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Nazil er Avusturya 
başvekilini tayyare 
ile kaçıracaklardı · 

iş anlaşıhnca tayyare müsadere 
ve suçlular tevkif edildi 

o zamanlarda Avusturyayı sulhperver 
yollarla kazanmaia çalıııyordu. Bu 
projeye muhalif olduklarını ıöylddiler. 
Ve nihayet A vuıturyadaki muakkibleri 
ni tutmanın imkanı olmadığını görünce, 
bütün bu planı Avusturya polisine ifp 
ettiler. 

Viyana - Avusturyanın diktatörü 
Baıvekili Şuşnigi ve on bir yaşmdal:i 
ollunu tayyare ile Almanyaya kaçır
inak için hazrılanmıJ pyanı hayret bir 
plin hakkında Avusturya hükümcti 
Jnühim tahkikata giriımi§tir. 

Bu fesat planında otuz Nazinin ala· 
kadar olduğu ve bir iki güne kadar bun 
ların mahkeme huzuruna çıkacağı söy
lenmektedir. 

Edgar Wallace'in polis romanlarına 
wen bu plan Viyananın cenup 
·~eki Nazi hücum kıtaları mensup 

fından organize cdilmiıti. 

ada Baıvekil Şuşnigi ve civar
,'mektepte bulunan oğlu Kurtu 
eçirmeğe karar vermiş olan suikast 

ar, bir tayyare hazırlamıılardır. 

Fesatçıların başlan tevkif edilmiştir. 
O zamandanberi mabpuı bulunmakta· 
dır. Şuınigi kaçırmağa tahsis edilen 
tayyare Viyana civannda Libenhirten 
mevkiinde bulunmut ve müsadere edil
mİ§tir. Ve mesele çok gizli tutulmuıtur. 

Bununla beraber Almanlar. itham al
tır1da bulunan Nazilere sert davranılma
masını Avusturya hükumetinden iste· 
mitlerdir. Bu hakkı da, fesatçıları Avus 
turya polisine kendilerinin teslim etmiı 
olmasında görüyorlar. ... . 

Şuınig, 42 yatındadır. Eıki bir avu
kattır. 1934 aeneıinde Avusturya baş
,_eırııı Q1'1u. N-i euika•t!jılen tarafın· 

l Bundan sonra 1500 hücum kıtası 
lınensubu çafı;ılacak ve bunlar Naziler 
lehine Avuıturyada iktidarı ele teçirc· 
~eklerdi. Ukin bu suikastçılara talt ıu 

Al.4Ui1lt -j 1 uuucı. 1.u • .J.;;~ ·- ·ıı--ı ... . .......... .- (JMıaeıup. 8......., 
Irakta Vatanilerin hesaplarana göre 

,.k lU.umlu olan Alman Nui liderleri 
..... 

Hatay T'ürkiyeye isyan 
nasıl iltihak edecek? Devam 

" Hatay mecllslnln ekserlyeU TUrk oıacakl•r. Bu meclis ediyor mu ? 
llUhak kararı verirse Milletler cemiyeti de reddedemez,, f natltere 18 aydan 

Suriyede Vatanilerin naıiri efkarı Sancak umuruna müstakillen hakim bir ,.. 
olan Elkabeı pzeteıi "Hatayı Türkiye- parlamento olacak ve bu parlamentonun evvel sllAh veremlce-
nin ne suretle ilhak edeceii,, ne dair kırk azası bUlunacaktır. Kırk azanın ğl l blldl 1 
bir makale yazmakta ve bir heup yap- k"la da muofY<" b;r teman n;sbetô da· o rm ş maktadır. hiliride Hatayın bütün milli zümrclerine Dostumuz ve lcomıumuz Irakta bir 

Vatantlerin bu husustaki nokt ai na- mensup oıacaktır: B.aı~a bir ifade ile, müddet evvel küçük bir isyan hareketi 
· k · · 

1
.e: her mı'll·ı •u"ınrenın ıntıhap hakkını haiz olduğu, fakat bu hareketin pek kuv-

d 1
. bı'rı·ncı' derecede~i naip (müntchtp) ade- vetli olan bugünkt:l Irak hükumeti ta· rarını anlatabılme ıçın evve • mevcut .. 

vaziyeti bir hutba e e ım : Haıa,.,tt Ana yasa11na göre Sancakta (,,.,,.• .. 6 tnotıla) ral•nclan derhal battrnl<hğı ve ••llcr-
- --___ ..:....--------------:---:--:----- den bir krammın ihma ve bir kıımmm 

Kazaları hafif geçışttrnıek için cıa eıır edildiği ve reislerinin Batdada 

d 
ıetirildikleri malumdur. Halbuki dün 

Otomobiller e ve buglin Sudyed;~::.7s!'::ı::;r 

kırılmaz cam 
Şoförler bunu faydah görmekle 

beraber itiraz da ediyorlar 

Tıık.!~n fçftıdıe mü§teri u6 ~o/~ö vribirindeıı ayıran oam bölme daimi 
bir tMlUce t6§kU etmektedir. Bu bölnwııem kaldınlması ld:ımdır 

(Yazısı 6 ıncıda) 

Irak Harbiye 
Nazırı 

Ankaraga gelerek 
iki gün kalacak 

Irak Milli Mı.idafaa nazın AbdüllA· 
tif Nuri pata JU birkaç gün içinde 
ıehriınize gelecektir. Iralan en r.afiı: tah 
siyetlerinden olan Abdullitif Nuri pap 
1imdi Şamda bulunmaktadır. 

Dost memleket harbiye nazın To
roı ıürat katariyle Ankaraya gelecek 
ve orada iki gün kalarak hariciye veka
leti ve milli müdafaa vekaletleriyle 
bazı temaslar yapacaktır. 

Abdüllatif Nuri paşa Ankaradan 
sonra birkaç gün ıehrimizde kalacak 
ve buradan Londraya gidecektir. 

Vataniler dost Irakın harbiye nazırı 
Şamda bulunurken İskenderun san
cağının Türkler eline geçtiğini, halbu
ki İskenderunun Irak için tarihi bir 
kapı ve Fırat havzasının anahtan ma
iyetinde bir liman olduğunu söyliyerek 
dost Irakı tahrike kalkışmak garabeti· 

ni göıtermiılcrdir, 

Atatürk mi.~afir Emir ile yan yana 

Milli davamızın hallinden sonra 

Atatürkün 
Fransız elçisine 

Sözleri • • 
''Hatayı istllıl•line kavuşturmak benim 
namus ve şeref borcumdur; bunu muhak· 
kak ifa etmeliyim. Yoksa Tilrlılye Cum
huıigeti riyaseti makamındada duramam 1. -- . " 

' 

Ertuğrul üzerinden ttçan tayyarelerimizden 
· -·-l- . ... . 1 ,,,_ • I .. •" L • 

Erluğrul gB(le'f'Un Yavıızdan scl6m 
- Yazıları 3 üncü ve 6 ıncı sayıfalarda - • 

tevkif mi edildi 
Mareşal 

Tohaçevskide 
Mevkuf muş 
Pelit Pariıien gazeteıinin yazdı· 

im• ıöre Sovyet Rusyanm eıki An· 
kara sefiri Karahan ve Madrit sefiri 
Rozenbers Moakovada tevkif edil· 
mittir. Harbiye komitesi Vorotilo
fun eski muavini mareşal T uhaçeva
kinin de yirmi gündenberi tevkif e
dilmit olduğu söyleniyor. 

Moıkova, 6 (A.A.) _ Ordu 
~ ve idared~ ye~i tevfikat yapıl: 
dıgı hakkındaki ıayialar kati ıurette 
yalanlanmaktadır. Karalı.ata 
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Günün meselesi · 

Dünya ikinci bir 
iktısadi buhrana mı 

gidiyor? 
Yazan : Ahmet Ekrem 

A V~UP~NIN silahlanma faa!iye~ I 
• A tı en yu~sek ~ertesine erişip de 

müdefaasr için., bir harbin lazım olduğu 
na ahaliyi bütün kuvvetlerile kandır
mağa çalışırlar. sılahlanma sanayunde ışsizlik münb .. . .. _ anısı 

duşmege başlayınca ne olacak? 

Bu me.s~le ş~mdi yalnız Avrupa hü
kômet!e~ını degil Birleşmi§ A!n:ıerika 
d~vletını d~ çok ciddi bir surette düşün
durmektedır; çünkü harp sanayilnde bir 
sukut derhal bakır, çinko, çelik, nikel ve 

P~~~k gibi ham maddelerin fryatlarmı 
d.uşurmek suretile kendini gösterecck
tır. Ve bütün mali buhranlarm tarihi 
_bize diyor ki, buhr;nlar esas fiyatlan~ 
düşmesi.le doğarlar. 

. Silah sanayiinin ne vakit "durgunluk 
~~vresine gireceğini söylemek biraz güç 
tur. Fakat çok uzak olmaijığm~ gös
teren izler şimdiden belirmiş bulunmak
tadır. Avrupa- "devletlerinin en çoğunun 
milli bütçelerinde bir türlü muvazene 
t:min edilememektedir. l\çrklar dehşetli 
bır surette kaoarm.aktaİJrr. t 

Hatta İngiltere bile vergilerini yük
seltmek ihtiyacı Iiarşısmdadrr. Halbuki 
İngilterede lCazanç vergisi şimdiki hali.
le bile dünyanın' en ağır vergisidir. Hle-

ınen her yerde '7'ergiler iradx azaltacak 
Öerecclere varmış bulunmaktadır. Ver
gi yükseldikçe mill<ellefin tediye kabi

liyeti azalmakta, bu suretle hazine va
ridatr eksilmektedir. 

Bundan başka bir milletin satın ala
bilecek silahların mühimmat, gemi ve 

· uçakların da nihayet bir hududu vardır. 

Tahrip vasıtalanrun boyuna yenileri 
icat edilmekte ve eskileri ıslah olunmak 
tadır. Binaenaleyh· mo'dast geçenlerin 
yerlerine yenilerini koymali için 'daimi 

bir faaliyet, daimi bir masraf lanmgeli· 
yor. Bugün şahit olduğumuz "dünya si
lahlanmasınldaki hümmalı hal bu tarzda 
bu tempoda devam edebilir mi? 

Tahmin edildiğine göre birçok: mem
leketler silahlanmanın en yüksel( ker-

' , J 
tesine 1938 senesinde ulaşım§ olacaklar 

dır. O zaman tabii fiyatlarda bir sukut 
başlayacak ve bütün sanayi ve ticaret 
§ubclerine derhal tesirini yapacaktır. 

I Ics~la bir frenk gömleği ve yakalık 

fa!:ıri!t:lsrnın bundan müteessir olannya

cağı saqılır; halbuki pamuk fiyatlarında 
bir--sukut o fabrikanın demirba§ defte
r:r:clcki kıymetlerde derhal bir düşük
lük doğurur. Gömlek fabrikasının en-

vanterine bakarak borç para vermiş o
lan bankalar, kıymetler düşünce tabii 
kredileri azaltacaklar, 'darlaştzracaklar-

dlr. Bu takdirde fabrika da alacaklannı 
tahsile kalkışacaktır. İşleri tasfiye için 
gösterilecek umumi istical krddiyi kıs-

tıkça kısacak ve faizle iskonto hadlerini 
yükseltecektir. Yeni makineler, yeni bi-

nalar ~esaire için yapı1mrş olan kuntu
ratlar feshedilecek, tüccar fiyatların 

düştüğü zamanlarda dalına yapageldiği 
ıtekilde elindeki stokları azaltmanın ça-
:s ' ..... 
relerini arayacaktır. İmalathanelerle 
fabrikalar~ kap.dmf kapayacaklar 
yah~d da .;.ele ia;ııtlrnı cksiltecekler
ldir. Satmalma kuvveti azalacak, işsizlik 
çoğalacaktır. 

Ekonomi bilginleri harp sanayii yeri
ne sulh sanay:i ikame için lazımgelen 

tedbirl:r alınmadığı takdirde yakın is· 

tikbalde böyle bir buhranla karşılaşıla
cağını müjdelemektedirler .. Diyorlar ki: 

"Bütün dünyada yaşama standardı 
umumi b:r surette yükseltilmedikç~ ikin 
ci bir mali ve iktisadi buhrandan kaçın

manın imkanı yoktur. Hatta bu buhran 
1929 da olan panikten daha korkunç ve 
felaketli olacaktır.,, 

·~ "' "' 
İktisat sahasının dışında olan başka 

neticelerden de korkmak icap ediyor; 
bilhassa sıkıntı ve buhranın şiddetli su
rette avldeti ani olarak harbi tevlit ede
bilir. Tarihte bunun birçok misalleri 
vardır. Milletler daima dahili harp be
lasından kurtulmak için komşularile 
Mrb• ııiritmi§lerdir. 

DahiU harb. 
Yaıama darlığı •e buhran hükumet

!erin lSnllne geçemiyecekleri kadar had 
bir şekil alınca. politikacılar, sebebleri 
yabancıların kötü niyetlerine hamlet
ml"VI" lr:.ıllnsırlaı: tlerin 

Faşist memleketle.f\jen başka amele, 
bu buhrana karşı gayet hassas davran
maktadır. Amele birliklerinin yevmiye
leri arttırmak ve mesai saatlerini kısalt
mak için mütemadiyen çalışmakta olma 

ları ancak bununla izah edilebilir· bir· 
likler yıaşama standardını yüksel,tmek 
sureti!~ iş imkanlarını da çoğaltmak ga
yesini gütınektedirler • 

P.ransada amele yevmiyeleri İngiltere 
ve Birleşik Amerikadan henüz çok aşa· 
ğıı seviyelerde olmakla beraber son za
manlarda haftada 40 saat kanununun 

tatbiki ile geçen yaz verilen ücretli 
mecburi tatil, şaşılacak neticeler doğur-

muş bulunmaktadır. Bankaların cumar
tesi ve dükkanların pazartesi günleri 
kapanması milyonlarca amelenin hayata 

yeni ümitler bağlamasına yol açmıştır. 
Ameleden bir çoğu ailelerile birlikte 

iki günlük hafta sonu gezintisi yapmak
tadır ki bunun neticesinde şimendifer 

varidatının arttığı ve Faris civanndaki 
otel ve lokantalann büyük işler yaptık
ları, çok kazandıkları görülmektedir. 

l\ncak bu tarzın zenginlik ve iş ldo
ğurmak bakımından teslihat sanayiinin 
yerini tutacak kadar genişletilip ileri 

götü;ülebilmesi şüpheli bir m;seledir. 
Meseleyi halletmek için umumi: bir 

beynelmilel iktisat konferansının topla-

nacağına dair olan sözler kimseyi avu
tamamak~adır. Cumhurreisi Ruzvelt 
böyle bir konferansı davet ettiği takdir
de Hitlerin bile iştirak arzusu gösterme 

si bir mana ifade etmiyor, liberal mem
leketlerle faşist ülkeler arasında tesa
nüt için müşterek zemin bulunabilece
'ği ümit edilmemektddir. Liberal mem

lel(etler kurtuluşu 'anca'k hayat stan
darffiırımn l'1-iJl11eltiltı1eeind~. görmekte• 
dirler, halbuki milli faşist devletler mis-

tisizme yapışık kalmakta ve idare ettik
lni milletlerin maddi yaşayış şartlarını 
ıslah ile uğraşmaktadırlar. 

'Ahmet EKREM 

3 tren kazası 
Parasız bir yolcu 

ezilerek öldil 
Derbend istasyonunda ölümle neti

celenen feci bir kaza olmuştur. İzmitin 
Şirin Sulhiye köyünden Yusuf oğlu 
Mehmet Cevdet isminde genç bir adam 
parası olmadığından Bilecikten İzmite 
gelmek için yük trenine gizli olarak bin
miş ve Derbende gelince memurlara 
görünmemek için inmek isterken muva
zenesini kaybederek tekerleklerin altına 
düşerek parçalanmıştır. 

Izmirdeki kazalar 
Dün İzmirde de iki tren kazası ol

muştur. İzmire gelmekte olan tren, Ö
demiş hattın~a ilk kurşun atımı mevki
inde hayva_nlannr otlatan 26 yaşında ço
ban Hüsey:ine çarpmış, ağır yar~anan 

Hüseyin, hastaneye kaldmlmrştrr. 
/' İkinci kaza da Manisadan gelen 
trende olmuş, yolculardan Osman 
trenden atlamak istemiş, fakat yuvarla
narak ağır surette yaralanı:nıştır. 

Bir cinayet 
ihbarı 

Bir adam öldUrillerek 
cesedi ortada o 

kaldırılmış 
Emniyet müdürlüğü ve müddeiumu

milik esrarengiz bir cinayet ihbarı karşı· 
smda kalmışlardır. Bu ihbarı yapan Be
şiktaşta bir tütün deposunda çalışan 

Osmandır. 

Osman, verdiği ifade.de Beyoğlunda 
Mevlut isminde bir şahsın Siirtten 
yanına misafir gelen amcasının oğlunu 
öldürdüğünü, cesedi ortadan kaldır· 
dığmı ve bu malilmatı tesadüfen öğ
rendiğini söylemi§tir. 

h r etki 

HABER - J\k'şam postası 

Avrupanın fırflna 
merkezinde sükUnel 
Orta · Avrupada harp korkusu 
muhtelif tesirlerle azalmıştı r 

Yazan: Wa Na ~W~R 
. ( Daily Herald'm diplomatik muhabiri ) 

Bır arkadaşım Orta Avrupa seyaha- na devletlerinin iktisadi bir teşrikimesai 
tinden henüz döndü. Bunun fevkalade de bulunmasının gittikçe daha yakından 
b~r .tar~f~ yoktur. Fakat bu arkadaş, _ anlaş1lmasıdır. 
kı ısmını söylemekten çekiniyorum - Mazide, bu devletlerin iktisadi ihti
iyi malUmat almak ve doğru hüküm ve- yaçlarını siyasete alet etmek gayreti 
rebilmek hususunda mutadın fevkiıilie vardı. Bunları Alman aleyhtarı bir blok 
mükemmel fırsatlara sahiptir. haline koymağa çalışırlard1. 

Giderken çok endişeli ve meyustu .. 
- Bu, daima bir delilikti. A u tur a 

Fakat dönerken, tamamen deg~ il fakat v s y ' 
. Macaristan, Küçük itilaf devletleri Al-

vazıyetten oldukça emin avdet etti. 
Diyor ki: manya ve İtalya ile teşr"'·i mesai etme-

. "Vaziyet, Praga veya Viyanaya git- dikçe iktisaden ayağa kalkamazlar. 

tıktcn sonra büsbütün ba,ka görülüyor. Bunun pek basit ohn sebebi de, bu iki 
Herhalde Londrac?a tahmin edilenden memleketin onlar için en büyük piyasa 
başka bir manzara ile karşıla~ıyorsunuz. olmas•dır. 
Umumiyetle halkın sinirleri daha sabit, 
korkulaı:ı daha azdrr. Ve istikbali birkaç 
ay evvelınden daha sakin görmektedir.,, 

. . . Yanlış görüş 
Bıttabı, bu gibi vaziyet ekseriya olur,. 

Korkunç şeylere yakından baktığınız 
zaman, uzaktan göründüğü kadar deh
şetli olmadığını görürsünüz. 

Beynelmilel işlerin en zor tarafı da 
hakikatleri olduğu gibi görebilmek me· 
selesidir. Bundan başka diğer kimselere 
de o hakikatleri olduğu gibi gösterebil· 
mek ... 

Bilhassa birçok kimseler korkutulmak 
tıan hayli zevk alıyor ve bütün söylenen 
şeylerin bir oyundan ibaret olduğu 
söylenince adeta kızıyor. 

Panik azahyor 
Her neyse, orta Avrupa'da - geçen 

senekine nisbeten - oldukça sükun hü· 
kümfermadır. Panik psikolojisi yavaş 
yavaş siliniyor. Ahali, hemen harb ola
cakmış gibi ve harbin muhakkak oldu· 
ğunu konuşmuyor. 

Hiç şüphesiz ki, korku mıntakası 
hayli değişmiştir. 

Bir zamanlar Leh koridoru ve yukarİ 
Sllezya, dananın 1'uyr.uğ11nu 
c k Y!rler gibi görünüyordu. Siyaset 
pe~gamberleri, buradan muhakkak su· 
rette harp çıkacağım tefeül ediyordu. 

Sonra Memel geliyor. Daha sonra 
l\vusturya geliyordu. Hele son zaman· 
larda Çekoslovakya da işe karı§tı. Na
ziler "Sudeten,, havalisindeki Alınanla
rı kışkırtarak bir ihtilal çıkarmağa ha
zırlanıyorlardı. O sırada hemen yanı ba. 
şında bulunan Almanya hududu geçe· 
cek ve ''harp,, başlayacaktı. 

O kaldar ki, bütün bunların, İngiltere 
tac giyme merasimi günlerine isabet e
deceği bile söylenilmişti. 

Tac giyme günü geldi gitti.isyan ve· 
ya istila nevinden dişe dokunur bir şey 
de olmadı. 

Çekler teşriki mesai ediyor 
Şimdi o yalancı peygamberlerden da

ha kıymetli şahsiyetlere dönelim. 
Mayıs 21 'de doktor Krofta'nın Çe

koslovak ayan ve mebusan meclisi ha
rici encümenine söylediği nutkun bir 
metnini henüz aldım. Doktor Krofta' 
nın Çekoslovak hariciye nazırı olduğu
nu biliyorsunuz. 

Krofta, Almanyaya dair söylüyor. 
Evvela, henüz aktedilmiş olan "hava 

muahedesi,, ne ve şimdi devam etmekte 
olan seyyah yolculuğu, ticari tediyeler 
ve saire üzerinde cereyan eden müzake
relere işaret ediyor ve sonra diyor ki: 

"Almanyanm siyasetinden mesul 
muhtelif Jcjmselerin muhtelif beyanatla
n ndan anlaşıldığına göre, Almanyanın 
esaslı surette Cekoslovak aleyhtarı bir 
siyaset güttÜğÜne hükmedilemez .•• 

"Ayni suretle, biz de, kendi hesabı
mıza, Alman aleyhtan bir siyaset güt
tüğümüz rivayetlerini şiddetle reddede

riz. 
~'Kat'i olarak söyJiyebilirim ki, bütün 

Çekoslovak hükmet partileri, bilaistİa· 
na, Almanya ile dostça analşmayı sami
miyetle arzu etmekted1r. Böyle bir an
la§ma iıe orta Avrupanm sükunu için 
başhca ~rtlardan biridir.,, 
Şunu biliniz ki, Almanya - Çekoslo· 

vak antantı nevinden muazzam bir şey 
olacağım limit etmiyorum. Fakat Prag 
ile Berlin arasında münasebetlerin hay
li ilerlediğine ve ilerlemekte devam ede
•, ... ğine emin olduğumu söyliytOiltııI4. 

Tuna deliliği 

Yalnız mühim olan cihet sudur ki, 
Tuna hükumetleri, bilhassa Çekoslovak 
hükumeti, bu hakikati mükeınmcl su· 
rette anlamıştır. 

ispanyadan alınan ders 
Orta Avrupada ilttisadi teşriki mesai

de bulunmanın zaruretini gittikçe <laha 
iyi anlamak ve böyle bir teşriki mesaiye 

şart olarak siyasi sükun lüzumunu tak
dir etmek, iyi netice veren bir amildir. 

Bir diğer amil de, İspanyol harbin
den alınan derstir. 

Avrupanın her erkanı harbiyesi, kom. 
şu bir devleti derhal ezmek ve muvaf
fakiyetle istila etmenin pek kolay olma. 

dığıru takdir etti. Tayyarelerin, tankla. 
rm ve makineleştirilmiş cüzütamların, 

müdafaa karşısında taarruza yeni bir 
faikiyet temin ettiğine ve harbin kısa, 

keskin ve kat'i bir surette neticelenebile 
~eğine inanan bir mektep me.,.;utt ... 
Politikacılar, tecavüz fikirleri ile bes· 
lenmekten zevk ve cesaret alıyorlardı. 

