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HaşmetlU Benzin Hazretleri 
Şehrimizdeki d ö rt büyQk şirket aralarında 

trOst yaparak 

Benzin fiyatını 
şişede beş kuruş 

arttırdılar 

Yeni tdare ıekli 18 Jıa.ıiranda il4n etlik!cek olan Antt1kyada>ı bir göruniif 

18 Haziranda 

HATAY 
Yeni idaresin' kavuşuyor 
Hatay b ayram hazı.-lıklarını 

tamamlıyor <Yamı Z ncUI•) 

16 t1G1W1C1G men 'JtJtJn llarıow (Ya:ı"ı 7 btci sayfada.) 

an y s n e 
15 hazirandan 

itibaren 
Tenzil&th yeni bir tarife 

tatbik edilecek 
Devlet demiryollan idaresi 1 S hui· 

raadan itibaren Haydırpap banliyö 
hattında yeni bir tenzilitlı tarife tatbik 
edecektir. Bu tarife ile Devlet demiryol 
lan idarcai Anadolu banliyösünü ıu ıe
kilde bet mıntakaya ayınnıtbr : 

Haydarpap • Göztepe, Erenköy • 
Maltepe, Kmltoprak • Suadiye, Bostan 
c.ı • Kartal, Jlıltepc • Pendik, Bu mıntı 
katarda yalnız cidit veya ıelif biletleri
nin ücretleri töyle teabit edilmittir: 

Birinci 10, ikinci 7, üçüncü S. 
Gidip gelme biletleri birinci 14, ikin· 

ci 10 üçüncü, yedi kuruıtur. 
!kinci mıntaka : Haydarpap - Mal

tepe, Erenköy - Pendik, Bilet ücretleri 
yalnız gidit veya ıeliı birinci 14, ikinci 
10, üçüncü yedi. Gidip gelme birinci 20, 

ikinci 14, UsüncU 10. 
UsUncU mJntıkı: Haydarpıp - Pel\ 

dik, Pendik - Gebze, yalnız ıidit ve 
ıelif biletleri birinci 20, ikinci 14, UçUn
c:U 10. 

Gitme cılme biletler: Birinci 30, ikin 
ıi 20, UçUncü 14. 

Dördüncü mıntaka: Hıydarraıa -
Tuzla. yalnız cidit veya selit biletleri 
birinci 24, ikinci 18, üçüncü 12. Gidip 
gelme biletler 36, 27, 18 kuruıtur. 

Beıinci mıntaka: Haydarpa.- - Geb 
ze. Yalnız gidit veya ıeliı biletleri birtn 
ci 24, ikinci 18, UçüncU ı 2, Gidip ıelme 
biletleri birinci 36, ikinci 27, üçüncü 18 

lruruıtur. 
Haydarpap banliyösünde bu ücretler 

den batkı aynca nakliye vergisi, Gazi 
köprüsü rennile Haydarpaıa rıhtım reı 
mi alınacaktır. 

tdare ayni zamanda tenzilatlı banliyö 
,karneleri de tesis etmiıtir. 

51 bomba bulundu 
Eyüpte Ayvanuray çaddeıinde eaki 

bir kayıkan: anısında bina yapılma~ 

üzere kazılırken tlli bir tane küçuk el 
bombası bulunmu!tur. 

Bu bombaların mutar:ke zanumında 
craya ı;..iın:ildügü anla§ılmıştır. Bom • 
ba1ar Emniret müdüd:.iğünc gitirilmiı. 

tir. 

rük resmini 10,40 kuruıa, petroldan L 

l.nmakta olan 15,SO kuruı resmi 7,SS 

kurup indirilmektedir. Buna ait ka • 
nun liyihuı Meclis umumi heyetine 
verilmiıtir. Bir iki gün zarfın.da müza • 
kere edilecektir. (Devamı 6 ıncıda) 

Kalbur haline 
• 

gelen Madrit 
ıllıatiMN··· ldi 

CebelDttarık boOazında sorekll 
bir topçu düellosu 

Jspanyol taarruzlarına derhal m ukabele 
etmemek için Jtalga nezdinde 

teşebbilste bulunuldu 

Fakat ltalya Almanyaya 
danışmak 

istiyor 
Madrit, 9 (A.A.) - Payitaht 

yeniden bombardıman edilmiıtir ve 
bu boml:mdımanlar, ıiddet itibariyle 
etkilerini qmııtır. 

Madrit, dün akıam 20 dakika 
bombardıman edilmittir. Birçok kiti 
ölmüıtür. Çünkü sokaklar halk ile 
dolu idi. Küba sefareti binasına bir
çok obüs düımüıtür, fakat Kübalı 
diplomatlara bir ıey olmamııtır. 

Paris, 9 (A.A.) - Dün ıeceki Mad • 
rid bombardımanında 120 kiti ölmUı ve 
200 kip yaralanmııtır. 

CebelOttanktaki dllello 
Cebelüttank. 9 (A.A.) - Gece 

yarısını 40 dakika geçe, Cebelütta
nk bojazmda ıiddetli bir topçu dü· 
elloau olmuıtur. Karanlık dolayısiy
le ne olup ne bittiği anlaşılamamıt· 
tır. Maamafih aşağıdaki hadiseler 
kaydedilmektedir: 

Ceutadaki ıııklar birdenbire sön
?'Üf.~Ür .. Bu ııradrı bu şehrin pro
Jektorlen karanlık içerisinde arqlır· 
malar yapıyor, bataryaları da atq 
açıyordu. Bütün l§ıklarını söndür
müş olan iki harp gemisinin projek· 
törlerin ışıkları altında tereaaüm et· 
tiği ıörülmü,tür. 1 

Asilerin Camero burnundaki ba. 
taryaları da ateş a~mışlardır. Alg~İ· 
ras projektörleri de iılcmeğe başla· 
mııtır. 

Harp gemileri Geutaya 20 kadar 
top atrnıılardır. 

" Doyçland,, ı sovyetler 
bombardıman etmemiş 
İspanya milli müdafaa nezareti 

bir nota neşrederek Alman gazete 
ve aianaları tarafından ortaya atılan 

(Devamı 6 sncsdaJ 

MAYOLARINI 
ARIYOR 

HABER' in 
9Qy0k 

Müsabakası 
TafsUAt p~k yakında 
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Almanya Orta Avru
pada iki nunıaralı 
bir Hatay istiyor 

Va~a1n1 : :,ekip Gündüz 
Almanya Hatayın istiklaline kavuşması akabinde Çekoslovakyada Sudet 

d~ğlarr civarında toplu bir halde yaşaC:ığı iddia edilen Alman azlığının da is. 

t!kıale kavuşmasını açıkça istemektedır. Almanya Hariciye Nezarelinın fi
lı.irlerini neşreden yari resmi Korresr,ondans Politik gazetesi şu fikri ortaya 
C'l lmaktadır: 

• 
''İskederun, Antakya ve havalisi hakkında verilen karar buna benzer 

d!ğer işlerin de aynı surette hallini icap ettirmektedir. Cenevrede verilen son 
kararın yalnız Hataydaki Türk ekseri yt-tine ve Arap .azlığına uygun olabileR 
C1.?ği iddia edilemez. Bu karar buna benzer meselelerin halline doğru atılmış 
ilk adım olara!< telakki edilmelidir. Avn;pada bugün bir devlet merkezi vardır 

ki bundan "20,, yıl önce 1Caza.nıldrğı iddia edilen bir zafere dayanarak,, birkaç 
milyon halkın ana dili olan bir dilin (Yani Almancanın) kullanılması birçok 
tnyiklere sebep olmaktadır. Eğer Cenevre Şarki Akdenizin bir noktasında 
roilletler arasında müsavat fikrini tatbik etmek cesaretini göskrdiyse aynı 
Cenevreden Orta Avrupada esir yaşatılan bazı milletler için de aynı cesareti 
istemek mümkündür.,, 

Almanya Milletler Cerniyetini tanı:nnyan bu cemiyetten çekilmiş olan bir 
devlettir, Eğer Almanya Hariciye Nezazareti, Hatay istiklfılinden sonra iyi ve 
ifürüst çalışan bir diplomasinin Milletler Cemiyetinde bulunan medeni dev
letlerin vicdan ve 5uuruna hıtap edebileceğini anlamışsa bunu Tür1' diplomasi. 
sinin bir muvaffakiyeti ve Türkiye tarafından Almanya ya verilmiş bir ders 
bir nümune addetmek mümkün olabilir. Bqnunla beraber "Sudetteki Almanlar 
~rsclesi,, nin Hatay meselesine benzel!lcdiğini de burada söylemek i3teriz. 
~.,ilvaki Sudetli Almanlar umumi harp şonunda Çek meclisinde Çekoslovakya. 
ya bağlanmalarını protesto etmişlerdi. Lakin Hataydaki Türk kesafeti ile Su
(iPtt~ki Alman dağınıklığı arasındaki fark göz önüne alınırsa dostumuz Çe. 
kosolvakyanm Sudet Almanlarına istiklal vermeğe pek mecbur edilemiyeceği 
tezahür eder. Şekip GÜNDÜZ 

•• 
ATATURK 
Dün Şark seyahati için 
şehrimizden ayrlldllar 

~1&:cal~IYıırk IJ<o:go ~aı~Dllııa Gölkçetril 
~'ltaı~o lfllo ~ay-vcaır@snne ij.(J~lYJırOa<§lo 

Cıimhurreisimiz Atatürk dün akşam 
~ehrimizden ayrılmışlar ve Trabzona 
m:.iteveccihen hareket etmişlerdir. 

BÜyük Önder, dün öğleden sonra 
saat dörde kadar saraydaki mesai oda -
larında çalışmalar ve bu esnada Avru • 
padaki seyahatin.den avdet ederek gön. 
derilen bir motörle doğruca Dolma -
bahç'.!ye gelen Hariciye Vekilimiz Dok
tor Arası kabul eylemişlerdir. 

I.Iariciye Vekilimiz ReisicUmhur 'A
tatürke Avrupadaki tema.slan hakkın • 
da malUmat ve izahat vermiştir. 

Hareket 
Saat 16,5 da sarayın bahçesine çıkan 

Ulu Şef, Sakarya motörüne binerek . 
Dolmabahçe açığınqa .demirlemiş bulu. 
nan İzmir vapuruna gitmişlerdir. Ata • 
türk vapura çıkarken geminin grandi 
direğine Riyaseticümhur bayrağı çe
kilmiştir • 

Diğer bir motörle de Doktor Tevfik 
Rüştü Arasta, Şefi uğurlayacaklar İz • 
mir vapuruna gelmişler ve Büyük Ön. 
derin iltifatlarına mazhar olmuşlardır. 

İzmir vapuru, saat beşi on geçe demir 
almış ve Kara.denize git~ek üzere ha
reket etmi~tir. İzmirin arkasından bu 
seyahat esnasında O~mhurrcisimize re
fakat edecek olan Zafer torpidosu da 
hareket etmiştir. 

Atatürke bu seyahatlerinde Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya ile meb'uslardan Hasan Saka, 
Cevat Abbas, Salih, İsmail Müştak, Ha. 
Ban Cavit, Recep Zühtü, Doktor Neşet 
Ömer, Doktor Rıza Naki, Doktor Şük. 
rü Osman Şenozan refakat eylemekte ~ 
dirler. 

İzmir vapuru tam Beylerbeyi sarayı 
hizalarına vardığı sırada Yeşilköy tara· 
fından gelen bir tayyare Atatürk mev. 
kibi Uzerinde cevelanlar yapmıştır . 

Atatürke havadan tazimler arzeden 
bu tayyarenin Atatürk Kızı Sabiha 
Gökçene ait olduğu ve kahraman tay _ 
yarcci kızımızın Atasını havadan ııe -

Jamhyarak teşyi ettiği tahmin olunu -
yordu. 

Atatürk krzı tayyareci Sabiha Gök _ 
•en Cumhurııeisimiz saraydan ayrılırken 
~ 

orada idi ve rrhtımda Atatürkün elini 
öperek bir otomobille Yeşilköye gitmiş.. 

ti. 
Anlasılan Sabiha Gökçen yirmi da -

kika za;frnda Yeşilköye giderek hemen 
tayyaresine atlamış ve karargahr ol~n 
Eski§ehire gitmek üzere yola çı~ıp ılk 
İJ olarak ta henüz hareket ctmış olan 

İzmir vapurundaki Atasını selamlamış
tır. 

Boğazın iki sahilinden halk bllytik 
Önderi mütemadiY-en ~elam!atna ta ve 
uğurlu seyahat temenni eden sesler yük 
selmekteydi. 

İstinye koyundan, Güneş klübU de
nizcileri geçit resmi yaparak Başbuğu 
selamlamrşlardır. 

Anadolukavağx tabyasr yirmi bir pa· 
re top atarak bir tabur aoker <l~ se. 
lam ve tazim rasimesini ifa etmiştir. 

Başvekilin telgrafı 
Başvekilimiz İsmet İnönü telsizle İz

mir vapurunda Büyük Önder Atatiir .: 
ke şu telgrafr çekmiştir 

"Seyahatinizin millet ve memleket 
için yeni faydalar temin edeceğine kani 
olarak afiyet dilerim, -lNONO., 

Yedi kişilik 
Bir hırsız kumpan

yası yakalandı 
Bunlar lstanbul semtlerinde 

15 ev soymuşlardı 
Samatya merkezi zabıta memurları 

bir ayı:lanbcri Fatih, Şehremini, Samat
ya civarrnda on beş yeri soyan hırsızla
rı dün gece yakalamışlardır. Bunlar sa
bıkalılardan Simon, Lambo, Leon, Ka

ranfil, Hamayan, Gabriyel. Yakofdur. 
Bir kumpanya halinde çalışan bu ye· 

di hırsız Şehremininde doktor AJaeddin, 
Samatyada meyhaneci Yorgi, tütüncü 
Hristo, Kocamustafapaşada Yakup, Sa
matyada Kalyopi, Samatyada • Yorgi, 
Yedikulede Dimonun evlerinden bir çok 
eşya çalmışlardır. Hrrsızlar soydukları 

diğer evleri bu sabah göstermeye başla-
mrslardır. ' 

Bunlard1n baska Bebekte kunduracı 
Cevadın dükkanını ve Sağlık apartıma
nım soyan Rıza da yakayı ele vermiş
tir. 

Küçük hırsızlar 
Pazar günü Filoryada banyo yapan 

Alman tebeasından Marten Müller ile 
karsıınm çantaları soyundukları kabine
nin arkasındaki tahta sökülmek suretile 
çalınmıştı. Zabıta memurları tarafından 

yapılan sıkı takibat neticesinde bu hır· 
sızlığr K.azlıçcşmede oturan Suavi ve 
Kemal isminde iki çocuğun yaptığı tes
bit olunmuş, ikisi de dün yakalanmıştır. 
Çocuklar suçlarını tamamen itiraf eide-

. rek çantaları ve içerilerinden aldıkları 
paraların bir kısmını vermişlerdir. 

HABER - Akşam postası 

Özbekler diyarında: 

Ferhat ile Şirio .. e 

Moskovada Oıta Asya Tüıkleıinin tigatıo 
festivalleı i yapıldı. Bunda en ziyade beğe· 
nilen şey "fleıhat ile Şiı in,, opeıası oldıı 

Bir iki hafta evvel Moskovada bir 
Özbek tiyatro festivali yapılmış ve on 
gün devam eden bu festivalde en meş
hur özbek artistleri tarafından Özbe· 
kistan'ın muhtelif sahne eserleri halka 
gösterilmiştir. Moskova gazeteleri, bu 
eserler meyanında, bilhassa F~rhat ile 
Şirin ve Gtilsera adlı Özbek operala
rında kadın ve erkek Özbek artistlerin 
çok muvaffak olduklarından bahsetmek 
tedirler. 

Özbekistan devlet sanat tiyatrosu di
rektörü Uygur Mecitzade de bu müna· 
sebetle Moskova gazetelerinde Özbek · 
tiyatrosunun tarihçesinden bahseden bir 
yazı neşretmiştir. Bunun mühim parça· 
Iarım alıyoruz. 

Uygur zade yalnız devlet tiyatrosu
nun müdürü 0değildir, ayni zamanda bü
yük bir artisttir de. özbekistanda ti
yatro hayatının nasıl ba§ladığını şöyle 
anlatıyor: 

_ Milli Özbek tiyat. 

rosu 1918 yılında da 
bili harbin en ldeh: 
şetli devresinde baş
ladı Şair, bestekar. 
ve tiyatro müellifi 
Hekimzade Hamza 
siperlerde harbeden 
ihtilalci Özbek as
kerleri için bir piyes 
yazmıştı. ''Efendi Artist Usta Alim 
ve uşak,, adını taşı-

yan bu piyes Çar generallerin istila
sından yeni kurtarılmış köylerde halka 
ve düşmanın trampet ateşinden yeni 

Gel de işin 
içinden çık ! 

A
YNİ sokakta Akyürck, Temizkan, Başar, 
Ermen ve Tanscver ad\I bay ve bayanlar 

yanyana olurmaktndırlar. Bunların hepsine 
de beş esnaf hizmet etmektedir: Bir kasap, 
bir bakkal bir köıntircil, bir ekmekçi ve bir 
sUtçU. Esnafların da adları !lalettayin bir 
sıra ile: AkyUrek, Temizkan, Başar, FJrmen 
ve TanseYerdir. 

ı - Kasabın evli kızkardcşl ı numarada 
oturmaktadır. 

2 - Bay Ermen kasabın adaşından iki ev 
ötede yaşamaktadır. 

3 - SUtçUnUn adaşının ana babası yoktur. 
4 - Kasabın adaşı 3 numnrada oturmaltta 

dır. 

15 - Bay Ermen kasabın enlştesile çalı!i 

maktadır. . 
6 - Bay Temlr.lmn kömUrcUntın ıtdaşına 

bahçıvanlık işlerinde yardım etmektedir. 
7 - Bay Ba,ar sütçUnUn Rdaşınm evetn· 

den lkl ev ötede oturmaktadır. 
8 - Bayan AltyUrelı ile Bayan Ermen kız 

kardeştirler. 

9 - Kasabın adaşının yalnır. lıir eniştesi 
vardır ve 5 numarada oturmaktadır. 

ıo - Bayan Tamıever kömUrcünlin ada,:• 
nın yanıbaşrnda oturmalüadrr. 

Acaba bu Nmafın herbirlsinin adları nedir? 
Bu bilmecemiz mültafallıdır. Halledenler

den iki kişiye hcdlyelı:-r verilecektir. Cevapla 
rm (15 hnzlran) tnriblne kadar yollanılma• 
eı IAzımdır. 

2 Haziran tarihli Arapsaçının halli 

liinı kimin kaı ısı 
Erkeklerln aldı~r malları (x). l<adınlnrın 

aldığı mal'nrı da ( Y) olarak tBAavvur eder 
sele şu hesabı yapabiliriz. 

x2y2=:53- (x ..ı..y) (x-y) 
63Xl = 21X3 - 9X7 
Euna nazaran şöyle bir muadele kurabill 

rlz: 
x -l·Y:..63 yahut x f- Y=21 veya x-l-y=9 
x-~· =- 1. yahut x-y= 3 veya x-y=7 
Ve bundan sonra mesele~i şöyle çözebill 

riz: 
x = 32 yahut 12 veya 8 
y:=3l yahut 9 veya 1 
1-"akat Fuat 'Mallkcden 23, l<'ethl de KA.ml 

leden 11 parça fazla mal almıştı. Demek ki 
Fuat :ı2, Malike 9, il'ethl 12, Kô.mlle 1 parça 
mal satın almışlardı. 

Bu meydana çıktıktan sonra işi şöyle hal· 
1<.'tmek ı::Uç olmaz: • 

x=12 ve y ;::;; 9 Muadelesi Fethi ile Malike 

ye. 
ll=!l ve ~=X muadelesi Yekt& lle KA.mi 

leye. 
31.=y ve 32:::x muadelesi ise Fuat 1le Su 

zanm beraberliklerini, yani ka.n kocalıklar1 
nı göıılcrir kf, bununla sualin cevabı da mey 
dana. çıkmış olu!'. 

Bu bilıneee~zi ,valmz iki kişi halletmiş ve 
hediye kazanmıştır. ı 

ı - Ziya özvcr Uzunçarırı han arkası ııo
lıak U, 2 - Behice Kemal Fatih. 

. 1 

Özbek d<.:1:lct aı listi !. (ı:sır kı~ ı l!alf mc 
(Ş.ı ııı 1·olaııda) 

f 
kurtulmuş siperlerde askerlere göst~-

rildi. O sırada çalışan .artistler:len bir 
çoğu şimdi milli tiyatromuzun büyük 
Slnatkarla rı arasındadırlar. öz bek as. 
kederine ateş altında tiyatroyu tanıtan 
bu sanatkarların yalnız 2 tanesi kadındı. 
Neden fazla yoktu? Zira olamazdı. Öz. 
bekistanda ka·dın o devirde değil sahne. 

ye çıkmak sokakta dolaşmak hakkına 
bile malik değildi. Bahsettiğim iki ka. 
dın artist cidden büyük bir fedakarlık 
göstermişlerdi. Hiç unutmam. tlk tem: 

siUerimizi verdiğimiz günlerde tiyatro· 
nun etrafınıda çepeçevre siperler kazı·-

yor ve bu siperlerde silahlı mitralyözlü 
kıtalar oynayan kadınlara taarruz edil
memesini güçlükle temin edebiliyordu. 

Buna rağmen sahneye çıkan ilk kıymet· 
li artistlerimizdcn biri, Fergana'h b~r 

genç kız bizzat babası tarafından öldü
rüldüğünü acı acı hatırlarım. Şimdi bü· 

tijn bunlar maziye karrştı. HalK tiyatro
yc1 cın~u. ısındı . .t\.:a~.unıarrn saıııı1.:.l' ~ ~"' 

malarına mani olmak şöyle dursun, on· 

lan seviyor, takdir ediyor ve alkışlıyor. 
Bugün büyük milli tiyatromcz ilk Öz· 
bek sahne eserinin müellifi olan Ham· 

za'ıun, adım taşım~kta ve burada ı::ı
hassa ~u üç büyük kadın artist üç bü
yük yrldız gibi parlamaktadır: 

1 - Hidayet li'zı 

2 - İsantura l<ızı Sara· 

3 - Babacan kızı. 
Musikili tiyatromuzun. yani operet 

.. l ld ve operamızın başlangıcı is: şoy : 0 u. 
Halk tarafm:lan çok beğenılen bır mu· 
siki heyetimiz vardır. Bu heyet kasaba 

kasaba dolasıyo; ve halk şarkılarından 
konserler te;tip ediyordu. Günün birin
de bunu bir sakaf altında sabit bir hale 

k d .... du''k Evvela Ferhat ile 
oymayı uşun . 

Şirini oynadılar: Bunu hiçbir şeyden 
korkmayarak kend:sinc hayatta yepy~-
ni bir yol açan yeni kadmın tipini ve:en 
Gülsera takip etti. Bu iki eser çok.~ege. 
nildi ve topladığı alkışlar bizim Ozbek 

operasını kurmamızı kolaylaştırdı. Fer-

h t ·ı s· . . b'"t"' n besteleri ha}. a ı e ırının u u 
kın dili~de ve kulağındaki bestelerdir. 

