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Bitler silah 
yarışını bırakıyor 

Rusya Almanyanın ve Almanya 
Rusyanın imdadına koşacakmış! 

"Rusyada bir damla kanın \Hatay ana yasası 
cezasını, göller dolusu kan Yarın 
ödeyecek,, (Yazısı6ı~etda) görüşülecek 

Müşterek menfaatlerin dost yapacağı söylenen iki devlet rejsi 
B itler Stalin 

Kedi ticaretinden 
anlayan ehli vukuf 

1azelenen "üç renkli kedi davası,, m~nasebe
tile 7 icaret odası tarafından 

teşkil edilecek 

ikinci Ticaret Mahkemesi 
buna karar verdi 

lkinci ticaret mahkemesi meşhur 
\iç renkli kedi davasına baktı. Da
vacı mevkiinde Sirkeci Ahmetlc 
avukatı bulunu~ordu. Dava edilen 
Macar lokantacı ise mahkemeye 
gelmemişti. 

Davayı hatırlıyamadmız mı? 
Şöyle zihninizi bir yoklayın! Üç 
renkli kedi, sirkeci Ahmet, Macar 
lokantacı Çiki.. Ahmedin kediye 
yükletilen sermayesi ... 

• • • 
Dün sabah matbaaya geliyor· 

Clum, kırmızı yüzlü, rengini kaybet
miş gümüşi renkli elbiseli, ayakla: 
nnda lastik bulunan birisi önümü 
kesti: 

- Merhaba efendim ... 
Kasketi sol elindeydi. Sağ elini 

kaşının üstüne kadar kaldırmıştı. 
Elini indirince siyah ve keskin bakış
lı gözleri bana yabancı gelmedi ; fa-
kat kimdi? (Dctıamı 11 incide) . Sirkeci Alı med 

ismet Inönü 
Yarın öğleye doğru şehrimize 

gelmiş bulunacaktır 

Resmi dilin TUrk dili 
olması için 

Tevfik Rüştii Aras, Fransız 
Hariciye Nazırile konuşmalara 

devam ediyor 
Dava, arzumuza göre 

neticelenmiş 
bulunacaktır 

;Mlletler Cemiyetinde, Hatay Anaya
sası, statUsiın:in mlizakerelcri, ağlebi 
ihtimal yann, olm dı~ı takdirde cuma 
gun oailıyacaktır. 

HenUz muallakta kalan resmi lisan 
meselesinin halli için Hariciye Vekili • 
mizle Fransız Hariciye Nazın Delbos 
arasında mUzakerelere devam c<lilmek
tedir. 

Esasen bu mesele konsey tarafından 
halledileceğinden, iki Hariciye Nazırı 
daha evvel aralarında anlaşmak için her 
gUn temaslarda bulunmaktadırlar. 

Milletler Cemiyeti mehafiliru:le, mü • 
tehassıslar komisyonu tarafından ha • 
zırlanan raporun konsey tarafından ka
bul edileceğine muhakkak nazarla ba. 
kılmaktadır. 

Esasen konsey, meselenin esasını da. 
ha evvelden kabul ettiğinden Hatayın 
dahili idaresine ait teferruatı tesbit e • 
den rn:itehassıslar raporunu da tabiatile 
aynen kabul ve tasvip edecektir. Bilhas. 