İspanya, yeni bazı düşünceler ihda
sına sebep olmuştur. Müdafaanın hala 
daha yüksek olduğunu, v~ herhangi har 
bi.n u:ı..~.o ~uc.1.i1Ah-.<J;_:...,.;h_Cl.!)~:., • 

Uzun muharebelerin tehlikeli sonunu 
tahmin etmek imkansızdır. 

Barometre yükseliyor 
Böylece, her iki tesir altında, Orta 

Avrupa sükunet bulmuştur. Sinirler 
daha durgundur. Harp korkusu azalmrş 
trr. Devlet ricali, önüne geçilemiyeceği
ni zannettikleri bir harbe hazırlanmak
tansa, ihtilaflarını halletmeğe ve müna
sebetlerini ilerletmeğe çalışıyorlar. 

Bu böyle ldevam etrniyebilir, Yeni ve 
karıştırıcı bazı amiller araya karışabi
lir. Bugünkü vaziyet değişebilir. Fakat 

şimdiki halde, barometre..- ki düşüyor
du - durmakta, hatta yükselmektedir. 

Bu, Avrupa sulbü için kayda değer 
iyi bir haldir. 

Tasarruf sandığı 
T ONTON' amcanın Uç oğlu vardı: Yara. 

maz, Atacan ve TÔpaç. Ton ton amca her 
yılbaşı bu çocukların her biri için tasarruf 
sandığına para yatırırdı ve takip ettiği usul 
çok basitti. 

Her birisi için geçen doğum yılında kaç 
yaşındaysa o Y8.illa 25 kuruş darbederek hası 
lı darbı çocuğun namına yatırırdL 

25 k!ııunuevel 1935 tarihinde Yaramaz 
namına yatrl'tlmış olan para Afacanın para· 
smdan 1 1 /2 misli !azlaydı. 

Dört sene evvel yani 1981 de Yaramazın 
hesabı Afacanla Topacın hesapları yektınun 
dan dört defa fazla. bir mebl!ğla arttırıJmı, 
tı ve bundan dört sene evvel ise Atacanın 
hesabı, o tarihteki yekQnun dörtte biri n!f. 
betinde arttırılmıştı. 

Tonton amcanın Uç oğlunun yaşları nedir? 
Bu mesele mükMaUıdır. Doğru halledenler 

den bir ki~iye, hediye verilecektir. Cevapla• 
rın 11 harlzan tarihine kadar gönderilmiş ol 
ması lö.zımdır. Hal şeklini de o günkü nüsha 
ınızda bulacaksınız. 

4 Bakkam 
Dünkü nil.shamızdakl sualin cevabı şudur: 

Aranan rakamlar 1.2.3 ve 6 drr. 

A~ık teşekkür 
Beyoğlu ZUkfır hastanesinde vefat eden 

sevglli pederimiz Halit Altmte.şm cenaze 
meraıılmJnde bulunan dost ve ahbablarımıza 
ve mezkf.lr hastane doktoru Necmeddine şük. 
ran borcumuzu ııayın Haber gazetesile bildi· 
rlrlz. 

Okulları Saffet ve HamltSakabaşı ve diş 

6 HAZİRAN - 1937 

:Hat1ata ~ daic 
W-' 

Pul 
Ç ocukluğund~ resimli posta 

tı biriktirmeğe merak s 
tım; üç beşini bir araya getird 
sonra sıkıldım, hepsini bir tara 
tım. Keşke sebat edebilsey: 
!?imdi elimde dünyanın mu 
yerlerini gösteren resimler bul 
du. Memleket resimleri seyretn 
bayılırım. Bir faydası olduğu 
değil. zihni oyaladığı için. Resi 
re bakarak bir ~ehir hakkında 
edinebileceğimizi sanmak, kaf 
zm hayli çocuk kalmış olauğun 
lalet eder. Herhangi bir şehri 
parcacık olsun anlamak için 
içinde birkaç yılınızı geçimıek 
zrmdrr. Edgar Poe Paris'e dai 
taolar okumuş, o şehrin plan] 
ezberlemiş, orayı anladığını san 
bunu kafi sanrp vakası pariste 
çen hikaveler yazmağa kalk 
Bunların bedii kıymeti ne olnrs 
sun, Paris hakkındaki maıum 
pek garip olduğunda münekkit) 
hemen hepsi müttefiktir. insan g 
görmediği yerleri bilemez, o 
ancak hayal eder ve her hayal 
bu da hayal edileni değil, ya 
hayal edeni gösterir. 

Resim belki tasvir ettiği yeri 
ten bilen kimseler için faydalı 
Onlarda hatıraların uyanmasına 
drm eder. Oiğer!0rini ise tath 
hayal ile avutur: Bu da az şey 

Resimli posta kartının bir m 
yeti daha olabilir: Sanatkar bir 
toğrafcmın elinden çıkmışsa gü 
dir. Fakat bu yepyeni bir sa 
sanatkarları da az. Hele kart po 
biriktirenler arasında o sanatten 
lıyanlar hemen yok gibidir. 

Son zamanlı:ırda şehir. kart p 
talları biriktirenler azaldı, belki 
kalmamıştır; şimdi artist kart 
toplryanlar var. Bunlara çikulata 
da yardım ediyor. Onun da bir 
ki olabilir. Güzel kadın, erkek y 
leri, vücutları seyretmek ... 

Fakat şu pul meraklılarrm 
türlü anlryamıyoruın. Ufacık .ı: ·A 

j.JGU .,.ı:ııaı ua Ll.1j.JIUY ıp .KOCa K.QCa 

terlere bü:~r birer yapıştırmakta 
keyif olabilir? Bir gün bir pul al 
münü karıştırayım dedim. içim 
kıldr. Hemen hepsi biribirine be 
yor. 

Ben anlamıyorum ama pul bir 
tirmenin de herhalde büyük bir k 
fi olacaktır; birçok kimselerdf' bir 
tiras halini alryor, adamcağızlar 
lerini, güçlerini bırakıo pul arkas 
dan boşuyorlar. O albümün sah 
benim içimi srkan dört köse küciic 
ka~ı: P.arçalarını gösterip ~her biri 
tarıhmı, ~endi eline nasıl geçtiği 
borsadakı kıymetini anlatıyor 
Meğer o işin borsası da varmıs ! 

.. Delilik hiç olmazsa yetmiş~ tür 
dur derler; biri de puldan anla 
mak olacak. 

Nurullah AT AÇ 
Hala • Scvab cedvali 

Windsor Dtikü ile, Bayan Warfiel 
e\'lcnme merasimi, mtile\"azr, fakat 
parlak olmu~tur. - Tan, 4.5.37 

Hem mütevazi, hem çok parlak... Bü 
Ustadlar böyle tezadlnrı severler. 

İstanbul Ünlversıtesine geiirilen ecn 
profesörlerden üçUnil kaçırıyoruz t 
sat Fakültesinde Profesör Ropthe Cen 
reye, Radyoloji EnstitUsUniln mües 
Doktor Dessaver İsvl~reye, Aslron 
Profesörü Freundlich Praga gidiyor. 
Tan (günün meseleleri!, 4.5.3i. 
"İktisat Fakllltesinde,, değil , (Fakülte 

den) demek lllzım; yahut "Profesör,.ll kUç 
lıarfle yazmalı. Bu, bir tertlb hatası olabl 
Fakat Cenevre, !.sviçre, Prag'm tertlb ha: 
sı olması kabil değil. Acaba "GllnUn mesıı 
lerint .. yazan sayın muhRrrir İs\"iÇre'yl 

Cene\"re ve Prag gibi bir şehir mJ sanıya 

Yol<sa Cenevre'nln !s\'içre'de olduğunu ~ 

bilml~'or? ... Sayın muharrir devam cd!yo 
Bu Uç profesörün gidişi, bizim 1~ 

te!Afisi güç büyük birer ziyadır. 
" ... birer ziyadır,, diyebilmek için yukan 

"gidişleri,, demek lAzımdr. Ona da ha< 
yok: "birer., yerine lblrı denilmesi kA!l ld 

Hiç bir zaman idealle hakikatin çıpı . 

ve haşin yU:z.U arasında kalan bUyUk b· 
bahtların ıztırabını tatmadı. Onun iç 
eserinde insanl zaafların yokluı'tU ilk ! 
ze çarpan eltslktılttır. - Ahmed Ham 
(Hlmit haklCTnda), Her Ay, 1.5.37 

''Hiç bir zaman., zarfı ba~ı değil, (ıztu 

bmı.,do.n sonra, flllfn evveline gelmeli. 1kir 
cümlede "zaat .. kelimesi (ıztırabl yeri 
kullamlmış; fakat zaafın yok'.uğunu l::ir r 
sik, bir kusur saymak tuhaf oluyor: zat 
"yokluğu .... eksildlktir de hi i i deft il. 
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~ flÖ'ÜfÜHı!_ 
'Oıca a roıem8ven 

bir istidat: 
Muammer 

Karaca 
- Oilumu edebiyata teıvik cdiyo-

"'nı.~ . 
'Yabud: 

. - Sizler oyle in11f 11z münekkidlcrıi· 
l\ız iri, genç istidatları bo&uyonunuz •. 
ltteaeıa itte Cep Takvimi pirlerine yap· 
tıiuuı hücumlar ..• Bakınız, çotunun ' 
tcıareti kırıldı, meydandan kayboldu- • 
lır ... 

Yıbud: • 
- Para vermeli, kolaylık göstermeli 

iri, ıençler pir, re111m. musikitinas ol
•un. .. Raibrt yok, efendim, rağbet yok .• 1 

'I'ıbit onlar ida, bu güzel sanatlar vadi
&inde çalıpmayıp baıka mesleklere 
'-Pıyorlar •.• 

• • • 

'.'o' ' 1' t 
. .. Jdoruıdan üç manzara ... 3500 evlik btt koro mahallenin birçok aoka.klan 

Frmlwy aok4 1wılhıdcdir ... 

Jstanbul konuşuyor I <Fer i kö y 1) 

On Uç yll fasıla ı ıa 
sllylenmı, iki aöz 

Bugütıkü Krmm ilk 1J<ıyfa.tmıda 
Hakka Tank U~'wı bir m.akaZc.!ini 
M§rediyor. Ben Hakkı Tar11;. Ua imza. 
Zı makaleleri dikkatle okurum, zira 
Hakkı Tank Ua bi::de "millete en çok 
bcn=iyen muh4rrir,, dir . 

I zt.ıA edeyim : 

• BCSyte tiir sö.ı itittim mi, 
rını1ri: 

daima de-

- Kat'iyyen... aakm ha... genç isti· 
dıtıırr aanate teıvik etmeyiniz ... Oğlu
ftU%, yahut zekbını, hassasiyetini tak
dir ettifiniz bir kız, tiir gibi. resim gibi 
bir eser meydana ıetirirse, hatti için İ· 
Çin onu befeninlniz bile: "Sen artist 
Olacaksm ! Dlhi nam.set vekilisin!., gibi 
'Özler MSylemeyiniz ..• Bu yolun çıkar 
Yol olmadıtıru, mUıbet ıeylere heves 
etnıeıinl, zekl~nı onları aarfeyleme· 
•ini tavıiye ediniz .•. Maamafih 18yle 
bir cUmleyi Ulve etmeli unutmayıruı: 
''Sanat. iyi ıeydir, ıerefii ıeydir ama, 
•en bunu yapabilecek misin? Yüksek 
bir artist olamıyacaksın cibi görUnilyor. 
lloı iıterıen, arada ıırada amatör ola· 
rak çaltı ... ama, asıl me1leğin batk• it 
olıun !. .. ,, Fakat bu aözleri kat't surette 
rnüıtait, hem de f evkallde müstait ol
duJWırma iman ettiğiniz ve bir çok eser 
Yeren ıençlere MSyleyiniz ... Orta istidat 
hlara ise, somurtuk ıurat göıteriniz ... 
''Bunlar edebiyat delil, iyi ya.zı ! • deyi. 
nis • iyi yazı, bir avukat mi.idaf aaname 
•inin, bir eksper raporunun da unıur· 
\~asındadır. Mademki bunu beceri· 
'Jorsun, baıka melleklerde de koUanır-

FertkUy IAğım içine boğulmuş 
zavallı bir mahalledir 

istida, şikiy~t, _tetkikat, tahkikat bu dertten 
mahalleyı Şlmdiye kadar kurtaramadı 

JIWet bütün htidüseleri a.drm adım 
takip eden, bütün hddi8clerin heyeca. 
~ına tatM fUHrlu bf r büyük inaan yı
gınadır, faka.t ga:=eteciyi ve muharriri 
kendi MtJeOGnını, kendi duygularını 
terennüm ettirmeye, terennüm ctt'M'ye 
adeta memur et~ gibidir. V<ıkalann 
hddialm-in milli bünye üzerindeki bü: 
tün teairlerine gazetecinin kalemt ter
cüman olur. Lakin bunun bir derecui 
oordır; ga::etcciye bu t61Mil aal.dhiye
ti GnOGk küçiUc, orta veya büyücek 
çaptaki meaelelerd.e vcrilmi§ gi-Oidir. 
Zaman mman, öyle birtakım hddiaeler 
vs vak'alar olur ld, millet o •man 
kftrttfi duygulanni doğrudan doğruya 
kendi hüviyeti, kendi bünyeri iht ak
Mttirir, mitingler, nümayi§ler, tem.. 
hirler yapar. Kahromamna kartı o. 
lan btıtü.n aempatiaini en OO§kun §ekli. 
ı.t biz.mt izhar eder. O •man gazeteci 
bir kenara çekilir, yalnız Mdi.!eyi tr-3· 
bıt eder, yalnız "'vakanüvia,, Zik yapar. 
tıts Ha.kkı Tank tUı böykdir. Elinde 
en geni§ tı.efir vasıtalannı tutan bu 
kuvvetli muharrir baait, orta 'Ve bü. 
Yii.oek çaptaki hô.diaeleri gazetelerthJ 
oku.makla iktifa eder, fakat t'Gktaki 
millet ~puıda büyük bir hôdiae olur 
millet kendi heyecanını, kendi Vt181t~ 
lariyle terennüme kalkı~r, o zaman 
Hakb Tank Ua da kaleme aanlır. 

•rn. Dojru dürUıt kalem oynattyonutı 
diye ille edebiyatçı olman lhım gelmez 
ki... Nitekim, mUbendlalik, mimarlık, 
ınobilyecilik. marancozluk için de iyi re 
•im çizmek zarurettir •.. Olmaz efendim 
olmu. .. öyle aylak, avare, artiıt bozun· 
tuıu serseri olmak una rakıtmu ... ,, 

• • • 
HUllu, kınnrz genç iıtidatlarr ... Da

ha doğruıu onları .kırmakla bir ııtifaya 
tabi tutunu.ı ! .• Her mani.e, her mütküle 
dayanacak olanlar bu çetin yola devam 
etsin ... öbürleri bapa muvafık bir it 
tutıun ... Çünkü orta istidatlı aanatkir 
1caclar feci ıey yoktur ..• Bunlar reaaam 

yerine duvar boyacıaı olıunlar, daha 
bUyUJr içtimai fayda temin ederler 

Sanıfttrlann yqadıktan pbibnm 
haftll serttir, rakımı yüksektir. Oraya 
~erme çatma bünyeler dayanamaz. Yıl· 

sın .kayalar U.eriftde 11çramak hevesine 
kapılanlar derin uçurumlara yuvarlanı· 
billrler. 

• • • 
Bundan beı on aene evvel, biz, genç 

artiıt Muammeri görüyor ve takdir edi
yorduk. Onun için, kendiıinin çok de
ierli çok iyi tabıil ve terbiyeli bir ha· 
yanla evlenmeıinJ makul bulmuıtuk. 
Halbuki, kaympeder vaziyetindeki o za. 
inanın lzmir valili Muhterem Kizım Di 
:rik, kızının vardıp bu ıenç artisti, ya· 
ınan tecrübelerden ıeçiı4di. Tıpkı benim 
yukarda anlattı&ım tekilde, iıtidadmın 
mukavemetini denedi. Fakat, Muammer 
Jtaracanın sanatkirhk cevheri, bir iki 
kere taıa çalınr1ta parçalanacak cinıten 
değildi. O. yere vuruldukça yüksele 11ç 
Tadı. Birçoklarının crPta eldeceği rabıt 
bir meılelin maruken koltuğu bile Mu· 
~mmere sahnenin hUmmalı ve heyecan· 
lr hayatını unutturamadı. 

Nihayet. son imtihan da kazanıldı it· 
te! ... Buıün, artık Muammer, yepyeni 
bir aanat atkile, ittiyalrile aahnemize 
1cavuf111Uf bulunuyor .• Sınamayı, dene
meyi çatık katlı bir mümeyyiz tavrite 
yapan Klzım Dirile, artık, aldıiı netice· 
den memnun, gWUmaemlttir, ve doiru. 
su ne iyi bir nümune olmuıtur ..• "Haki· 
ki bir aanatkirın yeri aanat muhitidir ı., 
diyerek, damadını tekrar sahneye c8n· 
dennlttlr. Bu sefer, ebediyyen .• 

Turhalı ziyaretim eanaamdı, Muam
mer baklanda bir y°' yasarak "onu 

tekrar sahnede iıteriz ı .. demittim. Em~· 
limisde muvaffak olduk. Mua~erı~ 
iftlrıkDe TGrlc temışacıla"na v~ruectJC 
ziyafet yemeğinde benim de b1raz t11 
rmn oldutu i~in iftihar duvuyorum ! 

( VA-NQ) 

. Yazan: Haberci 

En eaki FcrUcöyıülcrMn kahveci Ali 
Haberci il6 göriifiirkcn 

Arkadqmı, daha aöaUmü bitirme· 
den, 18.fımı atzıma tıktı: 

_ Aman, dedf. Söylemeyi unutmuş. 
tum. Bana da Feriköyden bir elkiyet 

mektubu geldi. 
Maaamm Qsıerlne koyduju mektubu 

dikkatle okudum. Bu da ilk aldığımız 
mektubun hemen hemen ayni idi. Yal
nız fazla olarak Ferlköy~ Sirkeci de. 
resi, Pap. mahalleai, Şahmerdan soka· 
ğı, Civelek aokak ve 11.ire ..• birçok so. 
kaldan da mutlaka görmemizin iyi o. 
lacağı yazılıyordu. 

• • • 
Halinden bu ' kadar eikiyet eden 

l'erika,b ~ aıı111emlne. büau 
aokaldanndan, köytln lçerlerine dol. 
nı ilerlerken, aaat 16 ya yaklqıyordu. 
Tramvay yolundan aynldıktan sonra, 
yolumuz ilerledikçe kötilletti. 

Yol, evveli parke caddeden Ama· 
vut kaldırımına intikal etti. Bu da çok 
devam etmedi. Otomoblllmiz artık ze. 

mini yalnız ~prak olan sokaklarda yü-
rümeye bqtamııtı. Köyün çarp;ına 

geldiğimiz zaman arabayı durdurup 
aşağı indik. Burada sıra ııra kahveler, 
dUkklnlar vardı. Mektupta kendisile 
konUfDWDD tavsiye edllmiı olan sem 
tin en eakl aakinlerinden Ali ustayı 
buldum. Temiz kahvesinin bir kcae. 
ıinde oturmUf, galiba heaab yaprıor· 
du. Kendial M. 60 yq1annda merd ta. 
vırlı, tatlı yllzlil bir ihtiyardı. Bizi ne. 
zaketle k&J'llladı. 

- Sir.e gönderilen mektuptan, dedi, 
haberim yok. Fakat yazılanlar dofııı· 
dur. lateneniz mahalleyi ıize memnu. 
niyetle gu.direblllrlm ... 

Bu tekllfl teaekJdlrle kabul ettift· 
mlzi görünce. bizi lrahvedell çrkardt. 
İlk olarak, pltlıtktekl anayı ~rdl: 
Buruı pn!ı bir toprak meydandı. 

Dan Türk milletinin latcınbulda ya
~ıyan parÇGM Hataya istikltil veren 
kahramanı ıeldmlam'1Ştı, i§te bu gii.n 
de Hakkı Tarak kaleme aanlıyor. tJa
tat arkadafımın 6 aydanberi ilk defa 
gözüme ili§en ya.:ıauıdan p parçayt 
okuyalım: 

Bu aatırlan okuyanlann muhs.ke. 
mealnde derhal bir sorgu belfrectğinl 
eamns: 

- Hatay meaeleBi cidden milbim bir 
mesele miydi? Bu meseleyi halletmek 
için bütün Türkiye Cumhuriyeti dev. 
Jetinin varlığını ortaya koymak lhım. 
gelecek kadar mühim bir mesele miy
di.? 

Bizim bu l'U&llere kar~ı TUrk mille. 
tinin ne gibi ilmi ve tarihi tetkiklere 
müstenit cevaplar bulduğunu ihtiaas 
etmek ve onu izah etmek mümkün de. 
.ğildir: yalnız derhal intikal ettiği'lliz 
bir vaziyet vardır. O da şudur-: 

- Türk milleti Hatay meselesi Uze. 
rinde kendine kayıtsız ve p.rtaız emin 
olagelmekte bulunduğu bir adamm ağ· 
zından on üç senelik bir f uıla ile iki 
söz işitmiş bulunuyordu. 

On Uç sene evvelki söz şu idi: 
- Kırk asırlık TUrk vatanı hiç bir 

nevi esaret altında bırakılamaz. 
On Uç .-ıe 1e>nrald IÖZ de IJ\l idi: 
- Hatayı iatlkliline kavt11turmak 

benim namus ve eeref borcumdur; 
bun• muhakkak ifa etmeliyim. Yok. 
u TUrkfye ctimhuriyeti riyal!leti ma. 
kammda da duramam. 

ğimiı zaman, semt hakkında bize en ı 
iyi mah1mat verebilecek bee eski Feri. 
köylünün adres ve isimleri yazılıydı. 

KabYeye yakm olan Jmnu muntazam 
görtılUyor. Fakat arka taraflann• 
doğııı blru yUrtıyUp de, meydanın 
tam orta yerinden apaçık akan bir iL 
ğımla kartılqmca, 1&1mp kaldım. 

Aliye: 

ltitildiğine ve bilindiğine göre A. 
tatürk bu son sözlerini Türk milleti 
nıUnıeulllerinden ve münevverlerin· 
den mürekkep bir halk kütlesi icrnde 
ve Franıız cumhuriyetinin büyük E:l. 
çiıine hitaben söylemiş bulunuyordu. 

Mektubu okur okumaz, erteıi gün, 

derhal Feriköye gitmiye karar ver. 
dim \'e o sırada odadan içeri gı..-miı 

olan bizim Foto Aliye meseleyi aç. 

tını. 

Dikkat ı 
Mahallelerinizde prdüjünüz 

bütün eksiklikleri, bütün fiklyet· 
lerinizi, yapılm•NDJ iatedijiııiz 
teyleri, canmm llkan hi.diseleri 
her aaat, İlter mektupla, telefonla 
ve 11teneniz matbaamıza gelerek 
bize bilcliriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları 
maz ayağınıza kada: gel.i> !IÖJ 
lediklerinizi inceliyecek, şikayet · 
lerinize veya temennileriniu ga· 
7.c•e...,,;z tercüman olacakbr. 

- Aman, dedim. Şunun bir resmini 
al. Bu olur py defil!t ... 