Özbek halk şarkıları birçok asırlık bir 

tarihe maliktir. Halk şarkılarımız asıl
larındaki saflığı hala muhafaza etmek· 
tedi.-1er. Biz m!lli rakslarımrzdan ve 
milli bestelerimizden milli operamızı 

kurarken çok istifade ettiğimize k~niiz. 
Halk artistl~rimiz arasında bırçok 

büyük şehirler artistlerine nümune ola. 
cak, büyük artistlere birçok şeyler öğ-

reteb:lecek kuvvette sanatkarlar gör
düğümüzü de söylemek isterim. Faraza 

meşhur l)uharah halk dansözü Çevon 
Han ile Hokand'b Mehmet oğlu'nun 
karısı dansöz Baratbay kızı cidden ha
rikuladedirler. Mama Yonus ve Erki 

Karı gibi muganniyelerimizden de size 
bahsetmek isterim. Özbek ses sanatkarı 
okuduğu şarkıları kendi besteler, kendi 

söyler. 
1918 den bugüne kadar geçen kısa 

müddet içinde sahne sanatinin muhte-

A t:<;:a·p~--sçı.Çı 
-:. . _kuponu. : ~.- : . . . 
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:Xatj,ata daic ... _ 
Genç, ihtiyar 

A RKAD/ı.ŞIM Fikret Adil, Son 
Posta'da çıkLın bir yazısında: 

"Fransa 'da g~çenlerde teşekkül etmiş 

ve hemen ekseri azası gaga'lardan mil· 
rekkeb zavallı Mallarmc akademisi .... , 
diyor. Bu cümle hakkınd:ı Ahfeş'e cle 
bir danışacağım ama daha evvel benim 
söyliyeceklerim var. Mallarme aka de· 
misi azasınr müdafaa edip gaga (bu
nak) olmadıklarını iddia edecek deği· 

lim: içlerinde eserlerini zevkle okuduk
larım var. fakat onlarr Fikret Adil cle 
sever ... Onun da, benim de scvmediklc-
rimize gelince, bir diyecekleri varsa 
Fikret Adil'e başvursunlar. 

Fakat o ''gaga,, kelimesi beni bir 
durdurdu. Fikret Adil henüz genç, hem 
<le çok gençtir: benim gibi. Mallarme a· 
kademisi azasının yeni, hem de yepyrni 
birer şair sayıldıkları günleri bilmez. 
Eduard Dujardin, Mockel, Paul Fort, 
Valery birer i'aga oldular ha! ... O aka· 
demiye mensub olanların en ihtiyarla
rınr seçtim, onlara birer gaga densin, 
onlar "eski,. sayılsın . ., Yıllar ne kadar 
da çabuk geçiyor! Sanatte her yenilik 
ne k=.J:lar da çabuk köhneyiveriyor !". 
Kimbilir? Belki Fikret Adil'i de, bizim 
aşağı yukarı dünkü çocuk diye baktığı
mız Fikret A<lil'i de bir ''ihtiyar,, sayan 
lar bulunur. 

Sanat· aleminde bu h~lden kurtulmak 
belki h:ç bir zaman kabil olmıyacaktır. 
Yaşlan biraz ilerlemiş olanlar yeni ye
tişenleri anlamıyacak, onla:a ne ded:k
lerini bilmez birer çocuk diye bakacak; 
yeni yetişenler de kendilerinden biraz 
eskilerini ihtiyar, bunak sayacak ... 

Böyle olması da daha iyidir: Arka
dan mütemadiyen gelenleri, en yeni id
d :atarı anlamak istiyenler, onları birer 
garibe diye görmeğe, yani bir merhale· 
de durmağa razı olmıyanlar büyük bir 
iş göremezler. Sanatkarın bir "telakki., 
ye iman edip on·dan gaynsrnr hep "ba
tıl,, addetmesi lazımdır. Her iddiayı 
kavrıyan, her cereyanın güzelliğini an
hyan adam, vücude getireceği eserden . 
memnun olamaz; onun bu cereyanlar
dan birine göre kusurlu olduğunu anlar, 
~ . • , • · ~ ·. • J J<&jJC. rl~.. ,rı 

GenÇle~~ . de .. kendilerinden evvel 

gelmiş olanları beğenmemeleri, onlar~ 
''ihtiyar, bunak,. diye hücum ctmelerı 
lazımdır, yoksa onların tesirine kendi
lerini bırakır, körü körüne tr.klidden 
başka bir şey yapamazlar. 

Ama bu hal iki tarafın kalb kırması
na, sinirlenmesine sebeb olurmuş! .• Ne 
çıkar? Hatta daha iyi: Öfkeleri onlara 
bir kat daha kuvvet verir. 

Yaratıcı olmadığı için bir merhaleı:le 
durmasına hacet olmayan münekkid 
ise bütün iddiaları anlamağa çalışır; on
ları anladığı zehabı ile yaratıcı olmadı
ğını unutur, avunur ... Onu da kendi ha

Jine bırakın! Yaratıcı olmıy~n kafada 
anlamak kudreti bulunacagım sansın 

dursun ... 
Nurullah AT AÇ 

lif şubelerinde özlıeklerin gösterdikle
ri harikulade muvaffakiyet, Türkista· 
nın mutaassıp beyler, softalar, elinde 
seriat ile idare edildiği günlerde sanat 
istidadr pek büyük bir milletin n;tsıl öl· 
dürülmekte olduğunu bize anla.tmakt;ı-

dır. 

Özbek 'devlet tiyatrosu direktörü Mc
cit zade Uygurun Özbek operasını ku
rarken halk şarkılarından ve halk efsa
nelerinden ettiği istifade, müstakb::l 
Türk operası için de ihmal edilemi .. ::-;ck 

bir noktadır. N. N. 

"Köroğlu,, operssı 
Tanmmış nıüzisiyen Ha<:'ıbekov ' un 

"Köroğlu" operasının ilk temsili A
zerbaycan Opera ve Balet Tıyatrosun. 

da verilmiş ve gayet büyük bir mu
vaffakıyet kazanmıştır. 

Azerbaycanda Köroğlu. halk epik 
eserlerinin .kahramanıdır ve isnü on 
altıncı ve on yedinci asırlardaki köy. 
lü isyanlarına karışmış olarak bulun· 
maktadır. 

Bu operanın müellifi. bu eS'.erim!e 
zengin Azerbaycan folklorundan mu
vaffakıyetli bir surette istifade etmiş . 
ve ilk defa olarak "Tara" ismindeki 
~ark müzik aletini de orkestraya al. ... 
mışt.ır. Bu eser, Sovyet Azcrbc."ran 
miizik kül~tiründe büyi.ik \'e yeni bir 
zafer olarak telakki edilmektedir. 

(Tas) 
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~ama fi=ıl o a ırn m n zo 
-tteşknnatnan-· 

<dlnıraoom 
lemi lazım değiJ, bir vilayetimiz· 

de şöyle bir anane var: Bahçeleri ra· 
kr §işeleriyle süslemek! 

Mayi boşaldıktan sonra, şiteler 
Yıkanıyor. içlerine renkli renkli su· 
lar konuyor. Sonra bunlar, havuzla
rın başına, tarhlann arasına döşeni· 
Yor. Hem ziynet, hem de iftihar ve· 
silesi: 

- En çok rakı bu bahçede içil
di. 

Tabii, komşu da, aşağı kalma· 
tnak için gayret sarfediyor l 

.y. • • 

· Bir insan günde kaç saat çalışır? 
Sekiz saat diye kaide koymuşlar. 
Halbuki dört mevsim zarfında haki
ki manasiyle sekiz saat çalışan ,·a
tandaşlarımız devede kulaktır. Öyle 
İııe sekiz saatten ziyade zamanımız 
bos kalıyor. Bu zaman zarfında ne 
Yapıyoruz? ... Ya kahvehanede pİ· 
neklemek, yahut gelsin rakı 1 

Fcril•-Oyiı.ıı sporu çok seven gençleri 

lstanbul konuşuyor! (Feri köy: 4) -Feriköy mektep isliyor 

==========- - ... 
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CUMHURJYET'te: 

Hamldlyemiz:n küçük 
seyahatinden açllan 

geniş ufuklar 
Itamidiyenin ilk seyahat merhalesi 

olan Faler - Pire ziyareti bu düşüne<'. 
mizin canh şahidi olarak geniş ve coş. 
kuıı dostluk tezahürlerine vesile teş. 
kil etti. 

Yunan Bahriye müste!3arı kuman. 
dan Papa Vasilyunun nutkunaa iki 
memleket kuvwtlcrinhı aynı mü§te. 

rck sulh gayesine hizmeti mulrnrrcr 
ve malüm olmasına göre denizcilikte 
bizim terakkimiz:kn Yunanlıların ka
yıtsız ve ~artsız memnun olduklarım 
kaydetmesi çok yerinde bir takdir ve 

ifadedir. YW1anlı dostlarımıza açık 

söyleriz ki kendileri hakkındaki Türk 
duygu ve düşünceleri de aynıdır. 

Hamidiyc Faler • Pireden sonra 
I\orfuya uğrayacak ve dost Yugoslov· 

yanın Dubrovnik limanına kadar uza. 
nacaktır. Bütün bu. seyahatin ilk eser. 

lcri Faler - Pire merhalesinde görülen 
dostluk senlikleri içinde cereyan ede. 

Geçdiğim her küçük kasabada, 
en lüks cins rakıların satıldığını 
gördüm. Bunları kullananların ev· 
lerinde kafi miktarda bardak bile 
Yoktu. 

Belediye bu semtten topladığı paranın yarısını 
buraya harcasa, Feriköyü kurtarmak kabildir 

V aızaı ın : Haberci 

ceği şimdiden muhakkak bulunuyor. 
Hamidiyemizin bu küçük seyahatilc 

uçtığı bu büyük ve geniş ufuklar bile 
kendi ba.czına .l!Önüllere ne ferahlıklar 
Yeriyor? 

:(. * 1" 

Can sıkıntısı, esneme YJihut ra
kı içme ile geçen bir "boş vakit...,, 

"Vakit geçirelim!,, diye lisana 
giren bir tabir ... 

O "vakit,, ki, eskiler "cnfası mu-

adedeyi hayat,, yani "hayatın sayılı 
nefesleri,, diye kıymet verirlerdi. 
O "vakit., ki, saniyesinin tasarrufu 
ınedeniyetin gayesini teşkil ediyor .. 

O "vakit,, ki, "nakit,, olduğu, aklı 
3clim tarafından secilen dirilmiş.· 

Bizim ekserimiz için - bilhassa 
küçük kasabalarımızda - en kor· 
kunç şey, budur işte 1 

Soruyorlardı: 
u - Hic kahveye gelmiyorsunuz. uu t~nna, .. uu ıc.11.1• .ı ...... _ ,_ ... __ _, 

ınusunuz? 
Halbuki amatörlüklerim vardı: 

Balıkçılık, av ve okumak .. Bir an bi
le can sıkıntısı duymadım. Ve zan
netmem ki duyayım ... 

~ . . 
Amatörlükler binbir tanedir ve 

herkesin meşrebince bir tanesi bulu
nabilir ... Bir gün, deniz kıyısındaki 
evimde oturuyordum. Beyaz kağıt 
üzerindeki siyah harflere bakmaktan 
yorulmuştum: 

"- Bana sporumsu bir meşgale 
lazım .. Yoksa böyle otura otura küf. 

lcneceğim ... Fakat ne yapabilirim? 
Hem masrafı az, hem de biraz istifa
deli olsun? Böyle bir iş nedir! • di· 
Ye di.işündüm.,, 

Bulunduğum mevki ve şerait 
balık amatörlüğünü bana en uygun 
gösterdi. Birkaç sene bunun1a oya· 

landım. Herkes, her vatandaş, ken
dine bir amatör meslek bulmalıdır. 
Kimi resim, kimi bahçıvanlık, kimi 
arıcılık, kimi güvercincilik, kimi me. 
zar ta§larmdan tarih çıkarmak, kimi 
gelebek kolleksiyonu, kimi kotracı
lık, kimi marangozluk ... 

~ . " 
Bu merakın bizi rakı merakın· 

dcın, kahvehaneden ve esnemekten 

kurta.·makla kalmıyacak, ayni za-
1.1anda Tiirk hayatını bin bir veche· 
li kılacaktrr. Ekseriya, amatörlük, 

~:Jnradnn çıkan boynuzun kulağı 
i\~masc k~bilinden, ilk mesleği de ge
ccr. ln-:anın cemiyet ortasında, U· 

mulmadık bir servet, bir mevki, bir 
~eref almasına sebebiyet verir. 

Her kesin bir amatörlük! 

(VarNu) 

C. H. P. 
Kamutay gnıpu toplandı 

C. H. P. Kamutay Grupu dlin o\lc
dC'n sonra Antalya saylavr' Dr. Cemal 
1'uncanın başkanlığında toplandı. 

Hariciye Vekil vekili Saracoğlu ha. 

ı•ici siyaset hakkında Partiye izahat 
VC:rdi. 

Oç gündür bu sütunlarda. yaz.dıkla. 
rımı gördUkten sonra, a.rtı~ ~er~k?y
dcn matbaaya döııınek nıyetınue ıdıın. 

Epey zamandır bize refakat eden 

sporcu gençlere: . 
_Allaha ısmarladık dıyccek oldum. 

Fakat bırakmadılar. 
- Yok, diyorlardı. Burada göre. 

cekleriniz ve yazacaklarrnız daha ta~ 
mam olmadı. Fakat merak etmeyin, 
sizi artık lağ1mlı yerlere, pis sokakla. 
ra götürecek değiliz. Birkaç mühim 
derdimiz daha var ki bunlar başka şey. 
ler. 

Gençlerin arzusuna boyun eğmekten 
başka çare yoktu. 

D __ ,,.:,---.r•I J..,•·---·- ~-- .-1 .. ı.ı..11 1 

dedim. 
Hep beraber biraz yürüdük. Beni 

tuğlaları sıvanmamış iki katlı bir bi· 
nar:ın önüne götürdüler. İçlerinden bi-

risi: 
_ !şte dedi. Köyümüzün ilk ınekte. 

bi. Fakat bu koca semtin ihtiyaçlarına 
bir tek mektep hiç de kafi gelmiyor. 
Buradaki çocukların çoğu, başka y~r
lcrdeki mekteplere gitmek mecburiye. 
tinde lrnlıyoılar. Henüz ilk mektep ça. 
ğmdakl yavrular için de karda kışta 
bu çok zor bir iş oluyor. Kaç kere mü-

racaat ettik. Fakat ne bu mektebi ge. 
nişletilcr, ne de yeni bir mektep açtı. 
lar. Kanuni mecburiyete rağmen bu 
yüzden ilk tahsil yapamamış çocuklar 
adeti olduk<;& kabarıktır burada .. 

Bu bah<;c içine yerleşmiş olan bina· 
ya. baktım. Çocuğu pek bol olan Feri. 
köy gibi kalabalık bir SC'mte, böyle bir 
mektebin kafi gclmiyeceği derhal 
anl~ıhyordu . 

Köyil gezmeye başladığımız zaman 
hana buraların susuzluğundan şikayet 

eden bir zat da. bu sırada oradan geçi .. 
yormuş. Hemen yanıma geldi. Mektep 
duvarının yanındaki başına bir alay 
insan toplanmış çeşmeyi göstererek: 

_ tşte siz~, bakınız gündüzleri açık 
ve ak~anıları saat 18 den sonra kapalı 
olduğundan bah~ettiğiın çeşme, dedi 
,.c yiirüdü, yoluna. gitti. 

.. J. 

ı"' (Ywms Nadi) 

I<URUN'da: 

Garsonlarm yüzde hakkı 
,kendlierlne ver:ım·yor mu? 
1 Fransada bahşişin ilgası hakkımla 

r;ıkan kanun memleketimizde. bilhas. 

sa İstanbul \'e Ankara g:bi büyük §C

hirlerdeki lokantalarda, barlarda, pas
tahanelerde, gazino ve kahvelerde Ye 
sair bunlar gibi garsonla idare edilen 
müesseselerde dahi bir bahşiş mesele. 

15000 nüfııslu FcriT.JJy bu biricih· 111c7dcp1~ufi gelmemektedir. (Köşede yalnı::. giiıı 

didcri alwn semtin lele ~cşm.c~i) 

Yanımdaki gençlerden birisi: ) Etraftan sorunca, bahçenin hemen 
- Şimdi, sizi bizim köyün spor sa~· oracıkta dükkanı olan kömürcü Süley. 1 

hasına götüreceğiz! deyince bütün man tarafından yapılmış olduğunu 
grup tekrar yürüroeğe '!:>aşladık. Bir söylediler. 
elli altmış adım kadar atmıştık ki: Süleymanı bulduğum zaman şu ce. 
aleiılcaip bir şeyle karşılaştık. vabı verdi: 

Geçtiğimiz yolun sol tarafı kahve ve - Bo§ zamanlarımı karanlık dükka · 
dül{kô.n, sağ tarafJ ise büyilk bir arsa mm içinde geçirmektense, bu ufacıl< 
idi. Fakat bu arsanın yol tarafındaki bahçeyi yaptım, şimdi içine bir is. 
bir köı;csiııde ·1.5 arşmlrk bir kısmın kemle atıp oturuyorum. Hem temiz 
etrafı eski bir telle çevrilmiş garip bir hava alıyor, hem de dükkanımı gözet. 
kümes vUcuda getirilmişti. liyorum. Bahçem ufacıktır amma, be-

lik nazarda. bunun ne olduğunu bir nim çok işime yarıyor. 
türlU anlayamadım. Yakma sokulun. Süleymandan ayrıldığım zaman ora. 
ca, bu ufacık yerin çiçek ve yeşillikler dan hem uzaklaşıyor, hem de acaip 
içinde olduğunu, ve 10-15 karıştan da. bahçeden gözümü ayıramıyorum. 
ha küçük olan orta yerinde üç sandal. Biraz daha yürüdükten sonra yol 
ye, bu sandalyelerin ikisinde ise adam. üsliinde küçiik bir kasap dükkanı gö. 
lar oturduğt•.nu görmek beni büsbütün züınc ilişti. Burada satılık el o kadar 
şaşırttı. azdı ki, gayri ihtiyari içeri girip sa.-

Bu sofra masası büyüklüğünde bir hibine sebebini sormak arzusunu duy. 
çiçek bahçesi idi. Koca bir arsanın kc- dum. Dükkan :;ıahibi İlyas isminde na. 
narında, etrafı tellerle çcvrilmil) bu ye. zik b:r ndamdr. Ve bana şunlnrr s[1ylc-

rin insanın öyle garibine giden bir di · 
1 t 

· İlu semtle dört kasabız. hcrbirerlr>. 
ınan1,arası vardı ki nası arif cclec('ği. rimiz günde 20 kilo el satar. yn !".aL 
mi bilmiyorum. maz .. Bunılardn halk fakirdir. Ilat'l:t-

Daha iyi~i bu garip bahçenin rrs- t.h eleği!, ayd.ı bir bile et yüzü görmi. 
nıin~ bakım~. Onun hakkında d:ılıa iyi ,·enlerin. haddi hesabı yoktur. 
bir fikir edinmiş olursunuz. Kasap dükkanından çıkttğım zaman 

acele bir hesap yaptım. Bulduğum ra_ 
HABERCi 

( Deı~am ı 11 incide) 
• 

Dikkat! ------Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet 
terinizi, yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, canmızı sıkan hadi~e!eri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve ısterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları 
mıı ayağınıza kadar gelip söy. 
le<liklerinizi inceliyecek, şikayet . 
terinize veya lemennilerinize ga. 

7 etc-niz terci.iman olacakbr . 

si bulunduğ:ınu ortaya koydu. Meğer 
bu nevi mü,...:;cselcr 0arson hakkr diye 

masraf listesine iliı.ve edilen yüzdl' on. 

lan garsonlara vermiyorlarmış. Uuıı· 
dan dolayı garsonlar müşterilerden 

ayrıca bir b:ı hşiş alıyorlarmış. Gar. 
sonlar cemiyeti reisi: 

- Yüzde onları bize bıraksınl:ır, on. 

dan sonra müı3teriler araı;ında haksız 

tercihlere sebep olan ve garsonların 
izzeti nefsini kıran bu bahşiş usulünü 
kaldırsınlar!,, 

Diyor. Böyle demekle de kalmıyor, 
ndeta bütün garsonlar hesabına hii· 
lıümctc yalvarıyor. 

mzc kalırsa gaırnn hakkı diye müş. 
tcı ilerden yüzde on alıp da Yermemek 
tehlikeli bir şeydfr. Zira günün birinde 

garsonlar da\·a. açarlarsa, garsonların 
haklarım tamam olarak vcrnıiyenlcr 
<;ok mü~kiil bir mevkic düşebilir. Böy. 

le olmasa bil'! garsonlar hesabımı müş 
teriden alman bir paranın bir kısı::ııı ı 
vermemek yalnız kanuni noktadan 

değil, ahlaki b:ü:ınıdan da doğru de
ğildir. Herh:ıldc görünü~e göre garson 

adı altında çalışaıı işçilerle bunla rm 
çalıştıkları ınüesFese rnhipkri arasın. 
da halledilecek bir mesele vardır. 

(llasan Kıınıçnyı) 
AKSAM'da: 

TUrk eldiven~eri 
Yakın fcnelcrc kadar. TiirkiyC'dc 

elcii'.öen ynpılmıyordu. Bugün iki eldi. 
\'en fabrikası, TUrkiyenin d::-ri cldiYen 
ihtiyacını temin etmektedir. lCldiYcn
lerimiz için, yerli oğlak d'!ri!cri kulln. 

rılmaktadır. Bunun ll~ın dışarc..lnn 
ham madtle gctirmcğc lüzum yol;tur . 
Hcyoğlunun en şık mağa7 .. alarıııda t;ö. 
ı iilcn cldi\·enler, yerli mallarıdır. 

Bundan başka dl'ri f:ıbrikalanmız, 

<lö~emelik derilerle de mu,·affak ol
maktadır. Türk~ycde bu işlcrl~ meşgul 
34 fabrika bulunmaktadır. Bu yeku. 
ııun haricinde, le§viki sanayi kanunun 

dan istifade e.:iemiyen küçük dnri fab
rikaları da vardır. Otuz dört büyük 

fabrikad:m 21 tanesi lstanbukla, üçii 
tzmirde bulunmaktadır. Diğerleri, Ba. 

hkcr.ir ve Denizlidedir. Fakat umumi. 
yet i~it:arilc Türkiycde deri sanayii. 

nin toıılandığı yer, 1stcnbul şehridir. 
(I!. A.) 

K(Jmflrcii Siilcıymanm acoip bahçesi ı · 
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Yazan: Naciye izzet 
Her lııı.k\u abla.ııı Hadiyo'ye aittir. f{lınser kurbanı: 

-38-
Nasıl olmuştu da böyle ahmakça R. Bey Lem'iyi dinledikten son· 

sına fikirler o kadar makul ve mü- ra uzun uzun düşiindii. Sonra cevap 
Yazeneli adamın fikrinde doğmuş· verdi: · 
tu) Hangi bir fikre uyduğunu bir - Meselenin gizli tutulduğunu 
ti.irlü anlıyamıyordu .. Daha doğrusu istediğiniz için iş çok müşküldür. 
yalnız şunu anlıyordu ki hiyanet e- Çünkü zevcenizi resmen arntınamı· 
den Necla düşüncesi onu deli etmiş, za imkan olamıyacak .. 
onu çıldırtmış, bütün işlerindeki iti- Gülümsiyerek ilave etti: 
dalini kaybettirmişti. - Eğer Amerikada olduğu gibi 

Necla, karısı, küçücük Neclacığı bizde de hususi polis hafiyeleri ol· 
daima onun aşkına layıktı. Necla o· saydı işiniz derhal yolum' girerdi. 
na sadıktı. Bu ölen saadet ve süku· Fakat ne yapalım ki böyle bir şeyi· 
netinin yeniden hayat bulması, ye- miz yok. 
niden dirilmesi idi.. Sonra sanki fikrinden ani bir di.i. 

Ah he1e Osmanı tanıyan - istas- şiince geçmiş gibi anlı km~tr. Mem· 
yon şefine Osmanı sorduğu vakit nuniyetini gösteren bir hareketle e· 
yüreğinde titriyen sevinç ve saadet.. lini alnına vurarak: 
Şef Osmanm on beş gündenberi -- Durunuz, durunuz, dedi. 1 {a. 

