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Vaızalfil: Şekip Gündüz hı• rı• cı•k gazeteCI ma tatıı tatıı anlatmasını, okuyanı a· 
:Ya.km devirlerin tarihine ~yle bir Almanyada. faşizm iktidarı ele almaz. •• • deta büyülemesini bilir. Onun, Fran. 

g&ata.rsakgörlirlizkf,faşistlerilcti- danbirhaftaevvel Alman Sosyal. Küt ahya saylavı Naşid sızedebiyatında,Anatole France'tnn 
~ mevkiine daima sosyalmtlerin en demokrat partisi Almanyanm en bü. açık kalan yeri doldurduğunu, yanıl. 
ıtuvvetll gözUktUkleri anda yilkselL yük siyasi fırkasıydı ve onun en ya. Hakkı i le konuştuk : mıyors'am, llkolarak Albert Thibaudet' 
venn1şlerdir~ km mUttefiki olan komünist partisi 

- ıse· yalnız Rnyış" tag'da 79 saylav bu- 1 . söylemi§ti. Gerçi o iki muharririn te-tşte İtalya, işte Almanya, işte Yu. (Dersimdeki son r( --~-- Geçen sckız on yı içinde devletın f kk"" t h .. tarzı d b 
lunduruyordu. k . • k 

1 
e ur ve a as~us ann a enze. nanista.n, işte Bulgaristan ve işte... medenileştirme ha. büyükleri memle ·etın um:.ımı yü se - . . k d b"l k k d 

b._ , __ İspanya. Bul0'1l,.istanda ıf~cıist Çankof hüku. 1 d k D . · yışler, hıç yo ene ı ece a ar az.. 
u .NOuu ı:ı,..... ":'".ıi reketl başlarken me işlerini müta ea e er en ersım 1. 

met darbesini vaı..tıgıw anda Sobran"·a. .. ·· d b 1 d dır; fakat ikisi de. söyledikleri şeylere Bundan yirmi yıl önce, umunü harp. " l' " Dersim hakkında işini daima gözonun e u un urmuş. 
da. ,.ift"i, SOS'-•alist ve komünist olmı· 1 M nı Ştik ·· bir tebessüm katmasını, onları derhal ten çıkan A'Vrupanm rengı· kıpkızıl r ,. " Türk gazeteleri ta. lardır. nönü'nün, areş.:uın, ru 
ıran saylavların adedi ancak 25 ten h ti 1 ı. k.. anlaşılır bir hale getirmesini bilirler. değilse bile mutlaka. pembeydi. ltal- " rafından yt?pılan Kayanın büyük za me er e ~ı?r oşe-
ibaretti. b'u"tun·· ne-.ıriyat sini ayrı avrı tanıyıp bu muhitlerde Müşterek bir meziyetleri daha vardır: Y.Rda sosyalistler ve sol partiler parla. 1 · k · -s " ı k k k ·1 h b" 

spanyada da talih garıö bır a sı. kıynıetlı· arkadaşı. ha,.·atın h;tilzam ettiği tedbirleri en on arı o ur en arı ere O§ ır gurur mentoda büyük bir ekseriyet kazan. d " ı· B 1 h k · k w 
likle yine faşizme yar olmakta ır. mız Nacı·d Hakkı- reel görüşlP.rle aldıkları sıralarda ge ır: " un ar er ·esın avrıyacagı mı§larclı. Milano, Floransa, Roma ha • h" ,. 
Hem r.e faşizm? ''Frankoculuk' ıç nın büyük zahmet- Dersimin de medeniyet vasıtalarıyla fikirler değil, halbuki ben bunları 

bugün, ha yarın krallığı lflğvedip sol şüphesiz bütün dUnya faşistlerini bi. lerle 
0 

havaliyi ge. uyandırılıp Dcrsimlilerin birer Türk zahmetsizce anlıyorum.,, 
::rg=uny~~~ illn etmeye hazır gi- le tiksindirecek iğrenç bir tcmayülii zip topladığ' ve vatandaşı olarak hayata girmeleri ça- Belki bunun içindir, M. Maurois'mn 

göze vurmaktadır. Fakat cephe tut. neşrettiği notlara releri de tesbit edilmişti. Dördüncü eserleri de, Anatole France'mkiler gi. 
Alınanyada. ihtiyat subayları, deniz tuğu kuvvetlerin faşizmin cephe aldı- dayanmıştı. Deni. Naşid l!al\7.,"ı Uluğ . Umumi Müfettişlık bizim hayatımızla bi, çabucak memleketi haricine de ya.. 

küçük subayları, hep sosyal - demok. ğı kuvveUerin ayni olması ona da ''fa- lebilir ki Dersim onların hayatı arasında asırlarla öl. yıldı. Fakat o iki muharrir itrasında 
rat kesilmişlerçli. Hamburg 6Chri li. şist aile" ye girmek hakkını veriyor. hakkında dünya Li teratür'ünde mev. çülemiyen bir görüP, ve yaşayış tarzı gayet esaslı bir fark vardır: Anatole 
man hamalları tarafmdan idare cdi- Ve görüyoruz ki ister harici yardımla cut biricik eser bUQur ve Dersimlile- bulunan bir muhiti kısa zamanda ye. France, üstadlan XVIII inci ve XVI 
liyor, Saksonyada Hk defa olarak üç olsun, ister ücretle Faslı budalaları re ait ilk resimler medeni aleme ar- tiştinnek ve oralarda ağa ve seyit zul. 
kı · k h" "kt'd e ·ki kullanmak suretile olsun ve ı'stersc ıncı asırlar muharrirleri gibi, peşin-zıl nazırlı pır a ıne ı ı ar m " • kad~cıımızın cehdi ve çalışmasiyle ya. rnüne kat'i surette nihayet vermek h""k.. 1 1 ·ht·1.::.1 ·1 1 "~e yu"'kselı""'Ordu. Yunanı'stanın Sela. bu devamlı ı"lerleme İspanvol burJ·uva ~ • · · b u um ere çarpışan, ı ı 11.1 ve 1 ere. 
u• " " l ..+ B" dig~ er g t 1 'b" N vazifesile tecıkil edilmıştı, u çalışma-t .. · · ve arjstokratlarının ıı0··1u··mu·· ı·stihkar yı mııı .. ır. ız aze e er gı 1 a. "' d me fikirlerini yayan bir rnuharrlrdi; nik, Drama ve !Kavalasmda fü un ışçı- şid Hakkının telif hakkını gizlıyerek !ar Dersimin muhitin en merkezine 
lcr·1 ve denız" senclikaları·"·le ı..:u··yu"k bir eden'' cnerjinine hn.mledilsin, işte llar ve k"" .. 

1 
bunun içindir ki onun eserinde, za-

'.J u intihale sapmadık, onun yazılarını doğru karakollar, yo opru er 
içtimai kuvvet haline yükselmişti. Pi. Franko sol lspanyay:ı bir peksimet gi. doğrudan doğruya onun eserinden aL örmek suretiyle başlamıştı. mania meydana çıkan bazı kusuı lara 
re limanmdald işçiler isterelrse Ati. 
na cumhuriyetçi oluyor ve istemezler. 
se yerindo durabiliyordu. Bulgaris
tan ise sosyalistlerin tam saltanat 
slirdüğil bir diyar o1muştu. lstanbulis. 
kinin çütçi paı:tisi, Kolarofun komü
nistleri clele vermişler, kral Borisi ü. 

QilncU sınıf bir çiftlik kahyası gibi 
luıllanıyorlardı. Belediye reisleri, avu. 
katlar, nazırlar, muallimler, doktor. 

Iar, eczacılar sosyalistti, eehirler sos
yalimti, anava.tan Trianon muahede. 
sile ordusuz kaldığı halde çiftçilerin, 
sosyalist ve komünistlerin zırhlı oto
mobiller, mitralyözler ve havan topla. 
rıyla müsellUh ayrı ayrı orduları ·var. 
aı. Makedonya. komitesi ve (0. R. 1. 
Mlf~n ntc§huı- elcba§ıst Todor Alek. 

filicir'oİ bile sosyalistlerle elele ver-
mi§ti. .. 

Sonra ne oldu? Nasıl oldu aa. DU va.. 
ziyet deği§ti. Günün birinde Musolini
nin Romayı zaptettiğini duyduk. Ve 
bir gün geldi ki Haınburgda barikat 
kuran komünistler, içtimat inkılap 
yapmıya azmettiklerini bağıra bağıra 
yıllarca ilan etmiş olan ve icab eder. 
ı;e idealleri uğrunda dünyayı ateşe ve. 
rcceklerini dahi söyliyen kahraman. 
Iar ( !) ın kendi ayaklariyle tıpış tı
pış temerküz kamplarına gittiklerini 
ve Ôrada içlerinden bazılarının cellfı.d 
baltasına boyun vermesine seyirci ol. 
(IukJarmı gördük. 

Romada f~izrn iktidar mevkiine 
geldiği gün İtalyan sosyalist partisi 
halkın en büyük itimadını kazanmış 
bir siya.sl teşekkUldU. O derecede ki, 
resikarda bulunan kabinenin reisi 
Fakta.iktida.r mevkiini kendi eliyle bu 
teşekküle de\Tetmiye razı olmuştu. 

bi kıtır kıtır yemekte ... Yiyebilmekte- 1 .k ş·· h . Da"a gayet bası"ttir: rağmen yine büyük eserler arasında dık ve imzasiy e neşrettı . up esız • 
dir. ki 0 yazılar Dersimin 1925 deki vazi- Bugün Tuncelinde yaşıyan şu ka- sayılmasını haklı gösterecek bir cö. 

Kıssadan h!sse: ' yetini ifade etmekteydiler. Dün arka- dar bin vatanda.~ (vatandaş değil in. merthk, bir civanmertlik hissol:ınur. 
Fra1ısada da bugün sollar iktidar daşımızın tstanbula geldiğini haber siyaki bir hayata mahküm bir sürU) M. Maurois ise karilerine insan oğlu. 

mevkiindedir. Sosyalistler, radikaller' alınca kendisini ziyaret edip Dersim adedi nihayet yüzler hanesile sayıla.. nun değişemiyeceği, demek ki onu ı~er
ve komünistler parlfımentonun büyük hakkındaki düşüncelerini öğrenmek bilecek reislerin, seyitler:n ve onların letmek için girişilecek her hareketin, 
ekseriyetini teşkil ediyorlar. Acaba istedik. Sözil Kütahyanın genç sayla. pek yakın akrabalarının elimle oyun. her ilı':ılalin faydasız olduğu, içinde 
Fransa bugünkü siyasi bünycsile gös. vına terkediyoruz:) cak olmak talihsizliğine yüzlerce yıl- bulunduğmuz hale razı olmamız la. 
terdiğimiz bütün bu misalleri tekzib "- Dersimi ilk defa 925 yılında, danberi varistirler. Bu talisiz insanla. zımgeldiği kanaatini aşılamağa çalı-
edebilecek ve :.ol partilerin bugünkü ş · b t ld h"' · t kazan" hakkı vermek 

eyh Saidin taassup ısyanı as ırı ı. ra urrıye ve ~ ' şır. Kelimenin en güzel manası ile 
egwemenligwi Fransada da faşizmi ikti. ~ l za·· O · t• 'k b" ed • "''n şimdı"'l·e karlar ''a 

gı gün erde ge ım. ısyan ıpı ır m cıu yaşama.~ " " • bir genç cheualicr olan şair Shelley'. 
dar mevkiine götürecek bir merdiven derebeyi ve şeyh ittihadının lsyanıy. şadıkları tarzdan çok farklı bir §ey 
bir köprü olmıyacak mıdır? dı. Yani mütegallibenin müşterek olduğunu anlatmak için anlan :ilkön- den, hayranlıktan ziyade çocuklara 

lnsant hislere uygun görmedikleri menfaatlerini yıkan ve halk hakkını ce başlarındaki bu gasıplar kütlesi. gösterilen ve biraz da merhameti an. 
için f~izmi beğenmiyenler olmaması. memlekete getiren rejime karşı ayak- nin ~tinden ve sevki idaresinden kur. dıran bir muhabbetle bahseder. 
nı temenni etmektedirler. Fakat bu. lanmaydı. Onlar dini devlet içinde a- tarmak gerekti. M. Maurois'nın bir!,;ok kitnbları 
günkü Fraasanın çehresinde Avrupa- la kalı kılmak ve bir vasıta olarak kul. Bugün Dersimde yapılan iş bir te. türkçcye de tercüme olundu: ·!1.Zimlcr, 
nın diğer memleketlerini daha. evvel !anılmasına devam etmek istiyenlPr. dip. hil" tr.ınkil <'!P_ğilı'Hr OcrY>cınlı clım. A4Jo 1'onburi, Disraeli'nin 1ıay5.tı, , .. s. 
kmp geçirmiş olan içtimai hastalığın di. Dcrsimliler bu hareketin, bu §ekil. letl devrinde yapılan ve birçok vatan Bay Saöri Esat da onun ılı< eserle
bUtiitriş!tt!tlcr1 apaçık b lirm1s bulun.; de te?,ahUrünün 0 7.aman dışında kal- çocuklarının hayatına. mal olan silin. rindcn biri olan (belki de ilk ~itabı) 
maktadır. Bu işaretfor tarihin çok mışlardı. Bu şartlar içersindE?ki Der- dirajlar nekadar muvaffak da olsa. les Silcnocs dtt Coloncl Bramqlc'ı 
eski devirlerinden beri teşhis edilmiş simi dolaşmış, müşahedelerimi o za.. lar netice itibariyle vatanın o saha- Cephe sohbetleri (1) adı ile dilimize 
olan ve adını "Bizantinizrn" denilen man tahrir heyetinde bulunduğum sındaki "çocuklarının hayatında bir çevirmiş. M. Maurois'nın şakacı bir 
içtima! ve siyasi frenginin çıbanları. Vakıt'ta yazmış ve Cumhuriyetin değişiklik ifade etmemek bakımından eda ih bize İngilizleri ve !skoçyalıları 
dır. memlekete getirdiği büyük iyilikleri hastalığın her zaman nüksetmesine anlatmak istiyen bu kitabını okuma. 

Sol partiler Fransaaa milli bankayı , genç nesiller daha iyi kavrasın diye mani bir tedbir olamamışlardı. Onun mıştım; bay Sabri Esat'm tercümesi
düzeltirken gösterdikleri sürat, isabet buraları ve iblitün şark mıntakamızı içindir ki, Dördüncü Umumi Müfet. ni tehalUkle açtım. o da, muharririn 
ve enerjiyi esas teşkilatı değiştirmek yeni idarenin ne halde bulduğunu gös. tişliğin hususi şartlar içersinde teŞek. öteki eserleri g-ibi lezzetle okunuyor. 
ve düzeltmek için de aynen göstermez. termek istemiştim. GördUm ki Haber kül ederek çahşmağa b~ladrğı gün. Bay Sabri Esat itina ile çalışmış; ger. 
lerse bu frengi Fransız halk cephesini k tl den itibaren açılan ve bu yılın bahan 

memleket meselelerine çok dik a e çi bazı sayıfnlarda dilimize yabancı tahtalı köye gönderir. Şu Fransız soL · ·t başında alınan yeni tedbirlerle te-
temas ederken benim 925 yılma aı 1 h afh rrelen bir ses duyuluyor, fakat bunlar cularının haline bakın! Sokatka nU. notlarımı derlitoplu olarak tekrarla. kemmül eden büyük ıs a s ası, e 

mayiş yapıp "Ha.Ik cephesinin elinden Türk medeniyet çahemalarının iyi he. çok az ve doğrusu karii yoracak, ki. 
mak suretiyle karilerini aydınlatmağa 1 t tb"k b · • Fransayı alamazsınız!,, diye bağırı. d saplanmış, olgun ölçülere a ı a aş. tabı ellnden bıraktıracak cin.sten de-
ihtimam ctmicıtir. Ben Dersimi bir e k t b rU 

yorlar da koskoca Fransamn iktidar 931 sonlarında sayın !çbakanı Şükrü lanmış bir safhası olara e a z e- ğil. Bay Hasan Ali Yilcel de kitaba 
mevkiini "ayan projelerimizi kabul et- der. bir mukaddime yazmış, Maurois'nm 
medi,, diye bırakıveriyorlar. Kayanın yanında Hakimiyeti :\Ulliye- Şu anda gecesi ile gündüzü arasın. edebi şahsiyetini anlatıyor. 

Fransada sol partilerin encamı Bi. nin yazı müdürü olarak yaptığım se- da 30 • 40 derece farkı bulunan dağ. 
d . ''ahatte gezdim ve daha etraflı gör. mal. . d Ocp1ıe sohbctwri'ni okuyun; ona 

zantinizmden kendilerini te avı edip J _ --.. __ !ar ve dereler içinde Ke ızmın a. sarfedeceğiniz vakte acımazsınız. Bu-
edememele.rine göre iyi veya kötü o. mek ve tanımak imkanını buldum. va.sının bayrag~ını taşıyan yiğit ordu. 

nun için kış gecelerini beklemeğe de lacaktır. Bize bun.dan evvelki idarelerin bırak. nun hazırladığı emniyetli bir hava i. 
Şekip GÜNDÜZ tıkları kötülükler, marazlar, bir, be§, çinde büyük kültür hareketimjz baş. hacet yok; çünkü Cephe sohbetleri bir 

makamlara 
imzasız mektup 

Vaziyeti şüheli görülen işsiz 
bir adam yakalandı 

:Resmi sekiz değildi. Millet bünyesinin deri. lanuş bulunuyor. Başvekil son seya. roman değil, her birinde ayrı şahısla. 
sinden içeri nüfuz edemiye<.'ck kadar hatinde ne yaptı, ne emirler ·verdi, ra rasgeldiğimiz küçük hikayelerden 
a.z tehlikeli, fakat tedavisi, ıslahı bir bunu tabii bilmiyorum. Yalnız Dersi. mürekkeb bir kitab; daha doğrusu 
sıranın takibini ve zamanın harcan- mi bir hafta ewel ta içinden bir kere 1n~ilizler arasında hayali b!r rcpor. 
masını icab ettiren yüzlerce işlerle daha gören sayın lnönü miltchassısla- tagc. O kitabdan sizin de tatlı tatlı 
Cumhuriyet idaresi karşılaştı. Dersim n ile birlikte bu büyük kültür hare. anlatacağınız fıkralar toplıyabilirsi
işi bunların bir tanesidir. Memleketin ketinin ilk sapanını vunnuıı ve Tunce. 
şark taraflarında, hudutlardan ol- linde KUta.hyadaki. Aydındaki \'e 
dukça. uzak, tabiat arazinin kendili. mem1eketin her tarafındaki gibi bir 
ğinden sınırladığı uf ak, fa.kat (kuru. hayatın değişmez ve sarsılmaz temeli

niz. 

Nun.:l!ah AT AÇ 
(1) Rem::i lcitabcvi, 50 1rurıış. 

bfanbul zabıtası l:iün Asaf isminde , 
§ayanı dikkat bir adamı yakalamıştır. 
Bu adamın yakalaruıına sebep §Udur: 

Uzun müddettenbcri yerli ve yaban
cı resmi makamlara saçma sapan imza· 
sız mektuplar yollanıyor, bu makamlar .. 
işgal ve iz'aç ediliyordu. 

