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I (Yazısı 6 metda)" Bugtln: Al manca 
Yarın: Fransızca 

5 Kuruı. Telefon: 23872 
s Haziran 1937 · s A L ı · Sene: 6 - Sayı: 1938 

-
örfi idare ilan Antakya da edildi 

Arapların Türklere 
saldırmağa · hazırlan-
dıkları bildiriliyor 

Şehir askeri işgal altma alındı 
(Yazısı 6 ıncıdo) 

~irli dolandırıcılar (Ka.sketıi olanlar) yakalanclı7darı sırada ı a.... 

· eynelmilel dört 
· olandırıcı yakalandı 

Otil>nnnJç D.n.-L_.,.,,,,.,lnn "lırru:ıbcılıb. .. llP nara 
çaıan 'lJu a~amların döraü de Cezayirli .•• 
tmniyet ikinci şube üçüncü kısmı ta

tiftndan Cezairli beynelmilel dört do
l~ndıncı yakalanmıştır. Bu yaman do
landırıcılar şöyle ele geçmişlerdir: 

Cumartesi öğleden evvel Osmanlı 
bankasının beyoö-'lıı şubesine başları kas 

ketli, temiz giyinmi~ dört Arap genci 
başvurmuş. Yanlarında bulunan iki 
bin frangı Ti.irk parasına çevirmek iste
ldiklerini bildirmişlerdir. 

Kendilerinin seyyah olduklanm söy
( Devamı 6 ıncıda) 

......... ~ ·~ " '\hf olivutta bir rezalet 

12·0 figüran kıza 
taarruz edilmiş 

içlerinden biri mütearrızlar 
aleyhine dava açtı 

(Yaztst 6 tnctda) ----
iş Kanununun 

tatbikine hazırlık 
. Bütün işçilerle iş verenleri alakadar eden bu kanunun her iki zümreye 

::~ olan kısımlarım herkesin anlryabileceği bir dille izah ~derek l'.'anlı~ ~
r:nıa ,!Uzünden mağdur olmamalarını temin edecek mahıyette bırkaç gun· 
uk bır yazı ıilıileıine pertembe günü ba§lıyoruz. 

Musolini 
kralını 

ispanya 
seçti 

Arşidük Otto dö Habsburg 

ltalya Krahnın kızını da Prensle 
evlendirerek kraliçe yapacak 

BütUn bunlar tabit Asilerin meşru hükümete galebe çalmaları takdirinde mümkün olabilecektir 

Molanın esrarengiz ölümünün sebebi anlaşlldı 
Mola sağ olsaydı 
bugün yeni bir 

hUktlmet kuracaktı 
Paris, 8 (A.A.) _ İspanyol kraliyet t ' 

çilerinden bir zat, Havas ajansına aşa
ğrdaki beyanatta bulunmu~tur: 

0
- Otto de Habsburg, İspanyol tah· 

tına namzettir, Musolini de kendisinin 
namzetliğine müzaheret etmektedir. 
Bundan başka Musolini, bir İtalyan 
prensesinin, İspanya tahtına çıkması 
için Otto ide Habsburgun prenses Ma
rie de Savoio ile evlenmesini arzu et

mektedir. 
Eski kral 'Alfomıun avdetine yegane 

taraftar olan general Frankodur. Diğer 
ui şefler, general Kuipo de ilano da 
t'l.ıahil nlcluin hsılde saltanatın iadesine 
aley eğllairler, faltat ne Alfonsu 
istiyorlar, ne de hanedanı erkamndan 
herhangi birini ... kralistlerin saltanat 
müddeisi olan Alfonsu Charles de Bour- · 

(Devamı 6 tncıda) 

r--·p:tat,ırac--... 
i Tetkik seyahatleri 
i için 

i : . 
1 Bugün yola 
1 çıkıyorlar 

= Büyük Önder Atatürk bugün öğle • 
den sonra "İzmir,, vapuı:iyle Trabz:ona 
ve oradan Erzuruma gidecektir. 

''İzmir,, vapuru Dolmabahçe sarayı • 
nın önünde demirlemiş bulunmaktadır, 

Büyük Önderimize, bu seyahatinde 
Dahiliye Vekili Şükrü Kay~ Ordu mü.. 
fettişi Orgeneral Fahred<iin Altay, Par. 
ti grup asbaşkanı ıaylav Hasan Sa. 
ka ve diğer bazı saylavlar refakat ede • 

cektir. 
Büyük Önder, yirmi beş gün kadar 

süreceği tahmin edilen bu seyahatin • 
den sonra tekrar şehrimizi şereflendi • 

recektir. 

Emir Abdullah 
Memleketine dönüşte 

Kral olacakmış 
Flllstln arazisinden 

bir kısmı da ErdUna 
ilhak edlleckml• . 

Memleketimizin misafiri bulu· 
nan Maverayi Erdün Emiri Abdul
lah bugün akşama doğru Daçya va· 
puriyle Hayfaya hareket edecektir. 
Emir Hayfadan Maverayi Erdüne 
geçecektir. 

Emir kral mı 1uyor ? 
Suriye gazetelerinin yazdıkları· 

na göre Emir Abdullah memleketi· 
ne dönü~ünde kral olacaktır. Suriye 
gazeteleri bu hususta Ammandan 
şu haberi neşrediyorlar: 

"Siyasi mahafil Lonclradan av· 
det etmekte olan Abdullahın, İngil
tere ile beraber yapılan bir programı 

(Devamı 6 ıncıda) 

Prenses Mari di Sovoie Arşidük Otto dö Habsburg 

Almeriyanın topa 
tutulması hadisesi 

Yugoslavlara göre . . 

Almanlara şerefmiş! 
Y.ugoslav gazeteleri Alman Haı icige · 

Nazırının Belgı adı ziyareti münasebetile 
Almanyayı şayanı dikkat bir lisanla 

medhediyoı lar (l'a.:ısı 6 rncıd.a) 

~ 

40 artist mayolarını arıyor ı 
Çok eğlenceli müsabakamız bir kaç 

güne kadar başlıyor 

Tafsilat yakında 
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Le .Temps gazetesinin 

mühim bir makalesi 

HABER - Akşam postası 

Çok çocuklu 
hôkimlere her sene 

Almanya - ltalya arasında 
Askeri ittifak 

boş bir gürültüdür 
1 
yardım edilecek 

Lazım gelen para diğer hakim
lerden gayet az miktarda 

Almanya lngiltereden iltifat kopar
mağa çalışıyor, ltalyayı Almanyaya 
bit leştirecek tek menfaat yoktur ! 

kesilecek 

Mare§al fon Blombergin Romayı 
ziyareti çok samimi bir hava içinde 
cereyan etti. Tac giyme şenlikleri es. 
nasında Londrada Britanya devlet a. 

damlariyle Almanya milli müdafaa 
1 

nazırı arasında geçen konuşmalara 

Avrupamn bütün siyasi muhitlerinde 

hissedilen alaka gö 'nünde tutulursa 
faşist İtalyanın Mareşale yaptığı ha. 
raretli kabulün manası anlaşılır. Bu
nunla İtalyanlar Berlinle Londra ara. 
smdaki 'münasebetlerin salaha doğru 
gitmesinden hiç kı.işkulanmadıklarını, 
Berlin • Roma mihverinin Almanya 
ile diğer devletler arasındaki temas. 
!ardan müteessir olmıyacak derecede 
sağlam bulunduğunu ihsas etmek is
tiyorlar. 

İtalyan gazeteleri ise "General Gö. 
ring ve fon Noyrat'm ziyaretlerini ta
kip eden bu ziyaretin İtalya ile Al
manya arasındaki iş birliğini ve tesa
nüdü ·daha ziyade kuvvetlendirdiğini 
ve mareşalin Romaya gelmesile iki 
devlet arasındaki münasebetlerin bu 
güne kadar olduğundan daha samimi 
ve teklifsiz bir Bekil aldığını,, yazmak 
zevkinden kendilerini mah:ıım etmek 
istemiyorlar. 

Aeaba Mösyö Musolini ile Mareşal 
fon Bolmbcrg arasındaki konuşmalar. 
dan sonra, İtalya hariciye nazın Ifont 
Çiyano ile İtalyan umumi erkA.nıhar. 
biyesi "tedafüi askPô anlaşma,, adı 
venlerl ti0 dcfe ulaşabildiler mı? 

Roma gautelerinden bazılarında 
görülen yazılar böyle bir zan uyandı. 
rnbiliyorlar. Bilhassa Ciornale d'!
talia'da görülen bir makale 1ngiiiz si. 
yasi muhitlerinin nazarı dikkatinden 
kaçmamış bulunuyor. Popolo d'İtalia 
;azetesi "Almanya ile tanı bir kar~1. 
hklı anlaşma havası içind,., yapılacal: 
her iki tarafa da ayni derecede menfa
at temin edecek bir iş birliğinden,, ıs
rarla bahsetti. 

Korriyera della Sera gazetesi ise 
"Mareşal Blomberg'in ltalyaya yalnız 
ür.ti3Q.3at toplamak için gelmediğini, 
kendisine gösterilen şeylerin bir ma... 
nası olduğunu,, yazmaktan çekinme. 

·di. Bu gazete Almanya harbiye nazırı. 
nm seyahatinin "çok ciddi ve ameli 
bir mahiyeti olduğunu,, açıkça bildir· 
mektedir. 

Alman milletine Alman devletinin 
Avrupada çalışmak için el ele verdiği 
devletin askeri kudreti etrafında bir 
fikir vermek için ltalyanlarm ellerin. 
deki deniz, hava ve kara harb vasıta. 
!arının bütün kudretini, takip ettikle
ri inkişaf istikametleri ile birlikte 
mareşal fon Blomberge gösterdikleri
ni tahmin etmek mümkündür. 

Roma hükumetinin Alman ''e ltal. 
yan sıyasasmı günden güne daha zL 
yade biribirine bağlamak istediği mey. 
dandadır. Bunu İtalya istiyor, zira Ha
beşistan sergüzeştinden sonra dünya 
ortasmda yapayalnız kalmış olan !tal. 
ya Almanyanın müzaherctine muh. 
taçtır. Fakat her hadiseden ve her fır. 
sattan istifade edilerek Roma ile Ber-
lin arasındaki münasebetleri parlak 
göstermek için yapılan bütün cehitle. 
re rağmen bu iki memleketin gerek 
orta Avrupadaki ve gerek umumi si. 
yasctteki devamlı ve hayati mehfaat. 
lc.ri daima biribirine aykırı durmakta
dır. Almanya ile İtalyayı yakalştıran 
biricik şey, her iki devletin bugUnkü 
rejimlerini ihtilalci tcsirierden koru. 
mak endişesidir. İki memleketin bu ı 
endişe haricindeki bütün hedefleri 
bıış'ka başka şeylerdir. İtalyan siyasa. 1 
sı biltUn gayretlerini hep Akdeniz va
ziyetine hasretmiştir. Alman siyasası 

1 
ise orta Avrupadn ve şarki A\'rupada 
Almanyaya tam bir btirriyet temin et-

mekle meşguldür. Roma lngiltereye 
karşı cephe almıştır. Berlin ise bili. 
kis lngilterenin "hüsıı ü teveccüh., ü. 
nü celbetmeye çalışmaktadır ve AI. 
manya garp devletleri ile iş bırliği 

yapabileceğinden henüz ümidini kes
miş değildir. İşte tiütün palavralara 
rağmen İtalya ile Almanya arasında 
tam bir ittifak yapılamamasının se. 
bebi budur. 

İnkar edilemez ki hadiseler ve arsı. 
ulusal vaziyet "ltalyı - Almanya iş 
birliği,. nin ilti sene evvel İtalya hari
ciye nazırı ile Almanya hariciye nazı_ 
n Baron fon Noyrat tarafından ku. 
rulduğu şekilde devam etmesine im. 
kan verdikleri muhakkaktır. Habeşis
tan buhranı ve İspanya Mdiseleri Av. 
rupa sıyasasında bliyük sarsıntılar 
yapmıştır. lbiza ve Almeriya hadise. 

Adliye vekaleti çok çocuklu ha
kimlere para yardımı yapılması ve 
ikramiyeler verilmesini temin ede
cek bir kanun layihası hazırlıyarak 
meclise vermiştir. 

Layihadak i hükümler, adliye 
bütçesinden maaş olan bütün ha
kim ve mi.iddeiumumilerle bunların 
muavinleri, sorgu hakimleri ve ve· 
killeri· hakim sınıfından sayılan bü
tün memurlara şamil olacaktır. 

Layihada gösterilen gelir kay
nakları şunlardır: 

A - Yılda bir defaya mahsus 
olmak ve birincikanun maaslarından 
kesilmek üzere hakimlerin. senelik 
maaşı emsali hasılı yekununun yüz
de yarımı, 

B - Namzetler de dahil olmak 
üzere mali yılın başındanberi mün
hal bulunan hakim kadrosunda her 
yıl ağustosun ilk günü mevcut bü-· 
tün miinhallerin iki aylığı. 

D - Umum hakimlerin şubat 
maa~larmdan kesilecek birer lira. 

Madde 2 - Vazife görmekte 
bulunan hakimlerden 2j yaşını dol
durmamış bulunanların evli olanla
riyle 28 yaşını bitirenlerden bir, 33 
yaşını bitirenlerden iki, 3 7 yaşını bi
tirmiş olanlardan üç çocuklu olanlar 
yukarıdaki A ve B f ıkralarmda ya
zılı mecburiyetlere tabi değildirler. 

Madde 3 - Birinci maddenin 
A, B, C fıkralarında yazılı gelirler
den toplanacak paralar 28 yaşını bi-

leri ise Almanya ile İtalyayı biribirle
rine daha ziyade yaklaştırmıştır. İs
panya faciasının ilk günferinde İtalya 
İspanyol asilerine yardım ederken 
Almanya ihtiyatlı hareket ediyor ve 
hatta, birçok ciddi tehlikeler doğur. 
ması ihtimali olan bir sergüzeştten 

uzak kalmıya çalışıyordu. Fa.kat 
Doyçland kruvazörünün tecavüze 
uğradığını iddia ettiği gün Almanya 
haysiyetini korumak için Almeriyayı 
bombardıman etmesi doğru olacağını 
sandı. İşte bu yüzden İtalya İspanya. 
da. büyük bir yardımcı kazandığını 
uiıl~~;.i.'11--';(..._... ı. ., ... vn._--- aro_._malfill~-

• 
rıne zam o)arali bu- •Adisey• iftieıaıa ça.baJ,&.r'ol,_., ... _. 

yor. 
Vefatlarında Ailele
rine intikal edecek 

Unutmamalıdır ki, İspanya suların
da kontrola memur edilmiş olan dev. 
!etler arasında bir iş birliği kurmak 
istiyen İngiliz teklifine itiraz eden 
hükumet İtalya olmuBtur. Bununla 
beraber bütün bu hadiseler Ciyornale 
d'İtalia gazetesinin ,tahmin ettiği şe
kilde yani muayyen meselelerde \'e 
bazı devletlere ve de\'elt toplulukları
na karşı bir 1talj'nn - Alman askeri 
ittifakına imkan veremezler. 

İtalya ve Almanyanın birçok mesele 
lerde tam bir ahenk temin etmi§ olduk
tan muhtelif vesilelerle Almanya tara
fından bildirildi. Fakat bu halin ne bir 
ittifaka ve ne de bir siyasi blok teşkili
ne imkan vereceği söylenemedi. 

Birkaç gün evvel Almanyamn ciddi 
siyasi gazetelerinden Frankfurtter Çay. 
tung, Kont Çiyanonun Baron Von Nôy. 
rat ile Berlinde konuştuğu sırada ve 
Alman hariciye nazırının Romayı ziya-

reti esnasında "İtalya ile Almanya ara
sındaki iş birliğinin diğer memleketlerle 

anlaşma ve yakınlık temin etmeğe ve 
böylelikle dünya sulhünü kuvvetlendir
meğe matuf olduğunu,. her iki tarafın 

da açıkça söylediğini ısrarla kayıtla lü
zum görmüştü. Bugün ortada, bu vazi
yetin değiştiğini iddia ettirebilecek yeni 
bir sebep yoktur. Yani her iki taraf 
''Bolşevikliğe karşı korunmak., gibi su· 
dan bir hedeften başka bir esas etrafın· 
da askeri bir anlaşma yapabilecek ve 
bütün Avrupa meselelerinin karşııına 

bir blok halinde çıkabilecek vaziyette 
değillet1dir. 

Uğraştıkları günlük işler etrafında 

istedikleri gibi müşterek hareket ede
bildikleri tam bir ig birliği kurdukları 

sırada bu iki devlet neden kendilerini 
siyasi manevra hürriyetinden mahrum 
o:lip ittifak yükü altına girsinler 
Şunu da unutmamak lazımdır ki Al

manyanın lngiltere ile anlaşmak kapıla 
rını kendi eliyle kapayacağını tahmin 
etmek de müşküldür. Zira Almanya, is· 1 

-~k~ali etrafında çok ihtiyatlı ve dikkat- ı 
Ildır. Yarın Avrupada her meselenin ta· 
mamile halJellildiği gün rahat rahat ça
lı abilmck için Almanyaya lngiltereden 1 
baıka kim imkan verebili ı l 

Harp maHUlerinin terfihi hakkındaki 
kanun layihası Millet Meclisinide Mali
ye ·encümenince tetkik edilmiştir. Mil
li müdafaa encümeni reisi general Ka
zım bu hususta şöyle demİ§tir: 

- Bu kanunla harp malullerinin al
dığı refah zammı bir misli arttırılmış o
lacaktır. Bu zammolunan kısım dahi ma 
lullerin vefatlarında ailelerine intikal e
decektir. 

3 renkli kedi 
davası · 

Ticaret Odasından 
ilnlversiteye 

havahle edHdl 
Usküdarlı sirkeci Ahmet tarafından 

Galatada lokantacı Macar tebcasından 
Çiki aleyhine asılan üç renkli kedi dava
sına dün ikinci ticaret mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede "kedi ticaretinden an· 
!ayan ehlivukufun tayini için Tkaret 
oJasına yazılan tezkerenin cevabı O· 

kunmuştur. Bunda, istanbulda kedi ti
caretinden anlayan tek bir kişinin bulun 
matlığı bildiriliyordu. 

Heyeti hakime, bu vaziyet ka:-şrsında 
üniversite hayvanat enstitüsünden sor
maya karar vermiştir. 

Enstitüye, üç renkli bir kedinin husu 
siyet arzcdip etmediği, beynelmilel ser
gilerde ve müsabakalarda bir kıymeti o
lup Ölmadığı sorulacaktır. 

iki Japon 
kruvazörü 

geliyor 
1 okgo se/aı etimizde 
biı. ziyafet verildi 
Yakında limanımıza iki Japon mek

tep gemisi gelecektir. tvate Yagumo 
isimli bu mektep gemileri Amiral Koğa 
nın kumandası altındadır. 

Gemilerin hareketinden evvel ku-
nlandan ve erklnıharbiyeye Tokyo sefa-

1 
tirip de 1 den 5 ve 30 yaşmı bitirmiş 
olup da 2 den, ve 3 7 yaşını bitiren· 
lerde 3 ten, ve 42 yaşını bitirmiş bu· 
lunanlardan 4 ten fazla çocuğu olan 
lara fazla çocukların sayısına göre 
dağıtılır. 

Bu maddenin tatbikatında 21 ya 
şmı bitirmiş bulunanlar bundan müs 
tesnadır. 

Madde 4 - Birinci maddenin D 
fıkrasına göre toplanan paralm, en 
çok çocuklu olan 3 hakime 3 üncii 
madde mucibince dağıtılacak para· 
dan ayrı olarak çocuk saym nisbetin 
de ikramiye olarak verilir. Çocuk sa
yıları müsavi miktarda olanlar ara· 
smda ikramiye alacaklar kur'a ile 
ayrılır. 

Yeni layihaya göre, bütün ha
kimler her sene haziranın birinci gü
nü, bu kanunun aradığı şart ve va· 
sıfları gösterir ve bulunduklan yer. 
lerin müddeiumumilikleri tarafın. 
dan tasdikli bir beyanname verecek· 
)erdir. 

Sıhhat Vekaletinin yardımı 
Çok çocuklu ailelere yardım için 

sıhhat vekaletinin bütcesine elli bin 
lira konmuştu. V ekal~t bu parayı 
her aileye ellişer lira olmak üzere 
dağıtmıya başlann'Jtır. Dağıtma mü. 
racaat sırasına göre yapılmaktadır. 
Bu suretle bin aileye yardım edil. 
miş olacaktır. Halbuki vekalete baş· 
vuran çok çocuklu ailelerin miktarı 
otuz iki bindir. 

lhni ~İnf.a ihtif~li 
21 haziranda 
yapılıyor 

İstanbul, 7 (A.A.) - "Türk Tarih 
kurumu başkanlığından: .. 

Türk tarih kurumu büyük Türk he
kim ve filozofu ibni Sinanın 900 üncü 
yıldönümünün bu büyük ve güzide ali
me layık bir şekilde kutlulanmasını 
düşünmü~ ve geçen sene azasından pro 
fesör Şemscı:ldin Günaltayın başkanlığı 
altında bir "İbni Sina ihtifali komitesi,. 
seçerek işe başlamıştı. 

İhtifal 21 haziran, pazartesi i:Ünü 
saat 14 te üniversite biyoloji enı.titü
sünde Türk tarih kurumu tarafından a· 
çılacak ve muhtelif Türk ve ecnehi a
limler tbni Sinanm ilme yaptığı büyük 
hizmetleri tebarüz ettirecek konferans
lar vereceklerdir. Bu ilimler meyanında 
beynelmilel tıp tarihi cemiyeti fahri re
isi M. Louvain, Tıp Fakültesi tıp tarihi 
profesörü Dr. Tricot - Roycr ile ayni ' 
cemiyetin fili reisi profesör Dr. Gomolu 
da vardır. 

Bu münasebetle Türk tarih kurumu 
tbni Sina komitesi büyük filozofun ha
yat ve eserlerine dair bir eserle lbni Si
nanm eserlerinin güzel b:r kataloğunu 
hazrılamııtır. Bu ihtifal münasebetile . 
Bioloji enstitüsünde ibni Sinanın yazma 
ve basma eserlerinden mlirekkep bir ser 
gi de açılacaktır. Türk tarih kurumu, 
büyük ilimin Türk ~ tslam eserleri 
müzesiırle bulunan orijinal bir minya· 
türünü renkli olarak Devlet basım evin 
de bastırmııtır. ihtifal programı ayrıca 
gazetelerle ilan edilecektir. 

