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frıgiltere ile Fransa gerginliğin harp doğurmayacağına 
dünyayı inandırnıaya çalışırken 

Almanya ispanya sularına 
yeni kuvve.tler gönderiyor ' • Musolini tatili bitmeden Gao-ap Q)lr Bd~sttah~ 

Halayda resmi dil 
Romaya döndü Türkçe mi Arapça mı? 

ıtalyan donanması Napolide Fransız gazeteleri Hatay 

~~7ti~~~~~.~~;~;;•~.~:~:r:~ .. ~~ .. l ~~~:!:!i~~ .n~:~:~~te~P~~~=~; 
Berl/n, 2 (Hususi) - Maı eşal Blum- 1 Alman btlytlklerln-ı - -- · - -· •• 

berg bu sabah Romaga hareket etmiştir. 1 den birini bekliyor ! 
Oıada Musolini ile vaziyet hakkında . Blumberg mi, Noyrat mı, 

R •• h Göring mi gelecek 
guruşece tir. Paris, 2 (A.A.) _ Belgrakldan bildi-

................................................................. _.......................................... rildiğinc: göre, gelecek hafta yüksek 

Almcrhınm bombardımanına dair gelen tarsilat pek fecidir Alman şahsiyetlerinden birini kabul 

••l l • l · l zn etmek üzere hazırlık yapılmaktadır. Ge-• • ' en erın ve gara anan ar Iecc:k zatın Von Blomberg mi, Yon 

f.. ~ ~ .. saylSl meçhul Nöyrat mr, yoksa Göring mi olduğu 
~ henüz malum değildir. 

Ya ve Italyadao sonra a.deml mUda- HABER - Bu sabah Musolini 
ile görüşmek üzere Tayyare ile Ro

om l l es l od en Porteklzde mi ayrılıyor maya harei et ettiği bildirilen mare-

llatay davasının hallindcki 11i1ıai şel:Zin esaslarını tağyir ederek Fransa efkarı 
umumiyeaine bildiren mahut Paris • Soir gazetcsmüi ~§lığı 

~·--- §al Blumbergin Bclgrada uğraması 
(Yazısı ikinci sayfamızd ı Dı§ siyasa sıitmıımıuzda.dır.) 

:Afowrnyanııı l svanya sulanM gönderdiği krtwazör'lerden üçü : 'A'urnberg, 

Lcipzig, Köln (Yazısı "l incide) 

Iogllterenln yeni Dahiliye Nazırı 

Kadın ve çocuk 
Ticaretine karşı harp açtı · 
Hileli izdivaçlar menolunuyor. Fesat 

klüpleri kapanacak 
Bundan birkaç gün evvel, fakir 

genç kızların barlara artist yapılma 
sı ve hatta yabancı memleket barla· 
nnın da Türk kızlariyle doldurul
ması etrafında şehrimizde biri ile 
bir gazetenin yapmış olduğu röpor
taj mevzuu bahsedilerek bu işe, çok 
dikat edilmesini tavsiye etmiştik. 

Çünkü memleket dışına çıkan 
kızların akibetlerini ekseriya tayine 
imkan yoktur. Bir çok "Beyaz ka
dın tacirleri,, bunların peşine takı
lır ve bütün dünyanın en sefih kö· 
şelerinde hayatları berbat edilir. Bu 
o kadar mühim bir meseledir ki, ba§-
ta lngiltere olmak üzere, diğer mem
leketler de sıkı bir mücadeleye gi· 
riımiılerdir. 

(Devamı 6 1ncıda). 
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ıtalya 40 artist mayolarını 
Irlandada bir orta 

!~~·~~~A~bd!!..~t!~da arıyQr !' 
hükumeti nezdinde bir ıtaı.ran orta eı. "HABER,, bu ı·sı·mıe bu·· yu·· k b·ır 
~iliği ihdas olunmu§tur. 

::ııi~~paratorluğunun parçalan. müsabaka tertip etmiştir 
masını kolayJqtırmak hususunda, 
İtalyanın gösterdiği bu istical cidden , Para ve kıymetli hedigeleı le dolu 
dikkati cclbediyor. Malfım olduğu üze. o/an bU müsabakaya muhakkak · 
re, serbest İrlanda devleti teşekkül et-
mekle braber, bu devletin, 1ngiltere iştirak etmelisiniz. 
imparatorluğuna bağlı olup olmadığı 
münaziünfih bulunmaktaydı. İtalya 
l rlandaya elçi göndererek lrlandahla~ 
n yeni bir mesele çıkarmağa kı§kırt. 
rnış oluyor • 

•• 
Olü burnundan 
kan gelir mi? 

Gömillmek iizcre mezara 
götlirülen phlnton 
ölmemiş miydi ? 

Doktorlar kan 
gelmeslnln mUmkUn 

olablleceğlnl 
sliylllyorlar 

Bu sabah çrkan akıam gazetelerin
den biri heyecanlı bir haber veriyor. 
Birinci sayfada verilen bu haberin bil· 

yük puntolu ba~lıkları aralıklarından kan 
srzan bir tabutun macerasını gösteriyor 
ve cenazenin defninin yarım bırakıldığı 
ilave ediliyor . 

Vaka şı.idur : Kasımpaşada iplikçi so 

kağrnda 99/ l numarada oturan deniz 

mütekaitlerinden ve Tünel idaresinin 8 Bu veya buna benzer dl§er 35 arttate yartrım ediniz. 
numarah plintonu Salih evvelki akşam Bunun mayosu sırtındaki siyah tirtU değild!r 

birdenbire: kalb sektesinden evinde dil§- B bu·. y u·. k m u·. sa b a k a-müş ölmüş, cenazeyi yetişen doktor U 
Jozcf muayene etmiş, ertesi gün de be- ı 

~:~~~ıh=~i::.~~~~~!_ı:~ .. :~:~::~:;: ya ya k ı n da baş l ı yor uz 
mıştır. Fakat crtesı gun kulaksız mezar. 

lığına götürülen cenaze tam gömüleceği ı Tafs · ı At b . . . 
esnada bazı akrabası yüzünü son bir de- 1 CI 1 n 1 e k 1 e Y 1 n 1 Z 
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ıJış J--0.liüAa 

arip- b·r küstahlık 
Va~aıını.: :,ekip Giindüz 

1 
sıl bir mevki verildiği de §U madde
lerle tasrih edilmiştir: 

1 - Resmi mekteplerde, bir 
mektebin bulunduğu köy veya 'lla· 
hallede hakim olan dil hangisi i~e 
ilk tedrisat o dille yapılacaktır. Di· 

ğer resmi dil tedrisi ya ihtiyari yahut 
da mecburi olacak. Şu kadar ki, bu 
bakımdan her iki dil de tamamen 
ayni şekilde muamele görecektır. 

Bazı sersem Fransızların Ha
tay davasında elde ettiğimiz 
mühim siyasi muvaffakıyetin kıy
metini düşürmeğe çalıştığını gör
mekteyiz. Suriye başvekili ile Su. 
riye hariciye nazırının Avrupa se· 
yahatine çıktıkları bugünlerde bazı 
Paris gateteleri, bilhassa Paris • Soir 
gibi, müstemlekeci Fransanm fikir
lerini ynyan satılık sokak gazeteleri 
Cenevrede kabul edilen şekli Fran
sız dış siyasasının bir muvaffakıyeti 
suretinde göstermekte Ye Hataylı 
Türkün lehinde olan neticelerden 
hiç bahsetmemektedirler. Faraza bu 
sabah gelen ni.ishasında Paris • Soir 
in şu hezeyanı neşrettiğini hayretle 

2 - Sancağın bütün mahkf'me· 
krinde de, yiıksek mahkeme de da
hil olduğu halde her iki dil ku11anı· 

. labilecek ve akalliyet unsurları ken· 
di ana dillerinde konuşabiler.ekler· 
dir. 

gördiik: · 
"Uzun müzakereler bir F ran

sız - Türk anlaşmasiyle netice
lendi.,, 

1 - Türkiye ile Fransız man
dası altındaki Suriyenin hudut
ları üzerinde bulunan İskenderun 
Sancağına, Fransız Suriyesi çer· 
çevesi içinde muhtar bir statü 
verilmi tir. Arapça resmi lisan o
larak kalmaktadır. Umumi asayi. 
§İn nıuhaf azası eskiden olduğu gi. 
bi müsellah Suriye kuvvetlerine 
tevdi edilmittir. Sancağın arazi 
tamamiyeti zıman altındadır. 

"2 - imza edilen itilaf Türk 
- Suriye hudutlarına ait bir 
Fransız - Türk anlaşmasını da 
ihtiva ediyor. Bu itilaf, hudutların 
bugünkü vaziyetinin muhafazası 
üzerine yapılmıştır ve tecavüzden 
masuniyeti zıman altına almmıı· 
lır.,, 

Açıkça görülüyor ki Fransız ga
zetesi Hatayda Türkçenin resmi dil 
olduğunu meskiit geçiyor. Halbuki 
Hatayda eskiden yardımcı dil olan 
ve hemen hiç kuUanılmıyan Tiirkçe 
bu s.t~ı: ffi.m manasiyle Hataym bi
ricik f,t;~tn~ d ili olmuştur. Arapçanın 
ise bazı kayıtlara ve şartlara tabi o
larak kullanılabileceğitasrih edilmiş· 
tir. Konsey 27 kanunusani 1937 
de verdiği kararla Türkçenin resmi 
dil oldu~"llnu tesbit eylemişti. Bila
hare eksperler komitesinin telkin· 
]erine uyarak raportör "Arapçanın 
da resmi bir dil olarnk kabulünü tek
lif,, etmişti. Binaenaleyh Arapça 
icabında kullanılacak ve bazı yerler
de inkişafına mani olunmıyacak o
lan dildir ki bu diie karşı Hatayda na 

Sanatkar 

Muammer 
Karaca 

Tekrar sahneye dönüyor 
Şehir tiyatrosunda, filmlerde, ope • 

retlerde kendisini halka pek sevdirmiş 

olan artist Muammer Karaca, son za • 

manlarda sahneden çekilmiş. Turhal 

Şeker fabrikasında bir müdıJrlük maka. 

mıru işgal etmi~ti. 

Fakat, Muammerin istidadı memuri • 

yet ·hayatının çerçevesine sığmamıştır. 

Halkın onu aradığı gibi, o da seyircile

tini özlemiştir. 

Haber aldığımıza göre, bu mesele 

resmen halledilmiştir. Yakında, genç 

artist Turhaldan ayrılacak, zevcesi ve 

çocuklariyle birlikte lstanbula döne -

cck ve Türk sahnesindeki mevkiini iş. 
gal edecektir • 

Samanlı de re 
temizletllecek 

Yalova ağ?.mda bulunan zümrüd 

Yalövanın havasını ifs:ıd eden Saman

lıdcrenin temizlenmesine bugünlerde 

başlanacaktır. Bu i~ için icap eden 

tahsisat verilmiştir. 
Samanlıderenin ağzında yarım kilo 

metre uzunluğunda \ 'C 20 metre geniş. 

liğinde bir kanal açılacak ve bu su. 

retle derenin içine · motörlc-r girebile

ceği için buraya bir de iskele yapıla. 

caktır 

3 - Asamblede her iki resmi li
san da kullanılabilecektir. Asamble 

mazbataları iki dilde y<.ızılacak ve bü 
tün kanunlar da iki dilde ne~roluna· 
caktır. ~ 

4 - idareye müteallik n:~amna 
meler ve talimcıt iki dilde nC§rolur.a· 
caktır. 

5 ·- Hnlk idare ile obn müna· 
sebatında lalettayin iki dilden her
hangi birini kullanabilecektir. Ve 
kendisine de ayni dilde cevap verile
cektir. 

Fransız gazetesinin hala eski 
müstemlekeci gözle hadiseleri gör
mekte olduğu da Suriyeye lıala 
"Fransız Suriyesi., adını vermekte· 
ki ısrarından anlaşılmaktadır. Ha•igi 
Fransız Suriyesinden bahsedilivnr? 
Biz, bize komşu olarak ancak· bir 
"Suriyelilerin Suriyesi,, olduğunu 
bilmekteyiz. 

Fransa ile Türkiye arasında Ha
taym mülki tamamhğını koruyan 
itilaf ise Paris Soir'in söylediği gibi 
basit değildir. Bizzat Fransa harir:i"e 
nazırı Delbos Milletler meclisinde bu 

itilaf;n "Sark1 Akdeniz statüko~un~ 
korumag~ matuf bir Türk - Frnıı· 
~ız askeri ittifakı d mek oldu~.mu 
söylemiştir ki hakikaten vaziyt-t de 
böyledir. 

• • • 
Müstemlekeci Fransanm Smi· 

yede ve Hatayda can çekişirken 
haydutlarını son defa olarak Hatay· 
lıları tazyika memur ettiğini duy
maktayız. 

Bu işe .bir an evYe} nihayet veril 
mesi Paristeki hükumetin en esaslı 
bir vazifesi olmalıdır. 

Şekip GÜNDÜZ 

Bir kız çocuğu 
Kamyonun altında kaldı 

Başı p arçalanarak 
UldU 

Ortaköyde Müsahip sokağında 
15 numaralı evde oturan komisyon

cu Necatinin altı yaşındaki kızı Gül

nihal dün saat on altıda tramvay 

caddesinden yolun karşı tarafına 

geçerken 3 7 85 numaralı kamyonun 

altında kalmış, başı parçalanarak 

ölmüştür. Şoför Nihat yakalanmış

tır. 

ls1ı" y da ası g( .ıcral (resmi tebliği 
dikte cderc1c) - Saat 18 dl; "Kı::ıllar,, 

tarih\ abide ve binaları görillmedik bir 
vah*ctl.c yan9ııı bonıoolarımızrn altma 
gctırdflcr ! 

- Pransızca "Vondrcdi" den -

Soprano Avgusta 
Kuaranta ile bir saat 

Sanatkar yalnız sahne ve operadan 
bahsetmiyor, ideal .gUzet kadınla f deiJI 
gU~el erkeğin de por.relerinl çiziyor 

[İtalyan sahna ve 
musıklsının büyük 
ışöhrctıerlndcn biri o
lan Soprano Au~uııta 
Quarnnto.'nın §clırl-

V@)ga ını : Nizamettin l\·a~IJ 

. rnlzdc Uç kötıscr ver 
dltlnl yazmıştık. Bu 
glin de şu yazınıızla. 

sanatltA.rın hayatını, 
hislerini, dUşUr.cc ,.e 
duygularını kendi 
11ğzınc!an dinliyoruz.] 

Beyoğ1untlaki bü
yük oteller:len bi
rinin salonunda. 
arkadaşım ressam 
Arif Dino ile bana, 
tatlı bir gülümse-. 
me ve ahenktar 
jestlerle yer gös
terdiği zaman, Ro
ma radyosunun he 
men her akşam se
sini bize ulaştırdı
iP sanatkıl.rr, sezen 

bir gözle süzdüm: 
Duruşu. giilümse
yişi, nefes alışı ve 
gür sarı saçlı başı
na güzel yapılı 

·. 

boynunun verdiği Şehrimizde biiyül; bir mıwaf/akiyctle üç T:mıser 
kumru gururu ile veren me§hur ltalya1ı Sopmnosu Sinyoriııa 
bu genç kadın iki Auğusta Quaranta 
gün evvel sahnede - Rcs~ın Arif Dinonıw 1.roki.si _.: 
gördüğüm genç kadının tıpkı tıpkısıydt 
Soprano Augusta Quaranta sahnede ve f 

hayatta ayni mask, ayni eda ve ayni si
hirle ıdolaşıyordu.Acaba sahnenin sanatı 
mı hayatının üstünde müessirdi. yoksa 
bu genç kadınuı sahnede biz.e s.antlt diye 
takdim olunan hüviyeti bizzat ve bin
nefs kemli yaradılışı mıydı? 

Bu iki tahminden ilkinin doğruluğu 

Sopranonun sanate inamşındaki, ken· 
disini sanata verişindeki kuvveti göze 
vuracaktı. ikinci şık ise bana zaman za
man tabiatin sanate tam intibak eden 
nümuneler verebildiğini isbat edecekti. 

Roma radyosunun daimi artistlerin
den oluşu ile, Roma klübün.de verdiği 
ilk şan konserinin yarı resmi mahiyeti 
ile sanatini memleketine sempati topla
mak istiyen bir propaganda sistemine 
vakfettiğini tahmin ettiğim artiste sor
dum: 

- Bayan ... 1stanbula gelmezdt'n ev
vel nerelerde dolaştınız? 

Taliyen ve Helsingforsa gittim. Şimali 
Afrik::dan bahsederken unuttuğum iki 
şehri de ilave edebilirsiniz. Trablus ve 
Bingazide de bulundum. 

- Trablusta ve Bingazide güzel ti· 
yatrolar var mı? 

- Trablusta ... İyi bir tiyatro yok 
doğrusu. Miramarteatro'da konserimi 
verdim. Fakat Bingazide güzel bir bi
na var. Mimar Piyaçenti!ıi tarafından 

yapılmış ve beş milyon lirete (200.000 
lira) mal olmuş. 

Gözlerinde uykusuzluğun yorgunlu· 
ğu vardı. Dik tutmağa çalıştığı belke
miğinde uzanmak ve uzun uzun din
lenmek isti yen bir hal sezdim: 

- Siz yorgunc::unuz bayan ... 

................ -=---~ 
Dikkatsizlik 

M UHARRiRLERE bazan şu yol-
d:ı mektuplar gelir: "Falan me

seleden bahsetseniz e !... Sizden fil.:n 
mevı:ua da:r yazılar bekliyoruz .... , ilk 
b1kışta bundan tabii bir ~:y olamaz: 
"Kari, de:-siniz. o mesele hak!;:ında mu
harririn fikrini öğre:lmek fotiyor; belki ' 
kendi de ona göre bir kanaat edinecek. .. 
Yahut ki o mevzu hakl:mda malumatı 

yok. mer:k etmiş soruyor ... 
İşin ash binde bir böyledir: ekseı lyıı · 

o mektupla kari muharriri imtihan eder. 
E11gisi var mı yok mu diye değii. ken
di gibi dfüünüyor mu d'ye. Cevabı, \a· 
nj muha:"ririn o davet ü::erine yazac.:ğı 

makaleyi kanaatine uygun bul-rn·zra 
hükmünii vcr:r: O muharrir ne de :Jiği
ni bilmiyor, yahut bir tarafa hizmet e· 
diyor. yazıları okunmağa değmez .. ı;-ı. 

ri kaybetmekten korktuğum için bu ç:· 
~it mektlıbları çoğu zaman cevc:bsız bı· 
ral:ırım. 

Okuduğumuz yazıda, dinlecJif.imiz 
sözde hep k:ndimizi, kendi b:ldil:leri
mizi ve düşündüklerimizi c:rarız. O k:ı

dar ki onlar bi::im kayguianmıza, fifkir
lerimize büsbütün yaban:ı olsa bile ge
ne onl:ırdan bizi teyit edecek ı::özler 

çıkartırız. O sözlere verdiğimiz manayı 
onları söyliyen duysa şaşmr, inan
maz. Knç defa başıma geldi: "Sizin ya
zılarınIZI okudum. düşüncelerimiz biri
hirine tamamile uygun. Onun için size 
b:r hlka}•emi (veya birkaç manzumemi 
gönderiyorum), hiç ~üphesiz beğenecek 
siniz . ., Hik5yeyi veya manzumeleri o
kurum: Benim sevmed "ğim1 öt:dcn be
ri düşman ol:luğum t=rzm ta kendisi. 
"Acaba bu adam benim bir satır ya::•mı 
da mı okumamıl? Benimle ah:y mı ccii
yor?,. cJiye düşünürü:n.. Ekseriya bu 
şüphem haksızdır: O c. Jam benim bir 
çok ya::ılarırru okumuş. fakat onlara ken 
di istediğine göre mana vermiştir ... Eir 
arkadaşım v<ırdır, bir zaman zşık ol
muştu, o hisle alay ecen, b:lki de onu 
inkara vi\ran bir romanı okurken he} e•, 
canla ağl~dı; me~er onda sevginin ebe
diliğini söyliyen satırl:ır bulmuş. I!ay
ret o:lip kitabı bir kere daha o . m: 
h•bcalılaiul.Uh l~AkL wlı.lwbu•"~ &\:_..._...., 

~e yarıyacak tek cümle, tek kelime bu· 
lamadım. 

