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Sene: 6. Sayı: 1913 

ıtaıva ile lngiltere arasında 

Vaziyet gene vahimleşti 

lo cı Dimitrıı 
1 Bpirto l«ıçakçılığı yapt1 ı.ıan z.anııiyle yakalananüır: Ko uya 

Balhas Abdıtl'rrh ve Ahmed 

Kaçakçıİar . f aaligette: 
-1- • • inhisar idaresını 

oyan bir şebeke 
meydana çı~~~ıldı 
Sahte imza ve muhurlerle 

tonlarla ispirto alan'!!~~6 •• cuı•ı 

~ • i.:li fabrikada çı1oaıı ka~k 
c:ıka14nan morfin ~?arı Büyükada&ıkı g $·Vahan, 4: Bekir 

qya önllnde 1: Manav Halil, f: Meh TAf!d'. • 
H~n, 5: Batta.'1, 6 Dirnıtrı 

- 2-
Morfin kaçakçıları 
eczacılarla ortak 
olmuş değildir 

Şebeke efradından olmakla 
maznun bazı kimseler muha· 
faza teşki18t1nı dava ettiler 1 
Muhafaza teıkilitından polis kle-

1 

Kaçakçılardan Vahap ve Mehmet de 
dilen morfin lcaçakçılan ihf e rıahk dun yakalanmııtardır. Bunlar tarr.dyJa. 

, .. ısas ma e· ( DevıJmı 6 ıncı a 
meune gonderilmiılerdir. ___ _:._---

- 3-
Elektrik şirketinin 
yeni bir marifeti 

V rglden muaf olarak gel irilen malzeme 
satılığa çıkarılmış 

(l'a:ı.s& "/ incide) 

Roma, mühim meseleler arife· 
sinde bulunulduğu kanaatinde 

Loın<dlıra<dlaı Büy ük heyecan l.Ylyaındoıraın bDır Dıl&dnse: 

Bir lngiliz torpitosuna 
taarruz edildi , 

Efrattan 8 kişi öldü, 24 yarah var. Gemi de 
harap bir hale geldi 

Esrarengiz _.._,...,_, ____ __, 

taarruz 
nasıl oldu? 

Roma 14 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Burada pek yakında mühim ve belki 
de ciddi bir takım beynelmilel mesele. 
ler ortaya çıkacağı intibaı mevcuttur. 

(Devamı 6 mcıd!ı) 

\ 
\ 

-
Esrarc11gi:: bir tcuırruza uğrıya n ltıgili:: torpitosıı Hu'\tc:r • 

. Üsküdar hapishanesinden • 

iF rnahkUnct ·kaç 
tı ve yakalandı 

25 seneye mahkum olan firari : "çamaşır 
değiştirecek ve karımı görecektim,, dedi 

DUn gece Üsküdar hapishanesinden 
ağır eczalı bir mahkQm kaçmış, fakat 
uyanık bulunan jandarmalarımız tara
fından biraz sonra yakalanmıştır. 

Vaka hakkında yaptıgırnız tahkikatı 
yazıyoruz: 

Katil, yangın ve yafmadan yirmi beş 
seneye mahkfım Safranbolulu İzzet oğ. 
ıu Emin birkaç scnedenberi Usküdar 
hapishanesinde yatmakta<!rr. Emin iki 
gUn evvel birkaç arkadaşile kumar oy-

namış, bu yüzden ceza olarak umumi 
koğuştan çıkarılarak muvakkat bir za
man için hapishanenin altındaki zinda
na atılmıştır. 

Emin bundan çok müteessir olmuş, 

buradan kaçmayı aklına koymuştur. 

iri vücutlu bir adam olan Emin dün ge
ce saat sekiz buçuga doğru bulunduğu 
zindanın demir kapısına müteaddit de
falar omuz vurmuş, biraz sonra asma 
kilidin ~ulunduğu çiviler yerinden çık. 
mı§. kapı açılmıştır. 

Emin zindandan hapishanenin umu· 
mi bahçesine çıkınca etrafı kollamıı. 
bahçenin etrafındaki duvar üzerinde· 
bckliycn nöbetçi jandarmaların hareket
lerini takip ederek bahçe kenarında bu. 
lunan erik ağacının yanına gitmiıtir. 
Emin burada gt.ne jandarmaları gözetli 
yerck erik ağacına tırmanmı§. duvarın 

üzerine çıkınca kendisini ansızın arka 
tarafa evler arasındaki bir ıokaga at· 
mıştır. 

(Devanu ô uıcıda) 

,--9~:~;;---·--· Bir ınglllz gazetesinin vazdıQına göre 

ı müsabakası Harp sanayiimiz için 

Haber, okuyucuları arasında bir 
fıkra mUsabakaaı açmııtır. Cönd rl 
lcc k fıkraların kısa ve hiç olma~ • 
az ifiUlml§ olmnın lflzımdır. 

Fıkralar, gondercnlerln imzaları 

yahut mUstcar adlarlle neşredilecek 
ve her ay o ay içinde c;ıkacaklann 

en lyllerlndcn be ine muhtelit ve kıy. 
meuı hcdlreı r vcrllcc kur . 

ı Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
i gönderiniz. 
1 ••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı 96 milyon lira 
tahsisat ayrddı 

Top, tank, tayyare motUrU fabrikaları 
yapılucak , kömürden mayii mabruk 

istihsal edilecek 

Maltcıw ııiyadc atı§ nıek-tcbindc yapıldığım dlln ya::dığtrmz mmoorebe tat· 
bikatnıdan bir görünii§ (Ya..."18& 6 tnctda) 
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2Jış 1AlitiAa 813 Osmanlı - Yunan seferinde 

ltalya - Almanya, 
ItaJya - lngilte~e ••• 

Yaz a n : ~kip Gündüz 
İtalya Krallığı ilan ettiği lmparatorluğun ilk lJ!ldönilmünü.büyük bir as

keri nümayişle fakat kendi kendine tes'it etti. 

Altıncı Jorjun aıu krallık ve bir i mparatorlllk tahtına taclanarak otu. 
ruşuna kartı dünyanm her tarafmda (İtalya hırrlç) gösterilen bUyUk alaka 
ile 1talyan imparatorluğunun yıldönümüne kalljı gösterilen alakastilık büyük 

bir tezat yapıyor. Bu tezadın göze vurduğu en bariz mana, son üç yı1 içinde 
su1hün bozulmasmdan korkan insanlığın l~Jllz imparatorluğunun azame. 
tinde stflhUn devamını ve ltalyan küdte tinln artışını ihsas eden nümayişlerde 
sulhüa sarsılışını vehmetmesidir. Son yıllarım hadiselerinden lngilterenin bir 
hayli darbelenmff olmaaı bile lngiltereye karşı bir sempati doğurmuştur. Zira 

1ngiltereyi cihan sulhUniln bir "mağdur mücadelecisi,, <;ehresiyle görmeye baş
hyanlar bile pek çoktur. Mağdura karşıiae inaanlık daima güler yüzle ve tevec. 
cühle bakını§tır. 

Kral Altıncı Jorj tac giydikten 1<>nra Londra radyosu ile dünyaya bitap et-
ti. Majestenin nutkundaki şu cilmleyl okuyalım: • 

"- Bizim 1re1'di aramızda ve diğer mi~tZerle idtıme edeceğimiz dostluğun 
sulh da008ına nekıadar yardım. edeceğini görmek nıiimkürı olacaktır.,, 

Musolini de 9 Mayısta Romada ~it resmi yapan harp kuvvetlerini ae'§
rcttikten sonra ateşli bir nutuk aöyled f. Onun da Roma radyosuyla dünyaya 
yayılan sözlerinden hatırda ancak şu cllmle kaldı: 

"--" Biz i>i.:im ıiçiJI oo bütün devletler için ~1h. istiyomz. Biitün devk?tler 
!çüı tliyorınn, fakat bu deu'Urtler au11ıU. i3terler~e ••. ,, 

?~ı-ülüyor ~i A\TUpada mevcut iki imparatorlıığun iki yUkıek salahiyetli 
hatıbı de sulhU, nutuklarının kilid taşı olarak kullanmıglardr 

Sulh! 

Fakat dUnyanm ougünkU kararsızlığı, bu "sulh" kelimesinin her ağızdan 
~ıkışmda mutlaka bir başka mana ifade etmeıinden doğmuyor mu? . 

Musolininin istediği sulh Romanın sulhüdür. ••Eğer isterlerse ... ,, dediği 
~y ?u s~l~Un istenip istenmemesidir. Kral Jorjun bahsettiği sulh iae lngiltere. 
nın ıstcdığı bir sulhtür ki, dönilp dolaşıp Milletler Cemiyetinin ana prensiplerL 

ne uyan sulh gibi bir eda almıştır. DUnyanm bu iki sulhten hangisini istediği. 
nl anlamak için fazla kafa yormağa lUzum yok. Zira, dlleya Kral Jorjun tac. 
]anmasına g&terdiği alaka ile ve Roma imparatorluğuna gösterilen nezaketli 
fakat sarih ali.kasızlıkla. reyini dört gündenberi vermi§ bulunuyor. ' 

Roma gazetelerinin haftalardanberi Itaıyaya gelecegini bildirdikleri Mare
şal Blombcrg bile Berlindeki "Büyük i§ler" i arumda Londraya gidecek fırsa. 
tı bulabildi de bir tUrlU Romaya gitmedi. Gidemedi. Şimdi gazı gazetelerde 
''Hitlerle Musolininin mühim bir mülakatından dünyaya yeni stirprizler çıkaca. 

ğı,, rivayet edilmektedir. Hidiselerin eeyrine bakarak bunun da bundan evvelki 
Hitler - Musolini mülakatından • bu iki devlet için • daha devamlı bir netice 
verebileceğine inanmak mUtkill oluyor; Şe'..: GÜNDÜZ 

t• ÖL t • ·aıp 

Ha beş lmparator·u 
şehrimize geliyor 
Aleyhimize yazdığı bildirilen 

mektup Suriyede uydurulmuş 
S~bık Hab.eş İ~par~toru Haile Se1i- bulundukları müddet zarfında Perapa

se hıç bcklenılmedık bır zamanda mem- las otelindeki krallara mahsus dairede 
leketimize gelmektedir. Dün gelen ha. oturacaklardır. 
berlere göre elan Londrada bulunan Tamamile gayri resmi sıfatla se}·ahat 
Habeş imparatoru 15 hazirandan sonra edecek olan Habeı İmparatorunun şeh. 
ıehrimize gelecek ve burada birka~ gün ri.mizde kaç gün 1calacağı ve Kudüse 
kaldıktan· sonra Toroı ckıpreıile ve &ıde~ken ~n~ada kalıp kalmıyacağı 
Suriye yoluyla Filistine &iderek Habeş henüz bellı degıldir. 
kraliçesine Kudüste mülıki olacaktır. Bun~a~ bir müddet evvel bir Suriye 

_ &atetesının Habet imparatoru ağzından 
Habeı İmparatoruna kızile Habeş aleyhimizde netrcttiği mektubun kötü 

Hariciye Nazın refakat etmektedirler. maksatlarla o gazete tarafından uy.du
~ratorla maiyeti erkanr şehrimizde ruJdu~u anlatılmıştır. 

'l'orrun bıı,ın \'er~tı it az olur. Ayııl lf!Yl .. r ll' ufra,nıak kadar ln!lftnı yoran bh' şey 
bulanmaz. Bu JÜZCk'n okuyuculanmızı ltersünüa atır dll1Uncelf'rladen biran olımn 
ay:rrm&k, kendllerlal ... ka Uemlude oyalamall ltıUyoraa. lıtln~ ~enaldufunuı 7.anuuı 
... tıdılkl llU&llerin C!e\'aplarmı lıalnlaya ~ıtntrz. 66~k!tlnlı ki 11lz btı mı·şgulh rt 
t.e~ sonra tamamlle df'flıtlflnlrJ bl11ııed~k11lnlz. Suallerimizin bfr a.,1muıa para nıil 
k&fatlart da '~~llL Böyletıkle bem "i'Jf'llmft, bf'ID mllltial11 tlann11, olıtcakıunıı:. 

Nasıl 10.000 olur? lerbı yekQnu blriblrlne mUnvi olaun: 

5 111 5 
4 236 o 
4 121 G 
2 138 6 

) 
iSTE alze dört •ıradan ibaret 20 adet. 
Bu adetlerden later yerlerini detfıUre 

rek, tııter birer, tater, iklıer, taur üçer ve 

dörder olmak üzen öyle aeklz bölllm \'Ucude 
retırlnlz ki bunları cıınetlltuıız zaman tam 

~0.000 rakammı elde edeblllllnlz. 

Bu 1tıal mUkl!atlıdır. ~ halledenler 
den 4 kltfye muhtellf bedtyeler nrilecüUr. 

Cevapla!', 19 mayıs tarihine kadar (Arap 
saçıl kaydile gönderllmlf ohnalıdır. Halledil 

mıf tekllnl (20) mayıata bu lillunlarda bu-
Jacaksmıs 

Ahn size l>lr baş 
be l Ası 

.Aptıda'kl murabaar öyle dört çizgiyle 
a kısma •Yll'JU 1<1, her kmm lçlndeld adet;. 

<t402 

lO 6 8 10 
6 ~ 5 10 
o 2 8 10 

Bunun cevabını yannkl nUahamızda bula• 
cakımız. 

Kaç portakal 
satmışlar. 

(Kac; portakal aatmıılar!) meaelelfnln bal 
il ıudur: 
Fiyat evvel& 3 portakal için 10 l<uruı olarak 

tayin edlhnlı~ Bu nyatla birinci atıcı 30, 
ikinci 24, UçUncU 21 ve dfirdUncU de 12 porta 
kal attılar. 

Bundan aorıra fiyatı arttırdılar ve porta 
kallama t&D..mt 10 kurup atmağa bqladı 
lar. 'Y• seri kalu portüa1J,af1n. bepal bu 
fiyat& .atıldıtma &öre. beU.p ederseniz, dört 
aatıcrnm lıepalae ayni puanm dU,tUtunU 
görUrııUnUz. Bu aualln mUkl!atını tstanbnl 
erkek llsesJnden 10~ numaralı HUanll kazan 
mııtır. 

Yunari ordusu 
60,000 kişiden 

mürekkepti 
- 4 - Y azan : Sadık Duman 

Bu ve bunu takip eden hadiseler De. 
li Yani hükümetinin Giridc asker yığ 
mağa karar verdiğini ve günUn birin
de adadakı karğaşalığm ·pek sarpa. sa 
racağını anhyan büyük Avrupa de\'. 
letlerl Gınde muhtelıt bır kuvvet çı
kararak adayı işgal ettıklerını ıl:i.n eı. 
tıler. O ana kadar lımandakı harp ge
mılerınde dalgalanan bayraklar Gırıt 
topraklanna kakılan gönderlerde de 
dalgalanmağa başladı. Yunamstanın 

bu vazıyet karşısıncla adaya asker 
göndennelctc ısrar etmıyeceğt muhak. 
kaktı. Zıra bu bütUn büyük Avrupa 
d~vletlenne ılanı harb etmek manası
na gelecektı. 

Yunanıstanın Osmanlı imparatorlu. 
ğuna böyle dehşctlı bır kafa tuttuğu 
ve büyük 8ergilıe3tlere gınnekten çe. 
kmmeyeccğını ıhsas eltığı bır devır
deki askeri kuvvetı merak edılecek 
şeydır. Erkanıharbıyeı umumiyenın, 
313 • 1897 Türk - Yunan harbı adlı 
kıta.hında bu kuvvet hakkında şu ma. l 
lUmat venlıyor: 

313 de Y,unan hUkümetinm hazari 
kuvvetı üçer taburlu on piyade aa1)'1, 
sekız efzun taburu, beben dört böluk
lü üç süvari alayı, 20 topçu batarya. 
aı, dokuz böltikten ibaret ıkı ıstıhkf•m 
taburu ve 2 naklıye bölüğü kı hepsı 
bırdcn 2000 zabıt, 26,000 nefer, 3800 
hayvan ve 120 toptan mürekkeptı. Her 
pıyade .alayında birmCl 'ile ıJaıncı ~ 
burlarmnıMbay ~e efradı. tamamdır. 
lakın üçtincü taburlaral efzun tapur
larından ıkısının yalnız kadroları mev 
cuttu. Seferberlık yapılınca her alay 
bütün htıyatıarım alır ve noksanlan
redıflcrle tamamlanır. Bır kısmı alay 
noksanlarını tamamlamak ıçın kulla
nılan bu rediflerden arta kalanlar on 
redif taburu te§kil ederler. Bunlardan 
birincisinde Atinadaki. ikincisinde Ar 
goıtaki, üçüncüsünde Ispartadaki, 
dördüncüsünde Kalamatadaki ve di. 
ğerlcrindc Zanla, Velestin, Ermiye, 
lstilidya, Kardiça ve Kefalonyadaki 
efrad toplanırdı. Bunlara ihtiyat za
bitleri kumanda ederlerdi. 

Yunan ordusu şu üç kumandanlı. 
ğa ayrılmıştı: 

l - Yenişehir. 

2 - Misolonki. 
3 -Atina. 
Piyade \'e efzun taburlarının seferi 

mevcutları 1200 er kişi, redif tabur. 
lannm seferdeki mevcutları biner ki
şi olurdu. Silvari bölUklerinde yUz 
elli iki yüz atlı vardı. Bataryalar al
tışar toplu idi Demek oluyor ki se. 
f crberlikte Yunan başkumandanlığı -
nın cnırl altındaki kuvvetin en kaba. 
rık yekünu 66.000 kişi olacaktı. 

Efrad iyi talim görmemişti. Su. 
baylar hiç de môkemuıel bir harp 
kadrosu teşkil etmiyorclu. Toplar eski 
sistem ve berbattı. 

1885 te Yunanlılar kısmi seferber-
lik yaptıkları zaman kuvveUerini 
şöyle tabiye etmişlerdi: 

Piyade, ef zun ve redif ten mürek
kep 20 tabur Yenişehir, Tırnova, Tır. 
hala, Kardlc;a ve Golosa. 6 taburla bir 
bataryayı Li.mya, Zeytin, · Dömeke, 
Çatalca, Ermiye mevkilerine ve 7 ta. 
bur ihtiyatı Halkil, Atina, !aparta 
ve Argu'a, 8 taburla 3 bataryayı da 
Korfu, anta ve Kefalony;a .adalarına 
Yunanlıların Yenişeh""Turhala, lfa
labaka mevkilerile Pire- limanı tah. 
kim edilmişti. Yenişehirin ıimali gar. 
bisinde Kösten nehrinin ı;ol sahili ü. 
zerinde ve kasabanın 2 - 2,5 kilomet
re mesafesinde biribirinden birer ikj. 
şer kilometre aralıklı üç tabya ve i. 
ki mlifrcz tabyadan müteşekkil Ser
köpril istihkümlan yapılmıştL lstih. 
kamların cephelerinde ·beşer, zaviye.. 
lerinde ikişer ve koltuklarında birer 

(Emekli Kurmay Binba§ı) 

Miralay Va.sos 

• 
top vardı. Yu.nan hUkümeti sonra
dan. yani 1897 senesi şubatında ~i
salyada ve hudut civarında başka iL 
tibkaml&r yaptı, Yanya cihetine. Pre. 
vczc kalesj karşısına Punda ile Kefa
looyaya, bUyUk çaplı toplar koydur. 
du. 

Buna kar§ı Osmanlı ordusu 120 pi. 
yade taburu, yirmi Y.edi süvari bö
lüğü ve 33 bataryadan mürekkep bir 
kuvvet çıkarıyordu. 

Seferberlik emri 14 şubat 18Q7 rle 
verııaıgl zaman şelanıi redif livaaı-
nı tetktl eden sekiz tabur 750 wer 
mevcutla derhal ıil&h altına alındı. 
Selinikte bulunan dört nizamiye ta. 
buru da. yine o anda hududa eevke. 
dildi. Aynca Rumeli cihetinde yirmi 

redif taburu silah altnıa almmıttı. 
Manastır, Debre ve KöprUlil redif a
laylarlyle Uç- batarya top ve bir ıU. 

vari bölllğU Yanya cihetine gönde. 
rfldi. Yine o anda 16 p.r piyade tabu
ru ile Uç bataryadan mürekkep iki 
piyade fırkası ve bir ihtiyat topçu 
fırkası teşkili kararlqtırıldı. 
Anadohıdaki kıtaatm 1evld biraz 

geciktirildi. zira nakliye ıemllerQıe 
Yunan harp gemilerinin tecavb et
melerinden çekiniliyordu . .FfJvaki he. 
nüz bir harp ilb edilmiş değildi. Fa. 
kat Heterya komitelerinin tesiri al
tında bulunan Yunanistanda devlet. 

lcr arası hukukuna riayet edilmesi. 
ne taraftar olanlar pek azdı. Bunun 

için Anadolu aakerleri Karadeniz ve 
Marmara iakelelerinde toptandıktan 
so11ra denizden Tekirdağına nakle

dildi ve Muratlı iataayonundan tre
ne bindil"ilerek Selinik ve Manastıra 
gönderildi. 