Gün geçtikçe bu hadiselerin soğalma
sı üzerine Emniyet birinci §Ubc müdür
lliğü tahkikata el koymuş ve muhtelif 
pÖstanele:!dcn yollanmış olan bu imza
sız mektuplar üzerinde tetkikata başlan 
mış, nihayet İstanbulda işsiz dolaşan 
Asaf adında bir adamın bu işi yaptığı 
anlaşılmıJ ve Asaf yakalanmıştır. 

:Asaf evvela herşeyi inkar
1 
etmişse de 

memurların ellerindeki deliller karııısın 
da suçunu idraf etmiştir. Bu a!danun iş
siz olmasına rağmen posta parası vere
rek bu nıakamlan. rahatsız etmesinin 
sebebi araştırılmaktadır. 

üniversite hukuk fakültesi dinleyici 
taTeöelerin'den olduğunu söyliyen ve ba-

şında Üniversite kasketi bulunan Asa
fın eline geçen parayı bu işe sarfeden 
bir hasta o!duğu zannedilmektedir. 

Bir hendese meselesi 
Bir kllğıt parçıw 118tUne bir daire çiziniz. 

Şimdi bu dnircyt taatamam m118avi uzunluk 
tn 1lç münhani hat avaıtasUe dllrt muııavı ııa 
tıh parçasınn taksim ediniz. 
Eğer na.ıul yapılacağını bulursanız. mescle 

çok kolaydır. 
Bu bilmecemiz mUktıfatlıdır. Ha11cdenlerln 

cevaplan (O temmuz) tarihi.ne kadar yolla 
malan lft.zımdır. Kazananlardan iki kl§lye 
muhtelif bcdlycler vcrllecektJr. 
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nuula - ilkçağ) hayatını hala devam ni atmıştır. 
ettiren bir mıntakanın bir müstemle. 12 yıl önce Dersimin hayatını ı;ös. 
ke parçası gibi değil, cumhuriyet ir- teren kitabımdan notlarımı iktibas 
fanı, cumhuriyet terbiyesile kazanı!- ettiğiniz sütunları okuyan gene; nesil, 
ma.sı tedbirleri, yukarda bahsettiği~ Büyük ~flerimizin uğurlu elleriyle 
miz sıra ve gününü beklerken cum. büfün bu pürÜzlerin ortadan kaldın!. 
huriyet hükumeti ilk is olarak Der. mış ol.duğu "hür ve mes'ut bir yurdun 
simin muhitine yapması mutad olan sahipleri olarak çaılşırken, kurunuu. 
7.ararlan önlemeye çalıştı. Kemahı, ladan bugünün hayatına böyle bir 
Eğini, Arapgiri, Geban'ı, Pertek'i, kütlenin ne büyük bir atjm ve kud
Çarsancağı bu tecavüzlerin devamın- retle geçirilmiıı olduklarım hayretle 
dan korudu. ve ebedi minnetle anacaklar ve ati 

O muhitte vazife alan idare mc- için çalışırlarken bu Dersim menkı. 
murlarr Dersimli ağaları iz'ana ve dii. besinden bUyUk bir hız alacaklardır. 
şünmeye davet eder yollu teşvikler r 
yaparak kendilerini ''TENVİR" e uğ. , 8 VZ I h 
raştıl:ır ve cumhuriyet devletinin er. Bundan bir mUddet evvel D. N. B 
geç yurdun bu parçasında bütün kud- Ajansı hakkında yaptrğrnuz neşriyawı 
reti ile vatandaşlık hak ve vazifeleri- bu ajans için ''Casus,1 icei:mesi kuiiam1-
ni tesis edeceğini anlattılar. Fakat mıştı . Bir zühul ve yanlış kanaat oldu · 
karanlıklar kersinde, Seyit ve reis ğu anlasrlan bu )telimcnin yerin.ele oi . 
yumruğu altında yaşıyan bir muhiti madıgıru lıurada tavzihi lüzumlu göriL l 
uyandırmak kolay mıdır?, yoruz. 

Stalin 
Kutuptan dönen 

tayyarecllerl 
l\arşıladı 

Mo:ıkcva, 26 (A.A.) - Şimal kutbu 
&cferi:ıe çıkan ve Arkangclden avdet e
den dört tayyare mutantan bir tekilde 
karşılanmışlardır. _ 

Karşılayıcılar arasınfda Stalin, Molo
tof, Katinin, Litvinof, Voroşilof, Egorof 
vesair zevat bulunmaktaydı. 

Profeşi:ir Şmit ile arkal::laşlarmın gelişi 
büyük tezahürata vesile olmuştur. Pro
fesör, kutba hakim olmakla hava rapor
ları tanzim etmek imkanı hasıl olduğu
nu söyiemiş ve Ivfoskvvu - Vaneouvc:
hava seferinden sonra Amerika ile: Sov
yetler birliği arasında bir hava hattı te· 
sis etmenin mümkün olduğunu teyit et
miştir. 



MnBUü k~me şam~nycınıOU~{b!lllilB <dl(Q)ğırlUlaao 

alatasaray - Fener 
Yarın Şeref stadında karşılaşıyorlar 

Güneş • Beşiktaş maçı da aynı sahada yapılacak 
Pazar günü Şeref stadında çok şiklikler yapılacağını düşünecek o· 

mühim ve heyecanlı futbol maçları· GALAT.ASARA Y - FENER lursak hu müşkülat büsbütün art-

na şahit olacağız. mış olur. 
Milli kümenin birinci, ikinci, Ü· Türk spor tarihinin her sayıfa· Zira bu değişikliklerin ne derec:e 

çüncü ve dördüncülüğünü araların· sında ezeli rakip olarak önümüze isabetli olacağı ancak maçta anlaşt· 
da payla§acak olan Türkiyenin en çıkan .bu takımları yarın da ilk defa lacaktır. 
kuvvetli dört takımı Galata!'laray, olarak T" k' ampı·yonlug~unu ur ıye ş 

F enerbahçe, Beşiktaş ve Güneş payla~ırken seyredeceğiz. 
klüpleri lzmir ve Ankara takımlariy. 
le bütün maçlarını yapmış oldukla· Galatasaray takımı şimdiye ka· 

b d k l dar müteaddı't defalar Türkiye şanı· 
rmdan artık un an sonra oz arını 
kendi aralarında paylaşacaklardır. piyonluğu fırsatını elden kaçırmı' 

Milll küme maçlarının bidaye- ve bu yolda çok büyük talisizliklere
tinde büyük bir azimle . muvaffakı- maruz kalmıştır. Sarı kırmızılıların 
yetten muvaffakıyete koşarak şam- son Ankaragücü maçını kaybetme· 

• • .bh"' .. 
Bc§"t:z1tf sene cvvcı ~fa.saray • FetUJT'bcıhçc ismi geçince akla gclc1117'.-i 

futbolcil 
ZEKi 1)6 

piyonluğun rakipsiz namzedi vazi· 
yetini almış olan Galatasaray takımı 
nm Ankaragücü önündeki umulmaz 
mağlubiyetini ikinciliğe mahkum ve 
ümitsiz görünen Fenerbahçelilere 
yeni bir hız ve neşe, Beşiktaş, Güneş 
klüplerine de taze ümitler verdiği 
için üç haf ta devam edecek olan bu 
maçların dedikodusu lstanbul futbol 
aleminde çalkanıp durmaktadır. 

Milli küme maçları malum ol· 
(iuğu üzere memleketimizde ilk de
fa yapılmaktadır. Ümidin fevkinde 
bir alaka uyandıran bu müsabakala
nn şampiyonluğunu çok başka bir 
hususiyet arzettiğinden klüpler ara· 
smda ötedenlJeri mevcut olan reka
bet son haftalarda biisbütün alev
lenmiş bulunmaktadır. 

fener, Galatasaray, Beşiktaş gi
bi şöhretleri çok eski ve taraftarlan 
fazla olan takımlar arasında henüz 
yer almış olmasına rağmen muvaf· 
fakıyetli adımlar atan Güneş takı
mının müsabakaları bile hayli heye 
canlı olmaktadır. 

Efkan umumiyede bu kadar bü
yük bir alaka uyandırmış olan bı1 
maçlann ehemmiyetini tebarüz ettir 
dikten sonra takımların galibiyet 
§anslannı tetkik edeceğiz. 

' NiHAD 

lerinde bu talisizliğin ne kadar mü
him bir rol oynadığını düşünecek o· 
lursak Galatasarayın yarın Fener
bahce takımı ile bareher taliin aksi 
tesadüflerini de yenmesi lazım gel· 
diğini kabul etmemiz ic~p e~er. 

Me,·sim başındanherı aynı takım 
la oynıya oynıya çok güzel bir berrı
berlik elde etmiş olan Galatasaray 
oyuncularmın yarınki maça Fener
bahçelilerden Jaha ~~iveni.lir _bir va
ziyette cıkacakları şuphesızdır. 

Milli küme maçlarında gol çı· 
karma rekorunu yapmış olan San 
kırmızı formalı muhacimler bilhassa 
zevkle seyredilecek kadar güzel 0 y. 
namaktadırlar. 

Avni - Lutfi. Reşat - dan mü 
rekkep olan son müdafaa hattı rakip 
muhacimlere kolay fırsat bırakmı
yan elemanlardan müteşekkildir. 
Muavin hattını takımın en hafif ta· 
rafı olarak gösterebiliriz. 

F enerbahçede ise vaziyet aksi
dir. Hücum hattı zayıf, muavin 
hattı kuvvetli ... 

Binaenaleyh Fenerin galibiyeti 
muhacim hattının güzel oynamasına 
Garatasarayın galebesi de muavin 
hattının nıu,·affakıyetine bağlıdır. 
Galatasaraylılar hu ciheti takdir et
tiklerinden E.şfr:.\:.' ı Fikret tehlikesin\ 
bertaraf etmek için muavin hattına 
almağı di.işiinüyorlarmış.. Giindü
zün hücum hattında Eşfak kadar iş 
göreceği kabul edilebilirse fena bir 
fikir değil. 

Fener hücum hattının muvaffa· 
kıyeti ise bu hatta mu\"affak olamı· 
van Ali Rızanın (hilafı mutat) gü
~el oynamaı;ına bağlıdır. 

Sarı lacivertliler rakiplerinden 
bir puvan geride oldukları cihetle 
şampiyonluğu alabilmek için bu ma· 
çı kazanmak mecburiyetindeclirler. 
Ve bu zarureti biitün oyuncuların 
duymuş olması lazımdır. 

BEŞiKTAŞ - GÜNEŞ 

Bu maçın neticesini şampiyon· 
luk üzerinde F enerbahçe - Galata· 
saray maçı kadar mühim saymamak 
icap eder. Gatasarayla Fenerin beş 
ve altı puvan kaybetmiş olmalarına 
mukabil Beşiktaşla Güneş sekiz, on ' 
puvan elden kaçırmışlardır. 

· Bu müsabakanın ehemmiyetini 
daha ziyade İstanbul şampiyonasın· 
da o:\nıyacağı rolde aramak lazım 
gelir. Beşiktaı Güneşe yenilir'le 
şampiyonluğu Fener - Gatasaray 
maçı galibiyle paylaşacak, Güneş 
yenerse mevkiini büsbütün sağlam· 
lamış olacaktır. 

Güneşliler Rasihi tekrar takım
larına almış olduklarından Beşiktaş 
müdafaasının vazifesi bir hayli ağır
laşmıştır. 

Filvaki ümit verici bir halde bu
lunmamasına rağmen siyah beya'Z 
takım umulmaz maçları muvaffakı
yetle atlatmaktadır. Çe çok muhte
meldir ki Güneşin bütün avantajları 
na rağmen Beıiktaşlılar hu fırtınayı 
da tehlikesizce savuşturacaklardır. 

Yalnız siyah beyazlıların Meh
met Ali - Faruk, Em:er. Feyzi, Hü
seyin, f uat - Rıdvan, Hakkı, Nazmı, 
Şeref, Eşref şeklinde yapacaklarını 
duyduğumuz takımlarının ne dere
ce muvaffak olacağını kestirmek 
çok müşkül olduğundan kati bir mii. 
taleada bulunmamağı tercih ettik. 

Son olarak dört klübümüzden 
temiz ve erkekçe oyunlar bekler, g<l· 
lebenin buna hak kazanan taraflarda 
kalmasını dileriz. 

Osman KAVRAK 

Bradok .: Joe Luis· 
Maçının ilk fotoğrafa 

Aylarrl<ınbcri 'IJiitiiıı düııya sporcuları nm hcycoanıa t>eklcdiklcri Coo Lıd:: 
Brad.o'k nıaçrnm nihayet gcçcıı lıa/ta Anwrikada yapılmı§ oldrığunıı ve lm 
mii.saba1;ncia. zıenci boksörli.n roh.-ibin i sekizinci rauntta devirdiğini ya...-rııış. 

tık. 
Bu sabah gelen Avrupa ga::etclcrinde gördilğüm iiz,· bu 111iilıim maçın en 
c1Lemnıiyctli anı olan Braclokwı naka ut oiu .. ~ıom tcsbit eden ve radyofotoğ
ro/i i le Amcril.adan A vrnpada naklcd ilen resmi neşrcdiyonız. 

Bisiklet 
şampiyonluğu 
3 ve 4 temmuzda 

Ankarada yapılacak 
Bisiklet federasyonu, bütün mm 

takala.rda iki üç aydanheri yapıl· 
mak!a olan seri yarışlarının birinci 
ve ikinciliğini kazanmış olanlarla, 
Ti.irk milli bisiklet takımı azasından 
lzmirden Kazım, Kocaelinden Or
han, Ankara.dan Eyüp ve Talatın 
da iştirak ettirileceği bir şampiyon· 
luk koşusu tertip etmiştir. 

Bu müsabaka üç ve dört tem· 
muzda Ankara.da olacak ilk güni.1 
sürat, ikinci günü de mukavemet 
yarışları yapılacaktır. 

HABER kupası 
Maı;lara bu hafta da 

Uç sahada devam 
ediliyor 

Gazetemizin kupa maçları yarın 
da Bakırköy istiklal, Bozkurt ve Ra· 
mi stadlarında gayri federe 1klüplcr 
arasında yapılacaktır. 

Bakırköy İstiklal sahası: Sah:ı 
komiseri Mehmet Sırrı. 

Saat 15, 15 Bakırköy - Aksa· 
ray B takımları. 

Saat 17 Bakırköy - Aksaray 
A takımları. 

Bozkurt sahası: Saha komiseri 
Avni. 

Saat 1 5, 1 5 Bozkurt - Karayd 
B taknnları. 

Saat l 7 Bozkurt - Karayel A 
takımları. 

Rami sahası: Saha komiseri F d· 

ik Uğur. 
Saat 16 Rami - Yıldız B ta

kıtnları. 
· Saat 17,45 Rami -Yıldız A t::ı.· 

kımlan. 

Demlrsporun 
kongresi 

Demirspor kurma heyeti bt·~iin 
saat 17.30 da Eminönü Halke\' İ 
konferans salonunda bir toplantı 
yap:ırak devlet Demiryoları ve spor 
kuluplerinde cari olan nizamna· 
meyi ve aşağıda yazılan idare heyeti 

ni gizli reyle itihap ederek şimdilik 
futbol ve güreş şubelerinde çalışmfl· 
yı ileride bu faaliyet, diğer spor 
şubeleri üzerinde de teşmil ctrne~i 
kararlaştırmıştır. 

Büyük Önderimiz Atatürke, 
Başvekil ismet lnönü, ve Nnfm b.,. 
kanımız Ali Çetinkayaya, devlet de
miryoları ve limnnları umumi mÜ· 

d\iri.i Ali Rrza Erem'e tazim tclgrnf· 
ları çekinmesine karar vererek d:ı· 
ğılmıştır. 

iDARE HEYETl: 
Fahri başkan - Cevat :Serter 

Başkan - Salahattin Kızıltaş 
\kinci başkan - Nuri lsman 
U. Katip - Rifat Yamanlı 
U. Kaptan - Necip Sahin 
Muhasip - Sabri Sili~an 
Veznedar -Yusuf Bahadir 
Hesap müfettio:;i - Nuri Benli 
i.\zn - Dr. Na~ım Osman, Ali "- Gfirc§tcfı ılcrlıal rn:gcçmcZS<in, 

bacağını 7-mvınmt., 

Galatasaraylıların da ellerindeki 
bir puvanlık avantajı kaçırmamak 
hususunda cok titiz davranacakları 
şi.iphesiz olduğundan 7.aferin hangi 
tarafta kalacağını tahmin çok mi.i~- Dört b<t~ takımımızın dört baş oyuncusu Y edck aza - Veli Çapanoğlu, Re· 

şat Eruz. "-Kır lJc! Benim ayafj1nı değil ki!,, küldür. Hele takımlarda bazı deği- Ilaşinı Fikret R<ısilı, Hakkı 

.. 



'---B_lli~y_o~r_m_u_s_u_n_uz_? _ __.I 1 ••n l'ıkralar 

DDnyanın Yanına kolayca 
llk mektubu girilen mOdDr 
Dünyanın en eski mektu· - Lutf~ müdiıran OJa· 

bu, eivri bir ıeyle bir takım m nerededir aôylet misiniz) 
ipretler oyulmut balçıktan - Çok kolay.. Önünüz· 
kücük bir levhadır. Bu lev· deki koridorlan takip ediniz, 
hayı Keldanilerin Ur ıehrin· kaW?'JD. '"girmek yasaktır,, 
ele buldular. Mektubun yı'ne yaZılibir levha g~k. Ora

dan ıl'ir*"•l'UdlİY biraz ileride 
balçıktan yapılınıt kutu gibi •-r--~ 
bir de zarfı vardır. '"gimıek btiyen memnu-

'.........,ı.__ be dur,, levhama rutgelecek· 

=usv.....,1:- a~bilpılri· ainiz. Bundan biraz daha .. 
-~h---1---L.:e: ~·Su unuz.. yazıamı a~ 
,.~& ~,.oeuu- ......_ • lıte müdürü o--

mit]erdir. Bunlann söyledik- ._ ·--
) k Bab'ld ela bulabilireiniz !... 
erie söre me tup ı e 

ilk aüılle olan Larz zaınanm Ne cesaretle 'l 
da yazılmqtır; demek ki bun Bir gemici hemen demir 
C!an 7000 sene evvel.. alıp kalkmak üzere olan yel-

Yazılar Annini adlı bir kenliıine yetipnek için ıo· 
aMlamm tarlasını Simti - Ha kakta sevinçle koıup duru-
aclJı bir adama sattığım söy- yordu. Yolculardan birisi 
lemektedir. onu durdurarak sevincinin 

JUlncıhk sebebini sordu: 
- Denizde yeni bir sefe. 

l~izde (Mark Tuvain) re çıkıyorum. Bu benim ka-
adnu ifitenler belki de yok· zancım, ekmek paramdır. Al 
bir. Bu adam Amerikanın lah veı:ecle yolculuk iyi geç· 
en mqhur mizah muharrir· 
lerdendir. ae 

1 
•• 
- Size bir 9ey soracağım 

O günlerde henüz yazı Babanız nerede öldü) 
yazmağa bqlamq olan mu- - Denizde t Müthif bir 
harrir, Miauri vilayetinin kü. fırtınada gemisile battı i nafi 
çük bir tehrinde bir vilayet bile bulunmadı .. 
aazeteai çıkarıyordu. lçkilli - Dedeniz! 
ve olur olmaz zırva ıeylere - O da bir fırtınada kay· 
inanan abonelerinden biri bolup gitti r 
gazetesinin katlan araamda _ Peki öyle iae be mü· 
bir örümceğin einmit oldu- barek ack-n, sen ne ceaa· 

~iu~n~u~g:ölrünl!:ce~.e~~. = ~ ~ çıbyomm) 
~ e arasında teY ltflljbıı: ~ .... .......,._ 
örümceğin çıkm11 olınumm de öldü) 
uğur mu yoba uğursuzluk _ Ya~jmda. 
mu ifade edeceğini sorar. _Büyük babanız) 

Mark T uvain de ertesi gü- _ O da yatağında; batlta 
nü gazetede ıöyle bir cevap nerede ölebilirdi ki) 
verir: - Peki a bayım! Kartr 

Gateznized bir örümcek ruzda bu kadar acı mi1al du-
hulmak ne iyi, ne de kötü- rurken aiz nasıl olur da her 
dür. Bu hayancık ·gazetede gece yatağınızda uyuyabili· 
hiç füphesiz hangi tacirlerin yoraunuz} 
ilin vermediklerini aramak~ A .X. k 1 O 
ta idi. Çünkü gidip o tacirin l'zın pe m ' 
dükkan kapıama ağını gere- - Ağzın pek mi) Sır tu• 
cek ve hiç rahatsız edilmek· tabilir misin) 

- Elbette! sizin yaf&yacaktı . ., 
Ertesi hafta gazetenin ilin - Öyle ise on liraya deh· 

kısmı üç dört misline çıktı. tetli ihtiyacun var. 

