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1 ·ıstanbulun yarmki bayramı ! 
1 AtcatlUıtrlk ı 

Hata y zaferinden sonra ilk defa 

ı Şehrimize geliyor 
1 Büyük Önder Şark Vil8yet
! ferine seyahate çıkacak 
!İstanbul yarın mütehassiri olduğu Bilyük önderine kavuşuyor. Atatü~k 

bugün Ankara.dan hareket edecek ve yarın !stanbulda, 1stan?ullular ara;~ a 
bulunacaktır. Her şeyden evvel onun eseri olan Hatay zaferındeu sonra s an-

bulun Büyük öndere bu Hk kavuşuşudur. · h" tl · c h · · · b' ··k ·m ve coşkun teza ura a Bunun içın yarın um urreısımız uyu merası . .. k 
karşılanacak ve İstanbullular ona her ıa.man borçlu oldukl~ı mınnet ve şu -

ranı bu vesile ıle de göstermek için bayram yapacaklard~r. 1 kt 
Yarın tehir baştanbaşa bayraklarla donatılacak, şenlıkler yapı aca ır. Ge. 

ce de bütün ~ehir elektriklerle tenvir edilecektir. _ ·~· _ 

Büyük Önderin Şark seyahati 
Bilyük Önderimiz Atatürkün pek yakında memleket dahilinde de bit: seya-

liate çıkması muhtemeldir. · t t 
Cu.mhurreisimizin lstanbulu şereflendirdikten sonra.. seyahatler~e t:-:ın. 

bu1dan devam ederek evvela şarka gitmesi ve şark nııntakasındakı te 
1 

e. 
rlne Trabzon yoluyla Erzurumdan başlaması ihtimali de var~rr... .. • 

Cuınhurreisimize Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekretcrı Şukru Kayanın 
akat edeceği anl~ılmaktadır. . . . 

Bu 
"k ö d · · · ı k tt · t' i ·rai ve iktısadi vazıyetı tetkıke 

yu n erımızın mem e e e ıç ıma , zı . kt d' 
tuf olduğu anl~ılan bu seyahatine büyük ehemmiyet atfedılroc e ır. 

~ 

~/ Suriye meclisi . 
Milletler Cemiyetinin Hataya daar 

Kararını tanımıyor! 
Şam parlamentosu garip bir 

karar sureti kabul etti 
rekebi henüz kurumamış olan, mu· 
ahede ile tanınan kanunu esasiyi 
haleldar etmektedir. 

Cenevrede Milletler Cemiyeti ka- ı 
r arile neticeye bağlanan Sancak 
l'n~elesinin hal şeklinden Suriyedc 
~atani politikacıların hiç de mem-
n un olmadıkları anlaşılmaktadır. 

. .Şam gazetelerinin yazdıklarına göre 
· Sancak meselesini müzakere etmek 
.:. Üzere toplanan Suriye meclisi Ce· 
~evrede akdedilen anlaşmalara şid· 

v · Hetle hücum etmiştir. Bu hususta 
yapılan kısa bir münaka1ay1 müte· 
akip meclis, reye kon1 ılan şu kara· 
n kabul etmiştir: 

"Suriye hakimiyetinden , Su riye 
topraklarından bir parçasını ayırma
ğa matuf olan ve her teşebbüs, Ce
miyeti Akvam tarafından ve mü· 

Bütün itimadını beynelmilel vic
dana tevdi etmiş olan Suriye milleti, 
topluluğunu b~za~ ve kalkınmasına 
halel getiren hıçbır kararı tanıma· 
maktadır. 

Hak ve imanının büti.in kuvveti1e 
buna mukavemet edecektir.,, 

Gene Şam gazetelerine göre bu 
kararın bir sureti meclis reisi tarafın 
dan Cemiyeti Akvama, Fransız Ha· 
riciye Nezaretine ve Par~ste bulunan 
Suriye murahhas heyetıne telgrafla 
gönderilmiştir. 

(Devamı 6 ıncıda) 
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40 artist 
Mayolarınz 

arıyor! 
Kendileı ine yardım 

etmek is temezmisiniz? 
HAB~R ~lYI nsnm
nce me~snmn ırtı e ını 
b üylYı k m lYı sa~aı~ 
kas o ifil o teır"' n ~ <ettn 

B<aı~anaı lfi1 D aı ıraı 
;gcelfil<gJn lfi1 v e koy· 
me\60 n m tüı lk!rff~t R 
Müsabakamız 40 artist resmi ve 45 

mayodan ibarettir. Bu mayoların han
gi artistlere aid olduğunu arayıp bul. 
mak okuyucularımız için eğlenceli ve 
ayni zamanda kazançlı bir meşguliyet 
olacaktır ... 

Taf silitmı birkaç gün içinde gaze
temizde bulacaksınız. 
Müsabakamız pek yakında Mayosunu, bulmak için bu, artiste 

ynrdmı etmek istemez misin-i::1 başhyacaktır 
11111•-..,ıın11111111111111Q111111-1tımııJnt1ııııı ı 11uwıııııı ı ıııı11ıu~'*~11111111Wt1111llHIM1tt1 

Tarabga sırtlarında kurulmuş olan 

Zehir fabrikası 
nası· ı nıeydana 

çıkarıldı? . . 

l'ııkarda sağda: fıı~ı ikanın imalcisi ..lıam (u~m boylu,<ıu J ve bağın sahibi 
V.iltiyadi. Solda, zehır inıalcilerinin memurkırtmız tarafından cürmü.me§hıtf 
Mlinde yaka7anı§1. 
Aşağ,wa $ağda: Arkada§ımız mallarttı göm.ü!ü old11ğ1t yerleri tetkik cd...,-r. 
kcn, solda mılkerıımcl bir morfin va er·>iit fabri."4st ha.:ı>:o sokulan Milti'!} 

cdınıı ?a9 evi... 

Fabrikanın sahibi 

Dün yine büyük bir ero~nci kum -
panyasr yakayı ele vermiştir. Çok ran
dımanlı son sistem bir gizli fabrikanın 
yani memlekete zarar vermeğe çaba • 

{< layan bir z~hirli engerek yuvasının da. 
ha kafası ezilmesi kaçakçılığı imha et-

kemesi tarafında nmahkum edilmiş vo 
hapisaneyi boylamı~tr. 

"'- mek, bu menhus içtimai illetin bütün 

Zeh?.· imalcileri. takım ve aletleri ile • köklerini. kurutmak vazifesini şuurla 
bcra··~' yüklenmiş ol:m ·memurlarımızın dik -

Bu Avangiloslarm çÖk ·z'engin olma • 
Ia'n ve sermayelerini daima kaçakçılık, 
"eroincilik. morfiiıcilik,, işlerine hasret
meleri kaçakçılik ve zehirli maddelerle 
müca<lcle eden teşkilatın kendilerine 
·karşı daima dikkatli ve hassas bir cep
he alma51na sebep olmuştu. Aylarca 
devam eden bu dikkat neticesinde me. 
murlanmız Avan~losların hapisanede. 
ki hayatlarını, kimlerle temas ettikleri
ni daima günü gününe haber almışlar 

büyü!( Avangilosun hapisanede daima 
kaçakçılık ve tİıorfincilikten mahkfım 
olan azılı haydutlarla temas ettiğini, 

gizli gizli konuştuğunu, projeler hazır -
ladrğını tesbit cdebilmislerdir. 

Yıkıldı gitti ispanyadan •• , 

A z oDo asüDe ırcdl e1n1 

Mola 
EsıraırD o 

şekDD<dle 

''Kaza,, nın bütün 
şahitleri de '' tesa-

düf en,, öldüler 

- ôl<m sabık general Moıa 
(Ya.mı 6 tncıda) 

kat, zeka ve cesaretine yeni bir delil -
dir. 

Memurlanmrz bu muvaffakıyete tam 
bir buçuk yıl geceli g:indü.zlü devam e • 
den bir çalışma neticesinde ulaşabilmiş-

lerdir. 
Kendilerini tekrar tekrar tebrik ede

riz. Hadisenin tarihçesi şudur: 

934 yılında Avangilos adında bir Ka. 
ramanlı kasakçıhktan dolayı mahkum 
olmuştp. Memurlar bu adamın yakalan 
masından sonra ağabeyisi olan diğer 
bir A vangitosu da cürmü meşhut halin
de sekiz on şeriki ile birlikte yakalamış
lardı ve o da kardeşi gibi ihtisas mah _ 

Ve tabii günün birinde Avagilos }ı~. 
pisaneden çıkınca adım adım takip er1i1. 
miştir. İlk aylarda kaçakçının haya • 
tında bir fevkaladelik görülmemiştir , 

Avangi1-os her hali ve tavrı ile saıı'· i 

namuslu bir vatandaş rolü oynamağa 
(Devamı 6 rncıda) 

Taksi ve otobüslerin 
camları kırılmaz 

cinsinden olmahdır 
Dünkü Maslak kazasından on hişi hep 

hu·ılan camlardan yaralandı 
(Yazısı 6. ıncıdal_ 
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'~- Acı bir ylldönümü . '\,-.· ı . ; şçı meselesi Şair Ahmet Haşim ... 
' 

Bugiln, düne kadar mevcut olmıyan 
milhlıp. bir mesele karşısında. bulunu
yorui. Sanayileşen Ti.irkiyenin iktısat 
vekili Celal Bayar,·bu mühim mesele
yi Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 
söyledi:' ·"Bir··amele meselesi var.,, 

Ceıtl &yarın ağzından bu meseleyi 
biri kere daha dinliyelim: 

~'-- ·Bizde amele vazifesine henüz 
sıkı ·bir .surette bağlanmamıştır. Bu 
endüstri< için bUyük bir tehlike olabi. 
lir: ·Amele· geliyor, · evvela çırak ola. 
rak ·fabrikalarımızda ücret vererek o. 
ku~Y.oı:uz. Fabrikaya geçiyor. üç ay 
miµcemın~Ien çalışıyor. Bir sabah ba. 
kıy~rsunuz,. tezgah boş... İşlerini bu 
s~etle grup halinde terkedip köye dö
ne~er vardır.,, . 

İktısa;t vekilimiz vaziyeti bütün vu-. 
zuhile görüyor ve gösteriyor. Filhaki. 
ka bugün Z:_ararsız görülebilen bu hal, 
yar~,.sanayi için bir tehlike olabilir. 
Buıiu,n· i~in iktısat vekili sözlerine ili. 
ve :~diyor: . 

!'~ Fabrikalarımıza kalifiye amele 
Jen,er~yonu yetiştirmek o kadar fay. 
dalJdrr. ki1 .herhalde bu masrafı, külfe. 
ti seve seve iktiham etmeliyiz. Bunu 
yap~. k~rarmdayız ve o istikamete 
doğru gidiyoruz. 

l " 

BüYük sanayii kuran ve yeni bir sa-
nayi :istikbaline n~mzet olan Türkiye, 
bu .s~nayil çevireceli elemanı da tabii 
dÜş~necekti, netek.im düşünüyor ve 
teçlbir_alıyor. ·Yalnız bu noktada bir 
sual haiıra. geliyor: Acaba fabrikayı 
ve ye\'Illiyesini bırakan işçi neden kö
yü.g.e gid~yoı:?_ 

BI! §malin cevabı sarih olmak gerek. 
tir, :Şir inkılabın üzerinde bulunuyo. 
ruz.. ~aı;Iasmda, sabanı başında çalı. · 

şal} Jtöylüyü sanayi muhitine çağın. 
yoruz. Ona daha iyi bir para ve iyi 
istik~l v~ediyoruz. Fakat tarlası, 

A. Gün eri 
sarı öküzü, damı ve Fatmasiyle yav
rucukları geride ... O köy ki, saf duy
gularının bin bir masum hatırasını 

saklıyor. Bir giin, hasadın yaklaştı. 
ğım, ekinlerin sarardığını, başakların 
dolduğunu bildiren mektup gelince ar. 
tık duramıyor. Gitmekten hiçibr kuv. 
vet menedemiyor. Çünkü o sıla delisi 
olmuştur. Biriktirdiği parayı koynu. 
na koyuyor, değneği omuzuna vuru
yor ve geldiği gibi sessizce çıkıp gi
diyor. 

Bu Ti.irk köylüsünün toprağa ve 
hürriyete olan aşkının en büyük bir 
misalidir denilebilir. Fakat büyük bir 
hakikat de bu münasebetle kendini 
gösteriyor. Muhakkak ki köydeki tar. 
lanın hasadını yapacak, tarlayı yeni. 
den sürecek ve tohumu atacak biri ol. 
sa, Mehmetçik ekmeğini tepip geri 
gitmiyecektir. 

Bugün, kurulan fabrikaların ekseri_ 
si tarlaya dayanıyor. Yani tarla fab
rikayı yaratmıştır. Bunun sonu şu
dur: Fabrikada tarlayı çoğaltacak. 

Fakat bu tarlada da, o fabrikada da 
çalışacak bol eleman lazım ... 

Fabrika Ti.irkiyenin ekonomik kur. 
tuluşu davasının esandır; onu ihmal 
edemeyiz. Ya ziraat? Onun da genç 
Türkiye Cumhuriyeti için hiç ihmale 
gelen tarafı yoktur. O halde her ikisi. 
ne de değil, lıerbirine ayrı ayrı bağlı 
eleman bulmak gerek. Yoksa yeni ku. 
rulan Tilrk sanayii gel geç işçi ile ida. 
re edilemez. Bunu daha çok evvelden 
gören Başvekil İsmet İnönli şöyle 
söylemişti: 

"- Bilgisi, çalışması, hevesi az o
lanların sığınmaları için millet fabri
ka yapmıyor ve yapmıyacaktır. Fab. 
rikalarm kapılarından ilk günü giren 
herkesin bu esası evvela yüreğine yer. 
leştirmesi 18..zımdır.,, 

A.. Güneri 

Dört yıl önce bugün 1 ürk fikir ve, sanat 
alemi büyük bir üsta(lını kaybetmişti 

4 Haziran 1933 ..• 
Büyük Türk şairi Ahmet Haşimin 

öldüğil gündür. Bugün 1937 yıh dört 
Haziranındayız. Demek ki Türk edebi
yatı duylduğu bu büyük acının dördün
cü yılına ulaşmış oluyor. 

Dört yıl. Bu dört yılın şahit olduğu 
büyük Jakaydi, Ahmet Haşim gibi bir 
§airin yok oluşu ile var oluşu arasında 
en ufak bir mana farkı duymadığımızı 
iddia ettirebilir? Acaba Ahmet Haı:im 

edebiyat ve fikriyat alemimizin bu .de
rece sağır ve nasırlr bir hissizliğine mu· 
hatap olmak için ne yapmıştır? 

Onun kadar canlılığı büyük bir dost
tan mahrym olanlar, dört yıl içinde on
dan boşalan yeri ne ile doldurabilmişler 
dir? 

Yoksa münevver bünyemizde Haşim 
ağır bir ur muydu da dört yrldanberi bu 
uı:i::lan kurtulmuş olmanın rahatlığı için
de bulunuyoruz? 
Acı hal! Fena misal f 
Bereket versin ki şiirin ve sanatin Tür 

kiyesinde muasır bir gençlik var ki yal
nız dostluk hatıralarına bağlılık ve du
yulmuş bir hayranlığa mukabele ile uğ
raşmıyorlar, ayni zamanda sanat tarihi
nin seyrinde kıymetlerin unutulmama
sı lazımgelen derecelerine karşı da açık 
bir hassasiyet gösteriyorlar. Faraza mü-. 
nevver gençler tarafından neşredilen 

Yücel mecmuasının Haziran sayısında 
genç bir muharrir, Haluk Şehsüvar oğ
lu şu satırları yazıyor: 

$ 

Şair Ahnıet Ha.1im 
(Ressam Münl!ln eseri) 

Haşimi anmadan geçiyorlar. Halbuki 
dört yd ev~el ona ağhyanlar, onun bü
yüklüğünü söy1iyen1er ve sanatma hay 
ran olanlar vardı. Eğer bu insanlar öJ
medilcrse hcrhaide bunamr§larclır. De
lik ve çatlak hafızalarından koca bir 
Haşim sıyrılıp gitti. 

:{o :{o :/-

Şair Haşim hayatının bütün seyrinde 
Türk gençliğine karşı duyduğu büyük 
itimatta hata etmemiştir. İşte dört yıl
lık uzun bir lakaydiden sonra onu ilk 
hatırlayan gene gençler olmuştur. 

HABER, 4 Haziran 1933 de duydu
ğu acıyı 4 Haziran 1937 !de de aynen 
duymakta bulundu~unu kaydeder. 

HABER . 

Onlar ermiş muradına ••• 

Al::Hülhak Hamid divan edebiyatın· 
dan yeni edebiyata atılan büyük bir 
geçitti. Tanzimattan sonraki edebi mek
teplerin hepsinde onun getirdiği yeni
lik hüküm sürer. Serveti Filnunun da 
Fecriati'nin de hatta daha sonraki edebi 
nesillerin de şairleri bilerek, bilmiyerek 
Hamidin tesirinldedirler ve hepsi de az 
çok biribirine benzerler. Abdülhak Ha
midin getirdiği bu teceddüt hareketi i
çinde yalnız kendine benziyen Ahmet 
Hi13in>d:r. 

Hal müdür 
• • 

·muavını 

VilıdSo.r Diik-tt ~~ün 
:. ... e vlendi 

:Merasimde yalnız 12 kişinin 
bulunmasına müsaade edildi 

• Tours ·a (A.A.) - Dük de 
~ . . 

saat· l l,47 de evlenmıştır. 
:Vindsor, 

· ~ ·. Nikahtan evvel 
"r·dt1rs 3 (A.A.) - Dük de Vindsor, 

bugün evleniyor. Hava, sok güzeldir. 
I?.119.~a İngiliz, · Amerikan ve Fransız 
baYtakl~n dalgalanmaktadır. 

S-Jiahtanberi 120 polis memuru Can
d cf Ş~fosiınuri etrafını ve civar yolları 

nc~~cJi altında bulundurmaktaJdır. 

Ş~nd Yardın ·iki memurile bir 
miktar korucu Dük ile nişanlsnnın ra
hatsız edilmemelerine nezaret edenler
arasmda bulupmaktadırlar. 

. · .. Nasıl evlendiler ? 
Cande Jatosu 3 (A.A.) - Saat 12,15 

te medeni ve dini nikah merasimi sona 
ermi' bulunuyordu .• 

Meldeni·mer;ıeim. ,atonun büyük kır
mızı s~on.unda saat 11,35 te başlanu§
tır. Monts belediye reisi doktor Mer
cier ,ihtr iki nişanlıyı selamlamış v:e on
lar da isimlerini söylemişlerdir. 

?f! .. M~rcier, ~undan sonra şahitlerin 
islmferini . sormuştur. 

nui«. de Vi~dsorun şahidi: Binbaşı 
M~tcalfe, Msr. Varfieldin şahidi: Ro-

ger~. 

Dr: Mercicr, bundan sonra Fransa 
kJnunıi meıfıenisinin 212, 213 ve 214 ün 
cü ·İ'tiaddelcrini okumuştur. Saat 11,47 
ele 'öefodiye reisi, heyecan tesirile boğuk 
lasan bir sesl~ ananevi suali sormuştur: 

~~·.....::. Mistres . Vallis Varfieldi zevceli
ğe l;:_,abul edi}!or musunuz?,, 

V.e sonra Mis.tres Varficldc dönerek: 
. • "-· S~n Alt_es Dük de Vindsoru zevc 

. , r ~ kabul ediyor musunuz ..• 
ıge b" d ·ı '' Dük, a~iı:p~~rane ır e a ı e evet,. 

Müteakiben küçük bir hitabe söyle
miştir. 

öğle vakti Dük de Vinldsor ile Vallis 
Vadield, kıraat salonuna gimek ilzere 

kırmızı salondan müfarakat etmişlerdir. 
Evliler, rahip Jardinein önünde dize 
gelmişler ve rahip de kendilerini takdis 
eylemi~tir. 

Bundan sonra evliler, tekrar kırmızı 
salona dönrnüşJe~dir. Orada bulunmak
ta olan davetlilerle şahitler, kendilerini 
hararetle tebrik etmişlerdir. 

Burada yalnız 12 ki~i hazır bulunu
yordu. 

İndre • et • Loire Pref es[ M. Sernet, 
Dr. Mercier, Nante'daki İngiliz general 
konsolosu M. Graham, binbaşı Meteal

fe, Monsenyör ve Madam Rogers, Val
lisin teyzesi Mrs •. Merryman, ve beş 
gazeteci. 

Vindsorun oğlu ve Düki.in şahsi dos
tu Randoph Churchil misafirlerle gaze
tecileri salona ithal etmiştir. Şatonun 
her tarafı çiçekler, ikliler ve buketlerle 
tezyin dd.ilmişti. M. Leon Blum, kendi 
şahsı namına Fransa bayrağını temsil 
eden ilç renkli çiçeklerden müteşekkil 

ve Amerika bayrağını ' temsil eden bir 
kordela ile bağlanmış muhteşem bir se
pet göndermişti. Dük de Vindsor gri 
bir jaket giymişti. Yaka iliğinde çok gü 
zel beyaz bir karanfil vardı. Vallis ise 
bastanbasa "Vallis mavisi,. denilen ku
m;ştan bir elbise giymişti, yalnız şapka 1 
sınıda birkaç beyaz çiçek bulunuyordu . . 

Kral Aleksandır 
abidesi 

...0-1ürkriile olaı.ığu kadar hatt~ ıdab!l 
çok nesirleri ile de şairdir. Vakitsiz öl
dü. Ve kendinin dediği gibi, ••ne yazık 
ki vücudun harabisi zekanın olgunluk 
zamanına tesadüf eder, manasız çocuk
luk, tatsız gençlik sinni kemale hazır· 
Janmaktan baska nedir, zeka riar, ayva, 
portakal gibi -geç renk ve rayiha bulan 
bir sonbahar mahsulüdür. En az krık 
sene güneşte pişmedikçe bu asil meyve 
baJlanmxyor.,, Ve Haşim kırk altı yaşın· 
da· en güzel eserlerini vereceği bir çağ
da gözlerini hayata yumdu. 
Haşim r.ibi bir sanatkarı unutmak ve 

onun ölüm gününü anmadan geçmek 
affedilmez kayıtsızlıklarımızdan biridir. 
Bu ölen şairin hatırasına saygısızlık ol· 
duğu kadar yarının lda şairine korkunç 
bir örnektir. 

öldüğü zaman edilen vaitleri hatırlı. 
yorum, Haşimi sevenler cemiyeti kuru· 
lacaktr. Onu her yıl anacaktık. Ve bir 
sürü vaitlerimiz vardı. Fakat her ölen 
büyüğe yaptrğımız gibi söyl~dik, ge~t~k: 

Gazeteler üç yıldır 4 Hazıran tarıhını 

Feyzi. Gercik ber.aet 
etti 

On bir ay evvel işten el çektirilip 
hakkında başlıyan tahkikat ile mahkeme 
ye aevkedilen hal müdür muavini Fey. 
zi Gcrciğe isnat olunan şahsi hizmetin· 
de hademe istihdamı Asliye 3 üncü 
Ceza mahkemesince yapılan açık du -
ruşmada sabit ve vaki olmadığı ve hiç 
bir suretle suiist:mali de görü»nediğ, 
ve bilakis Feyzinin halde çok o:.irüat 
çalıştığı nihai mahkemede tebeyyün et
mekle 3-6- 937 tarihinde 212 dosya 
numarasiyle ittifakla beraetine karar 
verilmiştir _ 

Mareşal Blumberglo 
ziyaretleri 

Roma, 4 (A.A.) - V<0n Blun:ıberg'i 
le Musolini dün öğleden sonra ~orum
da 11.000 genç faşi~tin jimnastik hare-
ketlerini seyretmişlerdir. . . 

Duçe, bundan sonra mareşalın .şerefı-
ne bir aktam ziyafeti vermi~tir . 

