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Ordumuz büyük Hatay hakkında 
verilen kararlar 

Türkiye ve Fransa tarafından 
tam bir teşriki mesai ile 

tatbik edilecektir 

Manevralara hazırlanıyor 
Manevralar T'rakyada yapılacak 

Menemencioğlunun 
mühim beyanata 

Dün şehrimize geldiğıni ve ziyaret. 
!erini yazdı~mız Fransaıun Suriye 
fevkalade k~miseri Kont dö Martel bu 
sabahki Toros ekspresile Suriyeye mü
teveccihen hareket etmiştir. Suriye 
fevkalade komiseriyle ayni trende iki 
gündC>nberi ı::ehrimizde bulunan Suri. 
ye Başvekili. Cemil Mürdüm de mem· 

leketıne gitmiştir. 
Dünkii görüşmelerde Hatay istikla. 

linin ilıinile yeni rejimin tatbikı işi. 
nin teferrüatı hakkında fikir tealisi 
yapılmış ve her hususta itilaf hasıl 
olmuştur. 

Ali Komiser Kont dö Martel Suri. 
yeye döner dönmez Hatay işile meş
gul olarak Milletler Cemiyetinın ka. 
rannı ·ve Halayın yeni rejimini anla-

K 011 t dö JJiartel (Devamı tf incide) 

Benzin 
7 kuruşa 

satılmalıdır ! .. --· 

•" ~~ !I~.! ~ ;uşa •ahlan bir tiıe ı>enzin üzerinden 43 
kuru§ tenzilat yapmıf ve fiyatı 87 kuruş olarak tesb.it etmiştir. Bu. 
na göre evvelce lstanbulda 120 kuru§& satılan benzınden de gene 
43 indirilerek bunun 77 kuruşa satılması icap eder. 

Istanbulda neden 
karar verilemiyor? 
Geçen her gün vatandaşların 
aleyhine, şirketlerin lehinedir 

İzmir belediyesinden sonra An. Bu fiyat da evvelce yazdığımız gibi 
kara belediyesi de benzin ve petrol bes litıelik (şişe) için 85 kuruştur. 
fiyatlarım tesbit ederek ilan etmiş- A~karaya belediyesi kanundan ev-
tir. vel be§ litrelik şişesi 130 kuruş olan 

İstanbulda ise dört gündenberi benzini şimdi 87 ~uruşa indirmiştir. 
ben1in, dört şirketin -tcsbit ettiği h1.1- Kanundan evvel ıse lstanbulda bir 
su~ fiyat i.iz:erinden satılmaktadır. (Dernnı1 12 intnde) 

Tcmmuzım biri11dc Kızılrt11 haftası ba lı)Jaoaldır. Diiıı 

ve 16 Ağustosta başlayacakflr 

Sayfadır 
uttı"''"""1111111ıı"""'-ııınını1111tuıııım111-a •• 

ıtalya 
ispanya harbinde 

Bitaraf 
olmadığını 

itiraf ediyor 
"Frankonuo zaferi 
ona Ait" olacakmış 
Paris, 28 (A. A.) - Bir müddetten. 

beri Fransada bulunmakta olan eski 
Romanya hariciye nazırı Titillesko, 
Bordeau'da söylediği bir mıtukta 

kat'i olarak faşist devletleri aleyhinde 
cephe almış ve Fransayı bu memle. 
ketlere karşı faaliyet göstermemekle 
muahaze ederek demiştir ki: 
"- Bu gayrifaal siyaset dolayısiyle 

Fransa merkezi ve şarki Avrupadaki 
roe\·kiini kaybetmektedir. İngilterenin 
:F'ransaya olan yardım taahhüdü Fran 
sanm bir istilaya uğradığı takdirde 
fili olab leccği kaydı bu taahhüdün 
kıymetini düşürmez. Bu taahhüt met. 
ni belki de daha fazla.Sını ihtiva etmek 
tedir. Binaenaleyh bunu gözönünde 
tutarak ona göre hareket edilmelidir.,, 

Komin ternin teklifi 
Moskova, 28 (A. A.) - Dimitrof, 

(Dewınıı n iııci.iP) 

Sahte bir 
nahiye müdürü 

ı Nihayet şe hrim i zde 

1 • . 

·~ 
. 

gelecekler ve ordumuzun harekatını ta 

kip edeceklerdir. Manevralar sırasında 
hazır bulunacak ecnebi müşahitlerin 30 

(Devamı 1! incirle) 
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Yeni bir müsabakamız 

1500 kilo bedava 
şeker dağıflhyor ' • Bugünden itibaren neşre 
başladığımız kuponları 
muhakkak toplayınız 

1 
: 
f 

1 

"Ulusal Ekonomi Ve Arttırma Kurumu" taze yemiş mevsİ· ! 
mi miinasebetiyle bir müsabaka tertip etmeği düşünmuş ve i 
bunun için gazetemizin de tavassutunu rica etmiştir. Kabul ettiği- • 
miz bu müsabakanın şekli şudur: İ 

1 - Bu günden itibaren otuzgün müddetle gazetemizde her gün ! 
bir kupon neşredeceğiz. l 
2 - Okuyucularımız bu kup onlan toplıyacaklftr ·ve 50 kiı!)cn ta. : 

marn olduktan sonra bunları en geç S ağustoı ak~amma kadar mat. ! 
baamıza getirerek mukabilinde birer numara alacaklP.rdır. İ 

3 - Gazetemiz bu numaraları " Ulusal E1<onomi ve Arttırma Ku· ! 
rumu" na verecek, kurum da kur'a ile hediye kazananlPır lt":b!t t· İ 
dilecektir. .1 

Hediyeler şunlardır: 
2-; numaraya 20 şeı kilo, 1 
2) numaraya 1 O nar kilo, 1 
50 numaraya .5 şer kilo, İ 

ve 2 jQ numarnya da ;Jdşer h.i'o olmnk iizere cemnn 1 500 l:ilo şe· 1 
1·er hediye edilecektir. i 

: . 



1Jış--s~:~ 

ismet Inönü 
Gladstone' ın 

konuştll'ğu kürsüde •• 
Vazaınl: Şekip Gündüz 

Dündenberi tarih dünya mikyasın. hakkında şu kısa izahata tesadüf edi
da büyük bir h!diseyi ka~et.miş bu. yorlar: 
lunuyor. Türkiye için ayrıca hususi 1 - Çanakkale. 
bir mana ve ehemmiyeti olan bu hadi. 2 - İzmir. '-
se Lloyd George'un zaten bir hayli 
yıpranmış olan arsıulusal siyasi hü. 
viyeti için ise tam bir "ooup de gracc,, 
tır. Gazetelerimizin bu hadise üzerin
de lazımgelen itinayı henüz göster. 
memiş bulunmalarına sadece hayret 
edilir. 

Dün, yani 1937 yılı haziran ayının 
28 inci günü !ngiliz parlamentosunda 
Çemberlayn hükumetini şiddetle ten. 
kid eden Lloyd George'u İngiltere 
Hariciye Nazın Eden İsmet İnönü'nü 
!ŞHAD ederek İLZAM etmiş ve sus. 
turm.uştur. 

· Dünyanın en geç heyecanlanan ve 
takdirleri en güç elde edilen granit 
suratlı ultra materialiste politika 
adamlarından teşekkül eden İngiliz 
Avam Kamarasında Eden'in dudakla-
riyle konu§U&k alkışlar toplamasile 
lnönü, yalnız cumhuriyet diplomasisL 
nin milletler arasındaki milnasebetler. 
deki yüksek kıymetilli bir daha teba.. 

rüz ettirmiş olmuyor, en kritik bir 
zamanda muazzam İngiliz !mparator. 
luğu iç sıyasasmın "dü.nılei asabiye" 
sine hitap ederken, birinci sınıf bir 

İngiliz devlet adam.mm Türk zeklsını 
bir mantık gibi ve Türkiyede ortaya 
atılmış bir kanaati bir "nassı katı" 

gibi kullamnasma imkln vermiş ve 
dünyayı bu imldna şahid etmiş olu. 
yor. 

Bu hadise, Kemalizm'in, TÜrlt hu
dutlarından taşmak için en ufak bir 
pretention göstermediği halde, en 
uf ak bir propa~anda ve tahrik yap. 
maktan çekindiği halde, Yine dilnya.. 
ya nasıl yayılmakta. olduğuna kuvvet. 
1i bir misal t~kil eder. 

Cumhuriyet Türkiyesi ougüne ka. 
dar gerek !ngilterenin, gerek dost 
<lüşm~n. küçük büyük, 5ark ve garb 
devletlerinin parlamento kürsülerinde, 
hatiplerden az takdir toplamış değil. 
dir. l<""'akat lnönünlin birkaç yıl önce 
Yunan parlamentosunda konuştuğu 

gün ve dün, Kemalizmin cihan 8Ullıtm
daki rolüne tam sulhçu ve tam insani 
olmak mana.sma. gelişine itiraz kabul 
etmez bir delildir. 

Kemalizm, biz istesek de, istemesek 
de işte hudutla.rmuzdan taşmaktadır. 
Zira biz nekadar çekingen ve dürüst 
olursak olalım hudutlarımızın dışında 
yaşryanlar da nihayet insandırlar \'e 
onları insanlığın en güzel, en temiz ve 
en isabetli düşüncesinden mahrum 
etmeye muvaffak olamayız. 

Kema1izm doğduğu gün dilnya tara. 
fmdan ~nimsenecelt bir içtimaı · dok. 
tıin olmak istidad!ndaydı. Bu istidat 
tabii bir seyir takip ederek inki§a.f 
etmektedir. . ~ . 

Eden'in konuştuğu kürsü liberal 
Gladstone'un konuştuğu kürsüdür. 
Ve Lloyd George o liberal_1ngiliz po. 
litikacrsıdır ki, Gladstone'un on doku. 
zuncu asırda Türkiye için ortaya attı. 
ğr yobaz düşünceleri yirminci asırda 
aynen yaşatmak için verilmiş bir ka
rarı uzun zaman temsil etmiştir. 

On dokuzuncu asırda elinde altın 

salipli maroken kaplr bir inci! He 
Avam Kamarası kürsüsüne cıkarak 
bize karşı fikri bir ehlisalib teşkilini 
istemiş oaln Gladstone'un ruhu Lloyd 
Ge,arge'un Anadoluya istila orduları 
gönderdiği günlerde kimbilir nekadar 
şadolmuştu ! 

Dü:ı, en büyük tilmizi ile münakaşa 
ederken, en büyük düşmanı olduğu ır. 
km zekasını ışhad ederek Türke dost 
bir muhafazakarın ka1.andığı muvaf. 
fakıy.~t Gladstonc'u kimbilir cehen. 
neminde ne büyük azaba sokmuştur! 

Betbaht Lloyd George: 
Gal saylav?tğmdan İngiltere mevkii 

iktidarına yükseldikten sonra bu Tür. 
kiyeden kaç tokat. yedi! 
Yakın tarıhe bakanlar bu tokatlar 

3 - Avam Kamarası kürsUsil. 
Biz mağruruz. Çünkü; 
llki askeri1 ikincisi askeri ve siyasi, 

üçüncüsü münevver ve doctrinaire o. 
lan bu tokatların büyük müellifi ara. 
mızda yaşamakta ve biz ona ilk ina. 
nanlardan bulunmaktayız. 

Kemalizmin arsıulusal şerefi bü. 
yüktür. Zira devrin en büyük Nemru. 
dunu yalnız tepelemekle iktifa etme
miş, İngiltere vatandaşlarının eline 
Lloyd George'u olanca Nemrutluğu 
ile gösterebilecek bir de dürbün ver-
miştir. Şekip GUNDOZ 
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ŞOPHE, bu dünyanın en büyük ~ 
lruvvetı. • 

ŞEHVET, bu dünyanın en kuv
vetli hissi. 

Çayır Rezaleti 
nin başlıca mevzularıdır. 

Nakleden : fa. 

Yarın : HABER' de 1 
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Kanlı ba vul 
Bu bfr poli.s bilmecesidir: 
29 ağustos goces.ı s11.11.t ı ı de Franunnı 

Bordo lstnsyon bajtajında genç ve gUzeı bir 
kızm cesedi bir bavul içinde bulundu. İstıu 
yon mc>murları bağajıı. teslim edilmiş bir ba 
'•ulun UstUnde kan lckel.?r1 görmüşlerdi. Me 
seleden haber p.lan polis komlseri ba\'Ulu a~ 
tmnı-,tr,. Genç kızrn hüviyetini meydana çı 
karacak hiç 1'ir iz bulunamamıştı. 

Yaprlan tahkikatta bavulun 26 ağustosta 
Faris cenup iııtruıyonuna mec;bül bir adam 
tarafından bırakılmış oldulı'u anlaşıldı. Diğer 

tarattruı Paris polisi ayni apartımanda otu 
ran Uç genç kadının 24 ağustosa dQğru kay 
bolduklarım ke~etU. Bu kadınların adları 

şudurr: 

l) Marl Blanklye 22 yaşmda esmer, orta 
boylu. 

2) Jan DUkremoy 19 yaşında esmer orta 
boylu. 

3) Alls Devon 24 yaşında sanşm orta 
boylu. 

Kadınların ortadan kaybolml\larmın bu 
Cinayetle münasebetli olabileceğini düşünen 
adliyf.! polisi onlar hakkında tahkikata giriş 
ti. Tahkiknt neticesinde öğrenlldi ki: Bu ka 
dınlarn son zamıınlarda ntihak etm!ş olan 
Mari Blanktye 20 ağı.ıııtosta aparbmanın ki 
rasmı kendi UstUne devrettlrmlştir. ÇilnkU 

bu senenin 15 kAnunusanlslndc apartımanı 
asıl k!ralnmış olan genç kadın eylOl başlan 
gıı:larındR. evlenecektir . 

Parlste bundan ba.,ka. bir iz keşfedilemedi. 

Bıınıı. mukabil Bordo şehrinde ise polis ölU 
kadının elbiseleri arasında yırtık pırtık bir 
ktğlt parçası bulrlu. Bu l<A~ıttan da maktul 
kıı.dınla Alis Devon'ıın hüviyetleri meçhCıl 

iki erkek kardeşle bu senenin 30 ktınunusanl 
ııindenberi evli oldukları anıa.,cııldt. 

Burıı.da. yapılacak iş, salim bir düşU•ce ve 
muhakeme ile maktullln kim olduğunu bul 
'lllaktır. 

İyi dUşlln\ln balcnlım siz bunu bulabilecek 
mtııtnfr.. Eğer bulamaz.nnız. yıtrmkt nU!lha 
mızda. maktul kimdir biz size blldireccgiz. 

HABER - J\kşam posta~ 

Tetkikler: 

iş Kanunu tatbik 
edilirken ••• 

Bi~de asri sanayiin canlanmasının on [ 
senelık kadar pek krsa bir tarihi vardır. 
Bu ba~langıçta iş hayatr başıboş yürü
yüp gidiyordu. Büyük inkılap elini, sı
rası geldiği gibi bu köşeye de uzattı. fş 
hayatı bugün artık kanun altında işle
mektedir. Buna iş hayatında inkılap .lde
mck daha doğru olur. Bu inkrlabın ve 
iş kanununun gayesi iş hayatının ve bu 
hayatta müşterek olan iş verenin ve iş
çinin emniyet ve selametlerini sağla
maktır. 

iş kanunuyla tearuz eden kök!eşmiş 
birçok adetler ve teamüller bulunabilir. 
Böyle zararlı ve hatta tehlikeli işlerin 
hepsi de ister iste!l1ez ~ırakılm~ğa ,ınah 
kumdurlar. Bir taraftan da kanunun 
vazettiği yenilikler vardır, bunlara da 
uymak ve hatta alışmak me<:.buridir. 
Bu bırakılacak ve alınacak şeyler birer 
mesele ve belki de birer mücadele ze
mini olabilirler. Fakat bunlar her inkr-
laptaki tabii teceJlilerin, seğirmelerin 
en hafif derecelerini aşamazlar. 
Çünkü iş kanunu: 

1 - Pek sarihtir • 

2 - İcap eden İ§lerde tatbikata tedri
cen geçirtiyor. 

3 - İcap ooen işlerde de müsaade
lerini tesbit etmiştir . 

Ancak itiraf ve teslim edilmelidir ki 
iş ve bilhassa sanat hayatındaki değişik 
likler, başka sahalardaki gibi kolayca 
ve çarçabuk başanlamazlar. Çünkü işin 
içinde teknik yol, teknik nizam, teknik 
icab ve zaruretleri vardır. Bunlardan 
daha kuvvetli olarak da işin ekonomik 
cephesinin tahakkümü vardır. Fakat 
burada da düşünülmelidir ki iş kanunla 
n tatbik edilen dünyadaki bu ka'dar 
meınleketlerde, biribirinin nıümasili bu
lunan bu kanunlar kolayca tatbik edil
mek kabiliyetini göstermişlerdir. Onun 
içtn bUtU? ihtilaf ve stııltıların müfit 
birer hal sureti bulacaklanndan emin 
olabiliriz. 

iş kanununun iş verenlere 
sağladığı iyilikleri görelim 
1 - İş hayatr, kanuni bir çerçeveye 

girerek emniyet ve intizam buluyor, U· 

lusal çalışma bütünlüğü bir düzene gi
riyor. 

2 - İş hayatının her teferrüatile ya
krndan uğraşacak ve her türlü icabatilc 
genişçe ve !derince a1akadar olacak bir 
teşkilat kurulmuş bulunuyor. 

işçi bulma teşkilatı da vakti gelin-
ce kurulacak ve faaliyetlerine başlaya-
caktır . . 

3 - Kanunun iş verene yüklediği 
mecburiyetler veya memnuiyetler vesair 
hükümler i~ verenin kendi lehinedir: 

A - Bu mecburiyetler ve hükümler 
inzibatı temine yararlar : 

I - Dahili talimatname yapmak mec 
buriyeti. 

II - işçiyi para cezasile cezalandıra· 
bilmek kaydr. 

B - Memnuiyetler ve hükümler iş 
vereni muhtemtl mesuliyetlerden kur
tarxrlar: 

I - 12 yaşından aşağr yaşta çocuk 
çah~tırmak. 

II - 12-18 yaştakileri raporsuz ça
hştırınamak. 

III - Ağır ve tehlikeli işlerde: 
1 - Kaldrnlarla 18 yaşını doldurma· 

nuş çocukları hiç çalıştırmamak. 
2 - 18 yaşından büyük erkek işçileri 

de raporsuz çalıştırmamak. 

iV - işten doğma hastahklann tes-
bit edilmesi, 

V - Gebelik izni verilmesi. 
VI - içki yasağı konulmasr. 
C - Mecburiyetlerin bir kısmı inti-

zamı temin ederJt>r: 

1 - Saat ayarı mecburiyeti. 
II - Dinlenmeler hakkındaki ahkam. 
C - Mecburiyetlerin ve memnuiyet-

leriıı bir kısmı da iş verenin hukuk ve 
menafiini himaye' ve temin ederler: 

1 - İşe bağlantıların (ya yazı ile iş 
mukıvelesi akdi veya yazı ile iş vesika
sı vermek suretlcri!e) tevsik şekilleri. 

II - İşçilerin işi ansrzın bırakıp ay
rılmalarının önüne geçilmek (ya muka
vele müddetinin bitmesini beklemek 
veya kanuni mühlete uymak mecburiye 
leri ile) ki i~çinin mUcldete veya müh-

Münir Evı inyol 
Jete riayetsizliğinin cezai hükümleri 

kaydı var-iş verene tazminat vermesi 
dır. 

III - işçinin yolsuz ayrılarak başka 
bir iş yerinde sığınabilmesi veya diğer 
bir iş veren tarafından ayartılmasr ihti
ma1Ierinin kaldırılmış olması (yeni iş 
verene de tazminat yükletilerek). 

IV - İşçinin mukaveleli veya müh
letli işler'de işini bırakabileceği fevkala
de mecburiyetlerin tesbit edilmiş olma-
Sı. 

V - İş verenin işçiyi derhal brraka
bilmek hak ve mezuniyetinin tesbit e
dilmiş olması( gerek mukaveleli gerekse 
mühletli ,işleıde): 

1 - İşçinin işine bir haftadan fazla 
:devam edememesini intaç eden mücbir 
scbeb1erin tahaddüsü halinde. 

2 - Kanunda sayılı sıhhi sebeblerle. 
3 - Hem işçiyi bırakabilmek hem de 

tazminat alabilmek: 

Beherinin eşkali kanunda sayılı 

olan iğfal, tecavilz ve devamsızlrkta bu
lunmak, vazifesini yapmaktan istinkaf 
etmek, bozgunluk yapmak ve hasara 
uğratmak hallerinde. 

(İstinkaf, bozgunluk topluca yapılır
sa aynca da cezalıldır.) 

VI - Mecburi askerlik hizmetinden 
başka manevra veya herhangi bir sebeb 
le silah altına alınışında işçisinin muka
velesinin daha iki ay muteber kalması 
iş verenlere kısa bir zamanda i~çilerini 
kaybetmek ve kaçırmak ihtimallerini 
kaldırmıştır. 

VII - Grevin her çeşidinin yasak ol 
masr, 

vnr - İş ihtilaflarının halli için ka
fi ahkam konulmuş olması: 

A - Kanunun ilk tatbiki yılında lh
tilafların halli işçilerle anlaşma yoluyla 
vukubulacaktır ki bk derec~y~ ka: ar 
eski usulün de.vamı demektir .• 

B - Kanunun ilk tatbik yılından 
sonra iht!lafların iş verenle işçilerin ya
ni her iki tarafın hukunu muhafaza e
decek şeki! ve yollarda halledilmesi 
usu11eri vardır. 

IX - Gece işinin ayrıca bir kanuni 
çerçeve içine alınmış olması. 

D - Mecburiyetlerin bir kısmı da iş
çi i]e iler'de çıkabilecek ihtilaflara ve ala 
cak iddialarına manidirJer: 

Her tediyede iicret pusulası verrnek 
veya ücret hesabını işçinin cüzdanma 
kaydetmek mecburiyeti. 

E - Ahkam ve mecburiyetlerin 
bir krsmr nakdi intifa da temi!l elderler: 

I - Bütün muameleler her türlü üc

ret, ve harçlardan muaf tutulmuştur. 

(Yalnız is muka\•e?eleri kıymet resmine 

tabiııe dl' bundan da beher i~çinin ayda 
otuz lira kazancmdan fazlası bu resıne 
tabidir). 

lI - İşçi ücretinin yalnız 30 lira!dan 
fazlasrnm haciz, temlik ve devre tabi 
tutula.bilmesi işçilerin zarurette kalarak 
ücret arttırma ihtiyaç ve · talebinde bu
lunmalarınm kısmen önüne geçer. 

III - Kanunda sigorta veya ayrı bir 
teşkilatın bazı masrafları deruhte edece 
ğine işaret vardır ki bu masraflar gebe-
1ikteki yarım ücretle işten doğma hasta-

lrklardaki yarım ücret ve tedavi rr.asraf 
landır. Bu t:skilat kurulunca iş veren
den de bu mü.kellcfiyetler tedricen kal
kacaktır. 

IV - İşçi sigortası bilhassa bu !igor
tanın mesleki hastalıklar vesaire kısım
lan da iş verenin nakdi mükellefiyet 
yükünü kaldırır. 

F - Elhasıl her mecburiyet bir fay
da iııtiHdaf eder: 

İş p.hadetnamesi vevrmek mecburi
yeti: 

Evela - ~le alaka kesilmeği tevsik 
eder. 

Saniyen - İ§e alınacak İfçilerin teş· 
hisine yarar. 

Kanunun mtisaadeleri 
1 - Bazı müesseselere senede azami 

90 gün (tartları altında) günde fazla 
çalışabilmek müsaadesi bir nizamname 
ile verilecckt:r. 

2 - Fevkalade ve istisnai zaruret 
hallerirılde günde çalışma saatlerinin art 
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:IUu/ata daic -----------Rübai 
tercümeleri 

B AY Hüseyin Rifat, Hazreti 
Mevlana'nın · rübailerini dili

mize manzum olarak tercüme etmi!ı ve 
bu elli küçük manzumeyi, yine farisi. 
den ıktibas ettiği kırk üç kıta ile bir • 
likte, bir kitab hal.nde çıkarmış (1). 

Zevkle okunan parçalar ... İşte bir mi. 
sal: 

"Ey Saba: sevgilimin zülfüne uğrar. 
sa yolun, - Yüz bulursan ona gön
lümdeki nühnetleri aç; - Etmemişse 

gözümün nurlarını seyrangah, - Beni 
hiç anma sakın, gördüğünü söyleme, 
kaç!" 

Bu mısralar hiç şüphesiz mükem. 
mel değil; fakat tercüme ederken 
mükemmel mısralar söyliycbilmek 
pek az kimseye na.sib olan bahtiyarlık. 
1ardaııdır. 

Gerek Mevlana'dan, gerek diğer şa.. 
irlerden aldığı rübailcrin hemen hep. 
sini, bay Hüseyin Rifat fcilafii.n /cil<i
liln feilatüıı fciliin vezni ile türkçeye 
çevirmiş. Bence bu hiç doğru değil; 

çünkü rübailerin her mısraında veznin 
küçük. değişikliklere uğraması kulağa 
ayrıca bir zevk, bir "!llurprise" lezzeti 
verir. Rübai, b:r. örnek inşa edilmiş 

dört mısraa ayr1lamaz, bir tek parça_ 
dır. Halbuki bay Hüseyin Rifat'ın 

seçtiği vezinde insanı çabucak yoran 
bir ittirat var. Biliyorum ki veznin 
tizer:nde durmak doğru değildir; fa. 
kat rübai terciln1elerinde, o tarza 
mahsus ol;ın ölçülerden ayrılmak bi. 
zim bütün itiyadlarımıza aykırı geldi. 
ği için rahatsız ediyor ve: '4Keşke bay 
Hüseyin Rifat bunları meruıur olarak 
tercüme etseydi! o zaman rübailerin 
asıllarına daha sadrk kalması, hem de 
belki onların asıl ahengini - bir nevi 
"transposilion,, ile • ihsas etmesi 
mümkün olurdu,, diyoruz. 

Metne sadakatten bahsettim; farisi 
bilmediğim için bay Hüseyin Rifat'ın 

metne sadık kalmadığını iddiaya kalk. 
marn küstahlık sayılabilir. Fakat • 
!\tevıa.na aan tercumo edilen bir rübo.~ 

§öyle başlıyor: "Bir vapur yolcuları ... ,, 
Denis Papın'den asırlarca evel gelmiş 
olan b:r hakimi ''vapur" dan bahset. 
tirmek garib oluyor. Bay Hüseyin Ri
fat'ın "gemi" yerine "vapur" demesi 
elbette vezin yüzünden; fakat bunu 
okuyunca, yine vezin yüzünden, başka 
"sadakatsizlik" !ere de cesaret edip 
etmediğinden emin olamıyoruz. 

Bu küçük kusurları müsamaha ile 
karşılamasak bile bay Hüseyin Ri. 
fatın kitabı lez·zetıe okunuyor. Şiir. 

den de asıl bekliyeceğimız şey, böyle 
bir haz değil midir? 

Nurullah AT AÇ 
:--~~~~~~~~ 

( 1) ııtevlaıuı Riibailerindeıı maıı-

zum t<:rcümclcr, 1 cild, 50 kuruş. 
Dilımiz zengin1rşiyor. -
''Kızılay Haftası dünden itibaren 

başlamış oldu.,, Tan, 28.6.31. 
İkide bir, "başladı", "etti" yerine 

başlamış bulunuyor", "etmiş bulunu. 
yor" yazıldığını görüyor, son derrce 
memnun oluyorduk. Tan gazetesinin 
sayesinde artık "etmiş oldu" Eekrni 
de kazandık. Hadi hayırlısı! - Ah f rş. 

tmlal:-ilmesi kaydı vardır. Bu haller ka
nunda scı.yılıdır. 

3 - Seferberlikte müdafaaya gerekli 
şeyler yapan müesseselerin fazla çalış

maları müsaadesi de vardır. 
4 - Fevkalade ve mücbir istisnai va

ziyetlerde kadınlarla 16 yaşından büyük 
fak3t 18 yaşını doldurmamı§ çocukların 
gece çalışabilmeleri kaydı vardır. Bu 
halter de kanunda sayılıtiır. 

5 - Kadınlarla 16 yaıından büyük 
fakat 18 ya§ınl doldurmamıı socuklarır 
kanunun tatbikinin iJk dört yılında ikf 
sad vekaletinin iznile gece çalıtabilmele 
ri kaydı da vardır. 

Kanunun tatbikinde tedric 
gözetilen cihet 

Haftada 48 saat çalışma esasının ü~ 

senede tedricen tatbik edilmesidir. 
Görülüyor ki iş kanunu iş verenlere 

birçok esaslı hak ve menfaatler sağla
mıştır. Şurası iyice bilinmelidir ki iş 

kanunu yalnız işçiler lehine yapılmış bir 
kanun değildir. 

Münir EVTİnyoJ 

Varın: 
lşç•ler ve ı, Kanunu 
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At'ltaırn ~ lYışeıre~ 
te<dlavn onmak 

USlYIDlYJau 
Güzide şair Necip F azıhn geçir· 

diği büyük kazayı işitmiyen kalma· 
mışttr. Bu müessif hadiseden, ga~e
temiz, birinci sahifesinde basetmı§· 
ti: Necip öteclenberi at ~erak.lI~l· 
dır; Zonğı.ıldakta yüksek hır manıa 
atladiğı sırada fecl surette düşım.tiş. 

Esasen · .. attan hiç düşmemiş olan 
suvari suvari değildir l,. c!erler. 

Onun içtn, ,Şairin, değil şairlik 
şanına; suvarHik şöhretine de . toz. 
konmuş değildir. . 

