişti .. 

Buna rağmen yurt ve şerefi mev 
zuu bahsolduğu vakit kahramanlığ~ 
ile dünyayı hayran bırakan Tiirk ~v. 
ladı tarihin bu hadiscainden de ken· 
disini g()sterdi. Lehistan muharebe;i 
başladığı vakit: 

akacak .. Harbi kazanamryacağımız 
- Boşu boşuna müslüman kanı 

besbelli .. Kuyruklu yıldız bunu gös· 
teriyordu .. diyenler, en büyük diit · 
man kumandanlarının başlarının f8 • 

tanbul sokaklarında gezdirildiğini 
görünce şaşırdılar. Adeta dilleri tu· 
tuldu. 

Türk kadırgalarına üstüste bas
gınlar ':ererek mahveden dü§man 
da bu senelerde kaptan Halil paşa· 
nın ~ehşetiy!e göri.inmez olmu§tU. 

Karadenızde tam hakimiyet 
Tiir)< elindeydi. Şimdi ne bulutların 
arasında görülen haçtan, ne de kuy. 
ruklu yıldızdan bahsed~n vardı. Bu 
korkulu havadisler çoktan unutul
muştu. 

Belki bir giin, milyonlnrca, mil· 
yarlarca sene sonra bir gün, §U ihti· 
yar dünya sarsılae'.ak ,.e gögün boş
luğunda yuvarlanacaktır. Fakat dün 
ya vakalan tarih ~ayıfalarma geçme. 
ğe bşladığı zamandanberi her an 
yaklaşan kıyamet tahminleri çıksay· 
dı, dünya şimdiye kadar yüz binlerce 
defa batmış, mahvolmuş olacaktı. 

~.o 

K . 
ııra golg blr hıımlrdc aı;1k kapıdan 11 ua 

dı. Merdivenlerden bir gölge gibi kayıp indi. 

40 - BUyUk 88.lona gellılce dot-ruca. 'ka 
saya cto~ruldu. SUratıe açtı ve inciyi aldı~ 

yere koyarak kapadı. Bu .. ırada evin kapuıı 

hızlı hu:lı çalınmaya başladı. 



6 

Vaziyet çok 
gergindir! 

~l 
Futbol 

kaidelerinde 

Seyit Rıza 
Dehalet mektubu yazdı 

(Ba:ı tarafı ı incide) 
Almanya. ile İtalyanın ademi müda. 

hale komitesinden çekilmelerinin milm 
kUn olduğu zannedilmektedir. Böyle 
bir karar, çok vahim addediliyor. Çün. 
kU çok mUhim beynelmilel akisler ha
sıl etmekten hali kalmayacaktır. 

HABER - Dün büyük elçilerin E. 
denle yaptıkları konuşma esnasında 
İng1Itere ve Fransanm Valensiya 
önUnde Almanya tarafından deniz nü. 
mayişi yapmasına müsaade edilmiye
ceği anlaşılmıştı. O halde Fransa ile 
lngilt:ere ne yapacaklar? Almanyanm 
Akdenizde bu nümayişi yapmasına 
cebren manl olabllecekler mi? 

lngiliz gazetelerinin fikri nedir ? 
Londra 23 (A.A.) - Matbuat, dört 

devlet ara.smdaki mllza.kerelerin inkı. 
tat dolayısile ümitsizlik izhar etmek. 
te ve her tUrlü acele hareketlerden te
vekld, etmek lazım geldiğini kaydet. 
mektedir :ı 

Times gazetesi §Öyle yazıyor: 
"Bu son günler zarf mda i5lerin ma. 

lCul oJr şekilde ilerlemesi limitleri ta
haldruk etmek üzere idi. Von Neurat. 
hm Londrayı ziyaretini bir İngiliz dev 
Iet a.dammm Berllni ziyareti takip 
edecek ve bu suretle ileriye doğru bir 
adım atılm.ı3 olacaktı. 

Faıtat tam bu sırada derpiş edilen 
temaslar geri kaldı. Bazı kimseler al 
man siyasetinin değiı;ımesini Fransada 
tahaddUs eden vaziyete atfetmektedir. 
Ier. Bazı Alman mahafillerinin Fran
sadakl karılSJk vaziyetin Almanyanm 
lehine aöneceği kanaatini besledikleri 
zannı hasıl olmaktadır. Bu kanaat, hiç 
bir ~ dayanmamaktadır . 

Hitler korkunç bir faaliyet 
gösteriyor 

Berfm 22 (A.A.) - Hitler bu sabah 
Harbiye Nazırı Mareşal Von Blomber. 
gi Hariciye Nazırı Baron Von Noura. 
thı, Hava. Nazırı ve hava kuvvetleri 
kumancbm general Göringi ve Alman 
filosu kumandanı amiral Rederi kabul 
etmiştir. 

Berlinde deveran eden şayialara gö
re, sivil ve askeri eksperler ile ya~tığı 
bu isti~en sonra, Hitler yarın ~mu 
mi siyasi vaziyeti tetkik etmek Uzere 
mlibim bir Nazırlar içtimarna riyaset 
eyliyecektir • 

•• Fakat bu faaliyetin hakikt 
sebebini saklayorlar 

Berlin 22 (A.A.) - İyi malumat 
alan mahaf iller, Yarınki kabinenin İs. 
panya hadlııeleri ile alakalı olarak iç. 
timaa ~a.ğrıldığr hakkındaki f]ayiala.· 
rm hakikate uygun olmadığını ·ve ya. 
rmkl celsenin, dahili siyaset meselele. 
rini tetkik için çok evvel kararla.smış 
olduğunu bildiriyorlar. 

Vaşington 23 (A.A.) - Fransız se
firi Bonnct, diln ak§!llll dünyanın va. 
ziyeti hakkında Reisicumhur B. Ruz. 
velt ile görll§lllil§tilr. 

lspanyaz2 

Amerika harekete geçecek mi ? 
Vaşington 23 (A.A.) - B. Hullün 

Almeria hadisesi üzerine yapmış ol
auğu te~ebbilse mümasil bir teşebbü. 
aUn Leipzig hadisesi dolayısilc Alman. 
ya sefiri nezdinde yapılıp yapı1maya· 
cağı suretinde sorulan bir suale cevap 
veren "B. Summer Velles,, Leipzig ha. 
<lisesi hakkında hiçbir rapor almamış 
olduğunu ve bu hadise hakkında mil. 
talca dermeyan edecek vaziyette bu
lunmadığım söylemi§tir. 

Mağrur bir iddia ! 
"Bir Alman kumandanı gemisinin te 

cavüze maruz kalmış olduğunu resmen 
raporla bildirdiği zaman Londrada ar· 
zu edildiği gibi muahharen bu ba1*3a 
tahkikat yapılmasına mahal yoktur. 

Yugoslav gazeteleri Fransadaki 
buhranı nasıl göriiyorfar ? 
Bclgratd, 23 (A.A.) - Yugoslavya 

siyasi mahfellcri Fransadaki kabine buh 
ranını bUyük bir alaka ile takip ederek 
bu hususta tcf sirlerde bulunmaktadır
lar. 

Bu mahfeller, Blumun istifa etmeğe 
mecbur kalmış olmasına rağmen şahsi 
iktidarı ve siyasi mahareti sayesinde bir 
ka~ kere pek mUşkül vaziyetleri düzelt
mcğc muvaffak olduğunu kaydetmekte 
dirler. 

Parlamento ekıeriyetle ayan ekı>eri-

yeti arasınlcla çıkabilecek bir ihtilaf hak 
kında da ıiyasi mahfeller Blumun içti 
mai ve bilhassa siyasi sahada muvaffaki 
yet kazanmış olmasına rağmen ahvalin 
icap ettirdiği hal §eklini tercih etmek 
mecburiyetinde kaldığını beyan etmekte 
dirler. 

Amerikanın Avrupa 
karşısındaki vaziyeti 

Vaşington, 23 (A.A,) - Fransada 
zuhur eden kabine buhranı ve Laypzig 
hadisesi Van Zeelan'd ile Ruzvelt arasın 
da yapılacak müzakerelerden beklenilen 
neticeler hakkında bedbinlik tevlit et
miştir. 

Silihlanma meselesine gelince Ame· 
rika hükQmeti bu hususta ilk adnnı Av 
rupa devletlerinin atmaları lazım geldi 
ği suretindeki noktai nazarında muair
'clır. 

Amerika hükitmeti Ruzveltin herhan 
gi bir teşebbüste bulunmasını ümit et
mek için Avrupa devletlerinin kendi asa 
larında bir prensip itilafı vücuda getir
meler muktazi olduğu fikrinde de mu
sırdır. 

Maamafih yarı resmi mahafil Van Ze 
elanda müessir bir surette yardımda 

bulunmağa azmetmiştir. 

ispanyadan ve asilerden 
gelecek cevaplar 

Londra, 22 (A.A.) - Valansiya ve 
Salamankanın kontrola memur filoların 
emniyeti hakkındaki İngiliz notasına 
cevaplan yirmi dört saat kadar Londra 
ıda beklenmektedir. 

Bu cevapların Valansiya ve Henda
yedeki İngiliz mümessillerine verilmi§ 
olması muhtemeldir. 
Hllkt1met denizaltı gemileri 

astlere ateş açtı 
Bertin, 22 (A.A,) - D. N. B, ajansı 

nın bir notunda, 16 haziran tarihinde 
öğle vakti iki hükumet denizaltı gemisi 
nin Malaga doğusunda cenubi hpanya 
sı sahillerindeki asi kuvet\cre ateş ettik 
teri bildiritmekteldir. 

Siyasi ve ldart 
müsteşarlar 
Toplantı yaptılar 

Dün Dahiliye Vekaletinde, Dahi
liye Vekilimiz ve C. H. P. sekreteri 
B. Şükrü Kayanın başkanlığı altın· 
da siyasi ve idari müsteşarların ve 
diğer Dahiliye Vekaleti erkanının 
iştirakiyle, biri öğletlen evvel, biri 
öğleden sonra olmak üzere, iki top· 
lantr yapılmıştır. 

Birkaç gün daha devam edecek 
olan bu toplantılarda, vekaletçe ya· 
pılan ve yapılacak olan işler görü -
şülmekte ve kararlar alınmaktadır. 

Sabiha Gökçen 
Yalovadan merasimle ayrıldı 

Yalovada bulunan Atatürke tazim. 
lerini sunmak için Eskişehirdeki ala
yından mezunen Yalovaya gelmiş olan 
kadın ~ tayyarecimiz Sabiha Gökçen,. 
dUn bütün Yalovalıların iştirak ettikle 

ri çok samimi ihtifallc Yalovadan ay· 
rılarak vazifesi başına dönmüştür. 
Sabiha Gökçenin tayyaresinin bulun 

Bazı değişiklikler 
yapıldı 

Son defa toplanan beynemilel 
futbol kongresinde bazı yeni ve mü
him karar verilmiştir. Bunların en 
mühimmi ceza çizgisi dahilinde her 
nevi vuruşlarda da . şimdi avut atış
larında olduğu gibi • topun on sekiz 
çizgisi haricine çıkarılması mecburi
yetidir. Bundan ~onra ceza çizgisi 

dahilindeki ofsayt, favul, endbol a· 
tışlarında kaleciye pas vermek kabil 
olmryacaktır. 

Verilen ikinci karar da topun 
ağırlığı içindir. Eskiden asgari 369 
gram, azami 42j gram ağırlığındaki 
toplarla oynamak mecburiyeti var· 

ken bundan aonra 397 - 453 gram· 
lar arasındaki toplarla oynanacaktır. 

Verilen son karar da hava atışla-

rı içindir. Eskiden hakem yaptığı 
hava atışında top yere değmeden 
oyuncu tarafından kullanılmak iste· 
nirse bu hareketi yapan tarafa fa. 

vul cezası verilirdi. Yeni karara gÖ· 

re bu takdirde hava atışı tekrar edil· 
mektedir. 

Spor Kurumundaki 
istifalar devam 

ediyor ı 

Seyfi Cenap da 
çekildi 

Türk Spor Kurumunda istifalar 

biribirini takip etmektedir. Son gün 

lerde, biribiri arkasından en kıymetli 
idarecilerinden çoğunu kaybetmi§ o

lan Türk Spor Kumudundan, bugün 
güreş federasyonu umumi katibi 
Seyfi Cenabın da ayrıldığını teessür· 
le öğreniyoruz. 