Özbekiıtaoda merasim lıazırhğı 1 

Taıkent: 7 (A.A.) - Bütün Sovyet 
Özbekiıtanda, büyük ilim tbni Sinanın 
ölümünün 900 üncü yıldönümünü kutlu 
lamak üzere faaliyette bulunulmakta· 
dır. Bu münasebetle, lbni Sinarun eser
lerinin arapça, Jatince ve Yahudice ga
yet nadir nlishaları, Taşkent kütüphane 
sinde toplanrruıtır. Özbekistan şarkçıla 
rı ibni Sinanın makalelerini havi bir e· 
ser ncırctmektedir · 

1 retimizde bir ak!am ziyafeti verilmiş ve 
sefirimiz Hüsrev Gereode. Türkiyeye ta· 
rihi bağlarla bağlı olan Japon bahriye· 
sinin erkanına güzel seyahatler dilemi~- I 
tir. 
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:Jlafl'da daic .................. ~ ........ 
Taç peşinile 

r ASARI ve Krali Altes otta 
~ von Habsburg İspanya 'ya geç. 

miş. Nemse tacından pek ümidi kal. 
madığmdan İspanya tacına talib ola. 
cağı da rivayet cdilıyormuş ... Otura· 
cak bir taht, başına geçırilecek bir 
tac olsun da nerede olursa olsun! ... 

Cumhuriyet gazetesi genç arşidil· 
kün lbcria yarımadasında cevelan et. 
me!<te bulunduğunu: "Arşidük Otto 
Von Habsburg ihtilalci İspanyada• 
scrlevhasile hater veriyor. "Fre1tt6 
popıı '.ar artık hapı yuttu" der gibi bır 
hali var ..• Hcıe genç ar§idük atma bi· 
nip kıhncını bir çeksin, karşısındJ 

bakalım dağlar mı dayanır? Madrid'ill 
bugüne kadar düşmemesi de iyi oldu: 
Arşidük Otto von Habsburg payitah· 
tını bizz!.lt fethedecek ... Cumhur:yct'ıtı 
neşrettif,i A. A. telgrafında şöy!e bir 
cümle var: "Arşid;ik hergli.n Bcıs1' 
cephc~ iıulc yaralaıııp San JgnacW 
hMtancsinde tedavi edilmekte o'Llıtı 

dayısı prc1U1 Gaetan de Parme'ı :::iya. 
ret etmcktcdır.,, Bu prince Gaetan de 
Panne da yaman adam: Bask cephe. 

sinde her gün yaralanıyormuş. Elbet. 
te! "prince" dediğimiz adamlarda yet. 
miş yedi evliya kuvveti, onlara yara 
bere vız gelir... İsterse Bask beresi 
olsun ... 

İspanya'da cumhuriyetçilerin ka
zanmasJndaıı artık hiç ümid kalmadı: 
Prince Gaetan de Parme onlara kkl'· 
şı ... Bütün irtica kuV\'etleri onlara 

karşı, Cumhuriyet gazetesine bakılır• 
sa ihtilal kuvvetleri de onlara karşı ... 
Kelimelerin hiç mi kıymeti yok? b-
panya'da krallık, asalet din, anane 
gibi bütün "rcaction" fikirlerini tem. 
sil eden orduya: "İhtilalci , diyenlerin 

kendileri de gülmüyor mu?... Oldu 
olac:ık , şu Oımıhuri1fct gaı.etesi bır 

gün de şöyle bir 11ey yazıverse: "lhti. 
lalci general Franc~, Madrid'i zaptct. 
tikten sonra hain kral Azana'yı tah· 
tından indirip cumhuriyetçilerini 
~TTT ;;_,._:~ ,; _ _..ı,..._; A 1~ ... -• .... ~ U''W"t huri 
yet reisliğine getırece&tıF. nem oa . 
km, işin içinde "on üç'' de :var: Gene· 
ral Franco'nun katoliklerin batıl iti
kadlarma karşı çıktığına .bundan bü. 
yük delil mi olur. 

Habsburg'lann arşidük Otto'su 
1spanya tacına talib ... Ne güzel şey! 
Krallığın mılli bir müesst>~e olduğu. 

na, hanedanların daima nıilletlerini 
temsil ettiğine bundan kuvvetli bur. 

han mı istersiniz? ... Çirkin Alfonso'
dan sonra Güzel Otto. İspanya tarihi 
mutlu günler görecek! 

Nurullah ATı\Ç 

Hltler Musollnlye 
nişan verdi 

Roma 8 (A.A.) - Hitler, Mu
solini ile Kont Cianoya Alman kar
tal nişanını tevcih etmiştir. 

KUçUk bir lwsap 
tuzağı 

8 1R satıcının aparumanda zemin katıtıda 
olduğu gibi her kaUnda di birer mUt 

tcrlsl vardır. 
üatUıte olan her iki kal araamdaki merdi 

\'CD 18 basamaktır. Zemin katma inmek lçl.D 
kapının ö:ıUndeki aahanlıkt& da 6 tıaaamak• 
lık bir merdiven ,•ardır. 

o gUn satıcı apartımanda oturmakta olan 
mU§terilerlndcn hcrbirüılne ayni clna eıyal,,.. 
rı teslim edecektir. Fakat her detaamda er 
yalardan ancak btrlslnl t~ıyabilmektedlr. 

Şimdi bu satıcı eşyayı teılim etmek tçin 
bUtün basamakları kaç defa inip ı;;ıkacaktır. 
E§Yll kapının önüne bırakılan arabanm için 

dedir. 
Bu bilmecemiz mükA.!atlıdır. Halledenlel" 

den iki ki§lye muhtelif hediyeler verllecelcllf. 
cevapların l4 haziran tarihine. kadar yollll' 
nılması lA.zımdır. 

Elmalar 
ı Haziran tarihli bilmecemizin 

halli 
TUl~yda 2~ ve 'OJ~yda 2.& elma vardı. 
Bu bllm~emlzi kimse halledcmemi§Ur. 

.·Ar-c:;t·p >_s:ça_çl 
. . . · .> 'k,.u p.onu.. - '. :. 
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~ q.ötiifÜM: 
ısımıer=ır ciaır::: 

Bizim Türk münevverleri Is· 
~Yol aaihadelerine benzedi. Üç 
ısını kullananlarımız çoğaldı: Ah· 
Met Emin Yalman, 1smail Müttak 
li~Y~on, Hüseyin Cahit Yalçın, 

1 
useyın Rahmi Gürpınar gibi .. Ôy· 

I~ Ya: Rahmi Gürpın&r, yahut Ca
lıt Yalçın dendiği takdirde, mcthur 
;oha~cı ile ha§ muharrir olduğunu 

........., __________ .,_,,,_,,_, ______ __ 
KURUN' da: 

Kitap mezarhlı ve 
cenaze kitaplar 

Bizim (Kütüphanei Csmani ı mizde 
de, biule matbaa pek geç icad olundu. 

8 mıne imkan var mıdır} 
. ~kidenberi, ismini duyunca bir 
knab~nın yaşı hakkında fikir edinmek 
a ıl olurdu; mesela 

• ğu halde, neler ve neler var! Bunların 
içinde zamanına göre, değerli eserler 
me\'cuttur. Edebiyatımız zayıf oldu. 
~ halde gönüllü yazıcılar meydana 
bırçok eserler koymuşlar. Ara.ştırıfa. 

Abdülbaki, Behlul, Hürriyet, 
rYael, ancak muayyen tarihi devir· 
e~e konulan isimler olmu§tur. 
~ustakhel tarihıinaslar, bu adda bi
rıne rastladıkları zaman, onun hangi 
Yılda Ya§Bdığını tesbitte müşkülat I 
çekmiyecektir. Adı Hamit olan bir 
\kek, bugün, otuzundan küçük o· ! 
amaz. Hürriyet ismini taşıyan bir ı 
~~nç kadınsa, istediği kadar yirmi 

Çirl:cfli sıı1ariy1c uiııl.crcc vataııda~ı :::"hirliyc11 Bonum!ı t ·ı,·il;asınrn, ~chirlcncıı w11ı rllcrlcıı yüri{ııii.~.'i... 

Jstanbul konuşuyor!· (Feri köy: 3) 

fabrikaları-
ır Yatında olduğunu iddia etsin, 

1908 sularında doğduğu şüphesini 
~la Ü7.erinden atamıyacaktır. Üç 
11ımli Türk münevverleri de, bu ta· 
~t devrenin hususiyetini üzerlerin· 

td.;~;;;~~~:r~~~=.~~t;~ i nın .binlerce vatandaşı zehirle
seleroldu. Meaela (Hasan bey) de mesıne musaade etmemek laA zım 
~İnce (eski maliye vekili) diye tas· 

Umurca ve Bomonli 

rıhe ihtiyaç vardı. Şimdi, Has~n Sa
ka, Ali Çetinkaya, Muhittin Üstün· 
1 .. h 11ag vazı trr. 

wsen memlekette ekserivet 
tek ismi olanlardı. Şimdiye kadar 
aoyadlarmı hala almıyanlarm bulun 
tnaaı f"'~ılacak §eydir; Bütün vuzuh
ııuzluklarm önüne geçmek üzere 
derhal müracaat etmeli d"ğil miydi? 
Bakmız, müracaat edenler arasında 
bile neleri var: • 

Bir köyde; üç köylüye: 

Feriköyün başka yerleri gibi, çar· 
şısı da pek temiz 1~ğildi. Bu~ada satı. 
lan malların Uzcrındc, mılyonlarca 
sinek uçuşan tatlıcı, bakkal, kasap 
dükkanları görebilirsiniz. 

Esnaftan birisine: 
- Nedir bu hal! diye sorsanız, he-

men cevab ycti§tirlyoç: 
- Ne yapalım, bap. çıkamıyoruz. 

Yazan: Haberci 

- Adınız nedir • diye sordum. 
Cevap verdiler: 
-Mehmet! 

Mahallenin pisliği bu ı:ıemti bir sinek 
deposu haline getirmi§tir. 

Jferiköyünde pek bol olan kahveler. "
den birisinde, birçok ihtiyarın otur-

I"" lUl\s• 1 

- Menmetl 
- Peki •. dedim • 

-y.--·· çı •• --.,,.n- o •• ı..-ı..••ftJPO ai 
rerek sessiz sedasız duran ihtiyarlar. 

soyaaıarınız da.n en y~hsının yanına sokuldum. 
- Ne iş yapanım, een baba! diye 

sordum. Bu sualime sapsade iki keli. 
me ile ce,·ab verdi. 

lJedir? 

- Biz buradakiler hep tckaüdüı. 
- Ne tekaüdU ... 

-- Katip bilir? 
- Naaıl "katip bilir? .. O da ne 

dcnıek] 

- Amele, reçbcr. kuyucu ... 
. - Vallahi o bir şeyler yazdı, ciz

dı. Defterdedir biz bilmiyoruz! 
• • • - Bu i§in de teaküdü olur muy. 

Büyük merkezleri taklit, küçük muş! 

1v~rlerin adetidir. Mesela, Samsunda Diye hayret edecektim. Fakat ihti. 
oır plaj yapılmış, adını Florya koy· yar sözünü şöyle tamamladı : 
mu,Jar. Amasyanın mcthur suyu· _ Biz öyle tekalitlerizdir ki, ne te-
na verilen isim de Çırçırdır. kaüt maaşımız vardır, ne de arıyan 
• Onun gibi, Anadoluda, nice soranımız. .. Eh, ihtiyarız. tabii; çalı. 
Aras'larat Karacan·lara rastladım. şa.mayız da •.. Eğer gençliğimizde beş 
Mesela, Giresonda, iskeleden posta· on para biriktlrtni§, veya hayırlı ço· 
haneye geçen ince yolda Üstündağ cuklar yetlştirebilmişsek olilnceye ka 
80Yadlı birinin tabelası vardır. Sı- dar sürünmeden ya~ıyabiliriz.. Fakat 
"asta Peker tabelalı iki tanedir. Hele çalıttığunız ııralarda akıllıca hareket 
~cmal Nadir Güler'in soyadı, eski etmemişsek, halimiz dumandır .. Gide. 
. dımet Aliler kadar çok.. Bunlar ceğimiz yer doğru Darülaceze olur ... 
0 Yle tamim etmiı ki... Konuşurken, etrafındaki ihtiyarlar 

• • • da hep ba§ aallıyarak, bu sözleri tas. 
Diğer bir hususiyet daha:' Her· dik ediyorlardı. 

hangi bir tehrimizin tabelalarını Bu sefer, bütün kahvedekilere hitap 
iÖ:zden geçiriniz, yeni almmıı soy· eden hızlı bir sesle sordum: 
fldlariyle eskiden mevcutlar derhal _ Mahallenizden ne şikayetleriniz 
~lli oluyor: Yeniler hep arslanlı, var bakalım sizin? 

1 .aplanlı, kahramanlı, ö:ztürklü, hü· · Bu sualim ccvabsız kaldı. Herkes 
asa kendini metheden fasileden... dut yemiş lülbül gibi susuyordu. 
Yahut meslekindeği üstünlüğü ifa. _ Canım. dedim. Biz mektuplar al. 
~e eden fahriyeler . . eskiler ise, mü- dık da, onun için geldik buralara. Ma· 
cva7.ı §e?'ler: . . . hallede birçok dertler varmış. 

Ya bır yer ıamını, yahut ecdadın BU tün grup hep birden telişa düs 
lll~leğine telmih ediyor. Ui. .... 
d Çocuklara yeni konulan isimler· I · 
.':· memleketin her tarafında yeni 