Fakat, mühim bir cihet: ! 
Nacip Fazilm bir tik'i vardr. Yü, 

• , .. ı t 

zünün her tarafı "mütema<...ryen c· 
yakın bir ısrarla, oynardı. Hatt.'I, 
kendi anlattığma nazaran, son za · 
manlarda bu tik o derece artmış, 
kaş, ağız, burun kımıldam.:ılan 
öyle sürat keshetmiş ~i. eski a\hbap
larr bile, Necibin hututuırıu bu 
dinamik yüzd~ teşhis edemez ol-
muşlar.. . . • \ (J / }' 

İşte, kazanın mucızesı: · 
Darbeyi yer yemez, tik'ten eehr 

kalmamıştır. Bu, cidden dokt()l'lnn 
alflkadar eden bir mevzu olmu §· A· 
caba bu gibi asabi teprentilereo at 
tepmesi birebir mi geliyor? .• 

Eğer tahakkuk eder~e, her: Jıald~ 
dünyanın dört bir bucağına fmkto.r· 
Jarımızm emek vermeden ka~fıt ettık 
leri bu müşahede ilan olunur .. Ne de 
olsa milli ilim ve edebiyat1m.1zın bey. 
nelmilel matbuatta mevzu hahs ol· 
ınasma vesile teşkil eder ... Şereftir l 
Hem belki atlarımız bile bazı tedcı· 
vilere sebebiyet ~eriyorlaı;- ·diye ala· 
ka celbeder. 

Vaktiyle bir gazetecıe okumuş· 
.um: Roma üniversitesinin latin· 
cc pıofesörü, bir gün tram· 
Yaydan düşerek başını taşa çarpım~. 
Bir bayğmlıktan sonra kendine geli~ 
ce, ne farkctsinler? Adam her şeyt 
hatırlıyor: yalnız la tine.eyi unut· 
muş ... Zahir kafasının o tarafınd<.>n 
b;, anz:o oluıuş ... Eyv<.ıh gilli ilıtİ• 

smı ... 
İnanılmıyacak bir iddia.. Fakat 

iddia ... 
Lakin, bizim sevimli şairimiz Ne· 

cip razıla bu kazanın yaradığı mu· 
hal.:kaktır. İşin içinde ne yalan, ne 
ı:~ü!Ja1i'ıga var. OoktOJların çare bu. 
lc:ı.ma~~ıkları müthiş tik sademey)ı> te· 
c1nvi olmuştur. ı 

Şairler zaten talilidirler .• 
~ ~ :• 

Bn kadarı doktorları alakadar c· 
d~n cihet. .. 

A-:aba bu meymenetli tepme, şa· 
irin tefekkür ve tahassüsü tarzında 
{:..l ,1 -•ğişiklikler hasıl etti mi~ 

Bu da edebiyatçılan alakadar e· 
d~n nokta.. '· ' 

Bakalrm 'bundan sonraki eserle-
1 i nasıl olacak? (Va· Nft) 

Hakikat olan 
masal 

sut, yılan ve çocuk 
blkt\yesl 

Bu sabahki Akşanı gazetesi 
::öyle bir "hadise" haber vermekte· 
clir: 

"Yugoslavyada Bosna Hersek 
b.:asında bir köyde Savina Koiç na. 
mm da bir köylünün karısı üç yaşın. 
<l:ı'd oğlunu, işine mani olmasın di
y~ bagından savmak için eline bir 
<:an21~' si.itle bir parça ekmek vererek 
b::h"cye göndermiştir. 

Hirkar: dakika sonra kadın oğ]u. 
mı bahçede sütünü elindeki kaşıkla 
\'c bir yılanla beraber içerken gör
müştür. Çocuk yılanın başına kaşı· 
ğiyle vurduğu halde yılan çocuğa 
bir şey yapmamıştır. Kadın çığlıklar 
kopararak komşuları ayağa kaldır· 
mış ve nihayet yılan çocuktan uzak· 
laştmlarak öldürülmüştür., _ 

Böyle bir vaka masal halinde Ö· 

tedenberi söylenir. Masal şudur: 
Sütün içine ekmek doğrayıp ye· 

mekte olan bir köylü çocuğu o SIT'1· 

da gelip sütü içmekte olan yılanın 
hiç ekmekleri yemeyip süte giriştiği 
ni görtince yılanm kafasına kaşığm 
tersiyle vurarak şunları söyler: 

- E .. Yalnız suyundan içme 
biraz da papasından y_e ! 
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/stanbul konuşuyor! (Bakırköy: ~-) 

Qakırköylüler, çimento 
fabrikasının dumanlarından 

· .şikayet ediyOrlar 
Şark demir yollarından miras kalan bugünkü 
y-enimahalle istasyonu, iki hayvan vagonundan 
ıbarettir. Burada güzel bir istasyon yaptlmahdır 

Bakırköyünün sudan başka iki esaslı 
detıdi daha vardır. Biri hava 
gazsızlık, biri de çimento fabrikasının 
dumanlarıdır. · 

Bunlardan birincisine bugün hemen 
hemen hallolmua nazarile bakabiliriz. 

Y a z a n : Haberci 

İstanbul Gaz şirketi pek yakın Lir za
manda Bakırköyüne gaz vermek için 
bütün hazırlıklarım yapmış bulunmak· 
tadır. Fakat ikinci derde gelince, bu, 
bütün semti senelerdenberi rahatsız e
lden bir iş olmuştur. 

Sahilde rastgeldiğimiz münevver 1;;~ ~ 
zat: 

- Biz buna çimento belası diyo:ıı.::, 
de.~i. _Fabrika kurulduğu kurulalı, köyü 
n:uz ıçin daima zararlı oldu. Evve~a fr.:J 
rıkaya civar tarlalaıida ne mez:uat d;·.·

lirse çimento dumant tarafından m~:~
vedildi. Nihayet etraftaki tarlalarda ar- ı 
tık bir şey ekilmez oldu. Sonra ayni du 
rnan hepimizin sıhhatini de bozmağa 
başladı. Mesela sabahları gözümüzü cıc 
maznuyız, sokaklarımızı sise beıi'zer bi; 
dumanlı kaplı buluruz. Bu çimento 
fabrikasının geceden kalmış duınanları
dır. Ciğerlerimizi tahrip eden bu du
man, hava poyraz olduğu zaman bizi 
biraz rahat bırakır ama, lodosta bütün 
luzıyla Bakırköyüne hücurn cde,r, 

Kaç kere şikayet ettik, V aziyetimizi 
anlattık. Bunun üzerine biraz ba~ayı 
falan yükselttiler ama hiçbirisi fayda 

vermedi. 
Bu işin yegane çaresi, fabrikanın du 

man!arını hususi tesisatla denizin içine 
verevcekmiş faka t fazla masraf olur 

. !diye buna yanaşmıyorlar. Koca köyü ze 
hirl~meği tercih e,diyorlar ... 

Kar!';ımızdaki zatın senelerdenberi 
~ 

bir yıl3n hikayesi olarak dinlediğ imiz 

Eak.ırWylii gcnrlcrclcn bir grup Haberci. ile J.:o;ıııJıcııor 

bu dert baklanda söy:~dikleri burada 
bitmişti. 

Yavaş yavaş yürüyerek sahilden is· 
tasyona •doğru ilerledik. Yolda, gençler 
den müteşekkil bir grupa rastladık .. iç
lerinde bir de tanıdığım vardı. Hemen 
yanlar;na sokuldum. Onlaı:ın dertleri 
tle başka şeylerdi. Gruptaki gençlerden 
birisi: 

- Buracla henüz: halkcvinin açılma· 
mış nlmasma sıkılıyoruz. Yazın neyse 
ama, ktşrn gençlerin kahveden başka 
gideceği bir yer yok, diyordu. 
Başka bir ~enç de: Köyde lise bu1~n

mamasmdan şikayet etti. Buralı Türk
lerden çoğ,unun Bezezyan Ermeni lise:;i 
ne gitmekte olduklarını anlattı. 

üçüncü bir genç ise, beni kolumclan 

tuttu: 
- Size" <ledi, hususi bir şey söyFyc-

bilir miyim.? 
- rcki, cevabını verd:m ve ikiır.iz 

' 

lı~:a;,,::r gn-: ::n ayrıl<l,k. Yan sokaklar 
dan birisine saptık. Gencin ne si.iyHycce 
ğ'ni pek merak c:..Jiyordum. Sokakta bir 
a.z ilcı led:k ve son~a bir bahçe duvarı 
önünde dm'duk. O zaman heyecanlı he· 
yccanlı derdini anlattı, soracağını sor
du: 

- iki senedir ayni sınıfta döııen ta· 
)ebeye, bir sene hususi lisede okumak 
hakkı veriliyor ama, bu talebe niçin res 
mi bir lisede imtihana tabi tutuluyor? 
cliyodu. 

Eu hem sadedimizin dışında bir i!!tİ, 

hem de haksız b:r hareket sayılmazdı. 

Heyecanla cevabımı bekliyen genı::e fik
rimi .>öyledim. Uç sene ayni sınıfta oku 
yan tale!.>eıı:n. mkı bir imtihandan ge~i
rilmesi yerinde b'r iş olduğunu anJat-

mak istedim. Fal:at o, kat'iyyen ikna 
edilemiyordu. Nihayet biraz yumuşa· 

dı. Tekrar geri dönüp grupun yanına 

gelclik. Gençlerle konuşurken şunları 
öğrendim: 

Jf. Eakırköyün bazı sokakları karan· 
lıktır. Buralarn da lamba koymak lazım 
dır. 

' 

:ı\ Buradaki e'>naf fakiı1:iir. Çünkü 
halk, alış veriş daha ziyade istanbuldan 
yapıp köye öyle dönmektedir. Fakat 
buralı esnafta, mallan çok pahalı sat
makta tsrar ettikleri için, böyle bir vazi 
yete zorla sebebiyet vermi§lerdir. 

Bunları konuşa ko:1uşa, semtin yeni 
spor 'ahasına kadar gelmiştik. 

Kurulu§U henüz pek yeni olduğu hal 
de disiplinH ve çalışkan ellerde büyük 
bir inkişafı gösteren Barutgücüne ait 
olan bu saha, kısa bir zamanda mükem
mel bir spor meydanı olmuştu. Orada 

verilen tafs:lata göre bir iki h!lfta için
de bu sahada bir sporcunun her istediği 

HABERCi 
(Devamı i üncüde) 

CUMHURIYET'te: 

Yeni bi r Avrupa harbi 
kcrkusu 

Almanya ile ltaly~ Fransa ile İn. 
gilterenin İspanyada çarpışan iki par. 
tiden hükumetçileri iltizam ettikleri· 
ni iddia ediyorlar. Bu iddianın neka. 
dar doğru olduğunu tayin etmek müm 
kün değildir. Fakat İtalya iİe Alman. 
yanın behemehal Franco kuvvetleri
nin galib çıkmasını istedikleri mu. 
bakkaktır. Bu devle.tler Frarıconun ih 
tilalci vaziyetindeki meşruiyeti ço!t. 
tan kabul ettiler ve bu generali bü. 
tün ispanyanın yegane makbul hükü
meti tanıdılar. Onun muvaffak olma. 
sı içın ellerinden gelebilen maddi ve 
manevi yardımın kaffesini bol bol 
yaptilar ve yapıyorlar? 
Eğer İspanyaya yeniden yeniye ve 

külliyetli surette kuvvetler gönderil • 
diği tahakkuk ederse bizi Avrupa 
harbinden ancak sayılı günlerin ayrr
dığını kabul etmek zaruri olacaktır. 
Bu takdirde ise bu yılı harbsiz atla. 
lamıyacağımız neticesi kendiliğinden 

çıkar. 

Bütün milletlerin ufukta hazırla. 
nan bu haileyi hayret ve dehşetle te. 
maşi etmekte olduğunda şüphe yok-
tur. (Yunu" Nadi) • 

TAN' da 

Köy!U kadınlarımızın 
kıyalotlerl hakkında 

Eski kıhğın devam etmemesi emre. 
diliyor, fakat onun yerine yeni kılığın 
ne olacağı tasrih ediJmiyor. 

İşte onun içindir ki, bir kasabalı ka
dın gibi, pazara inen bir köylü ka'l:iın 
da ne gıyafete bürünmek icap ettiğini 
b;r türlü tayin edemiyor. Şaşırmış va. 
ziyett~dir. Bakıyorsunuz: Çarşaf dev. 
rinde pelerinini çenesi hizasına iğneli. 
yen ve yüzünün şeklini meydana çı· 
karmakta mahzur görmiyen kadın, 

şimdi artık alelade tüylü hamam hav. 
lusuna veya yoL yol çizgili peştemala 
sarılıp ancak tel< gözünü meydaı1da 
bırakarak sokakta dolaşıyor. Etek 
kısmını örtmek için de yine kat kat 
peştemalları beline düğümlüyor. Bu 
peştemallı kılık, eskiden Türkiycnin 
pek mahdut yeri.erinde cari iken şimdi 
maatteessüf çarşafı terkeden ekseri 
kadınlar tarafından benimseniyor. 

Türkiyenin ileri cereyanları orta
sında bu hem pek aykırı, hem pek sa. 
kil bir manzara teşkil etmektedir. 

Fakat bir bakıma da köylü ltadma 
hak verilmelidir. O, bir modistin yap. 
tığı r;apkayr tabii ı:ehirli hemcinsleri 
g;bi giyecek değildir. Esasen dünya. 
nm her tarafmda köylü kadmlarmın 
kendi çalışma. ve ya~ama ~artlarına 

uygun kılıkları Yardır. 
İşte bug-ün köylü kadınlar arasında. 

gezerken hayli zamandanberi zihnimi 
tırmalıyan bu müı;külü birdenbire 
halled€r gibi oldum. Aklım<} şöyle bir 
fil:ir geldi. Bilmem ne derece doğru 
bulunur? 

Be!ediycler yalnız "çarşafı çıkart., 

demekle iktifa etmeseler de erkeğe 
"ı;:ı pk:ı giy'' denildiği gibi, kadına da 
şu kılıklardan birine gir!" deseler. 
Tavsiye edilecek kıyafetler ise, meEe
la, baş için, değirmi şekl'nde renk 
renk mendiller olsa, her kadın istediği 
çe~idi seçip başına arkadan bağlaeu, 
icabına güre şalvar, icabına göre bol 
bl.iZtiülÜ etkeler yapılsa. Fakat bunlar 
gelişİtiÜ~l değil de, ressamlarımızın 
zevkinden çıksa \'e alakadar meslekle 
re mensup güzide bir hakem heyetine 
arz~ildikten sonra bütün belediyele. 
re tamim edilse ... 

(Mc:;;yct Çiirii1.,'lulu) 

Dikkat ·ı 
1 __ , 

. Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet· 
lerinizi, yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat, ister mek~upla, telefonla 
ve ısterseniz matbaamıza gelerek 
i>ize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mız ayağmıza kadar gelip söy
le<liklerinizi inceliyecek, şikayet . 
terinize veya temennilerinize ga. 
zetemiz tercüman olacaktır. 

? 
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Gene günler, haftalar geçti. 
Hayri istediği şeye muvaffak ol· 

muştu. Lem'iyi nihayet çocuğu ile 
birlikte umumi yerlerde görünmeğe 
razı edebilmişti. 

Ertesi günü mini mini Dikmen 
dadısı Hayriyenin elini sımsıkı tut· 
muş Taksim bahçesinde geziniyor· 
au. Çocuk daha şimdiye kadar böy. 
le umumi bir yerde oynamağa hiı; 
alışmamış olduğu için çok yabaııi 
idi. Somurtarak dadısına sokuluyor· 
du. 

Kendilerine doğru yürüyen ba
basını görür görmez çehresi sevinç· 
le parladı. Sanki tercih ettiği bir dost 
görmüş gibi dadının elinden kurtu
larak ona doğru koştu. Baba iri 
elleri arasında çocuğun mini mini c:. 
}erini sıktı. Sonra her zaman riayet 
ettiği erkanı unutarak onu omuzh· 
nndan tuttuğu gibi süratle havaya 
kaldırdı. 

Çocuk sevinçten kahkahalarla 
gülüyordu. Lem'i çocuğu tekrar ye· 
re bıraktığı sırada epeyce uzak bir 
mesafede soluk renkli bir gencin bir 
fotoğraf makinesinin kapağını k'l· 
pattığım gördü. Ağaçların arasın. 
dan süzülüp geçen Hayrinin gölgesi. 
ni de far ketti. 

Lem'i gayri ihtiyari olarak hoı· 
nutsuzluğunu gösteren bir hareket 
yaptı, evvelce bunu bildiği halde ge· 
ne bu hoşnutsuiluğu göstermekten 
kendini alamamıştı. 

Dadıya dönerek: 
- Çocuğu götürünüz, dedi. s~. 

nim biraz işlerim var. 
Bu kalabalık bahçede birdenbi

re sıkılmıştı. Hemen uzaklaşmak 
istiyordu. 

iki gün sonra çocuğu alarak mü· 
zelere götürdü. Bir pastacıya gire· 
rek çay içtiler. 

Bunu müteakip günlerde çocu
ğu klüplere, konserlere, sergilere her 
yere götürmeğe başladı. Dadı çocu
ğu getirmek için emir alıyordu. 

Şimdi bu baba ile oğul birçok 
yerlerde göze çarpmağa başladılar. 
Onların bu gidip gelişlerini gö.zeten 
Hayri hemen fotoğraflarını alıyor
du. Kendisinin birkaç gazetede mu
habirliği olduğu için derhal bu ga
zetelere bastırmasının bir yolunu 
b~luyordu.. ~ulasa şimdi birçok 
kımseler Hındistandan dönen büyük 
tüccarlardan (B ... ) oğru Lem'inin 
,çok sevdiği oğlu ile beraber her yer· 
de dolaştığım biliyordu . 

Kendisinin bu suretle teşhir et· 
mekten genç adam büyük bir nefret 
duymakla beraber buna katlanıyor· 
d_u. Oğlunu görmek arzusuna mu· 
kavemet edemiyecek olan Neclanm 
onların gittiği yerleri öğrenmesi la
zım '.değil miydi} Genç kadına ko
lay~ık v:rmek için kati bir program 
takı!' c:?ıyordu. Gittiği yerlere hep 
synı gunlerde hatta ayni saatlerde 
muntazaman gidiyordu. 

Bütün bu geçen günler zarfında 
bir taraftan Lem'i şahsi ola
rak diğ~r.. taraftan da Hayri 
bu te§ebbusun mesut neticesini el
de etmeğe uğraşıyorlardı. Fakat za
vallı aşık kalabalık arasından nafile 
yere hasretini çektiği yiizü kesfet
meğe uğraşıyordu. Hayriye g~lin
ce o da herkesi uzaktan, yakından 
boş yere tetkik etti. Hiç bir şeye 
muvaffak olamadı. Fakat bir gün 
c:.ocuğun Nedanm fotoğrafı"önünde 
söylediği sözler genç· adamı yıldı
rımla vurulmuş gibi bir hale koydu. 

Çocuk başını fotoğrafa kaldır· 
mış, küçük ellerini pantalonunun ce. 
binde, bacaklarını biribirinden biraz 
ayırarak dimdik duruyor, muhte
şem çerçevesi içerisinde kendisine 
gülümsiyen hayale gözlerini dikmiş 
bakıyordu. 

Birdenbire ahenkli çocuk sesi şu. 
nu söyledi: 

- Benim annem bundan daha 
güzel... 

Oğlunun bütün düşüncelerine 

kar§I daima fikri uyanık ve tetik O· 

lan baba sordu: 
- Gece gördüğün anneyi mı 

söylüyorsun Dikmen 
- Hayır ... Ötekini! 
- Hangi ötekini? 
- Sahic.i anneyi. 
Erkek yerinden sıçradı: 
- Ne dedin?... Sahici anenyi 

miL. 
-Evet... 
Hayretten dili dola}arak: 
- Onu nerede gördün? Neden 

biliyorsun? 
-Orada} 
- Orası neresi? 
- işte orada canım!... 
Çocuk öyle kati söylüyordu ki 

birdenbire heyecanla altüst olan ba
ba sükunetini muhafaza etmek için 
cebri nefsetti. Şiddetli ve zamansız 
bir asabiyetle küçüğü ürkütmekten 
korktu. O zaman söylediği bu y:ı· 
rım yamalak sözlerden de mahrum 
kalacaktı. 

Sesini tatlılaştırarak sordu: 
- Anneni ne vakit gördün bn

kayım benim küçücük Dikmenim? 
-Bazı bazı defalar! .... 
- Bazı bazı defalar mı? .. Ha!.. 

Galiba dün gördüğüni.i söylemek is
tiyorsun öyle mi? 

- Evet dtin gördüm. 
- Asıl sahici anneni mi gör-

dün) 
- Evet .... 
Çocuğun bu ka'darcık kısa cevap 

lanndan ne söylemek istediğini anla. 
mıyan Lem

0

i şiddetli bir heyecan ge 
çiriyordu. Bir koltuğa oturdu. Kü
çüğü dizleri üzerine oturtarak: 

- Benim güzel Dikmenim,, be
nim mini mini yavrum hadi baka
yım şunu daha iyi anlat bana ... Bü
tün bildiklerini babacığına söyle. 
Anneni gördün değil mi? 

-Evet. 
- Sahici anneni mi} 
- Evet diyorum ya işte!.. Ka-

ğıttan anne değil. Asıl onu gördüm. 
- Şu resimdekini değil değil 

mi? 

-Hayır ... Ötekini diyorum ya! 
- Hani şu yürüyen, ellerini, 

kollarını oynatan, çocuğunu öper. 
anneyi.. Değil mi? ... O seni de Öp· 
tümü> 

Küçüğün dudaklarındaki tebe:,. 
süm birdenbire söndü.' Bukleli ba
şını sallıyarak: 

- Hayır, dedi. Beni öpmedi. 
- Ya!.. Öyleyse seninle ko . 

nuştu ... değil mi? 
- Hayır ... Konu§madı. 
- E .. . Peki .. Ne yaptı? 
-Güldü. 
-Ya ... Güldü mü? 
- Evet .... Bana güldii. 
Küçüğün donuk çehresi gene 

parladı. Saf bir sevinçle güzel göz. 
lerini gene portreye çevirerek tebes· 
süm etti: 

- Benim annem!... Çok çok 
çok güzel... 

- Evet yavrum ... Çok güzel.. 
- Hem o ne güzel güldü .. Bil-

sen .... Onun gülmesi öyle tatlı ki 1... 
Lem 'inin boğazı sanki bir el ta· 

rafından sıkılıyormuş ~ibi oldu. Oğ
lu Neclayı görmüştü. Zira hangi ka
dının o kadar tatlı gülümsemesi ma
sum bir çocuk üzerinde bu kadar 
m Üeasir olabilirdi} 

Tekrar heyecanla sormıya başla· 
dı: 

- Sana gülen o kadının annen 
olduğunu kim söyledi> 

- Ben onu iyice gördüm. 
- Evet. .. Ama :sen öyle zannet-

mi~sin ... Sana bakıp güldüğü için 
öyle sandın değil mi? 

Çocuk gücenmiş bir tavırla ve 
kuvvetle söyledi: 

- Hayır .. O benim sahici an· 
nemdi .. Ben onu işte bu resimden 
tanıdım ... Tıpkı tıpkı bunun gibi gül 
dü 1 Ötekiler benim annem değil ki ı 

(Devanıı var) 

HABER - ~ltşam postası 

Kız 
erkek 

lstanbul 
konuşuyor 

(BCI.§ tarafı 3 üncüde) 
sporu yapabilmesi için, bütün vesaiti ha 
zırlanacağı gibi, yakın bir zamanda 
zümrüt gibi çimenle kaph meydanın e~ 
rafı da tribünlerle çcvrilecekmiJ. 

Barutgücünün sahası, bugün için tam 
ve müteklmil bir spor stddı değilse bile, 
yakında İstan~~un en, güzel spor mey 
danlarınclan bırı oltnağa namzet bulun
duğunu düşünerek burayı iftiharla bol 
bol seyrettim. 

İstasyona doğru yürürken, . gençler
den birisi. şöyle dert yandı: 

- Scmtimi:zide, §İmdi iki spor klübü 
oldu. Biri Barutgücü, biri de Bakırköy 
İstiklal idman yurdu. Burası zaten öyle 
kalabalık bir yer değildir ki böyle iki 
spor klübünü rahat rahat .kaldırabilsin. 
Beyhude yere ikiye ayrılıyorlar. Bizi 
mutlak bir çatı altında toplamak ve bil· 
tün köy gençliğinin clele verip çalışma
sını temin etmek lazımdır. 

Çocuğun yerden güğe kadar hı:kkı 
\•ardı. Benim de ayni fikirde olduğumu 
söyledim. Bu sırada istasyon civarında 
bizi bekliyen otomobilimizin yanına ı:el 
miştik. 

Gen_çlere vdda edip aynlacağımız za
man, hepsi birden: 

- Yazınızın sonuna ilave edin rica· 
ederiz dediler. 

Nafia vekili Ali Çetinkayaya hepimiz 
müteşekkiriz. Şu şark şimendiferleri 
ldenen belayı satın aldığın · için rahat 
ediyoruz artık. 

Dü§ünün bir kere, bugün yeldi buçuk 
kuruşa istanbu!dan gi::lip gelebiliyoruz. 
Bu ucuzluk sayesinde pek yakında kö
ylimUzün büyiik bir inki§af göreceğine 
şüphe etmiyoruz. Yalnız Devlevt dtmir 
yollan idareı;inden bir ricamız var. Yan 
yana duran iki hayvan nakliye vagonun 
elan ibaret olan eski Y.larenin Ycnimahal 
le istasyonunu, bu ahırdan fark!Iz vazi 
yetten biran evvel kurtarılsın ve burada 
Devlet Dcmiryollarına yakır§Ir bir bina j 
yapılsın .. 

HABERCi 

Vaıranaı: Aksaray 

iÇERiDE: 1 
lf. P.nmldeld Turltkll§u kampında talebcle 

rln lmUhruu bltmlıUr. 1mUbnnda muvnt!ak 
olan talebeler 2 temmuzda 1nönUnde u11 ny 
sUrecek olan kn:npa banket edeceklerdir. 

:t- Deniz lltUsat banJÔU!ı, bir ıtrket yapıp 
50 bin 1ğllk bir lpllk fabrikası kuracaktır. 

Du fabrika 300 b!n llrayıı. ı;rkacaktır. Fabrika 
bu mıntakanm iplik ihtiyacını temin edecek 
Ur. 

:?Eı.;o mınlakruıını aydmlatacak olan lUd 
ro rlcktrlk s:uılTllh, Çal kazasına yaltm L!clll. 
le U~rlndc kuru'ncaktır. Suyun terc:ısühatı 
için fcnnı tedbirler alınncaklır. 

~ İsveç Sn.ray nııznmm kTzı Baroruıt 
Blixcn - Flnccke otomoblllo latanbula &el 

mlıt!r. Otornoblllc Avrupa.da bir ııcyııbal.e 
çıkan Baron.ne yıırm lstanbuldan aynlaeak• 
tır. 

:ı. Yus-osıavyanın Sollıılk bqltoruıolosu 
Dranko Acemovlt Ankara orta clı;lllğlne ta 
y ln cdllml~tir • 

l(o Türk - Alman Ucs.rel anlaşması için 
mUzakcrclerdr. bulunmak Uzcrc Berlin elçi• 

•• 

~l:!!l , ayo · _ 
ıçfndcz:Q 

k<Lndi magola:vı:Qı 
O.PlSOP. .. 
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Adet L. Yckün Adet L. Yekfuı --- ---
suz dolabı 
Nakit para 

1 200 
1 100 

1 50 

200 ğıızalanndan bu kıymette 

100 istenlleıı eşyayı almak bak 

.Beşi bir yerde altın 

Bisiklet 
50 

kını veren kart 
M.andoUn 

15 ., 
l 6 6 

~ Conklln dolmn kalem 5 5 25 
Odeon marka gramofon ı 30 80 

l 

Kaplama kadın kol aaaU 5 5 2.5 
KUı:Uk Kolumbln gramofonu ı 27 27 Erkek kol saaU 6 5 30 
Zenlt cep ııaatl ı 22 22 Tc.tlı ltllscs1 2 15 10 
Musiki tUcU (CilnbÜf) l 22 1!2 Ekselslyor, Şark par.an, mo 
EkaelsSyor nııığazasmdan bu dellA mağazalarından bu 
kıymette C§ya atmak hakkı kıymette istenilen e1yayı 

• nı Yeren kart l 20 20 almak snl!hly lnl veren 
Hilııon markalı cep saaU 1 15 l::i kurt 11 55 
Ekeel.8iyor ve modell1 ır.a• Tatlı ltlıscsl l 

' 
' 16 ğazalarmdan bıı kıymette B:ıyaz pantalon 

lst.enllen eşyayı almak hak• Şnrlt pazarı ve Zaharyrıdlı ' 
kını veren kart 2 15 80 mnğazalarınd:ı.n bu kıymet• 
lilslon cep rıaatl 1 12 12 te lstenllım C§yayı almak 
Konsol ııs.aU 1 10 l') hakkını veren kart 20 4 80 
Ekıelstyot ve modeli&. ma· Şcltcrllk 2 3 6 

i t"aU.larmdılh bu kıymette SlglU'a kutusu 6 2 1::! : 
! f:ıttnllen eşyayı almak hak Bunlar~ıuı ba,ka kıymetleri ~ 
i kım \"eren kart '- 10 CO 180 kuruııta 75 kuru~ arasın ? : 
1 Cep saatl f 1o 40 da ytızlcrcc tuva1et ıe,·ıızımı ! 
i Conklin markalı dolma ve işe :ı,·arayacak e§ya ımo ! 
: katem 10 8 ı;o _ ! 
: Ekselrılyor ve mod 11& ına ? 1552 i 
f MUsabakam'ız l!ek y kmda b'şhyor i ........................................................................................................................ 

niizlc bey<ıtlmlz ru:ııııı bu nkfam nerllnc ha ı 
rekct edeceklerdir. 

il- Ee:ccUyc tr.ımvayların daha ııUratll 

hn.r<'kcUert lr!n h!r proje yapıp Nafia vc!.\lc 
Unfl \'Crml§tır. Bu projedo Eminönü durağı 

nın geri nlınmıı.sı, Karaköyde UçUncU bir hat 
~pılmut da vardır. 

