
Lisan 
dersleı imiz 

Bugün: Fransızca 
Yarın: lngilizce 

• • 
HERKESiN KiTABi 
Senenin dört mevsiminde çıkan HERKE SİN Ki· 
T ABt'run taklitleri çıkarılmıştır. En so:l tarife· 
rileri de toplayabilmek için birkaç gün g e c i
kileceğinden, muhterem halkımızın aJd:ın m a m a 
larınr tavsiye ile, risalenin başında HER KESİN 

KİTABI ismine dikkatlerini çekeriz. 
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Başvekil 
Bu sabah gelen Suriye fevkalade homlseıi 

Kont dö Marteli 
Floryada kabul etti 
MUIAkatta Numan Menemeocloğlu da 
bulunmaktadır. ismet Inönü misafiri 

yemeğe alakoydu 

Suriye Başvekili dünkü mülakat
tan memnun olduğunu söyledi 

Kont dö Martelin 
ve Fransız sefirinin 

HABER'e 
_. mühim 

~, ı .. , , 

;· "~~ · ya nafi 
~~ l'f'·~~--· 'Df~ ....;ı;;ddcttenberi Paristc bulunan 

,Ml.i(r.~~ • 

~IJın Suriye fevkalade komiserı 
-~nt"dö Martel bu sabahki ekspresle 

*'4'1~ize gelmiştir. 
Kont dö Mart el İstasyonda vali 

muavini Hüdai ve Fransız bı:.iyük elçisi 
Ponao tarafından karşılanmıştır. Kar
§ılamada Suriye başvekili bulunmamış

tır. 

Fevkalade komiser doğruca Perapa-
laa oteline gitmiştir. 

ougullKU ıuuıcırı..u\ 

Kont dö f.aı'tel Pcr.apaJas otelinde 
Tilrkiye Dıg Bqkan Vel81\ Numan<~d, • . 
nemencioğlu ile konuşmuş ve bu mü.' 

(Devamı 6 rncu1a) 

ismet l nönü dütı ae;ıiz 1J.anuo:mııda 

Avam Kamarasında 
· Jngiliz Hariciye Nazırı 

ismet Inönünün 
nutkunu okudu· 

Eden, Ba,vekilimizin Milletler Cemiyeti nakkmdaki fikirlerine tama· 
rniyle İftirak ettiğini aöyliyerek bu be yanab A vılm Kamarası azası da · 

tasvip edeceğinden füphesi olmadd!ını bildirdi.... ı 

lngiliz Hariciye ·Nazırının bu 
hareketi şiddetle alkışlandı 
Londra, 26 ( A.A.) - İspanya va

ziyeti hakkında Avam Kamaı:asında bu 
glin açılan münakaşada muhtelif lider· 
lerin hükfımcti beynelmilel münasebat
ta gittikçe göt•:ilmekte olan kanunsuz
luğu düstur ittihaz eden hükfımetlere 

karışı kafi derecede kai vaziyet alma
makla itham eden tenkitlerine mukabil 
başvekil hükumetin siyasetini müdafaa 
etmiş ve ademi müdahale siyasetinin 
hiç olmazsa bir Avrupa harbinin önü-

(DetJamı 6 ıncıdl.ı) 

Çanakkaledeki 
vapur kazası 

lspanyol vapuru kazadan sonı a yolcularla 
aJt\kadar olmamış değildir (Yazısı 6 ıncuta) 

Elektrik _irk etinin 
mukavelesi feshediliyor 
Şirketin taahhütlerini yerine 
getirmediği teshil edilmiştir 

Tramvay 
Şirketi de 

kaçakçıhktan 
mahkemeye 

verildi 
T ramvay şirketinin bir m:.iddet ten

beri Nafıa Vekaleti heyet i tarafından 

yapılan kaçakçılık tahkikatı yeni ve 
çok mühim bir safhaya girmiştir. Bu
nun üzerine gerek heyet i teftişiye 

işe el koymuş ve gerek müfettişlerinden 

Abdulah tahkikata başlamıştır. 

Diğer taraftan tramvay şirketindeki 
tahkikat da devam etmektedir. Bu tahki 

(Devamı 6 tnCHW) 

' • • j .. • 

Elektrik şirketinin Silalıtaraffeı fabrikası 

r-··· .... ee·nzin-·--ı lspanyol gemileri 
satışlarında 1 torpillenmeğe başladı 
karışıkhk . 
citan~uıda 1 Valansiyaga erzak götür.en bir-

.~_evarır.tı:' ~diyor i vapu.r b!J.ftrıldı, boğulanlar var, 
Izmtrde ştddetıı Tahtelbahi'riA· hOviy~t·ı 
tedbirler alındı . . - ~ 

!"Taksi ücretleri şimdilik nı~Çhul ! 
: 
1 indirilemez,, 
: 

. Alicante, 27 (A .. A.) - Hüviyeti 
meçhul bir denizaltı dün · sabah Ali
cantenin 28 mil _şimali şarkisipde Ca
bo . Palos ismindeki İsapnyol yük ge. 
misini torpillemiştir. Cabo Palos Va. 
l,ensiya ahalisine erza.k ·götürmek üze. 

leri tarafından kurlarılarak Alicante
ye gotürillmüşlür. 

. y eni r sevkiyat mı ? 

. re Alicanteden hareket .etmiştir. Ge. 
~inin n'ıüre~tbatıı;ıdan dört. kişi· boğu~ 

• , larak ölmüş, 44 kişi . de· balıkçı· gemi
ı 

Lonaia, 27° - Gelen haberlere göre 
İspanyada KadiiU"e 15 bin İtalyan "gö 
nilllü., sil çıkarılmıştır. Ayrıca tspaıı • 
ya.ya 'eevliedilmek üzere Civita • Vcc. 

• • 

0

( De~mi 6 ıncıda) 

• • 1 • • • :··········-················:·········-··--... ···-········ ..................................... ·-······· ....... . 

Muhakh"O,k a.ş1lamnı::. Bedava aşı ya.
pılan yerleri bttgüıı de tckTar 

yazıyoruz 

(Yaz1s1 4 ünciide ) 

Belediye 
Kanuna · ıağmen 

.Ecnebi işçi 
. çahştırıyor· 
·Bir. Bulgar IŞ-:l 

mezbahada 
düşüp Uldii 

Dün akşam Karaağaç mezb.ahasında 
bir facia olmuş ve bir Bulgar işçisi düşe 
rek ölmüttür. Polis raporu bu kazayı 

(Devamı 6 ıncuıa). 

i · · · Yeni bir müs~b~kamız 

i 

1500 kilo. bedava 
şeker dağıhhyor ! 
Yarından itibaren neşre 
başlayacağımız kuponları 

muhakkak toplayınız 
. ··u~.usal E~onomi .ve Ar.~tırma Kuru~u" taze yemiş mevsi

mı m~n~s~betıyle . ~ır musabaka tertıp etmeği düşünmüş ve 
b':1nun ıçı~ gazete~ızın de tavassutunu rica etmiştir. Kabul ettiğ i 
mız bu mus.abakanın şekli ~udur: 

. l - Yarından itibaren otuzgün müddetle gazetemizde her gün 
hır kupon neşredeceğiz. 
2 - Olruyuculanmız bu kuponları toplıyacaklar ve 30 kupon ta

mam olduktan sonra bunlart en geç 5 ağustos aktamma kadar m at . 
Öaamıza getirerek mukabilinde birer numara alacaklardır. 

3 - Gazetemiz bu numaralan "Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku· 
rumu,' na verecek, kurum da kur'a ile hediye kazananlar tesbit e-
dilecektir. • . 

: Hediyeler şunlardrr' : 
i 25 n umaraya 20 şer kilo, 
~:: 25 numaraya 1 O nar kilo, 

50 n umaraya 5 şer kilo, 
, ve 250 numaraya da ikişer kilo olmak üzere cemRn 1 500 kilo l't· 
E ke:- hediye.edilecekti;-. 

t 

~ Yarından itibaren kuponları . 
~ toplamağı ihmal etmeyiniz! i 
•ftYltm••••sr.t••··--....... _. ......................... - ............................................................ 1 
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iJış S41asa: Başkalarının görüşleri 

lnönü, Cemil Mürdüm Lehisfan,Almanyadan 
.. v E yana gidiyor; niçin? 

Koni do Marfel ... vazaoıı: Hanson uaıdwın 
Vazalfil : Nizamettin Nazi/ 

Suriye iktidar mevkiinin hükfunet 
i-cisimizle yaptığı temas, bugün, Suri. 
ye fevkalade komiseri Mösyö dö Mar. 
telin ayni şerefe yüksclmesile ya bir 
neticexe ul~, yahut da ulaşmış 
bulunduğu ''netice" tekemmül etmiş 
addedilecektir. 

Sur.iye Başvekili Cemil MürdUm'Un 
son Paris seyahat~ Fransanm Hatay 
mevzuu üzerinde herhangi bir yeni 
"hamle" ye ve Şekip ARSLAl\'LlGA 
müzaheret gösteremiyeceğini, Fransa 
iktidar maka.mı ile bu iktidar maka. 
mına 1nUzaheret eden siyast kuvvetle. 
rln ve Fraiısız dı§ sıynsasınm dayan. 
Clığı bütUn dostlukların ve ittifaklann 
Hatay meselesini art.ık "arsıulusal a.. 
landa kanunla§mış,. addettiğini teba-
ıii +~:-;.,+; Z e~"4u.u..•9wr. 

Suriye başvekilinin !stanbula "te. 
sadüfen" geldiğini f arzedebilsek ve 
muhterem. htfkfımet reisimiz tarafın. 
aan lfa'Dul edilip ağırlanmasını da 
sırf !nönU ailesinin mutadı olan asil 
misafir severiiğe · hamletsek dahi bu 
iki siyasi hüviyetin ailnkü glinü Hey. 
belide boş geçirdiğini sanmak müm
kün değildir. 

Heybelide neler konuşuldu? Bunu 
bilmiyoruz. Fakat da.lia aline kadar 
bazı vatandaşlarında bize telıditelr 
savurmak ve düşmanlık hisleri göster
mek hakkını tanıyan bir Suriyenin 
yüksek mümessilini h"ariıninde kabul 
etmekle Başvekillmizin şu.nu ihsas et
mekte olduğunu sanıyoruz: 

"Suriye inatlarını ve makul olmıyan 
idtl nl:ı.rmı bırakıp müstakbel müsia.. 
kil sıyasaşma makul ve beğenilen bir 
istikamet vermek temayülünü göster. 
mlştir. Bu k01l1§Ullluzu "mirastan his. 
sesin~ dli~ene nllia.yet razı olmtış ve 
:cryrilığmıMJZUh zaman esefle katıaıuı. 
<:lıkUı.n sonra nniayet' tekrar kn.vuşul. 
muı;ı bir hısım gibi,, kaöul etmekteyiz. 

!nönU kuru jestlerin ve yanlış tall
minlcrin ada.mı aeğildir. Temsil ettiği 
iktidar 'ıne\'kii })unu }>im her zaman 
ispat etmiştir. MisafiriY.le Heyöelfa
dada. hususi bir hava. iiçini:Ie lfonUŞm~ 
ve konuşmakta devam ebniş olması, 
her neka.dar Suriye başvekilinin Tür
kiyede resmi surette ağırlanmasına 
f.e9rlfat lia.idelerinin henüz mUsa.it bu. 
Iunmamaima da. hamleailebilirse de, 
c.emıı :M"uroüm'ün temsil ettiği dar 
milliyetperver Suriyenin bu temasa 
muvafakati Türkiye ile Suriye arasın
da artık hakikaten bir Hatar, mesele
si kalmadığına veyahut M311etler Ce
miyeti taraf ıİıdan kabul edilen §cltli 
aeğiŞtirm~ğe imkan ve ihtim&l bulun. 
ma.öığmı Suriye liderlerinin iyice an. 
ladrklarma. delilet eder. 

Bu §artlar içinde Suriye fevlCalide 
komiseri Masyö dö Martelin şu anda 
yapılan bir ikinci Heybelinda mfilaka.. 
tına iştirakini basit bir formaliteden 
mi ibaret addetmeli? 

Hayır. Suriye yllce komiseri .. 
nin memleketimize bu seferki 
gelişine layık olduğu ehemmi • 
yeti vermekten çekinmemeliyiz. Zira 
Kont. dö Mart.elin şahsında şimdi, ar
srulusal muahedelere sadık katmak ve 
"arsıulusal bir kanun ~iyethıi al
~ ahdi metinlere tam 1>ir riayet is.. 
temek,, §iarmda JSrar eden ve bize 
ka.r§I husus! bir ilikka.t ve itina göster 
miyen devletlerin Akdenizde garib bir 
amudu fıkarl rahatsrzlığr,, na tutuldu. 
ğunu iyice teşhis etmiş bulunan Fran. 
sanın bir mümessilini görmekteyiz. 
Bu mUmessil, Türkiyenin cihan sulhü. 
ne ne büyilk taraftar ve ne bliyük ha
mi olduğuna, politika dünyasının liak 
mefh~unu iyice kavra.mıŞ bulunan 
Türkiymı:in bu hakka giden ve bu lia.K. 
kı koruyan yolların neyrengi noktası. 
m ne derece kat'i olarak bildiğine 
ve bilhassa koİnşulanmıza karşı nasıl 
bir dost, bir hayırhah ve bir centilmen 
olma.kta ısrar ettiğimize inanan Fran. 
sayı konuşturacaktır. 

Biz, hadiselerin seyrine ve mlina. 
sebetlerin inki§afına bakar.ak İnönü. 
nün tonilz tebessümlü ve neşeli çehre
si kaJ"§ısında hiçbir Fransızın Suriye-

de ''Şekip ARSLAN" lığa bir yeni hız 
verniek kastiyle çek.lngen ve re.!CTVc 
göztıknıeye mezun olmadığına kaniiz. 

Tilrk milleti için Suriyelilerin esa. 
retten kurtulmaları ve Türk devleti , 
için Suriyenin istiklale ulaşışı hiçbir 
zaman bir sürpriz olmamıştır. Türk 
vatandaşının, yirmi yıl evveline gelin. 
ceye kadar kendisiyle ayni pasaportu 
tn§lyan Suriyelinin istiklal gününU, 
kendi milli istiklaline kavuştuğu gün. 
leri hatırlatan bir heyecanla tes'it et
miş olmasını gözönünde tutacak bir 
Suriye devlet adamı siyasi hayatında 
hiçbir zaman aldanmıyacaktır. 

Milletlere en büyUk ihanet onlan 
asırların kökleştirdiği dostluklardan 
ayırnıaktır. Türk devleti Hatay mese
lesinin en had devrelerinde dahi bu 
bilyük hakikati unutmamak civan
mertliğini ,:e euurunu dalına ispat 
etmiştir. Tilrikye HUkfımeti içer
deki ve dışardaki {1erefine, içerdeki ve 
dışardaki otoriter vasfına ber zaman 

ne derece büyUk ve kıskanç bir hassa. 
siyet göstermişse kaza ve kaderine ha. 
kim ve mUmessili olduğu milletin ge. 
rek Suriyeliye ve gerek Fransıza kar. 

şı duyduğu dostluğu ve sempatiyi ih
lfı.l etmemeye ve bu sempatinin her
hangi bir suret ve şekilde ihlaline ma.. 
ni olma.ya da daima o der~e dikkat 
ve itina göstermiştir. 

Bu dikkat ve itinayı ne genç (ve 
genç olduğu için hiç §ilphesiz pek tat. 
1ı ve hulyalı bir romantik devrede bu. 
lunan) Suriyenin, ne çok tecrilbeli ve 
ölçülere dikkatli bir diplomasiye ma. 
lik oaln Fraıisanm layııt olduğu kıy
metle karşılaşmış bulunduğunu san. 
mak mUmkUn değildir. 

Halay oava.mızaa.ki prensip dilnya.ca 
kal?trl edildikten: 'VC Hata'r <IöğauKtiili 
sonra ortada kala kala ne kalmı§tıi? 

Basit bir lıudut meselesi ve iki ta. 
raf münasebetlerine vurulacak bir iki 
retuş ... Değil mi? 

Palet ve fırça politikanın büyük 
.sanatklrı !nönünün elinde olduktan 
sonra, yapılacak yeni aostluk tablo. 
suna muhterem. Cemil Mürdüm'ün §8.h. 
siyle Suriyenfn ve Kont dö Ma.rtclin 
şah.siyle Fransanm hayran olabileceği. 
ne inanabiliriz. 

B!z Tilrkiye - Suriye ve Fransa. ara
sındaki münasebetlerin yepyeni bir 
safhaya ulaştığı, son pürilzlerin or. 
tadan kaldınlmakta olduğu ve kat'iy. 
yen kaldınlacağı günlerde yaşadığı. 
mızı g3rüYoruz. 

Nizamettin NAZiF 

Kaıraköse<dle 

Müthiş bir 
kamyon kazası 

iki Ulll, yedi 
yaralı var 

Karaköse kazasına 'bağlı Hamur na
lıiyesirı.de çok feci bir kaza olmuştur. 

Bir kamyon Hamur deresini geçerken 

uçuruma yuvarlanmI§ ve içinde bulu
nanlardan Muş ~ylavr Hakkr Kılıcın 
oğlu bakim Ekremle bir köylü vefat 
~ştir, İkisi ağ?t ve beşi hahfif ol
mak üzere yedi yaralı vardır. 

:Vaka :mahalline giden müddeiu
mumi derhal ölüleri ve yaratılan has
tahaneye kald.ırtru1tır. 

Hakim Ekrem köylüler arasında 
tahaddüs eden arazi ilıtilaf ırun halli 
için vazifeten keşfe gidiyordu. Va· 
zire yoluOOa. ölen ve çok çalışkan olan 
bu genç h~kimimize herkes acnnıı
tır. 

Yugoslavya da 
mahktl.m olan 
komttnistler 

Bclgra.d, 27 (~ A.) - Devleti lfo
ruma mahkemesi komünist propagan
dası yapan on kişiyi on ile on yedi ay 
arasında. muhtelif kürek cezalarına 
mahkfun etmiştir. 

I..6ıiatanm a;ıK:

tan açığ& denile • 
mezse bile, sezi. 
lecck derecede 
Almanya tarafına 

meylettiği goru. 
lüyor. Fakat bu 
meyil Lehistanm 
Rusya karşısın 

<Ia cephe tutmuş 

olduğunu ifade 
etmez. Lehistan 
hala Avrupada iki 
tarafı zıt temayül
lerle dolu parmaklıklar üzerine oturan 
milletleri arasındadır. 

Lehistam §Öyle anlatmak daha doğ. 
ru olur: Lehistan, ikl ~It ta.raf arasın • 
dan Rusyayı daha az tcrcili etmektedir. 

Le hariciye nanrr Albay Bekin de -
diği fibi: 

''1-ehiıtanın, Rusya ile münasebeti 
pek_ düzgün, hataaızdır. Almanya ile iıe 
ticari münasebeti hayli ilerlemiıtir. 

Dançigdeki Na:r.i tezahüratı azalımı. 
br. iki memleket vaımda hiddeti mu -
aip o1acak bir çok sebepler zail olmut • 
tur. Muvakkaten olsa dahi .... ,, 

Lelıistanın, böyle sezilecek &urette 
Almanyaya teınayül etmesinin baJlıca 
ilci vazih sebebi vardır: 

1 - Bitler kuvvetlerinin gittikçe 
sağlamlaşması, 

2 - Hitler rcjidnin, Lehistanı bü • 
yük devlet olarak saymasr .• 

Fakat lbu, iki sebep aoomda Leh ha • 
rici siyasetini teşkil eden bir çok husu 
metler ve ittifaklaın hayhoyu altında 
daha derin ve daha mühim bir amil 
mevcuttur: 

Pfilsudskinin hayali ... 
Çünkü, Pilsudskinin demir eli de -

ğilııc .de. ı.o.yo.µcı:..- 'hl, Udıbıvru ·uaıa 

idare etmektedir. Ve Lehistanm dahili 
ve harici siyasetini elan, Pilsudski ef • 
sanesi tahrik etmektedir. 

Mareıal Pjlıudskinin vefatından son 
ra, başta Mare~al Snigli Ridz olmak ı':l
zere onun muakkipleri, Pilsudskinin 
metodunu ittihaz ettiler . 

Lchiıtan, gerbeat matbuatın binna -
zariye teşci edildiği bir memlekettir. 
HükOmet açöcta.n açığa 'bazan şiddetle 
tenkit edilir, bununla beraber, gazete • 
ler sık sık mlisadere edilir ve muhabir. 
ler nezarethanelerde alıkonmakla tch -
dit edilir. 

Ldhistanın her hükOmet nairestnde 
harbiye nezaretinin bir bürosu vardır. 
Harp hazırlıkları, vesaitin mühim bir 
kısmını yer. 

Fakat bu hükOmet &istemi, 1926 .daki 
hükQmet darbesinden sonra müteveffa 
Pilsudskinin bizzat ve tedricen vUcude 
getirdiği sistemdir. Bugün bu an'ane -
yi muhafaza edip ~rütmek için, onun 
arkadaşları var kuvvetiyle çalI!ıyorlar. 

Şimdi Lehistan.cia hakim olanlar, h!· 
11. Pilsudskfoin eski ark~andır. Ve 
bir zaman için daha Lchistana onların 
hükmedeceklerine inanmak lazım geli • 
yor, 

Filhakika, Mareşal Srnigli Ridz, mil
leti '(lid~r) i olarak telakki edilmi~sc 
de, bugün Lehistanı idare etmekte olan 
a&keri oligar§İnin (harici siyaset balcı • 
mmdan) en mühim adamr, hariciye na. 
zm ~lbay Bek'tir. 

Pilsudski sağ iken, Albay Bek, müte
vcf fa M:trcşalin en yakından 'dostların. 
'dandı ve 1932 senesinde kendi eliyle o
nu hariciye nezaretine getirmiJti, ve bu 
gün, 'Albay Bek, Pilsudıkinin kendisi. 
ne öğrettiği tarzı muhafaza ederek ha. • 
la, Lehistan harici siyasetini idare et • 
mektedir. 

Esas mahiyette olan Pilaudıld siya -
seti, üç imparatorluğun paııçalanmış u. 
zuvlanndan yeniden müttehit bir Leh 
milletini yaratmaktı. Pilsudski bu ha -
yalinin tahakkuk ettiğini görecek ka • 
dar yaıadr. Ve şimdi onun yolunu takip 
edenler, her iki tarafta Faşist ve komü
nist devletlerin ağızlarını esner gibi aç. 
nuş uçurumları bulunan gergin bir ip 
üzerinde yürüyorlar. • 

Albay Bek, - Pilsudski an'aneııini 

\akiben kü~ük devletlerle olan nıüna • 

(Amerikan siyaset muhat:nrl) 

sebcti pek parlak netice vermemişse 
de - bu ı-ergin ip üz.erinde umumi • 
yctle iyi yüriidü. Fakat, Alman • Rus 

ihtilafında muvazeneyi pek sağlam tut. 
tu, hakikati ile muhafaza etti. 

Eğer, son zamanlarda Almanyaya bi
raz temayül ettiği görülüyorsa, bu da, 
yine maziden kalnuş bir siyasi mirasın 
eseridir. 

Evvela, Lehler, Bitlerin bazı okıa _ 
yıcı sözlerinden ve bir zamanlar Berli • 
nin açıktan açığa göstcrnıiı olduğu uz. 
Iaııcı tavırdan hoılannuı bulunuyor -
tar. 

Saniyen, Büyük harpten sonra Vis • 
till muharebesinde Ruslan mağlOp eden 
Lehler, bugün hlli iktidar mcvkiinde • 
dirler ve bu zafer an'aneEj de, Leh ordu. 
suna nüfuz etmiştir. 