(Devamı 6 ınetda) 
~~~~~-~,___.~------

Emn iye dirtektörii -

Salih Kılıç 
Bu sabah geldi 

Bir aydanbcri Avrupada tetkik seya
hati yapmakta olan İstanbul Emniyet 
Direktörü Salih Kılıç bu sabah deniz 
yoliyle Atinadan §Chrimize dönmüştiir. 

Salih Kılıç, zabıta amirleri ve dostları 
tarafından rıhtımda karşılanmıştır. 

Spor 
üniversitesi 
Hurma'k istiyen 
bir Anıerihalt 

Cim Bleyk Jsrnlndc Amerikalı bir mllyoner 
bir spor üniversitesi kurmak, halkın serbest 
çe gircblleceği sahalar yapmak için teşet. 

bUslere geçmlgtır. Fakat harla bir karıya sa• 
hlp olan milyoner, buna muvaffak olmak için 
muhakkak surette muhit, hattA şahsiyet dt'· 
ğlştlrmck mecburiyetini hissetmiştir Yalnız 
milyoner bu 1§1 becermek p<>k mlişkUİ bir §ey 
olduğunu görmUş, ne yapacağını gaşırmı§ bir 
vazlyette dU§Unmeğe bqlamıştır Nihayet 
Cim Bleyk, şayanı dikkat zckAsl • sayesinde 
bu mUtıkUIU de yenmiştir 
Nasıl? • 
Bunu dUn başladığımız ve Ameri-

ka cumhurrclsl Ruz\·eıt tarafından tasa\·vur 
cdllml§ olan "Bir başka adam,, isimli tefrika 
mızda göreceksiniz. Bu romanı muhakkak c-

(Sağdo) 'ktz14r rıra8tn<iıı ikinci geüm aoJ..:tor Hcımai Baktı kızı Vcl ~ 
Ayla Ba'lro (Solda) erkekler arasında üçilncıı gelen Be~kta§ta Zeki TitiUJğZU 

• 3 y~otı1u'la Fikret 

Tramvay Şirketi 
iade edeceği parayı 

Yollara ve Tramvaylara harciyacağı 
paralardan mı çıkaracaktı ? 

Şirket müdürü Ankaraya gitti 
Belediye yolların asfaltlaştırılmasını istiyor 

Tramvay Şirketi Mıadürii Gindorf ya. 
nında hukuk müşaviri Osman olduğu 
halde Ankaraya gitmiştir. 

Mudurun bu seyahatı11e sebep son 
zamanlarda gerek Belediye, gerekse 
Nafıa Vekaleti ile şirket arasında çıkan 
yeni ihtilaflardır. 

MalUm olduğu Uzere şirket elindeki 
mukaveleye nazaran, büyük bir 'ltanel 
binası, ve birde şirketler komiserliği da-

iresi yaptırmak mecburiyetinde idi. 
Halbuki bu iş sehclerdenberi sürünce .. 
mede kalım~ ve yapılamamıştır. 1 

Digcr taraftan yirketin tramvay ge • 
çen bütün yolları tamir ve hüsnil mu • 
haf aza etmesi de lazım olduğu halde 
son zamanlarda buna riayet edilmediği 
görülmüş, Belediye ve Nafia Vekate
ti Şirketi sıkıştırmağa başlamıştır. 

(Devamı 6 tncıda) 

Amerikan boğası 
meydan okuyor 

"Dinarhnın sırtını beş dakikada 
yere getiremezsem 500 

lira veririm,, diyor 
A merlkan boğası isterlerse boğa 

güreşi de yapabilecek 
Cumartesi ali-

şamı Taksim Sta• 
dında güreşçileri-

' mizle karşılaşa • 
cak olan eski dün• 
ya şampiyonların

dan Zibisko ile A
merikan ·boğası 

1 lakabile anılan P.ul 
kumar bu sabah 
matbaamıza geldi
ler. Amerikan bo
ğası bize şunlan 

söyledi: 

Baş\"'ekilimlzin Atinada yaptığı temaslar 
iki devlet dostluğunun bir defa daha 

tebariizüne sebep oldu . (l'JMJSı ~ ıncı<W2 

kumahsınız. 8 inci sayfamızda.dır. DUnkU, •.~-_,..,.......,:..ı:.......=-
kısmın hUllsaı11 da mevcut olduğu için gazc \ .. .. 

"- Türkiyeyc ilk 
defa geliyorum. 
Çok güzel bir yer. 
Ümit eniğime go· 
re buradaki yapa
cagımız güreşler

de güzel ve entere
san olacaktır. A
merikada Türk 
p e h 1 i v a n 1 a
rından Yusuf HU
scyin ile güreşmiş 

tim. Onun ıçın 

Türk pehlivanlan 
hakkında fikrim 
Tar. Türklerin çok 
kuvvetli ve iyi gü 

··~'"""-'"'"'' 
- ..+'-"o ...... reşçi olduklarını bi 

temizi dUn görmemiş bulunanlar da okuyabi Bıdwı 
lirler, 

pehlivanlara meydan okııyan AmC?'ilcan boyası liyorum. 

Pulkumar ( DotıatM J. incide). . 
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1Jış 1.ditiAa 
Sovyetler birliği 

Fransa ittifakı 
ve lngiltere ... 

Va~aırn : :,ekip Gündüz 
S OVYETLER Birliği, Dış lş!eri Komiseri Litvinofun Londra· ve Paris 

seyahatlerinden kendi siyasasına uygun neticeler elde etmişe benz:~or. 
ı,itvinofun Londradan dönüşte, Ps.nste Cumhuneisi Löbrön Başvekil Leon 
lJlum ve Hariciye Nazrrı Delbosla Japtığı temaslar Moskova ve Lcnlngrad 

zetclcrinde gizlenmiyen bir sevınçle karşılanmaktadır. 

Radyolar Fransa ile Sovyetler ıırasında mevcut rnUnasebctlerin sru:rhni 
inkişafından bahsetmekte ve Sovyetlcr Birliğinin her tarafında Fransa ıle 
Sovyetler Birliği arasındaki ittifakın günden güne kuvvetlenmekte buhmırıa
sı hususi bir itina ile tesid edHmektc:.ir. Yapılan neşriyata bakılırsa Litvuıo. 
fun Paris konll§malarr Fransa ile Sovyetıerin "Dünya hadiselerinı aynı ?..ıvL 
yeden gördilklerini ve dünya sulhunun sarsıntısız bir surette devamı için aynı 
çareleri teşhis etmekte bulunduklarmı,, göstermiştir. Rivayet ediliyor ki Ut .. 

vinofun Londrada İngiliz siyasaı:ıının yüksek ve hakim simaları ile olan te. 
maslan da aynı neticeyi ve'CTili§ bulunmaktadır. Moskovanın fikirlerini sala. 
hiyetle nc~ereden gazetelerden İzvcstlya diyor ki: 

''Paristeki konu§malara takaddüm eden Londra mUzakcreleri esnasında, 
Litvinof, İngiltere devlet adamlarının noktai nazarlarında Parfsle Moskova 
arasındaki göri.işe uygun bir hal .bulmu5sa bu Parisle Moskova arasındaki teza
nildü son derece yüksek bir kıymete ula§tılar. Bu takdirde ••muşterek emni. 
yet Ye tam sulh,, 5iarları, bir İngiltere· Fransa ~ Sovyetler itilftfına zemin ola. 
blJlr.,, 

lzvestiya bundan sonra şu Uç devlet ar~ında yapılacak bir anlaşmanın 
A\Tupa sulhu için ne mühim bir amil olabileceğini izaha çalışıyor. Bizce buna 
lüzum yoktur. Zira Sovyetlcrle Fransa. arasındaki ittifaka "imzalı bir İngiliz 
müzahereti,, muha.yyerülukul bir kudret bah§eder. Umumi Harpten evvel 

gizli konuşmaların doğurduğu neticeyi 24 yıl sonraki 0konuşma,, !ardan niçin 
beklemiyelim? Umumi Harbın itilaf müsellesi dönUp dolaşıp pekala kuru. 
labilir. Ortada ufacık bir eksiklik vardır. 

Çarlık ta.er. 
Yoksa. dünya yine eski dünya, devran yine eski devran ve alem yine ol 

filemdir. ''ltalyn. He Almanyanın orta Avrupa tirerinde yapacakları her hangi 
bir anla.5ma, İngiltereyi mutlaka Almanyayı şarkatn tehdit edecek bir kuv. 
vetin (Sovyetlerin) kucağına atar,, diyenler düşüncelerinde niçin hata etmiş ol
sunlar? 

Bugün, Sovyetlerln oaşında buluna.nlarr "Yeğeninin katili., addeden Bri 
tanya imparatoru beşinci Jorj bir tabut 1çinde çilrUmUş bulunuyor. Diin, lngil. 
tereyi insanlığın en büyUk düşmanı ve emperyalizmin en büyük sembolü ola. 
rak gösteren ihtilfi.lci Rusyarun en güzel harp gemilerinden birile, yani Ma
rat'nm f;l'andi direğindeki kızıl orak çe kiçU beyaz.ma.vl harp 'bandıra.sile İngiliz 
kralı :nltıncı Jorja gösterdiği saygıyı bu anda, tarih l<aydetmi§ değil midir? 
Geride ne kruıyor? Hiç .• Eğer kudretli kara devleti Rusyanm başında bir taçlr 

hakim olmaması ise bunun ehemmiyeti yoktur. Zira 1913 de de taçlı hakimler 