Bursada olmadığım söylemişti. tmma bir şey geldi. Vaktiyle tahar-
Neclanm bu kati masumiyeti kal ri memurluğu yapan Hayri isminde 

binde o kadar büyük saadetler ve bir adam var. Bu adam fevkalade a
sevinçler uyandırmış olmakla bera· çık göz ve zekidir. Kendisine tc\•di 
bcr yaptığı o kadar büyük haksız edilen bir işi başarmamasma imkan 
hücumlar ve söylediği sözler yi.ireği· yoktur. Hatta bunun için poliste 
ni sıkıştırıyordu. kendisine ''Tilki Hayri,, ismi veril· 

ilk Önce işittiği şey büyük bir mişti. lki sene evvel uzun 7.a~an· 
teselli, derin bir hafifleme idi. danberi polisi şaşırtan en azılı ve kur 

Mademki karısı yalnız olarak git naz canilerden birisini ele geçirdiği 
miş ve hiç kimse ile buluşmamıştı, için oldukça bi.iyük bir ikramiye al. · 
şimdi yalnız onu bulmak meselesi mıştı. Sonra anlaşılamıyan bir sc
kalıyordu. Onu bulmak mı? Karı· hepten dolayı kendisini tekaiidc 
smı sabır ve mukavemetin son had- sevkettirdi. Polis müdüriyeti onu 
dine kadar sürükliyen zevcin yüre· kaybetmemek için maaşına zam fa· 
ğindeki ne garip bir arzu idi bu!.. lan teklif ettiyse de kabul etmedi. 
Fakat yalnız muhakkak olan bir şey Kendisi otuz altı otuz yedi başlarm
vardr ki, o da Lcm'inin kalbinde dadır. Çelik gibi kuvvetli bir adam. 
hüküm süren şey şimdi yalnız his- d 1 · b 

d 
ır. şinizı ir kere ona teklif ede-

lcriy i. J V im. akıa meseleyi ona da söyle· 
"Neclayı bulmak, onunla konuş-

mek sizin için nahoş bir şey olacağı· 
mak, yeni evlendikleri zaman geçir- b'l' E 14 k d' · ı be m ı ıyorum. ve a en ısıy e n 
·lilderi çok tatlı saatleri ona tekrar 

görüşürüm. Sizin şahsiyetinizi an· 
yaşatarctk fena zamanları unuttur-

k latmaksızın mühim bir para muka· 
ma • ... ,. b h 1 k d bilinde böyle ir işi ususi o ara e· 

Lem 'i şu birkaç saat içerisinde ruhte edip etmiyeceğini öğrenir size 
bi.iti.in düşiincelerinin değiştiğini ha· 
ı~iki bir hayretle göriiyordu ve safi. haber veririm. Eğer başka bir işle iş-
yanc kendi kendine soruyordu: tigal etmiyorsa deruhte edeceğine 

yüzde yüz eminim. Fakat birkaç haf 
- Acaba Neclayı kırılacağından 

korktuğum şerefim için mi bulmak ta evvel kendisine tesadüf etmiştim. 
istiyorum? Onun gözlerinde hakiki Bir işle meşgul olmadığım söyle· 
bir centilmen görünmek için mi? mişti .. 
Yoksa Neclaya aşıkım mı? .. Ve ön- Vaad edilen mühim bir para her 
cekinden daha büyük bir safiyetle halde gözlerini kamaştıracak ve bu i 
nihayet şu neticeyi verdi: şi üzerine alacaktır. Kendisi son de-

- Bir hafta evvel böyle bir şeye rece dürüst bir adam olduğu için her 
inanamıyacaktım .. Bunlar öyle asa- hususta müsterih olabilirsiniz. 

bileştiren, öyle karmakarışık şeyler Lem'i derhal memnuniyetle razı 
ki! Hülasa şuna hükmedebilirim: oldu. Hayriye evvela beşyüz lira ve. 
Hislerini idare etmek erkeğin elinde rccekti. Sonra işi muvaffakıyetle bi
değildir. Neclayı bulmalıyım .. Mut tirdiği takdirde bin lira daha verecek. 
1aka, mutlaka bulmalıyım.. ti. Hayrinin bu uğurda yapacağı se-

Hemen otomobile atladı. Tekrar yahatlann ücretini de Lem'i ödeye. 
geldiği gibi bir yıldmm süratiyle cekti. 
Mudanyaya koşmağa başladı. His- Kalbinde duyduğu büyük bir se
settiği sabırsızlık ve asabiveti unut- vinçle polis müdürünün elini sami
mak için vücudunu yorm~k ihtiya- mane sıkarak ayrıldr. 
ciyle arabayı kendi kullandı. Necla • 
gelmemişti.. On beş gün geçti. Nec. 
la gene gözükmedi. 

. . . 
Lem 'i Neclayı nasıl bulabileceai· 

"' ni günlerce dü~ündü, gecelerce uy-
kusuz kaldı. 

Polise müracaat etmek! 
O zaman iş resmiyete dükiilecek 

ve her yerde şi.iyu bulacaktı. Hayır! 
Lem'i için böyle bir şeye imkan yok. 
tu. 

Herkes genç karısının hava teb· 
dili kin lsviçreye gittiğini sanıyor· 
!ardı .. l latta emektar hizmetcisinin 
bile hiç bir şeyden haberi yoktu. iz. 
divaç hayatındaki bu gizli facia yal· 
nrz kendi ş.:.hsına münhasırdı. 

Fakl'lt tek ba§ına da hiç bir şey 
yapabilmeııine imkan yoktu. Tam 
o sıralarda idi ki polis müdüriyetine 
Lem 'inin en şamimi arkada§larından 
R. bey tayin edildi. R. bey polisin es 
ki bir adamıydı. İki sene evvel gene 
polis müdüriyetinde bulunmuştu. 
Ayni zamanda Lem'inin çocukluk 
arkadaşı idi. Ayni mahallede otu· 

1 uyor1ardı. Lem' i nihayet meseleyi 
mahrem ve hususi olarak ona anlat
mağa karar verebildi. Belki kendisi
ne bir yol gösterebilecekti. 

Ertesi günii R bey Hayrinin işini 
deruhte edeceğini Lcmiye telefonla 
bildirdi. Lemi aldığı bir randevu 
i.izerine Hayrinin evine gitti. Sultan
ahmette büyük bir konağın bir bö
lüğünde oturuyordu. Hayri görü · 
nüşte alelade bir adamdı. Fakat çok 
dürüst ve mert bir adam olduğu ilk 
bakrşta anlaşılıyordu. 

K<'lnsını buldurmak için adeta 
büyiik bir servet teklif eden bu kibar 
ve zengin ınü~teriyi nezaketle karı· 
şık bir sükunetle kabul etti. Uzun sc 
nelerdenberi bulunduğu taharri 
memurluğunda böyle bir hadise ile 
asla karşılaşmamıştı. Şimdiye kadar 
hrrsızlorla, yankesicilerle, canilerle 
uğraşmıştı. Şimdi ona zarif giizel ka. 
dım arayıp bulması teklif ediliyordu. 
Bu o kadar aykm, bam ba~ka bir şey 
diki! 

Fakat Hayri bu hayret ve şaş km. 
lığını kat.iyen be11i etmedi. Lem'inin 
teklifini gayet tabii olarak karşıladı. 
Lem'iye gelince bu miilekait me· 
munın kendisini sade fokat modern' 
bir yazıhaneye aldığını görmekle 
çok hnyrct etmİ§tİ. 

(Devamı var) 

E~!r00~~~~~!~h \Vekillerimizin Bagdaf 
m~htebımıze verecek ve Tahran seyahatı· 
Emir dün akşam hareket etti 

Misafirimiz bulunan Mcwcrayı Erdün 
Emiri Ab:lullah dün öğle yemeğini Bey 
lerbeyi sa.rayında yedikten sonra saat 
16 da motörlc Tophane rıhtımına çık
mış ve Daçya vapurile Hayfaya hareket 
etmiştir. Altes Abdullah rıhtımda İstan
bul vali muavinı Hüdai, Emniyet direk· 
törü Salih Kılıç, Harp Akademisi Ku
mandanı General Fuat, Merkez kuman
danı General ihsan. mihmandarları ve 
birçok generaller, mülki ve askeıi ıical 
taı afmdan uğurlanmışlardrı. 

Rıhtımda hazır bulunan müzjka, Er· 
dün ve İstiklal mar§larını çalmış, askeri 
kıtalar ihtiram resmini ifa etmişlerdir. 

Vapurun hareket:nden beş dakika ev 
ve! Har"ciye vekili Dr. Aras, :vapura ac. 

• C> 

!erek Altes Abdullaha arzı hürmet et· 
miştir • 

Vap:.ır, saat 18 de hareket etmiştir. 
Erdün Emiri Abdullah §Chrimizdc hu 

lundukla:ı mü;ldctçe birçok mühim ,si· 
parişlercle bulunmuş. ve mühim miktar· 
ela mücevherat Sôtın almıştır. Bu meyan 
da l 3.000 liralık pırlant.l bir yüzük tc 
vaıClr. 

Emir Abdullah Başvekil İsmet İnönü· 
ne pir kısrak ve bir tay hediye etmi~
tir. Kendisi Başvekilimize müracaatla, 
çok iyj bir süvari olan ikinci oğlunun 
Siivari Binicilik mektebim!zde tahsil 
görmesine müsaade rica etmiş, Başvekil 
de bunu memnuniyetle kabul etmiştir. 

Başvekil İsmet İnönü Emir Abdulla· 
ha son sistem ve kıymettar bir sinema 
makinesi hediye etmiştir. Bu makine ile 
Emirin memleketimiz seyahatlerine ait 
birçok resimler çekilmiştir. 

Teşekkür 
Kızımız Gülnihalin acrklı öltimiinden 

mütevellit kederlerimize gerek bizzat 
ve gerekse rnektup ve telgrafla iştirak 
eden dostlarımıza ve bilhassa aziz öğ • 

retmenlerine ayrr ayrı teşekküre tees. j 
sürümüz mani olduğundan teşekkürle 

rimizin iblağma gazetenizin tavassutu 

nu rica ederiz . 
Babası: ev zat Tirvaki. An::ııu Sara 

Tiryaki, 

Bulunmuş evrak 
Vilayet bahçesindeki pulcu ma. 

lUl gazi Avni Bulut dün matbaamıza 
gelerek mi.işterllerinden bir şahsın 
dükkanında unutmuş olduğu bir zar 
fı bize teslim etmiştir. 

Zarfın içinde Bursa ikinci hukuk 
mahkemesinin l 9·3-937 tarihinde 
ölen Hacı Mehmet efendinin va
risleri hakkındaki karar sureti ile 
Bursa ikinci noterliğinden Feridun 
Emire ve Firuzan namlarına verilmiş 
bir vekaletname ve Fatih noterliğin
den Nevrestenin Yusuf Ziya Biber-

iÇERiDE: 
* Ba.sm l3lrliği kanun l~yihaııı Meclisin 

gelecek devresine bırakılmıştır. 
• nugiln Ankara lıalkevincle güzel sanat• 

lar l:ılrllği, Miistaltiller ve O grupu ııanatk~r 
lan bir sergi aracaklardır. 

* Üniversite kampının Yedek ıubay oku• 
!unda kurulmasına l>arar verilmi~tlr. İlk dev 
re ıs haziranda başlayacaktır. 

~ lllikf.ımet ihracat eşya.mızın nakli için 
beş şilep satın a\Rcaktır. 

* Flloryada ltiks kabineler ve soyunma yer 
terinin ~·apılmaları bilmiştir. 

:;. Eminönü - P.:mirgln araeınd11. otobıi:ı 

scferl<.>rinin ;yapılmıuıına dünden iUharı~n ba' 
lanmı§tcr. 

• Hazine Yeni postane ıırkaınndald ıoo.ooo 
lira krymellnde tııılunan Alyanakyan Jııı.nma, 
firarı madam Menzıır Alyanakye.na llil nlrlu 
~u i~ln, n~zlyel etmiştir. 

• 1ııtanbuldaki bl tiln memba sularını hıt!le 
rliye ıı;atın almağa karnr vernıi§Ur. 

:;. Prfa valisi mcrJiez kumandanlığınrlan 
mütel.ııit mirall\y .ı\tı! Çanakl,ale vali! ğlne 
tayin e<lll<liğinden ı:ehriınir.c gelnıişllr. 

:f. lş dairesinin iş ltanıın11 tatbikatına alt 
kadr~su ı leınmuwıı. faaliyete ı:;eçecPlttJr. 

* Anlrnrada bulunan mimar Jana"n bıı llll 

hr.h ~chrımıze gelmişt.ır . 
:;. Bu;;Unkll ilıtlyar11 kifayet etmıpm hı!!!' 

ıliye binası j'erlne yt'ni hlr h!nRnın yııpı'mıun 
ılüşhntllmclüedlr. 

"' ~n zamanlarda Jstanh11loJa bint'k arı;ı.bn ı 
lan c:rı~a,clığrndan bunlar için durak yerleri 
tesbit edilmektedir. 

Hariciye ve iktisat Vekilleri 
lraka gidecekler 

Hariciye \'ekiUmlz oradan franu ~eçecek' 
l'arıs ve Cen~ncde temaslarda bu. 

h!Ildu.!dan sonra. Viyana, Pc~t.c \·c 
Bükre~e uğrap.n ve orada siyasi lc
nıuslar yapan Haridye Vekflimiz Tev
fık Rü~tü Arru; dün öğleden sonıa Ro. 
manya kumpanyasmrn Uaçya vapuri. 
ic Köstenccdcn §Chrjm~ gelmi tır. 

H:ıriciyc Vck lımız nhtıı 1da r.y 
ticumhur ba yaveri Nasid, JJabılı~ r
VekiJi ~iükrü J1~ya, Harkiye sır · 
mustc§arı M ncmcncioğlu, 'a1!, c nnı. 
yel ınüdüı ü, · Avufturya, Macaı ı:ıtan 
ve Ilomanya konsolcslarHc Hata.) dan 
~?·'en heyet tarafından kartJılannurtlr. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, \'apur. 
<lan ~ıktıht~ s nrn <loğrıı Uolına1::ah· 
<ÇP sarayına giderek Cunılıurrcis; Ata. 
tlirke arzr taz~mat clmi-:; ,.e Awupa. 
Claki temaslarına dair lzalıat vermi~. 
tır. 

Hariciye Vekilimiz i!d gün ı;chrL 
n:İ7.de kaldıktan soııra An karaya gi. , 
deccktir. 
Hağdad ve Tahran SC)'ahali 
Hariciye Vekili Dr. 'l'evfik Hüştü 

Arasın, Bağ·dada gitmek Uzcrc hafta 
sonunda şehrimizden hareket edeceği 
anl2şılıyor. İktısat Vekili Celal Bayar 
d;.ı Tevfik Rüştü Arasla •m·liktr Bağ--

d3da giderek Ir,akla araıııı1..da yapıla. 
cak yeni ticaret miizakercleriıü biZ7.a.t 
idare-cd~cc:dir. Celal Bayara bu scya. 
halinde Sümerbank umum müdjiri.i 
Nı.mıllah Sümer ve Maden Tetkik A-

Sümer Bank 
Heyeti umumlyesi 

Meclisi idare raporunu 
lasvip elti 

Sümcrbank heyeti unnımiycsi dün, 
Ank::ı.rada bütce pncİİm,:>ni ikinci rcısı 
Mükerrem Sınalm reisliği altında 

toplanarak bankanın 936 yılı faaliyet 
d('vresinc ait idare meclisi raporunu, 
bilanço, kar ve z:ırar hesabını tasvip 
etmiştir. 

Nurullah Esat geldi 
Sümerbank umum! müdürü N'urul. 

!ah Esad bugün şehrimize gelmiş
tir. Bursa ve Gemlilt fab:-ikalaı ı l;uru
luşunu tetkikten sonl'a pazar günü 
Ankaraya dönecektir. 

ciye feragnamesi mevcuttur. 
Sahiplerinin matbaamız tahrir ı 

heyetine müracaatle evraklarım al
maları ... 

:t. Belediye ı~imııc:;lzlcr yurdu l<adrostınun 
tevsii için letkil<at yapmaltladır. 

:ıf. r.ornanyadan tamir için gelen bir Ru· 

men torpidosu ile denizallı gemıııi Halice 
glrmi~lrrdlr. 

:t. lJ uncu yrrlima'Jar scrı;isi lrnimtcııt tr

~cldtlll etmiştir. 

~· ~chrlm!zc gelen IIotnodalı ııcyyahlar 

dilıı di)nnıtiışlcrdlr. 

* fütdıkoy şıı şirketi hükumetçe Hlın a-

ÇAnf)AMBA 
H ZlRA.N Jll37 

Hicri: 13:'.>6 - ncbiiilcH'el: 29 

2.::s 12,13 JG,13 19,H 21,3::1 2,10 

OF.ÇJ:N ~ENE BU O UN SJ: OLDTJ T 
lta.lya:nn rıu~~lst::uıı llh:ıl\ &urdile yaptı• 

t:;ı r.mri..-al\11 l<"ı-an:a ilr: 1n;iltcrc lmbul ctmı. 
yorlar. 

llariciye Y ckilimiz gelitjindc 
ır clcilimizlc beraber 

rnma Enstitüsü müdürü Reşid Osman 
GcJicer de refakat Pdeccki ır. 

Baidatta esasları hazırlanac,ak y~ 

ni iktısadi anlaşmaya her iki taraf 
drı büyük bir ehemmiyet vermektedir. 
Bu mu~aveblerle iki dost ve komşu 
memleket iktrsa.di sahadaki ya)nnlaş. 
mayı tarsin edecektir. 

Celal Bayarla rcfakati.1deki zcyat 
müzakereleri müteakip Bağdattan 
r;ehrirnize döne~klcrdir. Hariciye Ve. 
kihmiz Irak Hariciye Nazırile birlikte 
Tahrana gidecektir. 

'Ha midiye 
Koı f11ya hareket elti 

Atina 9 (Hususi) - Türk mektep 
gemisi Hamidiye, dün akşam Korfu· 
ya hareket ederken merasimle uğur. 
lanmıştır. 

Dün öğle üzeri Yunan mc.ktw gc.m.i. 
si Aris de Türk ;ı ..... ~-~"--' f.' ;;:''' 
kabul resmi yapılmıştır. 

Feci bir clrrayet 
Bir talebe arkadaşının 

Başını baltayla kesti 
İzmir köylerinden birinde bir mek· 

tep talebesi feci bir cinayet işlemi~tir. 
Acıpayam kazasının Yürcyli köyün

den Hüseyin oğlu Ramazan namında 

genç bir mektepli,"Yatağan köyü1*Jen 
mektep arkadaşı Avniyi evine dJvet et· 
miş ve gece, bir münakaşa neticesinde 
zavallı ço-;uğun baı;;rnı balta ile kesmis
tir. Sablhlcyin, ka~ma~ üzere kası:b~
d3n uzaklaşırken mctele meydJna çık
mış ve yakalanmıştır. 

lınması dolayısile bu ayın 12 sinde bUtiln 
memurlarının işlerine nihayet vereccğlnl bil 
dirmirtır. ~!atümdur ki ayın :ı~ inde iş kanu 
nu mcriyet mevkiine girmektedir. Mrmurlar 
hemen alAke.dar maknm'ara mUracaat etmlf 
lerdlr. 

* Blr ihtllb yaparak kaybolan tzmlr hu. 
sus! muhasebe tahsildarlarından Etem ÇeUo 
yakalanmı~tır. 

~Trakya umumi müfctti§i mızım Diril< 
burada Trakyanm ilüisadi kalkınması içın 

temaslar yıı.pmakUı.dır. 

~ Katil ,.e yağma madd'!lerindcn 1rlanıa 

nıahlcüm erlil<>n Ankaranm Pala kaZLl.Blndıtn 
Hüseyin eltin sabah Ankara Samanpazannda 
idam cdilml§llr. 

DIŞARIOA: 
~ Beynelmilel mc:oınl bUrosu l~ı;l lı;ln asga 

rt yn!Jın 15 olmasını lstemcklcdır. 
" Almnn hariciye nazırı dlln 13clı;radCla 

kral NELibl tara.!mdan kabul edilmi~tlr. 
:S· Amcrlkııda petrol ve otomobil eanayii 

src\'I bu sabah bitmi~tır. 

• Romanya kralı ı.;arolUn memleketine 
avdeti seneidevriyesi dUn Bilkre:şle Polonyll 
cumhurr<.>isi, kral, Polonya hariciye naı:ırınm 
huzurunda te,ı,it cdi:ml~tir • 

,IFranıanın ııomanya için yaptrğı 24 \'ıom 
tıarrlnuan tayyareainden Uc;U Romanyay11 ~t 

mlştir. 
:f. Londra bors~uıında altın !lyattarı yilkı;el 

rn"(;e başlamıttxr. 
"' lranlıı. - Efganlstan araııında bir d"st 

lıılc pel.tı yapılma:ıt tı;in müzakere cereyan 
etmektedir. 