Benim bu telqım karpımda ihti
yar kahveci güldü: 

- Buna ne ptıyorsunuz, bayım, dl. 
yerek ıwılan anlattı: 

"Bu daha bir teY değil, hele qajı. 
lan bir dolqalım da, lnanılmu terle. 
ri o aman göreceksiniz. .. Eskiden ıu 
llfmı bu meydanı bqtan bap. kate
derdi. Hattl hazan benim kahveyi 
butıft da oldu. Kaç kereler beledıye. 
ye ıiklyet ettik. Nihayet kendi dUkk'· 
nımdan 20 • 25 metre kadar uzağa ce
bimden para harcıyarak künk döşe. 
dim de, bu lağımı kahvemden ziraz u. 
zaklqtırabillrim. Şimdi benimle bera. 
ber, geliniz de t!İU, sokaklardan lAğım 
nuıl akar, uıl onu göetereyim . ., 

• HABERCi 
( Deoonı1 11 itloide) 

Atatürk bu sözlerinde ne dereceye 
kadar kat'i idi? Bizim bildiğimize gb
re böyle bir ıuali ula varid görmeyiz. 
ÇUnkU o, TUrk milleti, Büyük Önderi
nin mJ,llet için, vatan için ağ.Zindan 
çıltmıı olan her aöziln daha çok evvel. 
den b~Un lojik derece ve mertebele. 
rlnden ~irilmiş, tahakkulrn kabil go. 
rülmilf, en nihayet kendisi için vıc· 
dan ve namus sözü olarak formüle 
edilmie olduğunu binbir hadise ile ta. 
nımıo bir olgunluktadır. 

Şimdi ben kendi kendime 80~y0• 
rum. Halkın görüş \"e inanıı:ıı hakkın 
görUş ve inanışı mıdır. -

Evet. .. 
Htıkka Tarı.k'a h-l'r yıl iki ya.:ı ya.::

nı.ak im.kanmı temenni edelim. Bu te
menni Ti1rk milktinc her yıl iki bu. 
yük yeni 3eVİnç ı•c Türk devletine dün· 
1fa mikyMrnda iki büyük muoo./ftıkı. 
yet temenni etm.ek manaatM gelir. 

Kan Davud 
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Geçinme 1 em zammı 

Yazan: Naciye izzet 
!fer hakkı &bluı aadiyo'ye aittir. Kanl!ler kurtlıını; 
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Kocasının ı!lert cümleleri, birer bi

rer bütün hakı!lızlıklarile, bütün in· 
safeızlıklarile boıalmış gibi olan ka· 
fasından geçiyordu. Herbirisi ona 
aynı isyanr, aynı asabi titremeleri 
veriyordu. Lemi azametle şöyle yaz· 
mıştı: 

''Leminin arzusuna kar§ı geline· 
mez,, yinni yatındaki küçük karısı
n~ ağır darbeler indiren müthit cüm
le ... 

Yüreğini parçalayan bu eğilip bü
külmez iradeye karşı ne yapabilirdi 
ki~ 

Hiçbil' §ey. Yalnız ıztırap çek
mekten ha,ka .• 

Ve Necla müthi§ surette ıztırap 
çekiyordu. 

Emine pek anlamadığı fakat ne· 
ticelerini gördüğü fenalığa kartı 
içinde derin bir merhametle bir da· 
kika onu bırakmadı. Önünde diz 
çökmüıtü. Bir elini tutmuş keneli el
]eri arasında saklıyordu. 

Neda bu sadakati birdenbire fark 
etmedi. Fakat sonra bu mahçup okşa 
yt§ın farkına varır gibi oldu. Ktza 
doğru biraz eğilerek yavaş bir seıle 
sordu: 

- Onu nereye götürdüler. 
- Bilmiyorum... Yukarı doğru 

gittiler. 
- Beyefendi birşey söylemedi 

mi? 
- Belki anneme nereye gidece

ğini söylemiştir. Fakat her ikisi de 
benim size söyleyeceğimi iyi bildik
leri için bir şey söylemediler. Anne· 
me o kadar sorduğum halde söyle
medi ... 

Bir eük;:t oldu. 
Sonra Emine yavaş ve tatlı bir 

sesle yalvararak Neclayı hazırladı
ğı bir yatağa yetırmağa ' muvaffak 
olabilmişti. 

Y e§illik ve kır kokan serin çar
şaflar arasında ve genç kızın kayna
tarak ona getirdiği sükunet verici 
nebatlarla Necla biraz kendisine gel
di. Ve unutturan bir nevi dalğmlığa 
düştü. 

Y orğunluk ve uykusuzlukla inkı 
taa uğruyan gece nihayet geçti. Fa
kat z&va.lh küçük anneye biraz istira. 
hat etmek fırsatını verdi. 

Şafak söktüğü vakit Necla kara
rını vermi~ti: 

Gidecekti! 
.. Fakat Istanbula dönmek için 

Cleğil! Hayır 1 ..... 
Muhte§em ve hazin ev yüreğine 

dehşet veriyordu. 
Şimdi bu evin duvarları onun 

gözlerirıde bir hapishanenin duvar
~arr, bir mezar taşı gibi görünüyor
Clu. 

Henüz iyice doğmadan evvel Ö· 
len sefil saadetinin mezarı •.. 
. ..Hayır oraya gitmeyecekti... Fa 
bt nereye gideceğini bilmiyordu ... 
~eresi o~ursa olsun başını alıp çıkrp 
gıdecektı:,, 

Yatağından kalktr. 
.Kendisin} ... bir an bile bırakmıyan 

Emmeden kagıt kalem istedi. Alela
da bir kağıdın üzerine şu satırları 
yazdı: 

"Lem'i size tekrar söylüyorum: 
Muahazelenizini ve yazdrğrruz hak
sız sözleri kabul etmiyorum. lstan· 
bula artık gelmiyeceğim. Sizin ya· 
nınız~a ne saadet gördüm ki? Bahu
sus sıze ne saadet verebild" k" l 
A t k h · b. ım 1 

.. • r t ıç .ır Ümidim. kalmadı.. Su-
kutu h!\yetlım çok acı oldu. Artık bu
na dah.-ı fazla tahammüle kendimde 
kudret bulamıyorum Ben'ırn . . b. 

b
. . ıçın ır 

ne~e.... ır saadet olacak olan yalnız 
çocugum vardı. Ancak 0 sizin} 
ramızda bir bağ olabilecekti. On~:: 
limden almakla son rabıtayı da par
c;alamı~ oldunuz. Benim annelik 
haklarunı kabul etmiyorsunuz. Su 
halde ben de bir zevce olmağı kabul 
etmi,-mum. Anaha t!marladık .. ., 

Necla mektubu tekrar okudu. 
Bütün varlığı alt üst olmuştu. Kalbi 
parça parça oluyordu. Bu kararının 

kendisini çocuğundan ebediyen ayı
racağını biliyordu. Fakat Lem'inin 
yanında ya§amak dÜ§Üncesi bileşim 
di onu deh§ete dü§ürüyordu. 

Geçirdikleri son akşamı hatrrlı
yordu. Bu sarhoş adamın o zaman 
kendisini öldüreceğinden korkmuş· 
tu. 

.. Hayır her §ey bitmişti 1 Artık 
bu gibi sahnelere mukavemet ede
cek kudreti kalmamıştı. Lem ·i şimdi 
onu korkutuyor, ona dehşet saçı· 
yordu. Kendisini öyle yorgun, o de 
recelerde zayıf hissediyordu ki..,, 

Halbuki işin doğrusu onun daha 
küçücük tecrübesiz bir kız olmasıy
dı. içerisinde kendine karşı derin bir 
rikkat, nihayetsiz bir merhamet U· 

yandr. Ağlamağa başledı. 
Kesik hıçkırıklarla, ağır bir göz 

yaşı buhraniyle sarsıla sarsıla ağladı, 
ağladı ... 

Sonra kocasına yazdığı mektu· 
bu tekrar aldı. imzasının altına göz 
yaşlariyle ıslanan şu cümleleri ilave 
etti: 

Ah Lem'il Çok bedbahtım!.. 
Hayatımı ebediyete kadar sana tevdi 
etmiştim .. Se11 onu ne hale koydun? 
Daha yirmi yaşında bile yokum .. ,. 

. . . . . 
Necla gidiyordu ... Şimdi kati ka

rarını vermiş soğuk kanlılığını ta· 
kınmış artık ağlamıyordu. Derin bir 
ümitsizlik çirkin, mor bir daire ile 
çerçevelenen iri gözlerinde sanki ar• 
tık akıtacak ya§ kalmamıştı! . Ve 
bir noktaya dikilen bu gözler •.eri
sirıde peri§an eden feci bir hayalden 
başka bir şey görmüyordu. 

. O gidiyordu. Sahte ve gösteriş· 
ten başka lfü şey ifade ~tmtyen ou 
yaşayışı, acılık1ardan batka bir şey 
vermiyen bu yaldızlı hayatı bırakı· 
yordu. 

O hayat ki ancak gösterioi var
dı. Hakikatte manasızlıktan, sami
miyetsizlikten başka bir şey değildi .. 

Emine İstasyona kadar birlikte 
geleli. Bir hemıire itinasiyle onu 
trene yerleştirdi. Şu dakikada ağlı
yan genç kızdı. Zira Dikmenle kü
çük annesinin artık gelmiyeceğini 
bir sevkitabii ile hissediyordu. 

O zaman Necla, lüks ve zengin 
hayatım bırakarak bir hanımefendi 
olmak istemiyen, mustarip bir var
lıktan ba§ka bir şey olmıyan ve ha

yatın bütün acılarına, ıstıraplarına 
karşı yapayalnız kalan Necla bu 
safiyane dostluğun büyük kıymetini 
takdir etti. 

Tren kalkacağı sırada Emineye 
doğru eğildi. Ayni yaşta gibi olan bu 
iki çocuk karde~c;esine kucaklaşarak 
öpüştüler: 

- Emine, eğer oğlumu görürse 
niz artık onu öpemiyecek olan za
v~llr anneciği için bazı kereler öpü· 
nuz .. 

- Size yemin ederim hamme· 
fendi eğer onu görürsem sizi sev· 
mesini öğreteceğim .. 

- Teşekkür ederim Emine ..• 
Bunu unutmayınız ... 

- Asla unutmıyacağun hamın· 
efendi. 

Bir düdük sesi İ§itildi. 
Tren sarsıldı:' 
- Allaha ısmarladık Emine .. 
- Güle güle hanımefendi 1. •• 
Sapsarı, gözlerinde bir yaş ol

maksızm, fakat deli gibi boş gözler
le Necla gidiyordu.. Yapayalnız ... 
Çocuksuz .. Dünyada bir tek hamisi 
olan kocasından uzaktı .. Meçhuliye. 
te doğru gidiyordu ... 

Azgın fırtınaların yaraladığı za
vallı küçük kuşcağız hangi selamet 
limanına doğru gidiyorsun? Daha 
narin kuşcağız! acaba hangi ufuklar. 
c!a ço~ vakitsiz, çok erken yaralanmış 
kendme bir ilticagah aramağa gidi
yorsun? Bulacağın bu iltica,... ah aca· 
ba eeni koruyacak mı? Ka~atlarını 
büebüti.in kırmıyacak mı? Seni büs· 
bütün hurdaha§ etmiyecekmi? 

(Devamı var) 

şartları alan muallimler 
endeksleri Liste lstanbula bildirildi 

N eşi rd e 11 m e o edil dl ıııtanbuı ukokuı tığretnıenı('rınden 1ao şı 
Dahiliye Vekili Şükrü Kayanın bunda.n evvel Bal<anlık tarafından gönderilen \ 

meclis kürsüsünden bizde hayat pa· bir llıte lle birer kıdem terfi etml~lerdl. 
Kıdem zıı.mmt ıtlmaya hak kazanmıı, fo• 

halıhğı hakkında söylediği sözler ü· kat Bakanlık tarafından durumları tetkik 
zerine ticaret odasının nC§rettiği, edilmel<te olıın bazı öğretmenlerin de zamla· 
fakat tevzi etmediği endeksleri misal rı teablt edilerek tııte.nbul KUltUr dlrektörll!-
olarak göatermİ§tik. Öğrendiğimize fllne gönderllml"tır. 
aöre yazdıg'"'ımız yazı alakadar ma· Yenld~n zam alan öğretmenler ııunlardır : 
e1 hıtanbul okullarından: - İltanbul 11 !ncl 
kamlar nezdinde büyük bir tesir yap okuldan Hakkı. 14 Uncu okuldan L . Ertu~rul, 
mış, memleket hayat ve kazanç se- 14 llneU okuldan Nuri, 1:5 inci okuldan Seni· r 
viyesiyle mütevazin olmıyan esas- ha, 15 inci okuldan Hatice, 20 inci okuldan J 

lara dayanarak be§ nüfuslu bir aile- T. Fa.ruk, 2' Uncu okuldan DUrlye, 25 inci 
de orta halli yaıı.ayı• seviyesini 1 1 5 okuldan Hamit, 30 uncu okuldan :M:lta.t, :n 

~ ~ inci okuldıtn Fallrn, 36 ıncı okuldan Fahri. 
liraya kadar çıkaran bu endekslerin 36 mcı okuldan Hilcmet Hilmi 42 inci oku'· 
neşrine lüzum olmadığı odaya bildi- dan H . Muhiddin, 42 inci okuldan Fehnıı, 55 
rilmiştir. ine! okuldan Naciye, 55 inci okuldan Dün• 

Ticaret odasının bir de senede dar, 61 inci okuldan Hikmet Ereı, 63 Uncu 
d d f okuldan Nahldı-. 1 
ört e a neşrettiği toptan eşya fi. Beyoğlu Okullarından : - Beyoğlu 5 lncl 

yat endeksi vardır. Toptan eşyanın okuldan Ayı;e. o uncu okuldan Naciye, ıo un 
aylık fiyat temevvüçlerini gösteren cu okuldan Sabri, ıı ırıcl okuldan Se~·lde, 
bu endeks çok faydalı olmakta ve ı~ Uncu okuldan Ali Rıza. Yirminci Okuldan 
piyasanın toptan eşya fiyat hareket· Enise, 24 Uncu okuldan F . Müzeyyen, 29 un-

1 
· cu okuldan tsmall, 31 inci okuldan Hakkı, 

erim sarih olarak gostermektedir. 37 inci okuldan H. Fenm1, 37 inci okuldan 
Ticaret odası bunun daha faydalı o· F. Bf'hlye, 3A ıncı okuldan Ali Rıza, 38 inci 
labilmesi için bazı değişiklikler yap- olrnldan F. Mustafa. 39 uncu okuldan Sıdıka, 
mak üzere iktısat vekaletine teklifte NUZhat, 49 uncu oımıdan Refii, 4-5 lncı oku'· 
bulunmuıtur. dan Raika, 48 inci okuldan 'fUrMn, 17 in• 

Ford fabrikası
nın hesapları 

Tetkl~ ednRecek 
Kaçakçılık davası 

yeni bir safhaya girdi 
Giimriikler vekaleti teftiş heyeti 

F ord motör fabrikasının kuruluşun· 
dan bugüne kadar olan hesaplarını 
tetkika başlamış, defterlerine vazi
yet etmi§tİr. 

Bundan üç sene evvel gümrük 
idaresi müfetti§leri F ord motör kum 
panyasının latanbul fabrikasından 
yedi ltamyonun gUMrUK resmi usulu 
dairesinde verilmeden ,ehre çıkarıl
dığım teabit etmiş ve F ord fabrikası 
erkanı mahkemeye verilmişlerdi. O 
zamandanberi kaçakçılıkla suçlu ola. 
rak F ord erkanının ve bazı gümrük 
muayene memurlarının duru§maları 
devam dmektedir. 

Evvela sekiz numaralı, tonra da 
dokuz numaralı ihtisas mahkemele· 
ri şimdi de kaçakçılık davalarına 
bakan asliye ceza mahkemesi tara· 
fından görülen bu davanın ilk kısım~ 
larında F ord kumpanyasının bütün 
hesaplarmm tetkiki için Lir ehli vu
kuf kurulmu§, ehli vukuf bir sene ka 

iÇERiDE: 
11- Mls&!lrlınlz Erdün Emir! Alt<ııı AbduJ. 

lah önUmUzdcki salı gUnü Hayfa yoluyla 
memlelmtıerhıe hareket edecektir. EOllr Ab
dullah bugUnlcrde şehrimizin tema~aya şa. 

yan yerlerini gezeceklerdir. 
~ El~l<trtk, Havaga.zl, benzin, petrol ve 

bunlardan tnUttak maddelerden alınan vergi 
ve reıılmlcrl yarr yarıya indiren kanun 10.yi 
hası Meclise verilmiştir. BugUnlerde ruzna· 
meye aımacaktır. 
~ Denlzyollan, Akay ve emsali deniz mu 

esselerlnde çalışan memurlardan tekaUtıUğü 
nU ikmal edenler yeni ka.nunle. ladesı llzımge 
len yüzde b<'9 tE'kaUtlUk al.datmı eJAn alama 
dıklarmdan a!A.kadar mal<amlt.ra mürıır,.te 

lcrar vermişlerdir. 
:r. Eminönü ve Beyoğlu kazalarında ı a• 

ğustostan itibaren eşekle nakliyat menedile 
cektır. 

:t- Sırt bamallıfının afustos birden iUba.ren 
kaldırılması için tedbirler ııımmaktadır. 

:t- Bir aydanberl mem'el<elimizde bulunan 
Hindlstanın eikl Bombay valisi dUn Burı:a• 
dan dönmUJ ve Romartyaya. gitmiştir. 

~J.ctonya ile aramızda yeniden yapılaca!< 
ticaret anlaşması için bu ayın onunda Rlga. 
dan bir heyet gelecektir. 

• Ecyoflu Ermenl killgeleri mUteveııt he• 
yetinin ıııo lira maaş &lan memurların maaş 
larmı ~O lira. gibi göstererek vergi kaçakçılı 
~ yaptığı sabit olmuş ve !!700 lira para ecza 
ııma ı-ıırptırılmıttır. 

:1o Belediye Mulak yolu üzerinde eeyrisefer 
nrıltl11.larını ınUmkün olduj"u kadar çoğıı.ltm·ı 
ğa karar vermlıtir. 

:1o Ti~ııret odası memurları arasında hazı 

de:ışll<llkler yapılmrttır. 

Habeş imparatoruna 
logilterede 

JrHsterilen hürmet 
Londra, 5 (A, A.) - önümüzd~ki 

perşembe günü, Ncgüs, (Habeş lmpa. 
ratoru) minyatür halinde bir parlL 
mento demek olan Cambirdge Unl • 
versitesi meclisinin riyaset divanı in. 
tihabatı aolayısiyle üniversitenin mi
safiri olacaktır. Cambridge cemiyeti. 
nin daimt azası olan NcgUs bu toplan
tıda fransızca bır nutuk söyliyecek, 
bunu müt~akip de Noel Baker'le Titü. 
lesco arasında kollektif emniyet mev. 
zuu etrafında İngilizce bir münakaşa 
ccrevan c.-deccktir. 

dar tetkikat yapmış, fal:at sonra eh· 
li vukufu teşkil cc!en zev'.'.\ttan bazı· 
hmnm h<:> 're gitmesi üzerine bu iş 
c.ık;m k:ılm1ştı. Mahkeme C.e bilah~· 
re bundan feragatle e:Jas davaya gel
miştir. 

Simdi Gi.imrü!der vekaleti F ord 
mot~r kumpanyasının lstanbul fahri 
kasının kuruluşundan bugüne kadar 
olan bütün hes:ıplarını ve muamela
tını tctkilrn karar ver~nis ve ilk rlefa 
Ford fabrika ında tetkikat yapan 
müfottiş Zckl bu işe nıcrnur edilmiş. 
tir. 

Zeki i~e başlamıştrr. 

i~lml! b!r1 lle iki tanınmı~ J<a.dın yakalanınıı 
tır. 

• M:Uddeiumumlllğe kocll.9ını şikAyet ed~n 
Sabriye isimli bir kadının adreainl ı;akla.yg. 
rak Z8bıtadan kal"trğı ve ma.Jıkiımiyetı Oldu 

1 ğu anla~ılrrıış Ss.b~iye kendi ayağllc yakalan 
mı§tır. 

~ İktlııat vekAletlnin huırla.dığı i8kelo 
ve rıhtım Ucretlerl tarifesi dünden !Ubaren 
tatbll{a. başlanmı,tır. 

·":. Belediye reis muavini Nurlnin Rlıe va 
llliğlne tayin! mukarrerdir. 

"' Ho.llq ~·apuriarı Belediyeye kAr geUrnıo 
ğe başlamı§tır. 

:t- Floryada bir vapur lsl•elcsi yapıltna3x 
için tetkikler yapılmaktadır. 

V .. kıı Sa~h vı;olo lkır.dı Aııol>l 'ıals ı lmSAJ.. 

o•o 
fru-..;>" 

c;~ 2,JO 12,12 16,12 19,39 21,36 
tu ~ ı 

• 1t 

GEÇEN A~SE 11nonN NE Ol.O() T 

el olmltlan Rlfat, 11 lncl okuldan Didar. 
Üsküdar Okullarından: - ÜskUda.r s ııırl 

okuldan Zeliha, 48 inci okuldan Nlmd, 36 
ıncz olrnldan Mediha, 4S lncl okuldan Metil' 
ha Ziya. 
Dlğor IO:az& Okullarından - Unıranl)'f 

ltöyUnden l{lzım, Iladımköyündtın Fatrrt~ 

Çat.alca merkez okulundan Mehmet Hı.ındl 
KarllcaköyUnden Oıman, Sazlı boatandan /.' 
li Milat, Kumburgaz köyünden Zeynep Salt. 
Maltepe ikinci okuldan Sait.. Maltepe lklncl 
okuldan Cemile, rendik l !nci okuludan Rt' 
flka, Şileden Nurıye, Ort.aJUly okulundaO 
Abdülmümin, Yalovıı. Hacı Mehmet köyUndeD 
Seyfettin, Yalova TatköprUden Seyfeddıll• 

Yıı.lova Uuzunburun köyünden Suat. 

Japonya ile 
yeni ticaret 
muahedesi 

Esasları blldlrlllyor 
Ankara :> (A.A.J - Bize verilen nıalunll\ll 

ta. göre, 22 mayıs 9~7 tarihinde Ankarada 
lm.ıa edilmiş olan Türk - Japon tıcartt 

ırıultavelesl ıın.u11ı tarlhl.11d•n iUbArtn bir •e 

ne tnUddetı~ merlyet mevlülMtı kalacaktır. 
Bu m;Jddetin bltmuinden dört ty evvel feııhl 
ihbar edilmediği takdirde anlıı.jnta aYtıl mUd 
detlcr için l'!nd!li/tinden uzatılacaktır. 

Bu anlllfma nıal taka111 esalıma thUıtenld
dlr ve takaslar ııif kıymetler U:ıerlnden yApı• 

lacaktır. Japonya ıılf 100 kıymetinde Türkl• 
yo menşeli mal ihracınB mukabil Japonya 
dan ıı!f O:S kıymeUnde nıaı ithal MilecelWr .. 
Mutebakl t'I dı aerbeııt ıUlvi& ola.tak Türkıy• 

cumhuriyet. Merkez bank.un emi"ln~ verilectk 
Ur. Tllrldyc menDeli mallar Japonyaya me7:• 

kQr memlekette halen mer'i ahk!ma ttvrı
kan ıthıı.I olunacaktır. 

Anıa,maya bağlı iki 11.ııte vardır. Birinci 
liste, TUrklyeye serbest ııokulacak Japon mfll 

tarını, ikinci liste Japonya.ya. verilen kontcn 
janıarx lhtlvl\ etmektedir. 

Bundan bafk& Jarıon anillerl umumi ltliA• 
IAt rejinılmlz htikUmlerinden de lııtılAde ed9 
cekUr. 

·z.uanç .t.ersôoei1 z " 

Ankara, 5 (A.A.) - Maliçteki 
Valde kızağının Milli Müdafaaya 
devri dolayısiyle sivil tersan~nin 1~
tinycde kurulacağına dair haberler 
doğru değildir. 

SalAhiyettar makamdan aldığı
mız malumata göre, tersanenin Ha· 
!içte kurulması mukarrerdir. 

DEVREN SATILIK LOKANTA 
Ankara caddesinde 84 Nö. lu 

lokanta devren satılıktır. isteklilerin 
Ankara caddesi Sucu sokakta 4 nu· 
m~rah Kafkas lokantasında Bay 
Kırkora mUracaat1eri. 

~ Ba'ıkesirin Yakup koyünde, bir kadın 
üç çocuk birden doğurmuştur. 