Hani bazı insanlar vardır, karşıların· 
daki,söz söylerken dinler gibi gözükür
ler ama hiçbir şeyi duymaz, takip et
mez, kendi hülyalarına dalarlar. Okur· 
ken çoğumuz öyleyizdir: 'Musique de 
Sccne,. bir piyes için ne ise elimizdeki 
kit:ıp, gazete ide bizim hülyamız için o· 
dur. 

Öyle olmasa, muharririn sö>·kdi-
ğine dikkat etsek,' onun sözlerinde ken
di bildiğimiz, düşündüğümüzden batka 
bir şey arasak ona falan mesele hakkın· 
da ne düşündüğünü sormayız; yazısın
da ancak bildiğimiz. yani bizim i)imiz
de zaten bulunan şeyleri bulmak şartile 
dikkat edeceğimizi bildirmeyiz. 

Nunıllah AT AÇ 

- Eğer soğrafya bilmeseydim ''bütün 
dünyayı do1aştım .. ,. diyebilirdim. O ka
klar çok seyahat ettim ki .. Ne şimali A
merika kaldı ne cenubi Amerika, ne orta 
Avrupa, Almanya ve Baltık devletleri 
ne de şimali Afrika .. hepsini dolaştım. 

En son Tiranada dört konser vermiştim. 
Oradan Kahire ve 1skenderiyeye geç
tim. Mısırda bir San Stefano gazinosu 
vardır. Monte Karlo gibi bir şey. Çok 
lüks bir yer, Sefirler, naz1rlar, konso
loslar, bi.iyük zenginler, prensler hep o
rada toplanıyorlar. Beni klasik konser
ler vermek için angaje etmişlerdi. Biz-

_ Çook ..• ldedi • Uykusuzum. Kon· 
serlerden sonra uyuyamıyorum. Evvela 
beğenilmemek korkusundan gelen he
yecan, sonra alkışlardan gelen heye~a~ 
ve nihayet bir yığın insana kendım~ 
beğendirebilmekten doğan heyecan ~e~ı 
rini en az yirmi dört saat devam cttırı· ı 
yor. 

- ilk defa olarak sahneye ne zaman __________ .... _..,.. __ ~ 

çük bir ağzın b:mbeyaz ve sağlam diş· 
lerini gösteriyor ve o zaman bu kadın 
bir kaplana benziyor. Dedi ki: 

zat Başvekil Nahas paşa tarafından teb 
rik .edilmek, takdir edilmek bahtiyarlığı 
na uğradım, Tiranada da kral Zogonun 
ayni nezaketi gösterdiğini hatırlarım. 

- İtalyanın hangi şehirlerinde de
vamlı surette çalıştınız ? 

- Hemen bütün büyük şehif lerde. 
Milancı::la, Romada, Bolonya ve Paler
moda. Şimdi her gece Roma radyosunda 
mutlaka bir konserim var. Fakat size 
demin de söylemiştim. Benim seyahat
ten yana taliim çok açıktır. Birçok bü
yük artistler tanırım ki 20-30 yıl mem
leketlerinde büyuk muvaffakiyetler el
de ederek çalışırlar da bir başka mem-
lekette konser verebilmek taliine uğra
mazlar.Halbuki ben İtalyan sahnelerin
de beğenilmemi takip eden ikinci yı'lı:fa 
simali Amcrikaya davet edildim. Sonra 
cenubi Amerika. çağırdı. Bir çok 
Llitin ;ıchirlerinde dola§tım, V enezüella 
operasmda alkı~lan~ltm. Meşhur. Ma
estro Pcrrozi ile çok muvaffak bir tur
ne yaptım. Daha sonra Avrupa ~ehirle
rinden davetler aldım. Breslav, Riga, 

çıktınız? 

- On beş yıl kadar oluyo~. . 
- O halde bnyan ... Hayretım·ı· mazur 

görünüz, alkışlanmayı hala tabu adde. 

demiyor musunuz? . . 
Güldü. GUzel bir gülüşü var. Bır ltal 

yandan ,.sok bir Boşnağı. hatta daha faz 
la bir eski "İstanbul hanırnı,,m andıran 
dolgunca yanaklı yüzünde bu gi.llüş kü-

Ki m k imi n linrısı 

1 st:nı.EP.l Fuat, Fethi, ı:e Yekta olan 
Uç adan. karılarllc beraber bir panayır 

~ erlnr. gitmişlerdi. Kadınların isimleri Kft.· ı 
mile, Malike ve "u::andı. 

Bu altı Jılşbıln hepsi panayırdan muhtelit 
cııyatıu aldılar ve her birisinin harcadıı::-ı 
p:ırnnm miktarı (lira hcsabllc) aldıkları c-, 
yaların ycl<~nun:ı. mUsa\·i idi. 

Fuo.t Mo.llkeden 2;; p:ırça, Fethi KtunllcdE'n 
12 Parça fazla mal aımış'ardı. 

'Her koca karısından Gi lira daha fazla har 
cnmıştı. BUtUn bunları naznrı dikkate ala
rak, Fuat, Fethi ve Yektanın kantarı Uç Jra 
dındıın hınıglstdlr bulabilir misiniz? 

Bu meselo mUkö.fatlıdır. Doğru hnlledenlE'r 
arasınd:uı 4 ı~ı,ıye mufte'lf hedlycler verile 
cel<Ur. Cevapların 8 haziran tarihine kadllr 
(Arap Saçı) ı~r.ctile gazetemiz adresine 
göndcrllmc•! Jıtzımdır. Hal ~eklini gene o la 
rlhll nUshamızdo. bulacnltsmız. 

- eşte yanıldığınız nol:ta bu:lur. Al· 
kışı tabii addettiği giin s.a~a~ka: sal~
neden çel:ileccği anın seldıgını bılmclı· 
dir. On be~ yıl, hiç de büyük bir san<ôt 

Nizamettin NAZtF 

(vpı.nıı 9 ııuvaaa) 

27 mayıs tarihli bulmacanın halli 

Yol kaç kilometre 
ŞoCörUn .4. noktasından harel;:etlle tel:rıı.r 

ayni ~·ere dönmesi içln geçen zaman tam 1 
eaat ?.O dnt;ll:a.dır. Bu za.mıının 40 daltlkasını 
ll nolılnsında lstira\1ntlc ı;e;:tığl hesap edi• 
lirse ıtldlş • ge·ı~te otomobilin :SO dakika. yol 
aldığı 'meydana çıkar \'nsaU ııUrat anatle CO 
kilometre olıı.ralt tayin cdlldl(,1.nc göre, d~ 
mck iti A ve B noktıı.sma gidlp gelebllmrk 
için otomolıll 50 kilometre katetmiştir. 

Vo A nol<tnsındıın D noktası arasmdalri 
mcsa:c de to.m 25 kilometredir . 

Bu meseleyi doğru halledenler ııunlardır: 
ı - Şehremini Odab:ı§ı Kaşıkçı mektep 

solm~ı 'No. 2 M. Zeki K.K. 2 - Beyazıt F~ 
lcktrllt §lrkctı montör İbrahim, 3 - Fmdık 
lı sctus\Undo narlı çıkmazı sokak No Ci Bin• 
naz, 4 - Vefa lisesi No. 66i M. Sel~ml. 

Mntbnauıı.z:ı 11~rayarak hediyelerini ala• 
bllirlcr. 
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zavaını 
IKaıragöz ı 

Bütün Türk şairlerine ihtifal 
Yapmak yavaş yavaş moda haline 
girdi ... Bu, çok iyi, çok mükemmel!. 
Kimsenin itirazı olamaz.. Elbette 
aeçmikteki fikir ve his adamlarımızı 
hayırla yadetmeliyiz. .. • . . 

Ben de bir şahsiyet üzerıne ~~k·. 
llati celbedeceğim: Karagöz ... Çun· 

. kü kendisiyle .. yakından tema~ta 
bulundum,,!! Bursada kom~ulugu· 
hu ettim .. Ve, ne ynlan söyliyeyim, 

~üreğim parçalandı. . 
Karagöziin milli ve beyn7lmı~e~ 1 

§Öhret bakımından chemmıyetı~ı 
burada anlatmağa lüzum var mı. bıl· j 
miyorum? Arap, rum. a~eın. Kaf· ! 
kas milletlerinin ananelcrı arasına da 
'kerışmış olan Karagöz elbette bizim 
:rnefahirimizden olmak lazım ~elir. 
Nasrattin hoca ile perde hayali, diğer 
milletler arasmda en fazla nam ka· 
unmış sanat ~ahsiy~tlerimiı.dendir. 
Hal böyleyken, zavall ı Kam:;özün 
mezarı ne haldedir. biliyor musu· 
nuz? Nasrattin hac.anınki malum: 
Duvarları yıkıkmı:.• kapısında kilit a. 
~lıymış. KaragÖ7:ünkündc yıkık du
var ve kilit de yok: kitabe de yok .. 
İdam edilip gömtildi.iğii yerde, sade· 
ec bir tiimsek var. Üzerinde bir hayır 
aahibi tarafından konulınuş bir ren kli 
çinko duruyor: Buna bakıp da, mn· 
halli iyice tesbit ediyorlar. Renkli 
çinkoda ne bir yazı . ne bir resim .. 
Halk, valnız ona ni~an koymu~. Her 
geı~en: o tora fa doğru bakıyor ve: 

- Karagözün mezarı .. . diye bi· 
ribirirıe gösteriyor. 

Bur ayı ziyarete gelen iki Yu· 
nanh misafire ayni kabri göstermi~· 
ler : 

- Kaymcni Karagöz! Kaynıcni 
(zavallt) 1 • diye csefleniyorlardı, 
i~it liın ! 

Çunkii, onlar da. bu Türkü be· 
niıns~mişlcr ... 

... ... . 
Karagfo:iin mezarından on met· 

re ut~ye asfalt bir yol yap1ln1ı§tır. 
h'tr J i..UJAr. atrın'l r.ıhilln,., nr,"Jh;'ll:ır. 
~rıl harıl işliyor. Çelik palasla Çc· 

Jlcırgc arasında neşeli ve zengin aclaın 
ar geziyorlar; asri tesisata yiiz: bin

lerce lira ısnrfolunmuştur; Bursn 
halkcvi takdire layık faaliyet r,üstc· 
riyor; vilayet umranı umumiyetle 
ilerliyor: Tiirkiye ilerliyor. KaragÖ· 
zün kapı ı~arşı mezar kom~usu 
Süleyman Çelebinin ( Mevludü ya· 
zan zatın) nisbeten iyi ve sa im ne 
b
. ~ 
ır m;zarı var. Lakin Karagöz, bi· 

çare Karagöz, bi.i tiin bunların orta· 
sındn rnetr\ık yatıyor .. Bak tım, bak· 
um da onun her oyun :sonunda söy
lediği nakarat ku lak larımda. çınlad ı . 
··perde i yıkılmı§. hanesi vira n., 

"-Varayım sahibine haber ve· 
reyim! .. dedim. 

Sahibi: Türk milletidir. 
Haber veriyorunı : 
- Tiirk milleti! Mademki ta~ilr 

feki büyük sanatkarları birer birer 
e.nıyorsun, Karagözii de unutma .. 
fhtifalinden vazgeçtik, onil güzel bir 
mezar yapl 

(Va -Nil) 

lnönü 
Kamutay grupunda 

izahat verdi 
.1 '.Ankara 1 (A.A.) - C. H. Parti~i 
Meclis Grupu bugün öğleden sonra 
!Antalya saylavı Dr. c.emal Tuncanın 
Paşkanlığında toplandı. 

~ Sürekli alkı!Jln.r arasında kürsüye gc. 
len Başbakan İnönü taç giyme mera. 
ıimine i§tirak c tmek üzere Londraya 
yaptığı seyahat etrafında izahat ver. 
?ikten sonra Londra ve Londraya gi
?erken Paristc Ye avdetinde Belgrad. 
Qa. ve Atina.da yaptığı siyasi temaslar. 
aan aldığı intit•aları ve bu memleket
lerde Türkiyeye karşı gösterilen sa. 
mimi dostluk temhürlerini anlattı. 

lnönünün Litvinofl:ı miJ.lakatları da 
Parti Grupunea memnuniyeti mucip 
olmuştur. 

Başvekil, yakmda Kamutayda dev. 
Jetin umumi siyaseti hakkında yapa· 
cağt beyanatın ana hatları üzer inde 
de izahat verdi. 
Başbakan f nöniinim iki buçuk 5a.at 

süren bu beyanatı Grupça büyük mcm 
nuniyet tezahürlcrilc kar,,ılandı. 

3 
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Unhapam - Eyüp ''Caddeikebir,, .nde otomo~iUc ::~j·.:.:1=.t bir <1Za1l ve otolı~b:: binme!• b üyük b:r ce3arel· 

· · lır. Bu yolun bir an evvel tamiri liizun ... 

}stanbul konuşuyor! ( Cibalt 2) 
.-n 

Cibali çocuklarını eğDendi&"en \2) 

CUMHURIYET'tc: 
Hakkın zaferi 

l'ımıı.s Nadi ''llatay d.avnsınıla Jwk. 
l;ı;ı ~f~ri.,, ua§Tıklı ya::wuulıı d iyor ld: 

Hukumet \'e millet bu i şte At t'" k"" .. d a ur. 
~n •. ı::.ın e yürümeğ"c nıüsaraat eyle. 

mışt1r. Dost Fransaya hakikatı b'" . 
ll 1 t b"ld"k OJ ,e n a a ı ı . . \'C çok ten;enııi ederiz ki 
kardeş Surlycyc dahi. foselc aulbon 
olmau;1 bac;kn. türJU hal!edilirdı; \ 'C 

bu. başka türlüs ünü biz :stemiyc istC'. 
mıye ynpardık. Dünya j~l eri "'Özüm"" 
zUn ünündcuir. I• rans:ı !!~ Tiir~•iyc n~: 
eak dost olabilMcr. 
. _t~J\ender~ın • Anta!t~·:ı ,.e hnYnih 
ı rymın muslıhanc bir ş~ltildc halli Fran 
sanın \'C Milletler Cemiyetinin bi 
f 'd" r za. 
crı ır. Dün tesbit ettiğimiz bu haki· 

kat tam olmak ıçin bu işte Atatürk 
Türkiyesinin oynadığ: ciddi olduğu 
kadar güzel rolü de ilave ttmeliyiz \'e 
bu güzel neticeden sonra Frans~z • 
Türk dostluğuna. ilaveten dünkü ve 
yarınki kardeş Suriycyc karşı derin 
muhabbetlerimizi bir kere daha teba· 
rüz ettirmeliyiz. 

Biz Türkler cidden Suriyeyi hakık'i 

ve Cibalide oturanlara uVku
vu haram eden ikfi bela: 

1-Kumaro 2 a;3 Kavga 
~ surette ~u.:t~.k~l ve dost bir komşu 

olarak duşunurUz. Onun idealinin ha. 
kiki tahakkukuna yardım etmek b. : . . ı~m 

K aramelacıları ve çukulatacıları karanıela kağıl
n umara ve çukulatalara numaralı kart 
/,oymaktan menetmeli. Babalar 

larına 

lıocalar gözlerini dört açmalıdırlar ! ve 

Sayın İç Bakanının adını taşıyan 
knh\"C bir hayli temiz bir yer. Önüncle 
oturdulc. lfavga hala de\'aın ediy.ordu. 
Yam ba§ımda ayakta duran Hilaliah. 
mcr rozetli bir gence sordum: · 

- l'uıum bunlar neyi paylaşa.mı· 
yorlar? l\:n-ganın seb~bi nedir. 

·.ın :ıı ltın l rn il c ba§ını :ıa llavar:ık hn. 

ınurdandı: 
- Bu bir ~ey mi? Biz h~r gün bura.. 

da neler neler ~örmeyiz? 
Cibali çocukları pel: ~irret şeyler· 

dir. Bir hiç yüzünden saa.tlcrce kavga 

ederler. 
- Arnlarına giren, a.,>ıran olmaz 

mı? 

- Haddiniz \'ar&a aralarına gırin . 
Karga tulumba ederler. t a.~a tutarlar. 

Haberci 

-
486858 117%39 

Ta7aren v~ıni 
Tay.,.. llküm~r\..._ 
ktrk• 

Gözlerimi onun yüzilndcn ayırm r. 
yordum. Bu ot uz be~. kırk yaşında 
imiş gibi b ir tesir yapan fakat henüz 
otuzuna "'clmcdiği muhakkak olan bir 
delikanlıbidi. U<i ilç giin!Uk sert b~r 
Mka 1 yü,.;Unü çcmberliyor , sert çizgi. 
terle dolu olan bu esmer YÜ7.cle bir iç 
~ıztst, bir ar.ar 5eıil iyordu. Ne munis 
baJnşh gözleri ,·ardı! Dedim ki: 

_ Siz çok yorgunsunuz. Çok mu ı;;a-

lışıyo~unuz? 
Çocuklann kumar oynadrh1arı Kar ameli kağıtlarmm içindeM iıarc~ler ... 

- Ne çok ne az .. dedi. İşimden hiç 
bir şikayetim yok. Yorgunluğuma ge. 
lince .. Onu iyi anla dınız, hakikaten 
yorgunum, uykusuzum, uyuyamıyo. 

nım. 

- Bir ilaç alsanıza. .. Göğsünüzdeki 
rozetten Hilaliahmerle bir alakanız ol

duğu anlaşılıyor. 

Do~tunuz Ytya tanıdığınız doktor. 
lar vardır elbette.. Onlara gidip ken. 
dinizi muayPne ettiriniz. Uyuyama
mak çok kötü şeydir. 

f stemiye istem iye gillümscdi: 
- E lhamdüUili h sıhhatımıı.dan ya· 

na bir şikayetimiz yok. Uykusuzluğu. 
muz bunların yüzündendir. Şu çocuk· 
lar yalnız gilndüzlcri kavga etmezler. 
Bu kavga gece geç vakte kadar da de. 

vam eder 

- Peki m:ıhu.!leU lmnrlan şikayet 

elmiyor mu? 
- Etmez olur mu? Herl:es şik:"ıyct-

çi. Fakat çocuklar pek yaramaz sey. 
ler. Laf dinletmek mümkUn olmuyor. 

- Karakola müracaat etseniz a. 
- Ben ~alıscn iki defa komisere gi. 

dip siiylcdim. Ne yaptı bilmiyorum. 
Belki bir ikisine nasihat. filan verdi 1 

belki vermedi. Verdiyse bile dinlete-
memiş olsa gerek ki dün gece de ve 
işte ı;:imdi gözkrinizin ününde cle kav. 
ga de\·am ediyor. 

Şükrii Kaya kahvesinin içindeki tc. 
miz mermerli masalardan birinde gn· 
zete okuyan bir zatın muhavercm·ıc 
kulak kabarttığını farkcdiyorum. So. 

Dikkat! 
Tanrının gecesi Cibali çocukla. ------

rını sokakta dolaşır bulursunuz. Kav- Mahallelerinizde gördüğünüz 
ga etmezlerse mutlaka giirültu yapar. bütün eksiklikleri, bütün şikayet-
lar . Ben şurada yatarım. terinizi, yapılmasını istediğiniz 

Parmağile Üsküplü camiinin bulun. teYleri, canınızı sıkan hadiseleri 
duğu tarafı işaret etmişti. her saat, iı~r mektupla. telefonla 

Devam etti: ve ısteraeniz matbaamıza gelerek 

_ Buradaki Hil&liahmcr §Ubesinde bize bildiriniz. 
çah~ırım. Yorgun argın yatağıma gi· Muharririmiz. fotoğrafçıları • 
r cr, §Öyle bir uzanırım . Tnm göı.lerimi mız ayağmna kadar gelip M)y. 
yumacağım !lırııda cıyak cıyak b ir ba. lccliklerinizi inceliyecek, şikayet . 
ğmş ,.e akabinde bir "Yuuhaaa! .. dır ı lerinize veya temennilcrinize ga. 
ba.§lıır. Pencereden ba~ımı uzatrr, ba. ı zetemiz tercüman olacakbr. ~ 
karım. Millet saç..~ça. ba~başa. •-----........ --.... ---· ı 

r~n bir gözle kendisine baktığımı gö. 
runce : 

- Bay birader .. dedi. - Bunların kav 
gasmdan 1jyadc kavgalarımı. sebep 
olan şey miihimdir. 