Bir general şöyle de~i: 
''Romanya bize yardnn etmek aureti

le, Ruılan yeniden mağlup edebiliriz.,, 
Fakat, Almanyarun yeşil elbiseli mu. 

haripleri, Lehler için bir başka mesele 
teşkil ediyor. Pilsudskinin, Alınan aa • 
keri kabiliyetlerine tam bir saygrsr 
vardı onu takip edenlere de ayni kana. 
,..,..,s L .. .-11,...-.-

•uçuncÜ derecede ~u'llle!cle- geliyor: 
Almanyanm daima istiyen gözleri, 

son zamanlarda Leh koridoru ce Dan • ------çig serbest şehrinden aynlrp, Alman a. 
razisinc uzanan Çekoslovak endilstri 
havaliıine dönmüş bulunmaktadır. 

iki sinek 
.tki sinek var. Haydi adlarına Mika ne 

lıluaka diyelim. Bunlar içeriden kutru 60 
santimetre olan mahnıU bir kabm dibindedir. 
Bunlar helezonlarla çıkmak aureWe kalım 
duvarlan boyunca fkl81 beraber ~&.nnıağ&. 
bqlac!ılar. 

Fakat d a kuvvetli olan l!uaka arkada 

Mikadan 100 de 4 nlsbeUndo dah& çabuk 
çıkıyordu. Yolları blrlblrlndm aynlma"kta 
olınasına rağmen bunlar daima yanyanıı. bu 
IUl!ttwım daha doğrusu ayn! mUstaklm hat 
Uzer!nde kalmanın çal'1'81nl buluyorlardı. 

Muska helezonlu çıkı§mı takip ederek ı;t 
llndir!n tepesine vardığı zaman Mika haltı 
nıUstaklm ola;ak 75 santimetre uzakta bu 
lunuyordu. 

Kabnı yüksekliği nedir? 
Bu b!lmecemlz mUktı!aUıdır. Ho.Jlcdcnler 

den iki kl§iye .. blrcr hediye verilecektir.Cevap 

tarın (' temmuz}, tarihine kadar yoll~mam 
l~dır. 

12 ağaç 
Evvelkl gUnkU Arap saçının hallldlr: 
B:ıhçeanın bulduğu sureti hal §Uydu: 
Herblrlsl ,t ağaçlık allı Sll"tı. vQcudıı. getir 

mek için bir klğıt p3rçaaı UZerlne mUsavi 

ve mUtesavlntadla iki mUselles çiziniz; biri 

sinin tepesi ~kanda Udnclsinln t:eı>es aşağı 
da, ld kald blrlblrlne muvazi ve Ufkl ol 

IUII, o biçimdeki iki mUseııcs blribirinc girsin 

ve ıülı zaviyesi. bunları kateden dllılan üze 
rinde 6 tnne mUsavt mUsclles vUcudıı. getir 
sin. Tanların tekalu yerlerini \"C zaviyelerin 
aıtı tepesini. bir nokta ne işaret cttinlz mı 
herblrl81 dl>rder ağ&çlık attı Blr& mc:ydana 
çıkar. 

Yerleri değlştirllen 
rakamlar 

(21) hazıran tarihli bllmecem!zln ballldir: 
Mesele aşağıdaki nLsbetler kurulmakla 

halledilebilir: 
Birlerin rakamı olarak x. onlarm rakamı 

olıı.rnk y harnerını alalım. 

lOıc.J_y 4 (X l-lOy) :ıcl~ 

Şimdi ko!aycıı. tnrhedeblllrls, 
x ·D ve y::::ı 
Bu bilmecemizi hallcdcnlerden mUkMat 

:Ha.vata daic 
Müşterek t'imel 
O Ün bahsettiğim Cephe sohbet • 

leri'nde şöyle bir söz var: 
"Biz mektebe ilim, bilgi ed1nmek i. 

çin değil, mensup olduğumuz içtin1ai 
sınıfın peşin • hükümlerini içimize 
sindirmek için gideriz.,, 

Bunu bir İngiliz söylüyor; daha 
doğrusu bir Fransız, M. AndrÇ M.au. 
rois, !ngiliz'e böyle soyletiyor. Doğru· 
sunu isterseniz her m!Iletin çocukları 
mektebe bu gaye ile gider. Müsbet 
ilimlere tahsıs edılen ders saatlerin. 
de dahi hoca, tale"bcye cemiyetin is. 
tediği birtakım peşin • hükUmleri aşı. 
lar. Hele felsefe, edebiyat derslerinin 
asıl manası budur. 

Mektepte okuduğumuz derSler gibi 
sonradan okuduğumuz kitaplar, şiir .. 
ler, romanlar de bize birtakım peşin· 
hükümler yüklemekte· devam eder. El· 
bette bu işler açık~a olmaz; muallim.. 
ler gibi muhan-irlcr de bize hakikati, 
hiç olmazsa kendilerine hakikatin ta. 
kendi~i diye bildikleri şeyi öğrettik. 
lcrini söylerler, kendileri de buna kn.. 
nidirler. 

Zaten peşin • hilkUmlerin birer pe. 
şin • hüküm olduğu bilinse onları kim· 
se almak i~temez: biz birer hakikat 
sandığımız peşin • hükUmleri ediniriz. 

Bizde peşin. hükümler, başka mem
leketlerden çok mudur? az mıdır? 
bilmiyorum; fakat başka Avrupa. 
memleketıerindekinden · d~nıktm 
Bilhassa. münevverler dediğimiz sınr. 
fm f erdlcrinde ... 

İkide bir muharrirlerimizin, müncv. 
verleriınizin okumadığından §ikayet e· 
der dururuz; bu, pek doğru değıldir. 
Birçok sebcbler dolayısile Avrupa. 

münevverleri kadar okumuyorsak da. 
yine bir şey.ler karıştırıyor, okuyo· 
ruz. Ama her birimiz ayrı ayn eserler 
seçiyoruz. Ali'nin okuduklarmdan-VC:. 
Ii'nin, Veli'ninkilcrden Ali'nin haberi 
yoktur. Ali ile Veli bunun için anla§&· 
mazlar: peşin . hükümlerinin kaynağı 
bir değildir. 

:o.t "ll~ıtfütın, mırocvver O~N!lM!Z 
sınıfın oiltün ferdleri aynı kttabları 
okusun demiyorum, fakat bir mÜ.§-

tcrck t!lmel lazım. Bu da bittabi zÖrıa 
te~kkill etmez. Kendiliğinden teşek. 

kül edeceği güne kadar da bu memle
ket münevverlerinin biribirile anlaşıp 
uzlaşriıası kabil değildir. 

Nurullah ATAÇ 
KOCAMAN SÖZLER. - Bazı kim

selerin vecizelere, b9yük sözlere mera. 
kI vardır; ben de kOoaman sözlerden 
hoşlannım. Geçen gUn bir tane çok 
gUzelini buldum; karilerimln ondan 
mahrum olmasına. gönlüm razı olma. 
dı: 

Bmwc, edebiyatımızın bu.glln en 
mühim muelai, m&elclcre sahip 
olduğunu idrak etmekle kalmtycı. 
rak, bUnu halka duyurmanın, eğl.cn. 
celi gazete bilmeceleri. gibi bıoılarm 
halli gayrctU:rinc kabil odluğu, ka. 
dar bilyUk bir kalabalığı i§tircı'k et· 
tirmenitı yolunu. bulmaktır. - Ya
şar Nabi, Elebiyatımızın bugünkil 
meseleleri, s. 9. 
Edebiyat meseleleri, vakit geçirme. 

ğe çalıdan kimseler ta.rafından, gaze. 
te bilmeceleri gibi, elbirliği ile halle. 
dilecek ... "Dünya dönecek cennete ir. 
fanla, inandım.,, - Ahfeş. 

kazananlar §UDlardtr: 
1 - Aksaray IAleli caddesi H numarqlı 

apartıman Leman, 2 - Çiftehavuzlarda 239 
numarada; özen. 

r..- ;-. , ·. . -<. ;- -. . : <. >' ' 
,...,A: ... , - ...... , - ::--·s ·..-..ç· I· ~....-,~ . ~ ., 
. ><.: . ·- . . ..... 1.#. ,. p ··' . . '"". ,.. .. 
. 
>'.. ...... : __ •• · ~uponu. ·"'.''I..:"' 
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93enim fJ&iişüm .:. · --.....-- ,,_,_ ~ ,.. --~ 
Sağ ve s@n 

t=111<nroere <dlaıDr il .. 
Pek çok kimse, bana: 
- Kuzum! ''Sağ fikirli". "Sol 

fikirli" nedir? Bu tabirlere gazeteler 
de rastlıyoruz, anlamıyoruz .. - diye 
sormu§lardır. 

Tabii pek çok kimse de, hunun 
ne demek olduğunu bilir: Fransız 
büyük ihtilalindenberi teessüs eden 
bir adet neticesi çok fırkalı 
parlamentolarda, mürteci düşün· 
celi, yani ruhaniler falan, sağda, m~ 
tedil düşünceliler, yani küçük sanayı 
ve serbest meslek erbabı falan, mer· 
kezde ve müfrit bir noktai nazara sa. 
hip olanlar, yeni sosyalistler, komü· 
nistler, falan da solda bulunur. 

Buııdan kinaye olarak, 'Sağ fj. 
kirli" "Sol fikirli" tabirleri zuhtır 
ctmiş~ir. T abif, itikatlar, temayül· 
ler. ekseriyetle insanların hayatta· 
ki vaziyetlerinden doğuyor. Yani 
birikmi§ servetlere, miraslar~, me".'· 
cut ananelerin devamına maışetlen· 
ni borçlu olanlar 'Sağ fikirli", muha. 
fazakar ve mürteci oluyorlar. Mev· 
cut nizamlar dahilinde hayatlarlnı 
kazanan müte~ebbisler merkezde bu 
lunuyorlar. . . . 
Sermavesi olmıyanlar da sol fıkirlı, 
ihtilalÇi, inkılapçı, istikbal doğması 
muhtemel d.:,ha müterakki mevhum 
bir cemiyet taraflısr ... 

Maişet vasıtalarının zihniyetlere 
tesir ettiği bir umumi kaidedir. Fa· 
kat herhalde bir de doğuştan sağlık. 
solluk var. Çünkü bakıyorsunuz k~ 
falanca zatın babası zengin de ken· 
disi sosyalist, yahut falanca adam 
meteliksiz ama, kraldan ziyade-kral 
taraftan! Ben, kendi hesabnna in· 
sanlan bir tren yolculuğunda farze· 
derim. Bir kompartımanda, altı yer 
var farzediniz. En son inkılapçıyla 
mürteci, pencerenin tam yanmda 
karşı karşıya otururlar. Birincisinin 
yüzü, ikincisinin sırtı lokomotife 
.,.._ .. ,.-~l_...: •• :,,. T 2h;o0ıt;,.l- ...1.o,....YT'trQ f'ln(;. 
ru bakınca, "Sol adam'', geriye doğ-
ru uzanan manzaralardan hiç birini 
görmüyor; hatta "halihazırda., ge· 
çilen karşr manzaraları da... Onun 
gözleri ilerde, ilerdedir.. Karşıdaki 
ise, tamamiyle aksine: Ne istikbali 
görüye~. ne halihazırı .. Geriy;. da
ima geriye bakıyor ... Onların yanla· 
rmda oturanlar da, derece derece, 
manzaralara başka zaviyelerden ba
kıyorlar .... 

Bir an evvel nefsinizi murakabe. 
de tutunuz. Hayat treninin yolcu
luğunu nasıl yapıyorsunuz~ Herke· 
Ain bu müralqı.beJ neticesi kendine 
bir not vermesi kabildir. 

(Va-Ntl) 

Kari Radek 
Tuhaçevskiyi ele 

verdiği için 

Tahliye .. edilmiş 
Londradan verilen teyide muhthaç 

bir habere .göre S·ovyet muharriri 
Kart Radek gıne tahliye e.dUmiştir. 

Radekin suçu tesbit e<lilemenüş 

ve bilakis, Sovyetler BirJiği devleti 
aleyhine sabotaj yapmıya çalı~ ve 
geçenlerde idam edilen Sovyet ordu

su kumandanlarının ağır suçlarım 

meydana çıkarmak hususun.da, hükU
mete büyük yardımr dokunmuştur. 

Bazı membalar, Radekin mahkum e
dilmiş olduğunu, fakat kendini kur
tarmak için Tuhaçevski ve diğerlerini 
ele verdiğini söylemektedirler. 

. Karl Ra.dekin pek yakında mühim 
bir memuriyete tayin edileceği SÖylen
ınektedir. 

Arfc;iycıı kuyularrnm clurma.aan a7wn bıı sııum Bak?rlcöyilnc yalmıd.a lıayat vcrcccldir ... 
1 1 

lstanbul konuşuyor! (Bakırköy: 3) -
Bakırköy yakında suya kavuşacak 

Su idaresinin hazırladığı mükemmel tes:sat 
sayesinde bu güzel semt artık bir Kerbela 

olmaktan kurtulacaktır 

BakırköyUn, kuruldu kurulah, baş • 

lıca derdi susuzluktur. 
İstanbulun bu güzel semti, ilk temeli 

atddrğı gündenberi hakiki bir Kerbe -
la olmuş, burada oturanlar. susuzluk • 
tan yannuş kavrulmuşlardır. 

Bakır köyünde ne iyi, ne de fena 

su vardJr. 
Ha.lk su ihtiyacım, ya sakalar, yahut 

.-

ta depolu arabalann getirmekte 'Olduk. 
lan sularla gidermeğe ça-lı:şır. 

Bakırköy gibi, köhne, şehrimizin en · 
.. ..... .3.-0 1.. ... J .,,.:-.3., ,.._ 1...~1 :-\'1.-•ı ..... ~. 

bir şeydir amma, ayniyle hakikattir. 
Susuzluktan kurumuş gtrtlaltlariyle 

kendini bildi bileli (Su) diye ba·ğıran 
Bakırköylülerin geçirdiği buhranlı gün 
Iere, artık çoğu gitmiş azı kalnuş gibi 
bakabiliriz. 

Ben bu semti gezerken, kiminle ko
nuşsam, kime sorsam aldığım cevap 
hep: · 

- Derdimiz, su, su, su! olmuştu. 
Konuştuklarımın yarısı, köylerinin 

artık yakında suya kavuşacağından 
m~mnun, yarısı da bedbin ve iimitsiz 
görünüyordu. 

Bu iki iddiadan hangisinin doğru ol
duğu hakkında ben de tam bir tered • 
dilt uyanmıştı ki bu sırada birdenbire 
karşıma çıkan oralı bir dost imdaclrma 
yetişti. 

Kendisinin Sular İdaresinde çalıştı • 
ğını bildiğim için hemen sordum: 

- Kuzum buraya su gelecek mi, gel
ntlyecek mi? Herkes bir ~ey söylüyor! 

Dostum: 
- Öyle şey mi 

\>erdi. Kim söyledi 
diye ....• 

olurmuş, cevabını 
su gelmiyecekm,·,. 

:J• 

Sular İ.dar~si,' Belediyeye geçtikten 
sonra ilk düşündüğü şey, Bakırköyüne 
su vermek oldu. Bu iş üzerinde gece 
gı:indüz çalışıldı Terkos suyunun bu • 
laya uzatılması zor olacağı hesaplana • 
rak Bakırköyünü suya kavuşturmak 
için başka güzel bir çare düşünüldü. 

Altın.da bol miktarda su bulunduğu 
tesbit edilen bazı arazi satın alın
dı. Burada şimdi bulunan ufak artezi - / 

-
\ 

. ~ . 
~r <'!! 
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Vaz.alf\l : Haberci 

BakırköyUn bugiinkil su ihtiyacı, Aksıt denen bu yerden, rcsiırıde görii.Ien 
tld telwrl.ckli arabaların nakliyatı sayesinde temin olumnaktadır 

Sular idaresinin asri bir tesi.satla bıi. 
yiWcccği bugihıkii basit artc:;i.yeıı 

kuyuUırnuil:ın ba§ka biri.si... 
yen kuyularının yerine, büyük ve asri 

kuyular açılarak, böylece Bakırköyü • 

ne bol ve g·:izel su. vermenin bütün ha. 
zırlıklan tamamlandı, şimdi de, "bura. 
ya su gelmiyecek .diyenler var,, demek .. 
Sular idaresi belediyey geçmeseydi, 
köyümüz asıl o zaman Ç".lk bekliyecek • 
ti, suyu ..... 

Dostum coşmuş, habre anlatıyordu. 
Hazırlıkları tamam olduğunu, artezi • 
yenlerin_ vaziyetlerini uzun uzadıya 

izah etti. Bizi pek yakında buraya su 
geleceğine inaıı<lmncrya kadar da an • 
tattı: 

Söyliycceklcri bittiği zaman kendi • 
sine: 

- Peki, dedim, yaptıklarınızı bu ka
dar anlattınız. Bari bir de gözümüzle 
görelim şunlan .. 

Tahminimin hilafına, bu teklifimi 
derhal kabul etti. 

- Başüstüne dedi,. haydi binin oto-
mobilinize de götüreyim oraya sizi .. 

Bakır köyünden aşağı doğru inip Ve. 
liliefcndi koşu yerine giden ~la saptık. 
Asfalt bitmiş, bozuk ve tozlu bir yolda 
ilerliyorduk. 

Bizim fotoğrafçı Alinin yanına otur • 
muş -olan dostumuz boş durmıyor,, bl"l 
bol izahat veriyordu: 

- Senelerce evvel susuzluk canrn:ı 
tak diyen halk kendi aralarında 45 bin 
lira kadar bir paratoplamış ve şimdi 

önün.den geçeceğimiz "Aksu,, dene~ 

membadan Bakırköyüne su getirmek 
istemişti. 

Belediye Sanasaryan Veliefondi ko§u yerinin tam kapısı -
nın karşısmda bir ç~me olan Aksuy!.l 

bft0)0ft taŞIDJyor daha bol akıtmak için O zamanlar, U· 

Belediye, keııdi uhdesine geçmekte zun uzun ..... Mcmbaıru aradılar ... 
olan Sanasaryan l1aruna taşınmağa ka- Fakat b:itün gayretler boşa gitti. 
rar vermiıtir. Bu taşınma 938 senesi Üstelik bugı:.in gerek sakaların, gerekse 
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KURUN' da: 

VaU • HUseyin Cahlt 
davası 

B. Hüseyin Cahid Yalçın, Vali Mu. 
hiddin Üstündağ aleyhine açtığı ha
karet davasını karar safhasına kadar 
getirdikten sonra mahkemeye bir isti
da vererek bu davadan vazgeçtiğini 

bildirdi ve bu tarzı hareketiyle, İz.mit 
muhakemestni merakla takib edenler 
için bir nevi fiili "terdid sanatı" gös. 
termiş oldu. 

Bu noktadan sanattaki meharete 
diyecek yok. Fakat asıl makşad tabii 
muhakemeyi takip edip de neticeyi 
alamıyan meraklıları hayrette bırak. 
mak değildir. Meğer üstad haksız bir 
hakarete uğradığını cumhuriyet adli.. 
ycsi huzurunda müdafaa ederek Mu. 
lıiddin üsttindağı mahkıim etmek de. 
ğil , sade mahc~b düşürmek istiyor
muş. Davayı açmak~ o kadar uğ
raşmaktan maksa.dr da bu imiş. Fakat 
bu vaziyet karşısında İstanbul valisi 
belki de: 

- B. Hüseyin Cahid Yalçın muha, 
kcmede muvaffak olamadığım, malı. 

keme kararının aleyhinde çıkacağım 
n.nladl da kendi hesabına akıllılık eL 
ti. Karardan evvel davasından vazgeç .. 
ti!'' 

Diyecektir. Demek ki maksadı gene 
hasıl olmıyacaktır. O halde birçok in. 
sanların aylarca lstanbuldan kalkıp 
İzmit mahkemesine gidip gelmelerine 
.sebebiyet vermek yazık değil mi? Ca
hid Yalçtn kendi emeklerine, zahmet
lerine bakmıyorsa elfileme, şahidlere, 
- haydi avukatlara hıncı var diye • 
lim - fakat meslekdaşları gazetecilc. 
re olsun acımalıydr, değil mi? 

(Hasan Kumçayı) 

CUMHURIYET,te: 

Türkiye - Suriye 
Bütün dedikodulara, bütün mübala .. 

ğalı hislere ve ihtraslara rağmen biz 
sükun ve itidalimizi hiç bozma ksrzrn 
Suriyeyi bala ve daima yalnız komşu 
değil, kardeş bir memleket ve millet 
saymaktayız. Suriyenin de artık ha. 
kikat çerçevesine avdet ederek bizim. 
le iyi komşuluk, güzel dostluk ve • Ü· 
zerinde ısrar ediyoruz • candan kar. 
deştik hayatı kurmak için gerekeni 
yapmıya başladığını görmek istiyo. 
ruz. Esası milletlerarası en yüksek 
bir adalet divanında halledilmiş olan 
Hatay davasının teferrüat meseleleri. 
ni bir parça hüsnüniyetle ve açık kalb 
le Y!'l-Pacağırnız görüşmelerle bir gün. 
de halledebiliriz. Komşu ve karde~ 

memleket Başbakanının burada yapa· 
cağı görüşmelerde bu iyi net!celerc va 
sıl olmasını ve Türkiyeden Suriyeye 
seliı.m ve muhabbet ~ötürmeye muvaf
fak olmasını bütün huliisumuzla te. 
menni ederiz. (Yunus Nadi) 

TAN' da 

Hedava hamam 
Halline şiddetle, süratle muhtaç ol. 

duğumuz meselelerden biri de halkın 
yıkanabileceği bedava hamam mese. 
lesidir. 

Halk yıkanmıyor. Yıkanmadığı i. 
çin kirli yaşamıya mecbur kalıyor Ka 
labahk halkın evinde hamam ve yı. 
kanma vasıtası yoktur. Hele fabrika
larda çalışan işçiler için her akşam 

değilse bile, sık sık yıkanabilmek bir 
ihtiyaçtır. Onların bu ihtiyacı ancak 
kendilerine bedava yıkanmak imkanı
nı vermekle mümkündür. 

Bu sebeple belediye fakir mahalle. 
lerde, ve fabrikaların bulunduğu semt 
terdeki hamamları bedava halka açma 
sı, şehrin ve halkm sıhhati namma 
büyük bir zarurettir. Bu büyük bir 
masrafı istilzam eden iş te değildir. 
Yaptlacak fedakarlık, tem:n edilecek 
büyük' netice ile telif edilemiyecek ka. 
dar büyüktür. .... ,, .. -~ .......... 