28 
PAZARTESİ 

HAZİRAN.- 1937 
Hlcr1: l3fıG - RebilllAbır: 19 

Oün"'ln 4tığu~ Glln~ln b!ltı,ı 
f.30 H!,45 

Yakit Sabah Öğle İklndl 1.k'Jtlnı l'atsı lınscı' 
2,ZS 12,17 16,18 10,4.5 21,4.S 2,11 

ı.~ t:uı;tın Anltarnda Hava kurumu merke
?.'n1e \'lllyc~ler mUmeasllleri bir toplantı 

ynpm:ıktndıılnr. Bu konorcde Hava kurumu 
nun yllzdo Jkl hlsSC31nln tahsili meselesi Uzc 

rlnde görUJ{lJ.ecckUr. 
"' ?,Iattıunt umunı mUdUrU Vedat Tör An 

kar:ı;,-3 dönrnU§tUr. 

DIŞARIDA: 
:.~ Du.nıı.lg St!l'bcııt gchrlndc nul'erln mevkii 

lkUdara cclnıelerlnln }TlldönUmU mUnu~bctl 
le Dan:!E:'C:e bir Alman gazetesi bu oehrln 
Pclon:vnııtar:ı. yutturulmıj."tlcn~nı yazmıılrtn• 
dır. 

:f. Amerilt:ıdn bir kısmı srcvdler i§e başla 
l'lll§ln:dır. 

:.~ Romanya kralı Llerc!loc dün akşnm Var 
!JOvııd:ı. cumhurreia blr ziyafet vcmılı '"c l<ar 

tıılık'ı nutuklar 11öyletımlşUr • 
::. Şlnıa!! çind~ lorlc tf'nedlr görUlmemı,, 

feyunlardan ııeller yıkılm , kl>yler mnhvo1 
ınu;tur. Ölenluin sayıııı henüz btl11 değildir 

:;. Sovycl lılrlilfl mlmtu''armın i 11t kongre d 
ır. hn.-:ire.ndantcr.I dc\·am ctme'ttc olan ırıcpn 

i r in[ bit rmfı;tlr. Konsrc ~ovyct mı~~r· "'nıı 

dU§cn vll%l!e!crl leferrUaUylc tctltlk elml§tlr. 
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Ap rtm 
hırsız ••• 

- BanumfelldL HaaumflQdl, ... 

Qeoel.,tn •putlmlnm diıdilnctl .. 
tmcla nluya nuır t.Jkonda ottına,or c 

dumı 

Tepemde bayle bir ses duyunca bL 

tmU kaldırdım: Yubrki Yahudi kifLr: 
alarm ........ 

- Ne var? • fedhw. 
- Inul dedi. 
- Allah, aJWa. .o,.,.. kaCiar nasıl 

çıkımı?. 

- Bilmem Dd yonm.. Nuln sık • 
mıt bilmem.. ~ nm ftf.. Bbia:l 

salonda. .. Ycd\1111. .• IJke JO!d11111o 
• • • 

Bu muhavere De batbyaa Wr kome • 
dl. bid, ~bal ........ ka. 
tıltıyot .. Btkunz, ne olaıut : 

Efendim; bbi ma~ Utt ve 
en 10D katında hayli bl•Jık bir ya • 
hudi .U. oıuıv.yor. Bwııaı. ~ o 
lan ınetnwnl ~el. ,. ..,a clOttllttl 
için, doktor, geceleri erken yatmallı. 
emtetmif. Halbald Anjel. fnbJAde r01 
man ..mı-.. ~ 7erc1t kitap 
okuyor. Hem aıhhatinden, Mm dı ki .. 
J~ fada IUfiyat oluyor diye, ba • 

bal1 onun oc1IP'Aa ,a6aia karar '""" 
mlf.. Baha - 1ıld&,.. dunua.Jar, 
Anjel, ihtiyarm uyuduğunu ~ 
uauı1a cliian fu1amıt- Satona .,........ 
Divanın üzerine yatarak, abajorlu Um
bayı yfbut.. oı.. 111. ~ t 
min, ki- okuyor •• 

t,u o tp"atla, apbeylll. en Clalm'lf. 
Anahtaml' lrtlhte d8nmill lserllll. Aa. 
jel, llmhayı l&ıdtlrmBI. fakat oltan. 
bu e8ndllrme,l 11nı1iJ1. 

Fena halde '*'1rarÜ ,amanlnM odl. 
pna slnait ı 

Annç-f;""'ôi t!emlf. "--'1M&im ~ 
klan var? .. ~ycJmbk yanı)'Ordu. Sonra 
eöndU. 

Kadın: 

- Kimle yok!. • 'd~. YanJat &Br· 
mut olacabın.. 

- Hayır .• Var .. 

- Dur baJraym.. 
ICapsyı ~ brl&ıira flkmst: 

et - .,. laldbl .,... Jralktı .,. 1ı1r p11n ........ 
- .. ltat .... ıutlJI ıe.t.itr. Btnda 

........... tMtadt. .. ,......,. 

···'- & ............... ... ...... - aertedllrçe - )y' ... lılr 
..,.. .... • ..... lmıl'l'lll ~ 
..... 11111 ad'ıntıır .... htlr. 

Hakikaten salon aydıııJık.. 
Pabt prpl 
Elektrik .andO .. 
- Eyvah hınıs ıltmll ..,._. 
ttte o aman ,iki oıuı, bir anne. bir 

bllytlk anne, bir beytlk lıll>a, Ud kıs, 

apartunanm arka t~da mUpvereye 

Piflllltler •• Bu mil§&vcıe neticesinde 
de Ud tedbire bq VUftllDllar: 

1 - 'Eneıa 1rmdJ odalariyle koridor 

arumdald bpıyr her ihtimale b1'9 ld
lit\eak. 

2 - Bana aes1enmelr .. 

- Ne 1•Plbml . .clediJn. 11 

- Şu •nahtan iple apfıya arkıt&· 
lum.. Siaia yuçak ı.q, J~ girsin.. Hlt' 
sızı tutsun .. 

- SUde bu pdar ıdam var.. Niçin 
tutrrıuYoraunus ! . 

- Nemize llmn blıfm .• ---OğlWll h&diseyi ititti· Hokey sopası. 
nı kaparak: 

- Vallahi billihi kafasını kıranın. 

bmı.ım ! • diye eOflU.· 
Fakat. büyük anneti: 
- Ay 1leYecannnd&11 prkkadak dtı. 

fllp bayıtınm... Kat'iyYen onu yukan 
bıraJnnam... • diye tutturdu • 

Bunun U.Zerlne ıu karan .erdik: 
Polise, bekçiye haber vermek .. 

Atafıya inildi. Polis, bekçi... Hepsini 

tedarik ettilc.. Kapıcı, hırsızın ka~ • 
ama mini obmk U.ıere kapının önünde 
beklirordu. 

Nihayet dlrmlmqhut tua olarak 
yapdmü here, poU., bekçi, kapıcı 'H 

ellacle !loke, 10pufyle olluın, merdi • 

venlerl yukarıya sıktıJar. Bbe sarkıtı • 

tan 'ıUhtarta 'kl'ftdliçtılar .. 
!tte o aman konıedlnin 10n perdeal 

bqladr. Bir taraftan roman okumakla 
beraber, eliler tarafmdan kulafı 1dritte 
olan AnjeJ, eokak 'kapıamın. tekrar açıl. 

ması tkerine: / 

- Hınu var! - atye blr sayha 'kopar

ch I 
Zira, evin iki anlhtan oJdulunu biti 

yordu. Biri babumda. ateld atabeyi • 
lfDdeydi .. lkili de anahtarlariyle eve rir 
mit olduklarına nuaran bu llçGncuaıı 
ancaır bir bmu maymunculu olabilir. 
dl. 

Ara octattakl musevl alleıl de baı • 
!adı: 

- Hını• var.. Hınız var.. EYnJı. .. 
Salonu 90ydu.. Şimdi kızın babaamm 
odaama cfrdL 

Pollate beksi ve kapıcı, ol!uınta ı,.. 
nd>er Jçtrl pıcuklıri mit, ev halkını 

lrtllliJea '-rPt yahut ,an baygm bal 
de buldular· Hın= blr ha1U aradılana 
da buJamedıtar .. Nihayet uzun bir tah 
kikat neticesi, meselenin iç yllzıü anla. 

pldr.ı 
İtte, bUttiJ..ı.De, l»a 'ite gllJllp du.. 

Hatice sure,,. 

rı 

Tonton 
amca 

Halaskar 

r hırsız - Siyah 

82 - Lavreu lfu1ba lletln lıaJl&tma 
'99UD.tll: 

- Banda ~ 4111JU 1ıGttltl kapı 
w ,......._ lımtıemektec!lr. lluDdD mu 
da, ..,. .,. madellS tellerden 111amal bir Jca 

ı., ,...,.... da tuanur ettim. J1u kate• 
a...tll 1ılr .ıektrtk ~ -nıtıecek ve 
.... ı.Jce utrataeaktJr. 

Bu araJık hafif bir utuıtu du)'Ulda. ...... 

llllD kallıl beyecanla euptr. 

Bu ll&hte bir imdat lpnUJdl. 'Nlteldm kapı 

açıldı n Ru'bl Şarlton ıtlerek içeri slrdl. 
O da oradaJlllere Dtllaü eW. But, &in' &in' 

ET Nldb1 kah& bir aametıe: 

- BQ!&r, dedi, her PtıtD daldb. lül. 

Yazan: Niyazı Ahmet 

!5! 8,!~!,-eDD!!_l!!flibJ. 
Emevi Hacibi Abdürrahman 

çarmıha gerildi 
Meliki IJldllrmelıten vazgeçerek gerine 

ona benzigen birini IJldilrilp "M11llk 
IJldil,, dige sarayın lçlnlte glJmdDler 

938 yılı 28 haziran günü. 953 se-1 Birçok memuriyetlerden aziller ya· 
ne evvel bugün üçüncü Abdur~hma. parak taraftarlarım tayin etti. 
nm torunu Mehmet hini Abdu~b· Bütün bunları yaparken aiız-
bar yüzlerce eeraerinin araamda al· dan ağıza fU havadi• dola§ıyordu: 
kqlanıp götürülüyordu. Mağlup et· - Melik Huuam ümiuiz dere· 
ti"' AhdJnahman yaralıydı. inliyor ce hastadır ... 
v!1 yalvanyordu: Bu havadjei bizzat Mehmet u?'. 

- Beni öldürmeyiniz. Ben mil· dunnuıttu. l-Iastalıktan bahaedıJ .. 
letim için.... çe ve bu havadia yayıldıkça taraf. 

Fazla IÖyletmiyorlardı: tar1anna yapmakta olduğu iyi """iıua· 
- Bu diyann milleti biziz, Sen meleyi arttırdı. 

bizim Melik'imize karp durdun.. Bir gün Mehmet halk arasmda 
- Beni ne yapacaksınız, yaralı, ıöyle konutulmakta olduğunu duy, 

ynn. Zaten öleceğim... du: 
- Hep~miz ölecefiz. Fakat ceza _ Melik Hüuam hasta imi§, ö .. 

nı çekeceksın... • lüne elbette yerine Mehmet geçer .• 
Mey~nda ~~yük ~ir kalabalık Bu şayiayı kendisi çıkannanut .. 

vardı. Bır ses yukaeldı: tr. Bu kadar düıünememiıti. F &• 

- Çarmıh hazır.. k d d k .ı_ ,__, harc'--
Abd h 

.. •. k at uy u tan aonra aerıuu aus• 
urra manın yuzu sapan e . k f. . 

silmiıti, titri or • akta duramıyor te geçti ve a asında bır nokta yer 
y • y tt• H·· ··ıcı·· k du. e ı: uttamı o urme ..• 

- Çannıh.... Günler geçtikçe karan kuvvet• 
Diye mınldandı ve aonra yere lendi ve bir gün çok yakmlarrna beli. 

çöktü. Fakat buna müsaade etmedi- setti: 
ler. Cezumı çekmek için eon nefe· - ~k doğru dediler .. HÜffam 
sini çarmıhta verecekti. Melik olmamalıclır. Ondan fayd. 

- Ölmeden çannıl)a... yok .. Mademki huta öldürüp iti 
Bu aes Haip Mehmedin seeiydi. bitirmeli. .. 

Abdurrahman ile vurupn ve onu 
yaralıyan müstakil Emevi Melik'i.. 

Y aralryı kaldırdılar ve ıüratle 
çarmıha götürüp gerdiler. 

Yere çöktükten aon"' oauen 
dili tutuhnuı bir hale gelen Ahdur 
rahman ondan IODnl tek cümJe IÖY· 
lemedi. Çarmıha gerenlere eordulaı: 

-Sağ mıdır> 
-Yqıyor .... 
- Cezaemr ıönün .•• 

• • • 
Mehmet mak1adma nail olmut. 

lspanyanm bir bun müılümanlan· 
na hikim olmuıtu. Fakat o tama· 
miyle Melik olmak istiYQrdu. Bunun 
için do HüfPDU ortadan kaldınnak 
Jazmıdı. 

HÜffam bir ıe-ne evvel çocuk 
)'af!Dda Melik ohwUf ve bu vuifeyi 
zevk ve nCJCIİne tercih edeme. 
den Wtanab idare İçin yukanda öJ, 
dürüldüfünü yazclrimuz AbdurtaJı. 
man Hacip tayin edilmitti. Mehmet 
Hacip

0i ortadan kaldmnağa mavaf. 
fak olmuttu. Fakat en mühim me-

sele HUffMU yok etmekti. Ondan 
ıonl'!l hWmi mutlak kesilecekti. 

Mehmet, karannı verdi. Her ne 
behasma oluna olıun HufPDU yok 
edecekti. Ancak bunu yaparken 
mevcut taraftarlanm tamami7le 
kendine bağlamak ve halkı memnun 
ederek fazla taraftar bulmak l&zm· 
dr. Ahliye hot aörUnmek için tehir· 
de mevcut yabancı ukerleri tartetti. 

centıımen 

~~ 

Karar verilmiıti. Hünam öldü 
rülecek ve Mehmet Melik olacaktı. 

Mehmeclin kapw çad· 
lmdı Elemen adında biri içeri girdi 
ve Mehmede ıöyle eledi: 

- HÜf§alnı öldürt.ecejin~ duy· 
dum. Onun için ,eldim .. 

- Hayır •• Böyle bir teYe karar 
vermedim. 

- Herkes biliyor. Fakat bu hiç 
doğru bir hareket deiildir. Betka 
çaresi varken niçin öldürmeli) •• 

- Peki ne yapmak lizun. 
- Hiç bir zaman çıkamıyacağı 

bir yere hapsetmek ... 
Mehmet düıündü ve: 
- Olmaz .. dedi. Onun sağ oldu. 

ğunu kinıae bilmemeli.. Amiri daki .. 
kalarca yalvardı ve neticede Hüua· 
mm öldürülmesinin doiru olmadığı .. 
pa inandırdı: 

Mehmet: 
- Peki, dedi. Kabul ediyorum .. ' 

Fakat ha11c onun öldüğünü bilecek ... 

- Öyle İfa ederiz. 
- Peki •ömülclüiijnü ıöeter~ 

miyecek miyiz~ 
- Evet .•. ÖLm biri meraıimle 

gömülür ... 
Bu pllnı alt üıt ediyordu. 

Mehmet: 
- Bir ~e var .. dedi ve illve et .. 

ti: 
(Devamı 15 ~ncide) 

Kara ıGJpıabl )'llraJanaeitı ana )'Ü!&ftln rtlae Vll"mlf, nıOatehat bir te"-OmJe ilan 

JDr. ! ata POeeett aaatı 1ıekll~ 
83- Bekleditl adarnm ondan birkaç • M - Dundu Od gece enet, ini )'el'lert 

dmı ötetle, bulunduğunu bl1MJ'dl ı.,nt ,.. tetJdk •tmJf '" 'l:ııuralanm mftk...,mw11 111 
hiddeti ldmlıOlr ne derece7f bulurdu. Salo mımııu. Yazı odum& gtrdltf sama,_.. 

blbnok bere ldmwı leYha)'I ......... ya 
llUll nrtumdald mıuıanm .ıtma staı•ıurıtı zr m••-111, ""''"""'k tela 1ıln1ılr elda 
olan Kara IÖl&'t rahat rahat JUtıkJarm Un tuna anJııınttr . 
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Dersimde 34 şaki 
daha yakalandı 

Keşif kollarıin•z Seyit Rızanın 
izi üzerinde ilerlemektedir 

Elaziz, 27 (Hususi surette giden ar
kadaşımızıdan) - Mağaralara gizlenmiş 

olan haydutların da ele geçirilmesi için 
yapılan tarama harekatı devam etmekte 
dir. Keşif kollarımız Seyit Raanm izi 
üzerindedir. 

Bugünkü tarama hareketinde, arala. 
rında seyitler de olmak üzere Haydaran 
aşiretinden 12, Abbaslar aşiretinden yir 
mi iki kişi yakalannu§tır. 

Şilpheli bir Ermeni tevkif 
edildi 

Sin nahiyesinden Ermeni Horun is
minde biri:si de tevkif edilmijtir • 

Ar diliyor 
İlk müsademede bir jandarma asteğ 

menimizi yaralayan ve dün yakalanan 
Kckilin mevkuf babası Rosnaklı Kamer 
bir istida vererek, affını istemiştir. 

Tek mesul Seyit Rıza 
Şakiler öteye beriye dağılmış ve giz

lenmij bulunmaktadırlar. ·Dağların sarp 
ve karlarla örtülü kovuklan sıkı bir araş 
tırmaya tabi tutuluyor. 

Tevkif edilenler sorguya çekilmekte· 
"dir. Şimdiye kadar yapılan sorgular , 

da muhalefet hareketinin nasıl hazırlan
dığını gösteren mallımat alınmıştır. Bü 
tün suçlular suçu Seyit Rızaya atfetmek 
tedir. 

Niyazi AHMET 

Elaziz 27 (hususi) - Seyit Rızaya 

karılarından Be~i tarafından teslim ol 
maması için mütemad·yen telkinler ya· 
pıldığı bildirilmektedir. Uç etekli kaf 

tan üstünde beline Trablus kuşağı, ba· 
şında gümüş ve ipek püsküllü {esile, 
ipek sırmalı cepkenli kıyafetile genç 
Beşi yetmişlik sergerdeyi teshir ve teş 
yie muvaffak olmaktadır. 

Seyit Rızamn maskaralıkları 
Seyit Rıza etrafındaki çapulcuların 

"dağılmasına meydan vermemek için bir 
takım uyldurma fermanları kurbanlar 
keserek hususi ayinle açmakta ve ziya
ret ettirmekte, bu suretle çapulcular 
üzerinde manevi tesirler husulüne çalış
maktadır. 

Aman diliyorlar 
Kırmılkandanlılar teslim olmak için 

24 s~at miihl~t istemişlerdir. 

Mısır ·elçisi 
Memleketinin Türkiye hakkın
daki dostluk· hislerini anlatıyor 

Ankaraya avdet eden Mısırın günlerde parlak ?ir surett: ispat e· 
Türkiye elçisi Müfti Elcezayirli Bey, derek Mısırın mı~nettarlı.gını kazan 
"Elehram" gazetesi muhabirine fll mıştı~. Ankarada ımza edıle? en son 

b b l t • Türkıye - Mısır muahedesı Mısırla 
ey~.nattTa .. uk~nmuş Mıur • m··nase Türkiyeyi birleştiren dostane hissi-

- ur ıye - sır u · k 1· ld ... 
b h 1.h d ,: ··k \d' yatın ne kadar uvvet ı o ugunu 
atı a 1 azır a ÇOK mu emme ır. .. . T·· k. M 

Hükumetim, Doktor Tevfik Rüştü Mgos1ter1mekCtedı~ . urdıyh~l· 
1 

ısı~, 
IA •• •• •• d k. k · · de il et er emıyetıne a ı o mag;ı 
r\rası, onumuz e ı ış mevsımın • d l kl d 
M · d t t ... b · büy\ik hır nezaket ve ost u a a· 

ısın zıyarete ave e mege enı . ... . b d 1 ... · 
l · t• D kt A s b 1 vet cttıgı taman u ost ugun tesu· memur ey emış ır. o or . ra , l l . . .. h d · fk 

daveti, memnuniyetle karşıladı. ennMı muşa ece etmış 1 
• d 

T .. k' h · · kT · M ısırın, enevreye resmen U· 
ur ı~e .arıcıy: '!k~ 1 mm l kısı· hul ettioi fevkalade ictimada Tevfik 

ra yapacagı zıyaretı, ı ı mem e et .. .. .,, . • . ·h d.' 
d k. · · ·· b t .k.. Ruştu Arasın rıyasete ıntı ap c ıı· 

arasın a ·ı ıyı munase a ın aşı ar • l T" kl 1 M l l b. 
l · d ı·ı· k.l d k 1 d mış o ması, ur er e ısır ı an ır· 
>ır e 1 ı teş ·ı e ece ve asır ar an· . b l d. 
b · b · ·k· ı k t• b. ·b· · leştıren dost ra ıta arın mevcu ıye. 
erı u ı ı mem e e ın ırı ırıne . . b. k d h ·· t · ld 

karşı beslediği dostane hissiyatın Ttm~ f.ıkr R-~~e .. aAa gos fermkışl" do .u. 
"d ·ı 1 kt ev ı uştu . rasın, ev a a e ıç· 

)'d ma vesı e o aca ır. . · b l "" M 
B ·· k b.l d tl k' d tımaa rıyasette u unmagı, ısır 

u muted a. 
1 

t. 
0~ uT·· k~ygusu- hakkında sitayişlerle dolu bir lisanla 

nun mevcu ıye mı ur ıye son k b l d' . d ·· t k'l M M·ı a u e ışı e, mus a ı ısırın ı · 

lspanyol 
vap~runun 

yolcuları 
Sovyet Rusyaya 

gittiler 
Çanakkaledeki müsademe neti. 

ccsinde batan İtalyan bandıralı en. 
ra . Pino vapurunun yüzdürülmesi 
imkanı mevcut görülmektedir. Va. 
pur tamamiyle patmamıştır. Kaptan 
köprüsü su üzerindedir. Şehrimiz. 
den tahlisiye mütehassısları bugün 
Çanakkaleye giderek vapurun vazi· 
yetini tetkik edeceklerdir. 

Jspanyol gemisi suvarisi 
anlatıyor 

Çanakkalede kalarak resmi mn· 
kanılara izahat veren lspanyol gemi. 
si süvarisi Kalyaus dün §ehrimize 
gelmiştir. Kalyaus vakayı şöyle 
anlatıyor: . 

"-Ben kamaradaydım. Müthiş 
bir sallantı duyunca müsademe ol· 
duğunu anladım. Güverteye çıktı
ğım zaman ltalyan vapurunun kara· 
ya doğru gittiğini ~e su almağa baş· 
ladığmı gördüm. Sonra Çanakkalede 
beni alıkoydular.,, 

Jspanyollar Sovyet Rusyaya 
gittiler 

Çarpışma olurken o sularda sey· 
reden ve Karadenize doğru yol alan 
Sovyet bandıralı Sklynski gemisi, 
dün limanımızdan Odesaya hareket 
etmiştir. 

Sklynski gemisine kazaz.ede Ma. 
gallancs (MaceJlan) .vapurundan 31 
yolcu da binmi~ ve Sovyet Rusyaya 
hareket etmişlerdir. 

Jetler Cemiyetine dahil oluşunun 
Türkiyede uyandırdığı sevince yeni 
bir delil teşkil eder. 

J\lısınn Milletler Cemiyetine ka· 
• bulü sırasında, Doktor Arasın söyle 

İ:ngi nutuktaki° güzel sözleri bir Mı
sırlının unutmasına imkan var mı
dır) 

Bizzat Türkiyenin senelere~ 
müddet acııııını çektiği bir rejimin e· 
saretinden bizi kurtaran Montreux 
anlaşmalarının imzasında Türk mat 
buatınm izhar ettiği memnuniyeti 
asla unutamayız. 

Bütün bu amillerden dolayı, Dr. 
'Arasın Mısırda karşılanışı, Mısır 
dostluğunun, kendi gözleriyle göre· 
bileceği bir tezahürii olacaktır. 

Büyük Önderi Atatürkün saye· 
sinde muvaffakıyetlerle dolu bir yo. 
la girmiş olan müstakil Türkiye ile, 
sevgili Kral genç Birinci F arukun, 
milli lideri Mustafa Nahas Paşa ve 
arkadaşları hükumetinin himayec.ıi 
altında tam istiklaline kavuşan Mı
sır, bundan böyle, bereşiyetin tera!~· 
kisine ve dünya sulhunun tarsinine 
yardım edecek olan her işte elbirliği 
ile çalışacaklardır ... 

Hasköyde Sütlüce sokağında otu. 
, ran seyyar koltukçu Avramın oğlu 8 
yaşında Sabatay dün pencereden ba.. 

Sinema ytldızı 

Madlen Karol 
OIUm tehlikesi 

atlattı 

~I adleıı I\arol 
• 

Fransızca Paris Soir gazetesinin, 
Holivud muhabiri bildiriyor: 

24 Haziran sabahı, Holivud civarın. 
da ''Malibre Bcach" plajında, yüzler
ce adam, cansız bir şekilde yatan 
genç ve güzel bir kadına sun'i tcncf. 
füs vermeye uğraşan bir doktorun fa. 
aliyetini heyecanla takip etmişlerdir. 

Bu kadın, meşhur sinema yıldıu 
Madlen Knrol'du, Tatil gününden istL 
fade ederek, kocası Filip Astley'le be_ 
raber gelmişti. 

Gayet mükemmel bir yüzücü olan 
Madlen Karo!, yüierek karadan uzak. 
la.!}mış, fakat tam bu esnada şiddetli 
bir rüzgar esmiş ve sert dalgalar onu 
sürilklcmeğe başlamıştır. Bereket ko
cası bunu görmüş ve imdadına yeliş_ 
mlştir. Falmt yıldız, o zamana kadar 
bayılmıştı. Gerek kocasmm ve gerek
se etraftan yetişen diğer yüzücülerin 
gayreti sayesinde, güzel yıldız karaya 
çıkarılmış ve orada bulunan bir dok_ 
tor da bin bir müşküliitla ve ancak 
üç çeyrek saat sonra onu kendine ge_ 
tirmiştir. 

Ankara 
ekspresi 

ıı saat gecikerek 
gel dl 

Evvelki akşam Ankaradan hareket c· 
den ve yolda Biçer istasyonu ile Sazılar 
arasml:la sis yüzünden yolda kalan An· 
kara ekspresi tam 11 saat tcehhürla 25 
saatte ve dün akıam saat 21 i 1 dakika 
geçe Haydarpaşaya gelmiştir. fş bu ka· 
darla da kalmamış, Ankara treni seyla
bın ortasında kalarak büyük tehlikeler 
geçirmiştir. 

Bu hadiseyi trende bulunan Adliye 
Vekili Şükrü Saracoğlu şöyle anlatmak-
tadır: / 

"Ankaradan hareket ederken hava 
biraz bozuktu. Sonradan yağmur faz· 
lalaştr. Aradan üç saat geçmemişti ki, 

yani gece saat 11 buçuk sıralarında tu· 
fan 'asa bir hal aldr. Seller yolu kapa· 
mıştr. Lokomotifin arkasından iki va· 
gon devrilmek tehlikesini gösterdi. Bir 

kaza olmadı. Tren durdu. I..:lzımgelcn 

tetlbirler derhal alındı. Yollarda icap e· 
den tamirler yapıldıktan sonra hareket 

ettik: fakat dediğim gibi bu ani bir tu-
fanı andınyordu . ., t 
Ankara, 28 (Telefonla) - İstanbul pos 
ta treni diin 6,5 saat teehhürlc geldi. 

Emniyet umuın 
mUdUrU 

Emniyet umum müdürü Şükrü bu 
sabahki trenle Ankaradan şehrimize 
geJm;~ur. 

karken düşmüş, yaralanmış, hastane. 
ye kaldırılmıştır. 

Tutu9an otlar 
Heybeliadada Mesire tepesi arka

sındaJd otlar tutuşmuş, (in beş metre 
murabbaı yer yandıktan sonra söndü. 
rülmüştür. 

Eağdad, 28 (A.A.) - Türkiye ile İ· 
rak arasında yapılan müzakerelerden 
sonra Irak hükumeti, büyük bir diplo
masi faaliyetine girişmiştir. irak ile İran 
arasın:iaki münasebetlerin heyeti mec· 
muasını tarif ve tayin edecek bir iti 
laflar ve mukaveleler projesi akdetmek 
üzere Tahrana gidecek bir heyet tayin 
olunmuştur. Bu heyetin İrandaki ika
metinden bilistifad: şa.rk misakının a~- 1 

dinden evvel İran ıle Irak arasında b.r 
itilafname imzalanması muhtemeldir. j 

Diğer taraftan 1rak hükumeti, irak· 
ta büyük iskc:t işleri yaptırmak için Mı· 

Dört dolandırı· 
1

1 

cıhk maznunu 
Dolandır(hklhrınd 

casusluk ta 
isnat etmişler 

Bu sabahki Tan gazetesi Tahsin, 
Feride isminde bir kadınla bir erke· 
ğin dahil bulunduğu beş kişilik bir 
dolandırıcı şebekesinin yakalandığı
nı yazıyord~. 

Zabitanın verdiği malumata gÖ· 
re Tanın bu haberi tamamen yanlı,. 
tır. Gazetenin yazdığı kimseler bila· 
kis dolandırılmış \•e bu suçu işliyen 
ler ele geçerek adliyeye verilmiştir. 

Zabitadan aldığımız malumatı 
yazıyoruz: 

• 

sır:Iı mütehassıslara müracaat etmiştir. 
Ve İr<>k ile Mısır arasındaki dostluk 
müna~ebetl~rinin Nahas paşarun önü· 
müzdeki ilkteşrin ayında yapacağı bir 
ziyaret ile takviye edilmesi ihtimal d3· 
hilindedir. 