:f. 32 suçlusu olan meşhur Takas ııullstlma 
il davaıırna bakılırken o v&Jtte alt Takas 
doft.~rlerinl kayboldu#U veya imha edlldifl 
görUlmU§tUr. Tahkikat& dava.ıtl olunmakta.~ 

dır. 

:f. r>ün menılekeUrnizde bakterlyolojlnln 
tatbik ve teıılslnln M lııci )'ildtlftüm.U idi. tJu 
ve&ile ile lttibba. odaaınd& meraaım :ı·apıhnıe 
tır. 

:f. Denlzyo'ları mUdürü Sadettin yenl vapur 
!arı :;örmek Uzere Almanya.ya gldecel<tir. 

DIŞARIDA: 

:t. Fransız parllmont0tıu 26:5 reye kar~ı 
267 reyle bah§i,ıerin kaldırıhnaımu kabul 
etmiştir. 

tto Memleketinden tıkarılmıı olan e!kl Al 
ma.n başveklll ErUning Amerikan Harvard 
Un!Ycraıteslnc1e bir proteıörlUğe tayin odilmi§ 
tir. 

'lo Alman ga.ıeteleıi rnUttehlden cenubi 
Afrika hUkCımetlne hUcurn '\ıe ınand&ter dev 
let ta3hhUt.ıerlni yerlrıe ıetirmemekle tthanı 
etmektedirlr. 
~ Şimal kutbundaki Sovyot heyetinden ge 

len mal'Umatte.n hararetin ıxfırın &ltmda 3 
derece olduğu ve buz?arm blrlblrinden ayrıJ 
ınağa bafladığı anlaşılmaktadır. 
* Sabık tnıııız kra\lle zevcesi A vuııturya 

dald fatolarına vaml olmuflardrr. Sabık kral 
la refikllllınıı. 2:i000 tebrilt mektubu getm•.tır. 

:f. Altın arzı bir rekor kırm~tır. Biranda 
dünya plyıuıaaına 4,2 milyon a'tm arudllmlt 
tir. 
~ Amerikada grevler de,·am etmektedir. 

Yenld"n 1~.500 i§ÇI ırtv yapmı;;;tır. 
~ Bcyoğ'und:ı Rakıııığacında blr apartı• 

manda eroin satıldığı öğrcnllmi~ ve lsmall 
Japonya ile Çin arasında harp 

ha.beri vetilmel<tcdlr. 
lJa~laclığı :t- Alman harbiye nazın Naııoliye gltmıa 

ve ltalyan veliahdiııt ziyaret etmi§Ur. 
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ımzasız 
mektuplar 

. k' zamanlan hatırladı. 
Şevket bugün gene bir imzasız mek. ) 

tup almııtı. "Beyim karınız ıizi alda • 

tıyor. Eğer gözünüzle görmek istiyor -
sanız, bugün saat 9 da sinemaya gidi • 

Yorum diye evden çıktığı zaman takip 
ediniz. - Sizi seven bir d<>st,, 

Birdenbıre ~ ı . 
. 'ut bir ni .. anlı dcvrcsı 

Macide ıle ne mea ı 
• • 1 d' Bütün o tatlı anlar Şev-

gcçırmıt er ı. . . 
. .. .. "n önünden bir sınema şı • 

ketın gozunu 
ridi ibi akıp gidiyordu. . 

A~adan 20 dakika gcçtı. Ne gelen 

Buna benzer birkaç mektup daha al. 
nuıtı. İlk zamanlar Macidenin böyle bir 

d 
'

iden!. On dakika daha geç-
var ı, ne . yavaı c 

ti, artık sabredemedı, yavaı . . • 

ıey yapacağını ummuyordu. "Bir düJ
rnan daha! .. deyip geçiyordu. Fakat bu 

artık kaçıncı mektup olmuştu?. Bu 
manasız yazılar Şevketin rahatını, hu • 

zurunu kaçırdığı için eve geldiği zaman 
Macidenin her halinde bir gayritabiilik 

ıczmeğe baıladı, uğraştı; fakat gene; 
kadında hiç öyle bir hal yoktu. Karısına 

dü1man otmuıtu. Kaç senelik karısının 
bu kadar sahte oluıuna ıaııyordu. 

Artık bu akpm bu işi halledecekti. 
Daireden bcı buçukta telatla çıktı. Yol 
da ciderken ••muhakkak Macide gene 

evde yoktur!,, diyordu. Fakat karısı 

onu gayet güler yüzle karııladı. Arka • 
ıına yeni yaptırdığı pijamasını giymit-

ti. Karıılıklı oturdular. Yemekten ev -

vel bir parti bezik yaptılar. Şevket iğne 
üstünde gibiydi. Macide sokağa çıkmak 
için tiala bir hazırlık yapmıyordu. 

Yemekelerini yediler. Kahvelerini 
içerlerken Şevket artık dayanamadı: 

- Kuzum Macide bu akpm hiçbir 

. d ·ru ı'lertedi. Acaba Macıdeyı 
vıne og 
ne halde bulacaktı?.. . . 

k d n '
iyinmiı olduğu ıçın ne 

Genç a ı k 
b tlcaktı? Anahtarla apıyı 

mazeret u 
E . di Hiçbir yerde ııık yok • 

açtı. vl e ''':.. ~cidenin odasında lamba 
tu. Ya ruz ıu 

yanıyordu. 
Hayret! Macide ıczlonga uzanmıı 

kitap okuyor ... 
-A .. Ne çabuk döndün? . 
Biraz baJlıD ı&rıyordu da. gen gel. 

dim. Sen bir yere çıkmıyacak ~11n ~ 
_Bu saatten sonra nereye gıdey!m? 
"Galiba son dakikada buluımaktan 

.
1 

diye dütilP de soyundu. Bu 
vazgeçtı er .. 

k' hali bir tür)J anlayamamıştı. 
akp~ 1

bah neı'e ile kalktı. Kahvaltı 
Ertesı il 

.. 1 Uzel konuıtular, karısının al-
da guze ı . . . ,... 

.. .. ve yazıhancsınegıttı. masanın 
nını optu 
üstünde ıncktuplar ıduruyordu. Gene 

imzasız bir mektup: 
"Karınız bugün saat 6,5 ta ( ..... ) 

. nın ıocaJarının birinde buluna. 
ıınenıaaı . 

S. ·ın daha fazlı mütkill mevkı
cak - ız 

yere ıözün yok mu? Sokağa filan çık • de kalmanızı istemeyen bir dost.,, 

mıyacak mısın? Bütı:in günü aııpla ~e~ti. ı:rtık b.u. 
- Yooo ı Gö11:.iyoraun ki ev kıyafetin· ün muhakkak gözlerı ıle corecektı ... 

g · • F k k' deyim. Altı buçukta sinemayı gıttJ. a at ım 
Şevket "gene bir kurnazlık! .. diye dil. l ıeler yok .. Eve döndü; Macidcyı ıe • 

tilndll.. ne uzanmıı okuyor, buldu. 
- Öyle ise ben klübc kadar gidece • _ Evde misin, cicim? 

iim. Arkadaılara ıöz verdim, sen evde _ Evet bugün provaya gidecektim, 

misin? fakat terzi eve ıeldi, ben de artık çık. 
v........ !'t.1 .. -.,·~r•a, ... 

"Btni evden savıp iJrtrrta daha evvel 
Jravuımak için ne sotukkanh hareket 
ediyor ı.,, diye dütilnilp köte başında 
durdu. Macidenin timdi kürlrane sa • 
nlmıı çıkacağına o kadar emindi~ 

Almanca dersleri 
HABER'in lisan derslemii tert :ı 

eden heyetten bir muallim husuai al. 
manca erslerl vermektedir. Bilhusa 
ikmal imtihanlarına pek kısa zaman. 
da yetiatirir. Şerait ehvendir. Ha.U!"t 
de "Alm&nca hocası" rümuzuna mek· 
tupla müracaat. 

HABER 
AK•AM ~O•TA•I 

'ıOARE EVi 

ıstanbul ı Ankara Caddesi 
" P•ta kutusa ~ latuHl 214 
Telgraf edresı: l•tenDul HABER 

vazı ısıerı teıotonü : 2U7Z 
' idare ve ııan .':' : 2'1.7.f 

, ABONE ŞARTLARI r11,,;,. c~,,_,, 

sene ilk 
• ayhk 
:1 aylık 
' avıık 

t.00 Kr 2700 Kr. 
7>0/ .. t450 
.oo .. eoo •• 
,50~.. 300 •• 

Sa/u6i w N•ırıf•I Mütliirii: 

Hasan Rasim Us 
Bosıttlıl• t•' (YAKIT) 111016.a•ı 

madım. 

• • • 
Bu mektup hiklyesi birkaç defa te • 

kcrrür etti. Şevket mektup alıyor, Mı • 

cideyi her defasında evde yahut kay • 

nanasında buluyordu ... Karısının masu

miyetine bir defa daha kanaat ıetirdi. 
Bir gün dayanamadı vaziyeti Macide • 
ye anlattı. özilr diledi. Kusurunu af 
ettirmek için tabii bir hediye aldı. 

Macide ıoiukkanlılıklı: 
_ Kantanna itimat etmiyen kocalı • 

nnr senin gibi böyle eziyet çekmesine 

çok memnun oldum. Karının bir defa 
daha kıyınetini anla.. Hem bu akfllll 

bileziiimİ gÖltermek için Aliye Hanım

lara cidecetim. 
_ Peki canım nasıl istersen .• 

şevketin neıesine payan yoktu. 

Macide ıimdi bir ycnç ıporcu deli • 

kanlı ile batbafl idi. Genç kadın ken • 

dinden geçmiı. delikanlının puılarına 

zevkle bakıyordu: 
_ Güzelim bir daha ne zaman bulu. 

pcağız?. Artık ıenin hasretine dayana· 

mıyoruın. Bu kadar seyrek olur mu? 
_Artık tehlike geçti. ıckerim ! Yarın 

sana tekrar gelirim. ilk imusız ıelen 

mektuplardan da doğrusu çok kork • 
tum, amma sonra bulduğum çare ile 

şevketinn itimadını kazandım. 
• • 

Tonton 
amca 
Nışancı 

\ 
Yazan : Niyazı Anmet 

~ 7 _s !!. '!... e _f!.!J !! z.ı Jnı Jl. Üf! 

Floransalllar, lstanköy'ü 
muhasara ederek 

bombardıman ettiler 
HOkt\mete karşı geltın pa11asın dttrlsl 

yDzOlert-k saman doldurulduktan 
sonra her iş yoluna Mlrdl 

118 sene evvel bugün 
--- awwwı - - ---------------1 lk liadın baloncu dilşeı ek parçalandı-

Filoransalılar Türk deniz kuv- toplayıp nasihatler veriniz. Birkaç 
vetlerini müthiş bir tarassuda tabi t:tüne kadar bütün kuvvetlerimiz ~c
tutmutlardı. Balyöz Venonce ku· !ecek ve her yer zaptedilecek. On· 
mandasındaki filoya fU emri vermiş dan sonra istediğiniz gibi rahat ra
ti: hat yaııyacaksınız. Vergiler aize 

- Nerede Türk kadırgası görür verilecek .. 
seniz aaldınnız. 

Amiral ayrıca kumandanlara 
ıöyle demitti: 

-Avlıyacağınız gemiler mu· 
hakkak altın dolu bulunacaktır. iki 
sene evvel T aıoz sularında avlanan 
Türk gemilerinden yedi yüz esir ve 
iki milyon duka almmıt tı. 

V enonce Malta kadırgalanna 
kumanda cc:liyordu. Napoli kadırga 
ları kumandanı Marki dö Sent · Kro
va ile birletince: 

_ Bu fırsattan istifade cc:lerek 
latanköyü tahrip cc:lelim .. dediler. 

1610 yılı 6 haziran günü, 237 
sene evvel bugün lstanköye yakla· 
ıan düıman donanması, o gün tid
detli bir bombardunanla ıehri tahri
be bqlacldar. Ada, atılan toplarla 
yer yer tutuıuyor, halk korku ve deh 
tetle kaçqıyordu. 

9onanma kumandanlannm mak 
udı yalnız ıehri tahrip etmek değil
di. Adayı tamamiyle zaptetmek 
niyet ve arzu,undaydılar. Fakat bu· 
na muvaffak olamadılar. Türk asker 
leri ayni •4etlc do~m&Y,f. p)UK&• 
'bele edince ümitleri kırıldı, hatta 
korkarak arzulanndan vazgeçmek 
mecburiyetinde kaldılar. 

iki kumandan muhakkak suret
te muvaffak olmak azmindeydiler. 

- Ne yapalnn) 
- Ele geçirilecek bir kadırga 

anyalım ... 
- Fakat son baskınlardan sonra 

buna imkan yoktur. Belki kuvvetli 
bir Türk donanması ile karşılaşırız. 

- O halde dönelim .. 
- Buda olmaz .. Hiç bir teY ya· 

pamadan dönmek çok ayıp olacak .. 
- En iyi çaresi Arnavutluk sa· 

hillerine çıkalım .. 
Bunu Venonce söylüyordu. Da· 

ha ziyade izah etti : 
- Oradan gelirken birçok hıris

tiyan Arnavutlarla görüttüm. Bize 
her suretle yardımda bulunacakları
nı vaadettiler. Donanmamızı görür 
lerse hepai ayaklanacaklar.. Onlar· 
dan göreceğimiz yardımla bütün 
Arnavutluk sahillerini zaptedebi
liriz. 

Bu ıözler, menfaat peşinde ko
pn papasları harekete getirdi. Hı
ristiyan ahaliye gece gündüz propa· 
ganda yapıyor: 

- Donanma gelir gelmez Türk
lere hücum edeceğiz. intikam gü
nü yakla§tı .. diyorl(\rdı. 

Fakat hükumet bu içten içe bü
yümek İstidadında bulunan ta§kın
lıkları pek çabuk sezdi. Bir papaı e· 
vinde taraftarlarını toplıyarak onları 
tahrike uğraıırken yakalandı. 

Papas: 

- Evet, sizi istemiyoruz. ~hri 
dü,mana teslim edeceğiz. Hepinizi 
öldüreceğiz.. diye bağırıyor, yanın• 
da bulunanlara: 

- Ne duruyorsunuz} Y ann 
donanma gelecek .. Hepimizin inti· 
kamını alacak .. Biz vazifemizi ,im
diden yapalım. Bize kar§ı gelenleri 
öldürelim ... 

Papas fazla söyletilmeden yaka· 
landı. Halka karıı ~lp).~fi i~tiyen· 
lerin de cezalan verildi. fakat do
nanmanın intikam alacağına ina· 
nanlar nerede bir Türk kadını gör
seler parçalamak, öldürmek için ça· 
balıyorlardı. Bunun sureti katiycde 
önüne geçmek icap ediyordu. 

Venedik tarihleri bunu §Öyle an 
latırlar: 

··Hükumet düşmanların tahrik
lerini haber alınca papasın diri diri 
derisini yüzerek içine saman doldu· 
rup lstanbula gönderdiler. İspanyol· 
larla gizli münasebette bulunan aha· 
liden de birkaçı idam edilerek ba§ları 
lstanbula gönderildi.,, 

işte bu tedbirler, büyük muvaf· 
fakıyet kazanmak sevdasında olan 
donanmanın ümidini tamamiyle su· 
ya dü§ürdü. Bu esnada bir milyon 
iki yüz bin altınla lstanbula gelmek· 
te olan Öküz Mehmet paşa da Mı· 
sır donanmasiyle rahat rahat lstan
bulu boyladı. 

Arnavutluk sahillerinde alınan 

Bu dünıünce çok parlaktı. iyi 
-------------- - netice almak da kolayca mümkün K 1 Z 1 1 olabilirdi. yalnız, gidilecek yere da-

tedbirler ve dütman donanmasının 

sukutu hayale uğraması Mısır do· 
nanmasının serbestce yoluna devam 
etmesini temin etmişti. Oküz Meh
met pa§a bu hizmetinden dolayı kap 
tan paşalığa yükseldikten başka liç 
ya§ındaki padiphın kızına da nam· 
zet oldu. 

ha önce gizli bir haberci göndererek 

S a c a y a k tahrikleri yaydumak Jazımdı. Bu SU· 
retle zaptetmek emeksiz olacaktı. 

Çellk yüre{lln Dütman casusu Arnavutluk sa-
maceralar~ hillerini dolqırken papasları bulup 

müjdeler veriyordu: 
- 52 - - Din kardeşlerimizi bir araya (D6VOmı 11 incide) 



e==6==~=~=:=:::;==:;:::===::~~=~=======~H~A;;;B~E;;;R~_;-~:.ı\~k~·ş~am~p:o:_staa:;·-.---~============ ~ HAZİRAN - 1937 

Kazaları hafif geçiştirmek için Hatay Dünkü bayram Otomobillerde Türkiyeye 
kırılmaz cam nasıl iltihak 

edecek? Maslak yolunda sekiz kişinin yaralan 1 

masile neticelenen otobüs kazasını ya- ı 
zarken otobüslerle takside i§liyen oto
mobil camlannın kmlmaz cinsten ol
ması lüzumunu ileri sürmü§tük. Bu ya
zı şoförler arasında alcika ile karşılan
mıştır. Şoförler diyorlar ki: 

"Otobüs karöserileri burada yapıl· 

makta ve camları da burada takılmak
tadır. Ancak bu camlar duble ıdeğildir, 
ince ve adi pencere camlarıdır. Herhan
gi bir sademe vukuunda bu camlar kırıl 
makta ve yolcular yaralanmaktadır. 
Tripleks cam mecburiyeti on sekiz kişi 
yi taşıyan ve binlerce lira kıymetinde o
lan otobüsler hakkında konmalıdır. 

Otomobillere gelince: Taksiye yeni 
çıkan arabaların camları esasen tripleks 
tir. Eski arabaların çoğunun kıymeti i
se 200-500 lira arasındaaır. Ve bunların 
camlan da otobüs camları gibi pencere 
camı değil, duble camdır, yani kolay 
kolay kmlmaz. Tripleks camlar da üç 
nevidir. Bunlardan fiyatı ucuz olanlar 
sararmakta, çatlamaktadır. Bir taksinin 
camlannı tripleks camla değiştirmek 
200 lira masrafla kabildir. Değeri zaten 
iki yüz lirayı geçmiyen ve bir iki sene 
sonra taksUien çıkacak olan bir araba 
için iki yüz lira masrafa hem yazıktır, 
hem de hiçbir şoför bu masrafı ödeye
cek takatte değildir. Ayda yedi buçuk 
lira plaka parasını veremiyen mal sahi
bi bir goför iki yüz lirayı nereden bulur 
öa verir? 

Camların tripleks olmasını, direksi
yon bt.şında bulunan - mal sahibi ol· 
sun veya olmasın - her §Oför candan 

ister. Çünkü bir kaza vukunıda kırılan 
camlar tabiatile §Oförü de yaralar. An
cak herhangi bir ihtikara meydan ver· 
memek, ve muayyen bir mühlet vermek, 
hatta tripleks camlar belediyenin tavas· 
sutile gümrüksüz olarak memlekete it
hal edilmek ıartile otomobil camlarının 
tripleks olması temenni edilebilir. 

Bununla beraber gündengüne piyasa
dan çekilmekte olan eski arabalar için 
böyle bir mecburiyet konması harice 
yeniden milli sermayenin çıkması de
mektir. 

Tripleks cam meselesi mevzuu baha 
olurken biz şoförler otomobillerde §O
förler mü§terilcrin arasını ayıran cam· 
tarın lda bir faydası olmadığını söylü
yoruz. 

Otomobillerin ortasını böyle camla 
ayırmak, mÜ§terilerin ne konuştuklarını 
şoförün işitmemesini temin maksadile 
yapılmıştı. Bu camlar halen yarı açık 

durmaktadır. Çünkü hususi otomobiller 
de olduğu gibi şoförle müşterilerin gö
rüşmesini temin edecek vasıta hiç bir 
takside yoktur. Müşteri nereye gitmek 
istediğini söyliyebilmek ve !oförde işite 
bilmek için camların yarı açık durması 
zarureti vardrı. 

Yolda giderken otomobilin kapısı 

açılırsa şoför arabayı durdurmakta, ye
re inip kapıyı kapamaktadır. Çünkü i· 
çerdeki cam, ıoförün elini içerden uza
tıp kapamasına engel olmaktadır. Daha 
mühimmi bir kaza halinde bu camlar 
çok tehlikeli oluyorlar. 

Otomobilin içini daraltan bu orta 
camların kaldırılmasını istiyoruz ... 

Almanyanın sinirleri 
hala yallşmadı mı ? 
Ademimüdahalenin yeniden 

işlemesi gayri muayyen 
bir zaman sonra ! 

Bertin, 5 (A. A.) - Alman siyasi 
mahafili, İngiliz tekliflerini kat'iyyen 
müsait bir surette karşılamamışlar
dır. Bu mahafil, bu teklifleri, (yarım 
tedbirler) olarak telakki etmektedir. 
Teklif edilen garantiler, sarih surette 
gayri kafi görülmektedir. Siyasi ma. 
hafilin tebarüz ettirdiğine göre, bu 
vaziyette Almanya, meşnı müdafaa 
hakkı noktai na.zarından sebat edecek. 
tir. Bu noktai nazarı daha ziyade te. 
barüz ettirmek için Alman amirallık 
Ciairesi, İspanya sularındaki Alman do 
nonmasını, kontrol için orada bulunan 
gemilerin sayısının iki misline çıkar. 
mıgtır. 

Doyçland yaralılarından birkaçının 
daha ölümünden bahseden Alman ga. 
zetelerinin lisanı ise, bugünkü güçlUk
lerin yakmda halli arzusund9.I'. ilham 
almıga benzememektedir. 

Deniz kuvvetleri için emniyet mm
takalan vücuda getirilmesinin müm. 
kün olduğu kabul edilmekteyse de iki 
taraftan istenecek garantiler, bazı 
prensip gUçlUkleri meydana çıkarmak 
tadır. Bertin mahafili bu hususta di· 
yor ki: 

"Frankonun sözüne inanan Alınan. 
yadan Valansiyamn sözüne de itimat 
etmesi istenebilir mi? Bu bir nevi dip. 
lomatik tanıma demek olmaz mı?,, 

Siyasi mahafil, deniz kuvvetleri ku. 
mandanlannın aralannda istişareler • 
de bulunması hakkındaki Uçüncil tekli 
fin tamamiyle gayrimümkün olduğunu 
beyan ~tmektedir. Bu mahafil, hatta, 
bu tedbıri, Almanyanm hareket ser
bestisi aleyhinde bir nevi tehdid ve 
meşru müdafaa hakkı bahsinde bir ne. 
vi engel gibi telakki etmeye kadar bi· 
le varmaktadır. Diplomatik mahafil 

' bu vaziyette ademi müdahalenin yeni. 
den işlemesini mümkün kılabilmek i. 
çin daha nekadar zaman beklemek 18.. 
zırr1 :leceğini endiıe ile BOru§turmak· 

tadır. . 
Alman sefiri Berline gittı 
Londra, 5 { A. A.) - 'Bugün öğleden 

sonra Alman sefiri Ribbentrop, tayya
re ile Berline hareket etmi§tir. Sefir, 
birkaç gün Berlinde kalarak son hadi. 

seler dolayısiY.le lspanY.W. hasıl olan 

vaz.iyet hakkında hükllınetten talimat 
alacaktır. lspanyanm kontrolü siste
mine dahil gemilerin himayesi için İn
giltere tarafından yapılan tekliflere ve 
rilen Alman cevabı, 1ngilterenin Ber· 
lin sefiri vasıtasile telgrafla Londraya 
bildirilmi§tir. Cevab, şimdi tetkik e

dilmektedir. 
Bilbaoda vaziyet 

Bilbao, 6 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: 
Asi kıt'aları, Bask milislerinin kuv_ 

vetle tahkim etmiş oldukları Mont Lc
monayı istila için beyhude teşebbüsler 
de bulunmuşlardır. 

Oviedo cephesinde !siler boş yere 
San Claudio mevziine hücum etmiş. 
ler ve birçok saatler süren bir muha. 
rebeden sonra ricate mecbur olmuşlar 

dır. 