- Ne gibi? 
- Anlatayım .. Cunla.r kumar oynar 

lar. 
- Mektebe gitnıez.ler mi? 
- H,•rsi de mcktcplidlr ve birço~t • 

la.rı f'ıntflarınm iyi talebeleridir. Mek. 
teptcn çıkar çıkmaz derhal kumara 
başlarlar. Şu g6rdiiğünüz kavgacılar 
az. evvel kömürcünün önünde yere bağ 
daş kurmuşlar, ha bre ha kumar oynu 
yorlar<lı. İçlerinden biri mızıkcıhk eL 
mi~ olaca}\ ki iki kısma R)Tılrp birbir. 
ler.nc saldırdılar. 

Çocuklar hala çinarın önünde bağ
n§ıp duruyorlardı. Bereket \•ersin bu 
sırada. üstü başı temizce bir genç ara. 
lnrına girdi de kavgar.m daha fazla 
büytimesinc mani oldu. Maamafih bu. 
nunla kavganın b'ttiğini sanmayınız. 

Çocuklar biz.im yanım1zda lta\·ga 
cdcmiycceklerini anla)ınc'l yan soknk
hıra doğru koşarak uz:ı.klaştılar. \' e 
bir ıki dakika sonra uzaktan uz.ağa 

gel~ haykmıılar ve ç!ğhklar te\<rar 
kavgaya başladıklarını bize anlattı. 

- Bapalan bu hali görmiyorlar mı? 
dedim. 

HABE RCi 
(Devam ı 11 in.oide) 

ıçın en zevkli bir iştir. Fransız - Türk 
dostluğuna gelince bıı bizim nazarı• 
mızdn. tarihin çizdiği bir zarurettir .. 

KURUN' da: 
Kontenjan s isteminin 

sonu 
.Asım Us, kontejan sisteminin kal• 

dırılması etrafında yazdığı baş maka. 
lede şöyle diyor: 

r· ''!lükumct bu defa kontenjan usu. 
unu kaldıracaktır, fak:ıt buna kar§ı 

hariçten girecek olan malların bir kıs~ 
mından icap ederse gümrük tarifesi. 
nin müsaad<?si nisbctindc ağır resim. 
lcr alacaktır. Bu suretle harici ticaret 
tc miivazeneyi tulacası gibi dahilde 
yetişen .yahut yapılan milii mamulat 
\"C mahsulat da himnye olunacakbr. 

Döviz tahdidatma gelince, şimdiki 

halde bu olduğu gibi kalaeakt:r. Hü· 
kumet gene .har içten gelen eşyayı mal 
ile ödemek, yahıız pek mahdut esya rn 
ahval için düviz vermek usulünü t~t . 

biko devam cdecekUr. Bu usulle bey. 
nc'milcl tiraı et müvazcnesi muhafa.:a 
e.lilccektir. Milli paramı~n l;1ynıcli 
yerinde tutulacaktır. 

Bununla ber:ıb~r gümrük kontrolü 
\'C döviz tediyatı altında olsa dahi 
kontenjan sis t C' m inin kaldırılması ha· 
rici ticaret te hLyiik bir değh~iklik aç.a. 
caklır. Şimdi 1'iirkiyedcn mal alarak 
kontenjan usıı!füıi.in tazyiki dolayısile 
Ttirkiyed ~ gr.c;crek bir mal gctinniycn 
bunun için bordarmı ödcmiycn mcnı . 

lekc~lcr daha ~eniş bir imkan sahası• 
na mnlilt olacaklardır. 

Sonra unutmamak lıiz.nrdır ki dün. 
yıı ) iizUııcle dar mübadE'.edcn g<'niş 
müb:ıd leye doğru gitmek için yeni 
hareketler bir gün beynelmilel ticaret 
hayatında serbest usule dönme~i za• 
ruri kılabilir. ~iyle bir vnziyetc karşı 
hazırhk!! ve tcJbirli bulunmamız gene 
ekonomi iktiz2s:clır. Kontenjan usulü. 
nün kaldırılmas ı bu noktadan da ah.. 
\•alin icabına uyan bir tedbir sayılabi• 
lir .. , 

Bursa orman mlldUrU 
Vl' daktilcsu 

Mahkum 
oldular 

Bursa vilayet orman müdürü 
Zühtünün genç kızlarla birlikte mü
nasebets.i~ bir halde yakalandığını 
ve kcnd1sıyle daktilosu N · . . . , ermının 

tevkıf edıldiklerini dün yazmışt k 
Zühtü bazı kızları sohb t ıf'k .• 

. l . d e ı 
rıy e .. e_~ın e alakoymak \'C uzakla-
ra goturınek suçundan Türk ceza 
~a~ununun 430 uncu maddesi. 2 
mcı. fı~rası ve ayni kanunun 69 ' 'e 
BO ıncı maddelerinin tatbikiyle iki 
sene, 9 ay ve 1 gün hapis cezasına 
daktilo Nermin de fuhşa teşvik ~u: 
çundan ceza kanununun 436 ıncı 
maddesinin 2 inci fıkrası mucibince 
? h . ... ~ne npıs ccwsına çarptınlnıı§-
laraır. 



Har hakkı abluı Hadiyo•ye aittir. 

.. 
IR 

·mizde bir 
aha kalacak 

-sı

Fakat Lem'i onu vflhticeaine .. Artık oilunu bir daha göremi• 

kabulU . şlyJece 
dJyor ı 

ı değ;ı, benim 
kbaldir,, 

susturdu. 
- Suı .. Saçmalarmla beni kan

dırmağa uiraflJla.. UyduMuğun ya· 
!anlar artık elverir .. 

- Hayır Lem'i yemin ederim 
ki .... 

- Sus! Sana sus diyorum! Ben 
heplini biliyorum. Sen Oemanla 
aeviJtin. Şimdi de yalan söylüyor
ısUDJ 

Genç bdm büyük. bir infialle: 
- Hayır, diye tekrar etti. Hayır 

Lem'i! Yalan IÖylemiyoruml Oa
manla katiyeıı ıevifmit deiifun. O
nun Sunada olduğwuı bile bünaiyor 
Cium. Ziyareti benim için büyük bir 
~z olcLa. itte hakikat budur •• 

-Hah halı hay._. Peki ya oto
mobille gezintiye ne diyelim~ 

- Evet Burayı biraz görmek 
ve -.m çocuklujumızwı pçtiii yer 
leri doJ ..... iateclim. Bunda ne fe
nalık var kil 

Öteki aittikçe artan bir hiddet ve 
tiddetle lıa)'kııl)"Ordu: 

Ne} Bir de bana buocia ne 
fenabk olaGHeceiini lormağa cür'et 
ecliyonun h.J... Yaptığın namuslu 
ve bnc1itıi iplen bir bclma yiılbjıan 
hareket midir} .•• Yal.ncı, henüz bir 
ik'.i cWa gördiijün bir gençle nud o
l11r da hu kadar amimt ve teklifeir: 
olabilirain. Bugün benim karma bu
Junuyonun. Bunu hatırmdaa çıkar
ma .. Artık bir kihya kızı ,d.lain! 
Bir kahya km gıDi adi, bayağı hare
ketlerde bulunaınazaın .... 

Necla hiddetle doğruldu: Sabn 
tükenerek: 

- Beni muahaze edemezainl 
diyordu. Kahya km olduğumu her 
y,a~ ~~ kakmaktaıı aeai mene
derim. Babam eenden çok daha .de
ier!i, daha iyi bir adamdı! içmez ve 
aarhoı olmazdı. Senin böyle yaptı· 
im gibi kadınlara hakaret etmezdi. 

- Ya f Ya öyle mi 1 Bunları ba
na söy1emeğe kadar ileri vanyor
aun hat.. Cuya kendini müdafaa et· 
mek istiyorsun 1 Pekili! Ben de Y• 
pacağnnı bilirim!.. Seni artık bun
dan sonra Bursara &itme\teı:a mene· 
diyorum .. Sen hır zevce olınaia. aen 
oğlunun anneai olmağa layık deiil
sin .. Seni menediyorum.. Anlıyor
muaun ! O.manı da artık ~öremiye
ceksin !... Oğlunıu da aöremiyecek
sin.. .O.manı da ut,. t... Aa~.. lste-
miyorum katiyen .•. 

Kız.amblctan aizmdan lrôPükler 
açılıyordu. Saçma sapan ç.ıku. IÖf· 
)er artık anlatılamıyordu. On daki'U 
kadar bir müdet zarfında artık ken
CSaine malik olamıyarak. ne eöylecli
İini hiç dii§ünmiyerek, söd'erinin 
ticldetini katiyen heaaba katmıyarak 
ai»'ledi .. Söyledi... Zavallı kadm, 
en alır hakaretleri ve küfürleri. aa· · 
~ alım~ öyle mütbi,-tehrlit· 
Mı -wüyordu ki Necla debtetle 
~le.ye büzülmU,. batmı kollan 
-.ımcla aaklamıt, yüzü koyundu-
111)'~ Pött yandan aıkıttmlaıak 
ölPittti~~~ ~Wiy.e ..... 
bir 'ı~ "yordu. Bereket ver-
ıin ki ~l yak atacak hilkatte 
yatadıtnu,.biı jUV: ~i. Ancak 
sarhotluk abticlı &itatiğt slrültü, 
patırdıia ~ ~f!IQ4 duyardı. 
Bütün bu ıiCil.t~~rinde ka 
lıyottdu. Şoıu-.-J.apbjı fcmabkta11 hiç 
endi,e bile ~~eı.:,k ~k üure 
odaaına 'ıklL 

Fabl lll'---~ 19-yetın 
da olan ıve böy.lebir.._ia119rr 
de uirmıamıt olln lrir _.&h· 
şet içeriıincie ~- K.ot.ıma 
savurduiu bu tehditleri ve Mkaret 
Jeri bir earlıothık auma • .,.... .. 
muktedir ciejildi. 
~ uzun uma eilw:iıı Soma 

bşy~ benr.iyen bii ~ ae.,. 
babıP OD birine PW uJfataX bldi 

iyice uyanıp e akli l..pıa pi· 
diı"' i vakit v~ ıenç kacima olar 
ca fecaatJ,le ıöriindü. 

y~I., 
·F.laket tahammül edilemiyecek 

d~di. Buna boyun eğmeğe 

glcü •. ~ti. 
•t-vracu1uı 

.. fi 1-tıdadıkça 

şehrimize gelmiş olan Milli llndafaa 
Vekili Kblm Özalp dün Hamidlyeyi 

. ziyaret etmiştır. V-ekil bvgiin de ~· 
mideki teftişlerine devam edecekti,r. 

çllclamit ... ~ Kocaai ile 
geçiı:diii güzel mmanlan unuttu. 
Kucaklaşmalan buseleri, bütün bu 
tatlı dakikalar her şey gözlerinin 
önünde çok 'kafuı bir sis tabakasiyle 
örtüldü. Hatta Lem'inin çok iyi 
huyları da olduğunu bile artık hatı-
rında ka{macL. Bütün varlığını bü- Vefat 
yülemif gri renkteki gözlerin çocuk I•••• 
tebeeenunü, l\epei, her şey gözlerin· &linıeli Haffaf Hul&i Net (Ha. 
den silindi : Hatbul<i o, Lem 'i bu ge· fız HulU.i) Mübteli olduğU 
ceye gelinciye kadar aliıcenap \le sa- fasıaMttan ~ Yaka. 
dıktı. Çok mert bir kocaydı. Hiç, cıkta vefat etmiıtir. Cenazesi 2 
hiç bir §ey hatırlamıyordu. Yalnız Haziran 1937 çarpmba ıünü öğ
erkeğin ınUftksatibif.deliliği anında le üzeri ' Yakacık amıiferi • 
ağzından §ıbn ~uı1[C, iğrenç söv finde cenae namazı lblmMak Ya· 
}erden b&§ka... kacık kabriatanma defnedilecektir. 

Geceki .ç4in bı•aadan perişan V ap\11' letanbulclan Ha,...,.,18,.. 
olan, tehditfer ve ~iffürlerden taı 9,51 dedİI'. 
gibi danup lalan _bu korkak ve çok Mevla ralııııet eyli)'e. · 
tecrühes~ geıtıç ~ ugm fntma· ••11 
lar ortasında mahvolmak üzere olan f-::;j~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;; 
müdafaasız bir kazazedeye benzi. ALI\ AZAH sine'diada 
yordu. Bü&ün ha,atınca istinat et· Hataym iatikl3li bayramı §e. 

meği umduğu k...- timci biıdenbi· refine bugünden itibaren 
re onun gözlerinde korkunç canavar YENı• HATAY 
gilii bir mahl4k c:au19tu. 

Korkuluktan bafka bir feY de- filmi 
li)di. Gie•it için lw:r 1f!7i feda e- Hataylı kardetlerlmizın ana 
den azametli bir .a-m. Günlerce yurda ve A?~ w TUrk 
ortadan ka~ • •• 117 bir kocay· inkılabma. mtıılıkalnııı göa. 
clı. Yüre~~~ Wt pipnanlık teren~ :milli ke,ecan 
duyrmyan .'.Wr -.rbottu. ıalı,uı-~ Feıder yırtılarak 
Evliıdnu ~.a- ,,_klaftmm. ka- p.pka Jiyaıe.. Ve ana yuı;da 
yıtllZ bir ~· ltte o, biç bir .fle.llm.. 
zevceyi ni'••f;p~m\.anm .olan Bu • f8m yeli zabıta.un 
yalnız bu. • mutt.uıftı. •iddetlı fak... dN rağmen 
Bütüa ·~~:me ~ en IJilyUk fedalrldıklaria gizli 
ağır liiJ ,.;.~den biıden- oJuak '1!kHm.ittJt. 
bire ,.,altuo .-ç zevce artık Programda: 
böyle\& koca içiD \ihinde hiç bir 8 E F 1 L L E R 
miiMmaha du,-'81'du. Böyle bir TOaKÇE SOZLU 
adam onu ..eYllrıhdea mahnam d· Aynca 11ergil1uıt · füaıl 
mek aai iMiyorclu) An.eyi yavnulın ••• 
daıı ebediyen ayırmak mı iatiyordu? 

Ya~! 
Lem'i hakiksha4G1Cqunu ayıra 

bilir miydi) 
Büyük bir~ 
'Hayır'! "8yq1 aynL 
mak~~t .. 

deki rpisafiret~ııi 

UıatftlllJ ft 11ı:D1'J 

leketine bir tel. 
grafia dün, .Ata. 
türkin misil.iri cto. 

leden evvel Gui ve İsmet -lnönü 
Enetitikritıi zi,.tet etmitlerd r;. Altes 
Emir l'lat 13.JO Ala Türkiye 8üyük 
Millet Meclisi Reisi Altdülhalik Renda 

maf~ kaımar~ lılfifkii•de. ~e
rtne •erhen öğle yemeğinde hazır bu. 
lul\m.\Jflar, müteakiben ~ ÇUıJi. 
ğin'f ve müessesattm geziıriılerdir. 

Diia ~ uak aefaretinde Emir 
1erefirie bir dyafet verilmigtir. 

BuiıJn. Jılaçtayl Erdün &niri An. 
karada zfytlet!eHne devam edecek ve 

bu meyanda Harbiye Mektebini geze -
cektir. Akıam Ankaradan .ayrılacak o. 
lan Emtr yarın sabah ıehrimizde bulu. 
nacaktır. 

Emlria beyanatı 
Maverayi Erdiin Emtri, dtin Ankarada 
şu pyanı dikkat beyanatta buiunmuı. 
turr 

-- Daha Çataıclrihiıf Ulti.iren t'.ir<t&. 
taştığım halkın gözlerinden inıi'a .eden 
sıcak bakıtların tesiri içindeyjm. Zaten 

bu güzel yurda ıönlüm IDU.habbet dolu 
olarak girdim. Buıihı Gazi Terbiye 
Enstitüsünü ziyaret etmittim. Talebeye 
birkaç söz ıöylemekliğim jcap etti. Ben. 
sahra adamJyım. Görüyorsunuz üzerim. 
de maılah, ba;ımda aıel var, dedim. , 
Yilreiimlekini hakkiyle i!&dc ede,.. 

mekten çeklnirim. Buna ıa)lbWI fUGU 
lauKıaaa beyan ederim ki. bu fiyuı:at, bu 
terakki •e teali baJdnn 9itiin prk mil
letlerine büvük bir hltfi olan bic Ataya 
malik olmana Ye ona m_. unlma • 
ı:ııu aeridir. Eliuuadiilillih cencliaiei 
yakınaaa tanımakla da ır.Aibahifim. Bea 
bir terüim. Ye hayatımın 55 inci ydm. 
clay.ızn. Bu 55 iac:i yıl böyJc parlak ve 
mes'ut bir hatıra ile öa>riimü tezyin c. 
diyor. Di:a gece weriımq olan W.areyi 
JCıtien ~au-Ieri beni •ütelu.ssia 
Ye minnettar etti. Yüksek meclislerin= 
btllllll Wr mYpye m1dwr okfağumu 
cö.rmekle de llfttiyarun. 

GiSrdüğüm samimi hüsnü kabulü 
ben ancak fu surede 1Mılif etmekte • 
yim: Bu bir istikbal değil, benim için 
bir ikbaldir.,, 

DUO 
Scwyet ete· ........ """'-
Aıttıurke ıbmatnameamı 

takdim etti 
Sovyetler B1riJiinüı ye.,i bilyü.k el• 

çisi K&Nki dill! mutat n:ıeraaimle Re. 
isicum!Jur Atatürk tarafmdan kabul 
olunmuş ve itiıtt~tn,ag;a,•iıM ~·.ey. 
lemiftiı". 
~Babııı Vekili Şilkdl Sa

raClli ·kabul resminde hazır bulun. 
m\litUr. 

Çocuiunu muhafaza e\iilek, ço
cuğundan aynlmamak İçin IOll bad· 
de kadar uirafmaia. çabaJamap 
kendiamcl• 9ii.yük ı.~ iktidar his.edi· 

1 Ç E R 1 D E : 1 • 170J>OO Ura -.ıtüe *11fdıa lltUrDm, ) • Alman harbiye nazın m,anp1 VQD !ime 
olan radyoloji ve ~fi.Dk ~.açı~ bergin oğlu Murdaki otomobil ~n 

• :llaU,e vektletl dt1n ~ki 816' merasimi dfln yapılmııtır. Meraaiınt lıl.aa-i! l dönerek birkaç gtıne b4aı' pltrlmt• plfle 
kadsr mak&pllara yeni aene kadrafNDda ll8IUI vekHt adına talim ve terbiye beyeU reisi cek "'burada bir mttddet ka!acaktır. 

yordu. 
Peripn bir fikirle karaımı ver· 

di ... Hemen ... Lem'iden önce dav
ranacaktıl 

Gidip çocuğunu alacaktı. Onu 
bu merhametaiz, bu inaaniyeteiz br 
banın elinden kendisi kaçrracaktı. 