Geçenleıde doğan 

Bulgar 
Veli ahtı 

~site~ lliiiHe ır;ı 
o Odu 

V azifesl piyade, 
topçu ve süvari 
alaylar ındadır 

Sofya 27 (A.A.) - Harbiye mek· 
tebinin yeni talebesi bugün merasim 
le yemiı;ı etmiştir. Merasimde kral İ· 

le desi efradı, hükumet erkanı, Sof. 
ya garnizonu kıtaatı hazır bulunmuş 
tur. 

Bu münasebetle Harbiye Nazırı 

General Lukof kralın bir mesajını o· 
kumuştur. 

Kral, veliahd prens Simeon'nu al· 
tıncı piyade, üçüncü topçu ve üçün
cü süvari alayına ast~ğmen nasbet· 
mi tir, 

Osman beyde Celal paşa hanın· 
da oturan ve Galatada Cermanya 
hanında komisyonculukla istigal e· 
den Sürme leni Hasan Tahsin ile 
zevcesi Feride müddeiumumiliğe 
müracaat ederek Enis Fahri ve Ab
dullah isminde iki kişinin kendileri· 
ne r.1üteaddit defalar başvurarak pa· 

Sahte bir 
nahiye müdürü 

ra istediklerini ve parayı vermeyince 
öli.imle tehdit ettiklerini bildirmiş· 
lerdir. f eridenin Yunanİ8landa kal
mış birçok emlaki vardır. Enis F ah· 
ri ile Abdullah bu emlaki satıp ken· 
dilerine bi.iyük servetler temin ede· 
ccklerini söyliycrek 1 O bin liralık bir 
bono i~ 500 lira para istemişlerdir. 

Tiiccarla karısı red cevabı verince 
bunlardan Abdullah Y unanistana 
gitmiş, oradan ve sonra F ransadarı 
yüksek makamlara ihbar mektupla. 
rı oöndererek Hasan Tahsin ile karı. ., 
sının casusluk yaptıklarını bildit· 
mişlerdir. 

Abdulalh lstanbula döndükten 
sonra Enis Tahsin ile birlikte ve Ali 
Vasfi ve Osman isminde diğer iki 

kişi ile tüccarla karısını gene tehdit 
etmişler, bu sefer daha büyük para 
istemişlerdir. 

Zabıta memurlarının iki aydan 
beri siiren sıkı takipleri neticesinde 

Enis fahri, Ali Vasfi, Osman yaka. 
bnnuşlardır. Abdullah da Yunu· 

nistana kaçarken tutulmuştur. Ma~. 
nunlar bu sabah adliyeye teslim C· 

dilmişlcrdir. 

Emniyet ikinci şube müdürlüğü 
yaman bir sahtekarı yakalamıştır. 

Sırasına göre Ihsan, Fikret, Nev
zat isimlerini taşıyan bu adam eski 
Trab:zou 1ıüf us UCl;&.rn ..ŞOldriıı n~lıı· 
dur. Merzifonda nüfus işleri takip 
ederek para kazanan bu adam bir 
ara Sıvasta orman memurluğu yap· 
mış, sonra sahte mühürlerle bir ida· 
di şahadetnamesi ''e bazı vesaik tan· 
zim ederek Siirdc nahiye müdürü 
olmuştur. 

Ihsan buradan lzmir vilayetinin 
Çeşme nahiye müdürHiğüne geçmi7, 
Fakat sonra zimmetine para geçir~· 
rek ortadan kaybolmuştur . 

1hsan koltuk değnekleri tedarik 
ederek kendisine sakat bir adam sÜ· 
sü vermiş, lstanbula gelmiş, bu su 
retle dolaşmıştır. 

Nihayet unutulduğunu zanne· 
derek birkaç ay evvel değnekleri at· 
mış, adliyede iş takibine başlamıştır. 

Zabıta memurları ihsanı teşhis 
edip takibe başlayınca Kasnnpa ada 
annesinin evinden Cihcıngire, ora· 
dan Samatyaya kaçmıştır. 

Samntyada saklandığı ev emni· 
yet ikinci şube komiserlerinden bi
rinin evine bitişiktir. Bu komiser lh
hanı evden çıkarken görmüş, yaka
lıyarak ikinci şubeye getirmiştir. 

Ihsan evvela kendisinin yanlış
lıkla tutulduğunu söylemişse de sor
guya çekilince bütün suçlarını itiraf 

etmiştir. Ihsan hakkında İzmir müd 
deiumumiliğinin tevkif müzekkeresi 

vardır. Kendisi oraya gönderilecek· 
tir . ------------

Adliye ve Mallye 
veklllerl şehrimizde 

Adliye vekilimiz Şükrü Saraçoğ. 
lu ile maliye ve~limiz Fuat Ağralı 
dü_n akşam geçikerek fehrimize gel
ll)İş olan Ankara ekspresiyle gelmiş· 

1 lerdir. 

Milli saraylar müdürlüğünden: 
1 - Milli saraylar müstahdemleri için yapılacak yüz on dokuz takım res. 

mi elbisenin mevcut nümunclerine ve şartnamesine uygun olarak im:ıll açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme gününe kadar (Pa~ardan b:ışka her gün) saraylar müdürlü
ğü ka!emine müracaat edecek olanlar mevcut nümunelcri görebilecekler \'C 

şartnameden b~delsiz olarak bir nüsha alabileceklerdir. 
3 - Açık eksiltme Temmuzun dokuzuncu cuma günü saat on beşte Dolma. 

bahçede Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat yüz elli lıradır. Bu paranın eksiltmenin yapılaı:ağı 

vakitten bir saa.t evveline kadar malsandığma yatırılmış ve makbuzunun c!\-
siltmc hevctinf' verilmiş olması Ja:r.rmrlır. '348.'l) 
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i Geçnıiş Z'aman olur ki... i 
1 - Hayali cihan değil, metelik bile etmez zamanın hatıraları • l ............................................................................................................................................................................... ~ 

Hicaz derniryolu 
nasıl yapılmıştı? 

Abdülhamit zamanında Haydar
paşa - Erzurum demiryolunun ya· 
pılması düşünülür. Bu işin belli ba~
lı önayaklarından iki kişi vardır. Bi· 
ri o zaman maiyeti seniye erkanı 
harbiyesine memur - GeÇende lz
mirde ölen mü§ir - Abdullah pa· 
şadrr. Biri de askeri mektepler na· 
zın ve Tophane mü§iri Zeki paşa ... 
Bu dü~ünce pek gizlidir. Hatta Ba· 
bıali nazırlarından ancak bir ikisi 
biliyor. Fakat bütün bu gizli tutu
ma rağmen i§i Moskof sefiri - gali
ba Çarikof - nasılsa haber almı§
tır. Petersburg sarayına hemen bildi 
riyor: "Türkler Haydarpa§adan baş
lamak üzere Erzuruma bir askeri de
miryolu yapacaklar. Aleyhimize o· 
lan bu isi bildirmek sadakat borcum-
dur ... 

Aradan pek az zaman geçiyor. 
Bir gün Moskof Çarlığı Babıali ye bir 
teklif veriyor : "Erzurumdan i~e bat· 
lamak üzere Erzurum - Haydar
pa§a demiryolunu yapmak istiyo· 
rum. Şartlarınızı çabuk bildiriniz.,, 

Yıldız sarayı ile Babıalinin etek· 
leri tutuşuyor. Kaçamak yolu bu
lunmayınca itirafa mecbur oluyor 
lar: "'Bu demiryolunu biz, kendimiz 
yapacağız.,. 

İ\ loskof Çarlığı cevap veriyor: 
"Siz, kendi sermayenizle başlarsa· 
nız bir şey diyeceğim yok. Fakat se· 
kiz sene içinde mutlaka ba§lamanız 
lazımdır. Sekiz sene sonunda t1İz 
'ha!91 .. ..,.,_ .,.. ... L l••u • .- •r.mndo.n badı• 

yatliğfm.,, 

İstanbul htkmık ediyor. Kendi 
sermayesiyle Galata köprüsünün 
tahtalarını tamir edemiyen bir dev
let Haydarpaşa - Erzurum demir
yolunu nasıl yapabilir? 

İstanbul kekeliyor : "Kendi ser
mayesi yetmezse bile daha makul 
şartlarla ecnebi sermayesi arıyaca
ğız, hatta bulmak üzereyiz.,. 

Bu yalana kar§t Çarlık ~artlar 
kosuyor: "Sizden ve benden ba§kası 
yaparsa şartlarım şudur: Bu hat se· 
kiz kısma ayrılacak. Her kısım se· 
kiz seneden önce bitirilmiyecek 1 Ve 
işe bu sekiz kısmın sekizer sew.liği 
hariç olmak üzere ilk sekiz sene için 
de başlanacak.,, 

Demek dokuz tane sekiz sene; 
yani yetmiş iki senede olacak! He
men sermaye aramA~a kalkışıyorlar. 
Fakat Almanlar Haydarpaşa - Kon 
ya - Bağdat demiryolu üzerinde 
meşgudürler. ikinci büyiik bir ser

·maye ortaya atamıyorlar. Londra 
zaten Osmanlı ülkesine sermaye ya
tırmadığınl!lan kayıtsız davranıyor. 
Paris Çarlığın tesir ve nüfuzu altın
dadır. Olmasa bile Baron Hirşin 
yaptığı ~rk demiryolları mukRvcle
sinin beş on misli kar ve garanti bul 
mayınca bu işe girişmiyecektir. Ba-
ron Hirşi çekemiyen devl~tin sırtı, 
bu ağırlığı nasıl yüklenecektir? 

Sağa ha~ vuruyorlar kapalı! 
Sola baş vuruluyor, imkansız! Fa
kat seneler kurtun hıziyle biribiri 
arkasından geçip gidiyor. Moskova 
Çarlığı bu geçişten pek memnun
dur. 

Derken sekizinci ae_ne gelip ça· 
tıyor ve ilk dört ayı geçıyor. 

Bir gün Çarlığın sefiri kati bir 
kararla Yıldıza ve Babıaliye dayanı
yor, diyor ki: "'Sonra söylemediniz 
demeyiniz. işte 'haber veriyoruz. l,e 
ba§lamanız için yedi sekiz ay rnühle 
tiniz kaldı. Sizde bir hareket görm\i. 
yoruz. Ya başlarsınız, ya ba§lıva· 
cağız!., ~ 

Bn sefer sarayla Babıalinin yal
nız etekleri tutu§muyor; paçalar;, 
yenleri, yakaları, feslerinin ibikleri 
ve piiskülleri hep birden tutuşuyor. 

Çit kö künde bir vükela, vüzera 

Yazan: AKA GUNDUZ 
meclisi kuruluyor. Kamil paşnyr ça
ğırmıyorlar. Sait paşayı da çağırmak 
lazım gelecek diye. Snit paşayı ça· 
ğırmıyorlar, Kamil paşa da gelmek 
istiyec~k diye. Fakat bu mecliste bu 
işi kutcalıyanların elebaşıları olan 
mü~ir Abdullah pa§a ile mü~ir 7 eki 
pa~a bulunduruluyor. 

Konuşma, heyecan, fiskos can 
sıkacak kadar uzun sürüyor. Ab.iül. 
hamit yan odadf\ lohusalıklar geçir
mektedir. l!lin büsbütün r.ıkmaza 
saplandığını :.;gören padi§ah uçan 
ku~tan imdat arıyor. Bu sırada kar
~ısma şeyhislam dikiliyor: 

- Efendim, diyor, kulunuza ik; 
gün müsaade buyurunuz. Bir tesvi
ye ç~resi bulacağımı ümit ederim. 

Bu sözler Abdülhamidin yüreği
ne bir iki damla su serpiyor. ]ki gü-
nün sonunu iple cekiyor. Şevtlic:ıl:'ım 
efendi, rengi ve keyfi yerinde, · hu· 
zura giriyor. Abdülhamit telaşh a· 
yağa kalkıyor. şeyhisl8mmm kolun
dan tutup sarsıyor : 

- Ne oldu? Ne var? Bir hal ra· 
resi buldun mu? .. 

Şeyhislam efendi miijdeliyor· 
- Kulunuza buldum gibi g,.]i. 

yor efendimiz. 

- Nedir o? Çabuk söyle 1 
- Hicaz demiryolu inşaatır.a 

başlıyacağız ! 
- Ne dedin? Bu nasıl olur? 

Erzurumu yapamıyoruz, birkaç rı·ı!I 
li uzunluğunda fhcaza nasıl ha,lı\la-
biliriz? ~ 

- Üzülmeyiniz efendim)~ . .. H i 
caz demiryolu ecnebi scrmavcsi, 
devlet parası istemiyecektir. Bu hat 
iıdam aleminin hattıdır, islam alemi 

buna iane vermeği taahhüt etmic;:tir,, 
diyeceğiz ve o suretle işe başlıyacn. 
ğız. 

Bu tebliği alan Çarlık köpürüyor. 
Etrafa tezvirler yağdırıyor. Kayzer 
bu hattın sermayesinin nereden çı· 
kacağmı ve hatta lazım gelen malze· 
menin peşin para ile kendisinden a
lınacağını biliyor, böyle ekonomik 
bir devlet kuşunu karırmak isteme
diği için bir taraftan "Böyle dini ve 
umumi arzuya bağlt upuzun bir 
hattı yapan Osmanlı devleti ayni za-
manda Erzurum hattına başlıyamaz. 
Bunu istemek insafsızlıktır. .. diyor 
ve diğer tarnftan fabrika firmaları 
ile Mayister paşayı ve teknik adam
larını tavsiye ediyor. Londra, Hicaz 
demiryoluna göz yummakla milyon 
larca tebaasına karşı bir cemile gös
termek fırsatını bulduğu için mem
nundur ve Kayzerin fikrindedir. Ça-
rın tesirinde olan Paris ise Berut -· 
Şam - Hicaz hattının başka para 
ile yapılacağını ve sonunda kendisi· 
ne kalacağını - çiinkü Suriyeyi ta 
o zamandan benimsemişti - di.işü 

nerek tesirden kurtuluyor. Yardım
cı ve yardakçı bulamadığını anlıyan 
Moskof Çarlığı di~lerini gıcırdatarak 
susmağa ve işe el sürmemeğc mec
bur oluyor. 

· Bu meseleye dair e!ki evrak ha· 
zinesindeki resmi masallarla bu hu
susi masala ben7jyen masalın arasın 
da ne derece mtinaıel:>et ve mutaba
kat var, bilmiyorum. Arayıp tara
mak da benim işim değil. Ben !iade· 
ce geçmiş zamanın notlarından bi
risini buraya geçirdim. 

Aka GÜNDÜZ 

Bedava balayı 
· seyahati 

Sofyada bir polis hapse 
mahkum oldu 

Sofyadan yazılı • 
yor: 

Aneta Ange!o. 
ra, Jehrin en iriyart 
ve yakı}ıklı po i· 
si olan Vasi! Gor -
giycflc evlendiği 
zaman, nasıl bir 
balayı geçireceği -
ni iyice kararlaştır. 
rnıştr, fakat bil • 
yük sevinç ve s;oa. 
det içinde geçen 
bir haftadan son
ra. kararının ken • 
disini hapisaneye 
kadar sürükliye -
ceğini hiç düşün -
memi!tİ· A ııetrı Angol-Orn 

Madam Gorgiyef'in kanun pencesine 
dütmesi, kötü bir iş yaptığından · değil 
falı:at istediği baJayı için kocasını ha!· 
tan çıkarmış olma~ından ileri gelmiştir. 

Anlatıldığına göre Aneta gençliğin _ 
de Karlovo köyünü ziyaret etmiş ve 
bu ıür:el köy kendisinde öyle tatlı in _ 
tibalar yaratrnı§tı ki, evlendiği zaman 
balyım orada geçirmeğe karar vermiş -

tl. 
Polis Gorgiyef ise oraya kadar gide -

cek ve köyde bir hafta ya amafıt yete. 
cek kadar paraları olmadığını boyuna 
aöyleyip durmuştu. Adam b:.itün para • 
sını düğüne ve Sofyanın dıs mahalle 
)erindeki küçücük evlerini döşemeğe 

harcamr•tı. 

Fakat bütün b4 sözlerin hi~ bir fay • 

dası olmadı. Güzel kansı bir haf talık 
balayı için lazım parayı bulamıyacak 
olduktan sonra bir erkığin ne diye ev. 
Jenmeğe kalkıştığını israrla, hem de 
kavga edecek bir tarzda sordu. 

J'o!is bu sözlere verecek karşılık bu
lamadı ; bir çare için kafasını bir hayli 
patlattı. Nihayet meseleyi halletti. 
Kendisi suçlu ve mevkufları sevke me. 

, mur bir polisti. Karısını suçlu gibi gös. 
tererek mevkufen götürebildi mi met ele 
kafmazdı. 

T~sa:ıadığı p!anı karısına açtı; 0 da 
bu fıkrı pek begendi. 

Bunun i.izerine polis Gorgiyef men _ 
sup olduğu merkezden boş bir sevk va· 

" rakası çaldı. Buna karısının küç:.ik adı. 
nı yazdı ve Karlov zabıtasına teslim 
edilecek bir mevkuf gibi göstermek için 
lazım olan şeyleri yazdı. Altına mührü 
basıp merkez memurunun da imzasını 
taklit ettikten sonra soluğu şimendifer 
istasyonunda aldı . 

Tren kondoktörü polisi tanıdığı için 
ne kendisinden, ne de yanındaki güzel 
mevkuftan sevk puslası sormadı. Karı 

koca Karlovo köyünde bir hana indiler 
ve tam bir hafta mükemmel bir hayat 
yaşadılar. 

Dönerlerken de mevkuf ve zabıta 
memuru olduklarını büsbütiin unuta _ 
rak boyuna gözgöze bakıştılar ve elele 
tutuıtular. 

Ancak trende karşılarında oturmak -
ta olan adamın birdenbire ayağa kal • 
karak : 

- Ben Sof ya polisinden taharri me. 

De1ıizcilik bahisleri 

Bugünkü dritnotJa.,, 
rın büyük ha bası 

logllizlerln donanmalarun kuvvets:z ~ör
melerine sebep olan "üc;ük Amerikan 

gemisi "Monitor_, dur. 
Bugün deniz silahlarını alabildi

ğine kuvvetlendiren devletlerden 
Hüyi.ık Hritanya ile Fransa, 1850 
seneleri içinde zırhlı filolar tesis et
mişlerdi. O tarihlere kadar harp 
gemilerinde henüz zırh kullanılma· 
mıştı. Kırını muharebesine iştirak 
eden gemiler zırhla kaplanmış ve bu 
tarzın büyük faydaları görülmi.iştü. 
Bundan 7 S yıl evvel de şimali Arne· 
rikalılar dönerek hareket edon zırhlı 
top kulesini kullanmışlardı. 

Denildiği gibi, bundan 7 5 yıl 
evvel bütün dünya bir dahili harbin 
cereyan tarzını takip ediyordu. 1861 
yılı nisanından itibaren şimali Ame· 
rikadaki birleşik devletler. ayaklan· 
mış olan cenubi Amerika devletle
riyle mücadele halindeydiler. Bu mü 
cadele, esir ticaretinin kaldırılması 

ve ekonomik menfaatlerdeki zıdhk· 
lar yüzünden meydana gelmişti. O 
tarihteki harp haberleri arasında çok 
dikakti çeken cihet, oradaki harpte 
kullanılmakta olan yepyeni teknik 
vasıtalar hakkında verilen tafsilat 
idi. 

O sıralarda heni.iz sanayii olmı· 
yan cenup de\'letlerine sattığı harp 
malzeme!iyle, lngiltere, mükemmel 
bir ticarete girifmişti. Bu itibarla, 
alabildiğine malzeme gönderiyordu. 
Bunu gören şimal devletleri, kuv· 

vetli donanmalariyle hasımlarının 
limanlarını abloka etmeğe teşebbüs 
etmislerdi. 

9 l\1art l 862 de bu harbin en 
dikkate değer hadiselerinden biri ce
reyan· etti. Bütün dünyadaki harp 
mütehassısları gözlerini Amerikada. 
ki dahili harbe çevirdiler. Gazeteler, 

sütunlar dolusu yazılarla okuyucu
larını tenvir etmeğe çalışıyorlardı. 

Çünkü sahnede, hiç görülmemiş, işi · 
tilmemiş bazı harp gemileri peydah 
olmu§tu. 

lngilteredeki gazeteler şöyle bir 
dil kullanıyorlardı: 

••Büyük ve haşmetli donanma· 
mızın artık hiç bir değeri yoktur. E
limizde mevcut 149 harp gemisin· 
den belki yalnız iki tanesi, 9 martta 
bir türlü yaralanmıyan mini mını 

topçeker ile boy ölçü§ebilecek bir 
kudrettedir.,, 

• • • 
9 marttan bir gün f"vvel bir cu· 

martesi gi.inü Fort Monroe ö~ünde 
ablokayı tatbik eden donanmaya, 
Norfolktan kalkıp gelen hasım do
nanması ara~ında bulunan ufak bir 
gemi saldırmış ve bi.itün gemileri 
tahrip etmişti .• 

Asi cenup devletleri, 1orfolkta 
Merimak,..adrndaki küçük bir gemiyi 
zırhlıya tahvil etmişlerdi. Bu küçük 
vapurun giivertesine şimendifer 
raylarından, siper vazifesini gören 
bir çatı kurulmuştu. Vapurun baca
sı, e\·lerde olduğu gibi çatıdan dışa-
rı çıkarılmış ve gene ayni çatıda açıl 
mış olan on delikten, on tane Armst 
rong amlılatr ağır havan topu dJ§a
rı uzatılmıştı. 

Deniz harbi başlıyalı daha 
bir saat olmamıştı ~i, Viricinia, 

muru M. Stepan Arnoff .. Memur efen. 
di. bana öyle geliyor ki ıiz mevkufu • 
nuzla biraz aşmca yJz göz olmu§IU -
nuz. Sevk müzekkeresini görmek iste • 
rim! 

Demesi üzerine zavallı Gorgiyeff po. 
lis memuru olduğunu hemen hatırla • 
dı. Fakat çok geç kalmı~tı. '!.aharri me
muru sevk puslasırun sahte olduğunu 
derhal anladı ve Sofyaya varır varmaz 
karı kocayı dosdoğru polis müdüriyeti. 
ne götürdü. 

Gorgiyd bir hafta. karısı da üç gün 
hapse mahkum oldular. 

(~1erimakın zırhlı olduktan sonra 
taşıdığı ad) karşısındaki nıucızztıın 
di.işman gemilerinin birinde çok bii
yük bir yara a mağa muvaffak ol
mw~ ve gemiyi batırmıştı. Bu \!, . 71• 

yet karc~ısında dayanamıyacağını an
lıyan <liğer gemiler de birer kaçamak 
yolunu tutmuşlardı. Halbuki, yalnız 
iki geminin \'ircinianrn on topuna 
karşı seksen topu vardı. 

Lakin, raylardan yapılmı§ obn 
7.ırh tertibatı, Virciniaya bordasmı 
dü§man donanmasına çc\·irmek im
kanını \ 'eriyor ve bu vaziyette de 
hiç bir tehlikeye maruz kalım ıorr1ıı. 
Ablokayı yapan gemiler paniğe uğ. 
ramışlardı. Hatta bir kısmı da ka
carken kazaya uğrıyaark batmıştı. 
Asilerin sevincine ölçü yoktu. Ru 
ejderleri ile kıs~ bir zamanda (arls
tonu kurtamayı ve tekmil abloknyı 
yarmayı ümit ediyorlardı. 

.. Fak?t, 9 martta, yani ertesi gii
nu , yenılmcz sanılan Vin:inianın 
karşısına, kendisinden daha kiici.ık 
ve on topuna karşı sadece iki t~pu 
olan bir harp gemisi dikildi. Gayet 
siddetli bir ateş teatisinden sonra 
Vircinia alev içinde kaçıp limanlar~ 
dan birine sığınmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Günün kahramanı. imal devlet
lerinin Monitor adındaki küçük top· 
çekeri idi ; Monitorun tayf asından 
bir tek ki~i yaralanmamış, kendi~i 
ufak bir yara bile almamı~tr. Ya1mz 
kaptan Gözünden yaralanmı tı . 

Monitoru, lsveçli mühendis Con 
~rikson, yüz gün içinde inıa etmiş· 
tı. Onun düşüncesi, dü§mana he· 
def teşkil edecek satıhları mümki.in 
olduğu kadar tahdit etmek ve o gü
ne kadar görülmüş olanların hepsi· 
ne üstün bir zırh ve silah tertibatı 
nlmak esasına da,yanıyordu. Erikso· 
nun in a etmiş olduğu bu zırhlı. 
l\fonroe deniz harbi neticesinde do
nanma siyasetinde yepyeni bir çığır 
açtı. 

Monitor, suyun yüzünde yalmz 
birkaç santimetrelik kısmı görüne-
cek tekilde İn§a edilmi§tİ; güvertesi 
dünı.dü?.dü. Zırh tertibatını, 76 san 
timetre kalınlığında mC§e kiri~lerinc 
kaplanan 1.5 santimetre kalınl;ğmda 
ki demir levhalar te~kil ediyordu. 
Toplar yusyuvarlak bir kule icine 
yerle§tİrilmi~ti. Bunların her .biri 
~8 santimetre çapında ve 83 kiln a
gırlığında humbara atıyordu. insi· 

liz donanmasının o tarihe kadar an
cak 43 kilo ağırlığında humbara ata. 
bildiği dü§linülecek olursa, bu deniz 
muharebesinin Britanya adC\larmda 
ne kadar büyük bir heyecanla ve he
lecanla karşılandığı kolayca anla!IJ· 
labilir. s 

işte bu küçük, fakat donanmR 
yapıcılığında başlı ba§ına bir devir 
açacak kadar büyük olan Monitor 
ilk d~fa bir merkez etrafında dönen 
kulcsıyle, .bugünkü otuz bet bin, 
~ır~. bC§ hın tonluk deniz ejderlerine 
ılk ornek olan zırhlıdır. 



neticeıe Dünkü Milli künıe nıaçlarının • 
1 

Fener bahçe 
Beşik taşla 

Galatasarayı 
Güneş berabere 

\ıııf mag t 
kald la 

F enerbahçe 2 -
Milli kümenin şampiyonluğuna en kuvvetli iki namzet 

olan Fenerbahçe ile Galatasaray dün Şeref ı;tadında kar§ı 
ka11ıya geldiler. Müsabakaya tam saat 16 da bunaltıcı bir 
sıcak altında ba§landığı zaman rüzgar altına dUşen San 
1$.civcrt takım: Hilsameddin - Ya§ar, Lebip - Mehmet 
Rep.t, Angelidis, Fikret - Naci, Niyazi, Ali Rıza, Esat', 
Orhan, tertibinde bulunuyordu. Fikret gibi en kuvvetli bir 
muhacim oyuncusunu müdafaaya alan Fenerbahçe takımr. 
na mukabil Galatasaray idmanı esnasında sakatlanan aağ 
iç SUleymandan mahrum olarak: Avni - Ltltfi, Rep.t -
Suavi, Hüseyin, Ekrem - Bülent, Haşim, Salim, Eşfak , 
Necdet, §eklinde bir taknn yapmrştı. 

İlk anlarda san kırmızı muhacimler üııtüste şiddetli 
hucumlarda bulundular. Fener müdafaası on beş dakika 
acvam eden bu tazyik esnasında çok ıuurlu çalıştı. Ve ra
kip oyunculara çok az gol fırsatı vcr.di. Bu fırsatlardan 

birini Eşfak ve Salim biribirlerine girerek kaçırdılar, diğc. 
rini de Necdet isabetsiz vurarak heder etti. 

On beınci dakikadan aonara sağ açık Naci ile sol açık 
<'.>rhanın gayretli oyunlariyle Galatasaray kalesini ziyare. 
te baılıyan san lacivertliler Galatasaray müdafaasını müş
!kill vaziyetlere soktular. 

Fakata Niyazi ve Esat iki büy.ük fırsattan istifade ede
mediklerinden vaziyet değişmedi. 

Karşılıklı hücumlarla kaleden kaleye dolaşan topu 23 • 
Uncü dakikada Hqim derin bir vuruşla sağ iç Necdete u. 
~attı Slit'atle kaleye sokulan Galatasaray sağ açığının 

çektiği demir gibi §ÜtU Hüsameddin yerinde bir blonjonla 
kornere attı • 

37 inci dakikada Haşimin çektiği §Ütü kolaylıkla yakala
yan H:isameddin solaçığa pas verdi. Fcnerbahçeli Orhan 
enerjik bir hücumla Galatasaray kale11ine yaklaşarak topu 
§andelledi. ~"vninin blonjonuna rağmen Niyaziye gelen to
pu Fenerin sağiçi kullanamadı. 
~9 uncu dakikada Fener müdaFaasrnı yalnız Q&şma yar. 

mağa teşebbüs eden Galatasaraylt '.E§:fak Angelidis ile Le. 
bibi atlattıysa .da çektiği §iltü Hüsameddin kurtardı. Bu -
nun akabinde Necdctin bir vuruşu avutla neticelendi. 

Haitaynun son dakikalarında oyunun sürati yeniden 
arttıysa da variyet değişmeden devre 0-0 beraberlik]:: 
nihayetlendi. 

Saat 17 de ikinci devreye bir Fener hücumiyle ba§landı. 
Şimdi rüzgir Galatasaray kalesine doğru estiği için hH

cum sırasr Fenerlilerde .. 
Fener muavin hattının cenahlara gönderdiği derin pas ~ 

larla Galatasaray m:idafaasr müşkül vaziyetlere düşiiyor 

Fakat merkez mılhacim Ali Rrza hiç bir iş göremediğin • 
aen Fenerbahçenin hikumlan da tesirsiz. 

BeJ dakika devam eden Fener tazyiki LOtfinin uzun bir 
vuruşiyle nihayetlendi. Haşim aldığı topu Eşfaka vererek 
tehlikeli bir hUcum başlanmrş oldu. Çaprazlama paslarla 
Fener :Jı:alcsine men alatasaray muhacimleri şilt vaziyetin= 
Salime hazırladılar. Fakat Salim fena vurdu .. İ\vut .. 

