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Fransa ile ıtaıva arasında 

•. 

lktıSadi 

bir resmi 
Kooatcpe torpito muhribimi~in lngiltcredc alınmış 

•• •• ismet Inonu· 
~ ~ yarın Atinada 

" Kı·al tarafından kabul edilecek ola~ 
aşvelıilimiz salı gün.ü Güneysu va1;;'rı : 

limanımıza ıniiteveccihen lıareket e .~~e 
Atina 22 (Hususi) - Turkıye Baş 

Londradan Parise giden Başvekili • ·ı· t • t .. nü burada beklenmek-
nıiz İsmet İnönü, Atinaya doğru seya· vekı ı smct no . Kralı Majeste George, 
hatirıe devam etmektedir. Başvekilimiz tedır. Yunan b' 'Tk tt 

kendi. "'ı·nı' k"'bul ederek ır mu a a a 
~arın Atinaya vasıl olacak ve Yunan .. .. 
rlcaliyle gcrU tiıkten eonra aalı günJ hulunaı:aktır. Baıvekili al~ak Uzere 
Cunevsu vapurıvle 'm;ı.r nı. za nı• t • o ineyst var. nt n hareketı huray:a 

• 9 .. -----· :r-~-ı- -r • .ıataıl'i:a.. lJUIJlrtllnlŞtlY:--ftınıct ııdı\Uırltn .. A:~ına • 
Başvekilimiz Hariciye Vekili dan ya pazartesi. yahut sah gunu ay -

rılrrlası muhtemeldir • 
ile görüştü 

Cenevreye gitmiş olan Hariciye Ve. Güneysu gitti 
kilim.iz Doktor Tevfik Rüştü Aras, Başvekilimizin .Pireden . Jimanı~ıza 
Başvekilimizi İsviçre hududunda kar- gelişine tahsis e<iılcn Denızyol~an ıda-
§llamış ve İsvi~rcden çıkıncıya kadar resinin Güneysu vapuru dün Pıreye ha 

kendisine refakat ve t c;yi eylemiştir. rekct etmiştir. 

Türk - Yunan 
dostluğu ve ltalya 
Dtaoya Haırncnye müsteşaıro 

<dl Oycır lkft : 

Milano mülakatı Türkiye ile 
dostluğun terakki ve inkişafına 
mani olmadığını göstermiştir 
D .. ıı • • • • • 1• dostane münasebat tesis et· 

un csyan meclısınde İtalya harıcıye nanıstan .. • • 

harp b·aşlad ı ' • 
Fransız malları 
müsadere edi iyor 

Habeşistana komşu Fransız 
müstemlekesi mahvedilecekmiş 

Fransa şiddetle 
harekete geçecek 

Fransa Eritre ve Habeşistanda r 
İtalyan ida~esi altında yaş.ıy~n F ran • 
sızlan himaye için §iddetlı ~ıploma· { 
tik harekete geçmek üzeredir. 

Afrikada bir "imparatorluk,, 
kurmakla meşkul olan ltalyanlar, 
işi o kadar sıkı tutmağa ve tazyika 
başlaml§la~drr ki, Fransız tacirleri 
işten atılmak vaziyetine düşmekte
dir. 

Fransız malı olan bazı müesse
selerin tazminat vermeksizin 1 tal
yanlar tarafından gazhedildiği ne
vinden muhtelif haberler gelmekte
dir. 

Framıc kabinesi, müıteml~ .. 
ler nazın Mariyus Mutenin rapo
runu linledikten sonra Fransız SO· 

malisinde tahkikat yapmak üzere 
bir tahkik komitesi kurmuştur. 

di şimendifer hatlarını inta edecek• 
lerini söylemek suretiyle Fransızları 
tr.hdit etmektedirler. Bu suretle. 
Fransızların Cibuti derimyolu -ve 
Fransa somalisinin mahvolacağı ka· 
naatindedirler. 

Fakat Fransız hükumeti böyle 
bir demiryolunun ıin§a edilemiyece• 
ğine emin bulunuyor. Çünkü bitir· 
mcsi yıllarca sürecek ve milyonlar• 
ca liraya mal olacaktır ki, ltalyada 
bu kadar para yoktur. 

1'ayin edilen tahkik komisyonu 
azasının bugünlerde Fransadan he
men hareke edip mahallinde tahki· 
k.Bt yapmak üzere Cibutiye gitmr'ai 
hekiiRbiJır. 

Fransızlar, elbette ki Adisahaba. 
dan ve di$er Habeş yerlerinde tahki 
kat yapacaklardır. Fakat oralarda 
gadre u~mış Fransız tacirlerinin 
murahhassas heyetlerini kabul ede· 
cekleri :şüphesizdir. 

Diplomatik harekete de. ayni 
zamanda geçileceği sanılıyor. ltal
yan hükumeti, Kızıl d.enizin İtalyan 
lara ait sahilinden Adısababaya kcn lı'ransı::: mii.stem1e1.::elcr nazırı Mute - Dahily Herald' dan -

• ---·---··--·-· -----.......... __ 
HABER' in 

Fıkra 
müsabakası 

ızm irdeki garip hadise 

Gömüldükten sonra 
ölen adam 

Mezardan çıkarllarak dolaşan 
şayıa ların sıhhati araştırılacak 

mcsine karar verildiğini ilave etmiştik. 
Bugünkü posta ile gelen İzmir gazete
leri bu hususta şu tafsilatı veriyorlar 1 

izmirde Lutfi isminde bir zatın öldü ı 
zannilc diri ldiri gömüldüğü yolunda 
bir fayia çıktığını yazmış, cesedin me· 
zardan çıkarılarak morgda tetkik edil· (Devamı 6 ınetda) 

mUsteşarı Giuseppe Bastiani şu bcya- miş bulunma_k~a~ır. ~?2~ senesı •. nısa-
natta bulunmuştur: nında Musolını ılc Turkıye Harıc ıye ve ~ 

" Akd · d k' · t• · k'l' doktor Tevfik Rüştü Arat arasında - enız e ı sıyase ımız uzun za- ı ı "lak T" k Yu· 
ınandanberi basit ve istikameti doğru Milanoda yapılan mu at ur k-.

1 
t 

bı'r hat .. • d ·ı 1 kt d' n anJatımasının ilk hatvesini tcş ı e • 
uzerın e ı er eme e ır. na s 

İtalya 1928 'denberi Türkiye ve Yu- , (Devamı 6 rncıda) - Amerika cumhur reisi 

Ruzveltin hazırladığı 
polis romanı 

Amerika Cumhurreisi Ruzvelt polis 
romanların pek sever ve boş zamanların 

da zabıta hikayeleri okur. En bi.iyülc 
eğlencesi balık tutmak ve polis romanı 
okumak olan Ruzvelt günün birinde 
bir polis romanı mevzur; tasarlamış ve 

bunun Uzerindc meşgul olarak "Bir baş 
ka '"i°dam,, isimli bir zabıta hikayesi ha

zırlanuştır. Sah günU neşrine başlıyaca
ğımız bu romaru okuduğunuz zaman siz 

de gfSrece1ı:sinh: ki Ruzvclt bu romanda 
fcvkal~dc muvaffak olmuş, çok heye-

canlı ve ıllrükleyici bir eser vücuda gel· 
nll§tir. Ruzvelt 

Haber. okuyueulıın nrasınd:ı blı 

fıkra mUsabakaııı açmıııtrr. Gönderi. 
ıecck fıkraların kısa ve biç olmaz~ 
a:: i§IUlmJ§ olması l!.zımdır. 

Fıkralar, gönderenlerin imzalan 
yahut müstear adlarile neşredilecek 
ve her ay o ay içinde çıkacakların 
en lyllertnden bc§lne muhtelit ve kıy. 
metli hediyeler verllecektır • 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

····································•··················· 

Çocuk 
müsabakamız 

Bugün yapıldı 
(Yazısı 6 111cıda) 

Bugün mayısın henüz 23 üncü gü
nü, yani lstanbulun, durmaksızın de
ğişen ilkbahar havalarının, deniz 
yapmıya müsaade etmediği bir za. 
manken şehrimizin birçok sahillerin. 
de den:zc girenler görülmüştür. 

Birçok kimseler de, trenlerin had. 
dlnden fazla ucuzlaması dolayısiylc 
Bakırköy ve Florya kıyılarına akın 

etmi§lcrdir. 
Lakin, Floryanm bu sene arzcdecc

ii çok mükemmel manzara henilz ta-

mamlanmamış olduğu cihetle yolcular, 
kır gezintileri ve ziyafetleri yapmış
laı dır. 

" Üsküdar ve Boğaziçi kıyılarında de
nize g il'E.'nlere pek çok tesadüf edil. 

miştir. Bununla beraber, uzun p18.j 
snfaları şürülememiş ve "deniz kah. 

ramanlar:,, c;:ok geçmeden elbiselerine 
bürünerek yollarına düzülmüşlerdir. 

Bu gidi§lc deniz mevsiminin pek ge.. 
cikmi)'.eceii anlaşılmakta.dır. 



2 H AHEK - J\k§am postası 
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23 MAYIS - 1937 

"Fransa - Suriye 
muahedesi 

feshedilmelidir ! ,, 
Sabık Fransız nazırlarından biri 

Suriye istiklaline muhalif 
Fransanın sabık muhalif nazırların

dan ve halihazırda mebus olan Ray
mend Patenotre Paris - Soir gazetesine 
''Fransız - Suriye paktının tasdikini 
talik et~ek Iazımldır., başlığı altında 
çok şayanı dikkat bir makale yazmış
tır. 

Türkiyeyi yakından alakadar eden bu 
makaleyi naklediyoruz: 

Muharrir Fransız nüfuzu altında bu
lunan mmtakaların Fransa içiin hayati 
bir ihtiyaç olduğunu söyledikten sonra 
şöyyle demektedir: 

"Fransa, kuvvet ve zenginliğini 

500.000 kilometrelik mütevazi anavatan 
~erçevesi dahilinde ldeğil fakat mcsahai 
sathiyesi 'Avrupanmkini geçen impara
torluğunun prc,ştijine istinat ettirerek 
inkaşf ettirmeğe mecburdur. 

''Müstemlekelerimiz üzerindeki nü
fuzumuz tehlikeye düşmüştür. Bunun 
başlıca sebebi garp kültürile yetişmiş 
olan Arap münevverlerinin ve talebele
rinin alevlendirdikleri bir Panarab hare
katıdır. Ve bu harekat Büyük Biritan
yanrn Mısır, İrak1 ve trana vermiş oldu
ğu istiklali misal o1arak göstermekte ve 
bu misali istismar etmektedir.,. 

Muharrir bundan sonra, Suriyede 
hası1 olan yeni vaziyete temas etmekte 
ve şöyle demekteldir: 

''idare muhtariyeti istiyen Suriyelile
rin, metalibatında muvaffak olmalan 
Suriyeye bir hayli avantajlar temin et
mi§tir .Diğer taraftan Fransız • Suriye 
anlaşması da, müstemlekelerdeki yerli 
liderlerin istiklal arzularını o kadar a
levlendirmiştir ki, bunlar Pariste halk 
cephesinin mevkii iktidara geçmcsilc, 
artık Tunustan Kazablankaya kadar 
olan bütün mıntakaların Fransız bo
yµnaurµ~undan kurtulacağını ileri sür
mek cesaretini gösteriyorlar. 

Binaenaleyh, Fransanın §ictdetle ve 
en müessir bir kararla harekete geçme· 
si zamanı gelmiştir. 

Vaziyet ııudur: Fransa 1936 da imza
lanan bir muahedeyle Suriyeye istikttıli
ni vermiştir. Fakat bunun için üç sene
lik bir tecrübe devresi verilmiştir. 

Bu muahede derhal Şam n Beyrut 
meclisleri tarafından tasdik edilmişse 
de, Fransız meclisi henüz bunu tasdik 
etmemiştir. Maamafih, Fransız makam
ları hergün biraz daha silinerek, mesuli
yeti Suriye idaresine terketmektedir- · 
ter. Hiç kimse inkar .edeme ki, bu mua-

bedenin imzalanması hiçbir sağlam 

esas yesilesi istinat etmemektedir. 
Bunun başlıca sebebi Avrupada bir ih
tilaE vulwunda oradaki Fransız idari te§ 
kilatmt mütemadi bir kargaşalık karşı
sında buluşturmak korkusudur, 

Fakat şimdi de bu düşünülmc!dcn ve
ril~n kararın neticelerini ölçelim. 

Suriye bize 10.000 askerin ölümü. 
ne ve yekunu birçok milyar frangı bu
lan bir masarife mal olmuştur. 
Diğer taraftan, tarih de, bu yerle. 

rin her zaman mühim hadiselere sah
ne olduğunu göstermektciir. Hatta 
büyük harb esnasında yapılan askeri 
harekat buraların, üç kıt'aya SUveyş 
kanalına Türkiye ve Avrupaya yapıla. 
cak taarruzda ne mühim bir sevkül
ceyşi ehemmiyeti haiz bulunduğunu 

göstermiştir. 

Fransa • Suriye muahedesinin deni. 
zaşırı, bilhassa şimali Afrikadaki müs 
temlekelerimizdeki tesiriyle Arap a. 
!eminin muhayyilesi üzerinde yaptığı 
tesiri nazarı itibara almasak bile, şu. 
nu idrak etmeliyiz ki, hE:r milletin 
kendi mukadderatını tayin ideolojisi 
namına yaptığımız bu fedakarlık ta
mamiyle boştur. 

Bilatereddüt söyliyebilirlz ki, bura. 
dalı:i llalk henüz kendisini idare ede
cek kabiliyete gelmiş olmaktan çok u. 
zaktır. 

Ve nihayet, muahededeki bazı ka. 
yıtlara rağmen oradaki akalliyetler 
meselesi kolay kolay halledilemez ve 
§Üphesiz, bir gün bir katliam vu.kuun
da (mesela Marunilerle Dürziler ara. 
smda) ya Fransa müdahale etmek 
mecburiyetindJ kalacak, yahut da İ
talya, kendisini kurban i.kalliyetin 
müdafii ilan ederek oralarmı ele ge. 
çirmeye mükemmel bir fırsat bulmuş 
olacaktır. 

Bundan başka, Türkiye de, asırlar
ca hükmü altında. ya.5amış olan bir ır. 
km halefleri olan bir idareye hiçbir 
zaman tahammül edemez. (Türkiyenin 
bu kanaatte olmadığını söylemiye lü. 
zum yok). 

Fransa • Suriye muahedesinin ne 
kadar dayanıksız ve zayıf olduğu böy. 
lece meydana çıktıktan sonra, onun 
ömrünün pek kısa olduğunu iddia et
mekle yanılmak tehlikesine maruz 
kalmış olmayız.,, 

Avrupa diplomatları 
mekik dokuyor ! 

ltalya Krah Peşteden ayrlldı 
Budapcşte, 22 (A.A.) - İtalya K~a~ 1 Budapeşte, 22 (A.A.) - S~:asi me. 

ve Kraliçesile prenses Maria ve Hancı- hafilde tebarüz ettirildiğine gore, İtal-
ye Nazırı Kont Ciano, bugün saat 19 ya - Macar görüşmeleri esnasında, 

da Budapeşteden hareket etmişler ve hiç bir yeni karar ahnma_dığı . gibi 
gelişlerindeki ayni merasimle · teşyi e- hiçbir yeni teşebbüs de te.sbıt edılme· 
dilmişlerdir. miştir. Görüşmeler, noktaı na~a.rla~ın 
Peşte ziyaretinin resmi tebliği derinleştirilmesine yaramış ve ıkı ha •. 

d 22 (A A ) R i t b kumetin Tuna meseleleri karşısmdakı 
Bu apeşte, . . - esm e - k 

•v görü~ beraberliğini bir kat daha uv • 
lıg: 1 d' . . 

B . . vet en ırmıştır. 
"İtalya Kralının uclape§teyı zıya • • • 

reti münasebetiyle, İtalyan Hariciye Avusturya Harıcıye nazırı Bernde 
Nazırı Kont Ciano, Macar Başvekili Bern, 22 (A.A.) - İviçre konfede • 
Daranyi ve Hariciye Nazın Kanya ile rasyonu reisi Motta ,Avusturya Hari • 
müteaddit görüşmelerde bulunmuş - ciye Nazın Guido Simith'i kabul et -
tur. miştir. 

Çok samimi bir hava içinde cereyan 
eden bu görUşmelcr esnasında, Macar, 
ve İtalyan devletleri bütün bugünkü 
Avrupa meselelerini tetkik etmişler ve 
bilhassa orta Avrupada siyasi ve cko • 
nomik meselelerle meşgul olmuşlar • 
dır. 

• İtalyan ve Macar Nazırları, gör:.iş • 
melerine mevzu teşkil eden bütün me
seleler hakkmda aralarında mevcut 
tam ania.,mayx büyük bir memnuniyet. 
le mÜ§ahede etmişler v~ bugün w~ak.ip 
etmekte olduklarx siyası yolu, degıştır
meden istikbalde de takip etmek azim
lerini teyid eylemişlerdir.,, 

Neşredilen resmi bir tebliğde iki •dev
let adamı arasında tam bir görü1 birli
ği olduğu kaydedilmektedir. 

lsveç Hariciye nazınnm ziyareti 
Bertin, 22 (A.A.) - İsveç Hariciye 

Nazırı Sandler, saat 11 de buraya gel • 
miştir. Nazır, Von Neurath'ı ziyaret et 
miştir . 

Romanya Hariciye nazırı 

Cenvre yolunda 
Bükreş 22 (A.A.) - Hariciye Na • 

zırı Antonesco, yanında elçi Crczesco 
olduğu halde, bu sabah Cenevreye ha • 
reket etmiştir 

3t3 Osmalı- Vuann seferinden 

Taarruz, Binbaşı 
izzetin planına göre 

yapılacaktı 
-13-

Bundan sonra Çatalcaya, yani prens 
Konstantin cephesine ne ~wictle ilerie. 
mck 18.zımgeldiği düşünüldü. Ordunun 
Çatalca • Velestin cephesi üzerinde 
yapacağı taarruzun planı ne olacak. 

: !J'adık Duman 
(Emekli Kurmay Blnbaşıı 

tı? Bu mesele etrafında Osmanlı or- ·•• 
dusu erkanıharbiyesinde tam bir anlaş • 
ma yoktu. Fikirler iiçe ayrılıyordu: 

ı - Tırhala • Yenişehir - VelPstin. 
den üç kolla taarruza kalkmak. 

2 - Tırhalayı işgal eden fırkayı 

bir fırka ile daha takviye ederek Tır. 
hala ve Yenişehirdcn ayni zama:.'lda 
taarruz etmek. 

3 - Yunanlıların sol cenahını ta. 
mamiyle ihata edebilecek ve Prens 
Konstant.5n ordusunun Dömckeye ka
çamamasını temin edecek tarzda hat. 
tı ricati kesecek bir taarruz. 

Bu üç fikirden birincisi umumi er. 
k8.nıharb:yede Enver paşa ile birkaç 
arkadaşı tarafından ortaya atılmıştı.

1 Binba~ı !zzet bey bunun başarılması 
g-iiç ve tehlikeli bir plan olduğunu id
" ı etti. Zira. bu planın muvaffak ol. 
1 .ası için Osmanlı ordusmıun evvela 
Velestindeki Yunan kuvvetini ezme. 
si, Velestini zaptetmesi lazımdı. Kaldı 
ki, Osmarılı ordusunu Uç kola aYJr
mak, bu kuvveti üç parçaya taksime· 
dip zayıfiatmak demekti. Çatalcada 
bulunan Yunan ordusundan ayrılacak 
bir kuvvet bu kollar arasına girdi mi, 
bu üç zayıf kolu ayn ayrı yakalayıp 
pataklıya bilirdi. 

l İkinci fikir birincisine nazaran da· 
ib akla yaktnd ı. Lakin :bunda d:ı. ordu 
yiae ikiye ayrılmış olacaktı. sonra bir 
taraftan Yenişehir bir taraftan da 
Tırhaladıın kalkacak olan tarruz kuv. 
vetleri düşmanı cepheden ve yandan 
vuruncaya kadar geçecek zaman iç:in
de düşman bu vaziyeti keşfedip ken. 
dini kurtarabilirdi. Binbaşı İzzet Bey 
bambaşka ve her tarafı sağlam bir 
plan düşünüyordu. 15te ortaya atılan 
üçUncü fiki~ onundu. İzzet bey, Neşet, 
Hamdi ve Memduh paşa fırkalarının 
biribirine muvazi üç yoldan dü§man 
cephesin~ hücum ederek düşmanı iş. 

gal etım.sini ve prens Kostantin kuv
vetlerini tedricen kendi üzerine çeke· 
rek ordtırıun ana kuvvetine yaklaştır. 
masını ve Hayri paşa fırkasiyle süva. 
ri fırkasmın Yunanlıların sol ccna. 
hını çevirerek Dömcke ile Çatalca a. 
rasına ir:mesini istiyordu. Bu plan 
muvaffak olduğu anda Prens Konstan 
tinin ricat hattı tamamen kesilecek 
ve Yunanlılar mnhvolmakla esir ol
mak şıklarından birini tercihe mec
bur kalacaklardı. 

Dumcl;.n 1w.rbi kahranuınlarındaıı 
Ferik Iluyri Pwıa 

Yazdığım ordu emrinde "Haydar pa
şa livası ikinci Neşet pa§a fırkasını 

takip edecek,, deniliyordu. ..Takip'' 
kelimesini k:ıldırdık; "Haydar pa~a 
muayye11 bir mevkide, ihtiyatta dur
sun,, dedik. İtiraz eden olmadı (hay. 
ret!!!). 1~te bu sebt?pten hareket bir 

- gün gedlrerek başladı. Lakin bundan 
bir fayda hasıl oldu. Şöyle ki; 

Turhal:ıdaki fırka bir türlü yerinden 
kımıldanamıyordu. Binaenaleyh ana 
ordunun bu müzakereler yüzünden 
duraklaması onun gecikişini unuttur. ! 
du. Hep birden hareket etmek müm
kün olal·lldi. 23 nisanda fırkalar hare. 
kete ba~ladı. 

Yenişelıirden Çatalcaya doğru üç 
yoldan hareket edilivordu. Birinci 
fırka Hacıobası • Teke sırtlarında bu· 
lunduğu farzedilen düşmanın y~nına 
doğru ilerliyordu. Biz, cenahlarımızı 

az geride bırakmak, merkezdeki iki 
fırka ile düşmanın cephesini uğr~tır. 
ınak ve eınu yorduktan sonra ccnahla
rımızdaki fırkalarla yanlarına düşmek 

istiyorduk .Lakin altıncı fırka yolu
nu şaşırdı ve sol cenahımızdaki üçün. 
cü fırka ile karşılaştı. yaııJış liareket 
ettiğini ~ nlaymca toktar geriye cfön
dU; tabii çol: vakit kaybetti. 