Lisan derslerine 
abonelerin 

nazarı dik katine ba1ında olacaktır. arabaların nakliyatı ile semtimizin su 
Sanasaryan hanı .davasının belediye ihtiyacuu karşıhyan bu çeşmenin su. 

jehine netkclenmes.i üzerine, hasım yunu da daha az akar bir vaziyete ge· 
Yalnız bir elerse abone olan ok11y11· 

cularımızın 3 üncü son taksitlerini 1 O 
temmuz 937 tarihine k;:ıdar göndennele 
rini rica ederiz. Bu tarihe kadar gclmi· 
yen taksitlerin aboneleri kesilecektir. 

taraf, yeniden mahkemeye başvurarak, tirdiler. 
"tashihi karar" talebinde bulunmuş- 45 hin liranın ufak hir kısmı böylece 
tıı. Mahkeme bu talebi de reddetmiş HABERCi 

,._~_v_e~h_an~b_e_le_d~iy~e_n_in~m_a_lı~ol_m_u~ş~t_ur_. ______________ '_rı_'.ıı_d_c_b_ir~d-a_lM __ .ı1_k_y_r_·ız_c_ıı_g~a-n_'.~p~§-C_k_ı.l_U_a_1_·f_e~_f~y-c1_ı _k_ıı~y-u_sı_ı~~--------~~~~~~(uDc-va~~m~ıL1~1:!...!i1~ıc~·~L-.!.uı.UJIJlllllU1111Muıtlllllılılıı-alJlllı&Hlıaaıılllllıı.ıı.wıııwıtllJ11111.-~--



Yazan: Naciye izzet 
Her hakla ablam Radiye'ya aıtUr. Kanaer kurbam: 

-54:-
- Çok zaman evvel... Dik.men 

Jlasta1andığı vakit annem telgraf 
göndermişti.. işte o zaman geldiği 
vakit ... 

Bu cevapla Lcm'i içerisinde de· 
rin bir sıkıntı hissetti. madalyon 
karısına eziyet ettiği ayni tarihte ço· 
cuğun boynuna takılmıştı. 

Israr ederek: 
- O zaman olduğuna iyice e· 

min mieiniz?. 
Genç kız biraz dah·a canh bir ha· 

reltetle: 
- Evet beyefendi, dedi. Size ye. 

min ederim. Hatta §Unu iyice hatırlr 
yorum. Dikmen iyi ~lduk~ i~i 
gün sonra hammef endı demı§tı kı: 
Çocuk tabii iyi olacaktı. Madcmkı 
~nun üç sevgilisi dedesi, babası ve 
anesi hastalığı esnasında yanında 
llulunarak ona baktılar. 

Neclanın bu derecelerde §aİrane 
bir cümlesini Eminenin hatırlatması 
aanki tce!Süf edilecek bir §eymİ§ gi
bi genç adam kekeledi: 

- Hanımınız çok hassastı. 
- Evet efendim hem çok hassa:j 

llem de çok tatlı ve mü§fikti. 
Emine acaba bu 3Özleri söyler

ken sadece Letn'iyi tasdik mi ediyor 
<lu. Yoksa genç efen diye bir ders mi 
vermek istiyordu1 Lem'i bunu anla· 
mak istemedi. Sadece: 

·- Evet, dedi. Hanımınız melek 
gibi bir kadındı. 

Bir sükut oldu. Sonra Lem'i a
deta mahcup denebilecek bir tavırla 
sordu: 

- Onu artık bir daha göreme· 
din mi Emine? 

- Çocuğunu almak Üzere geldi
ği gün görmüştüm. Halbuki ayni 
gün siz çocuğu götürmüştünüz. On· 
qan sonra ... Hayır artık görmedim .. 

- Size hiç bir haber falan yolla· ı 
madı mı? 

- Hayır beyefendi... 
-Çok fena ... 
Biraz sıkıldı. Zira genç 'kız onu 

tetHk etmeğe başlamıştı. Lem'inin 
o zamanki hareketini muahaze etti· 
ği çok beJliydi. Lem'i bunu keşfede
rek ilave etti: 

- Arada çok fena bir anlaıama. 
mazlık oldu Emine .. Adeta öyle bir 
~Y olclu ki tıpkı bir latife gibi.. Fa
kat çok acı neticeler verdL Hanrmı
mz1 tekrar görmeği ve onunla anlaş
mayı ne kadar isterdim ... 

Göz ucuyla Emineyi tetkik edi
yordu. Acaba genç kız heyecana ka
pılarak Neclanm iltica ettiği yeri bil
cliğini söyliyecek miydi} 

FakalHacer annenin kızının yü· 
zü kapanıkt>- Dikmenin annesini 
görmediği besbelliydi. Yüzünde bü
yük bir ciddiyet vardı. Lem'i .. lati
fe., kelim~ini telaffuz etmişti. Bu 
ifadeyi genç kızın acınacak derecede 
fena seçilmiş, bir şey kullanılmış bul 
ciuğu anla§ılıyordu ; zavallı Neclaya 
yurulan darbeyi, onun elem ve ıstı
rabını bir latife olarak telakki etmi
ye imkan var mıydi ~ 

Hatta en kötü, en münasebetsiz 
bir latife bile böyle olamazdı. Acaba 
Lem·i kızcağızın düşüncelerini keş
fetti mi? Çok ihtimale yakın, zira 
kızın susması onu heyecanlandırdı. 
Sıkıntılı geçen birkaç dakika sükUt
dan sonra gene mükalemeye dön
mek istedi. Emineyi lstanbula ge
tritınekten maksadı ona bir şeyler 
sormak icin k:leğil miydi? 

Dizleri üzerinde oturan Dikmeni 
olqıyarak: 

- Demek ki bu madalyonu ço
cuğumun boynuna hanım taktı öy
le mi? 

- Evet beyefendi. Dilunen has
ta olduğu vakit kendi eliyle taKtı. 

- Ya fotoğraflar? Ohları kim 
koydu? 

- On lan da hanımefendi koy
du ... Bu fotoğraflar daha büyüktü 

benden makas istiyerek kesti. Madal 
yona göre yaptı. 

Lem'i tekrar üç fotoğrafa bak
mağa başladı ... 

Kendisinin ki çekmecede buldu
ğu fotoğraflardan kesilmişti .. Necla
nm o kadar c;ok sevdiği bir fotoğrafı 
niçin feda etmiş olduğunu şimd~ 
iyice anlamıştı: 

Babasının güzel bir resmini ço· 
cuğıın üzerinde la§ıması daha doğru 
değil miydi? 

Oh yarabbi!... Bu düşüncenin 
yüreğine verdiği acılık ve azap ... O 
zamanlar ki küçük Dikmeni yanın· 
da görmek istemiyordu ... 

Halbuki iıte bu üç sevgili hayal 
gene Necla tarafından çocuğun ma
dalyonuna konulmuştu. 

Emincye tekrar sordu : 
- Bu fotoğraflar hanımızın koy 

duğu gibi mi duruyor? Hiç ilişmedi. 
niz mi? 

- Hayır. Onlara dokunmak za. 
ten doğru bir §ey olmazdı. , Çiinkü 
hanımefendi kendi fotoğraf mı koyar 
ken bana şunu söylemişti: "Jki er· 
keği birlikte hapsetmek iyi bir şe)• 
değil. Belki kavga falan ederler de .. 
Benimki de aralarına girsin .. , 

O vakit bu latifeye çok gül
mü§tüm. Ama o zamandanberi ha
nımefendinin maksadına hürrne· 
ten fotoğrafların yerini katiyen de
ğİ§tİrmcdim. Böyle yaptığım için 
bana kızmadınız değil mi beyefen
di. 

- Hayır Emine. Bilakis hanımı. 
nıza itaat ettiğiniz için ço)ı; mem
nun oldum ... Onun yaphğı her şey 
iyi ve güzel maksatlarla yapılmıştır. 

Sustu. Öğrendiği bütün bu şey
lerden.. hey~p.a. düşmüştü. Altın 
madalyonu kendi. eliyle cocuğun 
boy~una g~ç'frdi. ·~nra · Ôikmeni 
oynaması için odasına yollıyarak E
mineye de çocukla birlikte bulun
masını rica etti. 

Çocukla genç kız çıktıktan 
sonra Lem'i uzun müddet düşünce
li kaldı. 

Hacer annenin kızının Neclanın 
bulunduğu yeri bildjğini ve kencl!si
ne bir §eyler öğreteceğini ummuş
tu~ Eakat kız hiç bir şey bilmiyor· 
du. 

F ak'at bu ağır sukutu hayale rağ. 
men karısının o vakitki sözlerini öğ
renmekle içerisinde derin bir teselli 
duymuştu. 

O tarihte Necla hep kocasını ge
ne seviyordu. Haksız kıskançlıkla
rın~, aksiliklerine, asabiyetlerinc, 
yolsuz muamelelerine rağmen gene 
Lem'iyi seviyordu ..... 

Dünyada en çok sevdiği iki var· 
lığı çocuğun üzerinde birleştirmesi 
ne kadar müessirdi .. Kocasını ve ha. 
basını .... Yaşıyanı ve öleni ... Her iki 
si ki bütün hayalinde, bütün dü. 
şüncesinde birle§iyordu .. 1:;m'inin 
bir çiftlik kahyasına gösterdiği ha
karet ve istihfafa rağmen... Necla 
gene her ikisini biribirinden ayırt 
etmemişti, her ikisi de onun için 
aziz varlıklardı: Sevgli babası, 
bütün erkeklerin içerisinden sevdi
ği biricik kocası. Hem de zavallı 
kızcağız Lem'i hislerini hor gördü
ğü, onun inceliğiyle alay ettiği va
kitler bunu yapın:ştı. Karısının git
mesini en iğrenç sebeplere atfeden 
bu soğuk, bu azametli ve hodbin ko. 
caya aşkının delilini gösteriyordu. 

Lem'i tekrar yüreğine zehirli bir 
iğne gibi saplanan bütün tükeomi
yen düşüncelerine daldr. Zira bu dü. 
şünmelerin her birisi ana yüksek, 
asil, kültürlü b" adam olan kendi
sinin bir adam, alelade bir kız telak. 
ki ettiği güçük, ince vakur kansına 
çok defalar bir cehennem hayatı ya
şattığını habrlatıyordu. 

(Devam1 var) 

Akay işletmesi müdürlüğiinden : 
Adalar - Anadolu. Yalova hattı yaz tarifesi 30 Haziran 9~7 Çarşambadan 

ıtiba.ren tatbik olunacaktır. Yenı tarife iskelelere uılmıştır. (3693) 

Tifo 
Salgını 

Haseki hastahanesi 
baş hekiminin 
oğlu da lJJdU 

Sıhhiye mUf ettl§lerl tifonun ıira
yet ve intişarında müessir olart boıtap, 
bahçe yerlerini birer birer geımlıler, 
buraların vaziyetini yeniden tetkik et· 
mişlerd!r. Bundan başka hanlarda, be
kıir odalarında, pansiyoniardl oturan 
halkın sıhhi şartları ve bu gibi yerlerin 
Iliğım ve abdeshane mecralan da gözden 
gcçirilmi§tir. 

D:in §ehrimiıln muhtelif taraflann· 
da yeniden 6 vaka zuhur ettili ~akkın· 
da alikadar makamlara malumat gel
migtir. Tifo çıkan evlerde bulunan hal 
ka mecburi aşı yapılmıgtır: 

Biltiln hekimler, tifonun sulardan 
ve lağımlardan sirayet ettiğini ileri sür 
düklerinden sıhhiye müdürlüğü halkın 
en ziyade sarf ve istihlak ettiği ff alkalı 
ve Kırkçeşme sularını tetbik ettirecek· 
tir. 

Ayni zamanda kuyu, çeşme ve bos
tanlar civarında bulunan üstü açık Hl
ğmı ağızları ve ~ukurlar da gözden 
geçirilerek kapatılacaktır. 

Bu hafta içinde aşr istasyonlarına 
müracaatlar iki misli arttığından aşı is 
tasyonlan arttırılacaktır. 

Hnsc'.ki baş hekiminin de 
oğlu öldU 

Haseki kadın hastahanesi başhekimi 
Dr. Nazmi 'Aziz Selcenin büyük oğlu 
1stan~ul lisesi dokuzuncu sınıf talebesin 
den Kamran da 20 gündenberi tutul
duğu tifodan kurtulamıyarak dün Ha
seki hastahanesinde vefat etmiştir. 

Bedava tifo aşısı yapılan yerJer 
Bedava tifo aşısı yapılan yerleri 

dün yuınıştık. Bugün tekrar ediyoruz: 
İstanbul Sıhhat ve İçtimai Buave· 

net müdürlüğünden: 
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Zengin Hediyeli 
Mav.o nıüsabakamız 

Yakında başlıyor 

ı Hecın~~·~~~mıznn oıste~, ... T .... J 

Buz dolabı ...._ 1--;;;0 -;; tazalarından bu kıymette - - -
Nakit para ı 100 100 lstenllen ~yayı almak hak 
Be,t bir yerde altnı 
Bfstklet 

1 150 ~ kını veren kart 
Mandolin 

ı 50 il() 
Odeon marka gramofon ı so so 
KU-;Uk IColumbJa gramofonu ı 

Zenlt cep sa.ati l 

J 
Musiki a.tetı (CUnbUJ) 1 
Ekselafyor mağazıuınıdan bu 

! kıymette e§ya almak hakkı 
i nı veren kart 
j Hllııon markalı cep saati 

Eksel&lyor ve mode!IA. ma· 
gazalanndan bu kıymette 

fatenllen eıyayı almak hak·. 

kını veren kart 
Hialon cep saati 
Konsol saati 

i E~elslyor ve modcllA ma• 
: taza.ıanndan bu kıymette 

: lsten!len e§Yayı almak hak 
: kmı veren kart 
İ Cep eaaU 
i Conklln markalı dolma 

1 

2 
1 

l 

4 

l 

27 

22 
22 

20 

27 

22 

20 
15 lli 

1~ 30 
12 12 
10 10 

10 co 
10 4.0 

~ kalem 10 8 SO 

Conklln dolma kalem 
I\:aplanıa kadm kol saaU 
Erkek kol aaatf 
ı·nuı ltlaesı 

Ekııelalyor, Şark pazarı, mo 
dclJA mataz&ıanndan bu 
kıymette lstenlleıı 91y&yı 

almak aallhlyetini nren 
kart 
Tatlı khsesf 
&yar. pantaıon 
Şark pa.zan ve ZaharyUJa 
rnaJazalanndan bu )n~le 
te istenilen eşyayı almak 

1 

6 
2 

11 
l 
4 

hakkını veren kart 20 
Şekerlik 2 
Sigara kutusu 6 
Bunlardan b&§ka kıymetleri 
180 kuru§la 75 kuruı aramı ? 
da yUzlerce tuvalet levazımı 
ve f§e yarayacak e§Y& 

T 

• 

4 
4 

c 
a 
2 

80 
6 

12 

İ El<Be!slyor ve modelli ma ? 1ŞIS2 

i MUsabakarnız pek yakında ba,1ıyor ı ..................... _ ............................................................................................... . 

• ÇAYIR REZALETi 
Bir anın çılgınlığından doğan bir 

Çayır Rezaleti 
faciadır. 

Cağaloğlu merkez hükmet tababe
tindc, Fatih hükumet ve belediye ba§· 
ta.b:oıb.Ciliıdl!. E..fnlıı.önü hli.~..,...., - ı...ı. 
diye baştababetinde, Beyoğlu bllkumet 
ve belediye baştababctindc, Beşiktaş 

hükumt ve belediye ba§tababetind. Sa

nycı: hükumet ve belediye baştababctin
de, Beykoz b~Cime ve belediye baştaba 
betin.de, Üsküdar hükfunet ve belediye 

baştababetinde, Kadıköy hükQmct ve 
belediye baştababetinde, Adalar hilku
met ve belediye baştababebtinde, Bakır

köy hükumet ve belediye ba~tababctin 
de, Eyüp hlikmet tababctinde, Eyüp 
dispanserinde, Edirnckapı sıhhat ıncrkc 
zinde, Fatih mıntakasının Samatya. Şeb 
remini, Eyüp, Unkaparu, Fener, Kara. 
gümrük mevki hekimliklerind~ Eıninö. 
nil mzntakasının Alemdar, Kuınkapr, 
Baya.zıt, Küçükpazar mevki hekimlik
lerinde. 

F aciarun tesadüfi kahrall)anJarm m liütün ömürlerince çekecekleri ıalı· 
rah anlarıdır. 

Yukarıda adları yazılı yerlerde tifo 
a~ısı yapılacaktır. 

iÇERiDE: 
:ıı. Ii'.umbaract yol:u§unda bundan Uç ay 

evvel I\:uruçaylı Abdullabm boğulma.sile ne 
Ucelencn cinayetin durutma.sma dUn de de 
vam edilml§, §:ıhlller dln!cnmlı;tır. 

.lf. A~a rı:ıütbi;ı sıc:aklar ba§lamlftır. 
Hararet derecesi 39 sant.lgradı bulıxuı§tur. 

of. BUkreıJ elçimiz Hamdullah Suphl dlln 
§chrimJze gelmiştrr. 

:ı: Clöçmcnlcrf alacak iki vapur dlln Kös 
tenceye hareket etm.lşUr . 

.y; Belediye İktisat ml.lı1Url!lğtl son gtlnlcr 
de odun ve kömUr flyaUan:ı:u tetkik etmek 
teydJ. Bu tetkikat neticesinde - evvele• ben 
zinde olduğu gibi - mahrukat flyatıarmda 
da "lhUI~ olmaclıJtı! .. neticesine vanlml§tır· 
~ ôııyUzba,şr Zekinin kuma:ıdıısı &ltmda 

ve t.ııyyarcci Vcrihlnln de bulunduğU iki tay 
yared n mllrekkcp bir TUrkkuşu filosu evvel 
k1 gUn ve d!ln Ankara ve civar vUAyetıerde 
birer göırt ri UÇ1l3U yapınıştir. 

• 'l11U1 müdafaa vekili Ka.zım Özalp dUJı 
gece a:ıt olarak F..ski.,ehlre gelmiş ve derhal 
tem !ere bıı,ı:la..'ll·~tır. Bu tc!U~lcrin ne kadar 
devam ed .. cetl: malQm değildir • 
~ Surlyede Vebanın ISnUnc Jeçildltlndeu 

hudutlarımız ~· 
~ Vll.kıf !§!eri umum müdUrlUğtı eski 6 

net th!r bhıası ol.im bugünkll Beyoğlu kay 
mııka.m' ığı ve b le diye l}U besi m lliJllrl flğll bf 
na.mıcı Ec:ı•:ızıdz Yeli vakfı olduğunu lddlaı 
ederek, belediye aleyhine mahkemeye mllra 
cna.t etmloUr • 

Çayır Rezaleti 
Maris Löblan'm eseridir. fa. tarafmdan dilimize nakledilmiştir ... 

Sah Günü HA BE R'de 

DIŞARIDA: 
4 Günde Uç milyon satan Asoha ismindeki 

Japon gazetosf bu defa ellinci Ytld6nUıuf1ııu 
idrak e~ttr. 

°" Japonyaya göre Ma.nçuko - SoYyct 
hududunda yenld~ vablm hldiseier cereyan 
ctmektcdlr. Japon ajan.sı Sovyet hudut:. kıta 
atının >..mor nehri Uzcriodcki bazı adalan iş 
~~ı cttıkleı::lni, bu yüzden mUsadeıneıer yapıl 
<hğuıı haber vermektedir. 

27 
PAZAB 

HAZlRAN -19S7 
Hlerf: 1336 - RebiUIAlur: ıs 

Kızıl erik f.lrtması 
Gilol"Şlıı clutUfll Günefla batıp 

•~o 19~5 
Vakit Sabah Öğle lkiudJ Aqam Yatsı tmae.l 

2,2S 12.17 16,17 19,45 2US 2,10 

GJl:ÇZN SENE •IJGUN Nl~ OLDnT 
Bul.ı;ıu: lcralınm BcrUo ve Romayı ~t 

etmesi kararln§U. 

-\' Tac giyme ,enlikle!iııdaıt. 80Dra bir mlld 
det daha A vrupada kalan Kanada Bafvekill 
l4akeıızfe Kinr, gelecek htta Almaııyaya gt 
deçektır. Bqvekllin HiUett taralmdan kabul 
cdilecı:-ği öğrcnllm~t.lr. 

:,. Dün sabah Madagaaca.rde.n hareketle 
!>ansc giderek bir rökqr kurmak lı:Uyen iki 
Fraasız tayyarecisl öğleden aonra Zangibar 
c:lv~aa yere d~ın!l§ l':eı Udıd da 6!mU§tUr. 
. 4 İyi haber alan ına.ıımı.r. Romaınya ltra 

lının Varşova seyahntl do~ıe '1allhuı.rda 
mevctıt olan Rumen .._ Leh iUIAtlannı ta 
marnlamak ~ yeni bir aiyaat ny& ukerf 
Wl4! :imza edllmlyl!C.eği!al be:Faa etm.ktedir 
lcr. 
~ Macaristan, Yugos~avya, Romaıaya ve 

Bulgaristan buğ'day mahsuIUnQ mu,.teı:ekG 
satmak il.zere bir buğday sattı ı.tro.u. tepi 
etQafflctılt. 

~ ltaıya kı;almııı. kısı -.:e ~ mllçeııl 
nln ltardeıt kontes !olanda dl Bergolo, dUn 
Şoıtyaya. g~ ~ bt&:owad& kral Borts. 
prens !~ prell38& Evodok.lia ve hf'ıeldl 
Köııcl"anoC taratııuıan kaqıluaııp. 

:to HiUer bir milli s~t alyul tezahÜ 
ratında hazır bulunmak tızt.nı Dradmı vur 
ten~ hareket otml~r. Tanmda von Rlb 
ben.trap vardır. 

4 DUn KnıınllitJ sa~ !limal ıınıMtu 
bllyük aot.,rtne !§Ural< edenlff ~. :rar 
ti ve hlikOmet merkezi lcııa komlt.nlıı &aratın 
dan bUyllk bir kabul resmi tertip edilnılıilr· 
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1lleuıAb, tetldlda 

- Fasulye, kendini 
nimetten saymakta 

pek hakhdır ! 
Soya fasulyesinden tam üç 
yüz türlü madde çıkarıhy.o~ .. 
Uzak şarkta yetişen ve bizi~ rülünce hiç solmıyan parlaıc. hır _cı.la ı 

memleketimizde de yetiştirilmesı olmaktadır. Otomobıl kornelerının 
için bir hayli propaganda yapılmış düğmeleri, vites ko~unun tut~ak 
olan bir nebat vardır ki adı Soya fa. yerindeki kemik gibı ma~de, kal ep 

] ·d· yag" cıkarıldıktan sonra gerıye an su yesı ır. ~ l k 
İstikbalde bu fasulyeden yalnız fasul:;e küspelerinden yapıma ta-

yiyecek değil, ayni 'Zamanda mesken dır. . 
ve melbusat da yapılabileceği anla· Avrupa sabun fabrık1a1 larındkan · · k" • b · " f l "t ku anma ta şılıyor. Bu fasulyemn acaıp ·ımy~vı ırçogu asu ye y~g . l 
terkibinden dolayı kendisinden yuz- ve her sene bu yagdan rrulyon arca 
lerce sun'i madde yapılabilmektedir. kental satınalmaktadır. Sabundan 

Ş. d" k d kı' myagerler suni bac:ıka bir madde de yapılmaktadır 
ım ıye a ar :ı • ··k k · f" 

k k.. k' b d ı· · d · yu se ın ı· süt sabun gazyağı, kavuçu • ose· ı, u a g ısenn ır • 
le, ~iment~ ve mürekkep gibi üç lak maddelerinde kullanılmaktadır. 