Yunan hududundaki Osmanlı kuv. 

vetlerine müşir Etem pata kumahda 
eı..liyordu. (Detıanu var) 

I 

• 

3la11ata dai! - --Perde 
O ÜN1{Ü yazımda halklı 

harrirlcrin gururuncıao 
set.miştim. İşin aslını arars&Jll' 
rur, ô böbürlenme dıgtadır: O 

larda kendilerini beğenıneın 
ciz görmekten doğan bir UrP' 
dır. Kafalarında büyük bir şeY 
dığmı. ne kadar çabalıyacak. 
öyle harikulide, hiç olmazsa bit 
det hatırda kalmağa değecek 
yazamıyacaklarını sezmişferdil' 
perip.nlığı, yukarıdan laf 
alemden olduğu kadar kendi" 
de gizlemek isterler: "Halk 
nu anladıfı içini böyle ya 
yoksa istesem .. ,, lelerinden 
ses onlara, istememelerinin b 
da daha hayırlı olacafuır bi 

O adamlar araaında bir 
yUkselmeje, hevea etmıı ol 
dır: fakat muvaffak otama 
olamıyacaklarmı kendileri dt 
mitlerdir. Hem de birkaç 
çok muvaffak olduklarını 
halde ... Bu hale tahammW 
lerl i~lndir ki ilk gayelerine 
keaUip ytlkaelmek arzU8UDU 
lemefe bqlamıtlardır. 

Catull Mend8'ln bir ba 
tüyle bir mııra vardır: "Q 
se compare, on s'estime... (K 
başkaları ile mukayeıe edince 
nuza itibarımız artar.} ŞahsIJll 
hürmet duyamıyan bir adaınlJI 
İçine bir parça olsun huzur 
kendini bir parçacık olsun 
mesi için kendini bqkaları ili' 
yeseye mecbur oluyor. Yokla 
hakikaten itibarı olan adam 
kimle ile rnukayeeeye .kalkm 
dini buv·mmek lc;in -imseyt 
meğe ihtiyacı yoktur ôvünı:ne,_ 
dini yalnır. bqkalanna deiil• 
kendine de yUkaek göstermek 
adamın harcıdır. Ta derinden 
tiğl kUçtlktuğti unutmak. keııl 
dini avutmak, 1-Jrmdırmak ister. 
na öğünenlere kızmayın. acıY1° 
rekleri yaralı adamlardır. 
~~.-ıka---mmetr"""ten oanse 
öyledir: öiünebilmek için ktP 
den ktlçtik bir teY aramqlar, 
lamaymca da kütleyi 
KüUenin içinde her ttlrlil inalJI 
ve ktlUe, vuıflan iyice tayin 
yecek blr teydir: ••Cahu halk. 
tabaka ... Ben el~te ondan 
ğim ... ,, 

iyi, güıel, yübek olm 
dikleri, befenmeden, hor gö 
tıklan leleri mazur göstermek 
çareyi. bulmutlar. Kimbilir, 
dilerbıi k1ndırmaia muvaffak 
elleri ile çektikleri perdeyi 
kun t1 kendisi aaıııyorlardır. 

Nurullah A 

Bir tıeı deltrd 
inhisarlar idaresinin yaprak 

deposunda dün bir amele anııııtl 
miı. iki ameleyi yaralamıştır .. 
ismindeki amele nevrastenide~ 
riptir. Bu yüzden bir sene evvel 
dan da ayrılmıttır. Remzi dün ö 
•orıra oturouğu yerde çalrprkeO 
bire ayağa kalkmıı. elindeld 
nından geçen Osman ve Rıza 

amelenin başına vurmuştur. Re 
fer ameleler tarafından tutull' 
otomobille Trb!:n Adliye gönderil 
Yaralanan iki amele de tedavi al 

lınmıflardır. 

ı kısım t 
mayısta yapıhY 
Guetcaıizin tertip etmi! oldll 

zcl ve ıürbüz çocuk müsabaka . 
-on üç yaıındakiler arasında ıeÇ 
vclce yapılmıttı. 

3 ya1rnıdan küçükler müsabak• 
rnayıs pazar günü yapılrnaıı tak' 

miı Qlduiundan mllaabalra~ · 
mi, olanların o &Un, ubah .
Eminönü halkcvi salonuna .ıe 
lizırndır. Uç ve daha kü~ük yat 
•~ilDi de büyüklerinki teklbaele 
cak ve birinciliji, ikinciliği, üç~ 
kızının yavrwara evvelce udc 
'Cluiumuz ikramiyeler verilecektir 

le 
t 
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Atatürk, 
neb•tlar ve 

kuşlar 
Anadolu seyahatimiz csnasmda 

Anka raya uğramamak kabil miydi? 
Nitekim uğradık ve yapılan mucize 
kar§ısmda hayran kaldık. Merkezi· 
nıizi hu sefer bir kere daha gördük· 
ten sonra, bütün dolaştığım yerlerin 
huliı.aa halinde intibaını ~öyle anla· 
tabilirim: 

Manevi farklar bertaraf, tera~i· 
nin bir gözüne bütün eski yapılanla· 
rı koyunuz: Anadolunun gezdiğim 
Yerlerindeki köylerini, köhne kasa· 
ha mahallelerini, viran şehirlerini, 
Qlımilerini, Selçuk asarını, ilah .. O. 
hür kefeye de, Cumhuriyet devrin-

, ~c Yapılan eserlerini yığmız: Yeni 
~nkarayı, muhtelif yerlerdeki fab
l'l~ları, yeni mektepleri, bütün §C

hır, kaeaba ve köylerimizdeki yeni 
binaları .. Yüzlerce senenin cserin
deıt, ıu yeni devrin eserleri ağır 
~acaktır: Tekrarlıyorum, bu, ma· 
~~vi bir mukayese değildir. Bildi· 
gımiz: kilo, nokwından söyliyorum. 
Yeni, tartı cihetinden bile, eskiyi 
mağlup ediyor. 

Bu misali, dünyanın hiçbir yerin
de hiçbir inkılap tarafından tekrar· 
lanmış bulamazsınız. 

• • • 
Ankaraya, bu, üçüncü gelitim· 

dir. Birincisinde bir tek imar çivisi 
ç.akıJmamı§tı. Berbat bir tabiat orta 
8 tnda yangın viranesi köhne bir kasa 
ba ortasında azimk8r insanların nasıl 
Çall§tığım tasvir etmek maksadile, o 
lamanki hevskar tairliğimle şu mıs· 
taları yazmı§tım: 
Bulanık deniz gibi dört bir taraf düz .• 
Ne bir tutam yeıillik, ne bir damla 

ıu, 

~ade elqi bir koku, bir kül kokusu 
;Ankarada cehennem gibidir gündüz 
Ar.karada bir kibua ıibidir gece .•. 

Bundan bet sene evvel, ikinci zi· 
Yaretimde, gerçi, pek biiyük bir de"' ... ''"ltk ulınuştu. rakcu, u t.auuın do. 
j:h~r, birer fidan karik~türü ha
ı'hdeydi. Bir toz esiyordu ki maazal· t' · · Her ne kadar binaların birçok• 
d~rr R.Üzelse de, ~unl~.. ?ökülmüt 

1
. 1tler1 olan bir agız gıbı hır seyrek· 
ık ll'lanzarası gösteriyordu. 
k ~ğı yukarı aynı dekor için.de 
/lacağımızı umduğum için, bu ın· 
1balarımı yol arkadqnn olan karı
~· anlattnn. Fakat, daha on bet 
~lrtni kilometreden itibaren, yemye· 
tıl bir koruluk içinde kaldık. 

O eıki Allahın gazabı boz kır or
tasındaki Ankara, gimdi. herhalde 
"e rnübalagasız olarak lstanbul~n 
~~ha Yeşil bir cennettir. Hele ~ehrın 
ıçı, Yetil Bursaclan da, yqil Gıresun 
dan da daha yeşildir. Yollar baştan 
b&§a asfaltlı, ağaçlar, biribirleritıi 
t:ruyup, gölgeleyip, yerleri rutu• 

1 tlendirip her nevi nebatm nema· 
~tnaama meydan verecek tarzda 
?ıltilıniı .. Burası, Avrupa için bile 
ıdeaı olacak bir bahçe tehirdirl Mo
dern binalan, betbaht latanbulunki 
~ibi külüstür .. modem değil,, .. Hep 
1Yİ malzemeyle yapılım§. usta mi• 
rnar elinden çrkml§; göze zevk veri· 
Yor •. Doiruıu, ıehir planı için ecne· 
bi müteha881M verilen para da, ana• 
sının aüdü gibi helal oleun .. 

Ankara, daha bugünden, • Bük· 
reıi ııörmedim • Balkan ıehirlerinin 
hepaini geçmif. fakat, onunla da 
kalrnanuf, Avrupa tchirlerinin de 
birçoklarını geçmif, dünyada en 
çok sevdiiim ,ehir olan Kopenha· 
ga benzemeğe doiru inkişaf eden 
bir ideal umren ve bediiyat merkezi 
olmak yolunu tutmuştur. 

••• 
Scvimaizliğile yürek sızlatan o 

eski Ankaranm böyle bir sevimli yer 
oluveriıini hayretle seyrederek do· 
l~~ıyordum. Muntazam dikilmiş 
ağaçların araıında, geliıi güzel çıkı• 
,.,.rmiş bir küçük kayısı ağacı gör· 
diim: 

- Bu ne) •diye sordum. 
- Biri, yediği meyvenin çekir-

dr.ğini atıvermit de, burada bir ağaç 
tuhnuf .• • cevabım verdı1er .. 

Dütiinün ki, bir çekirdek atmak
la §imdi aiaç tutuveriyor. Halbuki. 
on SCJle önce~i vaziyetler hakkmcla 
ne hikayeler iti tirdik: Ekerlermif, 

307«ı.ğtnda oynıyan r.ocuklar Karrıgümrii.ğün pazar görüııii-J. 

Karogjjmrilk r"r.fl" lstanbul konuşuyor! 

Karagümrük çarşısının hemen 
hemen derdi yoktur. 

n Jıasapları "Pazar gerinde et satılması doğru değil,, 
Buranı diyorlar ve pazar gilnleri tatil istiyorlar 

Karagümrük çarşısında ucuzluk 
Yazan : Haberci 

Umrülc hiç tUphe yok ki. btan-
Karaı ilk "fuı ke11feti bulunan 

b lda en bUy nu 
u b"rl "dir Buranın balkı or-

semtltrden 1 sı · 
ta halli kim.elerdir. ıu dolatmL 

• K ... nmrük çırtrtr 
Bu: ıra... a'ıt ,.-it ıdert-

1 dıx..aua zaman çes ' ,-s 
ğa baı a •• binbir 9ikiyet 
Jerle kartılqacatrmrır~ k 
dinliyeceğimki uaıuyo u . 'lk .,.o-·· 

l d'~miı ıaman, ı .. 
Çarır içine 1 r '•• luı· u oldu. an buranın ucuz 

zümUze çarp • ul kiloıu 1 O ku. 
t} il bet kurup ınar ' . -

ç . 7 ~ kuruıa fıtavrıt balrgı ve 
ruıa kıraı. • 

ilh... ....:ı da ldeta . .. .. deki me,. .. an 
Ecı:anenın onun d 

küdlk bir pazar kurutaıuı. mkey L~nın 
s • dikilen uı.uara 

biraz; ötesınde yere "ril . • . ...... da geti mı§ 
bağlanan eıeklenn ıu .... 

• ııis ucuz: ucuz sa-
küf elerde, ne ıstcr1e . , arteıi 

1 Buraarnın ballnı aııl pa.z KMtıp Osman Haber muharririM dertlmini anlatıyor 
tı ıyor. "--"ğün 

1 
ünll görmeliymitİ%· Karagwıu w 

'pazartesi pazarları meıhur olurmuı. Es. 
b .,..,,.teri burada pazar kiden çarşını ı ..... 

varmış fakat şimdi kaldırmıtlar. 
''" aötiekll marul so paraya, koca fioca " 

b. küf-inin yanına ıokuldum. satan ır "" 1 
- Kuz:um dedim, bunlın kaça a ryor 

•-' 50 paraya sattyorsun .. sun ua, . . 1 .. .. bak· 
Adam pitkın bir tavır a yuzume 

tı. Hafif güldU. . 

K k kırk bet paraya alır ellı pa. _ ır , ,_ ak 
d satırurı. Ben cirodan ,.uanm 

raya a Hem ıiz ıaliba Beyoğlun. 
taraftanytll'I·· b 

. l'de oturuyorıunuz. Korkanm u 
da, Şıt 1 da 5 kurup batti yedi buçuia 
malı ora -

bile alamaz:amız. Siz bakmayın bayım, f 
buranın iti batkadzrf 

Adam nefes almadan bana cevap ver
mitti. Sözünü bitirir bitirmez: hiç vakit 
kaybetmeden tekrar bağırmağa batladı: 

- Çifti yüz paraya. Y edikulenln gö
bekliıi, Ha babam, ha! .... 

Biraz ilerledik. UCak bir sepete birkaç 

limon, birkaç yumurta doldurmuı, ses. 

siz aadasrı: bunları utmaya çahpn bir 
ya11ı kadının yanından ıeçerek aııl çar
pııın içine aaptık. 

flk raıtıeldiiim bir bakkal dükkinına 
ıirip buralarm dertlerini isteklerini öğ
renmek jıtedim... Fakat adamcağızın 

azrnJft binbir itina sarf ederler- ıualiıni iptir ifitmeı: aanki ödü kopuyor. 
tu!111 mütehaallllar getirirlermif, ye- _ Aman efendim, bizim ne ıclerdimiz 
~·~· . k rlerıniş, yine tutmaZlllJf·· olur ki, halimize şükrediyoruz. Burala. 
msını ~.he dükkin. kendi önüne nn bi,. derdi yoktur, diyip itin içinden 
Hatta, er b rd 1 eli • s 

v dikmeie mec u ur .. ye nı· ııynlmak istedi. 
agaç }tarl1Uflı:r. Adamm biri de, Muhatabımın pr1ırıklığı karıııında 
zbam çı 1•taat etmif, ağacı dikmiş, fazla bir •ey sormağa lüzum görmeden 

u emre "k i . 1 s 

ka eceleri, ao er, c;en a mnq. b adın ,.ıktJk 
fa t. g bö'yle yapıyorsun~ • di· ur 11 

• 
_ Neye Bu sefer attar. arkasından gene 

ye sonraıılara= cak Bari bir bakkal ve kömürcü dükkanlarına 
_ Nasıl oba tutmaya • · ' uğradık. 

calmJll88n'll •cevabını vermıg.. Hepıi hallerinden memnun insanlar. 
~ f te öyle bir Ankara, böyle bir Agwızlanndan tek bir tikiyet bile işitil-

f ra olmU§tur. Ve dün de, bu 
ft:~1d ormanlı memleketlerde ol· miyor. 
gu~ ~bi pkır takır yajmurlar yr Blı böyle dükkan dükkan dolaştıkça 
~ugu 88~ ağaçlama muvaffakiyetin tikiyet eden bulunmuyor ama~ burala-

dgıyor. nra hakikaten de. yajmur v~ rın bazı dertleri de bizim gözlerimiz:den 
en so • .. 1.ı.::.... M bet miktannm çoga ~auı aoy• kaçmıyor. 

ı~tular Ku• miktan da artmqtır. Meseli, çartının kaldırımları çok bo. 
ıyor . -s .,. 1 A · eh · · · a d' B k k' b Eskiden 1ernalar, ı e vı~ § nne ıuk ve toz ıçın e ır. ere et ı ura-
akın bir kanat yokauzlugu çeker- lan geceleri aydınlık oluyormut. Elek· 

yk tiındi, ortalık cavd cuvul 1 trik llmbaarndan da mahrum olsa, ,e. 
en • • • celeri çartıda bira.ı ı:or yilrünecek. 
Şuna hepimiz: Dükklnlardan bir ,ey öirenilmiye
- Olmaz!.. • denıiştilc. •Şu Aı?· celine arbk adam akıllı kanaat gttirmiı 

karaya aarfedile~ ~~et ~b b~ ve geri dönmeye karar vermiktilr. Bi-
ere aarfedilmeliydı, ıya bir yer ae sim foto Ali ile konuta konuıa yijrür. 

Y.Imeliydil itte bundı, hata edildil • '-========-:=== çı 'k ı• 
demifti · k 

Hul8sa. homurdanıp durmuttu . 
Şimdi, itiraf ediyoruz: . . 

Atatürk yalnız Türk milletim 
- eli" ·u ı-

kurtarmakla. dünyanm ~ N . 
lerine örnek olmakla lara d:ı 
hatlara da kanatlı hayvan da 

da • a· -lrbk ortam kuman etti. ır ıııu•- dırdı r ~ 
onlara da bir vata~. ~n :. -. 
rafyayı. iklimi degıftırdi. Yaamur 
yağdırıyor. Rutubetlere. k~ym ÇC:
kirdeklerine ve kutlsrn hukmedi· 

yor. 
(VA • Ntl) 

ıstanbul llses' nde 
mUsamer e 

btınbul erkek liaeıi salonunda yarın 
bir müsamere verilecektir. Müsamerede 
Eminönü halkevl orkestrası bir konser, 
temıil kolu da ''cıki idetler,. isimli blr 
komedi temıil edecektir. 

Refik Ahmet de "tiyatro tarihimize 
bir bakıt,. mevzuu etnf rnda bir konfe
rans verecektir. 

Bundan sonra mini mini yavrulardan 
tC§ekkül etmit 45 kitilik bir çocuk or. 
keıtraaı da bir konser verecektir. 

ken, arkamdan bir sea duyduk. Bizi 
çağırıyorlardı. Döndük baktık. 

Bir kasap ko§a ko1a yanımıza geliyor 
du. Bize yaklaşınca: 

- Baylar, deıdi . .Siz Haber muharri
ri ve fototrafçmsınıı: değil mi? Eğer 
vaktiniz varsa biraz da bizi dinleyiniz. 

Bu teklifi tabii memnuniyetle kabul 
ettik ve hep beraber Osman iımindeki 

bu zatın çar§ı boyundaki temiz dükki
nrna gittik. 

İçeride oturmamız için bize iki is. 
kemle gösterdiler. Biraz oturduk bu 
sırada Bay Osman dert yandı.: 

- Bizim kasapların en büylik derdi, 
hafta tatilinden istifade edememektir. 
Herkes haftada bir giln gezip, eğlenir· 
ken biz hafta sekiz on dokuz, her /" Ua
hın gilnil çah,mak mecburiyetindeyiz. 
Pazar günleri tamamen olmasa bile öğ. 
leden sonra tatil yapmamızda ne mah· 
zur olabilir ki ... Herkeı alacağını aabah 
tan alır ve bizler de öğleden ıonra ser
beıt kalarak insanlığımızı anlarız biraz. 

- Peki ama, et denen şey fazla du. 
rursa kokar. Bayatlar. Pazar günleri 
satı~ yapmazsanız etleriniz bozulmaz 
mı? diye soracak olclum. Buna: 

- Hiç de bozulmaz: biz de ona gö
re mal alırız ve vaziyeti idare ederiz. 
cevabını ycti1tirdi. 

Artık tikiyctinin tamam olduğunu 
dü~ünerek, buradan citmek il:r:ere ayağı 
kalkmııtık. Fakat muhatabımız: 

- Ourun dahı a8yliyeceklerim bit· 
medi. dedi. Biz kaııapların bir tikıiyeti 
de haftada bir kurulan pazardır. Bakı. 
nız bizim vitrin içinde duran mallr rımı
za belediye toz konar diye müsaade 

etmez, hatta vitrinimize bir parça most 
ra asmamızı dahi hoJ görmezler. Fakat 
pazar yerlerinin müthiJ tozu içinde, a. 
çıkta et satrlmaarna müsaade edniyor. 
Buna rağmen ucuz diye halk par.arda 
satılan ete rağbet gösterir. Pazar kurul
duğu günler. yüzde on bile ııatıı yapa
mayız. Pazar yerlerinde et sat1şını bele 
diye herhalde menetmelidir. 

Dükkln sahibi artık bütün dertlerini 
dökmü9tü. Kendiıine veda ederken Ka. 
raıümrük çırı11mm yamru yumru yol
larından tramvay caddesine çıktık ... 
Yolda yürürken. arkadaşım foto Ali 
diyordu ki: 

- Kasap Oımandan batkı uğradığı· 
mız: dükkancıdan (derdimiz yok) cova. 
bını aldık. Buna nazaran, Karagümrü
ğün ismi kara ama çarşısının bahtı ak 
ve açıkmıt doiruıu .. 

liABERCt 
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CUMHURIYET'te: 

TUrkUn kahramanhlı 
Fraıurı: ga.::ct •lr,ri11dc11 L'/ndepeıı

dn.nt ,d.a Fro
0

n.JJ1.z • Türk d.ostlu,ğuna dıJ.. 
ir çıkaıı bir mal\"alc r/.olayısiyl.e, "Şim
di anlıyorl(l.r,, ba.,lr{jı altında meıızu· 

lmh . ., cde11 AlJidiıt Daucr şunu ya::ı. 
yor: 

:ı..,ranııız gazetesinin ya.zun, Türkün 
tam bir kahraman olduğunu, bilmi
y.-nler varsa, onlara anlatıyor. Türk, 
bütUn hakiki kahramanlar gibi. ci. 
vanmerd \'C centilmendir. Biitün tari
himiz, baştanba~a ka.hramanhk ve d. 
vanmerllikle doludur. Tiirk, biitün ta
rihinde, 

lllu::af/r.r, vrıkfi /ır3r11tn., arlıidoıı in. 
tikam almn:: 

mısramı kendine hareket düsturu 
yapmıştır. 

At.ırlarca devam <'den ve bütün 
garb Alemini aleyhimize ayaklandı. 
ran iftira ve yalan dolu propaganda· 
\ardan. hatta LaroU5se lügatinde bu. 
gün bile yer bulan kar.ıklamak hikıl· 
yclerindcn sonra, böyle hakikati söy. 
liycnler ve yazanlarla karşıl8.§tıkça 
tabiatile memnun oluyoruz. Bu SÜ· 
tunlarda, yanlış_ ve hıısumetkar yazı. 
lara şiddcıtle mukabele eden ben. le. 
himizde yazılar gördükçe de teşekkür 
etmeği bir vazife addediyorum. 