Üçüncu fırkaya gelince, bunun piş
ları hiç srkasına bakmıyarak alabil. 
diğine ilerler. Fırkanın esas kuvveti 
ile irtibatı kaybettiğinin farkında de. 
ğil. Tatar köyünün şimalindeki Teke 
sırtlarında düşmanın ileri kollar iyle 
harbe tutuşur. Düşman mevzidedir ve 
kalabalıktır. Tabii yardım alamayınca 
bizim kuvvet mağlup olur. 

(Det•arnı uar) 

:Ha11ata daic ..................... ~ 
Bugünün 
kahramanı 

A MERlKALI bir muharrir. Rav. 
tan (adının nasıl yazıldığını 

bilmiyor.ım), doksan iki yaşında öl
müş. O kadar yaşadığına şaşmayın, 

çünkü şeı§ılacak başka şeyler var: a· 
damcağıı o uzun ömründe boş otur. 
mamış, 7246 (yedi bin iki yüz kırk 
altı) roman ile 64256 (altmış dört bin 
iki yüz elli alh) hikaye yazmış; ta. 
rih, seyahatname gibi ufaktefek eser
leri de caba. Demek ki bir romanı iki, 
üç ~ndc çıkarıver'yormuş; her biri. 
ne bir hdta hasretseydi 7246 romanı 
ancak 150 yılda çıkarabilirdi ... 

lnanmağı severim: çünkü birtakım 
şeyleri imkansızdır diye reddedenler 
çok defa mahcub olurlar. Fakat bu 
7246 romana bir türlü akıl erdireme. 
dim: an!ayışsızhğı, geri kafalılığı, 

her şeyi göze alarak söyleyim: inan· 
mıyorum. Zaten bir adamın ömrilnde 
7246 + 64256 = 71502 hikaye tasav
vur edehilmesine imkan verilemez. 
Daha ilt-ri gideceğim: bir adamın öm. 
ründe o kadar hikaye okumuş olması 
da kabil değildir. 
İnanmasına inanmadım ama doğru. 

su hoşuu.a gitti, çünkü bu haberi uy
duran adam adeta bir deha eseri gös. 
termi§. Kahramanlığa tapan devirler, 
kılıcını hir sallayınca birkaç yüz kişi 
öldürebilen adamlar tasavvur etmiş; 
zevki, Stlfayı seven on sekizinci asır 
Casanova'nın yarıdan fazlası hiç şüp. 
hesiz yulf.n olan hatıratından ho§lan
rnış. Zamanımız da matbu yazıda bir 
nevi kudsiyet bulunduğuna kanidir; 
gerçi muharriri, hikayeciyi hor gör
dliklerir.i iddia edenler çoktur, inan.
mayın, c;nlar da içlerinden. beyaz ka· 
ğıdı ufar.;k uf acık şekillerle karartan 
adama hayrandırlar. Geçen asırların 
rahibe gösterdiği hürmeti bu 8.Slr mu-
harrire gösteriyor. Romanların, tiyat. 
ro eserlerinin "tezli" olmasını, insanı 
terbiye etmetini istemek de hep bun. 
dan geliyor. Eskiden ahlakı mabt>d 
öğr-tir. iı.ecmı mGboa ;,""1·o~~r'!l1 

şimdi biitün bunları muharrirden \ek
liyoruz. Kahramanlığı dn ondan bek· 
liyoruz: zayıfları müdafaa eden, hak. 
sızlıklan hücum eden, müstebidlere 
meydan ckuyan hep muharrirdir; da.. 
ha doğ:-nsu bu vazifelerin ırıuharrJre 
terettüo ettiğine kıınuz. Muharrir. e
debiyat adann. yirminci asrın rahibi, 
"clıt!val :er,, sidir. 

Bunun içindır ki onun da "masal. 
laştırılması,. laz1mdı: bir kükreyince 
ordular mahveden kahraman, rabbine 
bir teveccüh edince şeytanları inlerine 
püskürten rahib gibi kalemini bir eli. 
ne alınca beş altı yüz hikaye, bir iki 
düzüne roman çıkaran muharrir de 
Hizımdı. Amerika Ravtan'ı icad etti. 
Yaşasın Ravtan: (''Öldü" demeyin, 
Ravtan ölmez, efsanevi bir kahraman, 
bir timsaldir.) Onun bayatını bir yaz
salar da ckusak, kim bllir ne tatlı bir 
masal olur. Nurullah AT AÇ 

pılmamı;,tır) . 

Fakat bu maksat üzerine yazdığı 
ordu emri imza edilmeden meclisi 
harp teŞBkkül etti. Hayatının bu mü. 
him anın; binbaşı lzzct beyin ağzın. 
dn.n dinhyelim. Merhum bir eserinde 
diyor ki: 

''MadC:der okundukça herkes itiraz 
ediyordu. Nihayet sabrım kalmadı. 
Haritala:-ı bırakarak meclisi harpten 
çıktım. Ağhyarak eve gittim. Harp 
meclisle~inin ekseriya fena kararlar 
verdiklerı tarihlerde görülür. Bereket 
versin b<-nim çıkmamla meclis bir ka
rara varnı adan dağılmı§ oldu. Esasen 
umumi Jrarargahta iki telakki ve iki 
mektep carprşıyordu. Eskiler askeri 
biribiri ardından kademe kademe. kı. 
sım kısmı sevketmeğe taraftardılar. 

Biz ise orduyu hep birden hareket et
tirmek, yıldırım gibi kat'i bir çarpış
ma yapmak istiyorduk. 

Eğlenceli hf r hesap ( 
Hilsnlyenln bUtUn erkeklerle bfrer kere 

ı dansettlğiM göre balodaki kadm dansçılann 
adedi erkeklerinkine mUsavidlr. 

meselesi 
B tR polis memuru çok hızlı giden uı: 

Bazı ıırkadnşlar benimle eskilerin 
arasını bulmak ic'in bir idarei masla. 
hata saptılar. "Bir cenahtan başlıyrak 
benim gösterdiğim yollar üzerinden 
fırkaları ikişer saat aralıkla sevket. 

• 
meyi teklif ettiler. Ben bunu kabul et-
medim, tızun mUnakaşalardan sonra 
planımız hemen aynen kabul' edilebil. 
di. Yalnız ben ufak bir rüşvet verdim. 

otomobili durdurmak için dUdUk çaldı. 

Fakat arabalar durmadılar 
Bunun Uzerlne memur numaraları okudu 

ve bunları defterine geçireceği sırada yanm 
da kalemi olmadığmı !arkettl Bunun Uzerlne 
numaralan hatırında tutabilmek için ,u 
noktalara dikkat etti: 

Üç otomobilin numarasında da mevcut o 
lan rakamlar aynıdır. Yalnız birinci otomo 
bilde bu rakamlar normal sırasile olduğu 
halde ikinci otomobilin numarasında tersine, 
yani bUyUğUnden kUçU~llne olmak §artllc
dir. UçUncU otomobilde ise karışık bir sıra 
iledir. Numaraların cemedllme.slnden sonra 
bulunan rakam da 12300 Acaba otomobiller 
hangi numaralan taşıyorlardı! 

Bu mesele mUkAfatııdır. Do~ halleden 
ıcrden 4 kişiye muhtelif' hediyeler verilecek 
Ur. Cevapların 29 mayıs tarihine kadar ( A 
rap saçı) kaydlle gönderilmesi llzımdır. Me 
selenin halledilmiş şeklini de gene ayni gün 
gU nUsh&mızda bulacaumız 

Balo saat kaçta bitti 
Balonun devamı 5 le kabili taksim bir ra 

kama 2 dakika eksik olarak mUsavldir (çUn 
kil son danstan sonra 2 dakika lsUrahat ya 

Kadm dansçılıın (X) olarak kabul edelim. 
O zamruı §Öyle bfr hal yolu kurab111rlz. 
Ayşe 8 erkekle dansettl bu 1+ 1 demektir. 

HUsniyı:'nin annesi 9 erkekle dansetU bu da 
2 + 7 demektir • 

Nurlycnln yeğeni 10 erkekle dansetti bu 
da 3 1-7 demektir. 

DördUncll kauın ise 11 erkekle dansetmiJ 
Ur. Bu da 4 + 7 demektir . 

Bu hcsal1a nazaran, HUsnlye X inci dan• 

çı kadın X+7 erkekle dansetml§tlr. Bu böy 
le olunca 7 +x Bin ifade ettiği bir rakanl 
erkeklerin tam adedini gösterir. Ve X ~ 
bizim 7+X+ X=185 olduğunu bildlğiml.ze 
göre, yapacağımız hesap §Udur: 

2X+ 7= 1S5. 2.X::;:Sl5-7.X= 89 
Ve bu hesaptan sonra dansçılardan 89 nua 

kadın ve 96 nın erkek olduğu meydana çıkar. 
Bununla balodR. yapılan dans adedinin de 

96 olduğu anla,vılır ld bundan balonuıı ne k• 
dar ııUrdUğll ıu b~sapla meydana c;tkar : 

(96X5)-2=j78 

Dakika yani 7 saat 58 dakika. Demek 1rf 
balo ııabahm saat 5.5S inde bltmlftlr. 

Bu meseleyi do~u halleden Fatihten Bel11 
ce Kemaldir • 
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Karadeniz 
vapuru 

Jspaııyol mültecilerinden 
isteyenleri İtalyaya bırakacak 

Dilo kaptana 
emir verildi 

İspanyadan Karadeniz vapuriyle 
gelmekte olan mültecilerden istiyen 
lerin ltalyaya çıkarılması için Mad· 
rit elçiliğimizle Madrit hükumeti a· 
rasmda bir anlatma olmuştur. Bu
nun üzerie Madrit elçimiz telsizle 
Karadeniz süvarısıne emir vermiş 
ise de bunu kafi görmiyen süvari 
merkezden de talimat istemiştir. 

Dün kaptana Ceneva limanına gİ· 
d.erek mültecilerden istiyenleri çıkar 
ması bildirilmiştir. Karadeniz vapu 
ru §İmdi Maltada kömür almakta· 
dır. 

iki kişi 
Pencereden düşerek 

Ağırca yaralandılar 
Dün biri çocuk olmak üzere iki kişi 

pencereden düşerek ölüm halinde ağu 
yaralanmıılardır. 

Bunlardan birinci vaka Beşiktaşta ol
lı'1uştur. Beşikta§ta Dizi sokağında otu-

ran 6 yaılarında Necmi oğlu Nazmi e
vin üst katından pencereden bakarken 

muvazenesini kaybederek düşmüş ve ba 
ftndan ağır surette yaralanmıştır. 

ikinci vaka 'Hasköyde cereyan etmiş
tir. Sorguç sokağında 4 numarada otu
ran 55 yaşlarında Leya pencereden. 

Örümcek alırken muvazenesini kaybede 
rek düşmüş ve ağır yaralt olduğu halldc 
h:ı tarıeyc kaldmlmıştır· 

oıı- :am"ı" Rızıu 

parmakları kesildi 
Dün de bir amele kızın parmaklan ke 

&ilmiştir. Sirkecideki kravat fabrikasın
da çahJan Selim kızı Tayyibe elini ma
kineye kaptırmış ve parmakları kesil
miıtir. Yaralı Şişli hastanesine kaldrrıl
ıtuştır. 

Çocuk kadının değil, kadm 
çocuğun başını yaraladı 

Küçük bir çocuğun başınt yaran bir 
kadrn hakkrnda takibata girişilmiştir. 
Bu kadın Şişlide Menekşe sokağmda 
otur.an Nadiycldir. İddiaya göre komşu
ııunun kızı 9 yaşında Şefikanm taşla ba
§rnr yarmıştır. 

Cç 
sabıkalı 

Bir polisi yaraladı 
Evvelki gece Mecidiyeköyünde bir 

kahvede üç sabıkalının bir polisimizi 
:Yaralamasiyle neticelenen bir vak'a ol. 
muştur: 

Bu vak'anın suçluları meşhur sabı -
kah Piç Aii ve arkadaşlarıdır. Piç Ali 
ile iki arkadaşı Mecidiyeköyünde bir 
kahvede kumar oynarlarken araların • 
da bir kavga çıkmıştır. Kavga evvela 
bir ağız münaka;ası ıeklinde başla • 

btış, fakat sonra g:.irültü büyümüş, bu 
rürültilye Mecidiyeköyü polislerinden 
l<'eridun karışmış ve müdahale etmiş • 
tir. 

Polisin gelmesi üzerine kendi kav -
talarznr unutan sabıkalılar polisle kav. 
taya başlamışlardır. Bu esnada kumar 
ttlardan biri nasılsa polisin tabancasını 
ele geçirmiş ve çektiği gibi polisimizin 
hıına kabzaeiyle vurmuştur. 

'.Başından ağır bir yara alan polis Fe 
lidunun şaşırmasından istifade eden 
'§erirler kaçmışlardır. 

\rak'a hakkında tahkikat yapan za
bıta kısa bir tahkikattan sonra bunlar "'n birinin Piç Ali olduğunu anlamı§, 
\re Piç Ali bir kadının odasında yaka • 

!•nrnzı, 1 bunun fü:erine diğer suçluların 
18İınlerinin Ali ve Mahmut olduğu öğ • 
renilmi, ve Ali de ayni lcadının daire • ,. 
ııırıe vakalannustır , 
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. . . . ııat eden seyyar 11ııkrop yıwası katıl geriz ... 

muu .. ı,;r };7;~/,;/"k~;:şugor ! Kasım paşa (2) 

----------~~-Katil Geriz ! 
"Bomonti,, nin bütün bir semte 
tifoyu ve azraili m_usallat ~t'!'~-~ 
sine nasıl müsamah!~~~~~!!!~ız. 

· şubesinin pcn • 
Kasımpaşada Partı k" 

b. saat vaı ı on 
cereleri arasmda ır ld n .1 miş on yı a -
Ylldanberi tamir edı me ' . E 

"sterıyor. • 
beri "Ü cü on kala,. yı go d 
- b .. .. üınlc görmemiş olsay tm, 
ger unu goz k d .1 Nal 

kk ı Mer a o ı c • 
Kasımpaşada ba a . . .. dikleri 
bant Ali Kırm1ııdemırın soyle • 

söze kolay kolay inanmıyacaktım. 
şu - ana ıagım Kapalıdır, 

··- ..l:)uradakı 
.k t On sencdenberi açılma • 

tı anmış ır. 

m~ştır... f al 
Memleketin her tarafında en. a. 

k lan Partinin buradaki şubesı bı-
cca o . . 
l lda bir bozuk saatı tamır et· 
e on. ybı ıunursa artık uz:un uzadıya 
mcmış u t 

hk.k tetkike lüzum yoktur. nan • 
ta ı c, ı · - ti k 
malıdır ki burada ana agım mu a a 

ld beri açılmamıştır. Ve tıka • on yı an 
mk durmaktadır • . . .. 

N lb t Ali J{ırmrzıdemıruı dukka • 
a an k w ..1 clı B' . 

b I.Jarrıdi so agm .... a r. ızı 
nr Ba a .. 

.. .. Uıc duşen bakkal Merkado 
oraya onum .. • 

.. .. .. Nalbant, dükkanının karşı • 
goturdu. cl"'kk. .. .. . 
sındaki kapalı bir a a~~n onune ıs • 

• bir arkadaşıyle konuşu • kemle atını,, 

yordu. Dedi ki: .. • .. 

Ş ··rdüg-ünuz sokaktan on gun-
- u go 

. .. rüntü arabası geçmez:. Her • 
de bır sup . 1 d - b"' .. . • süpüriır, top a ıgı atun 
kes evını 

.. .. ü sokağa atar. 
çorçop rinden kalkıp dükkanının ö-

Sonra ye . 
. . römeldı, kaldırım kenarın· 

nüne ~u~ 3 • 

daki bir dileği işaret ettı: h .. 
lag-ımdır. Havalar cnuz 

_Burası 
. 'diyor. Temmuz ayr oldu mu 

serınce gı d 
k ktan burnunuzu tıkama an ge· 

bu so ~ . cu delikten öyle bir ulu • 
remezsınız. >s 
3' 1ı ki zehirlendim sarursımz:. 
net yayı r - .. 

1 nda ise, lağım doldugu ı~ın, 
Kış ay alrlı re bu delik kari gelmez. O 
gelen se e · dükk" 

d haddin varsa benım a • 
zam~n a alı• Çirkefli su diz boyuna 
na gır ve ç :ı· • 

ükselir. Benim, buradakı esna -
kadar Y . . · 'k" ti budur evlerin bırmcı şı ayc • 
frn. v~ 'k"yetine gelince lambasızlık • 
!kıncı şı a 

halimiz harap. Yolun ne derece 
tan kokluğunu da görürv:inüz. Fa -
bozu b mı 
k t "Pi•maniye mi berbat, urast 
b:rbat? ,ı, diyecek olursanız, "burada 

1 b . şükredip oturmalıyız ... ,, 
Alla la ın . · 
derim. Siz gidin hele şu Pişma111yey1 

bir görü11. 
_Ne var orada? 
- Gidip görmek lazım. Anlatmak • 

la anlaşılmaz ki... . 
dinledik. Hasan Rasım, 

Nalbantı . il'k b. . 1 M hiddin, üç kış ı ır 
beıı zzet u . . 

1
. 

· • d" ··1dük Z1ncır ı 
heyet halinde yola uzu . b'r 

. d geçerken genç ı kuyu caddesın en · 
liseli de bize katıldı. . 

Adı Orhan. Zeki ve anla~ışl~ bır 
delikanlr. Kahvede oturan eskı hır de

: .. de beraberimize almamızı tav. 
nızcıyı 

si ve od erek. dedi ki: 

İstanbulun tanmmış bir semtiölde, yer 
.. .. .. 1 crhangi bir noktasında böyle yuzunun l _ . 

mel'un bir çirkefe tahammül edebılc • 

ccg- ini sanmak mümkün d:gildir. 
Kapkara bir su tasavvur ediniz ki 

devrilmiş bir tekneden hamur nasıl a· 
karsa öyle, koyu koyu akıyor ve her 
tarah cibre gibi kaynıyan bu mel'un 
geriz, sivrisinekleriyle, cinsleri ve ne. 
vileri malCı.m ·ve gayri malum bir sürü 
haşaratı ve burun direğini kıran lro
kusiylc civardaki tahta evlere saldın. 
yor. Zerre kadar yalan söylüyorsam 
dilim tutulsun. Bu derenin kenannda 
saat tutmaca on dakika duramadım. 
Baygınlıklar geçirmiye başladım. Ya
m başımdaki evlerden birinin bahçe· 

iiİnc kendimi güç attım. 
Burası bakkal Neşeetin evi imiş. Zev 

cesi Bayan Hatice çok nazik bir kadın. 
Bana ve arkadaşlarıma hemen kolon • 

ya getirdi. 
Ve biraz kendimize geldiğimizi gö • 

rünce: ı ... ~ ... . 

Bu rnaho.1lclcrdeki çocuklar çöpfüklcr, 
pislikler arasındıa oynuyorlar 

- Yaa baylarım .. - dedi • Burada ne 
çektiğimizi anlayınız: i§tC.. Ben dört 
çocuk anasıyım. Ne devlete, ne bele • 

_ Bay Basri bural1In en eskisidir .. 
Pişmaniyeyi size o gezdirsin .. 

İşaret ettiği zatla zaten pazarda do. 

taşırken tanışmıştık: B~, dünkü ~azım· 
da da bir vesileyle ısmı geçen C..ımhu
riyet vapuru katipliğinden mütekait 
Bay Basri idi ki göğsünde bir Kızılay 
rozeti taşıyordu. 

Ricamİzı krrmadı. Önümüze dültü. 
Her tarafı gübre için.de bir takım so. 

kaklardan geçtik. Gübreyi, çöpü ve 
pisliği bu mahallelerde oturanlar artık 

temizlik kadar tabii addetmiye başla • 
mışlar. Minimini yavrular metrük ar
salarda çöp birikintileri arasında kuş • 
tüyü şiltelere kurutuyorlarmış gibi bir 
rahatlıkla oturup pislik yığınlarım ka. 
rıştırıyorlar. 

Bir köşe başım .dönerken, Bay Basri 
durdu ve kolumdan çekerek mahzun 
bir eda ile şunları söyledi: 

- Şimdi göreceğiniz şey cidden bir 
faciadır. Pişmaniyenin tam ortasın • 
dan bir dere akar ki dereliği mereliği 
laftır, bu açıkça iğrenç bir gerizdir. 
Kokuya bakınız, duymuyor musu -
nuz? Buraya kadar geliyor. 

Havayı kokladım. Hakikaten her a -

dımda bir parça daha ağırlaşryordu. 

Tepemizde yüzlerce sinek dolaştyor -
du. Kafesli pencerelerde soluk benizli 
kadınlar, kızlar görüyordum. Sıtma -
mn bu mahalleleri kasıp kavurduğu 

muhakkaktı. Yüz, yüz elli adım daha 
yürüdükten sonra bir camiin duvarla • 

rmı yalayarak akan bir mikrop derya • 

siyle karşılaştık. Ademoğlunun değil 

I 
diyeye on para borcumuz yoktur. E • 
fendi, belediye zam koyunca cl:ikkanını 
kapamıya mecbur oldu. Ayak h:zmeti 
yapıyor, Öyle olduğu halde on para 
borcumuz yok, vergilerimizi munta • 
:ı:am surette veriyoruz. Neden bizim bu 
derdimize çare buluıımıyor. Siz bu ko
kuya dayanamadınrz. Bu bir şey mi?? 
Akşam saat altı ile yedi arasında bu 
su ta'iar, evlerimizin alt katlarını ba
sar. 

- Burada her gün yağmur mu ya • 
ğar bayan? 

- Siz bunu yağmur suyu mu sanı • 
yorsunuz? Bu Bomontinin pis suları • 
dır. Fabrika yukarıdan salar, biz de 
burada çirkef içinde kalırız. Derenin 
geçtiği her yerdeki evlerin gerizlerini 

HABERCİ 
( Dctıanu 6 ıncıda) 

Dikkat! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün şikayet· 
le;inizi, yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve isterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muhanirimiz, fotoğrafçıları . 
mız ayağmıza kadar gelip SÖy· 
lediklerinizi inceliyecek, şikayet . 
lerinize veya temennilerinize ga-
7.'!~emiz tercüman olacaktır. 