turkçe isimlerd~r.. Hatta, köylüler 
~~~s~nda bile Erdoğan, Bilge gibi ye· 
d~ ısıml~rin .. pek çok ~ayıldığını gör
bo ın. Bır koy mektebınde, ekseriyet 
~i. (VA-Ntl) 

l\toskova yeni televiz
yon merkezi 

Moskovada yeni ve çok mükem-
lllel b"ır t 1 • '- · • b e evızyon merKezı ınıasına 
a§lanmııtır. 

r·ı Bu. merkez, muhtelif sinema 
1 klerı, artistik atüdyolarda oynan· 

illa ta olan piyeslerden parçalar. 
~r topla1'tılan revüler ve saire ve
C<:ektir. 

15 senedir müthiş gcrizin kcnanıul4 y<ı:Jıyaıı biç<ıre bir T;adm lla.bcrciye 
dert yanıyor 

_ Anıan, dediler ... Bizim mektuptan 1 ye Aliye yapıştı. 
filim haberimiz yok ... Ualimiulcn mcm Çocuğa dikkatle baktım. henüz 12 
nunuz. yaşında bılc yoktu. 

_ Nasıl memnun olursunuz, diye - Sen, dedim... Mektebe ı!itroi.ror 
hayret ettim. Burası belki İstanbul un musun? ... 
en bakımsız mahallesi... - Gidiyorum. 

_ Doğrudur ama, nemize lazım. - Hangi mektebe? 
Sonra şikayet ettik diye başımıza iş - Buradıtki ilkmektebın ü~üncü sı· 
açılır. Kuzum bizi işe karı§lırmayın... rııfındayım! 

Bu kadar korkak ,.c hakkını arama- Bunun üzerine bizim Ah: 
sını istemiyen insanlarla daha fazla . - Peki. utanmıyor muımn sigara 
konuşmak istemedim, hemen kahveden ıçmeye, sana mektepte bunu mu öğ. 
dışarı fırladım. retiyorlar. diye çoeu:n çıKış•ı. F'akRt, 

.Ali He beraber mahallenin üst ta. karşımıulaki küçük insan o kadu az 
raflarına doğru yürüdük. Bu kısımda terbiye almı!:I, 0 kadar yüz."lilzleşmişti 
yollar oldukça ınuntazamlaşıyordu. ki, Alinin azarını gülerek karşıladı. 
1ki üç sokak geçtikten sonra, nihayet - Bana bir sig""...."a verin, diye hala 
Sular İdareRinln yaptırmakta olduğu ısrar ediyor, peşimiı;i bırakmıyordu. 

Çocuğu ben de azarlıyacaktım. Fakat 
fabrikaya gelmiştik. Bu sırada yanı-
mızda yalınayak. peri~an elbi~eli bir düşündUnı ki, onun bu derece dü§Itle· 

sinde. kabahat kendinin değildir. Asıl 
çocu~ belirdi. Yılışık yılışık gülerek suçlu, onur. bu sukutuna mani 
bize sokuldu ,.e: 

- Amca ne olur. kırk para \'er. e. 
nizc ..• Benim annem babam yok, diye 
~·ah·:ı.rmıya başladı. • 

Elimi cebime atıp parn l"antamı çı. 
karacaktım ki, bu sefer de: 

- Bana bir de sigara wr, amca, di. 

olamıyan içtimai noksanlarımu:dır .. 
15000 nüfuslu Ferikoyünün la· 
ğımlar içinde oyna.n1aktan baş. 
ka bir Rey ôğretilemiycn bin. 
lerce çocuğu arasında bizim rasgel. 
diğimizin benzerlerinden her gün yüz. 
!erce yenisi türcmiyorsa. yine bin ke. 
re flilkretmcmız lazımdı. İşt<:> hep 

HABERCi 
( Dt>1ırınıı !, iınrüdPl 

Dikkat! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün tiki yet. 
terinizi, yapdmumı istediğiniz 
teYleri, canımzı arkan hadiseleri 
her saat, İlter mektupla. telefonla 
ve ısteneniz matbaamıza gelerek 
:ıiu bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları 

mı~ ·~·~~~ ~dar gelip söy. 
l~•k_Jennızı mceliyecek, ıikiy~t . 
lennıze veya temennilerinize ga. 
7e•e.,,i~ tprdimıın olacaktır. 

•i . ~derkez neıriyatma, 1937 1e11e· 
ıçın e baılıyacaktrr. Çocuklomı içinde marul yıkayıp yccliklcri pis Stt biril~nti.si 

cak olursa küfler, paslar içinde bir
çok şeyler çıkıyor. Hiç umulmadık bir 
maddeye dair mctruküt var. Fakat 
bunlar hep birer cena.zcdir. Ruhsuz 
cesetlerdir. 

Bugünün eserleri de. yarın, dünkü. 
ler gibi olacak. Zamant bir yanardağ 
gibi, bugünün eserleri üzerine külle. 
rini savuruyor. Bir eser on, on be§, 
belki daha ziyade sene payidar olduk. 
tan sonra. !$ahibi gibi unutuluyor. Bu 

kaidenin hiç müstesnası yoktur. (El
bette gider, gelen cihanel) demi§. 
Bi;den ewcl gelen bir meşhur adam. 

(Celal Nuri ileri) 

TAN' da 

TUrklye ile mUalUman 
komtuları arasındaki 

aulh teaanUdU 

Hil8.f et ilga edildiği zaman, Avnı. 
pada her şeyi bor;ı emperyalizm ölçü. 
\~~ile ölçenler, derin bir gaflet içinde 
şoyle düşündUlcr: "Türkiye yaman bir 
nüfuz ve kudret silalıını elden kaçır· 
dı., 

Hili.f etin ilgası hadisesi üzerinden 
geçen zaman yalnız on üç seneden i
barettir. Öyle olduğu halde ufukta 
hiç umulmaz bir manzara bclirmi§tir. 
Bütün dünya, gö:r.leri kamaşmış bir 
halde, buna bakıyor: Türkiye ile Müs. 
lüman komşuları arasında sıkı bir te. 
sanüt ve birlik kurulmu§lur. ~"akat 

bunun temeli gerilik ve maziye bağlı. 
hk istiyen kör taassup değildir. Hede· 
!inde hiç~ir nevi tecavüz emeli yok. 
tur. 

Bunun aksine olarak bütün bu mem. 
leketler gençleşmişler, asırlarca süren 
uykudan uyanmışlar ve biribirlerilo 
sırf sulh ve terakki yollarında kar§t• 
l~mışlardır. Hepsinin müşterek eme
li, kaybolan zamanı kazanmak, yeni. 
lik mücadelesinden başka mücadele 
tanımamak ve dünyanın sulh ve istik. 
rarına müşterek bir set olmaktır. Bu 
tesanüdü duyan milletler kendilerini 
d~'.ıya~an ayrı bir saha halinde gör. 
muyorıar. Bunun tamamile aksine ola-

rak Milletler Cemiyetinin birliği ve a. 
hengi içine karışmakla ve bu birlik i. 

idealinin tekemmülüne çalışmakla sulh 
emellerinin en dürüst ve asli bir §C· 

kilde tahakkuk cdebıleceğıne kani bu· 
lunuyorlar. 

( Ahm.ccl Emin l'alnuın) 

CUMHURIYET'te: 

Vlnd•or dUkUnUn izdivacı 
Dük dö Wındsor \'e artık Madam 

Simpson dıcğıl, asıl adile Mrs. Walli! 
Warfield evlen(ii. 
Canlı bir romanın son sayfası ka. 

panmış oluyor. 
Beşeri tecessüsiın hududu yoktur. 

Bundan sonra da, gazeteler. halkın 
zihninde kımıldıyan yeni istifhamla. 
ra ccvab arıyacaklar: "Nasıl yaşıyor. 
lar?", "l~angisi daha mes'ud görünü· 
yor?'', "Sabık Kral tahtına hasret çe. 
kecck mi?". "Zamanımızda . şahane 
bile olsa ·,,Mklarm ömrü ne kadar?" 
li••y d . ' azı nere e gcçırecekler?", "Çocuk· 
!ar~ olacak mı?". "Erkek mi, kız mı 
dogacak ?" ilh.. · 

Gözler, hala onların üstünde. Za. 
manımız:iaki bütün 8.şıkane izdi\'açla. 
rm sembolü haline gelen bu macerL 
~ın ibre~ini dıkkatle takib ediyor. On· 
ar ennış muradına ... Fakat A\Tupa. 

da ne matbuat, ne de halk daha mura.. 
dına ermedi: Dük dö Windsorla Wallis 
Wirf~nld'in doğacak çocukları evle· 
ninciyc kadar, hatta onlar da çoluk 
çocuk sahibi oluncıya kadnr bu teces· 
süs de\'am edecek gibi görünUyor. 

(Peyami Sofa) 
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Istanbul konuşuyor 
tığı zaman kendimizi sanki domuz piS. 
liğinin içine dü!'!müş sanırız ... 

Yazan: Naciye izzet 

(Ba.ş tarafı 3 ıüıcüde) 
bunlan düşünerek çocuğa ses çıkara
madım. Bir müddet sular idaresi fab. 
rikasrmn inşaatını seyrettikten sonra, 
tekrar geri dönmek üzereydik ki, bu· 
ralı sporcu gençlerden bir grupla kar. 
şılaştık. 

Çürük bir köprüden derenin karşı 
tara!ına geçtik. Burada sıralanmış 

teneke evlerden laalettayin birisinin 
kapısını çaldım. Bir gözü kör 75 • 80 
Ya.§larında birkadın dışarı çıktı. 

Sonra şurada bir küçük kaynak var· 
dır. Suyu bir çukurun içinde birilt~r 

flll~ lşte bu pis suda çocuklar marul ı ~ 
Rcr bakla ablası Hadlyo•ye aittir. Ka.naer kurbanı: 

-37-
Osman hot bir çocuktu. Çok sa

mimi bir tabiati vardı. Necla onu 
beğenmiş olabilirdi. Bu yakışıklı ve 
kendisine o kadar uygun erkeği bul
duktan sonra lstanbula dönmek ve 
sarhoş bir koca ile karşılaşmak dü
şüncesi ona pek müthiş görünmü~ 
ve soğuk bir duş tesiri yapmıştır. 

tırabm büyüklüğiyle gösterdiği asa· 
Jete ve kibarlıktan başkasını ... 

Gezdiğim sen1tlerin hepsinde, dert
lerini en iyi anlatan~ hiç kimseden 
korkmadan, çekinmeden her işin doğ. 
rusunu söyliyen, daima semtlerin 
gençleri olmuştu. Halkında garip bir 
Urkeklik gördüğüm Feriköyde de, ba. 
na en iyi kılavuzluğu şimdi rasgeJdi. 
ğim grupun yapabileceğini ilk anda an 
lamıştım. Gençlere evvela oralarda bir 
buçuk saattir gezmiş, dola§mış oldu
ğum kısımlardaki intibalarımı anlat. 
tım ve: 

- Buyur oğul, dedi. Ne istiyorsun? 
Sözü uzatmıyarak sordum: 
- Bu kokuda nasıl oturabiliyorsu. 

nuz? 
- 15 sene oldu artık. Alı§tım ama. j 

nekadar alışs:ım, arasıra, öyle bir l;o. 
kuyor ki, fenalıklar ge~iriyorum. Es
kiden burası bu kadar kokmazdı. Fa. 
kat iki sene oluyor. Bu Umurca fabri
kasr günde birkaç kere ili\çlı su bıra. 
kıyor. 1ştc o zaman h!l.1imi:ıi sormayın. 

yıka~p yerler. Düşünün bir kere,~· 
lağım bir taraftan, pislik bir taf.l 
tan ... Burada oturan !nsanJar nasıl zC· 
hirlenmcz, nasıl haa~alannıayız. zatc:ı 
bu semtten l:clecliycni.n hastane nr3 · ...ııc Bilhassa şu sonradan ilave edi· 

len cümleler onu altüst etti: 
"Ah Lem'i ! Çok bedbal1tmı ! .. 

Ah yarabbim 1 Beynini bir bur
gu gibi oyan bu fikirler! 

Hayatnm ebediyete kadar sana tev
di ebnittim .. Sen onu ne hale koy· 
dun? Daha yirmi yaşında bile yo· 
kum ... 11 

Zavallı Lem'i şimdi gösterdiği 
§İddete ve kendisini tutamayan ağ· 
zında çıkan kızgınca sözlere ne ka
dar pişme. ı oluyordu!. .. 

Bu kadar fena muamele ve ha
karet gören, yüreği kinle dolan genç 
kadının böyle te;·biyeli, itinalı bu ye· 
ni dosta iltica etmesi çok tabii değil 
miydi? ... 

Bu gün gibi aşikard!. Şüpheye 
mahal yoktu. 

Fakat bu kadar aşikar olan sır 
kat'i de değildi. hiç bir delil yoktu. 
Lem'i artık kendisinde daha fazla 
tahammüle kudret bulamadı! Bütün 
itidali ve muvazenesi beynini yakıp 
kavuran bu şüpheler karşısında 
mahvolmuştu: 

Böyle çıldırmış bir halde ;rt';k 
bir gün hile daha fazla beklemeğe 
kudret bulamadı. Gitmesi lazımdı. 
Hemen... Bursaya gidecekti 1.. 
Orada nihayet şüphelerden kurlu· 
lacak her şeyi anlamış olacaktı. 

Bu kararla oldukça sükunet bul· 
du. Kahvctltısım getiren ihtiyar hiz
metcisine emirler verdi. Ayni sözle.r 
tekrar edildi. 

- Otomobili de geçen defaki gi
bi yalnız tuvalet eşyasını koyacak
smız. Mümkün olduğu kadar çabuk. 

l lizmctçi !Üphesiz 'Ki hiç bir !i
kir yiirütmeden itaat etti. Fakat mo· 
tör icin telefon ederken dü~ünceli 
bir halde başını salla yordu: 

"Beyefendiye ne oluyor anlamı· 
yorum ki! iki günde bir motörü deli 
gibi koşturuyor ... Bir kaç zamandan 
beri adam akıllı değişti. 

Eski sadakatı ona birşeyler his· 
settirdi: Lem 'i ailesinin saadeti üze
rinde bulutlar dola§ıyordu. 

Genç çiftler artık anlaşamıyor
lar mı idi? Bütün bu gidip gelmeler 
de aykırı birşeyler de vardı. Üç gün 
evvel hanımefendi de gitmiş hala 
dönmemişti, niçin çocuğun yanma 
kan koca birlikte gitmiyorlardı? 
Hem nasıl oluyor da hanımefendi 
evde bulunmadığı vakitler garip bir 
§ey olarak beyefendi bir yere çıkmı
yor, evde oturuyordu? 

ihtiyar adam bütün bunları dü
şündüğü sırada ıspor otomobili bah
çenin geniş parmak1rğı önünde dur
muştu. 

Yarını saat sonra Lem'i motörle 
denizde göpükler saçarak Mudanya
ya doğru suratlc koşuyordu. Son 
hadde kadar olan bu surat bile onu 
memnun edemiyordu. • 

Emine çok makul ve fikirli bir 
kızdı. Bundan başka öyle hadiseler 
olmuştu ki genç kız artık hiç bir şe
ye hayret etmiyordu. 

Bunun için genç efendisinin i· 
kinci defa olarak bir yıldmm suratile 
gelmesi onu şaşırtmamıştı. Ayni sÜ· 
k-4netle, ayni sevimli çehresiyle onu 
karşıladı. Fakat buna rağmen onun 
heyecanlı tavruna hayret etmemiş 
de değildi. 

Bu nevi cümleler her şeyden zi· 
yade rahatsızlık ve eziyet veriyordu. 
Lem'inin fikrini karmakarışık edi
yordu .. Ağzmda zehir gibi bir acılık 
vardı. İşte büyük bir musibet .. Ka· 
rısı kendini kabahatli çıkarıyordu. 
Fakat Lem'i alçakçasına hareket et
tiğine kani değildi. 

Lcm'i bir kadının kendi hakkın· 
da böyle şeyler düşünmesine mey-
dan vermemeliydi. Bu iş hakiki bir 
felaket ve musibete tahavvül etmiş· 
ti. 

Fikri öyle karmakarışık olmuştu 
ki Neclanm vcdaındaki katiyeti bir 
denbire anlıyamadı. Karısının şid
detli muahazelerinden başka evvela 
hiç bir şey hissedemedi. 
Osman düşünmesi sinsi ve muannit 
beyninde dola§ıyor, kansının gü. 
nahlarının kendi suçlarını azaltacağı 
nı itiraf edemediği bir ümitle umu
vordu. Bunun üzerine Neclanm 
~iftliğe geliııi hususunda bir sürü Şey 
ler sormağa başladı. 

Genç kız Neclanın kendileri git· 
tikten sonra geldiğinden başlıyarak 
itaatkar ve yumuşak bir sesle anlat
h. Lem'i endişe ile sözünü keserek: 

- Yalnız geldi değil mi~ 
- TaLii deııU1111. H<mrmerenaı 

yalnızdı. 
Eminenin sesi o kadar tabii idi 

ki süt annesinin kızı olan bu çocu
ğun sözlerine şüphe etmekte hiç bir 
mana yoktu. Şimdi sıra trenin teeh· 
hüri.inii anlalmağa gelmişti. 

Genç kız temin ederek: 
- Size bunu da söyledim ya be-

yefendi .. Hatırlıyorsunuz değil mi? 
Ve Neclanın makine bozukluğu 

hakkında söylediği şeyleri gene ayni 
yumuşak sesiyle anlatmağa başladı. 
Tren yolun ortsamda tamam üç saat 
durmuştu. 

Emine si.iyledikçe genç adam bü
tün bu şeylerin kabil olabileceğini 
düşünüyordu .. Fakat ayni zamanda 
bu uydurulmuş çok hayali bir masal 
da olabilirdi .. 

Evvela öğrenmek lazımdı.. iti
dal ve müvazenesini yoluna koymak 
için asıl hakikati bilmek icap ediyor
du .. Ondan sonra yapacağını yapa-
caktı. Hele Nedanm Osmanm ya
nında olması düşüncesi ona öyle bü-
yük bir işkence veriyordu ki .. Bir an 
evvel bu işkenceden kurtulmalıydı. 

Şu halde istasyona gidecek ma
. kine bozukluğunun doğru olup ol
madığım öğrenecekti. 

Sonra.. Eminenin izahatından 
sonra trenin durduğu yeri ve saati 
tesbit edebilirdi. Şimendifer kum· 
panyası dört gün zarfında bu hadi
seyi unutacak değildi ya!. .. Lem'i o-

bası hemen hic eksik olm~ Her r 
h ".Staııeye gid~cel< bir bi-;:are 'cmluPılr 

.. ·'ı· 
Zavallı aqam, belki d:ıha da sW, 

Burnumu ve ağzımı tıkadığım men· 
dili çekerek: j 

- Peki, dedim. Fabrika ı;:imdi de 
bu suyu mu saldı da bu kadar fena 
kokuyor? 

yecekti. Fakat artık b:nde takat ı.a· 
mamıştı. Müthia koku başım1 döndü!• 
meğe. g&zle:jmi brartmağa ba~llan1ı~· 
tı. Çocukların marul yıkadıkları p' 

1 
su birikintisinin resmini almakla nlt 

gul olan nrkadaş:m Aliyi bile bek)iyc· 
mec!en bu öhim deresinden ko~a lto; 
kaçtım ... 

- Şimdi, dedim; siz ba...'la bu gör
düklerimin haricinde kalmış ne gibi 
mühim dertleriniz varsa, onları göste
riniz. 

Tek!ifimi memnuniyeUe kabul etti
ler. İçlerinden birisi dedi ki: 

- Siz daha buranın asıl derdini gör 
memışsmız. Sokaklarımızın lağımı, 

pisliği, belediyenin fakir bütçesinde 
büyük masraflara yol açacak bir iştir. 
Bundan dolayı belki önüne pek kolay 
kolay geçilemez. Fakat bizi asıl harab 
eden. bu lağımlardan ziyade, civarr. 
mızdaki iki fabrikanın köyümüzün i. 
çinde akan zehirli deresidir. 

Hani Kasımpaşaya gittiğiniz za_ 
man müthiş bir gerizden acı acı bah
semiştiniz. O zaman yazınızı okumuş, 
ve bu gerizin mahallemizin ortasın. 
dan nasıl geçtiğini görmeniz için bu
ra.ya gelmenizi temenni etmiştik. İyi 
ki geldiniz. 

Etrafımızı alan gençlerle beraber, 
çarpuk çurpuk yollardan yürüyl"rck 
mahallenin aşağı tarailarma doğru 
indik. Beş dakika sonra, müthiş bir 
taaffün saçarak akan, geniş bir dere. 
nin kenarına inmiştik. Mendilleıimiz
le derhal burunlarımızı kapadığımız 

halde, midelerimizi altüst eden bu ko. 
kuvu hemen ta.rudnn.. Kıuumru:ulı:l>nu 
gerizi de aynen böyle kokuyordu. 

Gençlerden birisi şöyle anlattı: 
- İşte, Bomonti ve Omurca fahri. 

kıUaıının pis suları bu dereden akar. 
Bizim sokaklarda gördüğünüz de bu 
dereye karışınca çıkacak kokuları ar. 
tık siz hesab edin •.. 
Baktım, bu müthiş derenin etrafın

da yüzlerce ev sıralanmıştı. 
- Burada nasıl otururlar! diye ya. 

nımdakilere soracak oldum. Bana: 
- Bu kokuya biraz daha taham. 

ıniil edebilirseniz, buyurun bu eYlcr. 
den birkaçını dolaşıp, otunnlarla biz
zat konuşunu:ı, dedi. 

iÇERiDE: 
:,. İki sene evvel Beşlkta~ dispanser bln~ı 

na hırmz; girmi§, bcşyüz lira kıymetinde mil\ 
roııkop'& bin lira kıymetindeki diş ve ı;öz l• 
Jetleri çalınmıştı. Hayrettin ismindeki hırsız 
birkaç gün evvel tutulmuştur. Çalınan eşya. 
la.r da tB.mamen meydana çıkarılmıştır. 

·\~ Liman işletme !da.reııl. Avrupanm cenup 
llmanlarmın vaziyetini tetkik etmek Uzere 
bir mUhend!ııler heyeti töndermeye ka.rar ver 
mi,tır. ı 

~Evvelki gün bir yatla şehrimize gelen tnı;-i 
liz seyya.hlan dUn Mudanyaya c~ adan Duna 
ya gitmişlerdir.İngiliz z<'nginlerl,İngillz sefiri 
nin misafiri olarak bulunmaktadırlar. 

Biçare kadın güldü: 
- Ne münasebet, dedi. Bu koku da. 

ha bir şey değil, hele Omurca o suyu. 
nu akıtmaya başlasın da. bakın baka. 
hm buralarda durabilir misiniz? 

Nineye veda ederek biraz daha iler
ledik. Küçük bir meydanın sonundaki 
yeni yapılmış bir evin öniinde durduk. 

Burada irili ufaklı birkaç çocuk oy. 
naşıyor, 25 yaşlarında bir adamla genç 
bir kadın da, henüz 3-4 aylık bir ço_ 
cukla meşgul oluyorlardı. 

Ev, çamurdan yap;lmıŞ tek kath 
bir kulübeydi. Fakat öyle temiz bada
na edilmişti, ki ilk nazarda insana 
muntaı.3m bir şey gibi görünüyordu. 
Genç adama sokuldum ve aramızda 
şöyle bir muhavere geç:ti: 

- Burası sizin ev galiba? 

Kckulardan kurtulacak kadar uza~· 
lara Yannca akhm başıma geldi. dil· 
şünmeya b~ladım: 

Omurca ve Bomonti f.ıbrikalar111ıli 
'(t 

para kazanmak yolunda yaptıkları ı, 

ler için bütün çirkef sularmı bo)'I 
koca bir eemtlıı ortasınea.n ra.sgcl1 

akrtmalarr. binlerce vatandaşı taal11 

mUdc;1 zchirlcmek1 mahve~mck değil· 
dir de nedir?~ ... 

Ee'ed;y~.'. Feriköyün l 'ığ:mlarını. b~ 
hım~ıız sokaklarım yaptırmak içi~ 
belki parası olmadığmdan bah~edcb1• 
lir. Fakııt birer kar mi.;e:!SC'!esi ot~ıı 
iki fabrikanın koca bir semti ~öt ç6· 
re gör:? zehirlemesine nic;in mani ola· 
madığmı nasıl !zah cd~ler accıba ! ... 

- Evet... 
- Peki ama, ne diye geldiniz de, 

HAB.ERCl 
Yarına: Fer~köydel'I 

son fnt'balar. 
~ . - - __ __.;J 

böyle bir yerde yeni ev yaptırdınız? 
- Ne yaparsm ağabey! Bu arsayı 

boş buldum, birkaç kuruş da param 
vardı. Başımızı sokmak ırin kendim 
uğra.~ıp şu kulübeyi diktim. Bu 
iki &-neden fazla oluyor. O zamanlar 
\"°'ulo. ı.-ı---..1- ı...-- .,. ...-..."'- n---
lİ fabrikasiylc. Ofrıurca fabrikası son 
zamanlarda. bl:ıleri mahvettiler ... H~le 
Omurcanın bmı!(trğı bir su var ki, a~. 

lsta..,bul Üçüncü icra Memurluiun • 
d.:m: Bir bor!:taıı dolayı paraya çevril· 
mt?s 'nc karar verilen İgkemle, büfe ve 
demir scbadan ibaret eşya 1'1-6-1937 
tarihine müsaclif pazartesi günü saat 
14 ten itibaren Sirkecide Ham!.ı:liye cad• 
desinde 24 numara!t m:ıhalde açık art• 
c ~oeuyıe- bcil ıac e1nn~ıı '"''{! '" 
Janlarm m-:zklır gün ve saatte ma al • 
linde hazır b".ıi•Jnacak memuruna müra· 
caatlan ilan olunur. 8706 

MAZON MEYVA TUZU 
lNKIBAZI, HAZIMSIZLICI, MiDE 

EKSiLiK ve YANMALARINI 
gideri;. Hiç bir zararlı ve müshil maddetİ 
yoktur. Şeker hutahğı olanlar bile alabilir· 
ler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR· 
MAZ .. İçilmesi litif, tesiri l(olay ve müli· 
yiındir. Y cıini ~İt bir mümasil müatahur 
tutamaz. MA.ZON iıimHOROZ markasın' 

di!tlcat. 

denir.ııltı gemisi ile Konst11n~R mektep r;crnlııl 
:1- Limanımıza gelmekte olan Akbel vapıı· 