Madrit cephesinde 
:Madrid, 6 (A. A.) - Guadalajara 

cephesindeki hükumet kuvvetlerinin 
kumandanı Perca, milislerin bu cephe. 
de mevzilerini iyice ıslah etmiş o1duk 
larını beyan etmiştir. Milisler, cv•·~Ia 
sekiz kasaba işgal etmişler, sonra da 
Esplegares ınevkiile diğer bazı mev •. 
zileri ellerine geçirmişlerdir. 

Bu mevziler şimdi tahkim edilmiş· 
tir. 

Milislı'.'r yeniden taarruza geçmeğe 
hazırlanmaktadırlar. Asilerin mukabil 
taarruzları tardedilmi§tir. 

Hükilmet b:ıtaryaları Lagranja sa
rayile Segoviç yolu üzerindeki asi 
mevzilerini müessir surette bombardı. 
man etmişlerdir. 

Sivas• Erzurum hattı 
Sıvas • Erzurum hattı dün Malatya 

ile Çetinkaya istasyonunda birleşmiş
tir. Malatyalılar ve Sıvaslılar, iki şi. 
mendifer hattının birleşmesini büyük 
bir cotkunluk ile kutlamışlardır. Çe· 
tinkaya istasyonu davullarla· civar 
köylerden gelen köylülerle dolmuştur. 

Sıvas • Malatya hattı, 15 haziranda 
büyük bir törenle işletmeye resmen a· 
çılacaktrr. Açıhıt töreninde Başvekilin 
ve Nafıa Vekili Ali Çetinkayanın ha. 
zır bulunmaları kuvvetle muhtemel. 
dir, 

(B<l§ tarafı 1 incide) 
dile mütenasip miktarda mebus sahibi 
olması icap ediyor. İntihap iki derece
li~ir. Birinci derecede her bin seçici için 
bır mebus hesap edilecektir. Fakat, bu 
seçicilerin hesaba girmeleri için bunla
rın okur yazar olmaları şarttır. 
Diğer taraftan, gene bu anayasa mu

cibince Sancakta mebus bulundurmak 
hakkını haiz olan milliyetler veya mez
hebi zümrelerle b-.ınlarm asgari sahip 
olacakları mebus miktarları şu suretle 
tesbit edilmiştir: 

Türkler için 8 mebus 
Aleviler için 6 

" Araplar için 2 
" Arap Ortodokslar irin 2 

:r " 
Ermeniler için ı 

" Yekün 19 
Birinci derecede mUntehiplerin a

dedi ne olursa olsun her milletin Hatay 
meclisinde asgari bu nisbet dahilinde 
mebusu bulunacaktır. Bunların yekunu 
on dokuz eder. Kırka varmıya yirmi bir 
mebus kalıyor. Bunlar da hangi mille
tin okuyup yazanı çoksa onlara geçecek 
demektir. 

işte bu esası öne sürerek Elkabes 
gazetesi söylüyor: 

"Bir kere Alevilerin büyük bir kısmr 
Türktür. Bundan başka Türklerde oku 
yup yazanların rrıiktarı Araplara nis
betle kıyas kabul etmiyecek derecede
dir. Arapların okuyup yazan nisbetleri 
binde 70 ve nihayet sekseni geçmez. 
Halbuki, bu nisbet Türklerde bir kaç 
misli fazladır. Onların maarif teıkilat

ları ötedenberi kuvvetli olduğu gibi ye
ni harflerle okuyup yazma öğrenmeleri 
de kolaydır. Bu suretle, Türkler, San
cağın parlamentosunda tam ve kat'i bir 
hakimiyet sahibi olacaklar, bizim ilmmi 
Arap nüfusu, nüfusları nisbetinde me
bus çıkaramıyacaklardır. Bütün bunlar· 
dan ayrr olarak bir de Araplar, Aleviler 
ve Ortodokslar gibi zümrelere de urıl
mıştardır !,, 

Vataniler, Sancak statüsünün ve ana
yasasının ikinci bir hükmüne dayanarak 
§Öyle demektedirler: 

''Sancak yasasına göre, bu yeni 
müstakil hükumet kendi menfaatlerinin 
iktizasına göre hariçle dilediği itilafları 
aktedebilir. Vakıa bu işe, Sancağın ha
rici işlerinin mümessili sıfatile Suriye
nin tavassutu lazrm geliyorsa da bizim 
rolümüz bir mutavassıtın rolünden ba§· 
ka bir şey değildir. Onun istediği bir 
ıeye biz razı olmasak derhal Milletler 
cemiyetine müracaate hakkı vardır. 
Milletler cemiyetini de gördük: Türki· 
ye ne isterse "olmaz! .. demiyor. Şimdiki 
meselede Türkiyenin istediklerini bu 
kadar kolay kabul eden Milletler cemi
yeti, bir muddet sonra Sancak mesele
sinin büyük bir Türk ekseriyeti ile 
Türkiyeye iltihak için vereceği bir ka· 
rarı reddetmesine imkan var mıdır? 

Antakya hadiseleri 
istiklaline hvuşan Hatayın §U sevinç 

1i günlerinde bazı müessif ve kanlı hadi
seler cereyan ettiğinin gelen haberler
den anlaşıldığını dün yazmıştık. Bu 
hususta şu mütemmim malfımat gelmiş 
ve hadisenin iç yüzü anlaşılmıştır: 

Adana 5 (Hususi) - Başta Suriye
nin tayin ettiği mutasarrıf olmak üzere 
Vatanilere alet olan Antakya kaymaka
mı, jandarma kumandanı, tapu müdürü 
vesair hükumet erkanı, Hataydaki muh 
telif unsurları Türkler ve Cenevre an· 
laşmasr aleyhine kıyama tahrik için o
lanca gayretlerini sarfettikleri halde 
cebren dükkanları kapamaktan başka 
bir şey yapamadılar. Bunlar nihayet sin 
si emellerine muvaffak olamayınca mas
keyi atıp doğrudan doğruya harekete 
geçmişlerdir. Kendilerinin muhakkak 
b:r hadise çıkarmak kararınıda oldukları 
nı sezen Türk heyeti mümessilesi bun
dan üç gün evvel delege vasıtasile ali 
komisere müracaatle vaziyeti anlatmış, 
bitaraf yerli bir otorite tesisini istemiş

lerdir. 
Hırslarını yenemiyen Suriye hüku· 

meti elemanları en nihayet azkalsın kan 
dökülmesile neticelenecek bir harekette 
bulunmuşlardır. Hadise şudur: 

Affı umumi dolayısile serbest bırakı· 
lan mahpuslarını almak üzere hapisha· 
neye g':ien b:r Türk kafilesi Asab:tül
kavmiye ismindeki klübün önünden ge· 
çerken Demirıömlekliler veaair bük~-

Dün Büyük Önderine kavuşan btan· 
bul bütün gün ve gece sa baha kadar 
süren coşkun ve içten gelen bir bayram 
yaptı. Denilebilir ki İstanbul senelerce 
evvel Ulu Şefi karşılamasındanberi bu 
kadar büyük bir bayram görmemişti. 

Saat 15 e on kala şehrimizde Atatür
kün misafiri olarak bulunan Maverayı 

Erdün Emiri Altes Ruayal Abdullah, 
beraberinde mihmandarı ve yaveri oldu
ğu halde geldi. 

Tren tam 15 de istasyona girdi. Ata
türk istirahat salonu olan son vagon· 
dan çıktılar. Beraberlerinde hemşi:csi 

ve Dahiliye vekili bulunuyordu. Kendi
sini şehir hududundan kar§ılayan İs

tanbul vali ve belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ, orgeneral Fahreddin Altay, 
General Fuat, Sach de ayni trenden !iık 
tılar. 

Büyük önder kendisini karşılayanla
ra ve Maverayı Erdün Emirine iltifat 
ettikten 11Sonra Emiri yanına alarak as
keri teftiş etti. 

Mü:ı:ika 11elam havası çalıyordu. Ata
türk kahraman askerlerimizin hatırını 
sord:.ıkc;a askerler hep bir ağızdan ve 

gür sesle: 
- Sağol! 
Diye ortalığı çınlatıyorlardı. 
Büyük önder istasyondan çıkarken 

serret haykırı~ları devam etmiştir. 
Atatürk akşam Ustü Florya tB

raflarında gece 9.10 arruıında da BeY
lerbeyi sarayı önüne kadar gidip ,a,.. 

purla bir gezinti yapmıştır. 
Büyük Önder gece gezintilerine de

vam etmiştir. 
Gere İstanbullular denizde muaz· 

zam şenlik yapmış, Dolmabahçe sara· 
yı önüne birçok vapurlar, molörlcr ,·e 
sandallarla g .dilerek gece yarısınclaıı 
sonraya k:ıdar devam eden tezahürat 
yapılmıştır. 

Seyahate salı günil çıkıyorlar 
Ulu Önder Atatürk §ehrimizde sah 

g:.inüne kadar kalacak ve salı sabahı 

şark vilayetlerimizde bir tetkik seyaha• 
ti yapmak üzere Devlet Denizyolları· 
nın İzmir vapuriyle doğruca Trabzona 
hareket edecektir. 

Reisicumhur Trabzondan oto • 
mobille Erzurumu şereflendirecek • 
tir. Müteakiben bilhassa endüstri tesi· 
satının fazla olduğu mıntakaların ge
zilmesi muhtemeldir. 

Maiyetlerinde Dahi!iye Vekili Şük
rü Kaya, Orgeneral Fahrettinlc Bü
yük Millet Mecl:si ikinci reisi Hasan 
Saka ve mebuslarımızdan bazıları bu· 
lunacaklardır. 

(Üçüncü ıayıfamızın 5 inci ıütu• kapı önünde sol tarafta yer almış olan 
"Hatay Erkinlik cemiyeti,. mümeıısille- nu:ıdaki yazryr okuyunuz.) 
rini ıelamladrktan sonra rükiıbüne tah 
sis edilen Ertuğrul yatına halkın coş- Aa vu str ya 
kun tezahüratı arasında bindi. Atatürk • • • 
Maverayı Erdün Emirini de beraberine Baş ve k ılın 1 
almıştı. 

Ha va da. daha trenin gelmesinden ev- . kaç 1 raca k 1 a r d 1 ' 
vel uçmağa başlayan otuz otuz beş tay • 
yare alçalarak kavisler çiziyor ve donan (Baş tarafı 1 incide) 
mamızdan birkaç parça ile limanımıza dan öldı.irülen eski başvekil Dolfüsü ta• 
gelmiş olan Yavuzdan ve Selimiyeden kiben gelmişti. 
selam topları atılıyordu. Miyop ve kırçıl saçlı olan Şuşnigin 

Büyük öndere, yatın güvertesinde yüzü bUyük b:r hüzün ifadesi taşır: 
Maverayı Erdün Emirini yanına alarak tki sene evvel 32 ya~mdaki güzel kan
Müdafaa vekili General Kazım Özalp, sı bir otomobil kazasında ölmüştü. 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya ve diğer ze· (Deyli Herald) 

vatla oturdular. Bir suikast davası 
Hemıirclerile Bayan Sabiha Gökçen Viyana, 6 (A.A.) - Nasyonal sosya 

\le dyuı ıuc: .. 11••• Jt•"'' slmı11tı. .._,, u.r .. "-• • 

Yat donanmamızın önünden geçme· senesinde Schuschnig.g'e karşı suikast 
ğe başladı. Zafer, Tınazte~e'. Peyk ~or- teşebbüsünde bulunmuş olduklarından 
pidoları denizaltı gemilerunız ve nıha· dolayı aleyhlerinde açılmış olan dava, 

Y
et Yavuz önünden geçerken top tara- kt 

1 
bu ayın yirmi dördünde ba1Iayaca ır. 

kalan dört yanı inletiyor ve tayyare e-
b

. k Bu davaya 18 hazirandan 24 hazi-
rin akalarak geçişleri büyük ır zev 

:r H d rana kadar devam edecek olan diğer 
ve heyecanla devam côiyor, ay arpa· 
şa önlerinde başlayan vap~r. düdükl~.ri 
gökleri çınlatarak sürüp gıdıyor ve goz 
bebeğini görebilmek hasret ve heye=anı 

d 1 Purlar ve 
içinde yanan halkla o u va . 
motörler Ertuğrul yatını takip edıyor-

du. . . .. .. den geçer-
Atatürk gemilerımız onun .. 

. ·1 . lan ve Ya. 
ken gü· • rteye dızı mış o 

• . t'" d' haykıran 
şasın Cumhurıye . ıye .• 

. . 'ht" elile seıam 
bahriyelılerm ı ıramına 
vererek mukabelede bulundu. ~ 

Dolmabahçe önlerinde Ertugrul Y~· 
t .. .. acıarak Emır 

tına Sakarya mo onı yan "' 
Abdullahı ve maiyetini Beylerbeyı sa. 

··t" k .. aldı Atatürk 
rayına go urme uzere · 

h 
. f. . b' ... ,,t ugu-rladık. 

mu terem mısa ırı ı~ . .. 
tan sonra kendisi İstanbul mott:>rune 

. d k' •at ;Jc birlikbinerek beraberın e 1 ze' -
te Dolmabahçe sarayına ç!!;tılar. 

Büyük önder saraya ~ya~ b~stıkla
n zamana kadar top seslcrı · sıren u. 
ğultuları. tayyare uçuşları ve halkın 
her yakadan coşkun bir heyecanla me 

met adamlarından mürekkep bir kala
balık tarafından taş ve sopa hücurrıuna 
maruz kalmış. bir kaç Türk ağır suret
te yaralanmıştır. Bu barbarca tecavüz 
hadisesi bir anda tekmil Hataya yayıl· 
mış. halk arasında fevkalade infial ve 
heyecan uyandırmıştır. Halk mümessil
ler:nin teskin edici te'~birleri sayesinde 
umumi bir vakanın öni.i alınmııtır. Me
selenin vahim neticelere müncer olaca· 
ğını kestiren Fransa hüklimeti dün saat 
dörtte resmen idarei askeriye itan et
miştir. Mütecavizlerin güttükleri gaye; 
hidiscler çıkararak gıiya Hataydaki ana 
sır Cenevreyi protesto ediyormuş, Türk 
terle ekalliyetler arasında ihtilaf varmış 
gibi göstermek. ayni zamanda hariçte 
botlarına gitmiyen bayram hazırlıkları· 
nı durıdurmaktır. 

Halk mümessillerinden Samih Azmi 
ile Abdullah Mürsel Adanaya gelerek 
bir gün kaldıktan sonra Antakyaya dön
müşlerdir. Antakyada yobaz hoca Ze
keriyya bir hiç yüzünden Kazım adında ı 
bir ıenci tabanca ile öıdürmüıtür, 

bir dava takaddüm edecektir. Bu dava
daki maznunlar, Viyanada ve aşağı 

Avuıturyada "hücum kıtaatı,, nı 

niden teşkil etmek te;ebbüsünde 
lunmuş olan kimselerdir. 

ırakta 
var 

ye· 
bu-

(Ba4 tarafı 1 incide) 
Irakta yeniden bir isyan başladığı ve 
yahut tamamiyle bastırılamamış olan 
eski isyanın yeniden alevlendigini ihsas 
etmekte ve Divaniyede beş aşiret reisi
nin tevkifinden &onra isyanın daha zi· 
yade genişlediği bildirilmektedir. Bazı 
Suriye gaz.:teler:nin yazdığına inanmak 
lazım gelirse hükumet isyan mıntakası· 
na yeniden kuvvet göndermiş ve Diva· 
niye civarında uçan yedi bombardıman 
tayyaresi asilere birçok bombalar savur· 
muştur. Ramziye ve Samara arasında· 
ki demiryolu civarına düşen bombalar 
asilerden 48 'ni öldürmüş ve 20 asi ya· 

ralanmıştır. 

Asilerin mitralyöz kullandıkları da 
anlaşılm:ıktadır. Bir Irak bombardıman 
tayyaresi asiler tarafından di.işürülmüt· 

tür. 
Bağdattan 3 haziran tarihli Suriye a· 

jansına bildirildiğine göre İngiliz sefiri 
Irak hükumetine İngiliz : .ıbrikalarının 
18 aydan evvel silah ve mühimmat sata· 
bilecek vaziyette olmadığını. İngiliz fab 
rikalannın İngiltere hükmeti nam ve 
hesabına silah ve cephane hazırlamakta 
bulunduklarını. 18 aydan evvel bir baş
ka devlet hesabına çalışmalarına imkan 
olmadığını ~öylemiştir. Bunun üzerine 
Ira!<, muhtac olduğu miıhimmatı Al· 
manyadan satın almağa karar vermiıı ve 
şu anda Suriyede bulunmakta olan Irak 
Milli Mi.idafaa nazırı emrine bir m:lyon 
dinarlrk bir krc.di acmıştır. 

Irak Milli Müdafaa nazırı lngiltereye 
gitmek üzere yola çıl;;m·ştır. Şimdi Lon· 
dradan evvel Berlinc uğrıyacagı anlagıl
maktadır, 



... 
Türk Denizclleri 

Dost Yunanistanda fevkalade 
bir misafir perverlikle 

izaz ediliyorlar 
gençliğini selamlamakta olduğunu ya· Atina, 6 (Husuıi) - Bug:in aaat 

11 de Hamidiyeden çıkan bir kıta başta 
kumandan ve zabitler olduğu halde A· 
tinada meçhul aıker abidesine giderek 
ıneraaimle çelenk koydular. 

Bugün saat 17 de Türk denizcileri 
Yunan mektep gemisini ziyaret edecek 
\'c bir az sonra Hamidiyedc iadei zi
}'aret kabul edilecektir. Saat 19 dan iti· 
haren Yunan mektep gemisinde bir res· 
mi kabul yapılacaktır. 

Hamidiye salı günü Korfodan ayrı-
1acaktır. 

Gazetelerin neşriyatı 
Atina, 6 (A.A.) - Halk sabahtan

beri, Faler· körfezinde demirli bulunan 
1-Iamidiye ile Yunan mektep gemisi Ari
ıi seyretmektedir. Gazeteler, Turk mek
tep gemisinin muvasaletini çok hara· 
retli bir surette selamlıyorlar. 

Vradini, Hamidiyenin muvasalatı

nin Yunan milletine dost ve müttefik 
Türkiyeye karşı olan kardeşçe dostluk 
hissiyatının bir kere daha göstermek 
fıraatını verdiğini kaydediyor. 
Etnıs gazetesi ,Yunan milletinin Türk 

bahriyeıinin müstakbel zabitlerinin hu
susi bir sevinçle ve bunların şahsında 

iki memleket arasındaki anlaşma ve teş· 
riki mesaiyi takv:ye edecek olan Türk 

Gün aydın l 

lzmirde 
bir kadın 

Dört sene süren uykusundan 

Uyandı 
İzmirde bayan Mevhibe dün sabah 1 

uyku[ ndan uyanmıştır. Bunda bir 
fevka . .ıdelik yok değil mi? Fakat bu 
uyku ıizin ve bizim bildiğimiz uykular· 
dan değil. Mevhibe dört sene uyumuş 
ve Cıun sabah bir gecelik: uyl(usı.;ndan 
xMarmış gibi gt"rinerek uyanmııtır. 

Meseleyi anlatalım: 
Evli bir kadın olan Mevhibe, henüz 

gençtir. Hastalık başlangıcından iti
baren muhtelif şekil ve devreler arzet
miıtir. Dörder, be;cr ay uyuyan genç 
kadın, fasılalarla kalkıyor, fakat tekrar 
hutalanarak uyumağa başlıyordu. Bun
dan evvelki hastalığında da tam bir 
buçuk ıene uyumuştur. Hasta bulun· 
duğu müddetçe yalnız portakal suyu 
ile gıdalandmlmııtır. 

İzmirin Aaanaör mevkiinde oturan 
bu kadın, iki çocuğa maliktir. Dokto
run tavsiyesiyle kadına evveli ıilt 

verilmiı. fakat midesinin hazmetmediği 
anlatılınca portakal suyu gıdasına baş
lınnuıtır. Mevhibenin ağzında kırık bir 
diJ vardır. Portakal suyu, bu aralıktan 
firinga ile ağzına arkdmıı ve bu tedavi 
uaulil, tam bir buçuk yıl devam etmiş
tir. Kocaıı her gün muntazam bir ıe· 
kilde kendisini gıdalandımuı. nihay't 
ıenç kadın hastalık devr,sini tamamla
yınca iyileşmiıtir. Aile halkı, uzun 
ıilren bu hastalıktan ıonra nihayet 
ıaadete ve hayata kavuJmuJtur. Bir 
memur olan kocası da çok memnun 
ve mesuttur. ---------------

GUrlnjZ' yaralandı 
Berlin, 6 (A.A.) - Goering, bir at

tan olıme kazası neticesinde dizinden 
hafifçe yaralanmıştır. Kendisi mutat 
me~guliyetlerini terketmemiş ve dün ak 
şam tayyarelere karıı ıivil müdafaa mev 
zuu üzerinde ıöylemesi mukarcr olan 
nutkunu söylemiıtir. 

Yeni bir Alman 
kruvaz6rU 

Bertin, 6 (A.A.) - 16 bin tonluk 
yeni bir kruvazör ıah günü Amril Re· 
ade'in huzuru ile Kielde denize indirile· 
cektir. 

Beledlyenln Ost katı 
yıkılıyor 

Belediye binasında şehir meclisi sa· 
lonunun üst kısmına tesadüf eden en 
üst katı yıkılma tehlikesi gösterdiğin. 
den burasının tahliyesine ve bu katın 
yıkılmasına karar verilınigtir. Bu i§e 

yakında bqlanacaktır. 

zıyor. 

Katimerini, doıt ve mı:ittefik mem· 
leket filosunun devamlı ve muazzam 

terakkiyatını kaydetmekle bahtiyar ol

duğunu bildi~yor. 

Dünkü ziyaretler 

A 
. 6 (Hususi) - Dün öileden 
tına, . "k k 
H 

'd'ye kumandanı ıle yu ıe 
sonra amı ı . 
zabitleri saraya giderek de~t~rı mahsusu 
. .

1 
Türkiye elçısı Ruşen Eş

ımza ettı er ve 
-n d 1 Yunan deniz müsteşarı 

ref unay ın a . 
. 
1
. , ve deniz erkanı harbıye 

Papavası ıu u . . 
• • . 

1 
Sakelariu'yu zıyaret ettıler. 

reısı amıra 

Akşam Glifada'da deniz müsteşarı . tar~ 

H 
'd'ye kumandan ve zabıtlerı 

fından amı ı . . . 
r. b' ziyafet verıldı. Zıyafet 

şere ıne ır 
· ·yeti tebarüz ettiren 

esnasında samımı 

nutuklar söylendi. 

Y nıılar Türk denizcilerini 
Dost una 

1
• bir surette alkışlamakta

pek hararet ı 
dırlar. 

K f 
Aası ı:man riyaseti Türk de-

or o a ~ . . • 
. k gemisi Hamıdıyenın ayın 

nız me tep 
K rfo limanım ziyaret ederek 

onunda o l'ğ . . 
b

. .. da kalacağını teb ı etmıştır. 
ır gun ora . . . 

Korfolular da Türk denızcılerıne 
. • b'r ·ıstikbal hazırlamaktadır. 

samımı 

iş başmda 
bir kaza 

Rlr amele dl nıunltle 
yara land ı 

D"n Kozyatağınd"' dinamit patlama-
1' • - k'ld sı neticeıinde gene bi• işçı agır şe ı e 

yaralanmıştır. 
Yusuf ismindeki bir i§~İ Göztepede 

arabacı Dursunun kuyusunu kazarken 

bir taşı koparmak Uzcre dinamit koy
mu~, fit:li atellemiJtir. Fakat aradiln 

bir müddet geçtiği halde hlll dinamitin 
patlamadığını görünce fitilin yanına 
gitmiş, tam bu esnada iştial olmuş, Yu-

suf elinden ve yüzünden yaralanmış

tır. Yaralı işçi Haydarpaşa hastahane· 

sine kaldırılmıştır. 