...., 9 HAZiRAN -1937 ~~~--~~~H;.;A~Bi!IER~-_.Akfa-=~m~'"'!'.._~~ 
~~~~~~~==~§~~= · Tonto 

HAkim ve 
mahkOm 

da, elni kolunu ..Ul)'a ulJya evine gi 
der, kilitaiz, kilreklls oturur. 

Oaıataaarayh bir ımıf arkadqmı / 
"'rdı. Adliye mealeğine intisap etmif. 
tıi. Beni evine davet etti. Bir de bak· 
lllQ ki, sofrada, hep avukaUar, hL 
klı.ııer ... 

Bir ihtiyar hlklm: 
- Öyledir 1 

• dedi. 
Bir avukat. illve etti: 

amcanın 
Otomoblll -Yazan: Niyaz4 A~m~t ---- -----

1888 sene evı1PI bugün - ~~ ,...... -._.~ .. 

ilk Abbasi Halif es~ 
Seffah öldü 

· Lif, t&biatlyle eVYeli HilleyiD Ca
laide intikal etU. Bu Uatad, "davavekil. 
'-ine HlzuDı yoktur!,. dediği için, a. 
~ bir hayli abldl, tutuldu . .Son· 
'\ llU!ıB1tğbı buınıaiyetleri, icap ettir. 
dlfl fedaklrlıklar üzerinde duruldu. 

_ Hocaların IJDlfı dönf.n talebe ta. 
rafmdn tecavilıe ~dJİUll gueteler 
yazıp dururlar, fakat hll:lmler, ma-

1 aıaflar/aı ı Halifenin mezaı ını gizli lullular 
ve taı lh gömilldüğü geı i kaydetmez 

İlte o zaman aklıma bir sual sor. 
!bak pldi. Öyle bir ıual ki, epey za. 
llıandır dimafımı kurcalar, durur ... 

Bordum: 

sundur! 
Ev sahibi arkadaeDD: 
_ Maznun aandalyeeinıleld adam, 

kendini sorguya ~keni, koaıti'e bir 
ıahıs ol&rak rörnıUyor. Onu m\lcer. 
reel bir adalet tellkki edi1QI'. Sonra, 
hlkimler de ancak kanunll.l'Iİl maddele 

- Pek merak ederim: mahkiim e. 
dilen kimseler. hakime nuıl olur da 
~ bağlamul&r?.. Halbuki, zincian 
4'>lduran nice adamlar araımıda, ken
tlıerı aleyhine oehadet edenleri mah. 
Pesten çıkar {,ıkmaz öldUnneye niyet 

. . . danla--'" emirlerini tatbik 
nnı ve vıc ~-- .. 

etmekle şöhret almışlardır. Bwıun ıçın 
bir garez, dUomanbk ~~Yor· ~U
nasebetsiz bir zamanda yapıur yaga. 
rak ekin bozulunca, köylü kendine za 
rar veren havaya naili kııma.zsa, 
mahkllın da kendi mukadderat~ al~y: 
hine hüküm verene karşı aynı hısıı etınişler varcbr. Bunların eklerisi a. 

llorınaldir. Olur olmaz şeyden işkille
llir, horoslanırlar. Dolayıaiyle kendi. 
lerUıe fenalık ettiğini tevehlltlıp ettik· 
lertni bile vurmağa kalkarlar... Hal 

böyleyken nasıl oluyor da hl.kimlere 
Ui§miyorlar? ... "Bu adam bizi şu ka· 
dar sene yatırdı!" demiyorlar. Unut
llıa.rnaıı ki, adli bata diye de bir şey 
"ardır... Adalet cihazının bir nisbet 
dahilinde yanlışlık yaptığı da mtlael-

leındir. Demek ki, ne suretle hüküm ve 
lirae venıin, hakim mahkumu kızdır. 
lnıyor. Bu, ne hikmettir? 

Mazhar Osman ki, cemiyetin bir 
lcıısım gayritabii uzuvlariyle uğraşır, 
daima takayyüd altındad1r, birkac; ke· 
l't de taarruza uğramretır. Diğer deli 
doktorları ayni suretle hUcuma maruz 
kalmıtlar, tehlikeler atlntmıılardır: 
diğer cihetten, bir afn'ceza reisi iş ba
ımdayken de, t ekaüt olduktan sonra 
t ---r-·-

ŞıRayetıe 

Neden 
Rumca 

yalnız 
plak? 

T akaimcle Güzel Yuva apartma· 
llmda (Kaya Han) imzuiyle aldıiı· 
llUz bir mektupta töyle bir fikiyette 
bulunuluyor: 

•• Ayupqada denize bakan bir 
bahçe var. Tam bir aydır buraya 
muntazaman devam ediyorum. Bu· 
taye .. ,. r-nan sjttem ve ne kadar 
otıı ı dinlediğim, yalnız rumca 
ve baıka dilden pliklardır. Y •bancı· 
dan çok halis Türklerin ıittikleri 
bu bahçede acaba neden Türkçe 
pliklar çalınmaz. Bunu pek merak 
ediyorum . ., 

Okuyucumuz dileğinde haklı
dır. Bununla beraber, Ayatpafll gibi 
f stanbulun en iyi semtlerinden birin 
de bahçe itleten bir adamm gayesi 
rnüıterilerini memnun etmek oldu
ğundan f Üphe edilemez. Bu itibarla 
belki bu zat müıterilerinin nımca ve 
Yabancı dillerdeki pliklardan daha 
:ziyade hoşlandıklarını sanmaktadır. 
Umarız ki okuyucumuzun bu dile
ğini ititince programına alaturka 
plaklar da ilave eclecektir. 

HABER 
AKSAM ~OSTASI 

IOARE: EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıt• kuhaıa ı lataalaul 214 

Telgraf adre•t . ıatanouı HABER 
Vazı ışıerı telofonu . 2H7t 
idare ve uan ,.4 

• HS7o 

ABONE ŞARTLARI 
Tıı•lııı• Et11•llı 

Seneııtı ••OO Kr 2700 Kr. 
• ayhk 730 .. ••50 .. 
~ aylık 400 .. 800 .. 
• ayıık •SO .. >00 .. 

ScıAıhı w Neırı9ol Miitliri: 

Hasan Aa•lm Us 
8011/tlılı ,,., (YAKIT) ••tbaa11 

duyuyor ... • • • 
Adliyecilerin en ihtiyarı ilk defa 

olarak eöze kanıtı. Beyu .uıaımı ıı
vazlıyarak ıuılattı: 

_Ben kıriı eene bu me,ıekte c;al11-
tım. On beş yıldır da mütekaıdim 
Kendim hiçbir adavete uğramadım. 
Y ln b. eeferinde bir arkadaşımın a ız ar w •• ğ 
§i)yle bir vakayla karşıla.ştıgını 0 • 

rendim: 
"Viliyetlerimizden birirıde cinayet 

mahkemesi relıiymi'9 Azılı ve acar 
bir katil hakkında idam hUkmü ver· 
miş. Bir iki gün sonra, akp.lll ii7.eri, 
ağır ağır, vakur vakur evine gider. 
ken ve hiçbir fena teY alllmdan geçir
mezken, yanıbaşında bir bıçkınk aeıi 
duymuş. 

"Bir de ne rönıUn? 
"Mahut azılı katil. 

··Kaalar~--· 
"- Sen burada ne arıyorsun, of-

lum? 
"-Kaçtım. 

''-? 
"- Hem de ıi&l öldürmek için kaç. 

tım ... Fakat ... 
"Boğazını bir hıçkırık daha dliğüm-

lemiı. 

.. _Yolunuzu bekledim, yanmıza ka
dar geldim... vuramadım... Elimden 
gelmedi ... 

"Bir ılllh göttermiı: 
"- ftte... BUDU da tedarik etmı,. 

tim ... Yanmıza yaklqınca, düşündüm 
ki, kabahat sizde değil, bendedir ... 
Heybetinizden UrktUm... Halbuki çe
liınılz çalmuıtz.llD1Z! Heybetli de de
ğilsiniz. .. Llkln. kUnıUdeki haliniz gö. 
zümün önüne geldi ... ÜrktUm işte .•. 
DUtünceml yerine getirmek şöyle 

dW'BUD, bıçknını~a bqladım... Plt
man olduın ... Hapııhaney~ döneceğim. 

"Ve dönınUı ... Temyiz, idamı ta.i
dik et~eftıiş. Cin1Lyet mahkemesi ret. 
si ıırar etmış. Bu sefer tasdik etmif. 
Ukin padlp.h, ebedi kUreğe mahküm 
etmiş. Sonra umumi af olmuı. Ve 

sonra ... 
"Asıl sonrası milhim ... 
"'Bahaettijım katil, o mütekait ha

kimin evinde up.ktır ... Hem de ne .sa· 
dık upk, görseniz. .. Eeki ahretliği Ue 
evlenınif.·· tki aile bir ev içinde yap. 

-----
Kız 11 

sacayak 
çeıık voreoın 
maceralar• yıp duruyorlar ... ., 
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113 sene evvel buqün 
-. ,,..-. - ._. .-. '*' - --

inanmayan meşhur Mikroba 
doktor Peter öldü 

Yüzlerce, binlerce tra~lı arap et· 
rafa saldırıyor: 

- Biatimiz yoktur .. 
Diye bağırıyorlardı. 
Bunlar, halife Seffah'a biat et· 

mit araplardı. Şimdi bu biati. tanı· 
mıyorlardı. Bunun için de traf ola· 
rak isyanlarının derecelerini arttır· 

mıı bulunuyorlardı. 
Seffah, Emevilerden duyduğu 

nefreti bir türlü izhardan geri dur 
muyordu. Maamafih Seffah isyanı 
kolayca baatırmağa muvaffak oldu. 

ilk Abbasi halifesi olan Seffah, 
hilaf et makamına geçtikten sonra 
Emevileri acımadan öldürtmeğe bat
ladı. Dağlar• mağaralar bile 8:ranı
yor, kadın erkek merhamet edilme· 
den öldürülüyordu. 

En nihayet.it Yezide kaldı. Ail: 
si ve emliki ile emniyette kalacagı 
vaadi üzerine teslim olan Yezid bir 
gün evinin aanldığmı gördü. Seffa· 
hın adamları evde rasthdıklan bü-
tün inaanlan gördükleri yerde öldür
mek suretiyle bu iti de bitirdiler. 
Y eziclin öldürülmesinden sonra As· 
ya ve Mısır kıtalarınm yegane haki
mi .o1aA .5effah milldın ,. ÜD~Ü yıb 
9 haziran günü 1883 sene evvel bu 
gün, hayata gözlerini kapadı. 

ilk Abbasi halifesinin ölümü bir 
müddet gizli tutuldu. Ölümü ilan 
edildiği vakit gömüldüğü yeri sakla
dılar. Tarih Seffahm nerede gö
müldüğünü kaydetmez. Taraftarla 
rı, Emevilere yapıldığı tekilde me
zarından çıkarılarak cesedinin tah· 
kirlere hedef olacağını düşünerek 
mezarını gizli tubnuılardı. On birin 
ci Abbasi halifesi zamanında namına 
bir türbe yapılmasaydı Seffahm yal· 
nız bir adı kalacaktı. 

Mikroba lnanmı
yan doKtor 

1824 yılı 9 haziran günü 113 se· 
ne evvel bugün methur Fransız dok· 
toru Peter altmıı dokuz yqmda öl-
dü. Peter, Fransanın calinosu diye 
mqhur olan T rcnonun muavini 
idi. Hayat gazeteci olarak a· 
hlan Peter, bu meslekte muvaffak 
olamayınca doktorhıia merak etmiı. 
yeni başladıit tahsilini bitirerek dok. 
torasmı almııtı. 

Peter bilfiil doktorluk yapmağa 
bqladıktan ıonra yeni yeni ketifle· 
re muvaffak oldu. Zekiamm inki 
tafı ona az zamanda iyi bir mevki 
kazandırdıktan bqka dahiliye mu
allimliiine yükseldi. Edebiyata da 
heveaJi bulunan doktor tıbbın edebi. 

yatını hakkiyle yaptı. Bu sayede 
derslerinde eriıilmez bir derecede 
olduğunu da ispat etti. Hastalıkları 
birçok tetbihlerle anlatır, talebeye ha 
kikaten anlattığı hutalığa tutulmuş 
bir insan hissini verirdi. 

Bu değerli doktorun bir kusuru 
vardı: Mikroba inanmazdı. 

- Mikrop diye bir teY yoktur. 
Bu bir nazariyedir. Filiyatta katiyen 
yeri olamaz .. diyordu. 

Muarızları: 
- Bu fikirde yanılıyorsunuz. 

Her hastalık mikroplardan gelir ... 
diyor, mevcut malumatı ileri ıü· 
rüyorlardı. Fakat bütün bunlar 
Peteri ikna etmiyordu. Sonra bu 
doktor hayatının nihayetine kadar 
miüroba inanmadan öldü. 

r'ann: 
Piyer Lotinin ölümünün onuncu 

yılıdır. Y annki yaznnızda Piyer Loti 
nin hayatı, eserleri ve ölümü hakkın 
daki tetkiki okuyunuz. 

Kadınlar ıcın: 

Şık bir 
model 

Bu rnnıim için aiyileeelr 1011 moda 
bir tayyör modeli 
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Almanya Balkan- Haile Selasi, lngiliz 
talebe birliğine 

larda ne ? aza oldu 
arıyor e Londra, 9 (A.A.) - Haile Selisie. 

Kembriç Üniversitesi birliği fahri aza· 
(Ba.ş tarafı 1 incide) Noyrat konu§tuğu kimselerden ancak lığına tayin edilmiştir. 

Fulı;aristanın takip ettiği siyasanın icabında kendisinden isteyebilecekleri HABER - Romanyanın eski Hari. 
ne dereceye kadar Bulgar menfaatleri. derecede bir yardım araır..asını bilir. ciye Nazın Titülesko bu birliğin da • 
ne uygun olduğunu görüştüklerini,, bil Bizce Almanya Hariciye Nazırının vetine iştirak etmemi; ve bilhassa Hai. 
clirmektedir. Anlaşılıyor ki komşu son seyahatindeki biricik siyasi Ye ik. Ici Selasienin bulunduğu mecliste bu • 
muz Bulgaristan, Yugoslavya payital hsadi mühim taraf Belgradm ziyareti- lunmaktan herhangi bir suitefsire uğra.. 
tını ziya.retten sonra Sofyaya gelece! dir. mak korkusiyle çekindiğini söylemi~ • 
c!an Almanya Hariciye Nazı~ile neler 936 senesinde Balkanlarda seyahat ti. 
konuşabileceğini ve neler söyleyebile. €-ftiği sırada Almanya fktısat Nazırı --------
('Cğini tcsbit etmiş bulunmaktadır. Dr. Şaht Balkanlardaki iktısadi mü. Fransa, hava yarışını 

Almanya Hariciye Nazırının Sofya- badc!eleri çoğaltmaya ve bilhassa Yu. Şam yolunda 
da pek hararetli bir surette karşılan::ı. goslavya ile Almanya arasında bir an- l 
C3ğı da söylenmektedir. Bu .münasebetle er tip ediyor 

lr.şma yapmağa uğraşmıştı. Almanya 
gazeteler "son Uç yıl içinde Bulgar pa. Yugoslavyadan maden, iptidai madde •. :.aris, .. 9 (A.A.). - Resmen bildiril _ 
yitahtmın general Göring, Fırank Ye Ye hububat ic.-tem kted" B k aıgıne gore, hava ışleri nazırı, ilga edil-
Şaht gibi yeni Almanyanın bUyük dev- "' e ır. una mu a. · 1 N k p 
Jet adamları tarafından zivaret edil. bil silah, mamul eşva Ye makine tek. n_11§ ~ ~n levy~r .. - aria yarışı ye -

J lif etmektedir. Almanya Hariciye rıne aım o ma uzere Marsılya - Şam 
nıiş bulunduğunu,, hatırlatmakta ve T - le Bourget arasında bir hava yarışı 
Hariciye Nazırının beklenilen ziyan•. ~nzın1na refakat eden iktısat müte- tertip etmeğe karar vermiştir. 
tinde, bütün bunların fevkinde bir ma- nassıs arının Yugoslavyayı bu bakım. --::::---------....:.... ____ _ 

na bulmaktadır. dan tetkike memur olduklarını san. Benzin fiatı nı 
Bulgar payitahtında Alman Harici. nıak mümkilndilr. 

ye Nazırının ziyareti umumi harp mü. Yugoslavyada ne dlişilnülüyor ? artı rd ıla r 
tarekesindenberi cereyan eden siyasi Bclgraddan gelen haberler ise, böyle 
hadiselerin en mühimi olarak telakki mühi~ ziyaretlerde mutat beylik ne~ri
edilmekte Ye bu münasebetle "Alman yat bır tarafa bırakılacak olursa, şu su 
devlet adamlarının ve Almanyndaki retle hülasa edilebilir: 
büyük iktıs.:ıdi müesseselerin 5arki Av 1 - Yugoslavya Tuna devletleri ile 
rupaya. karşı gösterdikleri alakanın iş birliği yapmak suretile iktisadi inki
günden güne artmakta olduğu., söy- şafa taraftardrr. 
lenmektedir. Z - Bu iş birliğinin Avrupanın bu 

(Baş tarafı 1 incide) 
Benzin ve petrolün indirilmesiyle 

gümrük resminden senede beş milyon 
liradan fazla bir varidat kaybedilmiş o. 
lacaktır. 

Almaıı Harbiye Nazm /ta7ya Kıraliy1e Brışt•cldli ar,Mmcta 

Bitler, Musolininiu 
,_-·- nttifak teklifini 

' 

\ reddediyor 
Roma müzakereleri sonunda 

Almanya Milli Müdafaa Nazırı Ma. mühim noktasında arsıulu;;al müna 
re~l Blombergin Romayı ziyareti es. sebatı iyileştirmeyi istihdaf etmesi 
nasında Almanya Hariciye Nazırının lazımdır. Gerek İtalya ve Almanya, ge

Belgrad, Sofya ve Peşteyi ziyaretin· rek Yugoslavya ve küçük antant ricali, 
aen çıkacak meseleleri hadiseler el. bunun dışında bir harekette bulunama

Hükumetin böyle bir fedakarlığa ha.. 
zırlandığı bir sırada, merkezleri İstan
bulda bulunan benzin şirketlerinin bir
leşerek benzin fiyatlarına zam yaptık. 
larınr öğreniyoruz. . 

Şirket mümesııilleri arasında gizlice 
yapılan bir toplantı ve görüşme netice. 
sinde benzin fiyatlarının beş litrelik şi
şe başında b:ş kuru~ arttırılmasına ka • 
rar verilmiş ve bu kararın hemen tat • 
bikine geçilmiştir. 

Alman Harbiye Nazırı sadece ''Roma- BerliO 
mihverinin sağlamlığından,, bahsederek 

bete göstereceklerdir. Bununla berabr malıdırlar. 
Almanyanın bu syahatten güttüğü 3 - Alman hariciye nazırının seyaha 
tnaksadı Alman gazeteleri ynrı açık ti Yugoslavyanın Berlin - Roma mih
yarı kapalı olarak ortaya atmıf} bulun- verine doğru itilmesi manasına alına-
rnktadır. maz. 

Almanlar ne diyorlar ? 
Berlin bu seyahatle Almanyanm Bakalım Alman hariciye nazmnı:ı 

Balkanlara ve Tuna devletlerine karşı ziyaretini Sofya gazeteleri nasıl ak5etti
duyduğu yüksek alakayı, Avrupanın recekler ve bundan Bulgaristan nasıl bir 

Dört gündenberi bütün ~oförler ve 
benzinle işliyen motörlü nakil vasıtası 
kullananlar bir hafta evvel şişesini 120 

ye aldıkları benzini §İmdi 125 kuruşa 
almaktadırlar. 

bu mıntakalarında güttüğü menfaat- mana çıkarmak istiyecek? 
leri göze vurmak istediğini saklama. Resmi tebliğ 

maktadır. Fransız gazeteleri ise bu Belgrad, 9 (A.A.) _ Da.§vekil ve h:ı-
r.ıünasebetlc general Göringin son 1. riciye nazırı Stoyadinovlç ile Almanya 
talya. seyahati esnasında Yugoslavya- h:ıriciye nazın Von Nöyrat, dün saat 

YI d:ı." kaçamak olarak ziyaret ettiği. 17 ,30 da matbuat mümessillerini kabul 
Dİ,, hatırlatıyorlar. etmi~ler ve kendilerine aşağıdaki teb-

Almanya Hriciye Nzırmın dolaşma. liği tevdi eylemişlerdir: 
ğa çıktığı üç devletten ikisi yani Ma. 
ca.ristan ve Bulgaristan siliıhlanmak 

iı;temektedirler. Düne kadar bu dev. 
Ic:tlerin silahlanmasını KüçUk itilaf 
istemiyordu. Bükre§te yapılan son te. 
mııslar neticesinde Romanya Hariciye 
N-ızırı Antonesko, ''Macaristanm si
ı:. llanmasına. Romanya tarafından mü 
saade edilebileceğini, fakat bu silah. 
!anmanın daima bUtün tefcrruatile Ro. 
manyaya bildirmesi l:izım geldiğini,, 

söylemişti. Acaba Alman Hariciye Na
zıı ı Belgrattan da böyle bir cevap ala. 
bi' H mi? 

li'ransızlar ne diyorlar ? 
Fı ansız gazeteleri Yugoslavyanm 

bu mzccleye bir cevap vermesini tc. 
min için Almanyanm Yugoslovyaya 
gsyet seni§ iktısadi menfaatler gös-

tcrm., 'de olduğunu yazıyorlar ve Kurup 
h:lır;!,:ısı tarn.fından Yugoslavyadn 
gayet büyük bir Hadde tezgahı kurul. 
muş olduğunu hatırlatıyorlar. 

Le Temps gazetesinin Berlin muha. 
biri gazetesine §unları yazmaktadır: 

"ltalya ile Yugoslavya arasındaki 
t.nlac:mayı Almanya temin etmi§tir. 
Almanya ile İtalyanın :Ralkanlardaki 
t".I ~nfaatlcri birbirine zıt değildir. Aca
b f .. :manya, Yugoslavya ile Bulgaris. 
ı n ve Macaristanı hangi ~rtlarla. ve 
ı.asıl bir şekil bularak Bolşevik düı;. 

m~m cepheye sokabilecektir? Bu üç 
dcvl~Lin Berlin - Roma mihverine mUş 
krckcn tabi olmalarına imkan buluna 
t> 1'cek midir? Yugoslavya hükumeti 
je Macar hükumeti gibi muhtelif vesi. 
ler:e Sovyet Rusya.ya hasım mevkiln. 
de bulunduğunu göstermiştir. Sofya 
i&e Rusyaya karşı daima ihtiyatlı ho.
ı <'ket etmiş ve açık bir düşmanlık gös. 
tcrmemistir. Bununla beraber bu Uç 
dE:.vletin Almanyanın peşine takılarak 
Rusyaya dü§manlık yapmağa çnh§a. 
c.aklarını tahmin müşküldür. 

Alman hariciye nazırı Baron Von 
Nöyrat, 7 ila 9 haziranda Yugoslavya 
hiikumetini ziyaret etmiştir. 

Bu münasebetle Alman hariciye na
:::n ile Stoyadhoviç arasında yapılmı~ 

olun gört:şm • ler, bı.ı iki devlet adamına 
Almanya ile Yugoslavyayı müştereken 

ata.kadar eden bütün meseleleri etrafile 
tetkike tevessül etmek için müsait bir 
fırsat bahşetmiştir. iki devlet arasında 
yapılm11 olan ve mütekabil samimi bir 
itimat ile meşbu bulunan bu noktai na
zar mübadelesi, siyasi vaziyet ile iki 
memleketin muslihane teşriki mesaisi
nin faydası hakkındaki noktai nazar 
birliJini göstermiştir. 

Gör1işmeler, her iki taraf m mü· 
tekabil münasebetlerin inkişafını te
min tarikiyle umumi sulh davasına 
hizmet etmek hususundaki arzu ve 
iradelerini takviye etmiştir. Alman 
hariciye nazırının Yugoslavy~ payi
tahtını ziyareti, ayni gayeye r.1atuf 
olan iki memleket siyasetinin miitc
kabil kanaatini takviye etmiştir ve 
Av. ı.ıpa sulhu için büyük bir yar
dımı olacaktır. 

Ingilizler ne diyorlar ? 
İngiliz gazeteleri Alman hariciye na

zırının ziyaretini dikkatle takip etmek
tedirler. Bu meyanda "Deyli Telgraf,, 
gazetesi siy:ısi muhabiri şu satırları 

yazmaktadır: 

"Almanya hariciye nazırı Von Nöy
rat, Macaristanr, Yugoslavyayı ve Bur
garistaru ziyaret ettiği halde, Avuıtur
ya'da durmayacaktır. Almanya Harici