' yüz kadar taklit madde çıkarmış bu- Harp zamanında kullanılan cepha-

b k dı ı nenin bı'r kısmı bu nebattan ve unma ta r ar. 
Amerikanın Mişikan vilayetinde müştakkatından yapılmıştı. 

kimyevi ziraat enstitüsü azasından Fasulye ezilip kurutulduktan 
doktor H. E. Barnara Soya fasulye- sonra içindeki beyaz maddeden 
· d A •• karmanın imkan- sun'i kavuçuk ve muşamba yapıla· 
sın en sum yun çı . f f k l" b" 
1 t ktadlr · çünkü aerek bılmektedir Bu mu va a ıyet ı ır 
arını araş nma , cı • be b' .. k 

yün gerekse bu fasulye ayni protein· ameliye olmakla bera r ta 11 ·au· 

1 · · b t.. muhteviyatı taııı· cuk ve muşambadan daha pahalıya 
erı yanı ne a ı :ı ~ · · h .. 
maktadırlar. Eğer bu ameliye de u· ma) olmaktadır. Bunun .ıçın. enuz 
cuza' mal edilebilirse, koyun yetiş- pratik sayılmıyor. ":-ydnı sebepten 

k ·· k d 1 S f lyesın en petrol ve tiren ülkeler artı yun veya pamu o ayı oya asu 
F 1 t .. ~ı karılması da çok ihracatı yapamıyacaklardrr. asu · mo or yag arı çı 

1 · h p h 1 } ktadır Bununla bera-yeden yapak yapmak mese esı e- a a ı o ma · . 
·· ··b " da I kl bera- her Japon hükumetı Soya fasulye. nuz tecru e çagın oma a h d f' 

ber, diğer birçok nazariyeler mu· sinden hem petrol. . em c mo or 
· k \' "l · t"h ettırerek muvaf-vaffakıyetle tatbıkat sahasına on- - ag arını ıs ı raç 

muş bulun~ktadır. fakıyetle kullanmıştır. 
B ·· t b'l 1 d k·•llanıl· G1da olmak bakımından Soya fa. ugun o omo ı e r e "' . . . . d 1 d." 

kt l b Yaların bl·r ço sulyesı kendı cınsın en o an ıger 
ma a o an emayye o • .. .. h d b l 
"' S f 1 es·nden yapıldı- butun fasulye, hakla, no u , eze· gunun oya asu Y ı · d dah b l · ~ b'l k k. d K'm ye ve mercımekler en a es eyı. 
gmı ı en pe az ımse var ır. ı . . d l ·ı 

1 • f . 1 · " h ı· ~ 0·· cidir. Protein muhtevıyatı o ayısı e VAO'P'I' ,.,.,n ;HU! v,.v. VAO- a ın e -
ğütüp içinden sert ve reçine j bir şeı<.er .. nastaııgın~ muplela . uldnlara 
madde istihraç usulünü bulmuşlar- da ~ukemmel bır gıda teşkıl etmek· 
dır. Bu madde boyanın üstüne sü- tedır. 

Uzak şarkta yaşıyanlar Soya fa
sulyesini binlerce yıldanberi gıda 
olarak kullanmaktadır. Bu fasulye
den süt almak için gece suya atarak 
sabaha kadar bırakırlar. Ertesi günü 
fasulyeler iki taş arasında öğütüle
rek biraz daha su katılmaktadır. 

DEVREN SATILIK LOKANTA 
Ankara caddesinde 84 No. lu 

lokanta devren satılıktır. isteklilerin 
Ankara caddesi Sucu sokakta 4 nu· 
maralı Kafkas lokantasında Bay 
Kirkora mi.iracaatleri. 
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Türlıı11• Eeubr 
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SaJubı ııe Neşrival Müdürü: 

Hasan Rasim U s 
8_!'.sıldıtı 11er (VAKiT) matbaıı11 

Neticede koyuca bir krem alınmak· 
tadır. Sonra yavaş yavaş yine su 
katılarak bu krem kaynatılmakta 
tencere ateşten indirilince krem, sü~ 
halini almaktadır. 

Soya fasulyesi değirmenlerde Ö· 

ğütülerek alınan undan ekmek ya. 
pılmaktadır. Yağından pilav pişiril
mekte, zeytinyağı gibi salatalarda 
kullanılmaktadır. Bu yağın hazma 
çok faydası dokunmaktadır. Sütü çı
karıldıktan sonra posası yoğuruJa;ak 
yakmak için mum yapılmakta süt· 
ten de peynir ve tereyağı çıkarılmak 
tadır ... 

Az sonra Soya fasulyesinden 
şapka ve palto imal edildiğini işitec"e. 
ğiz. 

Bu binbir iş:. y~r1!an nebat için 
iklimimiz çok musaıttır. 

Ahmet Ekrem 

HABER - J\.k'şam postası 

Tont on 
amca 

şeytan s@~tYı irile 
nınalfl)m<aız ~ 

! :; :';! 
l A.ı .. n" r 

Kibar hırsız $iyah 

36 • ı;nrıton ertesi sabah milthlş blr 

ba§ ağrisllc uyanmıştr. \'e bu baş ağrısının 

lcslrile tıuıavvur edilemiyecek kadar sinirli 

\e aksi bir lıaldeydi. Adeta burnundan düşen 

bin pıı.rça olacaUı. Öğleye doğru hcm§.lr~s! 

Rublnln kcm!i~lnc gctirdi~i mektubu büyük 

lılr ~11ratıa nldı. 

- ŞUphcslz gene bir dllenciden .. dedi, içim 

ucn bunu ocağa al ,.c yak diyorlar .. 

Bununll\ bera}){>r merakını da }'Pnemcdi 
Zar.:ı açtı. 

157- Mel<tup kitap harOerile yazılmıştı· 

"Aşaj\'ıd& imzam olan ben önümüzdeki per 

ııembe gUnll geceııi on birle sabahı .sıı.at beş 

:ı.ram cl1nl~I ztyartot etmekle se\1nç duyaca 

ğım. 

"Flvlnlzo glrdl~lmdcn c;ok zengin çıkmak 

dU~Uncesl beni daha çok sevindiriyor. Fa.kat 

en büyük scylncim Şıı.rlton tmza31nı taş;ya 
cıı.k bin liralı!< bir çekle Londra hastanesınin 
~enginleşeceğınden gelmektedır. 

Kara gölgr., 
158 - Dudaklarında blr sırrtma belirdl. 

Sonra fabrikaya telefon ederek nstaba')ısının 
hemen l:elmcı-inl emretti. Şnr:ton gelen ust11 

bıışıyı,ı. bazı izahat w•rdl. Eve Şnrltonun tarif! 
dahtllnde mcışhur 11.mpullll tabloyu bir ıııınlyc 

blle kaybetmemeye çalı~arak ııUraUc kurdu. 
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350 sen e evvel bugün 
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Kahraman denizci 
Kıhç Ali Paşa öldü 

Hoısanlaı , 800 .000 bin duk a a l tunu 400 
höte ve 40 caı iyeyi gasbettUeı, paşa ka
r ısının memeleıini k eserek denize attılar 

Bir türlü tamiri yapılmadığı hal· keserek denize attılar, çocuğunu ela 

de senelerin tahrip edemediği Top· parçaladılar. 
hane çeşmesinin kar~ısında, yeşillik· Venediktiler bu iğrenç cinayet( 
ler arasında, göğe doğru uzamt~ mi· yaptıktan sonra izlerini kaybederek 
naresiyle yüz yılbrdır lstanbulu sey· uzaklaştılar. Fakat yapamadılar. Bir 
reden Kılıç Ali paşa camiini hiç müddet sonra işledikleri cinayet 
gördi..inüz mü? Eğer gördün üzse de- meydana çıktı. Türkiye hükumeti 
nize doğru giderken parmaklıklar a Hasan adında bir çavuşu derhal Sa-
rasından bakınız bir bahçenin içinde natoya gönderdi ve tarziye istedi. 
mermer taşlariyle derhal göze çar- Aksi takdirde harp ilan edecekti. 
pan bir de mezar görmüş olursunuz. Sanato, Kılıç Alinin kar§ısmdn 
Tophane camiini yaptıran Kılıç Ali harp etmenin ne demek olduğunu 
paşanın mezarı . .. bildiği için tarziye verdi ve Ramazarı 

Öldükten sonra Türk denizcili- )aşanın servetini iade ettiği gibi set. 
ğinin initata yüz tuttuğunu hatırla· best bırakılmış esirlerin yerine de 
tırsak, Kılıc Alinin kudretini bir paı -' d dört yüz esir tedarik ederek Preveze 
ça anlatmış oluruz. Bugün bu c- kadırgasına teslim edip Istanbub 
niz kahramanının ölümünün tam 
3 50 ci yddönümüdür. Kılıç Ali 1 587 gönderdi. 
yılı 27 haziran günü doksan yaşın- Kılıç Ali kazandığı ve 500.000 
da hayata gözlerini yumduğu vakit, duka altın tahmin edilen serveti ka· 
onun isminden titriyen düşman kor milen devlet hazinesine kaldı. Fevzi 
sanlan en bi..iyük bayramlarını yap· Kurtoğlu "Türklerin deniz muharc· 
mışlardr. besi,, kitabında (sayıfa 600) Kılıç 

Kılıç Ali. Türklerde denizlerin Ali icin şu sahrlan yazıyor: 
yegane hakimi olduklarını bütün "Kemal reis, Kurtoğlu Müsli· 
düşmanlarına anlatmıştı, Bir aralık hattin, Barbaros, Turgutlar gibi kor· 
Hint denizlerinde dolaşan İspanyol sanlıktan yetişhiş olan biiyiik deniz 
ve Portekiz gemileri Bahriahmer sa· emirallcrinin heybeti ile Akdenize 
hillerinde görünmüşlerdi. Ali paşa hakim olan Türk deniz kuvvetlc-ri 
derhal şu teklifi yaptı Kılrç Ali zamanında en yüksek nok· 

- Süveyş kanalı açılarak Akde· taya Çlktı. Fakat müşarünileyhin 
nizdeki Tiirk donanması Şap ve vefatından sonra bu mevki, meslek· 
Hint denizlerinde de kullanılsın. .. ten yetişmiş tecrübeli ve muktedir 

fakat Kılrç Ali bu teklifini ka- kimselerden ziyade ya hükümdarla· 
bul ettiremedi. rın damatlarına yer ayırmak tC§kil 

Bu sütunda Kılıç Alinin biitün ettiler veya zulüm ve gadarla zcn-
hayatmı yazmağa imkan bulamıyo. zin olan paşalara rüşvet mukabiJin. 
ruz. Anlattığımız bir iki vaka, o- de tevcih edildi. Denizden c!~!-
mm denizciliğini ve denizciliktek: nizcilikten anlamryan kaptan paşa· 
şöhretini gösterir. lar, ilk baharda denize çıkarak Ada-

Vadiyüssebil muharebesini ka· ların vergisini toplamaktan başka 
zanmış olan Trablus garp beylerbe· bir şeyi düşünmediler. Küçük Y<'Ş· 
yi Ramazan paşa askeri bir isyan tanberi ömrünü denizlerde geçirmi~ 
sonunda öldürülünce sekiz yiiz bin tecrübeli bazitlerin yerine damat pa· 

duka altınla dört yüz göle, kırk cari· şalarm inhaları kaim oldu. ilk Zi:t.· 

ye ve güzel karısını arkada bırak· manlarda nazarı dikkati celbetmiycn 
mıştt. bu sakat Ye inhitat Kılıç Ali pa~anın 

Ramazan paşanın dul kansı ora· vefatından takriben 40 sene sonril 
larda duramazdı. İki yüz elli Tür· ba~lıyan Girit hınbi esnasında bii-
.kün muhafazasındaki bir kadırga il<- tün çıplaklığı ile meydana cıktı.,. 
lstanbula hareket etti. 

Kadırga su aln3.k Üzere uğradığı 
Zanto adasında bir gün kaldıktf\n 
sonra yoluna devam etti. Kefalan . 
ya açıklarında Emmonun kumanda· 
smdaki Venedik filosu ile karşılaş
tı. Venedik filosu kadırgayı sardı 
ve ate_ş etti. 250 Türk levendi sona 
kadar kahramanca mücadele edere!~ 
can verdiler. Venedik denizciler; 
Ramazan paşanın bütün servetin: 
aldıktan ve cariyelerin ırzına geç· 
tikten sonra kansının memelerini 

centiınıen 

!i!I - Ptrşembe gecesi.. Şarltomın çalı~ 

ma odasında, pırıldayan ocağın ka ı şısınr111. 

dort adam oturmu§ bekliyorlardı. Ev sahibi 

ııln e~ratmd toplanmış bulunanlar şunlar

dı: I..ord \'almont, Con T1.4mcr ve polis hafiye 

l'ıf Slnffortl. Yazıhanmin karşısınd11 rluvarı1ıı 
ki "l'll•l,trl!< hıı.fiyel<>r., görllnilyordıı. 

60 - Tablo, l\)"Tli zamanda ve yerleri' 

kadar sarkaıı bir halıyla. örtüli.lydU. Yazıhrrne 

................ -.-.......... ..._.. ........ .. ii .......... -............ ·---···· ...... ..: .. ::::::::::::ii 
il H üseyf n Rfle t ~~ 
~ ~ h 7 üı h çe nran:zum ii 
:= :: 
== M 1..... :a =ı ev ana == 

' ~" rübailer i ! ... != 

çıktı -İkbal Kütüphanesi 
1 latanbul :; .................................. :: ••••••••••••••••••••••••••••••••• ::::::::::an:: :ım:::::::: 

nln :rnnındı ve ayni hizada orta boyda, ııon 
model, bir kasa bıı!Wluyordu. , . 

Şar!ton mırıldanır gibl: 

- Saat on buç~k dedi. MüşkUIAta u~ımıa 
nıamız ıc;;ın evcıe yaınıztz c:ıa.. Aruı< mAKıneyG 

f'l!!lıt:·lk cerı;yıı.nını \'f'rm~liyiın. Sıra!lıdrr. 

Tıırto Ustunde .!'a~<lııJ:i küçük hlr llolu it 

ti. Birdenbıru kll~ilk bir ampulde ı~ık ı;ortın 

dU. 
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Benzin 
Benzin ve petrol~ gUmrUk ve iaUhla.k re 

slmler1nde yapılan tenzllAttan sonra aradan 
üç gUn geçti. Fa.kat ortadaki ke§qıeke§ hAlA. 
zail olmamıştır. Evelki gUndenberi şu vazi 
yellerle karşıl&§ıyoruz: 

1 - Gerek benzin ve gerekae petrol fiyat 
tarı elAn inmesi l!zımgelen fiyata inmemi, 
tir. 

2 - Bir kısım benzin satıcıları kumpanya 
le.rdıuı yükııtık fiyatlarla aldıkle.n benzini u• 
cuza satıp zarara girmektense - vaziyet ta 
va.zzuh edlnceye kadar - satme.mağl tercih 
ediyorlar. 

3 - Belediye elAn benzinln ve pı:trolUn 

toptan ve perakende satılma.st l!zımgelen 

fiyattan t'3sbit ve llAn etmemigUr. 
4 - Birçok bakkallar petrolU elln eski 

fiyattan satmaktadırlar. Kendilerine hiç bir 
tebltgat veya resmt bir llA.nla bir ihbar yapıl 
madığı Jçin pahalı aldıkJan petrolU kendi 
kendilerine ucuza satmaktan - hakir ola 
ra.k - kendilerin! müstağni görmektedirler. 

Benzin ve petrol işinin halledileceği gllnU 
görmek acaba bize nulp olacak mı? Olacak 
11& ne zaman? t,te merak ettiğimiz nokta ... 

Izınirde vaziyet 
İznılr, 27 (husus!) - Belediyenin tesblt 

ettiği benzin narhını kabul etmiyen acenta 
lar bugün merkezden aldıklanm bildirdikleri 
emJr Uzerlne satı§ merkezlerini kapa.mt§lar
aatrg yapmamışlardır. 

Bu vaziyet ilzcrlne beled1ye encümeni hu 
kuk mUpvirlerlnin iştiraklle gece yansına 
kadar daJmt surette içtima etmJg, vaziyet 
tetkik edllml§tlr. Narhın indirilmesine lmkA.n 
cörillmeml§tir. 

Benzin temin edemlyen otobüsler öğleye 
doğru seferden kalmt§la.rdır. Yalnız Alsancak 
otobtııılerl tııllyel)ilmlş, bam taksiler de işleme 
ınltlerdir. 

Mahkeye verilenler 
l!elediyenln tesbit ettiği fiyat Uzerlnden 

benzin satmıyan ve bu suretle umumi hayatı 
lhl!I eden şeı.stuaromano ve Sokoni kumpan 

ya.lan müdlırlerl mahkemeye verllmlşlercllr. 
Belediye, koydutu narh üzerinden yarm 

tzmJrin iki yerinde benzin ııatıııı yapacaktır. 

Beş kişi maznun 
:M:Uddeiumumtıık be§ kişiyi nezaret altma 

Çanakkale 
kazası 

. 1 -

satışları 
almı§ ve tahkikata bqlamııtrr. Bwıl&r Şel 
gu kumpanyası mUdUrü llılanuao, ikinci mil 
dür Alyotl, müfetuı Sa.ki, SokonJ gaz kum 
panyası müdürü Direk, Sııua Romana kum 

panyası müdUrü Volkerdirler. 
Bu beş kişinin suçlan, belediyenin tesbit 

ettiği fiyattan benzin satmıyara.k hayatı u
mumlyeyt ve nizamı ammeyi ihlA.ldir. Suçlu 
!ar adliyeye teslim edilmJgtlr. Tahkikata 
devam ediliyor. 

Valinin beyanah 
Vail Fazlı Güleç ile görUgtUm, bana dedi 

ki: 

- Tesbit edilecek fiyatın fevkinde aatııa 
müsaade edilemez. Kumpanyalar satmamak 

yoluna giderlerse bUtUn a.kJbeUerden mesull 
yeti kabul etmiş olacaklardır. . 

T.ıabit edilen fiyatlar §unlardtr: Benzinln 
kUcnu 14, toptan petrol 11 buçuk, perakende 
12 buçuktur. 

Şoförler ne niyorlar ? 
Benzin fiyaUannm ucuzla.maaı otomobil 

sahiplerinin yüzUnU bir parça gWdürmUıtur. 
Fakat bazı gazetelerin bunu taksi, kamyon 
ve otobüs fJyaUarmm da incllrllmeal için bir 
sebep olarak ileriye sürmeleri 1<>förleri ıiıılr 
lendin:ni§tir. Bu sabah ıoförler kendllerlle ko 
nuşan bir muharririmlze §wıları aöylemiıler 
dir: 

"- Taksi UcreUerlnde l&dece benzin fiyat 
lannı mikyas olarak kullanmak doğru ola 
maz. Bu açıkça bir ha.kııızlık olur. Zira bir 
taksi UcreUcrlnin bir otomobilin bizdeki çalı§ 

ma şekline ve dayanma kabiliyetine göre a• 
yarlanma.sı icap eder kanaatindeyiz. Benzin 
fiyatları lnJlÜitir. Ama lAııtik fiyaUarmm 
inip lnmiyeceğiden kimse bahsetmiyor. Bir 

arabanın bizdeki Çall§nuı. ıartıarma nekadar 
azman dayanabildiği frenlerimizi kaç günde 
bir tamir etUrcllğimizl, cam fiyatıarmm ne 
derece fahiş olduğunu neden tetkik etmiyor 

ıar? Bu m:uıraflarmuza ıöyle bir göz gez 
direcek olurı.ııa.nız taksi flyaUarmm lndlrlle 
mlyece:tnı anlarsınız. Hoı .. lndirmeııine indi 

rlrler ama lıize yazık etmiş olurlar. Zlra biz 
dUne kadar zlya.ndaydık Şimdi benzin lndi, 
biraz yilzümllz gülecek ıııanryoruz. Eğer bu 
sefer de taksiyi düıUrUrlerııe yandık.,. 

HABER -.J»rıır }?O!tuı' 

Tramvay 
ücretleri 

Onar para daha 
ucuzladı · 

Tarife komisyonu yaptığı tetkikler 
neticesinde tramvay ücretlerinin yeni· 
den ucuzlatılması imkanını görmüt 
ve bilet ücretlerini onar para daha ucuz 
lat~ttır. 

Buna nazaran yedi kurut otuz pa· 
ralık biletler yedi buçuk kuruta, üç bu· 
çuk kuru§luk biletler de üç kurut on 
paraya indirilmittir. Bu tenzilat temtnu· 
zun birinden itibaren tatbik edilecektir. 

27 HAZİRAN - ·1937 

Başvekil Kont dö 
Martelle görüştü 

_ • (Bel§ tarafı 1 incide) ( 
lakattan sonra gelen Fransa sefiri ile 
birlikte Floryaya gitmiştir. Kont ôğ
le yemeğini İsmet İnönünün misafiri 
olarak Florya köşkünde yemiştir. 

Yemekten sonra Hatay etrafında 

umumi mahiyette bir görüşme yapılmış
tır. Mülakat ıu saatte devam etmekte-
~~ , 

Kont dö Martelin beyanatı 
Kont dö Ma.rtel, Perapalasta kendi. 

sini ziyaret eden muharririmize şu be-
yanatta bulunmuştur: 

"- Fransa. ile Türkiye arasında hiç 
bir mesele kalmadığını, Hataym is. 
tiklili etrafındaki müzakerelerin tam 
bir anlaşma ile bittiğini, ortada imza· 
alnacak bir vesika olmadığını biliyor. 
sunuz. B~vekil !nönü ile konuşmam 
tamamiyle şahsi olacaktır. Umumi 
surette Suriye • Fransa ve Türkiye 
müna.sebetelri etrafında fikir müdave. 
lesinde bulunacağız. ,, 

Başvekilin 
nutku 

Fransız sefiri Ponso da mu 
miz.e şunları söylemiştir: 

"- Fransa He Türkiye 
hiçbir mesele olmadığını biliyo 
Bu vaziyetten sizin gibi ben 
memnunum. Şahsi görüşmeler 
celeri daima iyi olmuştur. Bu 
pılacak görüşmenin de hayırlı 
ler vereceği tabiidir.,. 

Suriye başvekili 
Suriye Başvekili Cemil Mür 

sabah İrak konsolosu Kamil 
dan ziyaret edilmiş ve öğle ye 
Perapalasta yemiştir. 

İstanbulda bulunan Suriyenin 
cumhurreisi Mahmut ve Cabi 
sinderı bir zat Suriye başvekilinı 
safiri bulunuyorlardı. 

Misafiler ayrılıyor 
Surıye başvekili Cemil Mürd 

Fransız fevkalade komiseri Ko 
Martel yarm Toros ekspresiyle 
yeye gideceklerdir. 

Diıokü mülakat 
Başveki l ismet İnönü dün ö 

sonra Suriye başvekili Cemil M:.ir 
kabul etmiş ve dün haber verdi 
mülakat vuku bulmuştur. 

Hariciye Vekaleti vekili N 
Menemencio:.u saat 12 de Perapa 
teline giderek orada, ~ehrimizde 
nan Suriye başvekili Cemil Mür 
mülaki olmuştur. Müteakiben N 
Menemencioğlu ile Suriye başb 

otomabille Tophaneye, oradan da 
törle Heybclia-daya g!tmişlerdir. B 
kilimiz kendisini ziyaret eden S 

ba1vekilini köşkünde kabul ederek 
disini öğle yemeğine alıkoymuştu 
riye başvekili İsmet İn~ünün nezd 
saat dört buçuğa kada1' kalmıştır. 
müddet zarfında Hatay anlaşma 

tatbikiyle Türkiye - Suriye mesel 
nin gört'..işüldüğü zannedilmektedir 

Suriye Başvekili memnu 
.., .. UILUdKdlCclU l>Vllld .l"ldllUUld 

nen Şuriye başvekili, Perapalas otel 
kendisiyle görüşen gazetecilere şu 
söylemiştir: 

"- Başvekilinizi Heybelideki 
lerinde ziyaret ettim. Beraber ye 
ycclik ve konuştuk. Mülakatrmın 
cesin.-len memnunum. Kcndiler:yle 
rar görüşmem muhtemeldir.,, 

Suriye ba~vekili dün Perapal 
Fransız sefareti başkatibi M. Rou 
kabul etmiştir. Başkatip Fransız el 
Ponso tarafından Sur;ye b2şvekilini 

farete davet etmiştir. Cemil Mür 
bu daveti kabul ederek saat 18,30 
Fransız sefaretine gitmiş ve sefirle 
rü,müştür. 