Mezarda bir den 
Bu hikaye yalnız geçmife 

ait değildir; bugün ve yann 
ela gerçek olarak kalmakta
dır. 

Aaurya ve l<şldenin mer 
hur kraliçesi Semiramiain 
kendine bir mezar yaptırdı
ğım ve bu mezarın kapısına 
§Öyle bir yazı yazdırmıı ol· 
duğunu anlatırlar: 

"'Prena; eier paraya ihti· 
yacm varsa bu mezan aç ve 
istediğin kadar al!.,. 

İran Hakanı Büyük Dara 
Gildanileri yenip de Babil 

rum. 
- Bir cep- aynası mı> 
- Hayır yüzüme baka-

aljıın. Bir yüz ~ı İlti· 
yorum. 

~ ~ ~ 
- Evladım küçük brde

tin kaç yqmda) 
- Üç sene eonra ikimiz· 

\le aynı yqta olacaiız bay 
amca! 

de yerleıince, mqhur hazi· 
neyi ele geçirmek için Se
miramisin mczannı altüst et
tirmekten çekinmedi. Fakat 
mezarda üstü yazılı çamur 
bir levhadan ba§ka bir feY 
çıkmadı. Locanın üatüncle 
§U cümle okunuyordu: 

Define ararken ... 

.. Eğer ahlaksız ve tama. 
kar bir adam olmasaydın ge· 
lip de ölüleri rahatsız etmer 
elin! .. 

HABER 
ÇOCUK SAYF ASJ 
Bilmec~ Arı,,.,.. 
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- Yazısız blkAye -

Hikaye 

AGLAMIŞ! •• 
Ai1amlf, altı yaımda bir Oyuncak camekanların• 

erkek çocuktu. Annesiyle dan kocaman bir otomobil 
babası, bata çıkamadıkları aldı. Makinesini kurarak kile 
için kendisine yüz vermiıler, rin geniı boşluklarında kot• 
dehıetli ıımartmı~l.ardı .. Z~- turmak istedi. Ancak 0yuıı• 
vallılar ne yapabılırlerdi .. kı} cağın makinesini bile kur• 
Çocuk yoktan yere aglar, mak için bir bilgi bir tecrübe 
hep ağl~r~. lıt~ bunun için lazımdı, halbuki Ağlamıt 
de kenclisıne aglamıt adım bu cins oyuncaklan hiç eline 
takmıılardı. - Benim biricik sevgili almamııtı anahtanndan 

Niçin ağlar} Ne bileyim yavrumu öldürmek mi isti· k d ' b .. 
be } A "l · t 1 B iki d "l yorsunuz} ur u, tam yere ırakacagı 

n . g ar ':.' e ~ e 0 • Kar ıl sırada makinenin zembereği 
memıı ve sag oldugunu ken- 1 ıiını verir; aktar bo-ndı h I d" k 
d. · · · · k "l k · · Alı' dayı bu ·· J h' ld :r- ve rz a onen oca• ı seaını ıııtere ag ama ıçın ıoz ere ıç a ı- man tek 1 ki .. 
ağlıyordu!... rıı etmez: ki er e er• çkockugun 

N tuh f b. kt b'l - Ben mi onu öldu"recek parma annı sıyırara anat e a ır çocu u ı - tı. Canı ela tı 
seniz 1 Bütün komıular ar- miıim i' Allah esirgesin .. Eli- . eli y~nml§ · • 
tık el'aman demiılerdi. Yere mi bile dokundurmam. Onu Şım aglaaa da sebebi 
mi düıtü} Hemen ağlar. Kar azdıran sizsiniz. Hele bana vardı. Hem canı yanıyor 
nı mı aç} durriıadan basar gönderin! hem de kam Uıyordu. Bir 
yaygarayı. Be mübarek ço- - Ne demek İltiyorsu- ~eneme r8P8YDJl dedi. ilk 
cuk, böyle zırlıyacağma, di- nüz) Ben evladmıi aevmiyor once hafiften aonra ela eaini 
lini kullanıp laf etsene 1.. muyum) perde perde yübe1terek ba· 

Susadı mı; bir ıey mi is· - Sevmez olur musunuz ğırmağa bqlada. Aldırq eden 
tiyor; soyunup entarisini IT"i hiç} SeviyorsunU% hem de olmadığııu görünce su11na· 
giyecek; yoksa ppkaamı mı liizumundan pek fazla sevi· ğa meebur kaldı. Cebinden 
alacak, gelsin avaz avaz ha- yorsunuz. İtin uıl kötülüğü mendilini çıkararak parmak· 
ğırmakl... Yataktan kalkm- de bunda yal... larmı bağladı. Çocuju gÖ• 
ca ağlar; yatağa girerker * • • zünden kaçmlUdnakta olan 
gene haykırır! Ali daymm dükkanı bir aktar AH dayı bütün bu ifle-

Ne yazık ki bu kötü hu· çocuğu eğlendirecek bin bir re kıa im arilluYoıdu. 
yun bqlıca sebebi annesidir. türlü teYle doludur. Zaten AiJaınit, c:aD acısından 
Çünkü evladına klll'fı zayıf· Ailamıt bu düWnm önün- bir müddet köteye ıinerek 
lık de:ecesin~~ bir sevgi va!- den geçerken hep durur içe- dinlendi. Sonra ayap kalka· 
dır. ~glu sesını çıkarıp ela ag. riye uzun uzadiya bakardı. r~k çevresine bir göz attı. 
larnaga baıladı mı hemen a- Hele annesine Ali dayının eglenecek bir oyun anyon:lu. 
tılır: . söylediklerini ititince bir Ne yapmalı i' .. Oh r iyi bir 

- Oh benım ton ton ku· gün gidip dükkanda oyna- düıünce ! lıte bir kangal ip 
zUC\lğum; eana 8f~ neler mağı aklına koydu. Dükki· duvarlardaki k•nı~lı . 'le. 

-..ı..-.,;...-u....._lıi.'"' ı.._ _ _ ::L.: ~·-ıctk na .. ııl..iMl.nel.. t .. i ... evi ... du!!n lı .. 1 ~~ l c;.\.VJI 
- A1111 IQI -~ - aı.- ro -• ...,..ı. -· __ ~·- .~: .. 
mele~min. cı:a'!m'.~~.b? nem«~ )Apmadığmı ul~cak olur. Dedi~nı yap. 

Diye bın bır turlu tımar- bırakmadı. Annesi bile onun tı; ıpin üstüne kuruldu ve 
tı~.sözle~ söyler; tabiidir ki ~ruzluğuna clayanamıya • bir .. iki .. Üç! Keyifli keyifli 
hızım aglamıı ela. bun~ra aallanmağa bqladı. fakat bu 
kartılık vermekte hiç ~eçın- - Haydi delol mende. keyif pek uzun ıürmedi. Çi· 
mez. Açar kocaman agzmı, bur çocuk; son aicliıin ol- vi yerinden ~ladıir 'b' b' 
kötü ve akortsuz sesiyle her. sun! demekten kendini ala· zim A.:.1-- _. .. t"gı .~tteı• 
k ' 1- 1 k ı 1 dı ~IGUUf - ~ US U gU • 
esın KU a zar annı pat 8· ma ' dek di"-t:~ GaJ'L- k 

tır. Bunun üzerine zavallı Ağlar.1qa ela gün doğmu, k yke -w·--·1 IDB uy• 
annesi, onu kucağına otur- tu. Son hızla evden çıktı k~. skadrnu &a!d&_.~li~tı: __çün-
tur: Pif!11İf kelle gibi smtarak, u 0 ar •1 aet asmlar 

- Haydi benim gülüm. kendisini }\iç de ~kleme- du__yuyordu. Tuhaf değil mi) 
haydi benim elmasım, dereli: mekte olan Ali daymm dük- ~glamıt gık bile deoıedi. Ye. 
ni anneciğine söyle baka· kanına girdi. nnden . .kıp~amryacak 
ymı: Şeker mi iıtiyorsun) - Ne istiyorsun evlit) kadar ~tl<ln bir .halde olma-
Sana .çikolata mı vereyim') - Annem burada gi:izel ama raanıen aeaı çıkmıyor. 
P .. ta mı özledin) Kremli vakitler geçireceİimi ,eöyled\ du. 
bisküvi yer misin) de onun için geldim. Kendi- ~n lMi•ün yaptılda· 

Fakat elc,aeriya ağlamıım sinin ifi var, uafl gitti bu- nnı gözden kaçırtmyan Ali 
iatedikleri bunlar değildir. tün gün eve dönmiyecek. dayı. üzünt:ilü bir heyecanla 
Ne istediğini asaba kendi de Ben de size arkaclqlık etme- kilere kottu Ailanuttn aya-
biliyor mu) Annesinin yu. ğe geldim. ia kallunaaıaa yatdım etti 
mupk ve tatlı sözleri onu - iyi ettin ele ıeldik kü· ve: 
büebütün fıtkırtıt. Hele sus. çükl Haydi gir de İlteffiiin - Oilum niçin. baiıra· 
ruktan aonra kendisine veri· gibi oynat... rak ağbumyoraun) 
len kucak dolusu ıeyleri gö· Ağlamıt dilWna girdi. diye tordu. 
rünce, bir daha sefere daha Burada neler yoktu ~lerl Ailamlf ne cevap verdi 
çok mJamaia iyiden iyiye Camekanlarda türlü türlü biliyor muaunuz) 
katar verir.. oyuncaklar: duvarlara uıh -Namnı çekecek kimse 

Ailamıtm komtusu olan Karagöz. Hacıyvadm kağat- yok ki ağlıyaymı t Değil ba1o 
aktar Ali elayı, annesini böy. tan yapılmıt heykelleri, raf· imnak çatluam bile ltulak 
le tatlı söylerken ifittikçe 0 • larda kaynana zınltdan, E- aamıyacajmm bildifim için 
muzlarmı silker, ca1' ıılmıtı11 yüp oyuncaklarl, kJvanoz botu botuna nefee tüketme-
m naeıl gidereceğini bilmez. kavanoz akide tekeri ve ea· elim l 

Aiuıra bu zavallı anneye ire .. DüWnm arka t.arafm-
aokakta rastgeldikçe: da çok ıenif ve eerin kiler 

- Komşum, siz küçük gibi bir yer vardı. Ali dayı 
lamıım ahliJunı büsbütün fıçılı, damacanalı ve ıiteli 

bozuyoraunu~ Bir gün ai. içkiye dair ne v.uaa buraya 
nırleri bozuk olduğu zaman, koyuyordu. AiJeDUf için de 
onu bana gönderin de bakın oynayacak, eilenecek yer 

ine uslu bir çocuk yapanmı.. buran idi. 

BULMACA 
Büyük bir mürabbam içim 

ufki ve ;akuU ~ede 49 ıtiıe 
ayırum. BiriDci ıtssdeki rakam 
7 7, ortaya rutkyan rakam da 
7 77 olacak ve pkult "' 
kötelerden k" ioplanmca ra-
kamlann y 7777 ~kacak • 
ur. Bu malitmata day~ .ıg 

pdeki ralramlan bulup yerli 
yerine koyunua ve bile ı&nde • 
rinil. 

Doiru halledenler.den birinci. 
re bir elektrik feneri, Udnciye blr 
life lariıtal losyon, üçUncUye ik 
!iıe esanı ve iki.Yiiz okuyucu • 
muza muhtelif hediyeler verece • 
ili 4 
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!i~-~f!!: 
ŞciförOeır, 

vatman Dar 
ve pDyadeBeır 

Ey dostlanm 1 Ahbaplarım 1 Sene· 
]erce t.ıtvsiye ederim: Mutlaka .§~- ı 
förlük ôğreniniz .• Ama diyeceksınrz. 
ki: "Sen bu sanati biliyor musun ;ı :· 
Hayır! ... öyleyse niçin tavsiye eclı · 
yorsun ;ı ... Çünkü şoförlük, insanda 
büyük büyük bir takım h~ssa~r h~· 
sıl ediyOI'. Ferdi adeta hır mut.eka· ı / 
mil §ah.siyet haline getiriyo!. ' 

Dikat sabır, sükunet, soguk kan
lılık, hiç bir şeye kızmamak, .ilaiı 
gibi meziyetler, şoförlük saY,Csırvle 
nemalanır .. • • • 

Arabanın içinde bir nıü~eri ıııı · 
fatiy]e otururken önüme 

1
oa.karun. 

Fırt! .. köşeden bir yuıınurcak çı· 
kar ... 

-Aman! Aman! Aıtnanl. diye 
he1ecanımdan, heyecann ndıın küçük 
dilimi yutacak gibi olururo .. - ezile· 
cek yahu ... 

Şoför frene basar, yahut direk· 
siyonu müthi~ surette. -çevirir. Ka.za 
atlatılır ... 

Düşünürüm ki: '"Ah ... Ne sahtr· 
h maşallah ... Ben oaun yerinde ol
sam mutlaka otorrı0bilden iner, şu 
yumurcağı adamr~ıllı pataklarım ..... 

Fakat o, - er.1kilerin bir tabiri ü
zerine • sekinet ve sükunetle cevap 
veriyor: 

- Giinde kaç tanesine rastlıyo· 
ruz. Bu gibi hadiselerin, bay ... Eğer 
önümüze çıkanların hepsini patakla
mağa kalksak !al<~kacı kesilmemiz 
lazım gelirdi.. Daha doğrusu, şipşak 
kanun hemen ensemizden kayalardi. 
f§te bakı~ .• 

Kornasını boyuna çalıyor. Onü· 
müzde bir adam, hiç oralı olmıyarak, 
ilerliyor .•• 

Ayni hal vatmanların da başın
dadır: Yalnız kendi hatalarından do. 
layı değil, ba§kalarının yanlışı yü
zünden de kaza çıkarmamak için 
ötler1 patlar; boyuna çabalarlar ... 

:(. :/o ~· 

Bir takım belediye nizamları 
var. Bunlara yalnız şoförler ve vat
manlar mı riayete mecburdurlar? ... 
Piyadelerin üzerinde hiç bir mükel
lefiyet yok mudur?... Bana kalırsa 
"kaza çıkınca ezileceklerine göre, 
müeyyide kendiliğinden mevcut!., 
demek doğru değildir. 

Kaza çıkmaması için dikkat v~ 
nizama riayet mükelefiyetini yalnıı. 

" ıvesaiti sevkedenleri değil, iki ayakla 
yürüyenlerin de üzerine yüklemeli
dir. 

Piyadenin usulsüz hareket et· 
mesi yi.izünden bir kaza olacaktı da 
mesela. §of ör, buna mani oldu, değil 
mi? Bu takdirde hemen bir zabıt tu· 
tutmalı, bir lira mı olur, elli kurus 
mu olur, bu arada yolcudan bir cez~ 
kesilmelidir. 

Böylelikle: 
1 - Halkımız da Clikkate alışır, 

yürümesini öğrenir, kazaların adedi 
azalır. 

2 - Kesilen cezalardan kazalara 
mani olan şoförlere, vatmanlara da 
hisse ayrılırsa, udamcağızlar bir gün 
elinde olmadan kaza çıkardıkları ve 
nakdi ceza vermeğe mahkum edil. 
dikleri vakit hakl~miyet dairesinde 
bir İ§ yapılmı§ olur! 

(Va-Nu) 

Bir esrartekkesi 
Tahtakalede meyd8 • 

na çıkarılarak basıldı 
Tahtakalede bir "esrar tekkesi,, ba

sılmıştır. Bu "tekke .. yi Haydar isminde 
bir esrarcı İ§letiyordu. Memurlar bura
ya tebdili kıyafet edere]ç_ girtnişler, on 
kişiyi esrar çekerken yakalamışlardır. 
Kırk gram kadar esrar, iiç tane esrar 
çekmeye mahsus kabak bulunmuştur. 

Bundan başka Tophanede ide bir ero
in satıcısı bulunmuıtur. Tophanede çık 
maz sokakta Arap Mehmedin evine bir 
memur kiracı olarak yerleşmiş, Arap 
'\tehmedi bir müddet kontrol etmiıtlr. 
Arap Mehmet evvelki gün gene birkaç 
!:i§iye erofn satarken memurlar tarafın
dan tutulmuş. hu arada Arap Mehmet 
kendisini tutan memurların ellerini ısır· 
mış. bir hayli boğuımu§tur. ' 

- - . ... 
• 

• t t . 
C<ılllrhöyiiıı gii~cl <>rrlıilleriı11lc11 biı· g öriüıiiş ... 

lstanbul konuşuyor ! <Ba ku köy : 2 ) 

Bakırköylüler nasıl eğlenirler 
Mehtaph gecelerde Bak ı r köy sahillerinin 

güzelliğine doyum olmaz 
Vazan: Haberci 

•• . 
' ... .... .. ... 

' .. 
8aktrlroyihıde gcz~c çıkmt§ genç lxıyanW.rdan bir gr11p 
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.................. .._ ________________ __ 
CUMHURIYET'te: 

Türkiye - Irak 
Herhangi fikir ve maksatla olursa. 

olsun sulha layık olduğu kıymeti ver. 
miyerek harbi kolaylıkla ve hafiflikle 
tcrvice mütemayil olan ~ahıslar ve 
heyetler modern insanlık telakkisinde 
barbarlık deninin vahşilerinden daha 
vahşi. daha canavar mahluklar ve çe
telerdir. 

Türkiye ile Irak Hlakal Yakın ve 
Orta şarkta sulha muhabbetle biz.met 
le ittifak etm"ş iki komşu devlet ol. 
mak haysiyeti!e de açık ve ideal bir si. 
y~tte birleşmişlerdir. Sulhu sevmek 
ve onu ayakta tutmak için k8.fi dere. 
cede ku\'\'clli olmağa ihtiyaç vardır. 