' 1 
KURUN' da: 

Taç giyme mer asiminin 
ihtiyar merakhları 

Ha._<crııı 1\ırnıçayı ya::.•!Jo-r: 
İngiliz kralı altıncı Corcun taç gjy• 

me törcnı hakkındaki telgraf haber. 
leri arasında şu tafsil!tı okuduk: 
Ve.ııtminater kilise.sine giderken araba 
içinde kralı görmek istiyen ihtiyar 1n 
g-iliz kadınları, bir gUn evvel öğleyin 
sırtlarında n.uşamba, bir ellerinde ye
mek sepetleri, öbür ellerinde lastikten 
yastıkları olduğu halde sokakları tut. 
muşlar: biiylccc yirmi dört !aat eo
kaklarda kalmışlar. Karınları acıktık 
ça sepetlerinden yemek ,.cmişle,a ıw
sadıkça içmişler. gecelc."yin uyku bam. 
tmlığı zaman lastik yastıklar Uzeri
ne başlarını koyarak uyumuşlar. Böy 
lece harb esnasında siperini muhaf a.. 
za eden askerler gibi hepsi de yerle
rinden ayrılmamışlar. 

Diınyanın dört köşesinde bUyilk 
masraflar yaparak, gUnlerce seya. 
hat ederek, birçok yorgunluklara kat
lanarak milyonlarca insanın Londra. 
ya gelmesine aklımız erdi; fakat ih. 
tiyar İngiliz kadınlannın böyle so
kak ortasında yer tutmasına ve bil. 
tün bir giln ve bir gece iki tarafa kı· 
mıldamaksızm bir noktada kalmaama 
bir tUrlil aklımız ermedi. 

Acaba İngiliz kadınlarını bu dere. 
cede fcdakArlığa ve malJumiyete 
kaUanmağa sevkeden merak nedir? 
Bir gUn sonra sinema perdesinde rö
rUlebilecek bJr manzarayı sokakta 
bir gOn evvel görmüş olmak için ö. 
ıumu gör.e alırcasına yorgunluğa ve 
mUşkUllta katlanmak ne gibi bir saik 
neticesidir? Anlaşılıyor ki bu muam. 
mayı halletmek için insanın mutlaka 
tngiliz olması lhımgeliyor. 

TAN'da: 
lstanbul radyosunun 

dalgın Spikeri 
"Gılnii.ıı ıııcBclclcri" siltunımd.art: 
lsbnbul radyosunun devlet eline 

geçtikten sonra daha ciddi çalışaca
ğını, daha bilyUk bir inkişaf göstere. 
ccğtnt umuyorduk. 

Filvaki, programlarda bazı taditat 
yapıldı. Uf aktcfck ıslahata teşebbüs 

edildi. Fakat alınan netice bizleri tat
min decek halde değildir. 

Meseli. öğle znmanı saat yarım neş 
riyatını dinleyiniz. Speaker1ik yapan 
bir genç kız var ki, tUrkçe konuşma· 
srnı bilmiyor. Haberleri lıııtanbul ga. 
zetelerinden okuyor. Hatta. hazan ga. 
r.etenin kendisine ait fıkralarını da, 
farkına varmaksızın, tekrar ediyor. 
Mesela İsmet lnönünü teşyi edenler 
arumda başmuharririmiz de bulun· 
muştur, gibi cümlelere teııadtif olu. 
nuyor. 

Ra.dyo<,la bu kadar laubaliliğe ceva: 
vermemek ger.-ktir. Bu bal, radyo 
nesriyatına kal"ljr olan itimadı eanar, 
ve radyodan beklenen f ayda.vı izale 
eder ... 



Yazanı Naciye izzet 
Her hakkı abluı Hadlye'ye alWr. Kan1er kurbanı: 

-ıs-
Bu sahneyi sonradan hep gözle

rinin önüne getiren Lem'i kendi ken 
dine mmldanmı§tı: 

''Bereket versin ki kanımın ha
kiki güzelliğiyle ı;özleri kamqan 
Osman mektepli bir tafra kızına 
mahsus olan bayağılıklannın farkına 
varmamııtı.,, 

Fakat buna benzer her günkü 
hayatın doğurduğu yüzlerce küçük 
hadiseler genç kocayı itkencede bı-
rakıyordu. Kansına kar§ı somurtu· 
yordu. Ve Necla, en ehemmiyetsiz 
bir şeyle büyük bir zevk duyan, fa. 
kat ufak bir şeyle de fena halde üzü 
len bu müşfik ve hasşas kadın saade-
ti Üzerinde küçük bir bulutun do
Ja§tığmı hissetmeğe başladı. Sert, 
ve tok bir ıive ile söylenen tek bir 
söz zavallıyı en ehemmiyetli bir a· 
zardan ziyade iğneliyordu. Genç 
çiftler bir gün uzakça bir uyfiyeye 
gitmiılerdi. Dağlarda dol8.§tıktan 
sonra yemek yemek üzere bir sayfi-
ye oteline girmiılerdi. Lem'inin gc
!'e sert ve kaba bir tek sözü genç ka· 
CJma hakiki bir ıstırap vermi§ti. t 

O gün Necla çok yürümüttü. llk 
defa olarak giydiği yeni iskarpileri 
ayaklarmı fena h~ld~ acıtmııtı. Lem. 
inin nC§CSini kaçumamak için gez
dikleri müddetçe hiç tikayet etmiye-
rek di§ini ııktı. Fakat oteln salonu
na girer ginnez hemen kapının ya. 
nınclaki bir kanapcye oturarak aya
ğından çekip çıkardığı iıkarpinfoin 
memnunane bir oh! dedikten sonra 
ne§eyle salonun orta yerine fırlat
mı~tı. 

Lem'i acıklı denebilecek adeta 
inilti gibi bir sada çıkardı. 

Necla kocasının yüzündeki mÜt· 
hi~ çatıklıktan hayretle sordu: 

1 

- Ne oldu Lem'i? Ne var? 
- Bu ne biçjm iskarpin çıkar· 

mak Necla? Ayağını paraladın zan
nettim .. Bu tehlikeli bir §ey .. 

Genç kadın kocaamm bunu ne 
manada söylediğini anlamadı. lskar
pinin kolayca ayağından çıktığım 
ona ispat etrr.1 k istedi. iskarpini 
çıkannakta hiç bir güçlük olmadrğı. 
nı ispat ederek onu ikna etmek için 
ötekini de ayni §ekilde çıkararak fır· 
lattı. 

Lem'i ka§larını çattı, kuru bir 
sesle: 

- ~ca ederim Necla, dedi. Artık 
buna hitam verirsen beni memnun 
edeceksin .. Nasıl diyeyim.. Adeta 
bir kahya kızı tavırları .. Ve hareket
leri ... Senden çok istirham ederim 
yalnız olduğumuz vakitte bile bu 
bayağı jestleri bir tarafa bırak. 

Necla §U kır otelinin salonunda 
kocasiyle yalnız bulunuyordu. Ayak 
1arından ıstırabı vardı. Onlara hiz-
met eden yalnız bir kadın ve bir de 
salonun ta öteki ucunda yalnız biri. 

biriyle mefgul dünyayı görmiyen 
bir çift sevgili!. .. Demek ki onu kim· 
ae iÖrmcmİ§tİ. Şu halde Lcm'i İ§İ 
mübalaga etti. 

Yemekten sonra bütün gezinti 
e!nasmda düşiinceli v t mahzun dur
du. 

Lem 'inin birçok ihtarlarını itiraz 
larrnı hatırlıyordu. Genç adam çok 
d,ef al~r hiç müsamahakar değildi. 
Kalbı tumalıyan bir acılıkla söy]ü· 
yordu. 

En uf acık, hiçten bir ,ey için çok 
insafsızca davvramyordu. 

Daha çok yeni evli olduklan za. 
manlardaki asabi bir tavrını hatırla-
dı. Genç kadın armudu aoymaksı
zm ~iizcl di~leriyle ısırarak yemiıti. 

Kocası o zaman §iındiki kadar 
dik ve sert söylemiyordu. Hatta 
genç kadına niçin kabuğiyle yediii· 
ni ıüler~k somıu§tu. Necla da nqe 
ile cevap vermişti: 

- Naturalistlerin rejimi vitami· 
ni kaybetmemektir. 

O gün kocaamın itirazlarına hiç 
aldırlf etmemi§. hatta gülmüıtü. 

Vakıa Lem'i bugüne kadar bi;;'z 
sert muamele etmekle beraber genç 
kansının fakir ve mütevazı men§ei 
hakkında hiç bir tarizde bulunma· 
mı§tı. Bugünkü ihtarı çok acı olmuş, 
yüreğini en ince noktalarına kadar 
~nzlatmıştı. Umumi fakat çok tenha 
bir yerdeki ehemmiyetsiz çocukça 
bir hareketle kocası kendisini en na· 
zik yerinden yaralamıştı. Sözleri çok 
zali~ne. çok insafsızca idi.. En 
mukaddea bir noktaya temas ediyor 
du: 

Babası için kalbinde nihayetsiz 
bir aevgi, ölçülme:? bir takdir besli· 
yordu. Şimdiye kadar yalmz babasiy 
le iftihar etmişt. O baba 'ki kendisini 
en güzel terbiye prensipleriyle yeti§ 
tirmifti. Çocujuna tam ve mükem. 
mel bir tahail verebilmek için birçok 
mahrumiyetlere katlanmJ§tı. Her 
türlü fedakarlığı yapmlfb. 

(Devama var) 

Almanya 
Şark hududunda 

Tahkimat yapmağa 
baıtodı 

Deyli Herald ıueteainln iıtihbarab· 
na ıöre Almanya. Şark hududunda bil. 

yük mikyaata tahkimat .Ucuda ıetirme 
ğe baılamııtır. 

Be§ yüz kilometre uzunluğunda ola
cak olan bu müstahkem hat, Breılavdan 
§arka doğru inecek ve üç kısımdan iba. 
ret olacaktır. 

Her kilometre başında, betondan ya· 
pılını~ beJ iıtihkam vücuda getirilecek 
ve bundan baıka yeraltı siperleri de in-
11 edilecektir. 

Bu mUstahkem hat, Frans1zların Ma. 
jlno hattından daha mükemmel olacak· 
tır. 

Hindenburg 
kazası 

Tahkik heyeti 
Amerlkaya vardı 
Nevyork H (A.A.) - Eckener ile 

Alman ~hkik komiayonunun diğer be§ 
uaaı buraya gelmiılerdir. 

Eckener, yardım i~lerini takdir et
miş ve bu i§lerin pek mükemmel bir 

surette yapılnu~ olduğunu söylcmi~tir. 

Komisyon, hemen hemen hiç durma. 
dan Lakehurst'e hareket ctmlştir. Ec. 
k~ner, orada Hindenburg balonunun 
enkazı üzerinde tetkikat yapacaktır. 

ZAYl - 5591 ıicil numaralı amatör 
toför ehliyetnımemi zayi ettim. Yeni· 
ıini alacaiım~n cakiıinin hükmü· yok. 
tur. 

' 

Valide Çcımesi Acı su 
Soka1' No. 11 

Emin Kemal 
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Eşy~ nakliyatı TOrklyede 
Bir ytlda 1972 için 

Avrupa hattında ucuz kitap basıldı 
tarife ~azır~an~yor N...-ıyat llOD teırlnde 
Devlet DelDlf70llan sdareaı Avnıpa --r• 

hattının TUrk topraklarında bulunan lazlalaııror 
laımı için yeni bir qya Ucret tarifni Ultür bakanlrl• derleme direktarlil· 
hazırlamaktadır. Bu tarife ile bilbaua p 936 aeneai ıarfmda manleketimbde 
ihraç emtiamızı ve Tralryanın baflıca baıdan kitap •• ~la ıazete. 
iıtihaalitını tetkil eden UNm, kaYUD, lere ait bir yrlhk nqriyat ıtatiatipni 
karpuz, tütün ,soğan yumurta cı'bi mad neıretmiıtir • 

Yagoda 
mu hakem 
Neden g 

bırakııdı 
Meseleye bazı fS 

ismi karııaJJf 
Sovyet Ruıyı ıizli polisi ~ 

Yacodınm Moskovıd.a buıil"1~ 
laması beklenen mubalcemeti. ~ 
ayycn bir zaman için ıeri ~ delerin naklinde azami tenailit yapıla· Bu ıtatJıtiic ıöre ıcçen bir yıl için. 

caktır. de Türkiyede ı 972 kitap neşredilmiı· 
Gerek bu yeni tarifenin, ıerekle yol· ur. Bunun 926 sr senenin ilk yarısında, 

cular için geçen ayın 23 ünden itibaren 1046 51 ise .on yarısın<la çıkarılmıttır. 
İstanbu_ı • K~çükçekm:ce ban!iyö. hıttm Gene 936 da intipr eden mec~. 
da tatbık edilen tenzilatlı.tarıfenm hat. nn sa)'lll 319 dur. Senenin ilk altı ayın. 
ta gelirin artmasında mühim bir lmn da mccmual,rm sayısı l 7 5 iken bu 
olacağından ve Anadolu hatlarında ah. miktar ıen~nin aon yanaında 144 de 
nan çok iyi neticelerin alınacağından dil§müftllr. Aynı sene içinde gazete 
fJphe edilmemektedir. miktarı 230 dur. 
• Avrupa hattı banliyösünde 931 ıene- -Me1"1ekctimbde ıcçen yıl en ziyade 

smden 934 senesine kadar demiryol mü. sosyal ilimler üzerine kitap basılmıttır 
nasebatı azalmı9, fakat 934 ıeneainde ki mi1ctan 329 dur. Bundan sonra 243 
yapılan yüzde 30 tenzilattan sonra bir kitapla tatbiki jlimler celmektedir. 
evvelki aeneyc nisbctle yolcu adecli ve Edebiyata dair eserler ı 19 dur 
hasılat _çoğılmıttır. Tenzilttın bu ta. Memleketimizde ncşriyattn en fazla 
dar ~en tesir etmesi banliyö halkının olduğu ay son te§rindir. İlkttşrindc 
demıryolu ile onun rakipleri olan tram ne§riyat uyııı 144 iken son tcırinde 
v~r ve o~obilıten birini tercihte elln birdenbire 224 de yükselmittir. 
mutcreddıt olduiunu cöıtermektedir. Neıriya.tı en fazla olan ıehir 138 ile 

935 ıeneıinde Avrupa hattı varidatı lıtanbuldur. Ondan sonra 124 ile An. 
2,l 75:000, banliyö varidatı da bu mik- kara ve 32 ile İzmir cclmekt~dir. 
rın yüzde on ikisini teılril ederek 
260,000 lira idi. 936 da yeni bir tenzil~t 
yapılmadıfı için bund& fada bir fark 
olmamıı, Floryanın iman yalnıı bu 
noktadan varidatı artırmı§tır . 

Ulus matbaasında 
bir kaza 

Dün Ankarada Ulus matbaumda 
havagazi boruıunun patlamaar yüzün. 
den bir kaza olmuştur. Borunun patla. 
ması büyük unınttlar yapmı§. makine 
dairesinde çalıpn bir işçi hafifçe yara· 
lanmıştır. Sarsıntıdan bazı kapılar düş

milş. camlar kırılmıştır. Matbaada bulu. 
nanlar korku geçirmişlerdir. 

fstanbul meb'us inli· 
babı teftiş heyetinden 

Abdülhak Hamit Tarhandan açılan 
İstanbul mebusluğu için 16 mayıs 937 
tarihine rastlayan pazar ıünü intihap 
yapılacağından müntehibisanilcrin maz. 
batalarilc o gün saat dokuzdan on üçe ~ 
kadar Beyazıtta tlniversite konferans f 
salonunu te§rifleri ric:ı olunur. l 

iÇERiDE: 
• Faril bUyUlt elçimh: Partate bulunen bl· 

nlcllerlmız ı:ıtreflne bir ziyafet vu1nif ,.e 
baovekill011zln refikaları da ziy&feUe hazır 
bulunmu11tur. 

• Denh:yollan ldare11lnln yUz:dc kırktan 
yU~dr. 60 a kadar ten:ı:llAUı taıifeat yann 
ba:layacaktır. 

• F'roreıör vasner tarafından Ycnlkapı 
da l'8pllmuı trkllf celllen Umandan taJM 
mile 'azgcçllml§llr. Liman bugilnkU yerinde 

'kalacak ve ıl!Jahı ltln ~.000.000 lira Nrfec3ile 
ccktı ... 

• Karadenlz:lc hlr 1nı;lllz vapuru etki bir 

''apur enkazmın sular tarafından !!ilrilklen 
dlğlnl görnıU9 ve ıımenıt. trlıılzle habtr ve,. 
mlfUr. 

• Belediye bu ıı;ene pl~J tarifelerini ~çen 
aeıırd('n daha ucuz oları!< te11blt et.m1ftir. 

• Tayyare ıehltıeri JbUfaU )'arın nal U 
de Fatıh pukmda yapılacaktır. 

:,. Da ın birllfti :ıuı.nunu projeN BllyUk 
ı.mıet Mectıs'.ne Yerilmlıtlr. Proje DabUl;re 
\'e a.dJlye encUıucn1'~rine havale edilml§tlr. 

11- MotôrJU tayyare mektebinin kll§&t rea 
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Nisanda lstanbuldan 
ihracat 

lstanbulun nisan ayına ait ihracat 
statistiği teıbit edilmi~tir. Buna göre 
evvelki üç ayda üç milyon lira etrafın. 
da dolaşan İstanbulun ihracatı nisan 
da da 3,200,000 lira olmugtur 

Almanyayı olan ihracatımız malüm 
ıebcpler dolayııile nisanda dokuz yüz 
bin kt:iıur liraya düpüıtür. Fakat di
ier :memlektlere olan ihracatımız bu 
botluğu doldurmuıtur. 

Veklllerln tetkik 
seyahati 

Nafia vekiliıniz Ali Çetinakaya mem 
lektl dahlllnac b:r tcmş aey~att yap. 
mak üzere diın akşam Ankaraclan ayrıl 
ml}tır. Ali Çetinkaya evveli Eski~ehire 
gelmi~tir. 

Maarif vekili Saffet Arıkan Şark vi. 
layctlerinde bir tetkik seyahatine csık
mak üzere bu~ün Ankaradan hareket 
-edecektir. 

mi bir temmuzda Ankarada yapılacak ve ( 
derattre tı~lenactktn'. 

• lff'ft'llekttte tiltUn ztrtatlııe ait tileri 
~rÜfJllek Uıere Anltarad& at.kalı büt1bı te 
tekkUlleria ifUr•kiM bir ko:IÇ".l toplaııac:Al( 
tır. Bwsun için k~~e toUrak edfceklır 
dün akpm Ankaraya (ltınlfJerdlr. 

• Konııen·atu, .. rm AnadoJudan elmdiye 
kadar torılad~ı mualkt eııcrltttirln rtAltlan 
almac:al.1.ır. 

~ Hazirandan tUbattn ~dar! ıoıerde taJıpn 
u maaflı nıemurtaruı naUfl&n artacaktır. 

_. trak tedriaatı umumiye mUfelU,l An 
karaduı. tetkl1'1erlne de,·am etmek Ur;ere, 
~tbrlmlıe 5;tlmtctir. 

• Bfr lav14; pr<lfe"6rtle fS\-eç talet>ellnden 
ıııUrekkep bir cruP dlln ~brlmlze ıetmiflil'. 

• ?..tral Jrorııbbaalar ts;bl a1macaJ< ttnu mı. 
ldnel"f'l utkfkat.ı iı;ln Ziraat "\'ekAleU hwııal 
kalem mUdUrUnUn rlyaııeUndtld ııeytt bu &k 
~am Ankuadaıı ı;uıcartatana ba.rtket edecek 
Ur. 

• Jluıır bUk(lıneU Jılmrrdald Ttlrk llt"faret 
ve konııotoetuk tıinalanndaa vergi almamaıa 
karar vermiş ,.e bU~mettmlz.: de b!1111ukabe
le ayni ftkllde bir karar veraiflir· 

• l!:mltk bukuı bıtanbul ıutıelf mUdtirlU 
IUne lmrılr fUbtal müdürü şerif eemaı Xıaa 
kttTek ~'in edftml1Ur. 

• t>Un Halice iki bOyO'k 4ftila caavan 
,gfrmif, twhlrçılar bU' lk\alat de 7an1•mıı 
!ardır. 

• BerJ'&m& Akrapolun~ ıehir Uyatroau 
nun temsil ''ttelıilmffl lçla 20 bi.a Hralılc 
elektrik teııtııatl yapraalc :r:a.rureU ltaaıl oldu 
tun4an lelftlllltn Bersama b&lke'ri •!onunda 
veribneıdne karar verUmlftlr. 

Gerçi nimresmt olarak verilCSIJJ 
muhakemenin secikmcaine y~ 
kındaki deliilin etraflıca ıöıdCSS ~ 
meıi lüzumunu ıebcp olarak I~ 
H da, asıl ıebıp ıu rivayetlcrOP"'. 