Seyfi Cenap büyük bir dirayetle 

idare ettiği işinin başına, öyle ari
zi olarak gelmiş §ahsiyetlerden değil 
di. Uzun zaman bizzat güreş yap
ını§, Paris olimpiyadına da Türk 

takrmınm en iyi elemanlanndan biri 

si olarak iştirak etmiş, daha sonra da 
fili spordan çekilip idareciliğe başla 
mıştr. 

Birbirini takip eden bu istifalar 
neticesinde, spor kurumundan spo

rumuzu yakmen tanıyan, spor için· 

den yetişmiş spor idarecilerimi

zin hemen hemen hepsinin ayrılmı~ 
olmasını teessürle g~rüyoruz. 

Bu haftaki Milli 
küme maçları 

T. S. K. lıtanbul bölgesi futbol 
ajan1ığmdan: . 

27. 6 • 937 pazar günü Beşik· 
ta§ Şeref stadında yapılacak olan 
milli küme maçları. 

Elaziz, 23 (Hususi} - Der
s i m havalisinde haydutların 
sığındıkları mühim mevkilerden Kı
zrldağ, Yirmibeşinci ve Beyazdağ 
piyade fırkalarımızrn eline geçmiş 
bulunuyor. Kızıldağ alınmış, Mu • 
hafız alayı Yirmibeşincinin arkasını 
çevirmiştir. 

Seyit Rıza dehalet ediyor 
Haydutların başlarından Seyit 

Rıza, hükumetimize bir mektup gön 
dererek dehalet talebinde bulunmuş 
tur. Bu mektupta ne gibi şartlar i· 
!eri sürdiiğü henüz bilinmiyor. 

Seyit Rızanın dehalet etmek is
temesi haydut reislerinin çok müş • 

Feci bir kamyon 
kazası 

30 sporcu yaratandı 
Alaı;ıehtl-den ödemişe maç yapmak 

için 30 kişilik bir kafile halinde giden 
Akınspor klübü azalarını taı;ııyan kam. 
yon yolda İğdecik mevkiinde uçuruma 
yuvarlanmıştır. Bu sukut neticesinde 
Alaşehir elektrik fabrikası sahibi Ah. 
met otomobil altında kalarak ölmü~. 
kunduracı Mustafanın göğüs kemikle
ri ezilmiş, şoför muaivninin bacağı kı. 
rılmış ve diğer on yolcu da muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Yaralılar 
Ödemiş ve Alaşehirde tedavi altına a. 
lınmışlardır. Tanınmış bir sporcu o
lan Ahmedin ölümü Alaçchirde derin 
bir teessür uyandırmıştır Müddeiu.mu. 
milik tahkikata başlamıştır. 

Petrol ve benzin 
Birkaç gUn içinde ucuzluyor 

Ankara, 23 {Telefonla) - Petrol 
ve benzinden alınan gümrük ve istih. 
lak resimlerinin indirilmesi hakkında. 
ki kanun yüksek tasdika iktiran et. 

miştir. Kanun bugünlerde resmi ceri. 
dede neşredileccktir. 

·~~~~~~~~-

Joe Luis 
Braddoku dUğdil 

Amerikalıların ve biltün boks me. 
raklılarının aylardanberi dedikodusu 
nu yaptıkları Braddock • Joe Louis 
maçı dün Şikagoda on binlerce seyir. 
ci önünde yapıldı. 

Zenci boksör Braddoku sekiz ra· 
vundda nakavt etti. 

J oe Louiz geçen sene Alman boksör 
Şmcling ile Amerikada karşılaşmış, 
sekiz ravundda Şmclingi fena halde 
dövmüş, fakat onuncu ravunddan son 
ra Şmeling açılmış, zenci boksörü 
on üçüncü ravundda nakavt etmişti. 
Zenci boksörün bu mağlubiyeti r<-'ngi. 
nin siyah olmasına. rağmen • Ameri· 
kalılar arasında büyük teessür uyan. 
dırmıştı. 

Şmclinge mağlup olan zenci boksö
rün iki senedenberi hiç kimse ile kar 
§ılaşrnayan dünya şamipyonu Brad. 
dock ile yapacağı maç büyük bir me
rakİa bekleniyordu. 

Bir kısım Amerikalılar Braddocku 
çok tutuyorlar, antrenmanlarında mu 
vaffak olduğunu söyliyorlardı. BracL 
dockun ~faks Şmeling gibi zenci bok. 
sörü nakavt edeceklerini tahmin edi 
yorla.rdı. 

duğu meydanda memur, mektepli, tüc
car, köylil, kadın ve erkek dört bin ka. 
dar halk toplanmış ve bir muallim ha. 
yanla Yalova müddeiumumisi birer 

nutuk söyliyerek bu dünyanın ilk ka
dın tnyyarecisini selamlamışlardır. 

1 - Galatasaray - F enerbah· 
çe saat 16. Bu sabah gelen aşağıki telgraf gös 

tcriyor ki iş berakis olmu~, zenci bok. 
sör dünya şampiyonunu mağlup et. 

, .e miştir. 

Maç hakemi: Nuri Bosut 

Yan hakemleri: Muammer 
Feridun Kılıç 

2 - Giine§ - Beşiktaş saat 
17,45. 

Maç hakemi: Sait Salahattin Ci· 
han oğlu 

Yan hakemleri: Tank ve Samim 
Talu. 

Tekirdağ 
futbolcuları 

Çorlu Yılmaz klilbü- , 
ı nll mağltl.p ettiler 

Bu vaziyetten sonra Joe Louiz ile, 
Alman boksör Şmeling bir kere daha 
karşılaşacaklar ve bu mfüıabakanın 
galibi dünya şampoynu olacktrr. 

Şikgo 23 (A.A.) - Dünya ağır sık
let boks şampiyonluğu: 

Joe Lc>Uis, dünya .boks şampiyonu 
Jnmes Braddocku 8 inci ravundda 
nakavt etmek suretle yenmiştir. 

Maçtan evvel 
Şikagodan bildirildiğine göre, maç. 

tan evvel antrenör Jacob, Braddock • 
Joe Louis maçının galibi ile Britanya 
ağır sıklet şampiyonu Tomy Forr ara
sında bir maç yapılacağını söylemiş. 

Tekirdağ, 21 (A.A.) - Çorluluların t• 
ır. 

daveti üzerine Çorluya giden halkevi ü- Bu suretle bütün kategorilerde Al. 

kül vaziyette bulunduğunu göster• 
mektedir. Reislerden başka haydut• 
]ardan hükumet kuvvetlerimize bin· 
lerce iltic.a eden vardır. 

Yemini bozmuşlar 
Dolaşan bir rivayete göre, hay • 

dutlar, düşmanlıkları baki kalmak 

üzere, şimdilik, birlik olmak için 

KutuderC8inde yaptıkları yemini boZ 
muşlar. 

Kılaahmız Kızıldağda 
• Elaziz, 23 (Hususi) - Hozat, 

Dersim istikametinden Kızıldağ mın 

takası dün tamamiyle teslim olmuş· 
tur. 

Başvekil 
IS lUl<SJ\Ül n De ır<dle 

o s'lta ın b lUI o aı 
geoecek 

Şark tetkik seyahatinden 
dönen ismet lnönil 

An karada 
Merasimle karşılandı 

Ankara, 2.3 (Telefonla) - Ba~· 
bakan İsmet lnönü dün gece bire o~ 
kala Ankaraya vasıl oldu. T uncelı 
seyahatinden dönen Başvekil için 
istasyonda merasim yapıldı. . 

Vekiller Heyeti bugün mühıfll 
bir toplantı yapacak ve Başvekili • 
miz toplantıda seyahati etrafında 
malumat verecektir . 

Ba§vekil lnönü bugünlerde lstarı 
bula hareket ederek Büyük Önder 
Atatürke teftiş ve müşahedeleri et • 
rafında izahatta bulunacaktır. 

Dahiliye Vekilinin de İstanbul~ 
Başvekille birlikte hareket etmesı 
muhtemeldir. 
Başvekil tayyare fabrikasını 

gezdi . 
Kayseri, 22 - Şark vilayetlerın· 

deki tetkik seyahatinden dönmekte 
olan Ba§vekil ismet İnönü bugün 
16 30 da binlerce halkın tezahüraU 
ar~sında buraya geldi. ismet lnönii 
tayyare fabrikasını gezdi ve yeni ya· 
pılan tayyarelerin uçuşlarını gördü 
ve saat 18 de yine ayni tezahüratla 
teşyi edildi. 

Kadın ve çocuk işçi lef. 
Nasıl çalışabilecekler 

lktrsat Vekaleti iş Dairesi reisli • 
ğinden verilen resmi tebliğdir: . 

iş Kanununun üçüncü maddesı 
mucibince sanayiden sayılan işlerde 
ötedenberi geceleyin çalıştırılmakta 
bulunan 17-18 yaşlarında kız ve 
erltek cocuklarla her yaştaki kadın 
işçileri~ şimdilik bir sene müddet!e 
eııkisi gibi gece işlerinde çalıştmlm~ 
larİna ellinci maddenin ikinci bendı 
hükmüne tevfikan lktısat Vekaleti 
tarafından umumi izin verilmiştir. 
Bu gibi iş yerleri sahip ve müdürle· 
rinin çocuk veya kadın işçileri ne 
gibi şartlar altinda geceleyin çalış • 
tırdıklarmı ve: 

A - Bunların ikaınetgahlariyle 
iş yerleri arasındaki mesafe ve gidip 
gelme şartlarını, 

B - Kız ve erkek çocukların yaş 
larına göre gruplara ayrılarak sayı • 
larını, 

C - Her gruptaki çocuklarla ka· 
dınlardan kaçar kişinin ne mahiyette 
işlerde çalıştıklarını, 

Ç - Her grupun gece çalışma 
saatleri başlangıç ve soniyle ort.ı 
yerdeki fasıla müddetlerini, 

D - Bu yolda çalışmanın teknik, 
ekonomik ve sosyal sebeplerini. 
temmuz sonuna kadar doğrudan 
doğruya, 

iş Dairesi Reisliği; 
Adliye karıısmda Sakarya apartı• 

mam. 

Ankara.. 
Adresine bildirmeleri -kanunda

ki ceza müeyyidelerile - tebliğ o· 
lunur. 

Bu umumi izin lktısat Vekaleti 
tarafından görülecek lüzum üzerine 
bazı iş yerlerinden - bir ay evvel 
tebliğ edilerek - geri alınabilir. 

İhtnr: 
yeteri arasındaki futbol takımı ile Yıl rnan şampiyonu olan Maks Şmeling, 
maz klübü arasın1daki maç da sıfıra karşı yapılacak olan bu son maçın galibi ile 

birle Tekirdağı sporcuları kazanmıJılar <llinya 5ampiyonu unvanı i<;in karşılaş 
dır. ~ mak fırsatını elde temiı ol&c&ktır. 

16 ve daha aşağı yaştaki kız ve er 
kek İşçilerin her ne tarzda olursa ol· 
sun sanayi işlerin8e gece çalıştırıl • 
maları mutlak ıurctte ya.saktır. 
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Vali - Hüseyin Cahil Beya~~~~:ıuodu H A T A Y 
.Yal~ın davası •p1'0::~.:.:.:r~•w.a•• 

Pra; 22 (A.A.) - Batvekil Dün nihayete erdi Hodza, ajanslar muhabirlerini kabul 
ederek fU beyanatta bulunmuttur: 

:ı.tanbul vaJW Muhiddin Uıtündal ile mu
harrir HU.leyin Cablt ar&11Dda "Biriken pa 
ra.. bqlJk1ı yazıdan dolayı çıkan dav.um 
80Zl uthuma, dün, :lzmıt mahkemeelnde b& 

lalmıftır. DUnkU duruıma fevkalade hararet 
U Ye heyecanlı olnluıtur. DurUJma tam 1edl 
aut devam etmlftlr. 

Belediye avukatı s8ylllyor 
Durufmaya evvela. belediye avukatı Ahmet 

Reflk1n mUdafaıuile bqlanm11tır. 
Ahmet Refik, "Biriken para,. bqlıklı ya• 

zmm tablllinl yaptı ·ııe bunda hWbatan tun 
l&rı söyledi. 