Hiç bir endife. hiç bir teredcliit 
onu alıkoyamadı. Tarifeye bak.b. 
Vapur Muduıyaya alqamm saat al· 
tumda hareket ~-

Zili çalarak oda hizmetçisini ça
ğırdı. Beyin kalk., kaHtmadtğtnı 
.ordu. 

o aitmifti Dile. •• 
Bu pro;ai ic;in daha muvanktı. 

l<.ocamma :pç Çliı:bjma bakdmıa öğ. 
le yemeiineıeelmiJeCeii anlatılıyor· 
du. O gün hiç e\'e gebnemeeini can 
ve yürekten temeaai etmeğe başla· 
dı. Adeta tef üzf.ii~ gibi geçirdi
ii hirlcaç aaat daha ·~ti. Lem"i 
gelecek diye paç kadmm içi içine 
•ıinaıyordu. Nihayet saat bes afdu. 
Lem'i pdmemifti, Genç kadın ar· 
bk .daha fazla duramadı. Valizinin 
....._._.ı ~ llizmet isine em· 
Ml11: Yalmz iç çamapdannı ve bir 
do ,.tıiyah ta~ koyaramtz: .. 
~--·~ .. '-iıae dei'fi olan kiiçiilc,, ~ ae.heıHini 
keMi eliyle_...~ 
im bir fotoğrafı ile. bir iJti P!~• 
ft•eı&d.hrietti ... Ve bir de ~-

lı lılr deltfl~ dJnadrtnn 1'lldlnnlŞ ve m&8f ne Alman. Fransız ve Danimarka konıoıocta • • Bomı.y tanare k1QbUne memup d6d 
larm verllmeılnl emretmiı olduğundan aıe- n btııwmı...tu ta -~- ,.. • 

0 
~ 

nıurlara ıın ..... rı TerllmJttir. ._ ı. onda ,,_. ,,_ ,....1ıı ... n l!i""""""' .... .,. bur.tıt 
• İnhiearlar idaresi memtırlll kunUJW bu • Dört baslftUI &kfa!llC saat Peşte dan lMlllr~a ~. 

devrede bittnmenı dün diploma verUmlf lir. ra4ye81tnct. 'ir Tir.it OClllİ yJlpllecaktır. 4' Ortaıneııtep muaıHmt ..ıacaıı llUlllDfm 
• DUn rece EmbıönU halkevUıde ŞoyJa Oa 4 Adar&da S,5 aıiit,on Ur& .art'Ue kttnı&t 9lektepleri mezunlan lc;ln imtihUl.ar bu • 

llp lc;!n bir ihtifal yapılm11tır. cak TJp takUltesi kanun JAyibaSI Meclise .sn JID 00 beflnde bılflayacaktır. 
• tftg'IHz kra!nHn tac; giyme merasimin• kedUml.Jttr. • Aka7 idaresi Haliçteki havuzlarda 1ld 

den aorıra ppılaD dentZ ~it N.mlnde ba!u ,,. Şamlıı., köyü cıva.rındakl ...,.. dQla.yı yeni vnpur yapt~t&ttlr, 
:neıı ~ muhribimiz b6r ıuıttaya 'adar ılle pne kayıtı ue bu araziye te88.hiıp etmek • Yeni aenenıe Ilı~ ....ııauıu dün 
llnıaıunma plecektlr. lıUyen 0811lan araamda tbt:Utf (!Jmrıf ~ ~ ptyuya selmlftlr. 

4 thtıaaa mahkemesi yerine kurulan be- kö.Y)U dQa JeitıtınWe -ltır,ek V1tıa7ete ve O 1 S A R 1 D A : 
ııncı osllye mahkemeıd bu sabahtan !Ub&ren balk parttllDe .m~tlaıda bulıınrrı•ıılu• 
faaH,ete seçndftir. dır. • 

• l(lelılrcHlk mUtehUllleı Prmt ~atovadald ------~~-------
tatldlderCat lkıMl etmlf ve tebriaiU dÖD'" 
nıflltllr. ı 

• Berotıu elbdbaden t.Opl-..n göplertıı 
dUnd,en ltıbaren denlu dökWmııslne ba§l&r• 
mııtn'. 

:, Bu sene tızllm, pamuk ve buğda.y ihra-
cmm da demt kcmtrolU altına alınmuma 

hazırJ.a.uılmakt.adJr. 
• T>evlet ld&l'ftltırl bll.~oıa.rııu ktklk eden 

J<oml11yon burad~i '~ı bitirerek 
Aııkaraya gltml§tir. 

.Y. Mısırm t.wbut l<onsotoe\ı fsı:aaU H-.l<k 
Ternan '.Mısırm Tahran ~oıf8Gk181utana 
f.a)'tn cdfhnilf Ur. 

.y. f.stanbul O•lvenltelb:le 'fO »ra .,.... 
1*ıfden 16 doQent liM'Ni ha~ Kaarl' 
vata.ıt.UUCe )ıf.zırlanan kaııuıı U.rüı:ım Yer • 
tı.je ı: ;nderlldl. Bu llyiba agreaayon lmtl 
!ıanlarmı yapmıt ve maddetletlıı' ao·dtlnntı~ 
otanlsınn terctıerlni de temin ~tr. 

• Yeni Japon 1udnnat preu Konaye tara 
tmıdu t.efkll editecektJr • 

• l!Ulk ı..;.s J&raJı ,.... ....... ..,,,. 
80Dla ••Jıeeeeelı&lr. 8&bdr kıabD illd"'Ô1(11 
ptonun ör.erinden tq)r-. u_.. ....,.. 
bllidtmeU tarabııclaa mme1 n__. 

4 SellnJktekJ UçODcU u~ı1 bMtantllMl• 
dllf9n bir ~dinin.tim baataneDSn f1lmıl kll 
mıae kAmMn ~ tıllot mıeldedlr. b 
eaoea Jüflıılr ~ JUkbr. • s....,. 1INrttJc8t llftıdüm •• ı.ıtııi'9 
nazın Sadıdtü c.llfır.I, Pan. -....ıN'dn'. 

• Çlnde KNtoı:a beledfpal Jld )'Us AD bel 
CDzanıtiyı 1uquna cllzdlrlll'lf ve ~ kuyu 
Janrı& ıamtll!mlttlr. 

• ~ mlp amini llMlaln .. 
llhlyeUeı1Dl ,_,.,.,._ 1* ..... a,uaw 
hami••••"'"'· • ~ •r~ JWrMl4 ~ 
bütUn ll'raMla pzete ve aı~ fiyat 
ıar dUnded ıt1bamı ~ 30 arttıaıfbr. 
·~~~Pattı 

•rpiae gitmllllit ........... 
• hn ....... lılWlrdlııa. .,,,. TllrlE1 

ye He tran ~Jd hudut ~tir Jm 
mmm düze WIQMl.lı&kkmdald .anlapla hari 
clye dZln t&raıJıada 4\111 pratAmentoya " 

~-
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Bahtiyar 
ökOZ 

_ Rüatem beycf endi evdeier mi? -

diye kapıcıya. sordum. . 
- Evet efendim, buyurunı.:.z! . dıye 

ayağa kalktı ve bana Nişantaşı taraf. 
Iarındaki viilanın demir kapısını açtı. 

Kumlu bir yoldan, çiçek tarhları a. 
rasından yurümeye başladım. İki bah
çıvan çalışıyorlardı. Nadide nebatlar 
üzerinde renk ve koku yılratır..o. hü
nerlerini g:.>s~eriyorlardı. Bunda mu. 
vaffak da cimuş1ardı. Zina ne çiçek
ler aman varabbi. ne çiçekler ... ' . 

Fakat o ııe? ..• Bir yolunma ... Sanki 
' kasırga geçn.ıiş üzerinden.. Sonra çL 
çekler üzerinde bu tarumar tarafa 
doğru yakl:.1.3ıp uzaklaşan ayak izler~; 
bir ineğin ) ah ut öküzün ayak izleri ... 

Bahçıvanlar, kel illetini tedavj eden 
doktorlar gibi, yoluntuları tamirle 
nıqguller... Başka. yerden nebatlar 
aökmüşler, buralara ekliyorlar ... 

- Kolay gelsin yahu! • dedim. 
- Allaha emanet olun beyef endı ! . 

aediler. 
- Ne oldu buraya böyle ..• 
- Sormayın beyim, sormayın... ö-

1-ı:.. ~ .. 
-Ha? ... 
- Öküz efendim. 
- Ne öküzü ... 
- BWnı beyin öküzü ... İçeri girin ~ 

•öreceksiniz ... Her şeyi öğrcncccksı
niz ... 

Zaten beni gören uşaklar, kapının 

önünde birikmişler, "buyrun" ediyor. 
lardı. Yilrüdüın. 

- Merhaba! - dedim. 
Şapkamı aldılar .•. içeriye admı atar 

atmaz ne göreyim? ... 
Lahana ya..prakları, pırasa kabukla. 

n, marul art.ıkaln ... Hep, yerlerde, o 
canım parkelerin öte11inde berisinde .•. 
Ychut marketcri masaların üstünde, 
kad·'" ıp.arok~ k91tµ!)arın kenarla. 

- Bu ne hal? ... Bu kadar adamsı. 
n:z, bu evi niçin bu halde bırakıyor-
ııunuz? - dedim. ' 

- Ah, öküz efendim. .. 
- Ne ökilzü ? ... 

Bu ~ualin cevabını alamadan, bir u. 
şak bir salon kapısını açtı. Elinde bir 
g:.imüıı faraşla dı~arı çıktı. Hani, ye
mek sofralarının Uezrinaeki kırıntıla. 
rı toplamıya mahsus faraşlar vardır. 
Onlardan! 

İçine töyle bir göz attım. Tezek ol. 
mıya naımet bir mahsul ... Nisandan 
sonraki ayı?'l adqı ..• 

- btan!.ulun en lUks villi.aınm sa. 
lonunda ne a.-ıyor bu? - dedim. 

- Sormayın, sormayın ökUz. .. 
Li.havJevelAkuvvete illibillah ... 
- Her ne sorsam öküz diyorsunuz. .. 

.Nedir bu? Beni tahkir mi ediyorsu
nuz? Benimle alay mı ediyorsuquz? 
Ne hakla ...• de~eye kalmadı ... 

Şangır şungur ... 
Üzeri biblolarla dolu bir masa d~\·-

rildi. 
- Bu ne? ... 
- Ah, ölrtiziin marifeti ... 
Fazla izahat almıy!l lmki.n kalma. 

dı. Bir kapı aralığından bir soluma 
ititildi. Bir hayvan burnu göründü. 
Burun, kapı kanadını dürttü. Boynuz. 
lu bir baş... Hakiki bir öküz. .. Kuyru. 
ğunu mağrurane sağa sola sallayıp bö
ğürerekten, yanımıza doğru geldi. 

Hizmetkarlar, ihtiramla iki ya.na 
çekildi. Kendimi Hintte sandım. Ora
ların bazı dinlerinde, öküz, ilih uyı. 
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bir 

lır, bir şehı·e girdı mıydı, ~e ):apsa, 
mazur görfüür, uğur add~ilı~mı~. A
caba burada da din mi degıştirmışler. 

di. 
Öküz. şınıarık hareketlerile yanı~a 

yaklaştı. Beni kokladı. Arkasını don. 
dil. Bir kuyruk vurdu. Sonra yüzünü 
döndü. Ahırın penceresinden bakar 
gibi çenesini omuzum:ı dayadı. Mak. 
sadı nedir diye baktım. Dıl~nı ik~. ka. 
rış çıkarıyllr, sanki arkasından soyle. 
nen hizmetkarlara nanik yapıyor ... 

Sonra, yukardan kü~~k ~yin çal. 
dı. bir raayo havası uzerıne hopla-
gı mı" Bu ne şımarık. 

yıp ıu;ramabm · ... 

lık?... b zI -
.. _Yoksa ev sahibi at can a ıgına 

b~"'adı" diye soracaktım ... 
mı "'9' • ... ., 

" ı:.k· buna da imkan yoktu. Rils.. 
UA JD • t• b 

tem beyefendinin içtimai vazıye ı u. 
na müsait değildi. O, tstanbulun en es 

k . b" ailesinden •.. Asalete kıymet ve-
ı ır • .b . 

. ---'"rdan' Karunlar gı ı zen. ren ın:sau>'" · ... . 
. Fıkaraperver, merhametlı ... 

gı::. Beyefendi teşrifinizi haber a~mış. 
Kütüphane odasına buyursun: dıyor. 

lar ..• _ dedtler. 
Girdim kütüphane odasına. 
Beklemeye ve ayni zıı:manda, -~~yııı 

yeni getirtip henüz tasnif etmedıgı ki. 

1 bakmı'"'& başladım... Hepsi 
tap ara " 
M rıyata dair ..• Firavunfann hayatı .... 

ıs ühün, yani ölümden sonra dı. 
T~~ k ~ tl 
rBmenin ve ruhun baş. a .. ~~~~ ar~ 

mcsinin tetkiki. .. Apıs okuzu ... Fı. geç .. 
ı;.n ... 

Bu esnada bir ses: 
- Moooı:ı ... 
Korkuyla döndüm ... 
Ev sahibi, şımarık hayvanı <'cnesin

den okşıyarak eşikte belirmişti: 
_ Safa geldin kardeşim! - dedi. 
_ Hoş bulduk ama. bu ne hal? Ev. 

veli. eu ,,muammayı an!at bana ... Yok-
•• .,...ı.ı. .... ,.ll~ 

Bir gün, bizim Galatasaraylı Bay 
Abmedin deri fabrikasında bir işim 
vardı. Kend'isiyle görü~ccktim. Ziya. 
retine gittim. Tozu dumana katarak 
gelen bir öküz gördüm. Boynuntlan 
kan akıyordu. Gelip yanımda dun~u. 
Arkamda F:.ıklandı. Ayakları sapır Sil. 

pır titriyordu. Gözlerimin içine bir 
baktı ki... Meğer salhaneden kurtul. 
muş ..• AJı, o kesim yerini gezdin mi 
hiç? Ne yürekler acısı manzaradır ... 

Fevkalide acıdım. Bu hayvan mak
telinden kOfJarak gelen o oküzil tut
mak istiye:ı ad:ımlara hemen bir ellı. 

lik uzattım. • 
_ Bu hayvanı bana satın! - dedim. 
Onu aldır.1 Baytara götürdüm. Boy. 

nundaki ke31ği tedavi ettirdim. işte o 
··n bugUndilr, öküz, evimin misafiri. 
~r ... onu k:ıydı hayat ~utiyle bö~le 
besliyeceğim":.Onun her hareketınl 
mazur görecegım ... 

_ Hayvanı kurtarmanı anladıırt··· 

Pek iJl! ... Diyelim ki merhametini 
celbetti... Jl'akat onu ne demeye bL.i 
sedirlere g:ıçiriyorsun? 

J>oatudi. 111uasmm lbıerlnde duran 
kitapJan g3sterdi: 

_ Bu -tıldisedeıı IDl!ra merak sar· 
dım. işte bu kitap1arı okuyorum ... O
kudukça d'l tenasühe tnanıyoru~· .. 
Kimbilir b'l ökllıiln rtıhu ile benım 
ruhumun çok eııki bir tarihte bir 
dosUuju. bjr karabeti olacak ... 
Dil~celi dü§llnoeli: 
_ Belki •.. - Belki .... dedim. 

(VA·Nt\) 

Tonton 
amcanın 

Göbegl 

Kızı I 
sacayak 
Çellk yüre{lln 
maceralar• 
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_!J5,2 S_!ne evv,!1 hugü'!. 

Hüdabendenin oğlu Abbas 
tahta geçti 

Haıdeşi, kaıdeş katili olarak hAkimlgelini 
l/An etmişti. Bir ziya/et gecesi sonunda 

öldüı üldü. Abbas ı iza ile tahtı aldı 
/fakat kan duımadan aktı 

lran ordusu, üstüste hezimetlere 
uğruyor, şah bir türlü vaziyeti kur· 
taramıyordu. 

Şahın oğlu Hamza, bir gün on 
bin kişilik bir kuvvetle kendilerine 
karşı duran aşiretleri tedibe başladı. 
Binlerce taraftarları bulunan Meh· 
met hanla halife Sultanı yakalatarak 
öldürtmeğe muvaffak oldu. Bu ara
da kardeşini de esir etmişti. Hamza, 
düşmanlariyle beraber onu da orta· 
dan kaldırmak niyetindeydi. tahta 
rakipsiz tevarüs etmek, istediği gibi 
hakim olmak arzusundaydı. 

Derhal kararını verdi: 
- Kardeşimi Kasrmisyana gön 

deriniz .. 
Emrini verdi. 

B. d "Kahkaha kalesi,, olan 
ır a ı hal . 

Kasrmiıyan hayatın son m~~ esı~-
di. Oraya giden bir daha dunya yu-

dönemezcli ve öyle oldu. Kar-
zuna l T .. k. 
deı katili baısız ka an . ur me~ o~-
dusundan bet bin kişiyı de maıretı-

1-·.Ta muvaffak olduktan son-ne ... _ k · · k l 
ra Kazvine giderek as ennı 1§ attı. 

Kumandanlarına: 
_ Muzaffer olduk. Galibiyet 

bizdedir. Fakat işimiz daha bitmedi. 
Gelecek harp mevsimi bizi bunda~ 
kat kat üstün kahramanlıklar beklı· 
yor, diyordu. 

Hamza yegane amirdi. istediği
ni yapıyor, muazzam ziyafetler ter
tip ettirerek eğleniyordu. Gene böy
le bir ziyafet günüydü. Yüzlerce 
hizmetçinin dönüp dolaşarak idare 
ettikleri eğlt-nce gece yanlanna var
dığı zaman Hamza kendini kaybet
miş. bir tarafta sızarak uyumuştu. 

Sabah ağtrdığı vakit Hamzayı 
ölü buldular. 

Ne olmuştu? 
Bu cinayeti kim iı.lemişti} 
Bilen yoktu. Suçluyu tesbit 

imkansızdı. Herkes içmiş, herkes eğ. 
lenmif, herkes Hamzayı göklere CJ· 

karmıştı. Bütün gözlerde korku 
izleri dolaşıyor, kimse kimyeye bir 
şey söyliyemiyordu. 

Tarih bu cinayeti şöyle kayde
der: "Hamza ziyafeti müteakip u
yumu~ bulunduğu zaman Cudi na
mındaki valdesi tarafından katlolun. 
du. Cudi Sam1t aşireti reisi Esma 
han tarafmd:m bu cinayete tahrik e· 
dilmi~ti Müverrihlerin ifadesindeki 
ihtilaf Hamzanın katli Esma hanın 

bende taht için rakibin tehlikc!i 
olduğunu bildiği için öldürülen uglu 
Hamzanın çocuğu Haydar Mirzayı 
uzaklaştırmak istedi: 

- Abbas tahtı eline aldı. Fakat 
kardeşinin çocuğunu sağ ve yanın· 
da görünce huzuru kacacak. Onu 
öldürtmekten başka da çare bulamı
yacak .. En iyisi onu uzakla§tırmalı .. 
diye düşündü. 

Hüdabcnde Haydar Mirzayı 
sulh teminatı olarak lstanbula gönde 
recekti. Fakat bu teklif kabul edil
medi. Çünkü sulh aktedilebilmesi 
için Gence ve Karabağın verilmesi 
lazımdı. ı, harbe dayandı. F crhat 
paşanın kumandasındaki askerle on 
beş lran Sultanının idaresindeki 1 S 
bin asker kar§ı karşıya gelince Fer 
hat paşa bir takım garip hediyeler 
aldı. Bir kadın hotozu, bir miğfer. 
bir yay, c-• lar, bir topuz ile turna av
lamağa mahsus atlardı. Gönderilen 
haber de şöyleydi : 

- Eğer bizimle cenketmek iste· 
mezsen bu kadın hotozunu ba,ına 
ge~ir. Ve illa bu tulgayı, bu bayı, bu 
oklan, bu topuzu, bu atı al da bizi 
turnalar gibi avlayıp avlıyamıyaca· 
ğmı anla ... 

Ferhat paşa haberi ve hediyeleri 
getirenleri fevkalade nezaketi"" kar· 
§ıladıktan sonra kendilerine 1000 al. 
tın da hediye verdi. 

- Cevabım ya itaat veya harp· 
tir.. Dedi. 

Kartı taraf harbe esasen karar 
vermit olduğu için çarpışma çok şid
detli oldu ve tam üç gün, üç gere 
durmadan devam etti. Ferhat pa~a 
hesapsız ganimet alarak büyük za
feri kazanmağa muvaffak oldu. 

Dahili isyanlardan sonra karde
şin kardeşi öldürmesi üzerine baı.lı
yan harplerin ardı arası kesilmedi. 
Hesapsız insan kanı aktı. 

Bütün bunlann yalnız ve yalnız 
bir kuru taht için yapıldığı düşünü
lürse insanların nasıl lüzumsuz 
harcandığı kolayca anlqılır. 

. (1) Hamzanm ölümü ıibi 2 ha· 
zıran gününde de ihtilif vardir. Fa
kat ôi~k tarihçiler 2 haziranda ıı· 
rar etmektedirler. 