Top gene Fener muavin hattında Fikrctten sağaçığ? 

kadar uzanan bir pasla Fenerliler tekrar Galatasaray nrs:f 
$ahasına .girdiler. Reşat sıkı bir çıkışla topu aldıysa da kısa 
vurduğu için top Esadtn ayağına gitti. Ekrem topu kurtar
mak isterken favul yaptr. 

Galatasaray aleyhine verilen bu favul cezasını Fikret 
çok hesaplı bir §ekilde kaleye havale etti. Avni ile Niya:d 
topa doğru havalandılar. Avninin yumruğu topu biraz 
uzakta duran Esadm ayağına kadar düşilrebildi. Acclesh 
çekilen bir §Ütle Fenerbahçe güniln ilk sayısını kazandı. 

Santra yapan Galatasaraylılar Necdeti merkez muhacim 
mevkiinc, Salimi sağ, Haşimi sol açığa atarak Bülendi içe 

(Devamı l!t indclc) 

Dü1ıkiı ımüsaba'kadnn bir cııstaııtaııc ... 

Besiktaş: 1 --1 Güneş: 1 

Güne§ - B~kt<ı§ maçınd.an bir göninüş 

DzmırCiekn seır~est ~lYııreşlleır<dle 

Mülayim Bul Kumarı 
ikinci defa yendi 

Eski dünya şampiyonu Zibisko Molla 
Mehmetle berabere haldı 

Rakibini iki defa ycıırncye mu'l:aff ak 
olan MüI.a.yim 7>ehlivan 

1zmir 27 (Hususi} - Bu gün 
lzmide, çoktandır görülmiyen bü
yük ve heyecanlı güreş müsabakala· 
rı yapıldr. 

Büyük bir seyirci kalabalığı ka:
§ISında cereyan eden müsabakalar 
da evvela Karşıyakalı Vasfi, Şükrii 
ile karşılaştı. Çok seri haşlıyan bu 
çarpışma ayni süratle bitti ve Vasfi 
hasmını 6 dakikada yendi. Bundnn 
sonra mindere çıkan KaracaBeyli 
Hayati de rakibi Filiz Lutfiyi S daki
kada mağlup etti: 

Halkın asıl merak ettiği güre~· 
lerden birini teşkil eden eski dünya 
§nmpiyonları Zibisko - Molla Meh. 
met karşılaşmasına sıra gelmişti. 58 
yaşmda ve 129 kilo gelen Zibisko 
yaşından umulmıyan bir güreş yap· 
mış ve 20 dakika sonunda Molla ile 
berabere kalmıştır. 

Maçların en miihimmi olan A · 
merikan boğası Bul Kumar ile Mii
layiınin ringe çıkmaları esnsen mev· 
cut olan hevccanı büsbütün arttır· 
ınıştı. Pehlivanlar halka takdim e. 
dilince uzun uzun alk•şlandılar. 

Hakemin düdüğü, oyunun baş 
l"dığmr ilan ettiği anda kapışma baş 

Amcrifu Boğası Bııl Kumar 

kaybetmemeğe canla başla uğraşı· 
yordu. Oyun çok sert ve Mülayi
min üstünlüğü altında cereyan edi
yor, Boğa tehlikeli vaziye~lerden 
kurtulmak için sık sık minder kena· 
rına iltica etmek mecburiyetinde ka·' 
lıyordu. 

Du sefer de yenileceğini kestire-;:; 
Amerikalr nihayet favullü bir oyuna 
ba~ladı. Giireş çrğrından çıkmı~. 

sillt~. tokat, tekme gırla gidiyordu. 
Halk .ı'.mcrikalının, hakem ihtarla:-ı 
na da aldırış etmediğini görünce 
büsbütün asabileşti. 

Bu sırada fazla sinirlenen birka<: 
seyirci sahaya girmek istedilerse de 
zabıta tarafından derhal Önü nlındı 
Hakem, gayri nizami hareket cdetı 
bu oyuncuya söz dinletemiyeceğini 
anlayınca kendisini diskalifye ede • 
rek Mülayimi galip ilan etti. 

Barut gücü 
Pernyı 5 · 1 yendi 
Dün Bakırköy Barutgücü ı;ahasında 

c>ynayanlar Barutgüo:.i - Akrnı;por B 
takrmlarr müsabakayı Bakırköyllilerin 

l 
1 

1 

1 

Galatasaray - Fenerbahçe oyuncuları staddan çekilirken 
önde Güneşliler onları takiben Beşiktaşlılar halkın alkışları 
aıasında ortaya geldiler. 

Hakem Fcnerbahçeli Sait Salahaddin idi. 
Saat altıya beş kala oyun Güneşin Beşiktaş orta mua • 

vini tarafından kesilen bir hücumiyle başladıyga da G:i • 
neşliler top,u tekrar rakip sahaya soktular. Rebiinin hafif 
bir vuru;la yaptığı orta, Enver tarafından çelindikten son· 
ra Salahaddinin sıkı bir şiltunün avuta kaçtığı görlıldü. 

3 üncü dakikada Nazım ve Eşref vasıtasiyle bir Beşikta§ 
hücumu Güneş m:idafaasının gayretiyle kale önünden çev. 
rildi. Akcbinde yine bir Beşiktaş akını Şerefin ıskası yü. 
zün<len heba oklu. Bu arada Necdet sakatlanarak oyun -
dan çıktı, bir iki dakika sonra tekrar girdi. 

11 inci dakikada İbrahimin geriden verdiği bir pası, de. 
marke vflziyetinde olan Rasih soğukkanlı 1ık ile durdura· 
rak seri bir burun vuruşiyle Beşiktaş kalesinin zaviyesin • 
den içeri gönderdi. 

Bu golden sonra siyah beyazlılar faaliyete geçtiler. 
13 inci dakikada Şereften derin bir pas alan Eşref topu 
kale ağzına kadar soktu. Ve Cihadın müdahalesiyle kaleye 
girmekten kurtulan t>op Güneş müdafiinin koluna çarparak 
kaleden uzaklaştı. 1 

Gittikçe açılan siyah beyazlılar merkr,z muavin Hak!rının 
yardtmiy1e güzel hücumlar yapmağa başladılar. 

İki taraf ta uzun paslarla sür'atli ve güzel bir oyun 
çıkarıyorlar. 

İki kale de zaman zaman mühim tehlikeler atlatıyor • 
!ardı. Bilhassa Güneşli Salahaddin iki muhakkak vaziyetter 
istifade edemedi. 

Yirminci dakikadan sonra durgunlaşan oyun 30 uncu 
dakikada Beşiktaşlıların soldan üstuste yaptıkları akın • 
larla tekrar heyecanlandı. 

::ı g inoı d .. J,lh.u..ı .. .)'hu• •uuıu1-.ıın ııana g1,;~cıı II .. khunl•• 

bir ara pas alan Rıdvan topu bir hayli sürerek Re .. c:ırlı at. 
!attı ve Ciha.dın müdahalesine rağmen topu Güneş ağlarına 
taktı. 

Bundan sonra ikinci bir sayı icin çalışan sfyah beyazlılar 
Güne§ kalesine bir hayli tehlikeli anlar geçirttilerse de 
!lk devre 1-1 beraberlikle bitti. 

!k:nci devre ae tarafeynin uzun paııh oyuniyle başladı. 
Bu kısmın daha ik .clakikalannda galibiyeti elde. edebilmek 
için gerek Güneşliler, gerekse Beşiktaş!ılar tütün enerji -
!erini sarfetmekteydiler. 

Onuncu dakikaya kadar oyun mütevazin geçiyordu Fa
kat dakikalar ilerledikçe siyah beyazlılar iistün bir ovun 
çıkarmağa ba~ladılar. 15 inci dakikada Nazımın hafif ve 
köşeleme bir vuruşunu Cihat mlikemmcl bir blonjonla ya -
kaladı. 

23 üncü <lakikada Güneş yine m:.th'm bir tehlike geçirdi. 
Eşref Cihadın boş bıraktığı kaleye topu sokamadı. 

30 uncu dakika.dan ~onra Beşiktaşl:ların yorulduktan 
görülüyordu. Bu dakikalarda Güneşliler biraz ağrr bas -
mağa başladı. Son dakikaya kadar oyun' ayni tempo ile 
devam etti. Bu kısımda top daha ziyade Beşiktaş müda -
faasiyle Güneş akıncılannın ayaklarında dolaşmqtı. 

Hakemin dü<Iüğü oyunun sonunu ilan ederken takımlar 
birer golle berabere kalmışlardı. İki taraf ta temiz ve 
düzgün bir oyun oynadılar. Güneşten kaleci ve müdafaalar 
vasat, muavin hattı başta Rıza olduğu halde muvaffakı -
yetli bir maç yaptılar. H;.icum hattında Salahaddin ve 
Melih bir hayli fırsat kaçırdılar. Rasih ve Rebii en iyileri 
idi. 

Beşiktaşlılar Hüsnü.den mahrum bir kadro ile oynama • 
larına rağmen mükemmel vecanlı bir müdafa oyunu tatbik 
~ttiler. Hakkr, Faruk, Enver kusursuz idi. Akıncılardan 
Rıdvan ve Eşref göze çarptı, diğerleri hiç muvaffak 
olamadılar. O. M. KUTNAK 

!adı. Belli ki Bul Kumar Balıkesir. 

deki mağlubiyetinin acısını çıkat· 
mak, Mülayjm iae eski tefevvukunu 

3-1 galebesiyle bitmiştir. 1 
Bakırköy A takımı da kar~ılaştığı , ı..::_ __ ,..ı;;...-..-.--

Pera klübünü 5 - 1 gibi büyük bir J 
farkla maih\p etmişti· Rıdvan Güneş mi(f'Jp,ftur.sım geçmeye u~vor •. 
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lstanbulda menba 
suyu nası yapılır? 
Bir sucunun mühim ifşaatı 

Vazaıli'i1: ~. Güneri 

Geçen sene meydana çıkanJm·,, olan 

İstanbul, bir derdinin bir de su· 
yunun bolluğu ile şöhret kazanmış· 
tır. Fakat ne garip tecellidir ki ge· 

ne dertlerin en başında su gelir. Çok 
luğun daima iyi şey olmadığını bun· 
d.an daha parlak gösteren bir misal 
bilmem olabilir mi? T erkos (şimdiki 
ismiyle şehir suyu) suyundan başlı· 
yarak İstanbul un T aşdelen suyu, Ko 
cataş suyu, Çamlıca suyu, Tomruk 
suyu, Kayışdağ suyu, Kanlılfavak 
suyu, Elmalı suyu, Çırçır suyu, Ke-
çe suyu, Olu klubayır suyu, Sarıyer 
suyu, Hamidiye suyu, Çubuklu su· 
yu, Kırkçeşme suyu, Halkalı Suyu 
ve daha qonu suyla biten, suya ben· 
ziyen birçok suyu olduğu halde ge· 
ne zavallı İstanbullu su sıkıntısı çe· 
ker durur. Bu kadar bol sudan birer 
damla damlasa şarıl şanl akan dere· 
ler husule geleceği halde el'an bir
çok İstanbullu mahalle sakalarmın 
ve sucuların esiridir. El'an İstanbul 
hayanı köşe penceresinde, Jstanbul 
çocuğu sokak başlarında sakanın e· 

§eğinin sesini - bir "haberi beşareti 
aver!,. bekler gibi - kulağı kirişte 
bekler. Hala çeşmelerin öniinde ka· 
falar kırılır, kavgalar olur. Testi tes
tiye, teneke tenekeye döğüşülür ... 

Çoğumuz, bundan sonra şirket 
idaresinden alındığr için kurtulaca· 
ğrmız muhakkak olan Kadrköy sll 
idaresinin, Yeya bir sakanın esiri· 
yiz. Bunlardan birinden birinin suyu 
kesildiği gün suyu çekilmiş bir li-
mon veya "Yemen çöllerinde Vey· 
sel karani .. gibi kavrulmaktan baş· 
ka yapacak bir şey yoktur. 

Bizim sucu - arasıra bizi susuz 
bırakmasına rağmen - hoş sohbet 
bir adcımdır. Her zamanki gibi a· 
partmanm dördüncü katma koskoca 
tenekeyi omuzlayıp bir nefeste çı
kardıktan sonra bir: 

-Oh!... 

Çektiği sırada onunla konuştum. 
Pek kederli göri.inüyordu. Evladını 
kaybetmiş gibi bir hali vardı. Bunun 
sebebini sordum: 

- Kederin neden? dedim. Bir 
derdin mi var? 

Meğer bilmiyerek onun en derin 
yarasına parmağımı basmışım. Ağ. 
lamaklı bir sesle mukabele etti: 

- Ah! sorma, dedi. Bizim • 'Ka
ra oğlan., ı dün sattrm. Bugün Yu
nanistana gidiyor. Yirmi kağıda çok 
ucuz gitti doğrusu J •• 

Hayretten ağzim açık kaldı. Bi
zim saka ne söylüyordu. Oğlunu mu 
satmıştı? Hem de yirmi kağıda ucuz 
gitti diyor. Acaba otuza, kırka olsa 
memnun mu olacaktı? 

O beni fazla merakta bırakma
dan sözüne devam etti: 

- Ne dayanık!~ hayvandı o ... 
Yediği içti~i helal olsun yirmi se· 
k~ kaftda almı,ttm ama satarken 
vüzsekiz de deseler vermezdim. Ci-

bir "menba suyu fabrikası,, 

- O halde şimdi ne yapac~k· 
sın? 

Ne yapacağını şaşırmış insanla
rın endişesiyle şaşkın şaşkın başını 
salladı. Sonra elleri böğründe boy
nunu büktü: 

- Bilmem ki vallahi, dedi. Bir 
boz eşek var, tabii onu da sataca· 
ğım. Yerine at alacağız. Ama atların 
en kalpazanı elli kağıt hem at eşeğin 
gördüğü işi nerede görecek. Sonra 
eşek akşama kadar koşar da ancak 
iki kilo arpa yer, at öyle mi? Ahı 
kilo banamısm demez. Sabahın ala
ca karanlığından gece yarısına kadar 
çalışmak lazım. Buna at dayanama~. 

Gece yarısına kadar çalışmak; 
bu benim tuhafıma gitmişti doğrusu, 
hayretle sordum: 

- Demek iş o kadar çok? 
- Yok bayım. Çok çalışıyoruz 

ama iş nerede? Sabaha karşı saat 
dörtte gideriz Hamidiye çeşmesinin 
ba~ma kavga gürültü saat sekizde 
bir nöbet gelirse ne aliı. Gece yarısı
na kadar taban teperiz. Günde yal
lah yallah üc; sefer yaparız. Bazı g'in 
ler bir kere güç su aldığımız da 0 • 

lur. 

-E.Sen de başka çeşmeye git. 
- Belbette gideriz. Belediyenin 

kontrolü altında 36 tane Hamidiye 
çeşmesi var. Fmdrklıda doldurama. 
dık ını haydi Beşiktaşa .. Orada da 
olmadı mı Ortaköye, Taksime işte 
böyle tenha bir yer buluncıya ka
dar baş vurmadığımız çeşme kalmaz.. 

- T aşdelen suyu satsanız olmaz 
ını! 

- T aşdelen senede ancak üç ay 
şehre gelir, sonrası yok. 

Peki ama şehrin her tarafında 
her zaman Taşdelen suyu satılıyor. 

- işte ona sen ~de şaş ben de şa
şayım. Hoş şaşmaga da lüzum yok 
Ya. lstanbulun içtiğini bir AHah bilir 
bir de satanlar! Bu kadar çeşitli şeyi 
rahmetli Bekri Mustafa bile ıçme· 

miştirl 

Acaba neler içiyoruz diye merak 
ettim. O zrıaksadımı anlamış gibi iza. 
hat verdi: 

- Sahrınca çıra doğrayıp çam 
kokulu Çamhca suyu satan mı arar
sın, terkosu kaynatıp Hamidiye di
ye süren mi ararsın, bulanık ceşm 
suyunu "Oluklu bayır., diye icire~ 
mi sorarsın. Burfüıı İstanbul; ·işini 
becerene ekmek var!, 

- Beletliye bunları yakalıyamı· 
yor mu? 

- Yakalıyor ama yakalasa ne 
çıkar? Yakalanınca beş lira ceza ve· 
rir; beş yüz lira kazanır. lstanbulda 
bu işle uğrnşanlar az de~il ki .. Esrar 
satmaktan daha karlı iş! Allnhın be· 
dava snyunu doldur doldur paraya 
tahvil et. 

- Istanbulda kaç sucu var? 
- 200 nrabalı, 300 eşekli saka 

var. Her m<'lhalle bekcisi de bir sa· 

Fas ta yarım 
' 

nıilyon 
• 
ınsan 

Fransa 
açlık 

Fasta.ki fransrz himaye idaresinde 
bir takım anormal vaziyetler başgöster. 
mektedir ki hükmetin bütün dikkatini 
oraya toplamaktadır. 

Bunlardan birincisi takip eden, iki 
hasadın, gayet kötü olmasından dolayı 
Atlas dağlarının şarkında ve cenubun
da bulunan yerli halk bir kıtlık tehlike. 
si karşısında olmasıdır. Bu yetişmiyor-

, muş gibi 193 7 senesi hasadı da su ve 
yağmur yoksuzluğu yüzı:.inden çok fe. 
na olmuştur. 

Onun için 500.000 yerliye açlıktan 
ölmemek için hükumet tarafından er -
zak dağıtmak mecburiyeti hasıl olacak. 

r. !#.l ••• r • 
Bunu ö:ı1emek için kurulacak ve böl

gelerinde kadınlarla yaşlılara hükumet 
tarafından yiyecek dağıtılmakta, gü. 
cü, kuvveti yerinde olanlar ise günde
likle yol inşasında çalıştırılmaktadır. 
Buralara kamyonlarla yiyecek gönde • 
rilmektedir. 

Gönderilen yiyecek maddeleri arasın
da başlrcasr pirinçtir. 

Fransrz Fasının c~nubunda başgös -
teren bu kıtlık yüzünde oradaki aşiret
ler arasında şimale doaru muhaceret ., 
etmek cereyanı başgösterdiği gibi gene. 
ral Frankonun ordusuna. gönüU:i yazıl
mak temayülü de uyanmıştır. Fransız • 

lar bu iki cereyanla da mücadele et -
mektedir. Çünkü şimale doğru muha • 
ceret tifo salgınını arttıracak, gönilllü 

yazrlmak ise fransız hükumetinin karış
mazlık hususunda vermiş olduğu kara. 

ra ve İspanyol işlerinde göstermekte 
olduğu sempatiye uynuyacakttr. 

Genç Faslılar Cemiyeti 

Öteki anormal vaziyet te şudur: 
Fasta ve bilhassa Fas şehrinde bir müd 
dettenberi bir "Genç Faslılar,, Cemi _ 

yeti vardır ki bunun maksat ve hedefi, 
memleketi tamamiyle serbest ve müs-

takil bir halde getirmektir. Bu türlü 
cereyanların her tarafta gösterdiği 

manzara bburada da görülüyor: Genç 
Faslılar,, iki grupa ayrılmıştır. 

Bir kısmı kanuni yollardan yürüye • 
cek ağır ağır bu maksada varmak. bir 
kısmı ise, zorla, ihtilalle fransızlan hi
mayeci vaziyetlerinden uzaklaştırmak 
istiyorlar. 

Geçen sonbaharda gen::! bir içtima 
yapılması teklif edilmiş, bu da ilk defa 
olarak, umumi vali tarafından kabul e. 
dilmiştir. Şu kadar var ki yerliler bu 

top!antının Fasta ağustos aymda ya -
pılmasınr İstemişler, o zaman umumi 
valilik vazifesini gören Bay Pevrouton 

ise bunun Rabat şehrinden eylülde 
yap~l~~sına razı olmuş, bu toplantıya 
kedısının başkalık edeceğini de vadet. 
mişti. 

Bunun üzerine genç nasyonalisler, 
bu .teklifi kabul etmiyerek toplantıyı 
gerı bırakmak kararını vermiş, tam bu 
sıralarda İspanyol Fasında Frankistle • 
rin yüksek komiseri olan General Or • 
gaz da bunları Tetuan'a gelip bu top • 
lanttlarını orada yapmağa çağırmıştır. 

Bu toplantı yapıldı. Fakat o sırada 

fransızlar Tetuan da bir fransız tebaa • 
sının idamına karşılık olmak üzere hu -
dudu kapattıklarından oraya ancak bir 
tek delege gidebildi, bunun üzerine 
toplantr<lan bir netice çıkmadı. 

- En çok hangi su satılır? 
- En çok Hamidiye aranır, fa-

kat bütiin suların en büyük rakibi 
Kırkçeşmedir. lstanbul tarafının ya
rısı orıu kullanır. Kırkçeşme suyu 
çeşmeleri olan yere terkos giremez. 

Kahveler, lokantalar, gazinolara 
gelince, oralarda hep taşdelen içilir, 
ama şişesi Taşdelen, ıçı terkos .... 
Sizin anlryacağınız ijstü T aşdelen, 1 

Fas yerlilerinden 

Bu sırada (Halk Cephesi) ne taraf. 
tar olmas1 Peyrouton da burada -
ki vazifesinden uzaklaştmlmış, onun 
yerine vaktiyle Mareşal Liyoteyle bir. 
likte çalışmış ve Fası iyice tanımış o -
lan General Negues tayin olunmuş • 
tu. 

Şöhretini Tunusta. yaymış olan Pey 
routon karakteri kuvvetli bir adamdı; 
onun için kendisinin bu vazifede ancak 

birkaç ay, kaldıktan sonra uzaklaşması 
hem sömürgeciler, hem de yerliler ta-

rafıdan esefle karşılandı. Yalnız bu te. 
essür, yerine bir askerin getirilmesi 
dolayısiyle yatışmakta ve herkes bura

da eski Liyotey an'anelerine yeniden 
dönüleceği ümidini vermekte idi .. 

Bu ümitte yanılmadılar. Çünkü bu 
general, nutuklarında sık sık Liyotelin 

adını anmış ve Fasın bir çok şehirlerin

de mareşalin ruhu gene orada tecelli et. 
meğe başla<lığına inanılmıştır. Fasta 
hemen herkes bu ümitte.dir. 

Umumi valinin kendi mes'uliyeti al
tında aldığı tedbirlerden birisi yerli .ga. 
zetelerden birisine salhiyet vermesi, bu 

nun :izerine dört tane arapça gazetenin 
intişara başlamasıdır. Himaye hükume-

ti aleyhinde cephe almış olan (Genç 

Faslılar) cemiyeti son zamanlarda bü. 
yük bir darbe yemi~ıtir. 

Gene burada (Action Marocaine) 
isimli bir cemiyet vardı ki faşistlik ga-

yeleri gütmekte idi. Bu cemiyet, gene. 
ralin verdiği bir emrle son zamanlarda 
dağıtılmıştır. 

Bu cemiyet azalarından yalnız du • 
huliye almakla kalmıyor; ayni zaman . 
da kendi prensipleri uğrunda canla 

başla calışacakları hakkında k~ndileri • 
ne yemin de ettiriliyordu. 

Fas müsliimanlarının yalnız kendi 
sultanlarına bağlı olmaları lazım gel • 

diği cihetle verilen bu yeminler meşru 
sayılmamrştır. Bu da bu gizli cemiye -

tin dağıttlması için gayet iyi bir zemin 
hazırlamıştır. 

Bunlann gene gizliden gizliye top • 
lantılar yapacakları, faaliyetlerine de -

vam edecekleri şüphesizdir. Fakat ve • 
rilen son kararın da onlara büyük bir 
darbe olduğu muhakkaktır • 

GönUlliıler 

Her ne kadar halkı arasında istiklal 
istemeğe doğru bir yöneli§ varsa da 

Fransız resmi görü;•:.i bakımrndan Fas, 
Tunustan çok daha sakin bir yerdir ve 
burası için telaşa düşmeğe mahal yok • 

tur. Her tarafta tesadüf edilen köylü _ 
lerin fransızlara karşı gösterdikleri 
dostluk da bu görürsü teyit eder. 

İspanyada ic harp çıkınca burada bi
raz hazırlık yapılmış ve İspanyol Fası 

hududuna, Franko kuvvetlerine gönül _ 
lülerin akıp gitmesine mani olmak Üzere 
birkaç yerli bölükten ibaret bir takviye 

kuvveti gönderilmiştir. İyi kaynaklar -
dan öğrendiğime göre burada b:iyiik 
kuvvetlerin biriktirildiği haberi doğru 

bir grup .• 

gahlar Fas şehrinde, Mekneı ve Taza
da bulunmaktadır. Bu üç nokta da. 
hududa yakın ve muntazam yollarla o. 
raya bağlıdır. Bundan dolayı eğer as • 

ker yığmak lüzumu hasıl olursa bunu 
kısa bir zaman içinde sağlamak müm • 
kün olacaktır. 

Fakat İspanyol Fasında askeri hare • 
ketlere girişmek icap ederse, o zaman 
Fransa.dan asker getirmek lazım gele • 
cektir ki bugüne kadar bu türlü bir 
sevkiyat yapılmamıştır. 

İspanyadaki mücadele devam ettik • 
çe - ki Fransızlar bunun daha epey 
zaman süreceği kanaatindedirler _ bu
rada İspanyol Fasrnda ilerlemek hu • 

susunda hiçbir fikir beslenmiyecektir. 
Onun için İspanyol yüksek komiserinin 
korku ve telaJı, bana kalırsa, yersizdir. 

General Franko, İspanyada tama.mile 
mağlUp ta olsa, gene İspanyol Fasında 
tutunabilir. Onun için tamamile sahip -

siz kalmış ve kendi haline brrakılmış 
bir İspanyol Fas1 manzarası gö11:.ilece • 
ği ihtimal dışında bulunmaktdaır. 

İş böyle olmayıp ta İspanyollar Fa • 
sı tahliye de etseler, Fasta sultanın ve 
tebaalarının hamisi vaziyetinde bulu • 

nan Fransa, İngiltereye danışmaksızın 
hiçbir ileri harekette bulunmıyacaktır. 

Bunu gayet sağlam ve güvenilir kay -

naklardan aldığım malumata yaslana. -
rak söyliyebilirim. 

Fransanm buradaki himaye haklarını 
tarif etmek üzere 8 nisan 1904 de akd. 
e<lilen muahede yalnız Fransa ile Bü • 
yük Britanyanın imzaları bulunmakta -
dır . 

1906 senesinde Algecirasta aktedi • 
len muahedede ise birisi haricte temsil 
salahiyetini Fransaya bırakmış olan 
Fas olmak üzere sekiz devletin irr:7ası 

vardı ki bunlardan Avusturya ile Al • 
manva büyük harp neticesinde bu h-lk. 
!arın.dan vazgeçmişlerdir. İkinci mua • 
hede. birincisini bükümden c:ı:i ürme • 
miştir. 

Eğer bir ihtilaf çıkacak olursa o ?.a
man Fransa her devletten önce İng' lte

reye danışacak ondan sonra Amerika. 
nın, Portekizin ve İtalyanın reylerini 
sormak lazım gelecektir . 

Orada karşıkhkh bir anlaşmazlık ol
duğuna hiikmetm:k lazımdır. Fraııko • 
İspanyası Fransanın taassvurlarından 0 

kadar fazla şüphe etmektedir ki işi 

Algeciras muahedesinde imzası bu'u • 
nan devletlere başvurmağa kadar gö • 
türmüştür. 

Fasta İspanyolların haklarını tanı • 
yan .. ve orada hiç bir türlü harekete ni. 
yetı olmryan Fransa, sadece, orada vu. 

kua gelebilecek hadiseleri b(ivük h. • ır 

dikkatle takip etmektedir. Tabii, İta! • 
yanların ve Almanların oraya ayak at

malarınr, kendisinin stratejik rnenfc.•at 
l~ri~!. ve sultan ile tebaalarına karşı gi. 
rıştıgı teahhiitlcre uygun düşmiyece • 
·,i için önliyecektir. 

Böyle bir hareket, şüphesiz. İngil -
terenin de zararına olacaktır. 

Viı Amiral Uııbon 
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Osman, baş papasın itt ihamları üzerine, çevik 
bir hareketle pencerenin içine sıçradı : 

" Sahtekarhk yaptığ ımı halka ilan edeceğim!,, 
tehdidini savurdu. 

Ge;cn kısmıların hülasuı: 
KiiçUk Osman, benimle berober esir 
diL§crek hıristiyaJı olmuş bir §ahsi. 
yettir. Kendisi henfiz çocuk denece1~ 
Y<l§tadır. Fa'loat şahsi oo siyasi ha. 
yatta mucizeler gösteriyor. Hattti 
80n :oomanda, 'bizzat 1 sa bilo oldu. 
ğımıı iddia etmiştir. Başpapas <»m 

1 kıeıbııl cd.iyor, bir heyet 1ıuzurımda 
cübbesinin altında11 bir ŞC1J çık<m. 
yor: 

• • • 
Bunlar, uzun uzun bir şeylerdi. 

Dikkatle baktım. 
Borular ... 
Osman da. bwıa.111 f arkederek şaşa. 

lar gibi oldu, .fakat kendini topladı. 

Başpapas yım müstehzi: 

- Gördünüz mü? - dedi. - ... 
İkimiz de sesimizi çıkarmadık. 

- Anladınız mı? - ... 
Yine cevab yok. 

Ne diyebilirdik, ki, bUtUn entrika 
meydana çıkmış gibiydi. 1şte, görUni.i. 
yordu: Cilriim itlfı.tı ... Sahtekarlık ve. 
sikaları .. Yani, mezardaki borular. 
Hava almıya. mahsus olan mahut ter. 

tibat .. Dernek ki bunlar yalnız o kat. 
!edilen muterizin dikkatini oelbetmek 

le kalma.mı§b, ayni zamanda kimbUir 
hllllgi müzevir onlnn oradan alarak 
bizden dnha çabuk bir yol tayyaderek 
hemence başpapasa getirmlŞti ! 