"- Bu yazı btanbul Beledtyeslnln ve Be
lediyenin bqında bulunan Muhiddin üıtUn 
daim. balkın husumetini üzerine toplamıı.k 
tçlD kaaunsuz olarak vergi alıyorlar, bu alı 
nan paralar ıuraya buraya sarfediliyor, bun 
da hak olıa m olur, olmasa ne olur, c;:UnkU 
Türkiye cumhuriyetinin TeıkllAU Esasiye 
kanununda vergilerin yalnız hUkQmet tara 
fmdan almacatma dair earlh maddeler var 
ken ve bunu Akf&ID .Utununda ve o .Utunun 
muh&rrtrl Hllleyin Cablt blllrken mrf Bele
diyeye olan husumeti dolayısile lstanbul Be 
ledlyel1nl tahkir edici yazılar yazmııtır ... 

Bundan sonra İrfan Ruhi aöz alarak ayni 
noktal nazan mUdafaa etti ve 'tahliller yap 

tL 

TalAt Paıanın bir sözü 
"- lıılemleketın pek yakm tarihinde 

adı çokça geçen mak&le l&hlbi HU.leyin Ca• 
hlt, yükHk kWtUr l&hibl bir zattır. Kendi 
ille ıörtlfUldUtu zaman pek nezih, çok eakin 
pek mütevazi bir 1DIUl karakteri arzeden 
bu at, eltııe kalemi alıp da yazmala balladı 
it zaman tamamen tebdlll hüviyet eder. 

Husual bayattaki HUMyin Cabldln tama 
men aıddı, atak, mücadeleci, kırıcı ve yırtıcı 
bir karakter arzeder. Mqrutlyetın lJADIDdan 
evvel edebi l&hadaki kavgaları yalDJZ edebi· 
yat a.ıemtnde akisler yapmakla kalmaDll§tır. 
lıılqrutlyetln lllnmdan sonra memleketin 
1dare81nl eltı:e alml§ olan bir etyaıd fırkanın 
nqlri efkAn vaziyetinde bulunan Tanindeki 
)'Ullan da bugünkü neılln hatırındadır. Bu 
yazılarm tellirile ne OlmU§tur? Bunun tetkik 
ve tahWlnl burada münakll§& edecekdeğillm. 
Yalnız bir nokllyı tebarüz ettiren bir bu• 
IU81ycU burada kayıUa iktifa edeceğim. 
Merhum Tallt Papnm "Cablt muhalif bir 
fırkaya meneup ola&ydı onu umaktan bat 
ka kurtulut yolu yoktu .. dediği vartWr. 

.Avukat bundan ,sonra .mevzuu davanın in 
tfpr ettiği tarih• kadar ye,pılan blrçok hU· 
cumlara cevap verilmedl#inl, buna \Uzum 
sertıımodiğinl fakat bunların çok tevali etme 
11 Uzerlııe t.tanbul belediyelinlD falıliyetl 
maneviyel1nl temsilen Muhiddin Uı~Undatm 
bir vazife icabı olarak cevap verdiğini, bun 
d& HU..;>1n Cablde k&rfl hakaret olmadıtı 
nı söyledi ve Hüseyin Cahtdln tecziye edilme 
l1nl tatedi. 

Bundan sonra avukat İrfan Emln baZI mu 
dataalar eerdetmı,tır. 

H llıeyln Cabldln mlldafaaıı 

kıymet verdirmek lçln, sQ)'a icra ettill hu
wıl tetkikat ve tahkikattan da bahletmete 
lUzuıft ıörmU§ ve neticede makalenin lira 
tımdan yazıldığında fUphe kalmadıj'mı da 
illveyt unutmamıştır. 

Bu &1&11 tahkikat ne demektir? Bir zabıte 
memurunun: "Ben gizil tahkikat yaptım, şu 
adam mücrimdir., demeetne bir mahkeme 
zerre kadar ehemmiyet verebtılr mi? 

Hüseyin Cahil Yalçm mUddeiumumtnın en 
büyük hatuı biriblrlnl tutmaz zıd taleblerde 
bulunmaktan ibaret oldufuııu eöyllyerek de 
1'l1Jtlr ki: 

"-- Blr kere, mevcudiyeUnl kat'lyyen ha 
tırlamak iltemedlği matbuat kanununun 27 
ncl maddeıl huzurunda boyun eğmek ıztırıı. 

rını n!hayet teıllm ederek benim hakkımda 
ceza tRylnlne mahal olmadıfmı söylüyor. 
Kanun ıısanmda bu aözlln manuı benim tıı. 
ra!ımdan lşlenmlı bir cürmün bulunmadığı 
nı iUrattan ibarettir. 

Halhukl mUddelumumt bana atfettiği ma 
kaleda bir cürUm bulunduğunu kabul ediyor. 
Bu ne garip cürümdür ki onu işliyorum da, 
kanunun tayin ettllf muafiyet eebeblert harf 
cinde, 11rf müddeiumuminin kendince llhay 
yUJ ettiği muafiyet sebeblle ceza görmüyo
rum. Evet ceza görmfyeceğim. Fakat meeul 
olmadığımdan dolayı değil, bana bir cUrUm 
atfı kabil olmadığından dolayı. 

MUddeJumuml nazannd& matbuat kanuwı 
nun 27 lncl maddeli diye bir l'Y mevcudıa 
onu metıQç bir hale 90kmadan ıtellm ve llbil 
bir surette anlamak ve kabul etmek zaruri 
dir. Matbuat kanununun 27 net maddeıl evve 
il aleyhimde teklbat yapıp da neticede ademi 
meaullyetıme karar vermek yolunu kapa 
nıqtır. Müstear imzalı ve remizli makalele 
l'in muharrtrlerinln iltmlerlnt bile aormaıta 
izin vermlyen kanun onlarm aleyhlerinde ta 
kibata bqlnnmuma katl~n aed çekmlıtır. 

Oç ay sonra ••• 
JIU.eytn Cahil Yalçın makalede hakaret 

butunmadığmm en büyük dellll Muhiddin Uı 
tüiıdaJtm kendisinden ibaret olduğunu mUda 
taa ederek deml§tlr ki: 

"-Halbuki makalede Belediye Relıl ve 
belediyenin IJıı.hılyetl maneviyesl aleyhinde 
bir tahkir bulunmadıfma, belediye relılnln 

bundan bir tee881lr ve infial duymadığına en 
bUyUk tahlt, en bUyUk delll gene Muhiddin 
l}stUndağm kendlıldir. Eter Akşam gazete 
ılnln makalesinde belediye reisi ve beledlve 
aleyhinde bir hakaret bulunsaydı, namustu 
bir adam ııtatlle, Belediye Reisi Muhldd\n 
UaW!jllat ona Uç ay tallammtll edemezdi. O 
Uç ay euıtu ve aldmş etmedi. 

Fakat aleyhinde açtığım dava münasebeti 
le vazlyetın:n pek berbatlaştığını anlayıp 

da 11\'ukatıara ba1'vurdutu zaman, bir takae 
ve lııkat tedbiri olarak Muhiddin UıtUndaı 
mukabil dal'& açma#& onlar ııevkettller ... 

Istanbut batkı bir isyana mı 
teşvik edildi 

Hllscyln Cahlt Sözlerine ıöyle devam et• 

mlıttr: 
Muharrir HU.eyin Cahid, kendiılne 111'& "Ayni zamanda. ]rlublddln UatUndafı rPs 

pldiği zaman evvel& mOddeiumumtye cevap ını vulfeelne kartı da llkayt göıterdller, 
~ekle ite bqlamıı ve deırüıtlr ki: ona burada okutturduklan kAA'ttta Akpm 

Belediye Reilf Muhiddin Uıtündağ tara ınakaleıılnln tstanbul balkı üzerinde yapaca~ 
fmdan muhtelit gazetelerde aleyhimde ha teetrle vaktile Arnavutlutun yan vabıl kabl 
k&retamls bir mektup neeredilmce derhal leleri arumda sakal ve yumurta vergili 
mahkemeye k09tum; çünkü her türlü telir Prop1,gandıumm yaptıfı tesiri bir tuttular. 
ve ntıtuzdan mu.takll. hür bir TUrk Adliyesi İstanbul halkı bir tayana llhrtk ediliyor da 
bulunduğuna iman edenlerdenim. Bu memle İltanbul valilinin elinden aadece küfürbazlık 
kette adalet karfımıda berkelin mUeavi ol tan bqka bir py gelmiyor mu? Bu cnrmu 
dutunda. zerre kadar tereddUdUm bulunaay yapan kimseyi mahkemeye leallın etmek lçln 
dı beyhude zahmet edip, kltaplanmı, yazıla kendi aztz canmm ve pek aziz mevkllnln teh 
nmı bırakıp, aylarca yı:ılculuk ldllfetıne kat likeye dUpelinl mi bekledi? Muhiddin Uı 
lamp da burada bot yere utr&fmayı güUlnt tUndağı böyle bir idare adamı teklinde g&ı 
bulurdum. termck b&h&l1D• ldırtarmak onu gerçekten 

Geçen ceı.ede, mUddeiumumlnln ııözlerlnl kurtarmak mıdır, yoka batırmak ınıdır, pek 
dlıılerken, ruhumda duydutum eza ve eleınl b llmem ... 
)ek kolay tuavvur edeblJlrslnlz, Ben fU yük .. 
..ıc ktırBtlden bir cumhuriyet muddeıumumı Muhiddin Uıtilndağın cllrmn 
ıdnbı, adalet latiyen heyeU lçtımalye vicdanı Muhiddin üıtUndatm lrtlklp ettiği cllr-
nı temail etmeli ıa.zım bir makamın hUr, t'e ınün mahiyeUnl ve ayni zamanda ac;mıt ol 
l'llr, clddl ve beybeW idi yükaelecek diye duğu mukabil d&vanm hiı;:llğlnf adalet buzu 
bekliyordum. Uğradığım sukutu hayale ko- runda hakklle aydınlatmak için bu noktanın 
Jayca plebe çaldım: lılUddelumumt mabke tahllllnl zaruri görüyorum. 
me demek delildir dedim: Ve timdi gene f. Muhterem blklm. Muhiddin Üllllnd&tm 
çimdeki ilk imanla ıdze, blkime, adalete hl lflediği suç. llUddelumumının zannı gtbi, mev 
tap ederek hak latf.YOrum.,, cut olmıyan bir tahrik kar111mc1& iradeelnl 

HU.yin Cabld, bundan sonra, MUddelumu kaybeden bir adamm mukabil bir hakarete 
mbıln davanın bqmdanberi kanunauz bir kalkınuı ıekllnde tasvir edilemez . 
yol tutarak matbuat kanununun 27 inci mad Muhiddin 'O'ıtundağ o cUrmU lnceden ince 
deatnln aarahatlne ratmen, Akf&IDdaki ınaka ye bea.plıyarak. hazırlıyarak, fmıat kollıya 
leyi kendlliDID yazıp y&DD&JDll Olduğuııu rak, kuden ve teammUden lrtıklp etınt§ltr. 
U'&ftm:lılm& ip.ret etınlı ve 111 eözlert eöy Tıpkı bir zavallmm canmı almak ic;:tn ıece 
lemlftir: Jerce yolunu bekllyerek, PUIU kurarak mUna 
"- Dava eonuna kadar bir muamma ha alp vakit gözetenlerin yaptıktan cim ve ma 

llnde kalan bu kanUDIUZ ıerarm eırn bugUn blyette bir cürüm • 
mqdana dökWmut bulunuyor. Demek mak Muhiddin üatUndağ neden böyle bir bare
at kanun barlclndeki suallerle o makaleyi kete ıuzum gördü ve neden o cürmü HUeeyin 
mutlaka bu& mal ederek ortaya bir tahrik Cahid Yalçına karşı lrUkAp etU? 

Hbebl çıkarmaktan lbaretmlf... Sinek meselesi 
Polis raporu mu? Yoksa... HUeeyin Cahil meıbur ilinek meaeleelne 

Emniyet tldncf Şube MUdUrlOğUnUn rapo nekll kellmla şöyle devanı etti: 
runa geçen Hüseyin Cahlt töyle dedi: "- Gaz.,teler sayfa 1&yfa feryatlarla do 
"- Bu klfrt mllnderlcat itibarile bir zabt ıuyordu. Adz belediyenin A.clz reL..t yerlnd~ 

ta raporu değil bir nevi tablmamedir. lallanıyordu. Mahkemeniz huzurunda da lf 
lkind pbe mlldllril bayın rey Ye mütalell Uh&r ve sevinçle ballandırarak anlattığı o 

111 90rulın&mJ§tır. Bu noktada o mUtaıeanm yllk.lek ikbal elinden gitmek üzereydi. Bunun 
zerre kadar değeri yoktur. ÇUnkn gerek ışeba nuıl muhafaza etmeli? DU§UndU. Belediye 
dette, gerek tahkikatta hlklm yalnız "vakıa., vazltealnl ita edert'k halkı memnun etmek: 
arar. Bu valaalara i.Unat ederek bir netice Bu onca lmklnsız bir ıey. Fakat nihayet ko
ye vaaı: olmak mUnbuıran hlkimln hakkı lay taratmı buldu. Renim Aktam gazetesll<! 
dır. :tklncl ,ube pollı mUdUrllltU bu kadıı.r l mUıtear imza altında bazı ne1Jrlyatta bulun 
bedihi bir haldkatten bile gadet etınlıUr. dutum müphem ıurette kulafma gttm1ıtl. 