DIŞ TABIBt 

Necati Pakşi 
Hastalarını her cün aabahtan akşa· 

sun"u eseri midir, \'e biri k<-rdeşinin, ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde-
diğeri oğlunun mahvından mütees- ıi No 1.2 kabul eder. 
sir olan Abbcp Mirza ile şah11ı bunda Salı ve cuma günleri l'l.20 ye kadar 
medhalleri yok mudur) Burasını parasız muayene eder. 

tayine müsaade etmiyor... I :piiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii:i~~~!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!! 
Netice §U: Hamza öldürülmüt· 13 D 

tü. Fakat onu kimin öldürdüğünü OKTO 
tarih bile sarahaten kaydetmiyor. Kemal özsan 

1587 yılı 2 haziran günü ( 1) Oroloğ _ Operatör 
350 sene evvel bugün Hamzanın 
yerine kardeşi Abbas, babasını ikna Bevliye. mUtahassısı 
ederek tahta geçti. Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
·Taht bir defasında kanla ve bir 2 den 8 e kadar: 'l 11?1: 4 ı 23:1 

defasında nza ile İ§gal ediliyordu. lll••••••••••••mi 
Fakat Abbaam babası şah Hüda-

t149iSNAN~l>E AK~AM YEJW1EG.hll>e MltCT\IPf A •• : f"1 4Ec.E ' 
Yt!Hi .-ıöa&rc.; VAR PİM'· 
t<A1' Lİ Ol.UM ••• o s ;z.& Ettft1&6ı,_. f~i,.apı fCA"r

L4H~t~ fitl KAAT 
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Soprano Avgusta Vapurlardan 
Atlayanlar da 

Kuaranta ile bir saat Tram!~!!!!~!~!~yakalan-
(Ba§tarafı ! incide) 

mazisi sayılamaz. Zaten insan ancak sah 
neye çıkı~ının sekizinci, hatta onuncu 
yılına doğru kendisini aldatmadan sa
nat yapabildiğini anlıyor. Sesimi İtal

yanlara ilk •defa olarak dinlettiğim gün 
ne derece iptidai bir sanat göstermiş 

olduğumu ben şimdi anlıyorum. Bugün
kü Quarnata ile o Quarnata arasında 
bence büyük bir fark vardır. 

- Bir ses artistinin kaç yılda yetişe
bileceğini sanarsınrz? 

- Evvela "5-8,, yıl çalışmak lazım. 
Bu devrede muvaffak olunca sahneye çı 
kılır. Sonra büyük bir tahammülle, al
kışlardan §ımarmadan ve hedefi kay
betmeden sekiz on yıl da sahnede kendi 
nizi yetiştirmeniz icap eder. Demek ki 
ilk defa muallimin yanında "Do f,, de
diğiniz günden yani şan alfabesine baş
ladığınız günden sonra gelecek on be
şinci veya on sekizinci yılda şahşınızla 
her yerde bir sanatkar dolaştrrdığınızı 

vehmede bilirsiniz. Amaan ! Gene şımar
mamalısınız ! Zira artist daima kaygan 
bir satıh üzerinde dolaşır, "vızzzz !,. de
yip kayabileceğinizi, bütün şöhretinizi 
kayb~:lebileceğinizi de daima düşünme
lisiniz. 

- Siz nerede doğdunuz bayan? 
İstifhamlr bir gülümseme ile cevap 

verdi: 

- Ben Romalıyım .• 
Ve o anda acele acele sordu: 
- Niçin, nerede doğduğumu öğren

mek istd:liniz? 

- Hiç .. - dedim • 
- Hayır hayır. Zaten böyle bir su-

alinize muhatap olacağımı tahmin eldi
yordum. İtalyada ve birçok yerlerde ba
na sorulan şeyi sizin sormamanıza im
kan yoktur. Türk kadınlarına çok ben
ziyorum değil mi? 

- Evet .• 

- 7.aten bana İtalyan sahnelerinde 
''Türk kadını., diye bir lakap takmışlar
rlır. Ama çok iyi biliyorum ki bütiin 
ailem hep Romalıdır. 

- Sahne sanatinde size kendini en 
çok beğeııkliren kadın artist kimdir? 
Dü~ünmedcn cevap verdi: 
- Kılaudiya Mutziyo .. , 
- Demek bir İtalyan. 
- Evet .. 
- Amerikada kimseyi beğenmediniz. 

mi? 
- Amerika ... Revü, operet ve kome

di müzikal bakımından dünyanın her 
sanat merkezini fersah fersah geçmiştir. 
Lakin orada klasik meçhfıldür. 

- Meçhül değiı::tir. Lakin benim be
'ğeneceğim sahada, operada Amerikan 
artisti'}'etişmesi için daha yıllar la~m. 
Yıllar lazım.zira, opera ve sanatin ·ora
ca henüz bir ananesi yok. K.ılaudiya 
Mutziyo'ya gelince o bir sahne kraliçe
siydi. Bedbaht Kılaudiya ! Onu dinle
mek başlı başına bir ibadetti. Sahnede

ki hayatı ile evldeki hayatı arasında ne 
uçurumlu bir tezad vardr. Onu kocası 
öldürdü. Yani kocasının kötülüğü .. Kı-
laudiya sahnede zengin olmuştu. En 
güzel elmasların sahibesi. Kocası ise 
hem kendi parasını, hem de karısrrun 

servetini, i§lettiği tiyatroların uğradığı 
devamlı ziyanlara vere vere batırdı. Bü
yük, güzel, çok güzel ve ilahi Kılaudiya 
yı kahrcl::le ede öldürdü 1 

- .... 
- Duyduğu azabın dehşeti tüyler ür 

perticidir. Onun yavaş favaş söndüğü
nü gördük. Nihayet günün birinde kal
bi çatladı. 

- Bayan KıJaudiya'nrn çok güze1 bir 
kadın olduğunu da söylediniz. Acaba siz 
ce güzel kadının vasfı nedir ? 

- Kılaudiya'ya benzeyen kadın . ben
ce güzel kadındır. Yani solgun bir yüz. 

Çok muntazam bir profil. Ategli, içlerin 
den kıvılcımlar fışkıran simsiyah gözler, 
Uzun bir boy, kibar bir endam .. Zekaya 
ve hisse hitap eden bir güzellik ... K.ıla
u::liya sahneye çıkarken bile yüzüne bo
ya sürmez, makyaj yapmazdr. Solgun 
yüzü ile kara ve ate~li gözlerinin yaptı
ğı tezat herkesi hayran ederdi. 

- Acaba bayan, en ziyade nerede, 
~rkek seyircileri teshir ettiğinizi sandı-

nız ? 
Çok çapkın bir bakışla gözlerini sa-

londa dolaştırdı, yüzünde yarı müstehzi 
bir gülümseme beli!irken kollarını açtr: 

- Eh ... - dedi - sanırım ki her gitti-

ğim yeı1:Je her erkeği bir parça teshir 
edebildim. 

- Erkekler Üzerindeki tesirinize bu 
kadar sarahatle inanan siz, üzerinizde 
hiçbir erkeğin en ufak bir tesiri olma
dığına, olamıyacağına mı kanisiniz ? 

- Hayrı .. Bilakis .• Hassas bir ruh ta
§ıdığmu gururla iddia ederken nasıl o
lur da hiçbir erkekte bir güzellik seze
mem? 

- O halde bayan, dolaştığınız şehir
lede sizin üzernizde bazı erkeklerin mü 
essir olabildiklerini kabul edebilir mi
yiz? 

- Şüphesiz .. 
- Evli değilsiniz sanırım. 
- Hayır ... 
- Bayan Kılaudiya'nın acı serancamı 

mı sizi evlenmekten korkuttu? 
- Değil, değil.. Gittiğim yerlerde 

hazan kanımın kaynadığını hissettim, 
lakin tesadüfler derhal o erkekle beni 
başk:ı başka istikametlere sevkooiverdi; 
daima yolları:nız ayrıldı, kalbim dolmak 
üzereyken gene boş kaldı. 

- Demin güzel kadının portresini çiz 
miştiniz. Acaba b1na, güzel bulduğu· 
nuz, sevebileceğiniz erkek tipincen de 
bazı hatlar verebilir misiniz? 

- Şüphesiz ... Bence erkek mutlaka 
uzun boyludur, omuzları geniştir, karın 
sızdır, atletiktir. Ben "yeni adam,,ın 
soğuk kanlılığmıdan ve hesaplılrğından 
nefret ederim. Erkeğin gözleri kara ol
malıdır ve bu kara gözler manda gözü 
gibi masum masum bakmamalı, zeki bir 
ışıkla parlamalı, atılgan bir ruhu göze 
vurmalıdır. Sevebileceğimi tahmin etti
ğim erkek, kalbi ve zekasile kendisini 
veren, herşeyini veren ve verdiğini öl
çüsüz veren erkektir. 

Mülakat çok uzun sürmüştü. Kendi-
sine veda etmek iistedim. Ayrılırken 

dedim ki; 
- Bu son sözlerinizi yazabilir miyim 

bayan? 
- Elbette .. - \<iedi - niçin yazamıya

sıruz? 

- Kara gözlU erkeklerin, kendilerini 
hesapsız ve ölçüsüz veren erkeklerin 
pek bol bulundukları bir diyardasmız 
da ... Yarın aynaya bakıp boylarını,omuz 

!arını ölçenlerin, kendilerinde zeka 

vehmedenlerin bir kervan halinde ote
linize akın etmelerinden korkuyorum. 

Ciddileşerek cevap verdi: 
- Beğendiğim tipteki erkeklerin şeh 

rinizde bolbol bulunup bulunmadığını 

bilmiyorum ama şehrinizin pek harikul
ade, hatta sanate hem beşik hem mabet 
addedilecek derecede harikulade ve ca
zip olduğunu size !löyliyebilirim. 

~ * ~ 
İtalyan sanatinin meşalesini Sopra

no Augusta Quarnata'nın clinı:le diyar 
diyar dolaştıran İtalya propaganda ne
zaretinin metodla çalışıtığı ne belli. 

Güzel sanati memleket propagandasının 
bir elçisi gibi dolaştırmağa biz ne zaman 
başlayacağız.? 

Nizamettin NAZiF 

Zelzele bir şehri 
mahvetti 

Londra: 2. (A.A.) - Yeni Gine vali. 

sinden gelen bir rapora göre, zelzele 

neticesinde harap olan Rabaul şehrin· 
de örfi idare ilan edilmiştir. tmd~t he. 

yetine mensup olanlardan başka hi<;: 

kimsenin eehre girmesine müsaade 
edilmemektedir. 

Arsıulusal bir kömür 
kongresi toplanıyor 

Cenevre 2 (A.A.) - Beynelmilel 

mesai bürosu idare meclisi bugün Çe

koslovak Nazırmm riyaseti altında 

yaptığı toplantıda 938 nisanında bey. 

nelmilel bir kömür konferansı akdine 

karar vermiştir. Bu konferansa alaka

dar bütün memleketler iştirak edecek· 
terdir. 

İdare meclisi gelecek toplantısını 
Pragda 7 kanunuevvel 937 de akdede. 
cektir. 

ması etrafında Emniyet direktörlüğün
ce alman sıkı tedbirlerin çok büyük 
faydalar temin ettiği görülmüş, ayni 
kontrolün vapurlardan atlayanlar hak
kında da tatbiki kararlaşmıştır. Birkaç 
gün sonra her vapur iskelesinı:le birer 
zabıta memuru bulundurulacak, bunlar 
vapurlar iskelelere yanaşmadan atlayan 
larr yakalayacaklardır. 

Tramvaylardan atlayanlardan olduğu 
gibi vapurdan atlayanlardan da yüz iki
şer kuru§ par cezası alınacaktır. 

Diğerindon evvel yük almak üzere 
hamalların da atlamaları kat'i surette 
menolunacaktrr, 

Vapurlar yanaşıp tahta iskeleler uza
tıkhktan sonra çıkılabilecektir. 

Emniyet direktörlüğü bllndan sonra 
umumi meydanlarda halkın karşıdan 
karşıya geçmesi meselesini de ele ala
cak, bu da yoluna konacaktır. 

Emniyet direktörü Salih Kılıç bu 
sab:ıh bir muharririmize demiştir ki: 

"Tramvaylardan atlayanlarla açtığı
mız mü::adele gevşemiş ıdeğil, bilakis 
daha sıklaşmıştır. Atlayanlar gittikçe 
azalmaktadır. Yakında vapurdan atla
yanlarla da mücadeleye başlayacağız.,, 

Meclis 
Beş ölüm cezasını tasdik etti 

Akşehirden Seyid oğlu Hüseyin, 
Babaeskiden Mahmud oğlu Murad, 
Bozkırdan Ahmed oğlu Mehmet Ali, 
Kilisten Mchmt>d oğlu İsmail ve Mu. 
radiyenin Kor~.ikan köyünden Mehmed 
hakkındaki ölüm cezaları, Meclis ta. 
rafından tasdik edilmiştir. 

Düşen demirle yaralanddar 
Liman amelesinden Sait ile Se

lim dün gece şamandırada bağlı Al
man vapurunda tüccarlara ait de· 
mirleri sapana istif emişlerdir. De· 
mirler vira esnasında düşmüş, Sait 
ve Selim başlarından ağırca yaralan 
mışlardır. Yaralılar hastahaneye kal 
dmlmışlardır. 

Peynirden zehirlendiler 
Eminönünde Sarnıclı handa o

turan Mehmet, Osman~ lbrahim, Be 
kir isminde dört kişi dün gece pey
nir yedikten sonra zehirlenme alaimi 
göstermişler, Gureba hastahanesine 
kaldırılmışlardır. 

Otomobil tutuştu 
Şoför Mehmedin idaresindeki 

2234 numaralı otomobil dün gece 
saat yirmi birde Şişliden geçerken 
ansızın tutuşmuş, motör kısmen 

yanmıştır. 

Karısmı yaraladı 
Kasımpaşada Zincirlikuyu caddesin
de oturan müşerref isminde bir ka· 
dm dün akrabasından Veli ile Bey
oğluna gezmiye giderken kocası yol
da önlerine çıkmıştır. 

Ömer karısının kendisinden izin 
siz gezmiye gidişine fena halde kız· 
mış, bıçağım çekerek Müşerrefi el
lerinden yaralamıştır. Ömer yaka
lanmış, cürmü meşhut mahkemesine 
verilmiştir. 

Almaoyada bir tren 
kazası 

Braslav 2 (A.A.) - MotörlU bir sU. 
rat katarı blr kamyonla çarpışmıştır. 
Üç şimendifer memuru ve bir çok yol
cu yaralanmıştır. 

' 
. ', ',;·:... :· .,~~·. ' . : 

Müessif bir ölüm . 
Manifatura tüc· 
carlarından Rıd • 
van Nasır mah. 
tumu Salahaddin 
Nasırın müptela 
olduğu kısa bir 

hastalıktan kurtu -
lamıyarak pek 
genç yaşta hayata 
gözlerini kapadı

ğı teessürle haber 

Hollvutta 2re\- bitti alınmıştır. Cena • 
Nevyork, 2 (A.A.) _ Holivud grevi bıhak gariki rah. 

nihayet bulmuş :ve bu sabah işe başlan lıımleltleİylliİyle .•••••••••••• 
mıştı• 

Tayyare . ile Parise giden 

Tevfik Rüştü Aras 
Briyan ihtif aBnde 

Td'.Jıırk a IFıraıınıso~ ~©~~OlYl~lYiınllb1J 
tak~D~e ce~ fi©D lQ)D ır lnl lY!'lt(!JI ~ s©~Dec§l D 

Paris, 1 (A.A.) - Anadolu Ajansı. 
mn hususi mu!ıabirinden: 

Cenevreden tayyare ile gelen Hari
ciye Vekil!miz Dr. Rüştü . Aras, hava 
karargahında Fransız Hava Nazırı 

P:erre Cot tarafından ~erefine verilen 
çayda hazır bulunduktan sonra meşhur 
Fransız devlet adamı Briand'ın 7 5 inci 
doğum senesi münasebetiyle Sorbonne 
da gece tertip edilen toplantıda bulun • 
du. 

Toplantı Fransa Reisicümhuru M. 
Albert Lcbrunun huzuriyle şereflen • 
mişti. Bütün Paristeki büyük elçiler ve 
elç:Jer, ayan ve m~b'usan reisleri, bir 
çok meb'uslar, ayanlar ve ecnebi ricali. 
le ve kesif dinleyicilerle Sorbonne'un 
meşhur salonu hıncahınç dolmuştu. Top 
lantıya M. Herriot riyaset etti. Berri -
ot' un her iki 'tarafından Hariciye Ve • 
kilimiz Dr. Arasta Romanya Hariciye 
Nazırı M. Antenesco vardı ve sıra ile 
her iki tarafında Belçika Koloni Nazırı, 
Amerikalı ve Avrupalı ricali devlet 
mevcuttu. 

Herriot, Hariciye Vekilimizin Ce • 
nevre.de mes'ut mesa'.sini bitirdikten 
ve Assambleye riyaset ettikten sonra 
hava tarikiyle bu toplantıya iştirak et • 
mek üzere gel mesini l•:.lyük bir şükran 
lisanile tebarüz ettirerek Dr. Arasın • 
hatipler arasında bulunacağını da tes.. 
bit etti. 

Herriot'un bu s
0

özleri alkı~larla kar
~ılandı. Ve haziruna teşekkür için aya
ğa kalkan Dr. Aras hazirun tarafından 
muazzam Sorbonne salonunu dolduran 
alkışlarla selamlandı. Ve alkışlar uzun 
müddet devam etti. Türk Hariciye Veki 
line gerek onun şabsmda Büyük Önde. 
rimiz Atatürke ve Kemalist Türkiyesi • 
ne karşı yapılan bu tezahürat orada mev 
cut her Türkün kalbini iftiharla doldur. 
du. Badehu Dr. Arasn bütün yüksek 
rical tarafından sürekli cılkışlarla karsı. 
lanan atideki nutku irat etti: 

"- Cencvrede yakından tanımak fır • 
satını bulmuş olduğum Briand'ın hatı

rasını bu akşam burada hürmetle yad -
edişimin sebebini izaha lüzum yok • 
tur. Büyük Avrupalının beynelmilel e. 
serini burada çizmeğe de içtisar edecek 
değilim ve bu cihanşümul faaliyetin en 
parlak Fransız faaliyeti olduğunu da 
söylemek bana ait değildir. 

Bu akşamki tezab:.ir bize bu adamın 
milli ve enternasyonal çehresinin ne 
kadar büyük olduğunu ve en temiz 
Fransız vatanperverliğinin bir ifadesi 
olan beşeri mefkuresinin ne kadar yük 
sek bulunduğunu gösteri. Bu meşhur 
bina dahilinde söz aldı isem bu, Türk 
mefkureciliğinin ve vatanperverliğinin 
Briand'ı daha bidayetiinde anlamış ve 
cesaretle başardığı muazzam eserını 

hayranlıkla telakki etmiş olduğumu 
söylemek içindir. 

Fakat büyük Fransız devlet adamı 
hakkında yapacak bir şükran vazifem 
daha vardır. Briand'm ensale geçen 

Ölü ·burnundan 
kan gelir mi ? 

( B~ tarafı 1 incide) 

fa görmek istiyorlar. Tabutu açıldığı za
man cenazenin burnundan bir kan aktı-

ğı görülmektedir. Derhal herkes telaşa 

düşüyor. ''Ölü burnundan kan gelmesi 

hiç htklenmediğinden doktor çağrılıyor, 
Gelen doktorlar ölünün gözünden 

yaş gelmese bile burnundan pekala kan 
gelebileceğini söyliyerek cesedi göm
dürüyorlar. 

İşte hadise budur. Biz bu sabah bu 
hususta §ehrin tanınmış doktorlarile 

görliştük bize şu maliimatı verdiler: 

"- Vakia bir cesedin burnundan kan 

gelmesi gariptir ve ölen bir adamın ka

nı donmu' olacağına göre burnundan 

akmaması lazımdır. Fakat eğer bu ölü 

düşerek ölmüş veya bir sademeye ma

ruz kalmışsa o vak:t bir demi dimaği 
neticesi kan burna kadar gelmiş ve ora

da pıhtılaşmış sonra da yıkanma suyu• 

ile veya meyilli vaziyette dı]arı çıkını§ J 

olabilir., 

1 
pek çok s;)zlcri arasınd3. bir ı.özü d~ 

vardır ki: "Türkler binlerce seneden • 
beri kendilerine ait bir toprağın son 
parçalarını kurtarmak için kahraman • 
ca mücadele ederken bir Kamaıist 

Tt:.irkün bunu hatırlama:nasına imkan 
yoktur. 