Yacodı ıon 11manlarda biJI .J 
lar .. da bulunmuıtur ki, bu jtiJllll';ı 
cöre Sovyet hükümetinin bal' 
len ıahıiyetleri ite kanımııur: ~ 

Binaenaleyh muhakeme ~ 
rnın, birkaç yübck Bol~ ~ 
larrn da Yagoda ile birlikte -:-ai 
mevkiine geçeceğini zanne~ 
yalcın bir ihtimaldir.(MorıMns~l 

Buharın ve Rtkof bar::: 
mabktlm oldular 

Bir müddettenberi Moıko~dl 
kemeleri rüyet edilmekte otan 

gazetesi eski ba§muharriri B 
eski baıvekil Rikof. ıckizer seti# 
mahkum edilmitlerdir. ,A 

Dün ıece Harbiye civanndl 
vay rayını tım1r eden tramv•1 
amelesinden Mcbmede ı 33 tar" 
siklet çarpm11tır. Mehmet ai'f 
yaralanmııtır. Motoıikleti idari 

kızad.:n sonra kaçmııtır. Yaralı 
lu hastanesine kaldrrılmıstır. 

aır k•vıa 
Oalatada Şeftali sokağında 3% 

rıh evde oturan Fıtma, Muıaff 
,. ctmiıtir. Muzaffer bıçakla 

ıtol ayağından yaralanmıı1 Jiatoı' 

ı, keusı 

Şamandırada bağlı İngiliz ~ 
Berman vapurundan yük bopl 
medin başma upan çarpmı~. 

batından ehemmiyetli ıurette 
mııtır. Yaralı Cerrıhp&f& b• 
kaldmlnuıtır. 

• llacar hariciye ııu.ın K&ıı.Y• 
Yuzoılav anlqmaamın bir Macar"" 
lav anla,masına mukad~me t!J1tll 
cqfnl ıöy!emlıttr • 

• Hırntnıtanda çıkan bt~ 
lll!ffedlleD lellli:e 1'6r'e mmar 
emda jandannaJana öldQrdil)detl 
cauen daha evvelden komllDı.t 

çi olarak .malslc6m edilınif 
ölUmlerlne ııebep olan hldiaeııia 6' 
me.·ıınerldlr. 

• ~ı:enler~e Adfısababa wtk 
lanın gtMral ı..ıotte, Somali 'ıl 
edilecek Ur. 

• AJmanyad& sneıa v dna,yet. 
ahlll(agJık h&rekeUırtndea dol-.11 
beJ eeneye nran muhtelif upl' 
mahkem etmiJtir. Bunlardan blrifl 
120 abl&Ulzlık "Y&kaaı tentt ol 

• lrlaac1ada Dublln bil)illı c 
bfrh1tlt tld dtiklln ca.m:an, tıııtıtf 
~ tae ~ meruimi f~ 
Uklcrinden do~. tqluımf T9 

• Televizyon aayeelnde Londr• 
bir çok )'&kin f8hlrler, ~ ~ 
ve alayı rad,yo ile takip edebil;,, 

• Yunan kralı, lNfi de yana9 
n SpUalon manaııltrıDın )'en!de!l 
•• alt teme!~ atma me 
'lllak ibıere bir torpido ne ısare1'-' 

Bu akşam TCRK sıoema@lıo 
,.::.,2~7 1::.10 16.06 19.18 21.07 2,41 

Oll:ÇEN K."f'& BCGt7N N'S OLD1J f 
Tunaıılitanda ırev nlN)"fll buldu. 

• 

Şimdiye kadar ıördüiünüz filmlerin en ejlenceliai 

Bayan General <Fransı• 
RUBY KELLER - DICK POWELL ve yüzlerce sıenç ve aüıtl 
ve kız Havayen adalannm aşk adetleri, seviımeler, Havayen 

nefis müzik, zengin aahneler, nqc ve zevk. .--11111 
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Temizlik meraklısı 
bir kadın 

IJftllll. fM rehhle koy-
Doatum Rkai'yi ıoluk bir elbiıe ile 

IÖrdiinı. Aleluıal bapmı çevirip görme. 
lllUliie ıelecektim. E ne olur ne obnaa. 
Belki borç ister ... 

Fakat o beni fark etti. Ve Hılenıli: 
-Yahu ... Merbaba •.• 
S.ıuk soıuk: 
- Merhaba! .... Dedim. 
- Çiineyip ıeçcccktin ıaliba... Yok. 

1& ifliı cttiiimi mi itittin? 
Bak. iıte, dütündüiüm gibi i.mif... Sa

hiden iflb etmil··· Halbuki bu adam, 
hiç de öyle batacak ıibilcrdcn deiildi. 
Çok mUteıebbiı, akıllı bir oilandı. 

Bilmecburiye: · 
- Geçmft otıun .•• Vah vah .... dedim.
ına. ettin demek?... ltitmemiıtim. .. 

Mauı oldu? 

- Sorma birader, sorma ... K.anm ... 
- Aman! ... Zehra hanım efendi mi? 
-ÖyleyL .. 

- Fakat o, ,insanı batıracak hanım. 

lardan delildi yahu- Gayet kibar. ı• 
1et merılclı, titb, temiz ... 

Rlcıl, latihf af ve linetle, diJleri arL 
llnc!an, kUf ür eder cibi : 

- Evet. tcmia l - ,d&di.. T.cmi&!... Ye 

re •• • t.aisw.... 
- Niçin canım ... Bir bayanın temblL 

il fena ıey mil Ektetiya aranıp da bu· 
lunınayan bir huıudyet ... insanı, bu haa 
let naul batırabilir? 

- Batmr ... Ah, batmr ... Sorma, sor .. ...... 
Artık, merak etmele baıladım. '"Ne 

oluna olıun, ıu otlan bana mukabele 
tdemiyecek ama. ona bir rakı içirlvere" 

1hn!., Di1ere1t, kencUlini bir meyhane. 
1• driilddm. 

ltlcai, fU macerums hilrl,. etti: 
Asi&im. benim, HMlerce para birik· 

clirerek b1r it tutmak umisai ~l 
"n,. .... .,,. H:ı3rt."""' hfW!iift eemereeinİ 
"Jıece bir ile ~-ı Ta\rukculu~ .. 
Zir., pek ten%ilitlı olarak, kuluçka ma. 

~n tedarik edebilmlftba. 
••ıç Erenköyünde bizim babadan kal· 

"- bUyUJr bir bahçe vıtdt. Onun harap 
~- tamir ettirdik. Kanmla blrlilrt,e 
"7otıunun daldalalı hayatından çe~ 
1ere1r. lrendlmiıe ıare. sarim ona bır 
Siltıurnrdak. 

"Ben, bUtUn ıanamn bahçede, tavuk· 
ltrta Uirlfll'&k C~lrlyorcJum. Karun da 
•'tin içinde. temizlikle uiraııyordu ... 

.. Yerı Mtlıa ..-ı~ e batsm ••• 

.. Nihayet, erendblı. ,unun b1tinde, bU.. 

Çok ucuz llyaUa ldnbk ka.k 
Neareti fevbl&deyi haiz hevr 

dar İçinde müteaddit meyve ataa 
bulunan aiz oclaJı kullanıth bir 
kötlc iıter eenelik, iıter eayfiyelik. 1r 
ter bqlı ...._. itter ev sahibiyle Jd.. 
ralıkbr. 

Adı.: Kuzauncuk Nabftepe 
_!Mktep ı.. ... No. 27. 

Dl TABiBi ' 

Necati Pakşi 
Haataıamu ber ... IÜlhtaa .qa.. 

ma kadar KaraldJy Mahmudiye cadde-
li No l..2 abul eder. 1 
... ft c-. s'lnleri 14,10 )te kadar 

,... .. maayene .-. 

tfin tHuldan urta)'I tahvil et.. 
dum. sermayemi 1U01 . 
• • blaJl,rUDI olanca kuvvetile it-

tun. Zı.ra '° ~-a; sıbracalc, 
letecek. yUı binlerce ..,.., . 

. . tavuk ....,....,. blkim ola 
Türkiyeının p.ıdidea ''Kümes 
cakt1111e ..... daha 
krall Ricli,. 4iy .... Bil ilimi ı.u ka-

nnnsak ilin 111t111 ••dldiJetlalle sa. 
bfıYordum. .. '--

··Benhn blyle aiiafbldn' ıoren --

na· 
•• .:_ Çok yoru'layonuit. Ceadini betik 

L..Z. B- de 11aa 71t&m edeyim! 
edeee.-.n· .... 
• dedi. .._._ . i 

••Caftnll vas 1eç ... _.. .. r ıenın -
. - .n~ Pli ı. .. TaYllk biti içincle ka. 

ıın de•-" .,. 
ıınm. ~ı-1 ~ .. 

,._ Ni in? Her ffyl tCllU6 emea mum 
. çffem beft, klinrilerle utrıt-

1tündir·.. il Yumarta JuadlJ ı;aıl111 YU em o. 
mam.~d•--'• civcMerle de"" metcul 
lur.~-· 

ohlrlUft· tık 
;. Baytecc bir it bö]U.fl yap ' 
,. Ah, yapma• olsaydıt... . 
"Huliaa efendime .c;yleyıyun ... Bil.. 

tün Hrm17Cmİ tqkİl edCA ~:~rı 
kamna t..U. cürek. bin. w.,.- 11m.. 

_...ı-~ ..... Ytrdia Nibayet. 10 
lar üz~ ..... 1 _ _.L YumUrtalan. 
balaraAll baral °""'ı- 1-. ·....ıt. F 
kaJdetf UMrc. içlerine yerleftiı~ ay. 

ı p aüı:ıleri iple çekiyoruz ... 
=~ ;::: d;·iıcak ci"1Ylcr için her ıe. 
yi butrladım ... 

.. Z an ıeser çıJpnadar... Müddet.. 

ten u~~ün~ bet ,un ıeçdi bl1i kabuiu 

delmediler. 
''Bunları nı oldu? Acaba na haldeler? 

.. Diye yumurtalardan birini bir de kır· 
dım ki ne ıöreyiın? 
"Huır löp. Evet. yumurta buır löp 1 
•·- Amal\hanım?- Bu,.., 
... :ulr-dılU~ 
..Yine ıw.r lljı 
••Karım. yıptı&ı hitA71 o WDlft ula· 

dı. 
,._ EJYlll. aklıma 1dmedil • dedi. 
.,_ Neydi alclma ıelnaiyen? 

••-Ben her tcJi i1ic& Jlkanm. bilir· 
siıı .•. yuaıurtalan ü '11anaden enci. 

kaynar '"da iyice ~ınn-. 
"- TuJL aUab mUatabakkau venin .. 

"lıtc 1&ı11omua 1At -'sim. temit
lik ıneraJdıtı karımın ~Uııcı.ı blıpa 

&elti' btJAr? (va. a >' 

amca 
Fotografc:ı 

~! -:ne e!oe! b_u l!_lb! 
Mukaddes şehir surları 100.00 
k;silik Türk ordusu ilş .çevri ~i 

Halk heyecan içinde idi. içinde köpek leti bulunan byadan kimle 
IU içmiyordu. Debre kuman~~ ~ 1rözleri hinde yudmn 

vucll1"!2 •;di. fuaL... • .............. .._ __ .... ______ _ 
Bu sütunlarda, 1 ürk ekmeiiyle 

be.lendikten ve Türkiyede terbiye 
edildikten aonra o.,daya İtyan ede
rek Arnavutlukta etrafına topladığı 
aekerlerle .enelerce harp eden ls
kender beyden bahaetmiştik. Buıiin 
ıene lıkender beyle yapılan harple
rin bir safhasından bahaedeceğiz. 

• • • 
Paditah Muradın ealtanatmdan 

vazgeçmesi üzerine Epir beyi, aenit 
bir nefes almıt ve yeni bir haıp ha· 
zırlıima ba§lamıştı. lıkcnder bey. 
Firuz pafa ile Mustafa patayı biri· 
biri arkasından mailup ederek [pir 
den çıkardıktan sonra V enedikliler
le m ücadcleyc ıiritınifti. V en~k 
ordusu ilk çarpqmada mallUi> edil
di. Fakat lakender bey Oanya ka· 
lesini bir türlü aptedomi)'erek ıcri 
çekildi. 

lskenderin yeğeni Hamza bey 
Danyayı zaptta ısrar ediyor •. muha
sarasına ıiddetle devam ediyordu. 
Bu esnada Mustafa papmn kuman 
daamda kuvvetli bir Türk orduau~ 
nun gelmekte olc:luiu pyi oldu. 
Bu haber Hamzanm Oanya muha
aarumı ~erkcderek Venediklilerle 
muaaleha aktetmctine sebep oldu. 

Muatafa papnm azmi kuvvetliy 
di. lıkcmder bey orduıunu peripn 
etmeie karar vcnnigti. Fakat ~yle 
olmadı. Mustafa pqa ummadığı 
bir akıbete uğradı. Düıman. beklen 
miyen bir ~etle muvaffak oluyor 
rlB Pap,~etmi& iki. bdaiİ ile _e8İr 
cluıtüp va~'t. ıafP'mey~ on 
bin kiıilik zayiat verdiibıi ıu.yret ve 
dehtetle gördü. 

Padiph Murat, kumandanını 
düıman elinde esir bırakmadı. Yirmi 
bet bin duka mukabilinde Muatafa
yı arbdatlariyle beraber kurtardık
tan ıonra bizzat ordunun baflJUl ge
çerek üstüste selen mağhlbiyetlerin 
acısını C'ıkarmaia karar verdi. 

1449 yıb 14 mayıa S'j.inü, 498 
sene evvel bugun 100. lıb kiıilik 
Türk ordusu, Debreiballda Svetig
rat (mukaddes tehir) ıurlannı mu
hasaraya batbclı . 

lıkender bey Türk kumandanı 
Firuz pqayı kendi elleriyle öldür 
m\İf, harplerde taraftarlarmm göğ
sünü kabartacak bi~k muvaffakı
yetler ıöatermi,ti. Bu çetin 1avqta 
da muvaffak olacağını umuyordu. 
Harbe girerken askerlerine fÖyle di
yordu: 

- Muvaffakıyet ~ ll&de
c:lir. Kaç bin lcifllllc ordu ohHWii1ol.un 
bizi m.tlOp· edemez. Hiç bİr Y· 
den ~ .alcllracalc, Materee 
d\itmiml ·~ a:ltmli iliıflo.. 
celii. 

Fakat halk bu ~ 1>lf ma-

K 1 Z 1 1 
...& olcluiuıftı ,MiyOnia. Gözleri 
buaahu ordtl anUlt bir mucize ile 
mallGt> ecldebilircli. Gerçi lıkender c a y k 1 bc:Y birçok kahraman!ıklar . goıter 

#"!..,.ilk yQr•A•n mıfti. Fa~~t ~enu~ bı~ mucıze gö-
~ _. rWmUf dejildı. Bır gun halk era-
m•C• r•f• rı mlda &ıtıne ıeçilmez bir telat ve he 

_ tt- yecan eaeri g<iriıldü. Dilden dile do. 

latan eözler hakikaten kork\ID§t~; 
- Artık mahvolduk.. 
- Kurtulut yolu kalınadı .•• 
- Allah bıatınuu ıeleceii ,pm· 

diden malum ediyor. 
- Harp eı.ek dojr~ .. 

Etme.ek çiğıaenecei\z ... 
- Suauzluk, ac;h~tan beterdir . 

Allah bizi bu cezaya da ınah1'uın et
ti. 

Mesele fuydu. Ş.hir~e biJ. ~e 
bulunan au ku~una bir köpei Yeti 
dütmüttü. Halkın batıl itikadı bu· 
nu bir pamet telikki ediyordu. 

Bu köpek lctini buraya kioı at· 
m11tı? 

Bir kaeit mi vardı2 
Dütman mı atm11tı?. 
Bunlan dütünen yoktu. f-lalk &u 

taraftan dütünmüyordu. Kw_ek dµt 
tü. Belki de kendiliiinden dütn.ı~ 
tü. Nasıl düterıe cfU,.ün art~ bu 
kuyu suyundan id1en\ezdf. 

Debre kumandanı Parı. ~~ 
heyecanım dindiı-.ne\ iaıeqı: 

- Bu alelide bir §ey4ir· ~
ğin letini cıkanr, auyuou ~nz. 

Diyorcfu. 
Fuat halk böyle ıozleri du~u

yordu bile. Kıunanclanm. bu tözleri 
bin Lir tekılde tefsir edilifordU 

En nihayet Parlat bmuo Jlalkı 
topladı ve ıöy:le dedi: 

- Şimdi hepınızin ıözlen onun 
de l>u sudan ilk defa kendim ı ece· 
ğim. Göreceksiniz ki su pek lla 
içilecelifhl. ' 

1Jüntan1 ~il İi>~·;-ı ıne 
kopek lqı atifen 1Udan yu~ yu
dum içmeğe bqladr. YfızU 'gUlu
yordu. Bundan mak•t halkin gc n· 
lünü yapmak ve harbe brteHi bir 
imanla atılmalarmı temııı ettnektı. 
ihtiyar bir tehirli: 

- Peki dedi, ıuyu ıçeUm. Fak:ıt 
şu ilerliycn orman aibi aıker~ ne 
buyurulur) ... 

8\1 e~,:. iferliyeı\ 'Türk ordusu· 
nun m\lbvernet eG~eı bır kud et 
oldupnq her~in a)l~Mlf. olduju
nu ispat ediyord\I. 

Mu'haftzla( da eelNtt etm~nin 
fayda.~ old\Jfuny ~ızaınk r ' idi.: 

ABONt: AR"l LARJ f • ,... ... E',...... 1 , 
••neıuı ••o0 ıo 2'100 Kn 

e AYiık 'l:IO ••9'0 't 1 a •v'- •oo .. .. .. ,,.... ·~ .. .. .. .. aap ,,. 

.s.w. .. ,,.,.., •••. 
H•••n Rasin\ Us 
•11""'8 "' fYAKm ... ,._,, 
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Bir lngiliz torpitosuna 
taarruz edildi 
(Ba.ş tarafı 1 incide) • 

Dlln Giornale d'İtalia, "Büyük Bri
tanyanın ltalyaya kar§ı bir ıeyler ha. 
zırlamakta olduğunu,, yazmakta idi. 

Bu gazete, İngiliz gazetelerindeki 
münaka13lann Roma • Berlin mihve. 
rini kırmağı ve iki tarafı yekdiğerinden 
tecrit etmeği istihdaf eylemekte bulun
duğunu ilave ediyordu. 

Tribuna gazetesi, Bilbaonun milda. 
filerinin birkaç gJndenberi eon derece. 
de asri silahlara sahip bulunmakta o~ 
duklarını yazmaktadır. Bu hal, Kanta
brik sahilindeki ablukayı zorlamıı olan 
İngiliz gemilerinin yalnız Basklara ia. 
te mevaddı getirmekle iktifa etmemek. 
te olduklan zehabını tevlit etmektedir. 
Londrada manidar bir ziyaret 

Londra 14 (A.A.) - Hariciye nazırı 
Eden saat 11 de Alman Harbiye nazırı 
maretal von Blombergi kabul etmittir. 
Ingiliz torpitosuna esrarengiz 

bir hücum 
Valenıiya 14 (A.A.) - Salahiyettar 

bir menbadan bildirildiğine göre, dün 
saat 1,5 te Hunter ismindeki İngiliz 

muhribinin sağ tarafında su kesimine 
yakın bir noktada bir infilak vukua 
ıelmiıtir. 

Dolatan bir tıyiaya göre infillkı hu. 
•ule getiren bir Franco tayyansinin 
muhribin yanına attığı bombadır. 

Haber - Hunter 1936 da yapılnut 
ıon sistem ıekiz torpitodan biridir. 
1350 tonluktur. 36 mi\ süratindedir. 
4 tane on iki buçukluk topu 7 makineli 
tüfeği vaııdır ve sekiz torpito taıır. 

Ölenler yaralananlar 
Valensiya 14 (A.A.) - Röyter ajan

ıının muhabiri bildiriyor: İngiltere sefa 
retine gelen yeni tafsili.ta göre Hunter 
muhribi mürettebatından 8 kiti ölmilt 
ve 24 ki§i yaralanmııtır. 

ttçüncü kruvazör filosuna kumanda 
eden amiralin bu sabah Valenıiyaya 

gelmesine intizar edilmektedir. 

Londrada heyecan 
.. - b>ndrl 14 (A.A.) - Hunter muhri

binde husule gelen hasar, burada bUyUk 
bir heyecan uyandırmııtır. Pek muhta. 
nr olan ilk haberler, bu hususta büyük 
bir ketumiyet muhafaza edilmesini em
retmektedi,r. Deniz makamatI tarafın
dan kazanın ıebebleri hakkmda hazırla. 
nan mufassal rapor, kabineye tevdi e
dilecektir. 

Kazanın harici sebebler dolayısile 
vukua geldiği tahakkuk ettiği etkdirde 
hilklimetin infilakın müsebbibleri hak
kında pek kat'i bir tarzı hareket ittihaz 
edeceğine §Üpbe edilmemektedir. 

İngiltere hilkmetinin, bundan evvel 
aaha az ehemmiyetli hildiseler dolayısi. 
le bile gemilerine kartı hiçbir müdahale. 
kabul etmiyecefini beyan ettiği hatir
Iardadır. 

Bu denir.altı gemisi hangi 
devletin? 

~lmeria 14 (A.A.) - Dün öğleden 
eonra İngiliz: muhribi Hunterde genit 
bir rahne açan infililı:m sebepleri henüz 
anlqılımamııtır. 

Muhrip, ispanya hilklimetine ait bir 
topçeker tarafından Almeria limanına 
ıetirilmiı ve büyük mütkülatla bağlan• 
mıttır. 

Bir rivayete göre, muhrip hüviyeti 
me~hul bir tahtelbahir tarafından tor
pillenmittir. Diğer bir rivayete göre de 
gemi bir mayne çarpmııtır. Bununla 
beraber o havalide ıon zamanlarda hiç 
bir mayne tesadüf edilmediği kaydedil 
mektedir. İnfilak euıasında Almeria · 
limanında bulunan Lagaza ismindeki 
İıpanyot bllkumetine ait torpito sahilin 
iki mil açığında bulunan Hunterin ya. 
nnıa gelen ilk gemidir. 