3 
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KURUN~da: 

Boşanmanın genlşletllmesl 
Altıııcı Noter G<ılib Bingöl, "'Boşan-

111anı ıı genişletilmesi,, mev:::zm. üzerin. 
da açılmııi olan ankete verdiği çok §a .. 

yam dilcl;at cevabını şöyl,e bitirnıekie· 
dir: 

Sözler;ıni tamamlarken son bir hu. 
iasacık yapayım: 

Tezim: Görüyorsunuz. icabında bo. 
şanmayı en basit mcsail arasına koy
mak ve hakimi nihayet bir celsenin 
birkaç d ı: kikası müddetince ve bir de-
faya mahsus olarak işgal edecek dere. 
ceda kolaylaştırmak ... 
Faka~ icabında da bir "Katolik kıs. 

sasi,, gıbi yuvayı sonuna kadar muha· 
fa~a için Zeluın ve Cuhul görünmek ..• 
Ve kanm:lara böyle muazzam bir scy. 
yaliyet ve cemiyete engin ve coşkun 
bir adalet ve nizam getirmektir. 

Mesela: ortada çocuk mu bele ı;o. 
cuklar mı var? ... Bunlann gözyaşları 
kadar tc:-biyc ve yetişme imkanları
nın felce uğraması cemiyeti tehdit mi 
ediyor? ... Birlik beş yıldan üstün bir 
ömür mu sürüklemiş?.. Hele ortada. 
ihanet te yok, bilakis boşanmada bel· 
ki de üç l'ıuçuk gün sonra metruk zev. 
ce yeni birisile istibdalc mi mahküm? 

O vakit; bu boşanmayı muhal kıla. 
cak kadıır, ve olmazsa ancak o vakit 
bu günkü kanunda yer alan "aynlma'' 
usulünti lıunlara tatbik etmek suretin
de kanun ve cemiyet bu işe müdahil 
olmahdır.,, 

CUMHURJYET'te: 
Aşk var, i•ık yok 

M. Turlıaıı Tan yazıyor: 
Güneşte ışık, suda ıslaklık, paınuli. 

ta yumu~akl1k var mı, yok mu gibi gü
lünç bir tereddüt amma o malüm Ye 
me~hur hadiselerden sonra şarkta da, 
garbde de bu mevzu tazelendj, hemen 
her yerd~ aşkın varlığı ve yokluğu ü
zerinde müakaşa edilir oldu. 

On beşinci asırda ycti~en Türk mü. 
tcfckkirierindcn Sinan paşanın a~k 

hakkında yı:ıplığr izah, incelik bakı. 
· mından nrijinal sayılacak hır hususi
yet taşıyor. Onun için aşk var mı, yok 
mu diyenler arasında bu sütunu oku. 
yanlar "arsa onlara bu izahı okutmak 
istedim: 

''Aşk. misli olmıyan bir ceYherdir, 
emsalle denilmez. Aşk, ykası açılma. 

ınış bir sırdır, tasviri misalle bilin
mez. Aşıkların dili allmda sözler ''ar
dır ki dudak ona m:ıhrcm olmaz. Aşk 
ehlinin göğsünde nefesler vardır ki 
dem ona hem dem olmaz. Aşıkla maşuk 
meyanında bir fiskos olur ki ona kim. 
scler terrüman olamaz. Can ile cana11 
arasmda bir arama, ara§tınna bulu. 
nur ki gözlerin nurundan özge ona di· 
deban olamaz. 
"Aşk bir 7,ih!rdir ki örtülmez. Mk, 

bir sırdır ki açılmaz. Aşk, !'-ierazadclc. 
ri bende eder: aşk, serefrazları üfkcn. 
de eder. Aşk efsane \'C efsun değildir. 
Aşk, ı:ıar :'atı herdfın değildir. Her aşk 
davası eden aşık olmaz, her muhabbet
ten dem vuran sadık olmaz. A.5k bir 
kimyadır, anın madeni can olur. Aşk 
bir cevherdir~ anın mekruu kan olur. 
Aşk. bir zevktir, başka bir dili var. 
Aşk bir ~cvktir, başka ehli var. Aşk, 
bir coştn.nluktur, deryaları vardır. 

Aşk, bir ta.şkınlıktır, şcydalar, vardır. 
Her kim biilbülci aşktan sc.:~·mest ol
maz, na'lci bülbülane hemd"st olmaz!., 

Görülüyor ki aşk vardır, fakat aşık 
- müskrnalar bir yana bırakılırsa -
galiba az. Bu, ~üzclliğin yokluğundan 
mı, yoksı:ı gi.izelliği anlamak kabiliye. 
tinin azaimasından mı ileri geliyor. 
Meçhul. Fakat aşkı inkfır etme'k. gü. 
1..elliği inlıar kadar manasızdır. Bunu 
böyle bilmek gerek! 

TAN' da 
Almanya harbedemez ! 
"Gii ıı ii ıı meselcl.cri ,, sütwıımd.rz o

Twn nm11t11 r: 

Almar.~ a, bütün blöflerine rağmen, 
bugün bir harp tehlikesine atılacak 
halde değildir. Dahilde iktısadi vazi. 
yeti bozuktur. Halk ekmek, yağ, et ve 
saire gib: gıda ihtiyaçlarını vesika ile 
lemin etmektedir. 

Harp zamanında vesika ile ekmek 
yemiye tahammül edilebilir, fakat ve. 
sıka ile harbe girilemez. 

Zaten ham madde bakımından da 
Almany~. harp halinde, sane.yiini bcs· 
li,Y.emi).'.'ccek vaziyettedir. 
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Her hakkı ablası Had.lya'ye aittir. 
Yazanı Naciye izzet 

Kanııer kurbanı: 

-21-
Lemi himayekar bir tavırla karı- l Bu çok müellim bir feryattı .. Son

smm omuzlarım kollarile sarınca tir ra heyecandan sesi kısılarak kekele· 
tir titrediğini farketti. O zaman şim- di: 
diye kadar hiçbir hastahk geçirme
mi~ olan bu sağlam çocuk sıtmalı 
bu nahif vücudun kollarının arasın
da titrediğini görmekle müphem bir 
korku duydu. 

.. Bu akşam küçük Neclanm nesi 
vardı acaba} .. Mini mini peri yoksa 
hasta mı idi~ ... 

Gayri ihtiyari onu daha kuvvetle 
sıktı. Sevdiği bu ince, bu rakik vü
cudun birdenbire ani ve biaman bir 
hastalıkla hayatinaan, sevgisinden 
uçup gittiği hayali bir şimşek gibi 
gözlerinin öntine geleli .. 

Heyecanla sarsıldı. Bütün varlı
ğını sarsan bu ıztıraplı dü~ünce ile 
her şeye rağmen, ne§eli saf delilik
lerile batı defalar kendisini sinirlen
diren bu masum hayat arkadaşının 
hayAtmda ne büyük ve mühim bir 
yer tuttuğunu anladı. 

..._ Peki Nedacığım. Mademki 
istiyorsun içeri gidelim. Geniş ve 
hafif kürk mantosile onu iyice sar
dı. Adeta kendisi taşıyormuş gibi 
bir vaziyette otomobile kadar yürü
mesine yardım etti. 

Birkaç dakika sonra kendi otelle
ri önünde idiler •. Gök şimdi kan 
rengini almışb. Denizi ve yan taraf
larını iri bir yangından çıkan alevle
rin kızdhklarile boyadı. 

Salonu geçecekleri sıradc>. otel 
fıizmetçisi Lemiye bir telgraf verdi. 

Necla anansöre girmişti. Lemi 
onu yalnız bırakarak asansöre gir 
medi. Telgrafı açarak şunları oku
du: 

"Kadri birdenbire çok hastalan
dı. Neclax_ı ihtiyatla haberdar edi-

Babacığım.. Babacığım!.. 
Hasta mı! Çoktanberi ben bunu his
sediyordum .. içerimde bir felaktin 
hissikablelvukuu vardı. 

Ağlamadı. Sıtmadan büyüyen 
gözlerle aya~a kalktı .. 

- Gidelim. Derhal gidelim. 
Bu facialı sahne ile fikri alti.ist 

olan Lemi nihayet cevap verebildi: 
- Biletlerimizi aldırmak için 

adam yolladım. Saat onda bir vapur 
hareket ediyor. Onunla gideceğiz .. 
Fakat sükunet bul Neda. Cemil bey 
babanı çok sever. Herhalde işi izam 
ederek beyhude yere telaş ediyor. 
Sen de boş yere fazla telaş ediyor-
sun .. 

Rica ederim Necla sükunet bul!. 
Sükunet bulmak!. Oh evet o çok 

sakinledi .. O kadar sakinledi ki göz
leri kupkuru ve sabit bir noktaya 
dikilmişti. Yüzünün bütün hatları 
gerilmiş kendisini koltuk içerisine 
bırakıvermişti. Ve şimdi hiç kımıl
damadan oturuyordu .. En ağır bir 
darbe ile bütün mevcudiyeti hurda
haş olmuştu. 

Hakikaten ne de büyük bir sü
kunetti bu!. 

'Hayatın insafsız darbelerinden 
henüz hiç habcr:i olmayan on sekiz 
yaşındaki bu hassas kalbli çocuk 
ruhu sevgili babasının ölüm tehlike
sinden işte böylece "ihtiyatla,. ha
berdar edilmişti. 

Yolculuk esnasında geçen günler 
bahusus geceler Necla için en ağır 
bir kabus içerisinde geçmişti. 

(Devamı var) 
niz ve hemen geliniz. •----------------

Genç adam sakalayamadığı hid-
detli bir hareket yapmaktan kendini 
alamadı .. 

··of .. Ne felaket.. Ne kadar va
kitsiz ve kötü bir hadise!., Şu Kad
ri şimdi onları rahat bıraksa daha 
iyi olmayacak mı idi? Hele mevcu
diyetini bu kadar naha§ bir şekilde 
onlara hatırlatmış cidden büyük bir 
münasebetsizlik ti .. 

"Neclayi haberdar etmek! .. Tam 
da sırası ya! .. Onun asabi ve muz
tarip bulunduğu hu akşam!.,, 

Hemen karısının yanma çıkmak 
istemedi. Böyle zamanlarda miha
niki olarak yapılan birçe>k ufak te
f ek §eyJerle oyalanarak sükunetini 
oldukça ele aldı. Bir taıife getirte
ırek tren ısaatJerine ba:ktı. Sonra gar 
sonu yollayarak iki vapur bileti al
dırdı. Bu suretle biraz •vakit kazan
mıştı. Nihayet karısının yanma gir 
rneğe karar v:erdi. 

Kürkünü çıkarmaksızın büyük 
bir koltuğun içerisine büzülmü§tÜ. 
Genç adamı görür görmez eolgun 
nazarlannı çevirerek sor~3u: 

- Te yapıyordun Lemi ( Niçin 
a§Clğrda kaldın? Kocasının cevap·ver 
mediğini görünce birdenbire büyük 
lbir endi eye kapı 1;-rak: 

- 'e oldun Lemi? Canın sıkıl
mış gibi görünüyorsun .. Evet evet 
bir ~ey var! Nafile benden saklama
ğa uğraşma. Ah söyle rica ederim 
söyle ne var? 

Gayri tabii bir asabiyetle ba§tan 
aşağı sarsılıyordu. Ka1binde büyük 
bir .rikkat duyan Lemi genç kadını 
miistenlı edecek bir ke1ime söy1eye· 
miyordu. Ona dQğru yürüyerek mer 
hametle kollarının arasına aldı. 

V:ava~ça: 
- Benim küçücük Nedacığım 1 
Necla birdenbire kocasının avu-

cunda saklamak istediği mai kağı
dr gördii: 

- Bir telgraf!.. Babam 1.. Babam 
iıasta mı! 

Leminin muhalefet etmesine va· 
kit bırakmadan telgrafı çekti aldı ve 
okudu: 

- AK .. Yarabbim! .. 

Toplantılar 

GUlhane müsamereleri 
21-5-937 tarihinde cuma günü 

· saat 17,30 da Prof. Dr. Lfüfi Aksu
nun riyasetinde Gülhane l l inci tıb· 
bi müsamerelerine devam etmi§tir. 

1 - Oesophagoscopie vakası 
Or. Saip Tezel 

2 - Burun Üzerindeki kanserin 
"Electrocoagulation,, ile tamamen 
tedavi edilmiş bir vaka. Prof. Dr. 
Lutfi Aksu. 

3 - Ayni nahiyede ayni arazla 
rükseden tüberküloz Yakası. Prof. 
Dr. Abdülkadir Noyan. 

4 - Rie apsclerinCle 'henzoate 
de soud<:., tedavi. Dr~ Rüştü Oskay. 

5 - Bir habis anemie vakasın. 
da ··haben" in ihtilat olarak teessü
sü. Dr. Şakir. 

6-Röngenle tedavi cdilmi§ bir 
ceien karsinom ve iki habis lenfavJ 
tümör va.kası Dr. Vasfi. 

Münakaıalara Prof. Dr. Abdü]. 
kadir Noyan, Dr. Prof. Lutfi Aksu, 
Prof. Dr. Burhan Osman, Dr. Sırn 
Alıçlı, Dr. Gezmi Türk~ Or. Nedim 
iştirak etmişlerdir. 

Beyoğlu Halkevinden ~ 
25-5-937 günii saat 18,30 da 

evimizin T cpeba mdaki merkez bi· 
nasında bir toplantı yapılacaktır. 

1 - Konferans: lnkılApçılık 
mevzuunun ikinci kısmı (Bay Ah· ı 
met Hamdi Bapr) tarafından. 

2 - Bu toplantıya herkes gele
bilir. 

Teşe1'kllr 
Kazaen dü§Cil bir pencere aı!Jliy 

le dinden ağır :surette yaralanan :kı
zımı, fennin en yeni usulleriyle ve ı 
muvaffalayetle edavi eden, memle
ketimizin genç operatörieri jçinde en 
yükseklerinden biri olduğuna §Üp· 
hem kalmıyan, Ankara cad&s.inde, 
lıükiimet konağı karşısında, opera
tör Halit Ziya Konaralp'a teşekkür· 
derimi muhterem gazeteni~ :vasıta. 
siyle alenen iblağ ey:liyorum. 

Sennecl Muhtar Alus 
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Ömerler 
arasında 

Milletler Cemiyeti 
bir cinayet 
Safr8nbuluda bir genç 
arkadaşım öldilrdii 

Safranbolu kazasının Eflani na
hiyesinin Ulugeçit köyünde kadın 
yüzünden bir cinayet olmu§tur. Ci
nayeti yapan marangoz Ömer oğlu 
J 9 yn§mdn Ömerdir. Bu Omerin ka 
nsı ile çırağının oğlu Ömer arasında 
çıkan bir kavgadan ııonra marango
zun Ömer arkada§ını çağırmıt ve 
onun üzerine dört el ate§ etnıiıtir. 
Ömer derhal ölmi.iştür. Tevkif edi
len Ömer Zonguldağa gönderilmi§, 
tahkikata batlanm~tır. 

Festivalde 
Bir fotoğraf sergisi açılacak 

l - lstanbul belediyesi 937 se· 
nesi balkan festivali münasebetiyle 
ağustos ayı içinde bir fotoğraf ser
gisi açacaktır. 

2 - Sergiye amatör ve profes· 
yonel fotoğrafçılar iştirak edebilir. 

3 - Sergide teşhir edilecek re· 
simler iki grupa ayrılmıştrr. . 

A - Jstanbulun tarihi abidele
rine ait fotoğraflar. 

B - lstanbulun tabii güzellikle· 
tini tesbit eden fotoğraflar. 

4 - Sergiye ~önderilecck fotoğ. 
raflar l 8X24, 30 X 40 ve 50X6 l 
boylarında olmalı ve temmuz ayının 
20 inci gününe kadar numaralı mak 
buz mukabilinde belediye iktısat iş
leri müdürlüğü turizm bürosuna tes 
Hm edilmis bulunmalıdrr. Bu üırih· 
ten sonra yapılacak müracaatler ka
bul edilmi:cecektir. 

5 - Sergide teşhir edilen her 
iki zümreye ait resimler belediye ik
hsat işleri müdürlüğünün riyaseti 
altında bulunan bir jüri heyeti tara
fından tetkik edilecek ve her zümre
den 1 inci ve ikinci olarak seçilen 
:fotoğraf sahiplerine festival komite 
:since yüksek kıymetli birer hediye 
verilecektir. 

6 - Jüri heyeti seçtiği resimle
ri tetkik etmek üzere film veya plak 
Iarını istemek hakkını muhafaza c· 
der. 

iÇERiDE: 
lf. Değerli kadm tayynreciınzı Sabiha Gtik 

çen yapmakta olduğu menııeket turundan 

dUn .Ankaraya d!lnmU§tUr 

"' Balık~ıJar ııarJwmnn .nıUatehcen olup ol 
'madı,ğından çıkan davaya dlln de devam edil 
mtıı Phll vttkufu tc~kil eden §alr Yusuf Ziya, 
sanatkdr Muut Cemil ve Halit l<'ahrl eserin 
mtl:ııtchcen olma~ hak'kmaa npor vcrml§ 
lcr mUddclumumı de suoıuıarın beraatini la 
tcmlştır Mahkeme başka bir &riln kararını 
·verecektir 

• Yeni yapılan yağ gcmlmlzin makine ak 
umı da 'takıldığından s\ırat tecrübelerine ba§ 
!ıınnnştır, 

~ Kadıköy su ~lrkctf heyeU umumzyesl 
yarın toplanarak şirketin lrUkiınıete ııatııma 
aı kararını tasdik <?dcock ve tadı.}'e .haline 
girecektir. 

lio Uman Şirketinin 'tasfiye lşinln tesrii i• 
çtn aJAkadarlara emir verilmitıUr. 

"' CUrm meşhut daY&.larmm aza.lımw !do 
layuıJJe cUcrmU~hut mahkemelerinden b rJ 
muntazaman kaçakçılık da\•alarına bakacak 
tır. 

• 'Cnhersltcdc diln d~nııer kesllml~r . 
fi. Mtt!eka!Uerln dul \"l! yetimler.in maaşla 

nndan .ınabkcme kararı olmadan hlchir kesil 

OE~'EN SEN'I!: 8f100N NE Ol.DO'!' 
:9 .gUn ailren ~urlardan 8Ql1J'a Karsı 

au haatı. 

Bu işlerin altından 
nasıl çıkacak ı 

Bancak işinden başka bir bayii 
pUrüzlU meseler vnr 

lskenderunda bir nümayiş 
Milletler Cemiyeti konseyi cu-

. ma günü toplantısını yapacaktır. Bu 
toplantı bütün dünyada büyük bir 
alaka ile beklenmektedir. Çünkü 
ruznamenin ha1mda gele,n Sancak 
meselesinden ba§ka hakikaten mü
him meseleler vardır. 

Diğer meseıeıe·r 

Londra, 22 (A.A.) - Mılletler 
Cemiyetinin önümüzdeki içtimaı 
burada asabiyetle beklenmektedir. 
Mısınn Milletler Cemiyetine aza O· 

larak kabul edilmesinden şüphe edil 
memektedir. Zira bu bir formalite. 
den ibaret bulunmaktadır. Fakat di
ğer taraftan Cemiyet paktının 16 
ıncı maddesinin müzakere edıleceği 
de sanılmamaktadır. Çünkü böyJe 
bir münakaşanm dikkatli bir hazır
lığa ihtiyacı vardır. 

Valancia hükumetinin Alman 
ve ltalyan müdahaleleri hakkında 
tahkikat açılmasını istihdaf etlen tek 
lifine karşı nasıl bir hattı hareket 
ittihaz edilebileceği sarahaten ma· 
Ilım değildir. lngilterenin bu tekli
fin MHletler Cemiyetinde müzakere 
edilmesine muhalefet edeceği ve 
meseleyi Londra komitesine gönder 
mek istiyccğie tahmin olunmakta· 
dır. 

Habşistan meselesinin ortaya 
atılması mü§küldür. Negüs, bu defa 
Milletler Cemiyetinde esasen temsil 
olunmıyacaktır. Zannedildiğine 
göre eğer 1talyan imparatorluğunun 
tanınmasını istihdaf eden herhangi 
bir teklif yapılırsa lngiltere bundan 
memnun olacaktır. Bununla beraber 
bu mesele hala nezaketini muhafaza 
ct-tiğinC:lcn Liı ktıe daha taliki tercih 
olunmaktadır. 

.. Eden, hafta sonunda Londraya 
donecek ve bu takdirde Lord Cran
borne lngilterey~ sil&hsrzlanma bü-

me ,yapıJanuyat:a,:ı !Maliye vek~c'Unden bilcı 
rilınişUr. 

~ MecUBe, dcmiryollarmda \'Cr.fll:'n tıu:mı 
nat emııaıtni .,s&t.e.ron bir Uyiba 'crilınll't!r. 

• BQyUk bir mU\'a!!akJyet ı:kazan~ Olan 

Ankara bcyncJmHel JtömUr s~:P~ bugUn ınc 
raaımıc ka,panaca.ktır 

.Y. Geçen bir hatta jı;inde gtımrük muhafa 

:za ör;ıii.tU, birisl ô1il &cleeJı 1,acakçı, lilS itlnı 
gilnırUk kar;ar. 6!'3 kilo inhisar kaçağı, 2650 

tUp morfin, 3( gram eroin, :!9 gram esrar, 
118 Tllrk lirası. 59 altın Ura. ti sntıh. 21 nıcr 
ttil iltı 1' kaçakçı hayvanı ele gt:ı;ml~IJT. 

:>f. Bergama kermesi füln ba~Jam1§tır. m~r 

mcsl izmtr vallSI 1Fazl1 GU:L-ç açmıştır. 1 
~ li':ıınan to,pr.akl&Tindan l;'t!Qtm S3 nmomet 

relik kisrna ıafi ıantaşma l1tin ımzaıa:ımn~tır. 

• iUte.nbulôa ıArMv 't~killtl ı;alı§lll:ı.,"'a tl1l!I 
latnı§tlr 

1i- şo:Örıer.1bclcdiscden. takı:ilcrdcn aıman 
pl!ka resminin Oııc aynlmasını lst.cml:ılerdlr. 