O zamanın icaplarından kt'ndilerir.e 
şakilerden zelitane bir sıfat verilirl·"n 
Briand. o devrede her halde cesurane 
olan bir kelime söylemiştir. Brianıl 

mücadele halinde bulunan Kamalistler. 
den bahsederken: 

"- Bu şakiler Fransada olsalardı ad
ları büyük vatanperverler olurdu... de
mekte tereddüt göstermemştir. Muhte. 
rem büyük Fransızın mümeyyiz vasfr 
olan bu yüksek tefekküre bu akşam 
memleketimin tazimatını arzederim.,. 

Kadın ve çocuk 
ticareti 

(Ba:J tarafı 1 incide) 
Jngilterede yeni kabine teşek~.ül 

ettiktc:ı ve eski bahriye nazırı, Sir 
Samuel Hor dahiliye nezaretine gel
dikten sonra ilk iş olarak "Beyaz 
kadm ticareti,, ile mücadeleye başla
mağa karar vermiştir. İngilizce "The 
Poople,, gazetesinide okunduğuna 
göre bu ticaret ve buna benzer diğer 
gayri ahlaki faaliyet, lngiltercde sü~
atle ilerlemektedir. 

Son bir sene icinde beyaz kadrn 
ticareti , istenilmiY'en çocukların ih
racı ve hileli izdivaclar, zabıtanın 
dikkatine rağmen d~\·amlı surette 
artmıştır. 

Bunun irin lngiltere dahiliye ne· 
zareti, kadınları ve çocukları Lond
ranm ve diğer vilayetlerin ahlaksız 
~ctelerinden himaye etmek için §İd· 
detli tedbir almaktadır. 

y apllctwıı... liılt!r ŞUHli:.IH.lU • 

1 ) İngiliz polisi, Fransız po1isiy· 
le yakın bir teşriki mesaide buluna
rak yabancı kadınların lngiltereye 
ithaline ve neticede, arzu edilmiyen 
bir İngiliz tcbaasiyle "bir günlük iz
divaç., aktedip hudut harici etme 
kanununun İ<:<"lplarından kurtulma
larına meydan vermiyecektir .. 

Aynı şekilde, İngiliz erkekleri 
nin F ransaya giderek, orada F ran
sız kızlariyle evlenip, onlarr, lngiliz 
tebaası olarak lngiltcreye getirme
lerine mani olacaktır. 

2) Evlat edinmek kanununu 
daha takyit eden bir layiha hazırla· 
nacak ve bir İngiliz rncuğunu evlat 
lık olarak harice göndermek bir suç 
olacaktır. 

Şimdiki halde birçok lngi1iz ço
cukJarr, istikballeri göze alınmaksı
zın yabancı memleketlere yığınla 
gön derilmek tedir. 

3) Bu gibi işlerin hazırlandığı 
ve fakat görünüşte şayanı hiirmet 
bir intiba bırakan kuüp1er ' 'e 
gençleri aldatmak için çekilen ziya· 
fetler de menedilecektir. 

Yeni hazırl~nan bir layiha, bu 
hususta polise geniş salahiyet ver
mektedir. 

Namuslu bir borçlu 
Amerikanın Antario ~elırindc 1919 

senesinde ölmüş olan doktor Hillart!ın 
dul karısı geçen gün imzasız bir mek
tup almış ve bunun ıçindc fi dolar çık • 
mıştır. 

Mektupta eu satırlar vardı: 
"Geçenlerde resminizi bir gazete:lP. 

görmekle bur!dan ell! sene evvel ko~ 
ıuza olan bir borcumu ödcmcdiğimi 
hatırladım. 

!ı;le size ıli§ık olarak beş rl0iar ;~·n. 
deriyorum \"e kabul edilcceğıni ur.ıu
yorum.,, 

Konf;?re 
F eneryılmaz ki übünden: 
6-6-93 7 pazar günü saat 13 te 

klübümüzün senelik kongresi yapı· 
lacağmdaıı bütün üyelerin Fener 
Halk Partisi binasına gelmeleri bildi. 
rjlir. 

.. 





f arihi macera ve aşk romanı - 84 - Yazan: (Va· Nu) 

Casus olarak terbiye edilmiş bir çok hırıstiyan 
kadınlar lstanbul gemilerine esir düşmelidi r. 
Bunlardan bir tanesi = Padişa.htan bir çocuk 

sahib: olursa onu gizHce hırıstiyan 
terbiyesile büyütmelidir 

Geçen kısmılarm hülascuı mü esir olmuştur sanıyorsunuz?... l evlat sahibi olarak, onu, benim ssma. 
Altı 1ııristiymı gemis-i bizi esir etti. Ayşe: ru yetiştirdiğim gibi yetiştirecek ... 
Bi::, iki gemi halkıyız. içimizde ka- - Safiya sultanın hıristiyan alemi- Böyle bir hükümdar Türklerin başına 
duılar dıx. var. Bu, loa<lmüırdan biri, ne ne kadar hizmeti oldu. geçince, p:ıpa hazretlerile münasebe-
mi~takbel padi§ah Me1mı.edin sfü Kaptan: te girecek ... Yavaş yavaş muhitini ha. 
annesidir. Osman ismiııd-elci küçük - Hatla siz bile, dolayısiyle bize ıırladıktan sonra, Türk memelketle. 
çocuk da padişah 1bra1ıimin kendi onun yadigıl!'ı sayılırsınız ... Onun bir rinde hıristiyanlığı resmi din olarah 
evkidma tercih ettiği bir oğlandır. şakirdi Stiabül ağa idi. Siz de Sünbül kabul edecek ... Yeniçeri ordustıı hıris
Be>ı de> maktul Siinbül ağanın mu- ağanın muhitinde yetiştiniz ... 
temed bir adamıyım. içimizden ba. Ayşe: 
zıları hıristiya" oldu. Ayşe, ben ve - Evet ... - dedi. - Daha benim gi. 
Osmaıı da bu nıeyandayı~. biler yetişecektir. !ete ben de yeni 

Safiye sultnnlarm zuhurunu istiyo. 

Bütün seyahat imtidadmca başka l 
mühiın bir hadise olmadı. Küçük Os
man,' gemideki hıristiyan kadınları. 

nm davetlerine icabet etmeden, onla
rı boyuna tatlı sözleri, güler yüzleri 
atlattı. Müslüman kadınlarla ahbablık 
etti. Onlar ·bu oğlana adeta perestiş 
ediyorlardı. 

Ayşeyi sorarsanız, kaptan başta ol. 
mak üzere, bütün w.bitlerl ahbab ol
muştu. Kah tercUmanm delaletiyle, 
kah doğruJ~n doğruya konuşuyor, dil 
hususunda epeyce terakki ediyordu: 
Za:bitlere rnaller soruyordu. Onlar, 
Türklerle yaptıkları muharebeleri, 
muvaffakıyet kazanmak için başvur
duklan ~areleri anlatıyorlardı. 

Ayşe, boyuna: 

- Ben Türkleri severim. Çünkü be. 
nim milletimdirler. Onları hıristiye.n 
yapmanın bir kolayını bulsak ... - dl. 
yordu. 

Bu fikir, zabitlere pek elverişli ge. 
liyordu. Tahakkuku için ne yapmak 
lazımgeldiğinc dair Ayşeyıe münaka. 
şaya girişiyorlardı. O, sarayı pek iyi 
bilen bir kadın sıfatiyle izahat veri

yordu: 

rum ... Birei· Osman yetiştiren Safiye 
sultanlar.. · 

Kaptan \'e zabitler, heyecan duyu
yorlardı: 

- Siz harikulade bir kadınsınız, 
Angiliki ! - dıyorlardı .• Hakikaten pla· 
nınız fevkaladedir. Biz, Türkleri tes. 
hir için birçok cihetlerden çalışmalı. 
yız. Bunun bir. şekli, Osmam ne ya
pıp yapıp Osmanlı tahtına ge. 
çirmektir. Zira, o, reis olmak husu· 
siyetlerini fevkalade haizdir. Eğer o. 
nu lbrahimın yerine padişah yapabi
lirsek, ne mutlu bize! Fakat eğer ya. 
pama.7.Sak, söylediğiniz şekil en mu. 
vafıkıdır. 

- Yani hulasa ediyorum: Bizim ta
rafımızdan iyice yetiştirilmi§ bir ka
dın, bir padişah zevcesi olacak. Bir 

_ Sevklilccyşimizi iyi ıcrnre etme- Haber, oku}ııcuları ı..rasında bir 1 
miz için benim de bazı şeyier öğren. fıkrıı. mUsabakası açmıştrr. Gönderi 
mem lazım ... İyi tafsilat veriniz! _ di· lecek fıkraların kısa ve hiç olmazsa 

az işltıımlş olmaın lA.zımdrr. 
· yordu... Fıl<rıı.Iar, gönderenltırln imzaları 

önlerine birtakım haritalar açıyor. yahut ·musteCLr adlarne neşredilecek 
lar, uzun uzadıya konuşuyorlardı, ve her ay o ay içinde çıkacakların 

Ben, ka·_nıdan divan duruyordum. en iyilerinden beşine muhtellf ve luy. 
metli hediyeler verilecektir . 

İçimden: Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
_Ah, akreb ... Ah ~oyn~uzda besu , gönderiniz. 

lediğimiz yılan ... Senm.~ızım_aileden le bli kubu d 
çıktığına öyle müteessırım kı .. - di- en e r anım 
yordum. Sultan Mahmut devriride rakı içmek 

Fakat birdenbire içime bir hüzün yasak edilir. Meşhur Bekri Mustafa 
çöküverdi: Topkapı mezarlıklarından birinin içine 

- Ben bunun hakkında böyle düşü. girer ve içmeğe başlar bu arada oradan 
nüyorduın. Peki ama, :llem benim geçen zaptiyeler Bekriyi görürler ve 

hakkımda ne diyor acaba? ... :Ben de sorarlar: 
vatan haini, millet ve din haini değil - Sen rakı içmenin yasak olduğunu 
miyim?... bilmiyor musun?. 

Bazan, muhavereleri pek muğlak Bekri cevap verir: 
bir hal alıyordu. Ayşedcn daha iyi - Biliyorum amma benim dünya ile 
rumca bildiğim halde dönen mevzula- alakam yok. Ben ehli kuburdanım, der. 
rı pek kavnyamıyordum. Aysel Nedim 

.. _ Bu kız, bu fikirleri nasıl öğ- Hesabı doğru veren 
d'? ren ı .... ,, d~ye şa.~ıyordum. Ağanm biri çobanla~ını toplamrş on. 

Bazan da söz döne dolaşa pek cazib 
b

. lardan koyunlannın hesabım soruyor -
ır safhay::ı. intikal ediyordu: 

muş. Her çoban sıra ile ağanın odasma 
- Bir gemıyc güzel kadınlar koya. girip Hesap veriyor ve dışarr çıkıydr. 

lım ... - diyorlardı .• Bunlar bizim ter- Sırası en son gelen, ağaya şöylece he. 
biyeli, taiiınli casuslarımız olsun .. 
Her birine !':ı.ray adet ve an'anelerini 
ben birkaç ay ir;inde öğreteyiriİ. Ora
ya düşünce kime nasıl mua~ele 
yapılacağma dair ders vereyim. PadL 
şah ve pa..5alara müstefrişe oldukları 
zaman nei!'.r yapacaklarını tafoil:itı 
ile öğrcnsınlcr. Herhalde diğer esir
lere kıyası=ı. bu suretle fevkalade te. 
rakki ederler. Zira, esasen seçme fe
dailer olacaktırlar. Onlar. bu sayede, 
bizim Türk saraylarında, ellerimiz 

kollarımız olurlar ... 
Kaptan: 

sap vermiş: 

- Yüz koyundan ellisi dalaktan öl -
dil. Yirmisini kurt kaptı, yirm:Sini sel 
aldı, götürdü. Dokuz tanesi de doğurur
ken öldü. Kalan bir taneyi de kestim, 
pastırma yaptxm. İşte derisi. Sütünden 
de sana bir çömlek yoğurt yapıp getir. 
dim. 

Ağa hiddetle yoğurt çömleğini alıp 

çobamn başına geçirir. Yüzü, gözü 
bembeyaz yoğurt içinde dışaır çıkan 
işgüzar çobana .arkadaşliırı bu halin se-· 
behini sorarlar. 

Çoban: _ Zaten bu hileye ilk defa olarak 
biz başvuracak değiliz ... Tarihin sey. - Hesabı doğru verenin yüzü ak çr. 
ri esnasında lcac; tane böyle misal var. kar, - der. 
Mesela Safiye sultan da başka türlü Aysel 

tiyan çocuklarından mürekkeb oldu
ğu için, onlara da bu fikir birdenbire 
mülayim gelir ... 

Kaptan \e zabitler, ellerini biribirL 
ne vurarak, bu sözleri alkışladılar. 

- Şimdi, gelelim tatbikat sahası

na ... Bu işi bakınız ne suretle yapa. 
cağız. 

Ayşe, etrafına baktı . 
- Bu nı->.vzuu başbaşa konuşalım ... 

Ancak rütbeyi haiz hıristiyan zabiL 
leri arasında!. 

Amiral, maiyetine dönerek: 

- Dışarı çıkınız! - emrini verdi. 
Hepimiz çıktık ... Aramızda kırk yıl 

lık hıristiyanlar da vardı. Onlara bile 
itimad edilmemişti. Halbuki Ayşe, hı· 
ristiyanlarm en itimad edilen erkanı. 
harpleri arasına girmişti. İşte, buna 
hayret ediyordum. 

Dışarı çıktığımız zaman, Girid ada
sına pek y~klaştığımızı öğrendim. 

(Devamı var) 

Bırak, dünyayı 
yıkmaya kalkar 

Bektaşinin biri bir h~mama gider, 
yıkanır. Çıkacağı zaman: - Yarabbi, 

der, bana bir kuruş ihsan et te ham~m
cmm parasını vereyim, yahut da bir 

fevkaladelik göster de şuradan sıvışa. 
yım. 

Tesau:.ifen müthiş bir zelzele olur ve 
bu arada Bektaşi de tası tarağı toplar 

ve hamamdan sıvışır, doğru bir camiye 
gider, bir de bakar ki adamın b:ri o-

turmuş ve ellerini açmış, Yarabbi bana 
bir çuval altın ihsat et diye, dua edi • 

yor. 

· Bektaşi adamın suratına müthiş bir 
tokat atarak der ki: - Beş dakika ev

vel öir kuruş vermemek için koca ha. 
mamı yıkan Allahtan hem de bir çuval 

altın istenir mi? Bırak hiddetlenir de 
dünyayı. yıkmıya kalkar. 

Asuma 1 Nedim 

Inkisarcı 
Eski zama!llarda, Etyeroezde liir 

karı koca \'arm15. Erkek, nasılsa ş 'Y~ 

tana uyarak evini ihmale başlar~;. 

Bu halde:1 müteessir olan kadın, Jcr

dini koır..şularına açmış. Ya8lı l:;r 
komşu kadın, Ak bıyık semtinde ot l'-

ran meşlnır inkisarcı kadını sac;. ık 
vermiş. 

Kadıncağız tarif edilen eve gilm~:-~. 

O gün inkisarcı kadın çamaşır y•J: ı. 

yormuş. Etyemezli kadını ayak füıi:ı.i 

dinlemiş: 

-:- Bugün çama.§ır yıkıyorum. Faz~a 

bir şey söyliycmem. Yalnız şu k~darcık 
söyliyeyim. O herifte Sultanahilıct 

camii kadar yara açılsın, minaresi k'l. 
dar da fitil işlesin ... Demis ... 

Orhan Gönenç 

·2 Haziran - 1937 
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tıkanın o gece gözüne uyku gırmedi. 
Bir türlü sablh da olmuyordu. Bir sa
bah olsa! Uzun saatlerden sonra, niha
yet yatak odasının perdeleri günün ilk 
ışığı ile aydınlandı. İlka mahmur göz· 
lerle kcılktı, 5ahah gazetelerini aldırıp 

heyecanla haktı .. Belki gece ke;ıdisile 
görüşen Er\ idi. Hayır. Gazeteler şam
piyonun o gece Virjinya Biçde yaptrğı 
malim tafsi15.tını yazıyorla!'dı. Demek o 
saatte telefonda olan Erl deği1di. ilka, 
bir çılgın gibi giyindi: sokağa çrkt: ; aşı
kının apartımamna koş::u. O, ge:e yan 
sından sonraki trenle döndüğü için, he
nüz gelmemişti. tlka divana uzanarak 
bekledi. Biraz sonra kapının deliğine 

bir anahtarın girdiği duyuldu 
Erl Marşa! içeri girdi. Kolunda bir 

rake:: vardı. 

- Hello, Erl ! 

- Hello, İlka ! 

İki aşrk öpüştüler. Uk kucakla~malar 

bittikten sonra İlka sordu: 

- Dün akşam bana telefon ettin mi 
. . ' cıcım .. 

- Hayır, neden sor!!lun?. 
- Hiç .. Birisi telefon etti de.. Sen 

zannettim .. 
İlka bu kadarla iktifa etti. Eğer te · 

lefon mükfüemesini söylerse muhak • 

kak ki Erl kızacaktı. Belki de korka • 
cak ve esasen zorla kabul ettiği bu işten 

vazgeçecekti. Hiçbir şey söylememek 
daha münasip olacaktı. Öyle yaptı. Yal. 

nız, şimdilik kocasının aleyhine düşiin
düklerini henüz tatbik zamanr olmadı. 
ğını bild'rmeklc iktifa etti. 

HARARETLİ BiR GEC~ 
Cim Bleyk, telefon ettiği rerden c;ı. 

kar çıkmaz bir otomobile binmiş ve ya
zıhanesinin adresini vermiiti. 

Fakat Cim, şoföri.i, Eri .Marşaltn se 
siyle çağırmıştı? Bir.denbire ken~ini, 
topladı. Yoksa bu sesten kurtulamıya • 
caktı ! Otomobile binince kendi sesiyle 

konuşmağa başladı ve istediği zaman 
sesini d:ğiştirebileceğini görerek mem 
nun oldu. 

Yazıhaneye gel:nce, Cim. kabul sa • 
!onunda Şarlotu göru:.i. Şarlotun elin

de kağıtlar vardı. Ci~ sert bir sesle 
sordu: 

- Bu saatte burada ne yapryorsu ·. ., 
nu~ •. 

Şc:ır1ot kabahat işliyen bir çocuk va. 
kalan:lığı zaman ne hale gelirse öyle ol
du, sarardı, sonra kendini topladı: 

- Ya siz, dedi. Sizin ne i~Lıiz var? 
Yoksa b:r şey mi oldu?. 

....:.. Hayır .. Tamamen §ahsi bir iş ile 
meşgul olmak için geldim. 

- ·Tamamen §ahsi mi? Buna rağmen 
size bir yardımım dokunabilir mi?. 

- Hayır. Eğer icap' etseydi, size kal 
manızı söylerdim. 

c:m böyle sert sert konuşmakla Şar
lotu müteessir ettiğini anlıyor, ve onu 

müteessır ettığınden dolayı kendı oe 
müteessir oluyordu. Tekrar sordu: 

- Burada geç vakit ne yapıyorsunuz 
söylemedin iz'! 

Şarlot elindeki kağrtlarr uzattı : 

- Bu mesele ile meşgul olmamı söy. 

lemiştiniz. Madem ki buradasınız, be • 

raber bir göz atabirriz. 

- Şimdi meşgul olamam. 
- Doktor, bana bir itirafta buJun • 

mak mecburiyetindesiniz. 

Şarlot, patronuna arasıra "dokt-:ır,. 

diye hitap ederdi. Çünkü Cim Blevk. 

bundan iki sene evvel Üniversiteye de .. 

vam etmiş ve edebiyat doktoru ünvanr. 

nı kazanmıştı. Aralarında bir gergin • 

Jik olduğu Tamanlar ona doktor dedi 

mi, Cimin hiddeti geçerdi. Cim cevap 

verdi: 
- Böyle b:r mecburiyetim yok ve 

size cevap verecek değilim amma, b:r 
defa sorunuz bakayım. 

- Nerede yemek yediniz?. 

- Bu akşam mı? Niçin sordunuz? ..• 
Galiba yemek yemedim daha .. 