Yeni Biyo!oji Enstitüsü ----··· 

B · 1 ·· E · ·· ·· ·· ı ·· ' ·· ar·ılı • nıeı·a.•ı'ııı ı"11de bulunanlar ıyo oıı •nstıtusunım < u n1Cu ~ ~ .• 

4 HAZİRAN - 1937 

dlawata daic ................... 
Birlik 

G ÜNÜ gününe uymaz,. sözü çok 
kimsenin dilinde bir sıtem, 

hatta oldukça ağır bir hükümdür. 
Kendim:zin hevesimize göre hareket 
etmek hakkımızı ileri sürsek bile baş. 
kalarmın her işinin lahminimıze uy. , 
gun çıkmasını isteriz: bugün söyle. 
dikleri yalnız dünkü değil, yıllarca 

evvel söylediklerinden ayrılmamah, 

onların bir devamı olmalıdır. Eski id. 
diaları ile şimdikiler arasında ufacık 
bir fark gördük mü: "Ona da man o. 
lur mu? fırıldak gibi dönüb duruyor'.,, 
deriz. 

Halbuki bu, ekseriya kendi zaafımı. 
zı, daha doğrusu kafamızın tembellL 
ğini itiraf etmekten başka bir ~ey de. 
ğild: r: tlç kimse öyle çabuk çabuk de. 
ğişmez, hele tamamile değişebilen bel· 
ki bir insan bile yoktur. Bir dediğ:nın 
bir' dediğine uymamasına bakmayın, 
bunlar işin dış tarafıdır, özü kavrıya
bilirseniz onun hep ve her şeye rağmen 
kendi kendine benzer olduğunu görür
cünüz. Demin Boğaz'm sularını inişi. 
ni seyrettiğiniz kayık yavaş yavaş ve. 
ya birdenbire dönüp de o suları çık. 
mağa başlayınca hayret eder: "A! de. 
ğişiverdi!" der misiniz? Kayık· yine o · 
kayıktır. Hadiselerin itimine kapılıp 
fikirden fikre geçen adam da yine o 
adamdır. Sözlerini değil, sözleı indeki 
edayı dinleyin: bu sefer sebatına, ken
disi belki hiç istemediği halde sarsıl
mak nedir bilmez sebatına şaşarsınız. 
O kadar ki: "Bu adam da nasıl şey! 
günler, yıllar onda hiç bir tesir bırak
madan geçip gidiyor .. dersiniz. 

Ne yaparsak yapalım, kendj kendi. 
mizi tekrar, kendi kendimizi taklid eL 
mekten ktirtulamayız. Bu. ferdler içm 
cioğru olduğu gibi belki bütün insan. 
Irk için de doğrudur. Biribirimizden 
pek farklr olduğumuzu sanmıyalım: 
derin ve etraflı bir C!ikkat. biribirine 
hiç uym.az gibi gözüken iddialarrn hep 
bir şeyi söylcdikleriııi isbat edebilir. 
Yalnız şu var ki ank.şamıyoruz. Her. 
hangi bir kimsenin bir fikrini redde 
kalktığınız zaman om.:n ilk sözU : "Be-
ni ~nl.c~- .. ,,,_ ... _ 

kı vardır: filtrini ne kendi aııhı.t.ALil · 

miş,·ne de'8tz anlamışsm1z. 
Allah'a ulaşmak istiyen Nemrud 

Babil kulesini yaptırmağa başlamış: 
fakat ona engel olmak istiyen Allah, 
kulenin inşasına çalışan insanları, bL 
ribirlerinin · dilinden anlamaz etmiş ... 
Hepimiz Allah'a, yani hakikate ulaş. 
mak istiyoruz. hep bir yolda cahşıyo. 
ruz: fakat yazık ki kimse kimsenin 
dilinden anlamıyor, hiç kimse istedi. 
ğini, bildiğini tam olarak söyliyemi· 
yor. Nurullah Ataç 

Vanlışlarla dolu 
bir saat 

29 mayıs tarihli nüshamızda resmini gllr · 
dUğ·Unüz kapaklı saatte eıtz yanlış vardır: 

1 - 9 rakamı tarafında görUlen saatin 
alt kapağı menteşesi lüzumsuzdur. üst ve 
alt kapak menteşeleri bir yerde bulunur. 

2 - Birle iki rakamı .arasında 6 dakika · 
çizgisi vardır. 

3 - Saatin yelkovanlle akrebi bir boyda 
yapılmıştır. Akrebin yelkovandan kUçtik ol 
ması ld.zımdır. 

• - Saniyeleri gösteren kadran asıl siıat 
kadranının merkezine bitişmiştir. Bu yanlış 
tır. 6 raknmı görUnmlyeeek suretle bu kad 
ranm aŞağıda ve merkezden uzak olması 

icap ederdi. 
~ - Kapaklı saatlerde 12 rakamr 9 raka 

mmın bulunduğu yerde olur ve saatin diğer 
r~kamla.rı da. buna göre tanzim edilmiş bulu · 
nur. 

- Rumen rakamlar!le yazılı saaUerde • 

rakamı h~çblr zaman rv şeklinde değil m1 
tarzında yazılır. 

Bu meseleyi hiçbir okuyucumuz tam ola• 
rak halledememiştir. Bununla beraber kıs 
men cevap vermiş olanlardan 4 kişiye vaadet 
Uğimiz hediyeleri takdim edece~z. lıılmleri 
§unl&rdır: 

ı - Ortaköy Papazoğlu sokak No. 11 de 

Mehpare. 
2 - Ortaköy 39 uncu Ilkokul 282 Mehlika, 
s ..::... Vefa lisesi 1138 Fikret. 
4 - üskUdar Divitçller caddesi Nurulle.b 

Şengül. 

Matbaamıza uğrayarak hediyelerini alma~ 

lıdır. 

diye c_eva"p ver~işti: • .. . 
M . . t · Varfıeld ıse evet., dıye ce-

ıs res . . Belgrat, 4 (A.A.) - Şövalye . Kral 
1 

Aleksandr namına dikilen heykel 20 
Haziranda Visoko'da merasimle açıla. 

caktır. Merasimde, kralın bir mümes -
sili, nazırlar, sivil ve aakeri erkan ha -
~r bulunacaktır • 

Üniversitenin yeni Biyoloji Enstıtüsü <lün merasimle açılınrştır. 377 bin li. 
raya mal olan bu müessese büyük bir ihtiyaca cevap ver~ektedir. . .. 

4 rakam 
öyle dört adedi tam bulunuz ki bunların 

en bUyUgU Ue en kUçliğU hasılı darbmın ye 
kOnu diğer ~ki rakamın hasılı darbı~a mUaa 

vl olsun. 

;. : ' . • ken sesi heyecandan tıtrıyor-
vap verır . ·· ı 
du~ .. Bunitn üzerine Dr. Mercıer, şoy e 

demiŞtir': ... 
Sizin "izdivaç rabıtasile bırıbırinize 

bağlı ~lduğunuzu ilan ederim. 

Yeni ensti'.ı'l, 600 k·!}ilik büyük ı-;, modern anfiyi, kımya, bakterıyolo]l, 
sterilizasyon laboratuarları, müteaddit profesör, doçent . ve asistan odalarını. 

büyük bir kütüpaneyi, akvaryomu. müzeleri ve yüz kişilik müteaddit dersane 
leri havidir • 

Bunun cevabını yarınki nlishemızda bula 
caksınız. 



!}jaıifft q.ödif ÜM: 
..... -- -- ,... ~ -Tallıl'ta &<uırusu 

Hanlarında "birinci sınıf., diye 
Yazılan bir oteldeyim. Gece lambayı 
Yaktım. Medet Allah ... Serlevhada? 
tahmin ediyorsunuz baıııma gelenı, 
değil miL Evet, ah, ah ... Çare yok. 
Sabahlıyacağız .. Bari ben de hmç a· 
layım. Şu fıkrayı yazayım. 

• ... * 
Üstat Hüseyin Cahit, seyahat 

için en iyi mevsimin bu aylar o~du· 
ğunu söylüyordu: Mayıs, . ~azıran 
falan... Bence, tecrübeye ıstınaden 
derim ki: katiyen ha .•. Aman ha ...• 
Kı§m olsa olsa ne olur'> Kar olur. 
olursa ne olur} Sürüyle kurtlar olur. 
Eh, ne yapalım} Yanınızda ufak ter. 
tip bir mitralyöz. bulundurursunuz! 
Bu canavarlardan kendinizi binna· 
zariye olsun korursunuz.. Fakat 
dii§ünün ki yaz ortası yorgun, ar<:>"ın 
bir otele indiniz ... Gözünüz, şöyle 
alabildiğine uyumaktan başka bir 
ııey görmüyor. Ve bastırdı mı müba· 
rekler ..• Bir değil, beş değil, on de-
ğil ... Toplamakla bitmez ... Ne ya· 
parsınız L. Şimdi ne yapayım~ ... 
Şimdi ben ne yapayım} ... 

... .. ılı 

Allah rahmet eylesin anneci
ğim!.. Beni ne derneğe bu hayvan· 
lardan nefrete alıştırdı. Yeni bir eve 
taşındığımız zaman, ilk işi tahta ku
ruım mücadelesiydi. Öyle usulleri 
vardı, bunda öyle muvaffak olurdu 
ki, biz bir yerden çıkınca tahta ku
rusuz evdir diye binanın itiban ar
tardı. Ne yapayım) Çocukluğum
Clanberi alışmadım, alışamadım şun· 
lara ... Halbuki ne güzel, kan karde· 
şi, can kardeşi sarmaş dolaş uyu
yanlar var, hayret ediyorum. Gıpta 
ediyorum ... Hayır, yalan değil, gıp
tam samimidir. 

Sordum: 
- Nasıl oluyor da hissetmiyor

eunuz? 
Biri, gülerek bir şey anlattı: 
- Hani, umumi harpte Hin· 

dPmbıırn"" h•hb h;,. h ... ,,ı..,..1: ... ; ,, .. ..,_ 
m1slttrd1 He1: gP.len bir altın çivi vur 
nıuştu. Heykel baştan başa moza
Yıkla kaplanır gibi kaplanmıştı. lş
lt!, eğer tahta kurular da insanın vü. 
cudundaki bütün mesameleri o şekil 
de ısıracak olursa, yani hiç bakir 
bir nokta kalmazsa, artık mesele 
halledildi demektir. Çünkü bir kere 
mrdığr noktadan bir daha ısırırsa, 
acısını beJli etmez bu böcek! 

Fakat, çocukluktan başlamah 
çaktırmağa ki "altın çiviler,, vücudu 
~?ştan başa kaplasın ... Ah anneci· 
gım ... Ne ettin de, ne ettin de buna 
;\'aktiyle imkan vermedin) ... 

• • • 
Ahmet Haşim, bir yazısında 

tahtakurusunu en cesur hayvan di: 
ye ta.~nif ~der. Sebep olarak da şu
nu gosterır: Aslan ne derneğe cesur 
sayılsın ki düşmanları kendinden 
kuvvetsizdir. Buna rağmen, o, pu
sularda yatarak, ağaçlarda yahut ka. 
ya arkaları~da saklanarak mücadele 
eder. Halbuki tahtakurusunun düş
manım düşünün: Kendinden mil· 
yonca defa iri 1 Bir kımıldansa ezile
cek .. Buna rağmen, cesur böçek, _ 
zavallıda çeviklikten de eser yok _ 
beyaz çar§afm üstünde, tamamiyle 
sipersiz, sığınaksız, iki yana yalpalı
yaraktan, aheste beste ilerler.. Bu 
ne hamaset~!... 

Evet, bu ne liamasetH ..• 
Dü§ündüm ki, tahtakurusu, bu 

ferdi aczine rağmen nasıl galebe calı· 
yor} ... Nasıl inkıraz bulmuydrL 
Sebebi §Uymuş: İyi bir anaç böce· 
ğin günde dört yüz yavrusu olabilir
miş! Haydi bakalım haddin varsa 
mahvet!. •• 

işte, nüfusçulara, bir propagan· 
da mevzuu daha!! 

"' .. 
Gezdiğim yerlerde bir çok "pe· 

rili ev,, lere rastlayorum. Hatta ben 
bile iki tanesinde oturmuşum da bir 
harikuladelik sezemedim. 

- Yahu! • dedim ~ ne yapar şu 
perili evlerdeki hortlaklar mıdır, 
vunpiıler midir. her kimıe~ 

lngilizlerin itikat şekilleri bizde 
~ aynen cari dediler ki: 

- insan uyurken gerdanına siv· 
ri dişleri sokup kanını emerler. 

ram tahtakurusunun tarifi de· 

1"i 

1 §Çi. Toı:ulın](m n f obrik<.ulaır çıkuıları ... 

3 

--·ı..--..u ... _ .... ** ... _________ __ 

KURUN' da. -----· 
Ev:enmo, bo,anmaya 

dair · 
Zorla güzellik olmaz meselinin btik

müne boyun eğmek insafı binde bir 
kişide görülmüyor. Yalçın bir ısrar. 
la ölürüm de boşamam diyen kocala. 

rın .bu i~a.~ kalelerini kanunun hangi 
topıle dovup fethedeceğimlı:i biJmiyo. 
rum. Boşanma vaki olsa da koca veya' 

(aman) intikamında kıskıvrak zapte. 
decck bir kanun ister ... Bu kabi1 mi? 

Aşkın caniyane hodbinisi yüzünden 
cesetleri sokaklara seri1cn kadınların 
bu feci akıbetlerini gazetelerde gün 
geçmez bir sıklık!a okuyoruz. Bu ka

tillere karşı kanunu fazla milaamahalt 
buluyorum. Kanun, bUnyesine ıcydura. . 
matlığı tabiat çetinliklerile (güle§iyor) 
hangisi hangisini çu:pısma getirecek? 
Her gUnün icabına uymak zaruretin. 

Jstanbul konuşuyor! CCibali 4) 
de bulunan beşeri kanunla.rm ta.biatin 
sabit ezeli kanunlarını altedemiyece. 
ği apaşikardır. Bu k3.I'anlık kuyunun 

Cibali işçileri kışın pabuçlarını 
ellerine ·almadan yürüyebile

cekleri yollar istiyorlar ! 
F abrik«nın öğle tatilinde işçileri dışarı bırakma

ması bütün civar esnafını if lô.s ettirigoı· 
Vazaın : Haberci 

dibindeki beşerin kanuni akıbetine ta. 
biat 'ilamm.ı okuyabilen varsa royle. 
sin ... 

(Hiiscryin R.a.hmf, GökpıttM). 

TAN' da . • 

Türk - Arap dosuuıu 
Türk \'e Arap milletleri yine eski!I 

gibi yan yana yaşamaktadırl~. Tür· 
k~n milli kıyamı muzaffer olmuş ve 
Türk, hayatını, hilıTiyetini, iatikliı' ve 
istikbalini kurtarmıştır. Arabm milli 
kıyamı ' da birçok engellerle savaştık: 
t~ son:a tahakkuk etmi§ Ye bugün 
mustakıl Arab devletleri kendilerini 

Cibalide, bin küsur vatand~ıın çalı§
w t h'drlar Tütün fabnkasmdan 

tıgt n ı- . 
bafka, daha bir çok ufak tefek, fabrı~a 
ve atölyelı:r bulunınası, burayı tam bır 
itçi ıemti yapmııt.ır. 

Fakat fabrikanın hemen önünden gc· 
Eyu''p caddesi nnki buraları iki çen . . 

... . r 4 ~11tı lD••rBdA c.koerıyotı 
.,...Liılll.UG 0.7.U.& • ...,-

tüt<J.n İ§çileri tetkil ettiği halde, ead - • 
denin aahil kmıu tamamen, Karadeniz 
tarafından getıni§ Rizeli ve Sürmeneli 
vatandaşların iıtilasına uğramıştır. 

Bunlar, sandalcılık, motörcülük, 
kaptanlık ve ilah gibi kendilerini ta • 
mamen denizciliğe hasretmiş kimse • 

lerdir. . 
Ciıbaliye gezmeye gıttığiıniz gün o 

ıuretle hareıket etmiştik ki, semte tam 
fabrikanın dağıtacağı saatte varaca~ • 
tık. Fakat yolların tasavvurun fevkiıı • 
deki bozukluğu yUzilnden, ciğerlerimi. 

• w nu•a getrneıine razı oldugw umuz 
zı.n agı:r "' 
halde otorn&biliıniz, yine: be~ on dakika 

k lınl.:;tı Cibalt polıs karakolunun 
geç a y • • 

önünden faıbriJcaya gıden yola saptığı. 
mız zaman ıcar§rmı.za çıkan sokak artık 

0 
kadar berbat bir şeydi ki. otomobili 

orada bırakıp. tab~na güvenmenin da-

h k 
Uılık 0tacağrnt hesapladık ve bi· 

a a ı .. 1 1 zim fotoğrafçı Alı: e e ele verip fabri. 
kaya doğru ıco~ga ba~şla~ık. Tam ~a 

ında yeti~mı§. hatta bıraz geç bıle 
man .k k 
k 1 

.:;tık· Fabrı a apısından genç. 
a mı:s- • 'l 

ihtiyar akın akın ışçı er çıkıyordu. Fa -
k t fabrika kapısırun yanında bahçeye 
a 

1 
bu··.,.:ik bir J<:apı daha vardı ki, bu· 

açı an J • 

rada manzara haluka.ten görUlmiye de· 

ğerdi. 

ğil mi? 

y eiein son raddesine varılınca 
· alaya vurulurmU§. Ben de öyle 
iaptım. Fakat bu•mn elbette bir cid· 
di tarafı olacak. 

Tahtakurusu, meskenlerimizin 
yüz karasıdır. Buna karşı mücadele 
için ne yapmalı~ Muvakkat ve da~· 
mi tedbirler nedır~ Bunları teshıt 
gayesiyle bir kongre bile aktetsek 
yeridir. Alimlerimiz, bu böcek et· 
rafında etüdler yapmalı, tezler neş· 
retrnelidir. llk önce evlerimizden, 
sonra bütün memleketimizden on~n 
kökünü kurutmak için beş senehk 
plan mı, ne lazımsa hazırlamalıdır. 
Hangi afet hangi memlekette çoksa 
oranın münevverleri onunla meşgul 
olur. T etebbülerinin ve mücadelele· 
rinin neticesi de bütün beşeriyete ya 
digar kalır. Bu mevzu etrafında ça
lışmak da herhalde bizlere düşer. 

( VA-Nft) 

Fa,brikanrn Trar§ısındaTci esna/1.ard.aıı lo7'1rnfa.cı Faik ı-c kııııdımıcı l!! c,hnct 

fıtçi kadın1ardan 40-50 tanesi hep 
bir.den kapının ağzında toplannuşlar, 
hızlı hızlı bir şeyler konuşuyor, itişiyor, 
kakışıyorlardı. Bu karmakarışıklık a • 
rasında ,içlerinden birisi arkadaşlarını 
ite kaka aralık duran kapıya doğru 
iler~iyor ve bir dakika sonra, elinden 
tuttuğu veya kucağına aldığı bir ço. 
cuk olduğu halde ayni iti;. kakış şera
iti altında sokağa çıkıyordu . 

Kapının yanına binbir müşkülatla 
&okulabildim. Burada en büyüğü an _ 
cak 6-7 yaşında ir:ti, ufaklı bir kaç 
düzine çocuk beklcşiyorlardu.. Top • 
lanmış olan kadınlardan birisi ilerliyor, 
kapının ağzına yanaşınca içerde iki ka. 
dm ve bir erkeğin muhafaza ettikleri 
çocuklar arasından kendi yavrusunu 
seçip kucağına aldığı gibi sokağa fır • 
lıyor. Ayni vaziyet, ta çocuklar ve aııa. 
Jar bi.tinceye kadar devam edip gide • 
cekti. 

Arkadaşım bu hoş manzarayı fotoğ. 
rafla tesbite çalışırken, ben de orada 
rast gele bir kaç kadınla konuştum: 

- Bu ç?cuk bakım evini yaptığı ıçin 
fabrikamızdan Allah razr olsun, diyor. 
lardr. Çocuklanmrzın kom§ularda, so • \ 
kakfarda sefil olmasından kurtulduk 

artık. Sabahleyin i~e gelirken buraya 
bırakıyor, akşam giderken alıyoruz. 

Yavrularımıza yediriyor. içiriyor ve gü. 
zel güzel oynamasını öğretiyorlar. 

Konuştuğum analardan hemen hepsi 
ayni cevabı verdi. Yalnız bunlardan 
birisine: 

- Nasıl burada çocuklara iyi bakı. 
yorlar mı? <lcr demez. )'Jzüme aksi aksi 

baktı: 

- Nasıl olacak? Sabahtan akşama 

kadar biribirlcrinin ' kafalannı yaıma • 
ğı, dövüşmeği öğreniyorlar burada, 

diye beni tersledi 

i:j'cıı çıl.'aıı analar, bakmıevinde ak. 
§am.a 7wlar muh.afa.uı edilip bakılmı 
{·ocııkla.rmı birer birer alıp evlerine 

götüriiyorlar 

Bu sözler Üzerine kadının yanındaki 
çocuğa baktım. Çocuğunun yüzünde 
ufacık blr sıyrık vardı: 

- Aman bayan, bu kadar haksızlık 
etmeyin. Bu bakım evi sizler için bu • 
lunmaz bir nimettir. Ufak tefek b'r sıy. 
rık her yaramaz çocukta bulunur. Bu. 
nun için kötülemeyin bu müesseseyi di
yecektim. Fakat ne yalan söyliyeyim, 

kadının ters bakışlanndan adamakıllı 
çek!ndim, sesimı çıkarmadan oradan u-

zaklaştım. Fabrika kapısına doğru yü.. 
riidüm. Kapının önünde, fabrikadan 
son çıkan işçilerle karşılaştık. Yanla ·-

(Devamı 4 üncüde) 
'iABERCI 

göstcrmiye, arsıulusal hayatta mev. 
kilerini sağlamlamıya başlamı§ bulu. 
nuyorlar. 

Göze çarpan en büyük hakikatler. 
den biri Türkün eski yoldaşı ve bayat 

arkadaşı olan Araba karşı, İmparator· 
luk devrinin zihniyetinden tanıamile 
ayrı ve tamamile uzak yepyentıUr iı 
niyetle hareket etmesidir. Türk, Ara· 
bın milli hayatını korumasından, kur. 
tarmasmdan, sağlamlamaıımdan en 

büyük bahtiyarlığı duyar ve bu yolda 
hiçbir yardımını esirgemez. Türk, her 
milletin hayat, hürriyet ve istikl3.l 
hakkını kemalile tanır. bu hakka büro. 
met eder ve her fırsattan istifadP. ede. 
rck bunu açıktan açığa gösterir. 

Arap aleminin büyük bir kısmı bu. 
nu layıkile a.nlamrş bulunuyor. Fakat 

::.nlamıyanlar da bulunduğunu esefle 
görüyoruz. 

Al les Emir A bdullahm Tür ki yeden 
Arabistana götüreceğini vait buyur
dukları "hayır ve beşaret" içinde bu 
yeni düşünüşün, bu yeni görüşün ve 

hakikatE: ·azami derecede uygun bu sa. 
mimi duyuşun büyük bir mevki alaca. 
ğmdan şüphe etmiyoruz. Bu bayır ve 
b.eşaret, çok kuvvetle umuyoruz ki, 
hala eski telakkilere saplanan ka!ala.. 
rı aydınlatacak ve iki komşu ve dost 
millet arasında yeni devrin açılması. 
na c;ok büyük ve çok şerefli hizmetler 
ifa PıiN~P.ktir. 

(Ômer Rıza Dcğru.l) 

AKŞAM'da: 

Sana·a, makineler ked 
vuruyor 

Evlenecek genç kız müstakbel aile· 
nin saadetini temin etmek, kuracağı 
yuvaya ncı_::ıe, musiki götürmek için 

mutlaka ya keman. ya ud. ya piyano 
filan öğrenirdi... Şimdi öyle mi ya!. .. 