Polla lldıacl pbl mUdtırltllU, IÖalerlne bir ltte bun&ldılt o karanlık mtlfk\lllt içinde, 

.. _ Bükrqi ziyaretim ve Küçük 
Antant devletleri Batvekillerinin 
son toplantısı, umduğum neticeleri 
vennittir. Bir komtu memleket ga· 
zetelerinden bir kısmının yazdıkla • 
rmm aksine olarak, vücuda getirilen 
planlar, ne Fransa lehinde, ne Al • 
manya lehinde, ne de ltalya lehinde· 
dir. 

Bu planlar yalnız Tuna havzası 
lehindedir. Bittabi alakadar iki bü • 
yük devletin, Almanya ve İtalyanın 
ittiraki olmadan hiçbir orta Avrupa 
organizasyonu vücude getirilemez. 
Biz, bu iki devletin me,ru ihtiyaç • 
lannı nazarı dikkate almaktayız. 

Garp büyük devletleriyle, yani 
Fransa, lngiltere ve Amerika ile bir 
anlatma bittabi hiçbir mütkülle kar 
ıılamıyacaktır. 

Şimdiden Alman ve İtalyan eks· 
perlerile iptidai mükalemelere baı • 
lamaya ve onlara bilahare müza • 
kere mevzuu te,kil edebilecek mu • 
faasal tekliflerde bulunmaya karar 
vermiı bulunuyoruz. 

Bunlardan baıka, Küçük Antant 
devletleri Ba§vekilleri içtimalarını 
her daim tekrar etmiye karar verdik 
Bu suretle iıbirliği daha ııkı bir hale 
gelecektir.,. 

benim lımlm onun zilınlnde bir kurtulut mu 
cadel~l gibi P&rladı. Sinek b&hltne hiç te 
mas etmed-n bqka bir fıraat dUıUrerek 

Hüseyin Cahlde kartı bir hUcum yapar da 

artık llbammWU tUkenmlt bUlUn İltanbul 
1Jehrlnln flklyet teryaUarmı HUeeyin Cahidln 
yazılan, gizil malcaatlarr, alttan alta tefvlk 

lerl tahrik edlyormUf gtbl göaterlr1e balkm 
kendisini belediye hlsmetlerlndekl kablllyet 

alzllflnden dolayı 11lememezllk etmediğini; 
l1Jln içinde belediye kusurlarile hiç allkuı 

olrnıyan başka ılyui amiller bulundutunu 
zannettlrerek kendisini mazlQm mevk11Dde 
bırakmıı olabileceğini beeablıyordu.. 

Hüseyin Cahlt sözlerine §Öyle nihayet verdi: 
"Şu dakikada kullıl mUda!aa hakkmm eon 

sözü olarak arzeyllyorum: Mesele pek mey 

dandadır. Bir tarafta valiyi kurtarmak, dl 
ğer tiratta hem kendi ,erellntz1, hem TUrk 
adllyealnln hayılyeUnt muhafaza etmek yo

lu var. İklalnln ortuı bir yol yoktur. Ve l§tn 
U.tündekl hünerleri lllklp atanaııız ltln an 
Jaf1lmam11 bir noktaaı da yoktur. 

Hükmünüzü verirken vicdanmızm, namu
eunuzun, vatana muhabbetlnlzln alze rehber 
oıacatma emniyetimi bir kere daha lzbarla 
müdafaamı bitiriyorum ... 

Htıseyin Cahldln mUdafauı tam iki eaat 
devam etti. HUeeytn Cahidden ıonra Akf&ID 
ga.zeteetnln veklll Kemal Hikmet söz aldı ve 
uzun mtltaleattan IODJ'a mUekkill ıı:nıa Tah 
etn1n beraaUnl latedi. 

JCnil Tahıln söz alarak: 
"- Bl.s ı.tanbul Belediye Rellin1n aleyhi 

ne kat'iyyen yazı yazmadık. Buna tenezznı 

etıneyt& Akp.m gazetesinde lntipr etmiı 

blrÇOk yazı mllalleri g&ıterdi ve okudu ve 

Belediyeye k&r11 f&hll hll8Umetleri olmadığı 
nı söyledi. 

·Karşı mildafaa 
HAmld Nbım tekrar IÖ& aldı. Makalenin 

hakareU mutazammm oldutunu, bunun mu 

Jıarrirlnl ararken mahkeme ceza kanununa 
lıtlnat ettığlnl, halbuki suçluların matbuat 
kanununun 2 Taci maddel1nl kendilerine 11 

per yapt.Jtmı llGyllyerek eski mUdafaaauıds 
ıırar ve hakarete •bebılyet veren Hu.eyin 
Cahldln tecztyeabd latedi. 

Bundan sonra Vallnln veklll ıı6z alarak 
au.e:rtn Cahldin demqojl yapbtmdan bah 

eettl ve etklrı umuınlyeye karp hak •• ıca 

nunla allka11 olmıyan mevzulara temu etti 
ğl için HUley1n Cahidin mUdafa.umı çok .,... 

ve hakıız buldu ve tarihe karf1 meeul olmalc 

ıt.zımJ'elen HUııeytn Cahit oldutunu, çUnkU 

tarihe hesap vermek mevldlnde bulı.manlarm 
tatanhul vallal değil, HU..yln Cahit oldutunu 
allyl~l. 

Milddeiumumt ısrar ediy.or 
Bundan sonra Ömer Faruki, İrfan Emin 

söz alddar ve nihayet müddetumumt de söz 
alarak eunlan ıöyledi: 

"- HUley1n Cahlt memurlyetımlze teca• 
vUz etmı,ur. Tecavüzünde hakaızdır. Biz id 

dlamm yaparken kanunlann bütün manuı 
nı bll"rek ve anlıyarak yapmı§IZdır eıkl ld 
dlanı"" uırar edlv"nım .. dedi 

Hüseyin Cahil tecavnzn 
kabul etmf yor 

Bunun üzerine Hüseyin Cahlt tekrar ıı6z 
alarak iddia makamma kartı bürmetklr ol 
duğunu, tecavüz etmedlğfnt, Myle bir ışeyf 

kat'lyyen dUtUnmedlğinl, yalnız ortadaki bir 
hakikati ltade etmek t.tcdiğlnl söyledi. 

Muhakeme kuar lı;ln 20 haziran lalı .unu 
ne t&Uk edildi. 

Büyijk karışıklıklar 
arifesi o de d ir 

Bir taraf bayram için bayrak 
hazırlarken öbür ta r.af bıçak 

hazırhyormuş 
Antakya 23 (Hususi) - Bura -

da vaziyet gittikçe gerginleşmekte · 
clir. 

Dündenberi Halepten Lehip, Ha· 
didi, Mavali aşiretleri kafile kafile 
Antakyanın 25 kilometre yakının • 
da Amuk ovasına getirilip burada 
silahlandırılmaktadır. Bunlar Türk 
köylülerinin şapkalarını yırtmağa 
batladılar. Heyecan artmaktadır. 

Babturun köyüne Cemiyeti A . 
rabiye imZasiyle gönderilen mektup 
]arda "ıapkalarınrzı yırtınız, yoksa 
haliniz haraptır,, denilmektedir. 

Köyler biribirine girmek üzeredir. 
Nasıl tahrikat yapıyorlar 

T ahrikatçılar: 
- Türkler Müslüman değildir ... 

Kanları da canları da helalclır.,, Sö · 
zünü parola ittihaz etmiılerdir. 
Şamda Abdurrahman Şehbende • 

rin kurduğu T anzimikavmi cemi • 
yeti, neşrettiği bir beyanname ile A 
raplarla düşmanları arasındaki eski 
husumetin bitmiyeceğini, zafer sa· 
atini yaklqtmnak için çalıtacakla
rını, Hatayda Araplık propaganda · 
srnın arttmlması, onun müdafaası 
uğrunda yaralanacaklara bakılması 
için 3 Temmuzu lskenderun günü 
ilan ve bütün Arapları iane verme· 
ğe davet etmektedir. 

Fransız mektebindeki Arap tale
be Türklere: 

.. - Siz bayram için bayrak ha . 
zırlıyorsunuz, biz de bıçak hazırlı . 
yoıuz.,, diye b,ğırlpJ!larclır. 

Hataym yeni hadiseler arifesinde~ 
olduğunu söyliyen liderler, nutuk -
larmcla "habis ruhlu Türkler,, eliyor
lar. 

Şoförlerin grevi 
Köyler biribirine ginnek üzeredir. 

Buralardan geçen şoförlere karşı ya· 
pılmakta olan taarruzlar da artmış· 
tır, Şoförler, bugün .. artık hüku • 
met kalmadı,, diye grev yapmışlar· 
dır. 

Şoförlerin hepsi de Türk olduğun 
dan hiç bir vasıta bulunamamakta · 
dır. 

Dllryö yeni heneler mi yemiş ? 
Gazi Antebe üç fırka asker getir· 

diğimizi, askerlerimizin çetelerle bir 
likte Azaz kazasına doğru hududu 
geçtiklerini ve müsademe ile püs . 
k'1'üldüklerini, Hatay delegesi Du· 
rieux'nün Halepte liderin ziyaıetin· 
de Hatay Türklerinin suçlu bulun . 
duğunu söylediğini gazeteler yaz · 
maktadırlar. 

Son hadiselerin şeflerinden Arap 
Halidin cenazesi kaldırılırken Türk· 
lere hakaret edilmittir. 

Devam eden şekavet 
Antakyaya gelen yollarda, Türk 

Hamldiyenin seyahati 
TUrk - Vuna n dostl uk 

teza hOrlerlne 
vesile oıdu 

Atina, 22 (A.A.) - Gazeteler, Ha. 
midiye mektep gemisinin Hanyayı zi. 
yaretinin birçok Türk - Yunan dost. 
luk tezahürlerine vesile olduğunu bil. 
diren telgraflar neşrediyoralr. Hanya 
bqtan aşağı Türk ve Yunan bayrak. 
larile süslenmiştir. Dost ve müttefik 
millet bahrıyelilerine kardegçe hüsntl' 
kabul gösterilmiştir. 

Hamidiye kumandanı da Hanya yilk 
sek memuraln eerefine gemide bir 
resmi kabul vermiştir. Hamidiye bu 
gün İatanbula hareket etmiştir. 

Baca tutuştu 
Büyilkadada Alp Aslan sokağında 

Nezahate ait evin bacası tutuşmuş, 

alevler bitiş'ğindeki Rabiaya ait evin 
kaplamalarını tutuşturmuştur . 
Yangın sirayet etmeden iUaiye ta· 

rafından aöndürülmütt.Ur, 

köyli.llerinin malları eski borçlar b::ı
hanesiyle müsadere ediliyor. 

Bır taraftan da hükumet tah il • 
darları Türk köylerini dolaşmkta \'e 

müruru zamana uğramış vergileri 
tahsil bahanesiyle harmanlara haciz 
koymak tadır. 

işleri hep dilzenbazlık 
Hataydan buraya gelen haberler· 

den anlaşıldığına göre Vataniler son 
Cenevre anlatmaııiyle temin edilen 
Hatay istiklalinin gürültü patırtı ile 
tadil eclilemiyeceğini anlaclıkların • 
dan §İmdi yeni bir yol tutmuı bulun· 
maktadırlar. 

Evvelce protesto 
0

makamında in • 
tihabata iıtirak etmiyeceklerini açık 
ça ilan eden Hataylı Suriyeliler şimdi 
den bütün kuvvetleriyle intihabat 
propagandasına giriımiılerclir. 

Diğer taraftan Hatayda (Mektum 
nüfusun ortaya çıkarılması) dalave
resi)Cle yeni bir faaliyete geçilmif • 
tir. Bu bahane ile Hatayda şimdiye 
kadar asla görülmiyen simalar nü
fusa kaydedilmektedir. 