- Ben de öyle tahmin • ediyordum 
yal.. · 

Şarlotun halinde büyük bir zafer ka
zanmış bir kumandan hali vardı. İlave 
etti : 

- Gidip bir şeyler alayım. Yazıhane 
hesabma gayet tabii .. Hatta gidip Cer -
vellide de pekalii yemek yeyebilirdik. 

- Teşekkür ederim, karnım tok ... 
Çalışacağım. İşim var. 

- Peki, ben sizi burada beklerim .. 
- Hayır, beklemey:niz, yalnız kal • 

mak istiyorum. 

Şarlot onu bu halde yalnız bırak~ 

mak istemiyordu. Yazıhanenin sol gö -
zünde bir tabanca olduğunu biliyordu. 
Onun için: 

- İyi, dedi, ben de şu işleri bitirc-
y'.m, giderim .. 

Cimin asabiyeti fevkaJ.ade idi: 
- l~inizi derhal bitiriniz .. 
- Sizi böyle geç vakit yalnız mı bt. 

rakmamı :stiyorsunuz. 
Şarlot bu sözleri öyle bir şefkatle, 

öyle himayckar bir eda ile söylemişti ki, 
Cim Bleyk hayret etti. .. 

- Ne o? dedi, benim için bir şeyden 
mi korkuyorsunuz? 

Kendi kendine kalmağa, çalışmağa 

alr~mış ve hayatta hiçbir kimseden 
~efkat, muhabbet görmemiş olan bu 
adam, dünyada kendine acıyacak, ken 
disi için endişe duyacak bir kimsenin 
mevcudiyetine hayret ediyordu. Devam 
etti: 

- Demek benim için korkuyorsunuz. 
Benim meyus olduğumu zannediyorsu. 
nuz. Acaba ne yaptım ki bana söyl~mİ
yorsunuz? 

- Hiç ..... 
- Neden şüphe ediyorsunuz?. 

( Dwamı var) 
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---------------------------------Hatt~ onun gayet büyük bir tevaıuyla 
hareket ettiğini iddia edebilirim. Bunun 
için derha.1 yarın, onun bu istediği vazİ· 
f eye tayinini talep edeceğim .• Kim bilir 
belki de Rişelyö bana göründüğu ııibi 

fena bir adam değil. 
Leonoıa muammalı bir tebessümle: 
- Tabıi. d .. di, şunu ilave etmeğe lü· 

7um yok ki. Rişdyö bu muazzam ser· 
vcti biıe değil kraliçeye veriyor .. 

Konçini de ay~1i şekilde bir tebessiım 
le mukabele etti ve kraliçeyle kendileri 
arasıııda bir fark olmadığını göstermek 
ıir.tiyoı·mu§ bibi garip bir hareket yap-

tr. 
Bu servetin onda uyandırdığ ısevinç 

Bcrtiy hakkındaki cndişcsile, karısının 
heniiz: soıı sözünu söylememiş olması 
husu!lundaki korkusunıı muvakkaten U· 

nutturmuştu. Adeta ı;:a§yolmuş gibi 
ıevkitabiiylc tekrarladı: 

- On milyon! 

Leonora manau pek de anlaşılmayan 
bir tebeseümle gülümsedi ve ona doğru 
eğiterek: 

- Anlıyorum Konçino, dedi. Kral 
ölmese bik:, bu müthiş servetle en bil· 
yük ihtiraslarını bile tah'akkuk ettirebi
leceğini düşünüyorsun. Altın, onu kul· 
]anmasını bilen bir adamın elinde en 
müthiş bir silahtır. 

- Zannederim. böyle bir parayla, is· 

tersem kralı bite satın alırım! 
Leonora biraz daha uzandı ve göz-

leri içine dikkatle bakarak. çok garip 

bir tavırla: 

- Hakkımı var, dedi. 

su ani tahavviil Konçiniyi niçin tek· 
rar enditeyc düşürdü? Bunu bilmiyor· 
du. Fakat h!ssediyordu ki beklediği miit 

bit mücadele asıl şimdi batlayacaktı ve 

0 zamana kadar söylenen sözlerin hepsi 
bu mücadeleye hazırlıktan ba~ka bir 

§ey değildi. 

Leonora, içinde tehdiıde btnziyen i:a· 
rip bir ifade okunan bir seale devam et· 

ti.: 
- Bize verilen bu ıervetin kolay ko· 

· tay ele geçirilebileceğini mi zannediyor 
aunuz? •. Eğer öyleyse. muhakkak ki bü· 
yük bir hataya dütmüt otuyorsunuz:. 
:Bu milyonlar için büyük bir mücadeleye 

giritrnek lizrmgclccektir .. Bunu ancak 
müthit bir mücadekylc ete geçirebili· 

riz. 
- Daha iyi! mücadele t •• Benim i!te· 

diğim de hu ya!.. Maamafih doğrusu 
ben bu milc:aJdclenin mahiyetini pek de 

anlamadım .• 
- Bu defineyi bulmak ~çin, muhi.m 

arattırmalar ya{>rnak icap edecek~ır. 
Bu çalıımalar definenin Monmartr da 
olduğunu bilen birçok kimselerin şür· 
helerini celbcdecektir. Meseli bu andan 

itibaren krala kartı dı mücadele etmek 
me::buriyetinde kalacağız. Fakat kral 
bir ıey değil. Bu aervetin mevcudiyeti~ 
den haberdar olarak yirmi senedenberı 
bunu ele geçirmeğe çalıpn birç~k pa· 
pazlara karşı da mücadele edeceğız. Fa· 

kat bu da bir şey değil. 
Gitgide merak ve heyecana düşen 

Konçini homurdandı: 
_Vay aksi şeytan vay! •• 

Bu ana kadu, ona "sen,. ıdiye hitap 
ediyordu. Şimdi birdenbire "aiz .. deme· 
le baıladı. Giinde belki yirmi defa ola· 
nk, sırayla resmi. kah laubali tavırlar ; 
ttılnnırlar ve bunun pek de farkında ol· ( 

mazlardı. 

_ Ka .. ıımızda y!ğit Jan bulunacak· 

tır. Böyle istihfafla gülümsemeyin Kon 
·no Bu delikanlı bizim için kralla pa· 

çı .. 
pazların topundan d~a. teh~ikeli ol~cak 
tır. Size bunun sebebını u:ah edıncr., 
siz de anlayacaksınız. bte bunun için-
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Sertiyle me~gul olmağa başlamı~tı. 
Karısiyle yapacağı mücadele onunca. 

nrnr sıkıyordu. Fakat buna pek de ehem 
nıiyct vermiyordu. Karısını iyi tanıdı· 

ı;r için, bu iıte asıl Bertiy·nin tehlikeye 
maruı: kalahilecei:ini biliyor ve bu ci_hct 
onu bir hayli endişeye dütürüyordu. 

Filhakika Leonora kocasının aşklarr 
hu usunda son derece merhametsizdi. 
Bilmiyormuı gibi hareket ettiği Mari dö 

M ed:Cjidcn başka hiçbir sadakatsizliğe 

tahammiıt edemiyordu. Vakia mü.tema
dıyen aldatıtıyordu. Fakat her .Jefasın· 
d! da bu yeni hiyancti derhal keşfediyor 
ko::asrnrn yı:ni metresinin ismini öğreni 
yor ve onu hiç merhamet etmeden ezi· 

yordu. Öyle ki. Konçininin buselerinin 
öHım saçtığını iddia edenler, bunda as· 
la miıbalaga etmiş olmıyorlardı. 

Bütıin metreslerinin esrarengiz bir 
şekilde öldUkledni veya ortadan kay· 
bolduklarını gören Konçini bunu her
kesten daha iyi biliyordu. 

Korkunç kıskanç b ir defa daha ııada
katsi .. kocasının aşk yuvasını keşfetmiş· 
tı. Bir tesadüf ve müşterek tehlikenin 
doğurdu1;11 endişe, hesaplatmayı gecik
tirmişti. Fakat, Konçini. karısının kor· 
l:unç ıı1oğuk kanhlığının manasını pek 
iyi anlıyor ve müthi§ bir fırtına kopa
cağını bitiyordu. 

Karısının yuvayı ke§fctmesi. Bertiyi 
<le yakalamı§ olması demek değildi. 
Du ,,.aziyctte yeni bir yer bulmak kolay 
dı. Fakat ya genç kızın lda kim oiduğu
nu öğrenmi§se? İ§te bu düşünce onu 
ürpertiyor ve gcvdiği kız:ın ikibeti hak· 

kında endişeye düıürüyordu. 

manialar onun arzusunu büsl.ıütün altv· 
lcndiriyordu. 

işte bunun içindir ki, Koııc;ini karısı· 
nın yanına avdet ettiği zaman çehresi 
höylc sıkıntılı ve garip bir hal atmıştı. 

içeriye girince sadece : 
- Oldu, dedi. 
Leonora başını salladı ve Konçinınin 

tahmini veçhile ciddi bir fesle söze baş· 
ladı: 

- Otur Konçini. sôyl'yeccgim mü· 

him bazı şeyler var. 

Bu, korkulan fırtınanın başlangıcıy· 
dı. Konçini gizlice onun yüzüne haktı. 
l .. eonora gayet sakin ve ciddi göriınÜ· 
yordu. Fakat böyle sakin zamanları c:n 

korkunç anlarıydı. 

Konçinı herşeyi göze almıştı . Buna 
ragmen itaat etti ve kendisini hiddetle. 
onun kar§ısın:laki koltuga attı . Fakat o· 
na atfettigi nazar Galigaydan ba şkasını 

titretirdi. 
Lconora, hep ayni sakin tavrile de· 

vam etti: 
- Takdis merasim:ni yapması ıçın 

Mariyi te§vik etmek zamanı gelmiştir. 
Konçini hayretinden dona kaldı. O 

bir aile kavgası bekliyordu .• Karısı ona 

si:rasetten bahsediyordu. Bu hayretini 
göstermemeğe çalı§tı fakat daha büyük 
bir şiddetle hücuma hazır bulundu ve 
tıpkı onun gibi sakin hir tavırla : 

- Niçin, dedi. Yoksa kral yok olduk 

tan sonra, kraliçenin niyabeti taroik e
dilmez diye mi korkuyorsun? 

Eğer ona malik olmuı olsaydı belki 
bu kadar dehşetle ürpermiyecck hatta 
belki de memnun olacaktı. Çünkü o 1 

bir tek kadına bağlanmazı:iı. Fakat onu ı' 
elde edememişti ve ortaya giren bütün 

- Bu kendisine g<Sre kıymet ve ehem 
miyeti olan bir sebebtir. Tahrikçiler için 
bütün bahaneler iyidir. Ve bu bahane 
de digerlerinden hiç ıde kıymetsiz dcöil· 
dir: Bilhassa ki. söylendiğine göre kral 
\·asiyetnamesinc, naip kraliçenin ikti· 

dannı hiçe indiren birçok kayıtlar koy-
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miijtur. llwıdan, tı:ralm onu niyabete ıa. r ital.vM 4!ıart 1':~i~y;; ~ ım'.' 
Yık Jôrmediği peklli anlaflh1or. Bu- nQ~ ••Ü qpalı U..nu-laıtdı.Bunun 
nun içindir ~ mubalifler, ~~ aut bu i~~F Mizled Konçiniye büyiiJt 
ıaebebten dolayı kraıt~ takdiı mera- bir ~ 7apıı. Heyecan ve teceaaa.Je 
aimini yapıô6p id~ tdip duracak- ıordu J • 

fardır. - Ş\I lualde? 
Birdenbire parlayan ~Qaçini J.aiırdi: Leon__..ım bir ... rıa: 
- Fakat bu yaltııtbr .. ij,.rM biliror - Şu laaWo lraderi %0rlanatnaı. Kra· 

ki. kral ıırf kendi lu)'at~ -~ la lr.arts bltitft tqebbü§lerlmirde ıttıi
için merasimi mütemadiyen seri bll'Öİi- ad• ~ ümka dllerini ihmal 
yor. Büyük bir merasim esnUutda 6Ic- ettipmi"'eııdir. 
eejint kendisine ıöylemitJerdi. O da K@Oini bli,.ctlı bir amımtyetle t 
buna inuıyor. - Uıtüttil, dedi 

- Bunun yalan oldvjıµıu ~leri I.ı.eonor.a devaDJ etti: 
~ Jd daha bU,-. bir 11r"la Um 'lWo!t Kral em yedi 'fafmdadır. Yanf 4. 
~erdir. Um nıı,._ ~edilen 1aftlı: flk 

- Dopu ı Hakikaten. clojru ! nokta:ı4-.mıW,. dan meraa de. 
Loano~ ~t ~çal~rık devam etti: kraliçen.iat takdM ~ bitki 
- Oıtac1a bundan bitb ~beb bµlun ne olabilir ki: İkinci nokta 411 bu. ı,ın 

ma)'IU4t, bun. Mn.,elle uıa.ı.~ ,,. ~de arabada bulanacağına garıe, Wra
ıeru cdecekl~~,.pp. ecn.4eıı- Juı ölilmil için JUun olan herıcy mtt• 

beri tehir delilen bü ~ _.at cut de~tfr.L Eğer bütün projeJeriml· 
hakkak yapdm11ma ~o ~ .UWm ein altUıt olmnınr idemiyonıak, bt1 işi 

bir sebep vardır. Wca .... tilbctnıeHyü kOnı;ino- f1tc 
- Hangi sebep? ......,.. ._,.. llfta diyorum ki, her ne pı-
~~ Heini daha fa.ala .alçü•• lliıriifıl-~ Ol8un Merinill tıkdtı me· 
~'9~: .._,..~.Onu mütemadiyen 
M~ ~l.Jjmi JcraJm elli~ firatift ttilı~yit ld, o rJa krala bu husuı 

·~!,.,...,....,..,.~ ~~y~ejiui ve bk ta ~ e~bı: 

~.~ .. ~ ~-~ 
KonçlnL ~ ... ,,.., ~ijleôip. 
ar~~ 

fe~ ~·-
v,crmiyc JsıaJ. • 
Qalip.;rm -.na 
............. btlytk ......... *11t~fli 
bfı' .... .ı.u 1a1urt11, ~-•t.t~fti 
beri, kraliçenie ~ lıit ,. 
miitema•*8darmani.-ıdllllıilıilillıııll 
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Galipym tanrknııdaki aaıapMıu r fi'IJ itte buJunmuı o!acak 1d bami 
1 

~ 
lika}"lli. JWnpılhia .... eejni .ııtm> ... ettin? 
,.ordu. - O, iatedlii me•kii ıadiece atin U. 

Konçini. traıt_. blır ttliflncdl 4 dl. • 
daığcıııa ve tclafiitlioe .aıi&bif bir darbe ~ ı~ek: 
bazırladılma emin4f. Pmt ae? .. S. - Ama yaptın ha. 

Oedi ve .u..t bir ui'le ıonfu.: 
- Ne kadari? 
teonora elieamu~ bir lavırla ce· 

vap verdi: 
-On~! 
lConçt:U blltU.ft ıvr-tlııe rehsen '°"' 

ğuk kant,tıltttt iijöafa.ıa ~ .,, 
PYri ihtiy3fl blr adım iftH ~tldC ti~ 
rarladı: 
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Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha-

Mı
• J • ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi• 
ıuenıze delerini tahriş ederler ve 

MAZON ~A~IMSIZLICI MlDE EKŞlUK ve YANMALARI 
gıderır. 1NKIBAZI. D~~R. . Bugünden bir şişe 
MAZON alınız. Hıç bır mumasıl müstahzarla kıyas 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu: MAZON. ve Boton ecza deposu, lstanbul . . Ekşilik, Hazımsızlık MEVVA 

Dikkat ve iYİ HAZIM edınız. ağırlık baş dönmeleri hissederler 
TUZU 

Y empostahane arkasmda 

RAD Y O 
lSTANBUL: 

18,30 plakla dans· ınusildııi, 19 kontera.ruı : 
EmJnönU halkevi sosyal yardım aubeııi namı 
na doktor KAzmı !small Gtirkan, (Merhum 
doktor Hacı Kemal ve hayatı), 19,30 manrto 
lin orkestra.,ı, Berk ve a.rkadaşlan, 20, Ne
zihe ve arkada§ları tara!mdan Türk musiki 
si ve halk §arkıları, 20,30 Ömer Rıza taratın 
dan arapça ııöylev, 20,t5 Bimen Şen ve arlı:a 
da.şiarı tarafından Türk musikisi ve halk ııar 
kılan. ııaat ayarı, 2ı,15 orkestra, 22,15 ajans 
ve borsa haberleri, ve ertesi günün programı, 
22,80 plAkla sololar, opera ve operet parçala 

rı, 23 son. ' 
VİYANA: 

18,05 karışık yayın, 18,35 musiki, 19,25 
konuıma.J.ar, haberler vesaire, 20,30 opera ya ( 
ymı, 23,05 muhtelif haberler, 23,25 eğlence 
ll orkestra konseri. 
PEŞTE: 

18,'35 viyolonsel konseri, 19, edebl yaym, 
19,25 orkutra konseri, 20,0:5 komedi, 22,05 
çingene orkestra, 23,05 haberler, hava, 23,2~ 

piyano kon.seri, 24,05 ho.berler, ve gramofon, 
Btl'K.REŞ: 

18,0:S efl~ncell konser, 20,05 konferans, 
20,25 gramofon, konferans, 21,8:5 keman kon 
seri, 22,15 ~an konııerl, 22,35 hava, haberler, 
çor, 23,50 muhtelit dillerde haberler. 
LONDRA; 

18,015 çocukların zamanı, 19,05 orkestra 
konseri, 20,05 haberler vesaire, 20,35 musiki 
20,155 piyano konseri, 21,20 opera komik ya 
ymr, 22,20 İskoçya. dansları 22,t5 konwıma, 
haberler vesaire, 23,30 dans musikili, 24,S'S 
hava vesaire, 24,t5 gramofon. 

ROl\lA: 
18,20 oda muııikisi, 18,55 karı§ık yayıtl, 

21,45 karışık musilti, 22,05 orkestra konseri, 
23,20 koro kon:ııerl, 23,4.5 danı mu.sikisi. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu akıam 11ebrln muhtelif semtlerinde nö
betçi olan ec7.aneler ıunlardrr: 

EmlnönUndo (Bense.son), Beyazıtta (Bel 
kls) , KüçUkpa.ıan .. (H. Hultı..ııi), Eyüpte 
(Muııtafa Arif) , ~ehremininde (Hamdi), Ka 
~gümrükte (Fuat), SamatyAda -(Teofilo•)· 
Şehzadeba~da (Asaf), Akse.rayda (Etem 
Pertev), Fenerde ( Emiliyadl), AJemdardıı. 
Ali P..na), Bakır köyde (Hilftl), 
Beyoğlğu cihetlndekller: 
Gal:ıtasarayda (Ahmed Cevat), Bostanba• 

ımda (Garib), Gala.tada. Topçularda •(Hid. 
yet), Tk!imde (Kemal RebUl),, Kurtuıuıtıı. 
(Ga.lopulol , :Maçkada (Maçka), Ka!ımpa,a 
dA (MUeyyet) , Haeköyde (Nesim Aııeo), Be-o 
§ikta~ta (All Rtza), Sarıyerde (Oııınan). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adr ' 'lrdakiler: 
üıkUdarda. İskelede (Merkez}, Kadıköyde 

Söl'\1tlüçe,,mede (Arman HulQsi) BUyUkada• 
da (Şfn~t Rıza), Heybelide (Halk). 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 

SARAY 
TURK 
IUELEK 

SAKARYA 

YILJJIZ 

StJMER 

ALK.AZAB 
TAN 

~~ 

ŞIK 1 i 
ŞARK :.ı:~ . 

·f · .. ~ ! 

A.8 RI ·ı 

: öl Um evi. Mavi Valslar 
Palyaço 
A ve Maria. Karısı ve 

daktilosu. 

ı Öldüren zehir Lorel Har
dl çocuk hırsııları 

19 mayıı fJlmi: İDgilte 

re tacmm ıncllerl. Altıncı 
CorcUD uı.c giyme törenı 

şanghay. Samson 

s Tara.sbulba. Kırmızı deri· 
uıer çetesı 

Yeni Hatay. Sefiller. 

1 tllblar eğlenlyor. Savoy 
otel 217 

: Linç kanunu . .Mayerllnı 

Slnga.pur postan. Altın 
toplayan kızlar. 11138 Atı. 
na Balkan ollmptyatıan 

ı Altın arayan kıılar. Hin 
d1stan kabrama.nları. 