ru Karadeniz açrltlarında boş bir lakn;va 
raııtı:ımrştr. Gemi, tayfa.sız olan talıayı ye 
d~,; ıne alarak limanımıza ı:-etirml~tlr. 

:t- Denizyolları ldareııl btitun ;;;enıilerini 
~üratıe tıımire !tanır vcrı:niştlr. T~aııınıraşı>• 
da.iti havuzlarda. yer oınıadığmdan İatinyc 
havuzları kiralannıı,t.ır. 

:f. Ağuııtı:ıs zarfında lsta.nbulda yapılacak 
Balkan eğlencelerine Y11!;'o5 lavyadan 34 klşi 
lık bir koro heyeti gc'cce!;tir. 

ti< Şlrl<eli Hayriye Beykozla Yeniköy ara· 
sındn araba vapuru işletecektir. 

lf. Cniverslte doçentlerinden on kişiye zam 

yapılaca!t~ır. Buna ıı.lt l~yiha Millet mecll~ln• 
verilmiştir. 

DIŞARIOA: 
• Lehlııtan reisicumhuru beraberinde har! 

ciye nazm olduğu halde Bükrere gelmtıı 's 
kral Karat ve veliaht prens Mlhall tara!ındsll 
karftlanmış. teı•efine verllen ılyatetıerc!e 
hararetli nutuklar ııöylennıl§tlr. 

"' Alman ha.rblye nazırı Von Blomberı;tı 
1taıyada yapılan askeri tez~Ural bitrnt~tlf· 
~ Alman nazın ~imdi hususi aurettc !fil' 

sollninin yatı ile gezinti yapm&lüa.dır. 
~ S&brk Romanya lıa.riclye nıı.zm TltU'c' 

ko 1ngilteranin J<embrlç UntvereitestndB 
' bS '"'mtl.şterek emniyet., mevzuu etrafında taıe 

:t- Trakya genel mU!ettişl KA.znn Dlrik dtin 
Edirneden 9ebrimlze gelmiş, Dolmababc:e 
urayına giderek Reiı;tcumhura arzı tazimat 
etml;otlr . 

1flifrlfV" TAle'Yf~İ 
l ' 1 ;ı; 8 il 

nln yapaca:ı bir toplantıya t9tirak edemiY6 

ce~ını bllJirml§tlr. TltUlesko gönderdi~l mt.1' 
n M 

tupta bu toplantıda NegU:;Un de bulunl\C& • 
nı ve bu ısebeble her tUr!U aulte!ehhUmün li' 
ntine geçmek U:ı:ere bu karan venntı oJdll' 
ğunu tebarüz etUriyor. 

Jfo htanbul Akşam kız ııanat okulunda bir 
sergi açrlmı,tır. Bu ııene mektepten çıkan 
yUıden fazla tıllebenln eserleri te§hir cdl'• 
mektedir. 

:;. Hltıertn son def& nasyonal eosyaııst 

Nedanın mektubunu verdi. Ve 
h.a~is~leri anlatmağa uğraştı. Lem 'i 
sınırlı ve sabırsız bir hareketle zarfı 
yrrt:r. Geceki ıstıraplı ve işkenceli 
dakıkalar tekrar beynini tırmalama
ğa başladı: Acaba Necla mektubun
da Osmanla birlikte gittiğini mi söy
lüyordu? Yahut da suçunu itiraf e
derek ondan af ve merhamet mi isti· 
yordu? 

~ tkti3&l veklletl, ihracatı murakabe te§ 
Yarım saat sonra Lem'i işi öğren kllAtmı ıenlfletmeye karar vcrmlşllr. Vckfı. 

mişti. Küçük Dikmenin annesinin ıet yeni mliraklpler atarak bunları kurstan 
geçirecek, aonrs. memleketin muhtelif lim&n 

raya gelişinden daha büyi.ik bir isti
calle gara koştu. Eğer Nedanm 
söylediği böyle bir bozukluk olmuş· 
sa büti.in öteki anlattıklan da doğru 
olabilirdi. 

SALI 
HAZ!RAN - l 937 

Hicri: 1356 - RebiUle\"\'el: 28 

kongresinde aöylediA'I nutku 150 bin Jdf! 
dinlemi§ ve Hitler bu nutkunda "mili va.bde~ 
dinlcmıı ve HiUer bu nutkuııde. "mllll vaade 

* Habeııietanda Linlt madeni bu!unduğll 

Mektubun okımması onu büyük 
bir !!a~kmlığa düşürdü. Her şeyi na
zarı~ itibare alabilirdi. Yalnız Nec
lanm yazdığı satırlardaki elem ve ıs-

Emineye söyledikleri doğruydu: !arına t.a.yin edecektir. 
Necla hakikati söylemişti. Kendi ar~ ~ BUyUkdere yolu üzerinde bir eroin fab 

zusu hilafmda olarak geç kalmıştı. rik~ı kurup ı,ıeten l<açakçı'ar dUn lstintal( 
Şu halde ya bütün şüpheleri? Uklmliğince tevkif edllml§lerdir. 

:,,. Bir Amerikan \'apurunıJan yUk çrkaran 
Onlar da bitti mi? onlar da ha- amele tamailin dikakt!lzllkle ö!Umüne setıe

fi f bir sis tabakası gibi uçup gitti mi~ ı hl\'et verm•kle ma~un ve mPvk11f :"mcrikalr 

Ş·ımdı' bi' t" b .. h 1 L • · ka!'tıın Jak )ııı.kkmdakJ tahklka.t bıtmı,, k11p 
• .1 un u acı şup e er em 1• • 11 1 \ 
nin ·~özlerinde çok gülünç, ço~ şa· 1 ~~:. rlördU:ı.cU ıı.ııllye mabkemcsıne ve.r m {• 

yanı teessüf tü. Necla masumdu 1... ::. nomacya hUk<ımclinin Oelfi ismindeki 
(Devamı vcır) denizaltı remlıl ile Konııtanga mckt~p gemhl 

Gun•~ r> bı.l~ı 
lD,(I 

2,211 12.12 16,ıa ıuı 21,as 2,11 

t.. 
OEÇEN PSEN'E IU.'GUN NE OLOT1 T 

Fl' l:<tin isya:ıının kom:;u n:cmleltetlere de 
sirayet etmeıinden korkulmaktadır. 

nu İtalyanlar bildirmektedir, ır 
• Bulgaristan yeni m1.dt';ıl paralar kellt 

nıe~e ba§lıı.mıştır. 1' 
::, Amerika htikO.metl 800 milyon dotsrll 

yeni hazine bonoları çılı:aracıı.l<t.ır. 
" mı.dın tayyareci Carhart, dUnya etrafıil 

d&ki uçuşuna hiçbir ariıaya uf;ramakl.'ltıı:l'I 
devam ediyor. tJfl 
~ çın maliye naıın Kiıng Pıı.rlıl ztyıı.rc t 

den St'nrıı. Belçikadan vaki o~an davete lcabt~ 
ederek arUlcııcle ~idip hara.rcUe ku~ıanm'• 
tır. 
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Gülümsetici 
üç fıkra 

Belki bu iki fıkracık, "Benim Gör:.i • . 
lÜm,, sütununa da uyardı. Lakin, d.:ığ -
rusunu isterseniz, bunlar benim değil, 
başkasının görüşü ... Bana hikaye etti -
let. Onun için bu sütune daha uygun 
buldum. 

Sayın! 
Biliyorsunuz ki, çok iyi bir teşebbüs 

\'ar: Ordudan onbaşılıkla, çavuşlukla 
terhis edilen istidatlı köylüleri, birer 
kurstan geçirerek köy hocası tarzında 

Yetiştiriyorlar. 

Bunlara eğitmen, kurslarma da eğit. 
tnen kursu diyorlar. 

Lazımgelen manevi techizatı aldık • 
tan sonra, bu istidatlı ve yetişmiş köylü 

Çocukları kendi yerlerine dönecek, ora. 
da nur saçacaklar .. 

Her ciddinin bir de mizah tarafı var 
ya ... Bakınız, ne anlatıyorlar: 

Eğitmenler kurslarını bitirmiş, gez. 
•nişler, görmüşler, hazırlanmışlar, An. 
kara valisi • ki ,gali.ha bu fikri ileri a. 

tanmış, - onları karşısına toplamış. 

Tabiatiyle, asker adamlar, sıraya di. 

ıilrnişler. 

- Vali, bir nutuk hazırlamışnuş. 

Kaduılar için 
................ ıimt .. 

nntn m©~®D 

K~-:lm şapkaları arasında yeni ve 
pek zarif bir moda çıkmıştır. Basık 
ve pek küçük bir siyah fötr şapka • 
nın üzerinde ayni kumaştan bir fi. 
yango yapıldıktan sonra ön tarafına 
el örgüsü bir tentene geçiriliyor. Ay
ni örgü tenteneden yaka yapılmak-
tadır. Bu tentenenin şekerli kola ile 
kolalandığx bayanlarca malumdur. 

l ·~·;-"°"-·c·-~---

71.rif bir şapka modeli <lalıa 

Yüksek ve sert bir sesle irada başlamış. 
"Sayın yurtdaşlarım 1,. diyecekmiş. 
Lakin ancak ilk kelimesini söyleye -

bilmiş: 
Atik, tetik. kulağı kirişte asker olan 

eğitmenler, birdenbire mitralyöz gibi 

saymağa başlamışlar: 
_Bir, ki, ilç. dört .... 
Ve suanın bir başından sonuna kadar 

saymışlar! 

Bu hakikattir diye var, Ermücent 
Ekremin bir esprisidir diyen var. Artık 

bilemem. 
Her neyse, hoş bir §ey .. İnsan tebes-

süm etmeden geçemiyor. Buna rağmen, 
tekrar edeyim ki, eğitmen yetiştirmek, 
"sehli mümteni,, gibi bir buluştur. Bu, 
usul ,köylünün yükselmesi için çok 

faydalı olaca~:tır. 

sabası 
doğurmuştur 

Çok sevgili dostum Etem İzzete bir 
zaman takılmıştım. Zira, bir romanı 

şöyle başlıyordu: 
_Dan! dan! danl 
Saat üçü vurdu. .. 
"Öyle ise saatin çam yanlı§, du.zelt !,, 

demiştim. 
Dalgınlık buya .. Olagan işlerdendir .. 

Fakat daha parlağı olmuş. 
İkinci bir çok sevgili dostum 

Mahmut Karakurt ta, romanlanndan bi. 
rinde bir kahramanına şöyle dedirti • 

yormuş: 

''Annem çok avare, çok sürtük bir 
kadmdı. İşi gücü içki içmek, saz dinle· 
mek, sefahat meclislerinde dolaşmak -
tx. Beni çok ihmal ederdi. Hatta ben, 
Karagümrükte doğduğum vakit bile, 
kendisi Şişli sosyetesinde şıkırdxm soh. 
hl't ,.;;.1,.nirmi,I .. • 

Bu sat~rları genç edebiyatçı Sabahat. 
tin Ali keşfederek Tan gazetesi sahip • 
terinden M. Zekeriyaya anlatmış. O da 
bize tekrarladı. Başmuharrir Ahmet 
Emin Yalman da mecliste mulunuyor. 

du • 
Gülümsiyerek dedi ki: 
- Bulgaristanda bir erkeğin çocuk 

doğurduğunu işitmediniz mi? .. Annesi 
Şişlide eğlenirken, . o kahramanı da, 
Karag>Jmrükte belkı babası doğurmuş _ 

tur • 

Musluk 
Hikaye sütununun mutat yeri dolma. 

dı. Haydi bir fıkra daha anlatayım. Fa
kat bu sefer ki bizzat benim görüşlerim· ı 
den: 

( ..... ) kasabasında, iyi yapılttuş bir 
evde misafirdim. Baktım, yok, yok ... 
Ev sahibi refah içinde ... Her şey bu • 
lunduruyor .. Hatta rakının cinsi bile 
Klüp ... Siyah havyar, balık yumurtası .. 
Bütün fantaziye tamam .. 

Bir noksan dikkatimi cclbctti: Evde 
musluk mevcut değil.. Leğen, ibrik kul
landıyor .. Dedim ki: 

_ Madem ki kasabanızda salma su 
yok, gayet iyi depo yaptırabilirsiniz ... 
Oraya su dolar, sonra musluktan akar .. 

Ev sahibi kaşlarını çattı: 

_ Daha o kadar düşmedik: 

- ? ... 
- Elhamdülillah, el:mize su dökecek 

adamımız var! ... 
- ! .•• 

(Va. Nu) 

lr@ınrll:©lrll camca 
'lf lYl'Ü:if2>©> ll llıl ©~aısu Q 

Kız 11 
sacayak 
(ÇelOD~ '1lYıır<e~Dl1il 
maceıraoaıırh 

-54-

Yazan : Niyazı A;'"lm~t -
60 sene evvel bugün 

.-.li+O zrstxsw _.. 

Ruslar Tunayı nası~ 
geçtiler 

Bir n1ebus şöyle diyor: '' Yüh bize, zevlı V:J 

keyif size ... Yaldızlı arabataı ınızda aı zı 
endamı atalet edigoı.~uııuz,, 

f 
Çar ikinci Aleksandr Kişnor da Abdülkerim pa~a. Rus erk.!:-t 

hastahanede iyileştikten sonra 1877 hC'\rbiyesinin geçit noktası intihap et
yılı 8 haziran günü, 60 sene e~vel tiği yeri .keşfet~e?'di Rusçuk ve Nil~· 
bugün maiyeti ile umumi karargaha, boludakı askerını ~raya sev keder ve 
oradan Bükreşe geldi. bu tarihi akını akım bıral~abilir, lıir; 

Aleksandr büyük bir merasimle olmazsa fevkalade telefat vern1e\ 
karşılandı. Çar: · suretiyle bir üstünlük elde eder<li. 

- Tarihi bir gündeyiz .. T una)'1 Kolayca nehri gecen Rus ashrr-
geçmek lstanbula girmek d_e~ektir. leri Ziıto~'a. yürüdüler. Buradaki 
Hepimiz bu muvaffakıyet ıçın çalı· asker hafi1 bır muharebeden sonrn 
şacağız ... diyordu. . çekilince şehirde.ki Bu'.~arlar her tn· 

Tunayı geçmek hakikaten bır rafı Ruslara teslım ettıler. 
harika yaratmak demekti. Aylardır Ruslar Tunayı geçerken 9 zcıh't 
kurulan planların hiç biri en k~içük ile ~9? nefer telefat vermişlc:r, 20 
bir muvaffakıyet bile temin etmıyor- zabıt ıle 446 nefer yaralanmıştı. 
du. 1200 metre uzunluğunda 4 :t- :t- :r-

metre genişliğinde kurulması ~üş~· Bütün kumandanlar, askerlt"f 
nülen köprü de suların taşkınlıgı yu· ı Tunayı geçtikten sonra Çar A lek-
zünden kurulamıyordu. sandr da ayağını Tuna ötesindeki 

Çar: K'" .. .. topraklara bastı. Çar, sevincinden 
- Köprü lazım.. oprusuz gı:· rastladığı kumandanları kucaklıyn-

çilmez .. Muhakkak kurunuz .. emrı- rak öpüyordu. Bulgar milletinin 
ni verdi. · mukaddes hukuklarını ordu~una tev 

Emir yerine getirildi. Faka~ köp· di etmiş olduğunu söyledikten son· 
rünün bir kısmı su altında, ~ır kıs- ra bir beyanname neşretti. Bey::ınn:ı-

u üstünde kalmış oldugundan mede söyle diyordu·. 
mı s dil . d • 
umulan istifade temine emıyor u. "Rusya yıkmıyacaktır, raFil· 

- Durmak dinlenmek olmaz.. caktır ve muhtelif cins ve mez!·c':e 
Tuna geçilecek... mensup ahalinin sakin olduğu Bul-

Şimdi sandallar, sallar, vapurlar ı garistanda, her tarafta bilci;rr:1c 
askerle dolduruluyor ve kısım kısım ecnas ve edyanı muhafazaya 
karşı sahile geçiyorlardı. Ancak bu iradei ilahiye i)e memur olmuştur.,, 
bir kısım askerin nehri geçmesi ~us diyordu. Fakat sözde kalmrştr. Ti.irk 
ordusunun Tunayı geçmesi demek k" l · ld n k l deği1di. Orta T unada bocalıyan ôy erme sa ıran n.Us as er eri en 
Grandük Nikola hiç bir muvaffakı· şiddetli zulmü tatbik ediyor, genci, 

yet gösteremiyordu. Halbuki bir an 
evvel nehri geçmesi lazımdı. Hatta 
vakit geçirmişti. Nikola bir gün or
tadan kayboldu. Nereye gittiğini 
kimse bilmiyordu. Rivayetler dolaş· 
mağa bile başlamıştı: 

- Grandük muvaffak o}amayın 
ca kaçt1 ... 

- Hayır belki de intihar etmiş
tir ... 

- Artık Tunayı geçmek im~n· 
sızdır ... diyorlardı. 

Fakat Grandük bir gün kaybol
duğu gibi beliriverdi. 

- Geçilecek yer tayin edilmiş· 
tir .. Hazırlıklara başlıyoruz .. Emrini 
verdi. Nikola gizlice Tuna boyunu 
dolaşmış ve geçii: yerini bulmu~tu. 

Grandük sehpalarla köprü kur· 
mağa mahsus aletleri Nikbolu istih
kamı önünden geçirecekti. Bu teh
likeli yoldan başka yer yoktu. Üç 
gece ic:inde bu tehlikeli iş becerildi. 
Bu vakayı yazan bir tarihimiz şöyle 
diyor: 

"Yazıklar olsun o zamanki Nik· 
boludaki kumandanımxza ... ., 

Grandük geçit yerine kuvvetleri 
sevkederken başka bir plan daha 
kurmuştu. Bu da piyadeler hedefe 
doğru yürürlerken Rusçuk ile Nik
bolunun fasıla ile topa tutulması 
planı idi. Bu suretle mukabil kuv
Yetler şaşırtılacak ve muvafafkıyet 
kolayca elde edilecekti. 

ihtiyarı bakmadan öldiirüyorlardr. 
Bu yüzden bütün Türk köyleri bo· 
şanıp kaçıyorlardı. 

Ruslar Tunayı geçtikleri vakit 
Abdülkerim paşa kumandasmt!n 
210.000 kişi 8.000 beygir, 318 top· 
luk bir kuvvet vardı. 

Bu kuvvet azdı. Abdulkerim pa· 
şa lstanbu1dan yeni kuvvet istemiş· 
ti. Fakat bütün felaketlerin yuvası 
bulunan İstanbul sefahetten başmı 
kaldmp etrafa baktığı yoktu. O va· 
kit yetmiş bir yaşında bulunan .4b
dülkerim paşa ordusunun kumanda 
sım Ahmet Eyüp paşaya vermiş gİ· 
biydi. 

Hudut boyundaki tehlike lstiln
bulda hissedilince hükumet bir be· 
yanname ile millete müracaatten 
başka çare bulamadı. 

Beyanname neşredilir edilmez 
Is tan bul hizmet icin gelen ~sker' c 
doldu. Vücudu ile hizmete i~Lirnk 

etmek istiyenlerden başka para. hay 
van, erzak vermek suretiyle yardım· 
du bulunmak istiyenler de vardı. 
Hatta para verebilmek için evindeki 
eşyasını satanlar bile vardı. 

Meclisi mebusanda bir mebus 
şöyle diyordu: 

- Ordularımızın hali ve muha· 
rebe vakayii hakkında hakikati ];;i.. 
milen itiraf eylemek hükumetin va
zifesidir. Düşmana mukavemete nıc 

(Devamı 11 ne ide l 
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Antakyada örfi idare 
ilan edildi 

Bertin radyosu bugün saat 8,15 te 
şu haberi verdi: 

Antakyada bugün örfi idare ilan edil. 
miştir. Şehir Fransız askerleri tarafın
dan işgal edilmi§tir . 

Haziranın onunda bütün Suriyede, 
Cenevre kararı dolayısiyle ve Türkler 
aleyhine bü}~k nümayiıler hazırlan -
maktadır. Bu nümayiıterde Türklere 
saldırılacağı söyleniyor. 

~ ~ "' 
Antakya 7 (Hususi muhabirimizden) 

- Hatay anlaşmasının Cenevrede imza-

lanması münasebetile tertip olunan bü
yük tezahürat hazırlıkları tamamlan
tru§tır. 10 haziran perşembe günü Ha
tayın bütün şehir, kasaba ve köylerin

de şimdiy~ kııdar görülmemiş bir şekil
de muazzam tezahürat yapılacaktır. 
Hususi bandolar tutulmuştur. işçiler 
ve esnaf te§ekkülleri mensuP.lan meslek 
Ierini alakadar eden nümuneJer yapmak 
taldırlar. 

Mesela saatçiler çok büyük bir saat 
yapmaktadırlar. Bu satin üzerinde an 
]aşmanın sati hususi surette gösterile 
cektir. 

Tezahürattan sonra seçilecek bir he
yet Türkiyeye gidecek, Hatayı istiklale 
kavu~turan Atatürke, ismet tnönüne, 

hariciye vekiline Hataylıların derin min 
net ve şükranlarını arzedeceklerdir. 

Bu heyet azası Hatayda yapılacak 
tezahürat sonunda seçilecektir. 

Mahalli hükumet tezahürat için mü
saade vermiş, herhangi bir hadiseye ma 

hal vermemek için de icap eden tedbir
leri almıştır. 

Birkaç gün evvel olan hadisenin ma
hiyeti de ıöyledir: 

Antakya ve tskenderunda bir takım 
Araplar Hatay anlaşmasını protesto 
makamında dükkanlarını kapayarak 
grev yaptılar Bu esnada Suriye hükiı· 
metinin ilan ettiği umumi afden istifade 
ederek tahliye edilen Türk murahhasla 
rını görmeye gidenler Asabetülkavmi 
klübü önünde Arapların tecavüzüne uğ-
~adılar. • 

Bu esnada çarpışma olmuş, yedi A
rap ve bir Türk yaralanmıştır. ÇarpıJ
ma Fransız askerinin müdahalesile yatı~ 
mıştır. 

Bugiln gden heyet resmi değildir 
Bu sabahki Tan gazetesi Hataylıla

nn minnetlerini Atattlrke sunmak ü. 
zere beş kişilik bir heyetin bugün ls. 
tanbula geleceğini yazıyordu. 

Hatay Erginlik cemiyetine başvura. 
rak bu heyet hakkında malümat al
mak istedik. Bu heyetin resmi bir sı. 
fatı olmadığını, Fuad, Mehmet Der
viş, Abdullah, Suphi, Mahmut ismin
deki beş Hataylının hususi surette Is_ 
tanbula geldikleri bildirildi. 

Anlaşmanın Mecliste mtizakeresi 
Kamutay bu haftaki içtimaında 

Hatay istiklali anlaşmasını görüşe. 
cektir. 

Hariciye ''ekaleti, bu husustaki 
projeyi hazırlamıştır. Cuma günü 
Başvekil söyliyeceği nutukta Halayın 
son vaziyeitni anlatacaktır. 

Musolini ispanya 
krahnı seçti 

. (Be.§ tarafı l incide) ı 
bon 81mUı ve halef bırakmamıştır. 131 
üncü Alfonsun düşmanları İspanya tah
tına bir ecnebi hanedanı ve bilhaıssa 
JVf usolinınin namzedi olan Otto de Ha
bsburgu getirmek istemektedirler. Mu
solini, Arşidük Ottonun prenses Marie 
de Savoio ile izdivacını derpiş etmeden 

evvel Arşidükün don Carlosun kızı pren 
ses Marie ile izdiacını tasmim etmekte 
idi. Halihazırda İspanya tahtına otur-
mak iddiasında bulunan 4 kişi vardır: 

Alfons, oğlu Cavadonge, Don Juan, 
ve Otto. 

Bu dört kişiden hiçbiri tahttan vaz
geçmiş değildir. Maamafih bunlar, İs
panyol._ efkarı umumiyesini pek fazla 
nazarı itibara almıyor, halbuki onun da 
bu meselede söyliyeceği vardır.,. 

Pren Otto şimdiden Jspanyada 
Saint - Sebastien, 7 (A.A.) - Arşi

ldük Otto Von Habsburgun mütenekki
ren asi İspanya'da bulunduğu teyit edil
mektedir. Arşidük hergün Bask cephe-

sinde yaralanıp San tgnacio hastanesin 
ae tedavi edilmekte olan dayısı prens 
Gaetan de Parmei ziyaret etmektddir. 

Arşidiikün valdesi imparatori~e Zita 
da ispanyaya gelerek oğlunun yanında 
birkaç gün kaldıktan sonra gitmiştir. 

~olanın öliimüniin sırrı anlaşıldı 
Saint - Jean-de-Luz 8 (A.A.) - Asi 

İspanyadan gelen habeilere göre gene
ral Mola, yeni bir hUkumet teşkiline me 
mur edilmişti ve dün Frankonun önün
de yemin eı:iecekti. 

Generalin ölümü dolay:ısile şimdilik 

yeni bir hükumet teşkili mevzuubahs 
değildir. 

Şimdilik eski Fas yüksek komiseri ge 
neral Jordan, §İmal ordusu kumandan· 
lığına tayin edilen general Da villa 'nın 
yerine Burgos Contasının riyasetini 
deruhte d:leccktir. 

Doyçlan gene lbizada 
Londra, 7 CA. A.) - CebelUttarık

tnn bildirildiğine göre Doyçland kru_ 
vazörü tekrar lbizaya dönmüştUr. 

Ölen bir Ahnau daha 

rüşme yapmıştır. Muhabir, yüzbaşı
dan Doyçlandı bombardıman eden 
tayyarecilerin mililyetleri hakında ma 
10.mat ıstcml~, yU.z;u~ı Arcega, nu su~ 
ale cevaben, tayyarecılerin hepsi İs. 

panyoldu11 dcmi§tir. !ki tayyarenin ni 
çin oralarda dolaştığı hakındaki suale 
yüzbaşı !JU cevabı vermiştir: 

''- İbiza üzerinde bir tarassut uçu_ 
şu yapmak için emir almıştım. tbiza
ya yaklaıtığımız zaman, Doyçland 
zırhlısı tayyareler üzerine ateş açmı~-

trr. Bunun üzerine tayyareler de der
hal hücuma geçmişlerdir. Bu esnada 
takriben saat altı idi.,, 

Yugoslavlara 
göre Almeriya 

hadisesi 
Belgrad, 8 (Hususi) - Alman hari

ciye nazırı Baron Von Nöyrat dün tay
yare ile buraya gelmiştir. 

Şerefine verilen ziyafette, Yugoslav
ya başvekil ve hariciye nazm bir nutuk 
söylemi§ ve beynelmilel vaziyetin karı
şık ve mübhem meselelerle dolu olduğu 
nu, fakat memleketler arasında müsmir 