tarnfındnn idare edilen Rusya ile İngilterenin demokrat bir CumhuITei.si olaıı 
b::ıb::ıhk Falyerle anlaşamayacakları iddia edilmişti. Halbuki ne olduğunu he. 
pimiz bjJlyoruz. Öyle bir anlaştılar ki yeryerinden, dünya mihverinden oynadı. 

Şakayı bir tarafa bırakalım: 

Eğer lngilterc Sovyetler • Fransa ittifakına müzaheret ederse Almıınyada 
hoşafm yağı kesilir, ne Orta Avrupa meselesi kalır, ne de İtalyanın Akdeniz 
aeki mevhum: rekabeti. 

Şekip GONDOZ 

Projektör başında 
donan adam! 

36 yıllık bir emektara Akay idaresinde nasıl 

muamele edildiğini, bir feci macerayı Ekonomi 

Bakanı Sayın Celal bayara okutmak istiyoruz. 

Va~aıını : Nizamettin Nazif 
DUn bir vatandaş beni ziyarete geı

m. İnanınız ki o canlanmış bir sefalet 
halindeydi. Cemiyete en düşmen sanat 
adamlarının k~n, hırs ve gayzile 

yuğurulmuş olan muhayyileleri dahi 
ne sahne ürerinde, ne taşta, ne kitap 
sayfasında ne de tuval üstünde, ''yok: 
sulluk ve bakımsızlık tarafından bu 
derece tahrip edilmiş bir tip,, yarata. 
maz. 

Hazreti Ömerin hırkası haltetmiş! 
Kırk yama mı varmıı: onunkisinde? 
Bunun ynlnız pantnlonunda yüz yama 

var. Biri mecalsiz, biri kötürüm iki 
sıska bacağı örtmek için son tabanı· 
milllerini sarfeden bu pantalondan 
ba.5ka, o, sırtında bir de muşam. 

ma ( ! ?) t:ışıyordu. YüzU kabartma 
hartaya dönmüştü. Sert derili, kansız 
yanaklarında sapan sürülmüş gibi de. 
rın cizciler vardı. Titriycn ellerini göğ 

:.ı o 
süne yaslayarak ve göz yaşı dökeme. 
den ağlayarak dedi ki: 

- Otuz altı yıl çalışan bir adam eli 
tutmaz, bir gözü görmez ve bir bacağı 

Pro•cktör<:ü Ali Halil (Parmak~r::) 

kötUrüm olduğu gün sokağa fırlatılıp 
atılır mı? 

- Cevap mı istiyorsun? • dedim. 
- Evet.. • dedi. 

(Devamı 7 incide} 

Deniz Silahlanması 
... ! ................................ . 

lngi liz donannıasının 
yarı·nki dehhaş 
nıanzarası ... 

-3-
Yine geçen yıl esnasında İngiliz do. 

nanması torpido muhribi bakımından 
olan noksanlarını da tamamlamıya ça
lıştı. 

Hardy ve H. tipinde sekiz torpido 
1937 kfinunusanisi sonunda amirallrk 
emrine girmiş bulundular. Bu büyük 
torpidolar Akdeniz donanması ikin
ci filotillasına ilave edildiler. İng • 
lefield ile {İ) tipindeki sekiz diğer 
muhrip ise çoktan denize indiril -
mişti. ve 1936 kanunuevvelinde bun • 
ların inşaatı epey ilerlemiş bulunu -
yordu. Jervis ile (J) tipinde daha se- . 

kiz muhribin 1936 programı mu -
cibince sipari§ edilmesi lazım geliyor -
du. Lakin bunların 193 7 başlangıcında 
henüz pazarlığı kesilmemişti. 

1935 programına dahil olan Tribal 
tipinde yedi muhrip, l 936 Haziranı ile 
EyIUlü arasında tezgaha konulmu§tur. 
Bunlar 1850 tonluk gemilerdir 

·ı· l'k ,,.,,,, ve 115 mı ımetre ı sekizer topla m:.i - ~ 
sellahtırlar ki Fransızlar bu gemileri flllll(!! 
kendi muhriplerine nazaran kuvvetsiz 
bulmaktadırlar . 

l(ı~' Jorj, kraliçe Elioobet ve 1clialıı 
prcıı:;ls krallık yatı (Vildorya aııd Al. 

bert) de merasim csnasıııdl' 

İngilizler, Fransızların ve İtalyan 
ların denizaltı gemisi bakımından ken _ 
dilerinden üstün bulunmalarına da ta _ 
hammül edememişlerdir. 1936 da bir/ 
çok denizaltı gemisi inşa edilmiş ve yakın hacimlerdeki de~iz~l~ı gemilerin
yine bir çokları da tezgaha konmuştur. de !araz~ .<Ago~ta,. Bev~zı~r: Kazab -
Yine geçen yıl içinde iki denizaltı ma _ lanka) gıbı gemılerındekı sılahlar şun
yin gemisinin denize indirildiğini bili • lardır: 
yoruz: 

1 - 1933 programına 
(Porpoise), 

10 santimetrelik bir top, 37 milimet -
relik bir tayyareye karşı müdafaa to -

dahil olan 
pu, bir makineli tüfek, (bu gemiler 11 

2- (Grampuı). 

Ayni tipte diğer iki denizaltı mayin ge -
misi de şu anda denize indirilmiş bulun. 

maktadır. 1936 programına konulan 
Seal~ gemisi, Çatam tezgahlarına veril -
miştir. 

1933 programr mucibince tezgaha 
konulmuı olan 670 tonluk Seawolf de. 
nizaltı gemisi 1934 de ve ayni tipten 
diğer dört gemi 1935 de ikmal edilmiş -
tir. Bu mayin gemileri küçük olmakla. 
beraber sür'atleri ve ~ok kullanıılı ol • 
malan bakımından değerli yapılardır. 

Bunların 7,6 Irk birer tayyareye karşı 
müdafaa topu ve birer makineli tü -
fekleri vardır. Deniz üstünde 13,7 mil 
ve deniz altında on rnil yapabilirler. 

Bunlardan ba!fka 1936 da sekiz deniz 
altı gemisi daha sipari!f edilmiştir. Bun 
lardan beşi yani (Tribune, Triton, 

Thetis, Triumph, Tri<lent} adlarını ta -
§ıyacak olanlar deniz Üs1':.inde 1050 ton 
hacminde olacaklardır. Okyanoslarda 

dolaşabilecek kuvvette olan bu gemi • 
lerin evsafı ve taşıyacakları silahlar 
malUm değildir. Fransızların bunlara 

Bir taksim 
MATBAADA bir hesap kitabı tanzim edl 

llyordu Yazıları tertip eden mürettip 
yazı kasası başına geldiği zaman tertip ede
ceği bir taksim amellyeslnde kullanılacak 
rakamlardan hiç birinin mevcut olmadığını 
gördU. Yalnız sıfır yerine O ve bir yerine 
de mevcut l harflerini, mevcut olmayan ra. 
kamlar yerine de x l.§raetinl kullanarak tak 
sim ameliyesini şöylece tertip etmiş oldu 

lolololol 1 xxı 
xıx 

ı x x 1 
J x x x 

XXo 
xxx 

ıxxı 

l xxx 

XXo 

' x 1 x 

X Xl 
xxı 

xxxxxı 

o • 
Acaba X lpretu rakamlar nelerdi ? Bu me 

tane de torpil taşırlar. 
Bu cins Fransız gemileri deniz üstün. 

den 20 mil ve deniz altında 10 mil yap
maktadır. 

İtalyanların ayni hacimde yaptırmak 
ta oldukları Foca ve Zoea denizaltı 
gemileri ise bir on santimetrelik top ,,. 

2 makineli tüfekle müsellahtır. 
Bahsettiğimiz İngiliz gemilerinin bu 

evsaftan daha üstün vasıfları haiz ola -
cakları tahmin edilmektedir • 

İngiliz amiralhğımn elindeki büt?:.in 
eski vasıtaları yenileştirmeğe azmetti • 
ği de meydandadır. Son yıl içinde mayin 
tarayıcı 15 yeni gemi Mal tadaki üsse 

gönderilmiştir. Torpil atan küçük hü
cumbotların da sayısı artmaktadır. Ge
çen yıl ve bu yıl bunlardan 18 tane yap. 

tırdmıştır. 40 ar mil sür'atinde olan bu 
motörler ikişer torpil ve dört küçük top 

la müsallilıtrrlar. "Vayit - Vight (x),. 
adası açıklarında yapılan tecrübelerde 
bu motörlerin en dalgalı havalarda yine 
30 ar mil yapabilmişlerdir. 

Bu yıl b:.itçeye konulan büyük tah -
(Devamı 7 incide) , _____ _ 

(ır) Britanya ada11nm cenubunda. 

sele mUkAfatlıdır. Doğru bulanlardan 4 kl§I 
ye muhtelif hediyeler verilecektir. Cevapla 

r11 (Arap ıaçı) kaydlle 1 haziran tarihine 

kadar gönder11ml§ olması Ilzımdır. Hal ıek 
llnl gene o tarihli gazetemizde bulacaksınız. 

iki mUdUr 
llk nazarda birinci mUdUrUn daha fazla 

kazandığı •anılır ama, bu doğru değildir. 

BJrincl ene içinde, ilk mUdl.lrUn eline yal

nız 10. 000 lira lkfncinln lıe 10.000 +15<>=10.0150 