SAN<.JAll ~ •arzan yamyamlar arasm 
(l:ıkl .ı stor.Ya) da. (hepsi. birden) 

ZAFEJt : Mustafa. Çayır baydutıa-
(Eıki cunı.uriyet) rr. Alayın kızı. 

tSTANBUL 

.. 
1 Ser.seriler krıı.lr iı arıyor 

(Tilrkçe sözlti) ve Mazur 

ka 

1 Ronıeo v• Julyet. 
tın . tın 

1 )ı{acaristan geceleri 

Rhı • 

1 Ba.ğdat bUlbWU. Kim Ol• 
dUrdU 

Al.DIDAB şen dul. Bulunmıyan ~ 

da.111 

BALK ı Patpatqon kız hırsızlan 

(Eski Kemalbey) GökyUzU ateııler içinde. 
İngiliz kra.lmm tac mera• 
atml 

KADIKOY 

HALE : Hindenburg postası 

OSKUDAR 
ı Şahane melodi 

BAKIRKOY 
M.tLTl"Y "Dl ı Bildirmenıl§tir • 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
500 ton çavdar sapı isteniyor 

paşabahçe fabrikamız ihtiyacı için Şrırtnaıncsindeki vasıflara göre GOO 

ton ç;a.vdar sa.pı satın alınacaktır. .. .. 
ı - Sapların teşrinievvel iptiuasın dan baJJlamak uz.ere azami dort ay zar. 

f ında fabrikaya teslimi meşruttur. . . 
2 - Talip olanların yüzde on beş teminat ~kÇ::ı~e ber~be~ Ye 7 /Hazı

ran/ 937 tarihine kadar İnhisarlar U mum MiidUrlu~nde muskırat mua.me. 
lit şubesine müracaatla teklif mektup tarını vermelerı. (3131) 

EmUlk ve Eytam Baokesı lstaobul 
Şubesi DlrektUrlUğ~n~en .. . . Uze. 

ı _ Şubemizden maaşlarını iskonto ettırmck:e P~~an mutek:ııtlerın 
rinde müracaat edecekleri günler yazılı olarak gışelerımızden aldıkları numa~ 
ralarla. t ayin olunan günlerde bankamıza. müracaatl:ı.rı ve bunun haricinde va· 
ki olacak dileklerin yerine getirilemiye ceği. . ..• 

2 _ Harn maluller in in ayırı dördüne kadar vaki olacak mürac3.atları gunu 
- • t:ab· 1 y ·rn olu· 

gününe icra edilip ondan sonraki mliraca.atıarının ij.Jra~a 1 o acagı ı a 

nur. (3122) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

77 Haziran 937 dedir. 2. inci keşide 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
12.000, 1.000, 
ve 100 000) 

Bundan başka: 15.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 

iki adet mükafat vardır. 

liralık 

liralık 

Aynca: (3.000) liradan bqlıyarak (20) liraya kadar b~yük v~ ~Ü· 
çük birçok ikramjyelerle amortileri havi olan bu zenıin plandan ıatifa· 
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz .•• 

m:aa Birinci sınıf Operatör mmn 

Or.CA.FER TAVYARI 
Umumi cena.hi ve sinir, dimağ 1-: 

cerrahisi mütehassısı 
Pariı Tıp Fakültesi S. Aıi~tan~ : 
Erkek kadın ameliyatları, dımag n 
estetik - "Yüz, meme, karın ~bu- Ü 
ruşuklukları,, Nisa.iye ve dogum 1 

••t h ıı mu .e assısı !i 
Muayene: Sabahları M e , r !& n 8 n I' 
8 den 10 a. kadar bbU ~ i 

öğleden sonra. ücretlidir il 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han i= 

ime:: No. ı Telefon: 4.4086 uma Ü 

GAİP 
Balıkpazannda Nafıa hanmd!1 

No, 18 yaı;ıhanemde 26-4 937 tan
hinde zuhur eden yangında İstanbul 
gümrükleri sabş müdürlüğünden 
Transit ve dahile çekilmek üzere sa· 
tın aldığım mallara ait kapu kağıdı 
ve mal bedeli makbuzları yanmışbr. 
Yenilerini çıkaracağımdan eskil~ri
nin hülanü olmac:hğmı ilan ederır• · 

izzet Gönül 

lstpnbul Komutan.l~ğı >t. 
Satınalma Komisyonu ılanları 
Komutanlık birlikleri için 500 adet 

bakır karavana vermcği taahüt eden 
üstenci nam ve hesabına mübayaa 

edileceğinden açık eksiltme ile ihalesi 
17 / Haziran/ 937 perşembe günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 
1600 liradır. şartnamesi her gün öğle. 
den evvel komisyonda görülebilir. İs
teklilerin 120 liralık ilk teminat mak. 
buz veya mektupları ile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (3133) 

Jstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Müteahhit n a m ve hesabına 300 a.~ 
det kıl yem tcrbası 14 Haziran 1937 
Pazartesi günü saat 14,30 da Topha
nede salma!ma komisyonunda açık 

eksiltme ile almacaktır. Tahmin bede. 
li 300 liradır. İlk teminatı 22 buçuk 
liradır. Şartname ve nümunesi komis. 
yonda gönilebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. (460) 

Gedikli erbaşları için müteahhit 
nam ve heaabma 709 adet yün fanila 
11 haziran 937 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede satınalma komisyo. 
nunda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedı:ılı 1382 lira 55 kuruştur. 

• 111:: teminatı 103 lira 69 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. 1stekli1erin k;ı.nuni vesika. 
Iariyle beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (·162) (3019) 

Ordu hastalıeleri ıçın müteahhit 
nam ve hesabına 2000 a:let tire çorap 
14 haziran ~37 Pazartesı günü saat 

15,30 da Tophanede satınalma komi~. 
yonunda aı::I~ eksiltme ıle alınacaktır. 
Tahmin bedeli 500 liradır. İlk temına. 

tı 37 buçuk liradır. Şartname ve nü· 
muncsi komisyonda görülebilir. İstek· 
lilerin kanuni vesikalariyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(459) l3016) 

·•·······································•·················· 

AÇLIK 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SE.VENGIL 

Yeni çıktı 
Dağıtma yeri V AKIT Kütüpanesi 

Fiab 50 kuruş 

. ..... , .................................................... . 

3 aylık maaşlal
Bu defa da erken · 

verilemiyecek 
Bankanın bunu süratıe t evzi edebilmPsl 

için tcıdbir a ' ması icap eder 
Emlak Bankası üç aylık maa§!arm 

tevziine bu sabahtan itibaren başlamış 
bulunmaktadır. Fakat banka üç aylık 
maaş alan malfıllere tediyatı evvelce 
yapmağa karar verdiğinden bugi.in, ya· 
rın ve cuma günü yalnız malUllere maa~ 
verilecek ve ondan sonra mütekaitlerle 
dul ve yetimlerin JÇ aylıklarının tevzi • 
ine başlanacaktır. 

Malmüdürlükleri dünden itibaren 
bankadan maa~ alacaklann fişlerini vi. 
ze etmeğe başlamışlardır. 

Bunlara bankadan ayın dördünden 
sonraki tarihlerde sıra fişler verilmek
tedir. MalUllerin fişleri ise dördüne ka 
dar olan tarihlere konulmaktadır. 

Emlak Bankası, bazı kazalarda aça • 
cağı şubeleri bu üç aylıkta da maalesef j 
yine açamamıştır. 

Buııun doğ ura bileceği kalabalığın 
önüne geçilmesi için her giin ar;:ık 
gişelerin müsaadesi nisbetinde maaş a. 
labilecekler konulmakta ve bunun neti.. 

. 1 1 cesı o ara.< ta zavallı dul ve yetimler 
maa~larıru günlerce sonra almak mcc • 
buriyetin.de kalmaktadrir. Bizce, tediye 
r;:inünü verilen fişlerle günlerce gc. 
ri atmak. gişelerin önünde kalabalığın 
önüne geçecek basit bir tedbir olmak • 
la beraber bu memleketin en şayanı 

hürmet tabakasına yeni istıraplar ve • 
ren bir harekettir. 
Bankanın başında bulunanlardan üç 

aylıkları azami sür'atle verecek tedbir
ler beklenir. Kaldı ki Maliyeden aldığı 
parayı, elinde günlerce tutmak icin 
bankayı haklı gösterecek hiç bir sebep 
yoktur. 

Istanbul konuşuyor 
- Görüyorlar elbette. Fakat baba. \ O: 

lar şimdi eski babalara benzemi!~rlar. - Daha garibi var ..• diye dcvnm 
Çocukları korkutmaktan çekınıyor. etti. - Ge~en gece dostl:ırımdan birine 
ıar. Tokatla, dayakln ~ehdit edip kor- gitmiştinı. Bizin:_ı çocul~ da yanımda 
kutacaklarına tatlı dille konuşarak, idi. O evin de bı"r o- • d' T · · · · k · · , çocu0 u \ar rr. a \ • 
kendilerını sev.dırer: soz geçırmcge la oynuyorduk. Bir aralık arkadaşım 
çalışıyorlar. Fılvaki bu ~al. <]Ocuk~a bana "Tayyare bileti alıp almadığı. 
babası arasında bir samımıyet tesıs d Aldı-. . mı., sor u. gımı söyledim. "Nu• 
ediyor, çocuk babasını bızım zamanı. maras k ? d d" T 1 

zd ld 
w d k , d s vı·"·or ı aç.,, e ı. am cevap verece. 

mı a. o ugu.n an ço z,ya e e .; ~· . 
ama b sevgi gemi azıya almasına. ma. ~ım sırada benım çocukla onun çocu. 

• 
1 

u gu aramıza girdiler. "Bilttleri kendi .. 
nı 0 amıyor. lerine vermemizi numaralan evvela 

- Y a muallim? Mektep? k d"l . . . 
M kt b

. . 1 ...... kt "'A •t en ı ermın görmek istediklerini,, söy - e e ı sevıyor ar. ı~1.e euı: gı - . . 
memek, gidememek bunların h~men ledıler. Reddedeı:nedık t~b~i. Arkada. 
hepsi için en korkunç akibet. Eskıden şım da ben de bıletlerımız.ı çocukları· 
çocuklar mektepten kaçıp işe, çalış. mıza verdik. Alıp baktılar, sonra bir. 
mağa giderlerdi, şimdi bazı fakir ba. birlerine gösterdiler ve daha sonra 
balar çocuklar.nı işe koyuyorlar. Fa.- da benim cocuk cebinden bir deste 
kat çocuklar isten kaçıp mektebe gi. artist resmi çıkarıp üç dört tanesini 
diyorlar. Muallimin talebesi üzerinde. arkadaşına verdi. O zr.man ne halteL 
ki nüfuzuna g<'lince bu da tıpkı baba tiklerini anladım. Tcrezler burnumu· 
ile çocuk arasındaki münasebete ben- zun dibinde kumar oynuyc:ırlardı .. 
ziyor. Yani tehditten ziyade arkadaş. HABERCi 
lığa dayanıyor. v ~ lR< n [NJ 

- Yani muallim kumara da m~mi Clbali .-.ocuk ları Ue 
olamıyor mu? "\' 

- Sanıyorum ki muallimler ara~m. 
da talebelerin kumar iptiiasını sezcbil 1 
miş olanı yok gibi bir şey. Zira bun. , 
lann kumarı yepyeni b;r keşif. Biz es. 
kiden fındıkla. cevizle ve "çift mi. tek 1 

mi?,, oynardık. 

Bunlar kumarın bu neviini "asl ile3· 
tirmişler,, numara oynuyoılar. Şu ada 
mı gördünüz mü şu adamı? 

Sol elile gözlilğünü çıkarmış, çene. 
sini çinarın bulunduğu t:ırafa doğru 

uzatmıştı. O tarafa baktım : 

- Göremedim .. • dedim. • Hangi 
adamdan bahsediyorsunuz? 

- Çinar altında oturan seyyar şc. 
kerciyi kastediyorum. Bu adamın 
önündeki camlı kutuyu bizim çocuklar 
tombola torba~ı gibi kullanıyorlar. Bu 
adam karemela ve !';İkolat:ı satar, Her 
çikolatada bir artist resmi ve her ka. 
remelada bir oeyitli kağıt vardır. G<'. 
rek arti:;t resimlerinde w gerek bu 
beyitli kağıtlarda birer numara bulu. 
nur. Çocuklar iki parti olurlar, 'uah~e 
tutuşup eckcrcin~n yanma giderler, 
birer karemala alırlar; açarlar. Han. 
gisinin ic_:indeki ka~ıtta yüksek nu· 
ma.ra varsa bahsi o kazanır. Evvelce 
karamela.yı bir kuruş ,·eri}J satın alır. 
lardı. Bu bahalı geldiği için <;ok oyna. 
mazlardı. Şimdi seyyar şekerciler i~i 

azıltılar; karamelayı un paraya, b~ş 
paraya kiralıyorlar. 

Tabii günde on defa açılıp kapanan 
karemelal:ı.rın kaç elden gC'çt: ğini, ne 
kadar pislendiğini de anlıyorsunuz. 

Bazı mahallelerdeki zavalıı çocuklar 
da, bu karamelalarm fabrikadan çık
tığı gibi durdul:larını, bu:ılara hiç el 
dokunmadığını sanarak alıp yerler. 
Düşününüz felaketin derecesini! 

- Garip iş!., • diye mırıldandım. 

mil U\k a t 
Hava hiicumlarındau korumua 

komutanlığı 

V6cude getiriliyor 
Ankaradan verHen rualumata göre 

Genel Kurmay Başkanlığına bağlı 
olmak üzere bir (Hava hücumlarından 
korunma komutanlığı) te~kil oluna
caktır. Buna dair olan kar.un projesi 
bugünlerde meclise verilecektir . 

Hava hücumlarından korunma-iro. 
nıutanlığz memlekette vücuda getiri. 
lecek sivil teşkilatın da mercii olacak
tır. 

Surlyedc veba 
Suriye hududunda ve Resülayin 

civarındaki aşiretler arasında veba 
hastalığı zuhur etmiştir. Hastalığın. 
memleketimize geçmemesi için sıkı 
tedbirler alınmış ve hudut kapatıl· 
mrştır. 

Sıhhi vaziyeti tetkik etmek \'C 

alman te::lbirleri yakından takip et
mek üzere Rcsülayine bir de sıhhi 
heyet gönderilmİ§tİr. 

Bir k itap toplattırıld ı 
Bundan bir!•aç sene evvel "Tan 

gazetesinde tefrika edilen ve iki ser.~ 
evvel de kitap ~eklinde bastırılan 
Etem İzzet Beniccnin "Yosma isim 
1~. rom~~ı müddeiumurr.ilikçe ~·örüle; 
luzum uzerine toplaltırılmıştır. 

Tübe r küloz cemiyet i 
hu2ün toplanıyor 
Türk Tüberkaloz cemiyeti yıllık 

toplantısı bugün saat JS,30 da Etib. 
ba odasında yapılacaktır. 
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Biocel ... Cild hüceyrah 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösterir 
Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalma•ı fçln onu 

l:eeleylnlz. Artık burufukluklar kalmadı. 

25 ya§mızdan sonra; 
cildiniz, kıymctJi Bio 
c:elini kaybetmcie ba§· 
lar. Eğer hemen beı· 
lenip ihya edilmezse 
burU§UP solar ve ih
tiyarlar. 

Biocel, bu yeni cil·I 
unsurunda cildirizin -
kinin aynidir. Adeta 
beıerenin lazımı gay· 
ri müfarikidir. Cildini-

50 yaılannda mil· zi açlıktan öldürme • 

H f . ti ( Jj l 
tesirini gö•lerdl 

Tecrübe edeblllrlz 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Bioccl ile Bioccl"i zengin bir cilde 
karakterJeri genç ola· besleyiniz ve y:ışlan - malik olan 50 yaşl;mnda 
bilir. Fakat, ihtiyar· dığınız zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaşla-
lamı§ gibi göründük· bile cildinizin rlaima r~nda bir kadın 24 yaşında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrün- görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar· mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyec('k· 
lan yoktur. Son za· leri şayani hayret bir tene 
manlarda büyük bir malik olurlar. 
alim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö 1 
rü tarafından keıfcdilen bu yer.i cild rengindeki (yağsız) Tokalon kre.. 
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
edilmit genç hayvanlarda gizlenmiş binde ''Beyaz Oksijen" bul:.mdu • 
cild hüceyratt merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
cdilmi§ saf Bioc:el vardır· Bu cev- rin::len daha beyaz üç lcvin iizHe 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençleştirmek için matlub nisbet iki kremi lrnllanmağa başl11yınır. 
dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahş neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Bcya1 derece memnun kalacaksınız. 

BIOCEL 'li TOKALON 'kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. , ) 
Binlerce Tokalon mütteriıs;nden müesaeıemize mektep yt.z:ın!a . 

nn müf&hedeleri kendiliğinden gelen en kryc:e.tli cfolillcrd!r. 

(Tok.alon kreminizden bihı:ıkkm istifade ettim. Yi.izlimdc!<i c irkin 
kabarcıklar zail oldu .... ) . 

Z. B. H. O. F at:;a 

T okalon kreminin benim cildimin nescine cok uygun geldiğihi 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer oİduğu halde T olm)o., 
sürdükten sonra beyazlanm kt f k k b 1 l ·ı '1 a a ve u a a arcır: cır tnnınmı e za• 
olmaktadır.) 

B. Şehir 1. B. M. E~i .. Ti!. r:c:1:·a 

Mektup1ann asıllan dosyahnmızda sc..klıd·r. 1 
• 1 
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Hem kendisi ıztırap 
çekiyor, hem de 

başkalarını üzüyor. 
Dev3sız bir dırt mi ? 

Hayır bir kaç kaşe 

G • • 
1 

ile geçecek tlddetll bir 
bat ağrısı 

Bütün ıztırapları dindirir 
Dit, adele, bel ağnlannr, ü~ütrnekten mütevellit sancı ye 
sızılan keser, gripe, nezleye kartı çok müessirdir • 

:::==::::ı::w: ••• r. ••• ı •...... ... ········· :::::::::::: ::::ı::: . ...... . ::::::::::u ·---·-.. . ........ ........ ........ :=::::::r:::! ._. •••• r: ••••• 
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........ . ......... .. . ...... . 
Son 1ıe·en 100 Model Çocuı, 
Ara'Ja1arını geHp görünüz 1 

Toptan ve perakende satış - Beyoğlu 
lsUklal caddesi No. 314 

Her akşanı 

Harbiyede Bahçesi 

~ğhyan ıaz heyetinin memle İ<cUc çok tanmmı§ musiki G<:.mıtkir· 

1 lan ve Bayan LJ L LA nın i~tirakiyle devam ediyor ... 

.. Aynca: S. AT i L L t\ yeni revü sünün fevkaladelik' ,·i. -

Kendi kendine 1000 ı~elime ile 

Fransızca dersi 
Resim : 15 

Vacaınces a Da <Camjpaıgıne 
( ı\ırda yaz talili ) 

1 - Une ccurie: ahır. 2 - Chevaux : atlar. 3 - Unc vache: bir inek. 4 -
Une etablc: bir ıJı:r. 5 - Un agne:w: bir kuzu. 6 - Un vcau: cbna. 7 -
Unc chcvre: bir k:çi. 8 - Un mouto:l: b'r koyun. 9 - Porcs: domuzlar. 
10 - La por::herie: domuz ahm. 11 - La brebls : marya. 12 - La berge
r:e: Koyunlann bulunduğu yer. 13 - La hasse - co:.ır: Kümes. 14 - Un 
:oq : Bir horoz. 15 - Poules: Tavuklar. lfı - Un canard: bir örde:<. 17 -
Une cone: bir clİ§İ örde!c. 18 - Un dindon: Bir hindi. 19 - Une oie: Bir tın: 
;o - Un~ por.·.me: Bir elma. 21 - U ne poirc: Bir armut. 22 - Pru .. c": 
!.rikler. 23 - Cerises: Ki:azlar. 24 -Franboises: Ağaç çilekleri. 25 - Fra·· 
"es: Cilckl~·. 26 - Groscillcs: Frenliüzüm~eri. 27 - Un trc:.cteur: Bir tra:t 
tür. 28 - Une camionnette: Bir ltcımyonet. 