bir teşriki mesai ile bunların halledile
bileceğinden Yugoslavyanm şüphesi 
olmadığım anlattıktan sonra demiştir
ki: 

"- Bunun en mükemmel misali Yu
goslavya ile Almanya arasındaki teşriki 
mesaidir. Yugoslavya bu faydalı teşriki 
mesaiyi daha ziyade &enişletmek ve de
rinleştirmek arzusundadır,., 

Von Nöyrat verdiği cevapta Alman 
ya ile Yugoslavya arasında iki anlaşma
yı bozacak hiçbir ıcyin bulunmamasın
dan dolayı beyanı memnuniyet etmiş 
ve Führer tarafından takip edilen siya· 
setin son ldört sene zarfında sulhün tak
viyesine hadim olduğunu ve Hitlerin e
serinde Yugoslavya ile samimi münase
bet tesisinin ba§lıca teşkil eylediğini ila- 1 

bet tesisinin başlıca noktayı teşkil eyle
diğini ilave eylemiştir. 

Cebelüttarık, 8 (A. A.) - Doyçland 
zırhlısı yaralılarından bir kişi daha 
ölmüş :ve bu suretle ölülerin miktarı 
30 a çıkmı5tır. 

Taarruz eden Doyçlanttır 
Paris, 7 (A. A.) - Paris Soir gaze

tesinin Valensiya hususi muhabiri, 
Doyçla.ndı bombardıman eden iki hü. 
kumetçi tayyareden mUrekkeb filonun 
kumandanı yilzl:ı~ı Arcega. ile bir gö-

Yugoslav gazetelerinin neşriyatı 
Belgrad: 7 (A.A.) - Gazeteler, Von 

Nöyratın ziyaretinin ehemmiyetini te
barüz ettirmektedir. 

Vreme diyor ki: 
"Von Nöyrat Belgrada sulh saisi ola

rak gelmektedir. Bu, bir Alman hari
ciye nazırının Yugoslavyaya ilk ziyare
tidir. Hitler, harbin bütün fccaiyini ba-
it bir nefer olarak yaşamıştır, Bunun 

HABER - J\l{şam postası ~HAZIR.AN -1937 

Beynelmilel 120 f · ·· · k 
dolandmcılar ıguran ıza 

(Ba§ tarafı l incide) taarruz ed ,· ı m ı•ş 
liyen ve içlerinden biraz türkçe bileni 

para bozulan gişeye yaklaşmış, frankla- Bundan birkaç gün evvel, Holivud 
n cebinden çıkarmıştır. civarında bir çiftlikte, ş"mdiye kadar 

Bu sırada diğer üç Arap genci de misli görülmemiş içkili bir rezalet ol-

Birdenbire masa ve sandalyeler dev• 
rilmef e başlamış ve yüz yirmi güzel 
kız, yanlarında oturan y:iz yirmi erke .. 
ğin kendilerini kaparak, çil yavrusu ıi• 

bi ormana ve çiftliğin muhtelif kö~ele· 
rine sürüklendiklerini hayretle görmüı 
terdir . 

heınen gişenin önünü kapayarak Türk mu§tur. 
paralarını görmek arzusunda bulunduk 
larıru arkadaşları vasıtasile gişede otu
·an memur Celale bildirmişlerdir. 
Me~ur nezaketle muamele etmiş, 

muhtelıf kıymette paraları önlerine koy 
muştur. 

Türkçe bilen Arap gen:i iki bin fran 
ka mukabil nekadar para verileceğini 
hesap etmesini memurdan istemiş. me
mur Celal hesabı yapmıştır. Bu sırada 
diğer üç Arap genci muhtelif kıymette
ki Türk paralarını derin derin tetkikle 1 
meşgul görünüyorlardı. 

Memur hesabı yaptıktan sonra Arap 
genci bir miktar frangı bozudurmuş, 
memura te~ekkür ederek arkadaşları ile 

Bugün mahkemeye akseden ve b:itün 
sinema aleminde büyük bir hayret ve 
dedikodu uyandıra.'1 bu hadise şöyle ce
reyan etmiştir: 

Amerikanın meşhur sinema şirket • 
}erinden ismi şimdilik gizli tutulan biri 
senelik kongrelerini aktcden satıcıları 

için bir kır eğlencesi tertip etmeğe ka
rara vermiştir. 

Bu eğlencenin hoş geçmesi için, b:r 
Kovboy filmi çevireceklermiş gibi hazır 
lanan ve süslenen yüz yirmi figüran iuz 
otokarlarla çiftliğe gönderilmi§tir. 

Güzel kızları orada cesim öir ziyafet 
masasiylc bir çok davetliler bekliyDılar 
dı. 

Çığlık ve feryatlar, bütün tedbirler 
evvelce alındığı için hiçbir fayda verme 

miş ve zavallı figüranlar kendilerini kav 
rayan güçlü kuvvetli kollardan kurtu • 
lamamışlardır. 

Bu esnada delikanlı olmayan yegane 

erkek misafirin, mütearrizlcrden üçü • 
nü müthi~ yumruklarla yere devirdiğini 

ve üç betbaht figüranı onların pençe • 
sinden kurtardıktan &0nra, onlarla be • 

birlikte bankadan ayrılmıştır. 
Memur Celal öğleden sonra kasa he- Tab!i derhal masa başına geçilmiş ve 

sabını görürken altmış liranın noksan envai türlü içkilerle işe başlanmı;tı!" . 
olduğunu anlamış, keyfiyeti banka mü- Güzel figüranların hoş rb!r vakit ge. 
dürüne bildir:niş, mUdür de derhal cm· çirmeleri için kadehleri ~ü.~em~diyen 
niyet müdürüne haber vermiştir. Zabıta doldurulmuı. ve bu kadar buyuk hır izaz 
memurları banka memuru Celalden al- ı , ve ikramda bulunan nazik erkeklerin 
dıkları eşkal üzerine bütün otelleri ve hatınnı kırmamak için bu kadehler mü_ 

raber, muzaffer bir kumandan edaıiylc 
ormana müteveccihen uzaklaşıp ağaçlar 

arasında kaybolduğu görülmüıtür. 

Bu kurtarıcı meşhur s:nema artisti 
Vallas Beriydi. 

Ziyafetin bu ikinci safhası sabaha ka 

dar siJrmü~ ve sabahleyin güzel figü • 
ranlar, Holivuda dönmüşlerdir. 

pansiyonları sıkı bir surette aramaya tcmadiyen boşalmıştır. 
başlamışlardır. Ziyafet ilerledikçe, gözler mahmur. 

İtin asıl dedikodu uyandıran tarafı 
taarruza uğrayan 120 kızdan ancak bi
rinin mütearrizler aleyhine dava açmı' 

olmasıdır. Patricia Duglaı isimli olan 

bu kız figüranlığa ziyafetten üç gün 
evvel intisap etmiştir. 

Bu sırada bir memur Sirkecide Ferah !aşmış ve kafalar dumanlanmış, figüran_ 
otelinde dört Cezairlinin bulunduğunu lar erkeklerin gözlerine birer Huri gö • 
öğrenmiş, şubeye gidip vaziyeti anlat- rünmüş ve bu debdebeli ziyafet nihayet 
mıştrr. Oteldeki Cezairli gençler zabıta tesirini göstermiştir. 
memurlarının kendilerini aradıklarım 
hissetmiş olduklarından memur otelden 
ayrılrr ayrılmaz hemen otel hesabını 
görmüşlerdir. Bunların yanlarında kır
mızı entarili mavi başörtülü üç kadınla 
Uç de küçük socukları vardır, Hepsi bir 
den bir taksiye binmişler, : - Biz Mı
sıra gidiyoruz l diyerek otelden aynl-
mışlardır. Zabıta memurları kısa bir 
müddet zarfına otele gidince Cezairlile
rin ayrıldıklarını anlamışlar, takibata 
devam etmişler, Cezairli gençleri bir so
kak a~ırı Edirne Akgün otelinde yaka
ıamışıaruu . .oı.uııdr otomuuue umurKtcn 
sonra Galataya kadar gitmişler, tekrar 
Sirkeciye dönüp Akgün oteline inmiş
lerdir. 

Cezaili gençler Emniyet ikinci şube 

müdürlüğüne götürülünce hemen sorgu 
ya çekilmişlerdir. Bunlar evvela seyyah 
olduklarını, para çalmadıklarını söyle
mişlerse de zabıta dosyasnıda bunların 
beynelmilel "trrnakçı dolandırıcılar,, ol 
duğu tesbit edilmiştir. Bu vaziyet karşı
sında Cezairliler altmış lirayı "tırnakçı 
lık,. surctile aldıklarını itiraf etmişler
dir. 

Suçtular haklarında tutulan zabıtla 
birlikte mahkemeye verilmişlerdir. Mah 
kemeden karar çıkıp infaz edildikten 
sonra memleket hududu haricine çıkan 
lacaklardır. 

Bu dört "tırnakçı,, dolandmcırun pa
saportları tetkik cldilince bütün Avrupa 
yı dolaştıkları görülmüştür. Hırsızla· 
rın adlan Ahmet, Niyazi, Hüseyin ve 
Abdürrahmandır. Tırnakçılık Cezairden 
çıkmış bir hırsızlıktır. 

Para desteleri sayılırken küçük par 
mağın tırnağı vasnasile bir veya birkaç 
adet para çekilerek o elin elbise kolu 
içine gizlenmesi sure tile ya pılxr. 

Emir Abdullah 
(Baş tarafı l incide) 

hamil olduğunu temin etmektedir· 
ler. Muhalif frrkalara bakılırsa, bu 
program, Filistin arazisinin bir kıs
mını Maverayi Erdüne ilhak ve bu· 
nu bir kralhk haline getirerek, Emir 
Abdullahm hükümdarlığına tevdi et 
meğe matuftur. 

için Reich, ikinci bir harp istememek
tcl::lir. Daha son günlerde, Doyçland ha
disesi münasebetile, Almanya bunu is· 
bat etmiştir. Tecavüze şerefli bir tarzda 
cevap vermiş, fakat her türlü ihtilatla
rın önüne de geçmiştir. Von Nöyrat 
m Bclgradı ziyareti, bir dostluk ziyare· 
tidir, Fevkalade bir şey değildir. Fakat 
herhalde millctlerarasmda dostça teşri
ki mesai siyasetinin tarsinine yarayacak 
tır. 

Mezkur gazete, Alman hariciye nazı· 
rını beynelmilel bir sulhçu, Yugoslavya 

' ile iyi anlaşma siyasetinin bir remzi 
ve Yugoslavyanın dostça teşriki mesai 
de bulunmak istediği ve hürmet eylddi
ği vekar sahibi bir milletin delegesi ola
rak ıelimlamaktadır, 

Hariciye Vekili 
Bugün Avrupa 

seyahatinden dlindil 

Fransız 
mütefekkiri 

iyi kabul görmediği için mi 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik R ıç d 

Rüştü Aras bugün saat on dörtte on, eı ans verme en 
Romanya bandıralı "Daçya,, vapu- do··ndu·· 
riyle şehrimize gelmiş, merasimle Dün akıam saat 17 de Üniversitede 
karşılanmıştır. Fransadan şehrimize gelmiş olan Gab • 

Bükreş, 7 ( A.A.) - Doktor riel Maurey tarafından Fransız şairle • 
T -· t!I .. nu .. , (. U ,,•,,.uu Juaı. ···ı ..... -.v ... ·'-· ı -- • -·· ........... - •• ~ ... ... .c.....;,,;-••• _ .. Lll& Auı.a ... ... 

tonesco ile uzun bir mülakatta bu~ '-ranı verilecekti. 

lunmuştur. Konferans salonu birçok Üniver • 
Bükreş civarındaki Baneasa'da siteli gençler ve konferansın uyandır • 

şerefine maarif nazm M. Angelecko dığı alaka ile, üniversite, hariçten gel-
ile meclis reisi Savlanonun riyasetin miı meraklılar tarafından dolmuı idi. 
de bir öğle ziyafeti verilmiştir. Fakat muayyen saatten yarım saat 

Türkiye hariciye vekili öğleden geçtiği halde konferansçı gelmemiı ve 
sonra başvekil T ataresco ile uzun ilan edilen konferans verilememi§tir. 
bir miilnkatta bulunmuştur. Bay Gabriel Maurey'in ne sebepten 

Akşam üzeri, Victor Antonesco bu konferansı vermediğini tahkik ettik. 
tarafından şerefine bir dine veril. Evvelii Üniversite Rektörüne müracaat 

miştir. ettik. Rektör, dün akşam Gabriel Mau • 

Eski Alman 
imparatoru daha 
ölmeyecekmiş 1 
Brüksel, 8 ( A.A.) - Doorndan 

Belçika ajansına bildiriliyor: 

Eski Alman imparatoru Vil
helm'in ölmek üzere olduğuna dair 
Pariste çıkan haberler tamamiyle a

sılsızdır. imparatorun sıhhati mü. 
kcmmel olup her gün şatonun bahçe 

sinde mutat gezintilerini yapmakta
dır. 

Malatya - Sivas 
demlryolu birleşti 
Sıvas - Malatya hattının bir· 

leşmesi dün Kangal halkı tarafından 
CO§kun tezahüratla kutlulanmıştır. 

Mayıs nihayetinde birleşmiş o· 
lan bu hattın Malatya - Sıvas ta
rafından gelen son rayları, davul 

zurna sesleri arasında bağlanmıştır. 
Törende Malatya valisi İbrahim 

Ethem başta olmak üzere birçok 
demiryolları erkanı ve binlerce halk 
bulunmuştur. 

Gebze AıJiye Hukuk Hakimliğinden: 
lstanbulda Beyoğlunda İstiklal cad • 

desinde Şekerci Leon karşısında Akif 
Azaryan hanında birinci katta 451 nu. 
marada terzi Emin yanında iken halen 
ikamel'gahı meçhul terzi Mahmut Ne -
<lim alerhine karısı Makbule tarafından 
açılan evlilik vazifesini yapmak üzere 
evine dönmesinin ihtarı davasının mu
gat üzerine mahkemeye gelmediğin -
den gıyap kararı tebliğine muhake
menin 28-6-93 7 saat 14 te bırakıl • 
masına karar vcrlldiği il.in olunur. 
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reyden bir mektup aldığını, bu mektup 

ta kısaca acele bir işi çıktığı içini derhal 
avdet mecburiyetinde olduğunu bildir
miş olduğunu söyledi. 

Filhakika Gabriel Maurey dün ak • 
§am şehrimizden ayrılmı§tır. Kendiıini 
tanıyan bazı zevata göre Gabriel Mau • 

rey, burada iyi karşılanmadığından 

müteessir lomuştur. Bu teessürü, ken • 

disinin yaşlı bir zat olması itibariyle iki 

misli artmış ve derhal harekete karar 
vermiştir. 

Paris elçimiz Suat Davaz tarafından 
Üniversite mahafiline gönderilen ve 
hüsnü kabul edilmesi bildirilen Mau • 

rey şehrimizden ayrılış sebebi hakikaten 
bu ise üzülmemek kabil değildir. 

Bu hadisenin bir ba~ka cephesi de 

Üniversite gibi bir yerde, konferanssı 
mektupla gclmiyeceğini bildirdiği hat. 

de, yüzlerce kişinin bundan haberdar e 
dilmiyerek, bekletilmcsdir. 

I 
Koferansçı iyi kabul edilmem:ş ola • 

bilir. Sebepsiz yere hiddetlcnmiJ olma· 

sı da kabildir. Fakat bütün bunlardan, 
oraya gelenlerin kabahati ne ?. 

Alakadar makamlann bu itle yakın • 
<ian alakadar olacaklarım •:..imit ediyoruz. 

Petrol ve 
benzin fiatları 

Yarı yarıya 
ucuzluyor 

Hükumetimiz, benzin fiyatmı 
ucuzlatmağa karar vermiştir. 

Hazırlanan layihada benzinden 

alınacak istihlak resminin 4, l 5 ku· 
ruştan 2,50 kuru~a indirilmesi hu-

ausunda hükumete ealahiyet veril· 

n 
81 

o 
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Valinin kızı evlendi 
Vali Muhiddin Üstündağın kızı Günseli ile Emekli General merhum Ce. 

v,..ı . . . A •• B ... 1 1 salonunda kıyclmrştır. 
"'.ıın oğlu Nureddının nıkahları dun eyog u ev enme . .. 

Nikah merasiminde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Riyasetı Cumhur Başya-
\'crj Celal ve bir çok davetliler bulunmuştur. 

. Vekili kızın, Emekli 
Nikahı Beyoğlu kaymakamı Daniş kıymış, Dahilıye 

General Cevat ta erkeğin şahidi olmu§la rdır. 

Yeni evlilere saadet ,d=il=e~r:=· z~. - ---------------:::=----....___ ___ ~--~~~~ - . 
Dost Iranla yenı 

mualıedeler 
Dtın mcllste tasdik edildi ve Iran lehinde 

dostluk tezahürü yapıldı 
Dost lranla son defa Cemal Hüs kiki manasını almış bbul1~n~YB0~: ~ku 

" · d k' h · · k 1 1 · ka u unu uyu ?ıunün riyasetın e ı eyetımız ara· mu ave e erın 'k' d l 
· b" · ·ı· l M li ·ca ederken ı ı ev et aında müzakercsı ıtırı ıp yapı an, ec sten rı . • kı d l 

on muhtelif anlaşma, kamutayın reisi arasındakı. ŞRhsı ve sı ost u-

dünkü görüşme mevzuunu teşkil et· ğu saygı ile.selamlarlm.,,H rı M 
lnİ§ ve bu suretle dost memleket hak Müteakıben say av . a ~ . de~: 
kında Türk sempatisi bir kere daha teş mevcut mukavelelerı~ "'ı tın 

1
e 1 

iıh d'l · t" muvaffakıyetleri dolayısıy e say av 
ar e ı mış ır. . . .. .. .. b 'k · t" 
Bu münasebetle söz alan hancı- Cemal Husnuyu te n etmış ır. 

" k"l k'l' Ş"k .. S "lu de- İkamet havai seyrüsefer, tel.e-.re ve ı ve ı ı u ru araçog • · l · 
n-ı· t" k' . fon ve telgraf işleri, baytarı ış er ıle 

1§ ır ı. . .. · · .. 
"- Kardeş Iran devletiyle ak- birlikte •. tra~sit, ia~~ı mucrımın, ~u-

tetmi~ olduğumuz 1 O adet mukave- zahereh adlıye, T urk ve İran gum-
lenin :lkabul buyurulmasını rica ede· rüklerini tanzim, hudut mmtakası· 
ceğim . Uzun yıllardanberi lran dev nm emniyeti gibi_ mevz~l~r~ • şamil 
\~tiyle olan münaseoatımız iyi kom- olan muRavelelerın tasdıkı layihaları 
tuluk, iyi dostluk ve iyi kardeşlik e- a~ı a.yr~ konuşulup alkışlarla kabul 
1~slarına dayanıyordu. Bilahare 1- edılmıştır. 
ran devleti bütün varlığiyle ilmü -------------
fen, terakki ve teceddüt yolunu tut- B isi k 1 et yarı ş ı 
t\1, Zaten ayni yolun ateşli yolcu- T. S. K. İstanbul Bölgesi Bisiklet A-
au olan Türk Cumhuriyeti hükume· 
ti ve vata:ıdaşları Irandaki bu ham
leyi ve feyizli hareketleri yakından 
Ve muhabbetle takibe başladılar. Ni
hayet Şehinşah Hazretlerinin mem
leketimize vaki olan kıymetli ziya
l'etleri iki devlet münasebatımıza 
Yepyeni bir safhanın ve geniş bir uf
kun açılmasına bais oldu. İşte bu 
Yeni devrin icaplarma uygun huku
ki rabıtaları kurmak ve böylece iki 
devlet dostluğunu hukuki bağlarla 
tarsin etmek zaruretini duyan Harici 
Yemiz Şehinşahm Ankara ve Türki
Yeyi ziyaretlerinden sonra hasıl olan 
büyük ve vüsatli hava içinde biran 
evvel kendine düşen vazifeyi ifa 
etmekle mükellef bir heyeti Tahra
na gönderdi. 

Heyetimiz iki taraflı müzakere
lerde mutat olan müşkülatla karşılaş 
tnadı. Her iki heyet vazifelerinin en 
İyi ifa şeklini yekdiğerine mütekabi
len yardımda aradı ve arasıra tesa
düf edilen müşkülatı da müzakeratı 
Yakından takip buyuran Şehinşah 
Hazretlerinin müdahaleleri bertaraf 
etti ve on mukavele i~zalandı. 

Bu muahede ve mukavelelerin 
ll'lÜzakere ve tanzimi esnasında iki 
taraf heyetlerinin göstermiş oldukla
rı faaliyet ve gayretleri sitayişle, Şe
hinşah Hazretlerinin alakalarını da 
§Ükranla yadetmeği vazife bilirim. 
Bu defa hukuki başlarla tarsin edil-
111İş olan İran ve Türk dostluğu ha-

janlığmdan: 

T. S. K. Bisiklet Federasyonu tarafın 
dan Bölgemizde 13-6-1937 pazar gü 
nü Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul 
bölgeleri arasında yapılması arzu edi • 
len (60) kilometrelik müsabaka aşağı • 
da gösterilen yerde ve zamanda yapda

caktır. 

1 - Yarış yolu: Mecidiyeköyü, Hacı 
osman tepesi, Trabya, Yer.tköy, Kefe _ 
liköy, Tarabya, Mecidiyeköy, Hacıos • 
man tepesi, Meci<liyeköyüdür. 

2 - Yarışa tam saat 9 da başlana. 
caktır. 

3- Takımlar dörder kişidir. 
4 - İstanbul takımım teşkil edecek 

olan S:.ileymaniyeden Abdullah, Cevad 
ve Lambo, Galatasaraydan Muhsin, Fe
ner Yılmazdan Torkum ve Tanaşın 
yarış saatir.den evvel yanş yerinde ha
zır bulunmaları. 

5 - Bölge adına yarrş hakemi olarak 
İsmail. Fahri ve Di~ran seçilmişlerdir. 

Üsküdar Asliye Hukuk Hakimliğin • 
den: Kadıköyünde sakin Mürvetle Sa -
cit arasında mütevekkin boşanma dava. 
sı üzerine yapılan tahkikatta Sacidin 
ikametgahının meçhuliyeti hasebiyle 
ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş 
ve cari tahkikatta Sacidin bir ay zar • 
fında hanei zevciyete gelerek evlilik 
vazifelerini ifa etmesine 18 - 5- 93? 
tarihinde karar verilclıgi ve ilam sureti 
de divanhaneye asılmış olmakla keyfi -
yet gazete ile de ilan olunur. 8707 
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Şirketi Hayriyeden 
DiKKAT 

FevkalAde teozllAtlı 2 ve 1 aylık 

• • 

Kartlamnızm ikinci tertibi de 11 hazirandan itibaren mer'iyete 
geçecektir. İstifade etmek istiyenlerin Galatada Fermeneciler~eki 
idare merkezine veya Köprü İstanbul ciheti enspe!ctörlük daıre

.., sine müracaat etmeleri ilan olunur. 
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Rapid 
ikinci maçı bugiln 

yapıyor 
Fenerbahçe - Güneş muhteliti tertip 

heyetinden: 
8-6-937 salı günü saat 17,30 .da 

Taksim stadında yapılacak Rapid -
Fenerbahçe, Güneş muhteliti maçı için 
aşağıda isimleri yazılı futbolcuların 

saat 16,30 da Güneş klübünde bulun -
malan tebliğ olunur. 

Cihat, Hüsamettin, Re;-at, Faruk, 
Yaşar, M. Reşat, Riza, Ayten, İbra -
him, Daniş, Melih, Naci, Selahattin, 
Rebii, Fikret, Namık, Bülent. 

Rapid Ankaraya 
gidiyor 

Bugün şehrimize son maçını yapacak 
olan Avusturya futbolcüleri Ankaraya 
çağrılmışlardır. 

Rapid takımı çarşamba günü Anka
rada bulunacak; perşembe, cumartesi 
ve pazar &•:inleri üç müsabaka yapacak
tır . 

Yunanistan 
haberleri 

• Yunanistan Futbol Federasyonu, 
Atinada yapılan bir futbol maçında ÇI· 

kan kavganın müsebbibi olarak Yunan 
milli futbol takımı azasından; Slovopu 
losu altı; Miakis Baltaıi.s ve Anam.atı. 

' rosu i.içer; Kritikosu iki, Vazosu da bir 
ay müddetle diskalife etmi~tir. 

• Atinada Panatinaikoı sta.dında 4 
Temmuzda büyük bir atletizrn bayramı 
yapılacak ve hasılatı Tayyare Cemiye
ti bırakılacaktır. 

• Yunan Atletizm Federasyonu 
Mantikas, Sillas ve Kiryakidis'i İngilte
re kupası atletizm müsabakalarına itti. 
rak için Londraya göndermeğe karar 
vermiştir. 

• Geçenlerde yapdan Yunaniatan -
Polonya - Çekoslovakya atletizm mil· 
sabakalarırun blançoau iki yüz bin drah 
mi zararla kapanmıştır • 

• Olimpiyalros ile Apollon futbol ta
kunları son karşılapnalarında ikişer 

golle berabere kalmışlardır. 