Hunterin mürettebatı, İspanyol hü· 
hlimet zırhlısı Jaimele nakledilmit ve 
yaralılar Almeria haataneıinde tedavi 
altına alınmıttır. 

Teknedeki rahnenin tetkiki netice
sinde infilakın bir mayne çarpma neti. 
cesinde vukubulmadığı anla~mııtır. 

Filhakika, merminin bir delikten gir 
diği diğer bir delikten de çıktığı teıbit 
odilmittir. İngiliz Akdeniz filosu ku. 
mandanı vuku bulan yardımdan dolayı 
hükumet ve makamata teı:kkür etmiı
tir. 

Harday torpito muhribinin bugün 1 
facia kurbanlarının cesetlerini Cebelüt. 
tarike nakledeceği bildirilmektedir • 

''Jaimel., zırhlııının kumandanı de. 
mittir ki: 

"İnfilak gürültülerinden İngiliz muh. 
ribinin hasara uğradığını anlayarak der 
hal Lazana ile dört balıkçı gemisine 
muhribin yardımına gitmelerini emret. 
tim. Tahlisiye aandallannın birile bir 
ölü ve dört yaralı getirildi. 

Gemilerimiz başı gittikçe suya gö
mülen ve batmak tehlikesine mauz 
bulunan muhribi çekmeğe muvaffak 
oldular. Muhrip sağ tarafa yatmıştı. 

Bulunduğu yerde batmaması için ev. 
vell karaya oturtmak istedik ve en 
yakın sahile doğru çektik. Sonra yüz· 
mekte devam ettiğini görerek Almeria. 
ya kadar getirdik., , 
İngiltere silahlanmadan Italya 

harekete mi geçecek ? 
Paris, 14 (A.A.) - Eko dö Pari ga

zetesinde Pertinaks, yakında Hitler ile 
Musolini arasında yapılacak oian görüş. 
meye müteallik haberler hakkmrla bir 
takım mütalealar serdetmektedir. Mu
harrir, Musolininin Akdeniz hegemon
yası için İtalyanın ingiltereye karşı yap 
makta olduğu mücaıdelede Hitlerin ka. 
yıt ve §artsız olarak italyaya zahir ol
masını temine çahıacağı fikrindedir. 

Pertinaks, İtalya ile İngiltere arasın
daki muvakkat itilafnamenin artık hü. 
kiimden sakit olmuı olduğunu beyan 
etmektedir. 

Muharrir, diyor ki: 
"Musolini, İngilterenin silahlanması

nın kendi aleyhine müteveccih olduğu 
kanaatindedir ve balyada Akrleniz hak
kında ortalığı çınlatan resmi veya yan 
resmi sözler, İngilterenin Ak.1enizdeki 
hegemonyasını elde etmeden evvel fili 
ve müsbet icraata geçmek arzusunda bu 
lunduğunu göstermekte olduğu, bir ihti 
mal olarak ileri sürülebilir. Fakat bunun 
için Almanyanın azimkarane müzahere
ti lbımdır. 

Halbuki Musolini, Venedikte, Vi. 
yanalda, Budapeıtede ve Bükrette Al· 
manyanın mefffaatına ~ahımı! olduğu 

halde Almanyanın kendisine yardım et. 
mesini ve Almanyamn bizzat kendi me
nafii mevzuubahs olmadıkça muhatara
larından çekinmekte berdevam olduğu 
bir harbin tehlikelerini göze almasını 

temine muvaffak olamamıştır. Musolini 
Göring ve Von Nöyrat ile değil, bizzat 
Hitler ile görüştüğü takdirde acaba da. 
ha müsbet neticeler istihsal etmek bah
tiyarlığına nail olacak mı?,. 

Kont Çiyanonun nutku 
Roma, 13 (A. A.) - Mecliste ltal

yan harici siyasetini izah eden harici. 
ye nazırı Kont Çiano, ezcümle demiş
tir ki: 

"- İtalya zecri tedbirler devresin. 
de iş birliği azmi ile çıkmıştır. Fakat 
tarihi bir realite halini alan impara. 
torluğun tanınmasının gecikmesinden 
dolayı taaccüp etmektedir. Milletler 
Cemiyeti hakkında, İtalya, ne fazla 
itimat ne de fazla dogmatizm ile bek
leme halindedir. 
İspanya içinde, ademi müdahaleye 

"faşist aadakıati" ve titizliği ile hür
met etmekteyiz. İtalya A vrupamn bi. 
ribirine muhalif bloklara ayrılmasına 
muhaliftir. İtalya, her daim, Alman
ya için mutlak bir hukuk müsavatı is_ 
temiştir. !Ki otoriter devlet arasında. 
ki muvazflik bir emniyet ve sulh un
surudur. İtalya ile Almanya arasında 
hiçbir yeni muahede düşünülmemekte 
dir. ltalya - Almanya iş birliği, bu. 
günkü zihniyet ile devam edecektir. 

"Gentlemen Agrement anlaşmaları 
İtalya ve İngiltere için de şayanı mem
nuniyet olmuştur. Fakat çok kır.a bir 
zaman sonra, karşılıklı bir hüsnü niye. 
te başlamışa benziyen yaklaşma hareke
tini hiç olmazsa gerileten beklenilmiyen 
mani müşahede olunması, ferah verici 
olmamıştır. İtalyanın, İngiliz silahlan
ması, kar,ısında kendini . geri çektiği 
doğru değildir. 

İtalya. Yugoslavya dostluğu hiç kim
seye kartı değildir Türkiye ile olan mü 
nasebetlerimiz, vuzuh kesbetmittir. Yu 
nanistan, Romanya ve Bulgaristan jle 
münasebetlerimiz, samimidir ve inkişa
fa doğru gitmektedir. ftalyanrn coğrafi 
realitelere dayanan lalam politikası da 
hiç kimseye karşı müteveccih def:ildir ... 

Boykot 

Roma: 13 (A.A.) - İtalyan matbu-
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inhisar idare
sini soyanlar 
İnhisarlar idaresi eczanelerle aske

ri ve beylik müesseselere sırf taba. 
bette istimal edilmek üzere ucuz fiat. 
la saf ispirto satmaktadır. Yani piya
sada 80 kuruşa alınabilen ispirtonun 
kilosunu 40 kuruşa vermektedir. !ki 
fiat arasındaki fark mühimdir. 

İdare son aylar zarfında askeri mü 
esseselerin eskisinden pek çok mik. 
tarda saf ispirto satınaldığını göre
rek buna "meraklanmış ve biraz da 
işkillenmiştir.,, Evvela satış dosyala
rı tetkik edilmiş ve kanunuevvelde 
Gülhane hastanesinin gönderdiği bir 
vesika ile 2000 kilo, ayni ayın sonun
da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri sa
tınalma komisyonu namına 2000 ve 
~ubat, nisan aylarında ayni komisyon 
namına dört bin kilo ispirto alındığı 
anlaşılmıştır. 

Fakat yine o anda kısa bir tahkik 
göstermiştir ki kendilerindeki vesika 
!arı damgahyan mühre sahip çıkacak 
bir "Milli Müdafaa Vekaleti Satmal. 

ma. komisyonu,, mevcut değildir. Gül· 
hane hastanesi de kendisine ait gibi 
gösterilen vesikayı tetkik edince sah
te olduğunu söylemekte tereddüt et. 

meyince geniş bir hırsızlık ve kasak
çılık karşısında bulunulduğu meydana 
çıkmıştır. 

İdare derhal, tabibat ve istihbarat 
dairesini bu işte tahrik etmiştir. Bu 
daire takibatı cidden mahirane idare 
etmiş ve kaçakçılık teşkilatını 48 sa. 
atte meydana çıkarmıştır. 

Takibat dairesi evvela ispirto an
barı kapıcısından son aylarda ispirto 
nakleden arabacıları tanıyıp tanıma-

dığını sormuştur. Kapıcı adlarını bil. 
medlğinl, fakat 2000 kilo gibi ağır 
yük alan arabaların mahdut olduğunu 

ve bunların sahipleri ile konuştuğunu 
ve hatırladığını söylemiştir. Bunun ü
zerine memurlar Fındıklı iskelesinde 

arabalara iş veren sıracıların defterle. 
rini tetkik etmi§ ve ispirto anbanna., 

son dört ay içinde gitmiş olanları to
parlayıp kapıcıya göstermiştir. Kapı-

cı hakikaten o arabacıları tanımış ve 
arabacılar da ispirtoları nereye taşı. 
mış olduklarını memurlara göstermiş
tir. eticede dört kişiden mürekkep 

son derece zeki bir kaçakçılık teşkili.. 
tı kar§ısında bulunulduğu anlaşılmış 

ve şu dört kişi bu teşkilata dahil ol. 
dukları zannlyle ele düşmüştür: 

1 - Sabuncu Hcnında kolonyacılık 
yapan Dimitri Balhas. 

2 - Balhas'm kardeşi. 
3 - Kel Ahmed .. 

ı ... 1 
1 ,, 

4 - lnhisar ambar memu_;;; Ab
dullah. 

Dimitri Balhas Yunan tebaasm
dandır ve zanna göre bu teşkilatı o 
kurmuştur. Babıalide hakkak Nişan 

adlı birini kandırarak ona mühürler 
ve bazı ki.tip imzaları taklit ettirmiıı, 
bunların kli§elerini yaptırmış ve bu 
mevhum katiplere mevhum birtakım 

komisyonlar namına vesikalar yazdı
rıp imzalatarak, mühürleterek inhisar 
idaresini bir yıl mütemadiyen soy. 

muştur. Tahkikat, anbar memuru Ab. 
dullahın her voliden 1500 lira hisse al
makta olduğunu ve bir yıl içinde epey 
para topladığı zannını ortaya koymuş
tur. Bu zat son zamanlarda 7,000 lira. 
ya bir de ev yaptırmıştır. 

Mallardan 19 varil KüçUkpazarda 
simsar kel Ahmedin evinde ve 11 te
neke de Balhasın Çukurhandaki ar. 
diyesinde bulunmuştur. Takibat ve is 
tihbarat memurlarını gösterdikleri 
zeka ve süratten dolayı tebrik ederiz. 

EmAlk sabfplerl 
bfrlfğl 

Bundan bir müddet evvel kurulan 
(İstanbul irat ve emlak sahipleri birli
ği) nizamnamesi tasdik için viliyete 
verilmitti. 

Vilayet dün bu birliğin nizamnamesi
ni ve kuruluşunu tasdik etmiş ve vazi. 
yeti alakadarlara bildirmittir. 

atı, İngiliz kralının taç giyme merasimi. 
ni Stefani ajansından aldıkları kısa bir 
telgrafı neşretmekle iktifa etmektedir. 
Bu metin de şudur: 

"İngiliz kralının taç giymesi çaı şam
ba sabahı vuku bulmuıtur.,, 
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Morfin kaçakçılar 
(~ tarafı 1 incide) Emrazı entaniye hastanesi cİ\f~ 

kalanacakları sırada kaçmağa muvaffak miılerıdir. Zira bir hastane ~ 'f 
olmuılardı. morfinle yakalandıkları takdı~ 

Dün aynca mesele ile alakadar görülen dilerini müdafaa için bir çar_e ~ 
Ad'adaki kötkün bekçisi Hasan Yaıar 1 olacaklarını, "efendim biz cahıl 1 I 
ve karısı Melek de mesele ile alikadar rız, burada dola,ırken bulduk. rıe 
görül.erek yakalanmıılardır. Bu suretle ğunu anlamak için elimize alrnJ!k:, 
suçluların sayısı sekize baliğ olmuıtur. yakaladılar,. diyebileceklerini ~ . ..J 

ihtisas mahkemesi müddeiumumili- müşlerdi. Bunun içıin malı tetl/ 
ğiıı < suçluları istintak hakimliğin~ ver- bir gece evvel o civardaki ar~dl 
mi§ ve mevkuflar geç vakit tevkifhane. arasında saklamıılardr. ~ 
ye gönderilmi§tir. M h ur1'11"' 

Poliste yapılan tahkikat muhafaza. u afaza teşkilatı da mern ~ 
civarda çok dolaşanlar ve o ta 

teşkilatı tarafından bulunup ya.kala. e ~ 
bulunmaları tabii addedilecek " 

nan bu teşkili.tın ehemmiyetini ve ka- ~ 
çakçıhğm memlekette aldığı korkunç terinden ıüphe edilemiyecek in~s;/ 
şekli bir daha göze vurmuştur. bi giyindirmişti. Faraza kimi tiıl' 

Öğrendiğimize göre bu geniş teşki. makasçıar, kimisi biletçi, ,trarn~ 
latı meydana çıkarmak için memurla. düktörü ve dilenci kıyafetine gt ~ 
rımız tam iki yıl geceli gündüzlü uğ- di. Kaçakçılar da tramvayın ga .,/ 

mede saptığı yerden demiryolul\1 
raşmıya. mecbur kalmışlardır. 
Bazı gazeteler şehrimizdeki hıristi. olan mıntakaya kendi, adamla~ııı ,i 

leştirmiılerdi. Tahkikatımız göıtf yan ecza depoları sahiplerinden bir ııııt 
kısmının "zevk verici 7.ehirler,. kaçak- tir ki memurlar atik davranma.~ 
çılığı ile ya.kından alakadar oldukla. lardı hadise günü hastane cı 

epey uzun süren bir silahlı çarpı~ nm söylemi§lerdi. Salahiyettar ma. 
kamlardan aldığımız son mallımat bu 
iddiaların doğru olmadığını meydana 

çıkarmıştır. Eczanelerin ve ecza depo
larının kaçakçılıkla. alakası olduğuna 
dair yapılmış olan neşriyatı tekzip e. 
deriz. 

Muhafaza teşkilatımız ve polis ihti
sas mahkemesine tevdi edilen kaçak. 
çılar arasında en ziyade Halil ile İste. 
foya ehemmiyet vermektedir. 

Halil Malatyalıdır. Kadıköyünde ma 
navhk )'apmktadır. Yapılan tahkikat 
neticesinde bu adamın yalnız manav
Iıkla meşgul olmadığı ve 99 tarakta 

bezi olduğu neticesine varılmıştır. ls. 
tefo kaçakçılık teşkilatının dosyaları-

na. nazaran eskiden rakı kaçakçılığı ile 
meşgulmüş. Son yıllarda Maksudyan 
hanında ticaretle uğraşır gibi görü. 

nür, karabiber ve baharat komisyon. 
culuğu yapannış. 

Bilhassa mektep talebeleri arasın -
da morfin iptillsınm çokluiu takip 
memurlarım daha sıkı bir çalı§maya 
sevkettiği gUndenberi bütün sabıkalı. 

lar adım adım takibe başlanınca bu 
İstefonun Halil ile pek 111kı fıkı ko
nuıması Halilden de şüphe edilmesine 

sebep olmuıtur. Bir müddet sonra bun
ların Battal ve Vahap ile olan temasları 
da JÜpheli görülmüt ve memurlar "giz 
1i fabrika,.yı Vahabın evinde bulabile. 
ceklerini sanarak 11 martta bu evi ara
mrılardır. Fakat hiçbir şey bulanıarnış

lardır. Bunun üzerine Vahap kendisinin 
namusuna halel geldiğini iddia ederek 
1 
muhafaza teıkilatı aleyhine bir zarar 

ziyan davası açmııtır. Bugün bu dava. 
ya üçüncü ceza mahkemesinde bakıla
cak ve muhafaza memurlarından bir ço-

ğu ve tefleri maznun ııfatile hakimin 
huzuruna çıkacaklardır. 

Sırası gelmiıken söyliyelim ki kaçak. 
çılar memlekete yaptıkları fenalık kafi 

gelmiyormuı gibi zabıta ve muhafaza 
teıkilitlarınuzı da mahkeme mahkeme 
dolaıtırabilmektedirler. 

Nitekim ıimdi yakalanmıt olan büyük 
kaçakçı tetkilatı da kendilerine işkence 
yapıldrfıridan bahsederek memurlar a-
leyhine ağır cezada bir dava tahrik et
miı bulunmaktadırlar. 

Büyükadadaki Bay Hayret köıkünün 
kaçakçılar tarafından kiralandığı söylen 
miıti. Bu ciheti de ıöyle tashih ederiz. 

"Bu kötkün geçen yıl mevsim sonun. 
da içindeki kiracılar çıktıktan sonra 

mal sahibi tarafından Hasan adında 
biri bekçi olarak konmuştur. Bu Hasan 

Malatyalı Halilin tanıdığıdır. Kötkte 
baıka kimıe bulunmamasından istifade 

etmitler ve mutfıfın altındaki bOdrum 

katını kumpanyanın fabrikası haline sok 
mutlardır. 

Muhafaza teıkilatr, tabii Vahabın da
vaıından ürkerek takipten vazgeçmemiı 

tir. Nihayet günün birinde kaçakçılar 
kendileri İçin kurulan tuzala dütmüı
lerdir. 

Muhafaza te§kilatı bunla~n. büyük 
miktarda morfin tesliın edeceğmı haber 
alınca müıteri ile buluşacakları mevkü 
de teıbit etmİ.f ve o civarda gayet sıkı 

tedbirler atmııtır. 
Kaçakçılar malın teslim e-

dileceği mevki olarak Haydarpaıada 

olabilirdi. 
• • • 

Tekrar ediyoruz. Kaçakçıhi' '/: 
şiddetli tedbirler isteriz. KanunJll 
murları himaye etmeli, mahkerneJclJ 
çakçılar tarafından açılmıı ut°., 
davaları kabul etmemelidirler~ 

Hapishaned~ 
firar 

(B<ı§ tarafı 1 inctö'J 
Eminin atladığını duvar us-,_ 

dolaıan nöbetçilerden Manisalı 
man eörmüı. silahını çevirerek: 

- Dur! diye ihtarda bulunm~ 
Emin bu ihtara aldırış etme'j 

Jandarma Süleyman ve duvarırı ~ 

tarafında bekliyen Oflu Mehmet~ 
lerini duvardan apğı atarak 
peıine takılmıılardır. İki jand:--(: 
]ahlarını Emine doğru çevirinc~ 
Emin artık daha fazla kacuıtı ~ 
anlamıf, teslim olmuştur. E-~ 
landıldan sonra hapishaneye go / 
müş, ~orguya çekilince ıöyle cev•f 
mittir: 

''- Zindana atılmaklığırndJO t 
müteessir oldum. Bir seneden~_./ 
§iktatta oturan karımı da göremi~.J; 
Çamaıırlanm da hayli kir1enmitt1- 1 
çama§ır değişeyim, hem de karıııs' 
yim ldiye kaçmaya karar verdirtJ'l 

Emin hapishanede ayakların• rl', 
vurularak tekrar zindana kon~ 

Amerikalı 
Şerlok Holm~ 
Dağa adam kaldır~ 

suçlle mabkem~ it 
''Amerikanın Şerlok Holmesı,, 

blyle tanınmış olan polis baf iydl 
lis Parker ile oğlu, "Dağa ad~~ 
dırmak ve işkence yapmak,, sU'::_f 
dan dolayı Niyucersey eyalet~ 
vork şehri ağırceza mahkemeBJ"'~ 
rilmi3lerdir. A 

Bunlar Lindbergin çocuğu v ~ 
da, barodan ihraç edilmiş olan ~ 
Dr. Pol Vendele karşı işkence~ 
mak ve dağa. kaldırmak teııe~ 
rinden muhakeme edilecektir· 
!eriyle birlikte HaıTi Vays ~~J! 
taksi goförü ve üç kişi daha ~ 
dilmiştir. Bunlar suçlu oldukl ~ 
raf etmi3lerdir. Bu sebeple ~ 
Parker ve oğlu aleyhine huku~ ~ 
tniye phldi olarak kullanılac~ 

1936 fUbatmda polis hafiye• 
ker bili.hare idam olunan HaVI' 
kurtara.bilmek için teşebbüsler' 
mitti. • jt. 

Verilen üadeye göre üç kı~i..;'. 
kerin emri üzerine Dr. Vendelı " 
rarak Bruklinde bir eve götUrU~ 
&etmişlerdir. Orada avukat bir ~ 
leye zincirlenmiş ve kendisindell ~ 
h bir itirafname alınıncaya 
tam on gün zincirde tutul2 
Hatt.A bir müddet bu itirafll ~ 
Havptmanı elektrik kotJuğund,ıs 
taracağına inanılmıı:;tır. 

Şoför Vays ile Şlossman bıl 
kaçırma suçu yüzünden NevyorlC 
cezasında uzun bir hapis ce~ 
mis bulunmaktadırlar. 
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13.!,r lnglllz gazetesinin vazdıpına göre Elektrik Şirketi· 

Harp sanayiimiz için nin v~ni .bir • marıfetı 

9 6 m l• ı yon l ı ra Nafia veklleti tahkik heyeti Elektrik 
ıirketinin çok mühim bir kaçakçılığını 

1 d 
daha meydana çıkarmı1tır. 

ta hsl
•sat ayrı 1 Vaziyet Nafia vekaletine bildirilmiı 

ve Vekilet bu kaçakçılığın da 9 numa-
ı-alı İhtiaaı mahkemesinde duruımaıı 

Almanlar pek ıiddetli rekabet yapıyor• yapılan kaçaliçrlıkla beraber mahkeme-
10 mayıs tarihli Moming Post gaze. 

teıinde Türk orduıunun tealihatının 
tesri edildiğine dair ıayam dikkat bir 
haber vardır. Gazetenin Ankara muha• 
birinin gönderdiği bu haberde şöyle 
denilmektedir: 

"B ilyük Millet Meclisi tarafından 

ahiren kabul edilen iki kanun Türkiye. 
nin harp ıanayiini tesri edecek ve 
l'" Urk ordusuna en asri techizat temin 
edilecektir. 