Artık, akar sular duruyordu. 

Osmnnm o zeki alnında bir endişe 
hattının çizildiğini gördUm. 

Başpapas müthiş bir adamdı, belli. 
K~larmı çatu... Gözlerini Uze.rimize 
devirdi: 

- Bir -de, bu boruları keşfederek 
hıristiyanların dikkatini celbcttiği i
çin, bir Giridliyi öldürmek cesaretini 
gösterdiniz değil mi? 

Fakat Osman, bir karar vermiş gi. 
bi, başını havaya dikti: 

- Öyle icap etti ... 
- :Nasıl öyle icap etti: 
- Hıristiyanın rueminin selameti i-

1çn ... 

Başpapas haykırdı: 

- Hala mı bu ağızları kullanıyor. 
swı? 

Osmamn namına bu sefer ben atıl. 
dım: 

- Bu çocuğun İsa olduğunu ahali. 
ye karşı demin kendiniz söylüyordu. 
nuz. .. ' 

Başpapas, bana bir "sus" işareti yap 
tıktan sonra, küçük delikanlıya dön
dü: 

- Ümit ederim ki, !sa olduğuna 1. 
nandığımı sanmıyorsun? ... 

- Vallahi, keyfiniz bilir. Fakat bu 
ilham, bu istihfaf, cezasız kalmıya
caktır. Ben de yapacağımı bilirim. 

Bir ok gibi yerinden fırladı. 

Pencereye doğru koş'tu. 

Kanatlan açtı. 

lçine sıçradı ... 

Demin, dağılması için emir alan hal 

km büyük bir kısmı, hala başpapas 
sarayının balkonu önündeydi. 

Pencere açılır açılmaz au·sesler, içe. 
riye, tıkacı çekilmiş bir çeşmeden bo. 
şnnır gibi boşandı: 

- Var ol aramıza kan~ ve bizi 
kurtaracak olan İsa ... Var ol, var ol. 

Osman, cliui kaldırdı. 

- Susun .. Söyliyeceklerim var. 

Sesi o kadar yüksek, öyle canlıydı 
ki,i kalabalığın haykırmalarını dindir. 
di. Yarabbi onda, kütlelere karşı ha. 
kim olmak kudreti ne büyüktü. İşte, 
biltün lialk, dört kulak kesilmiş, onun 

söyliyeceklerini dinliyordu. 
Osman, ba§papasa döndü: müste.1!

ziyane: 

- Ne bu~'Unıluyor? • dedi. - Bunla. 
ra itiraf edeyim mi? 

- ! ... 
-1tiraf edeyim mi? 
- Dur biraz, oğlum ... 
- Mesela diyeyim m iki, ben, Isa de 

ğılim. Sizi aldattım. Ben sahtekarım. 
Mezarın içindeki kadın, öldüri.ilmeden 
gömUlmüştü, cellB.d ve işkenceci rahi. 
be benim tarafımdan öldürülmüştür .. 
ilah. Hepsini söyliyeyim mi? .. 

Başpapaa: 

- Sakın, sakın ... '\ dedi • Zaten ben, 
senin bu yaptıklanna muarız değilim 
ki, oğlum ... Biz büyük papaslar da ek
riya, cemaatimiz. üzerinde müessir ol. 
mak için, bu gibi hilelere ba§V'Ururuı. 

Hnber, okuyucuları ıı.rasında bir 
fıkra mQsabake.st açmı~tır. G!lndert. 
lecek fıkraların kısa ve hiç olmazsa 
a.z lş!Ulml§ olması Ulzrmdır. 

Fıkralar, g!lnderenlerln imzalan 
ye.but mlliıtear adlarllo ne~redllccek 
ve her a1• o ay içinde Ç'lkacakların 
en iyilerinden be§lne muhtelif ve kıy. 
metli bedlycler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

Vaftiz 
Bulgar papazı kızının Türk genci:-: 

varmasına müsaade etmişti. Yalnız lıir 
şartla iki Türk gencini vaftiz edecekti. 

Kafasında kavak yeli gibi karasevda 
esen Türk genci de bu şarta muvafaht 

etmişti. Düğün gUnü papaz damat ola • 
lacak Türk gencini ağaç bir tekne için
de bol su ile : 

- TtJrktU Bulgar oldu, Türktü 
Bulgar oldu, ismi Ahmetti Angel ol • 
du. 

Diye dualar ederek güzelce yıkadık
tan sonra nikahlanm kıydı, aylar \'e 

yıllar geçti, Ahmet ve yahut Angel, ba. 
ba oklu. Bir kaç sene evvel başında e . 

sen sevda yelleri esmez oıdu. Paskalya 

perizinin devam ettiği günlerden bir 
gün muhterem kayın babasının ev;ne 
yemeğe davet etti: 

Papaz, hazırlanmış sofrada güzel •ı•: 

yağlı etten pişirilmiş yemekleri görün. 
ce: 

- Çocuklar bu ne kal ?. Perhizde o?
dufumuzu unuttunuz mu, diye sordu, 
damat: f 

- Ah muhterem pederciğim. mer.ı'c 
buyurmayın ben §imdi onları yağo;ız 

ederim, cliyerek birkaç sene evvel keh. 

disinin vaftiz edildiği ağaç tekneyi •ıı., 
ile doldurdu. elleri ile yakalaclığı ye • 
mek tenceresini su içinde gezdirerek: 

- Yağlı idi, yağsız oldu, yağlı idi, 
yağsız oldu. 

Diye söylenmekte devam ederken, 
şaşırıp aptallaşmı§ olan papaz: 

- Yahu ne yapıyorsun? Hiç yağ!ı 
yemek yağsız olur mu '! diye sorunca, 
senelerdenberi tahammül göstermi~ 
olan genç: . 

Ah muhterem peder C?lmıyacağını b!. 
lirsiniı: de ne diye beni müslüman iken 
gavur, Türk iken Bulgar etmeğe çah;

tınız? Ben Türk idim, gene de T:.ir • 
küm. 1smim Ahmetti gene de Alıme~ti: 
ve Ahmet kalacaktır, de,di. 

Ankara: GÖÇMEN 

... 
\ 

Bundan ne çıkar. Bllakis, bunları ya-
pabilmen senin pek yilkseli: kabiliyette 
odluğunu gösterir. &mi tebrik ede • 
rim. Halkımız Uzerinde son derece mü 
essir oldun. Bu tesirini sakın kaybet. 
me ... Bilakis arttır. 

Osman, istihfafla güldU: 
- Hah, şöyle, yola gel. 
Sonra, ahaliye döndü: 
- Dağıhmz, işinize gücUnüze gidi. 

niz. Müsterih olunuz, Türkler burnya 
gelemiyeceklerdir. 

Yine birtakım dualar, f:ayhalar, na. 
ralnr işitildi. Halk artık dağılıyordu. 

Başpapas: 

- Bu borulara rağmen senin Isa ol. 
duğuna iman edeceğim geliyor. Sen 
hakikaten ~lcslhsin, ı:ana pcresti1' edi 
yorum, ey Osman! - dedi. 

(Dcoom1 t•ar) 

l yikı binmemiş 
Adamın birinin merkebi kaybolmu1 

hem arar hem de ~kredermi§. ne içm 
şükrettiğini sormuşlar: 

- Merkebin üstünde bulunmadrğın:a 
§Ükrediyorum, ben de üstünde olsa idim 
beraber kaybolurdum, demış. 

Kenan Targıt 

Uşagın marifeti 
Bir dereceden düşme zengin u~ağma 

der ki: 

- Eve misafir gckliği vakit, ben sı
na emir ettikçe, biraz mübalağalı yeri • 
ne getirirsin .. M eseıa; sofrayı hazırla 

dedim mi, sen diyeceksin ki: - Hangi 
sofrayı, altın işlemelisini mi yoksa sc -
def oymalısını mı? 

Yahut bize terlikleri getir, dedim 
mi: sen hangilerini gümüş işlemclilcti 
mi ,yoksa ipeklilerimi, ders:n. 

Gün~n birinde eve bir misafir gelir, 
tabii patron uşağına der ki: 

- Bize terlikleri getir. 
O da sorar: 
- Hangileri, diye? .. 

Sıra başka şeylere geldikçe aynı SL!. 

aller ve ayni cevaplar olur. 

Biraz konu§tuktan sonra uşağına ôcr 
ki: • 

- Git babamı çağır. 

Uşak ta: 

- Hangi babanızı çağırayım?.. 

Patron kızarak sorar: 

- Bre terez, benim kaç babam var? 
- A bayım, der, s:zin de kaç tane 

sofra, terlik, gecelik ve saireniz var ? 

M.E. 
E'ir çare 

Bay Kadri. bir gün lokantada biftl"'.t 
ısmarlamr~ bir garsona .. İstediği önil • 
ne geldiği zaman Bay Kadri eti yemeğ' 
teşebbüs etmi~se de mübarek parçayı 
kesmekte bıçak gibi dilleri de izharı 
aciz edince cebinden mendilini çıkarıp 
ağlamaya başlar. 

Bu hali ı:ören garson derhal bu i;li 
mÜ§terisinin yanına kosmu~: 

- Neden ağlıyorsunuı: bayım? 'S:r 
yeriniz mi ağrıyor?. 

- Yok bir yerim ağrımıyor. Bu g~
tirdiğin biftek, bu halimi gör:ir de bi . 
raz yumuşar diye ağlıyorum!.. 

G. Kunter 

lşığı gören 
Yahudinin birinin hamile olan karı · I 

sının gece yarısı sancısı tutmuş. kom • j 
§U olan doktoru çağırmışlar. Küçük bir l 
idare lambası altında iş gören dokto. ~ 

- - ------ - . -
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Hızlı hızlı yürümeğe başladılar. Klı. 

çük bir kulübeden içeri girdikleri za -
man, otlar üzerinde g•Jçlükle ve hırıltı. 
larla nefes alan bir ihtiyar köpek gör • 
düler. Köpek, içeri yabancıların girdi -
ğini anlayınca, homurdaıur gibi oldu. 
davranıp ayağa kalkmak istedi, fakat 
muvaffak olamadı. 

Patrik sokuldu. okşadı: 
- Nasılsın bakayım, dedi, zavallı 

Tinker .. 
- Felç gelmiş .. Günlerdenberi kıpır. 

danamı yor. 
Vali köpeğe doğru dönüp 6eslendi: 
- Tinker .... Tinker ... 
Köpek oralı bile olmadı. Vali polis 

müfettişine döndü: 
- Mürre, dedi, sen çağır. 
Fakat köpek mUfettiş:n sesine de cc • 

vap vermedi. 
Vali: 
- Haydi. dedi, Cim, sıra sizin!. 
Cim köpeğin yanına yakla~tı. Ha!if 

bir sesle: 
- Tinkerl 
Dedi. Sanki köpek taş kesilmişti. kı· 

pırdanmıyordu 

Cim daha hızla. adeta yalvaran bi!' 
esle, ve köpek sanki anlayacakmı~ 

gibi: 
- Tinker, dedi, beni terketme !. 
Lakin, köpek cevap vermiyordu. Va. 

li, müfetti~e döndü: 
- Mürre, dedi, tevkif ediniz. Yal . 

nıı: clü~ünüyorum. Evet geriye Albani
ye mi götürel:rn., Nevyorka mı ? 

Cim, eğilmiş köpeğe- bakıyordu. Biı • 
den bire cözlefınden yaşlar b6şah.dı ve: 

- Zavallı, dedi, öl<ıü ! .. Öldü! .. 
Ve eli ile köpeğin kaskatı }tesilmi_ş 

vücudunu okşamağa başladı. 
Lakin Cimin elinin teması ile, bu ta. 

nıdık ve çoktan unutulmuş temas ile 
Tinker, birdenbire doğruldu, son bir 
gayretle, kendisini ok§ıyan eli, di? 
çökm:i~ olan efendisinin yUzünü, gözi.i
nü, yaladı ve sonra. yıldırımla vurul • 
muş gibi, ani bir hareketle dü;tü. b:i 

sefer, sah:den öldü. 

Kulübenin içinde. beş ki§i, susuyor • 
!ardı. 

Cim hala <liz çökmüş. ağlıyordu. Ni. 
hayet doğruldu. Bemheyaz olmu~ yü • 
ziyle valiye baktı. Vali, teessürün~ 
g:içlükle zaptederek : 

- Bleyk, dedi, "onun,, sözü bana ka. 
fi geldi. 

Hep beraber çıktılar. Vali, Cimin 

- Lambayı yaklaıtır, ç~uk doğu • 
yor 1. • 

Yahudi doğan çocufun kız olduğu • 
nu görünce titriyeı ek lambayı çekmiş, 
doktor: , 

- Ne yapıyorsun, Salamon, bir tane 
daha var? Yaklaştır şu l!mbayı ! .. 

İkinci doğanın da kız olduğunu gö -
ren Yahhudide şafak atmış, homurdana
rak geriye çekilirken~ doktor: 

- Salamon müjde, bir daha! .. Bir 
daha!.. deyince eli ayağı buz kesilen 
Yahudi püf deyince lambayı söndüre • 
rek: 

- E kuzum doktor, demi~. ışığı yo • 
ren yeliyorum .. Igığı yoren yeliyor. 

Vehbi Tek 
Hani boynuzların 

Bir adamın aptalca bir karısı varmt~. 
• Herif dışarıya gidecek olur, karıya 

der ki: 

- Ben gelinciye kadar sakın bir t-i

rafa çıkma, namusunla evde otur. Eğn 
çıkacak, uygunsuz hallerde bulunacak 
olursan başımda boynuzlar peyda olur. 

Herif gider g;tmez ltarı sürtüklükle 

kocasının korktu~u işleri işlemeğe ba~ 

!ar. 
Herif gelir, karı bunun en evvel bcı. 

şına bakıp boynuz filan görmeyince: 

- Seni gidi yalancı seni. han:ya 
boynuzların? Demiş .. 

lbrahim KORA 

koluna girmiş, yürüyor ve ona samımi 
bir eda ile: 

- Cim, diyordu. olur adam değilsin 1 
Senlnle neler görü§mek isterdim. La -
kin şimdi ması değil. Daha mühim iı. 
ler var. Bence İlka için yapılacak en iyi 
şey. herhangi bir sebeple, daha doğru. 
ıu, bir cinayet vaki olmadığını söyliye
rek affetmektir. Bu suretle ıiz de hrr 
t:.irlü yorgunluktan binbir suaklen. gıı. 
zctelerin neşriyatından kurtulmuş olur 
sun uz. 

Cim ''Bu kadar saadet ümit etmi
yorum., der gibi içini çekti. Vali sor • 
du: 

- İstediğiniz de ı:aten bu değil mi? 
- Tabii bu. Eğer böyle bir şey olur. 

sa ebediyen minnettarınız kalırım. 

- Hem böylece tamamen de serbest 
kalmıl olursunuz? 

- Serbest mi?. 

- Evet. Tamamen serbest. Hata e. 
ğer bu size bir ders olmadı ise, bir da -
ha da evlenebilirsiniz. 

- Lakin buna imkan yok .. İki ev!i 
olurum . 

- Hayır, zira lika sizin karıntı de. 
~ 

ğil. • 
Cim tamamen Ja~ırmııtı: 
- -Nasıl olur? 

- Tahkikat esna-sın.da. İlklnın ma • 
zisini meydana çıkardık. 1Ika, vaktiyle 
Varşovada cvlenmİ§tİ. Sonra kocasın -
dan ayrılmadan ve muvafakatini alma -
dan buraya geldi. Burada sizi kafese 
koydu ve sizinle de evlendi. Bu itibar • 
la, evvelce eski kocasından t:ıl~ kıl,ra~ı 
ile ayrılmadan ev1c.r-li~i için, kanunc':l 
~izinle olan izdivacı h;.ikümsüzdür. 

Cim hayretler içinde idi. Kekeliyor • 
du: 

- Demek.... Bütün zahmetlerim ... 
Yorgunluklanm .. 

Vali gülüyordu, Şarlota iıaret e-Oe
rek: 

- Lakin, dedi, bu genç kız hiç te o
na benzemiyor. size saadetler temenni 
ederim • 

Cim büsbütün aptallaştı. Vali devam 
etti: 

- Hayır, demeyiniz: .. Benim de göı:. 
lerim var .. Hem ded'm ya, Cim Blerk 
artık mevcut değil .. Mister Karter, si • 
.ze, saadetler temenni etmeme müsaade 
ediniz ve merhum ır.;J~terek dostumuz 
Cim Blcy'in hatırası namına, bu get~ 
öğrendiklerimi kimseye söylem!yece -
ğime emin olunuz. 

Cim Bleyl:, yeni hüviyetini, Karter 
ismini duyunca, garip bir tedai ile ona 
yapmış oltluğu ve henJ.z tahakkuk ettir 
mediği ~aad aklına geldi: 

- Lakin, dedi, Kartere kızkarde~i 
ile yeğenini bulacağımı vadetmiŞ ve o::ı. 
lara ... 

Vali sabırsızlıkla sözünü kesti: 
- O ... de.di, evvela evleniniz, bu kr

zın ne kaaar heyecan ve istırap çekti • 
ğini unutuyor musunuz. sonra vadinizi 
yerine getirirs:niz. 

Köşkün demir parmaklıklı kapısına 

gelmiilerdi. Valinin otomobili, evvel • 
ce verilen talimat mucibince, kapıda 

bekliyordu. Vali sordu : 
- Sizi nereye bırakalım. 
Cim bir an düıündü : 

- Size, dedi, iyi seyahatler tcmen • 
ni ~erim. Madem ki burada, mUıtcrck 
bir dostun köşlfündcyiz, ben ona bu 
gece misafir olmak niyetindeyim. 

Vali samimiyetle elini sıktı. Şarlctu 
bir kenara çekti, kulağına' 'bir ıeyler 

fısıldadı, genç kıı:ın, otomobilin fener
lerinin ziyası altında kızardığı görül • 
dil. Yanak'larını okşadı. sonra polis m:ı 
fettişi ile otr.-ııobiline bindi. 

Demir parmaklijt.ların önünde, Cim 
ile Şarlot owmobilin ı;rkhmnın kaybol .. 
masını beklediler. 

Ve sonra. biribirlerinin 
dilştüler. 

- BİTTi -

kollarır.a 

• 
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Necip Fa~ılın görüşile 
Abdülhak H8rnidl 
Şairin Zonguldak Halkevinde verdiği rriühim 
konferansın ikinci kısmını da neş.rediyoruz 

H Aıı.ılTTE eserlne kuvvetle, hatil 
daha yüksekten rctakat etm~ bir 
taraf da §ahsıydı. Diyebilirim ki 

onun §ah.sına ve hwıwıt Alemine eserinden 
!a:Jıı hayrandım. Onu, 1028 aeı!eainde tanı
dım. Beni mU§terck bir dost, salim zevk ve 
anlayış sahibi, münekkit Abdülhak Şinasi o-

çekip çekmediğini ona ~ordum. Bir iki saniye 
cevap vermedi. Cözlerlnl, görUnmez blr nok 
taya dikti. Çenesindeki eli, ağır ağır dizine 
dUııtü. Beni, vereceği cevabın ehemnılyetlnt' 
davet eden bir hazırlık yaptı~ belliydi. Şöyle 

bcnl de, benden sonra gelecekleri de göme 
cektir. Öyle sanıyorduuı ki hayatını sigorta 
altına alan bir btlyUnun terkibine ermlotlr. 
Fakat kendisi, artık öl~ceğine inanmışt!. 

Arada bir, taaavvuftan ve yüksek marifete 
erenlerden bahsettiğimiz zaman: dedi: · 

nıı takdim etU. Umumı harp senelerinde, 13-
14 yaşlarında bir Bahriye mektebi talebe6iy 
ken bir gün Tokalllyanın önUnde ona rutgel 
mi§ ve kendisine askeri ael!m.larm en hllr 
metılsinl vermlıtlm. HAmlt bana, ne ince ve 
zarlt mukabele etml§ ve ben de nekadar he 
yecanlanmı§tım • 

1929 senesine kadar onunla bUUin temasım 
bu kadardı. KUçUk!Uğümde, 12 yaşımla ıs 
yaşım arasında, beni raklpıdz bir mikyasta 
dolduran, bazı mııırnları bir (Obscsston) ha 
llnde beynimi oyan HAmld, o başka. .. 

Meclliı ve hususiyetine girer girmez. kıu 
§ımda dünyanın en zarif insanını buldum 
Giyiminde harikulAde bir zevk \"e şahalyet 
vardı.Jestler!, hareketleri, eplz bir '°yluluk, 
olgunluk merkezinden idare ediliyordu • 

Bir mAbet çehresi glbl muhteşem alnı, iıı 

Uzamla taranmış. dalma genç ve nlzamperest 
saçlan, yorgun ve mahrem gözleri şek ve 
§Uphec!en birer kıvrıhı ıekllnde kaştan, mU 
teazzım butnu, mUstehzl ağzı, narln gövdesi, 
mevzun ve asil bacaktan. potinlerini zara!e 
tine rAmeden ince, uzun ayaklartJe o ne gilz.!I 
bir inaandı. 
Tabım kf havasını çok zahmetle bulur 1e 

elaıer:lya muhJUnl yadırgardı, onun meclisin 
de her lUrlll samlmt tezahürlerine lzln vere 
bilecek mane\1 bir konfor bul!D'.tştu Huzu 
runda ileri geri, srrbcstçe blltUn' tıklr ve he 
yccanlanma yol veriyordum. Bu halim onuo 
çok hoşuna gidiyordu. Ben söylerken dlkkıı.t 
le dlnledfAlnJ seziyordum. Bazali bir takım 
inaa.nları ve hl!.dlselert karlkaturıeotlrdlğ"lm 
bir takım a!orlzmalar yaptlğtm zaman kah 
kahalnrla f;'Ulcr ve belki beni tudlk ederdi. 
Fakat umumiyetle ne dUJUndDğUnU anlamak 
mUmkUn olamazdı. öz benliğini a.ııla meyda 
na çıkarmaz, onu kendisine saklar, l!n ecv 
dlğl insandan bile kıskanırdı. 

En bllyUlc meııt'lelerl ha.zan tek bir veclzt' 
~o ta.vırla halleder, hiçbir atıtem Jrunnaz, 
umumiyetle fikri pozisyonlardan ziyade ruhi 
(Alutudc)lcr takmırdı. Ona defalarla kendi 
ııJnln anla,,ıtmıunıı, izah edilmem.il bir sanat 
l ıAr olduğunu söylemi!!Um. Onu ancak yeni 
nesil izah edebllccekU. Yeni neslller, istika 
metlerini ve dUnyalarmı tayin için, Hlınldl 
izaha, dolaymUe tarih -<Crlterlum)Jarmı te!f 
se borçluydular. 

Anlft!'ılamamış olduğU hakkındaki biricik 
(Argumcntınım, ona yap!§tml&n (OAhll il• 

~) yattaaıydı. (DUıll azam) da ne demek 
Ur? Bir aey, bir eaer, bir §8,hıs, bir htdlse 
izah edlllr, Uzerlnde fikir imal edilir. Yüksek, 
bUyUk, derfn, uıu. yUce gibi kelimeler, içinden 
fnclsl dü~muı istiridye kabuklarından farksız 
§t'ylcrillr. Bunlar bir tahlil \"e teşhise bağh 

olmadıkça, kendi kenrtllerlne hiç hir şey ifa 

de etmezler. Anrak tembel ve A.clz mizaçla 
rm bir Mdlııeyl izahta kullandıkları hileli 
kalkanlar olurlar ve umumiyetle, aşağı ve 
yardakçı Up edebiyatına unsur vazUcslnl 
sHrUrler. 

HAmld bu aforl~ınaıarı zevkle dinler Vt' 
(DUıl! azamı lAkabından, benden fazla mu 
leesslr glSrUnUrdU. Elinin ayıuımı tavana de~ 
TU Çe\i rlp: 

- Sorınr:ı, sormal derdi 
Anlıı!Jılmamı~ olmak bahsine gelince, fil 

baklkn anıa,ıımadığrna kaniydi. Nıt<?klm son 
manzumcleı1nden birinde: 

Ben eminim ki deni huırda 
1·a-ıdığım tıl'.) ler anl8.§ılmıyarak. 

Demedi mi? 
Her nedense bilmem. benim kendisini bc

ğenmedlğlml za.nncderrtl. İkide birde, söz 
ha.na intikal ettiği zaman, dostlarına tltre>t 
parmnklarilc beni gösterip: 

- O, beni beğenmez. .• 
Derdi. Bir gün çok g1lzel bir ''esile do~du, 

HA.midin öz benliğinden bir ses koparmak 
fırsatını buldum. Gene beni göıterlp: 

- O. benl \:ğcnmcz .• 
Dedikten sonra. birdenbire UA.ve etti: 
- Beni beğenmemek. kendisini beğenml' 

mek demektir. 
Ş6}1e bir mukabeleden kendimi alanıadım: 
- Demek bende, kcndlırlnl de be~ennııyen 

bir lk!ncl (Ben) ,·ar. 
Haklı haksız. bu mukabelem bir kUstah 

Iıktr. Ha)Tıın olduğum insanı, nekııdar beğer 
<11ğ"lml söylcmeğe \esile çıkmı~ken, ona, lnsıı 
nm kendisini bcğenmemeııl !Azım geldiğini 
ihtar dereceslnrte bir mukabeleyl,keza.beğen 
medlm. 

Fakat endişem. HA.midin hoşuna gltml~ 
olacak ki: 

- H.,~:ı ! dl'dl \ 'C ı;ust.u. 

H .U.11T'te çok merak clUA'fm şeyler 
den biri de onun, gençliğinde. Av 
rupalı tabirince bir (Crisc - tnt~I 

lecluell tir fikir buhranı çekip çekmemiş ol 
duğuydtL Bu (Crlae - lntellectuel) hence çol{ 
mUhlmdl, 

Çemlyetlmlzdcn. aileml.7.den. nıel<tep \·e 

- Ah, irşada muhtactın, troada '1ıuhtacım. 
Yok mu beni ll'§at edceek biri.-

Diyordu. Bu bahisler, en ala.kadar olrtuğu 
§eylerdi. Orada, öHlm, Allah, düı:ıya, beka ve 
fena davaııı ısureta bir hal şekline varmış 

- Bundan c;:ok evvel, elli, altmış aene ev• 
\'el, Rlzede bulunan karde§lmln yanındaydım. 

tıte o zaman, dediğin buhrana dU,tum. Bu 
öyle ıılddetıı blr buhrandı ki aklımı kaybede 
cek hale geldim. Rlzenin dağlarına çıktım. 
Bı:ynlm meıeıe doluydu. Her §eyin ulmı kur 
calıyor, hiçbir ıeyl halledemlyordum. Artık. 
şehre dönemez, normal bayata katılamaz ol 
muştum. Nihayet AkJbetlmden ürktüm ve 
ııehre döndlhn. 

·görUnl.ıyoı;du. Fakat bu halle gtlvenendyor, 
"Hakikat sa.kın Olllarda oımaam,. diye de. 
gözUnU, o E'llrarlı Alemin cazlbc1ıindeıı.ı kurta 
ramıy::ırdu. 

Bu alSzlerden sonra "Adam ıen de .• ., der 
gibi, elinin çok hususi bir bareketlle hulA.la 
ettl: 

- Ka.Jabalık nereden gidiyorsa o tarata 
l§Urak etmcğe karar \'erdim. Ekseriyete uy 
ıpayı en hayırlı hareket bildim. 

Bu ınıaaı göateriyor k1 AbdUlha~ HA.mit! 
de, bir çok bUyUk tııozotıar ve sanatkArlar 
gibi, nefsine ulv1 \"e mecburi mücadeleyi 
tekil! edebllmi§tlr: 

(\'ar) I& ()·ok ) tçlndeylm UA.hl ! 
((artar beni ııcn bU ın-ü-ndan. 
Fakat onlar gibi, sonuna. kadar bu kavga 

nm lı;lnde yofurutmamış, taht~ııuurunun 
hamlelerini kan~llze edememiş, hudutlarını 
zorlayıp kıraınamı~. çabucak Urkmüı ve ba 
cını d!lndUren zirvenin eteklerinde yaşamaya 
razı olmu§tur. 

· Ferdlyetıertmlz.ln yeraltmda pişen bir !o 
bum gibi, kendi Aleınlerlnd• ne esrarlı b\r 

kaynayı§ı \'ardır. 
AbdUlbak Hturıid de, ıuze dağlarında ver 

dlği ekbcr cihattan rlcatıe dönme!4?ydl, biraı 
evvel kaydettiğimiz eksikliği tamamlamış 
olacaktı .. o takdirde, ıatıkamet değiştiren 
Türk cemiyetinin, sanatte ilk temelt&§ı olur 
du. • 

H A'Mtt?• yapbğr nUkteler bakımmda.n 
da eol!lzdl. Heran, her •esile ve 
her mUnasebeUe, kata..sı. ııon derece 

endamlı bir nUkte tabederdl. Bir gün evlndı?, 
franaızca (Snob) kelimesinin llsanımızdakt 

mukabili nedir diye konuşuyorduk. (Snob) 
kelimesi blrıı.z CmQlasalllt) ve biraz (zUrpe) 
manasınadır. O sırada, aramızdan blriııl, ga 
rlp Adetleri ve halleri olan birisi, dıoanya 

çıktı. Bu arkada~. kelimenin manuı Uzerin 
deki mUnakaşada en çok ııöz ııöyleyendl. o 
dl§arı c;:ıkar çıkmaz, Hlmldln gözlerinde kes 
kin bir istihza. §Uleal yandı: 

- Şimdi kapıyı açıp ( Snob) l§te benim der 
se manası nedir anlarsınız!. 

HA.midin nUktelerl, daha ziyade kelime ve 
ka.ttye oyunlarına dayanır~ı .Bir gUn Serkl
doryanda, ziyaretine gttmlııtlm. Yunanlstana 
bir seyahat yapmayı dll§ÜDUyor, fakat aıh 
haUne güvenemiyordu: 

- canım efendim. kalbinizi Allaha rapte 
diniz, yeter! dedim. 