Gece evde biraz musiki dinlenmek 
mi istendi? Bundan kolay ne var? Ba· 
~ anın tıdunu kılıfrndan çıkarmasına, 

l:emanmı eline almasma, piyanosunun 
başına geçmesine imkan yoktur. He. 
men radyonun düğmesini a~, istcdiğL 

niz istasyonu dinle... Caz· mı istiyor. 
sun uz? Yoksa klasik musiki mi? Nı 
ararsanız var ... 

Radyonuz yoksa gramofonunuzu 

kunınuz... Mu~ak,kak ki, radyonun 
ve gramofonun yeryüzünde bu kadar 

f:altanat s~rmcsi halk arasında güz.el 
sanatlrın ılerlcmesine oldukça sekte 

vurdu .. . Bugün yeryüzünde aileler a. 
rasmda musiki ihtiyacını insanlard&n 
ziyade İnakine lemin ediyor. ( H. F.). • 
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• Yazan: Naciye izzet 
Rer hakkı ablası H~<llyc'ye aıttlr. Kanser kurbanı: 

-SS-
Lem'inin yuregı rahatlıyarak 

içini çekti. Böyle acele etmekle çok 
isabet etmişti. Mudanya yollarında 
otomobilini durup dinlenmeksizin 
en büyük bir süratle koşturmuş, hat 
ta bir dakika kaybetmemek için iki 
§oför çalıştırmıştı. Bunun için Nec· 
ladan önce gelebilmişti!.. Küçük, a
kılsız Necla çılgınca projesini yap· 
mak için vakit kaybetmişti .. Kocası 
babalrk haklarını ve isminin şerefi
ni müdafaa etmek üzere tam vaktin
de gelmişti. Şimdi çocuğunun ya 
nmda, yüreği emin olduğu için 
Neclanm gelmesini beklemekten 
başka yapacak bir şey yoktu... O
nunla anlaşacaktı .. Barışacaklardı ... 
Fakat çocuğa malik olamıyac:aktı .. 
Bu noktada katiyen müsamaha dtmi 
yecekti. Zira karısı çok tecrüoesiz, 
lüzumunöan fazla hassas, hatta daha 
çok çocuktu.. Dikmeni ileride, bir 
az daha büyüdükten sonra. yuvala· 
n bir intizam altına girdikten s~nra 
görecekti. 

''Serke~ küçük Neclaya hadditıi 
Hildiı-ecek ve kenC:lisine karşr gelemi
yeceğini gösterecekti.,. 

Dütüncelerinin bu noktasında 
birdenbire titredi: 

.. Necla) •. Fakat §U saatte nere
deydi? Naınl olmuştu da hala gel· 
memi§ti? 

Saatine bak.ıirıık hesapladı: 
.. Mudanyadan aldığı tren Bur

saya geç geliyor.. Bir taksi aldığı 
takdirde gece yarısından biraz sonra 
çiftlikte olması lazımdı .. Halbuki sa
at sahabm ikisine geliyor!. .. ., 

Acaba bir rötar mı oldu? Yol{
sa bir kaza mı? Bunu an1ıyacaktı! 

Müthiş bir hiddet bütün varlığı
m kaplamıştı. 

··Kansı ~cuğunu l)ulmali üzere 
koşacağı yerde sadece Osmanm ya
nma gitmiş olamaz mıydı?., 

Yuınruklar!nı sıktı: 
"Ah! Eğer böyleyse!., 
Yalnız bunu farzetmek bile on

da miithi~ kuvvetler yaratıyordu. O 
sanki yolunun Uzerindeki sıkıcı en
gellere körce:::;ine saldırarak yıkinağa 
hazır vahsi bir hayvandı. 

''NaclS acaba Osmanla beraber 
miydi?.. fakat hayır .. Buna imkan 
olamazdı. Karısı ciddi idi!.. Acaba 
başka bir hadise mi olmuştu? Fakat 
kI5kançlık bir iğne gibi beynini oyu
yor, fikrini karmakarışık ediyordu. 
Sonra ... Necla ya karşı çok hataları 
olduğunu hissediyor ve genç kadının 
gücenmekte, hatta iotikam almakta 
hakir olduğuna yüzlerce sebepler 
buluyordu. Öksüz kızcağız yuvayı 
terkettiği vakit Lem'i klüplerde eğ
lencesiyle meşguldü. Genç karısını 
hiç gözetmemişti. Bir gece evvel 
yaptığı hakaretlerden dolayı hiç ha
tırım bile almağa lüzum görmemiş
ti. Aylardanbcri onu ihmal etmişti. 
En ağır bir istipdatla bıçareyi canm
'clan bıktırmıştr ... 
. Yirmi yaşında bir zevcenin aşkı 

bunlarb muhafaza edilemezdi. 
i<c-c!.J İ;1te artık onu sevmiyor· 

du !. .. i 'ecln bir başkasını seviyordu ı 
Ah 1 Bu Osmah .. . Bu sahte, bu 

riyak&.r dost!.. Kadınlara karşı o ka
dar sevimli davtanan bu cocuk .. O 
kadar itinalı hatta o kadar da hassas 1 

.. Demek ki Neclayı kandımiak 
için bir görünmesi kafi gelmişti. .. ,, 

Lem'i başı açık, camlı kapıya da· 
yanmış ayakta duruyordu. Gözleri 
sabahın müphem ışıklariyle aydınla 
nan kırlara dikilmi~ti. Kıskançlığın 
kafasında canlandırdığı deli edici ha
yaliyle anlamadan bomboş gözlerle 
bakıyordu. 

"Necla ve Osman.. Yanyana .. 
Osman ve karısı ! ... 1, 

Hayır buna tahammül edile
mezdi 1.. Yüreği sanki kızgın bir de
mirle dağlanır gibi oluyordu. 

lstiraptan haykırmamak için ken 
dini zor tutmağa uğraşıyordu. Sü
kunetini, soğuk kanlılığını muhafa· 
za etmek, sessizce otomobili yağh-

yan şoföre, mutfağın köşesinden 
kendini tetkik eden Hacer anneye 
bir şey belli etmemek için duHakları
nı kanatıncaya kadar ısırıyordu. Cep 
lerindeki yumruklarım o kadar sık
mıştı ki tırnakları avuçlama batıyor 
ve kanatıyordu. 

- Buna tahammül edilemezdi ... 
Bu insanı harap eden, hurdahaş e
den bir şeydi! Hissettiği bu şiddetli 
bu yüreğini kurt gibi oyan kıskanç· 
hk]a artık daha fazla kendini tut
mak şimdi imkansız bir hale gelmiş
ti. 

.. Hayır Neclayı bekliyemiyecek
ti, çocuğu alrp götürecekti. Necla 
artık çocuğunu bulamıyacaktı .. Ne
me lazım 1 Bunu kendisi düşünsün! 
Karısı geldiği vakit burayı boş bula
caktı!,, 

Şu dakikada, heyecandan, hid· 
det ve tehevvürden a1tüst olan fik
rinde en doğru yol olarak bunu bu
luyordu. Hiddetle mırıldandı: 

- Lüzumsuz bir izahata hiç lü
zum yok. Fena sahneler de fayda· 
sız .. Eğer kalırsam Os.mam öldiirece
ğim. Ötekini de, o sefili de öldünni
yeceğime emin değilim!.. Buradan 
gitmeliyim t Onun yaptığı bu alçak
lık ve namussuzlukla keneli hayatı
mı berbat etmiyeyim. Ben intikamı· 
mı alıyorum bu yetişir t Y aptığr re
zi1Iik ve alçaklıkla kalsın.. Bundan 
büyük intikam olur mu? Lem'iyi a]. 
datmanm ne demek olduğunu sana 
göstereceğim Necla!.. Ah! Senden 
nefret . ediyorum .. Senden iğreniyo
rum 1., 

Bütün ruhu kinle titriyordu. Bü. 
tün §UUru altüst olmuştu. Bütün var 
lığı hiddet ve tehevvürle titriyerek 
intikamf diye bağırıyordu. 

Hatta kendisine bu ağır işkence
yi veren şeyin ~alnrz Neclanın iha
net düşüncesi olduğunu, onu sevdi
ğini ve bir başkasının onu elinden 
aldığını ve onu kaybettiği düşünce
siyle delirdiğini, çıldırdığını hiç he
saba bile katmıyordu. Hacer anneye 
dönerek birdenbire: 

-Sütnine! dedi.Bir saate kadar 
gid~yoruz. 

Lem' inin garip şivesinden ve va. 
ziyetinden adamakıllı endişeye dü
şen kadıncağız: 

- Nasıl, dedi? Ama siz daha 
küçüğü görmediniz. 

- Daha vaktim var. Elbette gÖ· 
rürüm. 

- Ama ya giderseniz? 
- Sana gideceğiz diyorum. 
Kadın gittikçe daha fazla şaşıra

rak tekrar etti: 
- Nasıl? Gideceğiz mi? Kim. 

ler gidecek? 
- Evet gideceğiz .. T abit sen, 

ben ıve çocuk 1 Üçümüz gideceğiz .. 
- Ah beyefendi Allah si;;" ö

mürler versin ama ne söylediğinizi 
anlamadım. Sözlerinize pek aklım 
ermedi. Gerçek mi söylüyorsunuz? 

· - Evet Hacer anne çok - ciddi 
söylüyorum. Benim boş bir şey 
söylemiyeceğimi sen de bilirsin. 
Her şeyi hazırlaman için bir saatimiz 
var. Çocuğu götürüyorum.. Tabii 
sen de birlikte geleceksin.. Birkaç 
gün için ... 

- Peki nereye gidiyoruz beye· 
fendiciğim. 

- lzmire ... Oradaki çiftliğime .. 
Asabiyetle güldü: 
- Güzel bir köşk... Nefis bir 

hava ... 
Saf kadıncağıza biraz daha an

latmak için ilave etti: 
- Sana daha sonra bir şey an

latacağım sütnine. Sen yalnız şimdi 
çabuk ol. Güneş doğmadan Önce 
yola çıkmalıyız ... Kızına da nereye 
gittiğimizi söylemiyeceksiniz. Gitti
ğimiz yeri kimsenin bildiğini istemi
yorum. 

itaatten başka ç.are yoktu. 
(Devamı var) 

HABE~~am postası ============================================= 

Ağaçta~. k~yu- ıstanbul konuşuyor 
ya duştu ( B<L§ tarafı :1 üncüde) 1 çarşı, tam manasiyle ar1ık mahvoldu. 

Bir genç öldü, bir rına sokulduğum zaman, evvela bizden tşlerimız yüzde doksandan da aşağı 
k l b ... ld ilrklüleı;. Fakat gazeteci. olduğumu düştü. Ne olacak, halimiz bakalım böy-

ÇOCU a ogu u . öğrenince, ürkeklikler' geçti. Tatlı tatlı le ..... 

Kuzguncukta 1 O Temmuz cadde- konuştuk. Aşçının yarımda sessi .~ sessiz, oturan 
sinde oturan Nezihe isminde bir ka· - Nasıl, işinizden memnun musu - bir ihtiyar, burada söze karıştı : 
dm dün dört yaşındaki oğlu ile bir nuz? Canınızı sıkan, sizi memnun bırak - Ne olacak .. Hep dükkanlarımızı 
komşusuna misafir gitmiştir. mıyan ne gibi şeyler var fabrikanızda. kapayıp, ba~ımmn çar~sin.'! bakacaeu .. 

Nezihe lafa daldığı bir sırada ço· diye sordum. - Sen aşçı mısın burada baba? di.,e 
cuk mutbaktaki kuyunun ağızını Sekiz <>n kişilik grupta evvela suali - sordum. 

mc cevap vermeğe kimse cesaret ede • 
açmış, eğilip baktığı sırada düşmüş· - Volt. deai, kur.duracryırtı. medi. Herks biribirinin yüzüne bakı -
tür. yor, sankı 'haydi sen ba~lasana ,, demek - Peki amma bu işin seninle ne "1-

Dört metre derinliğe düşen çocu- istiyordu . lakası olabiltr f.t? 

ğun feryadını annesi duymuş, Bur- Nihayet içlerinden en yaşlıcası ilk - Ne (J:yorsun bay! İşte bana ifa 

han isminde bir genç tarafından kur sözü söyledi: dokundu bu i~in ucu. Eskiden işçiler 
tarılmıştır. - Bizim, en çok canımıZl sıkan öğle öğleyin dışarı çıkınca, lokantacıar. kah. 

Böyle bir kaza da Maltepede ol- tatillerinde .fabrikadan dışarı çıkma.. 
muştur: mıza müsaade edilmemesidir. Bir sene. 

Maltepede oturan on sekiz yaşın- ye yakındır bu adeti koydular. Yıyece. 
da Ali isminde bir genç bahçedeki ğim!zi, içeceğimizi burada fabrika için-
erik ağacına çıkmış, yüksek dallar den temin etmek mecburiyetinde kah-
dan birine tırmanırken dal kmlmış, yoruz. Hatta dışardan ekmek almamıza 

on mere yükseklikten alttaki kuyu-
ya düşmüştür. 

Gürültüyü evClekiler duymuşlar, 

konukomşuyu habercJar etmişlerdir. 
Kuyuya indirilen adam Alinin 

beyin üstü kuyuya düştüğünü ve 
başının çamurlara saplanarak boğul. 
duğunu söyleıniştir. 

Bunun üzerine keyfiyet jandar

ma ve müddeiuınumiliğe haber ve
rilmiş, Alinin cesedi çıkarılmıştır. 

Tramvaydan atlar= 
ken yakalananlar 
Dün Eminönünden geçen tramvaylar 

dan 39 kişi a larken yakalanmış, bun -
Jardan 33 ünden para cezası almmrş, di. 
ğerlerinin paralan olmadığı için bunlar 
hakkında zabıt tutulmuştur. 

Cam kıran bir kadın 
Üsküdarda Ayazma sokağında otu -

ran AbcKilbaki dün evde yokken ayn 
yaşadığı karısı Nadide taş atarak cam. 
ları kırmrştrr. Nadide tutulmu~tur. 

Eksik tartan 
bir esnaf 

Üsküdarda Solaksinan mahallesinde 
Tepeüstlinde kömürcü Mustafanm sattı. 
ğı kömürleri noksan tarttığı ihbar ediL 
miş, yapılan araştırmada noksan tartan 
kantar 'bulunmuştur. Kömürcü Musta -
fa hakkında zabıt tutulmuştur . 

Bir otomobil kazası 
Ankara, 705 plakalı hususi bir oto. 

mobil dün Altıya] ağzıni:!.an geçerken 
Hasamn idaresindeki binek arabasına 
çarpmıştır. 

Araba parçalanmış, içinde bulunan 
yolcu Mihran vücudunun mCıhtelif yer
lerinden ehemmiyetli surette yaralan • 
nuıtır. 

Otomobili idare eden Anadolu Sigor. 
ta Şirketi Müdürü Veysiye bir §ey ol. 
mamıştır , 

bile müsaade verilmıyor, bari fabrika • 
da satılan mallar ucuz ve iyi olsa yine 
ne ise ... Fakat mecbur olduğumuz için 
hem çok para veriyor, hem de ihtiyaç. 
larımızı istediğimiz gibr temin edemi -
yoruz. 

Bundan başka canımızı sıkan esaslı 
bir şey yok. halimizden memnunuz. He
le yevmiyelerimiz de biraz daha yük _ 
sek olsa, tamam olacak o zaman 'key • 
fimiz .. 

Gruptaki genç kızlardan binsi bu -
ra<la söz:e karıştı: 

- Aman, dedi, yazacaksanız asıl bu 
civarın sokaklarını yazınız. Yaz me~i

minde n~ ise ammıı, krşın buradan geç 
vakit çıkıp ta evlerimize gideceğimiz 
zatnan, yolların berbatlığından ve ka -
ranlrğndan çekti ğ imizi bilemezsiniz ... 
Şuracıkta günde dört beş yüz işçinin 
geçtiği Seferikos isminde bir sokak 
vardır ki, buraya girmeye korkarsınız 
vallahi.. Öyle zaman olur ki, ayakkap -
larımızı çıkarıp elimite atirı.ı: ve çamur 
deryasından e; ler:mize anci.lc höyle gi · 
debiliriz. Bu aôaki Kasap Demirhan 
mahal)esini bir yağmurlu gecede gelip 
ı;c.ı;l.ııl;ı; Uc IJ!lıı.u. ı, .. 1,1. llU.f '"'• 'J~U ıut· 

yım ... 
Konuşa, konuşa ilerlemiş ve cadoeye 

yaklaşmtljtık. Yanımdakilerin a lata . 
cakları bir şeyler kalmamıştı artık. .. 
Kendilerine veda ederek ayrıldım. 

Tekrar geri döncl:im. fabrikaya Cloi. 
ru ilerledim. f' tıkat vakit geçtiği için 
işçiler tamamen dağılmr~. fabrikanın 
kapıları kapanmıştı. Mecburen geri 
döndüm. A rttk semtin deniz kenahna 
inecektim. Yürürken yolumun iizetin • 

de bir aşçı <lüıkkam görôilm. Kapısında 
bir kaç kişi oturmu~ konuşuyorlardı. 

Yanlarına sokuldum. Kendimi tanı t· 

txktan sonra: 
ı .. ., d 

- Ne derdiniz var, baka un sızın. e-
dim. 

Aşçı 6ükk~nının sahibi, sanki böyle 
bir sualin cevabını hazırlanış gibi 

derhal şu sötleri sıraladı: 
- Derdimiz tek, fakat ısok büyük . 

tür. Bir senedir, ~abrika ış<sileri öğle 
tatilinde dı§arı bırakmıyor. Bütün bu ı 

vccileri ihya ettikleri gibi, bize de ufak 
tefek tamirler yaptmyor ve para kaıan 
dmyorlardı. Ş'mdi topumuz birc!en 

hapı yuttult artık. 

Burada yapılacak işimfa kalm3m ı ı • 

tı artıl<. Sahi.le doğru }'J türken dü1U · 
nüyordum. 

Öğle tatillerinde içeride hapiste kal. 
ôr!darı için şikayet eden i§çİ, kazanç 
membaları kuruduğu iç:n dert yanan 
esnaf haklrydrlar . 

Fakat, kimbdir fabrika idaresi de 
neler hesap edip bu usulü koymu;tıı. 

Elbet te o da haklı idi. Bu kararda yal. 
nn: haksız olan bir §e.y gördüm. 

O da : 

İşçiye dr~arılfan alışveriş müsaadesi 
verilmeaiği halde içerdc her istedigini 

ucuz ve temiz olarak temin etmesi im
kanının hazırlanmamış olması. 

Fabr:ka idaresinin, iıte bunu yapama 
mış olamsınr hatalı buldum 

HABERCi 
YARIN: Cibd'.nin ühil liiınunca 

oturanlar ve dertleri. 

r-%ABERCI 

Dikkat l 
n5 . immalıeierınızae "':o~üğünüz 

bütün eksiklikleri, llütün ~:kayet· 
lerinizi, yapılinasmı istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve ısterseniz matb:ı;ımıza gelerek 
hize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotojrafçiliı~ · 1., 

mız ayağınıza kadM g~lip söy
lediklerinizi ihceliyecek, şikayet . 
lerinize veya temennilerin:ze g;:ı. 
r;e.~e1$'hı! terdi'lt'l n o'aı!ialrt1r. 

vurarak 
yardlaınış 

Üsktielarda Keçeçedede sokağın. 
da oturan hamal Hasan ile Recep 
kavga etmişlerdir. Recep kırk beş 
yaşında olan H::ısana kafa vurmuş 
yüzünden ağır surette yare.lamı~tır. 
Yaralı hastahaneye kaldmlmrşhr. 

iÇERiDE: f alA.kidar makamlara bildirmiştir. ~lı:tırlı ne 1 ihdas edilmiş ve bu vazifeye Ttirko:lıı b:\§mU 
•. Uceye intizar edilmektedir. ştıvıri Baha ta.y\n edilmiştir . 
• Bu akşam saat 21 de Şltli halkevlnde 

k :ıf. 9 uncu ~·erllmallar sergisi hazırhkları • KUçük Çelcmece civarmd&k'I taş ocakla 
onııervatuvar talebeleri tarafından bir kon J 

ser verilecektir. dlin !!ilen ba~lamıştır. rında bir ınf\ltLk 'O'muş ve AU lsmtnde biri 

"' İnhisarlar idaresi modern bir §ekle kc- :ıf. Varfovada yeni bir ticaret mılınessını~ı yariı.!Rnarllk feci -şt"kilde ôlm~ttir. 
nulmuş oln inhisar tuzlarmda çalışan amele ~ Sahte {nhadetname tle memuriyete 'e 

Yedek su..,ay 'okuluna giren Asım ve arkad:t. 
nln daiınl şekilde beyaza bakmaktan gözleri şt K\'malln duruşıfüı.31 dUn yapılmıştır. Du 
nin oozuldu~unu nazarı dikkate alarak bütün ru,ma vakit gecH:li1'inöen 13e.şka gllne hıra 
amele için icar gözlt\ğtl mubayaasına karar kılını .. ır. 

verml§tlr. tnhlııar tuzlarm<fa 1000 amele ÇF~ :f. Balıkeslrde de bir sıtma mücadele reisli 
lışmaktadır. ğl lhd>ı.s edilmiştir. 

• Bu sene §ehrimlzde llkmektepleri 6000 
talebe bitirmektedir. Kendilerine merasimle D 1 S A R 1 D A ~ 
diploma vritecel< ve bundan sonraki tahsil Fra '\SIZ hRva ne.zırt Fransanm Y"nlden 
hayatt hakkında tenvir edileceklerdir. rnoo tıı.yyare yapacağ'mı blldlrnılştlr . 

"' OndUJa.syon mııklnbleri talimatnamesi :.: Hnir:ınm ye~i::lnde Bülcreşi ziyaret ede 
merlyet mevl<ilne girmiştir. celt olan Lehtslıuı cumhun-elst Masclky'nin 

Günı1u \ " -~ b \~ :t- Dahiliye vek~letl soğult hava depoların ref..,,.atınde Leh hariciye nazın da ulunacaK 
diili belediyelerin hiçbir resim almağa salA. ~a. ... .f,30 .r;.;i~-~6.~~~-Jt tır. 
blyettııır olmadılılarmı h!ldlrmişUı. ~ 1tR.lyan harlriye nazın haziran nihayetin 

~t .. ı...ı 
:f· GUmrUkler umum mlldürU Mahmut Ne- de Atlnaya gelecel<tlr. 

dlm yalunda tetkikat için Avrupaya gidecek • Yugoslavya harp semlsl Gadi'an blr ee 
Ur. ,,~ .:ı" yalıate çılımıştır. Yakmda batntiUla \:la gele-

* Yer:! \'apurlar geldiltten sonra lstanbul. cektır. 
_ tzmlr - Mersin - ! skenderun - Por!-

2
'
14 

:f. Esltl J8.pon hariciye nazın Hlrato tel< 
Sait. t "'tanbul - 17.mir - Pire - ls!ıenderi- rar yeni l<al'lneYf kurmafa mı>mur edllmı~· 
ye , .e tııt.anbul - lzmlr - Plre olm.,~t Uz.ere tir. l'ııhlneln lııtcrosu lamam olmuştur. 

GEÇEN ıo:ıE.NI!: BTIOUN 1'."'E OLOTI T 
Uç ha-rlcl hııtta tesisi dUşUnutmel;;tedir. ·V. Yun:ın t'alalla ailalarmm 11 ım~"vaya 

• Anluı.raya "iden İstanbul e.rabacılan he Yunıı.n!standa grevcile!'ie htiküroet kuvvet klralandt~ şeklinde Çıka.o ılı.yllılar tekzip 
yeU dönmU1,1tUr. IIeyct arabacılarm dertlerini lcri çarpı§tılar. edllmlgtır. 
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Beninı dulum 
1 I ~/ll,Jj " 

Rasih Ferid, gençliğinde gayet 
hoppa bir muhnrrirdi. Tuhaf tu:ı.ac 
hikayeler, şiirler yazardı. Mualt~l 
Nacinin işret sofralarında oturma{· ı 
tan Ahmet Rasime arkadaşlık et
mekten her akşam Sirkeci meyha~E:. 
lerinde,· Balıkpaz:ırında, yahut da Sa. 
matyada kafayı tüssülemekten zevka. 
lırdı. Diğer bir zevki de tabii, "mah· 

bubeler,, di. 
Fakat günün birinde. Rasih Ferid', 

gayet ciddi, gayet asık suratlı b:.r 
mektep müdiresiyle evlenmiş görere» 
hayret ettiler. Oğlancağızın yirm; 
beş senesi tam bir disiplin içinde gc'.;
ti... Gerçi mütemadiyen kafa tuttuğu. 
mütemadiyen isyan ettiği bir disipli;ı. 
di bu ... 