nazm yeni itilfiflar akdine çalrnma!:ta
dır. Fakat Çekoslovakya hükumeti, 
Merkezi Avrupa küçük devlctlcrile Bal 
kan devletlerinin iktisadi bir birlik ak
detmeleri lehindedir ve bu sayede Al
manya ile 1talyaya karşı iktisdi istik
lallerini muhafaza epecckleri fikrinde 
bulunmaktadır. Zira bu yilzden uğrayacakları 7.a

rar, böyle bfr düşmanlıktan İtalya ile 
Almanyanın göreceği zarardan fazla 

~a~k~ ı 
Sonra eunu da unutmamalıdır ki 

~ok tecrübeli bir diplomat olan fon 

Şöylendiğine göre . ki hakikate 
muhalif göründüğü cihetle bu teyi
de muhtaçtır . Kral Karol Romnn· 
yada nazi sistemi üzerine mü~sea 
bir rejim kurmağa uğraşıyor. Buna 

Şirketlerin bu anlaşmayı yamkatan 

maksatları kanunun tatbiki zamanında 
ellerinde güm~:.iğü verilmiı olarak bu. 
Junacak oıan fazla malın nru'9::9 <ı::ıtrl -

masındnn yapacakları zararı önlemek 
maksadiyle yapıldığı söylenmektedir. 

Halbuki hükmet, kanun hazırlarken 
bu nokt~yı nazarı itibara almış ve ~ir • 
ketlerin elde mevcut gümrüğü verilmi~ 
m:ılları üzerinden zarar görememeleri 
için çıkacak kanunun tatbikini geçik • 
tirmiştir. Buna rağmen şirketlerin böy. 
le bir tröste lüzum görmeleri ihtikar -
dan başka bir §ey sayılamaz. 

Bu sabah bilvasıta veya bilavasıta 
benzin satışı yapan dört büyük benzin 
ve petrol kumpanyasiyle görü§tük. Dört 
şirketten aldığımız cevapları yazıyo • 

ruz: 

Sutu Romana - Ben sevkiyat ıubesi 
müdürüyüm. Satış şubesi müdürü Ya • 
}ovaya gitti. Akşama gelince arayınız. 

Sokoni Vakum - Benzin fiyatlarına 
zam yapılmış değildir. Antaıma da yok 
tur. Zam yapanlar varsa ikinci, üçüncü 
ellerdir. 

Neft Sendikat - Neft Sendikat ayrı 
bir te~ekküldür. Hiç bir tröste dahil de. 

ğiliz. Beş kiloluk şişelerin fiyatı 
bir ay, beş ay evvel oLduğu gibi şimdi 
de 125 kuruşur. 

Şell - Benzin fiyatlarına zam yapıl
mıştır. Sebebi de şimdiye kadar benzini 
zararına satıyorduk. Bu zam yapılalı 
dört gün olmuştur. 

HABER - Benzin §İrketlerinden Ü. 

çünün saklamasına rağmen, birinin iti
raf ettiği gibi benzin fiyatlarına durup 

dururken zam yapılmı~br. Hükümetin 
benzin fiyatını ucuzlatmak yolundaki 
gayretleri sırasında mUstehliklerin a -

leyhine yapılan bu anlaşmayı yUksek 
ma!<amların §iddetle nazarı dikkatlerini 

çekiyoruz. 

Şir!cetler arasındaki bu anla~ma der
hal bozulmalr, icap ederse ekmek gibi 
lüzumlu bir madde haline gelen benzi. 
ne <le derhal narh konmalıdır. , Türk 
sanayicisi, Türk ziraatçisi, dört kum • 
panyanın elinde oyuncak olamaz. 

Romanyanm kom§uları olan devlet· 
lerin ananeleri ve siyaseti muarızdır. 

Çekoslovakya ile Sovyet Rusya ara
sında mevcut karşılıklı yardım paktın
dan ve Romanyanın Fransaya karşı bes

iediği minnettıu-lıktan <la diğer güçlük
ler doğmaktadır.,. 

Romadao ayrıldı 

A:manya, doğrudan doğruyCJ 
lngiltere ile anlaşmak istiyor 
İngiltereyi ziyaretten sonra İtalyaya ''Roma ile Berlin hükumetleri teşriııİ 

gitmiş, Musolini İle uzun müazkereler evvel 1936 Berlin protokollarındaki hiJ' 
yapmış ve sureti hususiyetle tanzim e- kumetlerin fevkinde yeni taahhütler' 
dilen askeri geçit resimlerinde bulun- girişmcğe hiç de muhtaç değillerdir . ., 

muş olan Alman harbiye nazın Fe:d BLOMBERGİN İZAHATI TAHMtrf· 
mareşal Von Blomberg, dün ''Akora,, LERE UYUYOR, 
yatile Napoliden ayrılmı~tır. 

Halk Alman mare;alınr alkıJilamıJ ve 
; "~· u.ırb~e eaerken, o ı..ı , ""'""" W• 
düaük çalmışlar, şehir baştan başa dona 
tılmıştır. 

?.iOSOLİNİNİN. HİTLERİN NAZI. 
RIYLA KONUŞMASINDAN 

MAKSADI NEYDi? 

Bu sabahki posta ile gelen Sunday 
Ekspres yazıyor: 

Musolini, tngi!tereye teveccüh ede
cek siyasetini, bir italyan - Alman it
tifakile takviye etmek istiyor. Fakat 
Hitler, ellerini bağlamak niyetinde de
ğildir. O, Almanyanın harici siyasetini 
tayinde serbest katmak istiyor. 

Hitlerin müşavirleri, İngiltere ile Al
manyanın münasebetini ilerletmeğe çok 
taraftardırlar, Çünkü, tngilterenin gen· 
ni~ sila~lanma planının ne olduğunu 
takdir etmi~lerdir. 

Aıtnanya, - ki son !dört sene içinde 
dişinden tırnağından arttırıp silahlan
m:ıya sarfetmişti - İngiltereyi daha 
çok silahlanmağa sevkedecek herhangi 
bir teFik hareketinde bulunmak iste

miyor. 
Nazi müfritlerinden daha pratik olan 

"Alman hariciye nezareti., ltalya ile 
askeri bir ittifak akdetmektense, inı:il
tcre ile dost olmağı tercih ctmektdir. 

Hitler, ecnebi memlcketlede pazar

lık esnasında Alman - italyan dostlu
ğunu elinde bir kuvvet ve tehdit haya
leti gibi tutmak istemekte ve İtalyayı 
Baltık denizinden Akdenize kadar uzan 

ması tahayyül edilen bir faşist bloku
nun parçası gibi telakki etmekteyse de 
onunla askeri ittifak akıJetmenin, kendi 
İngiliz: dostluğunu tehlikeye düşürece
ğini kaydediyor. 

Bu itibarla, Alman harbiye nazırı 
marcsal Von Blumbergin Romayı ziya
retinden tedafüi veya askeri hiçbir itti· 

fak çıkmıyacağı bedihidir. 
"Berlin - Roma mihveri eı:kisindcn 

d3ha sağlam surette mevcddiyetini mu
hafaza etmektedir.,, nevinden eski teyit 
teri tekrar etmekten ba§ka bir şey yapı 

lacak değildir. 

1TALYAN GAZETELERİ VAZIYE
T! TEYiT EDİYORLAR 

Roma 8 (A.A.) - Almanya ile 1talyn 
arasında bir askeri ittifa!c yapıldığını 

kat'i olarak tekzip e<l:n Giornale <l'ita
lia diyor ki: 

Napoli, 8 (A.A.) - Dlin ak~am Mu 
anl:tıiM;n ....... - 1 • ... - F'1iı.o,I 
!lal Von Blomberg, St:fani ajansınıll 
muharririne aşağıdaki beyanatta bulun· 

muştur: 

''- Seyahatimin s<'bcbini, bazı gizli 
siyasi maksatlarla atfetmek yanlış bir 
hareket olur. Musolini ile Hitler, den• 
ya sulhünü muhafaza etmek istiyorlar· 

Biz asker olduğumuz: için memleketle• 
rinin büyüklüğü ve hürriyeti için can· 
tarını feda ctmcğe hazır iyi askerlerİ•l 

iyi silahlara malik olmal_arı liizı!!lgcldi· 
ğini biliyoruz. Roma - Berlin mihveri· 
nin takviyesi, dünya sulhünü te:nin et• 
mck için mükemmel b:r çaredir. 

Eğer, ziyaretim bu mihverin takviye• 
sine bir vesile teşkil dilecek olursa, 1· 
talyada geçirdiğim güzel günlerin haU· 
rasile duyacağım sevinç, bir kat dahil 

artacaktır . ., 

Kalbur haline 
gelen Madr;t 

,.e 'Doyçland,, ı bombardıman eden 
tayyarelerle pilotlarının Sovyet ol· 
duklarına dair ,Şayiaları tikzip etmiş· 
tir. 
Isprnyollara doğrudan doğruy:ı 

mukabele eclilmiyecek 
?~oma, 9 ( A.A.) - iyi malumat 

alr.1akta olan bir menhadan öğrenil· 
diğine göre İtalya, dlin öğleden son· 
ra Ciano ile Sir Sric Drummond a· 
rasınd<ı yapılan görüşmelerden son· 
ra, muhtemel bir İs!)anyol taarruzu· 
nn karşı tenkil te:!birleri alınmadan 
evvel devletler arasında müşavere• 
lcr yapılmasını kc.bul etmiştir. M~a· 
mafih, Roma kabinesi, ktıti bir karar 
vermeden evvel, Bcrlin kabinesi ile 
noktni n~zur teati::inde bulunncnk· 
tır. 

Ö~üm 
Elektril: ı;ıirl:eti memurlarındıın ~:ı· 

ban Bes:n'nin bıbası, ve Bahriye btn· 
ba~ılrfından mütekait Arif Be:enin kı:t 
deşi posta memurluğundan mütekait 
Bay Ali Besen'in öldüğünü tcetııürl:: 
haber 2ldık. Yarın ccnı:zc~i evind::n le:! 
dırılar;ık öglc nomaı:ı Sai~~,ahmct ca· 
ıniinde kılınacak ve aile mcziirlığına 

defnedilecektir. 



-- 9 HAZiRAN- 1031 

18 Haziranda 

HATAY 
Yeni idaresine 

kavuşuyor 
Hatay bayram hazırllklarını 

tamamlıyor 
Suriye fevkalide komiseri Kont dö 

Martelin pazartesi günü ıehrimize mu
vualatına intizar edilmektedir. Kont 
Martel ayni gün Ankaraya gidecek ve 
Ankarada iki üç gün kalarak Halayda 
ilan eı:iilecek yeni idare hakkında Hari
~iye vekilimiz Tevfik Rüştü Arasla ve 
hükümetimiz erkanile görüşecektir. Bu 
nu müteakip Şama, sonra Hataya gide
cek olan Suriye fevkalade komiseri, a
yın 18 inde bir emirle halka yeni idare 
§eklini ilan edecektir. 

Bayram hazırhklan 
Antakya 8 (Hususi) - Hatayın bay 

ram bazırlıklaruu yapan tertip komitesi 
azami faaliyetile çalıımaktadır. 

Şenlik programı ikmal edilmek üzere
dir. Lise önündeki spor sahasında muh 
te§cm bir geçit resmi yapılacaktır. Tri
bünler, zafer takları, semboller hazırlı· 
nıyor. 

Kahpece yaralanan Tilrk 
köylüleri 

Geçen cuma gtinü çıkarılan hidisele
rin ertesi gUnü sükiınetin avt:iet ettiği 

zannedildiği sırada herşeyden bihaber 
kasabaya inen on beı Türk köylilıü A
rapların hücumuna uğrıyarak yaralan
nuıtır. Bunun üzerine tekrar heyecan 

basgöstermiı. kahveler kapatılmııtrr. 
Asker devriyesinden maada ahaliyi tes
kim için Türklerle diğer unsurlardan 
mürekkep bir grup ıehri gezip halka 
nuihat ederek sükunet tavsiyesinde 
bulunmuştur. Fakat bu araıda Affan ma
hallesine &iden heyetin karıısına eli ta

t.ncalı azılılar çıkmıı. "herkes .. iıini 
bilir, yakla~mayın .. diye bağırmıılardır. 

n Ü1.crine he •et, kendilerini zabıta 
ya bırakıp dönmiıştur. 

'ttihadı mukaddes llAn etmişler 
Diğer taraftan Suriye gaT.eteleri, hal

kı kundakçılığa teşvik etmekte devam 
ediyorlar. ittihadı mukaddes ilin cıden 

AbdÜrrahman Şehbender, bir nutkunda, 
"bünyesinde yapılan ameliyatın ıstıra

bını çeken Suriye, mademki daha hayat 
tadır, muka=lcles haklarından arzusile 

vazgeçemiyecektir. Hakki çilneyen mu 
ıhedeler paçavradır,, demittlr• 

takenderun mubafıır:ı Elbırui ise ge· 
çen gün nümayifçilere hitap ederek "ba 
tımızın üsütnde dalgalanan dört renkli 
bayrak siır: onun altında ölmeğe hazır 
oldukç: ne Milletler cemiyeti, ne ide 
batkaaı tarafından i~dirilebil.ir •. yetmiı 
milyon Arap sizinledır., demıttır. 

Kanlı çarpışmalar 
Antakya 8 (hususi) - Dün Antakya 

da yeniden kanlı çarpıımalar olmuıtur. 
Antakyanın Canacık mahallesinde, 

Vatanilerin tahrikçi unsurları tamamen 
silahlı olarak Türk evlerine karıı bir
denbire saldırmıtlar ve atılan kurıunlar 

d .. Türk yaralanmııtır. Bu küstah 
an uç . . 

1 
k 

.. •r'ın• müdafaa vazıyetı a ma taarruz uz.. .. 
b . tı"nde kalan Türkler mukabele mec urıye .. 
. 15 mütecavızı yaralamıılardır. etmış ve . 

Halepten Jandarma kuvvetlen Antak 

yaya gelmiılerdir. 
t fklillerine kavuıan Hataylılar bu 
~ 1 r ünleri kutlarken bu zaferi ka-

sevınç ı g t t .. .. 
d Atatürke ve smet nonune zan ıran . 

tazim ve teıekkür telgrafları çekmııler-

dir. k'l' . H 
B .. ük önder ve Baıve ı ımız atay-uy . 

lrlara ıu telgraflarla cevap vermıtler-

dir: 
Bay Abdülgani Türkmen 
Mümessiller baıkanı 

Antakya 

Hatay varlıfrnın tanınması münase
betiyle kalbi sevinç ve yüksek hisleri
nize tercüman olan telgrafını:ıı mem
nuniyetle aldım. Teıekkür eder ve size 
ıde refah ve ikbal dilerim. 

K.ATATURK 

...)l.Umeuill~.Pnu!lık 
Abdillııni Türkmen 

Antakya 
Hatay memleketinin refah ve saade

t '. nc hizmet edecek olan Cemiyeti Ak
vam kararından dolayı sizi tebrik ede
rek yiiPU .n~tinize teıekkür ede-

rim. 
Ba,vekil 

İSMET tNöNtl 

Jean Harıow öldü 
·2& yaşındaki bu gozel artıstnn 

ölOmO Amertkada büyQk bir 
heyecan uyandırdı 

mini çevirirken ha,talanrnııtL Doktor· 
lar safra kesesinde iltihap teıhis ederek 
yıldızı derhal hastaneye kaldırmışlardı. 

Nevyorktan gden haberler, birkaç : 
gUndenberi hasta olan meşhur film yıl
dm Jean Harlovun öldüğünü bildirmek
tedir. Kısa bir zamanda parlıyan yıldı· 
zın ani surette sönmesi Holivudda ve 
bütün Amerikada büyük bi~ heyecan u
yandırmıJtır. Henüz 26 yaşında bulu
nan J ean Harlov, 1932 de film çevirme
ğe başlamıı ve daha ilk filmlerinde bü
yük bir kabiliyet göatererek, derhal 
birinci sınıf yıldızlar sırasını geçmiıti. 

Platin saç ve tombulluk modasını A
merikaya yayan Jean Harlov aon ıene
lerde, en çok beğenilen yıldızlardan biri 

olmuştu. 

Holivuddaki sinema yıldızlan arısın
da en güzellerinden biri idi. Jean Har
lov birkaç gün evvel "Kalb u,ağı,, fil. 

Yangın 
as1<üdarda bir 

ev vandı 
Kazhçeşmede de bir fabrikada 

alevler görUldtl 
Oıküdarda Ahmet Çelebi mahal 

lesinde T ahririye ıokağında 16 nu
maralı evden dün ak,am üzeri yan· 
gın çıkmıf, bu ev tamamen yanın~t
tır. Bundan batka gümrük müteakıt
lerinden Mehmet, Fatma, ha tice, 
Makbule ve Hakkının da evlerinin 
Nçakları kısmen yanmııtır. 

Yangın, 16 numaralı evin orta 
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Fenerbahçe - Güneş muhteliti 
sert ve f avullu bir oyundan sonra Çok 

Rapidi 
Fenerbahçenin yıldönümünde Sarı 

lacivertlilerle yaptığı ilk karıılaşmayı • 
1-4 gibi açık bir farkla kazanan Viya.. 
nanın Rapid takımı ikinci müsabakası. 
nı Talrsim stadında üç bin kadar ıeyirci 
önünde Güneı - Fenerbahçe muhtcliti 
ile yaptı. 

Misafirler bu defa yakaları yeşil be
yaz gömleklerle aahaya çıktılar. Fe -
nerbahçe forması ile oynana muhtelit 
takım : Cihat - Faruk, Reşat - Meh • 
mt Re;at, Angelidis, İbrahim - M~li~, 
Naci, Salahaddin, Rebii, Fikret tertıbın 
de. Hikem Galatasaraylı Nihat. 

•Usabaka rüzgar altına dü§en muhte • 
lit takımın hücumiyle başladı. Fakat 
Viyanahlar derhal topu kaparak muka • 
bil hücuma geçtiler. Top sür'atli bir 
gekilde kaleden kaleye kayarken Sa • 
lahaddin uzaktan sol bir vuruıla gü • 
nün ilk tütünü Viyana kalesine çekti. 

Üstten avuta çıkan bu ıütü Fikretle 
Nacinin vuruıları takip etti. 

Fakat topu kapan Viyana oyuncu • 
ları da isabetli paslarla zaman zaman 
muhtefü kalcı.ine tehlikeli ziyaretler 
yapıyorlardı. 

Sağlı sollu tiddetli hücumlarla bir 
türlU netice alamıyan muhtelif takımın 
on beıinci dakikadan aonra oyuna üze • 
rindeki hakimiyeti Viyanalılara iintikal 
etti. 

Angelidiıin sebebiyeti verdiği bir ıer. 
best vuruıtan Binder hiç ümit edilme • 
dik bir tüt çıkanp ilk golü 45 metreden 
muhtelit ağlarına takınca Viyanalıların 
hakimiyeti daha bariz bir ıekil aldı. 

Otuz beıinci dakikada tekrar muh • 
te1ıit takıma geçen hakimiyet oyunu 
zevkli bir tekle soktu. Fakat hakem 
Nihadın mütereddit hareketleri seyirci 
leri ve oyuncuları iaabilegtirmeğe baş • 
ladı. 

Soldan ıiddetli bir hücum •yapan 
Fikret kale önünde bekliyen Melihe 
bulunmaz bir fırsat hazırladıysa da Me. 
lih ah, sesleri arasında topa ıska ıeçti. 
Herkes bu bulunmaz fırsatın heder ol • 
dutuna yanarken Naci yetiıerek köıe • 
leme bir tütle oyunu berabere vaziyete 
sokmuı oldu ve birinci devre 1 - ı ni. 
hayetlendi. 

İkinci kısma: Muhtelit takım hatalı 
bir gol yiyen Cihadın yerine kaleye 
Hüsa!Mddini alarak oyuna baıladı Rüz. 
gir altına düıen Rapid ilk anlarda bek. 
lenmiyen bir gayretle oyunu muhtelit 
nısıf saha11na indirdi. Muhtelit takım 
müddaaaı müıkül vaziyetlere girmeğe 
batladı. 

Mehmet Repdin ıuurlu oyunu ve 
Farukla Repdınıayreti misafirlere gol 
fırsatı vermiyor. Fakat rib:garın yar • 
dımına rağmen hakim vaziyete geçe-mi. 
:roruz. 

Dokuzuncu dakikada Binderin aol L 

çığı hazrrladıtr gol fırsatını Hüsamed 
din yere yatarak müıkülatla bertaraf f 
etti. 

Fakat Rapid, Binderin ıağ açıktan 

kale önüne düıen topu kafa ile H:isa -
meddinin lüzumsuz bir vaziyetten isti. 
fa 'e ederek ikinci defa a&lara takma • 

3 - 2 mağlftp etli 
1 

Rapid - Muhtelit müaaba kaamdan bir enstantane 

si; le tekrar galip vaziyete geçmiş oldu. 
Mağlüp mevkie düıen muhtelit ta • 

kım oyunculan büyük bir enerji ile hü. 
t.uma geçtiler. Ve maçın ıekli birdenbire 

değiıti. 
İki taraf ta sert ve fıvullU bir oyun 

oynamalı batladı. Hlkemin otorite • 
sizliii yüzünden oyuncular biribirine 
tekme, tokat savururken seyircilerin fer 
yattan da y.:ikıelmeğe batladı ve ma -
çm ne lezHti, ne de heyecanı kaldı. 

Devrenin ortalarına doğru arkadan 
kaptığı topu Fikret, Viyana müdafileri
nin arasmdan geçerek kaleye kadar in. 
dirdi ve Melihin ayaklarına çarptırarak 
ağlara taktı. Bu beraberlik sayısından 

sonra m&ğlubiyet korkuıiyle Viyana -
liların daha ziyade müdafaaya ehemmi· 
yet verir bir tarz tercih ettikleri görül • 
dil. 

Devrenin ortalanna doğru Rapidin 
ıol müdafii topu sürerken Naciden müt. 
hiş bir tekme yiyerek sakatlandı. Saha
yı terketti, hakem de Naciyi oyundan 
çıkardı. 

Viyanalıları kapalı bir müdafaa ıiste
mi ile 43 üncü dakikaya kadar bera • 
berli&i muhafaza ettiler. 44 ı'jncü da • 
kikıdı top Viyana kalesi önünde dola -
ıırken hakemin düdüğü duyuldu: Pen
altı • 

Viyanahlar bir hayli itiraz ettilene 
de ceza tatbik edildi. 

Atletizm 
müsabakaları 

Bu hafta taksimde 
yapıhyor 

İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafın -
dan hazırlanan ve bütün klüplerin at • 

letlerine açık olan atletizm müaabakı • 
lan 13 haziran pazar ıünıJ Taksim 

ıtadında yapılacaktır. Bu müubakalır 

aynı cUn karplapcak olan Galatasaray, 

Dotınıpor takımları m&çından evvel 
yapılacaktır. 

Müsabakalar 100, 400, 800, 1000 ko

tular, yüksek cirid, disk ve bayrak ya • 
rıımdan ibaret olacaktır. 

Sclahaddinin Jiddetli bir §Ütü kale • 
cinin ayağına çarptı. Fakat bu 11kı tU. 
tü kaleci bloke edemediğinden top tek • 
rar.Salahaddine geldi o da ikinci bir 
vuruıla kaleye soktu. 

Bu sırada hikemin düdJğünü duy • 
duk. Nihat vaziyeti ofsayt addetmiJti. 
Yan hakemlerden Feridun Kılıç sa.ha • 
ya girerek hakeme ofsayt vaziyeti alma. 
dını anlatınca Nihat bu defa kırann • 
dan dönerek gol verdi. 

Uzun münakaplardan sonra mağhl
iyeti kabul eden Rapitliler satre yaptı • 
lar ve müsabaka 2 - 3 muhtelıitn ga.. 
!ebesiyle nihayet buldu. 

Dünü maç umumiyet itibariyle zevk 
ıiz cereyan etti. Bi.lıı.aaa hikemin ka • 
rar11zlığı oyunun tarzı cereyanı üze • 
rinde fena bir tesir raptı. 

Viyanahlar, pazar günü olduğu gibi 
yine tatmin edici bir oyun oynayama • 
dılar. 

Muhtelit takım da ilk devrede iyi !di. 
Müdafaada Mehmet Rept, Faruk, hrl. 
cum hattında da Fikret iyi oyadılar. 

Günün en muvaffak olan oyuncuları 
muhtelitten Angelidis, Rapitten Bin • 
der idi. O. KAVRAK 

12 inci olimpiyat 
Galiplerine de fidan 

veıilecek 
Bertin olempiyatlannda olduğu gibi 