Her iki komşu ve kardeş devlet bu ha
kikati de pek iyi kavramışlardır. Bu 
şartlar için~c !rakın istiklaline kema .. 
lile sahih bir devlet olarak dahili ida. 
resine<" alabildiğine inkişaf etmesi el
bette Türkiyeyi ancak memnun kılan 
çok mes'ut bir va~yet olur. 

Vekillerimizin Bağdadı ziyaretleri 
münw;cbetile bir daha tecelli eden bu 
hakikatleri tebarüz ettirirken komşu 
ve kardeş memleketi Türk kalblerinin 
bUtün heyecmıile bir daha selamla. 
makla bahtiyarız. 

(}'1m1ls Nadi) 
KURUN' da: 

Tahtadan para 
Amerikada Blain şehri belediyesi 

uğradığı mali zorluklara çare olmak 
üzere hükumetin müsaadesi ile tahta. 
dan para yapmış, bu suretle yaptığı 
150.000 dolarlık parayı mecburi ola. 
rak tedavüle çıkarmış. Bir müddet 
sonra bütçe muvazenesi hasıl oluncn 
belediye idaresi tahta paraları hakiki 
dolarla değiştirmek istemi5. Fakat pi
yasaya çıkarılan 150.000 dolardan yal. 
mz 501000 i getirilmiş ve değiştiril. 
miş. Geriye kalan 100,000 dolarlık 

tahta paraların nerede kaldığını anla
mak için tahkikata girişilmiş ~·c anla.. 
şılmış ki yüz bin dolar kıymetinde 
olan tahta pnrala.l' her cins meskukiıt. 
tan nümune toplıyan meraklı dünva 
kolleksiyoncuları tarafından altın n;u.. 
kabili olarak satınahnmış imiş: 

Dilimizde me~hur bir tabir \'ardır. 
Hayat sanatında mahir olan ve her
hangi bir sahada olursa olsun geç:n. 
mc yolunu bulan adamlar için: ''Pora. 
yı t~tan çıkarır,, deriz. Amerikalı 
Binin belediyesinin bu muvaffakıycti 
de şunu ispat ediyor ki, idare sana
tında mah'r olanlar icab edince para. 
)1 tahtadan da çıkarıyor! ' 

(llasaıı Kıw1r.ayı) 

UT .. US' ta 
Bir dUkkAn karfıaında 
Bu diikkan uzun müddet vazifesini 

amdı: pencerclerjııin camalrmı kağıd. 

lıyarnk yazıhaoclik etti: satııı mağa. 
Z'l.Sına döndü ... birkaç zaman boş kal
dı ve nihayet hiçbir iş tutamıyacağr. 
nı anlayınca, kahveliktc karar kıldı. 

Hamam pahalılığından dolayı yıka.. 
namıyan işçjlerlc dolup boşaldığı için, 
kir ve ter kokusu büliin sokağı kaplı
yor: birkaç metre uzağından ancak 
dolaş..-ıbiliyoruz. Daha beteri var: ala. 
hırka plflklar çalan bir gramofon! 
Plak lor, yani bir iki plak: Mahud 
"Leylll, .. ley .. la.,, ve mahud kadın 
sesleri! Ah bu tango kırığı , kanto ar. 
lığı ~esler! Ah bu gırtlak çığlığı: Ah 
bu son şarkı veya gazel rnısramın so-

( Vidf cn sayfayı çeviriniz ) 

kırköyünün eğlence yerlerini işleten

ler, hallerinden şikayetçidirler. Onla.. 
ra nazaran, bu semt halkı eğlence yer 
!erine beklenen rağbeti göstermemek. 
tedir. 

Sözün kısası, Bakırköy lstanbulun 
en güzel eğlence yerlerinin kurulma.sı
na müsait bir yerd'r. Bilhassa mehtap 
lı gecelerde, sahiller'nin SC)Tine do-

yum olnuyan bu güzel semtte, halk 
bugUnkü eğlence yerlerine büyük bir 
rağbet göstermiyorsa bunun sebebini 

buraların senelerce devam eden 

yeknasaklığından başka bir şeyde ara 
mamak gerektir . 

HABERCi 

Vaııroına: Bakıhög 
suya nasıl kavuşacak. 



Yazan: Naciye izzet 
Her b.akkı &bluı S&dlye'ye aittir. Kan8er kurbanı: 

-58-
Çocuk tekrar sustu. O §Üphesiz 

Ki esrarengiz hayatim artık daha 
fazla tevdi etmek istemiyordu .. Fa
kat yine biraz sustuktan sonra ba
basına yaklaştı. Kollannı boynuna 
dolayarak tekrar tekrar babasını öp· 
tü, sanki büyük bir srr tevdi ediyor
muı gibi babasının kulağına fısıldr 
yordu: 

- Bunlann hepsi annem için l 
Böylece onu çok çok öpmÜ§ olaca· 
ğnn. 

Bu garip konuşma Lemiyi §iddet
li bir heyecana düıürmüıtü. 

O §iddetli bir maddiyatçı, zarif 
bir salon adamı, kuvvetli bir sport" 
mendi, ıimdiye kadar birçok ruhi
yatçıların iddia ettikleri görünmez 
meçhul bir aleme asla inanmamış~. 
Bu görünmez alem JH bizi sevdikle· 
mizle birleştiriyor, küçük çocuklann 
görmedikleri annelerini öptürüyor 
du. 

Bu kadarcık bir çocuğun bu ma .. 
sumane rüyaları ona sanki bugüne 
kadar inanmadığı esrarengiz, meç
hul alemin bir tezahürü gibi görün· 
dÜ. 

Öyle bir hisşe kapıldı ki, göze 
görünmez, büyük bir kudret bu üç 
varlığı birleştiriyordu. 

Uzun aüren yolculuktan artık onu 
bize döndür. Babamla benim bu İs· 
teğimi kabul et yarabbim .... ,, 

Çocuğun melek.ine sesi ilk defa 
bunlan yalan yanlıt söylüyordu. 
Fakat aradan bir hafta geçer geçmez 
çocuk Lem'inin yüreğinden koparak 
öğrettiği bu niyazkar sözleri iyice 
tekrara baıladı. Ellerini göğsünde 
kavuşturarak söylüyordu. 

Ve Neclamn derin gözlü, me\an· 
kolik tebessümlü portresi önünde 
upuzun görünen mini mini bebeğin 
yanyana durarak ayni temenniyi, 
ayni niyazı yapması kadar müessir 
bir ,ey olamazdı. 

. . . . 
Lem'inin emri mucibince Emine 

geldi. Genç,. kızı gören Dikmen bir· 
denbire ıiddetli bir teessüre uğradı. 
Heyecandan kıpkırmızı kesilmişti 
Birdenbire çok sıkılmı§ göründü. 
Sonra lem.iye encli!Cli bir göz attık· 
tan sonra genç kıza karşı kalbindeki 
sevgiye daha fazla mukavemet ede· 
medi. Ona doğru atıldı. Ayni endişe 
Emin~de de görüi ıvr-rdu. Fak:lt 
kollarının arasına sokulan bu mir.i 
mini mahluku sukutu hayale uğrat
mak istemediği için şefkatle onu 
kalbi üzerinde sıkmağa başladı: 

HABER - J\lişam postası 

Dört kavga 
ve yaralama 

Birinin yarası ağırdır 
Edirnekap.ı\:.ta Neslişah Sultan mahal

lesinde oturan 17 yaşında Ali ile Sarma 
şık Tekke sokağında oturan 17 yaşında 
Sıtkı bir kız meselesinden ka•ıgaya tu
tuımuılardır. 

ıfli yanında taşıdığı kunduracıbıçağı 
ile Sıtlayı omuzumian ve kalbi üzerin

den yaralamıştır. Yakadan sonra carih 
karakola giderek arkadapnı vurduğunu 
söylemiş, teslim olmuştur. 

Yaralr Cerrahpaşa hastanesine kaldı
nlmıştır. 

.Y. Sebze halinde çalışan Niğdeli Meh 
metle Mahmut bir yük meselesinden 

kavga etmlşlerdir. Mahmut, bıçakla 
Mehmcdi sol omuzundan yaralamış, kaç 
mıştır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

.Y. Usküdarda camcı hanında oturan 
boyacı Hüseyin ile ayni handa oturan 
amele Hasan alacak yüzünden kavgaya 

tutuşmuşlardır. Bu arada Hilseyinin 
akrabasmdan 1-6 ya~rnda Hasan çakı ile 

Hasanı arkasmdan v•ırmuştur. Yaralı 
Numune hastanesine kaldınlmı§tır. 

.Y. KaragUmrükte oturan rckl&m yapıt 
tmcı Sel~m duvara yapış~ırdığı ilanla-

n kopartan bir çocuğu kovalarl~cn Ba
haeddin isminde bir adam işe miidahale 
etmiş, bu yüzden aralarında kavga çık
mıştlr. Neticede Selimin elinde bulunan 
b;çağı Bahaeddin almak istemiş, bu ıı
rada her ikisi de ellerinden yara)anmı§· 
lardır. 

Bir dUkkln yandı 

26 HAZİRAN - 1937 

rıııı--""""'"""""""'"'"'"'ıtfl"'llftltııııınııııHIHUıırıırıııtlll """"""~ırııııııtınııtııııınınııttıttıtımı """" 
• 

ÇAYIR REZALETi 
BiR KADilN KENDlNI 
KOCASINA VERIYO· 
RUM DİYE BAŞKA 
KOLLARA DÜŞERSE 
NELER DUY AR? 

Maıceıra a-cmaırna 
lUı Sfı:al <dJ o 

Moris Löblan 
Bunları pek yakında 

HABER'de 

Çayır 
··•uuıııuıııııı rırııırıuuuıııırırı111mıuıı1" 

Rezaleti 
••1ıııu1111ııuıı ıııııuuııııuııııııuııııuıııııııııınınıııııııt" 

Eserinde nefis bir 
polfs entrikası 

hallode anlatacak hr 

Eseri dtllmlze, bUyUk 
bir lllna ile 

fa. 
f evirmektedir 

Çocu~luğundanberi fikrini hiç İ§· 
gal etınıyen Allah fikri müfekkircsi· 
ni işgal etıneğe başladı. 

- Ah benim sevgili, benim gii
zel Dikmenciğim. 

Dün gece saat 2,5 da Galatada Arap 
camii caddesinde atı çı Şaki rin ki ü kkanın ttırlf l lll«1111mrıtlfllllfftn1111111ff1Jf llll11111111ffllHl~Ulll111llfllllllUllı 1ıu1UlllUI111111111111111111111U 111111 mırı llU1111ıtll lilllll IUt 111uırı rını 111111 

Bun?.an başka geçirdiği 11tıraplı 
ve acı uç sene onun nıhunu incelt
miş, kalbini rakikleştirmi§ti. Etra
fında gözlerinin görmediği §ey1er
den daha başka §eyler olduğunu 
hissetti. 

Şimdi onun çocuğu bizleri ihata 
eden gizli kuvvetlerle kendisinden 
Clah? .fazla ülfet etrnİ§ bulunuyordu 
Ve ıtıkatsız baba bütün bu ıeylerde 
çrcu !unu arada vasıta yapacaktı. 

~rt .. si günü çocuğu Nedanın por
lrf"sı önüne götüren baba Sdfiyane 
v~ büyük bir itimatla §U aözleri ona 
tekrar ettirdi. 

:·- Ey benim büyük AJlahım 1 
Benım anneciğimi sen bana yolla .. 

~11111ı•ı11111~1-d!JııH1rııımnııııtJ,,.
nundaki alafranga. &:entisi uzun medd ! 

Evet, boş dükkn nihayet vazilesini 
buldu: modern Ankaranm pek mey. 
dand&kl ıokaklardan birinde dağbaşı 
kahveliği ediyor! l,)oğruau artık 0 ka... 
dar cesaret edemiyoruz: ne ~i mahal
lelerimiz olacak; ne bu mahallelerin 
halk mekteblerl olacak; yahut pek 
yakmda olmıyacak: fakat bir hamam! 
ucuz bir hamam! Ve bunları sürU se. 
pet önüne k:ltanlk sıcak suya doğru 
götilren bir .sıhhiye memuru! Seksen 
kuruştan aşağı gündelik almıyorlar. 
Fakat sıcak su taze ekmekten daha 
P~alı ve kokmamak için iki günde 
hır yıkanmak lazım! 

Sıcak ım, pantalon ve pabuç: bunlar 
olsa hani insanm "Ley ... ıu,, zırıltı. 
sma bile tahammül edeceği geliyor! 

(FATAY) 
AKŞAM'da: 

Şehrin içinde mikrop 
yuvaları 

Mikrop ym alarını, eehir bizzat bağ. 
rmda. taşımaktadır. Bostanlar, İstan
bulun salgın ha!tahk kaynağı bostan. 
lardır. Halkın yediği seb7.e, marul, sa_ 
lata ve saire gibi §eyleri yetfştfren 
bu bostanlar, en iptidai sıhhat kaide
lerinden mahrumdur. Sokakların her 
türlü mikroplarla dolu tozu toprağı 
bostanlardadır, lağımlar ekseriya. boa. 
tanlardan akar, oralarda bu pis sular 
kullanılır. 

. Dü?yanm her tarafında sebze, şe. 
hır cıvannda, köylerde yetişir. İstan. 
bulun, vaktilc şehir dısarsı olan. yer
~erindeki bostanlar, §ehir büyüdükçe 
ıçerde kalmı§lar; pislik yuvası olmu§ .. 
IardIJ'. 

1stanbuldan tifoyu kaldırmak için ı 
evvel& boatanları kaldırmak 13.zımdır. 

(Akjamcı) 1 

Babasının önünde çocuğu Öp· 
meğe cesaret edememişti. Fakat Ö· 

teki bu manzaraya gülümsediği için 
cesareti arttı. Yanaklarını okşıyan 
mini mini elleri öpmeğe başladı. O 
zaman Lem'i müsamahakar ve ho:ı 
gören bir jerst yaptı. Oğlunu henüz 
tanımadığı zamanlar, bir kaç hafta 
evvel böyle bir §eye imkan olamaz· 
dr. 

Hacer annenin kızını sıkmamak 
için bu müsamaha ve hot görmesini 
hafifçe öteki tarafa dönmeğe kadar 
ileri götürdü. Genç kızın kücük Dik
meni gizlice alıştırdığı okşamalar· 
dan, sevmelerden niçin mahrum bı· 
rakacaktı? 

Bir iki dakika sonra, tekrar on· 
lara döndüğü vakit kendisini fevka
lade hayrete düşüren bir şey gördi.i. 

Dikmen boynundaki altın zincir. 
lerin ucundaki beyaz bir madayonu 
Emineye gösteriyordu. 

Genç kız ona susmasını i~ret e· 
derken safiyane söylüyordu: 

- Bunu hiç boynumdan çıkar· 
madım Emine abla l 

Genç kız ayni zamanda gizli bir 
hareketle medalyonu tekrar çocu

dan yangın çıkmış, dükkan tamamen 
yanmıştır. 

Dükkanda yatan çıraklardan Sami ve 
İsmail muhtelif yerlerinden yaralan-

mışlar, tedavi altma alınmıılardır. Yan
gının neluen sıktığı henüz tesbit olun
mamıştır. 

İstanbul asliye birinci ticaret mahke· 
mesinden: 

Mutasarrıfı bulunduktan ve Memi§ 
kapta:un süvari olduğu Silivri limanına 

mensup 22 Rüsum tonilatoluk Ceylanı 
Bahri motörünün Lapseki, Mürefte, Te
kirdağı ve İstanbul limanlarına çıkarıl-

mak ıizcre İzmirdeki Antalya anbarı 
şubesinden yüklediği kükürt hamulesile 
gelmekte iken 12 mayıs 937 çat1amba 
günü akşam saat 22 raddelerinde Lap-

seki lımarunda vukubu!an yangın ha
disesine mütedair tanzim kılman rapo
run alınması Hamza Taşlaran ve tshak 

Odaba ı taraflannclan talep olunmakla 
Deniz Ticareti Kanunun 1065 cı mad
desi mucibince deniz raporunun alına
cagı 29-6-93 7 tarihine müsadif salı 
günü saat 1 O da gemi ve hamule ile ala
kadar herkesin mahkemede hazır bulu
nabileceği ilan olunur. ğun elbisesi arasına saklamağa uğ. 

raşıyordu. Lem'i bunu görmüştii 1 --

Gayri ihtiyari içerisinde uyanan bir 
endite ile oğluna doğru yürüyerek: 

- O nedir, dedi. 
Kendisinin de al.-madığı sert ve hiı· 

kim bir hareketle çocuğu şidetle 
kendisine doğru çekti. 

Eminenin ani heyecanını ve 
Dikmenin birdenbire kıpkırmızı ke
sildiğini farketmeksizin madalyo
nu çocuğun dantel yakası arasın· 
dan çıkararak açtı. 

Madalyonda küçücük üç. tane 
fotoğraf vardı. Lem 'i hayretle bun· 
ları tetkik etmeğe başladı: 

Evvela ha,ta, ötekilerinin üstün· 
de kendi fotoğrafı vardı. Sonra Nec· 
lanın henüz evlenmediği 7.amank~ 
bir foroğtafı ... Daha sonra da Kadri. 
nin ki ... En yakın kan rabıtaları ki .. 
Dikmen babası, annesi ve dedesi 1 

Heyecandan Lem ·inin boğazı sı· 
kıştı. Yavaş fakat biraz kısık bir 
sesle sordu : 

- Bu madalyou Dikmenin boy. 
nuna kim taktı? 

Genç kızın yÜzü kıpkırmızı ol· 
du. Cok mahcup, fakat oldukca kati 
bir sesle cevap verdi: · 

- Hanımefendi ... 
-Zevcem mi? 
- Evet beyefendi. 
- Kendisini ne zaman gördü-

nüz? 
(Devamı var) 

iÇERiDE: 1 
.Y. Beleiilya Kaaımpqa dere.ıılnin tamire ı 

ihUyaç gösteren kısımlar.mm hemen tllIIllrlna 
karar vcrml§tlr. 

lf. Tak im, Beyazıt, Fatih ve Topkapıda 

yenld n dört tramvay kapalı durak yeri ya 
pılacalctır. 

lf. lnhisarlarda vCMlk ve ne§rlyat bürosu 
namll yeni bir ~be kurulmu§tur. 

:f. 'Cç gündür ilkmektep tıqmuaıuaııert 
Maarl. mlld rU nezdinde toplanarak flkmek 
t p'erin önUmfi7.dekl sene deni ve idare ve 
ziyetlPrl üzerinde görü~mektedlrler. 

'lo Karad.:ınlz tahllstyc islaayon ve fenerle 
rlnl t tkik Pden tahlisiye umum mtıdOrü 

Necm Un "'ehrlrnlze dönmO~tır. 
~ Adalar arasmda işleyecek Haliç vapur 

1an 80 hn.zlrandan itibaren se!erlertne bqla 
yacaklardır. 

'\' Ge en bfr hafta içinde GOmrük Muhat& 
za ~ki tı cm dokuz kaçak~. 468 kilo gtlm 
11lk k ,. ı, ~:; 40:! d ftcr si ara klğıdı, 23 
buçuk ı·ııo uyu turucu madde, iki siltuı, ytr 
ınl beş le m luyvanUe dokuz kaçakçı hay 
\•anı ele geefrml tir. 