- O kadınla niçin evlendin? Senin 
üslübuna uygun muydu o? - diy~ itı. 
raz eden arkadaşlarına. Rasih d~ı:di 

ki: 
- Avare hayatıma biraz ciddly~ı 

çeşnisi lazımdı da ondan ... 
Fakat beklenilen ciddiyet bir türl:i 

gelememişti. Zira, hani ebediyye:ı 

genç kalmıya mahkum tabiatta insan. 
lar vardır, Rasih de bunlardan biriy. 
di. Muayyen saatte eve geldiği aslJ. 
olmarrnştı. Gece dokuzla sabah üç r- • 
rasında kapının tokmağını korkarJk 
çalardı. Her sefer, karısından azar i~L 
teceğini sanırdı. Fakat hatuncağız, o 
na bir nasihat \'ermekle, ve netic2J~ 
"Bir daha yapma. İşret fenadır!., dz. 
mek e iktifa ederdi. O da, söz verir, 
yemin .eder. fakat söylediklerini tut
mamı. Böylelikle yalancılığa, mür<,:. 
liğe de alışmıştı. 

Hiç umulmadık bir günün bir sa·ı. 
tinde karısı ölünce, Rasih ser'octıt 
kaidı. Ev\·cla ne yapacağını şaşırdı. 
Müteessir olur gibi korkar gibi bir 
haleti ruhiye geçirdi. Sonra o abus aı-
ı .. ovini .. ,..ı., A 1 tı:ı!'lfiyP ı:>ilpr•pk Hs>vo;;. 
,.......... lıa.fifm"fifrob pnnsiyonlarınd.ı.ı. 

birine· taşındı. O sıralarcta altmışm~h 
vardı. 

. J~,,~.. 1 

biyattan da bahsediyoruu. _r...,. .. uıin bü· 1 
tün yazrlarını okumuş megcr ... 

_ Ayol ... Bu kim böyle? • diye sor· 

duk. 
_ Benim dulum! • dedi. 
Nefsi hakkında ne acı bir sitem! ... 

Aradaki yaş farkını düşünüyor. Ken. 
dini daha şimdiden ölmüş sayıyor. 

Fakat Necla, asabiyetle itiraz etti: 
_ 0 daha benim gibileri çok eski-

t . k' He- (kuru kuru öksürdü) 
ır, ço ... ... ... . 

ben veremim .. . 
_ Siz mi? • diye güJdüm. • Bu pcn-

be yanaklarla? ... 
Fakat doğruymuş meğer. Ver~m )[. 

d 
_ t h kkuk etti. Ve Necla, bL1 

ugu a a . b"t" 
hastalığa müplel~ ge~çlerın ~ un 

h 
. tiyle ihtıyar ustada bag1Iy. 

assasıyc H' .d. 
d R 'h de Abdülhak amı ın me". 

ı. ası • . v , 
. yt' . ona adapte ettı: aro.a hur be ını .. .. 

Necla, tavaf et ey nur . ey ahır om .. "11-

mün baharı! , 
- çok geçmeden aramıza n:~-

Kızcagız b' h . 
M lisimizin alışkan ır şa sı. 

rıştı. ec 1. k b 
. d ona "dul hanım,. a a m1 

yetı ol u. ld V rtık bu söze kızmaz o 11. 
taktık. e a ·'f. ,,. ,,. 

• ....;ın bir tramvayın arka sahan. 
Bır 6 ..... , ·· h l' b'r otel;n - 'derken sup e ı ı . 

lıgında gı ' " R 'h' .. zü ilişmiş ... Orada, ası 
kapısına go . . d b' .. .. on sekiz yırmı yaşın a ır 
gonnub~· likte çıkıyoralr. Rasih, kolıı. 
kızla ır . h • ı 

....,anın omuzuna, bır am.ı ı.av. 
nu, yos.... • 

Necla· rı ile koymuş... · . . 
- Allaha ısmarladık, Rasih .•. - tlı · 

ye haykırmış... . . . . 
k t 

.. tad bu vaziyetı tamır ıçın, Fa a us , 
ne yapabilir? ... 

1• k 0 anda ihtiyarı nasıl sev-Nec acı , _ 
diğini, onsuz nasıl yaŞıy;mıya~~m 
anlamış .•. Saallerce, Beyog unun a. 
balığı içinde dolaşmış, durmuş ... NP 

b·ı· ? Normal hayata nasll avdet yapa ı ır. . .. 
edebılir şimdi: Zira Ustad yüzundea 

. ı .... ı.Uu o.lô.bo.ı::ıU•1 h.c;ou1i~.. A. 
lllcU•~,Y 1;; ., "" 

nasının, babasının, ağabeylerinin la. 
nee~si olmuş ... Başka erkek? Göı;üu. 

İşte böylece b'lba Rasihi, birden\Ji 
re yeniden fü:ılf.tp değiştirmiş, d::ıi 1 :l ! 
doğrusu asıl şahsiyetini bulmuş ola. ı 

rak gördük. Ne~esi yerine geldi. Bül-
1 

bill gibi, şakımağa başladı. 
Şakıyan bu sonbahar bülbülü gülü. 

nü bulmakta güçlük de çeh.-hıedi. Elr 
gUn ona, torunu ya.5ında bir genç kız. 
la birlikte gezerken rasladık. Kızm 
adı Neclaymış. Cavıl cuvul, neşeli b· 
nuşuyor, b:z:·n ihtiyara üstad diyoı·, 

ona perestişle baklyordu. Haspa, ('d<'. 

de yok ... Bütün ümitler? hep kırıldr. 
Bu ihtiyarı bile, kendine "benim du· 
lum .. diyen bu ihtiyarı bile zapterle· 
m~miş, ebediyyen bendedememiş, öy. 

le mi? ... 
Kızcağız tn]dsarla, eve girmiş. Bir 

fı t!t:.~~A~ 
l 
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Sahibi ııe Nesrı9ot Mütliirü: 

Has an Rasim Us 
B_ası/Jıiı 11e' (V AKIT) matluıaıt 

konyak içmiş, bir daha,. b.ir daha ... 
Arkasınan üç tane de aspırın ... Sonra, 
havagazini açmış. Şu satırları yazmış: 

"Rasibçiğim ! 
"G" üyorsun ki senin dulun olamı. 

or k U "im 
yorum. zarar_:;o • .. ~~k e... Seni ya. 
hancı bir ka.duua gor 1.1 ten sonra, ha 

t daki yabancı kadınların biribiri. 
ya ın -· . 1 d 
ni takip edecegını a~ a ~m. Benim 

k 
.. m matbuat cemıyetmin bir tav mev ıı ., 

. . ·yıe bjr senatoryoma gitmektir. 
sıyesı be . t . . 
F k t onu da n ıs emıyoruın. Senı a a k _ 

. d 
0 

azabına so acagım belki... Sen 
vıc a b'l' . 
çok hassossın. ı ıyorum. Fakat benı 
affet ... Bununla be.rab~r, seni de anla-

r deg·iJim ... Yırmı beş seneni sıkı 
mıyo .. 
bir baskı altında geçırdıkten sonra 
. d' rahat nefes almak istiyorsun ... 
şım ı . . 
Fakat ben ... Ben de ışte karar verdım: 
Seni arkamda bxrakıyorum... Allaha 

ısmarladık ... ,. 
~ ~ :(> 

saat üçe doğru, sv.hoş bir halde e
ve geldiği zaman, Rasih, kesif bir ha. 
vagazi kokusuyla karşılaşmı,'j.. v: 
lambayı açınca, ''dulunun" ölüsünu 

görmüş ... 
Nakleden: Hatice Süreyya 

amca 
Haoaslk&ır 

Kızı I 
sacayak 
çeDDk yüıre~nn 
maceıra oaıır& 
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Haç h 1 ar ordusu 
Antakyayı zaptetti 

Selçuk Emiı ini11 oğlu a 'lıaba ve yuı flaşları 
önünde boğazlandı. Kudurmuş gibi insan 

öldür en ler " A ilah böyle istigoı ,, 
diy e bağırıgoı laıdı 

Boyunduruk altında idare edil- ( 
mek istenen Türk Antakya, hak~ız- \ 
lığa karşı tarihe eşsiz zaferler hedıye 
eden Türk azmi ile mesut Hatay ül· 
kesi oldu. · Günlük gazetelerde ha
la bazı kargaşalıklardan bahsedili. 
yor. Hala acı, iç sızlatan haberler 
geliyor. Fakat, Türk Hatayın, hiç 
bir vakit zulüm görmesine imkan ol 
mıyan bir ülke olduğunu herkes an· 
lamıştır. Bugün bu sütunda. Antak· 
yanın çok acı bir gününde!' bahsede
ceğiz. Okuyacağınız satrrlar, Antak. 
yanm istiklale ne derece hak kazan· 
mış olduğunu daha içten anlatacak· 
tır. 

Haçlılar odusu bu şirin meml~ 
keti sarmıştı. Dokuz ay süren muha
sara, bir türlü şehri müdafaa eden 
Türkleri yıldıramıyordu. Her şeye 
rağmen sebat ediyorlardı. 

Haçlılar ordusun~.m~~sup asker 
ler, ele geçirdikleri T urku acımadan 
öldürüyorlardı. Açlık ve safelet 
son haddini bulmuştu. Fakat .bu: 

T .. k azmini öldüremiyordu. T arıhçı 
ur '~ . 1 Mil diyor ki: "Hayvanat ıaşesı. a e-

nen pişiriliyor ve hazırlanıyor, ınsan 
eti ise gizlice yeniyordu ... 

Bu satırlar ne derece doğrudur ( 
Bilinmez. Fakat bu satırların arka· 
emda ~izlenen hakikat, Türk azmi· 
dir. Daha fecii var. Bunu da tarih· 
çi Mişodan dinliyclim: Mişo şöyle 
yazıyor: 

"Antakyada bulunan Sekuki e· 
mirinin oğlu Ehlisalib askerlerinin 
eline düşmüştü. Zalim haçlılar ken 
disinin fidyei necatı olmak üzere şeh 
rin te~limini istediler. Aldıkları red 
cevabı üzerine esirleri parçalıyarak 
işkence ile öldürmeğe başladılar.,, 

Selcuk emirinin oğlu bunları gö· 
rüyor, fakat katiyen itidalini kay· 
betmiyordu. 

Kumandan, etleri parça parça ko 
parılan, tırnakları sökülen, elleri, a· 
yakları kesilerek yerlere fırlatılan e·· 

d'k 1 • sirleri göster ı ten sonra emirin og· 
· luna: 

- Siz de böyle can vereceksiniz, 
dedi ve ilave etti: 

- Kurtulmanız mümkündür. 
Sizi öldürmek istemiyoruz. Fakat 
bunun için şehrin teslim edilmesi la
zım. Babanıza yazınız, şehri teslim 
ederek sizi kurtarsın .. 

- Babam şehri teslim ederek be 
nimi kurtarsın L 

-Tabii... 
- Fakat o bir alçak değildir. 

Binlerce yurtdaşım bir oğlu için de-
ğişen ba~ olamaz. . 

- O halde siz ölmek istıyorsu· 
nuz? 

- Biz, yurt uğrunda ölmek için 
yaşıyoruz. 

- Fakat yurdunuz nasıl olsa e· 
limize geçecek ... 

- Namuslu insanlar, sizin gibi 

al ·akların hiç bir vakit esiri olma· 
mıştır. Tarih bunu kaydetmiyor. 

Kumandan fazla konuşmanın 
lüzumsuz olduğunu anlıyordu. Erni. 
rin oğlunu şehrin suru altına getirdi
ler. Akrabalariyle Antakyalılar uzak 
tan seyrediyorlardı. 

Düşman kumandanı seslendi: 
- İşte Emirinizin oğlu .. Onu 

buraya öldürmeğe getirdik. Şehri 
teslim ederseniz sağ bırakırız. 

1098 yılı 4 haziran günü idi. 
839 sene evvel bugün muhasara bü
tün şiddetiyle arttmlmıstı. Emirin 
oğlu Antakya surları altı~da akraba
sının ve Antakyalıların gözleri önün 
de boğazlandı. 

Türk askeri şehrin surları önün
de can vermeğe azmetmiş bulunu
yordu. Haçlılar, ya şehrin önünde 
can verecekler veya surları aştıkları 
vakit şehirlinin cesetleriyle ikinci bir 
surla karşılaşacaklardı. Fakat böyle 
olmadı. Bir gün, birkac kulenin 
düşman tarafından zaptedilmiş ol· 
duğu görqldü. 

Ne olmuştu? 
Bu kulede Türk kuvvetleri var

ken düşman nasıl girmişti? 
Bu, sonradan anlaşıldı. Rozbe a· 

dında bir ermeni, karanlık bir gece 
surdan birçok ip merdivenler sarkı
tarak düşman askerlerini içeri alma· 
ğa muvaffak olmuştu. 

Hiç umulmıyan ve bek:lenmi;·en 
bu ihanet, kulelerin işgal edilmesi ile 
neticelendi. Muhafızlar, c.ni baskınla 
öldürüldüler. Artık büyük sur kapr
ları kolayca açılabilirdi. Öyle yaptı· 
lar. Haçlılar: 

- Dienlevent.. diye bağırarak 
ilerliyorlardı. 

Dini alet ittihaz ederek saldıran 
bu kudurmuş ordu "Allah öyle isti
yor., cümlesini haykırırken neyi kas
tediyorlardı? Şüphesiz şehri almağı 
değil miL Hayır .. Öldürmeği, par· 
ça1amayr ve boğazlamayı. Sözü gene 
tarihci Mil' e bırakalım. O diyor ki: 

"Pek müthiş bir katliam başla
mıştı. Ne ihtiyarlara hürmet, ne kü 
çüklere merhamet ne de iffet latin 
vahşilerini zulüm yapmaktan mene· 
diyordu .. ., 

Meshur Arap müellifi Seyyit E
mir Ali .de şöyle diyor: 

"Mermer saraylardan en kücük 
emakene varıncaya kadar bilcümle 
mesakin hfık ile yeksan edilmişti. 
Tekmil sokak ve maydanlar insan 
kanı ile mülemma olmuştu. Antak
ya katliamında terki hayat edenlerin 
miktarı lfıakal on bin kişiye hali:} 
olur.,, 

lşte okuyucularım .. Sekiz yüz 
küsur sene evvel toprakları için cc:n 
veren bu binlerce Türk. elbette ge· 
lecek neslin mesut yuvada saadet ' e 
huzur içinde yaşaması için öldü. 
yetiyle şadolur. 
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Yeni Sovyet elçisinin beyanatı 

T'ürk - Rus dostluğu
nun büyük rolü 

Sovyet elçisi diyor ki : 
c: Tecavüzkar kuvvetlerin halen husust bir f aatiyette bulunduk
larından ve herhangi bir surette milletler arasında yeni bir 
silahh anlaşmazlık, insanlığa karşı yeni bir çirkin cinayet 
hazırlamakta olduklarından dolayı iki dost devletin sulbü 

temin vazifesi çok büyiikt~r " 
Ankara,~ (.A:. A.} - Sovyetler Bir. gören sulhçü siyaseti tarafından Mil

liğinin yeni büyük elçisi Karsky, Ana- letler cemiyeti himayesinde son gün.. 
dolu ajansına aşağıdaki beyanatta bu. lerde kazanılan diğer bir muvaffakı
lunmuştur: yeti de kaydetmekle bahtiyarım. Bu 

HABER - J:\kşam postası 

Başvekil 
Beklenen mühim 

nutkunu bugün 
·söyllyecek 

Başvekil İsmet fnönünün beklenen 
siyasi nutkunu Meclisin bugünkü top
lantısında irat etmesi kuvvetle muhte
meldir. 

Bugün Meclis ruznamesinde polis 
te§kilat kanunu ve Ziraat bankası ka· 
nun layihasının ikinci müzakeresi de 
vardır. Birinci müzakereleri yapılacak 

olan layihalar arasında Ziraat vekaleti 
teşkilat layihası, İstanbul aldliyesindeki 
yenileme bürolarını kaldıran layiha, ı
ranla yapılan son mukavelelerin -dik
lerine dair layihalar vardır. 

"- Sovyet sosyalist cumhuriyetleri muvaffakıyet, memleketler ve millet. Oto bu·. 
birliğini dost Türkiye cumhuriyeti hü ler arasında iyi anlaşmayı arzu eden S kazası 
kllm.eti nezdinde teıru,ile memur edil. herkesi memnun etmektedir. Dün öğleden sonra Maslak yolunda 
miş olmaktan miltevellit derin mahzu. Dost iki devletin rolü feei bir otobila kazası olmu~, on kişi 
ziyetimi Türk matbuatı vasıtasile bil- HUkumetlerimizin esas vazifesi, kol. yaralanır.ıştır. Kaza şöyle olmuştur: 
dirmek fırsatını bulduğumdan dolayı lektif emniyet esası dahilinde inkısam Şoför Remzinin idaresindeki 3310 
pek ziyade memnunum. kabul etmez sulhli temin etmektir. numarolı otobüs içinde on iki yolcu ol-

Kendilerine itimatnamelerimi tak. Tecavüzkar kuvvetlerin halen husu. ıduğu halde saat on üçte Taksimden 
dim etmek şerefine mazhar olduğum si bir faaliyette bulunduklarından ve l-.alkmıştır. Otobüs Mecidiyekö;üne ka
Ekselans Reisicümhur ile ve ayni za. herhangi bir surette milletler arasın- dar otuz kilometre süratle gitmiş, asfalt 
mançia Başvekil General İnönü ve hü. da yeni bir silahlı anlaşmazlık, insan- yola çıkınca sürat altmış kilometreyi 
kfımet azaları ile yaptığım daha ilk lrğa karşı yeni bir çirkin cinayet ha. bulmuştur. 
temaslar, milletlerimiz ve hükiımetle. zırlamakta olduklarından dolayı bu Ayazağa çiftliği önündeki Maçka çe~ 
rimiz arasındaki dostluk bağlarının ne vazife, bilhassa daha ziyade muaz· mesi önünden geçerken sağdaki ön las· 
derece sıkı ve devamlı olduğunu te- zamdır. Türk • Sovyet dostluğu, bu tik birdenbire patlamış, otobüs sağa 
barüz ettirmiştir. gergin vaziyette bliyük rol oynamıya doğru kaçmıştır. Şoför Remzi kazanın 

Türkiyenin misafirperver toprağı • medudur. önünü almak için çalışmışsa da direksi-
na basalı pek az gün geçmiş olması- Memleketlerimizin sulh unsuru ola. yona hakim olamamış, altmış kilometre 
na rağmen, içinde bulunduğum muhi. rak beynelmilel ehemmiyetleri, herse. süratle giden otobüs yolun sağındaki 
tin bütün samimiyetini hissetmiş bu. ne faz.lalaşmaktadır: Türkiye cumhu- ağaçlardan birine çarpmıştır. 
lunuyonım. riyeti Büyük Şefi Atatürkün rehberli- Bu çarpış çok şiddetli olmuş, ağaç 

Daha. başla.ngıcmdanberi Sovyetler ği altında, ekonomi Y~"' ıcılığında ve devrilmiş, otobüs hendeğe doğru yuvar. 
Birliği ile Türkiye arasındaki müna- milli müdafaasının fazlalaştmlmasm. lanmış, fakat devrilmemiştir. 
sebetler, bir sulh ve dostluk siyaseti da muazzam muvaffakıyetler kazan- Şoför Remziden başka yolculardan 
ile takviye edilmiştir. Memleketleri. mıştır. Sovyetler birliği, büyük Stali. Zapiyon lisesi talebelerinden Eleni, 
miz arasındaki bu dostluğa, gerek Sov nin idaresi altında ikinci beş yıllık Koço, polis Süleyman, Ayazağa jantlar 
yetler birliği milletlerinin, gerek Türk planını bitirmiş, bu geniş memleketin ma karakol kumandanı Hamit onbaşı 
milletinin, elde silah, mevctlc;Iiyetleri. bütün istihsal kuvvetlerini şimdiye ka garson Yani, Ayşe, Ferit, Suzan, Sedat, 
ni ve hükümranlıklarını mUda.faa et. dar görülmemiş bir derecede inkişaf kırılan camlardan dolayı muhtelif yer· 
meye kalktıkları zamanlarda başlan.. ettirmiştir ve çok mühim bir sulh lerinden yaralanmışlardır. 
mıştır. unsuru olmuştur. Sovyet hudutlarının Despina isminde bir kadınla Nevzat 

1921 de münakid Moskova muahe. emin muhafızı olan kuvvetli kızılordu, isminde bir zabıta memuruna bir şey ol
ıiesi ile ibtidar eden bir siyasi anlaş. Sovyetler birliği hükumetinin siyase. mamıştır. 
nıa serisi, iki memleket arasındaki tini ilham eden sulh idealine hizmet Bu sırada oradan geçmekte olan bir 
ı!ostluk münasebetlerini tarsin e~le- eylemektedir. taksi şoförü kazayı EÖrtince derhal dur· 
...miştlr. Bu hakikati ço kiyi biliyoruz. Ne muş, yarası ağır olanlardan bir kısmını 

d Otomobili ile hemen hastaneye kaldır· Bu anlaşmaların 1940 senesine ka. derece kuvvetli olursak, sulh o er~. 
dar uzatılmaları hadisesi iki men:l.le- ce fazla temi!ı edilecektir. mış, kazayı da sıhhi imdada haber ver-
ketin sulhçU siyasetindeki istikrarını Sovyctlr.r birliğinin Türkiye Büyük miştir • 

• 1 k Sıhhi imdat otomobili biraz sonra gö:,;termektedir. Elçisi vazifemi nasıl telakki ey eme • 
Ekonomik mUnasebetler, normal te olduğumu size gen!ş bir surette an- vaka yerine yetişmiş, yaralıları hastane-

bir surette inkişaf etmektedir. Sovyet !attım. lere kaldırmıştır. 
• w Emniyet altıncı _şube mühendislerin-Türk iş birliği, semerelerini, yalnız Türk • Sovyet an'anevı dostlugunu 

den Yakup da kazadan biraz sonra Mas malum ticaret muahedeleri sahasında takviye etmek, inkişaf ettirmek ve 
vermekle kalmamaktadır. Bu iş birli. milletlerimizin ve bütün dünyanın iyi- • lağa gitmiş, kaza yerinde keşif yapmış-
ği ifadesini, TUrk devletinin Kayseri liğine olarak hükiimetlerimiz arasın. 
ve Nazillideki büyük endüstri müesse daki teması daha ziyade derinleştir. 
selerinin, Sovyet makinelerinin veril. mek için bütün kuvvetimle çalışaca. 
mesinde ve Türk ve Sovyet teknisyen. ğun. Şerefli olduğu kadar mes'uliyet
leri arasında sıkı bir iş birliği yapıl- li olan bu vazifenin icrasında, cumhu
masmda bulmuştur. riyet hükumetinin, Türk devlet adam-

Yeni Sovyet • Türk ticaret ve sey. ları ile Türk mahafilinin müzaheretine 
risefain muahedesinin imzasını istih. ve çok sıkı ve daimi bir temas idame 
daf eden müzakerelerin yakmda mes- etmek arzusunda bulunduğum matbu. 
ut bir surette neticelenmesi ihtimali &.tın yardımına na.il o?acağımı ü:ınid et 
karşısında, bu fırsattan bilistifade mekteyim.,, 
tam memnuniyetimi bildiririm. -------------:--

Memleketlerimiz için daha az ehem- sur iye Meclisi 
miyetli olmıyan bir keyfiyet de, diğer 
sahalarda karşılıklı münasebetlerin (Ba,ş tarafı 1 incide) 
sıklaştırılmasıdır. TUrk ilim adamları, Vatani §efleri protesto için bir 

umumi greve tPıtvik etmektedirler. edipleri, gazetecileri ve sporcuları, son ""'$ 

seneler zarfında Sovyetler birliğini çok Ha1epte yapılan bir nümayişte ha· 
defa ziyaret etmişlerdir. Bu seyahat. tiplerden biri "17 sene manda ida
lar, karşılıklı anlaşmaya çok yardım resi ile mücadele etmiş olan Suriye 
etmekte idi. Türk ve Sovyet muhitle- Sancağı da kanı ile nasıl elde edece
ri arasında bu samimi temas şeklinin ğini gösterecektir!,, demiştir. 
istikbalde de devam ettirileceğini U. HABER - Kan dökmekten ve 
mid etmekteyim. saireden bahseden Suriyeli sokak 

Şurasını daha şimdiden kaydetmiş politikacılarının bilmeleri lazım ge· 
bulunuyorum ki, Türk • Sovyet dost. lir ki artık mesele haleldilmiş, Hatay 
luğu, yalnız iki memleket arasında istiklaline kavuşmutur. Halep çarşr 
ki münasebetler noktai nazarından e- larmda bol keseden savurulacak pa
hemmiyetli bulunmakla kalmamakta- lavralarm zamanı geçmiştir. Silah
dır. Bu dostluk, ayni zamanda, sulhün tan bahsedeceklerine Suriyeyi Vata· 
idamesi için yapılmakta olan gayret. nilerden kurtarmağa baksınlar. 
lerde de ehemmiyetli bir unsurdur. 
Sovyetler birliği ve Türkiye dostluk
larının ilk günkünden beri elele dai. 
ma bu yolda yürümüşlerdir. 