• Apollon futbol takımı 1talyada bir 

turneye çıkmaz üzeredir • 
• Fransada buluan Yunanlı boksör, 

Hristofosidia 13 Haziranda Tunero ile 
çarpışacaktır • 

• Yunan futbolcülerinden Miakis ar. 
kadaşlariyle tutuştuğu bir bahis yüzün. 
den atletizme başlamıştır. Bilhaısa at
lamalarda nazarı dikkati celbeden sa -
bık futbolca tek adımı 6,70· üç adımı 

{İa 12,97 metre atlamııtır, 
• Yunan kadın atletleri arasında ya. 

pılan müsabakalar çok enteresan olmak. 
tadır. 

İşte son yapılan karşılaşmalardan 
bazı neticeler: 
100 metre: Lanitu 13,4; Karaca 14,-. 
Uzun atlama: Vorvoğli 4,66 metre, 
Tuardu 4,61. 
Cirit: Kazancı 29,54 metre, . Dikiu 
26,45. 

4 x 50 Bayrak yarışı: Falero takımı 

Yunan kadın atletlerinden ıür'at 
koıucuıu ve yükıek atlayıcı Lanitq 

G. Moris 
Profesyonel oldu 

Bertin olimpiyatlarında Dekatlon 
şampiyonluğunu kazanan G. Moris de 
profesyonel olmuştur. 

Sabık atlet sinemaya intisap etmiş 
ve ilk film için bir konturat imzalanu~

tır • 

-'i!C 

l'. S. K. başkan lığın dan istifa ~den , 

General Ali Hikmetin 
Sporculara vedanamesi 

Ankara 7 (Hususi) - Türk Spor 
Kurumu Başkanı General Ali Hikm:t, 
sıhhi vaziyeti bu işte daha fazla çahş
mağa müsait olmadığından doktorların 

tavsiyesi üzerine başkanlıktan ist:fa et. 
mi§ olduğunu dün haber vermiştik. 

Part i Genel Sekreteri Şükrü Kaya. 
General Ali Hikmetin istifanamesine ce
vap olarak şu mektubu göndermişt :r: 

"Srhhi durumunuzdan dolayr. Türk 
Spor Kurumu Genel Başkanlığc vazi • 
fenize devam edemiyeceğinize dair olan 
mektubunuzu teessürle okudum. Ku • 
rumda bulunduğunuz kısa bir zaman 
zarfında Türk spor gençliği muhitine 
a~ıladığınrzı sempatiyi burada tebarüz 
ettirmeği ödev saydım. Türk sporunu 
kıymetli idarenizden uzakta tutacak o. 
lan bu mecburi talebinizi teessürle ka • 
bul ederken, Kuruma kar§ı olan bağlı -

lığınızdan istifadede d::vam ed::ceğı ıui 
umar ve sizlere acil sağlıklar dilerim ,. 

General Ali Hikm~tin veclanameai 
General Ali H 'km:t, Spor Kurumu • 

na ve sporculara gönderdiği vedaname • 
de kalbinden ve karaciğerinden rahat • 
sızlığından dolayı fiilen çalışamamak 

mecburiyetinde kaldığını, srhhl zaruret 
ve çok samimi bir hisl'e vukua gelen bu 
ayrılıştan elem ve ıstırap duyduğunu 

bildirmiş, ''İşte ben bu derin teessür ve 
elemlerle sızlıyan kalbimin maddi ve 
manevi bütün ıstıraplamnı kendi köşem 
de dindirmeğe çalışırken, T•:.irk sporu • 
nun terakkisi ve Türk gençliğinin te • 
kamül ve tealisi için en samimi duygu 
ve temennilerimi yad ve tekrar ederek 
bütün kurum mensuplarını bağrıma ba 
saı .. cümleye arzı veda ederim.,, de • 
mekteir. 

Dünya şampiyonunun maçtan 
kaçmasından sonra 

Boks aleminde kopan son skandallar 
devam ediyor 

Komisyonlar boyuna ceza veriyorlar 
Nevyork boks komisyonu sonradan nin idare meclisi reisi albay Patrick 
verdigi bir kararla Joe Louie'e de Louis - Braddock maçmın menedil-
bin dolar para cezası tayin etmiş ve mesi için açılan davaya mahkemenin 
ayni zamanda dünya şampiyonu vereceği karardan sonra icabına te· 
Braddock mukaveleye bağlı olan vessül edeceğini söylemiştir. Mahke 
taahhütlerini ifa etmediği müddetçe menin bugün karar vermesi beklen-
kendisi ile karşılaşacak olan boksör- mektedir. 

lerin, Nevyork hükumetince, otoma- ... Boks komisyonunun vermiş ol· 
tik olarak muvakkat boykota tabi dugu karar Üzerine, Mağ Schmeling 
tutulmuş telakki edileceklerini Ame- Avrupaya avdet etmiye karar ver-
rikadaki bütün boks komisyonları- miştir. Schrnelingin organizatörü 
na bildirmiştir. Machon 22 haziranda Şikagoda ya 

Madison Souar Garden şirketi- pılacak olan BradCloclC - I.:ouis maçı· 

m ... ~m~.L ~ 
Macaristan 

şampiyonluğu 
Hungarya kazandı 
Buda peşte: 7 (A.A.) - Macaristan 

lik maçları neticelenmiştir. Geçen yılın 
futbol şampiyonu Hungarya, Kispesti 
bire karşı 3 sayı ile yenerek rakiplerine 
iki puvan farkla yeniden Maracistan 
şampiyonu olmuştur. 

Eski M.T.K, nın büyük rakibi Ferenc 
varos, Valladası ikiye karşı yedi sayı i
le yenerek Macaristan ikincisi olmuş
tur. 

ltalga futbol 
şampiyonluğu 

Floransa: 7 - Büyük bir seyirci küt
lesi önünde yapıJan İtalya kupası final 
maçında As. Roma, Cinova futbol takı
mını sıfıra karşı bir sayı ile yenmiştir. 

As. Roma, önümüzdeki pazar gunu 
başlayacak olan orta Avrupa kupası 
maçlarmda, İtalya ~ampiyonu Bologna 
ve Lazio ile birlikte İtalyayı temsil ede
cektir. 

nm galibi ile Schmelingin son bahar 
da karşılaşması ihtimali olduğunu 
bu itibarla eylul başlangıcında tekrar 
Nevyorka geleceğini söylemiştir. 

Otomobil 
Mar silga yaı ışı 

Marsilya: 7 (A.A.) - "Marsilyanın 
üç saati,, adındaki birer saatlik üç mer
haleden ibaret olan yarışta son iki mer• 
haleyi ~aymond Sommer kazanarak ya• 
nşın galibi olmuştur. 

Bugatti ile yarışa giren Vimille. birin 
ci merhalenin koşuşunda saatte 13 7 ,6 

kilometrelik bir surat temin etmiştir. 

İkinci merhalede Sommer, saatte 159,6 
ve son merhalede ise 181,5 kilometrem 
bir sürate kadar çıkarak yarışı kazan 
mı~tır. 

Vanderbilt kupası 
Berlin: 7 (A.A.) - Birleşik Ameri

kanın 3 temmuzda yapılacak olan Van
derbilt kupası otomobil yarışlarına Mer 
cedes - Benz namına Rudolf Caracciola 
ile Richard Seaman iştirak edecektir. 

Bunlardan başka, Avrupadan bu ya· 
rışlara iştirak edecek olan Auto Union 
otomobili ile Alman Rosemeyer ve 
Stock, Alfa Romeo otomobili ile İtalyan 
Nuvolari, Brivio ve Trossidir. 

Paıırns seır~Dsftını(ğJe: 

lfalyan Bologna takımı 
Slavyayı. Soşoyu ve Chelsea yı yendi 

Enternasyonal karşılaşmalarda bir 
çok zaferler temin etmiş olan İtalyan 
futcolcuları, pazar günü 10.000 kişilik 
bir seyirci kütlesi önünde yeniden bü
yük bir zafer kazanmıştır. 

İtalyanın 193 7 futbol şampiyonu 

Bologna Fransanın kupa şampiyonu 

Schauxi bire karşı dört sayı ile, Çekos
lovakya şampiyonu Slavyayı sıfıra kar
şı iki sayı ile yenerek Paris sergisi tur
nuvasının final maçlarına kalmıştı. 

İtalya takımı pazar günkü rakibi olan 
Londranın Chelsea takımını, bire karşı 
dört 'layı ile yenmiştir. 

Kaleci saf açık Susoni. merkez muha 

cim Andreole. Ceresoli ve hususile Uç 
gol atarak temayüz eden sol açık Regu
zoni İtalyan takımında en iyi oynıyan 
oyunculardı. 

Chelsealılar ilk anlarda oyuna hakim 
bir vaziyet almış olmalarına rağmen, 15 
inci dakikada Reguzoni, İtalyan takımı 
nm ilk sayısını yaptığı anlarda !'ol mü
dafiini de kaydederek rakibinin baskısı 
altına girmiş ve adeta mağlt'ıbiyeti kabul 
eder b=r hale düşmüştür. 

Chclsea Reidin ayağiyle şeref sayısı 

nı yapıncaya kadar, Busoni ile Reı;uso
ni, İtalyan takımını sıfıra karşı dört &a• 

Yl ile ıralip vaziyete geiirmişlcttdir. 



HABER - :A.l<eam postası 

l'arihi macera ve a~k romanı - 90 - Yazan: (Va· Nu) 

Bir heyecanh haber ortalıkta çalkandı : Hıristiyan 
olmuş ve müdafaa planlarını öğrenmiş üç Türk, 

bir yelkenli ile Girit adasından kaçmış, 
Türklere iltihak etmi~ ... 

Geçen kısanların hülasası 
lstaubulda saray entrikalan içinde 
küçük ya§mda yoi}urulmu.ş olan, fa
kat ayni zamanda iyi 1ı-0oalardan 
tahsil görmii§, iyi silah§orlardan 
talim ctmi.ş olan küçiik Osman, Gi
rid7ilere esir dii§tüğii zam.an, hıris. 
tiyan oluyor. Büyilk yararlılcl.ar 

gösteriyor. Elitiin 1ııristiyan cile. 
mini parmağı ucunda döndürmeye 
ba§lıyor. 

,,,. . . 
Artık resmi müsaade alınmıştı. :Na. 

zariye olarak her şey halledilmişti. 

Üçümüz birden erkekler manastırı ile 
kadınlar manastırı arasında mevcut 
olup eskiden en ihtiyar papaslar ta
rafından işgal edilen, sonradan da 
metruk kalan daireye geçtik. 

Burası tamir edildi. Maiyetimize 
hizmetkarlar verildi. Ayşe, her ne. 
kadar oğluyla birlikte oturuyorsa. da, 
hemen hemen bütün gününü ve bazı 
gecelerini "(}ışarda gcçiriyôrdu. Büyük 
hıristiyanlarla temasta bulunduğunu 
bniyordum. 

Türklerin adaya hücum edecekleri. 
ne dair rivayetler sıklaşıyordu. Bazan 
hızla bir atlı geliyordu. Yeni sızan bir 
haberi Ay§eye getiriyorlardı. 

0 1 soğukkanlılıkla: 
- !sanın yardımı üzerimizdedir. 

Hiç merak etmeyiniz. Fena bir şey ol
mı~·acaklır. Şayet gelseler bile mağ
lCıp olacaklardır! - diyordu. 

Biz, bu ihtiyar çilehanesinde, baba, 
ana ve oğuldan mürekkep bir aile gi. 
biydik. Lakin, hani, aralarında müna. 
sebet kesilmiş dargın karı kocalar 
vardır. Onun gibi... Ayşe, benimle 
meşgul olmuyordu... Yalnız kaldığı 

zamanlar gözleri hep engin ufuklara 
çevrillyordu... Denizlerden bir şey 
bekler gibi bakıyordu ... 

Ben, Osmanla meşgul oluyordum. 
Ona, ders veriyordum. Türkçe, Arab-

ca, Farisi öğretiyordum. Osman bil-• 
tün verdiğim dersleri bir seferde kav. 
rıyordu. 

O zaman, memnuniyetle, ondaki bu 
istidadı annesine haber veriyordum. 

Gülümsüyordu: 
- TabiL Benim oğlum ... 
Ve omuzumu okşıyarak, yavaşça: 
- Ayni zamanda senin oğlun ... 
Ancak bu baijis açıldığı zaman ba. 

na büyük bir yakınlık gösteriyordu: 
- Ben ölürsem de, kalırsam da sen 

Ôndan ayrılmamalısm... Onun görüle. 
cek pek çok tarihi vazifeleri var ... 

- Ne gibi? ... 

- Oğlumuzda bir yükseklik gör. 
müyor musun? O, alel8.<le çocuklar 
gibi mi? ... Halt.il büyük adamlar onun 
fevkaladeliklerini yapamıyor ... 

- Evet. ... diye tasdik ediyordum. 
O, cidden bambaşka bir yaradılışta! 

Fakat, AY§e, benimle · konuşabilmek 
fırsatını nadiren buluyordu. Ona, dai
ma heyecanlandırıcı bir haber getiri
yorlardı. 

. Yine aUılar koşarak manastıra ge
lıyorlardı: 

- Kaçtılar! • diye haber getiriyor. 
lardı. 

- Kiı:p kaçtı? 

. -:- Hani sizinle beraber esir olan ve 
sızın te<> 'k· · . ..,vı ınızle hıristi'-·anlıgvı kabul 
eden · T.. J . uç urk vardı. Onlar kaçtı. Hal. 
b.~kı §~y~nı itimat olduklarım bize 
soylemıştıniz. Onların yanında birçok 
~eyler konuşulmuştu. 

Ayşe: 

- Mel'un mürailer.. Yakalamalı .. 
Nereye kaçtılar ... 

- Bir küçük yelkenli ile balık tuL 
mn.k i.izere çıkmışlar, bir dahn avdet 
etmemişler ... 

- Belki kazaya uğramışlardır? 
- Hayır ... Zira, bugün gelen bir ge. 

mi, o kayığın Moraya doğru uzaklaş. 

tığını görmüş. Herhalde Türklere il. 
tihak için gittiler ... 

- Ah namussuzlar ... 
- Müdafaa planlarımızı da haber 

verecekler ... _ diye genç zabitler döğü 
ntiyorlardı. 

Ayşe, onları teselli etti: 
- Müdafaa planımızı değiştiririz ... 

Belki de bu, daha iyi olur. Çünkü on
lar, müdafaa planımızı başka türlü 
sandıkları için ona göre davranırlar. 
Bu yüzden 7.ıı~·iata uğrarlar ... 

Kaçanların isimleri sayıldığı ıçin, 

bunlara kulak aşinalığım oldu. Fakat 
bu isimleri evvelce nerede duyduğumu 
bir türlü hatırhynmııdım. 

O giinler zarfında hrristiyanlar pek 
meşguldü. Zira. Türk tnarruzunun ya
kında olacağı kat'iyetlc öğrenilmişti. 
Vali, kurnandan, amiral, Ayşeylc baF; 
başa vermişlerdi. Kulağıma ~alındı-

Haber, okuyucuları 1&raamda bir 
fıkra mUsııbakası açmıştır. Gönden. 
lecek tıkralarm kıaa ve hiç olmazsıt 
az lşlUlmlı olması IAzımdır. 

Fıkralar, gönderenltırln lmzalıı.rı 

yahut mUstear adlarile neşredllecek 
ve her ay o ny içinde çıkacakların 

en iyilerinden bc§l.De muhtelit ve kıy. 
metli hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
~önderiniz. 

Ballkçı ve Kral 
Tebdili kıyafetle dolaı:an Fraı,sa. 

krallarından biri, bir gün deniz kcı~a.. 

rında bir balıkçıya yaklaşarak, günde 
ne kazandığını, nasıl geçindiğini, so-

rar. Balıkçı, anası babası, karısı ve üç 
çocuğu olduğunu, gündelik kazancı 

olan üç kuruş ile borç ödeyip fa!zle 
para verdiğini ve bütün ailesini geçin 
dirdiğini söyleyince. üç kuruş gibi 
az bir miktar para ile bu işlerin n;;.sıl 
olacağına merak eden kral, balıkçının 

eline birkaç lira sıkıştırarak bu isteki 
esrarı söylemesini teklif etmiş. Ba. 

hkçı: "- Efendim, borç ödüyorum de. 
mek, anama babama bakıyorum dC'. 

meklir, faizle para veriyorum demek 
de Uç oğlumu yeti§tiriyorum demek
tir.,, cevabını vermf ;,. 

Balıkçının cevabından memnun ka
lan kral kendisini tanıttıktan sonra, 
söylediği esrarı kendisini görmeyi::ce 
başka bir kimseye söylememesini te:ı. 

bih ederek şehre döner. Hemen vekille. 
rini tophyarak balıkçıdan işittikleri-

r ğına göre, Ayşe, onlara yepyeni bir 
müdafaa planı tavsiye etmiş ve kabul 
ettirmiş. 

Fakat, tablatiyle, Osmanla ben, bu 
işlerle meşgul olmuyordum. !~imiz 
gücümüz, manastırın içiııde dolaşmak 
tı. Doğrusu, gördüklerimiz bizi f ev. 
kalii.dc alilkadar ediyordu. Bilhassa 
kadınlar manastırııida ... 

Türlü türlü manastırlar olduğ'.ınu 
öğrenmiştim. Bizimki, !saya ,.e Mcr. 
yeme vücudunu vakfetmi;, olan din. 
darlara mahsustu. Tabiatıyle. bunlar, 
ömiirlerindc asla evlenmiyen ins~nlar. 
dı. 

Bir gün Osmanla birlikte erkekler 
tarafmı gezdiğimiz sırada bir inilti 
işiterek evvela ürktük ... 

Bir ses duyuluyordu: 
- Çak! Çak! Biraz daha çak ... 

(Devamı tıar) 

Cç Arnavut 
Üç Arnavut lstanbula türkçe öğren

meye gelmişler. Bunlardan biri sokağa 
çıkmış, ve orada 5 kişinin konuştuğu. 
nu görmüş. Bunlardan biri (biz) de. 
miş. Arnavut bu kelimeyi ezberliyerek 
ve türkçe öğrendim kanaatile otele 
gelmiş. 2 ncisi çıkmış. O da, (bir ok. 
ka fasulye) kelimelerini, üçüncü de 
(hay hay) kelimesini öğrenmiş. 

Türkçe öğrendik diy~ gezmeğc çık
mışlar. Garib tesadüf birini öldürmü5-
ler. Maktul boylu boyunca yatıyor 

görmüşler. Polis gelmiş, bunlara bu 
adamı kim öldürdü diye sormuş. 1 in. 
ei: - Biz! demiş. 

PoliA, niçin diye sorunca ikincisi: 
- Bir okka fasulya! demiş. 

Polis, bir okka fasulya için adam 
öldürülür mü deyince, üçüncüsü de: 

- Hay hay, - diye cevab vermiş. 
Azime Aytaç 

Yemin 
Eski zamanda, açık gözün birisi 

bir mahkeme binasının bulunduğu ar. 
saya sahib ç:kmış. Buna dair bir isti. 
da vermiş. Mahkemeden yemin teklif 
edilmiş. Mahkemeye giderken de mest 

ile pabucun arasına kendi evinden uir 
az toprak koymuş. Göğsünün bir tara. 
fına ham armut, bir tar3fma olmuş 
armut yerleştirmiş ve başındaki ka
vuğun bir tarafına da bir bize canlı 
sinek takarak şöyle yemin etmiş: 

- Efendim, (eliyle göğsüııüıı bir ta-

ni • yalnız esrarını saklıyarak . an. 
\attıktan sonra kırk sekiz saat zarfm- . 

mfıııı göstererek): olmuşu bu (di[icr 
taraf mı göstererek) olacağı bu. Eğer 
yalan söylüyorsam bizdeki cana olsun, 
bastığım toprak kendimindir demlş. da üç kıırusla görülen bu işlerin c.:;rn

rım çözene büyük miktarda para mü. 

kafatı vaadeder. Babkçıyı bulub haki. 
kati öğrenmekten başka çare olmadı-

ğını gören Yekillcrden biri, hemen de. 
niz kıyısına koşarak kralın görüştüğü 

balıkçıyı bulur, balıkçıya beş lira ve. 
rerek esrarmı öğrendikten sonra, kra. 
im sarayına dC:iner. B:ıhk;:dan öğren- 1 
diği esrarı aynen söyliyerck mük8..f atı

nı ahr. r~akat kral, tcnbihim hilafına 

neye benden b~kasına söyledi diye 
balıkçının idamını ferman eaer, yaka. 

\anarak saraya getirilen balıkçı krala: 
"- Efendim, emir buyurduğunuz 

gibi sizi görmeyince kimseye hiçbir 

şey söylemedim, bana sizi gösterdiler, 
ben de söyledim. Bakınız, Ru liranın ! 
Uzcrındeki resim, sizin resminiz tlcail 1 

. ., d' c 
mı . ... ıyc sorunca, balıkçının zek! ve 

Orhan Gönenç 

Mahcubiyet 
Nasreddin hoca bir gece evine lıır. 

sız girdiğini görünce koşup yüke sak. 
lanmış . 

Hırsız her tarafı aramı§, taramış, 

bir şey bulamayınca nihayet son bir 

ümitle yükün kapağını açrııış. bakmış 
ki, içinde ~ir adam. 

- Burada ne arıyorsun'! kimsin? 
Diye sormuş. Hoca ccva ben: 

- Ev sahibiyim. Sana çala< ak bir 
şey yok da, utandım, saklandım, de
miş. 

Tevfik Tezcan 

kurnazlığını bir defa daha takdir eden 
Kral, 'kend=s'ni affederek yeniden mü. 
kafatlandırıı-. 

Göçmen 
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AmeırDka ClUlmhu1rırensn 
Ruzveotııro zajb)u~a ıromano 
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BİR BAŞKA ADAM 

Gece treni, yağmurlu bir havada 
Omaha istasyonuna girdi. Cim trenden 
indi. Elinde ağırca bir bavul vardı. 

Hamalla< yanm"ii,:tdac. Cim al.

1 

(.ra~ 

dırıJ etmedi. Bir otomobil çağırdı Şo · 

före: 
- Beni, dedi. doktor Grimşovun 

hastanesine göt•:.irünüz. 
Şoför müşteriye dikkatli dikkatli 

baktı. Bir ~eyler söyliyecek oldu. Son
ra vazgeçti. Kapıyı açtı. Cim içeri gi • 

rince hareket etti. 
Yağmur otomobilin camlarına çarpı. 

yor, süzülüyordu. Bozuk bir yoldan 
geçtikleri için Cim, b=r köşeden bir kö. 
seye sıçrıyordu. Caddelerde tek tük ya
~an ele~triklerin ışığı. karanlığı sanki 
daha fazla arttırıyordu. 

Cim, kendini siyah bir huninin içinde 
ve gittikçe yokluğa açılan ağza yakla • 
şıyor zannediyor. Acaba teşebbüs ettiği 
bu hareket doğru bir hareket mi irli'! 
Sallantılar, onun rahatça oüşünmes'ne 
mani oluyordu. Otomobil uyuyan şch. 
rin sokaklarından geçere'k. şimdi kıra 
çıkmıştı. 

Geniş ve siyah tarlalar arasından, 

yokuş .aşağı iniyordu. Geri dönmek için ı 
henüz vakit vardı. 

Bir saate kadar Nevyorka cö:ıen bir 
tren vardı. Tren Nevyorka dönüyordu 
amma, orada Cim, yalnız koca şehri <le
ğil, llkayı. onun aşıkım da bulacaktı. 
Hayır, bu kadar uğraştıktan sonra artık 
vazgeçemezdi. 

Esasen oto:nobil bir demir parmaklı • 
ğın önünde durmuştu. Cim indi. Ba • 
vulunu aldı, şoföre parasını uzatarak 
yağmur altından, hızlı hazlı kapıya doğ

ru yürüdü. Çal.eh~ 
Fırtına gittikçe artıyordu. Cim bekle 

di Kapıyı k"mse açmıyordu. Bir da!ıa 

çaldı. Bekledi. Yine cevap yok, B:r an, 
bütün endişeler tekrar Cime hücum lt. 
tiler. ve yine geri dönmek istedi. Fa • 

kat otomobil çoktan dönmüş, uzaklaş • 
mıştı. Cim kapıyı itti. Kapı kend'liğ"n -

den açıldı. içeri girince, Cim, kendini 
karanlık bir koridorda buldu, elyorda • 

mı ile ilerlerken, bir sandalyeye çarptı, 
devirdi. Elini duvarda gczdirmeğe baş • 
!adı , nihayet bir elektrik c::t:mesi bul -
du. çevirdi. 

Cim yanlışlıkla mutfak kapısına gel· 
miş, çalmıştı ve şimdi bir mutfakta icli. 

Gülümsedi. B"r kapıyı açtı. Önüne bır 
koridor çıktı. İlerledi, bir merdivc:rıt 

rastladı .. 
Merdivenin başında kafasri, gotll 

kanlı bağlarla sarılı bir adam durmıı~ 

ıki Viklüın olmuş. inl:yordu. Yanı ba 
şında, bir kadın, - her halde karıı;ı o
lacak - ağlıyordu. 

Merdivenlerden bir hasta bakıcı ko· 
şarak indi. Kimseye aldırış etmeden, bir 
kapı açıp kayboldu. Ayni kapıdan, bir 
papaz ile. beyaz saçlı, üzerinde beyaz; 
bir gömlek birisi çıktılar. Münakaşa e • 
diyorlardı. 

Cim, elinde bavulu ile. kend"ni bu 
garip yerde bir yabancı, daha doğ~usu 
bir hayalet sanıyordu. Kimse cnun mev. 
cüdiyetine aldırış etmiyordu. Papaz: 

-Beni çağırdılar, diyordu, bu çccu. 
ğa ameliyat yapacaksınız. Ya ölürse l 
Ölmeden evvel günahlarını çıkartma • 
sını istiyor. 

Beyaz saçlı, beyaz gömlekli adam., 
artık m'.inkaşadan bıkmı~. bir el i~are • 
tiyle cevap verdi: 

- Peki, nasıl isterseniz öyle yapı -