"' 'Belediye denize gıril"mlyccck yerleri 

rosunun içtimamda temsil ec!e'"ek• 
tir. 

lskenclerunda bir protesto 
nümayişi 

Dün akı;am Londra radyosunda 
~öyle bir haber verilmi§tir: 

Suriyeden gelen haberlere gÖ· 
re, bugiin lskenderunda Milletler 
Cemiyeti mütehassıslan tarafından 
verilen katarlar aleyhine yeniden 
nümayişler yapılmı§tır. Protesto ma 
kamında grev ilan eden nümayİfçi
lerlc polis orasında müeademeler 
olmuştur. Hadise hakkında tafailit 
alınamamıştır. 

Suri~·ede mecburi alkerlik 
Gelen malumata.aör'e Suriye hü. 

kümeti mecburi askerlik usulünü ih 
das kararını vermiştir. 

Tevkifhanede 
Diin ani bir arama f&pıldı 

Neler de bulunmadı 
ueJer 

Dün sabah saat S te edtiye. eftl• 
ıniyet müdürlüğü memurlariyle ;an
darma l·umandanhğı eıkıim tarafm. 
dan lstanbul tevkifhaneıi.ıade -aıai 
bir arama daha ya~ ve .. t il 
Yt: kadar .sürmüştür. Bu az.ama eo
nunda mahkumların bir kılllUalll 
Üstünde esrar ve diğer U.YUflanıcu 
maddeler bulunmuştur. 

Aynca bıçak şekline 80kal111Uf 
mangal bacaklariyle .çiv~ler de .eWe 
edilmi_ştir. Alınan bu netice teftit 
heyetini hayrete dü~iirın\ittüt. Çin. 
ki.i harictcn bunzya hiJ' 8f;Y' 4ıb\-..lr 
imkansızorr. Müddeiumurnmi tara
fmtlan <tahkikata eh~14e •e· 
vam edilmektedir. 

Halbuki bir hafta eVYd ~ 
teftişte hic bir .şey buM.ınamaını,tıı. 

tcsblt etmektedir Bur.aJarah\W&J' 8'mJat:alıc 
tır. • 

lf. Ankarada ycnı saptlaı&kta .._ nCyo 
lctn yoı:ıu 15 ay sonra nCJıiy&ta ı:a,ı~·ac:ak 
Ur. 

DIŞARIDA: 
:f· Almnya ile .ıMancuh-o aruuıda dün bir 

ticaret mul~a\·clczi imza ıeaımııur. Bu muka 
vele ile ::o nisan 19S6 tarilalt mukavele 31 
mayıı ıo:ıo t&.-ıhtne kaaar 11a' 'c ...... 
~ Parts serglııl mUnasebeWe EiUeld kı.w 

lesinde dU11yıuıın ~ btl,rulr ~ 1BtU 
yonu tesis cdllınf;ıtlr Kultnln dbnaıımuı te 
ısıııatı 11.rnuı -edilnnı;ı inrJtlir 

1/. ı·agosıavya rutıiyc Mzırı OlıMııllll Uı 
bomır Mnric Çlekoalovak uams •!, ne ıte 
mnsıarda b\ılun:ıcaktır · 
~ Arna\-ut ası:erl Yunanlat&na uuca etmıt 

1crdir. Anı:ıvut hüh"'f.trneti Yunmı !nıdadmıda 
!\ e aah! tcrtn~c kı t.e?Ib1l'ler ..ımıiltt& 

,., F.llıpln '4tl ıarmda. n.ı.m .. -..111r ,_ 
ı;ın olmU§ ıoo kl~ b1mU~ 10.000 lıQ1 "* 
kalmıştır. 

Hiç kimse, SAKARYA sinemumda 

Bütün 1hıısılat rekorlanm kıran ve güzellik hususunda hiç bir 
fümle kıyas edilemiyecek olan 

• • • • • 
INGILTERE TA CiNiN iNCiLERi 
ismindeki muazzam eserin ccızibesine ~akayid kalamaınak18ııilr. 
Dünyanın sekizinci harika ı olan bu eseri, sizinl~ birlikte b~ 

dünyada milyonlarca halk seyretmekte ve bunun bir krala tekilim 
olunan yegane film olduğunu unutmayınız. 

D1KKAT: Bu film başka hiç bir sinc:mnda -gösterilmiyecektir. 
iLAVETEN.: l - 19 mayıs filmi. 

2 - Taksim stadında yapılan gençJik spor bayramı 
3 - S. M. VI ıncı Jorj'un ta~ ~iyme töretü (irimin 

tafsilatiyle). 
Y w bulmakla zoduk çekmemek için seans .saatlerine dikkat edillİS 

2. 4, 15 - 6,30. Suvarc 9 
Bugün 11 de ucuz fiyatla matine 

Suvarelcr için biletlerinizi daima evvelden tcdarıik ediniz.. 
T c.L:fo11; 4 ! 341 
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Tenezzül 
etmedi! 

rece pişman olarak · yalvarmağa baş_ 
lamıştı. 

Dünkü kısmın hülasası: 
Şimal mıntakasmda bir doktoru. Pars 

tarafından parçalanan bir hastayı tedavi 
için çağırıyorlar. Mesafe uzaktır. 

_ Aman bayım! Artık yaklaştık. 

• • 
- Olmaz doktor ... Geleceksiniz! O 

adam ölmedi. Yanında onu pek seven 
bir kansı var ... Yaşamasına yardım 

ediyor. Ona itimadı nefs veriyor. Siz 
gelinceye kadar o mutlaka yaşıyacak· 
tır. Haydi, on dakikaya kadar hazır 
olun ... Gidelim ... 

Dotkor Linday ve onu almağa gelen 
Tom Dav, 35 kilometre yürüdükten son 
ra gece epey ilerlemisti. Bir yerde çadır 
lanru kurup ateş yaktılar ve kürklere 
bürünerek uyudular. 

Ertesi sabah kalktıktan zaman hara
retin yükseldiğini, derecenin fevkalsr
fıra çıktığını gördüler. Bu, aylarldan 
beri ilk defa oluyordu. 

Bu, onlar için fena alametti. Çünkü 
geçecekleri yollar dereydi. Eğer buzlar 
eriyecek olursa, maazallah, büyük bir 
felikete uğrayabilirlerdi. 

Dav: 
- Gecikmiyeliın ! - dedi. • Sonra din

leniriz ... Biran evvel bu geçidi ge~elim. 
Hararet yükselecek olursa işimiz var. 
Yola düzüldüler. Doktor sordu: 

- Bu kadar soğuk bir yerde bir par 
sın yaşadığım ömrümde işitmemiştim. 

Dav cevap " l'r li: 

-Evet ..• B .• .:. lan diyor _ki bunlar o 
cinse benziyen başka hayvanlarmış .. 
Her neyse çok müthiş şey ... Gayet ko
caman, kedi gibi bir şey ... 

ilerliyorlardı. Buz tutmuş olan dere
nin üzerinden gidiyorlardı. Birdenbire 
6nlcrinde bir çatırdı koptu. Bu gü11J.ltü 
buzların aynlidığına delildi. Kızağı sü
rükliyen köpekler ulumağa başladılar. 

Bir çatırdı daha ..• 
Hayvanların ayakları altxnda büyük 

bir delik açıldı. Allahtan tetik davran-
dılar. İpleri kestiler. Ve böylece kendi· 
lerini yana atarak kurtuldular •. Zavallı 
köpekler, batıp boğuldu. 

Uç gün üç gece, tırmanarak, nefes ne 
fese yürüyerek ilerlediler ve nihayet 
varacaklan ktılübe göründü. 

Dav, yol arkadct-;1na: 
- işte geldik! Bizim erendi burada 

oturuyor. Onlar çok zengin ve ava me
rak1t kimselerdir. Buraya keyif için 
geldiler! • dedi. • I\ulübede yaralı o
lan bay, bayanı ve bayın biraderi 
vardır. Onlardan başka bir ben, bir de 
diğer hizmetkar bir arkadaşım. Bu. 
ralarda ya§amağa katlanmamızın se
bebi, bol para vermeleridir. Bizim e· 
fendiler son derece cesurdur ve tehli
keyi severler. Hatta bu kaza neden 
oldu, biilyor musunuz? Sırf bir bahis 
neticesi. Tuzak kurmuşlardı. lç~ne 
pars düştü. Fakat ancak hayvanının ar 
ka bacağı yakalandı. Bizim bay, pars
la döğüşüp onu mğliip edeceğini iddia 
etti. İ3te en sonunda bu anlattığım fe. 
lakete uğradr. Paramparçadır. 

Doktor Linda.y kaşlarım çattı: 
- Kazanın böyle ahmakça bit' se. 

bepten olduğunu bilseydim, bunca nle
gekkatlere katlanıp yaralıyı kurtar _ 
nuya gelmezdim alimallah ... 

- Onu bizim bayan da bildiği iı:;in 
"doktora yaralanma şeklini anlat· 
tna!,, diye tenbih etmişti. 

Linday'in içinde öfke kabarıyordu: 
- Delilerden hiç hazetmem. Şeytan 1 

''dön!" diyor. 
_ Dav, yaptığı boşboğazhktan son de-

Şimdi dönmek olur mu? Hem y(Jlla'r 
tehlikeli ... Buzlar eriyor. So~a da ne 
olsa bir can kurtaracaksmız· 

~ . . 
Dışardaki aydmlıktan kar~ık. ku_ 

. . L' day'm gozlerı eL lübeye gırınce. ın 
d. U.kin yatan hasta

rafı iyi seçeme 1• 
.. 11... derhal nazarına çarptı. 

nın guze ıgı 
Kıvırcık siyah, parlak saçlar, gayet 

b. . ı · ı'aşlar. Muntazam bir yüz çer. 
JC'lM 1 { .. 

11 
.•••• 

~ . Ad t~ bir kadın guze ıgı ıçın· 
çevesı. e 11 

de erkek ruhu! 
Yanında duran kadına bakmadan, 

Lindn.y'a sordu: 
- tık tedav~yi nasrl yaptınız? 
- Süblime ile yaraları yıkadık. 
Bu cevabı işitir işitmez, adam, dik

katle kadına baktı. Sonra yatakta u. 

zanmıs erkeğı süzdü. 
Gen~ kadın, nelecanla nefes alıyor. 

du. ·t 1 d 
Doktor odadaki bazıruna. hı ap a e 

di ki: 
- Çıkınız. Hepiniz dışar~ ç~kınız. 
ı . d . b' tanesi emrı dınlemE'k. 
çlerın en ~r 

te tereddüt etti. Doktor ısrar ederek: 
- Vaziyet mühimdir. Karısıyla yal-

nız konuşmak ıstiyorum. 

Adam: 
_ Ben de kardeşiyim! · dedi. 
Kadın, kayınbiraderine doktorun 

sözünü dinlemesini işaret ederek ade
ta 0 azarlariyle yalvardı. 

Oda boşaldıktan ve kapı kapandık
tan sonra Linday kadına doğru döne. 

rek: 
_ Demek ki sizin Rex Strang bu 

ha? ... 
Genç kadın yatan erkeği süı~U. 

Sonra cevap vermeden dcktorun goz.. 

]erine baktı. 
- Cevap vermiyorsunuz. Söyliyecek 

sözünüz yok mu? 
Bayan, omuzlarını silkerek: 
- Ne diyeyim? ... Siz de benim ka. 

dar onun Rex Strang olduğunu bili-

yorsunuz. 
_ öyle ... Yalnız şunu biliniz ki onu 

ilk defa olarak görüyorum. 
Bir iskemle çekerek oturdu ve ka. 

dına: 
_ Siz de oturun! Of, çok yoruldum .• 

Yukon'dan buraya kaı:far gelmek me
. sele ... 

Bir çakı çı,kardı. Baş parmağına 
saplanmrş olan bir dikeni derisinin i-
çinden aımıya uğraştı. Bir dakika sil. 
kut ettikten sonra kadın sordu: 

_ Ne yapacaksınız? 
_ Dinlenip biraz bir şey yedikten 

sonra gideceğim. 
_Maksadımı anlatamadım. Hasta. 

ya ne yapacaksınız? 

-Hiç!. 
-! 
_Hiç!. 
Genç kadın yatağa yakalştı. Bay. 
ın aralının saçlarını okşıyarak: 

g y "ld'. k · t• or" ' _ Demek onu o urme ıs ıy ~ ... 
,, Hiçbir yardım etmiyerek onu 

nw:: k Siz ki onu kurt.arabilirsL 
öldurrne ... 
niz. . . 

_ tyi tahmin ettınız. 
( Deva,mı ı;or) 

Tercüme eden: Hatice Süreyya_ 

amcanın ~eo'stos ~RIHfll 
~nırn!kmnş ~aııraı®n 

' 
\ 

... 
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Yazan: Ni"VaZ. A am~t-

·- --- - ---- - -
!5_ sene evvel bugün 

Naci edebi . mektebinin -meşhUr 
sairi Vasfi öldiJ 

1 
Vasfi efendi bat atlan geçerken yere ydahnt§, kalbi dumıuş · u 

V:ı.-.fın'n ~i!r!eri ve v,.z,I n ~ · - - 1 
1902 yılı 23 mayıs günü 35 sene 

evvel bugün· Balat da sekiz on kişi 
sarıklı bir hocayı kucaklamış götü
rüyorlardı. 

Kimdi bu hoca?. 
Kimse bilmiyordu. 
Konuşuyorlardı. 
- Giderken birdenbire çömelir 

gibi oldu, sonra upuzun uzandl. 
- Hayır, çömelir gibi değil bir

den düştü .. 
Ve daha birçok mütalelar .. 

Bu hoca "Naci mektep edebiyesine 
mensup•esatizei şüaradan ve mecli· 
si meşayih azasından kefevi post 
nişini Vasfi efendi... idi. 

Vasfi efendiyi anlatan eski kitap 
lar ondan şöyle bahsediyorlar: " 
Şeyh Vasfi hüsnü ahlakı ve ken
dine mahsus esarı latifesile tanınmış 

:> d' muktedir rind m~rep bir zat i ı.,, 
Vasfi efendi kendi hal terci.imrr: . 

ni kendisini yazmıştır. Baş t~n:f ı .~ 
şöyle der: 

"1 267 senei hicriyesinde lstan-
bulda tevelli.id etmiştir. Pederi 1 283 
senei hicriyesinde irtihal eden Kefe. 
vi tekkesi şeyhi hoca Mehmet Raşit 
efendidir. Mukaddematı ulumunu 
pederinden telemmuz etmiştir.,, 

Vasfi efendi hoca Mustafadan 
akaidişerhini, Gelibolulu hoca T ahi: 
efendiden mesnevi, hafız, camı 
divanlarını okumuştu. Fatih mülki· 
ye rüştiyesinde Türkçe mektebi ku
zatta kitabeti resmiye muallimi idi. 
Naci ile birlikte T ercumanı Hakikat, 
Saadet, Mürüvvet gazetelerinde bu
lundu. lstanbulun her sınıf halkı ile 
görüşür rindmeşreb bir zattı. 

Cezebat, şöyle böyle, levami, beda
yi, sevatı, münşiatı Şeyh Vasfi, mu
harreratı Şeyh Vasfi, Barika, Feyz
abad, Riyazin, Hikemiyatı islamiye, 
muhadarat Nahviosmani 'isimli ki-, . 
taplar yazdı. 

Şöyle böyle adlı bir kitabı da Naci 
ile beraber yazdılar. . .. . 

Vasfi efendini.; şiirlerinden: 
Biz de derağüş eyledik nazendi hür

riyeti 
Kimde görmüştür cihan bu mesu

diyeti 
Müstebitler .haki ~illetten nasıl ba~ 

kaldırır 
Reyi milletle verileli hülanü mak

huriyeti 
Ba~aym alemnüma cahillerin ek· 

valine 
Ey vatan evladı takdis eyleyin 

cemiyeti 
Vasılr 11ırrı menzili matlup olur bi 

iştibah 
Eyleyenler kendine ı·ehberi uluvvu 

. himmeti 
Vasfi efendinin hayli yazıları 

vardr. Buraya birçok kimselerin 
edebiyat bahsi i.izerinde konuşarak 
seçme şiirler okuduklarını canlan-

den evvel lstanbulda bir bezmiidan 
Yar~~ş. ~ani zade ile tefsiri mevakip 
sahıbı Ferruh efendi bu bezmin 
rüknü rekini imiş. 

Bunlara, müracaat eden heve::· 
karan muarefe talim ulum Ye fünun 
da elerlermiş. Ekseriya meşahiıi 
felasefei osmaniyeden kethuda Arif 

Vasfi efendi 

efendi de bu mecliste bulunurmu~. 
Felsefiyat ve edebiyata dair pek 
çok mebahisi latife bast ve temhit 
edilirmiş. 

Bir hafta, mesarii berceste bulun· 
mak üzere karar verilmi~. Ertesi 
hafta herkes intihap ettiği mesarii 
ortaya koymuş. Bunlardan Şeyh 
Mustafa namında bir şairin: 
Bugün tadinı ki yar ağlar benim 

lÇın 

mısrarr' hepsine tercih edilmiş. 
Biz de gelecek hafta müsahe· 

bemizi bu yolda yürütsek olmaz mı? 
Derviş Niyazi - Pek güzel olur. 
Kelami bey - Bir hafta zarfında 

hayli mesariiberceste intihap edile
bileceğinden zannederim ki toplana~ 
cak mısraların içinde: 

Bugün şadnn ki yar ~lar benim 
ı;m 

mısramı hiç hükmünde bırakacak 
parçalnr bulunacaktrr. 

Hoca Kalender - Bunu gelecek 
müsahebeye bırakmasak da bu ak 
şam yürütsek olmaz mı? 

Derviş Niyazi - Bu akşam nasıl 
yürütülebilir? 

Hoca Kalender - Nasıl olacak, 
herkes hafızasında olan mısraları 
- iyi kötü - ortaya kor. Beğenilenler 
bir deftere kaydolunur. Beğenilm\
yenler, intikadatr lazimesile münte
hibine reddedilir.,, 

İşte bu muhaverelerden sonra her 
kes hafızasında bulunan mısraları, 
okumağa başlarlar. 

$ a c a y a k . ~:;~ yazısından bir parç~ alıyo-

çe on~ ylQıır~~Dlfil Eşh~s : Sohbet~ efendi, Kelami 

Vasfi efendinin bu sureÖe beğe
nilen şiirleri okuyuculara ı:ok okut· 
mak istediği muhakkaktı-:., 

YARIN 
Cevdet paşanın ölümünün yıl 

dönümüdür. Cevdet po.şanın ha· 
yatı, eserleri, siyasi ve ilmi haya
tı, yazma ve neşredilmemiş eser 
leri hakkında mütalealar .. 

~ !:5\t;::::> r.?.., P.;:I~ O~ P-=tO bey, _ Neş.~e ~elebı, hoca Kalender, 
u u u~~~ u ~ ~u dervış Nıyazı.,, 

Neşev çelebi - Kırk bir tarihin--38-
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Gömüldükten sonra 
ölen adam · 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
Bundan on beJ gün evvel Karşıyaka. 

da Lutfi iaminde bir zat kalb ıektesin
den vefat ediyor· Lfıtfi 40 yaılarında bir 
zattr. Kimsesi yoktu. Karııyaykadaki 
kitapçı mağazasında yatar kalkardı. 

Bu zatın vefat ettiği ak~m Karııya
kada, bir mecliste bir münakaşa kapısı 
açılmıJ .. Kalb sektesinden ölen bir kim 
aenin derhal gömülmesfoin doğru olup 
olmadığı münakaıa ediliyor. Bu esnada 
bir ı:enç bu münakaşanın kulak misafi
ri oluyor. Ancak evveliyatını ilmediği 
için belki de yanlış anlıyor. Yanlıı 
itittiği ıözleri baıkalarma da daha ba§
ka ıekilde anlatıyor. 

it timdi ciddi bir renk alrruttrr. Şu-
rada burada söylenip duruyormu1: 

- Haberiniz var mı? 
- Lutfi dirilmit· . 
- Nasıl olur, kim söyledi? 
''- Bunu bilmiyen yok ki •. Mezarlık 

bekçisi dün gece epeyce korku geçir
mİI·· Lutfinin mezarından bazı sesler 
ltitmit·· İ§İtrniı ama artık orada dura-

ınamı1 ve kaçmıı.. ı 
Bu sabah polisler Lutfinin mezarını 

Türk -
dostluğu 

(Btlf taraft, 1 incide) ı 
mitti. tt&Jya mezkQr iki devlet arasında 
dostluk münasebatının teessüsünden l 
ıon derece memnun olmuıtur. Bu ıene 
Hariciye Nazırnnız Kont Cia.no ile Tür 
kiye Hariciye vekili doktor Tevfik Rüı 
til Aras arasında. Milinolda cereyan e
den mü11kat 1928 de temeli kurulan 
dostluğun terakki ve inkipfına mani 
olacak hiçbir ıebep mevcut olmadığını 
açıkça ıöstcrmiıtir. 

Akdenizde İtalyanın ıulhU idame ve 
korumadan baıka hiçbir ıayeıi yoktur.,. 

"İtalyan - Habcı ihtilUını müteakip 
muhtelif memleketlerle 30 dan fazla 
itiltf aktedilmeıinde cösterilen sürat, 
İtalyanın bir tetriki mesai aiyaaeti tesis 
etmek istediğini göstemıekteldir. 

açtıkları sırada saçını baıını yolmuı, ke
fenini yırtmıı bir vaziyette btddular. 
Meğer merhum dün gece ldiritmiı, me
zarda olduğunu anlayınca bağınp çağır. 
mı§ ve tekrar ölmÜJtÜr·,. 

Yukaridaki hikayeyi Karııyakada 

duymıyan kalmamııtır. Ancak bu hiki
yeyi teyit eder bazı tesadüfler de vardır. 
Mesela mezarcı Süleyman iki gün evvel 

hafif soğuk algınlığından rahatsızlana
rak memleket hastanesinde tedavi altr
na almmı§tır. Bunu iti tenler: 

- Görldünüz mü, korktu da hastalan
dı, diyorlar. 

Filvaki hastanede bulunan Süleyma· 
na bu taYialar i1ittirilmi1 ve kendisin
den i~in hakikat tarafı sorulmuştur. Sü
leyman hadiseden haberi olmadığını 

söylemiştir. 

Dün K.arpyakada bazı kimselerin ifa 
delerine de müracaat edildiği duyulmuı 
tur. Asıl tuhafı, §ayianm nasıl ve nere
den çıktığı, nasıl geniılediğidir. Bunu 
bilen yoktur · 

işin aslı ceset mezardan çıkarıldığı 
zaman anlaıılacaktır. 