Sovyetler birliği ile Türkiyenin bey. 
nelmilel siyaset sahasındaki iş birli. 
ği, çok mühim ve şayanı kayıt neti. 
celer vermiştir. Geçen sene, memleket
lerimizin mümessilleri Türkiye cuın. 
huriyetinin millt menafiini, hak ve 
beynelmilel muahedelerden doğan ta
ahhütler karşısında hürmet esası üze. 
rinde tatmin eden Montrö konferan. 

da bUyu"k Dir muvaifakıyet kazan. 
sm . . ileri"~ 
nuglarcln"· Türk hUklımetinin ~& 

Şark misakı parafe 
edildi 

lrak Başvekili Hikmet bey Süley
man, Temps gazetesi muhabirine !ra
kın haric1 ve dahili siyasetinden bahı ~
sederken Asya. paktına da temas ede
rek demiştir ki: 

Biliyorsunuz ki, son zamanlarda Ce. 
nevrede mühim bir siyasi vesika, As. 
ya paktı parafe edilmiştir. Bu dostluk 
paktı, Türkiye, lran, Efganistan ve 1-
rakı etrafında topluyor. Bu paktın im 
zala.nması, bazı hudut ihtilô..flarınm 

trr. A oyo 

Patlayan ve yana fırlayan lastıgı~ 
dışrnın tamamen aşındığı içindeki yedı 
kat bezin de altısının aşımp bir katının 
kaldığı görülmüştür. 

Otobüsün arka tarafmJda yedek ola· 
rak bulunan tek lastiğin de ayni şekilde 
eski ve lastik kısmının tamamen aşın

mış olduğu görülmüştür. 
Her iki lastik alınmış, emniyet altın

cı şube müdürlüğüne gönderilmiştir. 
Polis memuru ile şoför ve bir kadın 

yolcu ağır yaralıdır. Diğer yaralıların 
bir kısmı hastanelerden çıkmışlardır. 

Bu kaza münasebetile şunu hatırlat
mayı çok lüzumlu görüyoruz: 

Bu kazada yaralananların çoğu oto· 
bUsiln kmlan cam parçalarından yara
lanmışlardır. Eğer otobüsün camları 
Tripleks olsaydı'. camlar parçalanmaz ve 
kimsenin de burnu kanamazdı. 

Nitekim on beş gün evvel operatör 
Fahri ile dış tabibi Ruhi Vamığrn geçir
diği kaza da otomobilin ca~arı tripleks 
olduğundan hiç kimseye bır zarar gel· 
memişti. 

Bütün otobüslerle takside çalışan o
tomobil camlarının Tripleks olmasını 
teklif ediyoruz. 

M törlü kara nakil vasıtalarının mu-
ayen~lerinin başlayacağı §U günler.de 
bu teklifimizin ehemmiyetle .nazarı dık· 
kate alınacağını da ümit eldıyoruz. 

ve bilhassa lrak ile İran arasında Şat
lülaraba ait ihtilafın hallinden dolayı 
gecikmişti. Bu zorluklar son haftalar. 

da hal ve bertaraf edilmiştir. Bu pakt 
sulhe hadim mühim bir siyasi vesika
dır. Şarkta sulh ve m.üsalemetin en 
esaslı temellerinden biri addedilmek 

lazımdır. Bu pakt, son sene zarfında 
Gaziyülevvel ile !bnissuud arasında 
imzalanmış ve Yemene de teşmil edil. 
miş olan 1rak • Suriye paktını tamam· 
lıyor." 

- ~ . 
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Zehir fabrikası 
(B<ı§ tarafı 1 incide) 

karar verdiğini göstermi§ ve §Üpheli 
kimselerden hiç birisiyle temas etme • 
miştir. Fakat bu hal memurları bıktır • 
mamı~tır. Avangilos bir kenara sinip 
kendisini unutturmak ve sonra ihtiyatı 
çahşmağa baş1amak istediğini kuvvetle 
tahmin ettikleri için daima izi üstünde 
durmuşlardır. 

Nihayet bir ay önce Avangilosun iki. 
ıer, üçer gün ara ile ötede ber~de bir a
damla buluştuğu görülmüşfür. 

Acaba bu adam kim?. 
Memurlar için bu meçhul şahsın hü

viyeini tesbit etmek güç olmamıştır. 

Kolaylıkla anlaşılmıştır ki bu adamın 
adı Miltiyadidir ve çiftçilikle meşgul • 
dür. 

Miltiyadi şehir dışında, (Trabya -
Bilyükdere - Maslak ~ösesi) müsellesi 
içinde ve Trabyaya giden asfalt kena • 
rında üç odalı tahta bir evde ,bir çiftlik 
evinde (daha doğrusu bir klübede) o
turmaktadır. Mücadele teşkilatı bundan 
bir -kat daha işkillenmiştir. 

İnsanı kıt, Allahı bol bir yerde otu • 
ran Miltiyadi ile bu kadar sıkı fıkı 

konuşmaktan acaba Avangilosun mak • 
sadı ne olabilir? 

Bu suale cevap alabilmek için müca. 
dele teşkilatı bir koldan da Miltiyadiyi 
takibe ve evi tarassuda başlıyor. 

Miltiyadinin çiftçilik ile uğraşır gibi 
gözüktüğü ev ve arazi çukurumsu bir 
yerdedir. ön tarafı fındalar ve ağaçlarla 
dolu olduğu için şösenin sağından yirmi 
adım ötede içerlek bir yerde bulunan 
evi yoldan geçenlerin görmesine imkan 
yoktur. 

Etrafı yemiş ağaçları ve çilek tarla • 
ları ile çevrilidir, bir ahın vardır.. Ve 
bu ev, stanbulun bu metruk köşesinde, 
biribirinden birer ikişer kilometre uzak 
ta nasılsa yapılıvermiş üç dört küçük 
evden biridir • 

Miltiyadiden şüphe edildikten sonra 
mücadele memurlarından bir kısmı çelik 
satıcm, bir kısmı da çiftçi ve çoban 
kıyafetinde civarda dolaşmağa başla

mışlarsa da evde ve Miltiyadinin haya· 
unaa nıçoır gcıyu~cıı.ınnk ı:;ezemcmışıer-
dir. Memurlar bu takip esnasında eve 
yaklaşmak ve evin içini anlamak için 
kiraz ve çilek hırsızlığına da başlamış
lar hatta Miltiyadi bunlardan birini tu· 
tup bir temiz dayak da atmıştır. 

Bir hafta on gün !devam eden taras
sut esnasında evde herhangi bir fevka
ladelik sezilemediğini söylemiştik. İlave 
edelim ki evde sükunet devam ederken 
Miltiyadinin A vangilosla olan temasla
rı da .... sıklaşmağa ba~lamıştır. Balıkpaza
rında Şi§liıdet muhtelif yerler~e .. Avan-

. M'l . d' ·ı o·· tilmi.ıştur. Der gılos hep ı tıya ı ı e g r . . 
k ... , b' i d Mı'ltiyadt ıle Avan· en gunun ır n e 

1 
k 

. b' . . ue bu uştu gılosun meşhur ır eroıncı 
. 1. · 1. k tukları anlaşıl-ları ve gız ı gız ı onuş 

mıştır. dı k' h 
Bu meşhur eroince .Aram r 1 a 

pishane'de Avangilosla sıkı sıkı konuşan 
b. · ld w unu da alınan kaçakçılardan ırı, o ug 

1 .. . b lunuyordu. rapor ar gostermış u 
Eh ... Demek ki artık iş lav~na ge. 

liyordu. Aram yalruz basit bı.r kaç~kçı 
d ~ 'ld' 0 adına İngiliz sistemı,, denılen egı ı. . 

1 
. 

şekilde fabrika kurmasını. ış etmesıni 
. . h' asını bilen usta bir ve ıyı ero ın yapm 

laboratuvar adamı ( !) idi. Demek ki 
sermayeyi Avangilos ~o~ac,a~, Aram 
fabrikayı işletecek ve Mıltıyaıdı de ya-

taklık yapacaktı. 
Aramı Avangilosun ve Miltiyadi ile 

konuşmasından iki gün sonra memurlar 
rıhtımda Selanik kahvesinde oturduğu
nu görüyorlar. Biraz sonra Miltiyadi 
geliyor. Beş dakika geçer geçmez Avan 
gilos da kahvede beliriyor ve bir müd
det oturup şakalaştıktan sonra bu üç 
arkada~ bir arabaya atlayıp !doğruca 
Şişliye ve oradan da Maslak yolundan 
Hacı Osman bayırına ulaşıp Trabya as-

f ltı kenarındaki bağ evine giriyorlar. a . 
Bunun üzerine memurlar bağı ve evı 

kordon altına atıyorlar ve iki tarassut 
postası kuruyorlar. Bu postalardan biri 

Yeniköye bakim sırtlara yerleştiriliyor. 
Memurlar kuvvetli dürbünlerle adam 
boyu yüksekliğindeki otların ve f~nda
ların arasına uzanarak dürbünlerı eve 

çeviriyorlar· 
Ev sokaktan görülmemekteldir ama 

tepeden tabak gibi görülmektedir. On 
gün devam eden bu çalışma esnasında 
memurlar bütün mücadele teşkilatının 

şüphelerini haklı çıkaracak müşahede
lerde bulunmuşlardır. Anla~ılmıştır ki 

kumpanya gayet ustalıklı çalışmakta
dır. 

1 - Gece fabrikayı işletiyorlar. 
2 - Güneş doğarken laboratuvar a

letlerini bahçedeki dört küpün içine ko
yup üstünü toprakla güzelce örtüyorlar 
ve hatta bu toprağı sulayıp, saksılardan 
çıkardıkları çiçekleri köklerile daldırı

yorlar. Uzaktan bakılınca zehirli madde 
!erin bulunduğu yer çiçek ve fidan tar· 
lası gibi gözüküyor. . 

3 - Ve gayet büyük bir küstahlıkla 
imal edilen eroinleri yol kenarında ku 
rutmaktadırlar. (Tabii ağaçlar ve çalı· 

lar kapadığı için yoldan geçenler bir 
şey görememektedirler.) 

Bunun üzerine süratli bir cürmü meş
hut yapmak kararı verilmiş ve Trabyıt 
asfaltının öbür yakasındaki fundalar a• 
rasında bir tarassut postası yerleştirile
rek bu postanin tepedeki dürbünlü pos 
tadan alacağı işaret üzerine derhal eve 
girmesi emredilmiştir. 

Evvelki akşam üzerine saat altında 

dübünlüler Aramın çalışmağa başhdı· 
ğını görünce karşı tepedeki tarassut 
memuru hemen işareti vermiştir. Bunun 
üzerine aş!'lğıda pusuda bulunan memur 
tar yıldırım süratile yolu ve çitleri aşa
rak eve girmişler ve laboratuvarı imha 
etmesine meydan vermeden Aramı ve 
Miltiyadiyi tam suç ortasında yakala ... 
mışlardır. 

Miltiyadi tevkif edilince meyus me

yus mmldanmıştır: 
- Ben zaten başımıza bir felaket ge

leceğini tahmin etmiştiı. Zira iki gün 
evel ineğin doğurduğu buzağı hastala· 
nıp ölmüştü. 

Evde 14 kilo eroin bulunmuştur . .!\. 
vangilos da tevkif edilmiştir. Gerek Mil
tiyadi, gerek Aram, itiraflarında serma· 
yeyi A vangilostan aldıktan ve yaptıkta 
rı malların da bu şerir kaçakçı tarafın
dan satıldığını tamamen itiraf etmişler· 
ldir. 

General Mola 
öldü 

n;;,... o-.. - a.al ... .,., ... 10 ... _n_ .. T.f'D1'\. 
yada hükumele laı~ı isyan c~cııl ... 
rin en azılılarından sabık gener~l 
Molanın esrarengiz bir "kaza,, netı· 
cesinde öldüğünü bildirmekte idiler. 

"Esrarengiz,, diyoruz, çünkü, 
lspanyol milletinin başına kızıl bir 
bela kesilmiş olan bu adamın ne şe· 
kilde öldüğü hakkmda şu dakikaya 
kadar kati bir malumat elde edile
memiştir. Fakat asiler arasındaki ge
cimsizlik ve bilhassa F ranko ile Mo· 
İa arasındaki zıddiyet ve rekabet göz 
önünde tutulacak olursa Molanın 
uğradığı söylenilen tayyare kazası· 
nın vuku sebepleri üzerinde şüpheye 
düşmemek kabil değildir. 

Sakın bu, müfı.'!tep bir kaza olma• 
sın? Unutmamalı ki on beş gün ka· 
dar evvel F rankonun baş kumandan 
lıktan alınarak yerine Molanın geti· 
rilmcsi yolunda asiler arasında kuv
vetli bir temayül baş göstermiş, 
sonradan F ranko galebe çalmıştı. 

Ölen Mola, asilerin Bilbao üzeri· 
ne saldırmış olan kuvvetlerin kuman 
danı idi ve Guernikayı ecnebi pilot
larına bombardıman ettirerek yüzler 
ce masumun kanma giren adamdı. 

Esrar çözülemiyor 
Vitoria, 4 (A.A.) - Havas Ajansı• 

nın muhabiri bildiriyor: 
Bilbao istikametinde Franco ordu • 

sunun harekatını idare etmekte olan ge. 
neral Mola, dün sabah bir tayyare )ta • 

zası neticesinde ölmüştür. Generalin 
bindiği tayyare Valladolid istikametinde 

gitmekte iken Bavilca civarında yere 
cü~müştür. 

Tayyarenin enkazı altından çıkarılan 
general Molanın cesedi tanınmıyacak 
bir hale gelmiştir. ı 

!spayanın en muktedir generallerin • 

den biri olan Mola, üniformasından 

teşhis edilmiştir. Generalle beraber tay 

yarcde bulunan iki erkanıharp zabiti 
ile bir pilot ve bir makinist te ölmüş • 
terdir. Kazanın sebebi, henüz esrarını 
muhafaza etmektedir • 

Doyçland gene nereye gidiyor't 
Ctbelüttarık, 4 (A.A.) - Doyçland 

zrrhlısı refakatinde iki muhrip olduğu 
halde dün öğleden sonra Ropa burnunu 
dönerek Cadix istikametinde yoluna de
vam dmi§tir 1 
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Hatay ay r a g ı n ı ..,_,~n·_ . . - ~{ir; _.., 

Ha tay h 1 ar seçecek ~- İİİİİİİİİİİİıBu~ba~ft~a!l!!lkt~~~~-Tiı-·rk-,~A-m_e_ı i-ka-n .. V._'.L!_B_u_lg-.a-r ----

Is kenderun limanında Tilrklye mıotaka- Milli küme maçı pehlivanlaıı aıasında 
sında Türkiye kanunları cari olacak Bu·· y u·· k . gu·· reş runun Pay as şlmendiferine raptedeceğiz ve İstanbul futbol ajanlığından: 

DUn, Cenevreden ı;ehriıniZe dönen Jiarlcl• tJransitJmlz bu ıuretle yalnız bizim murakflş Milli küme karşılaşmalarından Ga • 
~·e siyası mlliıteşarı ve Hatay ana.yasa.smr ıı mda.n ola 

bemiz altında tskenderun man • la tasa ray - Ankaragücü karştlaşması e • b k ı tubit eden Cenevre eksperler komitesinde k ti d 
caktır. Bu transit yalnız Tür em asma e- 6 aziran 1937 pazar günü Taksim stad. mu sa a a a r ı Tilrk heyeti reisi Numan Menemencioğlu bu ğil, atide !rak ve cenubt ıran emtlasma dahi 

akşam Ankara.ya gidcektlr. teşmil edilebilecek ve böylece hem kendlmiz yomunda saat 16 da yapılacaktır. 
Hariciye siyasi müsteşarımız Ha.tay ana lçinenlktısadlYOluntemlnlvehemdemem• 1- Maç hakemi İzmir mıntakaısm - Yarın akşam taksı·m stadında 

yaııae1 ve ııtatUsU hakkında diln şu beyanat leketfmtzin ecnebi transitlnden 1stl1adesl tah dan Bay Fehmidir 

ta bulunmuştur: tı zımana aJmmt§ olacaktır. Bunun için Ha• 2 - Fiyatlar balkon 100, tribün 50, başlayor 
'.- Tam mukadderatına hA.kim müstakil tay mUstakU hUk1UileUle bir mukavele ak. duhuliye 25 kuruştur 

bir §ekllde bir Hatay teşel{kill etti. Dil meııe tedeceğlz ve ıca.p eden lııtiınlA.klerl yaparak 
lesi, türkçenin ilk konsey kararile resmi dil 
olarak kabulü, ve bu defa ikinci resml dil ola limanı kuracağız. 
rak kabuı edııen arapçanın isttmaı şekmerı Bayrak seçmek hakkı 
nin tesbiUle hallolunmu§tUr. Yani, hakikatte Hataylılara aittir 
türkçe Ha.tayın şamil bir resmt dili mahiye- Ha.tay, t:ıtedlğl bayrağı intihap ederek, 
tini ~muhafaza etml~, arabçanm ise ikinci blr bunu bir kanunla. veya. e.nayasaya llA.ve su
dll ~!arak bazı ahval ve şeraitıe resmt mahJ rettıe tesblt etmek ve büttin memlekette 
yetı,. haiz olarak tııtima.l edileceği tayin edil- kullanmak hakkını tanı istlklA.linin icabı e
miştir. Hatay ekııerlye~inln, yani, Türk uıu.. !arak kazanmı§ bulunuyor. Nasıl bir bayrak 
ıunun dili ııUphe yok ki Hatayda mütefevvlk intihap edecegi :aat&Y milletine alttJr. 
lisandır. 

Üç nahiye meselesi 
Bayır, Bucak meselesile nekadar uğ'raştığı 

mızı biliyorsunuz. Ancak bu nahiyelerin 1921 
de Sancağa merbut nahiyeler olmaması ve 
hattA Osmanlı İmparatorluğu zamanında 

Sancaktan ayrı ve LAzklyeye merbut olma· 
ları 'bu defa tam müstakil bir hale gelen San 
cakla irtibatını maalesef mümkün kılmamış 
tır. Buna mukabil, Bayır, Bucaktaki TUrkl'.l 
rin Ti.irk dilini istedikleri gibi kullanabilmeo
lerl, tnahkemelerde, Türk dili ile davalarını 

görebilmelerini ve hepsinin fevkinde olarak 
resml dilin mekteplerde, Türk ekesriyetJ o
lan bütün Suriye arazisinde TUrk dilinin ted 
ria Usaru olması kuvvetll esaslara raptedll· 
miştır. 

Her türlü teşkilatlı müstakil 
idare . 

Jiatayın her tUr!U teşkllltı haiz mUııtakil 
blr idare altında ha.yata doğmasını temin 
edecek olan müstıı kil bir anayasa MilleUer 
Cemiyeti konse;>i tarafından kabulünden altı 
ay eonra, ya.nl, 1037 teşrinlsanlslnde meriy~ 
te girmlş olacaktır. 

intihap 
Halayda intihabat - ki Türk ulusunun 

ora.da.ki ekseriyetini meyde.na çıkarmJ§ oıa .. 
caktır - anayasasının moriyetinden 1Ubıı.• 
ren Uç dört ay zar.:mda, azaml 1938 ııene!li 
nisanına kadar yApılmış bulunacaktır. İntl• 
ha.batta her ııan lıl';ın başında. Milletler cemi• 

l r mıırııhh ruıı. yanında bUtUn Hatay 
rittkl mlllfyptlerin mume!laillerlnden mürek· 
kep blr heyeUe ilayı v.a.zife edecek ve intiha"" 
bm a.:ıam! bitaraflık dairesinde ya.pılmuını 
temine çalışacaktır. 

Tilrk lim rm, Tlirk şimendiferi 
Türk gümrügil 

!akenderun limanında, Yugoslavyanm Se. 
Jlnikte haiz old:.ığu hukuk dairesinde, bir 
Türk mlntakası bulunacaktır. Burada kendi 
gUmrilkçUlerimiz, Türkiye cumhuriyeti ka· 
nunlarını tatbik ederek vazife göreceklerdfr. 
Türk mıntakıt..<ıı dahilinde bütUn rUsum ve 
tekllif TUrJ,iye kanunları mucibince tarafı• 
mızdan ~örülecek ve bundan gayri hiçbir 
resim ödcnmiyecel<tlr . 
TU~k mıııtak'l-Jı husuı=ıl bir hatta tskcndP• 

Sancağın ismi Hatay olacak 
_ Vesikalarda sancak denilen teşekkü• 

ilin ismi ne olacaktır 1 
_ Bu hususta anayasa.da. husul kayıt var 

dır. Sancak teşrii meclisi ismini dilediği şe
kilde teııbit etmek ve bunu anayasa.ya :e 

. k detmek hakkını haizdir. Bu ismın statüye a.y 
"'ınrlan "Uphemlz yoktur. ÇUnkU Ha.tay oıacab ' 

il takll hükt'lmete e çok yaraşan 
bu yeni m s 

isim Hataydır· • k d '"l 
Maksadımız göz dikme egı 

Netıce itibarile 1921 de bizden elemlerle 

b araziye Türkiye cumhuriyetinin 
ayrılan u 

Öz dikmek değil, oradaki Türkleri 
siyaseti g 

d •·•arı rejime fsa.l eylemek olduğu 
IA.yık ol Uıu 

)arda .,.örülmüştür. Jiataym mesut son karar .. 
_ ...... ,,t olduğu §Upheslzdlr. Hatay bir atiye n .... ~ 

1 in anavatandan teyiz alarak bu Ttlrkler n 
tlyi kuracaklarına eminim. Bu kü• 

mesut a 
l k.et beynelmilel teşriki mesaide 

çUk meme il 
kuvvetli bir unsur olacaktır. Fransa e ar~ 

b emlekete alt birçok mukaveleler 
mızds. u m 
lmza edllmi~tlr. 