:f. Lehistan tlltlln inhisarında mUtehasııı• 
el~ r o ara < talıııan lnhi :ır eksper!erhı~ 
C 1 (' ' nn Lehi tan re ci tar:ıfmdan 

mul \ • 1 uzatılmıştır. 

:t. G en hafta Vc!a. ıLsestnde arkadqını 
ustura !le yornlayan talebe Cel!lin \akllnden 

• +- • 

Sapanca Göl gazinosu açıldı 
Emaal.;z tabiat güzellikleri içinde her türlü istirahat vasıtalan 

hazırlanmıttır. 

Hem eğlenmek hem dinlenmek l~ln 

Sapancaya geliniz 
F evkalide ucuz yiyecek ve içecek - saf ve temiz köy mahsulleri · 

taze ve nefis meyvalar. 

~ ~!! se!.~ {~.:.~?~~ı:ı. ~!!~~.!nı~~~!0su 

Beeidiyc hastanelcrıle diğer mücsseselcrin° lüzumu olan 38750 k lo toz ve 
600 kilo kesme şeker kapalı zarfla; eksiltmeye konulmuştur. Eksatmc 6.7-937 
Salı günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Kesme şe'rnrin bir kılosu 
na 30 ve toz• şekerin bir kilosuna 26 kunış fiat tahmin olunmuı:ıtur. L tc. 
sile !jartnamesi levazım müdürlüğünde göriileb"lir. İstekliler 2490 N. lı kanun. 
da ya.ı.ılı vesika ve 769 lira 12 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubılc 
beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde · t 
14 de ka.dar Daimi Encümene \emıelidirler. Bu sa.a.tten sonra veri!ccek zarflar 
kabul olunma.z. (B.) (9570) 

evveı bunamn ha.st_.ıığına mUbtclA olduğu 
teabit edllm!ftir. 

llf. Maarif vekttletlnln scçUğl bir heynt, 
önUmUzdekl hafta, Anadoluda s yahate çıka 

caktır. Heyet opcramu için, :ranında götUnı 
ceğl elektrllc \'e akUmWl1t6rlll bir ses alma 
l?lakinesile, halk musfklslni zaptedecektlr. 

lf. Slli!kenln Göbbelen köytlnde ıuvahlc top 
rak almak tlzore bir yara giden biri 13 dl· 

2 21 12..181817 19.4!'i 21,49 2,09 

OICÇl:N M:~IC Ot Of~N Nr; 01.l>TI T 
Monlrö koııteranaında Boğazların tı:ı.hkiml 

!. &bUl edil dl. 

ğerl l:S yll§ında iki kızcllb~ yarın yıkılı Uo 

toprak altında kalarak ölmU§lerdlr. 

DIŞARllrA: 

lf. Amerika yeniden d1Srt dcnJzaltı g<'ml!I 
slpıuiş clmişUr. 

llf. Alman harbiye n:ızın Mare"nl v?n Blo111 

bcrg bu aym 28 inde ;eucıape~tc;>1 rı aret 
edecektir. 

.Y. Amerlkada ~Uk grc,1 dcv4m ctm ,te
dfr. 

" Amerikadıl bir ııenedc 9 m iyon d ı:ır 
\ergi kaçakçıl yap mışt.ır. 

trat vergisi kaçakçılığı ;>apanlarm leni 

bir ILstesi neşrcclllml!Jtlr Bu listede isimleri 
bulunanlar meyanında ki maliye n:ızırı 

Andre\' Mellen ile DUpont, Thomas, Lamont. 
General l\.lotnraun eski relal Sloan ve birkac 
gazetenin ııahfbi bulunan Scrtpps vardır. 
~ Bir dünya iktisat konf'eransınm yakınlar 

da toplanıru\S!Ila !mkdn g rWememektedlr. 

~ Atlnadakı Tl\rklye e'çlsJ Ru,en Eşrrt 

Onaycm, Başvel:il :MP.taksası zlyart>t cd rck 

iki memleketi alı\kadar eden meseleler halt 
kmda yarım saatten fazla gl!::il mtı.şttır 

• P..üyter ajansmm muhal::irl. Fakir 
taraft.. rlarilc İ:ı'"'illz kıt:uıtı ar nd 

fa ,,ılma gelen çarpı"maila m kt ı d r 
nrnsmda bir de İngiliz miralayı bu'unmaktn 
oldununu bildlrmektedir. 
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1 Hüseyin Cahil Yalçın~, .. 1 Yeni bir müsabakamız 1 
Vali ve bazı gazeteler aleyhine açtığı Bedava j 1 s' 00 kı· ıo bedava 
Davadan vazgeçti tifo · aşısı ! 

Muharrir Hüseyin Cahit İstanbul va
lisi Muhiddin Üstündağ ile Kurun ve 
Akşam gazeteleri alfCYhine açtığı dava
dan vazgeçerek bu davanın ruyet edil
mekte olduğu İzmit mahkemesine ~u is
tidayı vermiştir: 

"İstanbul belediye reisi Muhid.:lin Üs 
tündağ aleyhine tarafımdan ikame e!tli
lip mahkemenizde diyet olunan ve ka
rarı tefhim edilmek üzere bulunan dava
yı açarken takıp ettiğim gaye inkılap 

Türkiyesinde Valiliğin dahi kanı~n ha
rici bir listünlük temin edemiyeceği ha
kikatini bir kere daha tebarüz ettiı mek 
ve mumaileyhin mektubuna karşt kendi 
mi a'dalet huzurunda müdafaa imkanım 

Bir genç kızı 
baştan 

çıkaranlar 
Birisi bir seneye, 

öteki üç aya 
mahkôm oldu 

Seniha isminde 14 yaşında bir kız 
altı ay eve! Saray sineması önünden ge
scrkcn evvelce tanıdığı Sabahat isminde 
bir kadın yanına yaklaşmı§, Senihayı 
kandırarak Yıldız sineması yanındaki 
ıokakta bulunan b!r eve götürmüştü. 

Evde bulunan diğer bazı kızlarla ta
nıştırılan Senihaya bir aralık rakı içi
rilmiş, gece Mustafa isminde birisı tara
fından bikri izale edilmiş, Seniha üç gün 
evde kapalı tutulduktan sonra bırakıl
mıştı. 

Senihanın annesinin ~ikAyeti üzerine 
Sabahat ile Mustafa yakalanmış, dördün 
cü asliye haky~rine verilmi~teı1di. 

O zamandanberi devam eöen muhake 
me dün sona ermiş, akşam üzeri karar 
verilmişti. Sabahat bir sene hapse elli 1 

lira ağır para cezasına mahkum olmuş
tur. 

Sabahatin suç ortağı Mustafa da üç 
ay hapis yatacaktır. 

Hariciye 
Vekilimiz 
Bağdattan 

ayrlldı 
Bağ'clat 25 (A.A.) - Türkiye Harici 

ye Vekili Dr. Rüştü Aras bu sabah 
Bağdattan ayrılmıştır. ~ 

.ı;; ıı: ~ t 

Evvelce hazırlanan programa göre 
Hariciye ekilimiz Tahrana gitmektedir. 
Dost İranın merkezi ziyaret edildikten 

sonra Moskovaya gidecek olan Harici~e 

vekilimiz, orada Dahiliye vekili Şükrü 

Kaya ile butuıacak ve yapılacak temas
lardan sonra şehrimize dönecektir. 

Bağdatta bulunmakta olan iktisat 
vekilimiz Celal Bayar ise diğer heyet 

azasile birlikte ve Hatay yoluyla mem
leketimize dönecektir. 

Tahran ve Bağdatta 
iş Bankası şubeleri 

lş Bankas-. Ha taydan sonra, Bağdat 
ve Tahranda da bir şube açmaya karar 
vermiştir. Banka, bu dost memleketlerin 
sanayileşme işlerinde geniş kredi açacak 
ve mühim işler görecektir. 

·Mançuko 
lmparatofu 

Bu sabahki posta ile gelen fransızca 
"Le Joumal,, gazetesi "henüz teeyyüt 
etmiyen bir şayia halinde., şöyle bir ha
ber vermektedir: 

"Mançuko imparatoru Pul Yi intihara 
teşebbüs etmiştir. Şimdi srhhi vaziyeti 
çok ağnidrr.,, 

MalUm olduğu üzere Mançuko impa
ratorh.ığu Japonyanın Çinden aldığı ara 
zide kurduğu bir Japonya müstemleke
sinden başka bir şey değildiı;. Son za· 
manlarda ''imparator,, ile Japonya ara
sında ihtitAOar çıktığı söylenmekteydi. 
"İmparator,.un kardeşi veliahd bir Ja
Don kızivle evlendirilmisti. 

:~:~k·~~~~:h;~~~;~~,.::,·g~;:~·=~~ vapııan yerıerı ! şeker dağıflhyor ! 
<leiumumiliğin en hür memleketler ad- yazıy~ruz ;.. Pazartesi günü neşre • : . 

i liyesine şeref verecek bir ci~d:} et ve lstanbul Sıhhat ve içtimai Mua· 

müsaadekiirhkla hakkı müdafaay? hür- venet müdürlüğünden: i. bac1ayacağımız kuponları 
met göstermiş olması kalbimi iftihar ve Cağaloğlu merkez hük\ımet ta· ~ 

. 

memour•yetle doldurmu~ ve teni her babetinde, Fatih hükWnet ve beledi· f m U hak k 8 k t Q P 18 YI n I Z 
cihetçe tatmin eylemi~ oldu~tından mah ye baştababe~inde, Eminö~ü hüku
kemel.!ti cıaha fazla işgaldeıı i;tinap et- met ve belediye baştababetınde, Bey 

.n og~ lu hükfunet ve belediye ba,taba-meği bir vazife bildim. Muhiddin ustün h be 
1 betinde, Be,iktaş ükWnet ve le· dağ ile maliım gazeteler sahip ve mes'u d 

diye battababetin e, Sanyer hüku· 
leri aleyhinde açtığım davadan ve taz- met ve belediye baştababetinde, Bey 
minat talehin.den kayıtsız ve şartsız vaz koz hükfunet ve belediye baştababe
ge~tiğimi hürmetlerimle birlikte arzey- tinde, Üsküdar hükUmet ve beledi. 

lerim .. , ye baştababetinde, Kadıköy hükU· 
met ve belediye baştababetinde, A· 
dalar hükfunet ve belediye baştaba· 
betinde, Bakırköy hükumet ve be. 
lediye baştababetinde, Eyüp hüku· 
met tababetinde, Eyüp dispanserin· 
de, Edimekapı sıhhat merkezinde. 
Fatih mmtakasmm Samatva, Şehre
mini, Eyüp, Unkapanı, Fener, K3· 
ragümrük mevki hekimliklerinde, 
Eminönü mıntakas,nm Alemdar, 
Kumkapr, Bayazıt, Küçükpazar mcv 

Almanya ile 
ticaretimiz 
Beril n elçlmlz 

beyanııtta bulundu 
Berlinde cereyan edecek olan Türk 

- Alman Ticaret anlaşmaları müzake
relerinde bulunacak heyetimize riyaset 
edecek olan Berlin büyük elçimiz Ham 
di Arpağ bu sabah Ankaradan ~ehrim:.
ze gelmiştir. 

Hamdi Arpağ şunları söylemiştir: 
••- Hükumetimizin daveti üzeriue 

iki gün evvel Ankaraya geldim. Bu ak. 
§am Berline gitmek üzere İstanbula dö. 
nüyorum. İstanbul.da birkaç gün kala -
cak ve E•:iyük Önderimize tazimlerimi 
sunacağım. 

"Almanya ile olan ticari münaseba. 
tımız gün geçtikçe inkişaf etmektedir. 
Normalin fevkinde sayılabilecek olan 
bu münasebetler bizim kadar Almanya.. 
run da istek ve arzusu ile olmaktdaır. 

"Yeni yapılacak ticaret anlaşmas; 

müzakerelerine 3 temmuzd abaşlana • 
caktır. Reisliğimde bulunacak heyet bir 
iki gün içinde İstanbula gelecek ve b~
raber Berline gideceğiz. Yeni yapıla -
cak anlaşmanın tüccarımıza daha geniş 
bir mübadele sahası açacağında hiç şüp 
he yoktur. Almanya ile hükumetim!~ 
arasındaki diğer münasebetler de çok 
dostanedir. Bunu da aynca zikretmei;i · 
bir vazife bilirim . ., 

Heyet yarın geliyor 
Yeni ticaret anlaşmasını yapmak ü. 

zere Berline gidecek heyetimiz İktısc-.t 
Vekaleti müsteşarı Faik Kurtoğlunun 

Başkanlığında olduğu halde bu ak!am 
Ankaradan hareket edecektir. 

Yarın Osman 
Cemali 

dinleyeceksiniz 
Kıymetli muharrir 
radyoda bir temsil 

veriyor 
Yarın, öğleden sonra, radyoda Os -

man Cemal Kaygılının çok alaylı, eğ -
lenceli ve muzikli bir eseri temsil edi .. 
lecektir. Değerli yazıcımız Osman Ce
mal Kaygılının "Üfür:ikçü .. a.dh piyesi
nin son perdesi geçende Beyoğlu Hali:. 
evi gösterit kolu gençleri tarafından 
muharririn kendisi ile birlikte Eyüpte 
oynanmış ve fevkalade alkışlanmışt•. 

Yarın da öğleden sonra ayni piyesin bi 
rinci perdesini, yine ayni genç artist -
ler muharrirle birlikte radyoda temtil 
edeceklerdir. 

Piyesin ikinci perdesi daha ziyade 
manzara. mizansen, ve aksesuar perde5i 
olduğu için bu perde radyoda oynanrn:
yacak ,eserin üçüncü, son perdesi ol::.:ı 
meyhane perdesi ki harikulade güzele.lir 
bu da gelecek pazar yine radyoda oy -
nanacak, Osman Çemal bu perde d.! 
"Barba Todoraki.. rolünü yapacak • 
tır. 

HABER 
ıstanbulun en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidi 

ilc\nlarını HABER'e 
verenler kAr ederler. 

ki hekimliklerinde. 
Yukanda adlan yazılı yerlerde 

tifo aşm yapılacakbr. 
ı11u11111111ırrmnıı11111111ııtm111ı11111111ıınmıh1111111ıııınmııı111ınııım 

( B<UJ tarafı 1 incide) 
İsmet inönünü getiren hususi tren 

den önce gelen Ankara ekspresile, hari 
ciye vekil vekili Numan Menemenci 
oğlu ve Riyaseti cumhur genel sekrete 
ri Hasan Rıza gelmişlerdir. 

Numan Menemerıcioğlu, ve Hasan 
Rıza ekspertden indikten ve kendilerini 
karşılayanlarla görüştükten sonn istas
yondan ayrılmıyarak İsmet 1nönünün 
tren:ni beklediler. 

Kendisinden başka. Başvekilin treni
ni bek1iyenler, reisicumhur namına ya
ver Cevdet, hususi kalem müdürü Sü
reyya, İstanbul vali ve belediye reısı 

Muhiddin üstünda, Emniyet ıdirektörü 
Sa1ih Ktlrç, şehrimizde bulunan saylav
lar, orgeneral Ali Sait, merkez kuman
dam general Ihsan, vali muavini Hildai, 
Karataban, belediye reis mııa,.ini Ek
rem, tş bankası genel direktörü Muam
mer Eriş. diğer zatlardı. 
İsmet lnönü, hususi trenin son vago· 

nunıdan beşuş bir çehre ile çıktı. Refika 
sı ve oğullarından birile trenden indi· 
ler. Dahiliye vekili Şükrü Kaya. Ber
lin büyük elçimiz Hamdi ve başvekalet 
hususi kalem direktörü Vedit kendisini 
takip ettiler. 

Başvekil refikaları ile birlikte, rıh· 
tımda kendilerini bekliyen hususi Akay 
vapuruna bindiler. Ve Heybeli:ıJadaki 
köşklerine gittiler. 
Suriye Başvekili ile millakat 
Şehrimizde misafir olarak bulunan 

Suriye başvekili Cemil Mürdüm, bugün 
öğleden sonra Başvekilimiz ismet tn~
nünü ziyaret edecek ve aralarında hır 
mülakat vaki olacaktır. Her iki memle
ket arasındaki müzakerelerin çetin saf
haları geçtikten sonra, Türkiye ile Suri
ye başvekilleri arasında bu ilk mülakat-
tır. , 

Suriye başvekili Cemil Mürdüm öğl.e 
yemeğini Perapalasta yiyecek olan l~arı
ciye vekil vekili Numan Menemencıoğ· 
tunun refakatinde olarak ve saat on beşe 
ıdoğru. motörle Heybeliadaya gidece~
tir. Motör Heybeliada iskeles·ne değıl 
de, İsmet inönünün köşküne yakın olan 
plaje yanaşacaktır. .. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya da bugun 
Heybcliadaya gidecektir. 

Yarm Suriye fevkalade 1 
komiseri kabul edilecek 

Yarın sabahki ekspresle Suriye fev
kalade komiseri kont dö Martel Paris
ten sehrimize gelecektir. 
B~"ün Suriye başvekili ile görüşecek 

olan b~şvekilimiz yarın. Suriye fevkala
de komiserini adaldaki köşkünde kab!ll 
ederek k,.ndisile bir müddet görüşecek· 
tir. Bu görüşmede hariciye vekil vekili 
Numan Mencmencioğlu da bulunacak· 

tır. 

Bn sabahki ekspresle gelen 
diğer kimseler · 

Bu sabahki Ankara kespresilc dahili-

''Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu" taze yemiş mevsi· 
mi münasebetiyle bir mi.isabaka .tertip etmeği diişünm\iş ve 
bunun için gazetemizin de tavassutunu rica etmiştir. Kabul ettiği. 
miz bu müsabakanın şekli ~udur: 

1 - 28 haziran pazartesi gününden itibaren otuz sün müddetle 
gazetemizde her gün bir kupcn neşredeceğiz. 

2 - Okuyuculanm:z bu kup :mbrı toplıyacaklar ve 30 kupon ta
mam olduktan scnra bunları en geç 5 ağustos akşamına kadar mal· 
bnarn:za getirerek mukabilincc birer numara alacaklardır. 

3 - Gazetemiz bu nur.taralan "Ulusal Ekonomi ve Artbrma Ku· 
rumu" na verecek, hurum da kur'a ile hediye kazananlar teıbit e- • 

: dilecektir. • ;:: 
Hediyeler ~unlardır: 

25 numaraya 20 şer kilo, 
25 numaraya 1 O nar kilo, 
50 numaraya 5 şer kilo, 

ve 250 numaraya da ikişer ki!o olmak üzere ceman 1500 kilo fe· 
kcr hediye edilecektir. 

Bu pazartesiden itibaren .kuponları i 
toplamağı ihmal etmeyiniz! i . ...................................................................................................... ~=~ 

Alman filosu 
Valiinsiya önünde 
Cebelüttarık 26 (A.A.) - Al~esiras 

dan alınan haberlere göre, ewelki gün 
Cebelüttank boğazından geçen Alman 
harp gemileri şimdi Valensia ile Buse
lon arasında dolaşmaktadırlar. 