Davis kupası 
Tenis maçları 

Zagreb, 6 (A.A.) - Davis kupaaı 
için Yugoslavya ile cenubi Afrika arasın 

da yapılan teni• turnuvaaının neticesi: 
Çift erkekler: Farquharaon ve Kir-

biy _Cenubi Afrika Kukulioviç ile Mi· 
tiçe _ Yugoılavya 6/ 2, 6/3, 6/2 galip 

gelmişlerdir. 
Milin, 6 (A. A.) - Davis kupası i

çin Alman ve ttalyan tenisçileri ara. 
.sında yapılacak olan maçlar dün baş. 

lam ıştır. 
Von Carnn (Alman), Cachepe cttal. 

yan) 1 6-4, 1-6, 6.4, 6.1 mağlUp et· 

miştir. 
De stefani (İtalyan) Haenkel (Al. 

man) ı 6.2, 5.7, 6-3, 6..3 mağlüb etmiş. 

tir. 

Orta ve Garbi A vı-upa 

Muhtelitleri 
tesbit edildi 
Bu ayın 20 ıinde Amsterdamda kar· 

şılaşacak olan garbi ve mrekezi Avrupa 
muhtelit takımları maçının hazırlıklan 
ilerlemektedir. Garbi Avrupa mümessil· 
Jeri Belçikanın Brüksel şehrinde yap· 

tıklan bir toplantıda takımlarını şöyle 
tesbit etmişlerdir. Jakop (Almanya) -
Yancı (Almanya), Kaldenhov (Holan· 
da) - Kızniger, Goldbruner (ikisi de 

Almanya), Delfur (Fransa) - Lehner 
(Almanya), Bren (Belçika), Baküı, 
Smit (ikisi de Holanda), Van Den 

Fynde (Belçika). 
Buna mukabil merkezi Avrupa takı

mının da Planiçka - Seıta, Şmaus -

Serantoni, Andrekolio, Lazar - Saa, 
Saruıi, PiyoJa, Muazza ve Puc ıeklinde 
tertip edileceği zannedilmektedir. 

Halk evinin 
spor salonu 

inşaata başlandıktan sonra 
K Uçtlk olduğu 

anlaşı ldı 

Serbest güreşlere 
dün akşam .başlandı 

Verilen malümata göre bundan iki 
sene evvel inşası takarrür eden ve an· 
cak 23 nisanda büyük merasimle temeli 
atılan Eminönü Halkevi ıpor ve tiyatro 
binasının temelleri yükseldikten ıonra 

ihtiyaca kafi gelmiyeceği anlaşılmış ve 
inşaat durdurulmuştur. 

Mülayim ve Molla Mehmet 
rakipler ini yend iler 

Cemal - Kumar müsabaksı 
Amerikalının galebesile neticelendi 

Varılan netice şudur: 
Halihazır pinası da dahil olmak 11· 

zere mevcut arsa Eminönü Halkevine 
ve İstanbuldaki faaliyetine kifayet 
edecek ebadda değildir. İstanbulun mü· 
nevver gençliğini içine alacak ve Türk 
kültürünün ideal merkezi olabilecek 
muazzam bir binaya ihtiyaç vardır. Bu 
binanın Cağaloğlunda değil, şehrin da· 
ha merkezi bir yerinde, Mesel! Beyazıt· 
ta olması da yaşaru tercih bir nokta ola
caktır. Cağaloğlunda kalındığı takdir· 
de Halkevi binasının üzerinde bulundu
ğu bütün ada, imkan bulunduğu ta1c
dirde heyetiyle istimlak edilecek, eski \ 
bina da yıktırıldıktan sonra yerine arzu 
edildiği şekilde bir bina kurulacaktır. 

Günlerdenberi dedikodusu devam ( 
etmekte olan serbest güreş müsaba. 
kalarına nihayet dün akşam saat se
kiz buçukta Taksim stadyomunda 
başlana bildi. 

MOLLA MEHMET • YUV ANOF 
İlk yapılan müsabaka Türkiye be

şincisi Molla Mehmetle Bulgar pehli. 
vanı Yorgi Yuvanof arasında yapıldı. 

İlk dakikalarda Molla kafakol kap
mak isterken Bulgarın bir çapraziyle 
alta düştilyse de, ringin kenarında ol. 
masiyle kurtuldu. 

4 üncü dakikada Bulgar güul kle 
taktı. Feci bir vaziyete düşen Mehmet 
bundan çevik bir hareketle kurtuldu. 
Durgun cereyan eden bu ka.rşıl~ma. 
nm arasıra yapılan ataklan daima 
Bulgar taraf mdan oluyor. 

R apid futbolcuları 
Dün Haılıkügde bir ekzeısis yaptılar 

Bugün Fenerbahçelilerle karşılaşacak olan A vusturyanın Rapid klübü d:in Ka 
dıköy sahasında bir ekzerıis yapmıı, akşam üzeri de Fenerliler tarafından ıerefle
rine verilen bir çay ziyafetinde bulunmuşlardır. 

Resmimiz& Avusturyalı futbolcular, dün sabah ıehrimize geldikleri esnada 
görülmektedir. 

Amerikada· 
atletizm 

Atletizm Amerikada yaz ve kış de- l 
vam eder. 

Fakat yaz gelince aslen bir açık ha. 
va sporu olan atletizme büyük bir ger. 
mi verilir. Amerikanın en maruf at
letleri bu kış durmadan dinlenmeden 
çalıştılar. Ve emeklerinin semeresini 
daha henüz hcvsim başında gösterdi. 
ler. İlk teşebbüslerinde müteaddit 
dünya rekorlariyle oynadılar. Geçen 
hafta lndiana üniversitesinde yapılan 
bir atletizm müsabakasında dört mil 
bayrak yarışında dünya rekorunu kır
dılar. Kırılan rekor Amerikanın, hatta 
olimpiyatların yıldızları Rornboslel, 
San Roma.ni, Venzke ve Cunningham 

tarafından olimpiyatlardan kıza bir 

zaman evvel tesis edilmişti. 

Hornbostelden maada her iiç atlet 

de olimpiyatlarda 1500 metrede Ame. 
rikayı temsil etmişlerdi. 

Resmimi7.de rekoru kıran bayrak ta. 
kımı görülmektedir. Sağdan birinci 

atlet meşhur Don Lash ve ikinci atlet 
de Deckarddır. Her ikisi de olimpi
yarlarda (5000) metreı:le Amerikayı 

temsil etmişlcrdır. 1 

Don Lash bugün Amerikanın en iyi 
uzun mesaf P kosucusudur. 

Yeni tesis edilen reor 17 :16,1 daki. 
kadır, 

13 üncü dakikada Molla Mehmed 
güzel bir kol kapmaaiyle altına aldığ; 
Bulgarı yenmeğe çalışırken, kendi o. 
yunu ile alta düştü. Yorgi Mahmudun 
üstüne abandı ve bir hayli zaman da 
bu vaziyette durduktan sonra, ayağa 
kalktı. Hakemler Molla Mehmedin iki 
omuzunun da yere gelmediğini söyle
diler. Bulgar kabul etmedi, hasmını 
yendiğinde ısrar etti ve ringi bıraka. 
rak içeri çekildL 

Neticede, tekrar tekrar yapılan da
vetlere icabet etmediğinden Molla 
Mehmet hükmen galip sayıldı. 

MÜLA YThLKİRO DELlORMANESKt 

İkinci karşılaşma. Bilecikte Arüi 
yenen Bulgar pehlivanı ile Türkiye i
kincisi Mülayim pehlivan arasmdaydr. 
Bu müsabaka hiç istirahatsiz bir ftaat 

sürecekti.- İlk karşılaşmaya nazaran 
bir hayli zevkli ve süratli olarak ba§. 
lıyan Mülayim • Kiro maçı altıncı da. 
kikaya kadar ayakta pehlivanlarm 
biribirlerini denemeleriyle geçti. 

7 inci dakikada evveli. Bulgar, biraz 
sonra Mülayim yere düştülerse de ça· 

buk kurtuldular. 10 uncu dakikadan 
sonra Mülayim üstün bir güreşe baş. 
ladı. Rakibini birçok defalar tehlikeli 
vaziyetlere soktu. Fakat yavaş hare

ket etmesi yüzünden on dakika içinde 
yenebileceği Bulgarın mağlubiyetini 

geciktirdi. 

21 inci dakikada t.ıuı· · klesi, 
bir an sonra da gilul bir kafakolu 
hep ağırlık yüzünden heba oldu. 

23 üncü dakikada Bulgar kündeye 
düştü, fakat yine netice yok. 32 inci 
ve 41 inci dakikalarda yü7.de yüz Bul. 
garın sırtı yere gelmek üzere; fakat 

Mülayim o kadar yavaş hareket edi
yordu ki, bu fırsatları da kaçırdı. 
43 Uncü dakikada ayakta güreşen peh. 
livanlar 50 inci dakikada yere düştü. 

ler. Mülayim y,ine üstte, Bulgara bir 
tek kle taktı. Deliormanski bu defa 
kurtulmanın imkansız olduğunu anla. 
ymca pes etti. Bu suretle Mülayim peh 
livan müsabakanın 54 üncü dakika
sında galip gelmiş oldu. 

KUMAR .-CEMAL 
Günün son maçı eski Türkiye ikin. 

cisi Cemal ile Amerikalı boğa namile 
tanılan Kumar beyninde idi. 

Evvela Cemal beyaz bornozu ile, bir 
az sonra da Kumar arka.ısında siyah 
benyuvarı ve yanında meneceri Bibes
ku olduğu halde ringe çıktılar. 

Benyuvar ve bornozlar vücutların. 

dan aıyrılıne8, Amerikalının dev cüs. 
sesi derhal nazarı dikkati celbetti. 

Müsabakaya başlar başlamaz Ku. 
marın güzel bir oyunu ile Cemal yere 
yuvarladı. Amerikalının bir anlık 

durgunluğundan istifade ederek kur
tuldu. Kumar, rakibinin kendisine nis
petle mühtedi olduğunu anlamış ola. 
cak ki, biraz müsaadeli güre§mt;ğe 

başladığı görüldil. 

Cemal birçok tehlıkelı anlar geçir. 
di, fakat Amerikalı muhakkak tuş Ya
ziyetleri elde etmesine rağmen gev
~ek harkct ederek rakibıne fırsat \·er. 
di ve bu suretle seyircilere bır!mç O) un 
göstermiş oldu. 

Yaptığı oyunlardan en gü?.cli, mu. 
ha~~a~. ki, k.ol kapmalarıydı. Nihayet 
14 uncu dakıkada yine kol kapmasile 
y.e:e serdiği .ee~al~n sırtını yere ge. 
tı.rır~e~, c~~.ı .T~rk~ye ikincisi bilcği
nın ıncındıgını ılerı sürerek müsaba
kayı bıraktı. Kumarın galebesi üzeri. 
ne Türkiye ikincisi Mülay·m rehlivan 
kendisini bir karşılaşmaya davet etti 

Amerikalı tarafından kabul edil~ 
bu müsabakanın tarihi her iki pehli. 
van arasrnda kararla§tınlacaktU'. 
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Tarihi macera ve aşk romanı - 88 - Yazan: (Va· Nu) 

Başpapas : "Osman lsanın yer yüzündeki 
gölgesidir. Annesi de Hazreti Meryemin 

gölgesidir ! ,, dedi 
Gecen kısnnlarm hülisaın değil mi? ... Hem bakınız, bu !sanın manm yüksek hüviyeti başpapasa bile 

Kiiçiik~ Osman, hıristiyan aleminde yeryüzünde gölgesidir... tesir etmi.ş_ti .. 
büyiik mm;affakıyetlcr kazanıyor. Ayşeyi işaret ederek: Ba.~ını ıgdı: _ .. . 
O, bir Türk kadınınrn, yanı benim - Meryemin gölgesi de burada... -·-:-- Hak_kınız var, ÇC\CUg'Jm ... ~3tedı-
nişanlımın çocuğudur. Anook baba. Bu beliğ sözlerden sonra, ortalığı gınız nedı~~- ~ • 
smın !."im oldu9u hakiki surette bel. bir sükut kapladı. Adeta dini ;,ir hu. - 1stedıgım şud~r M'. adı pa('aslar. 
li değil... Buna rağmen, Osmanı ~udu bu... ~an ba.mbaııka şe_:aıt ·\ınde ya~!yaca. 
ben kendi _,1.c..J•m gı'bi 1..enim3 iyo So b b' ,.. d . 1 gım. Zıra, okt.dugum llıtap!ardarı. pa-' ,,.,ıuu.. u - nra, aşpapas ır ViilZ e asıy e: b' lh k 
rum Çok a .... ,·yorum Şı'mdı' hcpı·- S b"·t·· k "d 1 . . . b"·t·· paslBrııı, ı ~sa ~enç papasla':'ın pe 

• uvv • - ana, u un aı c erımızı, u un . h .. - . 
miz Gi,.;nA,.,..iz Esir dü-"mil·" 00 hı- ··- t -· 0 , d sıkı bır ayat ya~adıkla!'tnı o~H·ndım. 

• • • """""":! • -s -s esrarımızı ogre ecegız, sman. - e. . k b d _; h , · ,, 
1 

• f"l" 
n.stıyaıuığı kabul etmiş vaziyette. di. - Seni hakiki bir bil .. k a as ola- Sırta ım e :'-~!na. n ~uy. c. ı an. 

. . . . ~ .P P Yok şunu gıymıyeceksın, yo~ şunu 
rak yetıştırmek ıçın elımızden her k H lb k .. 

1 
d 

0 

yiz. 
.,. ~ . 

O, bir galip kumandan gibi götilrü. 
lilyordu. Omuzlarda ve başların üstün 
de taşınıyordu. 

ASilerin ortasına götürü1dil. Genç 
çocuk haykırdı: 

- Kaptanı öldürmekten vazgeçme. 
Iisiniz! 

Derhal sesler yükseldi: 
- Sen ne istersen onu yaparız! 
- Haydi, dağılın... İşinizle, gücü-

nüzle meşgul olun öyleyse .•• 
- Peki, Türkler .•. 

- Onlardan size bir zarar gelmiye. 
ccktir ... 

- Bu çocuk dô.bt.. • 
- Evet, dahi. .. Fakat onda aynJ za. 

manda kudsi bir kuvvet de var ... 
- Onu okutmalı! -
- Onu papas yapmalr.., 
- O, dinin ve dünyanın en büyük a. 

damı olacaktır. 

- Papas Osmanın 5erefine hurra! 
- Ya§asm papas Osman ... 
Hıristiyan ahali, böylelikle, Osma_ 

nın papas olmasına karar verdi. Bunu 
da vali cana minnet bildi. Zira, hem 

isyan dağılmış, hem de, kendinin ve 
Papıı lık makamının bilahare alet diye 
kulhnab:leceği manevi bir mihrab ha. 
sıl olmw;tu. 

l\ara sakallı vali, balkondan bağır
dı: 

- lşte aferin size ... Şimdi istediği
niz bu ~y makuldür. Bunda hayır 

\'ardır... Osmanı papas yapacağız.. 
Kalabalığın içinden bir ses yüksel. 

di: 

- Biz kendi kendimize gelin güvey 
oluyoruz ... Bakalım Osman bu mesle. 
ği istiyor mu? ... Zira o, bizim mukad. 
deratımıza hakim olmıya başlamı§tır. 
Kendi mukadderatını ha;}'.di haydi 
kendi tayin etmelidir. 

- Evet, soralım ... 
Vali: 
- Ne dersin, oğlum? _ dedi. 

Çocuk düşünceli göriilüyordu. 
Bir an, yan gözle ve şimşek süratiy. 

le annesine baktığının farkına var-

dım. Ve yine farkına vardım ki, anne
si, ba.~ıyJa hafifçe bir: 

''- Evet!,, işareti yaptı. 
Bunun ilzerine, Osman, göğsünü ka

barttı. Ba§ını dik bir halde tuttu: 

- Evet! ...• dedi •• Ve büyük bir 
şükranla .. Büyük bir memnuniyetle. 
Zira, bundan daha yüksek bir meslek 

yoktur. Papas olacağım. Bütün istida. 
dımı, bütün çalısnıamı buna hasrede. 
cef,im ... 

- Yaşa, papas Osman ... 
- Haydi, artık üzülmeyin ... Dağılın. 
Asi halk, kuzu gibi inkıyat ederek 

herbiri kendi yerine gitti. 

Osman da, saraya, eski yerine dön. 
dil. Şimdi artık, büyük me:rasim salo
nunda bizler divan duruydrduk. On
lar hırigtiyan alcminın büyükleri otu
ruyorlardı. Tabii, Osmanla annesi de 
aralarında ve baş kfr-cle ... 

Papaslarm en büyükleri Osmanın 
etrafını almışlardı. Amiral, onun ayak 
Jarına kapanıyordu: 

_ Seni bize Allah mı gönderdi? ... 

Başpapas: . 
_ Hal! bunda tereddüt mü edıyor. 

., Allahın gönderdiğıni görınü. sunuz.... . k'f" 
yor musunuz? Bu kadar mucıze a ı 

1 . - yapmıyaca sın. a u ·ı, ı er e sman 
ge enı yapaca~z... _ Iı padişahı olabilecek bir adam için bu 

Osman ,belagatte ondan daha aşagı tt t"a k d - d -·ld' o 
k 1 k sure e ye ıı.ıme ogru egı ır. , 
a mı yara : l b t' d - ·1 d"" d .. -

yanız a re ı egı , unyayı a ogren. 
- Pek ala ... - dedi. • Hıristiyanlı. melidir ... Ne dersiniz? 

ğın bütün yüksek kaidelerini öğren. Başpapas, bu mantık üzerine, şal'ı. 
mek istiyorum. Ancak benim de bazı rarak: 
şartlarım var. Unutmayın ki, b~ka _Hakkınız var! • dedi. 

bir milletin çocuğuyum ben ... Dinim Osman, etrafınd:ılci bütün ikinci d"!· 
ne olursa olsun, kendi kaide]erim var. recede papaslara ve diğer adamlara 
Benim f çin, belki de iforde, bir hüküm. bakarak, onları manyatizma etmek is
dar olmak mukadderdir. O sebepledir ter gibi: 
ki, sizin gibi Adi bir papas halinde ye. _ İşitiyorsunuz ya? .. . 
tişemem. - İşitiyoruz efendim .. . 

Bu, adeta bir tahkirdi. Fakat, Os- (Dem mı ı•ar) 

Haber, okuyuculan arumda bir 
fıkra müsabakası açmı§tır. Gönderi_ 
lecek fıkralarm kıaa ve biç olmaua 
az fşlUlmlş olmaaı llzımdır. 

Fıkralar, gönderenlerin imzalan 
yahut mll.stear adlarlle neşredilecek 
ve her ay o ay içinde çıkacakların 

en lyilerlnden beşlııe muhtelli ve kıy. 
metli hediyeler verilecekUr . 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

O da oıur 
Darende delikanlılarından biri Kay -

seriye gelir. Bir iş bulur, orada ahbap

larından bir Kayseriliye der ki: 

- Arkada§, ben biraz işimi yoluna 
koydum, şirndi dünya evine girmek 

istiyorum. Evleneceğim. 
Kayserili: 

- İyi edersin, - der. Burada çok 

güzel kızlar var, kimsen yok, içgüveyi 
girersin .• 

Biraz sonra iki arkada§ buluşurlar. 
Kayserili sorar : 

- Evlendin mi'!. 

- Nişanlandım. Haftaya nikah 1 

- Kayınpederin .zengin mi?. 

- Ah .. Bir sür:i davarı, 4 atr, 5 eşe. 
ği var. Bir de öküzü olsaydı, amma 

yok! 

Kayserili güler: 
- Merak etme, der, sen güveyi girin 

ce o da olur. 
MATEO 

Mazurdur 
Bir köylü kadın mahkemeye müra -

caatla kocasının her gece döşeğine i~e

diğinden şikayet eder. Kadı, herifi ça
ğırır. 

Herif: 

- Efendim, ben bir gece r!lyamda 

görürüm ki umman bir deniz. Denizin 

ortasında bir ada. Adada bir yüksek 

tepe. Tepede bir köşk. Köşkün üzerinde 
bir deve. Ben de o devenin üstünlde ... 

Deve su içmek için boynunu suya doğ

ru uzatınca korkumdan işedim.. Ne 
yapayım? • der. 

Kadı, dönüp kadına ıder ki: 
-Kadın bu dehşetli rüyanın ben hi

kayesinden bile korkup donuma i-;• dim. 
Kocan ise her gece görüyormuş. Ma -
zurdur, ldemiş .. 

lbrahim KORA 

Arkası var 
Nuşirevan, halkın tikayetini anlamak 

için kapısına çınğırak aatırmt}. Bir 

gün pek zayıf, uyuz bir merkep ağziyle 
çınğırağı çekmiş, Nuşirevan, hayvanı 

görünce sahibini buklurtup 40 güne 

kadar hayvanı semizletmezse kellesi 
gideceğini bildirmiş. 

Herif merkebin yemine, timanna 

dikkat ederek bir ay bakmış. Merkep 

iyice semizlenerek 

ğa başlamış. 

Sahibi: 

keyfinden anırma -

-Anır C§şeoğlu anır! Nuşirevan gibi 

arkan var 1 demiştir. 

NECDET 

Ananı ne zaman 
kızdırdın 1 

Nasrettin hoca eşeğini yedefine al • 

nuş, gayet dalgın giderken, bunu gören 

iki açıkgöz hırsızdan biri sokağın ba

şında durmuş. diğeri yavaşça hocanın 

dalgınlığından istifade ederek eşeğin 

yularını çıkarıp başına geçirmiş. Diğeri 

de boşta kalan eşeği kulağından çekip 

kaçırmış. eşeğin yerine yularla yürü -

yen başını gerince, hoca dönmü,, eşe. 

ğin yerinde bir adam var: 

- Hayrola yahu! 

clemi~I 

Hırsız: 

- Hocam, fitarihte anamı gücendir · 

dim. Bana betdua etmişti. Cenabı hak 

ta beni eşek şekline sokmuştu. Şimdi 

ise affetti. İnsan oldum, Allahın br:iyük

lüğü. 

Hoca: 

- Allahın büy~klüğünü biliyorum 

amma bizim zamanımıza tesadüf etme. 
meliydi demiş. 

Aradan birkaç gün geçince yeniden 

bir eşek almak için pazara giden hoca, 

baknuş ki kendi eşeğini satılığa çıkar • 

mııılar. Yavaşça e~eğin kulağına eğile • 
rek: 

- Ulan köftehor, anam ne çabuk gü
cendirdim de gene eşek oldum, demi~. 

Vehbi TEK 

Ameırn ka <ClYI m ll1l ~ ırıreüsn 
Ruzveotaın zafQ>ota ıromalfDn 

Çe~n ıren 

fa. 
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İlka bu sözleri söylerken Şarlotun 
gözlerinin ta içine bakıyordu. Maksadı 
onu kıskandırmaktı. Şarlot bunu anla. 
mıştı. Tamamen sakin bir seıle: 

- Ne iyi, dedi, taliiniz var doğrusu .. 
Hem bu seyahat tam zamanında oluyor. 
Zira Mister Bleykin havatepdil:ne ihti
yacı olduğunu sanıyorum. Son zaman • 
farda çok çalışıyor. 

tıka manidar bir tarzda: 
- Evet, hem de zannedersem .~:izu • 

mundan fazla... ' 
Diyerek kalktı ve gitti. 

Ak~am, herkes yazıhaneden gittikten 
sonra Şarlot masanın gözünden bir zarf 
çıkardı, ve i~ini açmadan yırttr._ Bu~u 
yaparken kalbi de yırtılıyormuş gıbi o
luyordu ve kendi kendine mırıldanıyor
du: 

- Gül.. Evet gülerek yırt 1 

BÜYÜK BlR SERVET NASIL 
PARAYA T AHV1L EDlLlR? 
Şarkıt, her gün Cim Bleykin nelerle 

meşgul olduğunun farkınöa değildi. Her 
halde yazıhane işleri ile meşgul değil -
di. Zira yazıhane işlerini Cim tamamen 
diğer şeriklerine devretmiş bulunuyor
du. 