Cl'lvap ver:ll: 
- O beni kendlıılne kalbetmesln de .. 
İçe içe bıktığı et suyunıı, ıttauyuı der, ba 

zı gUJllnç lntanl"rı ıMevl!nal diye çağırır, 
blrı;ok ıeylerl. ayni kafiyeden. fakat zıt ma 
nıı.tı kelimelerle ifadeye bayılırdı. 
Beyoğlunda bir; aparlıman tutmÜştum. Bir 

ı:iln llA.mlddcn J(ltfen apa.tımanıma gelme~• 
için l8tırhıı:nd:ı hulundum. Evime gelmek ı'P 
rcflni bahşetti. O gün, Htmldl gonnek ıstı 
Yen !}azı ahbablarımı da çağırmıştım. Bir 
kôşcdo, arkadaşımın hemşiresi, 'l;'en-: ve gC 
z~ı bir hanım oturuyordu. HA.mld herkeııln 

lhtıranıları ıtra11ında koltuğuna oturdu. Gen<' 
'kız bilyUk bir ha,Tantıkla, ııeksE"n beşindeki 
bu ~UZt'l erkek numunesine bakıyordu. HA 
nıld, rlns bir kUhl'ylA.n lhttşıı.mııe bıı.11ını ôna 
ı:c\'lrdl. DaM ıvt glSrl'hllmek için tek gözlll 
~Unll taktı \'e tarif t'dllemez bir tavır güzel 
liğl vo erkek mizacı lc;:lnde. genç kıza. !'Ordıı· 

_ Kızım, 65 ıırne cvel neredeydiniz'! 
HAmlrte dair. birçok nl\kte. bir çok şey 

hatırlıyorum. Hunlann çoğu, onun yakm 
mahremiyetine alt olduğu için ıı.nlat&mıyaca 
~m. Yazık ki en ızilzell!!rl, onun tipini ıtadl' 
de en kuwetıllcrl de onlar ... ! 

S ON günlerinde adamakıllı c;ökmll~ 
tü. Artık isyan bıı.yraklarını çekmiş 
kati istirahate c;:cktlmek kararını 

vermiş olan UZ\'iyetlne kı7.ryor, 'WövUyor, ıııı:v 
ıcmerllğlnl bırakmıyordu. Bir ıigara lc;se ök 
sürUlilcr içinde bunalıyor ve boyUna: 

- Allah bel!Bmı versin! diye tekrarlıyor 
dıı . 

Bir gün, Scrkl Doryandan çıkarken lki sa 
fa ayrılrp cnu seyreden halka dikkatim c;:ek 
tim ve dedim ki: 

- Efendim, bakın halk size nasıl bakıyor., 
- Ne diye bakıyor? 
- nu kadar manaaız lnaaıı arumda bu 

ne ~,.lz, ne muhle~em insan diye bakıyor. 
_ Hllyrr. bu k11dar sal!' arasında bu cenaıt' 

nedir diye bakıyor. 

Bir sohbetimizde ona: f -1 
1 - Allaha inanını 
Dediğim zaman aaablyeUe mı)kabele etU: 
- Ona inanıyorum, tamamlle :inanıyorum. 

Fa.kat kendime inanamıyorum. l~dlme inan 
maya muhtacım. * 

N E bUylllc. ne tqgııı bir hayat l§tlya 
ıu taşı~du. Var olmanın şevk ve 
ne~eslnL o insan kadar duymuş <>-

lan var mıdır: bDmem ! ? , 
Hayatı, ba§tan bıı.ea fizik zevklerin deat& 

nıydı. Be;ı hassasımn butun iştlha kabiliyeti 
le yaşamı§tı. Fizik varlığından vazgeçebilme 
sine lmkô.n yoktu. Mücerret bir mefhum olan 
ruhup, şekliden münezzeh mevcudJyetlnl 

ha.zmedemlyordı.:. CözUyle görmediği mev
cudu anlamıyordu. Bir gün dedi ki: 

- Ruhu ne yapayım? Bedenim ona refa 
kat edemedikten sonra!._ 

Hakkiyle o kadar :memnun, o kadar mağ 
rur olduğu bedeni, artık hiç bir tamir kabul 
etmez hale gelmişti. Midesi hazmıdan, göz 
lerf rüyetten, ciğerleri tenet!Usten durmuş 

tu. Yalnız rakkas gtl:ıl muntazam aia.n, çocuk 
gibi çal!k, bir kalbi ''ardı. Uykuları tamamıv 
le kac;:mıştı. IComodininJn mermeri, bir sUrU 
mUnevvlm ll~c;:la ddluydu. Uykusuzluğwıu o 

• kadar bUytltmü§, o kadar meııele yapml§tı ki 
artık doktorlar onu dinleyemez olmuılardı. 
Yalnız biz din it yor ve tcscm için· n~er söy• 

. !emiyorduk. Her gördüğU insana. ne smıf ve 
kabiliyetten olursa olaun, uykunun çaresini 
11ordufu halde, verilen cevaplardan hiçbirini 
beğenmiyordu. 

- Herşey boş, hcrşey boJ .. Artık bitti! 
Diyordu. 
Buna ra~men g1lnUn birçok saatlerini, başı 

ı;öğsUnde, uyuklayarak geçiriyor, birden uya 
nıyor: 

- Ah bu t;UndUz dalışları.. Geceleyin ne 
yapacağım diye içini çekiyordu . 

Yarabbi! her halliyle, öfkesi. ihtirası, yaşa 
mak azmi, lezzetlerini kaybetmemek lradesl 
le, ne genç tnaandL , 

Z ANNUtCA mUthlJ bir şUphesl var 
dr. Acıı.ba öldUğü zaman, cemiyeti 
ona, kıymetlerile mUtenMlp bir te 

z&hUr yapa<'ak mı? Asla izhar etmediği t,u 
şüpheyi fundan anlardık: ?rlUhim insanlar 
dan blrl öldUğU zaman, cenaze tatsil&.trnı 

uzun uzun ııorar, kaç kl~I vardı, kimlerdi . 
samimi olabilmişler miydi? güzel oldu mu? 
anlamak isterdi. Biz kendisine şöyle sUzel 
!Xiyle fevkal!de oldu diye temin ederken o 
batının bir nakşmı seyreder ,.e blrdenhlre 
$Inl t;eren, gayet hususi ve sinısl bir ccht-
le: 

-Yaaa! derdi. 
Elli bin itişinin elleri UslUdc ı;idecc~nl 

c\'\ elden görmemt~tl. 

O NU aon de!a olarak JUm&.'1 c;:lfUlğla 
• do GördUm. RaJıdevumuz vardı 

B~ni epey zamandır t;örcmedlğin 
den ,11t&yct etli. Beni Berki Doryana aza 
yapmıştı. Arlık ondan hiç ayrılmıyacağımıı. 
klUbo onun lc;ln geleceğime ııöz \'eriyordum 
Açılt havartıı. yUzUne bol bir ışık dolmuştJ 
nu Ç<'hreyt l!k defa olarak, bitmiş, kııymı~ 
ölllme teslim olmuı:ı buldum. 

Ve nihayet bir sabah yıldırım bibi yatak 
odama l;'lren bir a'kadqım: 

- Httmld öldU .•• 
Dediği zaman. bir mUddct çarpılmış. yerim 

den kalkamadım. 
Nlhııyct evtM bir mahşer .. Giren çıkan. atı: 

ıııyan.. Kend!M gibi tnce, endamlı tabut. 
Bir genç 'kızın, HAmldln tabutuna dalı;-ın 

dalgın bakarak ~6yledlğl bir s6zU unutamn•a 
cıı.ğtm• 

- ~!llııll de hlr delikanlıya benziyor. ı 

H AM!DtN ne olduğunu. k!!ndl zavt 
yemden anlattım. Buna hislerimi 1 
\·e ha.tıralanmı da kattım. Artık 

sözUmU billrlyonım . 

Biz. hepimiz. usta._ çırak, heveskO.r, yarı 

mızdan fazlamızı ona. borçluyuz. 
Onun ölümü gUnümUzUn nesli için en mü 

hlm tarihtir. Artık ne.sllmiz kurmaya mecbur 
olduğU bUyU~ mlm&rlnln başlangıcı olarak 
onun 61Um tarihini alabilir. 

Abduthak H&.mldln ISlUmUnde, genç n"ali 
böyle bir davaya çağıran bir mana ve ihtar 
aramalıyız. Sadece ö!UmU ltf', böyle bir hare 
)\ete iklim hazırlayan ve tarih ,·eren bir 61• 

natkttr. kim ve ne olduğunu bir kere daha 
ifade ediyor demektir. • 

Onıın ruhuna. beraberce lnıındı~mız Allıı.h 
tan ra m"t vr nıır di'erlm. 

kitAplannuzdnn. l'lr (emrivaki) halinde al 
ılığımız hıı.zrrlôp hlr Jd\inatıa he!!apla§lllamız 
demek olan (Crlse - lntellectueıı. cins, zeki\ 
tarın ita.deridir. Bir ı;un böyle bir buhran 

Fasııaıın: illümll ,dUşünUyordu. OnlJ.ll htlA. 
ölüm ka!'flsmHakl bu genç ve dinç isyanı ~ 
nl hayrettt n hayrete sUrüklUyordu. ôlebllE" 
re.;!ı'in" l<at'lyycn inanmıyordum. Oğlu ya§m 
da.ki Fikrctten tutun, Na.zıt, Cenab, Haşim, 
Akife kadar bir çok nesil ve kademt'lerl tP 
kcr tf'ker gömmüş \'e başlarmda : 

- Sıra bendeydi. sizde deı'tfl d! 

Dememiş miydi? öyle sanıyordum ki o. 

"Necib FaZ1l Kısa1ôi.rck 
TASliİH - ~erip Fazılın \'erdiği bıı tarihi 

konr"'rıınsın fikirler kısmını tcşkll eden ve 
24 hg .. ı-- ... • .. ..ıı,•ı sayımızda çıkan parçııda 

.· 

I 
I 
I 

Tabii İpekten iki yazlık kostüm.. Solda İpekle brodeli bir tayyör, saida kient 
ren~i tüıuordan• bir tayyör .. 

Ayakların güz911iğini 
nasıl korumah ? 

Bir gezintiden 

sonra ayakların,z 

mu? 

yahut yürüyüşt'!n 

geceleyin sızlıyor 

Eve döndüğün:iz zaman ayak bilek • 

lerini "Şişmi§ olduğunu görür, ayakla.. 
rınızn yorgun ve ağnlarla sızladığı:ıı, 

iskarpinlerinizin de darlaştıklarınr his • 

sederseniz ne yapmalısınız? • 

ki leğen alarak bunları yere koyun. 

Birisini sıcak, ötekini de soğuk su ile 

doldurunuz. Ayaklarınızı evvela sıcak, 

sonra da soğuk suya daldmnız. Bunu 

C'n iki defa tekrar ettikten sonra ayak-

' 

Mr takım terUp hataları olmuştur. l\.IE"zkt'lr 
kısımda, 2 inci ı;U~unda 14 Uncu satırın son 
ltellnıesl (lmllanıılım) değil (kullanmıyaıım) 

olacaktır . 
2 ln::I aütund:ı 34 Uncü satır (karı§ık yaı:ıa 

mış) degıı (b:>.rı~nk yaşamış) olacalttır. 

3 UtıcU 111ltunda 47 inci satırın t on kelime ı 
al (&"~) dl'All (sıjt ) olaraktır. 

4 Unctl biltunda sondan 9 uncu satır 

iman 'luls \'e .umldc) değil(ma.vcral iştiyak 
,.e Umldel olacaktır. Daha bazı ufak tefek 
ynnlı-,lar dn \'arsa da karıneyle anlaşılabl•e 
ccl< <'instcnı:llr. 

celt clnslrndır. Bu konferansa !Ayık cıldustu 
ehcmınlyctl verenlerin, bu yanlıştan höyleco 
düzelttikten sonra okumalarını rka ederiz. 

larınızı parmak uçlarından ba§lıyar3k 

yukarıya doğru gitmek suretiyle ovu • 

ııuz. Bu masaj ayak damarlarınız.da tr _ 

kanıp kalmış olan kanları tekrar kalbe 
gönderecektir. 

Bir havluyu çok soğuk suy adaldırıp 
sıktıktan sonra münavebe ile ayakları. 

nıza sarınız. Sonra ayakları kurulayın, 
talk pudrası serpi~tirin. 

Sonra da sırt üstü yatarak istiraht 

edin. Böyle yatarken ayaklarınız bir 
yastık üstüne mümkünse daha }~:iks-:k 

bir yere koyun. On beş dakika sonra 
1 m m~nasiyle normal halinizi almış ol
duğunuzu hissedeceksin:z. 

Parmaklannızın arası terlidir ve va· 
ra yapıyorsa aralarına azıcık temiz yün 

koyun. Koyun yünü teri ve rutubeti çc • 

ker. 

Ayaklarınızda nasıl çıkmasını isti • 

Ayaklarınızda nasır çıkmasını iste • 

miyorsanız, akşamları yıkadıktan son -

ra nasırlanması ihtimali olan yerlere 

ince bire rdilim limon koyunuz. Li • 

mon nasırları da yumuşatır. 

Ayaklarda kıvnhp ete batan tırnak 

deri pek umumidir. Ay:ığı ılık suda iyi. 
c: yumu;.attıl:tan sonra batan kıvrık 

tırnağı temiz b'r makasla yavaşça kc -

scrsiniz ve kcı;ilcn yere kolonyaya ba -
tırılm•ş paır.uk korsunuz. 

• Ayak tırnaklarınızı hiç bir vakit el 
tırnakları gibi yuvarlak \>esmeriniz. 

Bunları ayağa zaviyei kaime :şkil ede. 

cck biçimde kesiniz. 

Sımsıkı.u cu s:vri dar iskarpinler ka
c1ın ayağını mahveder, güzelnğini bo • 

zar. Dar iskarpinin ucu bilhassa ba~ 

parmakların üstün:i tazyik ederek bun. 

lan kiıçük parmağa doğru iter. Bu yüz. 

den ıstırap çekiyorsanız bir müddet için 

=s:mrpinlerinizin en genişini kullanınu:. 
Ayaklerınızı sıcak ve içine asidborik 

atılmış suda sık sık banyo yapınız . 

Eğer ayağınızda ayakkabı vurguru 

olursa bunu hemen kolonya suyu ile 

temizleyiniz. kalkmş derileri temiz hir 
makasla kesin ve yarayı üstüne biraz 

dcrmatol cl:crek sarç:ı ile sarınız. 
G{izel'ik i10KTORU 

Fv " adın• kösest 
Fareierden nası l kurhı1p18h ? 

Farclcredcn kurtulmak için çıktık • 

tarı deliğe ~eya deliklere nane yağı ilji • 
ne batırılmış birer bez parçası koyu -

nuz . .Fareler nane kokusundan dehşetli 

korkarlar ve hatta yuvalarmı bile bşra • 

kıp kaçarlar. 

Çiçekleri mubaraza etmek için 
Vazodaki suya bir asprin koyun, çi.. 

çekleri yeniden canlanıncıyi\ kadar için

de bırakın, geceleri serin bir yere ko. 

yun. Daha müessir olan diğer bir usul 
daha vardır: Hafifçe sabunlu bir su 

yapın ve çiçekleri içine koyun: Her sa· 

bah çlçekleri çıkarın, on dakika müd -

det!e taze bir suyun !çine daldırın, sonra 

onları tekrar s~bunlu suya koyun; bu su 

ancak üç günde bir değişeb!Iir, 



litalya bitaraf 
olmadığını bildiriyo 

(Bu.§ tarafa 1 incide) ' 
(komünist enternasyonal reisi) Tho. 
rez'e (Fransız komUnist partisi umu. 
mı katibi) bir telgra! çekerek sendika 
ve sosl:alist enternasyonellerinin gele
cek toplantısında İspanyol cumhuri
yetçilerine yardım edılmesini istemi§. 
tir. Bu teklüler §Unlardır: 

1 - Uç enternasyonal, mil§tereken 
faşist olmıyan memleketlerin hUkiı. 

met ve parlamentolarına müracaat c. 
derek İspanyada bulunan İtalyan ve 
Alman kuvvetlerinin derhal geri çe. 
kilmesi, İspanya cumhuriyeti sahille. 
rine konulmuş olan ablukanın kaldı

nlması ve İspanyanın mcsru bUkume
tlnin biltün beynelmilel haklarının ta. 
nmm.ası için Sovyetler Birliğinin·müş 
terek tedbirler alınmasını istediğini 

bildireceklerdir. 

2 -1Jç enternasyonal, Milletler Ce. 
ıniyetinden faşist mütearrızla.rma 
karşı zecri tedbirler alınmasını istiye. 
ceklerdir. 

3 - Bütün memleketlerdeki işçi sı. 
nJflan da bu taleblerin tatbik edilme. 
si için ellerinden geleni yapacaklardır. 

Bir itiraf 
Roma, 27 (A. A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
Popolo d'İtalia gazçtesl, bizzat Mu· 

soliniye atfedilen başmakalesinde 

buhranın ancak Frankonun zaf crile 
halledileceğini bildiriyor ve ilave edi
yor: 

''İki medeniyet tipini ve dUnyanm 
iki zihniyetini karşı karşıya koyan bu 
mücadelede fnBist İtalya bitaraf kal. 
mamıştır. Zafer ona ait olacaktır.,, 

Hitlere göre 
\Vurtemberg, 27 (A.A.) - Hit

,er burada yüzbin nümayişçinin Ö· 

nünde büyük bir nutuk söylemi§tir. 
Hitlcr evvela Almanyanm eko

nomi siyasetinden bahsederek bu si
yasetin Almanyanm harice karşı 
tam ekonomik istiklalinin teminini 
istihdaf eylediğini ve bunun beynel· 
milel teşriki mesaiden Almanyanm 
çekildiği demek olmadığım söyle
miştir. 

Müteakiben 'Almanyanm h"erkes 
le iyi münasebat idame eylemeğe ve 
herkesle sulh içinde yaşamağa az· 
metmiş olduğunu kati bir lisanla be
yan eylemiş ve demiştir ki: 

Benzin 
(Baş tarafı ı incfde) 

§t§e oenzin 120 kuruştu, yani Anka 
radaki fiyattan on kuruş noksandı. 
Şimdi Ankarada benzinin şişesi 87 
kuruşa indirildiğine göre lstanbui
öa da bir §i§e benzinin yukariki nis 
bet gözönüne alınarak Ankaradaki 
fiyattan on kuruş noksanile yani 77 
kuruşa satılması icap etmektedir. 
Halbuki benzin §irketleri benzinin 
-§İşcsini dört gündenberi bundan se· 
kiz kuruş fazla fiyatla satmaktadır
lar. 

Bu sabah belediye iktisat müdür 
lüğüne telefon ederek ne yapıldığı. 
m sorduk, müdür: 

- Bir şey bilmiyorum t demekle 
llitifa etti. 

Belediye reis muavinlerinden Ek. 
rem de belediyenin vaziyeti tetkik 
etmekte olduğunu, yakında bir ka
rar verileceğini söylemiştir. 

Bize kalırsa lstanbul belediyesi. 
nin günlerce tetkikat yapmasma lü
zum yoktur. Ankara belediyesinin 

Ordumuzun 
manevraları 

(BCJ§ tarafı 1 incide) 
ı tecavüz edeceği anlaşılmaktadır. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Çanrıkka1e (hususi)-Genel Kurmay 

Başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak 
(Peyki Şevket) harp gemisi ile şehrimi
ze gelmiş ve askeri müzika, kıtalar, sivil 
ve askeri erkan ve halk tarafından kar
§ılarumıur. 

Müst~hkem mevki komutanlığı ve 
belediye tarafından Mareşal Fevzi Çak
mak şerefin~ ziyafetler verilmiştir. 

Mareşal Ça11akkalcde birka~ gün ka· 
lacaktır. 

··-Fakat bir takım beynelmilel 
vaid ve teminatın ciddiyeti hususun 
da bihakkin şüphe etmekteyiz. 

Bu cümleden olarak Deutsch· 
land'ın tayyareler tarafından bom
bardımanından sonra alakadar mem 
leketler menafiinin kol!ektif tedbir· 
ler sayesinde muhafaza edileceği Ü· 
midiyle ve temennisiyle halisane bir 
tarzda ademi müdahale komitesine 
avdet ettik. Leipzig kruvazörüne 
kar§ı yapılan taarruzlardan sonra 
beynelmilel tesanüdün sulhun mu· 
hafazası tedbirlerine yol açmasını 
bekledik. Kontrole iştirak eden bi.i· 
tün devletlerin müşterek bir nüma· 
yişini istedik, ta ki Valans makama· 
tı bir devlete karşı değil, fakat bü
tün devletlere karşı geldiklerini an· 
lasmlar. O kadar mutedil olan bu 
teklifi bile kabul ettirmek mümkün 
olmadı. 

Fakat biz "Almanlar bundan Al
manyanın mukadderatım bu gibi 
müessese veya anlaşmalara terket· 
mek gibi bir gaflet gösterdiğimiz tak 
dirde neler olabileceği neticesini is
timzaç ~debiliriz. Londra da, şuna 
kanaat getirmelidir: Bu sefer yaptı
ğrrnız tecrübe bize asla unutmıyaca· 
ğımız bir ders oldu. 

Bundan böyle bu gibi ahvalde 
milletimizin istiklalini, hürriyetini 
ve ~crefini bizzat kendimiz koruya· 
cağız ve emniyetimizi bizzat kendi 
kuvvetlerimizle temin eyliyeceğiz. 
Çok şükür bugün kendi kendimizi 
himaye edecek derecede kuvvetli bu 
lunuyoruz Bu hadiselerden çıkar- · 
dığımız bu netice daima mer'i kala· 
caktır. Ve ne parlamentoda sörle· 
nen nutuklar, ne de devlet adarlıld· 
nnm hitabeleri bizi bu fikrimizden 
döndüremez. Bundan böyle hiç bir 
kimse kollektif anlaşmalara karşı sui 
niyet beslediğimizi iddia eyliyemez. 

Eğer 12 haziran tarihli kollektif 
anlaşma iyi neticeler verebilseydi bu 
yolda daha ileri gitmenin faydalı o
lup olmayacağı düşünülebilirdi. M::ı· 
demki kollektif anlaşmaların bu en 
ufağı bile, kollektif işlerin yürüme
diğini göstermiştir. Biz bunu bir ih· 
tar olarak telakki ediyoruz. Ta ki gii. 
nün birinde çok daha vahim bir me· 
selede aym şekilde inkisarı hayale 
uğramiyalnn.,. 

fiatları 
yaptığı esaslı tetkikat neticesinde 
tcsbit ettiği fiyatları esas tutarak bu 
rada da ona göre sattırması lazımdı:. 

Nitekim bizim iki gün önce yap· 
tığunız bir hesapta da benzinin aza 
mi 7 8 kuruşa satılması icap ettiği 
için bu surette görülmekteydi. 

Ankara belediyesi yeni fiyatları 
kanunun çıktığı günden muteber tu 
tarak ilan etmektedir. 

lstanbulda hala fiyat tesbit edile
memesi yüzünden her geçen gün va 
tanda§ların cebinden yüzlerce lira 
çıkarak gene benzin şirketlerinin ka 
salarına gitmektedir . 

Alakadar makamlann kararlarım 
daha çabuk ve daha kısa bir zaman. 
da vermeleri meqıleket iktisdiyatı 
namına elzemdir. 

Fransız ayanına 
karşı 

Blum t e db·r alınma
sı nı teklif etti 

Paris, 28 (A.A.) - Blum ile Faul 
Faure, 1 O temmuzda Marsilyada topla· 
nacak olan Sosyalist kongresine bir tak 
rir tevdi etmeğe karar vermişlerdir. Bu 
takrirde ezcümle şöyle denilmektedir: 

"Cumhuriyet kanunu esasisinin ve
yahut bu kanun ahkamının fena suret
te tefsirinin milletin reyiamı ile tezahür 
c'aen iradesinin yerine getirilmesine ma
ni olmasını veya bu irtl:leyi tahrif etme 
sini, kabul etmeğe artık imkfin yoktur. 
Kongre, 14 temmuz 1935 te yemin et· 
miş olan bütün fırkalardan ihtilafa va.zi 
yet ederek bunun bir daha tekerrür et· 
mesine mani olabilecek teşrii ve kanuni 
he~ türlü tedbirle\i almasını talep eder. 

Meseleyi ayan meclisi ortaya atmış
tır. Binaenaleyh mesele, mevcuttur . ., 

---..- .......... ~········~- - ... _-~ ,., 
--_:::____;_::.______ ~----- --------~-
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enerbahçe 2 s r 
geçirdiler. Fakat Fener müdafaası hasmın e:ıerjik h/Jcum -
!arını muvaffakıyetle iade ediyor. 

Galatasaray beraberliği temin etmek, Fener de zafeı i el. 
den kaçırmamak için yirmi bc§inci dakikaya kadar müs:ıvı 
bir şekilde mücadele ettiler. 

hakem çaldı zannederek hareketsiz kaldılar. Kalenin önU. 
ne kadar gelen Orhan da rakiplerinin vaziyetine ~aşarak 

durakladı. Fakat arkadaşlarının ihtarı ile. çabuk kendine 
gelerek sol ayağının burnuyla topu ikinci defa ağlara taktı. 

Yirmi beşinci dakikadan sonra Galatasaraylı Bülent hir. 
dcnbire açıldı. Ve coşkun bir oyun çıkarmağa baıladı .. 
Yalnız ba~ına takımı kurtarmağa çalışıyor. 29 uncu d~ki -

kada ortadan yıldırım gibi Feııer müdafaasına daldı ve gil· 
nün en güzel şütü~:.i savurdu. Fakat top, üst sağ köşeyi 

yalıyarak avut oldu. 

Hakemle Galatasaraylı oyuncular arasında uzun müna -
kaşalara yol açan bu golden sonra oyun yeni bir hızla 

başladı. 

Anu.dane bir §ekilde tekrar hücuma geçen sarı kırmrzı • 
lılar nihayet Bülent vasıtasiyle nefis bir s:ıyı kaydettiler. 
Sağiç yerinden kalenin köşesine doğru Bülendin çckdği 

demir gibi şüt Hüsamod.dinin blonjonuna rağmen gol oldu. 
Ve bir dakika sonr

0

a da oyun 1 - 2 sarı lacivertlilerin ga. 
!ebesiyle hitam buldu. 

Bülendin gayretiyle Eşfak ve Haş:m de açddılar. Gala • 
tasarayın üç genç muhacimi zevkle seyredilir hücu.1ılar 

yapıyorlar. 

Fener müdafaası da çok şuurlu çalı§ıyor. Mehmet Re· 
şat ve Fikret bütün tehlikeleri savuşturuyorlar. 

San kırmızı muhacimlerle Fener m:.idafilerinin çekiş • 
mesi kuk ikinci· dakil:taya kadar devam etti. Bu müdJet 
zarfında Fenerbahçeliler kalelerini muvaffakıyetle müda. 

Oyun umum'yctle asabi bir ~ava içinde cereyan ettiğin
den iki takım da yüksek bir futbol göstercmeciilcr. Fenc:
bahçe daha şuurlu ve hesaplı çalıştı. İçlcrince bil~assa 
Fikret, Reşat, Angelidis muvaffak oldular. Hücum hat. 
tında Naci ile Orhan vazifelerini fazlas·yte baıı.:ırdılar. Ta
kımda yegane muvaffakıyetsiz oyuncu bennutad Ali Rzza 
idi. 

• faa ettiler. Ve zaman zaman münferit, fakat çok korkulu 
hücumlarda bulundular .. 

Galatasaraya gelince: Süleymanın oynamaması hücum 

Tam kırk ikinci dakika.da Fikretin derin bir pasını 
hattının ahengini çok bozmuştu. Merkez muavin Hüseyin 
de bütUn oyun devamınca bozuk oynadı. 'rakımda vazi • 
fesini hakkiyle başar2n: Lütfi, Avni, Bülend, biraz da Reşat 
idi. 

kovahyan Orhanla Ekrem avut çizg~sı üzerinde uğra§r • 

vorlardı. Orhan krvra bir hareketle topu Ekremden kurta
~arak sürmeğe başladı. Bu sırada tuhaf bir hadise oldu. 
Gıılatasaray müdafileri dışardan bir şahsın çaldığı düdüğü 

Ha~im. Eşfak, Sal'm, Necdet g!bi büyük üm:tler ta§ıyan 
oyunc:ular hiç muvaffak olamadılar. 

Hatay hakkında 
veri en kararlar 

(Ba., tarafı 1 inci.da) 
tan bir beyanname ne§redecektir. 

Numan Menemencioğlunun 
beyanantı 

Anadolu Ajansının bir muharriri, 
dün Floryada Başvekil İsmet İnönü 
taraf mdan Fransanm Suriye Fevka. 
Uıde Komiseri Kont dö Martele veri. 
len yemekten sonra, Hariciye Vekale. 
ti Vekili Numan Menemencioğlunu zi
yaret ederek gerek Suriye b~vekilL 
nin, gerek Fransamn Suriye Fevkali
de komiserinin şehrimizde yaptığı te. 
mastar hakkındaki malftmatını rica 
etmietir. 

Hariciye Vekaleti Vekili, şu beya. 
natta. bulunmuştur: 

"- Suriye Başvekili ile ve onu ta. 
kiben İstanbula gelen Fransanın Su
riye ali komiserile fahsan temaslarda 
bulunduğum gibi Başvekilimizin nez. 
dinde cereyan eden görüşmelere de iş
tirak ettim. Bu temasların münaseba. 
tımız için iyi neticeler vereceğinden 
Umitvar bulunuyorum. Görüşmeleri. 

mizin esasını tahmin edeceğiniz veçhi. 
Io Hatay hakkındaki kararların tatbi
katı ve ayni zamanda da. Türkiye • 
Suriye münasebatı te.~kil etmiştir. 