İyi bir mcnbadan bildirildiğine göre 
Almanlar bir eteniz nümayişi yapmak 
tasavvurunda bulunmak!adırlar. 

lngilıcre ile Fransa anlaştı 
Londra, 26 ( A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 
"İyi haber alan mahfcller İngiltere ile 

Fransa arasında hasıl olan bir itilaf 
mncibi:ıce bu iki tlevlete ait donanmr.lar 
dan kcı+Ji başlarına bütün İspanyol sa 
hillerini kontrol etmeğe devam edecek
lerini bildirmektedirler. İngiliz donan
ması Akdeniz sahillerine Fransız donan 
ması da Atlantik sahillerine n~zaret e
decektir. 

Roma razı değil 
Roma, 26 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 1 

Salahıyettar mahfeller. şimdiye ka- 'ı 
dar Al::nan ve İtalyan gemileri tarafın. 
dan r~zaret altına alınan mıntakaları ! 
kontrol etmek kararları vcrmeğe Fransa i 
ve İngilterenin hakları olmadığını beyan j 
etmektedirler. Bu mahfeller. bu hususta I 
ancak İtalya ile Almanyamn henüz 
azası bulun<lukları Londra komit('siııin 
bir karar verebileceğini iddia etmekte
dirler. 

İtalyanın hattı haı::eketi hakkınc!a hiç 
bir moılCı:nat yoktur. Siyasi mahfeller, 
bütiın İspanya sahillerinin Fransa ve in 
giltere tarafından kontrol edilmesine 
Romanın muteriz olduğunu ., j~aret et
mektcdirkr. 

Bu mahfeli er, f talyanın böyle bir kon 
trole Sovyetler birliğinin de i~tirak. et· 
mesi imkanını tetkik etmek ıstemıye

ccğini ilave eylemektedirler. 
Salahiyettar mahfeller, italy~n tica

ret gemilerini himaye etmek uzere İ· 
talyan harp gemilerinin İspanyanın 
şark sahilleri açıklarında bir nezaret hat 
tı teşkil etmek emrini aldıkları hakkın· 
da dolaşan şayialan tekzip etmektedir
ler. Bununla beraber bu mahfeller, 
harp gemilerinin vazifesi d.enizde İtal
yan menfaatlerini korumak olduğunu 
ka}~detmekte ve İtalyan filosunun İs
panyol karasularının 3 mil açığında~i 
mıntaka haricinde bulunduklarını tasrıh 
etmektedirler. 
Avam Kamarasında hiikumet 

tenkit edildi 
Londra, 'Z5 (Hususi) - Avam Ka • 

ve vekaleti matbuat umum müdiirü Ve
~at Tör ve Anadolu ajansı umum mü
dürü Muvaffak Mencmcncio&lu şehri

mize gelmi~lerdir. 

maraınnrn bugünk•:i celsesinde lspan ." 
ya hcid:seleri hakkında hararetli mü • 
nakaşalar cereyan etmi§tir. Birçok ha· 
tipler İspanya hadiselerine ademi mü • 
dahale anlaşmasını şiddetle tenkid c .. 
derek, bitaraflık kom1tesini ihtilalciler 
lehine tarafgirlikle itham etmi~l~rdir. 

Muhaliflerin lideri binbaşı Atlee nut 
kunda İngiliz hükumetinin tereddüt • 
!erini tenkit etmiş ve bitaraflık anlaş • 
masım müteaddit defalar ihlal eden Al. 
manya ve İtalya aleyhine daha şiddet~i 
bir siyaset tak:p edilmesini istemiştir. 

Loyd Corc da hükumeti tenkid ede • 
rek ezcümle şunları söylemiştir: 
"- İngiltere, Fransa ve Rusya müt· 

tehiden hareket ettikleri takdirde, klm 
se bunları karşı gelemiyecektir. Ademi 
müdahale anlaşması gülünç bir kome • 
di mahiyetini almıştır. Diktatörler ö • 

nün.1e boyun eğmek doğru ,değildir. 

Mademki ademi müdahale anlaşması 

ihlal edilm'ştir, harp edenleri istedik • 
leri yerden silah tedariki hususunda ta· 
mamiyle serbest bırakmalıyız ... 

ln~iliz Başvekilinin sözleri 
Londra, 25 (A.A.) - Avam Kama· 

rasın.da harici siyaset hakkında vuku -

bulan müzakereler esnasında Neville 
Chamberlain, İspan1anın vaziyetinden 
bahsederek İnglliz siyasetinin münha'lı. 

ran tspanyol harbinin büyümesine ma:ıi 
olmak suretiyle dünya sulhunu muha • 

faza etmek gayesini güttüğünü tekrar 
etmi~tir. 

Urfada kurakhk 
HUldlmet tedbir 

alıyor 
Bu sene yurdun her tarafında mahsul 

boldur ve bir rekor rekolte elde edilece
ği kuvvetle ümit edilmektedir. Fakat 

buna mukabil verilen bir habere göre 
Urfaya civar bazı yerlerde bir kuraklık 
olmuştur. 

Urfa, çok sıcqk hir mıntaka bulundu
.fu için, bu kuraklık felaketine birkaç 
senede bir uğramakta, bilhassa çiftçi 

çok zarar görmekte. ve sıkıntı çekmekte 
dir. 

Şehrin cenubundııki Harran ve cenu• 
bu garbirleki Suruç ovalarında ekinle-

rin m•.ihim bir kısmı kuraklıktan mahvol 
muştur. Kııraklık mıntakasındaki köy-

lüler ekin biçememiş bulunmakta ve el
lerinde kafan 1avarıarı otlatmak üzere 

vilayetin Şimal kısmına göç etmektedir 
ler. 

Hükümet yardım için ica!) eden tecl·_ 
birleri almak üzeredir. 
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Çanakkaledeki kaza 

nasll oldu ? 
(Baş taraf~ 1 incide) f 

"Compagnia Genovesi Navigaziane .ı 
vapore,, kumpanyasına ait bulunan bu 
vapurun İstanbul acentesi "Laster Li.. 
berman,, dır. Perşembe akşamı saat 21. 
<le 12 yoku ile limancnızdan hareket 

etmişti. 

Vapur.da, Napoli, ~nova ve Marsil

ya için hububat, kereste, yapağı, fın • 
dık ve yumurta bulunmaktaydı. 

İçinde şu yolcular bulunuyordu: 
Profesör İsaard, bayan lsaard, ba • 

yan Dufrim, bayan Varol, doktor Ha. 
<li ve ailesi, dotor Kemaleddin ve Louis. 

İspanyol vapuru 9689 tonluktur. Va
lensiyodan gelmekte ve Karadeniz 
Sovyet limanlarına gitmekte idi. Bir 

petrol gemisidir. 

. Kaza nasıl oldu 
Sabahın saat tam 8,25 i idi. Saat se · 

kizde Çanakkaleye vasıl olan Çapo -
Pino vapuru iyi bir hava ile Boğan 
doğru ilerlemektedir. Narabumunu dö. 
nen Çapo - Pino işte bu esnada ayni 
rota üzerinden gelen Magellanas va

puriyle karşılaşmıştır. 
İki vapur biribirlerini görünce "dil -

dükle işaret vermişler, fakat anlaşılan 
yekdiğerini sağa almak için icap eden 
manevrayı yapamadan biribirine ya~
laşmışlardır. l~te bu sırada m:.ithi~ hir 
çarpışma olmuş. ve İspanyol vapuru 
bütün hıziyle Çapo - Finonun üzerine 

geım:ştir. 

Bu sırada Çapo - Pino .geç kalını~· 
bir manevra yapmak istemiş ve tornis • 

tan emiştir. 

F-: 'it İspanyol vapuru bütüıı 
1iddetiyle Çapo - Pinonun kıç küpeş
teye yakın bir kısmına bindirm:ş ve 
İtalyan gemisi bu müsademede t.büyU:C 
bir yara almıştır. Fakat İspanyol gemisi 
d~ bu •çarpışmadan yarasız kurtulam:.ı
mı~ provada su kesiminin iki metre 

ılistünden bir yara almıştır. 
Bu vaziyet üzerine Çapo - Pino 

vapuru süvarisi karaya vurmak istemiş 
ve karaya !jOk yakla§mıştır. Fa 
kat bu sırada gemi yana yattığından a•
tık kurtuluş ümidi kalmadığım gören 
kaptan derhal 12 yolcusu ite 27 tayfa • 
srnı tahlisiye sandatlariyle dışarıya Ç· 

karmıs ve biraz spnra saat 11,35 de 

genıi batmıştı:: . 
Çapo - Pino sığlıkta battığı için !:ıiı 

kıs:nı d·şarıda kalmıştır • 
Kazayı müteakip İspanyol vapuru 

İtalyan vapuruna şu telsizi çekmiştir· 
' 'Manevranızı gördük. Yardıma ihtiya
cın•z varsa b:kliriniz . ., 
Ya~cl ım istenmemesi üzerine ' de yo

lupa clevam ederek bu sabah sekiz bu .. 
çukta limanımıza gelerek Harem önün· 

de dcmirlemi§tir. 
Vapur saat ona kadar pratika iste -

mcmİ} ve vapur hakkında bir tahkikaH 

ta girişilcmemişti. 
Saat on buçukta İtalyan vapurunuıı 

buradaki acentası bir taraftan müddei· 
umumiliğe diğer taraftan da Jima~a 
m:iracaat ederek İspanyol vapurunun 
kaptanı hakkında takibat yapılmasını 

istemiştir. 
Diğer taraftan bu· sırada Çanakkale 

müddeiumumiliği de f stanbul müddeiu
mumiliğine bir telgraf çekerek vapuı 
kaptanı hakkın.da takibatta bulunulnıa. 

sını istemiştir . 
Bunun üzerine vapur durdurulnıu .. 

ve vapur hakkında transit muameles: 
kaldırılmış ve emniyet beşinci şube ''e 
liman memurları vapura giderek kon .. 

trol yapmışlardır. 
Yolcuların gözile kaza 

Batan vapurda muharrir Hamdi Va
ralın refikası Gülnar Varal da bulun. 
maktaydı. Kazayı müteakip Çanakka • 

leden şu telgrafı çekmiştir: 
''Saat dokuzu on geçe. Çanakkalecle. 

Naraburnunda, içinde bulunduğumuz 
Çapo - P~no vapuruna bir lspanyeıl 
gemisi çarptı. 'Ü zerirr.ize doğru gelen 
bu vapurla bizim vapur arasındaki mü. 
sademe pek şiddetli oldu. Çapo - Pi • 

nonun kaptanı tor~istan ettiği ıç:ıı 
İspanyol vapurunun, tam ortadan ç<rp· 
masma mani oldu. Aksi takdirde bir 

.. n içinde batardık. 

ta, tayfaların, kendi mallarını kurtar -
mak için tam on beı dakika bol bol va
kit bulduklarını, içlerin.den bazısın~n 

elbise bile değiştirdiğini ıöyliyebili • 
rim. 

Karaya çıktıktan sonra, Çanakkale: 
Sahil Sıhhiye dairesinin vesaitiyle Ça
nakkaleye nakledildik, orada vali Fey· 
zi ve belediye reisi Osman kazazedelere 
karşı fevkalade alaka ve nezaket göa -
terdiler; bizi ellerinden geldiği kaJur 
teselli ettiler; yiyecek ve mesken ted;ı. 
rik ettiler, hatta eğlendirmeğe çalış•ı · 
lar. Fakat maalesef hepimiz parasız ve , . 
giyeceksiz kaldık . ., 

Bu sabahki tahkikat 
Türk sularında cereyan eden bu mü

sademenin tahkikatına Türk adliyesi 
namına kıymetli hakimimiz bayan Bey· 
ban başlamıştır. Bayan Beyhan Recele 
Karol vapurunun lüks mevki salonların
dan birinde bu sabah saat on buçuktan 
itibaren ftalyan gemisirtden kurtulan 

tayfaları, kaptanları çarkçıla:ı v.e .ger:~ 
Rumen gerek tspanyol gemılerının s:..ı
varilerini v~ vakayı görmüş o\::ınları 
isticvap etmiştir. Hakim Beyhanın tah
kikatı gazetemizin basılacağı ana kadar 

devam etmekteydi. .. 
İspanyol vapurunun kap~~ı ?u~n 

öğleden sonra a.dliyeye getırılmı3tır. 

Hadisenin şahidi olan kaptan 
ne diyor ? 

İspanyol vapuriy\e İtalyan vapu
runun Çanakkalede çarpışmasına 
şahit olan Romanya ba.~dır~l~ Rece· 
le Karol yolcu gemisi suvarısı . kap· 
tan Marko hadise hakkında bıze şu 
izahatı vermiştir: 

_ Çanakkalede kontrol .. sıramı 
bekliyordum. lspanyol g~~ısı ben· 
den evvel kontrole girmıştı. Onun 
muamelesini yaptıktan sonra. bizi~ 
gemiye de yola devaın edehılecegı 
bildirildi. Saat 8,20 de Naraya doğ· 
ru yollandık. İspanyol gemisi bizden 
1,5· mil önde gidiyordu. Bu sırada 
ltalvan gemisi gözüktü. 

·Hava aydınlıktı hadiseyi birçok 
yolcular ve biz gayet iyi ıeyredebil· 
dik. 

lspanyol gemisi iskele baş omuz 
luğundan ltalyan gemisine bindirdi. 
Müsademe neticesinde İtalyan gemi. 
sinin bir numaralı bölmesi delind; 
ve gemi süvarisi baştan kara etmek 
için manevra yaptı. Hemen sandal
larımızı indirdik. Ukin bizim yar
dımımıza ihtiyaç kalmadan ltalyan 
g~misinin bütün mürettebatı kurta· 
rıldı. Vaka Bo~azın Narada Bukalı 
kaleleri arasındaki dar ve derin kıs 
romda cereyan etti. 

- Sizce hadiseden kimi mesut 
tutmalıdır? 

_ Buna adliye el koymuştur. 
Beçim şahsi fikrim her iki g~mi kap. 
tanmm da az çok kabahatlı addedi· 
lebilecekleridir. İspanyol ge~nin 
İtalyan gemisinin is~ele başomuzlu 
ğuna bindirdiğine bakılınca İtalyan 
kaptanının . da 'lspanyol kaptanının 
seyrüseferde bir yolsuzluk yapma 
dıkları. yani görül~~si lazımgelen 
borda lambalarını gorerek yol aldık 

ları anlaşılıyor. Galiba iki geminin ro 
taları pek biribiri~in üstünde idi. 
Süratleri normaldı. Zaten bu gemi· 
ler pek siiratli gemiler değillerdir. 
Hatta yavaş gemilerdir. 

Ve galiba bu süratsizlikleri yti· 
zünden ani bir manevra ile mi.İsa· 
demeden kurtulamamışlardır. Maa· 
mafih bütün bu ~öylediklerim hep 
gelişi giizel tahmınlerden ibarettir. 
Bunlara büyiik ehemmiyet verme· 
menizi rica ederim. 

Alman kızı Vdyanm fikri 
Ayni gemi ile lstanbula gelen v~ 

vaka esnasında baş anbar üstünde 
rluran ~enç ·vıa güzel bir Alm<\n kızı 
da ~cnlAT• söyt.-.ıı:~tir: 

~ - Bizim giıni lspanyol gemisi· 
nin dümen suyu Üstünden gidiyor· 
du. ltalyan gemisi belirdiği zaman 
böyle bir miisademe olabileceğini 
tahmine imkan yoktu. Zira lspanyo! 
gemisiyle biz avni hat iizerinde sey-

HABER - :A.litam postası 
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Seyit Rı=ı:mın 1:.arısı Ferhat U§t:fjı 

aşireti 7eislcrindcıı Aııi llatım 

Etaziz 26 (hususi surette giden arkada 
şımızdan - Seyit Rızanın aranması şid 
rletlenmi~tir. Seyit Rıza karısı Ani Ha
tunu Dersimli addedilen meşhur Rehbe
re yardın:ı dilenmek için gönde:rmiştir. 

Fakat Rehber Ani Hatunla göriişme· 
miştir. 

Akıllı bir reis 
Aşiret reislerinden Tacın oğlu llıdır 

muhalefetin başmdanberi kendisine ya· 
pılan müteaddit müracaatlara rağmen 
onların hareketine iştirak etm~miş, ve 
bu işten vazgeçmelerini söylemiş~ir. 
Hıdır dün Etazize çağrılmış ifadesi alın
mıştır. Suçu görülmemiş ve hizmeti an
laşılmıştır. Hıdır köyüne dönmüştür. 

Niyazi Ahmet 

Tayyarelerimizin harekatı 
Elaziz 2t' (hususi) - Tunceli mın

takasına hareket eden üç tayyare filo
muz şakilerin son sığınakları noktaları 
taramıştır. Filolanmız akşam üzeri dön 

1T1Üştür. 

Son tedip hareketi planının tatbikine 
başlanmışt:r. Şimdi şakavet hareketine 
iştirak eden dökı.intüler toplanmaktadır. 
Şakiler arasında iaşesizlikten sonra cep 
hanesizlik başlamıştır. Teslim olan şaki
ler\:ie en çoğu üç fişek bulunmuştur. 

Tahrikatçıların başı Seyit Rızayı bu 
maceraya sürükliyen ve Seyit Rızanın 
baş müşavirliğini yapan Ali Şirin şarki 
Dersime geçmek istemiştir. Fakat şa· 
kavet mıntakası, kıtaatımız tarafından 
ikiye ayrıldığından gidememiş ve tekrar 
Seyit Rı7.anm yanına dönmüştür. 

Seyit Rızanın, yanında bu!unanlahn 
kendisini kamilen tcrkettikleri anlaşıl
mıştır. MuhaleFıctin \diğer bütün eleba· 

şıları yakalanmıştır. 

cnın n-oaırllcvlYlli'il 
lhlaDefD K 

Kendisine filmlerde daha şimdi· 
den p~rlak bir isim yapmış olan Ma· 
caristanm sarışm aktrisi llya Meery. 
Jean Harlov'nun halefi olarak gÖs· 

terilmektedir. 
Jean hastalandığı zaman "Sara

togo., filmini çevirmekte idi. Bu 
filmde onun verini Nevyork aktrisle. 
rinden Rita Jonson almıştır. 

Tayfalar, yolcuları teselli ve gemi • 
den çıkarılmalanna yardım ettilerse de 
sonradan yalnız kendi e~yalarını kur -
tarmak gayretine düştüler ve yolcuların 
eşyasıru tamamiyle ihmal ettiler. Hat 

rettiğimiz için görüyordum ki ltalyan 
gemisi en az on metre sağımızda ve 
acığımızdadır. Burada cereyan var 
~1 acaba. Zira ltalyan gemisi ken- Ne dehşetli, ne korkunç şeydi. Hele 
dili~inden lspanyol gemisinin üstü- ı' o tayfaları_n hağırmaları, ve acı diı· 
ne dü§er gibi olmuştu. Aman aman.. dük seslen ... 
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Benzin ihtikArı 
( Ba§ tarafı 1 incide) ' 

kuruşa satın almaktadırlar. İstanbul gi 
bi, vesaiti bol, benzin sarfiyatı fazla b!r 
şehirde kumpanyaların başını bu kadar 
boş b:rakmanın verdiği bu neticenin ce
zaıunı İstanbul şoförleri, benzinle işli

yen motör sahipleri çekmektedirler. Bu 
niçin? 