Yalnız Şarlot ara sıra, patronun oda
sına girdiği zaman yarım k~l~ış müka. 
lemeden, onun borsa i~lcrt ıle me~gul 

oldu - unu anladı ve kendi kendine Ci • 
g ... b 

min dertlerini nutabilmek içın ışı orsa 
oyunlarına vurduğu zanına d:iştü. 

Hakikatte, Cim Bleyk mevcut ser -
vetini nakte tahvil ile meşguldü. Bu 
. • k · 1. t tuyordu. Bu ışı de gayet sı 1 ve gız ı u 

. • d tlarından borsa hususlarda, samımı os 
acentası Stanley Villigrev ile temasa 
geçti . 

Cim ona dedi ki: .• 
S b d k. hami ve tahvılatı - tan, en e ı es 

satmak istiyorum. 
- Hangilerini? 
- Hepsini!.. . 
Vol - Strit'in en eski inüesseselerın. 

den birinin basında olan bir adam, his. 
siyatına haki~ olur ve hiç bir zaman 
onları izhar etmez. Lakin Cimin bu ce
vabım alan Stan hayretler içinde kal • 
dı. 

- Anlayamı}"Orum Cim, her )lalde pa
raya ihtiyacın yo!c. Ne diye böyle yapı. 
yorsun?. 

Cim güldü: 
- Hakkın var. dedi, yalnız meseleyi 

başka türlü vazedel:m. Bir aya kadar 
bu paraya ihtiyacım olacak. 

- Bu, çok az bir zamandır. 
- Az bir zaman mı? Belki doğru 

söylüyorsun. i,iyasayı bozmak istemi -
yorum. Bilhassa, elimdeki esham ve tah. 
vilatı piyasaya çıkardığımı kimsenin 
b!lmesini de istemiyorum. Nazarı dik • / 

kati üzerime çekmek işime gelmez. 
_ Anladım, yalnız, zannedersem e

linizdeki esham ve tahvilat dört milyon 
kadar tutar .. 

- Daha fazla. Beş milyondan biraz 
eksik .. 

- Güzel. Piyasaya tesir etmeden sat. 
mağa çalışırız. Fakat çok tedbirli ha -
rekct etmemiz lazım. 

Cim dostunun bu sözlerine hak verdi. 
- O halde size üç milyon kıymetinde 

esham ve tahvilatm nakte tahvilini hı-

rakacağım. Üst tarafını başka müesse· 
seler arasında taks:m edeceğim. 

- Muvafık. Borsadaki memurları • 
ma derhal emir vereceğim. 

- Bir aya katlar bu iş bitmiş olma. 
lı .. 

- Olur. Hazırlanacak çeki size mi 
göndereyim. yoksa parayı bir bankaya 
mı yatırayım?. 

- Çek falan istemiyorum: Banknot 
istiyorum. 

- Banknot mu?. 

Borsacı dostuna hayretle 
du. 

bakıyor -

- Evet. Banknot istiyorum. 
- Peki amma Cim, bu. çok paradır. 

Hem tedbirli bir hareket de~il.. 

- Evet. Mesele duyulursa tehlikeli 
olabilir. 

- Bizim tarafımızdan böyle bir §CY 

mevzuu bahsolamaz. Siz de kimseye bir 
şey söylemezsiniz .. 

- Hayır .. Ben §ahsen bu jşle meşgul 
olacağım. Kimsenin bir şey öğrene • · 
bilmesine imkan yok. 

İki dost ayrıldılar. Ve o günden 
sonra Cim borsa işleriyle uğraşmağa 

ba~ ladı. ller gün }'JZ, iki yüz bin dolar 
kadar para temin ediyordu. Böylece, 
hem borsada piyasanın düimesine ma • 
ni oluyor, hem de nazarı dikkati cel • 
betmeden servetini nakte tahvil ediyor· 
du. 

Buna rağmen muntazam bir surette 
hergün piyasadan böyle para eksil'şi 

bir çok kimselerin nazarı dikkatine çarp 
madı da değil. Lakin kimse Cim Blcyk 
ten j iphelenmedi. İsmi mevzuu bahsol. 
madı. Zira, borsacılar da doktorlara 
benzerler. Nasıl doktorlar için hastala. 
rın hususiyetleri bir sır ise, borsacılar 

için de öyledir. 

Borsa memurları, Cimin servetini pa • 
raya tahvilde bir başka müşkülle de 
karşılaştılar. Yüz, yüz elli bin dolarl~k 
satış yaptıkları vakit, kendilerine on hın 
veya daha fazla dolarlık banknotlar ve. 
riliyor<lu. 

Halbuhi büyük paraların bankalarca 
numaralarını almak adet olduğuna gö. 
re, onları da taşımak, tanınmak tehlike. 
sine sebep olabilirdi. Bu paraları da da
ha ufak miktarla:a tahvil lazımdJ, ve bu, 
öyle görün:iyordu g:bi kolay bir iş 
değildi. 

Bu arada Cim b'r baıka işle daha 
meşgul oluyordu. Hususi bir polis mü. 
essesesi, kimsenin bilmediği bir iş pe • 
şinde koşuyordu. Cim, bu müesseseye 
asıl ismiyle değ'I. fakat Burton ismiyle 
müracaat etm.şti. 

ŞARLOT'UN ENDiŞELERi 

Pek tabii olarak Cim Bleyk son gün· 
lerindeki faaliyetini tek başına yapı • 
yordu ve Miss Şarlot Hop yazıhanede 

a.deta işsiz kalmrştı. İşlerde Cimin "Sağ 
kolu .. vaziyetinde olan genç kadına da. 
. d" a· .. ,. e·.metken baı;_ka bir c:ey şım ı. en l:ıw .., 

kalmıyordu. 

( Dcrnnıı var) 
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PAR DA YANIN ocr u 18~--------~~~.:.:.::.~-:::=::-:::--:-:---:--=-::: pardayan onu çileden çıkaran sakin ldu. Çünkü Konçininin kılıcı b;r dakika 
içinde elinden fırlayıp yere tlüşmüıtü. 

Fakat Floransalı cesur bir adamdı. 

Bu defa kamasını çekti ve rakibine sal· 

dırdı. 

Pardayan, kısa bir kamaya karıı uzun 
kılıcım kullapmağa tenezzül etmedi ve 

kılıcının ucunu yere indirerek, diğer 

eliyle Konçininin bileğini kavradı ve 

§İddetle sıktı. Sonra kendisini rahatsız: 
eden kılıcını yere bırakarak iki eliyle o· 
nun lfüeğini sardı. Bu da uzun sürmedi 

ve kama da yere dü9tü. Ayni zamanda 
Konçininin takallüs eden dudaklarından 
bir ıstırap iniltisi çıktı. 

Pardayan kamayı ayağile itti, Konçi
niyi belinden kavradı, başının üzerin?e 
bir tüy hafifliğiyle kaldırtdı, fırlatmaga 

hazırlanıyormuı gibi bir iki defa salla· 
dı ve sonra, zavallı Floransalı mahvola· 
cağını zannettiği bir sırada onu yavaıça, 
ayaklarının dibine yere bıraktı. 

Pardayan kılıcını yerden kaldırarak 
beline taktı ve gayet sakin bir sesle: 

_ Möıy~ dedi, görüyorsunuz: ki, ne 
de olsa ıiz:lden kuvvetliyim. Kılıcını.~ı 
elinizden düıürdliğüm zaman sizi öldu-

rebilirdim. Sizi bu duvara fırlatarak ka
fanızı kırabilirdim. Fakat punu yap~a: 
ldım. Emin olunuz ki, yapacağınız: en ıyı 
hareket, rahat durmak olacaktır. 

Konçini köpürdü: 
_Fakat nihayet bu kadarına taham· 

mül edilmez. Evime hücum ediyorsunuz: 

d - dinli· kapılardan, neler konuşul ugunu. ...Jı' 
t hdıt ıt:"JI• yonunuz. Emrediyorsunuz, e 

· b d ne istiyor-yorsunuz ! .. Nıhayet en en 

ıunuz? 

- Gayet basit bir şey: Beni dinleme· 

abi. 
- Pekala, bana ne söylemek iıtiyor-

ıunuz ? 

ve müstehzi bir tavırla: 
- Rica ederim, rahatsız olmayın, o

turun. 

Konçini §iddetle başını sallayarak rcd 
detti ve hiddetinden çılgın bir halde ba· 
ğırdı: 

- Kendi evimde! .. Kendi evimde! .. 
Pardayan istihzayla gülümsedi ve ya

nındaki koltuğu, Konçininin yerdeki ka. 
ına ve kılıcını gidip alamıyac.ağr bir 
şekiUe karşısına çektikten sonra otur· 
du ve: 

- Nasıl arzu ederseniz öyle yapın, 
mösyö, dedi: Fakat ben sizin g4bi genç 
ve mukavim olmadığım için maatteessüf 
oturacağım. 

Konçini, bu esrarengiz adamın elin
de bulunduğunu ve onun arzularına ita-

atten ba~ka çare olmadığını anladı ve 
kendisini hiddetle bir koltuğa attı. 

Bunun Üzerine Pardayan onun göz
leri içine bakarak, ağır ağır söze başla
dı: 

- Mösyö siz kralı öldürtmek istedi· 
niz fakat m~vaffak olamadrnız. Hatta 
biraz evvel muhterem rcfikanrzla bil-

mem hangi alimin saçma bir falından 
bahsettiniz ve bugüne kadar yapamadı
ğınız işi başarabilmek için bazı karar!~r 
verdiniz. Anlatılan, kralı öldürmek :du·-
.. . · d sabit bir fikir halini aldı. 

ıuncesı, sız e 
Bunu geçelim. Bu kralla sizi alakad~r 
eden bir iştir. Ve ben gidip de, tchdıt 
edildi~iniz veçhile. ihbaratta bu~unacak 
değilim. Bunu size temin cdıyorum, 

sözüme itimat edebilirsiniz. Ben hiç bir 
zaman yalan söylemek zilletine katlan-

mam. Binaenaleyh bu hususta emin ola

bilirsiniz. 
Konçini canı sıkılmı~ ve lakayt tavrı-

na rağmen bu sözleri büyük bir dikkat-
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odaya tıktığını ıöyledi. Biraz: etra{ı 

&örelim bari. 
Aralık duran kapıyı itti ve içeriye gir 

di. Derhal Konçininin mantosile kılıcı
nı gördü. Gülümıedi. Kapı perdesini de 
gördü ve kaldırdı. Uzerinde anahtarı 
duran bir kapı. Bunu açtı. Bu kapı, di
ğer bir odaya açılıyordu. Pardayan 
nıemnuniyctle gillümsedi. etrafa dikkat 
le göz gezdirdi ve §Üphesiz memnun bir 
hal:lc. perdeyi tekrar indirerek kapıyı 
açık bıraktı. Sonra alaycı bir tebessüm-
le düşündü: • 

- Geriliyecelc ··: saklanacak bir yer 
temin edilmiştir. Şimdi, Konçininin, 
mahbubesine neler ıöylediiini dinliye
lim. 

Tekrar koridora döndü. indirilen ka· 
pı perdesinin arkasına yerleşti, pe.rdey~ 
hafifçe araladı ve oradan hem dınledı 
hem de seyretti. 

Konçini yere ıfü çökmü9, bir deliğin 
üze;ine eğilmiı. aırtını perdeye çevir
mitiş. Kimse tarafından görülmemesi 

ve duyulmaması için bütün tcidbirleri 
almış olduğuna katiyetle emindi. Bu 
hususta hiçbir endişesi yoktu. Ve Janta 
mükalemesi onu o kadar meıgul etmit· 

· ti ki, Leonorarun, içeriye girerek iyice 
yanına sokulara.k orada durduğunun 

fatkına varmamııtı. O da tıpkı Konçini 
gibi sırtını perdeye çevirmi9ti ve o da, 

Birisinin ker.:lilerini gözetlediğinden 

şüphe etmekten çok uzaktı. 

Binaenaleyh, Pardaya·ı rahat rahat 
dinledi. Janrn kral tarafından vuku bu
lan davetten ve krala ifşaatta bulunacak 
olan dosttan bahsettiğini duyunca. ha
fifçe gülümsiyerek mırıldandı: 

- Mükemmel uydurulmuı bir hika
ye. Eğer Konçini onu serbest bırakırsa 
- ki bırakacağı muhakkaktır - doğ· 

rusu ben bogu boıuna miidahale etmiı ( 

olacağım. Ne ise.. bekliyelim, henüz 
ne olacağı pek de kestirilemez. 

Leonoramn müdahalesini gerunce, 
Janın bir hayli müşkül vaziyette kaldı
ğını anladı ve müdahale ettiğine mcm
n un oldu. Ve nihayet, Konçini. kendisi· 
ni tehdit eden bu ifşaata ebemmiyet 
vermediğini söyleyince, Pardayan gerili 
yecek zamanın geldiğini kendi kendine 
söyledi. Ve perdenin arlcasına geçerek 

orada bekledi. 
Orada, Konçiniyle zevcesi arasında 

cereyan eden mükalemenin hemen hep
sini duydu. Hemen hepsini diyoruz. Fil 
hakika, öyle zamanlar oldu ki. söz yeri
ne işaretler kullanıldı ve yahud da mü· 

kileme öyle yavaş cereyan etti ki, Par
dayan, kulağındaki bUtün hassasiyete 
rağmen hiçbir şey duyamadı. 

Bu aralık Konçini ayrılmadan evvel 
karısının kendisine indiı1diği müthiş 

darbenin tesirinden yavaş yavaş kurtu
luyordu. Kllpıyı itti ve sendeliycrek o-

daya girdikten sonra, kendisini bir kol
tuğa attı ve ağzından çıkmak üzere o
lan bir hıçkırığı güçlükle zaptetti. 

Henüz bir dakika geçmemişti ki, 
müthit bir hayret ve ıaşkınlıkla yerin
den fırladı. 

• Pardayan kapıyı kilitliyerek anahta
rı cebine yerleştiriyordu . Bu işi bitir· 
dikten sonra, Pardayan, dudaklarında 

hoş bir tebessümle ve biraz lakayit bir 
zarafetle onu selamladı. 

Konçini hayretinden dona kalmış, 

ağzını açamıyordu. Faltaşı gibi açılmış 

olan gözleri, bu heyulanın nereden gir
diğini anlamak istiyormuş gibi odayı 

süzdü. O zaman, kılıcının yanında oldu
ğunu hayretle gördü ve onu buraya bı· 
rakmamış olduğunu iyice hatırladı. Göıı; 

leri bir sevkitabiiyk, mantosunun bulun 
duğu sandalyeye ldöndü. 
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PARDAYANIN örıLU -
Pardayı11 onun ou halini gördü ve 

tayam hayret bir ıoluk kanlılık ve ne
ı:aketle izah efti: 

- Kılıcınızı oraya JıCoyeum., Srrf 
müuCUanm ıiuıuıunôa sizi !temin ıet
melC i~in~ 

IConçini Kılıcını: aldı ve beline astr. 
'.A:yni zamanda ~ebditktr bir vaziyette 
onun üzerine yürüyerek bağırdı: 

- Kimsiniz?. Buralda ne İJiniz var?. 
Biliyor muıunuz ki, sizi bir köpek gibi 

ıebertirim?.ı 

- ı buna lCalll'8a, emin olabilirsiniz 
ki kendimi biraz müdafaa edebilirim .• 
Ye kendimi biru methetmek gibi olına 
11n ama elim ae bir hayli ağırdı. Bura· 
aa ne yaptığımı ıimdi size izah ede
ceğim. Kim olduğumu soruyorsunuz. 

Onu da öyliyeyim: Açlık ve sususzluk
tan öldilrmek istediğiniz yiğit Janın ar
kada~r ... Biliyorsunuz: ya, bir davete ı:i· 
<lerek, krala, sizin kendisini katlettir-

mek istediğinizi anlatacak olan arka
aaır? 

Konçini çılgın bir sevinç ve ayni za
manda hiddetle bağırdı: 

- Demek ki o arkada§? sensin, ha? .. 
Şirrldi görürsün! .. 

Bunları söyliycrek küçük gümüş dü
"düğü ağzına götürerek öttürdü ve uşak 
larını çağırdı. 

Pardayan ona mani olmadı. Sadece. 
hiç acele etmclden ağır ağır pencereye 
doğru yürüdü ve camı kaldırarak ıes· 
lendi: 

- Grengay! 
- Monsenyör! 

- Buraya girin ve möıyö Konçini· 
nin uşaklarını bulundukları yerden 
C!ış<mya çıkarmayın ... Beni rahatsız et
mesinler. 

P.ardayan konuşurken, ayni zamonda 
~adından a~dı!ı anahtarı da pencerenin 

kalın parmaklıkları arasından apğıya 
attr. 

Bu rnUddet rarfında, Konçininin u
ıaklan oda kapısının kilitli olduğunu 

görerek efendilerini çağırıyorlardı. Kon 
çini dışarıya çıkmak Umidiyle perdeyle 
kapalı olan kapıya doğru saldırdı. Fa
kat ayni zamanda dudaklarından bir 
hayret ve hiddet nidası fırla!dr, çünkü 
kapı kapalıydı. 

Pardayan pencereyi tekrar kapadı ve 
sakin bir vaziyette, sanki onunla hiç 
me§gul olmuyormu~ gibi bekledi. 

Bu esnada şiddetle kapanan bir kapı
nın gürültüsü, milcadele sesleri, küfür· 
ter ko§uşmalar, kaldın çığlıkları duyul
du ve birkaç dakika içinde derin bir sü
kut tekrar ortalığı kapladı. 

Hayret ve hiddetinden kuduran Kon
çini, rüya görüp görmediğini, kendi 
kenl:iine soruyordu. öyle ya evine bir ya 
bancı gelmişti. Elinde evinin anıhtarr 
bulunan bu· yabancı, oraya bazı serseri 
ler sokuyor ve uşaklarım hapsettiriyor. 

Diğer taraftan ev sahibi olan kendisi de 
bu yabancı tarafından odasına hapsedili 
yor. Filhakika Konçini derin bir hay· 

ret ve hiddet içinde kalmakta haklıydı. 

Tam bu esna\:la odanın kapısı vurul
du. Pardayan Konçiniyi hayrette bıra· 
kan ve ayni zamanda kudurtan o soğuk 
kanlıkla. kapıyı açtı. Eskargasla Gren
gay içeriye doğru iki adım atarak, Par 
dayanı askerce selamladılar ve bir kö· 
şeye aığınarak dişlerini gıcırdatarak 

Konçiniyi gördüler. 

E kargas ona !dostça bir tavırla gü
lümsedi, küçük baş hareketleri ve göz 
kırpmalarile onu selamladı ve nihayet 
dayanamıyarak: 

- Merhaba Sinyör Konçini. dedi. 
Sizi sımsıkı bağlı olarak bıraktığımı:r; 
zamandanbcri nasılsınız:? .. 

< 
CJ 
N ... 

s 
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E Cı'J 
..... 
.c 
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Grengay bir dirsek darbesilc arkada
§ını sükuta davet etti ve Pardayanın 

izıhat ısorma-dığını görilnce kendisi an· 
latmağa başladı: 

- Monsenyör, sinyör Konçininin 

u14klan ancak iki kişi olduklarından 
Karkan onları nezaret altında 
bulundurmağa kafidir, bir de korkula
rından sararıp ıolmu~ olan hizmetçi 

kızlar vardır ki, onlar zaten yerlerin
den kımıldayacak vuiyette değil . Bu
nun için biz de emirlerinizi almağa gel
dik. 

Pardayan ba1ile tasdik etti ve tatlı 
bir l'Jo'rıla: 

- Siz oğlum, (Grengaya hitap edi. 
yordu) dış kapının sürmulni itin, ora
da durun ve hiç kimsenin girmesine 
müsaade etmeyin. Siz, (Eskargas) ar-

kada§ınızın yanına gidin ve mösyönün 
adamlarını nezaret altında bulundurun, 
kimse bu odaya yakla§masın, durun. 

Ve Konçiniye dönerek büyük bir ne· 
zakctle: 

- Mösyö, dedi, bu adamların sizi teh 
dit etmek için burada buluoduklırını 

zahip olmanızı istemiyorum. Ben bütün 

i1lerimi kendim görmesini severim ve 
esasen kar§ımda bir adam bulununca 

herhangi bir yardıma muhtaç olacak ka. 
dar ihtiyar değilim. Size söz veriyorum 
ki. her ne olursa olaun. bu iki delikanlı 
müdahale ctmiyeeeklerdir. 

Ve Grengayla Eııkargasa dönerek: 
- Anladınız değil mi? diye sordu. 

Her ne olursa olsun yerlerinizden kımıl 
damıyacaksmız. 

iki arkadaş bir ağızdan cevap verdi· 
lcr : 

- Peki monsenyör! I 

- Eğer her ey ümit ettigim vcçhile 1 
cereyan edenıe, mösyöyl: beraber bu-

radan dostsa ayrılacağız ve me ele de 
kapanacak, aksi takdird. mösyö beni 
öldürmüş olacak. 

. Grengaylı Eskarga deh;etle ı:özleri. 
nı açarak yüzlerini buruşturdular ve 

. tehditkar bir tavırlta Konçininin yüzüne 
baktılar. Pardayan ıülümııedi: 

- Hayır, yiğitler, <ledi. Bu vaziyet 
vukuunda mösyöye el ürmeden çıkıp 
gidersiniz. Anlıyor musunuz? Kat'iyyen 
ona el sürmiyecek ve evinin tamamile 

efendisi olarak bırıkacakınmz. Böyle 
olacağına yemin edin. 

iki arkada9 biribirlerinin yüzüne ba
karak tereddüt ettiler. 

Pardayan, mukavemet 
ciddiyetle tekrar etti: 

- Yemin edin. 

edilmez bir 

Eskargas ve Grengay esef ve elemle: 
- Y eınin ediyoruz, monsenyör dedi-

ler. 

Pardayan kapıyı kapadı ve i:ayet cid
di bir sesle : 

- Mösyö, dedi, ümit eiderim ki, bana 
sözüme itimatsızlık göstermek suretiy
le hakaret etmez ve önünüzde verdiiim 
emirler üzerine, art.ık, maksıtlarımın 

dürüstlüğü hususunda kani olursunuz, 
Konçini dişlerini cıcırliatarak: 

' - Öyle mi, dedi, fU halde ceber ! 
kuduz köpek 1 

Kılıcını gizlice sıkarmıı olan Floran-
sa.lı. uldırarak, yıldırım ıüratile bir 
darbe indirdi. 

Fakat kendisinden emin bir vaziyette 
ve istihkarla, onun bütün hareketlerini 

takip eden Pardayan darbeyi evvelden 
görmüş ve bir sıçrayışla bundan kur· 

tulmuıtu. Ayni zamanda kılıcını da çek 
miş ve Konçininin karıısında vaziyef 
almıştı. 

Döğü§ §iddetli, fakat gayet kısa ol· 
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Istanbulkonuşayor 

RADYO 

lSTANBUL: 
18,SO pllkla dans muaJ.kisl, 19,80 Konfe

ranı!', Ordu aaylavı Selim Sırrı Tarcan tara. 
tından, (İngiliz terblyesl), 20 1141.izeyyen ve 
&.rkadaşları tarafından TUrk musikisi ve halk 
Şarkıları 20,30 ömer Rıza tarafmdan arap"a 
llÖ " Ylev, 20,45 Muzaffer ve arka.daşları tarafın 
dan Türk mwılklsi ve halk şarkıları, (saat 
ayarı), 21,15 orkestra, 22,15 ajans ve borsa 
haberleri, ve ertesi gUniln programı, 22,30 
Pllk!a sololar, opera ve operet parçaları, 23 
ııon. 