Başvekilimiz Atalürke 
miilakt oldu 

Başbakan İsmet İnönü 6:.in Su 
başvekiliyle mülakattan sonra 18, 
vapuriyle ve ya~larında dahiliye ve 
Şükrü Kaya olduğu halde İstanbula 
mişler ve Dolmabahçe sarayına gide 
Büyük Önder Atatürke arz tazima 

bulunmuştur. 

Başvekilimiz bu mülakat esnası 

Atatürke Şark tetkik seya'.hati hakkı 
izahat vemli~tir. 

Başvekilimiz deniz banyosun 
Başvekilimiz İsme İnönü o:.in 

aralık Heybeli plajına giderek bir m 
de denizde yüzmüş ve banyo yapmış 

dır. 
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Son haf tanın en mühim maçı 

Seylt Rızayı bir 
kadın öldürmeğe 

. teşebbüs etti 
Garbi Avrupa - Orta A vrllpa 

F utbol müsabakasının tafsilatı 
Dünkü müsademelerde otuz 

şaki daha ;mha edildi 
~mıtcrdam, 26 (hususi) - 50 ita 55 

bin kiti tahmin ddilcn bir seyirci kütle
sinin doldurduğu Amstcrdam olimpiyad 
stadının ıcrcf tribünleri önüne sırala

nan 'dünyanın en kuvvetli iki takımı ıu 
tekilde tertip edilmişti: 

Garbi Avrupa: 
Beyaz fanila siyah pantalon. 
Kaleci Jakob (Almanya), müdafaa/da 

Pavcrick (Belçika), Caldenhave (Ho
landa), muavinler Kitzingir (Almanya) 
Goldbrumer (Almanya), Delfour (Fran 
aa), muhacimler T...chmcr (Almanya), 
Braine (Belçika), Bakhuis (Holanda), 
Smit (Holanda), Van den Eyndc (Bel
~ika), 

Merkezi Avrupa: 
Mavi fanila beyaz pantalon. 
Kaleci: Olivicri (İtalyan), Müdafiler 

Schmaus Scsta her ikisi de (Avusturya 
h), muavinler: Laar (Macar), Aıidrealo 
'{ttalyan), Serantoni (İtalyan), muha
cimler: Nejedly (Çekoslovakya), Dr. 
Saroı (Macar), Piola Mcazza (her iki 
ıi de (İtalyan) Sa (Macar). 

Be§ ldakika süren merasim ve kale
nin intihabından sonra tam saat üçte 
maç baıladr. Maçdan evvel ve son~a 
herkes oyuncular biribirlcrini deneyıp 
anlatıncaya kadar bir parça vakit geçe
ceğini ve oyunun ondan sonra adamakıl . 
lı ve hızlı bir cereyan alacağını sanıyor
du. Halbuki hiç de böyle olmadı. Her 
iki takım lda yayından fırlayan bir ok 
ıibi derhal harekete geçtiği zaman bü
tün hesaplar altüst oldu ve herkes bu 
tempo karıısında afallar gibi oldu. Gar 
bt Avrupa Braincnin sürükleyip idare 
ettiği fevkalade mükemmel olan hücum
larına ba1ladı. 

Brainc bugün ıayanı hayret ofan t~k: 
nik ve taktik kabiliyetlerinin hepsını 
ıöıteriyordu. Açıkda çyn~y~n Lehmc
rc en!eı paalar veriyor dnphngler ya~ı 
yor, aMatıyor atlatıyor ve yıldmm gı-

bi §Ütlcr çekiyor. .. 
Bu mücadele Brainc Lobmcr ductosu 

ile ba1ladı. Herhangi bir klüp .takımının 
cenahı bundan iyi iıliycmczdı. ~~ sıra 
Bakhuis iska geciyor ve mcrkezı A vru 
pada sol açık Nejedly'nin ayağına gelen 

• 1 b. Avrupanın top çapraz hır vuruş a gar ı .. _ 
ce;a sahasına iniyor. Bu uzun p~sı .gog 

.. .. ındıren ıil ile karıılayarak topu onunc. 
Piola ıim9ck gibi bir şüt çckıy~r. Bu 
an nckadar fevkalade ;:liyse kalecı Jako 
bun fırlayıp topu zaviyede yakalaması 
(ta 0 derece mükemmel oldu. Henüz ~eş 
aakika bile gcçmcmiıti ki Braine ılc 
Piola bizde nadir rastlanan hün~.rl~r 

b _, .... d" .. u bır 
ıöstcriyorlıırdı. Oyun a;-aon uruc . 
tempo ile devam ediyordu. ~yun~ı: s.ı~ 
let merkezini teşkil eden Braınc birıbırı 
ardından fevkalade !2eylcr yaratıyordu. 

Brainc on dakika süren bu kasırga~a 
b" "k bır mcrkczt Avrupayı o derece uyu 

tazyik altına aldı ki hasım taraf ancak 
üç korner yapmak surctilc canını kur-

tarabildi. _ 

B d V•hmcrin ortaladıgı topu u ara a • . . . 
20 

k 1 
_ muavin Kıtzıngcrı 

ya a ayan sag .. d' 
d k b. •ı"i.t rckti top ust ıre-metre en sı ı ır ~ :ıı 

ği sıyırarak avuta gitti. . .. .. d 'Al' 
. B · •utiinu c ı Biraz sonra bır raınc :ıı 

• • . kulaklarını uğuldatarak avuta 
vıcrının 

gitti. • 
Diğer taraftan lda Pıola katJısına çı-

k U•kül vaziyetlere sokuyor 
kanları ço m s • 
hele Goldbrunncrin onunla. hıç ~aıa çı-

d ğ örülüyor. Kcndı ycnnde ot. 
kama ı ı g k ı·d "k 
madığı halde Nejcdly fev a a e mu cm 

ld. 0 un gittikçe açılıyor. Sasın ga-mc ı. y .. • 
. b·r •ckildc topu surmesı nazarı yet cmın ı :ıı 

!dikkati ccl1'ctmcyc ba§l~dı. ~akat, gar-
bi Avrupanın her iki .. mudafıı h.as~. ta
rafın iki açığını güçluklc tutabıldıgı de 

gözden kaçmıyordu. . . 
M rkezt Avrupanın tazyıkı devam e-c • 

diyor. Bakhuis şüt çckıyor. Ncjcdly 
bombalarını savuruyor. Oyun kızı§tıkça 
kızıııyor. Merkezi Avrupa, garbi Avru· 
panın nısıf sahasına ycrlcımit gibi ol
duğu halde 16 ıncı !dakikada merkezi 
Awupanın ilk sayıyı kaydetmesi bir 

sürpriz oldu. 
Fevkalvide mükemmel bir stili olan 

sol a9k Lazar Sarosişe pas veriyor, top 
oradan Piolaya geçiyor. İtalyan hava
dan ıelen fopun hızım sol ayağile sön-

dürdükten sonra diğer ayağına geçirip topa Braine çok ustaca bir kafa vuruıu 
Sarosiyc pas veriyor ve kendi boş olan yapıyor ancak kaleci Oliveri bu gibi ha 
açığa geçiyor. Bu vaziyette Sarosiden rekctlere o kadar ehemmiyet vermiyor. 
bir geri pas alıyor yıldırım gibi ilcrliye- Hasılı garbi Avrupa aıkııtınyor, baskı
rck önüne çıkan Goldbrunneri atlattık- srna devam ediyor, lakin bir türlü aayı 
tan sonra avut çizgisine kadar iniyor. çıkaramıyor. 

Eliziz, 27 (Hususi) - Sureti mah
susada gönderdiğimiz muhabirimizden 
- Bugünkü müsademeden sonra ge
niJ mikyaata iltica başla.dı. Ölen bir 
ıergcrdenin karısı kanlı hadiselere yol 
açtığı için Seyit Rızayı öldürmek is
temiş, avene tarafından kadın öldürül
müştür. Seyit Rızanın yaralı oğlunun 

öldü~:i söyleniyor. 

Niyazi Ahmet 
Eliziz, 26 (Sureti mahsusada giden 

arkadaşımızdan) - Kutu deresinin bir 

yerinde ilerliyen askerlerle sergerdeler 
arasında bir müsademe oldu. Otuz ıaki 

öldürüldü. Mevkuf Cebrailin yeğeni 
ölüler arasındadır. 

Dcmenan aşiretinin ileri gelenlerin

den ikisi yakalandı. Adliyeye teslim 

edildi. Bunlar Kamcroğlu Kckil ile Ccb 
railin yeğeni Kekildir. 

Pokir dağı şimal yamaçlanndaki 

mağaralarda saklanan Seyit Rıza taraf
tan olanlar çember içine alınml'§lardır. 

Top okadar hızlı sürülüyor ki artık a- Garbi Avrupa takımında Kitzinrcr, 
vut oldu sanılıyor. Halbuki böyle olmı- Lehner, Bakbuiıin mükc~mcl bir anlat 
yor. İtalyan onu tam zamanında yaka- ma ile topu merkezi Avrupa kalesine 
lıyor ve kalenin önüne gönderiyor. Ka- indiriyor. Şüt fakat gene avut. Merkczt 
leci Jakob kaleden fırlıyor, frılıyor a- Avrupanın şans•zlığı olmakla beraber, 
ma Ses da arka'srrl:fan havalanıyor ve bütün faaliyet arasında epeyce dikkat 
bir kafa vuruşu ile topu ağlara takıyor. edilince mcrkC"zi Avnıpanın üst ün olan 
Bu gol görülecek bir goldü. Halis muh- tekniği bütün ameliyelerinin biribirinc 
lis bir merkezi Avrupa kombinezonu- kaynaımakta olması ıderhal göze çarpı-
nun neticesiydi. yor. 

Nejcdly şütlerinin avuta gittiğini gö 20 nci dakika Pavcri§ck de aksaya ak 
rüncc gayet yerinde olan bir taktik ile saya sahadan dışarı çıkdıfını görüyo
harekct ederek üç orta ile kombinezon ruz. Yerine Joacin (Belçika) geçiyor. 
yapmaya başladı. Garbi Avrupa tekrar sıkıştırıyor. Dcl-

Lehnerin mükemmel pasları Kitzin- four yıtdırı:n suratilc hasim kalesine 
gerin Sarosiyc nefes aldırmaması alkış iniyor ve topu ortalıyor. Bakhuis topu 
topluyordu. Sıkı olmasına rağmen oyun kafa ile kaleye gönderiyor. Top tchlike
gayet temiz cereyan ediyordu. Ara sıra 1i bir vaziyette, lakin Rava kale çizgisi
Bakhuis ile Andrcolonun çarpışmaları ne yakın bir yerden topu arkasına aıı

Bağdatta resmi bir 
tebliğ neşredildi 

iktisat Vekilimiz tayyare ile 
Basraya gitti 

Ba#dad 26 (A.A.) - Türkiye Hariciye ziyaretleri lrakta bUyük blr memnunlyeUe 
\'ekili Dr. Tevtlk RUıttı Araam Bafdada va k&l'fıllnmıı ve derin bir teaır uyandırmııtzr. 
kf olan resmi ziyarE'ti mUnaaebetile lrak hU Uç gün devam eden bu ziyaret emaamda 
kilmetl qafıdakl resmi tebliği neşretmlıtlr: EkııelA.ns Tevfik RUştU Aras, Kral hazretleri oyunu durduruyordu ama, ahengi boz- rarak uzaklaştırıyor. 

mıyordu. Garbi Avruparun hareketlerine daima 
Fa1<at yirminci dakikadan sonra bir Ncjcldly cevap veriyor. Top tekrar mer

scrtlik sezilmeye .başladı. 32 inci dakika kezi Avrupa muhacimlcrinin ayakların
lda Nejcdly çok kuvvetli bir §Ütü Jakop da zikzak harekctlcrile garbi Avrupanın 
tarafından yakalandt ve muhakkak otan kalesine iniyor. Sarosi dişardan içeriye 
hir golün önüne geçildi. Bu arada Leh- süzülen Nejedliyc pas veriyor o da 15 
ncrdcn bir hava pası alan Brainc sert metreden gayet sıkı bir şüt çekiyor, ka
bir kafa vuruşu ile topu hasım kalesine leci kendini yere atıyor ama fayda etmi

"Tll.rkiye cumhuriyetinin muhterem Hart tara.tından kabul buyrulmuı ve ReiaWvUzera 
clye veklll EkselA.ns TevtJk RUştil Aru ve EkselAns Elseyyıdi Hikmet SUleyman ve ha 
beralx-rlndckl muhterem heyetin Bağdadı rlclya veziri Ekselln.s Elseyyldi Naci AlA.alll• 

göndcrdi. Llkin İtalyan kaleci bir kedi yor. 

gibi sıçrayarak bunu önledi. Nejedly l::Jakikalarca alkışlanıyor, bO-
Sar:ısi ile Lazar çok mükemmel anla- tün arkada1ları kendisini kucaklryor 

şıyortar. J'anından Kitzingcrin ayrılma. hatta Braine bite kendini tutamıyor ko
l:lığı Sarosi bu arada bir daha ele geç- şup eski ktüp arkadııının boynuna aarı-
miycn fevkalade bir fırsat kaçırdı. larak öpüyor. 

Avusturyalılardan teşkil edilen mü- Vaziyet 3-0, oyunun bitmesine 15 
dafaa hattr, bu ana kadar mükemmel iş- dakika var. Garbi Avrupa canla başla 
ledi. Seııta nuan dikkati celbedecek oynıyor. Goldbrunner--artık Piloayı ge

kü merkezi Avrvupa memleketlerinin o
yun tarzları biribirine çok yaknıdır. 

Merkezi Avrupalıların topa hakimi
yetlerinde oyundan oyuna geçişlerinde 
top kontrollannda düz ve kısa paslarla 
harckctlerinHe ga!'bi Avrqpalılarla ba
riz bir üstünlükleri vardı. Garbi Avru-

panın mütemadiyen hücum halinde ol
masına rağmen merkezi Avrupa galibi
yeti hak etmiıti. Müdafaasının taktik 
bir irtibat tesis edememiş olması garbi 
Avrupa muhtelitinin mağhlbiyetine en 
büyük amil olmu1tur. 

dcrecel:ie sükttnetini muhafaza ederek çirmiyor. Smit tüt üstüne tüt çekiyor. Diğer bir scbcb de Piolanın hilcum 
gayet emin ve hakim bir tavırla oynı-' , Fakat bir türlü gol olamıyor. Nihayet hattını ida:-c tarzı idi. Onun açıklan u
yor. Bakhuisin topa çok ender olarak bu tarihi maçın bitmesine üç dakika ka- zun şandcllerle beslemesi Çek-Macar kı
ayak clcğdirmcsi kendi hatasıdır. Çünkü la Şmitin bir şandeline Bakhuis ile kale sa pas sistemine başka bir çeıni veriyor 
Andrcolo onu daima gerilerde buluyor- ci Olivieri ayni zamanda fnlıyorlar. du. S:ıhaldaki 22 kişi içinde sahaya hl
du. Bir aralık ilerlemeye başlayan Van' Ancak Bakhuisin ayağı daha çabuk ye- kim olan iki stratej vardr. 
'::len Eydı:yi doldurayım derken sakatla tiştiği için top merkezi Avrupanın kale Bunlardan biri Piola, diğeri de Bria
nan Schmaus topallıya topallıya sahayı sine giriyor ve bu suretle de şeref ıayı nie idi. Günün bu iki kahramanından 
tcrketti. Ve yerine Mava geçti. Bundan 51 yapılmış oluyor. sonra en cok dikkati celbeden oyuncu 
sonra artık merkezi Avrupa takımında Merkezi Avrupa takımı bir mozayiki tar Lazar,#Kitzinger, Delfour, Sas, Ses-

ck~riyct it~ya~~da idi. Bcl~ unu~ ~an:d:ı:r~ry~o:r:d:u:·:B:u:n:a~h~~~ıa:ş~ma~m~a:lı:·~Ç~ü:n:·~-t-ad_ı_r_.~~~~~~~~~~~~~ 
muşunuzdur ki Rava İtalyanın olimpi- k ı d 
yat futbol takımındaki meşhur müdafi- Bugünkü mü saba a ar a 
:::;::~;d:::ı~~;.::;~~~Üy•~:::•d·ö~~: Dört takım da nasıl çıkacak? 

L h t.ı Milli kümenin sabırsızlıkla beklenen ı rı kırmızılılar fU kadro ile oyuna başla-g clcni atlattıktan sonra c nere qerin 
bir pas veriyor. Lehncr kaleye süzülerek iki maçı bugün Şeref aahaaında oynaru- malan lazımdır: 

F k O · Avni - Rcpt, Lfıtfi - Ekrem, Nu-sıkı b!r şüt çekiyor. a at lıvierinin yor. 
vumrukl:ırıla avuta gidiyor, bununla Milli kümenin şampiyonluğunu kati bar, Suavi - Necdet, Selim, Eşvak, 
~crkezi Avrupa 8 inci kornerini kayde· olarak ortaya çıkarmasa bile Galatasa- Haşim, Bülent. 
diyor. fakat sayı çıkaramıyor. rayla Fcncrbahçc arasındaki farkı yaka- Böyle mühim bir maçta - ilk defa 

Birinci devrenin sonuna yaklaşıldığı pıyacak ve yahut da büabütün açacak takıma giren - ve en ehemmiyetli bir 
zaman, Pcsimistlcrin oyun müddetince olan bugünkü karşıla§ma muhakkak yer olan merkez muavinde Nubarın ne 
gösterdikleri aksaklık artık tebarüz et- ki senenin en ehemmiyetli maçıdır. kadar faydalı olabileceğini ancak maçta 

Dört güzide k):lbümüzün taraftar- görebileceğiz. Buna mukabil Ha;im mişti. 
1
• ı 

k 'k' d )arını aylardanbcri 'düşündüren ve gün- ve Eşvak'ın yanına konan Se ım atı -Anla•amama ı ı vatan aşın ifrata F k 
:ı b lerdenberi heyecanlı anlar geçirten bu ganhğı ve cesareti sayesinde ener a-varan düetoları, §Uursuz ir tempo. 

k ula•nuılara Galataaaray Fenerbahre lesi iri her an bir tehlike olacağı mu-İlerliycn Nejı':lly Alman tnüdafiinc arr :r·- ' :ıı " 

Yüktcndig"i fakat şuurlu ve temiz bir Bctiktaı ve Güncı klüplcri nasıl bir hakkaktır. 
.. kadro ile çrkacaklar? San lacivertliler, birkaç gündür surette •arjrnı yaptıgı sahne hakikaten - b gü • 

" d' M' Klüplcr bugünkü 'on bir'' lcrini giz- yapılan neıriyata ragmen u n gene· 
törütecck bir §CY 

1
• üdafilcr Piltayı Hü··-ettı'n _ Ya.:ar, Lebip -.Reşat, li tutmakta olmalarına, taraftar ~ .-.. x.-tutamıyor italyan gene sıyrılarak şütü- . . in d Angelidiı, Cevat - Naci, Niyazi, Ali 

nü rekiyor. Jllkob bunu güç yakalayabi lan gazetelerde yanhı tunler ı1 e e-
:ıı • b't -· rck rakiplerini aldatmağa çaJwmalanna Rıza, Esat, Fikret §eklindeki eski kad-liyor. Dcvrenın ı eccgı sırada Kitzin- h L cd ekl • " d 

gerin bir solosu ifrata varıyor. rağmen bugün sahada göreceğimiz 44 rolanru mu aıaza ec crı yuz e 
h hemen katt olarak anla yüz tahakkuk etmiştir. İkinci devrede dramatik bir . •ckilde oyuncu emen -

:ıı 'b'd' Güneılilerdc de malum timlerinden baclıyor. :Maç başlayalı üç dakika bile ıılnut gı 1 ır.ı 
ol~amıştı ki merkezi Avrupa 2-0 vazi Galataaarayta, BeJiktq köüplcri bn Ncedeti çıkararak merkez muhacimi Ra 

Y
ete acçiyor. Bunu hazırlayan kim ola- günkü oyunda bir hayli değitıniŞ ola- ıihi koyacaklardır .... 

'!lo kl rd Sarı kırmızılıların iki O'Ün B,.•iktaşlılara gelince: Son zaman-bilir? Tabii Piola. Golbrunner alatılma- ca a ır. .. ~ 
sının ve içeriye doğru kıvrılıp akan Sa- evvel yaptıkları antrenmanlannda bir tarda ekzcrsislerc gclmiycn Fuat takım 

.. damarı ratlıyan Süleyman bu oyunda da da bulunmıyacaktır. ıun pas almasının onüne geçemiyor; şüt :ıı 
çeken Macarı bir türlü marke edemiyor. oynanuyacak, onun yerini üç haftadır Siyahbeyazlıla.nn ıu kadro ile oyna-
Pavcrikisc diğer tarafta yerine mıhla- sahada göremediğimiz Müslim doldura- malan mcmuldür: 

k Mehmet Ali - Hüsnü, Faruk -nıp kalmıştı. ca tır. 

M k a ·n mevkı'ı'ne de Feyzi A-cn, Enver - Rıdvan, Hakkı, Garbi Avrupa tekrar canlanıyor. Şmit er ez mu vı ., •• 
daha faal bir tavır takınıyor, Dclfourdc Nuber ikame edileceğine göre aa- Şeref ve Eıref.... 
kendini. gösttrmcyc baıtıyor. 

7 nci dakikada Şmitin çektiği çok sı
kı bir şilt yan direği sıyırarak avuta gi
diyor. Bunun arkasından gelen bir 
Brainc - Lehner düctosu garbi Avru
pa lehine 9 uncu korneri kaydediyor. 

Dclf ourun çektiği kornerden ıelen 

Hava Korumu lstanbul şubesi · 
DlrektUrlUğUnden : 

İnönü kampına iştirak etmek üzere imtihanları yapılan Türkkuşu talebele
ri 2 Temmuz cuma günü öğle treniyle sevkedileceklerinden bunların üçer tane 
vesika fotoğra.ı..rıariyle 28 Huiran 937 Pazartesi ıünü ıubemize müra.caatlan. 
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mUteaddit mUlA.katıarda bulunmuıtur. 
Gayet samimi bir ruh Jçinde cereyan eden 

bu mUIA.kaUarda lkl taraf Türkiye - lrak 
mUnıuıebetlerinln derin \'e pUrüzaUz bir mu 
halea•t dairesinde cereyan ve bu yolda git
tikçe daha ziyade lnklıat ettiğini görmek!• 
bUyUk bir memnuniyet duymuılardır. 