Suriye ııe de }{atayın !stik!Ali mefhumu 
dairesinde en yakm müna.'lebetlerin teeıısU8 

JH ve böylece Türkiye - Suriye dost• 
edece&· i -uatay tstiklA.lnde kuvetl bir me!'"• 
ıuğunun µ. 

net olacağı muhakkaktır. 

V azif eınizi yaptık 
Türkiye, Hatay TUrklerl için olan vazife

sini yapmı~ bulunuyor. Bundan sonra o mem 
lekette Türk ruhunun temn!yesl, her 
yerde bir olan ırürk diıiplinlnin te1ial Ha .. 
taylılara mevdu bulunmaktadır. Türk mil• 
leti nerede ol!I& bir tek ideal tanır, o ideal 
Hatay istiJdA!inı:le en kuvvetıl rolü oynıya. 
caktır kanaatindeyim .. 

Memnunuz 
Neticeden, şah.~ uğraşmış bir adam sı ... 

tll ta.rnamile memnunum. HUkO.metim 
!a e, d b 

bUyük şeflerlın e u nıemnunlyetl bana 
~!:de etmek ııuretile en bUyük mükA.fatı ver• 

mişlerdir. 
Yarni (bug'Jn) Ankaraya giderek metinle 

ri hUk1)ı:nete takdim edecek ve Türkiye _ 

F muabedeterinln Büyük Millet Mec\I• ransa . 
since biran evvel ta.sdıkl için icap eden mua• 
meleleri yapacağrın ... 

Hariciye Vekilimiz 
bu akşam Bükreşte 
Avusturya gazeteleri Viyana 

görüşmelerine . 
büyük ehemmiyet verıyorlar 
Budapcşte, 3 (A. A.) - Türkiye Iu ve şayanı tavsiyedir. Zira, ancak bu 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü A. suretle Milletler Cemiyeti sulh saha
ras, bu akşam buraya muvasalat et. smda daha müessir bir surette çalış· 
nıiştir. mak imkô.nlDl bulabilecektir.,, • 

Dr. Rüştü Aras, Budapeştede yirmi Viyana görüşmelerinin 
dört saat kalacak ve bundan bllisti. mahiyeti 
fade Hariciye nazırı de Kanyaya hu. Belgrad, 3 - İki gündenberi Viya. 
susi bir ziyarette bulunacaktır, Dr. na ınühiın siyasi faaliyetlere sahne 
Aras, yarın akşam Bükreşe hareket c- olmaktadır. Bu faaliyet Küçük Antant 
clecektir. ve Balkan Antantının mihveri sayıl. 

Viyanada temaslar makta ve daha doğrusu bu tcşekkill 
Viyana, 3 (A. A.) - Türkiye Hari- ıerin mümessili olan Türkiye Hariciye 

ciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Vekili Tevfik Rüştü Arasla A.vustur
elçilikte Türkiyenin Bükreş, Atina. ve ya devlet ricali ve Romanya Harici· 
Belgrad orta elçilerini kabul etmiştir. ye Nazırı Antonesko aralarında cere. 

V ckilimizin beyanatı yan etmektedir. 

Hariciye vekilimiz Viyanada münte Viyana gazeteleri Doktor Rüştü ~-
şir Neue Freie Presse gazetesine şu rasın Viyana ziyaretine hususi ve bu. 
beyanatta bulunmuştur: yük bir ehemmiyet veriyorlar. Doktor 

dak . · · nazırı Türkiye ile Avusturya arasın ı Arasla Avusturya. Harıcıye 
ınünasebat gayet samimi ve dürüst. Şmit µasında dün öğleden evvel ya
tür. Cenevre görüşmelerinden ve elde pılan mülakat esnasında Türki~~ - A. 
edilen neticelerden bilhassa memnu. vusturya arasındaki dostan~ ~u~ase. 
nu.nı. bat bir defa daha teyid edılmıştır. 

Hrhangi bir sebeble Milletler Cemi. Tevfik Rüştü Aras bu münasebetle 
yetinden çekilmiş olan devletlerin tek A"usturyanm Küçük Antant ve Bal. 
rar Milletler Cemiyetine dönmeleri • 1 tl ı 

k an Antantına mensub dev e er e 
her zamandan ziyade §imdi pek lüzum 

~ 1Y1 lh1 a 'fftaı !}( n 
maıçOar· 

Beykoz 
Süleymaniye 

Galatasaray B - Istanbulspor B 
takımları Taksım stadmda 

karşılaşacaktır 
Pazar günü Taksım stadyomunda ya 

pllacak olan Galatasaray - Ankara 
güo:i arasındaki milli küme maçından 
evvel; Galatasaray B. takımile İstanbul 
spor B. timleri karşılanacaklardır. Bu 
müsabakaya saat birde başlam~~aktır. 

Saat 3 te de sekiz klüp turnuvasının 
final maçı olan Beykoz - Süleymaniye 

karşılaşması yapılacaktır 

Anadoluda spor : --------Balıkesirde 
Lik maçlan 

Balıkesir, (Hususi) - Balıkesir böl. 
gesinin Marmara kümesi liğ maçları 
ikinci haftası Bandırma Doğanspor ta. 

kınu ılc Gönen Doğanspor takımı Ban 
dırma sahasında ve Bandırma İdman -
yurdu ile Gönen 1dmanyurdu takımı 

da Gönen sahasında karşılaşmışlardır. 
Bandırmada yapılan maçta Bandır -

ma Doğanspor takımı sıfıra karşı iki 
sayı lie galip gelmiştir. 

Gönendeki m:isabaka İdmanyurdu • 
nun nizamsız vaziyeti Bandırmalıların 
hükmen galibiyetlerini intaç etmıştir. 
Husus surette yapılan maçı da Bandır. 
ma İdmanyurdu, ikiye 'karşı bet sayı ile 

kazanmrştrr. 

önümüzdeki hafta Bandırma İdman 
yurdu Aydıncıkspor takımiyle Edincik 
sahasında karşılaşacaktır. 

• 
Torosspor - Mersin 
Futboleulannı mağlup etti 
A dana, 1 (Hususi) - Pazar günü 

şehnmiz T<>rosspor klübil ile Mersin 
!dmanyurdu arasında, Mersin sahasın
da yapılan m aç 4-0 Torotsluların ga
libiyetiyle neticelenmiştir. 

Bandırmadaki 
müsabakalar 

Bandırma (Hususi) - Halkevinin 
tertip ettiği serbest ve yağlı güreş mü
sabakaları pazar günü yapıldı. 

Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı Hü
seyin, Bulgar başpehlivanlarından Di
mitro Stayef, Afyonlu Yannldünya Sü
leyman, Sındırgılı Şerif, Halil, Gönenli 
Hamdi, Adapazarh Cemal, Molla Meh
met gibi tanınmış pehlivanlar güreşlere 
iştirak etmişlerdir. 

Güreşler umumiyetle çok güzel ve 
•heyecanlı oldu. 35 pehlivan güreşti. Ne
ticede, başaltını, Sındırgılı Şerif, Başı, 
Yarımdünya Süleyman kazandı. Yağlı 
güreşlerden sonra serbest güreş başla
dı. Serbest güreş, Tekirdağlı ile Bul
garyah Dimitro Stayef arasında yapıl

dı. Tekirdağlı Hüseyin çok üstün giire. 
şerek rakibini üç dakikada yendi. 

Tekirdağlı Hüseyin, Bulgarı yendik
ten sonra Adapazarlı Cemalle güreşmiş, 
A dapazarh Cemal Teki{,dağlıya ancak 
beş dakika tahammül edebildi. Beş da
kika sonunda mağlup oldu. 

münasebatmı da görüşmüştür. 
Avusturya mahafilinde Doktor Rüş

tü Arasla Antoneskonun Viyana zi. 
yaretlerinin Avusturyanın Küçük ve 
Balkan Antantı devletlerile yaklaşma
sı için evvelce yapılan te§ebbüsatla a. 
laka dar olduğu ve bu seferki müzake
relerden müspet neticeler çıkacağı te
min edilmektedir. 

Aıfierikah Bul Kumar ile iki Bul
gar güreşçisinin Türk pehlivanlarile 
yapacakları müsabakalara yarın ak
sam saat sekiz buçukta Taksim stad 
;ru~unda başlanacaktır. 

MüW.yim pehlivan 

Gerek Ankaradaki Türkiye baş 
pehlivanlığı karşılaşmala~m.a, ge· 
rekse Bilecikteki maçlara ıştırak et" 
miş olan Türkiye baş pehlivanı Hü-

seyin, ikincisi Mülayim, ~.~üncü~~ 
Arif, dördüncüsü Yarım Dunya Su· 
leyman ve beşincisi Molla Mehmet 
lstanbula gelmiş bulunmaktadırlar. 

Bunlardan başka eski Türkiye 
ikincisi Bulgaristanlı Cemal pehli· 

van da ecnebi rakiplerile karşılaşma
ya hazırdır. 

Bu pehlivan Amerikalı ile gür~ş~ 
kabul eden ilk güreşçidir. Kendısı 
alafranga güreşe de vakıftır. Bir va~ 
kitler F ranki Martenle boks dahı 
yapmış ve galip gelmiştir. 

Yarın akşamki güreşlerde; Ame· 
rikalrya karşı hangi pehlivanın çıka· 
cağı henüz malum değildir. Müla
yimle, Cemal pehlivanlar arasında 
çekilecek kuradan sonra belli olacak· 

Türkiye üçüncüsü Arif bir hafta 
evvel Bilecikte Bulgar güreşçi Kiro 
Deliormanskiye yağlı güreşte topuk 
elletmek suretile mağlup olmuştu. 
Aynı akşam, Arif Bulgar pehlivanile 
intikam maçını yapacaktır. 

Ayrıca Molla Mehmet de Gorki 
isimli diğer bir Bulgar pehlivanile • 
Bulgaristandaki mağlubiyetinin • 
revanş maçını yapacaktır. 

Tekirdağlının yarın akşamki mü
sabakaların gailibile gelecek haf ta 
karşılaşması lazım gelmektedir. 

Dinarlı Mehmet bütün ısrarlara 
rağmen ~u güreşlere iştirak etmek 
istememiştir. Bu sabah matbaamıza 
gelen, Yarım Dünya Süleyman da. 

- Taksim stadında yapılacak 
olan gü.r~şlere söz vermiş değilim. 
B1:1.nun ıçın yarın lnegöle gidiyorum. 
~.ureş_teı; kaçtı denilmemesi için bu 
sozlerımın yazılmasını rica ederim 
demiştir. ,. 

Yarın akşam güre§ecek olan Bulgar 
pehlivan Yorgi Belenski 

tır. Futbolde 
Kırmızı - Beyaz lngtllzler, Avustur

Eski Türkspor ve Top mecmu- yalıları ltalyanlar da 
aları sahibi Talat Mitat Çekleri yendiler 

Bu isimde yeni bir Paris, 4 (A.A.) - Sergi münasebeti 
Je tertip edilen beynelmilel futbol tur· 

spor mecmuası 
çıkarıyor 

Bütün sporcular arasmda dürüst· 
]üğü ve sarsılmaz bitaraflığı ile ta· 
nmmış olan eski Türkspor ve Top 
mecmualannın sahibi, Talat Mi ta tın 
yeni bir spor mecmuası çıkardığını 
memnuniyetle duyduk. 

Bir müddet evvel Top mecmua· 
sile tamamen alakasım kesmiş olan 
arkadaşımızın yeni gazetesi (Kırmı· 
zı - beyaz) ismini taşıyacaktır. 

Milli takım rengini ifade eden, 
bu isim, kötü tarafgirliklere sürük· 
)iyen klüpcülük cereyanlarından da
ima uzak kalmış olan T ahit Mi tat 
karakterindeki bir adamın çıkaraca
ğı spor mecmuası için hakikaten bi
çilmiş bir kaftandır. 

Talat Mitat "Türkspor,, u çıkar· 
makla, memleket spor mecmuacılr 
ğında bir inkılap yapmıştı. 

Bugünkü spor camiamızın, hiçbir 
klübünün mali ve organı olmayan 
bitaraf bir mecmuaya cidden ihtiyaç 
gösterdiği bir zamanda, kıymetli 
spor muharririnin bugünlerde çıka
racağı (Kırmızı· beyazla) büyük bir 
bo~luğu dolduracağına eminiz. 

nuvasrnm neticeleri: 

Dömi final: Colombes ·da İngiliz Chel 
sea takımı Avusturyalı Austria takımı
na 2-0 galip gelmiştir. 

Hillede İtalyan Bologne takmıı, Çe
koslovakya Slavya takımını 2-0 yen· 
miştir. 
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f ai-iM macera ve aşk romanı - 86 - Yazan: (Va - Nil) 

'~Türk atları Girit adasına ayak bastıkları gün, 
ar.tık bu ada hıristiyanlarda kalmıyacaktır ! ,, diye 
bir efsane vardı. işte bu efsane hakikat oluyordu 

; Geçeri kısımların hülasası 
Girid adasıoo esir oW.rak getirilen
ier arasında ben de vardım. Yolda 
resmen hıristiyatı oldum. Vaftiz e. 
dildim. Nişanlım ve ni.şanlmmı oğ. 
lu da vafti-2 edilmi§'lerdir. Şimdi, 
Girid adasında, hıristiyanlar arasm
da bulunuyoru:::. Bizıi -istikbal eden 
vali, askerlerini tefti.ş ettiği sırada, 
bir arbededir koptu. Bir sürü süva
risiz atW.r üzerimize doğru geliyor. 
du. 

:to :to ~ 

::...,. Türk atları Girid adasına ayak 
bastığı. takdirde her şey mahvolacak
r~. Artık bu ada, Türklerin eline ge. 
çecektir! diye bir efsane mevcuttur. 
t~e; b11 ·efsanenin dediği oluyor ..• 
~r.fc atları Giridde taşl:ı.rı, toprakları 
ı~ . . 

çıgnıyor ... 
·:Yalh 
/...::., &rsemıer!. diye haykırdı. 
.. Bµ ad~mlar,. cidden sersemdiler. 

Şüv~ri.siz _Türk atlarına bile mukave
rrfut-.c~emiyorlardı. Mağlup oluyorlar
d; ~-üfıhczim oluyorl.ardı. 

·,. _;, 'l}irklerin gölgesinden korkan 
a!ınrak!!1I! ... Ne oluyorsunuz? .. Utan. 
niıy9.r !nusunuz ? ...• diye vali haykır
~kta _devam ediyordu .. 

;~anzara, cidden görülecek manza. 
raydı. Çok jyi yetiştirilmiş, çok iyi 
heslenmiş· ve çok iyi cinsten olan at. 
lar, ~aha kalkıyorlardı. Kendilerini 
tutmak istiyenleri tekmeliyorlar, dü
şürüyor, eziyorlardı. Bir türlli yola 
gelmiyorlardr. Kişnemelcrile, tepin. 
meleriyle bırlbirlerine gayret veriyor
lar, biribirlcrini azdırıyorla.rdı. 

O sırada, gözüme, bizim küçük Os
mana ilişti. İki kolunu göğsü üzerin. 
de ça.p"i-azlamış, yüzü gülüyor, bu 
manzaraya bakıyordu. 

Ye.sayhalar yükseliyordu: 
- Turk :ıtları ... TopraklarımIZI çiğ

nedi... Felaket ... Mahvolduk. Girid el. 
den gitti. 

Vali sordu: 

- Nasıl oldu bu iş? ... Bunları zap. 
{edecek kimse yok mu? ... 

- Efondimiz, sahile ayak basar 
basmaz, bizim seyislerden biri, içlerin. 
den birine bir kam<ıı vurmuş. O at 
azmış. Sonr~ azgınlık diğcrelrine sira
yet etmiş ... Gemlerini koparmışlar. 

Kaptan, yolunuyordu: 
- Ah, ben bunları ve kadınları en 

iyi hediyelerdir diye 11·ctirdinı. Böyle 
uğursuzluk doğuraçaklarını bilmiyor
dum. Ne y:ı.pmalı? Bütün halkın ma_ 
neviyatı boZpldu. Eğer Türkler hücum 
edecek olurlarsa ... 

Vali: 

- Şunları .za.ptedecek bir kahra
man içinizde yok demek ..• Kalabalığı 
çiğnetecek İnisiniz? ... . 
Hıristiyan delikanlılar gayrete geldi . . 
ler. Atlara hücum ediyorlardı. Onları 
tutmak istiyorlardı. Fakat imkan var 
mı? Atlar, hassastı_, coşkundu. Nice 
nice muharebelere girmiş, dostla düş. 
manı farkcdecek kabiliyette müstesna 
atlardı. İnsanlarla hayvanlar arasın
da adeta bir muharebe oluyordu. 

- Haydi Yorgi! Bari sen! ... 
Bir sarı saçlı delikanlıdan en fazla 

mcded umuyorlardı . Bu, içlerinde en 
iyi ata binenmiş ... 

Yorgi, teşviklere dayanamıy::ırak,. 
bir hamasettir gösterdi: 

- Panay~mu! ... - diye haykırdı. 
Bir ata atladı: 
Elindeki Üzun kırbacı sallryarak 

Cit"l>ilerc de hakim olmak istiyordu. 
Fakat, ne münasebet? 
At şaha kalktı. Biı, bir, bir daha 

:ikindi. Yorgi, bu azgın hayvan üze
r;nde tutunamıyarak, muvazenesini 
kaybetti ve 'yere ym·:ı.rlandı. 

Bir vaveyladır koptu. 
Zira, feci · bir sahne cereyan ediyor. 

du. 
Arkadan gelen atlardan birinin a-

yağı Yorginin kafasına bastı. 
Kadıiılar canhıraş surette haykırı. 

yorlardı. Değil onlar, hatta ben bile 
kendimi tutamadım. Bağırdım. ZavaL 
lı delikanlının beyni patladı. Gözleri 
korkunç surette dışarı uğradı. Kırını_ 
zı kanlar, sarı saçları üzerinde dalga
landı. 

Vali: 
- Atları öldilrün! - emrini verdi. 

Mademki bunlarla. baş edecek bir tek 
delikanlımz bile yok ... 

Askerler oklarına davrandılar, tü_ 
feklerini hazırladılar. 

İşte o zaman ince, fakat inceliğine 
rağmen coşkun ve kuvvetli bir ses du
yuldu: 

- Durun! 
Bu, Osmanın sesiydi. 
Çocuk ileri atıldı: 
- Deli misiniz? Hayvan vurulur 

mu?... Atlara ben hakim olacağım .. 
- Ceylan! - diye haykırdı ... 

Atlardan biri, ondan tarafa baka. 
rak kişnedi: 

- Ceylan! .. Dur! .. 
Fakat, Ceylan da, c.sabı bir haldey

di. Küçük Osmanın önünde şaha kal_ 
kıyordu. Çocuk, orada bulunan bir a. 
ğaca, bir kedi çevikliğiyle tırmanarak, 
onun üstünden Ceylana atladı. 

Okşamaklarla, boynunu sıvazlamak 
larla hayvanı sakinleştirdi. Sonra, e. 
lindeki kırbacı salhyarak, kah tehdit 
ederek kah yatıştırarak, bir hayvan
dan öbürüne geçti. Sakinleştirdikleri. 
ni Türk esirlerinden bir seyise teslim 
etti. 

Bütün kasabalılar, bu manzarayı 
hayret ve takdirle seyrediyorlardı. 

Kaptan: 
- Sen ası korsanları da, ası hayvan 

!arı da yatıştırmasını biliyorsun. 
Sen bir harikasın Osman! - diye hay. 
kırdı. 

(Devamı var) 

Yemliha uykusundan 1937 de uyanan bir delikanlı 
Ziledeki okuyucularmuzdan bi- sözlerinize inanamıyacaktık. Çün

ri (H. A.) imzasiyle gönderdiği bir kü, 193 7 Türkiyesinde, burnunun 
mektupta batından &"eçen ıu garip ucunu bile görmediği bir kızla evle
macerayı anlatıyor: nebilecek bir delikanlının mevcudi-

.. Yüzünü görmediğim bir kızla yeti, hatta düşünülemiyecek kadar 
beni nişanladılar. Nikahımız kıyılır- garip ve şayanı hayrettir. Böyle bir 
ken de kızın arkasında çarşaf ve yü- macera, ancak asırlarca evvel (yem
zünde peçe olduğu için onu gene gö- liha) uykusuna dalmış ve birdcnbi
remedim. Ancak nikah cüzdanı eli. re 1937 dünyasına gözlerini açmış 

eshabt keyiften birine atfedilirse, 
me verilince oraya yapıştırılmış olan beJki kabili tasavvurdur. 
resmine. baktım: Eyvah ... Kız çirkin 
geçinebilmem imkansızdı. Bunun Çok yazık ... Fakat size değil, bü
geçinebilmem ımkansızclı. Bunun tün parlak hayallerinin bir anda çö-

küverdiğini gören, yeisin ve ümitsiz
üzerine bir boşanma ve nişanı boz- }iğin uçurumlarma yuvarlanan za-
ma davası açtım. Zile asliye hukuk vallı genç kıza ... 
mahkemesinde duruşmamız yapıldı. Biçare kızın taliini körleştiren 
Boşandık. Hakim benim iki sene ev- bir macera bahasma aldığınız bu 
lenememekliğime de karar verdi. ders sizi uyandırabilmişse ne mutlu. 
Fakat kanun bu kabil ahvalde birse- Fakat sanmıyoruz, çünkü gene ev
ne evlenmemek cezası verilmesini Jenmekten bahsediyorsunuz. Şu 
muvafık görmüştür. Şimdi acaba farkla ki bu defa da sadece yüzünü 
hakime müracaat etsem, bu cezayı görerek!... 
bir seneye indirtmek ve bir sene bi- Mahkeme iki sene evlenemiye
tince evlenmek kabil midir? Bana ceğinize karar verdiğine göre, birse· 
bir yol göstermenizi rica ederim. ne sonra evlenemezsiniz, bu müd· 
Bundan sonra yüzünü görmeden deti beklemeğe mecbursunuz. Bu 
hiç bir kızla evlenmiyeceğim.,. hadiseden böyle bir ceza ile kurtul-

CEV ABIMIZ: muş olmanızı taliinizin yardımına 
Bu hadisenin 24-3-937 tarihinde borçlu olduğunuzu düşünerek uslu 

cereyan ettiğini mektubunuzun bir uslu oturunuz. Bu müddet hitmeden 
kenarına ilave etmemiş olsaydınız evlenmeği düşünmeyiniz ... 

Haber, okuyucuları arasında bir 
fıkra müsabakası açmıştır. Gönden. 
lccek fıkraların kısa ve hiç olmazsa 
az işitilmiş olması IAzmıdır. 

Fıkralar, gönderenlerin lmz&ları 

yahut mUstear adlarlle neşredilecek 
ve her ay o ay içinde çıkacakların 
en iyilerinden be§ine muhtelif ve kıy., 
metli hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

_ Fal 
Yusuf Trabzondaki oğlundan, gele. 

ceğine dair, bir telgraf alıyor. Fakat 

haftalar geçtiği halde geeln yok. Bunun 

üzerine fazla meraka düşen bay Yusuf 

bir çingene karısma giderek fal açtırı
yor. 

Falcı - Bayım, oğlunuz çıktıysa yol. 
dadır. Çıkmadıysa oradadır. Geldiyse 
buradadır. Falcmın bu saçma!arma kı. , 
zan bay Yusuf kapıldan hrhyor. Fakat 

Ne yapacaktı 
Galatamn meşhur külhanbeylerinden 

biri, Yükkaldmmın yüksek fakat dar 
yaya kaldırımında yürüyordu. 

Karşısına yetmiş beşlik b:r ihtiyar 
çıktı, külhanbey hürmeten yol verdi, ih. 
tiyar yoluna devam ederken: 

- Hele inmese idin? ıdedi. 
Elini belindeki palaya dolayan külhan 

bey hiddetle Aordu: 
İhtiyar yoluna devam ederek: 
- Hiç .. Ben inecckt=m? .. 
Cevabını verdi .. 