Vatanilerin tahminlerine göre, 
Hatay 19 meb'us çıkarabilecetir. 

Bunların 8 i Türk, 6 sı onların 
kavlince Türk olmıyan Alevi, 2 s; 
Arap, 2 si Enneni ve 1 i Rum ola • 
caktır. Bu suretle Türkten gayri un 
surlar 8 e karşı 11 le tefevvuk te • 
min edeceklerdir. Suriyeliler timdi 
bu gülünç ve battan apğı saçma he 
sap ve iddialara dayanan propagan • 
daiann en ücra Ô§elere 'kadar yay
mak için büyük, fakat neticetiz ol • 
mağa mahkum bir faaliyet ıarfet • 
mektedirler . 

iş Bankası Hatay tllbeıl 
rnildilrlllğü 

Antakyacla açılacak olan lı Ban. 
kası şubesine müdür olarak banka • 
nın Gazi Antep "1besi müdürü c~
mil tayin edilmi§tir. Cemil birkaç gü 
ne kadar Antakynya giderek iş Ban
kasının Antakya tubesini faaliyete 
geçirecek tir. 

Su~yenin Ankara elçili~i 
Surıye, Ankara ve Pariste birer 

elçilik koracaktır. 

Denize ba ka rke n 
dUştU 

Tophanede oturan Rıza isminde bir 
genç dün Sirkeci rıhtımında denize b& 
karken düşmüş. Boğulmak üzere iken 
kurtarılmıştır. 

·Hnkdz altında k e·dı 
Şehremininde Millet caddusinde 21 ı 

sayılı nalband dükkanına bit'şik ar. 
sada bir bina temeli kazıl;rken nal. 
band dükkanı çökmüı:ı. dükkanda bu
lunan çırak 15 yaşında Şükrü enkaz 

altında kalarak muhtelif yerlerinden 
yaralnmıştır. Şükrü Gureba hutr.ha.. 
nesin~ kaldırılmıştır. 

Odun ve kUmUr 
lhtiklrın tetkikine başrandı 
Odun ve kömür fiyatlannın gayri 

tabii yükseli.ti üzerine yaptığ;mız neş. 
riyat nazan dikkate alınmı~ ve E<'le
diye lktısat müdürlüğü mürakipleri 
tetkiklere başlamışlardır. 

Satılık ve k i ralık 
bakkal ve t ütüncü 

dUkkAn ı 
Beyoğlu - Parmakkapı Mis so • 

kağmda 18 - 1 numaralı "Cim,, 
apartımanı altında tütüncü dükkanı 
eşyası ve mallan ile beraber satılık • 
tır. Mobilyesi yeni ve muntazam • 
dır. Malumat almak istiyenler sa • 
hah 8 den 12 ye ve öğleden sonra 
14 de 18 e kadar ayni adrese müra • 
caat etmeleri. 



Tarihi macera ve aşk rom~nı -103-

Osman gizli pencereyi açtı. ibadet eden ve lsayı 
çağıran gelin rahibenin itikaf hücresine girdi. 

Fakat oradan nasll çıkacaktı ? 
Geçen kısımların hülasası !tiraf etmeli ki, ayni azmanda. en gü- - Geldim! ... - dedi. 

Papas Osman "-ı-:' .. ·· d., ki' "1 ı· , uu-yumu-§ ~ (.ÇU • ze ı ... Rahibe, heş-ecanla geri döndU. 
Sendeledi. ?nÜ§,, denen insanlardan biridir. Ya. Ben böyle düşündüğüm sırada, oğ. 

§ı pek "küçük olmasına ro.ğmen, bit. lan, pencerenin kenarına tutundu. U. 
yükler tarafından bile başarı7ması sulla aşağıya kaytı. Hiçbir gürültü et. 
mümkiln olmıya~ı §etJleri yapıyor. memişti. Tüy gibi hareket etmişti. 

Gözlerini uğuşturdu. Hakikat mi, 
rüya mı gördüğünü bir türlU kestire.. 
mi yordu. 

Hıristiyan alemini allak bu1la1c eden Aşağıya indikten sonra, duvardaki - Sen? ... Sen? ... diye kekeledi. 
m1wizeler gösteriyor. Şimdi Giridin tertibatı yeniden harekete geçirdi. Osman: 
kadınlar manastırı11day1z. itikafta Pencereyi kapattı. Bir iki adım ilerle. - Evet, ben .•. - dedi. • Ben, İsa ... 
ki bir gelini gözetliyorıız. yip gelil'e yaklaştı. Kadın derhal secdeye vardı. 

;1-, 
Jt. "t :t- Rahibe, hala dua ediyordu: Bense şöyle düşünüyordum: 

- Pencereyi açacağım. - Gel, ey İsa... Gel hayatımm ve - Buradan tekrar nasıl yukarıya 
- Hangi pencereyi? mematımm erkeği... çıkacaksın, a çocuk ... 
- Gözetleme penceresini. Osman: (Devamı var) 
- Bunu nasıl yapacaksın... ----------~----------------__ __.:.. __ 
- Ne kadar dikkatsi~in lala ... Et- Bina işleri ilanı 

rafında olup bitenlere hiç di.kkat et. Nafia Vekaletinden: 
miyor~un. Bu gidişle, daima ''orta bir 
insan,, olarak kalmıya mahkf.ı.m olur- 1 - Eksiltmeye konulan l§: Ankaraıia Mülkiye mektebi sıhhi tesisat, kalo· 
sun. Asla sivrilemez, öteki insanlar rifer tesisatı, su deposu ve çama§ırhane ~aatı ve tamiratıdır. Keşif bedeli: 
üzerine hakim olamazsın. Halbuki 34828.22 liradır. 
ben, hiç de senin gibi değilim. MuhL 2 - Eksiltme 5.7.937 Pazartesi günU saat 15 de Nafıa Vekaleti Yapı İşle. 
timde ne varsa hepsine son derecç dik l'i eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
kat ediyorum.. Bütün teferrüat beni a. 3 - Eksi1tme şartnamesi ve buna mütefcrri evrak 174 kuruş bedel rnuka. 
lakada.r ediyor. Netekim, demin, iş. bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
kencehanenin penceresinin ne suretle 4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2612 lira 12 kuruşluk muvakkat 
açıldığma dikkat ettim. Ayni usulle teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ve asga. 
burası da açılır. Ve koridord 1 durup t1 15000 lira değerinde kalorifer ve sıhhi tesisatı iyi bir şekilde yapmış oldu. 
pencereyi açmak mümkündür. ğuna dair vesika göstermesi lazmıdır. İsteklilerin teklif mektuplarır.r ikinci 

- Şimdi açıyor musun? maddede yazılı saatten .bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz 
--Açıyorum. mukabilinde vermesi muktazidır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
- Agrp da ne olacak! (1571) (3440) 
- İçeriye gireceğim. 
- Nereye? 
- Gelinin yanma! 
- Aman <>&man ... Yapma Osman ... 
- Niçin canım? 
- Düşünsene .• Bin bir tehlike mev. 

cut. Evvela penceı:e pek yüksekte. O
radan aşağıya atlaman 18.zımgelecek. 
Sonra, burası, yukardan, aşağıdan ga.. 
yet sıkı bir kontrol altmdadır. !tikli 
odasının kapılarından biri açılabilece
ği gibi, bu koridora bir milfettiş gele. 
bilir. O zaman seniı:ı de, benim do akr. 
betimiz ne olur? 

- Bana tehlikeyi ):ıaber verirsin. 
- Ya. veremezsem? •.. 
- Gözünü aç da. haber ver. 
- Haber vermeme rağmen sen ka. 

çamazsan .•. Başka türlü bir tedbir a. 
lamazsan ... 

- Lala .. İnsanın içinden çıkamıya
cağı hiçbir müşkül vaziyetd'oktur. 
Sen o cihetleri hiç merak etıne .. Mut. 
laka. üstesinden gelirim. 

- Oğlum ... Ben hayatta bin türlü 
mülihazalar serdetmek, behemehal 
ihtiyatlı olmak emelinde olduğum için 
bit1~.~mı muvaffakıyetsizliklere uğra
dmı. Senin ayni yolu tutmadığını gö. 
riiyonun. Haydi bakalım. Yolun açık 
olsun. Ne dilersen, canın nasıl isterse 
öyle yap. '.Allah muvaffak etsin... · 

Osman: 
- !çimde bin bir arzu kaynıyor, on.. 

lar beni sevkediyor. Ben arzularımın 
emrine tabiim ! • dedi. Hislerim bana 
kumanda ediyor. Şimdi o his~er, ''aç 
şu pencereyi... Mademki gelini beğc. 
niyorsun, yanma gir!" diyor. 

Oğlanın sırtını SIVazladım: 

- Mademki öyledir .. Haydi. bakalım 
.. Üedim. 

Osman, atik bir el hareketiyle , pen. 
cereyi açtı. Ş.imdi artık gelin rahibe
nin duası daha vazıh hissediliyordu: 

- Ey 1sa ! Bana mucizeni göster ... 
İşte ben senin zevcenim. Gel, bana gö. 
rün. Gel, Beni zevce diye ııl. İşte ben 
seninim ... Yalnız seninim .. Ebrdiyyen 
seninim. Fakat sen de be:dm ol. 
Ey dünyamın ve ahrctimin eşi, erke. 
ği ... Hayalimi, hislerimi, vücudumu 
ruhumu dolduran sensin ... Yaimz sa.. 
na mahsusum ... Gel, gel, gel. Mucize. 
ni göster ... 

I<endi kendime şöyle düşündüm: 
"- Btı oğlan tam fırsattan l~tifade 

ediyor. Eğer bu fırsatı kaçırsaydı, cid
den ona hayatta. fona bir not vermek 

TUAAI 
EN SON 

Bina işleri i lanı 

Nafia Vekaletinden : 
1-Eksiltmeye konulan i~: Ankara Jandarma Polis mektebi ihai.a duvar. 

ları, parke, kaldırım, istinat duvarları, ;nerdivcn inşası ve bahçe tesviyesi ve 
tanzimi işleridir. 

Keşif bedeli: 18.000 liradır. 
2 - Eksiltme 1.7.1937 tarihinde Perşembe günü saat 15 de Nafr.ı. Vekfıle. 

ti Yapı İşleri Umum MüdürlüğH Eksiltme Komisyonu odasında ha.palı zarf 
usulile yapılacaktır. 

:3 - Eksiltme şartnamesı ve buna milteferri evrak 90 lmruş bPdel muka. 
bilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden almabiilr. 

4 - Eksiltmeye girebilm.Pk için taliplerin 1350 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve Nafıa Vekaletindt·n alınmış müteahhitlik vesikasmı ha;z. olması 
lazımdır. 

~2 HAZİRAN -193i 

Ameırnka cctYımlhlurrırens n 
~lYl~'4~0tft lf1l ~~~o~a ır©>maı lii1D 

Çe"n ıre lf8 
fa. 
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Bununla beraber, Cim hiç bir m:.ida. 
halede bulunmadı. İl.kanın nasıl olsa 
masum olduğunu isbat edeceğine e.
mindi. Hiç olmazsa hapiste geçireceği 
müddet ona bir ders olurdu. Cimin on
dan lıu kadarcık olsun intikam almağa 
hakkı yok muydu?. 

Lakin Cimin bilmediği bir nokta var. 
sa, oda karrsrnm, kaza gecesi kendini 
takip ettiği, polisin bu noktay1 bildiği 
ve kanSI aleyhine delil olarak kullan • 
dığı idi. 

Nitekim ondört saat süren bir mah
keme neticesinde, jüri heyeti, İlkamo 
suçlu olduğuna karar verdi ve genç ka
dın idama mahkum odu. 

• CiM D1RlLlYOR 

Bu beklenilmiyen karar Cim Bley
ki alt üst etmişti İlkann avukatları, 
h:.ikmün temyizi için müracaat ettiler. 
Cim rahat bir nefes aldı. Daha doğru • 
su aldım zannetti. Zira, avukatların 
temiz kararını alıp almamak için yap • 
tıklan müracaatlar uzuyordu ve her 
geçen gün, ona ayn ıstırap saatleri ya. 
şatryordu. Nihayet 1 hükmün temyizi 
rcded.iJ.di. İdam kararı tasdik edi11i. 
Artık İlka için tek bir kurtuluş ça -

resi kalmıştı. Nevyork valisine m:.ira • 
caat etmek. .. Avukatları bu nihai te -
şebbüse de girişeceklerini bildirdiler. 
Fakat Cim Ncvyork valisini tanıyor, 
onun kararı affetmiyeceğini biliyordu. 
Kendisi de avukattı ve şahsen valiyi ta. 
nıyordu. Bu itibarla, Cimin son ümit -
leri de kırıldı. 