Parlamentonun kab1'.l ettlği bir ka· 
nunıa hava kuvvetlerinin arttırılması 

i~in Uç buçuk milyon t'ngiliz lirası tah. 
aıs edilmiştir. Diğer bir kanunla top. 
trı"h' u ·mmat, mermi kovanları, "nitrocel 

lulose,, ve emsali infilak maddeleri imal 

edecek askeri fabrikaların tesisi için de 
on bir milyon İngiliz lirası tahsis olun 
m~ıtur. 

Modern techizat ihtiyaçlarına kifayet 
edecek miktarda tank yapmağa nıahsus 
tesisat v" d · k · · 
1
• ucu a getırme ıçın de fevka· 
ade tahsisat verilmişti. 

f İt!mada ıayan haberlere göre, top 
abrıkaaının tesiıine ait konturat pmdi. 

den 1 milyon İngili.ı lirasına yakın bir 
~eblagla bir Alman mile111eıesine ve· 
rıJmiıtir. 

'l\arkiye hük6metinin bir dileği de 
tayyare ve motör yapacak milli bir 
fab 'k n a kurmaktır. Bu iıte, buna ben.. 
zer d"V _ ıger te,ebbüalerde olduğu gibi. 

lfarlciye vekilimiz Tevfik Rüttü A. 
raa yarın ıehrimizden Köıtenceye hare· 

ket edecek ve Bükreıte Rumen ricaliyle 
temaslarda bulunacaktır. 

• Tevfik Rüttü Araa oradan Cenevreye 
Ctdecek ve oradaki çalıpalan takip 
edecektir. 

Diğer taraftan, dün ubah Ankaradan 
lthrimize gelen Franıız • büyük elçisi 

l>onso da yarın akıam Pariıe ve oradan 
Cenevreye gidecektir. 

Son ptlrOZUl meaeleler 
Hatay anayasa11 ve ıtatüıilnü teabit 

etınek Uzere Cenevrede toplantılar ya. 
Pan eksperler komiteai aon içtimalannı 
Yapnıaktaldır. 

Xomitenin elinde baılıca lisan, inti· 
bap ve hudut meaeleleri vardır. 

l>ün bu Uç mesele yeniden gözden 
ceçirilmit ve maalesef bütün ıırarlan

J!Uza rağmen bilha11a lisan bahsinde 

tanı bir anlatmaya vanlmamııtır. Bina. 
enaleyh lisan itile hudut yani Bayır 

liucak nahiyeleri meseleainin halli ge· 
ne cemiyeti akvam konaeyine havale 
olunacaktır. 

Bu netice apiı yukan takarrür etmit 
cıı..: .. .u_ 

- unllı'• 
BaıUalerde liltilubat metıolesinin 

~yet konıeyine bırakılmadan bal~ 
dileceği umubıyot. 

MaamRfih bu son meselelerle cliiF 
but teferriiatın kat'I ıurette halli balL 
ciye vekilimiz Tevfik RUttU Araaın kon 
ley isthnaı için Cenevreye vuıuliylf mil 
zalcerelere bizzat ittiraki neticesine mu· 
allak bulunduiu. v~ bulunacaiı anlaplı
)'Or 

Doktor Tevfik RUıtü Araı mayısın 
21 • • ınci glinU Cenevreye muvasa!Jit et. 
nııı bulunacaktır. 

Zabıta kuvvetleri 
Hatay ıtattlkoaunu huırlamakla met 

ıul elcıperler komitesinin son içtimala

~ hallolunan mühim meselelerden 
hırı aabıta lruvvetleri ve Hatayda inzi. 
batın tem' • . mı ıureti olmuıtur. Hatay ül· 

lar • b'd .. ye çıkmasını münasip gördüğünden da. 
Ukin ıalihiyet sahibi mena 1 en oğ. va evrakı bir fezleke ile ve hazine ve. 

d
. v ime O'öre bu tesisata ait müna· ren ıg • l . . f' 

1 
killeri va11tasile İhtiaaı mahkemesi 

ka
--'·r aı-ıldılı zaaıan ngili.z ır:ı·a arı - ıı müddeiumumiliğine tevdi edilmiştir. 

tercih edilecektir • Hazine vekilleri fezlekede, yeni ka· 
Kömilrden mayii, mahruk çakçılığın suçlularının da gene Etek· 

iıtlbaali trik tirketi erkanı olduğunu ve bunların 
Türkiye ,tayyare ve motörleri için bugün huzuru adalete çıkan kimseler. 

kendi memleketlerinde mayi mahrukat den mürekkep bulunduğunu göz önüne 
temin etmek meselesini ~e balJe. çalışı. koyarak iki davanın birleştirilmesini is. 

Alm
anya O'ibi Türkıye dahı pet. temişlerdir . 

yor. • . . rolıu.ı bir memlekettir. Fakat her ıkı Meydana çıkarılan bu yeni kaçakçı• 
memleketin vtıi kömür havzalan var. lığın esasını hükCımetin m:.isaadesile 

d 
gümrük resmi verilmeden muafen ithal 

ır. . Alman miltehaısııl,rının yardımıle edilen malzemenin elden ele halka ka. 
Türkiye ıun'l petrol istihsaline büyük dar satılması ve elektrik tesisat işlerin-
bir gayretle çalıııyor. de kullanılması teşkil etmektedir. 

zongouldakta mua.z.ıam bir el.ektrik Bu malzeme Satye ve Sat • Gazel 
fabrikası yapıldıktan ıonra. ıun i pet· şirketlerine satılmıt veya verilmiş. on. 
rol iıtihıali için de bir fabrıka kurula. lar da sonra müşterilerine satmışlar ve 
caktır. . . ya tesiıatlarında kullanmışlardır. Sat • 

TıJrkiyenin havı üssü olan Eskıiehır. Gazel için gelen muaf malzeme de elek· 
le Ankara etrafında bulunan ~nkkale. trik şirketi tarafından alınmış ve keza 
de Türkiyenin en büyük aıkerı mektep. kullanılmaması lazım gelen yerlerde 
]erinden biri vardır. İngiliz firması Bras kullanılmıştır. Bu şekilde geniş ve ka. 
sert kumpanyasının Karabükte yapaca. rııık bir gümrük resmi kaçakçılığı ya. 

ğı kal fırınları ve madeni imalat !abri. pılmıştır. 

k 1 
ikmal edildikten ıonra Kırıkkale Nafia tahkik heyeti satışlara ait bil· 

aan _h. Türkiye harp sanayiinin en mu ım mer. tün vesaiki elde etmiştir. Gene bu me-
kezJerinden biri olacaktır. yanda go:.imrUk reımi kaçırılmış 17 ,000 

KarabUgün senevi demir ve çelik is- kilo bakır tel de bulunmaktadır. 
tihsal&tı 180,000 le 200,000 ton arasın. 

da olacaktır.,, 

kesinde inzibatın temini tamamen ma
hallt ku.,vetltre mevdu olacak ve gene 
tamamen milli ve müstakil Hatay idare 
ıinin irade ve hakimiyeti altında bulu. 

nacaktır . 
Eksperler komitesi geriye kalan hu-

dut, lilln 'Ve ilk intihap itleri üzerinde 

çatıımaktadır. 

Suriye fevkalAde komiseri 
gidiyor 

Beyrut. 13 (A.A.) - Franaanın Su-
. e fevJcalide komlıeri B. d8 Martel 
rıy p . h 
cumartesi JUnil arıse areket edecek. 

tir. Martel Pariate birkaç gün kaldrktan 
ıonra Cenevreye gidecek ve orada İl· 
kenderull Sancağı meselesinin halli hak 

k 
daki nihai glSrüımelere ittirak eyliye 

ın . 
cektir. 

-1<0'1koriplkler müna
sebeti le Parıste 
verilen ziyafet 

Pıdste yapılmakta olan Konkuripikler, kuvvetli rakiplerine karşı Türk binicileri· 

· büyük muaffakiyeti ile devam etmektedir. 
~enlerde yapılan milletler k01uaundan sonra bütiin süvariler şerefine Rıtı: ote. 
linde muhteıem bir ziyafet verilmi§tir. Bu ziyafetten bir masayı gösteren resmi· 

mi.zdeki ipretli ıabit, Türk takımı baştcanı yarbay Saimdir. 
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Pariste yaptlacak olan 
Avrupa güreş 
şampiyonluğu 

iştirak eden mılletler takımıannı 
bildirdiler 

20 ve 23 mayıs tarihlerinde Paris.· 
te Sirk Diverde yapılacak olan Gre. 
ko • ~omen güreşler Avrupa şampi. 
yonlugu maçlarına iştirak edecek mil
letler kayıtlarını yaptırmışlar ve gü. 
reşçi kadrolarını Fransız güreş f ede. 
rasyonuna bildirmişlerdir. Bu şampi. 
yonluklara iştirak eden milletlerin gü 
reşçi takımları şunlardır: 

İsveç - 56 kilo: Svenson, 61 kilo 
Çarlesson. 66 kilo Olofson. 72 kilo: 
Svedberg (olimpiyat şampiyonu). 79 

Miço Sarandos 
DOnya şampiyonu 

oldu 

Serbest güre§ dünya §ampiyonu 
Miço Sarnndoa 

. Amerikada bulunan İstanbullu peh. 
lıvan Miço Sarandos birçok muvi.ffa. 
kiyetli müsabakalar yaptıktan eonrı ni
hayet dünya ıerbeıt güreş birinciliği 

unvanını da Jıra.ıan~tu-. 
Miço ıampiyonluk için Cim Boltonla 

kar'fllaımıı ve Uç aaat kırk beş dakika 
süren çetin bir maçtan sonra galip çık· 
mııtır. 

Müsabaka Bostondı Garden stadında 
V'e altmıı bin seyirci <Snilnde yapdmıt-
tır. , 

Miço Sarandos bu mtıhim müsabaka. 
dan ıonra Kalifomiyaya hareket etmit 
bulunmaktadır. Orada bir maç yapacak 
ve İıtanbul avdet edecektir. 

Bilbao - Prağ 
Maçını Çekler 

kazan ı 
ispanyanın Bılbıo J.ııtl ~ -n 

hafta )nlcJa bir mfJ.büa 119-!;.e 
n'ti~ a.2 Ytnilllüttir. 
B~ ~r kalabalık lhılinM cınaaan 
b(~ ilk devrelinde tırantT iklıer 
ıOtl• banbere.Jcalmıtlardır tt lfk ıolU ıs--qnc:ll dakikada Lan 
&• &raf.nadan 1span)#bl takımı !ekine 
lcaycıedttmit ise de Çekler, Puçun aya. 
file derhal beraberlig"i temin etm' 1 
d
. ~e~ 
ır. 

28 inci dakikada Svoboda ç ki 'kin . e ere 
1 • cı golü de kaun,dırnııı. fakat devr~-
nın ıon dalcikalanndı Bilbaodan Larri. 
nag~ da takımı hesabına ikinci goli ata· 
rak ılk kıaım 2-2 bitmiıtir. 

İkinci haftaym iki tarafın gayretli 
oyunu yüzünden çok heeycanlı geçmiş. 
tir. 23 üncü dakikada Çek Hruı;ka üçün
cü ve ıalibiyet golünü de atmağa mu
vaffak olmuı. bu suretle müsabaka 3.2 
Prag muhtelitinin ~alebesile bitmit!ir. 

D~s~ ve çekiç 
Ohmpıyad çekiç atma şampiyonu 

Hamburgda yapılan bir müsabakada 
53 metreye çekiç atmıştır. Disk atma. 
da Svert 47,17 metreyi bulmU1tur. 

kilo ~ohanson (olimpiyat şamı,ıyunu). 
87 kılo ! Cadi•er ( l" · . _ ~ o ımpıyat şampıyo. 
nu). Agır sıklet: John Nyman. 

Romanya takımı: 56 kilo J T . 
61 k"l ' . OJ&r, 

. ı o ToJar, 66 kilo: Borlovan, 72 
kılo: M?ldovan, 79 kilo Cocas, 87 ki· 
lo Schvırzeubek. Ağır sıklet yoktur. 

Yugoslavya takımı: 56 kilo Stanko 
61 kilo Vujeviç, 66 kilo Grujac 72 ki~ 
lo: Markov_iç, 79 kilo Fischer, 87 kilo 
Metzner, agır sıklet Nagy Stefan. 

Danimarka takımı 56 kilo· J 
61 kil V . . oansen, 

o: oıgt, 66 kilo Kurlaud, 72 ki. 
lo: Jeuaen, 87 kilo: Charles v k. 
let: Laraen. ' agır sı 

kilAlamnya takımı: 56 kilo Müller, 61 
o Schvarzkof, 66 kilo Vaikart, 72 

kilo: Ludvig 87 kilo W "'"' 
kl 

• erner, a15 ... 
sı et Ghering. 

MlllT küme maçı 

Galatasaray 
Beşiktaş 

Bu halta karşılaşıyrr 
/3~"!..'bul Futbol Aanlığııulan: 
Mıllı küme maçlarından Galataaa• 

ray • Beıiktaı karplaımaıı 16 mayıı 
g37 pazar ıünü saat 16 da Taksim ıta
yomunda olacaktır • 

1) Maç hakemi bay Şazi Tezcan, yan 
hakemleri Feridun Kılıç ve Muammer• 
dir. 

2) Fiyatlar tribün SO, duhuliye- 25 
kuruştur. 

Sekiz turnüvssı 
Pazar .ıUnkO mOsa

bakalardan biri tehir 
edildi 

Pazar go:.inü Şeref stadında yapılacak 
olan ıekiz klüp turnuvasının programı. 
nı, Beykozluların İzmite hareketleri do
layııile değiıtirmek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. 

Yeni proırama &öte : tık maç, saat 
12 de Topkpı •Vefa arasında olacaktır. 

Saat 13,40. lıtanbulıopr • Hilal. Sı· 
at ıs,ıo da da Anadolu. Eyüp takımla
rı k:arıılaıacaklardır. 

Basketbol 
federasyonu 

Tetkikat için llhamılyl 
Polonyaya gfinderiyor 

Kadıklyde bir haha 
yapılacak 

Basketbol federasyonu, Polonyanın 

Karako~a tehrinde açılacak olan kamp 
k?nıreııne, antrenör İlhami Pulateri 
go'hdermeğe karar vermiıtir . 
Polonyadı bir buçuk ay kadar kala

cak olan İlhami, bu spora ait tetkikat da 
yapacaktır. 

Basketbol federasyonu bundan batkı 
da Kadıköyilnde bir basketbol ve vo. 
leybol sahası vücuda getirecektir. 

. Fenerbahçenin yanmıı olan eski klilp 
bınası yerinde inıa edilecek olan bu ıa. 
ha her zaman açık bulundurulacaktır. 

Dt'nfzcllere llsans 
Vt'rlllyor 

T. S. K. lstanbul bölgesi başkanlıguı. 
dan: 

T. S. ~· Su sporları federasyonu bu 
yıl tekmıl yelken kürek v •. li • , e yuzme • 
aanılarını yenı·le - k . . . mege arar verm:ıtır. 

Elınde yeni lisanı olmayan denizciler 
b~. se~~ yapılacak bölge ve Türkiye 
b~rıncilıklerine iştirak edemiyecekler. 
dır. 

.L.isans fİ§lri verilmek üzere klüpleri. 
mızı~ kendilerinde kayıtlı yüzücü, kile 
~e.kçı ve yelkenci sayısını yedi gün 
ıçınde yazı ile bölgemize bildirmeleri 
önemle bildirilir. 
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f arihi macera ve aşk romanı Yazan: (Va- Nii) 

..... -"- ~ 
Yazanlar: l çeşterton - 2 Sayerıı - 3 Agnta KrlsU - 4. Vlls Klrofta - !), Vayt~oi 

6. Henri Vcd - 7. c. D. H, ve M KQI - 8 Mfh·ard Kennedl - 9, Con Royd - ıo 
Aknokıı - ıı. Edgar Jepson - 12. Klemanı Dan - 13. Antonf Bcrke\ey. 

Çeviren: / a. Tefrika numarası - 42 ~ 

Radosluların "Basılacaksınız ! Yola çıkmayın ! , ~ 
demesine rağmen, Sünbül ağa, gemi sahibine: 

" Bu gemide senin mahndan ziyade benim 
mahm var! Haydi hareket edelim ! ,, dedi 

- Sonra, koridordan geçtik. Selinin 
geldiğini tahmin ediyorduk. Zira kapı, 
sizin de gördüğunüz gibi açıktı. Salo
na, yemek odasına baktık, kimse yok. 
tu. ·Tam yemek odasından çıkınca, ki 
bu, papasın yazıhanesinin bitişiğind<"· 

dir, feryadı duyduk .. 

Madam Holland, elan tesir altında. 
- Müthiş bir feryat. 
Diye ilave etti. 

(il' 
hususta sana salahiyet veriyorurıt· ··ı(. 
lelim amiralm katli işine. Dün ~ 0~ 
kadının isminin Seli Blan oJdU,ıı st 
amiralın yeğeni madam Hollandın \, 
oda hizmetçisi ve papas Muntuıı pP 
rısı olduğunu öğrendik. Böylece, pa~ 
da işe karı~mış oluyor. Esa~e.n d~~ 
bundan şüphelenmiş idiniz, bılıyor ı: 
Diğer taraftan, Rundel Kroftun hı Ji 
odasında bulunan sakallar da var· ll'l' 
tün bunlardan bir netice çıkardın'~, 

Geçen kısımların hülasası 
Sıi.ııbiil ağa, artık kadınlar iizerinde 
ıwf i; olmak kıı.biliyetini kaybettiği 
1Jc etrafın hiicımılarma karşı hami-

si::: lmlclığı için, lstanbul<la tutuıı.a. 
1ıııyaoafjmı anlıyor ve o.leUicele, bir ı 
gemiye binerek ve yanrn.a hepimizi 
alara7c hicrete karat tı...eriyor. 

* * • 
SUnbül ağanın yerine Taş Yatar 

Ali ağa, kızlarağası odlu. Ve biz he. 
pimiz, bir bahar sabahı gemimize bin· 
dik. 

lbrahim çelebinin yelkenlisinde an. 
cak dört top vardı. Diğer teÇhizat da 
tamam değildi. Halbuki, daha biz ls
tanbuldayken, ortalığa şu .haberler 
şayi olmuştu: birçok padi~hlar za. 
manmda daima gözde olan ve yalnız 
padi§nhlardan değil, saray kadmlarm-
6an da nice nice hediyeler alan sun. 
bül ağa, bütün hazinelerile, emniyet 
tertibatı az bir gemiyle gidiyor. Ayni 
gemide seyahat eden Bursalı Mehmet 
efendi de U'ngin bir adamdır. Ondan 
:p~ka gemide birçok hacılar da bulfı
puyordU. Bizim heyette otuz kadın ve 
i~ç yilz elli köle vardı. Kadı ile bacıla. 
rın da ayr,ıca esirleri vardı. 

Bizimle aynı gUn zarfında iki gemi 
ile yedi kayık da hareket ediyordu. 

Çanakkaleyi birkaç gün evvel geç 
miştik. Gemiler, hafif bir rüzgar al 
tında martı gibi enginde süzülüyorlar
dı. Küpeşteye dayanmış, kayıkların 

gemilerden a.'}ağı kalmamak için ça. 
baladıklarım seyrediyordum. 

Omuzuma bir el dokundu. 
Dönüp baktım. 
Ayşe ... 
Bana bunca ettiklerine rağmen, 

k~ndisine glilümscdim. Fakat o, so -
murtuktu. 

- Nen var? • dedim. 
l};velii: 
- Hi«! • dedi. 
- Hayır, Ayşe ... Ben seni bilirim ... 

Beynin mühim bir mevzula meşgul. 
- 1'~vct... lyi bildin, fakat sana söy

lem iye cesaret edemiyorum. 

- Şimdiye kadar bana ne söyledin ı 
de fa.~ttim ? ... Haksızlık et~e Ayşe ... 

- Evet, doğru .•• Hiçbir şeyimi fa. 1 
şetmcdin. Sana cidden medyunum... } 
Öyleyse söyliycyim ... 

- Bizim bu heyetimizin başından 
bir felaket geçecek. 

- Aman, allah esirgesin, ne gibi? 
- Seyahatimizin sonu iyi olmıya-

cak. 
- Ne gibi. 
- Sen Hicaza gitmeyi umuyorsun, 

değil mi? 
- Evet ... !stanbuldan ayrılmamın 

yega!le maksadı ümidi ve tesellisi bu. 
dur. 

- l')te mümkün değil ... Sen Hicaza 
gitmiyeceksin ... 

-Niçin? 
- Biltün gemiler gitmiyecek de on. 

d"ln ... Mahvolacağız! 
- Nereden biliyorsun? .•. İstihareye 

Mi yattın? 
- Hayır .. Daha hakiki bir yolun-

d l ö~endim. 

Yüı•inc şi.ipheli şüpheli baktım. 
-? 
~f..anidar, gülümsedi. 
- Yoksa .... eledim. - Yoksa hata mı 

devam ediyorsun? 
- Yav~ı; komu~ .. 
- Casusluğa hala mi devam ... 
Çapkın çapkın göz kırptı. 
Bundan ne mana çıkatmalıydı? E. 

Yet mi? Hayır mı? ... Hiçbir şey ;ınlı. 

yamadım. 
Aklıma bir şey geldi. 
lstihfafJn gülümsedim; acı acı onu 

Süzerek: 
- Hmm! ... 
- Ne var? 

bi... Bu adam bütün satvetine malık
bir erkekken ona 9.şıktm, ~şini bırak 
mıyordun ... Fakat şimdi, tabiatın ik
balinden düştükten sonra, öteki ka.. 
dınlar gibi ondan yüz çevirdin. 