l 940 oEmpiyat oyunlan galiplerine Tok 
yo hatırası olarak bir fidan hediye e • 
dilecektir. Bu fidan Ginoko adı verılen 
ve Japonya ile Çinde yetişen bir ağaç. 
tır. Bu afaç 40 metreye kadar uzayan 
yelpaze teklinde yaprak veren bir a.. 
fıçtır. 

Uypeşt 
Cezayirde 20 

gol attı 
Macaristanın Uypeıt klubü Vater • 

polo (Su topu) takımı Cezayir muhte. 
litiyle yaptığı bir müsabakada sıfıra 
karşı tam yirmi gol yaparak galip gel • 
miştir. KUçUk Kemal l~ln 

bir .ıUn 
12 Haz:ran cumartesi pnU merhum 

aan'atkir küçük Kemalin hatıralannı 
anmak için Fatih Gençler Birliği tarı -
frndan bir anma günü hazırlanmııtır. 

katında ıofada duran mangalda aıç- Alm M 
rıyan kıvılcım yüzünden çıkmıttJr· an - acar 
Bu evde kiracı olarak 7 5 yqında ib- A t 1 t 1 1 

General Nurettin 
Hldll 

rahim iıminde bir adam oturmakta· e z nı 
c1ır. tbrahim haıta olarak yatıyor- m Usa hak a I arı 
muf .... Yangın çıkınca feryada bat· Budapeşte: 7 - Alman ve Macar 
lamıf, komşular tarafından yanmak· atletleri arasında yapılan karşılaşmada 
tan kurtarılmıttır. Alman Zilhelm uichum 7 .34 metre ile 

Dün akpm ayni Natte Y ediku· uzun atlamayı kazanmış ve ytiz metreyi 
Askeri temyiz divanı azalanndan ve lede de bir yangın olmuıtur. Kazlı· 1O,7 saniyede koşan Macar Gyneuetden 

eıki 17 inci fırka kumandanı emekli çeımede Hikmet kardetler deri fab- sonra ı 0,9 saniyede koşıırak ikinci gcl-
general Nu~ddin a:ın vefat etmittir. rikasmın kurutma dairesinden bir· miştir. 
Merhum general Nureddin Çanakkale, denbire dumanlarla kantık alevler Miklis Szabo iki m:llik koşuyu 9,14,6 
Suriye, Kurtuluı cidallerinde ve bilhaa· yükıelmif, fabrikanın 11öndürme va· dakikada koşarak yeni bir Macar rekoru 
sa Ağn harekatında büyük yararlıklar sıtaaiyle yangın sirayet etttirilme- tcsıs etmişur. 
göstermiıti. den baıtmlmıttır. Yangın yere atı· Ranymacar Madaras 47,23 metre ile 

Cenazeai bugün Bostancıda İç E • lan bir cısraranın tahta aralıklarından d:sk atııını. 15,09 metre ile gülle atışını 
renk8y caddesindeki kötkilnden kıldı. •taiıya düımeai neticeainde Çıkmlf· lsteneı 1,55 dakikada 800 metrelik ko-

L---..IZlGllLL.&'Uıe makberesine ömillecektir. tır. Dünkü maçta 1>ir Rapid hücumu ıuyu kazanmııtır. 
~--~~~~~~~--~~~--L~~~~~~~~~~~_J 



f arihi macera ve aşk romanı - 91 -, Yazan: (Va· Nu) 

Bu rahibeler manastırına erkek ayağı 
basmaz. Fakat baş papas size her yerin 

açık olduğunu söylemiştir. Nereye 
isterseniz girebilirsiniz ! 

Geçen bmıJarm hülasası ı lan binaların orta kısmıng. doğru yü- ı da pek çok mucizeler gösteren Osman 
Osmanlı sarayında yüksek mevki rüdü qlacak ... 

sahibi,_olan ve düşmana casusluk e- Al~y uzaklaşınca, tenha olan bahçe. - Ta kendisi. .. 
den Sunbül ağanın maiyeti ile bcra- de biz de yürüdük. - Öyleyse buyrun ... Her yer size 
ber, esir dii§W .. ğümüz Giridde, Türk. ı açıktır. Hıristiyan alemi, kurtuluşunu 

Ansızın, karşımıza, ihtiyar bir pa-
'leri.n hiicumıı bekleniyor. Ben hıris. bu küçük çocuktan bekLyor... Ben, pas kadını çıktı: 
tiyan oldum. Kendim gibi din değUj. onun mucizelerini işittim. Onun pek 
tirEm Ayşenin mcn§ei şilpheli oğlıı - Aman yarabbi! • diye haykırdı. - bi.iyük bir şahsiyet olduğuna kanaat 
O.._.,. l 1 _ 1 k .:r· O Erkek. .. Burada, bizim bahçede... t' d" .,,, ...... na :aı.ı.uı eu,ıyorum... sm.an ge ır ım ... 
papas yet;_<Myor. Manastırı .beraber Avaz avaz bağırmak üzereydi ki, Rahibeye sordum: 

-y· dürttüm·. geziyorıız. _ Bu binalar nedir? 
. 4 4 :t- - Telaş etmeyiniz. Bütün papaslar _Soldaki henüz rahibe olmamışla-

Bu hücreden duyduğumuz öyle bir bizim buraya girmemize müsaade et- rın, ortadaki genç rahibelerin, sağda_ 
inilti idi ki, tüylerimiz diken diken ol- ti. Ben erkek değilim... Haremağası. ki de ihtiyar rahibelerin ikametg8.hı. 
du. yım... dır. 

Yaklaşıp kapıdan baktik. Bir ihti- - İçlerini gezebilir miyiz? 
Bu sözler üzerine, ihtiyar rahibe 

yar papas, yerde upuzun yatıyor. Genç - Başpapaz sizin için gizli bir yer 
bir papas üzerine iğilmiıi: yumuşadı: olmadığını söylemiştir. Nereye ister-

- Çak! Çak! ... Daha hızlı çak... - Anladım. Siz yeni dindaşlanmız- seniz oraya gidebilirsiniz ... 
Korkma, acımaz. sınız .. Safa geldiniz. Bu küçük çocuk (Devamı var) 

- Fakat, koskoca viçi. 
- Zarar yok: Çak ... 
Bir çekiç sesi. 
Bir inilti... 

- Ötekini de çak: .•• 

Gözlerimiz, hücrenin karanlığına a. 
lışınca vazıh olarak gördük: 
İhtiyar papasa yatak vazifesini gö

ren bir kocaman haç vardı. Herif, kol. 
larmı iki ya.na açmı~ı. Genç papas, o. 
nu, ıstavroz üzerinde çiviliyordu. 

- Ne büyük bir haz duyuyorum 
bundan bilsen ey delikanlı... !sa gibi 
çakılmak ve onun gibi asılı durmak ... 
Onun gibi ölmek .•. 

Genç adam. koca papasın ayakları
m da çaktı. Sonra haçr kaldırdı. Du
vara dikti: 

1htiyar: 
- Başıma bir de dikenli tac geçir! 

• dedi. 

Genç, bu emri de yerine getirdi. 
Artık, zavallının her yerınden kan. 

lar sıztyordu. 
- İşte burada böylece bir iki gUn 

kalmak istiyorum .•• Aç, susuz bekliye. 
ceğim. Kitaplarda okudum. Bu vazi
yette bulunan bir insanın, kendine iş. 
kence edenin çilesi dolunca gözüne İsa 
görünürmüş. O zaman cennete girile
ceği muhakkr.kmış ... 

Osman: 

- Sapıtık! ... - diye omuz silkti. _ 
Lala ... Ama da yere düştük, değil mi: 

- Demek, papa.s olmak istemene 
rağmen böyle şeylere inanmıyorsun 
.Osman ... 

Yüzüme müstehzi baktı: 

- Haydi.., Kadınlar tarafına geçe. 
lim. Bakalım orada neler oluyor ... 

Eve döndük. Bizim çilehanenin iki 
tarafa kapısı olduğunu söylemiştim. 
Buradan kadınlar cihetine geçtik. 

li'akat tam bahçeye ayak basmışıtk 
ki, küçük kilisenin çanları çalırunıya 
başladı. Kapılar açıldı. Bir kalabalık. 
tır göründü. 

Gayet güzel süslenmiş bir gelin, ka
pıdan dışarı çıktı. 

Yirmi beş, yirmi altı ya§lannda bir 
kızdı bu ... Beyazlar giymiş, çiçekler 
takmıştı. Fakat bütün bir cemaat için 
de bir tek beyaz giymiş kimse oydu. 
Arkasmdan gelenler hep rahibelerdi. 
Kilised~n düğün havası işitiliyordu a. 
~~ .~elı~le rahibelerden başka kimse 
~orunnıuy~r~u. Ortada damad yoktu. 
1: alnız, gelının yanında bir h .. .. 
t'T d aç yuru-
u ~yo: u. Haçın üzerinde, çarmıha 
gerılm~~ vazi~:ette !sa görülüyordu. 
Dama_ mcvkıınde oydu. Gelı"n b'" .. k . . , uyu 
bır hu13u ıle onun kolundan tutuyor-
d•ı. 

Sonradan öğrendim ki, bütün bu 
manastırın rahibeleri, böylece, Hazre
ti İsa ile evliymişler. Bu genç rahibe 
de, tecrübe müddetini doldurup mes. 
Ieğc girdiği için, işte böyle, gelin olu. 
yormuş. Bambaşka bir aleme giriyor- , 
muş. 

Düğiln alayını seyrettık. Üç öbek o~ 

Haber, okuyucuıan arumda bir 
!ıkra müsabakası açmıştır. Gönderi_ 
lecek !ıkralann kıaa ve hiç olmazsa 
az i§ittlmi~ olması Jlzmıdrr. 

Fıkralar, gönderenlerin imzalan 
yahut mUstear adlarile ne;ıredilecek 
ve her ay o ay içinde çıkacaklann 
en 1)1lerlnden beşine muhtelit ve kıy. 
metil hediyeler \ferllecektlr . 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

ikişer kadehle ı 
Bekri Musta.f a rakının yasak edil

diği devirde rahat rakı içebilmek için 
sandalcılığa başlar. Vaktin padişahı 

veziriyle tebdili kıyafet ederek !starı_ 
bulda gizli rakı içen kimseler bula
mayınca, bir de Üsküdar tarafına geç 
mek için Beşik taştan sandala biner_ 
lcr. Tesadüf sandalcı Bekri. Müşteri. 
leri alıp Üsküda.ra yollanır. Yolda kil. 
rekleri bırakıp testisinden bir kupa ra
kı doidurup içer. Padişah: 

- O içtiğin ne? diye sorunca: 
- İmam suyu, der. Ye bir kupa da 

onlara uzatarak ilave eder : 
- Enayi padişah, ağzın!n tadını bil 

seydi, bunu yasak eder miydi? 
Deniz ortasında ve sandalcı elinde 

bulunan padişah, mecburi rakıyı içer. 
Tabii vezir de ... Biraz sonra birer da. 
ha sunar ve padişah hakkında atıp 

tutmıya ba.5Jar. Bu küstahlığa daya
namıyan padişah vezirine: 

- Söyle şuna, haddini bilsin, diye 
emreder. Vezir: 

- :Bana bak sandalcı, aklını başı. 
na al... Bu şevketliı efendimiz, ben de 
veziriyim ... 

Deyince, Bekri: 

- Yuf enayiler, iki!Ser kadeh içince 
biri padişah, biri de vezir oldu, drr. 

Adnan 
ihtiyar şahitler 
İki kişi yekdiğeri aleyhinde 'dava aç

mış: Davacının biri 40 lokmanın ıçıne 
birer altın koyup kadrya verilmek tizere 
hademeye teslim etmiş, hademe üçünü 

kendisine ayırmış. Davac.ılar kadının hu 
zuruna çrktrklarında hakim sonnuş. Bi 
ri 40 şahit getirdiğini söyleyince ha
kim hademeye: 

- Dışarda 37 şahit gösterldin üçü 
nerede ? 

Hademe aşırdığı 3 lokmanın hesabı 
sorulduğunu anlayarak hemen cevap 
vermiş: 

- Şahitlerin üçü çok ihtlyar olduğu 
için yukarıya kadar çıkamamışlar, aşa
ğıda bekliyorlar. 

Aksaray : Sermin 

Erik Merik 
Adamın biri, eşeğine iki küfe erik 

yüklemiş, köylere satmağa gitmiş . 

Yolda, önüne haydutlar geçerek iç-

lerinden biri sorar: 

- Dayı yükünde ne var? 

- Erik, merik diye cevap verir • 
- Eriği anladık fakat, meriği nedir? 

Çabuk meriği göster bize yoksa seni 
burada paylarız. 

Adamcağız, ~aşkınlık arasında erikle~ 

re bakarken, gözüne çatal bir erik ilişir. 

(Çatal eriği göstererek) : 

- İşte meriği de budur, diyerek hay 
dutlardan yakayı sıyırır. 

Ankara H. S. 

Vahudinin duası 
Bir Müslüman, bir Katolik aralarında 

konuşurlarken Müslüman Katoliğe: 

- Bizde bayramda ne kadar kurban 

keserlerse sizden de o kadar baş kessin 

ler, deyince, buna Katolik : 

- Bizde de yortularda ne ka<lar yu -
murta boyarlarsa sizden de o kadar ge. 

bertsinler demiş .. 
Bu muhavereyi işiten Y ah udiye: 

- Sen ne dersin? diye sormuşlar. O 
da: 

- Ne diyeyim, Allhh ikinizin de du. 
asını kabul etsin cevabını vermiş. 

HİLMi 
Kıy nikahı 

Bir seyyah. köyün birine uğramış. A
halisi hoşuna gitmi_ş, burada yerleşme • 

ye karar vermiş. Birkaç gün sonra kö. 
yün imamı gelerek: 

- Bu köyde bekar durulmaz seni e-
verelim! deyince seyyah: 

- Alacağınız karı mı? 

-Kan .. 

- Ocak başına varı mı? 
- Varır. 

- Tarhana aşı vuru mu? . 
- Vurur. 

- Öyleyse ne duruyorsun! Kıy nika-
hı, demiş .. 

Ben 
NECDET 

geeeceğim 
Bir hasise, ahbabından biri der ki: 
- Benimle beraber yemek yemekten 

hoşlanır mısın? 

- Ne demek! Böyle bir şerefe nail 
olmak !:>enim için bahtiyarlıktır. 

- Öyle ise, bu ak§am sofraya b:r ta
bak ziyade koydur. Ben geleceğim. 

tbrahim KORA 
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E<Ter civar odalardan iniltiler fi~an du _ 
b 

yarsanız ehemmiyet vermeyiniz. Oda _ 
larm duvarları, bir hastane için kafi 
derecede kalın değildir. 

Cim merdivenlerden ~ıkarken ıçını 

çekiyordu. Geceyi bu korkunç yerde· gc· 
çirecekti. Merdivenin yarısına gelince, 
yukardan, iki adam. biri önde. biri ar -
kada, uzun bir sepet taşıyarak inmeğe 
başladılar. Cim, b:r kenara çekildi, yas. 
landı. Adamlar geçtiler. Cim mer<live • 
nin başına çıktı. Doktorun tarif ettiği 
odaya girdi, bavulunu bir köşeye ko
yunca, derin bir nefes aldı. Etrafına 
bakındı. Burası, gayet güzel bir oda 

idi. 
Fevkalade zevkle döşenmişti. Şö · 

minede tatlı bir ateş yanıyor, bir masa. 
nın üzerinde muhtelif içki şişeleri du • 
ruyordu. Bir başka m~sanın üzerinde 
sigaralar vardı. Odanın dip tarafında 
bir kapx görünüyordu. Cim baktı. Ne
fis · bir banyo salonu görd>:.i. 
Yarım saat sonra, Cim Bleyk, namı 

diğer Cim Burton yeni dostu doktor 
Grimşov ile ka~ı karşıya oturmu~lar, 
tatlı tatlı gorüşiiyorlardr. Doktor, viski 
kadehini kaldmrken : 

- Azizim Mister Burton, diyordu, 
eminim ki hastanem hakkında gayet kö. 
tü bir fikir edindiniz .. Eğer yarın sa 
bah Nevyorka dönmek isterseniz, size 
hakkınız var demekten başka bir şey 

de yemem. 
- Doktor, bu sözlerinizle hissiyatıma 

tercüman olmuş oluyorsunu. Yarın 
sabah Nevyorka dönmek niyetindeyim. 

- İkimiz için de yazık olacak. Böyle 
gece yarı!!l', frrtınah bir havada, tesadii· 
fen koridorun yaralılarla dolu olduğu 

bir zamanda geleceğinizi tasavvur et -

memiştim. 

- Her halde gördüğüm manzara şa. 

yanı dikkatti. 
- Fakat mademki şimdilik burada . 

sınız, size bir şey söylemek isterim. 
- Buyurunuz, dinliyorum. 
- Ben buraya yeni geld:m. Diplo -

mamı Thltimorda aldım ve iki sene ora
da çalıştım. Sonra Hay.~r.Jbc"!!< aidebjL 
mek im~anlarmı tcmirı c.ttirn. Buraya, 
Omahaya niçin tlöndüm, biliy:>r. musu. 
nuz? Size söyliyeyim, buralı bır genç 
kızla tanıştım. Onu seviy?rum. Fakat 
kız köK.irüm olan ve buraoa ya;ıyan 
an~esinin yanından ayrılmak istemiyor
du. Bunun için buraya yerleştim. Za
vallt kötürüm kadın, uzun bir can çc -
kismeden sonra öldü. Kızı da. bir sa -
b;n komisyoncus~ kaçırdı. Çok müte
essir oldum. Lakin mukavemet ettim. 
Bir saadet yuvası haline getirmek üze
re sattn almış olduğum bu evi, hastane 
şekline koydum. Kendimi işe verdim. 
Burada, yalnız güzellik ameliyatları ile 
meşgul oluyorum. Tetkikler yapıyo -
rum. Başka hasta kabul etmem .. Lakin 
ani, mesela dün akşam ki gibi kazalar· 
·filan olursa: mecburen meşgul olurum. 

Doktor sustu. Sonra: 
- Size, dedi, temin edebilirim ki a. 

meliyat salonlanm dünyada tasavvur 
e.dilecek her türlü terakkiyatı haizdir. 
0:.inün her saatinde ameliyat yapabi · 
lecek şek:lde tertibat vardır. Bütün 
hastabakrcılarım. Diplomalıdır, ·ıe on. 
lardan iyilerinin buJunamıyacağını iı:l • 
dia edebilirim. Bunun için yarın, hare
ket etmeden evvel, size hastahant'mi 
gezdirmek isterim .. Bir defa görünüz, 
S<>nra da, istediğiniz üniversiteye. şah -
siyetlcre telefon ediniz, sorunuz. Hak. 
kımda m~li'ı"lat toplayınız, kat'i hük -
münüzü o zaman · \•eriniz. Şimdi artık 
sizi yalnız bırakmalryun. Hem vakit 
geç, hem de hastalarımı bir daha ziya _ 
ret etmem tazım. Sabah k~hvaltısını ya . . . ., 
rın beraber yapmamızı ıster mısınız. 

- Hay, hay. Ümit ederim ki yarma 
kadar fena intibalarım silinmij olur. 

Doktor çıkınca, Cim perdeleri indir _ 
di. Kapİyı kiı:tledi. Anahtarı yastığının 
altına koydu. T~.dbirli olmak gerekti. J 

Zira, bavulun iginde öeş milyon dolar 

vardt. Hoş l.ıu servet emniyette denile • 
bilirdi. Z 'ra, bavulun yapıhşt o tarzda 
idi ki, kimse içinde para saklı olduğunu 
güremez.ıJi. Bavulu hokkabaz Voro biz. 
zat inşa etmişti . 

Çift satıhlı idi. Banknotlar araya is • 
tif edilmişti. 

Cimin yatağı yumuşaktı. Dışarda ya
ğan yağmur, camlara çarparak tatlı bir 
ses çıkarıyordu. Cim çocukluğunu ha -
tırla<lı, çok ta yorulmuştu. O gece tatlı 
bir uyku uyudu. 

MODAL PEŞiNDE 
Aradan iki ay geçmişti, Cim hala 

doktor Grim~ovun hastanesinde id:. Bu 
!ki a}'. ona pek uzun görünmü~tü Ş;m
di artık Cim Bleyk b:.isbütün bir başka 
adam olmak üzereydi. Kendini doktor 
Grimşovun beyaz ve uzun parmaklı el. 
lerinc tevdi etm"şti. Lakin, daha evvel 
garip bir pazarlığa girişmişti. Dünyanın 
en garip, en işitilmemi§ bir pazarlığma .. 

Cim hastaneye geld"ğinin ertesi gi.inü, 
memleketin en tanınmış profesörlerine 
müracaat ederek doktor Gr:mşov hak -
kın.da ma!Umat istemiş, hepsinden al • 
<lığı malümat müsbet ve doktor Grim • ' 
şovun lehinde çıkmıştı. Sonra Cimle 
doktor uzun uzun görüşmüşlerdi. Dok. 
tor: 

- Şurası muhakkak ki, demişti. sizin 
üzerinizde girişeceğim tecrübe, do:inya
da henüz yapılmış bir tecrübe değildir. 
Bedii cerrahi denilen il"m, bugüne ge -
lene kadar kimin olursa olsun, beden 
hüviyetini değiştirmeğe teşebbüs etm~. 
miştir. Bedii cerrahinin maksadı. profe. 
sör Vandell C. Fil"pin de dediği gibi 
muhtelif uzuvlar<iaki bi;:msizlikleri dü 
zeltir saadet ve muvaffakıyet üzerin e 
fena tesirler icra eden kusurları orta -
dan kaldırır. 

Doror bundan sonra, bedii cerrahi 
ilminde yaptığı tetkiklerden bahsctmi1-

ti. 
Doktor Grimsov bu vadide derin ma

lumata sahipti.~ Kırmızı derililerin iki 
bin sene evvelindeki döğme usuller:ıı • 
den tutunuz <la İtalyan cerrahla~ının 
on altıncı asırda tatbik ettikleri usullere 
kadar biliyordu. Doktor şunları ilave 
ctm:şti: 

- Eğer bana itim1dınız varsa, ~izi· 
~anınmıyacak bir hale getirebilirim Ne 
zaman isterseniz ameliyatlara başlıya • 
biliriz. Zira. kü!tük küçük bir sürü aım
liyat yapmamiz lazrıngelecek. 

- Evet. Anlıyorum, lakin derhal i~e 
başlamamıza imkan yok. Beni tamamen 
değişt:rebileeeğinizi söylediniz. Bu hu
susta mutabıkız. Lakin değiştirip kime 
benzetecekşiniz?. 

~ Bu noktayı siz tayin ediniz. 
- İşte bu sebepten ameliyah tehir 

vaziyetindeyiz .. 
-Bir mc.del mi arıyorsunuz? • 

- Evet. 
- Peki, ne c.~man bulacaksınız?. 
- Burasınt bilmiyorum. Yalnız, bu. 

fana kadar burada kalmama müsaade e. 
der misiniz?. 

Doktor Grimşov ayağa kalktı. Gözle· 
rinde hayret ve teessür vardı. Cimi o
muzlarından tutarak: 

- Kabil değil, Burton, dedi bu:ıa 

imkan yok. 
Doktor kapıya doğru yürüdü. Eli 

tokmakta, döndü : 
- Burton bana hil;kkati sÖylen:e<Ek • 

çe böylı: bir i e g'.rişem~m. 
Diyerek kapıyı kapadı . 
Cim yalnız k:ılınca diiE•:in<lü. Dokto • · 

run hakkı vardı. Lakin bu noktayı son -
ra halledecekti. Şimdi daha mi.ih"m bir 
nokta vardı. Bu nokta da şu idi Cim 
bedenen şeklini değ"ştirm~k gibi bir te
şebbüse gir:şm::!de her şeri hali: tmi~ 
olmuyordu. 

Onun evvela değiştreceği şekli bir 
başkasına bezetr.ıesi sonra da o başka
sının bütün hayatını, şahsiyetini, temes. 
._·ıı etmesi, maz'sine sahip olr.ıası Ja71m 
dı. 

(Devamı var) 
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beler. bu genç ve güı:el kadırıın, önünde 
boyu~ eğilmesi icap eden, §ayanı hay· 
ret bır kuvvet olduğunu tasdik etmekte 
ıccikmedilcr. 

Bcrtiy oraya girdiği zaman, artık 

manastırda büyük bir silkün hükümfer
ma oluyordu ve herşcy, bir manastırda 
olması icap eden şekilde tanzim edilmiş 
bulunuyordu. 

Şunu da il.ive etmek lazmıdrr ki, 
Mari dö Boviye manastrun maJddi ihti