Valiye müracaat edileceği gunun 
gecesi, Şarlat Hop, küçük apartımanda 
yapayalnız, derin bir teessür içinde 
düşün:.iyordu. İlkaya acıyordu. Vakia 
kendine hakaret etmi~ti amma, Şarlot 

iyi kalbli bir kızdı. Diğer taraftan, onu 
gidip ihbar etmiş olmasının doğru bir 
hareket olup olmadığım, yaşamış olsa, 
Cimin bunu tasvip edip etmiyeceğini 

de düşünüyordu. 
Bu aralık telefon çaldı. Şarlat kol • 

tuktan ağır ağır kalktı. telefonu aldı, 
açtı, telefondan bir ses. ::ısaca: 

- Şarlotl 
Dedi. Şarlot bir ölü gibi sarar<lı. V•:.i _ 

cu<lundaki bütün kan çekiliyor zannet
ti. Korku, ümit, sevinç hisleri ayni za. 
manda kalbine hücum etmişti. Nefesi 
tıkanacak gibi oluyord, bütün mevcu • 
diyetini dudaklarında topladt ve bir ne. 
fes halinde cevap verdi: 

-Cim! 
Şarlat, telefondan gelen sesin Cimin 

sesi olduğunu tanımıştı. 
Şarlot nihayet kendine telefon eden 

adamın Cim olduğunu anlayınca sevin
cinden :lltüst olmuştu. Lakin ayni za • 
manda bunun imkansızlığını da görü ~ 
yordu. İlkayr, sevdiği adamı katletmiş 
olmakla itham edip mahkum ettiren 
kendisi değil miydi?. 

Ve şayet Cim ölmemişse, yaşıyorsa 

İlka masum değil miydi? Şarlot, sevdi -
ği erkeğin yaşadrğrnı anlayınca duydu_ 
ğu sevinçten sonra b:.itün bunları dü • 
şündü. Fakat bütün bunların ne ehem
miyeti olab'lir<li. Mademki Cim yaşı -
yordu .. 

Şimdi Cim şunları söylüyordu: · 
- Beni dinle Şarlot, seni görmem 

lazım. Sana ihtiyacım v::ı.r. 

Şarlot bu sözlerin manasını anlaya -
rruyor, sadece sevgilinin sesini. hariku. 
Iade bir musiki gibi dinliyordu. Cevap 
olarak, sadece: 

- Canım, hayatım, 

Dedi. Sonra da pişman oldu. Bun
ları söylemiş olrr.· ) istem:yordu. La -
kin ağ-zından kaçırmıstr. Cim sordu: 

- Yalnı:r:' mısınız? Gelebilir miyim? 
- Hayır. 

Şarlot ''hayır,, .de demek istemiyor • 
du. Fakat İlkanrn ha isten ıkınca. 

le söylemişti. C!m mahzun bir sesl 
ıp verdi: 

- ·Affedersiniz .. Tahmin ediyor 
ki... Şey, vakia sizden böyle bir ;e 
temeğe hakkım yoktu amma, siz, 
disine müracaat edebileceğim ve 
yardım edebilecek yegane kimse id 
Sizi ne kadar düşünüyordum. 

- Ben de sizi düşündüm. Hem 
bilseniz. Cim, buraya gelmeniz iç: 
bir mani yok .. Yapayalnızım. Sa 
buraya gelmenizin bilahare tehlike 
labileceğini düşündüğüm için b 
söyledim . 

- O halde yazıhanede buluşab 
riz. 

- Derhal gelebilirim. Siz 

- Ben de hemen geliyorum . 
Şariot telefonu kapadı. Bir tak 

atladı. Fakat bu otom9bil ne de y 
yürüyordu. Yollar da, ne kalabalık 
Her köşebaşında polis otomobili d 
duruyor, başka otomobillere yol ver 
du. 

Sanki bütün Nevyork otomobil 
Şarlotun otomobilini mütemad 
durdurmak için söz verm'.şlerdi. Şa 
çıldıracak gibi luyordu. Ah, onu 
görebilse ... Dünya gözt:.iyle yaşadı 

bir kere daha kanat getirebilse t 
Şimdi artık Şarlot her şeyi unut 

tu. Yalnrz Cimi düşünüyordu. Onu 
•'yordu. Baı;ka hiç bir şey mevcut 
ğildi. Nasıl değildi? Bu otomobil 
dr. İçinde bulunduğu otomobil ve 
te yürümeyen bir otomobil. . 

Nihayet yazıhaneye geldi. Merdi 
leri dörder dörder çıktı. İçeri girdi. 
min, üzerinde ''hususi., yazan odas 
camlı kapısından içerde aydınlık g' 
nüyordu. Demek o, daha evvel gel 
ti. 

Şarlot çıldıracak gibi oluyordu. N 
de ise nefesi tükenecek. dı:.i~üp ölü 
recekti .. Ve ölmek üzere bulunanlar 
sıl hayatlarım bir an içinde bir sin 
şeridi gibi seyrederlene, Şatlot, bu 
zıhaneye geldiği gün, Cimle her 
çalıştığı anları hatırladr. 

Burası onun yazıhanesi idi. Yine 
kiden olduğu gibi çalışabilecekle 

Camlı kapıdan, içerde bir gölgenin 
taştığını görüyordu. Kulakları ile d 
yak seslerini işitiyordu. Bu ayak s 
terini tanıyordu. 

Onları kaç defalar duymuş, dinle 
ve dinlemekten zevk almıştı • 

Şarlot ilerledi. Kapıyı açtı. Du 
Bir adam ona doğru ilerledi. Bu a 
Cim değildi. 

Yüksek omuzları, yorgun hali, 
ma~i gözleriyle bu adam bir başka 
damdı. Şarlot, telefonda Cimin •e 
duyunca az kalsın bayılacaktı. Şi 

bu adamı görünce, ayni hissi Buydu 
Bayılmak üzereydi. Eğer Cim ya 

' yorsa, yaralı filan değilse, muha 
ki gelmiş olacaktı. Buna emindi. O 
de niçin gelmemi.~ti?. Bu adam f 
bir haber mi getirmişti? Niçin bu a 
mı göndermişti? Adam: 

_.:.. 'Mister Bleyk ile randevunuz 
değil mi? . 

Dedi. Şarlat bu sesi tamdı. Bu se 
na hiç te yabancı gelmiyordu. Yüzü 
yabancı değildi. Fakat kafası bir 
anlıyacak halde değildi. Kekeledi: 

- Bana .elemin telefon etmişti .. 
Elleri ile bir sandalyeye t utunm 

tu. Titriyordu. Onun bu hali, ada 
memnuniyet vermişti. Ellerini gözl 
ne götürdı:.i, göz kapaklarını ovuştu 
gibi yaptı, yorgun ılialini birdenbire 
tarak, doğruldu, gülümsemeğe başl 
Gözleri birdenbire değişmişti, gül· 
de değ:şmişti. Gözleri ve gil!Ur:ü Ci 
gözleri ve gülüşü olmuştu. Lakin yiJ 
Cimin yüzü değildi. Adam: 

- Şarlot, dedi, beni tanımıyor mı 

sun?. 
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PARD'AYANJN ôCLU 

Ahi Ona .a,,ı.,.m'*'i ),undan kurtt!'· -.., 
Peret, çabucak omm kollannıdmı uy. 

nldı ve blr u 10iuk bir ... ı. mmldan. 
dıu 

- Susun f .. Rahibeyle itçiın geliyw • 
lır.. ı f' fi' tw ..... 

Heyecan ve sevinç içlnC!e olan Bertiy, 
bu •nt tahavvttliln farlrmda olmadı. 

ŞUphe uyandmnamak için, görUnllı· 
te gayet lakayt bir tavır takınan Pere • 
tin kendislne sırayla verdifl çamapr • 
Jıın yerleıtirmeğe ıba§ladı. Rahibe on • 
lan böylece me§gtiliyetleriyle buHu. 
Maamafih onlan ,Upheli bir nazarla 

tetkik etti. Fakat onların çok sakin ol· 
C:luldanru gördüğü için ıüphesi zail 
oldu. 

Bertiy'in bu beklenmedı"k itirafı kır
ıısında Peret, nefsine otan bütün hl • 
kimiyetine ve artık aıkını unutmasına 

rağme11. kalbinin parçalandı&mı hisaet. 
ti. ilk hareketi, bir ıc:vldtabiiyle, Bcrti
yin kollarından srynlmak ve geriye çe· 

kilmek oldu. O anda rahibenin geUıi, 
onu sıkıntıdan kurtardı. Şimdi artık yL 
ne kendisini tamamiyle toplaauttt. 
Dııanya çıkmadan evvel Bertiye 

vaat ve aaınimiyet dola bir nazar atfet. 

ti. Ve bunu anlayan genç ku saadet 
ve Hvinç içinde titriyen k:1lbinlıı çar· 

pıntılannı durdurmak istiyonouı gibi, 
elini oraya dofru rötürdü. 

IX 

Şimdi, sin manaatırm tawk ve ka
natlarından bahacdec:eğiz dese~ hayret 
e meyin, çünkU bunların bu hiklye üze 
rind:: b hyük bir tesiri vardır. l 

Mon.'llartr dağında, Sen • Piyer kili· ı 

açei!e, Marıiı' kllia-.i •ru.-ıd yolım 

yansında bir nevi meyldan vardı. Bu 
meydanın hudutları ıunlardı: Şimalde: 
Kırlat" ve birkaç bina. Cenupta: Büyük 

bir çayır ki kiliseye kadar uzanıyordu. 
Şarkb: Manastınn dıı duvan, garpte: 
KtıçUk bir yol. 

Şimalde Bilt ÇC§mesine, cenupta lda 
kiliseye kadar uzanan bu yol boyunca, 
kırlar, bahçeler, çayırlar ve bu çayırlar
dan birisinde de, bir çifttik vardı. Mcv· 

zuubahs obn iıte bu çif tliktir. Çiftliğin 
sahipleri, manastırdaki rahibelerin ihti· 

yaçtarıru temin eden ve hizmetlerini ıö 
ren bir karı kocaydı. Burada, bir çitle 

ayrılmış iki büyük çayır var\:Jı. Bu ça
yırların birinde yüzlerce tavuk, ortasın· 
da bUlUk bir göl bulunan diğer çayırda 

ördek ve kaz sürüleri vardı. Bu, rahibe
lerin kümesinin bir kısmıydı. Bu kü
mes hayvanlan meydandan bir çitle ay• 
nlıyordu. 

Bu mey'danda, mUselles şeklinde bir 
ibide vardı. Birk'aç adım ötede, bir sa· 
tip. 

işte sahnenin vaziyeti. Şimdi aktör
lerden bahsedelim. 

Geçen sene, rahibelerin kü;esçisi, 
on tane, yabam ördek yumurtası bul
mu§tU. Yabani ördek ehli ördekten idaha 
küçük, fakat eti daha gUzeldir. Köylü 
bu yumurtaları bir tavuğun altına koy· 

du. Bu yumurtalardan bir erkek ve iki 
diıi ördek çıktı. Vakia bu fena bir ne
ti:eydi. Fakat bunlarla daha birçok ör· 
ıdtk türetilebilirdi. 

Bu erkek ördek gayet yakı ıklıydı 
ve bunu §Üphesiz farkında clacaktl ki 
büyük bir ıururla dola!ıyordu . 

iki di§i ördek ise, sade ve mütevaziy· 
diler. Masum gibi görUnüyorlar:dı. Fa· 

kat hakikatte gayet fena kalbli ve hırçın 
ldılar. Kendilerini kUmeain kraliçeleri 
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zannediyorlardı. Nereye girseler, orası 
m kendi evleri telakki ediyor ve lcimıe
yi yanlarına sokmıyoclardı. 

Fakat, en fazla nefret ettikleri mah
luklar tavuklardı. Onlardan birisi y:ınlış 1 

tıkla yanluma gelse, derhal ördekler 

ıevclerine k0tarlar, ve tnuğu koğma· 
aını ona huıusi tiaanlarile anlatırlar. 

O ıda, kamı yerde sürünerek, sağa 11ola 

yalpa vurarak tavuğun üzerine saldırı· 
yor ve onu bitkin bir halde kasrrtıncaya 

hıdu. gagalıyordu .Sonra kemali aza· 
metle zevcelerinin yanına geliyordu. 