Yunan 
ve ltalya 

Roma • Berlin mihverinden bahseden 
Bastiani, bu mihverin Avrupa sulbü
nü muhafaza ettiğini ve ecnebi matbuat 
tarafından iddia edildiği veçhile bir 
blok te§kil etmediğini söyylemlttir. 
Müste~r, bundan sonra Roma proto

kollarile Yueoslavya ile aktedilen itila
fa, daima sulhçu olan İtalyanın Akdeniz 
siyasetine ve Türkiye hariciye vekilile 
yapılan konuşmalara telmih etmi§tir. 

Bastiani, ıunları ilave etmiştir: 
''- ltalya, Mısırın kapitülasyonların 

ilgası hakkındaki talebini derhal müsait 
bir şekilde kat~ılamııtır.,. 

Hariciye Müsteıarı bu münasebetle 
İtalya ile Mtııır arasında ananevi dost
luk bağları mevcut olduğunu kaydet
miştir• 

Uç yaşına kadar olan yavrular arrsında 

Güzel ve gürbüz 
çocuk müsabakam•z 

B u sabah yapıld ı 
Gazetemiz tarafından tertip e· 

dilınit olan (güzel ve gürbüz) c;o· 
•cuk müsabakasının üç yatından 
büyük olanlara ait ilk seçimi evvelce 
yapılmtftt. Ayni müsabakaya işti· 
rak etmi§ olan üç yaşından küçük 
yavrulann seçimi de bu sabl'lh yapıl 
dı. 

Eminönü halkevi salonu saat 9 
dan itibaren müsabakaya girecek 
yavrularla dolmağa başlamtftt. 

Saat 1 O a gelip seçim batladığı 

-
sırada müsabıklann adedi 26 yı 
buldu. 

Hepsi biribirinden güzel ve gür
büz olan bu yavrular arasında birin· 
ci, ikinci ve üçüncüyü ayırmak için 
büyük bir müşkülatla karşılaşan ha 
kem heyeti iki saatten fazla uğraşa· 
rak neticeleri tayin etti. Fakat ge
rek müsabakamızm neticesini, gerek 
se resimlerini vaktin darlığı dolayı
siyle, bugün dercedemiyoruz. Oku
yucularımız hunları yarınki nüsha· 
mızda bulacaklardır. 

Edebiyat napolyonu ! 
Bir Sovyet adibi meğer iltimas 
sayesinde şöhret kazanmış 
Fransızca Le Temps gazetesinin 

Moskova muhabiri bildiriyor: 
Sovyet ''Edip,, i Kir§on, komünist 

partisinden ibra çedilmiıtir. Yagodamu 
ve onun kayin biraderi Auerbaeh'ın dos 

tu olan Kirton, kıaa bir zaman içinde 
dram müellifi olan büyük bir töhret 
kazanmııtı. 

Fakat muvaffakıyetleri bilhassa ilti
mas sayesinde olmuştur. 

Yapılan tahkikattan, onun, rakiple • 
rini ezerek kendisi için reklamlar yap
tığı anlaplmııtır. Bu işlerde bilhaasa 

Yagodavn'dan birçok yardımlar gör -
müıtür. Diğer taraftan, Krişon'un 1920 
de Sverdloksk Üniversitesinde talebey
ken, hararetli bir Troçkist taraftarı ol
dufu da meydana çıkarılmııtır. 

§imdi herkeı onun huauıi haY.atın • 

daki kanşıklıktan lfahsetmekte ve "de
jenere bir burjuva,, olduğunu ıöyle -
mektodir. 

Bütün bunlar yeni bir §ey değildir. 

Bunlan herkes biliyordu. Fakat Yago· 

da iktidarda olduğu müddetçe kimse, 
kendisine ''deha, atfeden ve "Edebi -

yat Napolyonu,, lakabını verdiren Kir

§On'un aleyhine söz söylimiye cesaret 
edemiyordu • 

ZA Yt - 30150 sicil numaralı !Oför 
ehliyetnamemi, kazanç, ve yol makbuz-

lanmla birlikte çaldırdım. Ehliyetname
nin yenisini çıkaracağımdan c.'Skisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur· 

-. Fındıklı iskelesinde 
3825 numaralı kamyonet 

toförü Süleyman Aksül 
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Polis teşkiU\tı 
Yeni bir büro sınıfı ihdas 

edilecek 
Yeni polis te§kilatı layihasında 

meslek mensuplarının liselC§tiril
mcsine doğru bir adım atılmı§ bu
lunmaktadır. Emniyet memurlariyle 
komiserler lise mezunu, polisler de 
ortamektep mezunu olacaklardır. 

Bürolarda . üniformalı ve sivil 
memurlar çalıştmlmıyacak, bunların 
hepsi iş sahasına sevkedileceklerdir. 
Buna mukabil bir ~uamelat sınıfı 
ihdas olunmuştur. Bu büro sınıfı
na meslekten gayriahlaki bir sebep 
olmaksızın ayrılmış olanlar bürolar· 
da bu sınıfta çah§tınlacak ve büro 
mütehassısı olarak yetiştirilecekler
dir. 

Nüfusu on bine kadar olan kaza 
merkezlerinde şimdilik yalnız polis 
büroları kurulacaktır. Bu biirolar da 
bir komiser ve iki polisten ibaret o· 
lup siyasi ve idari işlerle uğraşacak
lardır. Bu suretle polis teşkilatı bü
tün memlekete teşmil edilmiş ola
caktır. 

lstanbul 
konuşuyor 

(B~ tarafı 3 ünciıde) 
de katınız. Bu suyun neden bu kadar 
koktuğunu anlarsınız. 

Bu sırada, yelyepelek koşan bir kom 
ıu bayanın geldiği görüldü. Bizi se • 
lamlamıya lüzum görmeden haykır -
dı: 

- Aman evladım. Sizi Allah mı 
gönderdi; yoksa artık yıldızımız mı 
parlıyor? Her yıl bu geriz yüzünden 
bizim mahaltede on kiti, on beş kiti 
ölür. Tifo mahallemizin hergünko:i mi. 
safiridir. Şimdi evleri dolaşınız, üç 
kapı çalınız, dördüncü de mutlak bir 
hastaya rastlıyacaksmız, Ah, Ah!.. E
fendi sağ olsaydı, ben AUahın Hadiye 
kulu burada oturur muydum?. 

Derken bir başka bayan çıka geldi .. 
Adı Hanife imiş. İki çocuğu var. İkisi 
de dere yüzünden hastalanmışlar, ya. 
takta yatıyorlar. Bayan Hanife de 
imkan bulsa buradan yedi mahalle öte· 
ye taıınacak, fakat: 

- Kocam boıta.. • diyor • Param, 
pulum yok. Olaa burada kim oturur? 

- Peki bayanlar, evlerinizi satamaz 
mısınız? 

- A efendi, sen olsan alır mısın? 
- Almam tabii.. 
- Eh.. Kimae almıyor. İşte camiin 

yanındaki evi sahibi yıktı, ankazını 

sattı, aldı boynunu, çekip gitti. 
Bayan Haticeye , verdiğimiz zah • 

metten dolayı teşekkür ederek bahçe • 
sinde çıkarken kıranta biri önüme çık
tı: 

- Allah rızası için buna bir çare bu 
]unsun ..• diye bağırdı • Ölüyoruz işte. 
Bundan ötesi yok 1 
Eğer bu dereyi gözümle görmemi§ 

olsaydım, kim ne derse desin bu derece 
feci akibetler doğurabileceğine inan -
mazdım. L1kin dereyi, daha doğrusu 

bu seyyar mikrop yuvasını gördükten 
ıonra Kasımpaıanın bu Pişmaniye 
mahallesinde oturanlann betbahtlık • 

t 
larına, nasipsizliklerine mikyas bula • 
mıyorum. 

Hayır, değil bir Türk vatanÇaıı, hür 
bir İstanbul hemıerisi, medeni Avru • 
panın Dahomey'i istila ettiği günlerde 
idam mahkumu bir köle dahi böyle bir 
i§kenceye maruz bırakılmanuıtır. 

Bu iğrenç derenin geçtiği yerlere 
(Piımaniye) diyenler ne doğru söyle -
miıler. Bu derenin kıyısında dört ke. 
re nefes alan adamın dünyaya geldiği· 
ne de geleceğine de pişman olmaması
na imkan ve ihtimal yoktur 

Garip olan cihetlerden biri de ıu • 
dur: 

Yazın, sıcak günlerde mahalle ço -
cukları soyunup bu pislikler içinde ban 
yo yapıp ;•:.izüyorlarnuş. Civardaki 
bahçelerin de ara sıra bu mel'un ve Az· 
railli çirkeften "istifade,, ettikleri olu. 
yormuş. 

Allahım buna nasıl meydan verile -
biliyor? Bu katil geriz kurutulamaz 
nu? 

Bomontinin bütün bir aemte göz 
göre tifoyu ve Azraili musallat etme • 
sine nasıl müsamaha edebiliriz?. 

Yarın ~ 
1 

Çirkefler, pis kuyular, tifo ve 
bakım11zlık hakkında Kasımpa • 
tada bir konu,ma. 

J 

Esnoµa lıasWıal 

Yeni bina yapflrma
dan evvel okuyunuz! 
Yeni bina için paradan başka 

üç şey d313 la?ım iır 
Yazan: A. Faik Güneri 

Münasebetsiz kertenkele merdiven • 
siz duvara çıkarmış 1 Benim de bilmem 
nereden aklıma geldi, yolumun üstüne 
tesadüf eden ve kah önüme bir taşı fır· 
lıyan, kah gözüme tozları kaçan yeni 
yapının merdivenler vazifesi gören 
tahtasına geçen gün ben de tırman • 
dım. 

Şeytana uymak işte buna derler. ! 
Rençperlerin omuzunda harç dolu te • 
neke, arkalarında tuğla dizili arkalık
la titremeden çıktıkları daracık tahta
nın üzerinde benim adım başında aya· 
ğım kayıyordu. Yarı yola gelmeden: 

- Acaba dönsem mi?. 
Diye bir dü§!:.indüm. Fakat, olan ol

muştu artık. Kah bir batılı tutarak, 
kah bir pencerenin beton altlığına sa
rılarak yükseliyorum. 

Bir apartımanın ne kadar yüksek ol· 
duğunu öğrenmek isterseniz böyle bir 
yapı merdivenine tırmanın. 

Döne dolaşa bir kapağın ağzından, 
bir de çıkıp baktım ki apartımanın da· 
mına çıkmışım. (Oh!) diye şöyle 
bir etrafıma bakındım. O sırada ta 
öbür uçta iki kiJinin oturduğu gözüme 
ilişti. 

Onların pervasızca mahalle kahve • 
sinde oturur gibi oturdukları yerde ben 
de ilerledim. Onlar uzaktan bir taraf -
tan Çengelköyüne, diğer taraftan Mar
maranın enginliklerine kadar görünen 
denize bakmıya dalmış, yavaş yavaş ko 
nuşuyorlar. 

Ben de yanlarına yerleştikten son • 
ra: 

- Merhaba, dedim. 
Sonra, laf olsun diye ilave ettim: 
- Ne güzel manzara; insan lstan· 

bulun güzelliğini görmek için buraya 
çıkmalı ... 

Meşin önlüğt:inün geniş cebindeki 
çivileri avuçlayıp avuçlayıp bir lıizaya 
getiren haki gömlekli pos bıyıklı us
ta tam bir hazırcevaplıkla atıldı: 

- Yooo .. Tayyare ilen uçsan da 
olur .. O zaman her tarafını görürsün. 

Ne candan insanlar; beni hiç yadır
gamamıştılar. Yanı başımclah.i kara 
gömlekli. değme cebe...ıs1gmıyacak koca 
faltfun tabakasını büyük bir cömertlik· 
le uzattı: 

- Yak bir cigara ... dedi. 
Benim cıgara içmediğimi öğrenince 

adeta acıyarak: 
- Ah, dedi. Öyle ise ıen de buranın 

tadını çıkaramazsın. Yazık zahmetine .. 
Sonra, beriki ben·m bu dam tepesine 

neden çıktığımı birden merak etmiş 
gibi sordu: 

- Siz de meraklı mısınız, yeni ebr.i· 
ye mi yaptıracaksınız? Hani hergün 
buraya bir çok meraklılar gelir de .. 

O zaman anladım ki burasının be -
nim gibi daha bir çok "Akıllı,, ziya -
retçileri var .. Cevap vermesem olmıya
caktı. Yarım ağızla, şöyle bir: 

- Öyle, de-dim. Allah kısmet eder • 
se ... 

Şimdi onlarda bana karşı alaka art· 
mrıtr. Poı bıyıklısı, ki kalfa olduğu an
laşılıyordu. Hemen nasihate girişti: 

- Ah, aklın varsa bunu şimdi yap -
ma ,diye söze başladı. Hele biraz da
ha sabret. Amma paracıklarını da ye· 
me ha ..... 

işte yandın gitti. Amma bir de helal 
süt emmişi olursa korkma.. Öylesini 
bulmak için de para vermeli para ... 
''Usta, işi iyi yapmadı, usta çalışını • 
yor, usta şişiriyor diyorlar. z 

Öyle amma ''ustana ne veriyor bir,, 
demiyorlar. "Ne verirsen onu alırsın,. 
demi§ler. 

Fakat bizde de az angaryacılar 

yok ha.. Eline keseri alan ustayım, 
diye meydana çıkmrş. Ne bakan var, 
ne soran .. Herif koskoca binayı Ustü
ne alıyor da, kimse "acaba bu adam 
bu işin ehli mi?., diye düşünmiyor bi-
le ... .• 

Bu sefer de öteki derdini dökmiye 
başladı: 

- Bir kanun yapıldı. Ecnebiye i§ 

yok denildi. Fakat işte çalışıp dl.K'uyor
lar. Kabahat onlar da mı? Hayır ... 
Polisin mi? Hayır.. Hükiimetin mi?. 
Bin defa hayır.. Kabahat hep bizde ..• 
Biz onları aramızda yaıatıyoruz. Ya • 
kala kolundan ver polise de bak çalı .. 
şabilir mi?. 

Demin, usta dedin de aklıma geldi. 
Sen bana bir iş teklif odiyorsun. Söz 
gelimi ben istiyorum be§, öteki İJtiyor 
üç lira. daha öteki ikiye çahşmrya d•:in 
den hazır. İ~siz de ondan mı yapıyor, 
değil vallahi. Soysuzluktan ... 

Kalfa sordu: 
- Buna da mı hükumet baksın, bu

nu biz yapıyoruz. cemiy~timiz var am
ma bir araya gelip konuşan kim?. Se • 
neden seneye bir intihap olur gider, 
reyini verirsin, yahut vermezsin işte o 
kadar. Bir de gelip parayı aldıklarını 

görürsün .. 
Bunu söyledikten sonra: 
- Eh, dedi, dert çok, sl:Sytemekl• 

bitmez. Şimdi çalışalım bakalım. 
İkisi de kalkmışlardı. Ben de ayağa 

kalktım. Demin çıktığım o daracık 

delikten bu sefer a~ağı kayarken onlar 
sesleniyorlardı: 

- Gene gel. GörÜ§ÜrÜ7 .. 

Çek Başvekili
nin beyanatı 

"Almanya ile anlaş
mağa taraftarız,, 
Prag, 23 (A. A.) - Çekoslovakya 

Başvekili Hodza gazetecilere harici ve 
dahili siyaset hakkında beyanatta bu
lunmuş ve demiştir ki: 

"- Londra göriişmeleri, yeni ve 
kuvvetli bir sulh siyasPtinin mes'ut 
bir başk.ngıcı olarak telakki edilebi
lir. Orta Avrupa meselelerinde Lon.. 
dra ve Paris mutabakat halinde bu. 
lunmaktadır. Bu iki devlet, Tuna mem 
leketleri arasında umumi ve ekonomik 
iş birliğınin şayanı temenni olduğu 
fikrindedir. Fransa ve İngiltere, Kil. 
çük Antantı, sağlam ve devamlı bir 
mıntakavi birlik telakki etmektedir. 
Çekoslovakyanın infirad halinde bu
lunduğu hakkındaki bütün şayialar e. 
sassızdır . Çekoslovakya • Sovyetler 
birliği ittifakı, hemen hemen her yer
de nazik zamanlarda sulh siyasetine 
müsmir bir surette yardım edecek bir 
diplomatik vesika telakki olunmakta. 
dır. Küçük antant, bütün büyük ko .. 

- Amma niçin mi dersin bak sana nuşmalarm ve bu meyanda bittabi t .. 
anlatayım. Şu çivi kıtlığının geçmesi- talya ve Almanya ile de yapıcı bir si-
ni bekle bir ... Çünkü: her kıtlığın so • yasete bu§lanıak arzusundadır.,, 
nu bolluktur. Kereste fiyatlannın dUş- Dahili siyaset hakkında ise, Hodza 
mesini bekle iki.. Bunun için de yazın ezcümle demiştir ki: 
ortasının gelmesini beklemek lazım . ''Parlamento. yakında Alman südet 
Tuğlanın en ucuz, çimentonun en dü - partisi tarafından Heri sürülen teklif· 
§':ik olduğu zamanı kolla, üç.. leri müz:ıkere etmek fırsatını bulacak-

0 parmaklariyle birer birer sayıyor- tır. Bu müzakerenin neticesi hükfıme-
du. Sonuncusunu da arkadaşı ilave et- ı tin nolttoi nazarı üzerinde kat'i bir te. 
ti: . 1 sir icra edecektir. 

- Ebniye yaptıracağını da kımseye , ---------------
söyleme, dört ... Bu da benim nasiha - ,Deniz llseslnde babat 
tim olsun ~na.... . 

Ben gülerek onlara sordum: 'I bayramı 
- En mühim tarafını unuttunuz. Dün Deniz Lisesinde her zaman ol .. 

Usta işini ne yapalım?. duğu gibi bu senenin bahar bayraırı1 

- Ha, dedi, o zaman pos bıyıklı ı1 fevkalade güzel bir programla tes'it e-, 
kalfa, eğer bir belalısına çatarsan, bu dilmiJtir 5 / 
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MftUl küme maçDaırında goB rekoru 

Galatasaray Ü~oku 7 - 3 yendi 
l zmirlilerin açık oyunu büyük bir farkla 

yenilmelerine sebep ok~~~e lilzumSU> mildahaleleriı·Je 0-

• yun heyecanını kaybetti. 
Maçın son dakikalarında, İzmir da

ha çok akın yapıyorlardı ki bu hücum • 
!arın birinde Galatasaray aleyhine kor
ner oldu. 

Sağdan atılan top kale önünde bir 
hayli dolaştı. Sağ açık Necdete ka.d:r 
uzakla•tıktan sonra, İstanbul kalesı o
nündeki İzmirli oyuncular ellerini kal 
.dırdılar. 

Misafirlerin ikazı hakemin, Galata • 
saray aleyhine penaltı kararı vermesi • 
ni intaç etti. 

Baş pehlivanhk 
müsabakaları 

T ekirdağh Hüseyin, Mülayim 
ve Arif finale kaldllar 

Ankara, 22 (Telefonla) - İki gün
denbcri Ankarada Türkiye başpehlivan 
lık müsabakası yapılmaktadır. Binlerce 
kişinin seyrettiği bu güreşler Çocuk 
Esirgeme kurumu tarafından tertip o
lunmu§tur. Güreşlere iştirak etmek üze 
re memleketin muhtelif yerlerinden ta
nınmış pehlivanlar gelmiştir. 

Müsabakalara dün başlanmıştı. Peh
livanlar yorgun olduklarından Manisa
lı Rifat ile Mülayim, Adapazarlı Arif 
'ile Selvili Mehmet baş için gösteriş mü
sabakaları yaptılar. Asıl müsabakalar 

muvaffakiyet kazanan Sındırgılı Şerif 
ile Gönenli Hamdinin güreşleri bir bu
çuk saat sürdü. Netice alınamadı. Baba· 
eskili İbrahim sekiz dakikada Manisalı 
Ömeri yendi· Kuruköylü elli yaşında 
Ethem Manisalı Halile yarım saat da· 
yandı, sonunda pes etti. 

Yine Sait vasıtasi}'te atılan bu ceza 
vuru§iyle Üçok üçüncü golü de kazan
mış oldu. 

... bugün yapıldı. Güreşlerde hakemler 

Türkiye başpehlivanlığı için güreşe· 
cekler sahaya çıkınca çok alkışlandılar. 

Bunlar arasında 936 senesi başpehliva
nı Tekirdağlı Hüseyin, Mülayim, Ya
nmdünya Süleyman, Adapazarlı Arif, 
Man isalı Rifat göze çarpıyordu. 

Eski başpehlivan Kara Ali kolu sa
kat olduğundan güreşlere girememiıti. 

&şa.d GaW.tasaray • Vçok ma.çrnm 

Milli küme maçlarından Galatasa • 
ray - Üçok karşılaşması dün Taksim 
ıtadında Refik Osmarun hakemliğiyle 
yapıldı. 

Saat dört buçuğu biraz geçerek ta
kımlar sa!1aya çıktılar; İzmirliler ra -
kiplerine bir bayrak, Galatasaraylılar 

da m'.safirlere kendi renklerinden ya -
pılmış bir büket verdıler. 

Uzun sürmiyen bu merasimden son
ra oyuna saat 4,40 da başlandı. Kurayı 
kazanar •k rüzgarı arkasına almış oln 

' ... 

Galatasaray takımı Avni ve Mfü,Jım -

den mahrum olarak §U şekilde dizildi. 
ter: 

Sacit - Reşat Lutfi - Ekrem, Hay 
rullah. Suavi - Necdet, Süleyman, 
Eşvak, Haşim, :a:nent. 

Üçoklular da: Hilmi - Ziya, Ali -
Şükrü, Adil. Mehmet, Kemal, Sait, Sa
im, Mazhar, Namıl.:. 

Karşılıklı ve neticesiz hücumlarla 
başlamış olan maçın 4 üncu dakikas:n. 
da, Galatasaraylılar bir korner kaza:. 
dılar, N ecclctin misafir kaleye havale 

1 

ettiği top kafalarda dolaşırken Üçok 
müdafii elle dokundu. 

Pen=ltı.. Sarıkırmızılılar bu suretle 
Reşat vasıtasiyle ilk sayılarını kazan
dılar. 

6 ıncı dakikada İzm:r solaçığr Na • 
mık Mazharın güzel bir ortasiyle to
pu kaptı ve mükemmel çalımlarla Ga
latasarayalkcsnie cSulhe safeEkzn vç 
latasaray kalesine beş altı metre ka -
dar sokuldu ve fakat topu içeri atama 
dr. 