lira geçecektir . 

İkinci senenin nihayetinde iıe, birinci mU

dUr zammııe beraber 10 200 lira, ikinci tıe 
10.2.'50 lira kazanmıı:ı olur. 

ÜçUncU sene bu iki mUdUrden blrinclslnln 
eline 10.400; ikincisinin ise 10.450 lira gcr
mlı:ı olııcakt ır. 

Ve vaziyet bu §ekllde devam edip gidecek 
Ur 

100 rakamı 
100 rakamını beş tane beş, beş tane Uç ve 

beş tane birle şöyle yazmak kabildir. 

3! 3+33X3 = 100 11-111=1000 

(5Xl5l - .5X15X15= 100 

Bu me.seleyl hl\lledenlerden Haydarpaşa 

lisesi 3/3 den Ethem Erdi! mUkA.tat kazan 

mr~tır. Matbaamıza gelip hediyesini alablllr. 

26 M.A YIS - 1937 

:JlaflDJ,a daic 
............ ..ıı ......... 

Bir gence 
mektub 

Karılerimin birinden şöyle bir meW 
tub aldım (bazı cümlelerini aynen yaz• 
yorum): 

••tdeal okuycuyum: okumak, okud 
ğumu anlamak, düşünmek, yatamık v 
yaşatmak istiyorum· Bir büyük roma 
cı ve yine bir büyük küçük hikayec 
olmak için nasıl ve .ne şekılde ve hang 
eserleri okuyayım? Bizim tere ilme ed 
biyatımızda, cihan edebiyat tarihind 
yer almış ne gibi şaheserler vardırl 
Bunlann b:tna bir listesini lütfetme 
tenezzülünde bulunmaz mısrnız? Sonr 
sizce kıymetleri tahakkuk etmiş milli e• 
serlerimizdcn hangilerini tavsiye eder 
siniz?,. 

Belli ki çok genç. belki de henüz co~ 
cuk denecek }'aşta. Büyük romancı, büı 
yük hikayeci olmak istiyor, bunun ic;i 
de birçok kitapları okumağa hazır. O 
lardan sanatin sırlarını öğrenecek. Hele 
iyi romanın, iyi hikayenin nasıl yaaıldı 
ğını öğreten bir kltab olu! Mesel& ye
mek kitabları gibi ... 

Bana, gerek mektubla, gerek biua , 
gelip böyle sualler soran gençlerin kar
şısında şaşırırım, verilecek hiçbir ceva
bım yoktur. Romancılığın, hiklyeeili
ğin, hasılı herhangi bir 'ubede sanat
karlığın kitabla, dersle öğrenilebileceği
ne inanmak için çok şeyler feda etmeğe 
razıyım. İnanabilmek .. : İnanmak insa
nın içini rahat ettirir· Fakat ne yapa
yım ki elimden gelmiyor ve bana öyle 
bir müracaatte bulunan ıençlere: .. Bil
mem ki! .... Bilmem ki!...... demekten 
başka bir cevab bulamıyorum. O mek
tubu gönderen gence de batkı bir teY 
söyliyemiyeceğim. Daha doinıau iste
diğinden başka şeyler .ayliyecejim. 
Diyeceğim ki: 

''Nasihatlere, kitablara, Uatatlara i
nanmayın· Gerçi hepimiıl ldtablan iyi 
ve kötü diye iki sınıfa ayınruı fakat 
bunlar sade şahsımızı alikaclar edtn 11'1-
kümlerdir. Siz de kendinize &lire bil· 
kümler vermeğe alışın. Elinize ıec;en 
kitabları okuyun, bulursanız oııları dıir 
yazılmıı tenkıtlcre ac oas- K9.!ll ~~,...aa.a ... 
Fakat onların sizce kıymeti ne oldatwa 
kendiniz tayin edin. Yarın okuyacağı· 

nız kitab, bugün okuduğunuz hakkında
ki fikrinizin değişmesine sebeb olursa 
zarar yok ... 

"Karanlıklarda sendelemek gerçi 
zevkli bir şey değildir: ıtıiı ıörUp de 
ona doğru gitmek, aydınlık yolda iler
lemek daha tatlıdır. Fakat ııı&ı baıka
sından istemeyin, yolunmu kendi ıtıi•
nızla aydınlatın. Okuyun, bütün kitab
lan okumak azmile okumağa batlayın; 
hepsini okumazsınız, hangilerinden isti
fade edebileceğinizi kendiliğinizden 

sezmeğe başlarsınız. Ben size ıunlar i
yidir, bunlar fenadır diyebilirim; hem 
de bunu samimiyetle, bir nevi imanla 
söylerim Fakat siz buna neden inana
caksınız? Herkesin doğru söylediğine 

ve herkesin yanılabileceğine inanın ve 
ısanatte her hükmü bizzat tahkik edin. 
Varacağınız hakikatin de bir ba'klaı 
için, yanlışın ta kendisi olmaaına p,ma
yın. 

"Hem size bir şey söyleyeyim: BU
yük romancı, büyük hikayeci olacaiım 
diye yazmayın. Siz hüsnüniyetle, eliniz
den geleni yapın. Büyük olmak için de
ğil, samimi olmak için çalııın. BUyUk
lük arzusu insanı asıl yolundan fltır

tıp kendi mizacına hiç de elverifli olll)l
yan yollara sürükliyebilir . ., 

Nurullah ATAÇ 

C. H. P. 
K amutay grupunda 
Hariciye Vekil vekili izahat 

verdi 
Ankara, 2; (A.A.) -C. H. P. 

Kamutay grupu bugün 25-5-937 
öğleden evvel Antalya saylavı Dr. 
T uncanm başkanlığında toplandı. 

Söz alarak kürsüye gelen harici· 
ye vekil vekıli Saraçoğlu, Hatay me
selesinin son durumu ve Bqbakan 
ismet lnönünün seyahati ve siyasi 
temasları hakkında izahat verdi. 

Bundan sonra Saraçojlunun 
Başbakanımızın Yunani9tan ziyare· 
tinde Yunan milleti ve hükumeti ta· 
rafından Türkiyeye ve Türkiye Bat
vekilinin şahsına karşı gösterilen ae· 
niş muhabbet ve coşkun dostluk te· 
zahüratı hakkındaki beyanab Parti 
grupunca alkışlarla karıılandı. 
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•ofOrler 
Oünyedebu. 

lunCluium müd • 
detçe Anadolu • 
DUD .,.elerini, 
yollarmı zemme· 
den bir sürü yazı. 
yı artarda 
eıralamqtnn. Bu 
zemmi bütün 
memlekete tef· 
mil ediyordum. . 
Zira eeki hatıra· JlarifetU i0/6"1er 
~ da bunun· dn NG3if Bılgen 
la birlettinnit . . 
tim. Yol hUIUlunda ~ ılk 
adımlan bile atmadık kanaatindey-

dim. 
Şimdi epeyce ıüren bu yeni ıe· 

yahatim~n eonra. anladım ki, me~ 
lekette cidden bir yol yapma faalı
yeti vardır. Bu faaliyet de epeyce 
ilerlemiftir. MeeelA, Samsundan sa· 
1-hleyin otomobile binerek ve iyice 
aürerek akpm üzeri Ankaraya var
mak kabildir. Keza, iyi bir otomo· 
1'il eizi bir pde Bunadan Ankara
ya g()türebllir. 

AnadolucWd peler hakkmda 
mükemmeldir denemez. Mükemme-
1iyet henüz pek uzak 1 Fakat yolla· 
rumz eon derece berbat olmaktan da 
pkmıflarchr. Köylünün '"Pafll yolu,. 
yani •• Ancalc devlet büyüklerinin 
müatema v.-ıar1a aeçebildikleri 
ve alellde · buanlarm geçemediği 
yol,, , pek nadir viJlyetleriınize mün 
ham kalnuttır. Onlann da yapıbna· 
m için nud faaliyete geçildiğini 
evvelki mektuplamnda anlabnlftnn. 

Evet. memleketi, battan bap o
tomobille katetmek mümkündür. 
Haritada pedir diye gösterilen yüz 
kilometre üzerinde eekaeninden 
rahat rahat Uerliyebilininiz. Geri ka
lan on dokuzunda dalgaya yakalan· 
Jnlf gı"bi eanılırmuz. Bir kilometreti 
iae büsbütün arızalıdır. Mesela köp· 

ıu~rad·~ iiQ~~C.!) -~ m unye n e t mm~. e 
de ıu - bir seferinde iyice ölçtüm 
- 6S eantimetredirl 

Fennen. 6S eantimetrelik genit 
hir dereden otomobilin geçmemesi, 
pçememeei l&zımdır, değil mi~ .. 
Türk toförleri bir mucize yapmqlar· 
dır. Otomobili bazan tank haline ge· 
tirdikleri t:,. hu.an ela torpito ya· 
PIP çıkm~rhr Ceçiyor •• F Bfll', fu. 
pr suWa ~ aeçi70r mapllah .• 

OtomoWlin mucWi bu iti göne: 
- Yalıul Bu uaba benim yap

tıism araba ite buradan geçemiye· 
cektit Ne din gayretidir bu ki seçi· 
:yari.. 1 diye parmaiı aizmda lcaJa. 
cakl 

Halbuki meeele itte burada .. (). 
tomobil, fabri~dan çıkan otomobil 
-.nmr. Bamb.P,, bir phaiyet. 
lmnhqlca bir iwelet kesbetmi§tir. 
BMmsz. 6S eantimetre yübekliiin