Hatay rejimi hiçbir vetlıile 
tadilata uğramıyacakhr 

Türkiye ve Fransanın Hatay mukar· 
rerntını tam bir fikir mutabakatı da
hilinde teşriki mesai ederek samimi. 
yctle tatbik etmeğe karar verrnie ol. 
duklannı bu mülakatlanmız bize bir 
kere daha göstermiştir. Hataym mUs· 
takbel rejimi üzerinde Cemiyeti Ak. 
vam meclisinde ittihaz edilmiş olan 
mukarreratın ruh ve metinlerine hiç
bir veçhile halel icra edilmeksizin tat. 
bik mevkiine konulacağını bilhassa 
tebarilz ettirmek isterim. Bu husus. 
ta, kararların ilk tatbikatına nezaret 
edecek olan Fransa ile aramızda en 
kUçü~ bir ihtilat müşahede edilme. 
miştir. 

• 
tşte memleketimiz efkarı umumiye· 

sini yakından alakadar eden bu milli 
davamız hakkında size tatmin edici 
bir intiba. 

Suriyenio istiklalile yakından 
alakadarız 

Suriye ile rnünasebctimizde komşu 
milletin rcfahile, tam istiklale kavuş. 
masile yakından alakadar olduğumu. 
zu bilirsiniz. Biz.im Suriyeye karşı his 
lerimız ancak samiml bir dostluğun ve 
biiyük bir sempatinin ifadesidir diye. 
bilirim. Bu haldkati yirmi senedcnbe. 
ri tanıdığım ve yüksek meziyetlerini 
bildiğim eski nrkadaşım Cemil Mür. 
düm Beye, olduğu gibi anlattım \'e 
Başvekilim de sözlerimi teyid buyur
dular. 

'filrkiye ve Suriyenin alisi 
müemmendir 

Suriye millet ve hUkfunctinden de 
Tilrkiyeye karşı en derin bir muhab. 
bet hissi hakim bulunduğunu Suriye 
Ba~vckili bize ifade etti. Her iki taraf. 
ta mevcut hislere ve arzulara göre 
Türkiye • Suriye münasebatmın atisi. 

A 
k p a 1 

Dünkü maçlarda; Ra
m i ve Aksar ay galip 

Gazetemizin koyduğu kupa için gay
ri federe klüpler arasında yapılmakta 
olan futbol maçlarına dün de devam e -
dilmiştir. Bakırköy İstiklal stadında · 
Aksaray ile Bakırköy İstiklal A ve B 
takımları karşılacaklardz: Bakırköylü • 
ler muayyen saatte sahaya gelmcdikle. 
rin.den Aksaraylılar hükmen galip gel
mişlerdir. Rami sahasında yapılan mü· 
sabakalarda ise, Rami İdmanyurdu E • 
minönli Yıldızsporun B takınunı 8 -0, 
A takımını da 5-1 yenmiştir. 

Kutba gi en 
tayyarec· er 
Nişan ,.e para 
mükA.fatı aldılar 

Moskova, 28 (A.A.) - Merkezi ic
ra komitesi, imal kutbu seferine iştirak 
etmiş olan Şmit, Spirina, Chevelet, 
Papanine, Alexiev, Mazuoroux, Golo
vine, Babouchkine, Vodopianov, Molo
kova, ~Kahraman,, ünvanını ve Lenin 
ni~amnı vermeği kararlaştırmıştır. Bun 
lar aynca 25.000 er. ruble mükafat ta 
alacnklardır. Sefere iştirak eden diğer 
16 kişi 15.000 ruble ve Lenin nişanını, 
13 kişi 10.000 ruble ve Kızılyıldız nişa
nını alacak!ar<lır. 

Sovyet 
Rusyada yeni 
tevkifler ve 

mahkum~ye l~ r 
Fransızca "İstanbul" gazctesı, bu. 

günkü nüshasında §U haberleri neııret.. I 
mektedir: 

Moskova 28 _ Köy iktısadiyatı 

için talebe' yef 5tiren mektepler~ .~~: \ 
rasını temin eden te~kilfıtın muduru 
Tşepkin "fena idaresi" nden dolayı i§· 

ten çıkarılmı§tır. 
Moskova, 28 - Mütehassıs mahke· 

.me, devlet parasını suiistimallerinden 
dolayı eski maliye teBkilatına mensup 
yedi büyük memuru, iki seneyle sekiz 
sene :ırasında muhtelif hapis cezaları. 
na mahkum etmhıtir. 

Varşova, 28 - ~Moskovadnn haber 
verildiğine göre, halk komiserleri ve. 
kili Runzutakla emlak komiseri (cm. 
lak nazırı) ziraatin koUektif bir hale 
getirilmesi hususundaki planın tama. 
miyle iflasından ve Kolhozlar (kollek. 
tif çiftlikler) in verdikleri feci netice· 
lerden mes'ul tutularak tevk·f edil· 
ntlşlcrdir. 

Israrlıı. dolaş1n diğer bir ı;ayiaya 

göre me.shur tayyareci Lcvansdovski 
de tevkif edilmiştir. 

ni iyi görmemek için bir sebeb mevcut 
değildir. 

Suriye Başvekilinin memleketine 
bizim bu ~amimi dostluk duygularımı. 
ZI götüri.ip bildircccğinden 5üphe et· 
mi yorum.,, 

An karadaki 
yar1şlar 

Ankara, 27 (A.A.) - Bugün 
şehrimizde 1 04 kilometre mesafede 
dördü konyadan ve biri de Kocaelin· 
den olmak üzere 16 kişinin iştira· 
kiyle büyük bir bisiklet yanşı ya· 
pılm:ştır. Talat ve Eyübün de işti
rak ettikleri bu yarış ba§tan nihaye
te kadar heyecanla gecmiş ve · rne· 
raklıbra çok güzel bir bisiklet günü 
yaşatmıştır. 

Konyalıları takriben beş dakika 
geride bırakan Ankara ko~ucuları 
sekseninci kilometreye geldikleri za· 
man, ani olarak önlerine çıkan bir 
moto:ıikletli aralarından birkaç kişi· 
nin düşmesine sebep olmuştur. Dü
scnler arasında bulunan Talat arka· 
da~larma nazaran biraz daha fazh 
yara aldığından yarışı terketmek me< 
buriyetinde kalmıştır. Talat, yarış 
d:şmda kalmak suretiyle devam e
dilen 104 kilometrelik müsabaka ne 
ticesinde 

1. - Orhan (Kocaeli) 3 saat 
9 dakika l O saniye 

2. - Erdoğan (Ankara) seki~ 
metre geride 

3. - Yakup (Ankara) teker· 
]ek f arkiy]e 

4. - Eyüp (Ankara) 
5. - Nuri Kuş (Anl:ara)' 
6. - Ahmet (Konya) 3 saat 

14 dekika 
7. - Abdullah (Konya) 3 saat 

19 dakika 
8. - Osman (Ankara) 3 saat 

19 dekika 5 saniye • 
9. - Bekir {Konya) 

1 O - fsmail (Ankara) 

lstanbu ldaki 
müsab aka 

lstanbul bisiklet ajanl.;:ı tarafın. 
dan yapılan seri müsabakalann sonu 
dün Büyükclere - Y eniköy arasın· 
da yapıldı. 96 kilometre olarak ya
pılan müsabakada Süleymaniyeden 
Abdulah iki saat otuz yedi dakikada 
birinci olmuştur. ikinciliği Galatasa· 
raydan Muhsin, Üçüncülüğü Fener· 
yılmazdan T orkom kazanmıştır. 

Gelecek hafta Ankarada yapıla· 
cak Türkiye birincilik müsabakasına 
lstanbuldan Abdullah ile Muhsin 
gireceklerdir. 

Ankarada bir kilometrelik sürat 
yarışiyle 104 kilome trelik mukave· 
met yarışı yapılacaktır. 

Topkapı • Kurtuluş maçı 

Dün Tal:sim stadın.da Kurtuluş ve 
Topkapı kHipleri l:aqılaşmışlar ve neti.. 
c!:de Kurtuluş, 0-1 galip gclmi tir. 

Nişanfısını vura n 
zavalh J{enç kız 

Vaniköyünde nişanlısı Necdeti ka_ 
zacn tabanca ile vurarak ölilmUne sc· 
bcbiyet veren Bayan Suat, zihni bir 
ta.kını teheyyüç!er gösterdiğinden nEa 
biye hastanelerintlcn birinde müşaht>. 
de nltma alınması Z3.rureti hasıl ol. 
muştur. 
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lnkıbazı, Hazımsızhğı, Mide 
Ekşilik ·ve .Yanmalarını 

MAZON 
giderir. Hiçbir zararlı ve müıhil maddesi yoktur. Şeker hastalıtı olanlar bile alabilirler. MlDE vı 
BARSAKLARI ALIŞTJlt MAZ. İçilmesi latif. Teıiri kolay ve mülayimdir. 

Yerini hiçbir müm•ıil müstahzar tutamaz. 

MEVVATUZU 
MAZON isim HOR05 tHarliHtfta dilıkaL Depoıu: Mazon ve Boton Ecza depoıu lıtanbul 

Yeni postıtbane arkastnaa No. 47 

~ADYO 
tSTA1'"BUL: 

18,30 plWa daruı muaikiai,. 19,30 Atrika 
av hat.ıraları, S. Sa.ld.haddln Cihanoğlu, 20 
Rttat ve arkadqlan, taratından Tüfk mu 
l!lkı.sl ve halk şarkıları, 20,30 Ömer Rıza ta 
tatnı..ıan arapça. söylev, 20,45 Satlye ve ar
ktda,eıa.rı tara.tından TUrk mualkisl ve halk 
§llrkılarr, (saat ayarı), 21,15 orkestra, 21,Hi 
&Jaıı.s ve borsa haberleri, ve ertesi gUnUn 1 
Programı, 22,30 pllkla sololar, opera• ve o 
I>tret parçaları, 23 son. 
\lYANA: 

18,3(1 konser, 19,011 piyano, 19,30 kanııık 
~aYJn. 20,30 opera parçaları, 21,45 Aıkert 
bando, 22,411 ~arkılar, 23,15 muhtellf hıı.ber 
ler, 23,25 dans musikisi, 
l'~ŞTE: 

18,0l salon orkestrrası, 18,35 konuıma. 

l9,05 konser, 19,35 konferans, 20,05 koro kon 
ııerı, 20,45 konuşma, 21,20 orkestra ltonserl. 
22,35 haberler, 22,55 çingene orkestrası, 23, 
4:S gramofon ve son haberler . 
lıUKREŞ: 

81 NEM A.LA.R 

BEYOGLU 

~AKA.Kl'A 

\'lLIJIZ 
.;UMER 

ı Progra.mmı blldlrınemlş.tlr 
ı Saadet. Palyıı.ço 
t Blldiı'meınlıUt . 
ı Öldüren zeblr ı..orel Har-

di çocuk turuiıan 
ı Bildirmemiştir . 
1 Ş&ng'hay. saınson 

ı Tarasbulba. Kırmızı deri-
lller çete.si 

4.L&AZAH ı Yeni Hatay. Sefiller. 
fAN 

~tK 
ŞARK 

4.81U 

1 Nil oarkıııı 
ı Blldirmelştınlr. 

ı Bildirmeiştmlr. 
ı Altın arayan kızlar. Hln 

dlstan kabramanlarl. 
SA1'UA.Ji ı Zombl. Slnl'apur korsan 
(Eski ıht-0rrı) ları. 

tA.f'EH Cinayet cezası, Golenı 

Deli kral, 
lSTANBUL 

P'ERAB 

19,05 gramofon, konferans, 20,25 ' ak§am ı\ULLI 

1 Roma ateşler içinde. Lorel 
Hardl derts.IZ arkadaşlar 

t Bildlrmeml§Ur · 
ı KaragUUer. Çin ba.takha• konaerf, 21.~0 piyano konseri, keman kons~ "~.AK 

rı 22,05 konuşma, 22,15 şan ko03erl, 22,3!5 neleri . 
ha.herler, ıwor, '.!~50 sıı.ssoton konseri, 23,150 BlLAL 1 ôlUm ~uaı. ŞOberUn aşkı 

Renkli peçe. Tangoll ta 
Damgalı haydutlar. An tak 
ya ve 1.skenderun 

IOıı haberler. ı\.LE&IDAR 
to.NDRA: BALK ı 

19,05 org mmılklsi, 19,211 röportaj, 19,35 (Eıkl Kemalbey) 
llıualld, 20.05 haberler, vesaire, 20,35 şarkılar tayyare 

1 _ çardaş Filrstln 21,0!5 kllçUk revu, 21,25 senfonik konııer ŞAFAK 
22,05 röportaj, 32,05 haberler, ıpor, bava ve Narlıkapı 
ııaıre, :?3,30 orkcı:ıtra kon!'ler!, 24.,315 ha.berler, 
&'t.amo!on vesaire. 

2 _ Miki Maus 

Nöbet~ı Eczaneler 
l3u akşam şehrin muhtelif semtlerinde ııö 

betçi olan eczaneler şunlardır: 
!stanbul clhetlndekller: 
EminönUnde (HUseyin HUsnU), Beyazıtta 

< Asador), KUçUkpazarda (Necatı Ahmet). 
.E:yupte (Mustata Arif), Şehremininde (Ham 
di), KaragUmrilkte (Arü), Sa.m&tyada. (Ero 
tllo11ı, Şehzadeba~mda (Hamdi), AkMrayda 
(ŞereO, Fenerde (Vitall), Alemdarda (Ali 
l\ıza), Bak.ırköyde rHUA.l), 
Beyoğlu clhetlndckiler: 1 
letikltU cadde~inde (Malkovlç), YUluıek 1 

'kildirrmda ( Vingop~lo), Ga.latada (Merkez.> 
l'rtkAimde (Kemal Rebül), Şişlide Oıımanbey 

KADJKOY 
HALI!: ı öıum perisi. . 

ÜSKlJDAR 
llALl!l ı Mavl \'alsler 

BAKIRKOY 
MfLTf1' ADI ı audlrmemlştlr · 

AY 
KARAGüMRüK· 

: Sarışın karmen. 
havadt1<i 

DtinyR 

de (Şuk merkez), Kasımpaşada (Mileyyet) 
Hasköyde (Nuim Aseoı, Beşiktaşta (Nail 
Halit), Sarıyerde (Asaf), 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
üskUdarda (lttlhat), KadıköyUnde Altıyoı 

ağzmda. (Merkez), Btiylikadada (Şinasi Rı· 
za), Heybelide (Halk), 

Deniz Levazırn Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
1 - Tahmin olunan bedeli (66.600 veilk teminatı 4995) lira olan 3000 ton 

kardif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 28/Temmuz/ 937 Çarşamba günü sa 
at 14 te Vekal~t hinasmda müteşekkil komisyonumuzca yapılacaktır. Şartna
l'llesi 333 kuruı mukabilinde komisyonumuzca verilmekte olduğu • 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı Jcanun gereğince vesikaları ile temi 
natı havi kapalı zarflarını saat 13 e kadar komisyonumuza vermiı bulunmalan 
ve postada vukua gelecek gecikme yüzünden yapılacak müracaatların kabul 
olunmıyaccağr. {3332) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Mevkıi No. Cınsi Kira müddeti mubaırımcn ilk teminatı 

senelik 
kirası 

lial dahilinde 
küçük kısımda 31 Ardiyesiz Yazıhane 3 sene 240 lira " 54 

.. 3:3 " ,, 3 " 240 .. 54 . 
" 46 " " 3 " 240 " 54 
il 47 " ,, 3 " 240 il 54 
,, 48 " " 3 .. 240 ıı 54 
" 49 " ,. 3 " 240 " 54 
,, 50 " " 3 " 240 .. 51 
il 56 " •• 3 " 240 " 54 
,, 59 " " 3 " 240 " 5·i 
" 60 " " 3 " 240 .. 54 

Yukarda mevkileri ve num.?raları Yazılı olan İstanbul meyva ve sebze ha· 
!indeki yazıhaneler üçer sene muddetle- kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık 
arttırmaya konulmuılardır. Şartnanıeleıi levazım ve hfıl müdürlüklerinde gö. 
rUlebllir. 1etekU olanlar yuJrn~a yazılı ilk teminat mektubu veya makbuzile 
yag meyva ve ıeb7.e ticaretil~. 1~~igal ettnekte olduklarına dair belediye iktısat 
l§leri rnUdUrlüğlinden ihale gununden bir gün evveline kadar alacakları vesika 
ile birlikte 29.6.937 salı gUnU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~Iiktarı Cinsi Beherinin muhammen bed ı· İlk t . t _ e ı emına ı 

2000 Süt şişesi . . 1i.> kuruş 22 Ura 50 kuruş 
Düşkünlerevi süt çocu~ları ıçın yukarda cınei miktarı ve muhammen bede. 

li yazılı olan şişe açı~ ~-ksıl~~eye ko~ulmuştur. Nümune ve şartnamesi ]('va. 
:z.ım müdürlüguY··nde goruiebılrı. lstekhler 2490 numaralı k d 1 "k . . anun a yazı ı vesı a 
''e hizasında gösterieln ılk temınat makbuz. veya ~ektubile b be 29 6 n37 

t En .. d b 1 era r - ..o 
Salr günü saat 14 de Daimı cumen e u unmalıdırlar. (3434) 

32 beygir kuvvetinde 190 volt 14~5 de- Muhammen bedeli İlk teminatı 
virli elektrik motöril. 40 Lira 3 Lira 

Balat .~t.ölyealııde olup yukarda cinsi miktarı ve ~uhammen bedeli yazılı 
olan motor açık arttırmaya konulmu§tur. Şartnamesı levazım Müdürlüğünde 

g8rill~blltr. 
!stekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk 

tc-minat makbuz veya mektubile beraber 29.6-1937 Salı günü saat 14 de daiıni - ~ 

Giinü gtlniine tarih 

Emevi Hacibi 
Abdürrahman 

.. 

çarmıha gerildi 
(Baş tarafı 5 incide) 

- Hüşşama benzer birini bül· 
mak ... 

- Ne olacak? .• 
- Onu öldürüp gömeriz. Hdlk 

görür ve Hüşşam öldü der. O vakit 
t:!üşşamı da gizlice biryerehapsede· 
rız. 

. Birkaç gün sonra şehirde büyük 
hır matem vardı. Her ağızda Melik 
ölmüş .. Sözü dola~ıyordu Evet Me· 
lik ölmüıtü. Resmen ilan ediliyor
~u .. ~esmen muazzam bir alay ter· 
tıp ~dılere cenaze sarayın içinde 
Melıklere mahsus yere gömüldü. 
Mehmet artık tamamiyle maksadına 
kavuşmuştu. Hüşşama bcnziyen a· 
dam zavallı adam kimdi? .. Tarih bu
nu kaydetmiyor. Sucunu bilmeden 
öldür~ld~ .. Kendisin; yapılan defin 
merasımım görseydi muhakkak ki 
hayretindc ikinci defa ölürdü. 

::::·--·· .. ············ n ....................... :::::··········;;···ı···ını·::1 
Q Oper atör:

000

L}~~·ıoci 1 
ı. •• 
H Doktor Ji 
f~ Süreyya Atamaı d 
n Beyoğlu İstiklal caddesi ParmakkapıH 
ıı Tramvay durağı No. 121 birinci !i 1 ~ 
ı. •• 

i
li kattaki fi 

Mu~.yene hanesinde hastalannı her· n 
gun saat 16-ZO arasında kabul i! 

eder. :: ....._ .. 
.. - .... :ııa:::::::::m::::::==u:. -· "j 

D
50KTOR 

Kemal Özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lel: 41235 

KıRO!V doktoru 
Necaetln Atasagun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalanru kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdaı 

muayene parasızdır. 

DIŞ T AB 181 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde

si N o 1.2 kabul eder. 
Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 

parasız muayene eder. 

a=:=::=::::.-:c:-=::===ı===:::.-= 
n " ii HABER'in ~~ 
d tt n c:ekeır Ei 
- ~ 1 
I~ 1k lYI it"'t\ o ifil lUI i: h ~ n 

fi·: 41 ii - .... .. . ~ 

li H 
İS Bu kuponları 30 gUn neşredcce :! 
!: ğlz. Onları hergUı;ı kesip sakJayı !! 
U nız. 30 taneııinl bir seri halinde bl• !! 
n rlktir1p idaremize getirenlere bir i! .. .. li numara vereceğiz. Sonra ulusal eko İİ 

:: nomi ve arttırma kurumunun 1stan •• 
n H :
1
: bııl şubesi tarafından tayin oluna• ı: 
!! cıık bir günde bu numaralar ara:1m :E 
e. d& kura çekilecektir. Hediyeleri H 
•• "0 k •• 
İİ ceman fo O ilo şekerdir. H 
ı:nı::::::ı::c::::::::ı:::::~:::::::::::::::::::.-::rj 

EN SON 

Sı.setn: 
"~ .... "~. .,. v: .. "~"ı 

J 

... 
-· TEC.RUBE 
EDERSENİZ, 

• 
DAiMA . 

KULLANA• 

l CAKSINIZ ! 
' 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
İdaremiz teşkilatında !iahştırılmak üzere aşağıdaki şartlar d.a.hilinde ikf 

namzet memur alınacaktır. 
1 - Yaşı 35 den aşağı olmak. 

2 - Askerlik vazifeaini yapıtUt olmak, vazife görmeğe mani hıstalıft ve 
suihallet'i olmamak. 

3 - Almacak iki memurdan biri mühendis mektebinden veya üniversite fen 

fakültesinden veya bu mekteplerin muadili olup idarece kabul edilecek ecnebi 
mekteplerinden mezun bulunacaktır. Diğeri de Ziraat mektebi ilisinden veya ida-

rece kabul edlleccıt muadil bir ecnebi Ziraat mektebinden neı•et t!tmiş olacaktır. 
Bunların her ikisi de kendi meslekleri dal,itllnde iyi teknik maHlmata sahip olacak· 

lar ve mükemmel tUrkçe vr bilhaasa türkçe kitabete vukuftitt mfada fransızca 
ve İngilizce veya fransrzca ve almanca lisanlarına layıkile vakıf bulunacaklar • 
dır. 

4 - Bu iki memurun aylık ücretleri ı 00 liradan aşağı olmıyacaktır. 

5 - Namzetler tafsilatı aşağıda yar.ılı imtih:rnları geçireceklerdir. 

A - Namzetler kendi meıdeklerile al~kadar olarak idarece tayin edilecek 

. ı 

-··· ikişer teknik mevzudan birini ııeçerek bunun hakkında türkçe bir mütalaaname 
~"!'tr-ua.-111-ıı-11111"'"'*••"'"'""'111-• ... lllllllllıı~u.llfl-lllltt-·llnıı•~lll·ll- yazacaklardır. ''Müddet iki saat,, 

Lisan derslerine 
abonelerin 

nazarı dikkatine 
Yalnız bir derse abone olan okuyu· 

cularımuın 3 üncü ıon taksitlerini 10 
temmuz 93 7 tarihine kadar göndermele 
rini rica ederiz. Bu tarihe kadar gelmi
ycn taksitlerin aboneleri kesilecektir. 

-•ltınn'A11M1111ıtn111111ı1ı&ıtılll~llllt111 

B - Kendilerine verilecek fransr7.C3 teknik bir makaleyi yarım sahifeye sıf
d!rmak suretile fransızca ve türkçe olarak telhis edeceklerdir. "Müddet iki sa 
at.,, 

C - Almanca ve ingilizce birer makaleyi ayni veçhile hülasa edeceklerdir. 
"Müddet iki saat" 

D - M iihendis namzet verilecek bir rasyonel mihanik meselesini hallede • 
cek. Ziraatçı namzet iH idare l&boratuarın:il bir dozaj yapacaktır. 

5 - imtihan 6 temmuz 93? aah ıünü 11at sekiz buçukta umum müdürlük 
merke.ıin~e yapılacaktır. 

. 7 - Ta~iplerin bu tariht~n evvel evrakı müsbitelerile ve bir dilekçe ıle bir 
hkte memurin şubesine müracaat etmeleri lazımdır. (3686) 
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Elektrik sanayllnde en şe>hretll ısım olan W E S T ı N G H O U S E bU 
şC>hretine yeni bir muvaffakiyet daha ııave etti. Amerika hOkQmatl 
tarafından tertip edilen müsabakada W ES T 1 N G H O US E soOul< 
hava dolaplarının ceryandan tasarruf ve metanetleri itibarile bütün 
diaer_. markalardan üstün olduQu resmen kabul edllmlş ve 
Amerilja hj,l<~i WESTINGHOUSE fabrıkasına 

1o,o~-/ jtane Soğuk Hava Dolabı 
slparış etmiştir. So~Ük hava ışlerı tarihinde şimdiye kadar bu derecede' 
\T'Uhlm bir sioarıs vaki_olmar:nıstır. 

WE5TINUHOU5E fabrikası sattı§ı sonuk hava 

dolaplarını 

5 Sene Ga anti 
etmektedir. Hu garanti bozulan veya kırılan par

çanın tamirinden ibaret olmayıp makine kısmının 

kAmllen tebdlllnl tekeffül 
eder ve bunu WESTINGHOUSE fabrikasının 

TOrklye Umumi mOmessılı bulunan Helios Mües

sesatı deruhte etmektedir. 

W ES T 1 N OH O US E"'loftuk hıva dolıplırının Gstanıaaane 

dair Am"'1ca ! hOkOmıllncı verilen tasdiknamenin su~ 

(" Refrl04trıtor A") ba~lıklı aOtunlarda WESTINGH~USE On 

.;klple';ı · arısındı en ıvı bulunan mirklnı~nsıoı nıtlceler 

U S TREASURY DE/'UTMENT 
PROCUıEMENT OIVISION , 
IUNCH OF SU,,L y N·4S515 

yazılıdır. 

Bu tasdiknamedın ınıı,ıldıltnı· g6r.-. WESTINGHOUSE buı 
.... ........... .. 1"": • • ' d h 

dolapları di§er; markaların en iyisinde~ yOzde On 1 1 H 

ceryan sarfetmekı:' b:'aber • ılYnı aotuklutu hasıl etmek .... ,.. r·• - .. ~ ı ) 
için 'dııı..er markaların "en iyisi 24 saatta 11 saat <'I. 46.3 

Gtntrol Sclıedule of Sulpliet 

c:..t.ııw _.,, iıl ... ,, .. Nııtt., .. "" '"°" ... ~.. 1-' ' , 
" " - '"' -· •b•'Y Htll 

WUTINGHOUSI 

4 ..... 

5 •• " · , .. "· 
7 .. " 

•••• Prt N•1t111ı IJ•• 
ı.ıı 251 

l(JUG(UTOI • 4• 
... iL 
1 il 
1 14 
141 
170 
ıu 

l"ft ""···· ... 

. , ... ft 

l.l lS6 
l.M lll 
1 J 2J.S 

Si 1 

HELIOS MOESSESATI . ,.,_. ( ... , ... 
çalışmak mecb:riyetinde iken .' WESTINGHOUSE·ıar 
ancak·6 saatS.4i6M> ça,lışıyor. 

-4·•···· ~ !!!! 
l.Z9 26.64 

'11 
S9l 
JIO 
as' 

IA4 46J lstanbul Galata, Voyvada Caddesi 124-126-128. Tel.: 44616. P . K. 1400 

.!..-· u.a.a. 

--~~~~~----~--~-------~-------~~~-;-:--~~~~~~~~~~~~--'r OLÇD DZERINE • 

SEFALüN"ü 
Tecrübe ediniz Ea Baş ve Diş •lrııaro • 
Girip - Nezle, 

~omatızmayı geçirir 
SEFALiN ismine Ve 

kutusuna dikkat ediniz 
8EFALIN'I tecrUba etmek letersenlz apjıdakl 

kuponu kesip Uzerlnde yazıh adresinden 
Bir adet bedava alabilirsınız 

SEFALIN bedava 
1 nOmune kuponu: 

lstanbul, Ankara Cad. Meserret Olell 
yanında No. •• TURKIYE eczanesi 

Her akşam 
MemlekeUn an yüksek sanatklrlarlle blrllktit 

SAFiYE 
r s i M Belediye 

bahçesinde 

Milli oyunlar ve 
Akırobatlk numaralar 

------- Telefon: 43703 ••-••••ili 
ADEM 1 i K T i 

Fennt Fıtık bağlan H 
Tıbbt ve Tuvalete I! 

" lr il ait her tUrlQ koraalar, yeni Avrupadan : •; . i gelen lfçllerimlzden ııon ılstem modelkr n 
il yapılmaktadır. Fiyatlarımız tok ehven· ıi 

1 dlr toptan ve perakende satış ~ 

VOKAP li fi a,yoğlu Tokatlıyan oteli karvısmda. Şa,.k İ 
g Jılerkez ecza (Droguerie Centrale) Uıt Ü 
:: katmda. U 
H n 

i Kataloğumuzu ''e ölçU almak tarlfelertml· !! 
zi isteyin!&. Telefon: 417M 5: 

-==-==• ııı ı a. ımımuı::::::::::ıı::m::m::: 

Ti FOB i L-·ı 
--Dr. iHSArl SAMI 

Tifo ve pıratıfo hutılıltlırına tutul 
mımık için ağızdan ıiının tifo hap
lındır. Hiç rıhatSızlık v"rmc?.. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

DA 
ve iS IE lL GIEVŞIEKLDGINE KARŞI 

OBi 
·- Tabletler• • Her en.nede ereyınıa. ! ~oata 11;uıuau 12aa Hormobln ı -·· 

--•r NEVRÖZI~ 
• J • • ~ ·' ~ f 

BUtUn AArıların 

Beyhude ıstırap 

\ 

Bir tek kaşe 

NEVROZiN 

En müannid bat ve diJ ağnlarmı 
sür'atle izaleye kafidir. Romatizma 
evcaı, sinir, mafsal ve adele ııbrab
lan NEVROZlN'le tedavi edilir. 

~ 

Nezle, Grip ve Brontite kartı 
en müeaair iliç: 

NEVROZ 1 N' dlr. 

EV 

panzehiridir. 

çekmeyiniz, 

Tercih 
ediniz 

~ 

1 

N.EDVi.N 