GOÇMEN 

fala yetişerek parasrnı isteyince 
- Parayı aldmsa sendedir. Almadın

sa bendedir. Vermedinse şu çantanın 

içindedir diyerek çantasrnr gösteriyor 
ve on para vermeden yoluna devam edi. 
yor. 

F. K1NT 

Ameırnka «:l!:dlmifıllUlırır®n~n 
RuzveDtDırD ~·a.1[Q)o~aı ır@m©.ıının ---

Çevo ıren 
fa. 

-ıt -

İlk iş olarak Bruklin'in tenha bir ye
rinde bir oda tuttu. Bu odayı Mister 
Burton ismi ile tutmuştu. Sonra, eski 
bir facia aktöründen hitabet dersi al -
mağa başladı. Aradan bir hafta geçin. 
ce, zeki bir adam olan aktör dedi ki: 

- Mister Burton, zannedersem aktör 
olmak niyetinde değilsiniz 

- Hakkınız var. Böyle bir niyetim 
yok. 

- Eğer bana bu dersleri almakt.an 
maksadınız ne olduğunu söylerseniz, 
size daha çok ve daha iyi yardım ede -
bilirim. 

- Pek güzel. Ben bir başka adam ol. 
mak istiyorum. 

- Kim? 
- Kim olursa olsun. Bunun ehem -

miycti yok •. 
- Emin olunuz ki bunun çok ehem. 

mi yeti var". Yoksa hiçbir netice alama • 
yız. Eğer bir başka adam olmak isti
yorsanız, kendinize bir model seçmeli • 
siniz. 

Cim dü~:indü. Hocasının hakkt vardı. 
Kendine bir model bulmalıydr. Uzun 
tereddütlerden sonra Cim, dostlarından 
Falbinson isminde birisini seçti. Yaşı 
belirsiz, kendisi şahsiyetsiz olan bu a -
dam ne kadar mümkünse o kadar silik 
birisi idi. 

Bleyk onu arasıra yemeğe davet e • 
der, onun huzuriyle biraz dinlenirdi. 
Yine böyle yaptr. Hocasiyle birlikte o . 
nu yemeğe çağırdı. Eski aktör, Falbin -
sonu tetkik etti ve talebesine dedi ki: 

- Bundan manasız bir model seçe-
mezdiniz. İşimiz pek kolay olmıya-
cak. 

O günden sonra, Cim binbir vesile 
ile dostunu görmeğe başladı. Okadar 
ki, Falbinson bile farkına vardı. Hay
ret etti. Cim onun hareketlerini, ko -
nuşmasım tetkik ediyor, tetkikatr neti
cesini hocasına gelip söylüyordu. Böyle 
ce bir ay geçince eski aktör: 

- Azizim, dedi, eğer isterseniz şim • 
di mükemmel bir aktör olabilirsiniz. 
Sizdeki kabiliyete havret ediyorum. 
Falbinson ile sizi görenler, ikiz kardeş 
sanırlar. Yalnız şeklen, be-denen biribi -
rinize benzemiyorsunuz. 

- Evet, doğru söylediniz.. Bir de 
şekil, görünü3 meselesi var. Falbinsona 
benzemek rtiyetinde değilim amma. 
başka tedbirler de almak lazım. 

db" ı . Bu tedbirler, zayıflamak t~ ır erı 
idi. Cim eskrim dersleri ahnağa baş -
!adı. Perhiz yaptı. Bir müddet sonra 
on kilo kadar kaybetti. Yedi, sekiz yaş 
gençle;mişti. Bu arada da, bir s~;ü tıp 
mecmua ve gazeteleri alıyor, bedıı c~r · 
rahlık meseleleri etrafında neşredılen 
makaleleri okuyo~du. 

Bu vadide en cok ·ismine tesadiif e -
dilen adam dokto~ Basil Grin§OV idi ve 
Cim ona Burton ismi ile bir mektup 

yazdı. 

Bütün bu meıtguliyetler. onu ya:ı:ıha. 
neden uzaklara alıkoyuyordu. Bu iti -
barla Miss Şarlot Hop'u sıksık göremi -
yordu. Fakat, diyordu. bu daha iyi de 
ğil mi?. 

Şarlot ise başka türlü düşünüyor, 
mustarip oluyordu. Cimin sade işten 
uzaklaşmakla kalma<lığım, fakat garip 
garip haller peyda ettiğini görüyordu. 
Acaba ne· oluyordu? 

Beraber bulundukları nadir zamanlar. . ' 
Şarlot onu, yalnız seven kadınlara mah j 

suh bir dikkatle tetkik ediyor ve bu 
kadar işini seven, _azimkar, faal b:r ada 
mın nasıl olup ta işinden soğuduğunu 
o:işünüyordu. Acaba ~unun saiki, sa • 
dece mes'ut olmayışı mıydı? Bazan. 
bundan şüphe ediyor, ona, bu işin altın 
da daha ba~ka bir sebep, esrarengiz 
bir sebep var gibi geliyordu. Diğer ta. 
raftan, Şarfot, onun hala kansmı sevdi
ğinden de adeta emin idi. 

Cim, bir gün, yazıhaneye, kendini 
kaybetmiş bir vaziyette ·geldi. Rrkaç 
gün evvel, Şarlot'a, yakında bir iş İ!iin 

seyahate çıkacağını haber vermişti. Şar 
lot ta o gece rahat uyumamış idi. sinir
leri bozuktu. Bununla beraber kendine 
hakim oldu. Cim'e : 

- Yine bir şey mi var, Mister Bleyk? 
Diye sordu. Cim başını kaldırdı: 

- Ne gibi, dedi, hem niçin yin;-b!r 
şey mi var? diye soruyorsunuz. Ara • 
mızda artık ne olabilir ki.. 

- Rica ederim. Bana böyle telmihler .. 
de bulunmayınız. 

- Affeders:niz. 

İçeri birisi girdi. Görüşemediler. An
cak, akşam üzeri yalmz kalabilmek fır -
!atı çıktı. Cim, uzun uzun Şarlotun yü. 
züne bakarak dedi ki: 

- Zannedersem siz de mes'ut değil. . 
siniz. 

- Bunun ehemmiyeti yok.. 
- Hayır, var .. Hiç olmazsa benim 

için var. Hatta büyük ehemmiyeti var.. _ 
- Merak etmeyiniz. İnsan böyle şey 

ler için ölmez. 
- Evet, ölmez .. Saat altı oldu. Gide. 

cek misiniz?. 
- Hayır, derhal değil.. Bazı işlerim 

var .. · 

Cim gitti. Şarlot yalnız kaldı. Uzun 
uzun düşündü. Sonra, yazi makinesine · 
bir kağıt koydu ve yazmağa başladt . .. 
Alclekser, bu çe~it mektuplar yazı ma. 
kincsi ile yazılmazdı. Bunu düşündü .. 
O kağıdı yırttı, başka bir kağıt alarak ·· 
el yazısiyle şu satırları yazdı: 

"Eğer beni istiyorsanız, eğer, rnu • 
vakkat bir müddet için dahi olsa, ara • 
dığınız sükun ve saadeti size verebile • 
ceğimi zannediyonanı.z, arzu ettiğiniz 
dakikada sizinle hareket edebilirim. 
Bunun ne demek olduğunu anlıyorsu • 
nuz, değil mi? Sizj seviyorum. ,, 

Şarlot mektubu bir zarfa koydu. Ka
padı. Sonra, hususi yazıhanesinin çek • 
mcsine kilitledi. 

Bu mektup hiç bir zaman Cimin e. 
line geçecek değildi. Buna rağmen, 

Şarlot kalbindekileri, alelade bir kağrda 
olsun tevdi etmiş olmaktan bir nevi ~J
kunet buldu. Asabını teskin etti. 

Epey uzun bir zamandan sonra. Cim 
doktor Grimşov'dan bir mektup aldı. 
Gelip kendisini görı;nesini teklif edivor
du. Cim sabırsızdı. Telefonu açtı. Ona, 
kendisinden ne istediğini söyledi. Fa • 
kat doktor, o tarzda sualler sormağa 
başladı ki, Cim tasavvurunun doktor 
tarafından şüp~e ile karşılandığım an.. 
ladı. Dokt-or diyordu ki: 

- Ne diye şeklin=zi, görünüşünüzü 

değiştirmek istiyorsunul: '!. 
- Bu, bana ait bir sırdır. Söyleye • 

mem. 

- Yal... 
- Evet, öyle .. Bu iş için ne ücret i~-

tiyorsunuz. 

- Eğer kabul edersem, on bin dolar 1 
- Bu ücret icinde bütün uzuvların - . 

değişmesi, yani tırnak. saç, göz, yüzün 
~ekli dahil mi?. 

- Evet .. Fakat sesinizi ve yürüyüş 
tar:nmzı değiştiremem . 

Cim, derl~al başka bir ses takınarak 
cevap verdi. . 

- Bu ciheti ben düşündüm ve yap .. 
tım bile .. 

Telefonun öteki ucunda olan Cloktor 
şaşırmıştı ... 

Doktor kendine gelcliğı va~it, karşı • 
sındaki adam tabi sesini yeniden iktisap 
etmişti. Soruyordu: 

- Bu dcğ:ş'kliklerin yaptlması için 
ne kadar müddete ihtiyacınız var? 

·_ Dört ay kadar, Şayet ameliyatı 
yapmağa razı .... 

- ..... Olur çlmaz size on bil) dolan, 

nakten ödeyeceğim. 
- Niçin nakten?. 
- Niçin ·olmasın?. 

- Zira bir çek verirseniz daha ivi. .. 
Kim olduğunuzu sarahatle anlayabili -
ri~ de: .• 

(Devamı var) 
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delikleri, artık ufak tefek itltrle çıkar· 
mak mecburiyetinde kalacılız. Güzel 
cünler geçti. 

- Ama yaptın ha! Ya bizim Jan, 
o bizi hiç böyle fena vaziyette bırakır 
mı? 

- 0, kralın kızı olan zenıin yavuk
lusuyla evlenecek ve ıayet tabil olarak 
bizi de yanını alacak. 

Bu ıözler Kukanın enditelerini ber· 
taraf etti. 

Grc:ngay birdenbire: kahkahalarla gil· 
terek: 

- Mösyö Jan Konçininin iplerini çö~ 
meğe ıidc:rkc:n, ıucuk &ibi bağlanmıı o
lan o zavallının kimbilir ne hal alacalı 
nı diltilnilyorum. 

- Möıyö Jan tekrar oraya döndü 
mil dersin? 

- Ama yaptın ha Karkan !. Elbette
ki mösyö Janın, Konçiniyle ıöreceii 
küçük bir hesabı vardır. 

Eekarıaa acıklı bir tavırla: 

- Şu zavallı Karkan, Adeta Parf e • 
Gullr kadar baıittir. 

Dedi ve bu müpbehetten ıon derece 
milteeAir olan Kar kan hoın11rdandr: 

- Ben ne bileyim? 
Grenıay ciddt bir tavırla devam etti: 
- Emin olabilinin ki, Jan bofılr ev. 

iden çıktıktan ıonra dofruca oraya dön
dü ve eıranna yalnız kendisinin vllaf 
oldufu o mütbiı yumrufiyle, yavuklUIU 
nı dokunmakla büyük bir hatada bu· 
lunduğunu Konçiniye ıöıkrdi. 

Eıkırıaı bu fikri teyit etti ve tamam· 
JaCh: 

- e,le iri, Konçini halihazırda, uıa
rl bir kaç günlük istirahate mablrOm e· 
tilmiı bulunuyor. 

Grengay dua okur ıibi bir sesle: 
- Ruhunu pytan ·~1111. 

DeıJi diğer iki arkıdaJı da ayni ta· 
vırla: 

- Amin, dediltr ve üçiı birden kah
kahayı bastılar. 

Meyhaneden çıktıktan sonra ağır il• 
fır yürUmeğe baıladılar. Henüz elli a
dııD yilrümemitlerdi ki, kimi görseler 
befenirsiniJ:? Ruhu için dualar okumuı 
oldukları Konçiniyi. Ancak saklanacak 
vakit buldular. Konçini onları görme· 
den ıeçti. 

Bir tek kelime söylemeden biribirleri 
nin yU.zlerine baktılar. Uçü de aarır
auıtı ve üçünün de gözlerinde ayni 

dil9Unce okunuyordu. Grengaf, dölüt· 
ıerden evvel yaptıfı gibi, kupfmı dü
z:eltti ve sadece: 

- Haydi bakalım, dedi. 
Fazlı izahat vermesine JU.zum yoktu. 

Bunun ne demek oldufunu dif er ikiıi 
derhal anlamıpardı. Bir dakikadan aı 
bir zaman içinde, Janın evi önüne gcl
miılerdi. 

Grenıay yalnız batını basamaktan 
dörder dörder atlayarak yukarı çıktı ve 
hemen akabinde, p9kın bir çehreyle a· 

pltya indi. 
Diğer ikial ayni zamanda endiıeyle 

ıorduyır: 

- Ne oldu? . 
- Kapı kilitli defildi: Yat_ak hıç ~o-

zulmamrı. Demek ki evıne dönmemıı. 
ŞaıJan bir tavrrla bakIJtılar. 
Ka kan fikrini beyan etti: 
_ ~elki de Ra ıokafına gitmedi. 
Grenı•Y omu.1lannı silkerek cevap 

verdi: 
_ Konçini iplerini kendi kendine çö-

zeınes ya!.. 
Eskarıaı IÖze kanıtı: 
- Diler taraftan, Konçini bizim ]an

la boy ölçilfecc:k bir adam da ldc:ğil, bu· 
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r'ARDAYANIN OCLU 177 ----------------baıarabilmen için bütün tedbirleri al. 
dım. Konçini gittikten sonra evi bom. 
boş bulacaksın. Binaenaleyh, hiç acele 
etmeden, rahat rahat işini görünün. 
B;ıhassa ıunu unutma - bu. benim aela. 1 
metim için alacagın bir tedbirdir . • İtin 
bittikten sonra her şeyi yerli yerıne koy 

malısın. Yani evi nasıl buldunsa aynı 
vaziyette terketmelisin. Konçininin, 
uşaklarından birisinin hiyanct ettiğine 
zahip olması elzemdir. Anlıyor musun? 

- Anlıyorum sinyora, bütün söyle. 
diklcrinizi harfi haifıne yapacaıtım, ba· 
na itimat c:dc:bilirainiz. 

- iıtc c:vin anahtarı. Aceleye lüzum 
yok. Bol bol vaktin var. Ev yann saba. 
ha kadar bombot kalac~kttr. BUtün bu 
tavsiyeleri sırf ıenin menfaatin için ya. 
pıyorum. Sen de tasdik edersin kı. Ja· 
nın orada veya cellidın elile ölmesi be. 
ni şahsan aJAkadar etmez. 

- Anlıyorum. sinyora ve icap ettiği 
kadar sabır göstereceğim. 

Leonora aynı tatlı tavırla 
- Git, Saetta, dedi, git 1 
Saetta Konçininin yeni köprüden 

geçeceğini dütünc:rek oraya gitti ve 
bekledi. Kalabalık arasında, aiır ağır 

ve ağzı havada dolaımakla beraber, 
gözleri büyük bir dikkatle etrafı arilf
tırıyordu. 

Nihayet saat dörde doğru, Konçini
nin geçtiğini gördü. tık hareketi, sol 
ıahUe ıdoğru ıeçmek oldu. Fakat, Saet. 
ta kendisine: göre namusu olan bir adam 
dı. Leonoranın hüsnü niyetinden ıüphc: 
etmekte mana yoktu. Bütün bu fedakar 
lıklan ırrf onun için yaptığına inanı

yordu. Bundan dolayı da son derece 
mütehassis olmuştu. Bunun üzerine dü. 
'ündü: ' 

- Acele etmeyelim .. Sonra sinyorayı 
fena vaziyette bırakırız. Maldc:m ki ev, 

bı.itün gece bomboı kalacaktır. Bol bol 
vaktim var demektir. Jana gelince, bir 
iki saatlik gecickme ona pek de dokun• 
maz. Saat altıya kadar bekliyeJim. 

Bu düıünce üzerine tekrar ıeriye 
döndü ve Sen • jermen kilisesi yanın. 
daki bir meyhaneye: girerelı bir tiıe ta• 
rabın karştısına geçerek bekledi. 

Saat altıda 1ite boplmııtı. Saetta 
ayağa, kalkarak 90kata çıktı. Hatti, 
sabırsızlığına rağmen adımlarını uzun 
atmayacak kadar hüsnü niyet gösterdi. 

Anahtarı kapıya sokarken ürperiyor. 
du. Korktuğu için defil, cesur olduğu 
malumdu. Teıebbüsünde hezimete uğ. 

ramaktan da korkmıyordu. Janı kurtar
masına mani olacak her ıeyi mahvetmek 
azmindeydi. 

Fakat Leonoranın dürüstlüğüne: ima. 
nı olduğu için heyecan 'duyuyordu. Ko. 
casına sırf onun için hiyanet ettiiini 
söylerken. samimi olduğuna itimadı 

vardı. Janr Konçininin pençesinden kur
tarmağa azmetmitti. Fakat, bu itte ken. 
disinin müttefiki olan alicenap U<>no
rayı asla fena vaziyete sokmak istemi • 
yordu. 1ıte bunun içindir ki, kapıyı a· 
çarken arpc:riyordu. 

Eaaaen derhal rahet etmiıti, çünkü 
ev bomboı görünüyordu. Doğru mah
zene indi. Anahtar kapının üzerindeydi. 
Kapıyı itti ve arkasında, bir çivinin ü
zerinde aaılı duran mahzenin anahtarı
nı gördü. Leonora tamamile doıw ru sö • 
l .. z y 
emııtı. aten Sac:tt\ bundan aslı ü 

h t 
. • ,.,. 

e e mc:mııtı. 

A~tık. kendisinden emin bir vuiyet
t~. hıç acele etmeden, ağır ağır itini gö-

. ruyordu. Mutfağa girdi ve oradaki pm 
danı alarak yaktr. Sonra dar merdiven· 
den aşağıya indi. 

Leonoranın iıaret ctmiı olduğu ka
pıyı kolaylıkla buldu ve açtı. Dar bir 
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...... --------------------------------------------------------------kotidorda bulunuyordu. Bu koridoı:lda, 
ikişer cesim &Ütmeyle kapanını§ dört 
demir kapı vardı. Saetta gülilmsiycrek 
mırıldandı: 

- Dof rusu bu sergüzeştten çok mem 
nunum. Bu yiğit Jan benden sakınmağa 
başlanuşti. Umit ederim ki, artık bun

dan sonra benim babaca muhabbetim
iden şUphelenmez! 

Önüne gelen ilk kapıyı açtı. Sürme
ler şiddetle gıcırdadı. Şamdanı içeriye 
doğru uzattı. Bodrum bomboştu. 

- Bu değil, diye mırıldandı, kar§ı ta· 
rafa bakalım. 

O zaman hayret etti. Sürmeler ce
hennemi bir gürültü yapnu§tı. Nasıl 

oluyor da, bunları lduymast ic!p eden 
Jan w,bir hayat eseri göstermiyordu? 
Saetta dUşUndü: 

- Herhalde onu giı:lice öldürmeğe· 
geldiklerini zannediyor ve yerinden kı· 
mıldanuyor. Fakat kapıyı açarken, on
dan mükemmel bir darbe yemek tehlike 

ıine ıclıima maruzum. Doğrusu ondan 
evvel, öbür dünyayı boylamağa hiç de 
niyetim yok 1 

Saetta, korktuğu bu darbeyi bertaraf 
etmek için var kuvvetile bağırmağa ba§ 
ladı: 

- Eyi Jan, oğlum! ..• Benimi .• Saet· 
ta!. Neredesin? 

Ve ikinci kapıyı açtı, or:ıda da kim· 
ae yok. Endigcylc ınUtemadiyen ba~ıra
rak diğer iki kapıyı da açtı. Bunlar da 
bomboştu. 

Saetta hayret ve !aşkınlıkla aöylen

af: 
_Bu da ne demek? .. Yanılmıyorum 

ya? .. Leonoranın işaret ettiği yerler bu- , 
n~ , 

Koridoru dikkatle &özden ge~irdi. f 
Bu dört kapıdan başka kapı yoktu. 

Bodrumların hepsini teker teker mu
ayene etmeğe başlatiı. Bunlann hepsi 
bomboş, mobilyesiz ve karanlık~ı. Bun· 
lardan birisinin döşemeleri üzerinde be 

yaz bir şey nazarı dikkatini celbetti. 
Şamdanı bunun Uzerine doğru indirdi. 
Bu küçük bir kağıt parçasiydi. Yerden 
kaldırdı ve okumağa başlayarak mırıl· 
lıfandı: 

- Vay! •. İtalyanca yazılmış! 
Okudukça, hayreti gitgide artıyord·ı. 

Elleri titriyor gözleri harikulade bir se
vinçle parlıyordu. Okumayı bitirince 
bağırdı: 

- Dünyada her şeyi beklerdim, fa. 
kat böyle bir ~eşifte bulunabileceğimi 
asla aklıma getiremezdim! 

Bu kağıdın. onun üzer :nde 
bir tesir bı::aktığı muhakkaktı, 

müthiş 

çünkü 

]anı unuttu ve uzun müddet, derin bir 
dilşUnceyc daldı. 

Nihayet, kağıdı itinayla katladı ... c 
dudaklarında büyük bir ısevinç tcbes
sümile, onu yeleğinin içine goktu. Bun-

dan sonra tekrar Janr aramağa k.:ıyulclıı. 
Evi, en kuytu kö~elcrine kadar aradı ve 

bu araştırmaların boş olduğunu nihayet 
anladı. 

Jan muhakkakki evde değildi . Aksi 
takdirde onu bulmamasına imkan yok
tu. Leonoranın tavsiyelerini unutmadan 

herşeyi. bulduğu gibi, yerli yerine yer
leştirdi ve büyilk bir inkisarı hayalle 
dııarıya çıktı. 

Büşri sokağında yürümeğe hajladıgı 

zaman, karanlık bir köşeden bir gölge 
çıktı ve onu uzaktan takip etm:ğc baş
ladı. 

xxvıu 

Konçini karısını tt:nyi cderl:en, kil· 
çilk mesai odasının kapısını açık bırak-
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mıştı. Filhakika, mantosile klıcını, ora· 
ela bir sandalyenin üzerinde bıraktığı 

için, dönüp bunları almilsı lazımdı. 
Hiç kimsenin kendisini duyamıyaca· 

ğından emin olarak, içinde, karısile kor 1 
kunç şeylerden bahsettiği bu odsdan j 
çıkar çıkmaz, güzel i~temeli kalın kapı 
perdesinin arkasından b!r adam gözük· 
tü. 

Bu adam. tıpl:ı kendi evindeymiş gi· 
hi, büyiik bir se:besti ve sakin bir ıavır 
la, pcr;:lenin gizlediği kapıyı kilitledi ve 
anahtarı ceb!ne yerkştirdi. 

Üzerinde manto ve kılıcın bull.nduğu 
sanclalye!yi gördü, yarı açık duran kapı· 
ya baktı ve gülümsiyerck mırılt:.ır.tlı: 

- Buraya dönecek mükemmeL 
Yan a!iık duran kapıdan git!icc bak· 

t ve Konçinlnin beyninden vurulmuş 
tibi, dış kapıya yaslanmı!> oldu;;unu gör 
<lü. Sonra yavaşça, odanın ort.:ısına dön 
dü. 

Kapı içeriye doğru açılıyord ·· Adem 
kapının yanında o şekilde durdu ki, 
l~onçini içeriye tirince, kapının kana
dı onu gizlesin. O zaman, kJlıcla man
tonun sa lYında olduğunu ve ka1;1r kana
dının ay~ zamanda bunları da gizledi
ğini gördü. 

- Bu külhan beyinin. beni de kendisi 
cibi katil zannetmesini istemem diye 
ınml:landı. 

Kılıcı aldı ve aksi ist:l;amete o v;:ızi· 
•yette koydu ki. Konçini içeriye girer 
g :rmez bunu görebilsin. Bundan sonra, 
tekrar kapı kanadının arl:asına gclere!t 
bekledi. 