e .en alatlr bir dereden otomobil 
u.ı pçirilir: 

Evvel& toför, pantalonunu ÇI• 

lianr, paçalen 91Vaf, derenin içinde 
)'UrüyeNk batak olnu,an taraftan 
telbit eder. Sonra, kunılamr, giyinir, 
"8y sibi yerine geçer, oturur. 

Pardon, oturmadan evvel de ıu 
tertit.b abr: 

(0nye toförlerinden Bay Nazif 
Bilgen 'in tarifnamesic:lir). 

1 - Rac:IYatör çuvalla llllllacak r 
2-Kaıbüntör, ihtiyat olarak 

al'ahada tatman 'borularla yu· 
kan bldmlacak. Bu IUl'etle euJar 
lmGiiıatöre p.miyor. 

3 - Dietribitör listikle eanla· ı 
cak. 

4 - F.boe boruau, ilave boru· 
ıarı. yubn 9kanlacak. 

S - Vantilatör b)'lfl bujilere 
au geçirmemeli için çıbn1acak. 

• • • 
E .oyleyin aDah qkma ... Bu ka

dar tadilattan MJIU'B. otomobı1 hAIA 
mucidinin icat ettifi &..it bir oto
mobil mıdir?. Elbette dejl. .. 

B.ri Türk toförleri himmet ede
Nk iki d9 lrmat .,._aveıweler &. 
- 1-:.tta purrr •. o zamtlll 
n efe ı.c.t ~r~ 

. . 

KURUN' da: ao,. ..... 
kol•Jlefbrılmelı "''? 
Ropnma gilçlUIU evlenmeleti azaL 

tıyor mu! 
- Evlenmelerin adedini bilmiyo

rum. Fakat, zanediyorum ki gerek k&. 
zancm gtlçluttl, kerek aile hayatmdan 
beklenilen eaadetlıı elde edilememeal 
evlenmeleri mllhfm surette azaltmakta 
dır. Bnta-nmanm gtlçlUlil de muhak
kak IUl'ette evlenmelerin •nlmuma 
teıllr eder. 

- Beklr olduğunuza göre nlçm ev. 
lenmlyol'IJUDUZ? 

- Bu ıuale cevap vermeden evvel 
mlllade edin de diletlneyim. Çi.bıktl ce. 
vap vemıep huır c:letWm. P'akat m
alln1sl cevapeız bırakmak da latemem! 

HallMİftı !IS"° ~ anlatan Gedik J>Gft1 çarpı BBft(J/tndart bir Tmmt TIA BER objektifi karf131nda 

lstanbul konuşuyor I 
Evli defilim, çllnJdl, evvell, 1evdL. 

tim bir bdlnla evlenmek laterim. Çok 
ihtiyar oJmadılnndan evlenmep de 
aoeJ8 etmedim: Hatta bu ciheti df,e. 
blUrlm 1d pek .. dtlt\lndUm. Evlenml
>eeellm demiyorum. Namı ola gtbıOll 
bh'bade o köprilden ben de geçecelbia. 
tuan muhakkak kl, akeam yorsmı ... 
ım evine döndUfll vakit, 1rendl8bal 
bekllyen aamlmt bir arkadqa muht&C. 
tır. Ben bu arkaclqı aramıyoram. Te-
1adut onu bana takdim eteiıı lstlyo. 

Gedikpaşa çarşısı 
mahvolmağa. mahkôm ! 
Gedikpaşanın tertemiz çarşısı işsizlikten sinek 

aoltlrken, 50 metre ötedeki Beyazıt pazar 
gerinde kalabalı/dan geçecek ger yoktu 

Yazan : Habttrcl 
- Alo! Nereü oneı1 
- Haber psetelL 
- Bayım ıize bir ~ var bizim. 

!stanbulun hertanfmı dolqryor, htr
blln derdin jcHaJlyonunuz. Ne o

lur bir de bizim ıemte seliniz 1 
- Peki ama neresi ora11, kimıiniz 

ıiz? 

- GedJlt~~~ IWQl.N... 
t!Mbft ~ıw--·ıereceırnı-
zi IÖyleyin bla slat beklem. 

- öyleyae bu&Un öileden ıonra sa• 
at 14 ile ı 5 aram bekleyinis. 

Bu telefon mubavereainden iki Uç sa· . 
at ıeçmitti· Çarııbpıdan Gedikpap 
çarpsrnın bulundap caddeye upmq 
bulunuyordımı. 

BlrPÇ adall atar •tama lenit bir 
caddenin etrafma dlaUmlt tamamen te
miz ve itı'el dtlkklnlardail llilrekkep 
GedikpaP prpna &irdim-

BelW ıso-300 dtlkkam bulunan i>u 
çarp bOmbOI- Alıt •erit yapen tek bir 
dUkkb bilt ~r. Hayret ıpı
de l)erlemele befladım. Çarpma orta· 
1arma ıeJdillm saman. biri beyu 8a-
1UkH1 bir cllierl llyah siaıili c&nleiWD 
üzerine yetelı pflDlt iki At ,amma 
ıetdller. 

- S&li ~ .,. cWDer. 
- Peki aaJltdl hebkin· 
Bu .-d* pumdakl l1d ~e ıclWr 
d~ birkaç kiti daha Otlbak 
etmftd. flk .ısse bqJayan beyu &llAJI 
•• oıcıu. 

_ llebyolayoruz, dedi. 
~ ...... al&.,.... 1111 .a 

arpmda 1aayretıe yllıUftı ~ 
&lrilDCtt .aslfetl laah etmek iclP et· 
tiP.d aıaıamıı olacak ki. anlatıaaJa b.li-
ıaclr: _ tts senediı Allalun ..W s.c)d-
~ ..... Çaıpdll fthr,..... ?o-IO 
dOfdL itte~ ...... ,,.. 
.-1r1ı1Jautterivar.Blr.....-ı.
ta11baiı1A•ltlek Atıf yerJedatP Wli-

,_..-.;11"ü'eJ& Jdmeeler aıt-= -
~ .1Wn ...ı Htrlf f ' (! IJf 

lımıtredan bftlin diye bekliyoruz. Hep 
birden dlkklnlan kapıyacatız. 

- Peki ama bütün bunlara aebep ne1 
- Buradan 40·50 adım atede kurul-

111811M mo..ade edilen daimi ~ 
ri- Bötln aemtlen'- pual' naı- Ufta. 
da Wr sUn lnmdiıi: ..._. O)ılrbp~da 

Jd BeJuıt nahiyeli,....,. bqUn 

rom. 
(Bu~" lamaa Kemal BJMr. 

le f1111Ptlot1 bir at11ı:ettetl). 
CUMHURIYE'Me: 

Balkenldar 
Akdenlzdeld lılıll 

Biz S.lbnb•ar Aksi• r.ıms 
bir 197 laterls: EmniJetı Nud kl Bal
kan uıtanbnm teşekktUIWeld tek 
hikmet ve gaye de dilnyuml bu.._ 
mlyetll çevrelinde 8UDmJl ~ 
tan korunmumdan ~· a.a.n 
antantmm Balkanlar Q891'111Ddekl 
makudı bu olanca Balkanlan allk .. 
dar edecek diler meeelerde takip ede. 
oeii bqk& bir ılyalet olamu. Edm
le Akdenllde ~ YUl,.t, tllıl 
onc1an dolayı, aulhun muatalW' tekli 
olan emniyettir dlyorus. Bu mak-4' 
hizmet eden devletlerin ~ .cmJar 
bu maklada hizmet ettikleri ...,.. 
aft lfblrllll etmekten ula prl kal
maya Dlnyada hiçbir memJebt ü. 
..... emnlyetlne allka gnett-....-e 
bb BalbnJılar, hatta tek bqmıDB ol. 
1& da1rl, bu allkayı ,a.termet mecbu

dır. Bu puann ilmi 18zde Beyuıt na- ri,etlnde olduiumUZD ak}a1Dalaym. 
biyesi ~dır ama, celip t11m bizim Kaldı kl Akdenl&in eniniyetlle ,.ıms 
Oedikpqa sal'fllllll11 bumunu.a dibinde Balkanbltr detfl, manbkan blWlll cL 
kunlha'. ve bu da bu çarpnm aınmu de- ~ .met ve memleketler 4- .._ 
mektlr. Bu puar yeri Beyuıt nabl· rece, fakat umumell alt~ 
Jnlııfıı--. 1ılr""' -1 lılç Ba prtlar içlqılo ~ 
bir çaqı11 olmayan SllleJll'llll,eye nak h ve en hayati~ 
ledDmeı veyahut puar ~" 11- meeelml" ~ 
tanbulUn btltUn diler yer1ed cfW hafta •leler&ll. ~:ı.ı 
da bire lndirilmene. bizim çarp için dana ....,, • 
artık yapmak imklıu kalmamqtır. ..,.,....... ~ lldiadllil 

Beyaz ıömlekli adam burada .-U. 18'11~~!''.9 .~t t.Mlrltrlnin bL 
Sata IOla baktım. Bla Wa daldı~ ·~-.. -~ ..... oliJcabm 
lirada burada bakbf, .... -aw.a M ..,. ... ıdJlr edemH. Btn-
tekiid _,.1ıac1an m~ -}~ıl8"D bu vazly\!t MUVL 
lılr bir pıap ~:-~J~·.~ ~ ve her gUn daha 
~ ~~~l ~ bllm~ olduktan hakikat ille 
blh. ~ ~lı ~· 11111du ll:ıuettlr: Onlarm l1lTI arata. 

_ ., ._,.. ~ ... ~I ltUtak ve ittihadın uiluhl" 

tlttılPr ........ ~ ~· 81r jmclacbr, ve lele Atinada. Bafbakanı. 
mi~ ..... ~ •llJ.*'4•f~: 1l1IJ bmet lnöııUn8n Londra dönllU 

- .......-.... ~Jlep bu· komfu ve dost memleketi~ mL 
l'lfllll ~ e.-.ı .. ,.,_ felll' so. ICllt- nuebetlle dtlndenberi bu lttllak ve ttı
_...bu ....... çahflnmo Sautlm tene· tlbadmdrr ki tebraylnı ,.P Jıvor' 
~ Yani puaf ,erinin benim i· (Yau NafM) 
imle rekabeti me•ıuubaha olanlaf. ~ =::::;:;========== 

kat ne elenin evllt, puann .... bQe 
çok zarannı ı&rdilm ! Herkes acus mal 
alacabs diye, burnumusan dfbllMWııl 

pazara kofupor. HallE PQlr-.ı aldıp 
mallıraa nn~e d ...... iç de 