Dudak büktü. 
Müphem bir hareketle başını salla. 

dı. 

- Belki.. .• dedi. - Belki öyledir ... 
Fakat muhakkak olan bir şey varsa o 
da hilcuma uğrıyacağız... Zira, elim. 
de delail var ... Maltalılara haber ver. 
di. Bizı çevirecekler ... 

- Ne yapalım? 
- Senin ve benim için yapılacak 

§ey, gürültüden uzak bulunmak, cam. 
mızı kurtarmaktır. Gemi batacakmış 
gibi tedbir al. Batmazsa, esir düşeriz. 
Batarsa, tertibatımız sayesinde boğul
mayız. Senin, benim ve Q5man için 
mantarlar hazırladım. Bunları sonra -
dan sana veririm. Düşmanın esasen ge 
mileri batırmayıp bizi sağ salim tes. 
lim almak istlyeceği meydandadır. 

HEREKE ve 

Çünkil mnksadı muharebe değil, ge. 
mideki ganimetleri elde etmektir. Bi. 
zimkiler ıse asker değildirler. Birta
kım hacılar, hocalar... Ya teslim ol
mak, yahut da ölmek ihtimallerinden 
birini tercih etmek lazımgelince, bi. 
rinciyi cana nimet bilecekelrdır. An. 
cak 1brahim Çelebinin karşı durma. 
sından korkulur. Çünkü o zengin bir 
adamdır. Gemisiyle birlikte esir ol
maktansa, çaı pışarak ölmeyi tercih e
der. 

Bütiln bunları ha)TCtle ve korku ile 
dinledim. Zira, Radostan hareket eL 
tiğimiz sırada bu adadan bizimkilere: 
''Gitmeyin! tehlike var!,, diye haber 
verilmişti. İbrahim çelebinin tereddü. 
dün il görünce, Sünbül ağa: 

- Bu gemide senin servetinden zi. 
yadc benim servetim var. Bir tehlike 
olsaydı, yola çikmayı ben de istemez
dim! demişti. 

Bunu kulağımla iı;ıitmiştim. 
( Dc1•f1 mı t'ar) 

FESH ANE 

- Evet, müthiş bir feryat. Ben ha. 
içeriye girmeden plof diye bir ses duy
madım. Derhal fırladım. Fakat kapıdan 
içeriye girmeden plaf diye bir ses duy. 
dum. 

Bu, yere düşen Selinin çıkardığı ses 
idi. Onu, yerde, halrrun üzerinde, göğ
sünden kanlar akar bir halde buldum. 
Size demin de söylediğim gibi, kollarım 
da öldü. 

Elma tafsilatı duymamak için kulak. 
larmı kapıyordu. 

Rac: 

- Çakardım. Fakat müsaa~e ~· 
seniz bunu şimdi söylemiyeyıın· 
deliller elde ettikten sonra söyteri~ı 

Rac bunları söylerken, yan .. ! f 
muavine bakıyordu. Polis mUduri.I~ 
niden bir münakaşa çıkacağını 8 

ve lafı yine değiştirdi. ~ 
- Muavin bahriye nezaretindel1 

d. es 
lumat almış. Hong Kong ha ıs 

d ir. İsterseniz size anlatsın. rO-
Muavin dosyadan bir kağıt çıka 

M:.ifettişe uzattı. Müfettiş okuııı' 
başladı. 

- Teşekkür ederim, dedi, madam ı d 
Kağıt da şun ar var ı: . d 

Holland siz ne dersiniz? Bu sözlere · d d "o 
ilave edecek bir şeyiniz var mı? 

- Yok. Yalnız, bana öyle geliyor ki, 
Selinin düşerken plof diye ~rkardığı 

ses, daha kocanın yerinden kıpırdama. 
dan duyulmuştu . 

'"- Ne dersiniz Mister Holland. 
- Vallahi bilmem. Belki de öyledir. 

Herhalde feryadı duyunca, öylece bir 

iki saniye donduk, kaldık. Belki bu sesi 
bu aralık duyduk. Lakin bilmem. Şu

rası muhakkak ki. Feryadı duyup da 
harekete geçtiğim zaman arasında bir 
iki saniyelik bir müddet geçti. 

- Siz de kocanızı takiben yazıhaneye 
girdiniz mi madam 1 

- Evet. Girdim ve gördüm de. Evet 
gördüm .. 

Madam Holland ellerile yüzünü ka. 
padı. Ve bütün azası titremeğe başladı. 
Holland karısının yanına ko~tu. onu ku
cakladı ve müfettişe: 

1911 senesınde Peniston e ı ı; 

bir meselenin kahramanı olmuştu; Ç 
zat kendisi de itiraf ettiği gibi, bıt ~ 
linin hücumuna uğrayan bir 1cadıl'I ' 
tarmak için, poJisçe malum fena td 
yere girdi ve oradan itibarel) ne. OJl' 
ğunu hatırlayamadığını iddia etti· 
buki birp~ şahit, onun, orada ô• 
edip eğlend' ğini, içki içtiğini söY1~ 
ler. Ve kendisi gemiye. fevkalade~ 
hoş bir halde getirildi. Bir akşarıt .' Ş 
onu görenlerle müvaccehe edildl· 
bitler k~ndini tanıdılar. Fakat yaPt 
hizmetlerine mukabil, bahriyeden tJ 

edilmedi, istifasını vermeğe nıusıı• ., 
olundu. Umumi harp olunca, peıııA 
tekrar donanmaya iltihak etti. yBP'"'. 
hizmetlerle, bu hatasını sildi. ya~ 
amiral, bir tü!•:.i böyle bir rezalet yııPt 
na inanmak istemiyordu. Ilumesel~ 
içinde esrarengiz birçok noktalar 

ğunu iddia ediyor, harp bitip de ç~ı 
lince, boş vakitlerini bu esrarı hll 

- Artık yeter, de<li, bizi rahat bıra- meğe tahsis e<leceğini söyliyordu. 

kınız. Rac kağıdı bıraktı: 

KUMAŞLARI • * • - Şimdi, dedi, X dosyasının ne ol 
Ertesi gün Vinmut polis m'.jdüriye. ğunu anlıyorum. Herhalde bu ıc•' 

~r· dosyada, bu meseleden bahis ' 

NEFASET ve DAYANIK LILIG IN TİMSALi D iR 

tinde polis müdürü, muavini ve mü
fetti toplanmışlar, bu meseleyi görü
şüyorlardı. 

Polis müdürü sordu: f 
- Sizce, bu dosyada, amiral tara 

dan toplanmış deliller mi vardı? Muavin: 

YAZLIK KUMAŞLARINIZ I UCUZCA TEMiN ETMEK 

iSTERSENİZ BU FABRIKALARIN MAMULATINI 

- Kadın, dedi, intihar etmiş. Doktor, 
hançeri, kadının ancak diri iken böyle 
tutabileceğini söyliyor. Esasen. onun 
parmak izlerinden başka bir iz yok. 
Diğer taraftan Ilolland ile karısı kadın 
intihar ettiği vakit, iki üç adım ötedeki 
salonda idiler ve onun yere düştüğ;inü 

duydular. Rac da dışarda bekliyoru. 
Evi de aradık. Başka kimse yoktu. Ar. 
tık hadisenin intihar olduğundan şüphe 
etmemize hakkımız yok. 

- Evet. Böyle deliller olacaktı '' 
nediyorum. Bana kalırsa amiralr11 

1

1 diası bo değildi. Herhalde bir tU11 

düşürülmüştü. 
Muavin söze karıştı: . ' - Bu takdirde cinayetin sebebi 

0 

TERCiH EDİN İZ 

P e rake nde ' Topdan 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
taşılmış olur. Herhalde katil, kt11• 

için tehlikeli vesikaları elde etmek; 
cinayeti yapmıştır. Eğer bunu böY. r 
knbul edersek, katilin, 1'91 ı seneSl~ 
Hong Kong da olan birisi olduğunll 
söyliyebiliriz. 

HEDYitl 
Muavin yüksek bir eda ile konuşı·

yordu. Müfettişin esasen kırmızı olan 

•üzü, büsbütün kızarmıştı. Polis m:i· 
dürü, ona dönerek sordu: 

t 
- Böyle olması katidir. Yatnıt 

nokta var. Mister. Holland. arıtİrJ 
cinayet gecesi, odasında, üzer:nd' 

k p~ 
- Siz ne dersiniz'! Muavin ile aynı ço evrak olan masası başında go. o 

Yeni Türk Musiki yayım 
başkanlığından: 

kurumı.: 

15-5-937 cumartesi günü saat l< 
te Beyoğlu istiklal ~addesinde 230 sayı

lı kurum merkezinde genel toplantı ya

pılacaktır. Çalgıcı, okuyucu, oyuncu, 

baletçi, operetçi, dansöz, tiyatrocu ve 

saire bilumum artist, sanatkar arkadaş 

ların ilan edilen saatte hazır bulur.mala 
rı rica olunur. 

İstanbul musiki sanatkarlar kurumu 

fikirde değil misiniz? Vakit de gece yarısı imiş. Halbuki l 
- Hayır. Bence, int ihar etmek niye. tor, bu saatte gece yarısından ev1ttl 

tinde olan bir kadın, bahçeye c .. ıkıp erik <iuğunu söyliyor. ve bu saatte ~1';ı - evrakı aramakla meşgul olması 
yemeği düştinmz. Bu tabii bir hareket gelmez mi? 

değil. (Dcvcımı ııor~ 
Muavin amirane bir tarzda: ..:..--' ~ 
- O halde, katilin Holland mı oldı·- ~. D r 

ğunu icijiia ediyorsunuz? N ı Ş~A N• YA ~I 
- Hayır. Böyle bir şey de söyleme- I~ 

dim. Hastalarını hergün akşama k•d;; 
Polis müclfüü, münakaşanın uzaya. Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanıtı,. 

cağını anladı. Söze karışarak: Mektep sokak 3!5 numaralı rıtıl 
- Rac, dedi, madem ki sen bir cina- yeneh:ı.ne:ıinde tedayi eder. 

yet yapıldığını iddia ediyorsun. Bu id. !•••••- Tel: 40543 
dianı isbat için elinden geleni yap. Bu 

kıyn1tti yoktur. Kutumumuz kanuni te- 1 • imi · Ad 
şekküldür esasen bütün sanatkar arka- l--ı:f;Jıl•J•ı=l=JJ:.J!l\"'4=f-"1 ... f:JılJ:IJJ' 
daşlar kuqımumuza müracaat!e kayde- d d'>-< 

t ı - istabul Ziraat Bankasın an aylık almakta olan 1stanb·Jl Bele 1

1 dilerek vesika almaktadırlar. Yukarıda k'l h 11" 93 
Hususi İdaresinden mütcşek 1 ma a 1 ve idare emekli ve öksüzlerinin 

adı geçen kurum namına ilan ve beya tarma başlanmışt 
birinci altı aylık yoklama . . ır. ·sll 

naha bulunanlar hakkında tazımgelen 2 _ Yoklama ilmühaberlerının cevabı arkasındaki izahata göre &ilirıtl 
makamata müracaat eaildi. zılacak ve fotoğraflı ola~aktır. . .. ~,ıı 

Yeni Türk musiki 3 - Maaş sahiplen ~ok.lama ılmuhaberlerini oturmakta olduklar~. , ı 
yayım kurumu merkezi 1 Müdürlüklerine tasdik ettırdıkten sonra resmi senet, aylık cüzdanı ve nufıl ııl 

başkanı keresile birlikte Mayıs 937 sonuna ~a~ar ait oldukları Belediye1 Şubeleriıı' 
H. 11. Taşkıran racaatla yoklamalarını yaptırmaları ılan olunur. (1.) (27 ı 7) 

- Demek sen de ... Sen de onlar gi- 1 tarafından yapılan ilan ve beyanatın 

~· ... 
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heınmiyetsiz bil- teudilf, rahip onlara d~ğru bir şey değil, diye düşündü ve isin, siıin ~eldigiııizi anladım ve kayt·. 
odecek vakıt olmadıi;ıııı naz.m itibarc 
alarak derhal yataktan fırladım. Şimdi 
ben giyiqirken si:ıo; de bana, buıaya ne. 
den t:eldiğinizi ve size ne surctk fay
dalı olabileceğimi anlatınız. 

Jan, adamlarını beraber götürmeye. 

rece mütehassis olarak: 
- Siz: ne inııansum;, dedi her§eyi dü. 

§Ünilyonunuz. 
Parıdayan omuzlarını silkerek devam 

etti: 
- Bu müddet zarfmda yava§ça Fur 

aokağına doğru yollarursınız. Orada, 
Suason otelinin yanında, dük d' Andigi 
nin evi vardır. Oraya gideceğiz. Bu evi 
kolayca tanryacaksınız, çünkü duvarla· 
rnıda kabartma boğa kafaları vardır. 

- Evet bu evi tanıyorum. Buna bo· 
ğala.r evi, ayni zamanda İspanyolun ika. 
metgiht da derler. 

- Evet, işte o ev, §imdilik Allatıars· 
marladık. 

Pardayaıı büyük bir zarafetle geııç 
kızın önünde eğildi. Janı dostça bir ha· 
reketle selamladı ve bu gibi iltifatlara 
alışmadıkları için, mütehassis otan ve 

büyük bir gurur duyan, üç arkadaşı ha. 
fif bir baş sqllayışiyle selamladıktan 
aonra seri adımlarla uzaklaştı. 

Jan., adamlarını beraber götürnıcğe· 
bilirdi. Çok şükür, sevdiği kızt yalnı: 
başına müdafaa edecek kadar kuvvetlı 
ve cesurdu. Fakat sırf, bir incelik ve 
hassasiyet saikiyle, onunla başba§a 
kalmak fırsatı arıyormuş zehabı uyan
dırmak istemedi. Genç kız bunu anlaya. 
rak, ona çok tatlı bir tebessümle teşek· 
kür etti ve Jan. üç arkadaşa tdöncrek 

kumanda verdi: 
- Yürüyelim! .. Nereye ~ittiğimizi 

biliyorıunuz. 

hiç de ehemmiyet atfetmeden, yanların· Yliksek sesle Jlave et.ti: 
dan geçip gitti. - Pek ald., azgın ayyaşları ... Iı"'a-

Maamafih, Jan, herhalde bu rahibi kat adam başına. bir §t§cdcn fazla 

tanıyordu, çünkü onu görünce, 1apkast. yok! 
or iyice önüne efdj ve eliyle yüzünün . _Uç arkadaıın acıklı ~ehrelcri biran 1 
alt tarafım gizledi. ıçınde ııe§eli bir hal aldt ve yemin edi- ! 

Bertiy de rahibi tanıyordu ve çünkü yorlarmı§ gibi, kenıali azametle kollaq. 

o da, ba§ını mantosuna iyice saktadr. nr uzattılar. 
Her ikisi de bu hareketlerini bir sevki· J an ilave etti: 
tabiiyle yapmııtardı, çilnkü bu tesadüf :- Bilhaasa, mükilemcniı:e dikkat 
ettikleri adam hem ehemmiyetsiz, hem edın .. Sizi pekala tanıyorum. Siz yalnu: 
de korkulmıyacak bir şahsiyetti. azgın birer ayyaş değil, aym ı:aamnda 

Nihayet, Eıskargaıı, Grcngay ve Kar· bo§ boğazsrnız da. Unutmayın ki bu 
Jcan da bu a1damı tanıyorlardı, Çünkü ~andaki odadan her §CY duyuluyor. E-
derhal aralarında alay etmc:ğe baıladı· ger, nezaketsiz ve ec]cbsiz bir lisanla 
tar. konuştuğunuzu haber ahraam, holiniz 

- Vay ıeytan vay! Bu ayyaf Parfe • haraptır. 
Gular manastmm pek erken terketmi- Ve onların sözlerine aldırmadan. na-

Pard~ ın hunları söylediktı:ıı ı;ı:mrıt. 

bardağını ınisafirinin bardagına tokuı· 
turdu ve nezaketin icap cttirdigı ,·eçhilc 
onu bir hamlcAic içtikten ı;onra giyınme. 

ğe başladı. 

Jan hiç su çıkarmadan ona bakıyor
du. Şövalyenin harekctlerindcLi sadelik 
ve samimiyet, kendisini onun emrine 
amade kılmak hususundaki ihtimam • 
meselenin daha ne olduğunu lıilmediği 
halde, ona yardım etmek için aceleyle 
hazrrlanması, biittın bunlar Jam h<.··rct .. 
te bırakıyor ve heyecandan altüst. edi
yordu. 

şe benziyor. zik bir tavırlı hizmetçi kıra döndü: 
- Bana öyle geliyor ki. bu ıefahat - JJiltfcn bana yolu gösterin. kızım Giyinirken, aynı zamanda ona göz 

perisi daha cennetine henüz gidiyor. ldedi. ueile bakan Pardayan, bu heyecanın far. 
- Çok tükür ki bizi tannnadı, yok· Bu anda, merdivenlerin üst tarafın. kına vararak şefkatli bir tavrla sordu: 

sa ondan kolay kolay kurtulamazdık. da bir ışık belirdi ve hemen tanıdığı bir - anım söyliyecekleriniz bu kadar 

- Eğer tesadüf iki dakika sonra ol. ses §Öyle dedi: nazik ve güç şeyler midir. 
saydı onu da meyhaneye beraber götü· - Çıkın, çıkın .. Sizi bekliyorum. Jan ona doğru yaklaştı ve onun elini 
rürdük, herhalde bir hayli memnun O· Jan hizmetçiye döndü ve: avuçları içine alarak, heyecan ve tahar. 

tur hem de bize bir hayli atıylr §eyler - Kız:ım, dedi, çok rica ederim bu süsten titriyen bir sesle: 
anlatırdı. a~n. bayanın bulunduğu küçük aaİona - Sizi tahkir edecek kadar sefil ol. 

Filhakika, bu adam. bu hikayenin ba. gıdın ve bcniın avdetinıe kadar oııunla duiium b ı· ı d' ı • ıı:' u ve u c ı tel ıt e sizin üze· 

şında bir aralık rastlı~ğmuz:, roıhi.p beraber kalın. rınıze kaldtrm.ık küstahlığmda bulun. 

Parfe 
Guli.rdı. Bu rahıp mcıhur bır Ve Jan bunla .. 1 d'kt b d ~ 

adamdı. Onun 

c.öhreti, ne ilminden, ne rr soy c 1 en sonra a- ugumu dü~ündükçe 1 •• Bu &efil dilimin 
s aamakları dörder dörder çıkarak, elinde kopa l .. b 

nutkundan. ne d
e namuslu bir ııı:.eyinden ı· b ·1 k d. · .. rı maga, u alçak elin kesilmcc;c 

s am ası e en ısıni bckliyen Pardayanın mu t h k ld ğ "' 
ileri geliyordu. Onun ıöhretinc ,.hep o- odasma gi<dl. ' • a 

0 

u unu anhyorum 1 dedi. 

lan 

"ey ..ayanı hayret ve inanılmıyacak n · k Pardayan hayret eder tTibi bagyırclı •• 
:s r vzerıne anca rob dö §ambrını geçit. A "' pisboğa:ı:lığı~t. O yalnız pisboğaz: de· miş olan §Övalye, ona doğru bir koltuk .. - ma. yaptınız: ha! Bana bunları 

ğil ayni ,.manda rnlı bir ayyaıtt. Bun. y.ıklaıtırdı. Bôr şarap §İjcsile iki bar. soyl~mek ıçin mi, beni sabahın üıünde 
dan ba§ka, yalancı. ne9cli, alaycı ve ıdak çıkardı ve bunları ağızlarına kadar yatagımdan çıkarmağa geldi;ıiz ? .• Bili. 