Tanık kadar aptal bir hayvan yok· 
tur. Bundan maada, geveze, mütecessis 
ve pisboğazdır! .. Her zaman burnunu, 
kendisine ait olmayan yerlere ıokar. 

Tavuklarla, ördek ve kazların bir çitle 
biribirlerinden aynldıklarınr söylemiş· 
tik. Bu çitte, §Üphcsiz komıularının 
yanına gir::bilecek delikler buluyorlardı. 

Bir gün dört tavuk ördeklerin yanı· 
na girdiler. İki diJi örl:3ek bunu gördü
ler ve demin söylediğimiz ~kild.-: koca· 

}arını kışkırttılar. O cb, her zamanki 
ıibi :ııavallr. aptal tanıklara hücuc etti. 

Tavuklar kcsk!n feryat korıardılar ve 
k~çacak bir delik aradılar. Nihayet on· 
Iaı{:ian biri, bir delik görerek orad-- ıreç 

ti, diğerl- · de onu takip ettiler. · 

Aman ne güzel!. .. Hiç tanımadıkları 
bir yerde bulunuyorlardı. Şaıkınlık a
rasında, tesadüfen, küç""k meydana gir· 
mişlerdi. 

Demin bahsettiğimiz müselles şeklin 
1deki abide, onların nazıırı , dikkatini ccl· 
betti. Tavuğun mütecessis bir mahluk 
olduğunu 5Öy1emi,tik. Ayni zamanda 
sakınır da. Bu garip şeyin ne old\1ğunu 
öğrenmek istediler. Uzaktan abidenin 
etrafııu dola§arak, yavaı yavaı yaklat· 
mata b.tladılar. Duvara ka:dar geldik· 

leri zaman orada delikler göridüler ve i· 
çeriye girdiler. 

Sekiz gün sonra, yirmi, otuz tavuk, 
hep beraber çıtten geçerek bu abideye 
girmeğe ba§ladılar. 

Bir müddet sonra, tavuk çıkıyor ve 
barbar bağırıyordu: 

Kut, kut, kut. kut, kut 1 Kut! Kut ! 
Bu tavukların lisanntda. şö;·Je demek 

ti: Güzel bir yumurta yumurtladım !.. 

Bir cuma günüydü. Yiğit Janm, gü· 
zcl J>cretin evinde gizliu ikamet ettiği 
sekiz gün oluyordu. Orada ne yaptığmı 
pek yakrnd:ı öğreneceğiz. 

"Uııtlcri başları parça parça, saçları 
karma karışık, birer baston gibi sıska 
iiç arkadaştılar. Acınacak tanınmıya c · k 
bir vaziyetteydiler. Bu üç arhdaş Cirm 
gay, Eskargas ve Karkandı. Bu h5d~e. 
Kollin Kolden koparmı~ oldukları meş· 
hur yemekten on beş gün sonra cereyan 
ediyordu . 

Bugüne kadar nasıl yaşJmışlaıdı ? .. 
Burası meçhiıl ! Bugüne kadar nasıl öl
memi~lerdi diye sormak herhddc daha 
doğru olurdu. İyi 

0

clb1selerini ve ç~me
lerini satmı§lar ve eııki elbisetnile çiı
melerini giymişlerd i . 

Ancak güzel kılıçlarını mulufaza ct
mişlerai. Son elbiseluinin sat11ından 
aldıkları birkaç para onları birkaç gün 
geç indirmişti. Şimdi herşey bitmifti. 
Ne yapacakla:-ını bilmiyorlardı. 

Bu esnada, ıefil llıametgahlarından 

kovulduktan tıım sekiz gün o1uyordJl. 
iki giindenberi ycmelc yememişlerdi. 

Eski işlerine tekrar ba§layabilirlerdi. 
Çok şükür. gübcgündü~ dahi, bir ada· 
mın yolunu nasıl keseceklerini biliyor· 
la~ı. Bunu düşünmediler bile. Çiınkü 
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ç.buk. çiiaemeden yemek yiyenler. fazla bah~-JI I_ • J ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mı• 
l vı ıuenıze delerini tahriş ederler ve 

MAZON HAZIMSIZLIGI MlDE EKŞIUK ve YANMALARI 
giderir. lNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir §İte 
MAZON alınız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyaa 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu: MAZON ve Batan ecza deposu, 1stanbul Ekşilik, Hazımsızlık MEVV A 

Dikkat ve 1Y1 HAZIM ediniz. ağırlık ha§ dönmeleri hissederler 
TUZU 

Yenipostahane arkasında 

-------~~~·--~------~~~--.::_~...:...~~~-----------~~~~~~~--------:----:::::::::::::::::======================---~~~~~~ 1683 numaralı kanunun 

18,80 plAkla dana mmikl!l, 19,80 konferana 
20 Nezihe ve arkada§lan taratm 
dan TUrk musikisi ve halk prkılan, 20,80 
Öıner Riza taratmdan arapça aöylev, 20,4:> 
Bınıen Şen n arkadqlan, tara!mdan Türk 
!lluaik111 ve halk ıarkılan, aaat ayarı, 21,ll> 
Orkestra, 22,l:> ajana ''e borsa haberleri ve 
ertem günll.n programı 22,30 pllkla sololar, 
opera, ve operet parçalan, 

VlYA .. .,.,.A: 
18,0~ kal'l§tk yaym, 18,35 konser, 19,35 ka 

l1fık yaym, 20,30 Bar muıı1klsl, 21,10 konser 
23,15 muhtel!! haberler, 23,2:> eğlenceell kon-
ler, 

b&BUN: 
18,05 k&rJflk mualkl, 19,05 piyano ve ıan 

20,05 günll.n aklalerl, rramofon, haberler, 
ıramoton, 22,05 mualklll piyes, 23,05 hava, 
haberler, spor, 23,25 spor haberleri, 23,35 
dana musikisi. 

l>J:şn:: 
18,25 cramofon, konferamı, 19,50 macar 

halk havalan, 20,45 mualklll marızum facia, 
22,115 haberler, 22,35 salon orkeıtraaı, piyano 
konaert, 24,05 franau:ca ve ltalyanca haberler 
24,115 çingene orkestrast, 1,10 son haberler. 

l..o?lı'DRA: 

19,05 lakoçya orkestrası, 20,05 eğlencell ve 
ltan§tk yaym, 22,05 Pariaten naklen: B1ly\1k 

konser, 23,05 hava, haberler, spor, 23,30 dana 
orkest.rnBI, 24,3:> haberler vesaire, 24,4:> gra• 
Jnofon, 

Jlo.UA: 

18,20 oda mualldaf, 18,65 kanıtk yaym, 
21,45 karr§ık mualkl, 22,05 komedi, 23,20 
Oda musiklaf, en sonra daruıı musikisi. 

Nöbetçi Eczaneler 
.Bu ak§am oebrln muhtel!! semtlerinde 

llöbet~I olan eczaneler ıunlardrr: 

l s tanbul clheUndekller: 
EnılnönUnde (Be§lr Kemal), Beyazıtta 

(Haydar), KUçUkpuarda (Hikmet Cemil), 
Şehre!lı1ntnde {Nhtm Sadık), Karagtlmrük 

t. (Suat), S&matyada (Teoflloe), Şebzade
ba,mda ('Onlvenlte), Akaarayda {Ziya Nu
ri), Fenerde (~llyadl), .Alemdarda (Esat), 
~akırköydc {Merkez), EyUpte (Hikmet .At· 
laınaz). 

Beyoğlu clheUndekiler: 
Galatuarayda (Ahmet Cent), Bostanba 

\ SINBMALAR 

BEYOCLU 
SARAT 
TOBK 

SAKARYA 
l'ILDIZ 
SUIO:R 

a Programım blldlrmemlfUr 
J Saadet. Palyaço 
ı Blldlrmemlltir • . 
ı ôıdllren seblr Lorel Bal'" 

dJ çocuk ruraı&ıan 
ı Blldirmem{JUr • 
1 şanghay. samaon 
ı Tar&1bulbL KırmıZJ dert• 

uıer çetesi 
A.l.KAZAa 1 ~eai Hatay. Sefiller. 
FAN 1 BltmlyeD ıstırap. Aşk ve 

ŞIK 

ŞARK 

ö!Um 

ı BUcllnnelftmlr. 
ı BildirmefıtmJr. 

1 Altın ar&Y&D kızlar. HlD 
dJstan kahramanlan. 

SANCAK r ZombL S!Dgapur korsan 
(r.kl ·btor)"11) ıan. 
UF'ER cınayet cezuı, Golenı 

Delt kral, 

ISTANBUL 
FEltA.B r Roma ateıler içinde. Lorel 

Hareli dertaiZ arkadqlar 
MtLU ı Bi!dlrnıemlıUr • 
AZAK 1 Yetil domino. ÖIUm va 

zat er 
BlLAL 1 TaUl beli.. Ha.tiyeler kralı 
AL&llDAJc , KUçUk prenaea. Afk kur 

banL 
BALK 1 Damplı ııaydUUar. Antak 

(EakJ Kemalbey) ya ve takenderun 
tayyare 

Nariıkapı 1 _ Tanrollta 
Şl\F AK 2 - Lorel Hardi 

KADJKOY 
BAL& ı Pepo 

OSKODAR 
BALiı ı Mavi valsler 

BAKIRKOY 
Mtı.Ttt ADI ı Blldlrmeml§tlr • 

ıııpda (Garib), Galatada Topçularda •(Hida
yet), Taksimde (Kemal RebUl), Kurtuluııta 
(Galopulo), Şişli Maçka caddesinde (Maçka) 
Kuımpaşııda {Vıuııf) , Huköyde (Barbut), 
BeıtktaJta (Alt Rıza) , Sarıyerde {Osman). 

'OakUdar, Kadık6y ve .Adalardakiler: 
'OakUdarda (Ahmedlye), Kadıköyde Söğüt 

IUçe,mede (Arman HulQal), BUyükadada 
(Halk), Heybelide (Tan&I>• 

Deniz ·Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanıarı . 

Cwi 

Çalı f uulye 
AY§ekadın fasulye 
:ırbunya f a.sulye 
mizotu 

.uz kabağı 
Bamya. 
Patlıcan 

Kırmızı domates 
Kunısoğan 

Patates 
Ispanak 

Lahana 
Pıra.sa 
l>omate! saıçaın 

Yekfuı 

Miktar ve 
ölçttsU 

700 kilo 
700 n 

500 " 600 " 
900 " 1000 " 1500 " 

1500 ., 
1850 n 

2120 " 800 " 
700 " 700 

" 150 " -
13720 ,, 

Beher kilosunun 
tahmini bedeli 
Kuruş Sn. 

4 50 
8 00 
4 50 
2 00 
2 50 
8 00 
6 00 

2 50 
5 00 
5 00 
3 25 
3 00 
3 25 

18 00 

Yukarda cins ve miktarları ile muhammen ~dellerl yazılı olan "14,. ka. 
ıenı yaş sebze, 24 haziran 937 tarihine rastlayan per§Cmbe günü saat 14 de 
tçık eksiltme usulilc alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu "H,, kalem sebzenin nı.uvakkat teminatı ''48,, lira •·54,. kuruı 
>lup, şartnamesi komisyondan her gün parasız veirll!r. 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
tUn ve Srulıtte Kasnnpaşapa bulunan komieyona mUracaatlan. (3257) 

Cinıd Miktar ve 
ölçüsü 

Beher kilosunun 
tahmini bedeli 
Kunış Sn. 

koyun etl. 7128 kilo 46 00 
Sığır eti 4797 ,, 32 50 

1- Yukarıda cins ve miktarlan ile muhammen bedelleri yazılı olan (2) 
•llem et, 24 Haziran 937 tarihine rastlayan perşem~ günü saat (15) de a.çık 
~siltme uaulile aimınak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Işbu (2) kaelm etin muvakkatteminatı (362) lira (&S) kuruş olup, 
~nameei komisyondan her giln !'arasız alınabilir. 