Bu kadar büyük bir soğuk kanlılık 

ve emniyetle hareket eden hı.. adam. 
~övalye dö Pardayandı. Od::ya nasıl 
gelmişti? Bunu izah etmek lazırr.ı:lır. Ve 
bu izahatı vermek i~in de, Jz nın üç ar· 
kaclaşından bahsetmek lazımdır. 

Karkan, Eskargas ve Grcngay, §ef. 
lerini boğalı evin önünde terk ... ttikten 
sonra, Sentösta~ istikametine doğru yol 
larına devam ettiler. 

Konçiniden kopardıklan öteberi sa
yesinde ceblcrinin bir hayli dolgun ol· 
tduğu ınall'imdu. Bunun için bir kat da
ha acıktılar ve susadılar • 

Fur sokağını geçtikten sonra, Kold
yer sokağına girdile:-, &ola saptılar ve 
r.ihayet Sentonore sokağına geldiler. 
Orada rnücrimlerin teşhirine ma!ısus bir 
direk vardı .• Süratle bunun önünden 
geçtiler ve T,,uvr sarayının b3hçeleri ar
kasındaki Ş:ıntlö:-i sokağına vardılar. 

Şanflöri !.okağı, bütün iştihalarının 
tatmin edilebileceği bir yerdi. 

Öğlcrlen sonra, ağızları ekşi. bacak
ları zayıf. cebleri bir hayli boşalmış fa· 
kat kendilerinden memnun blr vaziyet
te sokağa çıktılar. 

Kendisine oynadıkları oyundan son-
ra Konçininin evine gltmemeğl daha 
tedbirli bir hareket addettiler. Nasıl 
karşılana:-aklarını pck!la tahmin ediyor 
lardr. Aruk efendileri ve muntazam bir 
i~leri olma::lığı için biraz §l§ırmış vazi· 
yetteydiler. 

Ne yapacaklarını bilmedikleri ıçın, 

Arbr - Sek sokağına muvazi olan Tir
şap sokağındaki bir meyhaneye gelerek 
orada oturdular. Bir sevkitabii, onları 

şefleri Janın evi yanına getirmişti. 

Gayet tabii olarak ondan ve kralın 
kızı olan güzel genç kt.ıdan bahıettiler. 
Ayni zamanda, geceyansı uyandırdıkla
rı cidden asil şövalyeyi 'Clc (Pardayanı)' 
hatırladılar. Hülfisa, baıtan başa ser· 
güzeşt içinde geçen gecenin bUtUn sah
nelerini yadettiler. 

!~arkan mevzuu değiştirdi ve: 
- Vakra bir hayli ho' gece geçirdik, 

dedi. Fakat timdi de i91iz kaldık. Gtin· 
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Mazon 
MEVVA TUZU 

MiDE ve BARSAKLARI kolaylıkla bofaltır. lNKlBAZI ve ondan mütevf':llit bat ağrılannı defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup 
MÜMASiL MOST AHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KA Ti teıir eder. Yemeklerden ıoma alınırsa HA. 
ZIMSIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı 
defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. ---

RADYO 
lSTANBUL: 

18,ao pllkl& d&n8 mUIUdai• 19 radyo to 
nik komedi (blr avuç ateı> • 20 Türk muılkl 
heyeti 20,30 ömer Rıza taratuıdan arapça 
aöyıev, 20,45 Vedia Ruıa ve arkadqlan tara 
fnıdan Türk mu.wtklli ve halk ıarluları, aaat 
ayan, 21,15 orkeıtra. 22,115 ajaDI "' bora& 
haberleri ve erteli sUDUn proeramı, 22•80 

Pllkla 10lolar. opera ve operet parçalan, 23 

aon.. 
\lYANAı 

18,35 ıan ve mullkJ, lll,05 karı§ık yayın, 
20,30 Bar mualkial, 21,05 ıarkılar, 21,10 ko 
ıııecU, 23,15 muhtelit haberler, 23,25 danı mu 
ılklal, 23,!W konu~ma, haberler veaalre, 24,05 

dan• muılklııl. 
PEŞTE: 

18,05 ıan konaerl. 18,40 gramofon, ~r, 
gramofon, l<onleranı, 20,45 piyanom usıklsi, 
21,015 Hntonlk konser, 23,20 ıanıa birlikte 
ı;:lngene orkestraaı, 24,05 almanca haberler, 
24,10 cazband takımı, 1,10 son haberler. 

BCKREŞ: 
18,05 orkestra konseri, 20,15 kon!eranı, 

20,U opera yayını. Tan Hawıer, 24 110D lıa• 

berter . 

SINEMALAB 

BEYOCLU 
SARAT 
TUB& 
IO:l.&g 

SA.llARl'A 

VILDIZ 
StJMı:R 

1 O!Um evi. Kavi V&lllar 

1 sa,adeL Pal)'&QO 

1 A ve JılarlL Karısı ve 
dakWOW. 

1 öldQren zehir. Lorel Bar
dl eocuk hıraul&n 

19 mayı• rumı: ın;nte 
re tacmm lndlerl. Altlllcı 
eorcun tae sfyme töreni 

1 şarııb•Y· Bamson 
Taraabulba. Kırmızı dert. 
ıuer çetem 

ALKAZAK 1 yeni Hatay. Sefiller. 

1 nUıtar etleniyor. Savoy 
l'AN 

ŞIK 

Şı\RK 

otel 217 

1 ı.ıaç kanunu. llayerllq 
1 sınıapur poatuı. Altın 

t,oplQ&D lual&r. 193& Atlo 
D• Balkan oUmplyatlan 

1 A}tm arayan kızlar. Hin 
dlataıı kabramanlan. 

1 •arzan yamyamlar arum 
8ASCAS d& (he,.a birden) 
(l:üi .ta~) JlusfafL ~yır lıaydutl .. 
ZAFER Alayın km. 
(E!ki euınuri.Y•t) n. 

\ZAK 
lltlAL 

ıSTANBUL 
• Bel'9trllet kralı " &rlJOI' 

(TUrk;e l&llQ) ve lııluur 

ka 
1 Romeo ve Julyet. Rlll • 

tin. tin 
ı Jılacarlıt&D pcetırt 
1 Bald&t bQJbGJtl. Ktm 81· 

dQrdO 
ALEMDAll 1 llDJ&pUr .,.ıuı. Viyana 

afk beldul 
BALK t Patp&t&fOD Juıl hırllZl&rı 

(ElkJ l(emalbeYI Qök)'QSÜ atefler içinde. 
ınıws krallDID tac mera• 

limi 
TarPD seUyor (Türkçe 

Narlıkapı 
U aöatU) 

şu KADIKOY 
ı aazıcaurler arumd& 

OSKUDAR 
, ~&hane mel~ 

BAKIRKOY 

Yeni neıriyat 

.KerbelA vakası 
lıl:uharrlr Ziya Şakir Hazreti Peygambenn 

damadı All ile torunlan Huan ve HUıe)1nln 
hayaUannı ve ölümlerini aaran acı macerayı 
bütün romantiJıml Ue canlandıran bir eaer 
neıretmlf Ur. Evvel& suetelerden birinde 
tefrika edllmlf olan bu eaer Alevllltln ne oı. 
dutunu ve nuıl bqladığuu da ıtızelce ııs. 
termektedlr. üaldp temiz. Vak& heyec&nlL 
Eaer 310 aayfadır. Fiyatı 100 kuruıtur. 

GUk savaşlarından 
ko.-unma yolları 

EyUp orta okulu öğretmenlerinden K. ~· 
Tanık, tayyare ve uhlrll gu hOcumıarma 
k&r11 llU1l korunulabUecettnl anlatan bir e
Hr nqretmif Ur. 

Kektep, küy, reaml daire, iatuyoD ve lake 
le duvarlarına uılallecek blr fekllde, yani 
bir duvar gazeteal hacminde olan bu eaer 
"Hilmi kltabevl,,nde utılıyor. Fiyatı on ku
ruıtur. 

El Topu oyunu 
Mekteplerde, orduda ve klOplerde el topu 

oyununun ÖtreUlmutnde göseUlecek prtla 
rı teıblt eden bu eMır Fuat Pura tarafmdan 
terUp edllml,tır. Aatma. tutmalar ve oyun 
taktiği laammdakl krokiler l.IW&delldlr. Tav 
siye ederiz. Fiyatı 40 kuruıtur. 

Yolculuk 
O. Ferda Güney, pirlerini gtlzel bir cUt ha 

llnde toplanuı ve neıretmlftlr. :nyaq 215 ku 
l'UflUr. 

Yakut ytlzUk 
Roman, Kahmut YeaarlnlD eaert. (270 

Ayfa) tnkıllp kltabe\·I tar&fmd&n DtfHdlle 
mtıUr. tııyatı 25 kunıtlur. 

ideal san'atklr 
GUzel sanatlar akadeınillnln aabık Yardf

rektlSrQ 1aman Sala GOJleybl eaert. lıılUelllf 
rahmetli Namık lmıallln uyat ve eserlerini 
tetkike h&.3retUtt bu bUyUk ve çok çalı§ma 
mah8ulu kltabta blzt arUatlD bnttln bu.aull
yeUerl JÇlnde dolaştmyor. bınall Bafanm bu 
eaerl denllebWr kl bizde bU Janrda yazılmlJ 
en iyi ve veaikalara tn çok d&J&D&D uerdlr. 

Bir mastemleke 
barbıoıo tarihi 

Bartm Memleket Buım evinin neırettili 
bu çok ciddi ..., .Ahmet Nalnıln tmzumı ta• 
ııyor. Afrlkanm nuıl yatma ecUldlliDi, nasıl 
mllatemlekeleıtirUdlfl ve nuıl bir medeniye 
te knuıtutunu bize anlatmak lstlyen bu • \tll.TtVı\OI 1 nil<!lrmemlştlr · 

:___:..~~~~~~~~~~ 

' 

~TÔRK\VE lj BANKA~\__.... 

Birkaç gfine kadar 
fUrkçe - Manzum 

Mevlana 
rubaileri 

Sadi ve Hafız gibi Fars büyük 
şairlerinden elli kadarmm rubai 
tercümeleri de kitabın sonuna 
ilave edilerek yakında çıkacaktır. 

Mütercimi: Hüseyin Rifat 

Zayi t'I çantası 
Bebek - Beıtktaı hattında lşliyen tram 

vaylardan birinde cumartesi sabahı içlndc 
bir mayo, deniz ayakkabısı, gece gömleği, 
iki el tantaıı ve ufak telek eşya bulunan rlc 
ri bir yol çantası unutulmugtur. Aşağldald 

adrese getirene beı lira verilecektir. 
Ankara. caddesinde No. ı36 da Hemııcrl 

ıazeteai idarehanesinde lbrahim GUrsoy 

aer 66 ayfadır. MUclllCln bu 66 sayfayı yaz• 
mazdan önce ne kadar dikkatle hazırlandıtı 
eeerln aonundakl mehaz llatealnden anlamak 
mUmkUndUr. Fiyatı 50 kuruştur. 

Mecmualar: 
1 - ÜLKÜ - 52 lnct aayuıı çıkml§br. 
2 - HUKUK GAZETESİ - Profeaör dok 

tor Aylav Saim Allnln Typologle ve hukuk 
adlı mUhlm bir makaleainl ve birçok profc• 
sörlerin makalelerini lhUva eden 22 inci 118 

yı11 tavılye olunur. 
3 - YUCEL - Gençler taratmd&n çıka• 

rılan bu gUzel ,.e okumafa, takip etmeğe de 
lterll mecmuanm hufran 1937 uyıaı çıkmıı 
tır. 

4 _ ÇOCUK _ Ankarada ne§redllen bu 

mecmuanm 38 tDCJ aayıamı aldık. Tavsiye 

ederiz. 
ıs - p0LtKtLtNtK - Bu aylık Tıp mCC'• 

muaamm haziran sayım çıkmı~tır. 
& _ KARINCA _ TrUk k~ratlfçlllk 

Misafir 
hükümdar 

Hmtr Aptullab Pazar
tesi R·Untl gidiyor 
Misafir Maverayı Erdün Emiri Ab. 

tlullab dUn öğleden sonra saat 17 de 
motörle Boğazda bir gezinti yapmış \'e 
bazı akrabalarını ziyaretten sonra ls. 
tanbula geçmış ve müzeleri, camileri 
ziyaret ederek akşam üzeri gene mo
törle Beylerbeyi sarayına dönmüştür. 

Emir Abdullah lstanbulda beş gUn 
kalarak pazartesi sabahı Toros eks
prc.')inc raptedilecek hususi vagonia 
memlekc>tine dönecektir. 

Misafir hükümdar, bu sabah da 
Boğazd~ motörle bir gezinti yapmış. 
tır. 

Jzmlrde bir kUstah 
mahktlm oldu 

lzmirde Türklüğü tahkire cesaret C• 

den bir küstah mahküm edilmi§tİr. Bu 
küstah İzmirde şehitlerde iplik fabrika-
11 memurlanndan Piyer isminde biridir. 
Piyer bir yıl hapse mahküm ~ilmiştir.ı 

Askerllğe davet 
Kadıköy askerlik §Ubeslnden: 
Bedel erlcrlnden olup ı mayıs 937 de talim 

için kıtaya verilmem IA.zımgelen Kadıköy 
ZUhtUpaşa Bağdat caddesi ı 7 sayılı evde 
oturan Ahmet Zahit oğlu 331 doğumlu Meb 
met Garan yapılan ar&§tırma.larda bulunama 
mııtn. Kendlslnln çabuk §Ubeye gelmesi ve 
dııarda ise actreılni bildirmem. 

cemiyetinin flklrlerinl neşreden bu mecmuA
nın Uç aayıııı bir arada çıkmıştır. 34, 35 ve 
36 ıncı nUıhaJann bir arada fiyatı 15 kuru§ 
tur. 

1000 kelim• ile kendi kendine 

-~ -

Almanca 
Resim: 15 

auf dem Lan de Ferien 
(Köyde bir yaz tatili) 

•• 
•• 

1 - Der Stall: (a1'ır). 2 - Du Pferd: (ot). 3 ~ Die Kuh: (inek) 4- -
Der Kuhstall: (inek ahırı). 5 - DHs Lamm::hen: (kuzu). 6 - D:ı.s Kalb. 
(dana). 7 - Die Ziege: (keçi). 8 - Das Schaf: (koyun). 9 Das Schwein: 
( domu.ı). 10 - Der Schwcincstall. (domu.: eh ırı ). 11- Das Mutterschaf 
(d!fi koyun, marya), 12 - Die Hürde: (k-Oyunlarrn bulundu;" yer). 13 _ 
Der HUhnerbof: (kii.mea). 14 - ~r H:ıhn: (horo:). 15 - Du Huhn, die 
Henne: (tavuk). 16 - Die Ente: (ördek). 17 - Der Enterich: (erkek ör. 
dek). 18 - Der Truthahn: (hindi). 19 - Die Gans: (kaz). 20 - Der Ap. 
fel: (elma). 21 - Die Birne: (armut) 22 - Pflnumcn: (erikler). 23 _ 
Kirschen: kira:'ar). 24 - Himb€eren· (ahududu). 25- Erdbeeren: (çi. 
lekler). 26 - Stachclbeeren: (dikcıı1ifrcııldi::umü). 27 - Der Traktor: 
(traktör). 28 - Das Lastauto: (kamı;on). 
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AX 1989 - KOÇUK MELA.HAT 

Sulukulede Kına Gecesi 

Çingene kızı 

AX 1990-MUSTAFA 
Giyer Fistanını. 

Bir Yar Sevdim Kuşadalı. • 

AX 1991 - KOÇOK NEZiHE 

Saçların Kıvır Kıvır. 

Gurbette Beni. 

• 
1 

AX1992 -ERZiNCANLI ŞERlF 
Methiye 
Narman Kazasında bir gelin 

• gört1üm 

Son. 
~an. 

~ 
~ 

AX 1993 - S. GOLER 
Çayır Değil 

Tabakta Darı. 

AX 1994 - AHMET ŞENSES 
Kuyu Başında Testi. 

Penbe Gelin. 

AX 1995 - AYDA 

Şu Dağları Delmedi. 

Bu seven kalbim. 

AX 1996 - MALATYALI 
KALENDER 

Malatya elvanı. 
Celal. 

Her akşanı 
•• 

Harbiyede BEL VU Bahçesi 

Çağlıyan aaz heyetinin memlekette çok tanınmq musiki sanatkar· l 

lan ve Bayan - nm İ§tİrakiyle devam ediyor... 1 

~ Aynca: S. Ti f.Jl~ A yeni revüsünün fevkaladelikleri. ~ 

MODELLA ~ 
lüks Bayanlara 

elbise ve çamaşır 
şapka 
salonu 

Mevsl mlu yen ilik lerJnl teşhir etmek tedlr 
MODELLA ANKARADA 
Beyoğlu İstiklal caddesi 318 yerli ERGİ mağazası Bankalar cad. 
mallar pazarı yanında 

.................................. 1. 
Her nevi 

K 
A 

L 
M 
E 

İşleri Bürosu 

EmlAkinl eyi fiyatla satmak 
v.e Ke~ir em.lak almak 

isteyenlerin H i Ç VAK i T geçirmeden 

lST ANBUL : Bahçekapı Sadrkiye Han 11 numa· 
raya müracaatlan bu itlerini derhal 
temin eder. 

Telefon :· 21168 

• adıköy .. nd n · ş .. 
Her pazar sabahı 7 112 den 9 a kadar OTOBÜS SERVlSLERl var
dır. Müracaat yeri: Kadıköy, itfaiye karşısında 1 No. lı dükkandır. 
Biletleri bir gün evvelinden alabilirsiniz. Telefon 60265 Gidip 

gelme 1 liradır. 

NE 

4 HAZİRAN-· 193? 
=--· 

HABER - J\JC~am postası 
·~~~~:::!!!!!====~====~========~==~ 

ı::m:w Birinci sınıf Operatör a:nm 

Hor.CAFER TAYYARia 
H Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 
iİ cerrahisi mütehassısı B 
~ Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı I! 
H Erkek kadın ameliyatları, dimağ 9 

1 
estetik - "Yüz, meme, ka.rm bu- fi 
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum & 

Muayene: :~:~:~ısMı ~e c c !a n e n ~ 
J 

8 den 10 a kadar U ti 
! öğleden sonra ücretlidir H il Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han •g= 

Hı::::;:: No. ı Telefon: 44086 :::m: 

Istanbul Levazım Amirliği ı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

lst. LV. Amirliğine bağlı müesse. 
sat için 8100 kilo tereyağı 7 haziran 
937 pazartesi günü saat 15,30 da Top
hanede satınalma komisyonunda ka. 
pah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 7290 liradır. !ık temi. 
natı 546 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklü 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

( 450) (2875) 

Almanca dersleri 
HABER'in lisan derslernii ter~· ':J 

eden heyetten bir muallim hususi al. 
manca ersleri vermektedir. Bilhassa 
ikmal imtihanlarına pek kısa zaıncm. 
da yetiştirir. Şerait ehvendir. Habrr 
de "Almanca hocası" rümuzuna mek· 
tupla müracaat. 

DO TO 
Kemal özsan 

Oroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gU.n öğleden sonra. 
2 den 8 e kadar: ıııeı: 41235 

KVRDN doktoru 
Necaettln Atasagun 
Her gUn 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lilelide Tayyare aparttmanlarında daire 
2 numara 3 de hastalanru kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2daı 

muayene parasızdır. 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalanru her gün sabahtan ak~a· 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde· 

si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri l 4.20 ye kadar 
parasız muayene eder. 

=--....................................................... : 
; : 

; 
: 
: 
; 
: 
i • 

Ha~or ve 
o~rnarDama 

.. M 
DESH 

P ALO 
Scını Mc©ıa KtYımaşoaır ·ucuz, şıK 
ve DA YANIKLI 

Elbise Ma§azasıncta Bulacaksınız 
Haftalık ve aylık tediyatla dahi muamele vardır. 

T<ellef©ır=n ~~5©3 

SErFAILftN9 ft 
Tecrübe ediniz 

Baş ~e IQ)Dş a~ırnnaııro -
~ ırn ~ ı:ı Ne~ne, 

~~ma'l!:Dzmaıyo <gJeçnırnır 
SEFALiN ismine ve 

kutusuna dikkat ediniz 
SEFALIN'I tecrübe etmek isterseniz atafıdakl 

kuponu kesip Uzerinde yazrh adresinden 
Bir adet bedava alabnirsiniz 

StEIF~lb.HINr IQ>edaıva 
1n1 tYı m tYt ırıı e k u p on tYJ : 

lstanbul, Ankara Cad. Meserret Oteli 
yanında No. 88 TURKIYE eczanesi 

lstanbulun en havadar muhiti 
Taze ve soğuk Bira ve Rakı bol sıcak ve soğuk meze. ile beraber 

Deniz Palas 
B AHANESi 

Fiyatlar her yerden ucuzdur. Mükemmel servis. Bir ziyaret kafidir. 
lstanbul, Y enikapı ~ndıkburnu Marmara denizi üstünde 

--~ AÇLIK 
Roman 

i Kapalı Zarf Usulü ile eksi itme ilôoı 

1 M1U ~~~931 ~r?.!~ ~111;,~!,~ :ı~e!ı~~I ~~ ~~ı~ ~.~~ ·ı Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGlL 

Yeni çıktı 
Dağıtma yeri V AKIT Kütüpaneai 

Fiab 50 kurut 

i merkezinde yaptırılacak 34l)ı-J5 ııra 75 kuruş keşü bedelli hususı ic'are ve 
i 46365 lira 87 kuruş keşif btc~lli H:ı.!kevi binaları eksiltmesine istekli çıkma
~ dığından buna aid müddet 14.6. 1937 Paza.rte.si günü saat on altıda ilıa;e edil~ 
: mek üzere uzatdmı~tır. 

Keşif bedeli ceman 81061 lirıı 58 ~ü ruştur. 
2 - Bu işe aid evrak §t:.nlardır. 
A - Eksiltme şartnamE-si. 
B - Mukavelename proj~si. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi ~art'laıne. ............................................................ F - Silsilci fiat ke~if h.1Iaı:ır:ı cet.ıeli . 

1 
İstekliler bu evrakları ·106 kuruş bedel mukabilinde Muğla nafia ':"Udür-s E Z E N lüğünden alabilirler. 

,, J - Eksiltme 14.6-1937 Pa?.artesi günü saat on altıda Muğla vil:lyc-ti dai. 

TE.RZiHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip nı:ıdeller, mevsimlik metin 

ve şık kumaşlar. 
1 stanbul Yeni Postahane kar~.!ntdtı 

mi encümeninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmı>k i<'in 6079 lira 62 kuruşluk muvakkat ~eminat 

vermesi ve Nafıa vekS.letincle:ı :ılınrraşmütealıhitlik vesikası ve ayı ıca elli bin 
liralık yapı işlerini başardiğ\nıa dair vı>sika göstermesi lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif rrı~kt11plarmı üçünc:l maddede yazılı saatten bir sa. 
at evvaline kadar encümen ı-e-i<:ı'ğine makbuz mukabillnde Yermel~n ı~.uktaz.i
dir. Postada olacak gecikrıv"!ler kabul edilmez. (2946) 

1 Gtiz Hekimi ı 
Dr. Şükrü Ertan 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
500 ton çavdar sapı jsteniyor 

Paşabahçedekı fabrikamız için şartna mes~ndeki vasıflara göre 500 ton çavdar 
sapı satın alınacaktır. 

I - Sapların Teşrinievvel iptidasından başlamak üzere azami dört ay zarfın· 
da fabrikaya teslimi meşruttur. 1 Cağaloğlu Nuı"U<:'smaniyc cad. Ncı Jt I 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
Telefon. 22566 11 - Talip olanların yüzde on h<'ş teminat akçasiyle beraber ve 7 - Ha • 

ziran - 937 tarıhine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğünde Müskirat mua • 
melat §Ubesine müracaatla teklif mektuplarını vermeleri. (3131). 