Onuncu dakikadan sonra Galatasa -
rayın ·:.istGn1üğü açık bir şekil almış • . 
tı. İzmir aleyhine üstüstc korner olu. 1 

yor. 1 

26 ıncı dakikada İzmir kaleci ve 1 

rnüdafiinin uzaklaştıramadığı topu Sü
leyman nefis bir vole ile ikinci defa 
Üçok klcsine soktu. 

Bu iki golden sonra İzmirliler hare • 
kete geçtiler 2 7 inci dakikada güzel bir 
akın da yaptılar, soliç Mazhar kale kö. 

§esine gönderdiği topu Galatasarayın 

genç kalecisi mükemmel bir blonjon ya 
Parak yakaladı. 

Bu esnada biraz durgunlaşmıya baş
lıyan maç, sarıkırmızılılarm uzun pas
larla rakip kaleyi zorlamıya ba~ladık • 
lan otuz dördüncü dakikada Necdet 
uzaktan bir şüt çekti. 

İzmirli kaleci topu yakaladı. Fakat 
elinden kaçırdı. Eşvak takıma ü~üncü 
sayıyı da bu suretle kazandırdı. 

Aradan henüz beş daxika kadar geç 
rnişti ki Haşim sıkışık bir pozisyonda 
topu çok gilzcl kontrol ederek iki mü
dafi arasından dördüncü defa topu ra· 
kip aflara taktı. 

ilk goliinü atarken 
lıların açık 

B. . i kısım sarıkırmızı 
ırı~c . , iha ete erdiyse de 

h!kimıyetı altında ": y bakan 
~ ı malarıyle saate 

halkın bagr 1 . . d k'k kadar fazla 
h.k bu kısmı ıkı a ı a . 

a cm 'k' d kika içinde İzmır. 
oynattı ve bu 1 1 a · 1 a tık -
. . Said ve Saim vasıtası}' e y p 
lılerın N k topu düzelt • 
lan akında solaçık amı . b 

. . akit kaybettı ve u 
mek istedığınden v · · dakar bir 
yüzde yüz fırsat ta Sacıdın feld 

ı · nu sayesinde kaçmış 0 u. 
p ~~:ci kırk bet dakikaya İzmir başla. 
d R.. - 'lk kısma nazaran daha sert 

ı. uzgar ı . 
çe ve Galatasaray aleyhine esıyor, o • 

. G latasaray tazyiki altına ge 
yun yıne a . S"l 
. İkı'nc"ı dakikada Haşım, J ey • çıyor. . 

1 
. .. 

E kl·n biribirine gırme erı yu man ve şve 

zünden bir fırsat kaçırdılar • . 
7 inci dakikada düzgün bır .~stanbul 

.. h.k m tarafından luzumsuz 
hucumu a e . . dakikada 
bir ofsaytla kesıldı. 9 uncu 

k bir fırsat kaçırdıktan sonra İz -
Eşva "'ld" o . 1.1 ·n bir iki akını göru u, ve • 
mır 1 erı "'d f' 

d k'kada Galatasaray mu a 1 • nuncu a ı . .. 
l . . tlatmıya muvaffak olan Saıt gu. 
erını a • 

1 b. l~se ile takımın ılk sayısını ze ır p ö 

kaydetti. · 1 
. d k'ka sonra Necdet vasıtasıy e 

Bır a ı İ . 
S rıkırmızı b:icumunda zmır 

rapılan a 

.. bcıkada sarılı.'trmızı 
J>J.ıı~ii musa 

. • ine topu iyi bloke edemedi. ( 
kalecııı Y • • lü yaptı. İzmirliler 
Necdet b~ıncı go 

d daha iyi oynüyorlar, beş 
bu kısım a hü-

. olmalarına rağmen sıkı gol yemış 

1 yapıyorlardı . 
cum ar dakikada: Ekremden. bir ara 

16 ıncı . ~. 

1 So:.ileyman kalenin dıregınc 
pasa an it ı 
ar arak içeri giren bir vuruşla wa ın~ 

ç ol~ kaydetti. Nccdetin kaçırdıgı b.~r 
g 19 uncu dakikada Bu. 
fırsattan sonra S" 

w u yakalıyan u • 
Icndin ortaladıgı top . • kü-

z bir Aliyi atlatarak, mıllı 
leyman e d tt 

1" olan sayıyı a a ı. 
meninn rekor go u . 

. ra da İzmirli Saıt u. 
İki dakıka son • . 

~ b" lise ile takımına ıkın zaktan attıgı ır p 
ci ~!ünü kazandırmıya muvaffak ol -

duy edi golü kafi gören Sarı kırmızılı -

Jar, isteksiz oynanuya baıladılar. H1 . 

Biraz sonra da müsabaka 3 - 7 Ga. 
latasarayın galebesiyle neticelendi. 

. . . .. idi 
Oyun umumiyet ıtıbarıyle g.~e . · 

Mağlüp Üçok takımı seyircileri uzerın-
dc iyi bir tesir bıraktı. 

Müdafaada Ali, muavin hattında A
dil, h:icumda da Namık ve Sait muvaf. 
fak oldular. 

Çok kısa paslarla oynryan İzmir ta
kımında teknik noksanlığı göze çarpı -
yordu. tık kısımda 4 gol yemiş olma • 

lanna rağmen açık oyun oynamaları, 
hücuma fazla ehemmiyet vermeleri ha
ta idi. 

Vakii üç gol de çıkardılar amma ... 
Hem yedikleri gol adetleri de yediye 
kadar yükseldi, hem de bugün yapa -

cakları müsabaka için bir hayli yorul • 
muı oldular. 

Galip takım; yedinci, hattı altıncı 
golü atıncıya kadar güzeldi. Millf kil -

menin ıol rekorunu tesiı ettikten 90n
ra işi alaya döktüler. 

Mooafiler kendilerine fazla it d:.iı -
memiş olmasına rağmen Saidi bir tür
lil marke edemediler. Muvaffak olanlar 
Sacit, Reşat, Süleyman ve Haşimdi.. 
Necdet ve E§vek bir çok fırsat kaçır • 
dılar. Sankırıruzılılar, dünkü maçta 
rakiplerine on gol yapabilirlerdi. 

O. M. Kutnak 

1:.alesini sıl.ıştırırkcn 

Galatasaray B 
takımı Kasımpa

şayı 4 - 2 yend i 
Dün taksim stadında milli küme ma· 

çından evvel Galatasaray B timi ile 

KaSlmpaşa klübü birinci takımı hususi 

bir müsabaka yaptılar. 

Eıı miihim birkaç oyuncusuntlan mah 

nım olan Kasımpaşalılar kuvvetli ra· 

kipleri karşısında muvaff akiyetli bir o

yun çıkardılarsa da netice de 4-2 mağ- ı 

lüp oldular, 

Kırklareli ~busu Şevket, Suyolcu, 

Mehmet, Ulus gazetesi başmusahhihi 

Celal Davuttur. Bugün güreşlere tam 
on !dörtte başlanacaktı. On dakika süren 
fiddetli bir yağmur yağdı· Yağmur ke· 
silince evvelce küçük ortalar güreştiler • 

Alacalı Hüseyin ayak kündesile Çatal 
calı Bekirc yenildi. Çorumlu Sadık Kı
zılcahamamlı Adile hakem kararilc ga
lip geldi. Şileli Rahmi Balalı Aliyi ters 
sarma ile yendi. Hayrebolulu Sü1eyman 
Erzurumlu Şevket ve Erzurumlu Resu
lü yendi. Çorumlu Sadık, Şileli Ra~mi, 

Çatalcalı Bekir yarın güreşeceklerdır.' . 
Adapazerh Yıldırım Bekir Balıkesırlı 

Ramazanı ters paça ile yendi. Kızılca

hamamlı Mehmet Lüleburgazlı Abdüs
selam ile Koç Ahmedin güreşleri yarına 
(bugüne) kaldı. 

Jstanbulda yapılan güreşlerde büyük 

Dinarlı Mehmet ide meydanda yoktu. 

-!lk olarak Tekirdağlı Hüseyin ile Ya

nmdünya Süleyman güreştiler. Hüse

yin 12 ldakikada Yanmdünyayı ten pa

ça ile yendi. 

Silivrili Mehmet ile Adapazarlı Arifin 

güreşleri çok heyecanlı oldu. Arif Meh• 

medi belinden kavradı, bir hamlede yere 

vurdu, Çok alkıılarldı. 

Manisalı Rıfat ile Müliyimin güreşle

ri de hayli çetin oldu· Rifat nihayet Mü 
Jayime pes etti. 

Yarma Telirdağlı, Mülayim,. Adapa· 
zarlı Arif kaldılar. Başpehlivan yarın 

belli olacaktır. Tekirdağlının baı1pehli
vanhğı gene kazanacağı muhakkak ad
dediliyor. 

Veni yıldızlar 

Dünya Skating kraliçesi Soııjn Tlcnjc filme girdikten sonra yerini tutan 
Almanl.ar: 11.se Koch ve GılntlLer Noack 
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lbrahim Çelebi, ölürken dedi ki : 
" Müslümanhkta intihar günahtır, haramdır, 
kadınlar... Fakat siz intihar ediniz. Emredi
yorum size... Çünkü hıristiyan erkeklerinin 

eline esir düştünüz 1 .. ,, 
Geçen lmımlann hülbuı f Beynimden vurulmuşa döndilm. rif ... Nerede o? ... İntiharın haram ol. 

Sünbül ağG ö'ldürülm~tUr. Zira., Bilhassa bu sözler, kadınlann ya. duğunu söyliyerek m!ni oldu. 
hıristiyan'lara oasusluk ediyordu. nmda söyleniyordu. Bunlan Ay'?fe de Kadı: 
Kendinin de bindiği gemiJerin e8ir işitiyordu. Acaba onun tahassijssü na ı - Yine de ayni fikirdeyim ... tnti. 
ol~ sebebiyet oormi§ti. Onu sıldı? l§te yakalanml§tı. Esir gidiyor. har haramdır ... 
teslırn ederlerse gemilerin serbest du. Küçük Osmanı da elinden tutuyor- - Ya esaret? 
bımkı'lacağı Türk ~micilerine söy- du. - Nice bUyükler esir olmuşlar-
lemni#i. Ldkin, bahadır Türk ge. İbrahim çelebi, güğredi: dır. Son~:l kimi de kurtulmuştur. Esir 
:!'~ bu teklife razı olmadılar. _ Kadınlar... Müslümanlıkta lnti. düşeceğim diye canına kıymak caiz 
.nunmmcınocı wruşuyorıar. har haramdır. Fakat, sizin intihar et- değildir. 

• • • meniz lizundır ..• Bu heriflerin eline - Bu adam fetvayı veriyor... Zira 
Gözlerimin önUnde bir deniz muha. kendi de esir düştü. Çarpı,madan esir dilşüp bunca tahkirlere, tezyiflere ilet 

rebesinin en kanlı sa.fhalan cereyan olacak yerde kendinizi öldürünüz... oldu ... Rahatını düşünüyor, emniyeti. 
etti. Zavallı İbrahim çelebi, öyle can- Daha iyidir ... Yine makamınız cennet ni teminden başk:ı maksadı yok. Uı-
sperane döğüşüyordu ki... İki elinde tanbuldan para getirtip kurtulacak ... 

olur... 1·· k 
Cfe birer liri kılmçvardı. Her önüne Bunca müs uman adının ırzını da dil. 
gelene yapllbnyordu. GözUmün önün. Kadınlardan biri: oünmüyor .•. İşte ben size fetvayı ve-
Cfe on M'altalıyı yere serdi. - Gemimizi uçurtup bizi öldürmek riyorum, kadınlar ... Hepiniz birer ça. 

senin elindeydi. Her dakika bunu resini bularak intihar edin! ... 
Fakat ..... hlll hmcmı alamıyordu. Bir bekled"k N" · dm' 

ı · ıçın yapma · Bu sırada, kadınlar dıı"man gemisi. taraftan da SUnbUI ağaya küfürler ~ 
yağdmyordu. . - Ah, o herifler ... O herifler mini ne sokulmuştu bile .. 

- Ah mel'un Arali.. Bulreti. oldu. .. Birinin ceamm verdim ••• SUn. Yalnız bir tek kadın hala bizim ge-
mizi baf'-.a- nı-ı all*'-- yola bUlll geberttim ..• Nerede öteki?. mideydi. O da Ayşe... Siinbül ağanın 

UMIL »&Aı IUUNA - Kim öteki? k çıkardı. Yoku. biz iki gemlmir.le de cesedi üzerine apanmış ağlıyordu. 
bq ederdik. Bunlara mağlClp olacak, -Kadı Mehmet efendi olaca.k o he- (Devamı var) 

esir düşecek inaanlar değildik. llu.. 
kara olduk ..• ÖldUfüme acmuyorum, 
maskara olduk ..• 

Denizcilerden biri: 

- Kahramanca çarplfJYorsun, tb
rahim çelebi? Niçf n maskara olacak. 
sın? Yer gök p.bittir. Nasıl olsa na
mın duyulur. Hangi muharebenin es. 
ran gizli kalmış? • dedi. 

- Tabii, kancıkça teslim olmadığı
mı herkes öğrenecek .•. Mesele o değil. 
Mesele, son dakikada kadınlan, ço
cukları öldürecektim. Şu heriflere ır
znnızt, namusumuzu teslim etmyecek. 
tik. Fakat oldu bir kere .. ; Oldu ola. 

caklar ... Artık geminin içine düştUler. 
Cephanelik tarafını da emniyet altına 
aldılar. Ateşleyip hepimiz birden ber. 
hava olamıyacağız... SUnbill ağa bu 
hususta da basiretimizi bağladı. Ah 
mel un ... 

Derin bir yara almıştı. 
Sendeledi. 
Kılıçlar, daha tiddet'li çarpJIDlıya 

başladı. 

Her köşeden bir feryat, bir nara, 
bir inilti yükseliyordu. 

• 
Hıristiyanlar, Türklerin adedince, 

belki de iki misli maktul, yaralı ver-

mişlerdi. Fakat, çokluk sayesinde bi. 
u galebe ediyorlardı. Ancak bir avuç 
Türk erkeği kalmıştı. Kadınlar daha 
şimdiden esir edilmişti. ]:ümaralar
dan çıkarılıyor, güverteye getirilerek 
dilıman gemilerine naklolunuyordu. 

İbrahim çelebi, bu mannn.yı ga. 
rilnce bUsbUtUn ulan keaildi. Yaralı 
olmuma rağmen bir hamlede 'birkaç 
hıristiyan ukerinl birden devirdi. FL 
kat bu mecnunane savletleri yapar. 
keıı, onun da arkuına, iki Jdlrelbıtn 
ortasına müthiş bir kılıç u.placblar. 

- Ah ... bittim... • dedi. 
Bir direğe dayanarak durdu. Kaim 

ve yukarıya doğru kalkık kqlarmm al 
tından korkunç gözlerle etrafına bak. 
tı : 

Artık, ona hilcum edenler, durmuı
tu. Kendisini hürmetle seyrediyorlar, 
dinliyorlardı. 

- Ölilyorum ! • dedi .• Hakkmızı he. 
la l edin, dindaşlarım. 

Bütün muharibler, kılıç pkırdat
makta devam ederek: 

- Helal olsun! _ diye haykırdılar. 
Hatta ben bile düşman gemisinin 

küpeştesine dayanmış oldufum halde, 
?:endfml menedem~tm. 

- Helll olsun t - dedim. 
- Sen sus, köpek ... Senin ne hak. 

kın varmış ki helal ediyorsun ... Ca. 
sus yardakçısı ... Casus köpeği... 

Şllı~getler, temenniler 

Havagazi şirketi 
halktan nıakbuzsuz 

para alıyor ! 
Elektrik şirketi şube kirası almağa 
devam ediyor. Harice 16 buçuk, ame
leye 18 buçuk liraya k6mtlr sahhyor! 

Anlaıılıyor ki kaçakçılık, halk- liradan veriyor. Şirket harice 16 
tan fazla para almak gibi her gün buçuk liraya satı§ yapbğı halde ace· 
bir yenisi meydana çıkan marifetler ba·ameleye neden 18 blıçuk liradan 
yalnız elektrik §İrketine vergi değil- kömür veriyor} Bundan maksat a
dir. Gene bu ıirketin bir §Ubesi sa- melenin sırtından ticaret etmek mC 
yılabilecek olan havagazı ıirketin- yoksa enspektörlere ve büyük me· 
den de §ikiyetler eksik olmuyor. 1 b da ·1 k.. .. 1 · mur ara e va ven en omur erın 

F eriköyünde Savq sokağında bedelini ameleden çıkarmak mıdır) 
36 numarada oturan malul yüzbaşı B k.. ·· tmak · · bana ·· . .. unu, omur sa ıçın mu· 
Mehmet adlı bır okuyucumuz dun . .. 

ba l k 
.. .. .. b racaat eden bırkaç ameleden ögren-

mat amıza ge ere onumuze u di · · ladı 
k . b" akb k d .. m ve ıçım •iZ • 

ıir ete aıt ır m uz oy u ve l<>Y Şirketlerin pek muhtelif tekiller 
le dert yandı: d lan 1 h k ti · · h · .. A dak · h e o yo suz are e ennın epaı· 

- k~r~man~mk 1 a~agazı. ni hükUınetin veya müfettiı1erin bU 
m açtırma ıçın tır ete muracaat I ı dana k b"lm . kabil d 

· 2 c.o k d · up mey çı ara ı esı e· ettım. Benden J uruı epozıt, "'"idi Be h ta .,ı__ • k 
50 kurut açma parası ve 15 kuruı gı r. nce er va n'-9 fır et· 

d l 1 k .. lerden gördüğü haksızlığı ait oldu· a pu parası o ma uzere ceman .. 
315 kuduş adılar. Fakat buna mu- gu makamlara haber vermek, tiki· 
kabil verdikleri 897 numaralı ve 4 yet etmek, gazetelere yazdırmak 
mayıı tarihli ıu makbuz 250 kuruş- suretiyle alikadarlara duyurmalı ve 

1 kt O · de d ··rc1··gu"'""nüz gibi böylece yoleuzluklarm önüne geçil-u u. zenn ego u m · ... ı.. ı dır 
..1-.:::.:ı L-- 1 k 1 eaıne ~ma ı .,, 

1 S kul'U§luk uqs•, ~ kuruı u pu Ok d" ·· el • de . uyucumuz uıunc enn 
yaplftmlmlftır. Açma parası namıy- haklıdır. Bizim bildigım"'· ı"z ·· 
1 iman 11" k • • makb e gore, 
e a e 1 U1?f nı~ın ... uza §irketlerin her ne nam ile olursa ol-
yazılmamıttır '> Şırketin eger açma sun halktan aldıkları paraya muk . 
parası adiyle elli kunıt almak hakkı b"I kb 1 . 1• d a 

ı ma uz verme en azım ır. 

~DmlTUfl8 bu para niçin makbuza Elektrik şirketinin şube kirası 
yazılmıyor} Eğer böyle bir para al- 1 k d · ... 

.. • ~h· ti" k b k f" h a ma ta evam etmesı de dogru de-lnap aaua ıye yo sa u ey ı ta -- ... . . 
liJita 1 ·· • t edeb"li ) gıldir. Meseleyi alakadarların nazan 

Sonuı elcurtrike. . kı :or be k" dikkatlerine vazediyoruz. 
nra ek ıır eti ıu ırası 

almaktan menedilmitti. Halbuki şir-
ket bu parayı almakta devam edi
yor. Mayıs ayına ait kirayı benden 
cayır cayır aldılar. 

Gene bu firkete ait bir iş n~?arı 
dikkatimi celbetti. Elektrik ıirketi 
amelesine tonu 18 buçuk liradan 
kömür veriliyor. Amele, ücretlerin· 
den kesilen 18 buçuk liraya muka
bil kendilerine verilen kömür alma 
kiirtlannı hariçte 16 liraya kırdırı
yor. Bunun mebebi amelenin para· 
ya olan ihtiyacıdır. Halbuki ıirket 

1 
hariçten her kim olursa olsun beş 
ton kömür alana tonunu 16 buçuk 
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Valter,, kız kardeıinin, amiralden 
muvafakat almadan evlenmesinin fena 
olacağını biliyordu. Hem dayısı kızacak 
hem de kızkarde§i servetini kaybedecek 

ti. Kız kardeti vaaıtaıile, amiralin hep 
Hong Kong itiyle uğrattığını biliyoıidu. 
Valter, dayııınin evlenmeye muvafakat 

müteessir oldu fakat cesaretini muhafa
za etti, beraber a,aiı yuı odaama inip 
evrakı ıramafa bafladılar • 

Valter hikayesinin burasına gelince, 
müdür ıordu: 

- Kız kardeşinin elbisesinde kan le
kesi vardı. 

etmesi için, herşeyi göze aldı, kendi ya- Valter cevap verdi: 

zı makine.inde bir muvafakatname )'U· - Herhalde benim elimde ceaeııli ta• 
dı. Yanına aldı, ve clay11mı, katledildiii ıırken kalmııtı. O ıürUlmilf olaçü. • 
cilnil, çay zamanından biru ıonra ıör- Bu sefer müfettiı sordu: 
mek Uzere Rundel Krofta citti, bahçe- - Sandalın içindeki Valeryan ıülü? 
ye saklandı. Saklanıpnın ıebebi, bu CÖ- _ Ben koydum. Dayımın. Sir Dennl 
rü1111eyi gizli tutmak, kendinin oralaıtda tarafından müdafaai nefı kaypsile 81-
olduğunu kimaeye cöstennemekti. dilrülmilı olmalUU bir dereceye kadar 

Valter, aenelerdenberi daysıını ilk de- anlıyordum. Fakat Selinin katli .. il.ak· 
fa olarak görüyordu. Evveli amiral o- tadım, 0 cülil bırakmakla me bir is 
nunla ıörliımek istemedi. Fakat Valter ıöıtermekti. Katilin a111maamı istlJO~ 
ona Honı Kong hidiıeıinin iç yUzUnU dum doğrusu. 
bildiiini söyleyince, amiral tavnnı de- _ o halde ne diye ıelip dotructan 
ğiftirdi. O zaman, Valter cebinden ku doiruya haber vermediniz .• 
kardqinin evlenmesine milaaaıde eden - Muhbir rolü oynamak pek 11oeu-
kiğıdı çıkardı, amirale uattı. Amiral ma ı:itmez de ondan. 
tereddüt etmeden iımaladı. V.ılter de Odada bir ıüld\t oldu. Poliı mUdilril: 
ona biltUn bildiklerini anlattı. Bunu - Bize dedi, ıu Honı Konı meselesi 
yapmakla, Valter, Sir Vilfrid Denniyi e- ni de anlatır mı111US? 
le vermit oluyordu, ama bu adam, niha- Valterin yilzü kızardı: 
yet alçak bir adamdı. Ve kız kardeıinin _ Peki, dedi, söyliyeyim. Bir ılrfam 
saadeti namına bu haydudu ele vermek Sir Denni beni yemeğe davet etti ve 
mühim bir kabahat sayılamazdı. bir hayli içirdi. Ben de aarho1 oldum. 