Keza, Jkl taraf, lıer biri için ayni derecede 
gaye olan umumi sulh ve refah ve bu gayeyi 
istihdaf etmek itibarile Mllleller cemlyeU 
saha!ında 10emerelerl daha fazla lnkl§af ede 
cek olan bUIUn devletler arasında karııhklı 

bir anıaşma ruhunun teeuUsUne ve hu8U8lle 
kendi kom:uıarı olan kard~ mllletlerln 
siyasetinde daimi bir muhaleset ruhunun hl 
kim olmasına ve bu yolda kendi a.talannda 
karııtlıklı yardımm 1nkifabna :matuf aiyuet 
!erinin birıbtrlne tamamen mutabık "Oldutuna 
kanaat getirmişler ve umumiyetle bu muıt 
katıann ltıUkbaide her iki tarafın mevcut 
ve llln edilml§ olan beynelmllel taahhUtlerl 
daire.sinde ver~ceği neticelerden dolayı btl
yUk bir memnuniyet hlsaet.mi§lerdir . ., 

Hariciye Vekilimizin telgrafı 
Ba~dat :G ( A .A.) - Anadolu ajansının 

husust muhabiri bildiriyor: 
Dr. Tevfik RUştU Aras, lrak hududunu ge 

çerken, lralt hariciye vezirine a§ağıda\d 

telgrafı gl•ndermi§tlr: 
"Dost ve kardeş memleketten a)T11ırken, 

ben \'e arkad~arım muhterem lrak hUkQme 
tinden ve necip frak mllletlnden gördüğümüz 
samimi hUsnU kabul ve cmsalırlz ml• 
s&firrcrverllkten dolayı ııon:ııuz teııekkUrle 
timiz! sunar \'e gUzel .İrakın refah ve saadeti 
hakkındaki en hsraretu temennilerimizi bir 
kere daha yenileriz . 

Melik CE'llletıcı GaziUlevvel Hazretlerin• 
tazlnıterlmlr.fn ve muhterem ReisülvUzera 
Fahameua. Seyyid Hikmet Süleymana hUr 
metlerimizin arz ve ıblağma yUkaek delllet 
lerlnl:ı:I rica eder ,., zatı de\•letıerlnden de 

1 kabulll.nil rica saygı ve sevgi duygu anmızm 

eylcıim.,, d" dil 
lklisal vekili Basraya sr;idip 00 

Bat:Iad 26 (A.A.) - Anadolu ajanıımm 
husus\ muhabiıi bildiriyor: 

Dı§l!ll"rl \eklll Tf\vflk RU§til Araınn Tahra 
na gitmek Uzere dUn buradan harekelinl mU 
teaklp, Ekonomi veklll CelA.l Bayar beraberin 
de SUmer Bank direktörü Nurullah Esat 
Silm"r olduğu halde tayyare lle Buraya 
gltmi§ ve ı.kşamı tekrar Bağdada dönmUr 
tUr. 
Hariciye Uekitimiz Bağdattan 

ayrılırken 
Ankara 26 (A.A .) - Dışlşleri bakanı Dr. 

Tevfık RUştU Arasın Tahrana gitmek üzere 
Bağdnttan aynlışı etrafında hUBUs\ muhabiri 
mlz aşağıdaki haberi vermektedir: 

Dıı;lıleri bakanı Doktor Aras bu sabah 
6 da. beraberinde hususi bUro direktörü Re 
tik Amir ve lki kA.tip olduğU halde aaker1 
tayyare ile Kerr.ıanşaha hareket etmış ve 
başta ırak Dı§IŞIE'ıi vekili Naci F.lı\sil , lrak 
erklnı, harbiye! umumiye reisi, harlc.iyc ge 
nel sekreteri ve hariciye yUk~k memurlan, 
lran elçi.sile elçimiz ve refıkası, elçllik erk&. 
nı ve Türk kolonisi tarafından Ulı'Urlanmıı 

tır. 

Doktor Aras buradan ayrılmak llzere tay 
yare meydanına gelişleri esnasında aakert 
bir kıta ihtiram resmini ifa eylemiş ve mUzt 
ka TUrk - trak milli marıtarmı çalml§tır. 

Dı3iılerl vekilimiz asker! kıtayı tefti§ et 
Ukten sonra kendi.sini uturlamağa gelml§ o
lan zevatla ayrı ayn vedalaşara'k tayyareye 
binmiş ve tayyare hazır bulunanların sUrekll 
alkışları arasmda hareket eylemişti. 

Dı~lşlerl vekilimiz Kermanphtan itibaren 
Tahrana kadar olan yolculuğu otomobille ya 
pacaktır. 



farihi macera ve aşk romanı -107- Yazan: 

Tabutundan çıkan ölü : "Bu Osman beni 
diriltti. O, lsadır ! Hepiniz ·ona tapınınız ! ,, dedi 
Ge~en k,sımlann hülasuı: Beni kapının dışında. bırakacaklar. r 

Kilçük Osnu:ın, esir dü§ilp ~c hıristi. dı. Fakat Osman dedi ki: 
ya.rı olan T iirk'ler arasındadır. Kcn- - Müsaade ederseniz laJam da be. 

il olmuştu. Şimdi yine hayran olmak
la beraber biraz da müstehzi hali var. 
dı. 

diBi,, birçok mucizeler gösteriyor. rabcr bulunsun. Ellerini göğsü üzerinde çapra!!h-
BunUır,, kahramanlık m:ucizelcrülir. Bu sayede, ben de içeriye girdim. yarak: 
Fakat bıı sefer,, işi daha ileri oordı. Burada papasların en ihtiyan oturu. - Ya ... Böyle ha? .. - dedi • Sen 1. 
rıyor: lsa olduğunıı iddia ediyor. 1- yordu. Osman içeriye girdiği vakit sasın, öyle mi, çocuğum? 
sa, ölü diriltcbildiğine göre, o da ay 

1 

hepsi birden ayağa kalktılar. Osman, büyük bir soğukkanlılıkla: 
ni şoyi yapaooKtır. Osman, vakur bir eda ile onlara: - Evet ... 

~ "' • - Oturunuz: • dedi. Başpapas, cübbesinin altından uzun 
Tabutun kapağı açılınca, herkes bir Kendisi de baş köşeye g~ti. Bana, bir şey çıkardı: 

adını gerilecii. Gerçi ·vücudu, burdu- arkasında bir yer gösterdi. - Bu nedir? • 

haş olmuş, ball bitkindi. GüçlUkle ne. Başpapasın yüzüne gözlerim ilİJıiti. Hepimiz birden §aşa kaldık. 
fes alıyordu. Toprak altında uzun za. Deminki hayran ve mümin ta\Tı za. (Devamı var) 
man kalmak yüz.ünden boğulacak gi. --------------_.;;----- - - ---
biydi, 18.kin ncf es alıyordu ya, inliyor
du ya ... Bunu, Giritliler, boğulma ha. 
linde bulunan bir insa.nın çabaJamala. 
n değil de, dirilme ihtilaçları sandı ... 

Serin havayı yüzüne yiyen mah· 
kum rahibe, hakikaten de canlanıyor. 
du. Derin derin nefes alarak: 

- Ey !sa! Allah senden razı olsun. 
Beni kurtardın. ÖlmUşken beni mezar 
dan çıkardın! • diyordu. 

Tabutunda doğruldu. Osmana karşı 
haç t13areti çıkardı. 

Hazınına dönerek: 
- Ey ümmet ... Buna inanınız. .. Bu 

adam, !sanın ta kendisidir. 
Artık ahalinin co~kunluğu son dere

ceyi buluyordu. Secde eden edene ... 
Tapınan tapmana .. 

Osman, ihtiyar pa.paslara döndü: 
- Şimdi artık tereddüt eden kalına 

dı ya ... 
Heyetimiz, mezardan çıkarılan ka

dını du alarak, geriye dönerken, Os. 
mnn diyordu ki: 

- Zaten bu rahibe günahsızdı. Onu 
öldürenler cezalarını bualcaktır ... 

Onun ağzından çıkan her sözü zap. 
tctmek için, etrafta herkes can kula. 
ğıyla dinliyordu. 

- CelUld da, işkenceci rahibe de ö
leceklerdir ... 

İşte bu suretle Osman mucizelerin. 
den birini daha göstermiş oldu. Zira 
manastınn kapısına avdet ettiğimiz 

zaman, ortalıkta bir haber çalkandı: 
CeJladla işkenceci rahibenin ölümü. 
Art1k pek çok kimsenin nazarında 

Osmanm hakikaten !sa olauğuna da. 
ir r.errc f·r ' "r şüphe .kaJmnmıştı. He
yet, dual . enalarla. başpapasm ya 
nına {!irdi. 

Bütün bu mucizelerin haberi, baş.. 
papasa, daha evvelden gitmişti. O, ka. 
pınm önünde bizi bekliyordu. "İsa'' 
yı görünce o da! haç çıkardı. 

Halk bağırdı: 

- Yaşa, başpapas ... Demek sen de 
itikat ediyorsun. 

- Tamamiyle itikat ediyorum. 
Diz çöktü ve haç çıkardı; sonra, 1. 

sanın elini öperek: 

- DUnya.mıza safa geldiniz. Zaten 
evvelce mucizelerlnizden de sizin lsa 
olduğunuza inanmak 18.zımgelirdi. Biz, 
esaslı surette iman etmek jçin bu son 
mucizenin de tahakkukunu bekledik! 

Halka döndü: 

- Kendisilc konuşacaklarım var ... 
Hıristiyan ilemindeki işlerin böyle
likle ciüzeleceği muhakkaktır. Siz, müs 
tcrih olarak evlerinize, barklarınıza 

dağılın ... Şayet bazı dedikodular işite. 
cek olursanız ehemmiyet vermeyiniz .. 
Osmanı gösterdi: 
- Bu çocuk, daha doğrusu bu bil. 

yük bizi her türlü tehlikeden kurtara
caktır. 

Bir ses duyuldu: 

- Buna sen de inanıyorsun madem, 
artık kimsenin eüphesi knlnuyacak. 
tır!... 

1 
Başpapas: 1 
- Şimdi müsaade edin. Kendisiyle 

yalnız kalalım... . 

1 Halk, dağıldı. Yani, bu ccma.aUe be. 
raber, bütün bir memleket içine, Os. ,· 
manm mucizelerine dair haberler da
ğıldı. Bu sırada, b:ı.şpnpasla Osman, j 
büyük papasların ictima odasına ciri. l 

yorlardı. 

Hnbcr, okuyucuıan 11.ra.sında bir 
fıkra mUsabnlmsı açmıatır. Gönden. 
lecek flkralarm kısa ve hiç olmazsa 
az; i§!Wmtıı oıma.sı lAzımdlr. 

Fıh"l'alar, gönderenlerin imzalan 
yahut mUstcar adlarlle nc;rcdllecck 
ve her ay o ay içinde çıkacaklann 

en iyilerinden beşine muhtelit ve kıy. 
metU hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güze) fıkralan 
gönderiniz. 

Va bedestandır 
y a hamam 

Bir çok seneler İstanmul da bulunan 
bir taşralı sillilesine gider. Hemşerileri 
başına toplanıp İstanbulun ahvaline 
dair bir takım sualler irat ettikleri sıra-
da biri : "İstanbulun en iyi şeyi nedir? 
diye sorar : "Bedestanla hamamları., 

cevabını alır. 

Bunu soran köylü bir zaman soma 
htanbula gelir. Bir konakta hizmetkar 
bulunan hem~erilerinden birine misafir 
olur. Yemek yenirken sofraya mahalle· 
bi konulur. Köylü mahallebiden pek 
hoşlanır: Yanındakilere "İstanbul un 

en iyi şeyi bu olmalıdır., der. "Sen bu. 
nun ne olduğunu bilir misin?,, derler. 
Neden bilmiyeceğim? Ya bedestan<lır, 
ya hamam, demiş .. 

lbrahiın KORA 
işine karışmam 
Bektaşinin biri hamamda, hamam b{;. 

ceklerini görerek: 
- Yarabbi şu faydasız: hayvanlan ne 

diye yarattın , demiş .. 

Aradan bir müddet geçmiş. Bekta~i • 
nin yüzı:.inde bir çiban çıkmış. Ne k.ı • 

dar ilaç yaptı ise bir türlü iyi olmamı~, 
tam dokuz sene çekmiş .. 

Bir gün birisi: 

- Dedem, bu yaranın üstüne, ha • 
mam böceğini ezde koy. geçer, dcmı~ 

ve hakikaten de geçmiş .. 

Bir fırtınalı günde vapurda rakı sof -
rasıru kurmuş içerken, ahali Bektaşiye: 

- Yahu bak batacağız, herkes duıı 

ediyor, sen oturmuş rakı içiyorsun, ayıp 
ve günah değil mi? demişler. ı 

Bektaşi cevaben: 1 
- Ben onun işine bir kere karıittın, 1 

tam dokuz: sene çektim, demiş. 1 
K.Kaya ÇAY 

Mübale~a 
Ayrı ayn memleketten iki arkadıı~ 

yolda giderken biri: 

- Bizim memlekette öyle lahna Y"· 
tişir ki her birinin ü~erine 100 leylek 
yuva yapar. 

Bu yalanı işiden arkadaşı: 

- Bizde öyle mahsul olmaz amma, 
ustalarımız ünlüdür. Geçenlerde bir ba. 
kırcı usta bir ıka:ı:an yaptı, için.de y\iz 
usta çalışır, biribirinin sesini işitme:ı:· 

lcr. 

- Öyle büyük kazan olur mu?. 
- Ya siz.in lih!U.lar neyin içinde pi • 

sccek? 

Lutfi Gürdal 

1 

Hesaplamamış 
Genç ve toy bir yen~çerinin önüne, 

bir gün gayet güzel bir genç kadın çı. 

kar. İnce yaşmak altında bir kat da'la 
cazip görünen, dalga dalga al yanakla· 
rın manzarası kafi değilmiş gibi çap • 
kın gamzeler de yeniçeriyi baştan çıka. 
rır. 

Birdenbire kadının ıl.istüne saldıra • 
rak iki yanağından öper, kadın feryada 
başlar, etraftan koşarlar ve yeni!)~riyi 
sırtladıkları gibi ağanın huzruna gö • 
türürler. Ağa kızgın bir tavırla der ki: 

- Gel bakalım, sen benim kim oldu-
~umu biliyor musun?. 

- Biliyorum afam. 
- Peki biliyorsun da, yediğin bu 

halt ned{r?. 

- Ne yapalım ağam kör nefse uydu·. 
- Seni zindana atacağımı düşünme. 

din mi? . 
- Hesapladım ağam .. 
- Diri diri yüzeceğim? 
- Hesapladım ağam .. 
Velhasıl yeniçeri ağası ne sorarsa rle. 

likanlı (hesapladım ağam) diye cevap 
verirmiş. Bütün ceza listesini hesapla • 
mış olan genç yeniçerinin bu hali ağ\· 
yı kız.dırır ve adamlarına dönerek: 
.. - Şu herifi alın, sarayın cerrah başı -
sına göt:irüp ameliyat ettirin, sonra l · 
remağalarının arasına salıverin. 

Yen içeri hayret ve dehşetle ellerini 
biribirlerine vurur: 

- Bak ağam, işte bu hesapta yo~-
tu, der. 

Tevfik TEZCAN 
Dünyanın hali? .. 
Eski padişahlaıdan bidsi çarşıda bir 

hamal görmiiş, maiyetine aldırmış, bir 
mii.ddet sonra sadraz:am yapmış. Bir 
gün yeni sadrazam çarş'ıda dolaşırken 

bir cenaze götürdüklerini görmüş, a • 
damlarına: 

- Çabuk şu cenazeyi durdurun ı .. 
Adamları segirterek cenazeyi durdur 

muşlar. Sadrazam sandukanın kapağı • 
ğını açmış. mevtanın kulağına b!r şey· 
':r fsıldamış: 

- l ijıydi göt:.irün, demi~! .. 
Bu vak'a ağz:dan ağıza ve nihayet 

padişahın kulağına gitmiş, sadrazamı 

çağırtarak: 

- Cenazeye ne söyledin? 
- Bazı hususi şeyler!. 
- Nedir o? Bana da söyle. irade edi. 

yorum,. deyince : 
- Dünyada ne va~ ne yok diye so • 

rarlarsa demiş Çınaraltı hamalı Deli 
Mehmet sadrazam oldu; anlayın bak 
dünyanın halini! .. dedim. 

Vehbi TEK 
Neden kızarmış 
Balıkçı: 

- Aman bayım şu balığa bak, kıp. 
kırmızı. 

MJştcri: 

- Tabii onu satmak için söylediğini? 
fiyattan utandı. 

Yılmaz KURifOCLU 

27 HA !f7'AN - 193? 
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Farzı muhal, mevzuu bahsettiğiniz kö. 
pek sizi tamsa bile, sözlerinize inanmış 
olmıyacağım. Sadece serbest bırakaca • 
ğım. Aksi takdirde tevkif edeceğim, 
mutabık mıyız. 

Ciffi sevincinden kekeliyordu. Bü-
yük bir heyecanla: 

-Tamamen! 
Dedi. V ali sordu: 
- Köpeği en son ne zaman gördü .. ., nuz. 
- Hareketimden evvel, değişmeden 

evvel. 
- Cevabınız mantıki. Fakat o zaman 

danberi köpeğin ne olduğunu biliyor • 
musunuz? Acaba hata orada mı? 

Cim titredi. Yüzünde müthiş bir 
§Üphe ve teessür alametleri göründü . 

Boğuk bir sesle: 
- Hakkınız var, dedi, eğer karı~ı 

onu öldürmediyse, orada olması lazım. 
Zavallı Tinkerden nefret ederdi. 

Şarlot söze karıştı: 
- Cim, dedi, merak etme. Köpek hli_ 

la orada. Geçenlerde bekçiye sormuş • 

tum. O söyledi. 
Vali, Şarlota döndü: 
- Ha, dedi, demek İlka Blcyk ile 

do~rudan doğruya temasta olan &İzsi • 
• 1 

nız ... 

- Demin söylemiştim ya! .. Onu, Ci. 
mi öl.dürdü diye ihbar eden benim. 

Vali uzun uzun Şarlota baktı. Sonra 
yavaş yavaş elini uzattı. Bir zile bas•ı. 
İçeri katibi girdi: 

- Benim, dedi, kalın paltomu ge • 
tirsinler. Sonra, müfettiş Mürreye ha • 
ber ver, benimle gelecek. 

Polis müfetti§i gelince, vali işaret 
etti, yanına sokuldu. Ancak alçak ses • 
le görüştüler. Sonra, Mürre harek:t 
emrini verdi. Hep beraber çıktılar. Po. 
lis müfetti~i Cim ile Şarlotun yanında 

da yürüyordu. Aşağı in.diler, valinin C· 

romob!Iine bindiler ve tayyare meyda • 
nına geldiler, valinin httsl•si tayya -
resine bindiler. 

Cim bu tedbire gülümsedi, Şıırlota: 
- Vali. dedi, kendinin kaçırılması •• 

rlan korkuyor. Hakkı var. 
Vah bu ~özleri duymuştu. Döndü: 
- Evet, dedi, size itimadım yok. 

Cim cevap verdi: 

- Her halde Tinkerin bu akşam 
milthiş bir mes'u!iyeti var. 

- Evet. 

Biraz sonra tayyare kalktı. Şarlot 
böyle müthiş bir anda. ay ışığı alt ın • 
daki manzara ile alfıkndar olabileceğini 
tasavvur edemiyor<lu. Sinirleri o kad:ır 
gerilmişti :ve vaziyet o kadar nazikti 

ki, Tinker tecrübesi muvaffak olmadı • 
ğı takdirde, başka bir tecrübe bulm<1k 
icap edeceğini düşünmesi, araması icl\p 
c<liyordu. 

Bunun için de başka bir 1cyle mcş • 
gul olmadan sakin bir kafa ile dü~ü~ • 
mesi lazımdı. Lakin manzara ayakları 
altındaki manzara o kadar nefis idi ki 
istemlycrek onunla meşgul oluyor%u. 
Bin metre yüksekten uçuyorlardı. Şc • 
hirler. ışıklariyle bir birer altların • 
dan geçip gidiyor ve Şarlot onlan ta:ıı 
yortlu : 

işte Kingston, akab!nde. Niyttburg, 
sonra Pugkipsi, Tarriton ... Ve bu ·~c. 
birlerde rahat rahat, havada, üzcrledn.. 
den geçenlerin kalblerindeki heyeca•u 

duymadan uyuyan insanlar .. Acaba cu 
insanlar ertesi giın mes'ut olarak uya • 1 
nabilecekler mi? Kimb!Jir,' belki biraz · 
sonra n:ı:ithiş bir zelzele veya bir yan -

gm olur? Bu ~ehirlerdc yaşıyan er • 
kekler sevdikleri kadınları, kadınlar 

hayallerindeki erkekleri bulmuşlar mı. 

dır. bulacaklar mı? Vt: kendisi sevdiği 
erkeği bulduğu halde muhafaza e.clcbi • 
lecek mi? 

Tayyare, nihayet. Blcykin evinin ri
raz ilerisindeki küçük hava meyclanmcı 
indi. 

Cim, onun yanında bir tayyare mey · . 

danı olduğunu söylemişti. Acaba vali, 
polis müfettişi ile göı•:.işürken talim.ıt 

mı vermişti? Cim bu noktaya fazla e • 
hcmmiyct vermedi. 

Şimdi vali, polise onları göstererek: 
- Mürre diyordu, dikkat ediniz, yan 

!arma kimse sokulmasın, görüşmesi:t • 
Jer. 

Ve öne geçerek yürüdü. Karanlı~a 
rağmen vali, eve giden ve vaktiyle bir 
kaç defa gelmiş olduğu, küçUk yolu bı.:1 

du. Lakin bir müddet sonra durdu. Yo. 
lunu kaybetmişti, Cime döndü: 

- Yolu, dedi, kaybettim. Hangi ta. 
raftan gideceğiz. 

Cim teredC:.:.it etmeden kolunu uzat • 
tı, sağ tarafı gösterdi. 

O arafa saptılar. Vali bir tecı'übe. :ni 
yapmıştı? Şimdi yavaş yavaş eve geli -

yorlardr. Cim heyecan içinde idi. Bi!' 
daha dönm:meğe karar vermiş Oldu • 

ğu evine, hem de bu garip şartla':' 

içinde dönü§. onda garip bir his u.. 

yandmyordu. İki dakika sonra den-.ir 
parmaklığın önüne geldiler. Kapıyı ·çal 

dıJar. Cevap veten olmadı. Her hald~ 
bekçi uyumu-;tu. Bir daha, bir daha 
caldılar. Nihayet, içerden bir gürültu 
oldu ve bekçi geldi . 

Bir elinde bir elektrik feneri, öte • 
kinde bir tabanca vardı. Bek5i ışığı, 

küçük grupun üzerine tuttu ve ne iste
diklerini sordu, vali: 

- Bu köşk ,dedi, Mister Cim Bely • 
kin değil mi? • 

- Öyle idi. 

- Köpeklerin yeri nerededir? 
Bekçi i~k '.llenmişti. Tabancayı kal . 

dırdı: 

- Siz kimsiniz?. 
Diye sordu. Vali cevap verdi: 

- Ben valiyim. 
Işık, biraz daha ona yaklaştı. Nihavt"t 

bekçi: 

- Sahi, dedi, böyle gece yarıs .... 
Korktum doğrusu .. Amma yine inan • 
mıyacağım geliyor . 

- Ben valiyim. Albaniden tayya~e 
ile geldim. 

- Tayyare ile mi. Köpeklerden hah -
setmek için mi?. 

- Hakkınız var. Lakin size bir 
sürpriz daha yapacağım: Mister Blcyk 
de burada .. Ö lmedi. Yaşıyor. 

- Amma da yaptı nız: ha .. Şııkanm !nı 
derecesi! 

Şarlot mJdahale etti: 
- Patrik .. Evet, Vali doğru söyledi. 
Bekçi Patrik elektriğini Şarlota çe • 

viıdi: 

- Allahınız aşkına Miss Hop, de • 
di, ne diyorsunuz .. 

- İyi bak Patrik 1 

Bekçi, elin<leki ı§ığı birer birer or:ıı • 
da olanların yUzünc çeviriyordu. Hepsi
ne baktıktan sonra, tabancasını kaldır. 
dı:. 