daha acm ıelni~llnl. dalma d&kkln
daklnden kit kat •- mal aldılw 
heupı.mtJor, pitlile temlzlip de al· 
dmt eımlyor ve~ yanından dahi 
ı~en dolnt ~ gidiyor Ne 
yapanın illlli çıkıQq bir ime puum.. 
Bu Ç&rJJY• utrayan olmayınca. tabii 
bldm dükklnı da &elen obmyor. 

thtıyar daha .CSy~ekti. Fakat ıenç 
hır çocuk 10zllnU kesti, bana: 

- Kuum bir de bu cualan yumu, 
dedı. Belediye bıze nefn aldırmadan ce 
za keaıyor. 

Tam burada .aae b$r bap "-NAL 

O da f3yle dert yaadı: 
- Çarpdald durpnluk yetmiyor

mq pbi, timdi bir de bapmııa kaçak 
et pktl. Trenler ucuzladıp ucuda,ab 
m•Deli Kumbpıdan atlıyor bu trene, 
dotru gidiyor Kalitarya köyüne •• 
25·10 kuruıtan et ılıp dönüyor. Bu.,.. 
ıiyet qrpunda da aabflarınm bllüll
tiln dtlttil· Bizim koyun bapna 365 1111· 
l'Uf relim verdikçe eti ucm utma.
ve bu rekabete dayanabilmemia tabii 
imklıımdır. Sonra bir derdimis dlM 
var. Buradan ana tlizm 1epnea. Bele
diye de çukur Uğun kuchrmala milla
ade etmiyor, halbuki lııaa düldrtnlar 
mutlak lifon buban4trmü mecbu
riyetindedirler. ua-. aifoo itle ~ 

llABE 
,~_ .. ,,. ...... ~ 



Yazan: Naciye izzet 
Her hakkı ablası Hadiyc'ye aJttlr. Kanııer kurbanı: 

-24-
Necla henüz kendine gelememiş 

ti. Çok yorgundu. Şiddetli bir asa· 
biyetin tazyiki altında iki üç gün ya· 
taktan çıkamadı. Sonra yavaş ya
vaş kalktı ... 

Kıymetli gül ağacı takımlariyle 
döşenmiş geniş odasının penceresin
deki bl!yaz dantel perdeler Trabzon
daki metruk sade, küçük odasiyle 
büyük bir tezat teşkil ediyordu. Fa
kat buna rağmen kendisini saran bu 
ihtişam ortasındaki havaya artık ol
dukça alışmış bulunuyordu. O za
ten Cemil beyin konağındaki ecdat
tan kalma bir antika kadar kıymetli 
eşyayı da sevmişti. 
Ormanlar ortasındaki çok sade, çok 
küçük kö§kü de süslemeğe uğraş· 
mıştı. 

Lem'i o gün büyük bir koltuğa 
rahatça yerle§mİş, kansını bekliyor
du. Sokağa çıkacaklardı. 

Genç adamın gözleri cigarasın
dan çıkan duman sütunlanna dal
mış düşünüyordu: 

Kansının matem müddeti artık 
bitmişti. Hastalığı da iyi olmuş gi
bi görünyordu. On dokuz ya§ın kud 
reti o kadar büyüktür ki en büyük 
sarsıntılara bile galebe eder. Necla 
şimdi ziyaretlerinde kendisine refa
kat edebilirdi. Onu samimi dostla
rına ve akrabalarına takdim etmek 
artık elzem hatta mecburi olmuştu. 
Aksi takdirde Lem'i ailesinin gara
betine hükmedilecekti. Ve genç a· 
damın yaşadığı kibar aleminde bir 
dedikodu mevzuu olacaktı. 

işte şimdi bir fırsat çılCmı§b .. 
Hem de onun kibar bir mecliste na
sıl bir tavır takınacağını ve ne gibi 
tesirler uyandıracağını anlamak 
mümkün olabilecekti. 

Zaten kendisinin evli olduğunu 
bilen kuzininin davetini kabul etme. 
mek çok çirkin kaçacaktı. Kuzini 
meşhur doktorlardan birisiydi. Bü
tün kibar alemiyle teması vardı. 
O gün izdivaçlarının senei devriyesi 
dolayısiyle Ayaspaşadaki apartman
larında bir süvare eğlencesi tertip et. 
mişlerdi. 

Lem'i birçok kimselerle o gün 
karşılaşmak için bu daveti büyük 
bir fırsat telakki etti. 

Neclanm niçin geç kaldığını Clü
§Ün ürken işittiği hafif bir ayak sesi 
üzerine başını çevirdi. 

Geniş merdivende genç karısı· 
nın gözüktüğünü görünce: yüzünü 
fena halde ekşiterek bir nida kupar
dı: 

- Bu net.. Niçin şu kostümü 
giydin? 

Necla geniş merdivenlerde ufa. 
erk bir kız gibi görünüyordu. Siyah 
ve çok sade bir kostüm giyinmişti. 
Her şeyi coraplarına vanncaya ka
dar siyahtı. 

Kocası ona yaklaştı istihza ile ka· 
rışık bir tebessümle süzdü: 

- Böyle maskara bir kostümü 
prova etmenin şimdi zamanı değil 
Necla... Ben de hazırlandığım san· 
mrştım. Geç kalıyoruz. 

Genç kadın biraz şaşalamış: 
- İste hazırım ya ... 
Koc~su dehşetle ona baktı: 
- Ne? .. Böyle mi çıkacaksın? 

Bu biçimsiz kostümle mi? 
- Başka hangi elbisemi giye· 

yim Lem'i? Koyu renk elbiselerimin 
hepsi böyle sade. Arık renkleri de 
giyemem. Babamın yeni öldiiğünü 
unutuyorsun. 

- Babanın öldüğünü mü? .. 
Heyhat! Hayır bunu unutmadım! 
Demek ki mcıtem tutmak istiyorsun. 
Fakat bunu göstermenin liizumu 
yok. Hatta: bizde matem tutmak a
deti olsa hile gene şu kara şeyleri 
giyemezsin ... Bu takdirde bir izahat 
vermek lazım gelecek. Birçok şeyler 
sorulacak .. ôien kimdir? Hangi ai· 
!edendir? Öy,e sorgular ki cevap 
vermek işime gelmez.. Anlıyor· 
musun Necla? 

Necla şiddetle kızardı. 

Evet anlıyordu. Yüreğinin en 
haHas noktasından gene yaralan· 
mı§lI. 

- Hadi ... Lutfen şu kostümü 
değiştir. Rica ederim .. Süvare ile mu 
vafık bir elbise giy .. Şu yüzünü gö
zün ü de biraz boya .. 

Genç kadın hiç yerinden kımıl
damaksızın kocasına bakıyordu. 
Gözlerinde isyan ifade edecek hiç 
bir §ey yoktu. Fakat bütün vaziyetin 
de de kocasının arzusunu yapacak 
bir emare yoktu. 

- Hadi çabuk ol.. Saat sekizi 
geçiyor. Geç kalıyoruz! 

Lem'inin şivesi her vakitki gibi 
gene hakimdi. Necla babasının ölü. 
mü sıralarında kocasının muamelele 
rinden kalbinde bir kin besliyordu. 
Kaybettiği bu aziz ölüye karşı hatta 
doğrudan doğruya olmıyan en ki.i· 
çük bir imaya bile tahammül edemi
yordu. 

-Hadi Necla çabuk ol! Yaşınla 
mütenasip güzel bir süvare elbisesi 
gıyın ... 

Genç kadrn sadece: 
- Hayır 1 dedi. 
-Yaal... 
Bu nidada büyük bir iğbirarm 

manidar bir ifadesi vardı. 
Lem'i ağır sözlerinin ve efendi

lik taslryan hakim §ivesinin, öksüz 
kalmak bedbahtlığında bulunan bu 
zavallı kadmm yüreğini nasıl yaralı
yacağım hiç anlamıyordu. Tekrar 
etti: 

- Giyinmek istemiyorsun? 
Böyle bir elbiseyle gidemezsin. An· 
lıyor musun Necla i 

Genç kadın büyük bir sükunet-
le: 

- Şu halde ben de çıkmaytVeri
rim .. dedi.. 

Daha fazla bir §ey söylemedi. 
Sevgili evlat yüreğinden ve şahsi iz· 
zeti nefsinden bir kere daha yaralan
mıştı. Yavaş yava§ merdivenleri 
tekrar çıkarak odasına çıktı. 

O kadar uysal ve itaatli olan kü. 
çük Neclanın bu kendisinden ümit 
edilmiyen isyaniyle c:,t>k şaşıran 
Lem'i: 

- Nasıl istersen azizem ... diye 
cevap verdi. 

Son derece cam sıkılmış olarak 
evden çıktı. Kapıda bekliyen lüks o
tomobiline bindi. Evlendiğindenberi 
ilk defa olarak bekarlığında olduğu 
gibi bir davete yalnız gidiyordu. 

Ne kadar manidar bir hareket! .. 
Necla da odasında düşünüyor· 

du: 
Biraz fazla ileri gitmişti. Bu ha

reketi kocasiyle kendi arasında bir 
ihtilaf sokacaktı. Bunlar ferdası ol
mıyan, hiçten ehemmiyetsiz şey
lerle çok defalar aileyi bedbaht eden 
ufacık §eylerdi. Fakat yavaş yavaş 
çoğalan bu hiçten ehemmiyetsiz 
şeyler büyük geçimsizlikler, ihtilaf. 
lar doğururdu. 

Lem'i belki bunları hiç aklına 
getirmiyordu bile .. Çok defalar hod
bin ve haşindi. istediği bir şeyin ya