İzmir vilayeti belediye daimi encüme
ni daha dün tatbik sahasına konulan 
yeni kanuna göre hemen faaliyet : geç· 
miş ve benzinin satış fiyatını tesbit 
e<le:ek şişesinin 70 kuruşa satılacağını 
biidirmiştir. • 

Ankar2da toplanan tröstçü benzin ,ir 
ketlerinin satış müdürleri benzinleri ts 
tanbulda, İzmir belediyesi iktisat müdür 
tüğiinün tesbit ettiği fiyattan 15 kuruş 

fazlasına sattırabilmektedirler. Doğru

su garip ve şaşılacak bir i§. 

Hesap basittir 
Söylendiğine göre Ankaraôa topla

nan bu satış müdürlerinin tesbit ettikle
ri rakam yanlış esaslara istinat ed;le
rel: elde edilmişt!r. Çünkü, yapılan ten
zilfitta yalnız hükumetin yaptığı tenzi
lat yekünu hesap edilmiştir. Halbuki, 
şöyle bir vaziyet vardır: 

Memlekete gelen benzin ve petrolun 
CiF. oktruva karşılığı duhuliy e resmi 
ve ondan sonra sif kıymet gümrük ve 
oktrvanın yüz!de onu nisbetinde mua· 
mele vergisi, daha sonra gümrük duhu
liye ve muamele vergilerinin ve istihlak 
resminin mecmuunun yüzde onu nisbe
tinde liman ücreti alınmaktadır. 

Şimdi, benzin v~ petrol fiyatlarında 
yalnız gümrük ve istihlak resmi tcnzi· 
latı na:r.an dikkate alınarak bir indirme 
yapılmış, fakat bunların duhuliye ve li
man ücretlerinde ve muamele vergisin 
de yapacağı tenzilat gözönüne alınma-
mış. 

Fahiş kar 
Hesap gayet açık ve sarihtir. Şirket· 

ler b::nzinden fahiş bir kar te 
min etmek düşüncesindedirler. Uyur
sak.dikkatli :c]avranmazsak bunu yapa· 

caklarclır da. 

Misal 
İşte hesap; bir kilo benzinin sif kıy· 

meti ve istihllki de dahil gümrüklü fi. 
yatı 13,7S1curuştur. Bunun mecmuu 
15,12,5 kuruş eder. Buna yüzde on kıy 
meti olan 1,51,2 kuruş ta ilave edilince 
16,63,7 yekunu bulur. Bu yekünun yüz 
de onu nisbetinde muamele vergisi Ha. 
ve ed:tirse benzinin kilosunun toptan 
satış kıymeti olarak 18,30 kuruş bu . 

lunur. 
Yani bir şişe benzinin toptan sa:.ış 

kıymetinin 68,62 kuru şolması lazım 
dır. Buna satıcılar için yüz:le 12.5 kci · 
da ilave edil"rse bir şişe benzinin 7 ~ 
kuruşa satılması lazımdır ki şi,mdi f\5 
kuruşa satılan bir şişe benz.iı,W bunur. 
arasındaki fahiş kar farkı görı'~:ir • 

Umarız ki, benzin ş=rketleri bu ko • 
nulan yüz.de 12.5 kuruş karı az bul • 
mazlar. Çünkü kendileri bugün Yu -
nanistanda bu karla iş yapmaktadırlar 

Vnlimiz ne eliyor? 
Vali Muhiddin Ustünda~ bu sab· h 

kc:bul ettiği bir muharririmlze vilayetin 
hadiseyi nasıl teşhis ve tetkik etmekte 
oldu~unu şöyle izah etmiştir: 

şirketlerin resmi fiyatlarındadır. 
Şirketlerin aralarındaki rekabet yU 

zünden fiyat yüklelişi ve perakendeciler 
arasında litre başına 20 paraya kadar 
hatta bazı yerlerde daha aşağı düşmek
tedir. Bununla beraber makamtn bu i

0

şi 
layık olduğu ehemmiyetle mütal~a et
mekte olduğunu size söylemek isterim ..• 

Ticaret odaıunın hesabı 

Ticaret Odası 1ktısat Vekaletinden 
İstanbul vilayeti kanaliyle gelen emre 
istinaden litresi 23 kuruştan satılan 

benzin ve 16,35 ten satılan petrola 
tenzilattan sonra şu toptan fiyatı koy • 
muş ve ilan etmiştir. 

Benzinin litresi 16,35, 
Petrolün litresi 11,34 
Şunu da ilave edelim ki Ticaret O • 

dası benzinin gişesi 81,70 kuruşa ge • 
len bu hesabı şimdi benzinin şişesi 125 
kuruştan satıldığını gözönünde tuta • 
rak yapmıştır. Halbuki bu fiyat bit' 
ihtikarın neticesi idi. Ve yine ~unu da 
ilave edelim k i \:~ hesapta gümrük ve 
istihlakin inmesinden sonra duhuliye, 
liman resimleriyle muamele vergi· 
sinden vukubulacak tenz:lat hesap c • 

dilmemiştir. 
Kumpanyalarm bir başka 

marifeti 
Öğrendiğimize ve yaptığımız tahki

kata göre bu törstçti kumpanyalar. 
dan bazıları , satı~ dükklnlarında 
mevcut olan, gUmrüğU yliksek öden. 
miş benzinlerin satışından vukua ge. 
lecek zararları doğrudan doğruya es
nafın sırtına yüklemek !stC'mektedir. 
Matbaamıza müracaat eden bir şirket 
satıcısı, deposunda mevcut olan ben. 
zin farkını kumpanyanın tammadığı. 
nı, bundan kendisinin 70 liradan faz· 
la zararı olduğunu bild"rmiştir. Kum. 
pany:ı, müracaatında kendisine : 

"- HUkümet bizim zararımızı ta. 
nır da tazmin için bir yol bulursa, biz 
de sizjn zararınızı öderiz:., deıni§tir. 
Doğrusu mUkemmel bir ma11tık ! 

Demek oluyor ki şirketlerin kazandık. 
larl kafi gelmiyor olacak ki, uf ak za. 
rarlarını küçük esnafın sırtına yUklc. 
mek istiyor. 

An karada 
Ankara, 26 (Hususi) - Otomobil. 

ciler ve si\'il memurlar bazı benzin 
dükkanlarında cürmü meşhut yapmış

lardır. 
Çekiç Orak firmasından başka An. 

karadaki bütün benzjn satıcıları bu. 
gün şoförleri : ''benzin yoktur.,, diye 
başlarından sa\'mak istemişlerdir. Bu 
hareketleri vilayetçe ihtikar telakki 
olunmuş \'e derhal alınan tedbirlerle, 
ihtikarı tcsbit edilen aı :ı dükkan ka. 
patılmıştır. · 

Ankara belediyesi petrol ve benzini 
ucuz~alan kanunun mer'iyetc girdiği 
bu~ün. petrol \'e benzin tenekelerinin 
şehirde satılabileceği fiatları tcsbit et. 
miştir. Buna g öre: 

"- Benzin meselesinde vaziyet şu· 
dur. Petrol fiyatlarında eskisine nna 
ran iki kurus kadar tenezzül vard•r . Fa ı 
kat benzin ~yatlarında litre başına bir ı 
l:u:uş gibi bir yükse1me mahsiısdur. 

B:zim piya~mızda hakim olan Ro- 1 
r.um.,·a piyasasının menşe, orijin fiyat
larıdır. Romanya fiyatlarında hasıl olan İ 
tereffü tabiııtile İstanbul piyasasına da 1 
aksetmiş ve ~alon başına (yani beş litrr. 1 
başına) beş kuruş kadar b!r tereffü yap 1 
mışttr. ma:ımafih bu tereffü büyük ana 

Büyük teneke petrol. eskiden 3i5 
kunışken ş: mdi toptan 258, perakende 
268 kurur::tur. Kür.il!< teneke petrol, C'S. 
kiden 105 kuruşken şimdi toptan 75, 
perakende 8!'1 kuruı:ıtur. Büyilk teneke 
benzi:ı, eskiden 450 şimdi topta.nn 
:us,75 \'e perakende :~28.il kuru§tur. 
Beş litrelik bc11zjn eskiden '130, şimdi 
perakende 87 kuruştur. 

Bir litre benzin es kiden 26 iken 
şimdi 17,40 kuruştur. 

lzm;rcic 
İzmir, 2j - Fe' ediye encümeni top. 

!anarak, yeni kan una tevfikan benzi
nin litresinin azami 14 ' 'şişesinin 70,, 
petrolUn perakende 12 buçuk, toptan 
11 buçuk kuruş•an fatılmasını karar 

altına aldı ve ilan e tti. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3.üncü keşide 11 7 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Eund:ın baş1<a: 
ikramiye' er :e 

\ki 
DiKKAT: 

liralık 15.COO. 12.000, 1 O 000, 
( 20.COO ve 10 COO) 

adet mükafat vardır. 
liralı~ 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü akf8D1ma kadar biletini de
ğiştirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten &0nra bilet üzerindeki hakkı aakrt olur ••• 
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RADYO 
lSTA...."\"BUL: 

18,80: plWa daııs muSfkiaf~ 19,80 konte 
raı:ıa, Dr. All ŞUkrU, çocuklara gllnecı ban 
su, !faydası ve zararı, 20 Fasıl saz • he ~~ 
20,30 Ömer Rıza tara!mdan ara ye • 
20,45 !asıl saz heyeti (Saat pça söylev, 

• ayarı), 21 l 5 
orkestra, 22,15 ajans ve borsa h bcr • 
crt 81 ..n u a len, ve 

e bwn n programı, !!2,30 J>IAkla solola,. 
opera ve operet p::ırçaJarı 23 son. • • 
BERILV: ' 

17,05 ikiııdf konseri, :19,05 etıenceıı must 
kl, 20,05 haberler ve s:ıirc, 21 15 k +- 23 ' • f&D ve or 

es ... .., ,05 haberler, vesaire, .23,25 spor 
23,SG dana muslkJsL 
BÜKREŞ: 

SINBMALAR 

BEYOCLU 
'SARAT 
TURK 
MELEK 

ll'EK 

SAKARYA 
Yn.DIZ 
sU'MER 

a Programını blldlrmemlştlr 

a Saadet. Palyaço 
ı BUdlnnemf§Ur • 

ı OldUr.czı zehir. Lorcl Har-
di _çocuk hınıızlan 1 

ı Blldlrmeml§Ur • 

ı Şanghay. Samaoıı 

ı Taraabulba. Kırmm deri· 
ıuer çeteal 

ı Yeni Hatay. Sefiller. 
ı Nil p.rkısı 

J Bildirmeiı;tmlr. 

s Blldlrmcl§tmlr. 

ı Altın arayan kızlar. ffln 

Bir ars 
Arkadaşına hUcum ediliyor 

korkusile 
Muhafızını parçaladı 

Muhafızı öldüren pars 
19,Qfi askcrt bando, 20,20 konferans, 20oi5 

Romanya §llrkılan, 21,05 mektup kutuau, 21, 
20 dans orkestrası, 2.2,85 haberler, l!pOr, 'VC 

saire, 22,50 gece konseri, 23,50 transızca w 
almanca haberler, 24 BOn 'haberler. 
llELGBA..D: 

d1stan kahrnma.nlan. L 
Ingilterenin iverpul hayvanat 

Zombl. Slngapur 'korsan SANUAK ı 

(Eald A st.rr• > l&J'L bahçesinde iki yaşında bir pars, ken· 
Cinayet ceza.aı. Goleru disiyle ayni kafeste kapalı bulunan ZAFER ı 

18,215 Tiyolonısel konseri, 18,M kanfık pr 
lalar, 19~ gramofon, ulusal ya,ym, 20;55 o 
pera Parçalan, 21,M haberler, halk muıı1kls1, 
22,85 C&Zband takımı, 23,05 haberler, 23,20 
mus1ld. 23,M dans muslldsf. 

Dell kral, arkadaşına hücum ediliyor korku-

FERAll 

• siyle muhafızı parçalamış ve öldür· 
müştür. 

Muhafız, kafesi temizlemek Üze. 
re, parsın y,anına girdiği zaman, bu 
vahşi hayvan, arkaclaşiyle şakalaşı· 
yordu. Fakat muhafızın muhtemel 
bir hücumunu vehim etmiş olacak ki 
birdenbire zavallı adamın üzerine 
sıçramış ve onu öldüresiye ısırmağa 
tırmalamağa başlamıştır. 

ISTANBUL 
ı Roma a~ler ıctnde. Lorel 

Ha.rdi dertsiz arkadqlar 
ı Blldirmemf§tlr • 

LOND.BA: 
19,05 karı~ yaym, 21,05 orkestra. kouert, 
~dans orkestrası, 22,45 ıedebl konu,,ma. 
23,05 haberler, hava, spor vesaire, 23,30 or 
kestra kouserl, 
:&OXA.: 

18.20 dan.s musiklsf, 18,65 kanıık yaym, 
21,45 ~ musiki, 22,05 opera yaymı. 
efsaneler diyarmda. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu ak§&m ıehrln :mnhtcllt semUertnde 

:ıı6betçt olan eczaneler §U.Olarda: 

İstanbul dhcUndeİdler: 

1 Karagfiller. Ç1n batakha· 
mı1erl 

ı Ölllm fU&ı. ŞobcrUn ll§kı 
ı KUçük prenses. ;ADk kur 

bam. 

BALK ı Damgalı haydutlar. Anlak 
ya ve İskenderun (Eski Kemalbey) 

Na.rlık&pı 

ŞAFAK 

tayyare 

ı - Ça.rdll§ FUrstln 
2 - Mlld Ma.ua 

KADIKOY 
ı Unutma beni 

OSKÜDAR 
ı Mavi valsler 

BAKIRKOY 

Pars, bilhassa muhafızın boynu. 
na atılmıştır. : 1 

Adamın: "Boğazım, boğazım! 

Emln&ıibıde (Ben.sa.son), Beyazıtta (Bel 
lruı), KQçllkpaza.rda (H. HulQ.sl), Eytlpte 
(Mustafa Arlt), şeııremllılrıde (Hamdi), xa 
ragUmrUkte (Fuat), Samat\Yada (Teofllo!), 
Şehzadeb8§mda (Asa!). Aksarayda (Etem 
Pertev), Fenerde {Emllyadi), Alemdarda 
(E§rcf Ncıet), Balark6yde >('Merkez). 

Mahvoluyorum!., diye feryadını işi· 
tenler olmuşsa da, kimse bir şey ya
pamamışb:r. Ve kafesin demirlerini 
ezip, kilitleri kırarak içeri girinceye 
kadar da,.iş i§ten geçmi§ti. Vah~! 
hayvanlar muhafızı, gayet bitkin hiı 

H!LTtYADI ı Bildirmeml§Ur • halde el'an nefes alıyorsa da kendi. 
KAR A G OM R U K • sinden ümit yoktu. Nitekim, hasta· 

:Beyoğlu dhcUndekller: AY ı San§m karmc.n. Dünya haneye götürülürken yolda ölmü§-
lst:fkW Caddesinde (Dclla Suda), Tepeba 
~ {Klnyoıt), Galata.da {Hilaeytn Htımn), 
Taks!mde (L!monclyan), Şfıllde {Nargileci 
yan), Kasımpq:ıda (Mileyyet), HuMyde 
(Nesim Aseo), B<'.§llrtn.§ta (Ali Ru:a), San 
ycrde (Osman), 

hava.dfef tür. 

11.skfldar, Kadıköy ve Adalard&kller: 

Dr. lh•au Sami 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratif o hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek cm.in ta:r.e aşıdır. Her 

Gene lngilterede, bir ayı muh·a· 
fızm bacağından büyük bir et parça. 
sı koparmıştır. 

Giinii giinllnc tarih 
Usl:Ddarda lskclcdo (Merkez), KachklSyUn 

de Puaryolunda (Rıfat), BUytlka.do.da (ŞJna 
sl Rıza), Heybelide (Halk), 

eczabanede ::. Kutusu_:_
45

• Rodos şövalgele-
---~--1-, -----------,-. rinin mütahassısı 

Şirketi Hayriyeden: J ,Tjjrk~~!'::inin':~!!~~.hv-
D ~İ K K A T : edileceğini umuyordu. 

Jlk taş herkesi §aşırttı. Çünkü bu 
Kabataş, Beşik~, Ortaköy, Kunı~şme, ArnavutköyU ve Bebek is. - Türk kuvvetleri üzerine değil. Ra-

kelelerile Köprü arasında muteber olmak üzere mezkur iskelelerin cari dos şövalyeleri üzerine düşüyordu. 
fiatlarma ıınza.ran % 15 tenzilatlı aylık abonman kartları ihdas edilmi§. Dö Büsson hiddetinden kudura· 
tir. - cak halde idi: 

Bu kartlar 1 temmuz 937 tarihinden itibaren mer'iyete girecektir. - Çabuk bu haini idam edin! . 
Bu karttan hamil olanlara. umumi ha.tlarfüı olduğu gibi mükerrer se. emrini verdi. 

ya.hat ha.kkt vermekle beraber kartlar pazar !gUn1eri şirketin bütün is. Kumandan Jorjqn k'endisine hi-
keleleri arasında muteber o1aea.ktll'. yanet ederek Türk casusluğu yap· 

28.6-937 tarihinden itibaren Köprüde Enspektörlük dairesile ldarei makta olduğuna kaniydi. 
Merkeziye Kontrol Müdiriyetinde satı§ına başlanacağı ilfı.n olunur. Mütehassıs ica.=mm kurbanı gir 

DIMl•EMffi!fü'.lilllll~•IRl!wm..mııınmrnımımrıııııımınnı~ıWllll ııı • ti. Başını kestiler. 
-----------------------------' Bub~tam~cysü~veM~ 

604 numaralı sih paşa dokuz bin telefat. on bin 
Zekeriya T. K. Kooperatifi .. yaralı verdi. Bundan sonra ısrar et· 

imza slrkUlerl menin fayda vermiyeceğine kanaat 

Ortak No. 
12 

4 
84:. 

fı.41 
31 

Adı ve soy adı 
Hasan Özgen 
Şlikrü Aral 

HUseyin özan 
İsmail Alkan 
Mustafa Sezer 

Vazifesi lınznsı 
Hasan 

Ş. Arnl 
H. Özan 

lsmail Alkan 

Yönetim kururlu başkanı 
Yönetim kurulu asbaşkanı 
Yönetim kurulu üyesi 
Yönetim kurulu üyesi 
Yönetim kurulu 
üyesi veznedar 'Mustafa Sezer 

Tevfik Kaynak Kooperatif direktörü T. Kaynak 
5 inci Noterliği Beyoğlu 

. Kooperatifimiz namına imza atmıya yetkeli zevatın imza örnekleri yukarı. 
ya. dercedilmi§tir. Statünün 26 ıncı maddesi mucibince başkanla -.direktör veya 
bir üye ile direktör veyahut başkanla bir üye tarafından müştereken imzala
nacak evrakın kabulünü ve bu şekilde vukubulacak taahhüt ve iş'aratm te. 
şekkUlilmilzü ilzam edeceğini bildirir. saygılarımızı sunarız. 
Resrn! mühilr ve Üye Üye 
başkan imzaın H. ömn 

Hasan Ş. Aral 

Üye 
İsmail Alkan 

Üye Kooperatif Direktörü 
Mustafa Sezer T. Kaynak 

İşbu sirkülerdeki imzalar 604 sayılı Zekeriya tanın kredi kooperatüi baş· 
kanı Hasan Özgen, asb~kanı Şükrü Ara1, üye Hüseyin Özan, üye ~smail 

getirdikten sonra Radostan ayrıldı. 
Mesih paşa, hiç olmazsa bu iki 

gemiyi batırmak istedi ve üzerlerine 
ateş açtı. 