Jfur sokağma kadar. hiç kim"ye rast· maskaraydı. Filhakika bu adam ş•hrin doldururken, aynı zamanda, izah etti: yor musunuz ki, g•nı doıtum, ben böy. 
lamadan yünidüler. soytarisi, ve maskarasıydr. s· ·· 1 le bir clirmü aHetmİ'-'ecek bir adamım!. - ıı:c soy emiş olduğum şekilde ç J 

Bu sok_akta, nerecleıl rıktı~Tı bellı' ol- 1 Kra.ldan ba~layarak, en aı::arn dilenci ka ld ~ ünkii hakikaten, u,.kusuzluktan kl·· " ., -ı s .,. pının vuru ugunu duydum. V: bu- " 

xvı 

'"'Y.an hır rahiP. kar§ılarına dikildi. E- . ve scfıle kadar, htrke& onu tanıyordu, · d' k duran bir adamın uyku11ına mani olmak 

------------------------------~-------------------------------------------------------------n-u __ §_'m---ıı_e ___ ad_a_r __ a_n_ta_k __ s_iz __ b_il_d~iğ~i-n-iz~~m~u~·t~h:i§~b~i~rcürümdürl 
~~~~~~~~~~-
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Jan bu ıözlerin aöyleniıindeki tarza 
gülmekten kendini alamadı. 

Par'dayın bu defa ciddi bir tavırla: 
' - Sıkılmayın ve ıöyleyin. Sevdifiniz 
genç kıza ne suretle faydalı olabilirim"? 

Jan hayretle sordu: 
- Nasıl, bunu biliyor musunuz?? .. 
Pardayan omuzlarını ıikti ve alayb 

bir ta vır la : 

- Bunu keşfetmek için müthit bir 
zekaya mı ihtiyaç var.. Si%, sırf ıahsi 

bir i§iniz; için gelip beni bu aa~tte k~~· 
dtracak bir adam mıunız? .. Hayır degıl 
mi? .. Şu h•ldc? .. 

- Bu da bana verdiğiniz yeni bir 
derstir!" Ah! Mösyö, ıizin gibi bir üs
tat ve hocaya malik olsam! ... Fakat hak 
kınız var. kıymetli bir vakit bybediyo. 
:um. 

Ve Jan, sevdiği genç kızı naııl kur
tardıiını kısaca anlattıktan ıonra, can 
hıraı bir hüzünle §Öyle dedi: 

-Ben serserilerden başka kimseyi 
tanımıyorum .. Ne yapayım .. Bu muhitin 
içinde doğup doğmadığımı bilmiyorum 
ve benim babam da" Hulasa., bu temiz 
ve sar ço::uğu. tanıdıklarımın evine ıö. 
türemezdim .. Evime de tabii &ötüreme. 
dim .• O zaman, bu otelin kapısında siz. 
~en ayrıldığım sırada bana yaptığınız 

cidden mahcup edici ve samimi teklif. 
leri hatırladım. Ve dÜ§Ündüm ki, möı. 
yö, sizin gibi bir zat, yüksek münase
betleriniz dola)'tıile, ıevdiğim kıza Ja. 
yık namuslu ve temiz bir iltica,Jh bu. 
labilirsiniz .. Öyle bir yer ki. orada her 
tu·lü caniyane tcşebbüılerden azade 
bulunsun ve ona hiç kimıe yakla!ma· 
1111-• Hatta ben bile. 

Delikanlıyt büyük bir dikkatle d=nır. 
mi§ olan Paı'dayan sordu: 

- Demek ki, sevdiğiniz kızı. mul. 
m:mnuniye, görmemeğe razı oluyorıu-
puz ölle mi? "' . ~ 

- Evet mösyö. Vakia bu çok ~üç 
ve ağndır, fakat, bana öyle geliyor ki, 
bu tekilde olması daha hayırlıdır. Tabii 
bolna ihtiyacı olursa veya beni çağırırsa 
o zaman başka ... 

Henüz ye11i tanıdığı bu adama olan 
harikulade itimadmı ve fikirlerine ver. 
eliği ehemmiyeti gösteren bir endi§eylc 
sorıdu: 

- Siz de benim gibi düşünn1üyor 
musunuz, mö•yö? 

Pardayan şefkatli bir tavırla: 
- Evet, çocuium, aynen sizin fikri

nizdeyim. 

Dedi ve içinden ilave etti: "Zateıı 
yanılmadıiuna emindim. Yükıek ruhlu 
ve güzel ahlaklı bir genç... Ahlaksız 
bir adam böyle mükemmel bir fırsattan 
istifade etmeğc kalkardı; halbuki o, bu
nu aklına bile getirmedi.,, 

Kılıcını taktı ve sadece: 
-·Geliniz ~cdi. 
Beı tiy, onların içeriye girdıklerini 

görünce ayağa kalktı. l'ardayaıun o u. 
nutulmaı dakikalarda, kap!sının önün
de gördiiğü şövalye olduğunu hatırladı. 
Bu onun için ismini bile bilm~digi meç· 
hül bir adamdı. (Vakia kral, onun ismi. 
ni birbç defa zikretmişti'. fakat. genç 
kız: o kadar büyük bir heyecan içindey
di ki, buna ehemmiyet bile vermemiş· 
ti.) Onu görünce, gözleri sevinçle par. 
Jadr. tl..:riye doğru iki adım attı, muka
vemet edilmiyccek bir kuvvet tıırafrn· 

dan cerbediliyormuş gibi onun önünde 
eğildi ve cidden saf, zarif ve ıayanı hcıy 
ret derecede ı:üıel bir tavırla ona alnını 
uzatarak ahenktar sesile mırıldandı: 

- Si%e bütün mevcudiyetimle teşek
kür ederim! ... Eski devir §Övalyelerinin 
buıün heyhat 1 unutulan izlerini Hila ne 
bir tekilde takip ederek kahraman kılı
cınu:t kuvvetliye Jı:arıı. zayıfa yı:ırdım 

için kullanan ıizi takdia ederim. 
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bunun içindir ki, telmtr cdiyornm lıü· 
tün hürn1et, pre~ti§. ve hayranlı~!mla, 
sizin, benim gibi fakir bir hıa yapmak 
istediğiniz iyilikten ziyade, göstcnni~ 
olduğunuı bUyilklük ve ilcenablırfı tak 
.iir ediyorum. 

P•nfayın uzun ıergliıcşt ve m•cera· 
larr arasında kralludan, bilkilmdarlar. 
dan ve her sınıf halktcn bir çok takdir· 
kir sözler 'le tc§ekkürler duymuitU fa· 
kat bunlardan biçbiriıi, onu, bu ıenÇ 

1 
kızın büyük bir samimiyet ve canlıhkla 
&öylediği sözler kadar mütthusis etme. 
di. Heyecanım gizlemek için, ıenç kı· 
rın alnına dofru ciildi ve altın spçları· 
na müşfik bir buse kondurduktan son. 
ra alaycı bir tebcsıümle bağırdı: 

eli -er - Ama yaptınız ha, kızım. de • c; 
eski devir ıövalyelerine beıuetiJrnek 
için, muvakkaten yersiz kalmıt ıenç 

bir kı.ıa misafirpervtrlik göttennelc ki· 
fi gelseydi. bütün Franşa hep böyle 
f(ivalyelerclen müte,ekkil olurdu. Bu 
kadar basit ve ehcmmiyet&iz bir işi red· 
dedecek bir insan tasavvur edcmiyo. 
rum. 

Genç kıı:, itiraz eder &ibi başını salla
dı ve ayni samimi ci03iyetle devam et· 
ti: 

_ Herkes böyle ilicenab olamaz. bu. 
na eminim. Fakat mademki siz bunu id· 
dia ediyorsunuz ben de bunu kabul e· 
diyorum. Maamıfih, möıyö, ne k•.d~r 
mütevazi olursanız: olun, herkesin, s~ın 
yapmış olduğunuı vcçhilc. kralın emır. 
krinc bu kadar büyük bir vekarlıt. mu· 
kıvemct etmek cesaretini ıöaterebil~· 
' - · · "dd' d bil" ml,.,,..,,.) Kr•l 11• ce,gını ı ıa e e ır --·- ·.. ,. 
zin yanınızda, kUçük, ~ok küçük 'örü· 
nüyordu. Sonra. herkes. idamı göı:üne 
alarak, soğuk kanb bir şekilde açıkça 
byana kalkabilir mi? Hem de niçin? Ta· 
nımıdığmız bir adamı müdafaa etmek 

için .. Çünkü. efzce meçhül olan bu •d_'~ 
mm kendisine ıöre ba:ıı hıltlan oJdu.~ 
f ikri&»eydinb;. GörUyorsunu% ki, ın~~ 
vö. berkesin böyle hır~k~t edebUec~gı· 
~i iddia edemiyonunuı. Ben hiısrdıyo. 
rum ki, môıyö, bu fevkalbeıer ahliVica 

. iı e bu dünyada ancık aa malik•m • 

Genç kız, bir bülbiılün şukısrnı, ben. 
ıiyen tatlı scgile böyle konu,urhn 
Jan utuhiyet içinde duruyor, üç arkı· 
daJ hayrınhklı oan halcıyorhı~~L Ö· 

mürlerindc böyle nüfuı edici bir ıes 
duymarn?Jlardr. Söylcdifi ftyleri btlki 
de iyice ınlamıyorlardt - cerıç. klz. 
onları tıınımile yabancı olan bazı hisler 

ifade e~ iyordu - fakat sesin ahcrıgi ve 
genç lcızm fnkalbcter güıdliCi. bütüıı 
söyledikleri şeylerin doğru olmaıı icap 
ettiği huıuıuncla onlarda bir kanaat 
uyandmyordu. 

Pardıyana ıclinee. o, ~tına ratmen, 
bütün Ötnrij müddetince o)dufu zibi 
kalmı9t1: Yani herzamanki eihi has. 
aastı. Bu 11rnimi sözlerin. kendisini son 
derece nıUtebauiı etmaneaitıe imJıııln 
yoktu. Fakat 0 aJfti zamanda alaylar· 
dan ho§lin.n bir ~pJnn olarak kalmıı: 
tı. Bunun İçin, alay mı ettii,i. 5iddl mı 
konuıtufu belli om.yan carip tavrını 
takındı ve: 

- Ne Yapalım. öyle olsun, dedi, işte 
telru beni. eıki Hman 1övalyeleıi mo. 
deline benıtttioiz ... Artık bundan bah
setmiyelUt., iyi5 i mi sizin İ§e gelelim., 

Ve. bilhasıa jana hitapla, devam et· 
ti: 

- t terseniz, ben önden ıideyiııl-
Çok şükür bacaklarım fena delil. siı:. 

..den bir çeyrek ıut evvel oraya gider ve 
dostlarımı uyandırarak onlardan ne bek 

lediğimi izah edecek vakit bulunun. 
Böylelikle, Yorgun dii,en bu çocuk da. 
istirahat ctınek için uzun müddet bek
lemekten kurtulur. · 

l 
~ 

i 

il 
1 
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•w _....__ .......wk yiyenler, fazla baha· z o N HAZIMSIZLIGI MiDE EKŞlUK ve YANMALARI 

M 
Çabuk, çı111emc:ur;u '1 -·~ biJhalaa içki içenler mi• M A giderir. INKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir tite 

•~ • rath ve biberli &,•tah~· ederler ve MAZON alınız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas 

l enlze delennı nf kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 

Ektilik, H~~lık MEVVA TUZU o.ı-u= ~~:.::.,:;·0• 1aıaıı1ıuı 
Dikkat ve IYl HAZIM ediniz. ajırhk bet dönmelen r er 

-

RADYO 
1STAQ11Lı 

18,30 pl&kJa dul mUllJda. 11,21 koate 
l"&ııa, Dr. :t1ınb1m Z&U (Gıda meeelelert Ull 
luıada>, 111,50 kollferam. Spor fevakU baklml 
da. baJ Suat camı taratuıdan 20, TUrk 
lllu.lld beyeti, 20,SO ömer Rıza tarafmdaıı 
&rapça llJtev, 20,45 Vedia Rıza ve arkadaf 
lan taratmdaıı TOrk muaild.sl ve halle 1&rkı 
lan,: Saat ayarı. 21,15 Sanatk&r Nqldln it 
tlrakue phlr UyatrolU komedi kıamJ (blnblr 
Pce muallanmdaıı: Marut), 22,18 ajanı ve 
bora haberleri 'H ertesi gUııUn programı, 
22,ao plt.kl& 10lolar, opera ve operet parçala 

"· 21 IOll. 
•ıu.tJır: 

18,0I etteocell 7&.YU1, 19,03 muaild, 20,46 
llbatın aldllert. baberler, 21,15 kouer, 23,06 
llava. baberler, .por, 23.33 pc:e muaildlıL 
~: 

18,0I kcmfenu. 18,16 lalem orkatruı. 
11,0I IPOI'• kcıDUflD&, 20,33 opera J&1UU. Sa 
lıa meUkal, 2UG lnsDSsce haberler, 24.SO 
çlııgene musiki.il, 1,10 IOD lı&berler. 

lltlxaş: 
18,'>G ettencell kouer, 20,20 kOllferua. 

20,to opera )'l.11Dlo Vlnd9owl nepll klZ1an. 
21.GO tnmızca ve almanca haberler, 2' llOD 
haberıer. 
LONDBA: 

18,03 çoc:ukl&nD umanı, 111,03 mumkl. 
19,43 pn kon1eri. 20,05 haberler, bav& vea 
lre, 20,n orkestra konseri, 21,20 röportaj 
22,03 kıraat, 22,28 kantık muaild, 23,05 
haberler, -ııor. koautma vel&ire, 23,31 dana 
Ol'keatruı, 24.35 b&berler. veaalre, 1,46 sn 

ro• .... -

.. 
cAS 1 

,... ,.,,_,., ~ .,.,, lclDdL ., .. .,..,.. . ~ .... 
ıstANIUL 

1 
KOçilk ,,...... Vahfiler~ 

karii 
• l\Olll90 " Julfet 
• ..,.sat lılllılDO. K1m IJle 

dOr40 
• Jta]dr c1eltbDh 

lllOfon, • dAS 
1 9 

uacıu donL Kahraman 
_,HA: .... omu ---~ 

18.SO konMr, 18,56 baberlet', vealre, 21,48 aar-· 
"-n,ık muaikl, 22,05 opera yayım, Kont dl BALK t caaa.ar an. Kar& odanın 
LWc.emburJ,4•,05 daJUI mualld91. bava. _.,. 

Nöbetçi eczabaneıei K ~ ~':!nyec11W 
Bu akpm pbrin mubtelll aemUerllldl llALS 

'16betçt olan eesaneler pmlardD': O S K U D A R 
letanbul taratındaJdlet": tta ı.a 1 aanw yanar. 
l:ıııınönOnde (A. JıllnuyaD). Beyuı '" KOY 

(lJayd&r) h."1c;Ukpazard& (Hikmet Cenıil), 8AK1 R 
tyUpte (Htkmet AU&JDU), Şehremininde MJLTIYADI t BrodV&Y melodi 

1 

ELEKTRiK. PLÖNJÖRÜ 
Kolay, seri ve ekonomiktir • 

s A. T i E 
<Suat), Samatyada (Teofiloa), ŞeJız&d~1::~ ~====:=::==:=:=::=:=::::;:==;:?.; 

~~~v~=;.!.~=~a (!'At): ~=~==<~~~:;~': ve şubelerinde veresiye satıhr. 
llakırköyde (btepan). (BarbUt), Beflkt&fta (AU Rıza), SanJer 40 k t b 1 ::::: =ıı:::ı~;: Yeni (N~::~d&rd& (lellm!Je) KadddlJ Modada 1' Fiatı 2 uruş an aş ar 
Caaaıaarayda (llatkoviç},Galatad& t SdlJa&t), ~(Balk), Beybelld ı_. ___ .;; __________ ... _______ _. _____________ .. 

Nda lluatafa Natl). Tkılmde cumburi~ ~TalUlf), ------.,----------------:=-::--::-:--:-::-----------Cdd.11ade (KUkrçlyaıı) • KalyoncukUlutuD JSt b 1 5 ·nci icra memurluğundan: •••mm• ... ıstanbul Halkına BQyOk SQrprlz 

0m!~u1! ile m!ıı.yb ... Hllmbıin ~ ;:..ıı::. "::::!.~~ ~ıl. T A K s i M B A H ç E s l 
cbiına birinci .derecede ipotekli bulunan ve Stlleymaııtyecle Hoca Gıyuettin 1 
t&ıuanıma <253•) Ura kıymet takdir 

01~ ..... Ml oflu 10kağmda eski 17, 17 =ı Bu,... Memleketin en tanınmış saz heyeti ve en gBlısek 
ŞeDlaeddin molla Gtırani mahallesinde - -;efl'Utlıll ve blr taralı Hasan mev ımı için 

~!:~!:.·:=·!::ıf~ çevrilm11tit· duvarı blr metro kadar OKU V UCU SU?. ile yakında açılıyor. 
Evaafı: GayrimeDkUI kötebqmda olup::::. birlncl kattan ltlbaftn b;. Nezih ailelerin yuva11 olacaktır. Pek yakanda btlytlk taf.U&t 

klrıtr, diler akvmı abp.pbr. Haricen Ud _..ıert bu cephelerde demir .. 
ter çıkmayı havi olup r.emin, bodrum kat pea IC)bktan 4 ve Yofurtçu oğlu 
ı-rınakhklıdır. BinaDJn iki methali vardır. y-.:'tr od&IJDm altı iki bölmf'li ze. 
IOk&iJnda 35 No. almaktadır. 4 No. lu kısım bahçeslnd~ methal var· 
'lrltnt malta dateh bodrum olup dığer 35 No .. .1u k:ı:ir IOfa Ur.erinde kartılıklı 
dır. Sarnıç mevcuttur. Zem~ kat: zemini d~ ... bir oda vardır. 
iki oda alaturka 1ıall fevkmde ıçlnde kile ~ ımmen 8m1Dl çimento-

35 No. tı 1<>kaktan üç buamakla girilen balı ıarm•• çini alaturka ocaklı 
lu bir tqlık olup ayrıca bina lttisaliDde sembll~ ıttıallncle ahtap merdi. 
bır mutfak Uzen çınko döşelı tarua~r. * . cameklnla bölUnmil1J bir 1<>fa 
venıe binanın ikinci katına çıkılır. tıuncl k:~ vardır. Çatı katı: Dk IOf a bi. 
)iik dolabı olan bir oda alaturka tatlı blr b ._ cephede memiııleri çin. 

·· 1. ·iri oda 6D va ar-
?inin bağdadileri olan sıvasız bölme ı ı vardD' Bir ele çatı altı mevcuttur. 
ko etraflan ahtaP korkuluklu iki balk~ b. · tola üzerinde alaturka taşlı 
Diğer inamı zemin kat: zemini ahşap doteli ırt'--'- merdiven altı ubit yUk 
b ka cakh nı• IJIU&• ır hcll zemini kırmızı çını alatur o . u vardır. 
dolaplı bır oda matbahın içinde metrukbır k yu bölmeli diğeri yük ve dolabı 

Bırinci kat: Bir IOfa Uı.ıerinde biri camek:. 4 No. lu Jmmm fevkanilJ. 
o~an iki oda, alaturka tatlı bir hell oluP bu 137 metre murabbaı olup bun· 
dır. Elektrik tesisatı vardır. Umum m.ııaa çed·r Evsafı yukarda yuılı hane 
dan 75 metre murabbaı bina mütebakiel balı ;~ilmiıtlr. • 
tapudaki kaydında olduğu gibi açık arturnıaYa k mUtterilerin klymeti mu· 

Arttırma pefindir. Arttırmaya ttf.lrAk: ya mll1l bir bankanın temiant 
hanurıtnenlıı yibde 7,5 nispetinde pey ak terak~ vercit tln"'at. tenviriye ve 
mektubunu hamil olmaları icap eder· M.11 

1 
20-U8'1 tarOüDe mUudif 

Vakit borçlan borçluya aittir. ArttırJD& ~.;'edilecektir· Birinci arttuma. 
Pertembe ıunu dairede mahalli ~ daireJllizde vat H ten J.6 ya ka
ıu 28.6-1981 tarihine mtisadif puarteaiıOnO ti mubamJDÜlelÜD yüzde 
dar icra eclllecek. Birinci arttırmada bedel. Jayme arttırmanm taah. 
75 ini ibuldufu takdirde Uatte bırakılır. Aksi takdirde: edl)erek 13.7~7 ta. 
hUdll baki kalmak bere arttırma OD be! gün clah• ~ yapılacak ikinci 
rihine mUadik ah ıunu aaat H ten 16 ya kadar caktır 2006 numaralı 
arttırma Detloeainde en çok arttıranm u.ttınde blrÜJl& haklan· tapu atclllerile 
le~ ve ttı&a kanununun 126 uıcı maddMine tevfikan ve ırtıfu bakla sahiple
~bıt olmıyan ipotekli alacaklarla diğer allkR~aranın olan iddiatarmı illn tari. 
rınin bu haltlarmı ve hususile faiz ve masarıfe dair . ·kt d · · b·1d· • 
binden itibaren 20 gUn zarfmda evrakı müsbiteleriyle bırlı e aıremır.e ı ır 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. incı keşide 11 Haziran 937 tlet:lır. 
40.000 Liradır. Büyük ikramiye: 

Bundan baş <a: 15.000, 12.000, 1.000, 
ikramiye'erıe ( 20.()00 ve 100 COO) 

iki adet mükif at vardır. 

lirahk 
liralık 

Aynca: (3.000) linııdan bafhJarak (20) liraya kadar büyük ve kü • 
çük birçok iknmiy~lerle amortileri ~vi o~. bu zengin plindan iatifa. 
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyuuz •.. 

Dıe Doktoru 

CJbeyt Olçer 
Cumartesinden maada hergUn 

butalamı kabul eder. 

Edlrnekapı, Karaıtımrük Tramva) 
Durağ. No. 95 

diluıaıneml kaybettim. Yenisini ala· 

cafımdan eakialnin bUkmU yoktur. 

meleri li.zımdır. Akıl takdırde hakları tapu aıcillerile ıabıt olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. MUteraklm vergı, tenviriye delliliye 
ve tanzifıyeden ıbaret olan be1ediye rüsumu ve vakıf lcareai bedeli müııayede. 

den tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi mUşter ye aittir. Daha 
fazla malumat almak istiyienlerin 934.3360 numaralı dosyada mevcut evrak ,.e 
mahallen hacız ev takdıri kıymet rapo-runu görüp anlıyac:ıkları ilan olunur 

(2727) 

işçiler 
Bu aydan 1anra iı kanunundan iL 
Ufade etmefe baıhyacakamız. Bu 
kanun ılr.e ne haklar vermft ve llL 
den neler iıtiyor bllmeğe mecbur. • 
sunu.z. 

Bunları Bize ıual cevapla toplu ve 
pratık olarak öğretecek cilan. 

it verenin ve llÇlnla kanaat 1 
hak ve 6devlrrl kltahıdır, 
Flpb 90 lnaruflur. 

inkılap ldtapevhlde aablır. n 

Ordu birlıkleri için 15 bin adet erat 
nitancı diploması müteahhit hesabına 
baatınlacaktır. Pazarlığı 17 Mayıs 
937 Pazartesi gUnll saat 15 de Topha
nede satınalma komııyonunda yapıla· 
oaktır. Tahmin bedeli 195 liradır. Te. 

mınau 29 lira 2C5 kuruftur. Şartname 
v nUmuneal kom19yonda görWebillr. 
lsteklıler n belli saatte komi8yona 
gelmeleri. «H7) (27.0) 



Boğaziçi lisesi 19 mayıs için çalışıyor 