\'ll'ANA: 
18,35 karışık yayın, 21,05 bUyUk konser 

2~ . 
.. ,55 a.skerl bando, isUrahatlerde muhtelif 

haberler. 
BERLtN: 

17,05 lkindl musikisi, 19,05 konser, 20,35 
granıoton, 20,45 spor, 21,05 piyes, 22,20 or
kestrıı. konseri, 23,05 bava, haberler, spor, 
23,35 dans havaları. 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SA.RAY 

TÜRK 
MELEK 

iPEK 

SAKARYA 

YJLDIZ 
SUMER 

ALKAZAB 
rAN 

ŞIK 

ŞARK 

A~Rl 

ı ôlUm evi. Mavi Va.lalar 
saadet. Palyaço 

: A ve Marlıı.. Karısı ve 
de.ktııosu. 

Öldüren zehir. Lorel Har
di çocuk hlrsı:zları 

19 mayıs filmi: lngtıte 
re tacının ıncllert. Altıncı 
Corcun tac giyme töreni 
şanghay. Sanıson 
Tara.sbulba. Kırmızı deri· 
uıer çete.si 

ı yeni Hatay. Sefiller. 
ı tıe.ıııa.r eğleniyor. Kalien 

te 
1 Blldlrmel§tmlr. 

BildLrmeiştmir. 
ı Altın arayan kızlar. H1n 

d111tan kahramanları. 
SANOAK ı •arzan ye.myamlar ara.sın 

ilk kadın baloncusu 

düşerek 
parçalandı 

(Ba§ tarafı 5 incide) 
Bir yazımda meşhur baloncu 

Blanşard' dan bahsetmiştim. Blan. 
şard ilk defa balonla lngiltere sahili
ni Fransa sahilinden ayıran denizin 
üzerinden muv ı ffakıyetle geçmeğe 
muvaffak olan baloncu idi. Çok de
fa karısı da kendisine refakat et· 
mekteydi. Blanşardm karm 1 719 
yılı 6 haziran günü yalnız başına ba
lon seyahati yapıyordu. Geç vakte 
kadar uçtu. Hava karardığı vakit 
epeyce yükselmiş bulunuyordu. Bir 
den balon ateş alarak boşluğa yuvar 
landı. işte tam 118 sene evvel kah· 
raman kadın baloncu bir evin damı
na düşerek parçalandı. 

(B~ tarafı 3 üncüde) karşılaştığımız, hakikaten • ~ kta 
R.. • hafür-· - h .. P açı uz.garın ıgıne ragmen ava- akan lağım. pislik ve koku ld 

lanan toz bulutlarmdan gözlerimizi Bu sokaklarda oturmak ı:tb~hthğı. 
zar zor sakınarak, yamrı yumru yoL na uğramış biçarelerden b" · · . 
la d ·ı l d"k Y ı ·· t·· d k"" ·· b ınsıne. r a ı er e ı . o us un e oyu aş- - Peki bu vaziyet· · · b · 
t b d 

• mızı elec.lıyeye 
an aşa kate en bir toprak sokağr nlakad:ırlara bildirmed· · · · ' 

göstererek·· ınız mı? dıye . sordum. Zavallı adam acı acı ""ld ... 
- İşte, koca Feriköyde ana lağım - Bildirmez olmaz m h_gu u ·. ı · k . ıyız ıç, dedı 

o an yegane so ak, dedıler. Bu yolun Belediye reis muavı·n· · k · 
k d 1 

. . . . ıru ve aymaka-
yu arsın a, su ar ıdaresı yenı hır fab- mı geçen sene bura b"l . . "k - ya ı e getıı dık 
rı a kuruyor da, havuzlarını yıkadıgr Fakat bütün bunların n t· . · ı k tm k · · b e ne ıce verdı-
zak""mkan ~u a~ını a ı a .. ıc;ı": ura ya ğini. işte gözüniizle görüyorsunuz? 1 

un doşedı. Ve bu yol uzerınde bu. Yarın : Yolsu kö · .. ,, 
lunan evler de. böylece lağıma kam~- yol parası · i z h yUn 
tular. F:ı.kat bu künk de, nihayet a- t · k c:! rç n apisle 

~ık bir lağıma boşalıyor. Ve orada müt azyı e ilen halkı • 
hiş kokularını etrafına saça, saça kö- HABERCi 
yümijzün hemen yanından akıp, Kasım 
paşaya gidiyor. Hem bakalım, fabrika 
daha su koyU\·ermeğe başlamadı. O 
zaman vaziyet ne hal alacak. 

Şarkı 
söyleyiniz ! 

lltrKREŞ: 
18,15 orkestra ltonserl, 20,05 ulusal yayın, 

20,25 koro konseri, 22,05 piyes, 22,10 ıı.kşam 
konııerl, 22,35 spor, haberler, vesaire, 23 or• 
kestra ve şan konseri, 

(El!lkl A Ato.ryıt) da (hepsi birden) 
ZAFER : Muıfafa. Çayır haydutla· 
(Eski cumurlyet) rı. Atayın kızı. 

tSTANBUL 
1 

lstanbul Levazım Amirliği ( 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Buradan tekrar köyün içerilerine 
doğru yürüdük. Teneke mahallesi de. 
nen kısma yaklaştığımız zaman, bur
numuza tahammülsüz bir koku çarptı. 

- Nedir bu koku, diye soracaktt~ ... 

Tansiyonu yüksek 
olanlara bu tavsiye 

ediliyor 

LO:!lıı'DRA: 
18,05 org ltonserl, 18,40 hafit musiki, 19, 

20 orkestra konseri, 20,10 askert bando, 21, 
kanşık yayın, 22,10 senfonllt konııer, 23,05 
kısa hikayeler, 23,35 son. 
RO~L\.: 

1805 halk musikisi, spor, hava, 20,05 kü
çük radyo sa.hnelert, 21,10 konuşma, ve ııaire 
22,05 opera yayım, en sonra dans musikisi. 

Nöbetçi Eczaneler 

attLLJ 

AZAK 

1 Serseriler kralı I~ anyor 
(Türkçe sözlU) ve Mazur 

ka 
Romeo \·e Julyet. 

tin • tin 

Rln • 

2 :Macaristan geceleri ve 
Kahraman karu 
Bağdat billbUJll. Kim Ol• 

dUrdU 
: Slngapur postaııı. Viyana 

a!}k beldesi 

RALK ' 
Bu akşam şehrin muhtelit semtlerinde nö (E.ııkl KemalbeY) 

Palpataşon kız hırsızları 
GökyUzil ateşler içinde. 
1ngillz kralmm tac mera• 
aiıni 

betçi olan eczaneler ııunlardlr: 

EmlnönUnde (Mehmet KAzmı), Beyazıtta Narlıkapı Tarzan geliyor (Türkçe 
·(Belkis), KUçUkpazarda (H. Huli.ısi), Eyüpte ŞAFAK sözlU) 

İstanbul clhetindekiler: 

(Mustafa Arif), Şehremininde (Hamdi), K A D ) K O Y 
KaragUmrUkte (Fuat), Samatyada (Rıdvan) : J\:e.ryoka 
Şehzadcbaşmda (Asaf). Aksarayda (Etem HALE Ü S K U D A p 
Pertev), Fenerde (Hüsameddin), Alemdarda 
(Eşret Neget), Bakırkoyde (Merkez). RA.LE : Karısı ve daktilosu 
Beyoğlu clhetindekiler: B A K 1 R K O Y 
Galataııarayda (Kanzuk), Altıncıdairede '1fLTfVADI ı Bildirmemiştir · 

(Güneş), Galatada Topçularda (Sporidiıı), ::-.=.====:::::=:=:=:::::=:=~=:;:::;:::==== 
Taksimde (Nizamettin), Tarlabaşmda (Ni- ü.skUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
lıat), ı,ı1Ude (Halk), Kasnnpaşada (MUey ü.skUdarda (İmrahor), Kadıköytinde Moda 
y et), Haısköydc (Nesim Aııeo), Beşikta.şta da (Moda), BUyü'kadada (Şinaııl Rıza), Hey• 

(Sillcyman P.ecepl, Sarıyerde (Nuri), bellde (Halk), 

~.-.oe· nız · · Levazım Satınalma 
. ~omisvol"'! ,u ilanları 

Beher kilonun Muvakkat teminatı 

Cinsi Miktar ve ölçüsü Tahmini bedeli 
Kuruş Sn. Lir:ı. Kuruş 

Süt 20000 Kılo 10 00) 
) 200 25 

Yoğurt 5000 Kilo 15 00) 
1 - Yukarda c~ns ve miktarları ~le tahmini bedelleri ve muvakkat temi

natlarr yazılı olan iki kalem yiyecek, 21 Haziran 1937 tarihine rashyan Pazar
tesi günü saat 14 de açık eksiltme usulile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonda her gün parasız alınabilir. , . 
3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bırlikte ve 1stan. 

bul defterdarhğı muhasebe müdürlüğüne yatıracakları muva~kat teminat mu. 
kabilinde alacakları makbuz veya banka teminatı ile ve bellı gün ve saatte 
Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (3226) 

Cinsi Miktar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmini bedeli 
Kuruş s. 

Barbunya fasulye 8500 Kilo 4 50 

Patlıcan 10000 6 00 
" 

Semizotu 3000 
2 00 

" 
Sa1uz kabağı 10000 2 50 

" 
Ay~ekadın fasulye 10500 8 00 

" 
Çalı fasulye 9000 4 50 

" 
Kırmızı domates 10000 2 50 

" Ispanak 3000 3 25 
" Patates 10500 5 00 ,, 

Kuru soğan 16000 5 00 
" 

Lahana. 2000 3 00 
" 

Pırasa. 4000 3 25 
" 

Bamya 8000 8 00 
" Domates salçası 500 18 00 
" 

105000 Yekun 
1 - Yukarda cins ve miktarları ile tahmini fiatları yazılı olan ''14" ka. 

lem yaş sebze 21 Haziran 937 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu 14 kalem sebzenin muvakkat teminatı "385" lira "50" kuruş olup 
şartnamesi komisyondan her gün parasız verilir. 

3 - !steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektublarmı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Rasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vcrmele-

1'İ. "3228" 

lstanbul CümrilğU BaşmüdUrlUğiinden: 
Gümrük satışından: D markalı 198lfı 1/ 4 ve 1485 9/ 1 sayılı beş ~clıkta 

yeni ve petrol i!~ müteharrik Dizel denit ınotör makinesi açık arttırma ıle Ga
lata beş sayılı satış ambarında 21-6-937 günü saat 14 de şartna~esi muc_i • 
bince ıatılacaktır. İsteklilerin 2500 lira değerinde olan bu makine ıçın 188 lır:ı 

muvakkat teminat ve Maliye ünvan tezkeresi aranır. İhaleyi müteakip 
ınalın bedeli derhal tesviye edilip mal hemen ve ayni günde kaldırılacaktır. 

_(3223) 

İdareleri İstanbul L V. amirliğine 
bağlı müessesat için alınacak olan yüz 
bin kilo yoğurda talip çıkmadığından 
11 - Haziran - 937 cuma günü saat 
15 te İstanbulda Tophanede satınalma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 15 bin liradır. 
İlk teminatı 112 s liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(1) (3209) 

Gedikli erbaşları için müteahhit 
nam ve heaabına 709 adet yün fanila 
14 haziran 937 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede satmalma komisyo. 
nunda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedP.li 1382 lira 55 kuruştur. 
Ilk teminatı 103 lira 69 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. tsteklilerin kanuni vesika. 
lariyle beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (-162) (3019) 

Ordu hastaneleri için müteahhit 
nam ve hesıı.brna 2000 adet tire çorap 
14 haziran ~37 Pazartesi günü saat 
15,30 da Tophanede satınalma komie. 
yonunda açık eksiltme ile alınac&ktrr. 
Tahmin bedeli 500 liradır. 1lk temina~ 
tı 37 buçuk liradır. Şartname ve nu
munesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni vesikalariyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

( 459) (3016) 

TiFOBiL 
Dr. iHSArt SAMi 

Tifo ve pır1tiro bastalıklmna tutul 
mıınık için ağızdan aiınan tifo bap
lındır. Biç rıh:mızlık Tcmıcz. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Komutanlık birlikleri için 500 adet 
bakır karavana vermeği taahüt eden 
üstenci nam ve hesabına. mübayaa. 
edileceğinden açık eksiltme ile ihalesi 
17 / Haziran/ 937 perşembe günU 9aat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 
1600 liradır. Şartnamesi her gün öğle. 
den evvel komisyonda görülebilir. İs
teklilerin 120 liralık ilk teminat m:ık. 
buz veya mektupları ile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda 

Komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (3133) 

Fakat buna vakit kalmadı. Köşeyi dö
ner dönmez., bir lağım deresiyle karşı. 
!aşmıştık. Burası 2.3 metre eni olan, 
üzerinde köprüler kurulmuş hakiki 
bir dereydi. Yalnız içinden su yerine 
pislik, çirkef akıyordu. 

Bu mikrop yuvasını hayret ve mide 
bulantısı ile seyrederken, yanımızda. 
ki ihtiyar: 
· - Bu bir şey değil, daha diye bize 

izahat verdi. Bu civarda artık hangi 
sokağa saparsanız sapınız, hep yol or. 
tasında açıktan akan lağımlarla kar-

şılaşacaksmız. 

Yürüdük; sağa saptık, sola saptık, 

1,asbth 
İstanbul dördüncü icra memur· 

luğundan: 
Gazetemizin 21.5-93 7 tarih ve 

1920 No. lu nüshasının son sütu· 
nunda çıkan Emniyet Sandığı barç
lusu Makbulcyc ait Galatada Ke
mankeş Kara Mustafapaşa mahalle· 
sinin Halil paşa sokağındaki yeni 22 
. 28 No: gayri menkulün yüz yir· 
mide seksen hi5sesinin satılmasına . 
karar verildiği yazıldığı bilahare 
tamamen açık arttırmıya vazedildi 
ği beyan edilmiş ve gayri menkul 
sırf mülk olduğu halde bilahare va
kıf icaresinin borçluya ve tavizin 
mli§teriye ait olduğu beyan edilmiş· 
tir. 

Binaenaleyh açık arttırmıya ko· 
nulan gayri menkulün yüz yirmide 
seksen hissesi olduğunu ve vaktf 
İcaresi ve 20 senelik tavizi bulunma. 
dığı tashihen ilan olunur. 

• 

Cumartesi günleri 14 den ZO ye 

muayene parasızdır. 
kzda•ı Biriktiren 

Doktorlar çok tehlikeli ve rahatsız 
edici bir hastalık olan yüksek kan taz • 
yıkine karşı bir çare bulabilmek için bir 
çok yıllardanberi çalışıp durmaktadır _ 
lar. Bunda bazı muvaffakıyetler elde 
etmişlerdir; şimdi ise doktor Herbert 
Biehle namına bir Alman ilim adamı 

ilaç ve hiç bir ttbbi alete muhtav olmak 
s~zm _yüksek kan tazyikini kolayca ge
çırebıleceğini söylemektedir. 

Doktor diyor ki: 
" E~ k - ger an tazyikiniz yüksek ise, 

her gün türkü çağınn, hem iyilik hisse. 

dersiniz, hem de tamamiyle tedavi edi • 
lirsiniz! ... 

Doktorun yazdığı bir makeleye ba • 
ktlırsa Almanyanm iyi tanınmış 83 ha
ncndesinden hi~ birinde :>-•;iksek kan 
tazyiki yoktur. Doktor bunu sade. 
ce yazmakla kalmamıs fakat Bertin 
hastanelerinde yatan b~· gibi hastalar 
üzerinde yaptığı tecrübelerle aldığı 

müsbet neticeleri bütün mütehassıslara 
da göstermiştir . 

1LAN 
lsta11bul Altıncı Noterliğinden: 
Beyoğlunda Taksim Cumhuriyet 

Caddesi Şark Apartıman 4 No. mukim. 
ler Davit Safra. kızı Rahel Safra ile 
!sak oğlu Albert !sak Kalef araların. 
da aktettikleri evlenme ile birlikte 
mallarının sureti idaresi hakkını mal 
birliği usulünü t ercih ' 'e kabul eyle. 
diklerine dair usulünü tercih ve kabul 
eylediklerine dair dairemde 4.6-937 
tarih ve 6689 No. ile bir mukavele tan. 
zim ve tasdik ettirmişlerdir. J{eyf iye1 
alelusul ilan olunur. (V. P. 1519) 

T~OKiVE 

l 1 RL.ıb.T 
BANKA51 

rahat eder 
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"' KUlllyÔ~ki~":8rda ·ı 

lng"liz il 
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J. MOTOLA 
Kumat ticarethanesine : : 

gelmittir. • 
En H• • n 

aıa cıns, I! 

................................ 
10 Haziran Perşembe ~.~::r"e'!,8" 

TAKSiM 
6AFiVE 

Bahçesi 
açılıyor 

15 HAZİRAN - 1937 

• DiKKAT 
Yaz için gelecek Pazartesinden ltlbaren 

Her öOlenden 1I 4 030 kadlaır 

O OT 
Serin ve GUzel Bahçeelnde 

Me,hur orkestrası en seçkin parçalan çalacakbr. Öğlen için 
tenzilatlı fiyatlar: Tabldot 4 tabak 75 kuruf. Daire Tepebatı 

En müntehap desenler il 
F~~rh~~~~~~~·~:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 
men satılan bu kumaşları gör· fi • 

Bestekar tanburi Salahattin 
Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 

Necati Tokyay Keman 
Şefik Piyano 

mek üzere lutfen mağazayı zi· !İ Süzan 
Dürdane 
Birsen 
Muazzez 
Mehalat 

Yaşar 
Jbrahim 
Arta ki Ahmet Kanun 

yaret ediniz. fi 
!i Fırsattan istifade ediniz. iil .. n 

Her nevi 
K 

A 

EmlAklnl eyi fiyatla satmak 
ve Kelepir eml~k almak 

Hasan Panço 
Şükrü Klarnet 
Nihat Ney 

Bayan LOTF1YE tarafından miJli oyunlar büyük sürpriz için ı 
masalarınızı temin ediniz. Tl •·: 43103 z~ 

Galata Mefrusat Pazar 
Fuzuli Berkmen ve 

Y. Kilitis 
Mutunba ve liciverd ıtorlann en iyi cinsleri ıon 
moda perdelik renkli markizet, etamin ve filele. 

rin her çetidi, otomatik zarif komit talmnla
nmız gelmiftir. 1 Mef11J1ata aid mallan pıağazamızda 

1 
1 ediyatt~ö":~i"::;,r,;/2~österil• 

- Galata, Tünel cad. No. 24 Tie.: 43957 -

akşam 
• 

Harbiyede BEL VU Bahçesi 

Çağlryan saz heyetinin memlekette çok tanmmıı musiki sanatkar· 
A 

lan ve Bayan MUALLA nm İ!tirakiyle devam ediyor ... 1 

;;;;;; Ayrıca: S. ATILLA yeni revüsünün fevkaladelikleri. ---.j 

::::::::::::::::1::::::: m::rm:: 

Birkaç. güne kadar 

TUrkçe - Manzum 

Mevlana 
rubaileri 

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

Mütercimi: Hüseyin Rifat 

:::mn Birinci sınıf Operatör 

fior.CAFER TAVVAR 
İi Umumi cerrahi Vt! sinir, dimağ 
fi cerrahisi mütehassısı . 
i; Paria Tıp f akülteai S. Asistanı 
U Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

H 
.. estetik - "Yilz. meme, karın bu

ruşuklukları.. Nisaiye ve doğum 
"t h x mu e assısı : 

n Muayene: Sabahlar; M e & r !I nen ·ı 
ı: s den ıo a kadar il U Jı d öğleden sonra ücretlidir lf" 
g Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han I' 

1 

!!........ No. 1 Telefon: 44085 _ J .......... ·-··· .. -

KU/\BARAN\ 
\. 
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~TÔRK\VE 1J BANKA~\-
4'111 

isteyenlerin H i Ç VAK i T geçirmeden 
L ISTANBUL : Bahçekapı Sadıkiye Han 11 numaraya mü-

M racaatlan bu i§lerini derhal temin eder. .uunlardan baıka 
Ç evlerini iyi şeraitle yıktırmak istiyenlerin de müracaat et-

itleri Bürosu meleri menfaatleri iktizasındandır. Telefon : 21168 

r== . oir z ç 1 ." V . Palas'ı :::m::, 
:: Hayatta daima sıhhatlı ve zinde yaş amak istiyenlerin yegane sayfiye 1 
~f otelidir. Deniz banyosu •. büyü~ bahçe \'e ormanlarında yorgun dimağ ff 
ii ve asabları teskin ve dınlendırmck için yaz mevsiminde dünya yuzun. il 
f! de bundan daha güre! bir mevki ve tem iz hava bulmak imkiinı yoktur. 1 
il Yalnız yer bulmak için acele telefon ve telgrafla angaje olunması tav-
!! siye olunur. Telefon: 34.03 Dırektörlük : H. Tevfik Ba~arır 1 .. 
il •••••••••••••••• ::::::::::::::::::::::::::::::::n:r.ı::················=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a 

Türk 

Güzel dlelerlnizle 
Her sevi lezzetle yivlnla 

Oiş~etiniı iyi ve nğlam olutııı h~t '"Yİ lct• 
nı~lı lezzetle yiyebılır!lınız. Ayı11 zamanda ıı;eh· 
har tebessumunuzl" herkcı;in takdırini kua• 
nırsınız. Paatcut'un tcdkıKaiı fennıHıoı daire· 
sınde iıtihur edıl•n Dentol dıt ıtuvu ve ma· 
cunu gavct anlı~cptık ve nıdıs kokuludur. 
Dentol dı!I ıı;ııyu \'C macunu, dış ct l erıni kuv• 
vetlendirır, Nefes• taııflye v" dışlcrı hu~nü 
rnuhaf <mı "ltl~i gıbi dışl"'e oırlak hır be• 
yazlık \'crİr . 

DENTOL: butıın oarfümorilcrle ecıınelcrd<" 
utılır. 

Her yerde DANTOL ıateyıniz. 
Eczanelerle parfümörilerde satılır. 

Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
2. inci keşide 11 Haziran 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 
ikramiyelerle 

iki 

15.COO, 
( 20.CCO 

12.000, 1.000, lirahk 

ve 

adet mükafat 
ıoo cou; 
vardır. 

liralık 

A.yno: ( 3.00!)) Jirad3n başl.yaral< ( 20) [r:ıya k~d.:ır b~yük ve kü • 
çük birçok ikramiyelerle amortileri havi o!an bu zengin plindan istifa· 
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

ı s ta n b u ı e e 1 e d i ye s i - .i ı a n ı a r ı 
Hepsine 70 ı:ra kıymet tahmin olunan Üsküdarda Sel~:?:ıağa mahallesinde 

Cami sokağında yeni 1 No. lı iki kat dört odalı ahşap evin ankazı satılmak 
\!zere açık arttırmaya konulmuştur. Şart ıamcsi levazım müdür!üğünde görüle • 
bilir. İstekliler 525 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7-
6-937 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende bulunm:ılıdırlar. 
(İ) (2907) 

Fatihte belediye levazım ambarında yanık tab:ınca, otomobil lastikleri, ben
zin deposu motosiklet, arpa kırma makinesi ve &aire hurda eşya satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmu~tur. Bu eıyaların hepsine 636 lira 45 kuruı fiyat tah. 
min olunmuıtur. Liıtesile şartnamesi le razım müdürlüğünde görülebilir. İstek.. 
liler 47 lira 73 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7- 6 
-937 pazartesi go:.inü saat 14 te Daimi EncÜm"nde bulur.malıdırlar. (B) (2841) 

Büyükadada Çankaya caddesinde eski 

Senelik mu
hammen k :rası 

İlk temi-
natı 

Belediye dairesi müştem'latından Ev. 120 9 

Bü)•:.ikadada Yalı mahallesinde Kumsal 

caddesinde iki gazipo mahalli 80 
Yukarıda semti senelik muhammen kiralarile ilk tcminatlan yazılı olan ma. 

haller teslim tarihinden itibaren 938, ~39, 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayn 
ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu;tur. Şartnameleri levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hiz .larmcla gö:ıterilen il'• teminat makbuz 
veya m::ktuplariyle beraber 7-6-937 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encü • 
mende bulunmalıdırlar. ( B.) ( 2886) 