3 - fatcldilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte ve belli 
tl1ıı ve au.tte Kaeımpaşada bulunan komieyona müracaatlan. (3258) 

neşrinden evvel tekaüt edilmiş 

Malul subayla-
rın dikkatine 

Malw Gaziler Cemiyeti Umumi 
merkezinden: 

1683 numaralı kanunun nC§rin· 
den evvel tekaüt edilmiş olan malul 
subaylara bir misli terfi zammı ve· 
rilm~si hakkındaki kanunun birinci 
maddcai mucibince tescile tabi oldu
ğundan alakalı arkadaşların maaş 
resmi 8enetlerini birer dilekçeye bağ. 
lıyarak yapılan zammın tescilini bu. 
lundukları askerlik şubeleri vasıta
aiy]e Milli Müdafaa Vekaletinden 
talep eylemeleri lazım gelmekte ol· 
duğunu tebliğ ederiz. . 

333 doğumluların 
son yoklaması 

Kadıköy Aakerllk Şubeainden: 
333 dofumlulann aon yoklamasına 1 tem 

muz 937 den itibaren ba§lanacaktır. Bunla
rın ''e bunlarla muameıeye tabi diğer doğum 
lularm yolllamatan yapılmak tısere Kadıköy 
hUkt\met dairesinde nlklh eaJonunda meclise 
müracaattan lUzumu illn olunur. 

Kısa hizmetlileri 
davet 

Kadıköy askerlik ııubeslnden: Kıs& hizmet 
li ve orta eehllyetnameyt haiz olup da ı tem 
muz 937 de yedek aubay okulun& ıevke<llle

cek yeril ve yabancı ııubemJzde kayıtlı bulu 
nanlann 28-6-937 sUn11ne )ladar ellerinde 
kl aakerl vesikalarlle ve ehUyetnamcler:ile 
1Ubeye m\lracaat etmeleri. 

lstanbul evazım mirliği 
Satınalma Komis onu ilAnlan 

Maltepe askeri lisesinde mevcut 
olan 2500 teneke ve 98 adet makarna, 
çay ve Uzüm sandıkları 24 Haziran 937 
per§embe gilnil saat 15,30 da Topha
nede satmalma. komisyonunda a.çık 

artırma ile satılacaktır. Hepsinin tah. 

min bedeli 144 lira. 70 kuru~tur. TemL 

natı 22 liradır. Eşyalar okulda görtl· 
lebilir. İsteklilerin belli saatte komis. 
yona. gelmeleri (5) (3282) 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

ı - 15000 Kg. sığır ve 10000 Kg. 
koyun eti pazarlık suretile satın alına. 
caktır. 

2 - Pazarlık sığır eti için 25/ 6/937 
cum& gilnü saat 15 de ve koyun eti 
için aynı gün saat 15,30 da Selimiyede 
satınalma. komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlığın takarrür edecek be
del Ur.erinden katı teminat alınacaktır. 

Her akşanı 
MemlekeUn en yüksek sana;karıarlle blrllkte 

SAFiYE 
T A K S • M Belediye 

l bahçesinde 

Milli oyunlar ve 
Akırcbaıtftk numaralar 

Telefon : 43703 •••••••• 

· ıstanbul BeJedlyesi ilanları .. 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Fatihte Kirınastı mahallesinde 

Tophane sokağında Tophane medresesini!ı dış avlusunda bir oda, salon ve hah. 
çe 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs so •• una. kadar kiraya verilmek üzere 
.tÇ.1' artırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 
kuru§luk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 24 6f937 per§embe günU sut 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (3279) 

Hepsine 250 lira bedel tahmin -:>lunan Cerrahpaşada Davudpqa mahnlle
sir.de Hüsrev bey sokağında eski ve y~ni 9fll numaralı evin (Temel taşlL 
ril~ bahçe duvarı ve tuğlaları hariç olmak üzere) enkazı açık arttırmaya 
kon:ıımuştur. Şartnamesi Levazım mUdiir!üğünde görülebilir. İstekliler 18 lira 
75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya m.::ktubile beraber 24 6 937 perşembe 
güııü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3261) 

Senelik muhammen kirası 36 lira olnı Çatalcanın Büyi.ikçekmece mahal• 
lesinde İstanbul sokağında 1 No. depo 938 ev 939 seneleri mayıs !Onuna ka. 
dar kiraya verilmek ü1..ere açık arlmnaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım müdürlüğün de görülebilir. İstekli olanlar 2 lira 70 
ln·ruşluk ilk teminat mektup veya mıkbuzu ile 24 /6j937 per§embe günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulun'T!a hdırlar. (İ) (3260) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. Üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 

ikramiyelerle ( 20.000 
liralık 12.000, 10.000, 

ve 10.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Almanca dersleri 
HABER'in lisan derslernii terL·.:> 

eden heyetten bir muallim husus! al. 

manca ersleri~ vermektedir. Bilha~sa 

ikmal imtihanlarına pek kısa zam&n. 

da yetl§tirir. Şerait ehvendir. Haurt 

de "Almanca hocası" rümuzuna me!-. 
tupla müracaat. 

KLRUN doktoru 
Necaetln Atasagun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 

ı numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye bdar 

muayene parasızdır. 

4 - Şartnameler her gün komisyon_ ----------------------------
dı;. görülebilir. 

5 - Pazarlığa girecekler bu işle iş. 
tigal ettiklerini gösterir kanuni \'esi
kalannı ibraza mecburdurlar. (3580) 

SuU<JOOhmet birinci suUı. hukuk 
mah~d~ı: • 

Çembcrliştaşta Kürkçüler caddesin. 
de Sirdar hanında 20 numarada mu· 
kim iken halen ikametgahı meçhul 
Abdullaha: 
Tesisatı elektrikiye Türk anonim şiJ'o 

ketine iz.afetle vekili avukat Abdulla. 
hm mahkemenin 936 2184 numarnJı 

dosyasile açılan 168 lira 50 kuruş aıa
c:ık davasının icra kılınan muhakeme. 
si neticesinde müddabih 168 lira eO 
kuruşun l 1 f12 936 tarihinden itiba. 

ren % 5 faiz ve "c 10 avukatlık ücrf"
tile birlikte tahsiline karar vcrilmis 
olduğundan tarihi ilandan itibaren 8 
gi.ın içinde ~cmylz etmediğiniz t akdir. 

de hüküm kesbi katiyet edeceği hü. 
kilm hulasası tebliğ makamına ka!ın 
cıJmak üzere ilan olunur. 

DIŞ TABI 81 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gUn sabahtan akJA· 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde

si No 1.2 kabul eder. 
Salı ve cuma gUnled 14.20 ye kadar 

parasız muayene eder. 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

dersi Fransızca 
Resim : 17 

Un evısnite a Parfts 
( Paris'i ziyaret) 

ı - La Tour Eillel: Eiffcl l~ıı~i. 2- L'Arc de Triomphe: !'ôkı::afer. 
3 - La Madcleine: (kiliM ). 4 - L'Opera: Opera bina.on. 5 _La Se!ne: 
(Sen) ne1ıri. 6 - Notre.D.ı'lle (- kili.<1esi). 7 - Le Louvre: (Lımr ). 
miizcsi. 8 - J,e.s Tuilcries : (Tuılörı) saraııı. f) - us Champs • Elyc6cs: 
(Şaıızclize). 10 - La Place de l'Etoilc: ( Elıwl) meydanı. ıı - Le Bois de 
Boulogne: (Bııloııy) 7.oruluğu. 
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---

HAZIR ve ISMARLAMA . 
KOSTCM 

PAROESCJ 
PANTALON 

Son Moda Kumaşlarla Ucuz, Şık ve dayanıklı 

YALNIZ GALATADA MEŞHUR 

Elbise Mağazasında Bulacaksınız HAFTALIK ve AYLIK 
Tediyatla dahi muamele vardtr. Telefon 43503 

.......................................... 

Erkekler nezdinde 

muvaffak oldum ? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen yo 
rı ölmüı bir halde 

/ 

idi. Buruımuı, sol· 
muı ve ihtiyarla • 
m.ıştı. Maamafih 
karakterim henüz 
gençtl. Dansr ııe

viyordum, fakat 
hiç kimse beni dan 
sa davet etmiyor
du. BugilnUn er. 
kekleri, gençliği 
anyorlar, 

Nihayet bir cilt mütehassısı 
ile istişare ettim. Dedi ki: CildL 
min "Biocel,.i cildi teru taze tu
tan kıymetli cevheri • a.1almıg • 

tır. Fen, son zamanlarda "Bio
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

mig cilt hüceyrclerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol· 
muıtur. Tıpkı cildinizin "Bio~el., 

i gibidir .. Bu cevher; §İmdi cil
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
için matlup nisbct dairesinde To 

kalon kreminin terkibirıde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!crde gö-

rilldüğü gibi memnutı:yctbah~ 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde ıon derece yapışma hassa
sını veren hususi ve kıymetli 
maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra ku!landım. 
Hemen hemen gayrimcr'i olup 
sudan, yağmurdan ve tagayyü. 
ratr havaiyeden kat'iyyen müte
essir olmadığı için banyonuzu a
lırken veya sıcak bir salonda 
dansederken terlueniz bile yü. 
.zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı hayret ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve maii fedakar
lıklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafından temin edilmiştir. Ve 
Tokalon pudrasına karı§tmlmı§· 
trr. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon mü~teriıindcn müeaacıemize mektup 
yazanlann müıahedeleri, kendiJ;ğinden 1rclen ve kıy

metli delillerdir: 

_ .... 

( Krem ve pudralarınm kullanmak ıuretile yüzümü. 
zün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gör dürn. Bu hal ar 
kada§lanrrun bile nazan dikkatini celbet ti.) 

M. F. S. M. Buraa 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabar cıklar için çok isti· 
fadeıini gördüm. Bu krem ve eşsiz pudralarmız aayeıin. 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Mektupların asrllan dosyalarımızda ınklıdır. 

.... _ 

l•------•I Tecrübe ve 

1 

tetkik neticesi 
Sabit olmuştur ki: 

Baylara llzım olan 
Prezervatlf'in 

En iyisi, en sağlamı 
ve sıhhisi 

IREX: AKISK 
Markadır. 

Eczahanelerden ısrarla 
ve bu isimle arayınız • 

Toptan (iş ecza de
posu) nda bulunur. 

....................... 
===--=====:::.-:::---==-::::::::::: 
H -r, Hüseyin Rlfat ~I 
1 7 ·· k ~: u ur çe manzum ~~ 

i Mevlana 1 
İl rübaileri n 
il Bugün çıktı - ikbal Kütüphaneai ij 1 lstanbul i: 
ı:::::::::::::::.-:::9.:::::::::::::::::::::::r.n::ı:::w:ı: 

Heır V<eırcdl<e 

Yalnız Uludağ 
Gazozunu ısrarla isteyiniz. Çünkü 
en temiz ve sıhhidir. Maden suyu 
ve gazozlarımız evlere kasa ile 
gönderilir. 

Telefon: 41030 

KİRALIK EV 

Kadıköy Moda caddesi Tellalzarle 
sokak 32 numarada 5 odPlı, bı:;tçeli ve 

yağhboyah bir ev kiralıktır. 1alip o. 
lanların ayni adrese müraca 1.t etme • 
!eri. (8850) 

................ 
:::1:::: :::::::: ................ ........ . ...... . ........ ........ ............ . .......... . . .......... . . .......... . ·····-····· ::::::x:::: ............ :::::::: . ...... . 

Hem kendisi ıztırap 
çekiyor, hem de· 

başkalarını üzüyor. 
Devasız bir dert mı ? 

Hayır bir kaç kaşe 
' G .. p. 

ile geçecek •lddetll bir 
baf aArıs• 

• 

Bütün ıztıraplar1 dindirir 

-:::::::: :::::::: 
:::::::: :::::::: 

Dit, adele, bel ağnlannı, ütütmekten mütevellit aancı ve 
sızıları keser, gripe, nezleye kartı çok müessirdir. 

:::::::: :::::::: ................ ................ 

·-· 

........ 
: ...... . . ..... . . ...... . 

s 

············ 1 ••••••••••• ··········· ············ 
--:::=a 
P.!:== !!==·!iU:mJ ..:=: ........ . 

........ . ...... . ........ . ...... . 

MEVSiMiN EN 
GüZEL ve TEMiZ 

NEFiS iÇKiSiDiR ... 

Her yerde arayınız. 

TeDeifo·n: 21186 

adly 18jı 
BU AKŞAM 

1 re 
ve arkaaaşlan konseri 

Saat 22 de başlayacaktır. 
• ----Ayrıca dans ve muhtelif eğlenceler•••" 

ADEM i i K Ti 
ve ~ IE V Ş IE IK L n .G D N IE KA~ŞD 

·- Tabletlerı • Her 1.czanede ara.vınız. ! Posıa ,.ulusu 1255 Hormobln > --