pılmamasını havsalası almıyor, bahu 
sus ki kendisine yakın bir varlığın 
başka düşünceleri olabileceğini asla 
kabul etmiyordu. 

(Devamı var) 

Tilrk tarihini aydınlatan 
15 eser tercüme 

ediliyor 
Tıirk Tarihi Tetkik ve Araştırma Ce 

miycti ,muhtelif zamanlarda Hindistan, 
Efganistan, İran, Meropotamya, Cenu. 
bi Rusya ve Mısırda kurulup ta bilaha -
re dağılmı~ bulunan Türk dcvletleriı1e 
ve medeniyetlerine ait ayrı ayrı şahı:;i -
yctler tarafından, farsça, arapça ve ça. 
ğatayca y.urlmrş tarih kitaplarını türk
~cye tercüme ettirmeğe karar vermiş -
tir. 

Tercümesine karar verilmi§ lıulunan 
eaki tarihler 15 tanedir. 

HABER - ~l~şam posta&t 

Plkardın balonu 
Yandı 

Nüfusça zayiat yok 
Brüksel, 25 (A.A.) - Profe· 

sör Picard ile muavini Max Cosyns· 
in binmeğe hazırlanmakta oldukları 
stratosfer balonu, bu sabah saat 1 O, 
45 te balon sepetinin tespiti sırasın· 
da birdenbire ateş alarak tamamiyle 
harap olmuştur. 

Nüfusça telefat yoktur. 
Balonun inşası, 300.000 franga 

nıal olmuştu. 

SanByiln inkişafı için 
Mütehassıs gençler 

yetiştirecek 

Sanat mektepleri 
açılacak 

Memleketimizde günden güne 
inkişaf eden dericilikte mütehassıs 
gençlerin yetiştirilmesi için bir deri· 
cilik mekteb açılmasının düşünüldü 
ğünü yazmıştık. Maarf vekaleti bu 
çok mühim işte daha etraflı kararlar 
vermiş bulunmaktadır. 

Bugün mevcut sanayi mektep· 
lerinin ihtiva ettiği şubeler Türkiye· 
de kurulmuş bulunan ve kurulmak
ta olan anayi şubelerinin dadedi ka· 
dar geniş değildir. Bu şekilde beşer 
senelik planların kudretle yürüyebil. 
mesi için her şeyden evvel dokuz 
muhtelif sanat şubesinde mütehassıs 
gençlerin yeti§tirilrnesi icap etmek
tedir. Sabun. deri, Yağ, kimya sana
yii şubeleri de bu meyandadır. 

Maarif vekaleti mesleki tedrisat 
umum müdiirü Rüştü şehrimize gel. 
miş ve bu hususta tetkik ve temas
larda bulunmuştur. 

Maarif vekaletinin bu seneki 
bütcesinde mesleki tedrisat icin mü· 
hirn"" bir meblağ ayrılmıştır. Bu para 
ile yeni kurulan sanat şubelerine mü 
tehassıs gençlerin yetiştirilmesi ıçın 
yeni mektepler acılacaktır. 

Sis ytizünden 
Bu sabah vapurlar sefer 

yapamadılar 
Bu sabah İstanbul üzerine kesif bir 

sis sarmış ve saat sekize kadar devam 

etmiştir. Sis bilhassa Anadolu yaka • 
siyle Adalarda kesafet peyda etmişti.. 

Sis yüzı:.inden vapurlar saat sekize 
kadar muntazam sefer yapamamışlar -
dır . 

JÇERJD~: 
:f. Türk mimarlar cemiyeti !atanbul §abesi 

ba§kanlrğmdan: Şubemiz yıllık toplantııı 
28-5-937 cuma günü saat 17,30 da Alay 
köşkünde toplanacağından, bUtUn azalarm 
te§ri!i rica olunur. 

:t. TUrklye Tıp Encümeni bu akoam ııu.t 

18,30 da Etibba odası salonunda toplanacak· 
tır 

~ Yeni kurulmakta olan Deniz bank kı. 
nun 14ylbıısı Büyük Mlllet Mecllırtne veril 
ml§tir. Deniz bankın sermayesi 50 milyon 
Ura. ol !lcalt ve icabrnda arttırılabilecektir. 

:f. Bütçe encümeni DarUşşa!aka.ııın önU· 
rntizdeki sene resml lisclcr meyanına alınma. 
sını hlıkümettcn temenniye karar vermiştir 

* Sağlam toprak bulunamamasından hAIA 
ayakları atılamamı, olan Atatürk köprüsü 
nün mukavelesine yüzde 12,5 raddesinde 
bir 110.ve yapılacağı ı:.nlaşılmalttadır. Bundan 
evvel yüzde 20 bir ilA.vei keşif yapıldığından 
bu defa Vekiller heyetinden mfuıaade ialene• 
celülr. 

ıı: Sfimr banlc umum müdürü Nurullah E
lcrlni satın almal:tadır. Asampsiyan Fransız 
ye geçecektir . 

:;. Çllplerln haziranın birinden itibaren de
nize dökülmesi işi dün mUteaahhldc ihale 
edilmiştir. 

• TUrk borcu bedellerinin dUnden itibaren 
ve 106 l<uruş Uzerlnc!en tediyeelne başlanmış 
tır . 

"' MecldiyeköyUnde bir pollııimizl başından 
yaralayan maruf sabıltalt piç Alı tevki! edil 
ml§tl:'. 

* Avrupa ekı;presı rliln de 9 sıı.at teehhür. 
le ancak saat 16,5 dcı Sirkeciye gelebilmiştir. 

* Belediye riyaseti hır tebliğle Beyoğlu 

ve Eminönü kazalarında ağustosun birinden 
ve diğer kazalarda Eub:ıt ba ından itibaren 
e§ekle na.kllyatm memnu olduğunu bildfrmi§ 
Ur 

'+' Yenıden Uç mimarımız d~ha tahsillerlni 
ıltmal için Alınnnyaya gltmiııtır. 

"' Var ova se!ırımlz Ferid ve retıkası htr 
mlıddet l<alnıak ıız~re dıın Varşovadan şehrı 

miza gelmivterrtır. 
• 1::n,ıtto vah - lIUSP,}JD Cahıl davaaı, 

İstanbuldan hcntiz cevap verUmedığınden 
dUn de talik edllmıştlr, 

26 MAYIS - 1937 

lstanbul konuşuyor 
(Bat} tarafı 3 üncüde) kapıya doğru yiirüdiim. Burada bıraz: 

lamıyor. İ§te bu vaziyeti belediyeye an- evvel dola§tığım çarşınrn aksine, mahşe 
Jıtamryoruz. Ne yaparsanız yaprn yok- ri bir kalabalık vardı. İşportaların üzeri· 
ısa yazarız cez:ayr diyorlar. ne konmu§ çe§İt çeşit mallar durmadan 

Çarıı halkının bütün dertlerini dinle- &atılıyor. Bir İfportanın başından ayrı-
diğimi ıanmı§tım. lan müşteri, diğer işportaya giderek 

- Merak etmeyin hepsini yazacağım, ba§ka bir şey alıyordu. 
diyerek ayrılacağım ıuada uçuk beniz:- Daha akşam yani asıl alı§ veriş r;aati 
li bir adam söze karııtr. yaklaımadığı halde, kalabalık arasında 

- Bir §CY daha var ki lQtren onu da güçlükle yol bularak P.azan dolaşabil • 
yazınız. Burada lağrm vuifeıi gören dim .• 
bir mahzen vardır. Yanına r;okulursanız ' İşimi bitirip de matbaaya dönece
kokudan geçilmez dedi· ğim .ı:aman, Godikpaşa dükkancılarının 

Tertemiz caddede böyle bir ~ey bulu· niçin bu kadar yana yakıla deft yandık
nabileceğine pek aklım keameıdiği için hırını çok iyi anlamı~ ve biçarelere hak 
bu yeri görmek iıtedim. Ve 10-1 S adım vermiştim. 
yürüyünce bq §İkayetin de yerinde ve Yazımı bitirmeden, belediyenin, koca 
haklı olduğuna gözlerimle görüp inan- bir çarşıyı kurtarmak yolunda harekete 
dım. geçmesi lazımgeldiği ve üç S<'nedir hep 

Çarşrdan ayrılıp Gedikpa§anın sokak- ayni yerde duran Beyazıt pazar yerini 
tarını dolaşmafa başladığım zaman e- biraz da başka bir yere nakJetmesiniıı 
dindiğim fikir şu oldu: lüzumlu olduğu kanaatine vardığımı 

Şimdiye kadar gezmiş olduğum bir- ilave etmek isterim. 
çok mahallelere nazaran, buraları için Bu yeni pazar yeri için bence en mü 
hakikaten müreffeh yerler demek lazım. nasip yer, Beyazıt nahiyesinin merke· 
Sokakların elektriği, elektrik olmazsa zinde bulunan ve hiç çarşısı pazarı ol
havagazi fenerleri var. Kaldırımları ol- mayan Süleymaniye civarıdır. 
dukça düzgün ve yerler tertemiz. Yal- Sonra şunu da unutmamak lazımdır
nız Müsellim sokağı diye bir yola sap- ki, Beyazıt pazarının bugünkü yeri 
tmı. Burada oturanlar hemen 10 metre Kumkapı nahiyesinde kurulması lAzım
ötedeki caddeden geçen ana lağımm gelen pazann da pek cılız kalmasına 