- Miss Hop. dedi, bu adamlarla ha
. ınız:rn beliya g!rdiğini anlıyorum. Ke. 
nara çekiliniz, ate§ cdeceğ:m . 

Vali: 

- Bana bak. de.eli, Tinkeri görmeğe 
geldik. Eğ.er Miss Hopa itimadınız var 
sa. bize kapıyı açınız. 

B::kçi sordu: 

- Miss Hop, bunlara it:mat cdeb:lir . . • ) 

mıyım .. 

- Tabii Patrik. açınız, ve bizi Tir .• 
kerin ya-;ma götürünüz:. 

Bekçi açtı, ve önlerine dürtü. y.,1. 
da: 

- Köpek, dedi, çok hasta. Halini 
görseniz acırsınız. 

- Ne diyorsun Patrik, dedi, Şarl::ıt, 

zavallı köpeğe ne oldu 7. 
- Kapıyı çaldığınız zaman orada 

idim. Galiba can çeki~iyordu. 
- Aman, etme ... Yoksa geç mi kal -

<lı k. 

(Devamı var) 
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her ne olursa olsun, kralın iraıdcsi bet 
şeyin fevkitJdedir. 

Yeni kumandan tertibatım aldı: Dar 
;ığacrnın her kenarına onar ki~i cephe 
aldr. On kişi de merdivenin karşısında 
durdu. Atdamlar talimatları aldılar. Jan 
müstehzi bir tavtrla onlara bakıyordu. 
Fakat işin g:uip tarafı şuydu· ki, tnerdi

vendcn çekilmiş. sahanlığın ortasında 

duruyordu. • 
Yüzbaşı elini klldırarak, emir veı1dj: 

- İleri! 

Adamlar muntazam bir şekilde ilerle
diler. Ve merdivendekiler, kılıçlarmı u
zatarak basamaktan çıkmağa başladılar. 
Yan taraftakilerse, biribirlerine omuz 
vererek sahanlığa tırmanmağa çalıştılar. 
Jan hala kımıldamıyordu. 

Birdenbire, en sıkı mücaıdelelerinde 
yaptığı ı;ibi, gök gürültüsünü ar.dıran 
bir sesle mutat harp narasını savurdu: 

_ Day;m yiğit Jan !.. 

Ayni zamanda onun eğildiği ve der
hal doğrulduğu görüldü. Cesim bir şey 
uzanmış olan kollarında bir saniye sal
lan:ir. Sonra, basamakları çıkmakta o
lan adamlarrn arasına düştü. ?ekrar e
itildi ve dört defa ayni nıanevrayı tekrar 
ladı. Ve her defasında - adi bir zaman 
da bizzat ke111isinin hile kaldrramıyaca
ğı - cesim bir mermi, kocaman bir taş, 
adamların ::ırasında diişcrek, kafatasla
rını parçaladı, vücutları ezdi. 

Hücum cı:lcn gruplardan hiçbiri bun
dan kurtulamadı. Htr taraftan, iniltiler. 
rstc:ap nidaları, acı çığlıklar yükseldi. 
Ve bütün bu gürültünün fevkinde. gene 
Janın korkunç harp narası duyuldu: 

- Dayan yiğit Jan. 
tşte, miitearrizlcr arasında büyük bir . 

,aşkınlık hiikümferma olduğu bir sırada ' 
J'erin derinliklerinden vah§İ lıir kükre- ! 
mc duyuldu. Ve bu ses de tıpkı yukarr-

daki genç ses gibi ayni narayı savurdu: 
_Dayan yiğit Jan!.. Yaşa yiğit Janl 
Darağacınrn kapısı birdenbire açıla

rak, oradan, fırlayan üç hayalet, üç ce
hennem zebanisi, ktlrçlarını uzatarak, 
ileriye atıldılar ve müthiş naralar ataıak 
esasen şaşkınlık içinde bulunan askerle
ri büsbütün şaşrıtarak içlerinden birçok 
tarını yere serdiler. 

Jan, hiç şüphesiz, bu cehennem z:eba 
nilerinin kimler olduğunu biliyordu. 
Çünkü o da yere atlayarak onların ya

nında yer almış mütemadiyen kılıcını 
bir yıldırım süratile savuruyor ve ayni 
zamanda bağırıyordu: 

- tleri yiğit Jan 1.. tleri!.. 

Darağacı biran içinde temizlendi. 
Hepsi: Konçini asilza•de silahsörlcr, 
zabit asker ve haydutlar, dört iblisin 
ölüm saçan kılıçlarından uzaklaştılar. 

Ortalıkta, ancak, kan ve toz içine uzan
mış otuz kadar cesetten başka hiç kimse 
kalmamıştı. 

Yüzbaşı hiddetinden mosmor kesilmiş 
titriyor, Konçiniyse köpürüyordu. Rok

tay. Longval ve Eysos saçlarrnr yoluyor 
!ardı. Askerlerle haydutlar korkunç kü
fürler savuruyorlardı. 

Karşılarında, biraz ötede dört ~eytan 
iblisane kahkahalar atıyorlardı. 

Yüzbaşr yavaş yavaş kendisini topla· 
dı .. Kısa bir emir .. seri bir toplannı3. 
Silah şakırtısı .. Sert bir emir: 
-Ateşi 

Ayni zaına'nda, küçük alevler fırladı .. 
Yerleri titreten korkunç bir gürültü ve 
darağacın111 duvarlarına çarpan kuı şun 
sesleri duyuldu ... Bir duman bulutu or
tülığ1 kapladı .. Etrafı ağır ve heyecanlı 
bir sükun kapladı 

Ve birdenbire: Ayni, iblisaııc dört 
kahkaha ... Ayni dört kişilik nara: 
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~üphe etmedi. fl('rlemek; kurdun ::ığzına 
girmek demekti. Mücadele etmek! Bu
nu akla bile getirmemek lazımdı. Çünkü 
çok kalabalıktılar. Bu bir nevi intihar 
olurdu. Bunun için geriye döndii ve tek 
ıar geldiği yolcla yürümeğc ba<:l.:ıyarak 
§i">yle ·cHişündü: 

- Büt çe~mesine gider ve Sentonore 
kapısından geçerek şehre girerim. 

öylece cüşünürken, Monso şatosu 
istiklmctindc, oraya bir nazar atfetti ve 
ayni süratle Monmartr istikametine gi
den diğer bir süvari grupu gördü. 

- İki ateş arasında kaldım! diye mı
rddanclt. 

Maamafih soğuk kanlılığını kaybet
medi ve darağacı meydanına varmak ü
zere yoluna devam etti. Bu meydanın 

bir tarafında birçok saklanabilecek yer
ler vard1. Rah:belerin kümes ,. çiftliği 

vardı. Çayırlar ve bir iki har'tbe vardı. 
Orada nasıl olsa saklanacak bir yer 
bulur ve karanlık basıncaya katlar bek-
1 iye bilirdi. 

Fakat bunun için. meydana varmak
ve onu geçmek lazımdı. Onu korkutan 
süvariler değildi. Onlar bir hayli uzak
taydılar. Nasıl olsa onlardan evvel ora· 
ya varırdı. Onu endişeye düşüren aşağı
ldaki kırk kişiydi. Eğer henüz kapının 

önündelcrse, mükemmel 1 Fakat akılla
rına esip de meydana kadar çıkmağa 

kalkarlarsa? .. 

Eli kılıcım:, kapzası iizerinde, muka
beleye müheyya bir halde ilerliyordu. 
Koşmuyordu. Fakat uzun, çevik. sinirli 
adımlarla yüniyordu. 

Boylcce meydana vardı ve çılgın bir 
E::vınç nidasını hançercsinde zo:l:ı boğ 
du. l\'leydan henüz boştu. Dar agacına 
doı!nı viirüdii ve rludaklarıncla müsteh 
1.İ bir tebessümle şöyle düşünıdü: 

- Konçini bu defa da atladı! .. Tabii 

atlar .. Biz de körü körüı1e tuzağa gire
cek kadar aptal değiliz ya!.. 

Darağacına yaklaşıyordu. Artık onu 
geçip yola çıkmaktan başka yapı1acak 

iş yoktu. Orada çitin arasında bir delik 
bulac;ık ve oradan geçerek, saklanacak
tı. 

Tam bunu düşünıdüğü sırada, Parda

yanla iki genç kızın tesadüf ettikleri 
grup meydanda göründü. Bunlar yirmi 
kişiydiler ve başlarında Roktay vardı. 

Aradıkları genci gördüler ve müthiş a
vazclerle, önünü kestirmek için yola 
koştular. İçlerinden birisi yolun kenarı· 

na doğru koştu ve işaretle yaparak ve 
ı-.ütün kuvvctilc bağırarak diğer grupla 
n çağırmağa başladı.Buna sevinç dolu 

c:;csler cevap verdi. 

Jan. sağ tarafta. önde ve arkada yer· 
\eri titreten ve gök gi; ültüsünü andı
ran sesler duyvJu. Bunlar, ona doğru ge

len süvarilerdi. Biran sonra onlar da 
meydana geleceklerdi. Sol 'tarafta arka 
da, yokuşu çıkanların sesi yaklaştı. ön 

tarafta Roktaym yirmi adamı sıralan
mıştı. Ve önde. arkada, solda ve sa{.1Ja 
hep ayni sesler, ayni avazeler: 

- Hücum! Hücum! Yakalayın!.. 

Ayni zamanda müstehzi kahkahalar 
ve kaba alaylar. o kadar kalabalrktılar 
ki, yapa-:akları iş onlara hoş bir eğlence 
gibi geliyordu 

Jan kılıcını çekmişti.Etrafına ümitsi:ı: 
bir nazar atfetti. Hiç bir şey yok!.. Bir 
tek sığınacak yer yok!.. Geçecek bir tek 
delik yok! .. Birkaç adım daha atab:lsey 
di kurtulacaktı. Şimdi arttk kurtulması 
na imk.dn yoktu. Mahvolmağa mahkum
du. Mosmor kesilmişti. Hiddetinden içi 
ni yiyordu. Cılgın bir şekilde düşündü: 

- Bu şekilde ölmek! .. O, beni bekJ::
tliğ'. bir sırada! .. Önüqıde mesut lıir ha-
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yat açıldığı bir anda! .• Nasıl olur?. 
Fakat her şeye rağmen ilerliyordu. 

Gözü daragacrndaydı. Oranrn yüksek 
auvarı:ıa yaslanabilecek, hiç olmazşa 
ar:.::ıan hücuma maruz kalmamıı olur
du. Aklına bir şey geldi. tici sıçrayışta 
kapıyı buldu ve şiddetle salladı: 

- Felaketi Kapalı! .. 
Oraya. girmeği ve kabil olduğu kadar 

uzun müddet mukavemet etmcği dü§Üh 
müştü. Bu vaziyette, ancak vakit kazan 
mak ve mucizeyi beklemek 11uretile kur
tulabilirdi. Mücadeleye hazır bir halde, 
hiddet!~ 1döndü. 

Hücum vaki olmadı. Halbuki yirmi 
kişiydiler. Fakat Roktay, hiç şüphesiz, 
sıkı emirler altruşti ve btinlan harfi har 
fine tatbik ediyordu. Yolu kesmekte ik 
tifa ediyordu. Maamafih, mukavemetin 
imkansız olduğuna o kadar emindi ki, 
yalnız ba§ma ilerledi ve istihzayla ka
rışık amirane bir tavırla bağırdı: 

- Haydi teslim ol, nasılsa yakalan
aın ! 

Jan kükredi: 
- Geçen gün katilden batka bir şey 

değildin 1 Gallba bu senin için hayli ~e
refti bir meslektir. Bugün, cellaldm uşak 
hğını yapıyorsun. Bu sana daha iyi ya

kışıyor. 

- Serseri! İşkenceye maruz kala .. 
caksın .. Kollarını, bacaklarını ayıracak
lar! 

- Korkak, alçak herif 1 Beni sen mi 
yakalıyacaksın? Yaklaşmağa bile cesa
retin yok! 

Bu snada Konçini, zabit ve adamları 
meydana girerek darağacına doğru koş 
mağa. baıladılar. Altmış kişiden müte
şekkil, yarım bir çember halinde ilerli· 
yorlardı. Ve nal sesleri ~de, artık iyice 
yakhŞnlI§tl. 

Jan, milthi~ bir hiddetle a~ylendi: 

- Artık bitti 1 Kemiklerimi burada 
bırakacağım! .. Fakat beni sağ olarak e
le geçireıniycceklerdir ! Ve ölmeden ev
vel onlardan kabil olduğu kadar fazla
sını cehenneme gönl:Iereceğirtı ! 

Bu karannr verince, nasıl hareket e
deceğini düşündü. Bütün soğuk kanlı
lığı üzerindeydi. Gözleri darağacının 

yan tarafındaki merdivene ilişti. l}ir sıç 
rayışta üzerine atladı. İkinci bir sıçra· 
yış onu sahanlığın üstüne çıkardı. Du
daklarında korkunç bir tebessüm belir

di. Şimdi artık, büyük seyahate yalnız 
başına çıkmıyacağın?an ~tnindi. Filha
kika bulunduğu yer çok yüksek olduğu 
için onun etrafını saramazlardr. Merdi-

venlerlden hücum etmeleri laı:ımdı. Hal 
buki merdiven gayet dardı. Yalnız bir 
adam cepheden sıkabilirdi. 

Jan son basamağın üzerinde, kilıcmm 
ucunu çizmesinin alt tarafına dayamış 
olduğu halde ldurdu ve bekledi. 

Bu müddet zarfında çember daraldı. 
Adamlar, :ırağacının birkaç adım ötesin 

dcy::liler. Konçini, Roktay ve zab:t adam 

larının önünde darağacının altındaydı
lar. Bu fevkalade tertibatı Parfe Gular 
tarafından gönderilen rahibin tavsiyesi 

üzerine Floransah almı§tı. Janı görünce 
vah§i bir sevinçle alay etti: 

- Kendisini bekliyen akibeti ne de 
güz'eı biliyor. Bakın, !darağacına kendi 
arzusile çıktı, Yalnz ctı11at eksik. 

Jan da gür sesile mukabele etti: 
- Cellat yoksa, sen varsın ya. Bu iş 

sana gayet iyi yakışır. Fakat cellat senin 
gibi a?çağın meslektaşlığnıd!ln hicap du

yar. 
Konsini dişlerini gıcırdattı ve zabite 

döndü. O da bunun manasını anlayarak 
merdivene yakla~tı ve amirane bir sesle 
bağırdI: 
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_____ ._.....,..~, _____ .,... __________ _ 
- Kral namına teslim olunuz! 
Jan alay etti: 
- Gel \:le beni teslim al! 
- Görüyor sunuz ki, mukavemet . 

raydasızdır. Haydi bakalım kılrcınızı 
verin mös}'ô? 

- Bu kılıç, senin karnına girecektir! 
Zabit omuzlarını silkerek iakayt bir 

tavırlı : 
- Pekala! 
Dedi ve adamlarıııa dôtıerek ilave et-

ti: 
...... Yakalayın onu! 

Askerlerle, diger adamlar, ki!.rmal<arı
şık bir vaziyette hücum ettiler. 

Jan bütün vücudiye doğrııklu. Kılıcı
nı ba~ınıh üzerinde havaya kalaırdı. 

·Adamlar biribirlerini lterek çıkıyor
la=dı. Jan onların yaklaşmasını bekledi. 
Yanına yaklaştıkları zaman, kılıcı111 bir 
yıldırm süratile havada ·döndürdü ve bir 
kaç defa öne doğru indirdi. 

Çğltk feryat, inilti ve kilfilrlerl. yere 
düşen vücutların seııi ve karışıklık tt1kip 

etti. 

Darağacmın altında, dört kişi, cansız 
bir vaziyette yatıyorlardı. Diğuleti 'Cie 
merdivenin alt tarafında teredclüt için
de durdular. 

• Jan ise. kendisine bir zafer abidesi 
haline gelen, bu sefil 1darağacmın üzerin 
de, yüzünde korkunç bir istihza ite, hıh 
cını b:r defa daha havada sallayarak ba
ğırdı: 

- Haydi bakahın 1 ne durdunuz? .. 
Daha tedbirli. daha ağır. fakat bu de-

fa ınetodlu ikinci bir taarruz başladı. 

Kudurmuşa dönen adamlar, artık bu 
defa onu diri olarak ele geçirmek niyc
tile değil fakat öldürmek maksadile iler 
lediler. Yiğit Jan bir defa daha onların 
yaklaşmasını bekledi, kılıcını bir defa 
daha, bir yıldırım süratile havayı taradı 

ve uzandı, ve bir defa daha, çığlık, fer
yat, inilti ve kiifürleri kaçı~nıalar takip 
etti. 

Bir tc:!k kişi bile, ayağını sahanlığa 

koyamamıştı. Dokuz vücut, kan göl:ük 
teri içinde hareketsiz yatı}tordu. Ve bu, 
ancak bir dakika sürmilıtü. 

Bu korkuhç sahnenin gürültüsü ara
~ıından, Janın, mi.'"stchzi ve korkunç bir 
zafer kahkahası ortalığı ~ınlattı. 

Zabit hayret ve endişe içinde, Konçi
niye döndü ve: 

- Fakat bu delikanlı iblisin ta kendi
sidir!.. dedi. 

Konçini difh!rini gıcıtdatarak cevap 
verdi: 

- Size bunu haber ·1ırm1ıtim ! 
- Beh bu kacatını naııl akla getire~ 

bilirdim ... Yüabbim ne müthiı darbe
ler! •. Bir dakika içinde, dokuz ki'i öl
müş veya ağır ı;urettc yaralanmıştır!. 

O ise! .. Bakın bir defa, bir tek çizgi bile 
yok. 

Bu esnada iki süvari grupu ayni ora· 
manda. mevdan:1 girdiler. Bunlar .ısku
lcıtJi. ~lli k"!i kadar vardılar ve başlit
nnda hir yüzbaşı bulunuyordu Bu grup 
lara, Longval ve Eynoı yol aösttrmig· 
terdi, 

ikl a.silıade ılllah§örl' yilzbaşı, Konc;i
rti. Roktay ve zabite iltihak ettiler. Meı' 
ulivetten kurtuldulundan '!levinen zabit. 
rütbece kendi•lnden ylik11ek olan ytiZba 
~ıya vaziyeti atılattr ve onun emri altına 
girdi. 

Yukarıiao Jan soluğunu ahyoı:ıdu. Et~ 
rafına bir na~ar atfetti ve birdenbire 
sahanlığın ü1erin~e gidi!'> geldiği ve a· 
şağıdan gCSrülmesi imk~nsız olan blr 
şeyler yaptığı görüldt\. 

Yllzbası mırıldandı: 

- Yazık! cesur bir delikanlı 1 Fakat 



27 HAZiRAN - 1937 HABER -1'.K'ş:ım <poataaı 
::-:-===~~~~~~====~====~~!ıl!iii!s~==~~~~~~~~=====~~~~~~~~~~~~!=====~~~==== 

>' lstanbul 
11 

RADYO 

tsrA.NBUL: 
18,30: p!A.kla damı muslklııl, 19,30 konfe 

ra.ns, ordu saylavı Selim Srrn Tarcan (Os 
ta.ndda blr gezin tı) • 20 Müzeyyen ve arkadaş 
ları, tara.tından Türk musikl.ı, ve halk şar 
laları, 20,SO Ömer Rtza tara!md&n a.rapça 
söylev, 20,4l'i lı!uza!fer ve arkadqları tara 
!mdan Türk musild.li ve halk p.rküarr, (ııaat 
ayarı,) 21,15 ajanı ve borsa haberleri, ve er 
teal günün programı. 22,30 pllkla sololar. 
opera ve operet parçaları, 23, son. 
l1'YANA: 

18,20 karışık yaym, 20,40 operet kont dö 
LUkaenburg, 22,50 gramofon, 23,15 muhtelit 
haberler, 23,25 spor, 23,50 dans musiklııl, 

BERLtN: 
19,05 eğlenceU musiki, 20,05 spor hal:>erle 

rl, 20,25 e,!tlenceU ya.ym, 21,05 operet, Dilen 
el Talebe, 28,05 ha.va haberler, spor, 23,3:5 
dans orkestraııı. 

B1'1mEŞ: 
19,05 gramofon, konferanıı, gramofon, 20, 

4'5 Koro konseri, 21,ııs knn!eran.s, gra.ınofon. 

22,10 akıam konıerf, 22,05 bava, ha.herler 
22,45 spor, haberler!, 23 opera parça.lan, 
LO?lı"DRA.: 

18,0:5 orkestra konseri, 18,35 oda ınu:ıılklsl. 
19.20 ha.ti! musiki, 19,55 asker! bando, 21 ka 
nşık yaym, 22,10 orketra konseri, 23,35 son. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinde 

nöbetçi olan eczaneler şunlardrr: 

İstanbul clhetlndekller: 
,. 

Emfnönünde ·(Sallh Necati). Beyuıtta 
(Haydar), KUçUkpazarda. (Hikmet Oınıll l. 
Eyüpte (Hikmet Atlamaz), Şehreıınininde 
NA.zrm Sadık), KaragUmrükte (S1.1a.t), Sa 
matyada (Rıdvan), Şehzadebaşmda (Ünlver 

aite). Aks:mı.yda ·(Ziya Nuri), Fenerde (HU 
ııamedılin), Bakıl'köyde (İstepan) Alemdar 
da (Esat), ::.ı 

.. Beyoğlu cibetidekiler: 
!stikl~l caddesinde (K'a.nzuk)., Altmcıdaire 

de (Gilncşl, Galatada Topçularda (Sporidisl 
TaksimdP, (Nizameddln). Tarla.başında (Ni 
hat), Şi~lide (Halk), Ka.mnpaşa.da (Vasıf), 
Hasköyde (Barbut), Bcşlk~ta (Silleyman 1 
(Recep), Sarıyerde ·(Nurl), l 

üskUdar, Kadıköy ve 1'\.da.lardakller: 
üsküdarda Çarşıboyı.1nda (Ömer Kenan) 

Kadıkc:y, Modada (Jıloda), BUyUkada~a 
(Halkl. Heybelide (Taiı.ıış), 

SINEM~LAR 

BEY OOLU 
SA.RAY 
TUR.K 
MELEK 

1 
1 Proıranımı blldirmemlştlr 

i ~ ı Saadet. Pıı.lyaço 
1 BUdJrmemJıtir • 

SAKARYA 
YILDIZ 
SUHER 

ALKAZAB 
TAN 

ŞIK l 
ŞARK " 
~Ski 

1 öldüren zehir. Lorel Har 
dJ ı;:ocuk turıızlan 

1 BUdirmem~fr • 
a şaııghay. SamBon 

1 Tarasbulba. Kırmızı deri• 
ıuer çetesi 

1 yenl Hatay. Sefiller. 
1 Nil ıarkıaı 
a B!ldirmelştmır. 

ı Bildirmetıtmlr. 
a AJtm arayan kızlar. Hin 

ıSANUAK t 

(Eski A •lof'J'o) 
ZAFEa 

dlıt&n ka.Jır&manları. 
zoınbl. Slngapur korıuuı 

ıarı. 

cınayet ceza.sı, Golenı 

Deli kral, 

IS TANBUL 
1 Ronıa ateııer içinde. Loreı 

Hardi derts1% arkada§la.r 

1 sııdlrmemi§tlr • 
ı l{aragülıer. Çin batakha· 

neleri 
HiLAL ı ötum şuaı. Şobertln Bflcı 
ALE!IDAR 1 Renkli peçe. Tangolita 

BAL&. 1 Damga.il haydutlar. Antak 

l EskJ Kematbey) ya ve !skenderun 
tayyare 

N arltkapı ı - Çarda§ Fürstin 
ŞAF .ı\K 2 - Mikl Mauıı 

K AD 1 K Oy· 
RALl!ı 1 öıUm perisi. 