Biri parçalandı ve diğeri kurtulur. 
limana girebildi. Fakat mücadelede 
kumandan vurulmuştu. 

ZAYİ - Büyükada ilk mektebin. 
den aldığım şehadetnamen;ıi' zayi et. 
tim. Yenisini çıkaracağım için eski. 
sinin hükmü yoktur. 

Latfi Şefi'kc 

DiŞ TAB{BI 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan ak§a· 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 
parasız muayene eder. 

'.Alkan, 1lye ve veznedar Mustafa Sezer ile direktör Tevfik Kaynağa ait olup •m--ım~D~O~K~T!!O!!'!R~---1!! 
huzurumuzda inıza.Iadıklarmı tasdik ederiz. 11.6.9~7 

Zekeriya köyü ihtiyar meclisi: 
Muhtar Üye üye üye 

Hasan İsmail Ş. Aral Scf er 
Zekeriya Tarını kredi kooperatifi tarafından 11.6.937 tarih ve 28 numa

ralr talepname ile neşir ve iHl.nı talep edilen işbu sirküler talep veçhile berayı 
neşir ve Jlim Haber gazetesine irsal kılındı. 24 Haziran 1937 

Beyoğlu ~ inci Noteri J 
H. Ha.Um 

.. ema ozsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lel: 412:15 

26 HAZiRAN-1937 

Esnafla liasBil'ıal 

Her ai enin müsri 
derece ini bilen 

Beled" e memurlar 

1 
Hey yarabbi! Bu sizin komşular ne kadar çok kiraz yiyorlar. Kar 1 

şıki komşunuzun da çok müsrif gittiği anlaşılıyor; kadın za· 
vallı odamı kül edecek. S~ze gelince bugün iç bakla p]şirmir.sin:z ------------------

Va~aunı : 11. Güneri 
Gayet garip bir tecellisi vardn za

vallının. Herkesin ismile müsemma 
olması muhakkak aranmaz ama 
onun ne yapt~ı iş, ne vaziyeti, ne 
de kıyafeti ismine uygundur. 

Belediyesile milyonluk koca bir 
l\ehir yedisinden yetmişine kadar 
~na tamtaraklı bir ifade ile "nezafe· 
ti feniye amelesi .. ismini takmıştır. ı 
Onun kendini böyle bilmesi çok 
mu? Bilhassa ismine layık olmak 
için çalışıp çabnlaY_Jp dururken .. 

Bizim gazetede lstanbul konu· 
şuyor,, a dikkat ediniz. Sözün çoğu 
çöpten, şikayetin kısmı azamı çöp
çüdendir. 

Zaman zaman yenilenmesine rağ 
men ekseriya bir sefalet sembolü 
halinde mütevekkilane boynunu bü. 
kerek sokak sokak dolaşan bu vazife 
şinas memleket evladına nedense bu 
şehrin sekeneleri vur abalıya yükle· 
nir. O büti.in bunlardan bihaber 
duysa da aldırmayarak süpürgesini 
tozlu kaldırımlara vurur vurur ve 
işini yaptığına kani olarak güneş 
doğmadan çıktığı damına güneş bat
tıktan sonra döner -ve temiz uyku
suna dalar gider. 

Herkes söyler de o söylemez olu
nur mu~ Fakat dinliyen olursa. Ben 
dinledim ve o da söyledi. Çöpçünüz 
ne söyliyor, ne düşünüyor, eğer me
rak ediyorsanız siz de dinleyin. 

Geçen gün, sabah havasının ılık 
sakinliği içinde uzaktan bir top güm 
bürtiisü halinde gelen arabalarının 
güriiltüs\i ile uyandım. Saat beş bu
çuk. T ec:riibe ile biliyorum ki tam 
altıda onlardan biri bizim sokakta· 
dır. Yanılmnmışım: Belediye gÜ· 
riiltü ile miicadelc ededursun bu ga
rip temizlik vasıtasının demir teker 
lek çenberi uyuyan sokaklarda güm· 
hürdeye takırdaya geliyor. O da 
yanık bir köy türküsü tutturmuş. 
Kim bilir şimdi ne uzaklarda ağıldn· 
ki koyunlnn çıkaran Zeynebi hatır
layarak şarkı söyliyor. Bu kadar gü. 
rültünün içinde o da bir şarkı söyle· 
miş çok mu? 

Köşeden haşlayarak her kapının 
önüne gidiyor. Mahalle köpeklerinin 
dağıttığı çöpleri, kedilerin dcvirdiğ; 
tenekeleri toplayarak birleştiriyor, 
sonra arabnsma döküyor .. 

"-Tak.. Tak .. ,, 
Bu tenekenin arabaya vurulma. 

sından doğan sestir; aynı zamanda 
~arkısma bir tempo hizmetini görü
yor. 

Atı da mütevekkil; kapıların 
önündeki iş bitinceye kadar sürmeli 
gözlerinin §Öyle yumarak kendinden 
geçiyor, hiçbir gece tamamlanma· 
yan uykusunu ve giindiizi.in 14 - 15 
saatlik ç:.alışmasını cıkarmak istiyor; • 
fakat ne mümkün. Teneke arabanın 
kıyısına vurunca toplanıyor ve bu 
bir paroladır. Araba sallanıyor ve 
haydi üstteki kapının önüne .. Or!l· 
da da aynı masum şekerleme haşlr 
yor. Zavallı hayvan bu çalrşmağ~ 
tahammül edemiyor galiba. Çöpçü 
ona kendini ıınutarak acıyor. 

- Merhaba, dedim. 
Sadece çrkı~mağa alışmış ve hiç

bir iltifat duymamağa al!şmış kulak 
ları bu selamı onun dimağına pek 
geç nakletti. Biraz irkilerek yanlış 
işitip işitmediğini anlamak ister gibi 
§Öyle yüzüme baktı. Sonra yanılma
dığına emin olarak: 

- Merhaba bayım, cevabını ver 
di. 

Laf olsun diye kapılann önüne sı
ralanan teneke ve kovaları göster
dim. 

- Çöp çok galiba, dedim. Ara
bada hemen hemen dolmu§. Eline 
aldığı tenekeyi tekrar yere bıraktı. 

(Acaba söylesem mi?) der gibi şöy· 
le biran düşündü ve bir itirafta bu· 
lunur gibi cevap verdi: 

- Ne vakit az ki zaten .. Zerzevat 
da bollaştı. Artık lstanbullunun ye· 
di~i kadar da çöpü olur. 

ilave etti: 
- Ho§ her 8abah verseler onu ra· 

zı olacağız ya. Çöpü üç gün saklar. 
Tenekenin üstüne tekme ile basar 
basar da sonra kapının önüne hıra· 
kıverir. Sökebilirsen sök kerpiç olur 
vnl1ahi .. 

Yalnız çöp olsa da iyi. Çocuğu· 
nun bilmem nesini atar çöp teneke· 
sine, turşuluk kavanoz kırılır haydi 
çöp tenekesine, saksılar kırılmış top· 
rnğile beraber bunlar da çöp tene· 
kesine.. Daha neler de neler .. 

- Eh, dedim. Bunlar olduğuna 
göre hazan kıymetli şeyler de bulu
nur. 

Elini şöyle bir salladı. Esefle boy· 
nunu büktü: 

- Ne gezer, dedi. Ne gezer. Ha· 
ni kelin merhemi olsa kendi başına 
si.irermiş diye "menşur., bir laf var• 
dır. Herkesin gözti açık; saksının 
toprağını, rafın kağıtlarını tenekeye 
atar ama kıymetli şeyini atmaz. Çok 
çok, o da binde bir tenekeden ya bir 
çatal ya bir ka§ık yahut da, bir ek· 
mek bıçağı çıkar işte o kadar .. 

Eskiden eski ceket, pantol ( pan
talon) attıkları da olurdu ama şimdi 
kırk yaması olsa gene C$kiciye veri
yorlar. 

Çok söylediğine kani olmalı ki: 
- işte böyle .. 
Diyerek aşağıdaki apartımanın 

ç-Op tenekesini aldı arabaya gitti. 
Tenekeyi şöyle bir silkeledi. Son

dira sabredememşi gibi bana dön
dü: 

- Hey yarabbi, diye söze başla
dı. Bu sizin komşular da ne çok ki· 
raz yiyorlar. Her gün yarım teneke 
çekirdek döküyorum. 

- Fena dedim. Siz herkesin ne 
yediğini biliyorsunuz. 

Elbette. Sizin evde dün iç bakla 
pişirmişler besbelli; kabuklann hep· 
si tenekede. Şu kar§ıki komşunun 
çok .. israf gittiği,. anlaşılıyor. 

Fasulyenin yarısını doğrar atar. Ma· 
rulun yarı yaprağını tenekede bu
lurum. Onun kocasının iki yakası 
bir araya gelmez; zavallıyı külede
cek kadın küledecekl. 

Köşe başındaki hanım temizliği· 
ne çok meraklıdır. Allahın günü ik; 
teneke siipriintii verir. Şu üst başta· 
ki evin bayı ressam mıdır nedir bil
mem) Kağıtları çizer bozar atar, çi
zer bozar atar . ., 

Dik dik yüzüme baktı. Çıkışır gibi 
söylendi: 

"- Sizde de gazete kağıdını çok 
harcıyorlar. Giinahtır bnynn. Kilo
sunu J 5 kuruştan elini öpene veri ı
sın .. 

Giineş yiikseliyordu. O gitmeğe 
hazırlandı. Ben ona acıyan içimin 
biitiin samimiyetile: 

- Allah kolaylık versin. 
Deyince o giilümsedi: 
- E~cr muhakkak dua edecek· 

sen (Allah hayırlı iş versin) de. Bun 
dan bize hayır yok 13 lira maaşla bu 
zamanda karınca bile beslenmiyor! 

- Evlerden bir şey vermezler mi 
diyecek oldum. 

"-Evet, dedi. Verirler. Bayram· 
dan bayr<'l.tr.a bir şeyler \'erdikleri 
olur ama beşi verir, onu da perdeleri 
indirip içeri siner. 

Başını salladı, dizginleri gerdi ve 
içinin hayata kanı! hıncını döken bir 
küfür haykırdı: 

- Deh bre meret!.. 
A. Faik GUNERI 
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iş için, bizi onun nezdine götürdüğünü
zü söylersiniz (ve Percte hitaben): En 
küçük şüpheli bir harekette onu derhal 
vuracaksın Perct (P.eret azimkar bir 
tavırla başiyle evet cevabı verdi ve ra
hibe dehşet içinde inliyerek istavroz 
getirdi .. ) Zaten ben kendim de nezaret 
edeceğim .• Anladınız mı madam? 

Ka.!dın deh§etinden ağzını açamadı ve 
kat'iyetle itaat edeceğini, ancak bir baş 
işarctile haber verdi. Jan da, onun sö
zünde duracağına kanaat getirdi. Bu
nun üzerine arka tarafa giderek büyük 
merdiveni aldı, omuzuna yükliyerek tek 
:rar üç kadının yanlarına av'det etti. Bü
tün süratlerine rağmen, bütün bu işler 
ancak on dakikada bitti. · 

Rahibe Peretlc Bertiy arasında oldu
ğu halde çıktılar. Jan başta yürüyordu. 
Doğruca, dış duvarın en yakın olan ye
rine yürüdii. Jan meıfliveni duvara da
yadı, rahibeyi kolundan tuttu ve Bertiye 

hitaben sonsuz bir şefkat ve tatlılıkla: 
- Bu atkıyı çıkarın, dedi, ve bu man

toyu giyin. Duvarın öbür tarafına ge
çince, mantonun yakasile yüzünüzü faz 
la örtmeyin. Böylece değişmiş olan kı
yafetiniz artık b:nimkine benzememek
le beraber, uzaktan, sizin kadın olduğu 
nuz iyice görülmelidir. 

Genç kız hiç ses çıkarmadan, sadece 
ona tatlı ve güzel bir tebessümle baka
rak itaat etti: 

Jan onun hazır olduğunu görünce 
ayni tavırla devam etti: 

- Çıkın ve öte tarafa geçince, lü-
zumsuz aceleye kapılmadan, hiç arka
nıza dönmeden ve bilhassa benimle hiç 
meşgul olmadan yürüyün. 

Bertiy endişe ve tereddütle !dura-
rak, titri yen bir sesle sordu: 

- Ya s iz? 
Jan ayni tath sesile cevap verdi: 

- Benim için endite etmeyin. Bana 
münakaşasız itaat etmelisiniz, sizi an
cak bu suretle kuurtarabilirim ! 

Genç kız, bilatereddüt itaat etmek 
mecburiyeti olduğunu anlalclı. Zaten o
nun cesaret ve kuvvetine o kadar güve· 
niyordu ki! çıktı!Vc çıkarken ]anın, 

heyecandan boğulan bir sesle Perete 
şöyle dediğini dµydu: 

- Sevgili kardeşim, onu sana ema
net ediyorum .. Onu evine götür .. Senin 
cviriden başka bir yere gidemez. Ve 
onu bir saniye bile terketme. 

Peret her zamanki ciddi scsile cevap 
verdi: 

- Hiç merak etmeyin mösyö benim 
evimden başka bir yere gitmiyecektir ve 
onu hiç terketmiyeccğim. 

Bu sözler üzerine Peret de çıktı . Bu
nun üzerine Jan, rahibeye döndü. 

- Madam, dedi. Ben ide çıkıyorum .. 
Sizi bırakıyorum.. Size haber vereyim 

ki tabancam vardır En küçük bir ses 
çıkarsanız bile, sizi mahvedeceğim. 

Hakikatte tabanca ı yoktu. Fakat ka· 
dm buna inandı. Zaten Janın istediği 

de buydu. İki hamlede duvarın üzerine 

çıktı ve merdiveni öbür tarafa geçirdi. 
Bertiyle Peret indiler. O da biran içinde, 
Üzerindeki kadın elbiselerini çıkardı ve 
sepete attı ..• 

Bu!un"'luklan yer, darağacının olduğu 
meydanın karşısıydı. Duvar boyunca 
uzanan yol, daha aşağıda bulunan ma· 
nastırm kapısı önünden geçiyordu. Jan 
Perete, meydanın öbür tarafındaki, yani 
darağacının yanından geçen yolu işaret 
etti ve ora1an geçmelerini söyledi. 

Sonra rahibeye dönerek nazik bir ta

vırla: 

- Madam size karşı cebir kullan• 
mak mecburiyetinde kaldığım için affı-
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nızı istirham ederim. Fakat lıaşka türlü 
hareket edemezdim. 

Dedi ve o da, duvarın öbür tarafına 
indi. Ayni zamanda keskin bir çığlık , 
duydu. Bu. cesaretini toplayarak bağır
mağa başlayan rahibenin sesiydi. Jan 
buna aldırmadı. Peret sepeti almış ve 
Bertiyin koluna girmişti. Jan,, onların 
biraz seri adımlarla kiıçük meydanı geç 
tiklerini gördü. Yolun aşağısına bir na· 
zar atfetti ve manastırın kapısı önünde 
duran bir çok aıiamlar gördü. Bunun 

üzerine gUliimsiyerek şöyle mırıldandı: 
- Saettanm. beni bu kadar büyük bir 

ısrarla hırsızlığa teşvik ettiğini şimdi 
cınlıyorum . Beni cürmiimcşhut halinde 
yakalatmak istiyordu. 

Gözlerini tekrar iki genç kıza doğru 
çevirdi. Tereddüt ediyordu: Onları .ta· 

kip mi etmek, yoksa aksi istikamete yü
rüyerek uzaklaşmak mı hayırlı olurdu? 
Niçin tereddüt ediyordu? Kendisini teh 
likedcn uzaklaştırmak mı istiyordu? Hiç 
ide değil. Yalnız, taarruza maruz kalaca-

ğını düşünüyordu ... Fakat bundan emin 
değildi. Genç kızı tahtı emniyete almak 

ve onları müdafaa etmek!. Bu gayet 
tabii bir §eydi .. Fakat onları mücadele
nin ortasına sürüklemek, abtalca bir iş 
olurdu. Onlardan uzaklatmakla bu teh-

likeyi. ·de uazklaştırmı olacaktı. tşte böy 
lece, tereddüt içindeyken, bir adamın 

darağacı arkasnıdan çıktığını gördü ve 

onu derhal tanıyarak sevinçle bağırdı: 
- M?syö dö Pardayan, onu Tann 

cönderiyor : .. Şimdi artık, Bertiy tama
mile kurtutmuştur! 

Bcrtiy de Pardayanı tanımıştı. Bir 
tevki tabiiyle ona doğru sevinçle koştu 
ve birkac kelimeyle ona bütün vaziyeti 
anlattı. Pardayan onu teskin ve temi.n 
etti. Fakat asıl garip olan cihet şuydu 

ki şövalye bu anlatılan şeyler üzerine. 
ona hiç de acımış gibi görünmedi. San
ki buna !ldeta seviniyordu. Hakikattey
se, Pardayan kendi kendine şöyle diyor
<Ju: 

- Janın, manastıra niçin gittiği artık 
şimdi anlaşıldı. Aptalca düşündüğüm 
gibi defineyi aşırmağa değil fakat nişan 
hsını kurtarmağa çabalıyormu§l.. Ya
rabbim nekadar mesudum. 

Bu sırada, bir sürü asker, tepenin aşa
ğısından Janın inmeğe hazırlandığı yo-
la doğru yürüyordu. Pardayan bunu 

gördü ve Jana doğru dönerek, onun 
mükemmelen anladığı birkaç el i~areti
le genç kız1arı ti."htı muhafazasına aldı
ğınt, tepenin alt tarafının muhafaza e
dildiğini ve binaenaleyh henüz serbest 
olan yukarı yoldan geçmesini anlattı. 

Sonra iki genç kızın arasına girerek, 
sıkı ve emin adımlarla tepeden inmeğe 
başladı. Tepenin yarısında, askerlerin 
arasından geçmek mecburiyetinde kal
'dılar. Askerler, iki genç kızla, §Övalyey
le meıgul olmadan seri adımlarla yoku
şu ı;cıktılar. 

Şurada, şunu söylemek icap eder ki, 
Pardayan genç kızlarla karşılaşmadan 
evvel manastınn açığından geçmi§ ve 
Konçinivlc ; ahitin aldıkları tedbirleri 
görmüştii. Pekala biliyordu ki, manastı
rın kapısı önünde, yarısı asker, yarısı 
da, Konçini tarafından tutulan adamlar 

• olmak üzere kırk kişilik bir kuvvet var
dı. 

Faltat tepenin aşağısı - yani kiliscy 
le, manastır kapısının bulunduğu yer -
iyice muhafaza altında bulunmakla be· 
raber, Pardayan, tepenin üst tarafnda 
hiçbir tedbir alınmadığının farkına var
mıştı. Konçiniyle zabit, yiğit Janın mu
hakkak kaptdan çıkacağını düşündükle 
ri için, diğer tarafları ihmal etmişlerdi. 