yacını temin etmek için hiçbir şeyden 

çekinmezdi. Hatta hazan para temin et

mek için başvurduğu çareler, dini aka
itle o kadar büyük bir tezat teşkil edi
yordu ki, asil maksaldt ahlaki olmayıp 
da, manastırın refahını temin etmek ol
duğu pek .iıddia edilebilirdi. 

Mari Anj, Bertiyi manastırın bitmez 
tükenmez duvarları arasındaki küçük 
bahçelerin birisine doğru götürdü. Yük

sek çitlerle çevrilmiş olan bu bahçenin 
ortasında, adeta yeşillik ve çiçekler içi
ne gömülmü~ çok güzel küçük bir bina 

vardr. Kapmm ön tarafında, üzerine üç 
basamakla çıkılan bir merdiven vardı. 

Mari Anj kapıyı iyice açtı ve hiç bir 
§ey/den §Üphelenmiyen genç kıza yol ver 

di. 
Bertiy, içeriye girer girmez ihtiyar 

kadın kap1yı bütün kuvvetile kendisine 
doğru çekti ve anahtarı iki defa çevir
dikten sonra cebine koyarak, oradan 

uzakla§tT. 

Bertiy, kapınm üzerine kapandrğıııı 
duyunca bir tuzağa düşmüş olduğunu 
anlaldı. ümitsiz bir tavırla kapıya abl

dr. Fakat çok ge~ kalmıştı, anahtar. de
likte gıcırdam1ştı. Bir pencere gördü ve 
oraya doğru koşarak onu açtı. Bağırdı, 
imdada çağırdı. Fakat Bertiy anlayışlı ; 
bir kızdr. Bu dört !duvar arasında sesini ı 
nihavet rahibelerden baska hic kimseve 

duyurarnıyacağınr ve bu rahibelerin icap 
eden talimatı aldıklarını anladı ve ıus
tu. 

Meçhfıl adarn, iki kadını manastırın 
kapısrna kad.~r .~akip etmişti. Uzun müd 
det kapının onundc durarak, takip etli
ği g~nç ~mn tekrar dışarrya çıkacağım 
ümit ettı. ~kşaın oldu fakat genç kız 
görilnmcdı. Adam Parise dönmeğc ka· 
rar verdi. Uzaklaşırken şöyle mırıldanı
yordu: 

- Madetnki çıkmadı, demek ki bu 
manas~ı~da sığınacak bir yer arad1, Bu 
gayet ıyı ve narnuslu bir kızdır. tehlike
de olduğunu hissedince, hiç kimsenin 
ulaşamıyacağı bu yere sığındı. iyi yap· 

tr! .. (Derin bir nefes aldı.) Onu artrk 
görıniyeceğim! Ne çıkar!.. Esas olan 
şey, onun taclı kurdun takibinden kur· 
tulınasrdır .. t Fakat yiğit Jan çok bed

baht ve müteessir ola.cak 1- Eh ne yapa
lım. o da benim gibi yapar, vazgeçer. 

Uzun adımlarla yürüyordu. Karanlık 
yavaş yavaş etrafa çöküyordu. 

Büyük salibin önüne gelmişti. Salibin 
kolları onun yolunu kesmek istiyorınu~ 

gibi, önünde açıldı. 
Esrarengiz bir kuvvet onu durdurdu. 

Gözlerini kaldırarak bir müddet salibe 
balitı. Sonra yüzü ümitsiz bir ifade aldı, 
göğsünden bir hıçkırık fırladı n dizle
ri üzerine yere düştü. ~lbini parçala· 

mak istiyormuş gibi, göğsüne müthi~ 
derbe!er indirdi ve inledi: 

- Jan Fransuva ! Jan Fransuva ! Sa
na merhamet etmiş olan bir adamın fela 
ketin den niçin :r.evk duyuyorsun.?. Sa· 
na dostça elini uzatan, ölürİ~crı ı.aııd 
yardım eoden. seni besliyen, sana tath 
sözler söyliyen bir adamın felaketiıı
den. .. niçin zevk duyuyorsun Ravayak. 
Çünkü bu adamın sevildiğini biliyorsun. 
Halbuki sen hiç bir zaman sevilmivc· 
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~·------------~·----------------------kadındaydı: 

- Size izahat vcrmelden evvel, sizin 
o asilzadeni11 aradığı şahıs olduğunuz~ 
emniyet getirmeliyim. Binaenaleyh size 
'k' 1 1 ı sual sormalıyım .. Affedersiniz güzel 
bayamm fakat bana öyle tcnbih ettiler. 

- Sorun suallerinizi. 

- Siz, bundan bir hayli seııe evvel, .. 
Kont dö Vo ... Ah Allahm belası hafıza .. 

Vo ... Vobrün ..• buldum, Kont dö Vob
rünlc nişanlanmt§ ~lan bir bayanın krzı. 
mısınız? 

- Evet kızıyım 
- Sizde, şövalye do Pardayanla oğ-

lunu alakadar eden bazı kağıtlar yok 
lll:U? 

Yeniden sakıııınağa başlayan Bcrtiy 

sordu: 
- Nasıl kağıtlar. 
- Bilmem ki, lıunu bana söylc:medi-

Icr. Bana sadece: "Beni ve oğlumu ala· 

kadar eden kağıtlar ... dedi. Ben de bunu 
size tekrar ediyorum. 

- Filhakika, bende, mösyö dö Par
dayanla oğlunu alakadar eden kağıtl3r 
mevcuttur. 

- Şu halde aradığım şahıs sizsiniz. 
Binaenaleyh size izahc.t vereceğim. Da-

ha doğrusu bu asil adamın bana tenbih 

et:i.~i. şeyleri size tekrarlıyacağım. Söy· 
leuıgıne bakılırsa, bu asilzade, annenizin 
nişanlrsr olan Kontun bir dostuymuş. 

Bu kağıtlar hakkmda, sizi bizzat kendi 
si isticvap edecekmiş fakat bundan bir 

saat kadar evvel a~tan düşerek başın

dan fena halde yaralandı. 

Bertiy'ni01 kadmdan şüphe etmesinüc 
hiçbir sebep yoktu. Onun bütün söyle
dikleri, lnkikate tamamilc uygundu. 

Herhalde genç krzın elinde ona baş
kz talimat veren kağıtlar da vardı. Bun
ları yırtmıştı ve bunu kendisinden baş-

ka kimse bilmiyordu. Yalnız belki, bu 
kağ1tlann devredilmesi icap eden şahsı 
biliyordu. Bu bir Iaraziyeydi. 

Şimdi birdenbire bu faraziyenin do~
ru olduğunu haber alıyordu. Şövalye 

~imdiye kadar kendisini taıııtmanmsa 
o da, sırf kendisini ancak Bertiy diye 
tanıtmasmdandır. Nitekim aile ismi 
meydana çıkar çıkmaz. şövalyenin ken
disini aradığı işte şimdi meydandadır. 

Genç kız bunun için. ismini uzun 
mUddet sakladığına pişman olmağa 
başlıyordu. Fakat şimdi artık hcr~ey 
halledilmişti. 

Bir yabancıya karşı yapmağa karar 
verdiği ve mecbur olduğu şeyi, bu ya
bancının dük dö Marjensi olduğunu ög
renince, şüphesiz ki daha büyü!< bır 

ze~vk~e.y~apacak:~· Çü~kü dükün ona yap 
tıgı ıyılık ve gostcrdıği samimiyeti bir 
tiirlü unutamıyordu. 

Dük yalnız ona iyilikte bulunmamı~
tı. Genç kız, onun kralın sc .. ~.:Iigi genci 
yakalaması hususundaki emrine ne bü-

yük b:r vekar ve alicenabhkla itaatsizlik 
ettiğini hala görür gibi oluyortlu. Onun 
51.rf Ja.nı kurtarmak için, hayatım büyiık 
bır ıstıhkarla nasıl tehlikeye koyduğunu 
da bir türlü unutamıyordu. 

Genç kız, efsanevi kahramanlara bcn
z~.ttiği bu adama karşı derhal büyiik hir 
hurmet ve muhabbet hissetmeğe başla
~ş.~ı . . Diğer taraftan, güzel düşes d'An
dıy.ı nm onun hakkındaki sitayişkar sö:ı: 
lcrı de bu muhabbet ve hürmeti birkat 
daha arttırmıştı. 

IIülasa, genç kız. biran içinde bütün 
!iiinlan düşilndü. Fakat. gaybubeti ,.~

nasında, evine girilerek bu kıymetli ka
ğıtların ele geçirilmiş alınası ihtimalini 

aklına bile getirmedi. 
Şimdi birdenbire, bu alicenab ve asıl 

insanın yaralandığım ve belki de haya· 

c o 
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tının tehlikede oJdıJfunu öğreniyordu. 
Gayet tabii olarak, Parday.anın kıncH.i
ni ıörmek iltediiüıi tabmia etti ve biz
zat Jcendiıi telılikedo oldujunu unuta-
rak baprdı: · 

- Beni cörmek iatiyor, delil ml1 
- Evet aıil baJan, eler beni takip 

etmek iıteneniz, emriabe amadeyim, 
llUÜm Mari • Anj aııntlrlir. 

- Tabii derhal gidelim 1 
Ve hiç tereddüt ve nkit kaybetme

den derhal, ldilıeıin kendisine talııil et
tiği dolaba koprak oradan, bir pi ahlı 
ve omuzları Uzerine atarak, Mri • Anj 
annenin yti.ıUnde beliren korkunç ve 
ıizli bir ımncin bt~iyyen farkında ol
madan: 

- Haydi. çabula ğidelim, dtJCli. 
- Bir uniye durun, aıil bayan, asil-

zade, ıize kat'i bir ketwniyet taveiye e
diyor. kiiıtlar baklanda kat'iyyen bir 
ıey .aylememenizi .Sy1üyor. CUnkU bir 
sok fena insanlar varımt ve 'bdnlan ele 
g~irebilirlermif. 

lu tavsiye, Bertiy'nin bildiği birçok 
teyiere tetabuk etmit olacaktı ki. bunu 
c•1et tabif butmuı ğörüridü ve bat11e 
taadik etti. 

Maamafih. mlaaflrperver evi haber 
vermtd4n ttrketmelıf inemedi vt kAhya
yı çalırdı. Aaaaıcafıt da ônun ~ıkmak 
Uzere lizırlancliltbi ~et htyeunla 
batırdı: 

- Bayan dıpnp nu çıkxJor.?. la
yan herkesten iyi bilir kt, her taratıin 
tehdit ecliliyor •• urf bünuıı lglncUr 1ıri, 
monaenyör kendime nuaret etmemlı 
i~in ulu tenblhatta tndUddu. 

Bertiy tatlı bir taYJrla: 

- Çıkmam luuıuhr übim, 44 ~•it 
t.UrUk bir vaıifeyi yapmak Mtslaıtri)'•· 
~ndeyim •• bqıına bir f.ı&ket gtlaltk 
ihtimali vana bile aıla tereddüt etmem. 

Fakat merak etmeğe IU.Um yoktur, 
hiç bir tehlilceyc maruz değilim ve her
halde karanlık basmadan dönerim. 

Bu IÖıler büyük bir ıefkat ve ayni 
samanda emin bir tanrla liSylenmitti. 
K!bya iyi bir hizmetkar otdufu için 
ıırar etmek cesaretini göıtermedi ve 

blinnttle etfldi. Hayreti o kadar büytik 
Ye genç kmn gidip o k,adar ant olmut· 
tu ki, onun yanına birkaç muhafı~ ver-

meği diişünemedi. Bu nokta aklına gd
diği zaman ise, genç kıı uzıklatıtıııtı ve 

Pur aokafının ti.arım ıradıfı halde o
nu.artık gCSremedi. 

Bu aralık ihtiyar Mari • Anj ya9Ue 
kabUi telü olmayan ıüratle, ı~ kızı 
Monmartr sokağına sürükle(li ve orada 
kalabalığa karıştılar. 

Bertiy sUratle yütümeJerine rağmen, 
tedbirli hareket ediyordu. YtiıünU mın
toıunun içlnd aaklamıttı. Yürürlerk•n 
kadına sordu : 

- Beni nen;· ;ötilrüyorııunuz? 

- Moııınattr köyüne gUHl bayanıttı. 
Bertiy hiçb:r ıey söylemedi. Ghtteek. 

ı.n y•r 1m hayli •zaktı. Fakat hum•n 
lıltlcag lBieli uzakta ölaaydr, ıene de te
reddlit etmeden gidecekti • 

Henü21 birkaf adım ;ütihnlitlerdi ki. 
bfrmutıt earhOfluktan aaıa ••1a yalpa 
vuran Parfe Gulira ralftlıddar .. Ayyaı 
rahip kendiıine bas bir lıüatahblda 1ti
sUnü ıaklayan genç kıza ıokulırak onu 
ıörmek iıtedi. 

Mari Anj anne herhakle, böyle yüz
IUzlWclerden hoglanmıyan bir kadındı. 
'la.tonwıu kaldırdı ve cübbesinin ıert
ffal ltlMliyen bu lrilıtab rahilX bir hay 11 
ha,~dı. lwaip amr-etmedi v~ boiuk bir 
kalQıha ata1ak usaW.a. 
sı.- ... , lvnri kadından bir tiiph•l 

Olaaydı bu tktdetU mMafaadaaı iOAta. 
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bu ftipheter muhakkak ki zail olurdu. 
Fakat Bcrtiy esasen hiç bir şeyden tilP 
he etmiyordu. 

Monftlartr kapısına varmadan biraz 
evvel Bent • Mari klliıeal Cfnilnden ge-- 1 
çerlerken, genç kızın gayriihtiyari yap- , 
aıtı ani bir hareket, mıntoıunun yaka-

1 

11nı omuıtırma indirdi ve yUdl meyda
na çıktı. 

Tam bu esnada, pejmürde kıy af etli 
bir adam lriliaeden çıkıyordu. Meydana 
çıkan bu gtb:el çehreyi 18rilnce, beynin 
den •Urulmu, Cibi oldufu yerde eertde
ledl 'it gizlerini vecd içinde ona dikti. 

iki kadın Monmartt kapmhdan geçe· 
~le dat bit ıolıata &frdller. 

Adam onları uzaktan tıldbe koyul· 
du ve beyaı yolun Utertndc •ekli iyice 
g3rünen genç kızdan J>lr tUdU gözlerini 
•yu'll'i~· 

Bertlylc ihtiyar kadın dır ıokatın 
yukartsına gelince, tat k8prtlyU geçe
rek ıola sıptt1ar, ve dahllt harpler esna-

s:nda yıkılan bir kUlıenln harıbeteri et· 
rı fını dolaştıktan ıonra. ehrama benti· 

yen bir kaidenin ilıerine dikilen ceaitn 
blr allbfn IStıUne geldiler. 

Su salibin kartı tarafında, kilise ve 
mım.astır duvarı yanınd&n bir yol uza· 
nıyor.iu. 

Mari Anj bu yola girdi ve manastırın 
kaprsı önünde durdu. Hiç 1Uı>hesi.i Ber· 

tiy. bazı ıebeblerden dolayı din adam
larından sakınıyordu. ~Unkil ilk defa o
larak l~ine bir ıU:>he gil1:li ve durarak 
ıordu: 

- Beni manastıra mı gCStürüyorsunuz? 
- ŞUpheıiı yaralr asilzade ıizi orada 

bekliyor. 

Be:tiy gayrilbtiyari ıcriye çekilerek 
bl&ırdı: . 

- Kadın manaatmnda mı? 

Marj Anj mOkenıme: bir aocul kan
hlıkla izah etti : 

- Hem. evet, hem hayır,. Evet 
çilnkU rahibelerin hbmetinde çalı11yo
rum. Odam yukıncladır. Hayır, ~kü 
e\'ime benden bıtka klnııe Jcarıpmu. 
Ve yaralı evime nakledilmiftir. 

Bu izahat genç kızı tatmin etti ve 
bun~n için de fazta tereddtlde lilıum 
g6rmecfen ibtlyar kadınla beraber m&• 

n&ıbrın kapısından içeriye girdi. 

Güzel K'.todin di5 Boviye. artık Mon
martr rnanaıtrrınm batra1Jfbelf detl>dL 
O, tlrndt Bontodam nıanaatıtını idate 

ediyordu. Monmartr man11tınnın idare 
ıi, on bir ıenedenberi Mari dö Bovi7e 
ye tevdi edilmİftİ. 

Mari dö Boviye daha tlyade ıelıhet 
evlerine benıiyen bu ıarip manaatırın 
baırahibeliğlne tayin edildiii zaman 

henüz yirmi daıt yıtmı doldunntmııtı. 
O zaınana kadar o da diler ıenç rahibe 
lere bu evin flShretllt nıUtenaaip blr ıe-
kil de hemtiteUtc etmlıti. 

Ba,rıhibelile terfi edince, birdenbire 
delittillni hitaettL O zaman• kadar ıa
yet hatlf olan genç ve gUtt1 ka4m bk· 
den bire namuı. iffet ve düriiıtllik ttm-

saU kesildi. Onun tdarealne te•dl edilen 
rahi~ler bu hareke&i on'llft bakla ola· 
rak telAkki ettiler, tabit, Paktt yeni 
başrahibe yeni vazifeıinin keı:diline ver 
diği otoriteye güvenwek herkesi doiru 
yola aevketmeie kalkııtı. 

Bu vaıiyct. ıenelırdenberl aerbeıtt 
ve hafiflite atıınuı olan rahibeleri fena 
halde lnıdrrdı. BirQOlı: lıyan ve karıata• 
lıklar vukubutdu, battl batrahibe birka~ 
defa. ıuikaıtten zot kurtuldu. 

'Fakat genç baorahtbe, ayle tntithi1 bir 
idare kablliyetl ve azim &kterdl ki. lcar
ıafabklat derhal bertaraf e41t4l ve ıatıl-
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MAZON Mı 
Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha• J • ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi• 

ıuenıze delerini tahriı ederler ve 

Dikkat ve . . Ekşilik, Hazımsızbk M Ey VA TUZU 

HAZIMSIZUCI MiDE EKŞIUK ve YANMALARI 
iiderir. INKIBAZI DEFEDER. B~günden bir şi§e 
MAZON alınız. Hic bir mümasil müstahzarla kıyaı 
kabul etmez. MAZON isi111 horoz markasına dikkat. 
üeposu: MAZON ve Boton ecza deposu, İstanbul 

lYl HAZIM edinız. ağırlık bat dönmeleri hissederler 

SiNEMALAR ~DYO .... ,, at 1 
~n: ______ B_E_Y_O-CLU 
~llkla dau mu.lldal, 19,30 mandolin 
"• trlru-'_ Berk ve arkadqlan, 20 Nezihe 
~ -...,lan taratmdan Ttlrk mu.lkhd ve 
~kılan, 20,30 Ömer Rıza taratmdan 
~tar aöylev, 20,4~ Blmen Şen ve arkada_ş 
'-rı, atından TUrk mualkiaf ve halk §arkı 
~ ~t 1.,Yan, 21,15 orkestra, 22,15 ajana 
2z.ac) haberler:!, ve erteai günUn programı, 
ı...._ Pllkla IOlolar, opera ve operet parça• 
:"'"\ 23 IOll. . 

\ll4'NA: 

2ı ~o5 karı,,ık yayın, 20,30 eflencell konser, 
~- lllUslkill film, 22,45 ııan konaert, 23,25 
;.:.,~o!on, 24,35 haberler. 
-"'"l}'l'J!:: 
l8~ >-.. • cazband takımı, 19,15 gramo:on, s'• 

~haberler, 21,35 orkeatra konarl, 22.45 
~rler, hava, 23,05 keman konseri, 23,45 
lbı.. erana., haberler, 2'-15 çın,ene orkeatrası 
~it.AD: 

~·06 konteram. halle melodllerf, gramo
"'r uıuaı yayın, 20,36 halk ıarkdan, 21,35 
-.:. kamer, 28,0~ haberler, 23,25 danı 

~RA: 
11,0G çocukların zamanı, 10,06 operet mu 
~· ıt,so vtyolouel koaaert, 20,oa karıİık 
;;:__qı, 20,M · harpa kon.eri, 21,05 kanıık 
;.'"Sl'am, %1,36 BrtıbeldeD naklen musiki, 
~ tarih! rilportaj. 28,05 lu.berler, hava, 
ii" ve konUfJD&, 28,BO tlanı orkestra.ar, 21, 
~berter, a-r:moton •eaalre. 

Nöbetçi Eczaneler 
't/j '&u. alqıam ııehrin muhtelif ııemUertndc 

betı:ı olan eczaneler §Unlardır; 
ı....anbul clhclindekller: 
tJnınısnUnde (Salih NecaU), Beyazıtta (Ce 

:U>, KUçUltpazarda (Yoi"gt), Eyüpte (Hlk• 
et Atlamaz), Şehreminlnde (Nl.zım Sadık) 

~ragumrUkte (Kemal), Samatyada (Rıd 
""il), Şehzadebaşında (İsmail Hakkı} Ak· 
~rayda <Sarim), Fenerde (HUsameddln), 
~eınaarda (AbdWkadlr), Bakıl'köyde (Ker 

l), 

Galatasarayda (A. Cevat), Boatanbqmda 
._ rth , Galatada Topçularda (Hldyet), Tak 
~. (Kemal Reb111), Kurtuıuıta (GtılopU

k. • .Maçkada Feysl caddeatııde (Maçka). 
·~ımpqada (Vuıf). H&lköyde (Barbut)., 
~ktafta (Süleyman Recep), Sanyerde 
(~Url), 
lıekUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
UıkUd&rda ç&r1ıboyunda (Ömer Kenan), 

lCtcııköyUnde Söj1lUUçeflllede (Arman HulQ 
'I), Dtıyükadada (Halk), Heybelide (Tanq) 

SARAT 1 ötUm e'i. Mavt Valılar 
'tUBK ı saadet. Palyagq 
&IEl.l!!.K 1 Ave M&rla· Kansı ve 

daktlloau. 
ll'E.K OldUnın zehir, Lorel Hal"' 

dl çocuk bıraızları 
~ILARYA ı Ne.. l)e. Biz de lnaanız 
t'ILDU ı Ş&Dgbay. S&mlOD 
SOMER ı TarubUlba. Kırmızı deri· 

ıııer çete81 
ALKA1.AH ı Yeni Hatay. Se!lller. 
fAN ı nl.htar eğleniyor. l<allen 

te 
t Blldlrmeııtmfr. 

Blldinbefttmlr. 
Altm arayan kızlar. Hin 
dlıtan kabramanlan. 

SANUAK r Kanunauz ıebir. Bin ikin 
Cı:.ld A atorya) d sec• (TtlrkOI) 
:l..ARR lılıufatL ça)'ll' baydulla· 

(Eakl Cumuriyet) n. Alayın lulJ. 

~tı.u 

ISTANBUL 
ı Senterller kralı ff arıyor 

(Türkçe aöı!U) •e Mazur 
ka 

ı Romeo ve Julyet. R1D • 
Un• Un 

o\ZA& ı DördUnctı qk ve le8llz 
9ele 

RtlAL ı 9a1dat bQlblllO. Kim 01o 
dOrdO 

ALEMDAR ı stnrapur p09tuL Viyana 
•ık beldeıı1 

llALll t Volp at8fltl' içinde. E_. 
(E8kl Kemalbeyı rarengtz tayyare. İngilte

re kraımm tacı 
Nartıkapı Tarzan rellyor ~Tl!,rkçe 
ŞAFA& 16z1U> 

KADIKOY 
RALB ı Renkli peçe 

OSKlJOAR 
HALE : KUçUk prenııeı 

BAKIRKOY 
ldLTfVAUI ı BlldlrmemltUr . 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akp

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
ıi No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma cünleri 14.20 ye kadar 
paraıız muayene eder. 

Deniz ·Levazım satınalma 
Komisyonu ilanıarı . 

Cınsi .Mıktar ve Beher kilosunun 
ölçUaU tahmini bedeli 

Kuruş Sn. 
t:aıı f aaulye 700 kilo 4 50 
.\y§ekadın fasulyt 700 

" 8 00 
~arbunya fa.sul_ye 500 " 4 50 
Semizotu 600 " 2 00 
Skız kabağı 900 ·,, 2 50 
~amya. 1009 ,, 8 00 
l>atlıcan 1500 il 6 00 
l{ırmızı domates 1500 ,, 2 50 
l{urusoğan 1850 ,, 5 00 
l>atates 2120 ,, 5 00 
lspanak 800 " 3 25 
la han& 700 

" :l 00 
l>rrasa 700 ,, /3 25 
l:>omates salçası 150 

" 18 00 
...--

YekUıı 13720 ,, 
Yukarda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri ya.zıh 01 -:ın "J4 .. k~. 

'en-ı yaş sebze, 24 haziran 937 tarihine rastlayan per~cmbe gUnü ııaat 14 de 
•tık eksiltme usulilc alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu "14,, kalem sebzenin muvakkat teminatı ''48,. lira "54., kuruş 
01up, ~artnamcsi komisyondan her gün parasız veiriH.r. 

3 - isteklilerin. 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla öirlıktf' ,.e belli 
~n \'C saatte Kasnnpa§ada bulunan k~mi!ıwona müraooatları. (3257) 

Cinsi Miktar ve Beher kilosunun 
ölçüsü tahmini bedeU 

Kuruş Sn. 
}{oyun eU 7128 kilo 46 00 
Sığır eti 4797 ,. 32 50 

'--· l - Yukarıaa cms ve miktarlan ile muhammen b..,"delleri yazılı olan (2) 