O S K U DA R, 
RALl!ı 1 Mıı.vl vrı.Iııler 

B A KIRKOY 
1llL11TAUI 1 BlldlrmemlşUr . 

KA R AG Ü MRÜK ' 
AY sarışın kıı.rmen. DUnya 

ha vadim 

Dr. lhaau Sami 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratifo h~talıklarma 
lutulmamak için tesiri ka.t'i, mu
afiyeti pek emin tue aşıdır. Her 
eczalıanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruştur. -·---.. 

..__ Kendi kendin e 1000 kelime ile 

Fransızca dersi 
Res im : 18 

ırıraıveırs®e 
deniz yolculuğu) 

ı _Le na.vire: gemi. 2 - Le transatlantique: transatlantik. 3 - Le pont 
gü1ıerte. 4 - Les bastingages: parmaklıklar. 5 - Les passagers: yolculıır. 
& _ Le quai: rıhtım. 7 - Le capitaine: lcaptaıı. 8- La P~serelle: kaptaıı 
köprüsü. 9 _Le bassin: 7ıavu::. liman. 10 - Les remorqueurs: romorkör
lcr. 11- Le paquebot: posta vapuru.12 - Le môle: da!galman, iskele bi
nası. 13 _Le semaphore: deniz Jcen.arınd.a i .. yırct l'11lcsi. 14 - La cargai. 
son: .Yiik. ll5 - La grue: vinç. 16 - Un m:ıtelot: bir gemici. 17 - La 

• passı;;oİ'elle: geçifı iskeicı gemi merdiucni-. 

konuşuyor 
(.Baş tarafı 3 üncüde) 

ha.vaya harcandı, diier kısmı da :ıiyan 
olup gitti. Hiçbir işe yaramadı. · 

Bu sırada Aksu çeşmesinin önüm~ 

ıclmi§tik. Üzerlerine birer varil otur -
tulmuş iki tekerlekli su arabaları çeş -
me başında sıra bekliyorlardı. 

Burada Ali acele bir resim aldı ve 
gene yolumuza devam ettik .. 
Beş dakikalık bir mesafeyi, yolun 

fevkalade bozukluğu yüzünden yanm 
saatte kat'ederek, nihayet etrafı par • 
maklıklar, ve tel örr:ilerle çevrilmit 
bir araziye geldik. ' 
Kapı olarak bırakılan bir kısmın (:. 

nünde otomobilimizi durdurduk ve aşa
ğı indik • 

Tel örgü içine alınmış arazi, bakım • 
sız tulalardan ibaretti. Her tarafta 
vahşi otlar, çalılar bitmişti. Fakat etra. 
fa daha dikkatle bakmca, bir çok yer
lerden kalın kaim borular yerleşmiş ol
duğumu, bu borulardan da bilek kalın -
lıimda sular akhğım gördük. Bunlar. 
dan en garip şekillisi, yere amut ola
rak dikili bir insan kalınlığındaki boru
nun kenarındaki bir delikten akan su 
i.di. 

Bu sırada bizim A11 de, hem resim 
almağa · hazırlanıyor. hem dıe: 

- İşte arteziyenler, işte artcziyen .. 
ler diye bağırıyordu. 
2 nvb und n ,eyya sh sh sht shh 

Garip şekilli büyük bor.unun yanına 
sokulup, 1 bunun içinden mütemadiyen 
yere dökülen suyun derinliğine bak • 
tım. Evvela &udan başka bir şey ~ö -
rünmüyordu. Sonra, gözlerim karan· 
lığa alıştı, suyun daha derinliklerini 
görür gibi oldum. O zaman bu artuL 
yen kuyusu ağzında ne görsem beğe • 
nirsiniz. Esmer renkli bir balık! .. H•y· 
vancağıı: buz gibi suY,Un içinde keyifli 
keyifli yüzüyordu . 

- Nasıl olur, arte.Ziyen kuyusunda 
bir balık 1 diye hayretle bağırdım. 

Benim gibi, öbilr arkadaşlarım da 
şaşırdılar. Biribirimizin yüzüne baka 
kalmıgtık ki, oralaraın bekçisi olduğu • 
nu sonra öğrendiğimiz bir adam imda _ 
dımıza yetişti : 

- Ben attım o balığı buraya, dedi. 
epey zaman oldu. Yavru idi, o sıralar • 
da, şimdi büyüdü, kocaman bir şey ol -
<lu. 

Bu cevabı işitince hepimizden evvel 
Ali rahat 1bir nefes almıştı. Fakat şaş -
kınhkla ne yaptı bilir misiniz? 

Balıklı suyun içine ba~mı sokup eh. 
doya içti, sonra tam elini yüzUna yı • 
k:.yacaktı. Birden işin farkına vardı. 

Bir an tikstnir gibi oldu. Yere t"bi; . 
dil. Fakat tekrar fikrini deği§tirmiş o· 
lacak ki, güldü: 

- Ne olur sanki dedi. Her gün kaç 
kere Terkos içiyoruz. Halbuki ben Ter. 
kos gölünde böyle balıklara gelinciye 
kadar neler görmüştüm!. 

Alininkine belki züğürt tesellisi der. 
!erdi amma, ne çare elden başka bir şey 
de gelmezdi. 

Burada yarım saate yakın kaldık. /\
'tlmış olan arteziyenlerden bir çoğunu 
gez.dik. Ve öğrendik ki, bugünkü ku • 
yular, vaktiyle buranın eski sahipl~ri 

tarafından, el burgulariyle filan açıl • 
ıruş, her biriaine ancak altı, yedi yüz 
lira masraf edilebilmiş basit şeylerdir. 

Bunlar ancak arazinin sulanmasmrla 
işe yarayacak vaziyettedir. 

Fakat Bakırköyünü suya kavuştur 
mak için, Sular İdaresi, bir kaç yüz bin 
liralık muazzam bir tesisat vıJcuda ge
tirecek ve en nihayet bir sene içinde 
Bakırköyün bütün güzelliklerini hiçe 
indiren ebedi dert, bu şirin semt içi.'1 
artlk, acı bir hatıra olarak kalacaktır. 

HABERCi 

Vaırolf\la1: Bakırhög
de11 muhtelif inti ba
lai . 
lstaııbul Vçiincii icra ltfemu.rluğım. 

daıı: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka. 
rar V<!rilen ev eşyası açık arttırma 

surctıle 2-7-37 tarihine müsadif cuma 
günü saat 17 de Eyüb Ebediye cadde. 
si ·t'l No. lu hane önünde satılacağın. 
dan talip olanların mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları i . 
lan olunur. '8896) 

· ıstanbuı eeı .,.diye.si ifanıar·i 
Senelik muhammen 

~irası 

İlk teminatı 

Kalamışta Kalıımış caddesinde deniz 
banyo yeri. 75 5,63 
Floryada yeni Çat1]!ıda 13 No. lu gazi. 
no ve bahçe. '300 ~2,50 
Ana.dolu kavağında !skele meydan1 so. 
kağmda 17 No. lu dükkan. 96 7,20 
Rumeli kavağında iskele civarı soka-
gı- nda 7 No. Ju kayıkhane. 18 135 , 
Şehremininde Büyük Saraymeydanmda 
64,40 metre murabbaı arsa (938 ma. 
yısı sonun! kadar). 15 1,13 

Yukarda semti, senelik mur.ıarnınen kiralariyle ilk teminatları yazılı Olan 
mahaller a.yn ayrı kiraya verJını~k iizcre a~lk arttır.nraya konulmuşlardır. 
Şartnameleri Levazım müdü Jlüğünde g ôrül&bllir. !steklileı- hiza.lamıda. göste. 
rilen ilk teminat makbuz v tya mektubile beriiber 2&6-937 pazartesi günü sa-at 
14 de Daimi Encümende l"JU1unmalıdırlar. (B) (3316) 

Senelik muhammen, 'kirası 120 lira o lan Eminönünde Şehmehmet geylaru 
mahallesinde Reşadi~ caddesinde eskikantar binaS'I 938 veya. 939 veya 9~0 
seneleri Mayıs son;ıına kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul. 
muştur. Şarlnam~i levazım müd'ilrlüğünde görülebilir. !stekli olanlar 9 liralık 
ilk teminat me'.rtup \'eya ımakbuzu ~le 28.6-937 pazartesi günü saat 14 de da. 
imi encümenc1/~ bulunmalıdtrlar. 

Miktar~' cmsi Bir kilosunun ımuham. Ilk tem.inat' 
men bedeli 

58751-0 Kilo Saman 1 kuruil 60 santim 1029,0S 
698J.~8 llkilo Arpa. 4 kuruş 60 santim U08,7Jl. 
,: Yukarda cinsi ve miktarları yazılı saman ve arpa ayn a;yTı kapalı zarflı. 

'bksiltmeye konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir. 
Eksiltme 2"8-6.937 pazartesi günü 'Saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 
!steklil~t 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen mc 
temınat 'makbuz \"ya mektubile bel'aber teklif mekluplarmr havi kapalı zarf. 
larıru yukarda y.ızılı günde saat 14. de kadar Daimi Encümene vermelidirler .. 
Bu saatten sonra verilecek 7..arflar kabul olunmaz.. (B) (3360) 

}.;levkii No. 
Hal dahilinde 
büyük mey. 

Cinsi Kira mliddeti Muhammen !ık teminatı 
senelik 
kirası 

dana naz:ır 
,. 3 Ardiyesiz yazıhane · 3 ~ene 300 !ira 67.'50 

" 4 " .. 3 .. 360 ,, 81 
,. 6 " ,, 3 " 300 " 67,50 
" 7 " •• 3 ., 300 ., 67,50 
" 8 " " 3 ., 300 .. 67,50 
n 9 ., ,. 3 ,, 300 ,. 67,50 
" 10 " ,, 3 " 360 il 81 
,, l2 " " 3 " 300 ,, 67.50 
" 15 ,, " .3 " 300 ,, 67,50 
" 18 " " 3 ·~ 300 " 67 ,50 

Yukc.rda mevkilerı ve numaraları yazılı ohm İstanbul meyı:a ve sebze ha· 
lindeki yazıhaneler üçer sene müddetle kiraya Yerilmek üzere a)TJ ayrı açık 

arttırmaya konulmuşlardır. Şart.nameleri levazım ve hal müdürlüklerinde gö. 
rülebilir. İstekli olanlar yukarda yazılı ilk teminat mektup veya makbuzile 
yaş meyva ve sebze ticaretile iştigal etmekte olduklarına dair Belediye iktısat 
işleri mlidürlilğünden ihaleden bir gün evveline kadar alacakları vesika ile 
birlikte 28.6.937 pazartesi günü saat 14 de Dalmi F...ncümende bulunmalıdır-

lar. 

Senelik muhammen kirası 36 lira olan ·Eyüptc 31 N. h Ebussuut efendi 
mektel.>i mahallesinde 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs Mnuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğün. 
de görülebilir. lstekH olanlar 2 lira 70 kuruş1uk ilk teminat mektup veya 
makbuzu ile 8.7-937 perşembe günU saat H. de Daimi Encümende bulunmalı .. 
dırlar. (3600) (İ) 

fstaobul Defterdarlığından: 
Eminönü Ç!elebi Oğlu Alicddin mah allesini.-ı Çiçekpaurı Saka. çeşmesi ve 

Yenicami sokağında kain eski 1, 3, 5, 5 mükerrer 7, 9. 11, 1, 3, 5, 5 mükerrer 
39, 43 yeni 50, 52, 56, 58, 3. 5, 6, 7, 9, 33 ila 11 eayth altında on iki 
mağazası olan kargir Fındıklıyan hanının 9753 dokuz bin yedi yüz elli beş li. 
ra muhnmmen kıymetli 4200 de 350 payı 2.7-9Si cuma günü saat 14 de peşin 
para ve kapalı zarf usulile satılacaktır. Satııs bedeline istikrazı dahili ve yüz.de 
5 faizli hazine tahvilleri kabul olw1ur. 

Taliplerin yüroe 7,5 pek akçelerinl yatırarak hazırhyacakları mühürlü zarf. 
ları arttırma saatinden bir saat evveline kdar Defterde.rhk Milli Emlak Mü
dürlUğUnde müteşekkil satış komisyonu na tevdi eylemeleri. (M) 3513) . 

Pendik Belediyesinden : 
Pendik belediyesınce iki tonluk benzinle mütharrik bir kamyonet s.ı.bnalı. 

nacaktır. Muhammen bedeli 2500 iki bin beş yüz liradır. 8-6.1937 tarihinden 
29-6.937 tarihine kadar 21 gün mtiddet le açık eksiltmeye konmuştur. lhalei 
kat'iyesi 29.6.937 Salı glinü 58.8.t 16 da Pendik Belediye Dairesinde Daimi En
cümen huzurunda icra edılecektir. Eksi itmeye itşirak edebilmek için mulıam. 
men bedelin yü?.de 7,5 teminatı muvakk ate makbu7.tı veya banka mektubu ibra· 
zı mecburidir. Talipler ihale gün ve saatinde belediyede daimi encümende ha. 
zır bulunmaları ve fazla izahat almak istiyenler ve gartnameyi görmek isti .. 
yenler her gün Belediye Reisliğine müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

(3681) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Lir& 

Eskiçadırcı: Ahmet çelebi yeni Bayram çavuş mahallesinin yeni soka. 
ğında eski 6 _ 8 yeni 8 • 10 sayılı ahşap iki evin J2 de 4 payı 75 

Kadıköyünde: Rasimpaşa mahallesinin Aziziye sokağında eski Ye yeni 21 
sayı:Iı evin tamamı, 2050 

Gala tada: Kulekapısında. Müeyyitzade mahallesinin Hoca Ali sokağın· 
da eski 22..24.26 yeni 28-30.32 sayılı üç evin 36 da. 3 payı 315 

Yukarda yazılı mallar 2.7.937 Cuma günü saat 14 de satılacaktır. Satış bl!
deline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Taliple. 
rin yüzde 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak yevmi İnez
kurda İstanbul Defterdarlığı milli emlRk müdürlüğünae müleıJekkil satı§ ko. 
misyonuna müracaatları. (M) (3511) 
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•• 
~:im;~ Harbiyede L V Bahçesinde ~:mu~ 
m~ Her ak,am: Memleketimizin en lııgmetli sanatkArları bir arada ım 

111! ~~d!ı~rst Baya-;:ıuıanroyel•r U A L !:mnn.r lirı 
m: Keman Nubar Mahmure Şemea Ağyazar H=ı 
!.~.:.::.: Kemençe Aleko lhaan Leyli Celil =ıf 
:::: Piyano Yorgo Afitap Udi Abdi ı!'! 
füi Cümbiiş Cemal Ayda fü 
füi Klernet Şeref 'AYRICA: S. ATll.LA. revüsünün muhtelif Anadolu m 
im Darbuka Hasan Tallain oyun havaları ve zeybekleri... im 
:::::x::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·...... Telefon • 42& 7... ..ıııııııı1 :::::1::::1::::::·:1::1::::::::::::1111:::::::::::::::: :: ::: ::: : :::: : :: : : : : : : : :::::: :: : :: :: : : : :: : : :: : :: ::: ::: : . ..,,,,.. • .. ..... :::::. ::: :::: ::ı:!: :ı:=: ::::::::: :::::: ı::::::: :::::::: 

A • 
1 Ti • 

1 
Boğaziçinin bütün mesireleri · açılmıştır 
Rumeli kıyısında Altmkum, Rumeli Kavağı Mesireleri, Sanyer, Sular, Çırçır, Hünkir Suyu, Kes· 

tane ve Şifa Suyu ve ıaire. · · 
Büyükd'!re, Fısbk Çayın. Gazinolar: Bentler, Sultan Suyu, piyasada BEY AZ PARK ıazinoıu, Bebek 

Bahçesi. Anadolu kıyumda Çubuklu Mesiresinde MUALLA VE ARKADAŞLARI tarafmdan mükem· 
mel saz. Beykoz Karakulak, Kaymakdonduran mesireleri. Mesire mahalline gibnek için otobüıler vardır. 
Salacak park ve plajı yeniden ilavelerle açılmıf ve genitletilmiftir. Boğazm methalinde Mannaradan ge· 
len en temiz ve sıhhi havayı burada bulacaksınız. 

FAYDALI MALUMAT: 
Pazar aabahlan nmf ücretle ehven postalar yapılmaktadır. Pazar günleri her iskeleye mahıuı ıık ıık 

• vapurlar vardır ve ihtiyaca göre fazla postalar kaldmlacaktır. 
Sanyerde en ıon ıiıtemde yeniden inp. olunan canlı balık lokantuı ve gazinosu 3 temmuz 1937 ta
rihinde açılacaktır. Bu lokantada yemek yemek pek huıuai bir zevktir. Sütlüce meıireai 4 temmu'l 
1937 tarihinden itibaren açılacaktır. ' 

Herr akşam 

TAKSiM Belediye 

Bahçesinde 

F. 
Bestekar tanburi :, ... alô.hattin 
Bayanlar 

Süzan 

Ayten 
Sevim 

Melahat 

Okuyucular 

Ya§ar 

İbrahim 

Yahya 

Saz heyeti , 
t=" • 

Necati Tokyay Keman 
Şefik Piyano 
Hasan Kamın 
Hasan Panço 
Şükrü Klarnet 
Nihat Ney 

K. Melahat Parasko Kemençe 
Bayan LÜTFiYE tarafından milli o yunlar ve Akrobatik numaralar 

1 

1 Baylara llzım olan 

!r PREZER-1

i 

! 1 Yni~, ! !!}. ! 1! 1 

1 
[ sihhtsi ancak ve ancak 

1 

11 ! 
ı 1 

Tanburi Fahri tarafından halk türküleri ... 
Gündüzleri konsumasyon 9, büyiik du

1
b
1
1
1
e
1
b
1
ir
1
a
1
t
1
8
1
k
1
u
1
r
1
u
1
§t
1
u
1
r ... ı1 l I REX•A -~, . 

~-----• Telefon: 43703 • ~I 
11 Markallsıdor • 
j Eezahanelerden daima bu 

1 Erkekler datıı .•• 
Guzcl v~ sa~larn dişlere IT'la1ık oımalıdır l :ır. 
Çunki. nıi delerinın sel•meti, dışlerinın mu kem· 
melıyetine tabidir. Mukemmcl ve !la~fam dış• 
fere malik olmak için mutlaka Dentol dı~ suyu 
ve macunu kullınını1 .• Puteurun tedlcıkı fenni· 
yesı dairesınde istihzar edılcn Dentol di~ suyu 
ve macunu gayet ant i seplık ve nefıs kokulu 
olmakla tülun içenlere ~ayanı tavsiyedir. tur 

OENTOL diş ~uyu ve macunu, dış etlerini 
kuvvctfendırir. Nefesı tufıye ve di'lleri hü~· 
nu muhafau ettı~i fibı dışlcre parlak bır ,' 
beyazlık verır. Dcntol butun purfumori· 
lerle eczanelerde satılır. 

Her yerde DANTOL isteyiniz. 
Eczanelerle parfümörilerde sablır. 

81 na işleri il Anı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarar;a Mülkiye ınektebi sıhhi tesisat, kalo

rifer tesisatı, su deposu ve çamaşırhane inşaatı ve tamiratıdır. Keşif bedeli: 
34828.22 liradır. 

2 - Eksiltme 5.7.937 Pazartesi günU saat 15 de Nafıa Vekaleti Yapı lşle. 
l'i eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 174 kuruş bedel muka. 
bilinde yapı işleri umum müdürlüğtlnden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2612 lira 12 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınını§ müteahhitlik vesikası ve ıuıga.. 
ri 15000 lira değerinde kalorifer ve sıhhi tesisatı iyi bir şekilde yapm1ş oldu. 
ğuna dair vesika göstermesi lavmdır. lsteklilerın teklif mektuplarır.r ikincı 
maddede yazılı saatten bir saat t'VVclirc kadar Komisyon Reisliğ"ne makbuz 
mukabilinde vermesi muktazidtr. Poı.tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

• ·1511) (3440} 

ı isimle arayınız. Toptan I~ 
1 ecza deposunda bulunur • ı ı 

. !!İ 

Fazıl çil i acı 
Sizi ~11 ve lekelerden 

kurtar1r. 

ov 
Şirin ve güzel bahçesinde 

Her ak~m meşhur 

Buda peşte 
Bülbülü 
ve sevimli tenor 

Bay Vunka 
en güzel tarkılarını okuyorlar. 
Her öğleden 14,30 a kadar me§· 

bur NOVOTNl orkestrası en seçkin 
parçaları çalıyor. Tenzilatlı fiyatlar: 

Tabldot 4 tabak 7 5 kuru§ 

1 Daire - Tepeba§ı 

40 - h - · 

Satılık ve kiralık 
bakkal ve tUtUncU 

dUkkAnı 
Beyoğlu - Parmakkapı Mis so · 

kağında 18 - 1 numaralı "Cim., 
apartımanr altında tütüncü dükkanı 
e§yasr ve malları ile beraber satılık • 
tır. Mobilyeai yeni ve muntazam · 
dır. Malumat almak iıtiyenler sa · 
bah 8 den 1 2 ye ve öğleden sonra 
14 de 18 e kadar ayni adrese müra. 
caat etmeleri. 

Baş a~roso 
Büyür bir ıztıraptır 

Basınız 

a~rıyorsa 

Derhal bir 
Kaşe 

efalin 
alınız. 

Yaz 11ezlesi 
Grip, Diş ve 
Bütün ağı ılaı ı 
deıhal keseı.-ı11.1~~~ 

Eczahanelerden 
t ilk ve 12 ilk 
ambalajları 
arayınız. 

27 HA~ft-.J\N - 1937 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaş~az bi~ . ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için· 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

~aıata t uşat Pazarı 
Fuzuli Berkmen· ve 

Y. Kilitls 
Mupmba ve laciverd storlann en iyi cinsleri son 
moda perdelik renkli markizet, .etamin ve filele· 

rin her çetidi, otomatik zarif komit taknnla
nnuz ıelmittir. 

Mefruşata aid mallan mağazamızda 
görüp tetkik ediniz. 

1 f'digatta kolaylık gösteriliı 
Galata, Tünel cad. No. 24 Tle.: 43957 -

Bina işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan ı~: Ankara Jandarma Polis melrtebi ıhaa duvar. 

ları , parke, kaldırım , istinat ouvarları, merdiven inşası ve bahçe tebviyesi ve 
tanzimi işleridir. 

Keşif bedeli: 18.000 lirııc!lr. 

2 - Eksiltme 1.7.1937 tar!hinde Perşembe günü saat 15 de NAfı:.ı. Vckfılc. 
ti Yapı İşleri Umum Müdürliığiı Eksiltme Komisyonu odasında ""·Palı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme §artnamesı \"e buna ınUteferrl evrak 00 in.ı'uş hrdel muka. 
bilinde Yapı İşleri Umum Miıcürlüğilnden alınabijlr. 

4 - Eksiltmeye girebilmPk için taliplerin 1350 liralık muvakh t teminat 
vermesi ve Nafıa Vekalctindt""n alınmış müteahhitlik vesikaE>ını hı.ı"2. olması 

lazımdır. 

İsteklilerin teklif r. cktuplf.nnı ;kinci maddede yazılı sa:ıttcn h•t saat e\
\"l'line kadar Komisyon Reisi:~ıne makbuz mukabilinde vermcs. mul.tazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilme1.. (15!l0) (33U) 