nız. 

Buaralık, odadan, koJlannda bir küçük 
kız taşıyan bir hastabakıcı çıkt:. Pa • 
paz onu görünce o tarafa ~itti. 

Cim beyaz saçlı, beyaz gömlekli a<la. 
mrn yalnız kaldığını görünce, hafif bir 
öksürdü ve: 

- Affedersiniz ,dedi, doktor Grim • 
şovu görmek istiyorum . 

- Doktor Grimşov Qenim. Siz kim· 
siniz? 

- Ben Cim Laveril Burton'um. 
Doktor Grimşov eli ile başını kaşıdı. 

Fakat sesini çıkarmadı. Cim: 

- Beni hat: rlamadınız mı ? 
D:ye sordu. Doktor kısaca.cevap ver. 

di: 
- Hayır .. 
- Rica etlerim, doktor. Haftalarca 

sizinle mektuplrştık. Telefonla görüş • 
tilk. Unuttunuz mu?. 

Doktorun hemen tavrı değişti. Gü
lümsiycrek: 

- Evet, evet, dedi, Cim Laveril Bru. 
ton. Nastl hatır amam. Elbet hatır'ıyo. 
rum, rica rdcr·m, beni affediniz. Bu 

ak~am o kadar rok iş=m oldu ki, nere • 
:le ise kendimi kaybedecektim. Burası 

hususi bir hasta!1e.. Civarda bir kan 

olmu;. Bütün yz.ralı]arı buraya getirdi
ler. Sizin odanız hazır. Yukarı katta .. 

(Devamı oor) 
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- Eger beni asil bayanın yanına bı· 
rakmazsanız büyük bir felaket vuku bu
lacaktır ve bundan mcsul olacaksınız. 

Ve yalvarır ~ibi bir sesle ilave edi-

yordu: 

- Rica ederim mösyö, halime bakın. 
Benim gibi zavallı bir ihtiyardan ne di
ye çekiniyor ve §Üphe eidiyorsunuz? 

Bu sözler Bertiy'nin endişesini bir 
kat daha arttırdı. Tereddüt etmedi. 0-
daınmn kapısını açarak, ihtiyar kadını 

içeriye aldr. Kahya vazifesini yapmıştı. 
Artık hiçbir şeyden mcsul tutulamazdr. 
Zaten ihtiyar ldoğru söylemi§tİ: 1ki 

büklüm olmuş ve baston sayesinde.güç· 
lükle yilrüyen bir kadının neresinden 

korkulabilirdi? Bunun üzerine kahya 
hiç endi§e etmeden yavaşça çekilip git· 

ti. Esasen, ona, genç kıza 'b'.r mahpus 
muamelesi yapmasını kimse söylememiş 

ti. 
ihtiyar kadın odaya girince, Bertiy 

"ri bir nazarla onu tetkik etti. Bu, çok 
ihtiyar, kısa boylu, çok şişman bir ka
dındı. üzerinde eski, yamalı fakat ter-

temiz bir köylü elbisesi vaı:ıdı. Güler· 
yüzlüydü ve çehresinde bir nevi iy~~ik 
ifadesi seziliyordu. Genç kız onun goz· 

leri içine dikkatle baksaydrt belki ondan 
bir hayli çekinirdi. Fakat Bertiy, ancak 
zahiri tetkikle kaldı ve hemen sordu: 

- Sizi kim gönderdi? 
_Bir kazaya uğrayan ve hayatı tch· 

likede olan bir asilzade. 
Yüzü, birdenbire sapsan kesilen Bcr· 

tiy, dehşet içinde bağırdı: 

- Yiğit Jan nu? 

ihtiyar kadrn başını sallayar;.k: 
- Hayır, dedi, ismi öyle değildi. Ba

na başka bir isim söylediler, şövalye ; 
dö Par •. Par .. Farda .... evet, Par~aya~. , 

Bertiy ürperdi. Jan haklunldakı endı· 

dayan isminin birdenbire önünde te1af· 
fuz edilmesi, oı1u oldukça şüphclendiıi· 
yordu. Uayrctlc sordu: 

_ Sizi gönderen mösyö dö Pardayan 

mı. Fakat ben onu tanımıyorum.. 
ihtiyar kadın, kendisinden emin bir 

tavırla: 
_ Tanryorsunuz, dedi, bma söyledi· 

ğirıe bakılırııa, geçen gece sizi bu eve 

0 getirmiş. 

Bertiy büsbütün artan bir h.ıyrrtlc 

bağırdı: 

_ Fakat beni buraya möşyö dö Par· 

dayan değil kont dö. Marjcıısi gct'.r~i 1 
Kadrn bastonunu yere vurarak scvmç 

le bağırdı: 

- Ta kendisi işte. Bu şövalye dö Par 

dayan Kont ldö Marjensidir. Bunu .~~
na kendisi söyledi. Faka~ bu bir süru ı· 
sim arasında zihnim karmakarışık olu· 

yor. 
Genç kızın içiııde hafif bir şüphe. 11• 

yandr. Hemen çıngrrağr çaldı ve ic;erıye 

giren.hizmetçiye sordu: 

- Bu eve gelip giden mösyö Şö,•c:Jyı'! 
dö Pardayanı tamyor musunuz? 

- Şüphesiz, asil bayan. Sizi buraya 

~etiren ıcle odur. 
- Demek ki Kont dö Marjensidir? 
Hizmetçi giilümsiyerck cümleyi ta· 

mamladı: 

- Şövalye dö Pardayandır. Galiba bu 

ismi diğerine çok tercih ediyor. .. 
Bertiy teşekkür edere~, bir ~ebes&um

le hizmetçinin çekilmesıne musaade et-
• •1 • kadına dönerek sor· 

tı ve sonra ı ıtıyar 

du: T 
- Demek ki sizi gönderen bu a ıcc· 

k ·1 dedir' Onun yara-nab ve yükse ası za · . . . 
landığrnı söylüyorsunuz? Kımbılır ~.el
ki de tehlikeli bir surette? Çabuk soy• 

leyin, bana izahat verin. 
Fakat bu defa da, şüphe etmek sırası 
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yirmi dört saatlik musalahanın ne ehem 
miycti olabilirdi? Affetmiyordu ve u
nutmıyordu. Musalaha müddeti hitince 
her zamankinden daha dehşetli bir mü
ca .:ieleye girişecek ve bu iki maniayı yok 
edecekti. 

Fakat şimdilik o hala düşmanının clh 
de bulunuyordu. Aksilik etmemek, mü· 
layim davranmak lazımdı. Bunun iç:n 
gayet nazik bir ta vır takınarak: 

- Benimle beraber teşrif edin , mös
yö dedi. 

Odadan beraber çrktıhr ve Pardayan, 
heyecanla bekliycıı :iç arkadaşa. tahn~i-- .. ni vcçhile Konçiniyle uyuştuğunu soy· 
lcrken Konçini de uşaklarına ertesi gü
ne kadar mezuniyet veriyordu. 

On bcs dakikadan az b!r zaman için
de Pard;yan. Eskargas, Koarkan ve 
Gr::ngayla birlikte evde yalnız kalmış-

lardr. 
GJyet tabii olarak bira~1. evv:l Ja~ı 

mahpesinden kurtarmak.ıçın aşagıya ın 

diler. Fakat ,Jelikanlr uyuşturucu mad
denin tesiri altında hala uyuyordu. U

yanıncaya kadar beklemeleri icap edi
yodu. Esasen önlerinde bir hayli vakit 
vardı. 

Pardayanın oğlu cözlerini açınca, ilk 
işi, kutuyu aramak oldu. Onu manto ve 
kıhcıyla bera her yerinde buldu. Kısa bir 
izahat ve teşekkürlerden sonra, Ra so
kağındaki küçük evden ayrıldıkları za
man saat beşi geçiyordu. 

xxx 
P2s-Partu oteli, Sen - Denis sokağın

t:a, Sent • Oportün kilisesinin b:raz öte
sinde bulunuyordu. 

Bu civar en kalab'alık yerlerden biriy
d ı ve bu otel de şehrin en iyi otellerin- ! 
den biri sayılıyordu. ı 

Pardayan, oğluyla arkadaşlarını. iki 

gün evvel Bertiy'nin gelmi§ olduğu bu 
otelin küçük salonuna götürdü. Yalnız 
Eskargas, Galigaym Janı - sözde -

kurtarmak için göndereceği adamın kim 
olduğunu öğrenmek üzere Ra sokağın· 
da kalarak. Konçininin evini nczaıct al· 
tında bulunuduruyordu. 

Bu fikri Pardayan o~taya a•mış ve 
Janın, Galigayın itimadına mazhar ola_n 
dostunu tanıması icap ettiğini söylemı~ 

ti. Derhal şunu söyliyelim ki. Sacttayı 
takip otmiş olan ~ölge Eskargaııdan 
başka birisi değildi. Esa sen açık göz 

delikanlı Sacttayı yakından tanıdığr 

için. onu görliııce derhal kim olduğunu 
,,1\anııştr. Fakat onun nereye gittiğini 
öğrenmek i~tiyordu. 

Pardayan N)kol hatuna birçok nefis 
yemekler ısmarlamıştı , çünkü Janın 

iki gündcnb~ri hiçbir şey yemediğini o
nun pek yakında bütün kuvvetine muh· 
taç olacağını biliyordu. 

Yemek hazırlandı ğ ı müddetçe. Jan 
mühim bir dilekte bulunuyormu§ gibi 
mahcup bir tavırla, Pardayanı:lan, ni
şanlısına ait olan kutuyu -;aklamasını 

rica etti. Ayni zamanda bu kutunun ki
me ait olduğunu ve onu nasrl ele geçir
diğini anlattı. 

Pardayaı1 kutuyu aldı ve çok ganp 
bir tavırla sordu: 

...,.... Demek bu kağıtkr Bertiy dö Scji 
ye aittir, öyle mi? 

- Evet mösyö. 

Pardayan derin bir düşünceye daldı 

ve bund:ın endişeye clüşen Jan: 
- Bu kağıtları muhafaza etmek sizi 

sıkıyor ınu mösyö? dedi. 

Pardayan rüyc:.sınuan uyandırılmış 

gibi ürperdi ve şefkatli bir sesle: 
- Asla, yavrum, dedi. Bana emanet 

ettiğiniz bu kıymetli kutuyu saklaınağa 
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-----·----------------------------~--..... -------------------------gidiyorum ve dönüJümde,yani iki daki· 
ka onra yemeğe baılayabiliriz. 

Janrn, büyük bir ehemmiyet atfettiği 
bu husuıtaki enldişesi zaJi oldu ve gak
rak bir kahkaha atarak: 

- Öyleyse aman çabuk mösyö, dedi. 
Çünkü açlıktan ölüyor ve sususzJuktan 
boğuluyorum ... Vakia iki kocaman bar
dak su içtim ama kili gelmedi. 

Pardayanın gaybubeti iki dakika dahi 
r;i.irmcdi ve derhal yemeğe ba§ladılar. 
Y~mek esnasında, Pa~ayan Janm 

kurtulma t iııine ne suretle müdahale 
ettiğini anlattı ve gayet basit bir işten 
bahsediyormuı gibi sade bir tavırla: 

- Mesele gayet basit, dedi, elde kı· 
lıç, Konçiniyle biraz görüttük. Onu &i· 
liıhından tecrit etmek ıuretile ayni kuv
vette olmadığunızt gösterdim. İnatçılı
ğa kalktı. - Şu İtalyanlar pek dik ka· 

falı oluyor galiba - zanr.ckiersem biraı 
kaburga kemiklerini ve bileğini ;ı.cıt

tım. f§i t•tlıya bağlamaktan başka çare 
olmadığını anladı. Öyle ki, evi iki saat 
için bana bırakmasını söyleyince aksilik 
etmedi. işte bütün mesele bu. 

Pardayan, Konçiniyle zevcesinin yap 
tığı gizli görü~me hakkında bir tek keli 
me dahi söylemedi. 

Pardayanın, hiç kimsenin düşüncele
rine benzemiyen dÜ§Ünce ve muhakeme 
•i vardı. Gizli bir göril!meyi lduymuştu. 
Duyduklarından kendine bir paye çıka
rıyordu. Bilhaı;sa ki. bu işte doğrudan 
doğruya kendisi tehdit ediliyotldu. Fa
kat duyduklarını başkalarına anlatmak, 
onun nazarında affedilemiyecek bir şe
ref sizlikti. 
Diğer taraftan, yaptığı İ§lerden 

i.1olayı kendisini methetmek kat'iyyen 
deti değildi. işte bunun neticesi ola· 

rak, Konçiniyle aralarında geçen ma
cerarrı onun ağzından dinliyenler gayet ~ 

tabii olarak bunu ehemmiyetsiz bir va· 
ka gibi telakki etmekte haklıydılar. 

Fakat, bu hikayeyi <linliyenler, Kon· 
çiniyi yakından tanıdıkları için, onun 
kat•iyyen boyun eğmeyen bir adam ol
duğunu bildiklerinden Paıi.:layanrn hari· 
kulade bazı işler gördüğünü fakat bü
yük bir tevazu gösterdiğini veyahut da 
yaptığı işi hakikaten ehemmiyet1iz z•n
ncttiğini anlamakta kat'iyyen ~ecikmc· 
diler. 

Nitekim Jan düşüncesini şu söz:lerle 
ifade etti: 

- Eminimki, mösyö, Konçiniylc yap 
tığınız mül~kat anlattığınrz gibi basit 
olmadı. Her ne olursa olsun, bana bir 
iyilikte ~aha bulundunur ve bu defa 
hayatımı kurtardınız. Fakat bunh:rı ar
tık saymağa lüzum görmüyorum, çünkü 

bu andan itibaren ... 
Pardayan sözünü kesti ve tatlı bir te

bessümle: 
- Saymadtğmıza iyi ediyor unuz. 

Çünkü sayılacak bir ~ey yok, iyisi mi 
bu nefis börekle:in tadına bakın. Nikot 
haton bunların üstadıdır. 

Pardayan hiç belli etmeden, yemeğin 
biran evvel bitmesini temin ediyoridu. 

Çünkü, bu hususta hiçbir şey söyle
memiş olmasına rağmen, Konçiniyle 
zevcesinin Bertiy hakkındaki mükalc· 
melerini biran bile aklından çıkarmıyor
du. Galigay hcrşeyi açıkça söylemişti. 
Ona bakılırsa genç kız mezar gibi bir 
yere kapatılmıştı ve ölmesi onun için 

daha hayırlı olurmuş. 
Halbuki, Pardayan, sabahleyin boğalı 

eve gitmi§tİ. Ona, genç kızm, ddasında 
olduğunu söylemişlerdi. Onu göderile 
görmcğe lü.ıum görmemiıti, çünkü dos
tu Dük d'Andiyi'nin uşaklarından güp
he etmekte hiçbir sebep yoktu. 

Pardayan sadece, ev aahiplcrinin gay-
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bubetleri müddetince nezaı et ve tayak
kuı:un bir kat daha arttırılnıasını tavsi. 
ye etmekle iktifa etmişti. Hatta kendisi 
bile, evin etrafını iyice tetki

0

k etmiş ve 
i:ayritabii bir şey göremiycrek, oradan 
1'ahat rahat uzaklaşmıştı. 

Şimdi Bertiy hakkında duyduğu 
sözleri neye hamledccegini bilmiyordu. 
Galigay hakkında derhal hükmünü ver· 
mişti. Bu kadının hoşu boşuna öğünecek 
bir kadın olmadığına adeta emindi. O· 
nun iddiası muhakkak ki doğruydu. 
Pardayan delikanlryı daha evvel Fur 
sokağına götürmemişti. Çiinkü onun iki 
sünlük açlıktan sonra bir hayli zayıf 
düştü~ünü görmüştü. 

Jan bir sürü nefis yemek ve şaraplar 
sayesinde kuvvetinin mühim bir kısmı
nı tekrar elde ctmi ti. Bunun üzerine, 
Pardayan, lüzumsuz gö~üğü Grengay' 
la Karkanı büyük bir iştihayla yemekte 
devam ettikleri nefis yemeklerin başın
da bırakarak, Janr kendisiyle beraber 
sürükledi. Delikanlı da gayet tabii ola· 
rak nereye gittiklerini sormadan onu 
takip etti. 

Yolda giderlerken. Pardayan kat'i 
bir şey söylemeden, münasip bir lisanla 
onu hanrla:dı ve neden §Üphelendiğini 
anlattı. 

Dük d'Andiyi'nin evinde, Bertiy'nin 
ubahleyin dışarıya çıkmı~ olduğunu 

ögrendilcr. Ve Partlayan kendilerine i
zahat veren kahyaya manalı bir tavırla 
bakınca. adamcağız derhal ilave etti: 

- Monseyör ve bizzat mösyö şöval
ye. bu asil genç kıza nezaret etmemizi 
emrettiniz. Fakat onu arzusu hilafına 

burada hapsctmemiıi söylemediniz .• 
- Yani genç kız kendi arwsile mi 

dışarıya ç1ktı? 

- Evet mösyö şövalye. Hem de hiç 
bir ;ey.den §Üphe etmedik, ~ünki.i asil 

bayan. kentlisine büyük bir hürmetle 
yaptığım tavsiyeye cevaben, çok mühim 
bir vazife için dtşanya c;ıltmak mecburi. 
yetinde olduğunu söyledi. Bundan b·.ş 
ka, gaybubetinin de ancak bir iki saat 
süre;e~ni de ilave ettiği için kafiyyen 
emH§e etmedik. Bu hu usta talimat ta 
almadıCımız için. onun arzusuna boyun 
eğmek mecburiyctiırde kaldık. 

O güniln abahında, genç pe$kopo~ 
Konçininin evine ~eldiği sırada, ihtiyar 
bir kadın da boğalı eve g(lerek: Bertiy 
clö Sojtyle görüşmek istedigioi söylemi~ 
ti. 

Kahya da sert bir tavırla, böyle isim· 
de kimsenin e~e bulunmadı uu ıöyl\. 
;erek. ihtiyar kadını savmak istcnıitti• 

Fakat meşum bir tesadüf neticesi ola· 
rak, odaSJnda bulunan Bcrtiy. kadının 
adeta bağırarak telaffuz ettiği Soji adı· 
nı duymuştu. Genç kız bu isminin an
cak he! ki i tarafından bilindiğini idil· 
§Ündü: Kral, Jan, Pardayın (onu timdi. 
lik ancak kont dö Marjc.nsi is.mile tanı
yordu) ve nihayet Dük d'Andiyiyle zev
cesi. 

lklbuki. halihuırda bu beş kipden 
hiçbirisi evde bulunmuyordu. Bc:rtiy 
gayet tabü olarak, ihtiyar kadının bu 
beş kişiden biri tarafından E;Önderildi
ğini dü~ündü. Kral, hiç §Üphcs~ onu 
gönderen o değildi. Zaten kral. zabitle
rinden birisini gönderirdi, Dük ve dü
şes de değildi, çünkü ertesi günü zaten 
kendileri avdet edeceklerdi. Binaen· 
aleyh kadını ancak Jan veya kont dö 
Marjensi gonderebiliridi. 

Gayet tabii olarak, tercihan ihtıyar 

kadınnı Jan tarafnrdan gönderildiğini 

düşündü ve ayni ıamandı isinde büyük 
bir cndiıe belirdi. Çünkü kadın, yanda· 
ki odada, §Öyle bağırıyordu: 
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GUnU gUnUne tarih 

RADYO 

İSTA~UL: 
18,30 Beyoğlu balkevinden na.klen. !hsan 

Ari! (Cumhuriyetçilik ve Milllyetçllik) 19,30 
konferans Eminönü hallcevi neşriyat kolu 
namına Nuırat Safa, 20 Belma ve arkadaş 
lan tarafından Tilrk musikisi ve halk şarkı 
ları, 20,30 Ömer Rıza tara!mdan arapça söy 
lev 20,45 Cemal Kn.mıı ve arkadaşları tara 
fından TUrk musikisi ve halk şarlalarr, (.sa 
at ayarı), 21,15 tonik dram (Hamlet) 22,15 
ajanı ve borsa. haberleri ve ertesi gtlnlln 
Programı, 22,30 pl!kla sololar, opera ve opc 
ret parçalan, 23 son. 

BERLtN: 
19,0S gramofon, haberler, 21,15 halk musl 

ki111, 21,5:5 piyes, 23,05 hava, haberler, spor, 
23,35 eğlenceli konser. 

Pl!lŞTE: 

18,150 gramofon, konferans, 19,55 piyano 
konseri, 20,20 konuşma, 20,35 opera. yayını, 
::?4,05 dans orkestrasr, 1,10 son haberler. 

BOKREŞ: 

18,0~ askert bando, 20,05 koro konseri, 21, 
konferans, 21,15 ak§am konseri, 22,35 haber 
ter, spor ve saire, 22,50 gece konseri, 24, I 
son haberle::. 

BELGRAD: 

18,25 koro konseri, 18,<lO halk melodileri, 
ın-amo!on, halk §arkılarr, 20,35 ulusal yayın, 
20,55 Keman konseri, 21,25 şarkılar, gram» 
fon, haberler, 22,15 konser, 23,05 haberler. 1 

lWMA: 

18,20 daruı musikisi, 18,55 karışık yaym, 

SiNEMALAR 

SARAY 
fÜRK 
l\fELEK 

iPEK 

SAKARYA 
\'ILDIZ 
SÜMER 

ALKAZAR 
rAN 

ŞIK 

ŞARK 

"SKi 

SAN<JAK 

BEYOCLU 
ı ölüm evi. Mavi Valılıı.r 
ı Saadet. Palyaço 
ı A ve Marta. Kanaı ve 

daktilosu. 
öldüren zehir. Lorel Har
dl çocuk hrrslZlan 
Neşe ile. Biz de in""nız 

c şanghay. Samsan 
ı Tarubulba. Kırmızı deri· 

liler çetesi 
Yeni Hatay. Sefiller. 
tıA.hlar eğleniyor. Kallen 
te 
Bildirmelştınlr. 

ı Blldlrmeiştmlr. 

ı Altın arayan kızlar. Hin 
dist'an kAhrıunanları. 

( l!lskl A •torJ•) 
ZAFER 

Kanunsuz şehir. Bin ikin 
el gece (Tilrkçe) 
Mustafa. Çayır haydutla. 
rı. Alaym k1ZI. (Eski Cumurlyet) 

\1..AK 

RlLAL 

ı Serseriler kralı iş anyor 
(Türk~~ aözlUJ ve Yazur 
ka 

: Romeo ve JUlyeL 
Un • tin 

Rln • 

: :Macaristan geceleri v" 
Kahraman kanı 

: Bağdat bUlbWU. [{im öl· 
dUrdU 
Singapur postası. Viyana 
141k beldesl 

21,45 karışılt musiki, 22,05 orkestra konseri, HALK r 
23,15 haberler, 23,25 oda musikisi, 23,50 dans (Eski KemalbeY) 

Volga ateşler iÇinde. Es
rarengiz tayyare. İngllte. 
re kralmm tacı 

orkestra.<ır,. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu akşam §Cbrln muhtelit :semtlerinde nö 

btot~l olan eczaneler §unlardır: 
1stanbul cihetlndekiler: 
EminönUnde <Benııason), Beyazıtta (Asa 

dor), KUçUkpo.zarcla (Xecatl Ahmet). Eyüp
te (M•ıstn•ıı. Ari!), Şchremlnlnde (Hamdi), 
Kara~UmrUltte (Arif), Samatyn.da (Teo1'llos} 
Şchza1'?1Jnşmtln (Hamdi), Aksarayda eşe. 
re!), J.'cn,..rtle (Em!lyadD, Alemdarda (Esatı 
Ba!<ırköyde (HlllU ı, 
Beyo~lu clhetlndekilcr: 
İııtikltu cadueslnde (Della Suda), Kara

köyde (Hüseyin Hüsnü), Tnkııimde (Limon• 
clyan), Pangaltıda Ha.ıa..sıca.r, caddesinde 
(Nargllcclyan) , Kasımpaş::ıda CMUeyyet), 
Ha.ııköyde (Nesim Aseo), Beşilttaşta {All 
ltua), Sr.rıyerde (Osman), 

Üsl<Udar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
üsküdarc!a tskelede (Merkez), Kadıköyün 

de M:.ı\'akkitl:anc cad~sinde (Saadet), Bll
yü'.; a~ii:t!s ($i;ı·uıi Rıza). Heybelide (Halk). 

Narlıkapı 

ŞAFAK 

RALE 

Tarzan geliyor {Türkçe 
sözıqı 

KADJKOY 
ı Karyoka 

OSKUDAR 
: KUçük prenses 

-·----·-:=:::::.-:::::::::::::::::::=:::::::::::::::: .............. • • •ı 

0 Operatör Uroloğ Il 
ii Dokt:or !i •. .ı 

H Süreyya A1:amaı si .. .. ij Beyoğlu istiklal caddesi Parmakkapıe5 
i• Tramvay durağı No. 121 birinci U 
~ kattaki n 
il . d h l h :: 6 Muayene hanesın e asta annı er· :: 
İ! gün saat 16-20 arasında kabul i~ 
1 ede~ ~ 
ı==::s::::::ı::-m : m • sı ıı•i" 

Ruslar Tunayı 
nasıl geçtiler 

(Baş tarafı 5 ·htcide) 

mur olanlar, vazifelerinin ehli mı· 
dir? 

Başka bir mebus ~~yle diyordu: 

- Size son paramızı da verdik. 

Evlatlarrmız hudut ooyunda sizin 

için canlarını feda edijyor. Siz ken· 

diniz ne iş görüyorsl!l1uz? lsrafatı 
cinayetkaraneniz yüzilnden hiç bir 
şeyleri kalmamış olan•.vilayetlerimiz 

ahalisi yiyecek etmek hile bulmak· 

tan aciz kaldıkları gifındenberi siz, 

debdebe ve varidatmı.zm hangilerin· 

den vazgeçtiniz. Vatanın çektiği 
eziyetlerden kamilen bigane olarak 

yaldızlı arabalarmızda arzı endamı 
atalet ediyorsunuz. Bizi kurtarmak 

için ne malınızı, ne canınızı veriyor· 

sunuz. Yük bize, zevk ve keyif 
h . ep sıze.,, 

işte muhterem okuyucu.. Düş· 
man hudut boyunda ilerlerken payi

taht ( ! ) m hali böyleydi. 

- Herşeye elverişli _ 

1 SATILIK ARSALAR 

Bulgar Çarşrsxnda İzzetpaşa so -

1 
kağr 51 ,53 numero ve 10 x 23 met. 
roluk 3 parça arsa, Şişlide Kağrtha. 
ne ve Sabuncu s-okağında 9 x 25 
metro 4 parça ve 9 x 21 metro 4 par-

1 
ça arsa satılıktır. Alacaklrlann Bey

oğlunda Mis sokağında 28 No. da 1 
Bay Martin'e müracaatları. 1 

V. P. 1467 