'4Llem et, 24 Haziran 937 tarihine rastlayan persemlM günü snat (15) de açık 
eltailtme ıısulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - l5bu (2) kaelm etin muvakkatteminatı (362) lira (85) kuruş olup. 
~artnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte ve belli 
RUn ve saatte Kasımpaı:ıada bulunan komisyona müracaatları. (3258) 

Kadıköy Beledlyeıdnden: 
~ olarak beyaz renkte kulakları san bir av köpeği bulunmuıtur. Sahibi 
ıulıur etmediği takdirde bir hafta sonrasatılacağı ilan olunur. (B) (3288) 

Rokfeller 
Botun servetini bir 
kız torununa bıraktı 

l Dünyanın en zenıin adamr, Rokfel
~ ler yekunu 5.000.000 ıterlini bulan bü

tün servetini bir vasiyetname ile kı.z 

torunu "Margret dö Gövas,,a terketmi§
tir. 

Bu ıervetin ıelirini, bütün hayatın· 
ca bu kız alacaktır. 
Öldüğü zaman ıervet onun socukla

rına gidecek, buna imkan bulunmadığı 

takdirde Rokfeller Tıbbi araıtınnalar 

enstitüsüne devredilecektir. 
Marıret dö Gövas, me!hur ruhiyatçı 

profesör Strongun kızıdır. 1927 seneıin 
de İspanyol aristokratı Marki dö Gö

vas ile evlenmi! ve "markiz.. lakabını 
almıştı. iki çocukları vudır. 

Rokfellerin bir zamanlar. 200.000.000 
sterlinlik bir servet sahibi olduğu tasav 

vur ediliyordu. Son zamanlarda on mil

yonlarca lira hayır müesseselerine ver

miı ve mühim bir meblağ da çocukları· 
na 'dağıtmıştı. 

ÖIUmU isteniyordu 

Beraat etti 
İki sene evvel SilivrikapıcJa bah· 

çıvan Perikliyi öldürmek suçiyle 

ve idam talebiyle mahkemeye sev· 

kedilen bahcıvan Ali Rıza hakkında 
dün ağrrcez~ mahkemesi tarafından 
beraet kararı verilmiştir. 

Mahkeme bu hükmü tebliğ eder 

etmez salonu doldurmuş olan Ali 

Rızanın komşuları, tanıdıkları ve 

akrabaları hükmü alkışlamışlardır. 
Mahkeme reisi yapılan tezahü

rata derhal müdahale ederek ihtarda 

bulunmu~ ve daha il~riye gidilme

sine mümanaat etmiştir. 

Ali Rıza jandarmalar tarafın
dan dışarı çıkarılınca merdivenlerde 

bir öpüşme faslı baş lamı§ ve Ali Rı
zanın yakınları bu suretle kendisini 
tebrik etmi§lerdir. Ali Rıza kapıdan 

çıkarken sağa sola sadaka dağıtma· 
ğa başlamıştır. 

l>lrtığe çarpan 
kam)100 

Yaralananlar var 
Evvelki gün Hadımköyünde bir kam 

yon kazası olmuştur. Çatalca belcdiye
ıinde 35 numarada mukayyet ve ıoför 

Remzinin idaresirideki yük kamyonu 
ömerli köyü ile Hadımköy arasında 30 

kilometre mesafede bir direğe çarparak 

hendeğe yuvarlanmı§: şoför muavini 

Enver ağrrca, Şamlardan Hüseyin belin 

den hafifçe yaralanmıı ve ayni köyden 

lsmailin sol köprü gemiği çatlamııtır. 
Şoför Remzi derdest cı:iilmiıtir. 

'Oıküdar ikinci ıulh hukuk mahkeme
sinden: 

'Osküdar Murat reiı Çinili hamam so
kak 24 No. da mukim ve akıl hastalığı 
dolayısile tahtı hacre alınmasına rapor· 1 

• 1 

la lüzum gösterilen Ömer kızr Saadete 
Ayni adreste m~kim annesi Naciye 
mahkemenin 2-6-93 7 ta:ihli karan 

Je vasi tayin edilmiı olduiundan itirazı 
olanların on gün içinde mahkemeye 

Y enipostahane arkasında 

lstanbul konuşuyor 
(Baştara/ı ! ı•ıt'ide) bırakmağa hakkı var mıdır. Yazaca. 

kam korkunçtu. Feriköyün on beş bin ğm yazılara asıl buraya temas etme. 
nüfusu gUnde ancak 80 kilo et yiyebi- ni 1avsfye ederim. 
liyordu. Semtin fakru zaruretini gös. Çünkü Feriköyünün tcceke mahal· 
tennek için vaziyeti bundan daha ifa. lesinde oturan bir vatandaşla, Beyoğ. 
de edecek biı· misal bnlunab!lir mi bil- lu:ıun göbeğinde oturan başka bir va. 
mem! 

Kafam bunların me5gulkcn. yürüye 
yürüye nihayet spor sahasına gelmiş. 

tik. 
Fcriküylülcr in, Bulgaı mezarlığı ci. 

varında, Kurtuluş ve Beyoğluna hakım 
bir tepede küzel bir spor sahahaları 
var. O gün idınan günü !mifj. Sporcu· 
lar soyunmuı; teker teker s~aya gdi. 
yorlar. Bunlardan birisile, konuşurken 
bana klüp hakkında şöyle i?.ahat ver. 
di: 

- Feriköy spor klübü kurulalı 10 
seneden fazla oluyor, klübümüz birçok 
de\.Teler geçirdikten sonra son seneler 
de güzel faliyetler göstermeğe muvaf
fak oldu. Bu sahada. Kasımpaıta, Haltcı 
oğlu, Kurtuluş. Rami gibi klüplerin 
takımlarile sık sık maçlar yaparız. 

Klübümüz semtte gençlerin yegane 
meşguliyetini teşkil eder. Bizim en bil. 
yük arzumuz federe olabilmektir. Bun. 
dan sonra, muvaffak olabilmek için 
önümüzde geniş imkanlar bulacağım!ZI 
umuyoruz .. 

sporcu genci daha fazla alakoma
dtm. Çünkü benimle konuşurken, gö. 
zünü arkadaşlarının oynadığı toptan 
aytrmadığmın farkmda olmuştum. 

Gençler antrenmanlarına başladığı 
sırada biz de geri döndük. 

Her tarafı baştan başa dert ohm bu 
mahallede yapacak başka İ§imiz kal. 
mamııtı. 

Sular idaresi fabrikasının köşesini 
döndüğümüz zaman, kaç senedir gör
m~diğim eski bir arkada~tmla burun 
buruna geldim. 

- Hayırola ne işın var senin bura. 
da diye soracaktım. Fakat li.fmı ağ. 

zımda kaidı. O, aynı ~yleri bana da· 
ha evvel sordu. 

Vaziyeti kısaca anlattım. Sonuna 
kadar sessiz sessiz dinledi ve ben sö. 
ziimü bitirdiğim zaman şunları söyle. 
di: 

- Ben burada oturmıyorum amma. 
vnıüem JolayısiJe hemen hemen her 
gün Feriköyüne uğradığım için, vazi· 
yeti çok yakından biliyorum. 

Feriköy lstanbulun hakikaten en 
bakımsız semtlerinden birisidir. Fakat 
Belediyenin burayı bu kadar bakımsız 

ta.nd~, yol parasını , tanzifiye, tenvi· 
riyc, vergilerini aynı kanun çerçevesi 
içinde öde '.i iği halde, Belediyenin, F'e. 
riköylülerin bu kadar sefalet içinde 
yaşamalarına, pislik ve mikroplarla 
zehirlenmelerine göz yumması kadar 
garip ve acı bir şey olabilir mi? 

Bu semt halkı bir zaman hep bir 
olup kaymakama mUracaat etmişler. 
Mahallenin blraz düultilmesini iste. 
mişlcr. O zaman aldıkları cevap §U ol
muş: 

"Size ancak amele verebiliriz. Bilt. 
çede para olmadığı için, lüzumu olan 
diğer masrafları sizin yapmanız icap 
eder! .. ., 

Kendilerine böyle bir cevap verildL 
ğini günün akşamı, buralı bir ihtiyar 
b::na dedi ki: 

Madem ki iş böylt-, o zaman bir iki 
sene b~leri vergiden, hiç o:ma.zaa. ta• 
rik bedelinden muaf tutsunlar. Biz bu 
para ile köyümür.e, yol da yaptırır, iL 
ğım da a ;ar, elektrik de kodururuz.,. 
Arkadaşım burada yüzüme baktL 

Benim bir şey söylemediğimi görün. 
ce: 

- Yoksa, sen de mi garip buldun 
bu ihtiyarın sözlerini, diye söylendi. 

- Haklı amma, bence gayri kabil 
bir iş. 

Burasını kurtarmak içi'tı yaP'ii'icak 
iş hiç de uf ak, büyük de~ildir . 

Belediye Feriköyden topladığı pa• 
ranın değil hepsini, hatta yarısını yi. 
ne Feriköyüne harcarsa, §imdi lağım, 
hastalık, mikrop içinde yüzen bu semt 
iki senede tanınmayacak bir hale gire • 
bilir. 

Yalnız yeter ki Belediye bu binlerce 
vatandaşa bu korkunç vaziyeten kur
tarmak için, vazifesini yapmaktan dL 
ha fazla uzak kalmasın dedim. 

Arkdaş1ma söylediğim son sözler, 
Fet iköy için edindiğim kanaatin hu. 
!asası idi. 

Bu biçare semtten tramvay cadesine 
doğru uzaklaşırken . arkamızda bırak
tığımız insanların, neler çektiğini dil. 
§Ünüyor ve düşündükçe UıUlüyordum. 

HABERCİ 
Yann: T opkapr 

Bize Joranuz,liz« C'ıvap Virtlim ... 
Sonra gerdek yerine hapishaneye girersiniz 

Zilede "Karaaevda,. ya tutulan dumanı bürümüştür. Bu dumanlı 
bir delikanlı müıtakbel kayın babası g()zlerle yürüyeceğiniz yolu farkede 

ite kanımca pualayı f&tlTDUf, "Bo- meyip soluğu hapishanede. almanız• 
va,. imzaaiyle yolladığı bir mektupta dan korkulu,. İzah edelım: Kız 
töyle dert yanıyor: kaçırmak çok ağır bir cürümdür. Bu 

"333 doğumluyum. iki seneden· curmu işliyen gerdek yerine hapisha 

beri bir kızla sevişiyoruz. ikimiz de neye girer 'e senelerce hapsolunur. 
Gençliğini ve hayatını kendi cllcriy· 

biribirimizi çılgın gibi seviyoruz. Kız l 
le zehir emiş, söndiirmüş olur. Bir 

la evlenmek istiyorum. Fakat kızın 

bab,.•ı buna razı deg-il, evlenmemize zileli delikanlıdan böyle bir hareket 
..... beklenemez. 

mani oluyor. Sevdadan anlamıyan 
bu babaya kartı nasıl hareket etme· 

liyim ki bizi hemen evlendirsin. A· 
caba kızı kaçırsam mı? ne yapsam? 
Bana lutfen bir akıl öğretin.,. 

CEVABIMIZ: 

Kızın babası sizin evlenmenize 
niçin razı olmuyor? Bunun el.betse 

müracaatları ilan olunur. (8713) Anlaşılıyor ki gö<tlerinizi sevda 
---~~~~~~~~~-~-~-~~--

Harp ma tlllerlne kolaylık 

hepleri vardır, ama siz yazmıyorsu· 
nuz. 20 yaşında. olduğunuza göre 
belki daha askerliğinizi de yapma· 

mışsınızdır. Kazancınız bir kızı ge

cindirmeğe yetecek kadar değildir. 
Belki kız daha e\ lenecek çağda bu· 
lunmuyor. içtimai mevki itibariyle 

aileleriniz arasında bir takım farklar 
bulunabilir. Eğer bu ihtimallerden bi 
ri veya birkaçı hakikat ise babası el· 

be tte kızı size vermek istemez ve 
haklıdır. Eqcr kız 18 yaşını bitir· 
memişse babasının muvafakati ol
madan evlenmenize imkan yoktur. 
Bu kızcağızın babası niçin sizi da· 
mat yapmak istemez, bunun sebep
lerini hildirmediğiniz için size daha 
esaslı bir fikir vermek çok müıkül
dür. Yalnız sabırlı ve ağır ba§lı olma 
nızı tavsiye edeceğiz. 

Oıküdar - Kadıköy ve havaliıi Halk tramvaylan T. A. tirketinden: 
T ramvaylanmızda seyahat edecek olan birinci - altma derece harp 

malulü askerlere, askerlik ıubelerince tutlikli veaikalan tirketimizce görül
mek ve durumlan uaulen tevıik edilmek ve mukabilinde tenz!litlı lafıma 
varakası verilmek suretiyle, aıağıdaki tenziliıh tarife tatbik edile:ektir. 

1 2 3 4-5 
Mmtaka Mmtaka M·ntaka M ntaka 

Birinci mevki 4 1 2 4 1 2 7 1 2 8 2 
ikinci mevki 1 t / 2 1 1 2 2 112 3 

Bunünla beraber münhasıran tebekelerimiz dahilinde oturan ve uker
lilc fUbelerince tasdikli veaikalan tirketimizce görülerek clurwnları usuien 
tevıik edilen birinci, ikinci, üçiincü derece harp malulleri, yine eskisi gibi, 1 

parua lafıma varakası verilmek ıvetiyle tn.mvaylanmızda paras•z olarak j 
tqmacaktır. . ( 502) 
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10 Haziran Perşembe GUnUnden 
itibaren 

TAKSiM Belediye bahçesi 

AÇILIYOR 

• 

Bestekar tanburi Salahattin 
Bayanlar 

Süzan 
Dürdane 
Birsen 
Muazzez 
Mehalat 

Okuyucular = 
Yaşar 
İbrahim 
Ar.ta.ki 

Saz heyeti 

Necati Tokyay Keman 
Şefik Piyano 
Ahmet Kanun 
Hasan Panço 
Şükrü Klarnet 
Nihat Ney 

HABE~~=~~=~=s=r================ -~AZİMN-19~ ?........... ......... :;:::-... ::::::.ı 
1 

Baylara Ji\zım olan 1 r PREZER-· 
l 1 VATiJı)ilı 

En iyisi, en sağlamı ve en 
sıhhisi ancak ve ancak 1 

1 

····-······ .. ·· ::::::11:::::1:: ................ ........ ........ ........ . ...... . . .......... . . .......... . 
:::::::::::: ::::::!:::: :::::::: ::::::::::: : .. 

Hem kendisi ıztırap 
çekiyor, hem de 

başkalarını 
Devasız bir dert mi ? 

Hayu· bir kaç kaşe 

GRiPiN 
ile geçecek şlddetll bir 

ba' ağrısı 

• • • • uzuyor . 

Bayan LOTFlYE tarafından milli oyunlar büyiik sürpriz için ı 
•••••ı masalarınızı temin ediniz. Tl: 43703 ••••mıll ,, • • 
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Erkekler nezdinde 

nasıl 
muvaffak oldum ? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
rı ölmüş bir halde 
ıdi. Buruşmu§, sol· 
muı ve ihtiyarla . 
mı§tı. Maamafih 
karakterim henÜ7 
gençti. Dansı se
viyordum, fakat 
hiç kimse heni dan 
sa davet etmiyor
du. Bugünün er. 
kekleri, gençliği 

arıyorlar. 

Nihayet bir cilt miltchassısı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel.,i cildi terti taze tu
tan kıymetli cevheri • aıalmış . 

tır. Fen, son zamanlarda "Bio
cel,.i genç hayvanlard.ı gizlen. 

mi; cilt hüccyrelcrinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muştur. Tıpkı cildinizin "Biocel,. 

i gibidir.. Bu cevher; şimdi cil
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
için matlup nisbet dairl'sirıde To 

kalon kreminin terkibirıdl' mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!crde gö-

rüldüğU gibi memnunlyetbahş 
neticeler elde dtim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde t1on derece yapışma hassa
sını veren hususi ve kıymetli 
maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra ku!landım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
sudan, yağmurdan ve tagayyü. 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte· 
essir olmadığı için banyonuzu a· 
lrrken veya sıcak bir salonda 
dansederken terleseniz bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı hayret ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve maıi fedakar· 
Irklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafından temin edilmiştir. Ve 
Tokalon pudrasına kanştmlmış· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

' 

Binlerco Tokalon müıteriunden müesaeıemize mektup 
yazanların müşahedeleri, kendil;ğinden gelen ve kıy
metli delilterdir: 

_ ... 

.. ( .. Krem ve pudralarınızı kullanmak ıuretile yüzümü. 
zun duz ve pürüzıüz hale getd·~· · ·· d"" B h 1 • ıgıru gor um. u ar 
kadaşlanmı:ı bıle nazı:ın dikkatini celbet ti.) 

M. F. S. M. Bursa 

~T.ok~o~. kreminin yüzdeki kab:ır cıklar için çok iıti· 
fadeaını gordum. Bu krem ve eşsiz pudra.lannız ıayesin.. 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

" Mektuplann asıllan dosyalarımızdn saklıdır. 

l Eczahanelerden daima bu 

1

. isimle arayınız. Toptan iş 

1 ecza deposunda bulun_ur_. _ 
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Birkaç güne kadar 

Türkçe - Manzum 

Mevlana 
rubaileri 

Sadi ve Hafız gibi Fara büyük 
§airlerinden elli kadarının rubai 
tercümeleri de kitabın sonuna 
ilave edilerek yakında çıkacaktır. 

Mütercimi: Hüseyin Rifat 

1 
lstanbul Levazım Amirliği ı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

İstanbul Levazım imirıiğine bağlı 
müesseseler için 8100 kilo tereyağına 
talip çıkmadığından 17 Haziran 937 
perşembe günü saat 15 de Tophanede 
satınatma komisyonunda pazarlıkla 

eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
7290 liradır. !ık teminatı 54:6 lira 75 
kuruştur. Şartnameıd komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikarile 
beraber belli saatte komisyona gelme. 
leri (4) (3281) 

Maltepe askeri lisesinde mevcut 
olan 2500 teneke ve 98 adet makarna, 
çay ve Uzüın sandıkları 24 Haziran 937 
perşembe günü saat 15,30 da Topha
nede satınalma komisyonunda açık 

artırma He satılacaktır. Hepsinin tah. 
min bedeli 144 Ura 70 kuru~tur. Temi. 
natı 22 liradır. Eşyalar okulda görü
lebilir. İsteklilerin belli saatte komis. 
yona gelmeleri (5) (3282) 

; 
1 

Bütün ıztıraplar1 dindirir 
Dit, adele, bel. ağnlannı, üşütmekten mütevellit sancı ve 
arzılan kese~, grıpe, nezleye kartı çok müessirdir. ................ ........ . .......... . ................ ········ ············ ................ ········ ············ ................ ········ ············ 

"------
Baş ağıroso 
Büyür bir ıztıraptır 

Ba 
y 

Oerhal bir 

Kaşe 

Sefa/in 
alınız. 

Yaz nezlesi 
Grip, Diş ve 
Bütiin ağı ıfaı ı 
der hal keseı~J:;-;_' 
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Eczahanel erden 
1 ilk ve 12 ilk 
ambalajları 
araymız. 

!ki No. lı Dikimevinde mevcut olup ll•••••••••ill•• 
satılığa çıkarılan 91 kalem eşya 24, --·-------
Haziran 937 perşembe giinü ~aat 15 de 
Tophanede satmalma komisyonunda 
kapalı zarfla satılacaktır. Tahmin be
deli 5300 liradır. İlk teminatı 397 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
eşyalar Tophanede Dikimevinde görü
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir !-laat evvel komisyona ver. 
meleri (6) (3283) 

İdareleri İstanbul LV. amirliğine 
bağlı müessesat için alınacak olan yüz 
bin kilo yoğurda talip çıkmadığından 

11 • Haziran - 93 7 cuma günü saat 
15 te İstanbulda Tophanede &atınalma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 15 b!n liradır. 
İlk teminatı 1125 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera

ber belli saatte komisyona gelmeleri. 
(1) (3209) 

Almanca dersleri 
HABER'in lisan derslernii ter~·~ 

eden heyetten bir muallim husust al. 
manca erslcri vermektedir. BilhaS$9 
ikmal imtihanlarına pek kısa 1.aro~n. 

da yetiştirir. Şerait eh\'cndir. Haurı 
de "Almanca hocası'' rümuzuna mek· 
tupla. milracaa.t. 

.~A~V~l~f!~p~a;;;;;:n~ın~m~iı~.h~i~m~ş~e--/ı~İ;~~l~e~r~in~-d~e~Ü~.n~a~/a~ı~l-=·· 
LONDRA RAD tOSU Şantörlerinden 

Bayan İ L ON A 10 haz·randan Hlbaren 

NOVOTNiDE 
Kosa ~Dır zamaıırn nçDlfil 

ALMAN, FRANSIZ ve • ACAR ~arkılannı okuyacaktır 

• Daire Tr.nc'lMll _ ~~s~~~F~i~y~a~tl~a;;;;:r<~ln~d~e~ğ~iş~i~k~li~k~l~·~ok~t~u~r~• 
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Fatih t\ulh üçüncü hukuk h9.klln
liğindcn: 

Vasiliki tarafından kocası Koca· 
mustafapaşa Altı Me!mer caddesi 1 
Bostan hamamı sokagında 42 sayılı 
evde Pandeli aleyhine açtığı sulh 1 

~eşebbüsünde dava olunanın ikamet 
~ahının meçhul olduğu müba ir meş 
ruhatından ve yapılan tahkikattan 
anlaşıldığından mahkemece 20 gün 
müd~etle ilanen tebligat icrasına ka
rar verilmiş ve muhakeme günü ola
rak 28·6-937 saat 1 O a talik edilmiş 
olduğundan mezkfır gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunulması aksi 
takdirde gıyaben karar verileceği da 
vetiye yerine geçmek üzere ilan olu. 
nur_ (8909). 

İstanbul Y edind icra memurlu· 
ğundnn: 

Bir borçdnn dolayı tnhtı hacze a· 
iman 86 kilo toz şekeri ve -< 6 kilo 

topaç şekeri ile sair bakkaliye erza· 
kının açık nrttırma suretiyle paraya 
çevrilmesine karar verilmiş ve saU· 

şın 14 - haziran - 93 7 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 16 
dan 1 7 ye kadar Beyoğlunda Rume· 
li hanında 145 No. da ı:atılac~ğından 
talip olanların muayy.en saatte ma· 
hallinde memuriyete müracaat etme 
si ilan olunur. (8711) 