Amiral hakikati öğrenince, çileden (Yann bitecek) 
çıktr. Derhal gidip Sir Denniyi tepele· !İİİİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİİiilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİ . !•-mek istedi. Fakat Valter onu, binbır 1 
müşkülatla da olsa, teskin etmeie mu- 1 ş ç 11 e r 
vaffak oldu, ve o akıam papazın evine 
gideceklerini bilıdiği için, onu oraya Bu aydan sonra iş kanunundan is. 
gitmeğe ikna edebildi. Amiral söz ver- U tifade etmeğe ba9lıyacaksınız. Bu 
di. Sözünü ·de tuttu, fakat ertesi gün .. kanun size ne haklar vermiı ve siz. 

, ı.1! den neler istiyor bilmeğe mecbur. muhakkak gidip herifi göreceğini, bunı ı 
İ! sunuz. kimsenin mani olamıyacağmı söyledi. .. 

Valter de, ertesi gün, erkenden gidip H Bunlan size sual cevapla toplu ve 
Sir Denniyi vaziyetten haberdar edecekl 11 pratik olarak öğretecek olan: 
ti. Likin, dayısının, o gece, papazidan 5 iş verenin ve işçinin kanUDt 
döner dönmez harekete geçeceğini tah- ı bak ve ödevleri kitabıdır, 
min ctmemitti. Maamafih, o akşam, pa- Flyab 80 kuruftur. ~ 
pazın karısile, papazın evinin bahçe.in- inkılap kitapevlnde aatıhr. 
de randevusu olduğu için, amiralin, san la•••ı::m::mı•r.a•••••••ıl 
dalı indirip Vinmuta doğru yollandığı-

nı gizli olduğu yerden gördil. Lakin Dr. lhaan Sami --• 
!derhal peşine düşemezdi. MadJm Mun- BAKTERiYOLOJi 
tun gelmesini bekledi. Ona meseleyi aç-

LABORATU'V ARI 
tı. Papada mülakatı sonraya bırakarak, 
onlar da sandala atladılar ve yola dü•- Umumt kan tahlllltı. Frengi nokta! 

2 nazarmdan (Wasserman ve Kahn 
tüter. teamWleri) Kan ldlreyvab aydmr.· 

Hadisenin alt tarafı matümdu. Biraz sı, tifo ve sıtma hu~lan tefhlal, 
evvel, bizzat Sir Dcnni amiralin nasıl idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 

su !.ahlilitı Ultarmikroskopi. kan. 
ıeldijini, kendine nasıl hücum ettiiini da üre, §eker, Klorür kolleaterin 

anlatmııtı. miktarlarının tayini. Df\'anyolu 
Valter, eve, yani Rundel Krofta dö-

20981 k No. 113 Tel.: 
nünce, kız karde1ine, dayılarının aza- lil•••••••••••••• 
en öJdUiUnU anlattı. Elma fevkalide 

Göz kamaştırıcı ••• 

Puteur'ü.h tcdkikatı fenh:yesi dairesinde i~· 
tihıar edılen rayct antiseptik ve nefis kokul\.! 
Oentol di$ ma~unu ve suyunu kullandiğınıı 
takdırdc dı4l~rınız, roı kamaflırıcı bir beyar.· 
lık ve ru1.ellık kcıbedecek ve ıehhar tebeıs
ıümüniiıle her kesin takdirini kaıanacaksınız. 
Oentol . ~is suyu ~e ma~unu, diş etlerini kuv• 
vetlendırır. ~c_fu~ ~aa~ıye ve dişleri hüsnü-. 
muhalaza ettıtı rıbı dışlere parlak bir be· 
yaılık •erir. 

DEN TOL: bütün puf ümörilerle ecıanclerdc 
sal ılır. 

o .n ı o 
Her yerde DANTOL iate,iais. 
Eczaneleile parfümörilenle ..tmr. 

Nafia Fen Okulu Sahaalma komi•· 
yon Batkanlığından: 

Yıldızda bulunan Nafıa Fen okulu ihtiyacı olan (~) metre ve (159.075) 
kuruş tahmin bedelli dahili elbiselik kumqın ıartnameai mucibince ihaleli 
yapılmak mere 24-5.937 pazartesi günü saat on bette açık ekliltmeye kon· 
m111tur. ilk teminat (119.32) kuruştur. İsteklilerin p.rtnameyi ,csrm.k ü
zere okulumuza gelmeleri ve ihale günü de teminatlanm yabrmJt olarü ve 

belgeleri ile eksiltmenin yapılacağı İstanbul erkek lileai binası yanında yilk• 
sek mektepler muhasipliğine gelmeleri. (2625) 
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ve ben de, ıcrvet değilse b:lc, bizi ihti· 
) lr yaşrmrzda gc!iindirecck ve Daolina 
evlenme ~ağma gelince ona iyi bir dra· 
huma verecek kadar para kazanmağa 

ba.§lamııtım. · 
Saetta kendisini bitkin bir halde kot-1 

tuga attı. 
Lconora tatlr bir tavırla: 
- Biraz: istirahat et, dedi. 
Saetta §iddetle ba~ını salladı ve de· 

vam etti: 

- Daolina on dört ya§larına gelmi~· 
ti. Annesinden daha güzeldi. Bundan 
~ılgın bir iftihar ve gurur duyuyorduk!. 

Beraber dııarıya çıktıkları zaman. an· 
neıi, yirmi sekiz: yaşlarına rağmen. kızı· 
nın kardeşi gibi gözüküyordu. Ve her
kes onlara hayranlıkla bakıyor hürmet 
ediyordu, çünkü ikisi ide cidden hatasız 

birer melekti. Ve çünkü benden herkes 
çekiniyordu. ikisi de birer güldü, birisi 
güneıin okşayııtarı altında açılan, diğc· 
ri ise henüz gonce bir gül.-. Ben otuz iki 

yaılarıma girmi§tim. İ§lerim gitgide iyi 
leıiyordu. Eskrimde müthit bir darbe 
keıfetmi§tim. Bu müthiş darbeye yıldı· 
r;m adı vermiştim. İtalyancası Saetta .. 
Bu darbeyi gösterirken her zaman ital· 
yanca olarak "işte Saetta !., diye bağı-
rırdım. Ve böylece ba~a bu ismi taktı· 
Jar ve bu isimle §Öhret kazandım. Her 
ıey bana' ~üler yüz: gösteriyurdu. Ka· 

rrmla kmm arasında geçirdiğim on dört 
senelik fevkalbeıer saadet bana on dört 
gün kadar kısa geldi .. Bu saadet devam 

etmedi. 
Sactta biran susarak, onu boğan hıç· 

kırıkları güçlükle zaptetti. Kendisini 
biraz sakin hissedince devam etti: 

- Adeta zengindik ve servetle bcra· 
her bana ihtiras da geldi.. Tabii sırf ço· 
cutumun istikbali için bir gün bir fe· 
likct günü, bir linet günü, prenses Fa· 

usta .Paolinayı &ördü. Çocuk onun hoıu 
na gitti. Onu biZ'dcn istedi ve onun sa· 
adet ve ıenginliğini temin e*:leceğini 
ve asil birisile evlendireceğini söyledi. 
Dü§ünün bir kere, bu bizim için ne bek 
Jenilmedik bir nimetti .. ! Küçiik Paoli· 
namız bir hükümdarın maiyeti draclın· 
dan olacaktı! .. Çılgm bir iftihar duyu· 
yordum... Annesi de öyle. Prenses ga
yet alicenab görünüyordu. Vazifesi ha· 
ricindeki zamanlar çocuğu istf'digimiz 
kadar görebilecektik.Ya biz saraya gilde 
cektik veya çocuk eve gelecekti. Ilüla
ıa. biz bu teklifleri kabul etmek gibi, 

aff edilmiyecck çılgınlıkta bulunduk. 
Bir sene müddetle pişman olmadık, kü· 
çük, mesut olduğunu söylüyordu· Pre.n

ses çok dddi ve metalipkir fakat o nıs-
bette iyi ve alicenabmıJ. Ben ona boyu· 
na hayır dua ediyordum. .. Ne aptal ne 

çılgınmışım, ben! .. 
Saetta bir müddet heyecan ve ıstı· 

rap içinde soluyarak, elinin tersil~ alnın 
daki terleri sildi. Sonra büyük hır gay-

ret göstererek devam etti: . . 
_ Bir gün Margaritayla ben, kuçu· 

- ·· o··rmek üzere saraya gidiyoruz. Onu 
gu g . . "h . 
o muhtetem kostümler ıçınde, o ı tı· 

şam arasında görmek ~oı~muz:a gidi-
-'d . diyorum ya, gorduk etrafımı· 

yoı· u... d 
.. ··yorduk saadet içinde çıt m· 

zı gormu • . .. 
d k. Neyse, saraya gelıyoruz. Bu-yor u .. .. , 

"k merasim avluıunda ne goruyoruz. 
yu . ' 
Bulun bakalım sın yora. 

_Bilmem ki, 
- Darağacı sinyora, müke~mcl bi.r 

v Bir de elinde baltasıle bekh· 
daragacı.. . .. .. . 

b• cellat Etrafta da bır suru. asıl-
yen ır · . . 

d ray erkanı carıyeler ve aıre. 
za e. sa • 
Prenses de balkonunda, ayaktc1, hareket 
siz duruyor. Gözlerimiz küçüğü arıyor. 
Bir türlü göremiyoruz. Pek yumufik 
bir adam değilim sinyora, buna rağmen 
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---------------------~---------~------------------------------ Mademki siz: Fauıtanın hikayesinı 
biliyorsunuz:, dedi, herhalde onun defi· 
nesinden de bahsedildiğini tduymuşsu· 

nuzdur· 

lA:onoranın gözlerinden ani bir kı
vılcım geçti, Saetta bunun farkına va
raı ak memnuniyetle giılümscdi. Leono· 
ra, mükalemenin ümit cttigindcn daha 
şayanı dikkat olacagını anlam.ağa ba~
ladr. Lakayt bir tavır takındı ve sordu: 

- Monmartr manastırına gömdüğü 
söylenen dcfincden mi bahsediyorsu· 
nuz.? Yirmi senedir ondan bahsederler. 
Doğrusu ba~a kalırsa bu define bir hay 
Ji uzaktadır ... Belki de hiç bir zaman 
mevcut degildir. 

Saetta şayanı hayret derecede mües· 
sir bir ciddiyetle ; 

- Yanlı§ diışünüyorsunuı: madam, 
dedi, bu define mevcuttur ve kimse ona 
el sürmemiıtir. 

Ve gözleri içine bakarak ilave etti: 
- On milyon, sinyora.-! On milyon! 

Düşünun bir kere, bu servet zeki birisi 
nin eline geçse, onunla neler yapılmaz? 
Bu parayla neler iddia edilmez? .. Ve 
nelere çıkılmaz? •. 

Leonoranm yanakları kızardı, gözleri 
kamaşmış gibi bir hal aldı ve dalgın bir 
tavırla, bir sevkitabiiylc tekrarladı: 

- On milyon! .. 

Saetta ldudaklarınga muammalı te-
bessümle, ona bakıyordu. Bu müthiş 
meblağın, onun üzerinde yaptığı tesiri 
görünce, sert bir şekilde onu inkisarı 

hayale uğrattı: 

- Fakat bu akılları durduran muaz
zam servet Yiğit Jana aittir .. Faustanın 
oğluna! 

Leonora müthi§ bir darbe yemi§ gi· 
bi iiı perdi· Yüı:ü bir ölü yüzü kadar , 

r.arardı, dudakları titredi ve tehditkar 'ı 
bir sesle bağıN!ı: 

- Bu serseriye on milyon! .. Bu yol 
kesicisinc ! .. Haydi canım!.. Galiba 
aklını kaçırdın . Zavallı Saetta !. Ona 
mükemmel sağlam ve yaglı bir ip lazım. 
Ve eğer, kabahatlerinin layık oldugu 
işkcncclen;len kurtulursa ona şükretsin. 

Saetta büyiık bir memnuniyetle dü
şündü: 

- işte fırtına gene onun ili cenablık· 
]arını ve heyecanını alıp götüruyor, 
zaten öyle olacağı besbelliydi. 

Yüksek sesle alay etti: 
- Ne o sinyora! .. Ama sinirlendiniı 

ha! .. Altının siz:i bu kadar altiıst etme· 
ıine imkan var mİdır?. • 

Bu sözler ve bilhassa bunların söyle
niş tarzı, bir ıoguk dıı~ tesiri yaptı . Le· 
onora, Saettanrn artık, parayla tutulan 
adam, sırdaş ve öni.mcle herşey söylene
bilen bir suç ortağı olmadıgını anladı. 

önündeki adamın, bir pazarlığa giriş

mek istediğini ve uyu§madığı takdirde 
müthiş bir düşman kesilebileceğini his
setti. Derhal kendisini topladı Çehresi 
muammalı bir hal ahlı ve omuzlarını sil
kerek lakayt bir tavırla: 

- Eğer altının beni cezbettiğine ih-
timal veriyorsan, bir diyeceğim yok. 
doğrusu, dedi. 

Saetta küstahça bir edayla: 
- Yok canım, dedi, altının sizin na

zarınızda yegane kıymeti, onun. cazibe
sine tahammül edilmeyen bir alet olu
şundandır .. Bunu biliyorum. 

Galigay başiyle tasdik ctderken, ,Saet. 
ta. müthi§ bir darbe indirmeğe hazırla
nan güreşçi gibi bir hal aldı ve sesini 
biraz: daha alçaltarak darbeyi indirdi: 

- En inanılmıyacak §Öhret ve zafer-
ler kazandarabilecek olan bu defineyi 
size vaadediyorum ... Siı:e veriyorum! 

Ve bu sözleri söylerken, gözücuyla, 
Lconoranın çehresini tetkik ediyordu. 

• 
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Fakat Galigay kendisini tutuyordu. 
Ye kendisini tuttuğu zamanlarda oldu· 
fu gibi, yüzünden hiçbir §ey anlama
ıun imkanı yoktu. Hiçbir heyecan eseri 
cöstermeden, soğuk bir tavırla ıordu: 

- Demek ki, bu meıhur definenin 
nerede saklı olduğunu biliyorsun? 

Saetta cid'di bir tavrrla ba§ını &allı· 
yarak: 

- Hayır! 

Diye cevap verdi, temin edici bir §e
kildc ilave etti: 

- Fakat öğreneceğim· 
- tyi ya işte! Şu halde onu ne diye 

kendine maletmiyorsun? •. 
- Anlıyorum, sinyora. Sizin gibi ve 

sizden çok daha zengin ve haşmetli in
aanlarr bite cezbeden bu müthiJ serve
tin benim gibi fakir bir serseriyi niçin 
cezbetmcdiğine hayret ediyorsunuz.
Bun'dan milyonlarca defa daha küçük 
miktarlar mukabilinde insan göğüsleri 
deldiğim halde ... 

Birdenbire ayafa kalktı ve onun önü
ne dikildi, gözleri müthiş bir kıvılcımla 
parladı. Çehresi vahşi bir hat aldı, du
dakları takallüs etti ve zinciriri1en kop
muş vahşi bir hayvan sesini andıran 
bir seale: 

- Çünkü, bu muazzam servet muka
bilinde sizden bir şey istediğimi söyle
meği unutmuıtum 1.. Ve bu istiyeceğim 
~ey benim naz:anmda o kadar kıymetli
dir ki, bu servetin yüz misli servetleri 
biran bile tereddüt etmeden veririm .. 
Hatta hayatımı bile. 

Leonora ağlebi ihtimal, onun ne lstc
ditini anlamıştı· Fakat yüz:ünlden gene 
hiçbir şey bc11i etmedi ve ayni sakin ve 
tatlr. bir sesle sordu: 

- Muazzam servetlerin fevkinde gör 
dügün bu §ey nedir? Ne istiyorsun? 

Sııctta bir anda biçip kesen bir tavır
la cevap verdi: 

- Gayet az bir §ey .. Bir kelle! .. 
Leonora ayni müthiı sükunetiyle tele 

rar ıordu: 

- Ya bu kafa??.. Yiğit Janın kafası, 
değil mi? .. 

Saetta sert bir tavırla: 
-Evet! 

Dedi ve garip bir endişeyle ve heye
canldan soluyarak ilave etti: 

- Anlaşalım, madam .. Biliyor musu
nuz ki, eğer ancak Janı öldürmek mev
zuubahs olsaydı· .. Hiç kimseye muhtaç 
olmazdım! 

- Ben de ayni şeyi dü~ünüyor-
dum. 

Saetta vahşi bir kahkahayla beraber 
dişlerini de gıcırdattı ve: 

- Hayır, hayır!. .. dedi. Bu çok basit 
ve kolay bir mesele olur!du .• Benim asıl 
istediğim şey, bu kellenin celladın eliy· 
le kopmasıdır ... Bunu istiyorum!· 

Leonora Saettanrn şiddetinden daha 
müthiş olan sinsi bir tatlılıkla: 

- İzah et, dedi. Kolayca anlaşacağı· 
mızı zannediyorum. 

Saetta büyük bir gayret sarfederck 
kenr.1isini toparladı ve içinde bir parça 
heyecan kalmış olan bir sesle: 

- Zannediyorum ki, dedi. Meşhur 

prenses Faustanrn bana neler yaptığı

nı anlatmak zamanı gelmi§tir. Bu hi· 
kaye şimdi sizi alakadar edecektir. 

- Seni dinliyorum. 
Saetta, başı öne eğilmi , gözkri ma

ziye dalmış bir halde odada gczinmeğe 

başladı. Bu laubali vaziyetinin farkına 
varmış olacaktı ki, birdenbire durarak 
mırıldand: 

- Affınızı istirham ederim, sinyora: 
hu hatrraların benim için son derece acı 
olduğunu size söylemiştim· 

Lconora müsamahakar bir tavırla ba· 
§ını salladr 
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Saetta, boiazlanan bir hayvanın inil· 
tisini andıran ıürültülü ve derin bir ne· 
fes aldı ve Cialiıayın önünde durarak 
aert bir sesle: 

- Sinyora; dc<Ui, sizi tanıdığım uzun 
yıllardanberi,siz, beni daima zincirinden 
kopmuş bir kaplan ıibi gördünüz ... E
ğer size, bu vahşi ıöğsünün içinde bun 
dan bir hayli seneler evvel, bir insan 
kalbi çarptığmı söylersem, ne dersiniz:? 

Ve cevap beklemeden devam etti: 
- Bu inaıulmıyacak bir şey olmak· 

la beraber, hakikat öyledir .. Size bir ku
zu olduğumu iddia edecek değilim .. 
Benim mesleğim parayla adam öldür· 
mekti. Bu müthiş bir meslektir, bunu 
biliyorum!.- Fakat mademki, bana başka 
meslek öğretmediler ve yaşamak lazım! 
Büyük bir dürüstlükle icra ettifim bu 
meslek bertaraf ... O devirlerde ne nefret 
ne de intikam düşünüyordum ... Çünkü 
kalbimde aşktan başka bir §ey bulun
muyordu ... Ve mesuttum· 

Mazideki bu saadet, kendisini ezmit 
gibi biran durakladı ve tekrar devam et
ti: 

- On yedi ya§Imdaydım. Güzel bir 
delikanlı olduğum söyleniyordu. Cesur 
ve kuvvctliydim, yaşıma ıağmen, mü
kemmel csll:rim biliyor, İtalyanca, fıan
sızca,. İspanyolca konuşuyordum .. Mar
garita'nın on dört ya§t ardı. Bu, güzel
leriyle şöhret bulmuş olan Floransın en 

güzel ve en zarif kıııvdı .. · Onu çılg111 

gibi sevdim! .. Ve taliime bakın! O lda 
beni seviyordu. Margarita güzell"ği nis
betinde fazilet sahibi bir kızdı .. Ve bu 
birçok §eyleri iıah eder. Ben namuslu 
bir çocuktum. Binaenaleyh i~ fazla uza
ınadı ve parlak bir duğUn merasimi bizi 
cbediyyen birle§tit1di· 

Tekrar içini çekti ve maaz:eret olarak: 
- Site söylemiıtim, senyora, gayet 

basit bir hıkaye olduğunu ı>iz de ıörü. 
yorsun uz. 

Leonora tatlı bir lieale: 
- Devam et, dedi. 

- Bu, saadet içinde geçen çılgın bir 
seneydi. Yalnız, presti§ ettiğim Marıa· 
rita için yaşıyor başka bir şey düfiin· 
müyordum. Onun da gözleri benden 
baıka kimseyi görmüyordu ve bir se
nenin sonunda Margarita dünyaya bir 
çocuk getirdi.. Kilisedeki tablolarda bi· 
le (:Örmediğim, sarı saçlı bir melek!. O 

. zaman, sinyora, bizim fakir yuvamı%, bir 
cennete döndü .. Çünkü gitgide büyüyen 
aşkımızdan maada, küçük kızımız: Dao
linanın tatlı bakııları, evimizi bir ıU
ncş gibi aydınlatmı§tı. O, bülbül Msiaıe 
benziyen tatlı ve ahenktar scsile orta
lığı çınlatır, annesilc ben de, bilnıcyia 
neden. bu ses karşısında kih, güler. kAlı 
ağlardık·. Bu anlattıklannı pek saçma. 
değil mi sinyora? .. 

Leonora ciddi bir tavırla: 
- Hayır, benim anne oldufumu unu

tuyorsun Saetta. 

- Doğru sinyora, affıruzı rica ede
rim. Siz annesiniz bunun için h~ an
layabilirsiniz. 