~~~~~~~I 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Mahkemesnden: 10-6-937 salı gü. 
nü satılacağı evvelce ilan ~dilmiş o -

lan Beyoğlu Kamerhatun mahallesi 

Topçilar sokak 12 sayılı evin satışına 

ait ilanda 10-6-937 perşembe günü 

<iiye yazılacak iken sehven salı diye ya
zıldrğr anlaşdmrş ve esasen haziran a· 

ymın 1 O uncu günü de perşembeye te -
saô:.if etmekte olduğundan mezkfır gay. 

ri menkul satışının 10-6-937 perşem
be günü saat 14 te yapılacağı tashih ve 
tavzih suretiyle ilan olunur. 

~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-

ADEM i KT ·-~ i -1 O AR..--• 
~EVŞEIKlbDGnN~ 

HORMOBiN 
• Tabletleri • Her Eczanede araymız. ı Posta kulu•u 1255 Hormobln J 

.................................. ~ 
10 Haziran Perşembe GUnUnden 

itibaren 

TAKSiM Belediye bahçesi 

AÇILIVOR 

SAFiVE 
Bestekar tanburi Salahattin 
Bayanlar 

Süzan 
Dürdane 
Birsen 
Muazzez 
Mehalat 

Okuyucular 

Yaşar 
İbrahim 
Artaki 

~az heyeti 

Necati Tokyay 
Şefik . 
Ahmet 
Hasan 
Şükrü 
1\!ihat 

Keman 
Piyano 
Kanun 

Panço 
Klarnet 
Ney 

Hayan LÜTFiYE tarafından r.ıılli oyunlar büyi.ik sürpriz için 
masalarınızı temin ediniz. Tl: 43703 

~ 
1 

Tahmin edilen bedeli "41562" lira "15" kuruş olan •'395830" kilo ekmek, 
23 Haziran 937 tarihine rastlryan Çar§amba. günü snat 11 de kapalı zarf usu. 
lile alınmak üzere münakasaya konulmu!}tur. Muvakkat teminatı ''3117" lira 
"16" kuruş olup şartnamesi "20811 kuruş mukabilinde komisyondan her gün 
verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı }{anunun tarüalı dahilinde tanzim edecekleri kapa· 
lI tekİif mektuplarım en geç belli gün ve saatten bir saat e•~eline kadar Ka. 
ıumpa3ada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde \'ermeleri. 

(3155) 

Cinsi Miktarı kilo Tahmini fiat M. Garanti Şartname bedeli Şekli Eksiltmenin Cinsi Miktar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmini fiatl 

Azı Çoğu ıKuruş S. Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

Sırık domates 2900 - 4050 7 50 1997 -03 1 34 Kapalı -2/ 7 / 937 s. 15 
Yer domates 18500 - 24000 5 

5 Haziran 1937 tarihinde gazetemizde Sıhhi müesseselerin 937 mali yıh erzak ilanında yukarda isimleri 
bulunan iki kaelm domates sehven ilandan hariç bırakılmıştır. Bu kere keyfiyet tashihcn ilan olunur. 

yazılı 

Kapalı Zarf Usulü ile eksiltme lhloı l 
Muğla Nafia Direktörlüğünden: 

1 - 20.5.1937 Perşemw g~inü ihale edileceği ilan olunan Muğ!a vilayei.: 
Aerkezinde yaptırılacak 341395 lıra 75 kuruş keşif bedelli hususi ieare ve 
46365 lira 87 kuruş keşif becell.i Ha!kevi binaları cksiltmesiııe istıJkli çıkma 
dığından buna aid müddet 14.6 1937 Paz:ırteai günü S:iat on altıda ilıale edil 
ınek üzere uzatılmıştır. 

Keşif bedeli ceman 81061 lin. 58 k..ırustur-
2 - Bu işe · aid evrak ~t.:ntardır. 
A - EkFi''mc şartnamE>si. 
B - P ·· ' ~ " ;)lename proj~si. 

C - l.~J .ııJırlik işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi ı;art'l:ıme. 
F - Silsilei fiat ke~if h·1Iasa cet.·eli. 
!stekliler bu evrakları ·1'>6 kuruş bedel mukabilinde Muğla nafia 1~'lildür-

lüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 14.6-1937 Pa?.artesi günü saat on altıda Muğla viliycti dııi. 

mi enci.imeninde kapah zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmPk irin 6079 lira 62 kuruşluk muvakkat ~eminat 

\"ermesi ve Nafıa vekaletinde::ı almmışmüteahhitıik vesikası ve ayı ıca elli birı 
lirahk yapı işlerini başard;ğma dair vpsika göstermesi lazımdır. . 

5 - fztekliler·n teklif rrıt>k~ımları:ıı üçüne:\ maddede yazılı saatten bır sa. 
at CV\'~!inc kadar rn ciimen rfi<:ı ' ğine makbuz mukabilinde vermcları F.. uktazi 
dir. Postada olacak gecikm-:.ler kabul edilmez. (2916) 

lıtanbuJ Albncı Noterliğinden: 

Türkiye Ziraat Bankası tarafından 

İstanbul Aynacılar sokağında 8 nurna -

rada (P. E. Gregotiades) e tebliği iste. 

nilen 800 sekiz ,p:.iz Türk lirasını natık 

bir protestonun ademi tediyesinden 

dolayı sözü geçen paranın terettüp ede. 

cek zarar ve ziyan ve güzeşte ve vaki 

masraflar ve tazminat ile beraber iste. 

nileceğine mütedair bulunan üç nüsha

dan ibaret protesronamelerden bir nüs-

ha51 muhatabına gönderilmiş ise de 

mezkur adreste bulunamadığı ve yeni 

ikametgahı yapılan tahkikata rağmen 

öğrenilmediği tebliğ memurumuzun 

tahkikatından anlaşılmış olmasına ve 

bankanın talebine binaen 31-5.937 tarih 
ve 6426/ 245 numaralı protestonun teb. 

!iği makamına kaim olmak üzere işbu 

ilan tanzim ve berayı neşir {Iaber ga. 
zetesine gönderildi. 

I{uruş Santim 

Koyun eti 38285 Kilo 46 00 
Sığır eti 21639 Kilo 32 50 

ı - Yukarda cins ve miktarları ile .. uıh'.\mmcn bedelleri yazılı olan iki 
kalem yiyecek, 23 Haz.iran 937 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zatf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İ§bu 2 kalem etin muvakkat t cminatı 1848 lira 30 kuruş olup şart. 
namesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

3 - tstekli!erin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli glin ve saatten bir saat evveline ka
dar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (3::!55) 

_lstan bu 1 , BeJeÇiJy~~Ş i' . i 1 anları 
. Bi~ek arabalarının İstanbul cihetine mahsus olarak Daimi Encümen ka ra • 

rıle tcsbıt olunan durak yerleri aşağıda yazılıdır, ilan olllnur. 
_ Kaz:•:>ı Nahiyesi cadde veya sokağı Araba mikdan 

Em·nönü 

Fatih 

.. 
.. 
,, 

Merkez 
Kumkapı 

Merkez 

.. 

Sirkeci istasyon cad. 
Tiyatro cad. 

Arslanhane So. c::.) 
Dağarcık so . 

Karagümrük Nureddin tekkesi so. 
.. Edirnekapr sur harici şe!"' tliğe giden 

şosenin sağtndaki eskiden araba durağı 
olan mahal :ie · 

6 
4 

8 
4 
4 

10 

.. Samatya Yedikule meydanı So. başında ' 1 
_ (~) Bu sok~k taksiler için münasip ,değildir. Esasen burası eskiden araba 

duragıdrr. Ve Fatıh tramvay istasyonu civarında b" k b 1 · · ·· . . . . . . ıne ara a an ıçın en muna -
sıp bır y~.rdır. :.aksıler ıçın Fatih tramvaylannın istasyon yaptıkları yerin kar§I· 
sr.~~~ şofor_ler ı.çı.n daha_ menfaatli ve otomob'llerin durması için çok muvafık 
~orule~ Alı ~mı:ı efendı sokağı tesbit ve intih3p edildiğinden Arslanhane soka -
gmdakı taksılerın bu sokağa nakli ve binek arabalarının da eıski yerlerine veril
mesi muvafzk görülmüştür. (B.) (3262) 
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Bunun için. soğuk hava dolabınızda 

bır arıza çıkacak olursa tamirini 

teklif etmiyoruz. 

BOZULAN CIHAZININ YEPYENi BiR OIGERILE TAMA-

MEN TEBDiLiN! TAAHHÜT EDiYORUZ. 

Hakiki FRIGIDAIRE'i arayınız··· 

ve buna aıt BEŞ SENELiK 

~~~~~~~R;ESMİ TEMİNAT ŞEHADETNA· 
fP:!ml*~-=-llll F R I G I DA I R E NI almayı da unutmayınız, 

11i,R~1>ERL'ER - 1 ·İZ\\İR 
Ve S i E' nin ş ıe in e 

Adana - Muharrem Hilmi Remo 
Adapazarı - Keram9ddlıı Barut 
Antalya - Ahmet Şevki Zaman ve şürek!sı 
Balıkesir - Hüseyin Şahlan 

Diyarbekir - Misbah Münib Uras kardeşler 
Eskişehir - Hikmet Özgür ve Hasan Tozman 
Gaziantep - Hasan Hilmi ve Abdullah Güzel 
İzmit - Zihni Kaman ve şeriki 

Konya - Ali Ulvi Erenoaı; 
Mersin - Çankaya şirketi 
Samsun - Bay Albala ve oğlu 
Tokat - Bay Albala ve oğlu Cemal Kovalı 
Trabzon - Harunlar müessesesi Bursa - Marko Hernıan Kayseri - Zeki Saatman 
Zonguldak - Ali Rıza lnce Alemdar oğlu 

Türkiye Ziraat Bankası lstanbul 
şubesinden : 

Borçlunun ismi 

Fatına Refika. 
Hadiye ve Melahat 
Salih Naci, Emine 

Gayrimenkulün bulun. 
duğu mahal: 
Beylerbeyi_ Havuzbaşı 
Bulgurlu - Şeker musluğu 

Sened N o: su Borç baliği 

270 
276 

54.87 
418.18 

Habibe, Semiha tfoküdar - Tophanelioğlu 285 155.57 
Lebibe ~eylerbeyi - Havuzbaşı 337 495.81 
Behice Üf!küdar - TophaneJioğlu 356 84.19 
Yukarda isim, mahal, sened numarası ve borç miktarları yazılı müstakriz-

lerin halen nerede bulundukları bilinemediğinden isimleri hizasında gösteri. 
len borçlarını otuz gün zarfında ödemedikleri takdirde ipotekli gayrimenkulle. 
rinin 1697 numaralı kanun mucibince açık arttırmaya çıkarxlaruk satılacağı 
ihbarname yerine kalın olmak üzere ilan olunur. (3235) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 71 Haziran 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 1.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 100 COO) 

iki adet mükafat vardır. 

liralık 

liralık 

Aynca: (3.000) liradan başlıyaral< (20) liraya kadar büyük ve kü · 
çük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan istifa· 
de etmek için bir bilet almaktan çekin.meyiniz. .. 

8 HAZ!RAN - 1937 

:::::::ı Birinci sınıf Operatör 
=ı iıDr.CAFER TAYVAR 
ii Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 
;i cerrahisi mütehassısı 
ii Paris Tıp Fakültesi S. Asi~~ 
:: Erkek kadın ameliyatları, dımag 

ji estetik - "Yüz, meme, kann bu· d ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum 
H mUt.ehassısı n 
!I Muayene: Sabahları M e c c !I n en il h 8 den 10 a kadar ' U ·I 
n öğleden sonra iicretlidirl 1 
i{ Beyoğlu, Parmakkapı, Rur:ıelJ Han 
:! ........ N o. 1 Telefon: 44086 -.......... . ......... 

w • sı•Dr. lbsan Sami --•"-

öksürük şurubu 
Uk.sürük ve netes darlığı bo&mıcı 
ve kızamık öksürükleri için pek re· 
sir\i il!çtır. Her eczanede ve ec.:za 

depolarında bulunur. 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu il!nlan 
Müteahhit nam ve hesabına 120 

adet kayık tabağı, 60 adet tevzi ka· 
sesi, 56 kapaklı çorba kasesi, 120 tuz. 
luk, 23 Haziran 1937 Çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede satmalma Ko

misyonunda açık eksiltme ile alına.. 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 296 
lira 60 kuruştur. İlk teminatı 22 lira 
25 kuruştur. Şartname ve nümunele. 

ri komisyonda görülebilir. !steklile. 
rin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(3) (3251) 

İdareleri İstanbul levazım amirliği. 
ne bağlı mtiessesat için 281 "iki yüz 
seksen bir,, ton koyun etinin 10 Hazi
ran 937 perşembe günU saat 15 de !s.. 
tanbulda Tophanede sa tınalma komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 126450 liradır. 
İlk teminatı 7572 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 632 kuruş mukabilinde ko. 

misyonda alınır. İsteklilerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 

yazılı belgelerle beraber teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saa.t- ev
vel komisyona vermeleri. .. 4.52" 1

• 

Maltepede bulunan piyade atış oku. 
lu için 20 ton koyun eti ve 55 ton sı
ğır eti 10 Haziran 937 perşembe gU. 

nü saat 16 da 1stanbulda Tophanede 
satmalma komisyonunda kapalı zarf. 
la eksiltmesi yapılacaktır. Koyun eti
nin tahmin bedeli 7000 lira, sığır eti. 

nin 13750 liradır. Her ikisinin beraber 
ilk teminatı 1556 lira 25 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görUlebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
beraber teklif mektuplarım ihale saa
tinden bir saat evvel komi5yona ver. 
meleri. "453" '::!912" 

idareleri Jstanbul Levazım lmirliği 
ne bağlı müessesat için 163 ton sığır 
eti 10 Haziran 937 perşembe günü sa-
at 15,30 da İstanbul Tophanede satı. 
nalına komisyonunda kapalı zarfla ek. 
siltmesi y.ıpılacaktır. Tahr·lin bedeli 

elli yedi bin elli liradır. İlk teminatı 
4102 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 

285 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. İsteklilerin 2490 sayılI kanunun 
2 ve 3 üncU maddelerinde yazılr bel· 

gelerle beraber teklif mektubla.rmı i. 
bale saatinden bir saat evvel komitJyo-
na vermeleri. ''454" "2913". 
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