Lconora ayni ciddiyetle: 
- Eveti 

Dedi ve Sactta devam etti: 
- Ben ve Margarita çocuğa pratiı 

ediyorduk. o dereceki smyora, aklmuza 
o zamana kadar hiç gclmiyen düşünce
ler gelmege b:ışladı. Sırf çocuk için yap 
tığım mesleğin adi bir iş olduğunu nua 
r ıitibara alarak onu terkettiın. Ben ha
kikt bir silah ustadıydım. Bir mektep 
açtım. Masum yavrucuk bize saadetle 
beraber tali de g:etirmit1 olacaktı ki, mek 
tep iyi bir şöhret kazandı ve ben de 
hayatımı eski ınesleğim derecesindf iyi 
kazanıyordum· Şöhretim gitgi!de arttı 
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Mazon 
MiDE ve BARSAKLARJ kolaylıkla boşaltır. 11\KlBAZI ve ondan mütev ,.Jlit baş ağrılarını defeder. Son der~ teksif edilmiş bir tuz olu 
MÜMASiL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KATI tesir eder. yemeklerden sonra alınırsa Hı. 
ZlMSIZLICI, MlDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı 

defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. MIEVVA TUZU 

f\a~~ 8_~.f);.-'R/tg ·l•HARBiY~~E ~JE:(b va BAHÇESi• 
____ _,,_.....,..-z"- . · _ _ . - - Büyük yenılık ve mustesnalıklarla 29 Mayıs 93i ahşamı 

RADYO 
lSTANBUL: 

18,SO plAkla dans musikisi, 19,,30 konte 
raruı: ordu saylavı Selim Sırrı Ta.rcan '(Lon 
dra) 20 MUzeyyen ve arkadaşları tarafmdan 
Ttirk musikisi ve halk §arkıları, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 Muza! 
fer ve arkadaşları tarafmdan TUrk muılkisi 
ve halk §arkıJarı, (saat ayarı), 21,15 orkes 
tra, 22,15 ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
Ktinlln programı, 22,30 plAkla sololar, opera 
ve operet parçaları, 23 son. 
VİYANA: 

17,50 karl§ık yayın, 20,15 ha.ftanm maka 
leııi, 20,35 §arkılar, 21,10 orkestra ve koro 
konseri, 22,35 kulisler ara.ıımda 23,15 muhte 
llt haberler, 23,35 apor, 23,50 dans musikisi, 
PEŞTE: 

18,05 çingene orkestrası, 19,05 röportaj, 
20,23 orkestra konseri, 20,50 bir futbol muııa 
ba.kasmm nakli, 21,20 facia, Clrano de Berge 
rac, 23,23 haberler, spor, 23,50 konser, 1,10 
son haberler, 
BtiKREŞ: 

20,o:ı mektup kutusu, 20,15 dans musildsi, 
20,30 koro konseri, 21,0S konferans, 21,20 
operet yayını, istirahat esnasında haberler, 
•por. 
LONDRA: 

18,05 eğlenceli musiki, 18,35 dlnt musiki, 
19,05 askert bando, 19,55 kıraat, 20,15 orkes 
tra konseri, 21 din! yayın, 21,50 haberler, 
Yeaalre, 22,10 piyes, 22,4.0 piyano konseri, 
23,0tl koro konseri, 23,35 son. 
BO~U.: . 

18,20 spor, 18,85 şarkılar, vesaire, 20,55 
radyo sahneleri, 21,10 haberler, vesaire, 21,35 
aeyalıat, 21.•5 k~ık musiki, 22,05 komedi, 
Kocamı kaybettim, 22,20 konser, 23,50 dans 
musikisi, 

Nöbetçi eczahaneler 
Bu ak§am şehrin muhtelit semtlerinde nö 

betçi olan eczaneler ~ardır: 
EminönUnde (Hüseyin HUsnU) KUc;;Ukpa• 

ıarda (Necatl Ahmet), Beyazıtta (Asador). 
Şehremininde (Hamdi), KaragllmrUkte (A• 
rft), Samatyada. (Teofllos) , Şehzadeba§mda. 
{Hamdi), Akaarayda CŞere() Fenerde (Emil 

yadl), Alemdarda. (Ali Rıza), Bakrrköyde 
(İstepan), Ka.ıımıpaşada. (Vasıf), 

Beyoğlu cihetindekiler: 
htıklAI caddesinde (Kanzuk), Altıncıda 

1rede (GUne~). Galatada Topçularda (HUse· 
yUı HUsn.U), Taksimde (Nizamettln), Tarla 
ba.ımda. (Nihat), Şi§lide (Halk) Kasımpaşa 
da (!4Ueyyet). Hasköyde (Nesim Aseo). Be 
fiktqta (Ali Rıza), Sarıyerde (Nuri) 
ÜıkUdar, Kadıköy, ve Adalardakiler: 

üskUdar<.la (İttihat), Kadıköyi.inde Mo
dada (Moda), BüyUkadada (Şinasi '(Rıza), 

Heybelide (Halk), 

li8t"ö.nbul Levazım Amirliği 
1 Satınalma Komisyonu ilanları 

ldareleri lstanbul Levazım amirli. 
ğine bağlı müessesat için yüz bin kilo 
süt ve yüz bin kilo yoğurt 31 Mayıs 
937 pazartesi günü saat 14 de Topha
nede Satmalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Sütün 
tahmin bedeli 11250 liradır. İlk teİni. 
natı 843 lira. 75 kuruştur. Yoğurdun 
tahmin bedeli 15,000 liradır. İlk temi
natı 1125 liradır. Şartnamesi İstan. 
bulda Tophanede satınalma komisyo
nunda görülebilir. tsteklHerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mektupla. 
ıını ihale saatinden bir saat evvel ko. 
lllisyona vermeleri. (445) (2655) 

Harita genel dikertörlüğü için 400 
liralık ve 73 oktanlık tayyare benzini 
24 Mayıs 1937 Pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede satmalma ko· 
ınisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya. 
Ptlacaktrr. Teminatı 60 liradır. İhale 
gUnü teslim şartile alınacak olan işbu 
benzin için isteklilerin belli saatte · 
komisyona gelmeleri. ( 451) (2910) 

İstanbul levazım amirliği anhan için 
müteahhit hesabına 300 adet bıJyük 

Yem torbası 25/Mayıs/1937 Salı günü 
saat 14 te Tophanede satmalma komis· 
"Onun~ pazarlıkla alınacaktır. Talı -
ınin bedeli 300 liradır. Teminat 45 li· 
tadır. İhale günü teslim şartiyle alına· 
Cilt olan itbu yem torbaları için istek
Utcrin belli saatte komisyona gelmele • 
ri. (445) ,(2918) 

SINEMALAB 

SABA1' 

IPllH 

BEYOCLU 
• J{ra1 6 mcı Corcmı tac 

gtyıne mera.ilmi renkli 
filıni 19 ınayıs Türkçe 
sözlü film ve Sen :mi öl· 
dUrd!lıı. Top - Hat 

ı ş&hane valıı. Bayan gene-

ral 

1 RoH M&rie. Moskova • 
şanıh•Y· Taç gtyıne me
rasimi ve 19 mayıs filmi. 

t Kesik el. Pa.risll şantöz 

19 mayıs filmi 
8Al[AB'fA 1 19 mayıs flJrn!: lngilte 

re tacmm Jndleri. Altmcı 
Corcun tac giyme töreni 

m..uız 

SUMl:K 

1 şangbay. Samsan 

1 Kral altıncı Corcun tac 
gtyme töreni renkli filml. 
Gizil vesika. San kaya 

1 Pr<>rrammı blldlrmenıJıtlr 

~· ı DördUcU aık· Marinella 

1 Linç k&nunu. Ma.yerling 
Şfll t S!ng&pUT postaSL AJtlD 
ŞUll toplay&n kızlar. 1936 Atı. 

na Balkan olimplyatlan 

ASRI 
) tılhlar eğleniyor. Çin ba 

takhanelerl 

SANCAK 
Aşk gUneşl. Katil karga 

(EskJ A •tory•) ate•ler içi,.ode. 
UUMURJnT ı GökytlzU ~ 

RtL.U 

cesur adam 

ısT.ANBUL 
1 Serseriler kralı i§ arıyor 

(TUrkçe sözlü) ve Stlldyo 

çılgınlıkları 
t Romeo ve Julyet. R1n • 

tin• Un 
1 Bağd1Lt bülbWU- Kim 151• 

dürdü 
1 Dansııır d.evanı ediyor 

cPremler) ve Pepo 

4LEMDAB 9 uncu senfoni. Kahraman 

haydut 
:Mumyalar serveti. Y11maz BALK 

tEskl Kematbey) tayyareci 

KADI KOY 
1 Patronum. Koca.m hortlak 

OSKUDAR 
' roeopatra 

BAKIRKÖY 
Kh:rtl'ADI ı Brodvay melodi 

ıstanbul altıncı 
noterliğine 

M .. ekkiliın Emniyet Sandığına ait 
u ... . 

Caddebostanında kaın ~raba fabrıka • 

d evcut J.,okomobıl, makinalar ve sm a ın 
l"t ·re 1459 lira mukabilinde ve a a ı saı 

135 lira pey akçesi alınarak Sirkecide 

K .. ..1 .. hanında 40 No. lu yazıhane • opru u 
de mukim Bay Ahmet Çoraka satılmış· 

Ahmet çorak 19 Mayıs akşamına 

ktı. d l459 lirayı tamamen tediye edip 
a ar 1_. ,., 

İdığı biliımum mhınalarla alatı 
satın a .. k b . . 
kaldırmak ve gö1urme mec unyet~n-
d 'kcn şimdiye kadar ancak 218 lıra 

7 ~ ~uruŞ değer~~e ~la~ iki tezg.ihı, 
d 

lini verip goturmuştur. İşbu ıh • 
be e d' . bı·-· .h. ' enin ken ısıne te ıgı tarı ın • 
barnam . .. .. f da 
d 

'tibaren nıhayet uç gun zar ın 
en ı 'f d·~· k 'b 'ni tamamen ı a etme ıgı ta • 

vecı esı d'l'W' d ü f "h . d akdin ken ı ıgın en m n esı o-
dır e . b .. 'b' k't 

-
1 

ve 135 ]ıranın ermucı ı a ı 
lacagın 
. kaydolunacağını ve mezkQr ma • 
ırat . S d _ a 

. 1 rla alat Emnıyet an ıgınca s • 
kına a d ı· b' · b 1 

l k satı" tutarı be c ı me ıyı u • 
tı ara s .h. 

d - takdirde farkım satış tarı ın • 
ma rgı . . . • 
den itibaren faızı ıle ve bu ıhtarname 

f[ da dahil olmak üzere ayrıca 
masra . . . · 

ı edeceğimizi şımdıden bılmesı 
ta ep . ·-· ·· "sha . . dairenize tevdı ettıgım uç nu 
ıcın ç 
ihtarnameden bir nüshasını Ahmet. o 

ka tebliğini ve bir nüshasının daıre· 

ıra . de hıfzını ve Ü,ÜnCÜ J'llJShasının 
erın ... 
badettaııtik tarafıma verilmesını rıca e· 

derim · d 
Emniyet Sandığı avuk~~lann an 

Abdülkadir Karamursel 
Muhatap gösterilen a~reste bul~na • 

Yapılan tahkıkata ragmen 
mamış ve . _ 
yeni adresi de öğrenilcmemış oldugun 

"k' t lep dairesinde ve Hukuk U· dan v" ı a . 
1.. uhakemeleri kanununun .142 ncı 

su um 1 . b' 
dd . mucibince ihtarname erın ır ma csı . . 

.. hası daire divanhanesıne talık ve nus . k .. 
bu nüsha da neşir ve ilan edılme uze· 
re Haber gazetesine ıönderildi. 

AÇILIVOR 

Pek yak1nda Bayan M U A L L A Yı ıİinleyecel<slnlz 
ÇAGLIY AN gazinosunun memlekette çok ~öhret kazanmış artistlerini hep bir arada dinliyeceksiniz. 

!~I S. ATi L LA 
~:- - -- - -
• ============== ._-o~ '\ta tf'll lt?> tYJ n .............. , ............. . 

tı\V~OCA 

revüsünün y~ni fevkaladeliklerini mutlaka görünüz. 

·-~ ···············• ··-·········· ····-········ . ............ . 
:n 
uh ;••• ·m t .. ._ TAKS • ı M BAHÇES • l .... .... .... .... 
!iU 611 ya:ı Memleketin en tanınmış saz heyeti ve en yüksek 
!:H me\'!llm1 için 

mı OK U V UCU SU ? • ile yakında açıhyor. 
Jflj Nezilı ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında büyük tafsilat 
:::: .............................. ••·::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::__:_:::::::::~:::::::::::::::: ::-:::ı::::::::::::::::ı:.::::::::::::::::::::::::::·········-..-............ • 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::=:::::::::::.:::!::::::: ·' ···································· ········--···········= 

Selimiye A'skeri· Sa.tanalma 
Komi s ya n·.t.k .. i ı a o ıa r"ı: ~ı.:- . 

ı - Haydarpaşa hastanesile Selimi· 
ycdeki Birliklerin Haziran ve Temmuz 
937 ayları ihtiyacı olan 10.000 Kg. ko
yun ve 15,000 Kg. Sığıreti kapalı zarf 
usulile almacaktrr . 

2 - Koyun etinin tahmin bedeli 
5242 lira ve muvakkat teminatı 393 li
ra 15 kuruş ve sığır etinin tahmin be· 
deli 597 3 lira 7 5 kuruş ve muvakkat 
teminatı da 448 lira 3 kuruştur. 

3 - Koyun etinin kafi ihalesi 9 
Haziran 937 Çarşamba saat 11 de, 
sığır etinin de ayni gün saat 15 tc 
Scl!miyede Askerlik dairesi binasında 
toplanan Tümen Satınalma komisyo • 

nunda yapılacaktır. 
4 - Teminatlar vaktinden evvel 

DIŞ TABIBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde

si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14,20 ye kadaı 
parasız muayene eder. 

~·····-····· .. ···••11•······································1 . . . . . . . . . . 
: : 

i AÇLIK 1 
c 

Roman i 
Yazan: 

yatırılacak ve kapalı zarfların <la ihale • 
saatlerinden en az birer saat evvel ko
misyona teslim edilmiş olmaları ~art • 
tır. 

Refik Ahmed 
SEVENGlL 

Yeni çıktı 1 5 - Taliplerin bu işle me~'.gul olduk 
larına dair resmi vesaiki ibraz eyleme
leri lazımdır. 

6 - Şartnameler hergün komisyon
da görülebilir. (2890) 

D i ağrtma yeri V AKIT Kütüpanesi J 
: Frab 50 kunq ~ 

; 
················~··················· .. ····················· 
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Sefali 
KAŞE 

Saf ağrısmdan çok azap 
çekiyordum. Bir K A Ş E 

SEfALiN 
Bana çalışmak zevkini verdi 

Siz de 
Mutlaka tecrübe ediniz. 

Ba.~ ağrısı, Grip, Diş ağı ısı, 

Nezleui derhal geçirir. 

::: 
::: Deposu : 
!ii 

L n ıf elimesine dikkat 
A. NE§'E Ankara caddesi 

... ... No. 88 lstanbul 
::= ....... 11eeaıeeae1'1e 1 ee .. ••••••• e•••••eeeee••••••••••-••••••••••e M•9o!!!ıı!•••• 
··r -. ••• · ··· ~·······:···-··········'······ ······················..,. •••••• --:J:r.··ı :: • ı:: :::::: :-::: : : : : .: :::: ::::s::::: ::::;::::::::: :•:::::: ::: : : :. : : : ::: ;:. •••• ::: 

SOFRADA 

ıun lLI DUM!O!!ı 

1101 USULUALI 

y 1il"11 111 

KUllUTUWll 

l L l il 1 il 

".t.KlTL.t~lıı 

HiSARLAR o ATUZU 

· Fakat MITF AKTA . ) 
.iNHiSAR 

TUZUNDAN 

$MAVINIZ ' • 

.... :::: .... 
:::: .... .... 
H .. .. 
:::: .... . .. . . .. . 

23 MAYIS - 1937 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 
1 

Emlak ·Alıcılarına 8 T aksittte Satış 
SEMT 1 

Üsküdarda Solaksinan mahallesinde 
Selamialiefendi sokak eski 224 yeni 
197 numaralı. 

C 1NS1 Muhammen 
kıymeti 

İki katlı iki odalı kargir 
bahçeli bir ev 350 

Üsküdarda Tabaklar mahallesinde 
Toptaşı caddesinde eski 336, 336 Mü. 
yeni 336, 372, 364. 1 

Fatihte K irmasti mahallesinde Emir • 
lerhanı sokağında eski 19, 19 Mü. 21, 
17, 19, 21 yeni ıs, 17, 21 No . 
Kartalda Harmancık mahallesinde 
Osmancık sokağında eski 848 yeni 53, 

53 - 1 No. lı. 
Kuzguncukta İcadiye caddesinde eski 
16, 18, 20 yeni 12, 14, 16. 
Bakrrköyünde Cevizlik mahallesinde 
Banyolar sokak eski 28 yeni 39 No. lı .. 

Merdivenköyünde Tekke sokağında 

eski 5, 6 yeni 8 (kapı :.izerinde 15 No.) 
Kadirgada Şehsuvar mahallesinde Ka
dirga Limanı sokağında eski 85 - 8 7, 
yeni 49 - 51 No. 1ı (üzerinde 64 - 66) 

Dükkanı olan hamam ve 
hamamın muayyen ha 
tab ve bahçe mahalli 
Kargir iki dükkan 

Bir buçuk katlı ve dört 
odalı ah~ap bahçeli bir ev 

Bir fmn ve bir dükkan 

İki buçuk katlı ve yedi o
dalı hamam, elektrik ve 
kuyuyu havi (deniz ke
narında rıhtımlı) ahşap 

bahçeli bir ev 
Bir buçuk katlı ve üç oda

lı ahfab bir ev 
Üç katlt biri yedi diğeri 
sekiz odalı kargir iki ev 

1900 

500 

250 

450 

2000 

120 

2500 

1 - Arttırma 2 haziran 937 tarihine düşen Çar§amba günü saat 13 ten 15 e 
kadar Emniyet Sandığın:da yapılacak ve gayrimenkuller muhammen kıymetlerini 
bulursa en çok bedeli verenin üzerinde kalacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin >•:izde onu nisbetinde pey 
akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - B edelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz sene<le, sekiz müsavi taksitte 
ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. menkul Sandığa birinci derecede ipo~ekli 

4 - Taksitl::r ödeninciye kadar gayri kalır. 

o i BA ESi' o 
g BugUn açıhyor g 
o Her akşam şarkılı ve mükemmel müzik O 
O En nefis ve en mükemmel nadide yemek ve mezeler. O 
O O O O O O O O Bira büyük kadeh 20 kuruştur. O O O O O O O 

Karaağaç müessesatı için bastınla C"ak matbu evrak açık eksiltmeye konul
muşlardır. Bunların hepsine 391 lira be del tahmin olunmuştur· Nümunelerile .. 
şartnamesi levazım mudürlüğünde görü le bilir. istekliler 2490 No. lı kanunda ya· 
zılı vesika ve 29 lira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektub:le beraber 
24-5-937 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar {2579) 

Beyoğlu ve Be§iktaş mıntakalanna ait çöplerin bir se:ıe müddetle denize 
dökülmesi i§i kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Bu işe 25000 lira bedel tah
min edilmiştir. Ek iltme 25-5-937 ı;alı günü saat 15 de Daimi Encümende ya· 
pılacaktır. İstiyenler §artnameyi parasız olarak levazım müdürlüğünden alabilir· 
ler. Eksiltmeye girecekler 2490 No .it kanunlda yazılı vesika ve 1875 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile bera her teklif mektuplarını havi kapalı zarf
larını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

(B.) {2582) 

Bina ve arazi §Ubeleri için lüzumu olan 179 tane muhtelif boyda istor laci· 
vert perde açık eksiltmeye konulmuştur. Bu perdelerin hepsine 743 lira 42 
kuruş fiyat tahmin olunmu,tur· Nümune ve §artnamesi levazım müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 2490 No, lı kanunda yazılı vesika ve SS lira 76 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24-5-937 pazartesi günü saat 14 
d~ Daimi Encümende bııhınm:ıl••hrlar. <B.) (2552) 

Unkapanır.da E:vannde mahallesinde Hoca Yakub so!mğmcla :24 
N. h evin yarım hiEı~esi 
Eminöniln•Je Şe11m2t Gey!ani mahallesinde Balık,!l3zarı sok:nğu.da 
96/142 N. lı dükkan. 
Mercanda Yava§ç~ahin mahallesi Uzurıç:ar§ı sokağında 4 214 
No. h iki katlı ıtükkan. 
Mercanda Yava.~ça~ahin mahallesi Uzunçarşı so~ağmdn 6 218 N. 
lükkan Ciki katlı). 
Mercanda. Yava5ça~1hin mahallesi uzun~arşı sokıığında :?59/ 168 
N. ıı dükkan 
Mercanda Yavaş~aşahin mahallesi uzunç;ar§ı sokağında 242 No. lı 
dükkfm 
Mercanda Yavatjra-;ahin mahallesi uzunçarşı sokağında 2/ 210 No. 
lı dlikkan iki katlı 
Mercanda Yavaşçaşahin mahallesi uzunçarşı üstünde bil· odalı 8 224 
No. lı dükkan 
Fatihte Manisalı Mehmet Paşa mahallesinde gemiciler sokağında 
12/26 No. 1ı dükkan 
Burgazda piyasa caddesinrleki gazino 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçükayazma sokağında 
13/19 N. lı ev 

Senelik 
muhammen 

kirası 

144 10,80 

:r;o 18,75 

72 5,40 

72 5,40 

'i2 5,40 

66 4,95 

72 5,40 

72 5,40 

48 3,60 
60 4,50 

96 7,20 
Yukarda Remti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan 

mahalle: teslim tarihinden itibari!n 938, 939, 910 yılı mayısı sonuna kadar ki· 
raya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Je. 
vazını müdürlüğünrle görülebilir. tstekliler hizal::.rında gösterilen ilk teminat 
makbuz vtya mektubile beraber 24-5·937 pazartesi günü saa.t 14 de Daimi En • 
rümende bulunmalıdırlar. (i) (2!'1271 

MuhamnıP.n bedeli İlk teminatı 
Floryada yeni yap1lan soyunma gar-
droplarınm önüne kum ferşi 1965,60 147,42 

Yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedeli yazılı olan kum işi pazarhğs 
konulmuştur. Şartnamesi Encümen kaleminde ;öıUlcbil'r. fstekliJer 2490 nu• 
maralı kauunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat makbuz veY3 

n1eklubile beraber 24.5-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bU· 
lunmalıdtrlar. {B) (2922). 