kendi sokaklarında bir yolu bulunma- sebebiyet vermiştir. 
masındau şikayet ettiler. Buraıdaki ev- Bugünkü vaziyet değişirse, Kumka-
lerden bir ikisi ceplerinden para ver- pı da birçok nahiyeler gibi normal bir 
mişler ve 4-5 ameleye habre lağım kaz- pazar yeri kurulabilecektir. 
dmyorlar. Bütün bu ma:;raflara rağmen HABERCt 

evlerinde gene koku oluyormuş. B H Ik i d 
Ben bu şikayetleri dinlerken, karşı eyoğ4U 8 ev 0 0 

evlerden birisinin camı açıldı. Kulağıma Ol US 1 k İ Ç8 l J Ş m 8 l 8 rı 
hiç de yabancı gelmiyen bir ses beni Beyoğlu Halkevinden: 
çağırdı. l - Yaylı ııaz orkestra:ıı \'e bUytik orkes. 
Başımı çevirdim· Kendisini çok iyi tra ·teşkili (Konservatuvar profesorlerinden 

ve evimizin Ar şubesi komite ha§kanı Seyw 
tant.dığım genç bir sp~rcu dostla karşı· !ettin Asal tara!ından idare edilecektir.) 
!aştım. 2 - Koro (Konservatuvar profesörlerin 

- Aman dedi. Sizi iyi ki gördüm.. den ve evimiz Ar şubesi komıte üyesinden 
Benim de bu sokaktan bir derdim var. NurulJah şevket tarafından idare ediltcek• 

tir ) 
Hiç derse çalışamıyorum. Yedi buçuk- 3 - Oda musikisi ve birlikte çalma !Kon 

tan, gece yanlarına kadar komşu ev- servatuvar profesörlerinden ve evimizin Ar 
lerin radyolarının tahammül edilmez şubesi komite üyesinden Sezal Asal tara!rn 
patırdısr buna sebeptir. Derse çalı • dan klare edilecektir ) 

4 - Nefes sazları· (Konser\'atuvar profeşabi1diğim bütün vakit sabah saat altı 
sörlerinde!l ve l"Viml1r.ln ,.,. !"h"•' )<nmite ti• 

ile yedi buçuk ara&ıdır. İmtihanlar yak- yeslnden Cemil Döneler tara::rndan idare e. 
laştr. Çok pek çok çalışmam lazrm. Ne dilecektır.) 
olur sustursunlar şunlar. 5 - Bu program dairesinde çalışmak isti 

Gedikpaşada yapacak başka iş kal- yenlerin 31 mayıs 937 akş4mına kadar evimi 
mamıştı· Bu muhitten ayrılmadan ev- ze müracaat ederek kaydedilmelerini rica e

deriz. 
vel bir kere de Gedikpaşa çarşrsmı bu 1 haziran 937 tarihinde yoklama ve tıuınl! 
kadar sarsan pazarı görmek iiçn, Çarşı yapılacak ve derslere ba!Jlanacaktır. 

• Yeni ihdas edilen orman . mubafaza u· 
mum kumandanlığma Slvasta bulunan Ttim 
general Seytl tayin edllmi~tir. 

* Bu ayın sonunda. telsiz tahsili l~ln Avru 
paya sekiz genç gidecektir. Bunların tahsili 
Markonı müessesesi tara.1mdan deruhte ed!'.
mi~tır. 

* TUtu.n mtibayaatı için tzmirde bulunan 
Alman heyeti dün şehrimize gelmiştir. Heyet 
buradan Yunıınlstaoa gidecelüir. 

* ünı\rerslte talim taburu kampları 14 ha 
zirandan 14 eyltlle kadar dört devre 11Urecek 
ve :l800 talebe iştirak edecektir , 

* İcra daireleri bu ayın 31 inci ve bazira 
nnı 1,2.3 Uncu günleri kapalrdır. 

* Haziran başında Uç ayltklar gUmUş para 
tarla verilecektir 

* Maarif ldare~ı KadıköyUnde Sent E!iıne
rl ve FerlköyUndekl Jandark Fransız mektep 
sat SUmer !zrnire gitmiştir. Oradan Nazilli 

mel{tebi de satın alınacak bunların yerine 
birer orta mektep kurulacaktır. 

* Kazanç vergisi kanununda te.dilıU yapan 
ıa.yths. meclise verilmiştir 

* İnhisarlar idaresi ~a;ap cinslerini ıslah 
edecektir. 

, # 

ftil!ifiW TAMYIWI 
1 ~" ~6 ~I! il 
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ÇARŞAMBA 

MAYIS - 1987 

Cıurı•;ın ~ alı~ı 

19,29 

r a 2,U 12,11 16,09 19,29 21,24 2,23 

t;.;o 

GEÇEN RE?>."E BUG'ON NE OLDU? 
Fılistin l.syanı geniılemektedır, Araplar 

resmi dairelere teca vUıe bafladılar. 

• Nafia vekılletı su ışleri umum müdUrU 
Sala.haddin 500 bin dönUm!Uk çorak arazinin 
sulanması için Gediz ve Bakrrçay havatlsin 
de tetkikat yapmrrJtır. Burada büyük bir ba. 
raj yapılacaktır 

• Görillen ıu~um üzerine mülkiye mU!et• 
tl§lerinden İsmail Hakkı vek!Jet emrine 
alınmııtır. 

* Kadınların askerliği hakkındaki JA.yıh& 
bugünlerde mecllt'e verilecektir. Fakat lılyl 
hanın gelecek devreye kalı:nast çok muhte 
meldir 

* Bİr 1talyan biri Boğsziçlnde ve diğeri 
Haliçte olmak Uzere iki asma köprü yapmak 
üzere belediyeye müracaat etmiştir. 

• DördüncU vakıf han Evkafın en çok 
nıUst:ıcirl olan ve en göze bakan bir hanı 
olduğu halde son zamanlarda dah111 kısmr 
bakımsız kalmış ve badanaları çok kirlenmış 
Ur. Han sakinleri müşterek bir talebname 
ile dün Evkafa müra~aat etmlı:ler ve han da 
bilinin yeniden boyanmasını isteml§lerdlr. 

DIŞARIDA: 
* Pragda bir mütekait pro!cı;ör mahkeme 

esnaııında hAklmin üzerine ateş etmi§ takat 
isabet ettirememiştir. 

• Alman harb!ye nazır1 mare§al Blomberg 
temm11zda Romayı ziyaret edecektir 

ıt: Yus-os:av harbiye ve bahriye nazırı ge
neral Marıç Çekoslovakya.da l!eyabat etmek 
tedir. 

* Amerlkalrlar deniz kuvvetleri için hem 
karada hem denizde uçacak yeni tip 11 tııy 
yare :raptırmaktadırlar. 

* Rus kadın tayyarecllerindeo Dem!sova 
6000 metre yUksekliğe çıkarak rekor kırmıg 
tır 

$ Çin potısıerinin bir Japon konııoloshane 
sine hücum ellıkleri haber verllmekte ve bu 
nun bir hAdıseye ba~langıç olmasından kor 
kulmaktadır. 

ıt: Alman iktisat nazırı doktor Şıılıt Parlse 
gitmiştir. ı.~ransanm Almanya ile iktisadi 
münasebetleri kesmeğl derpı§ ettiği sbylen 
mektedir 

"' Jnglllz \·aşvekıli Baldvln cuma glınU saat 
16 da istlfasmı İngiliz kralına \'CrPcektlr. 
tn-zlllz başvekill dıln son nutkunu in p "il 

torluk konferansı mllna.sebetııe venlen 12 O 
kişilik Ziyafette söylemiştir. 
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f 42 PARDAYANIN OCLU 
DJye batırdı. Ve ıninde 6yle debıet 

nrdr ki, kadın inledi: 
- Yarabbim, artık hertey bitti, bu 

defa mahvoldum 1 
- Devam edln. 
- Bu hükümdar, bu muauam aene 

ti otluna bırakıyordu. Bir HD)'lnlen 
olın oiluna.. hmini aöyleınek llmD mı 
muhterem peder? · 

Gulir batırdı: 
- Hayır, bedbaht , 
MUthiı bir darbe daJaa, ' ICAUin Kol 

baf11U eldi ve ,umruJdarmı slldnt 
indirmeie blflayarak dualar okudu •e 
aonra devam etti: 

- Bu çocuk, bu bWdlmdann cariyesi 
tarafmdan Parise ıetiriJmitti. Bu cariye 
yok.. Bu defa wnini aöylemiyecepn. 

- !yi ederainb yavrum, !devam edin, 
demek ki bu cariye çocuıu Pariae ıetir
mittL Herhalde onu bUyUtmek için, de
lilini? 

- Evet muhterem peder, ve bu so
cuk, Kontun tahminine ıare bir kWhan 
beyi tarafmdan kaçrnlrmttır. imal .. 

- İlinı zikretmeyfn diyorum. Sin! 
Belaya mı ulramaJr iıtfyoraunua ? 

- Yarabbim cUnaJıktr olan bent af· 
fedin! 

- Demek ki çocuk kaçmlmıı. bunun 
berine cariye ne yaplDif? 

- Umitaiilijinden kendiıini öldür
dü. mukacldeı peder. 

• Rahip hiddetle bafırdı: 

- Cehennemin dibine kadar yolu 
ftJ' J Bu kudunnut ldipek bilmlyormuy 
du ki. mubddea anamız kiliae, intihan 
,....k etmiıtir? • 

luanmu kaybedecek racSdeye celen 
Xollin Kol inledi: 

- Benim bunda bir lrababıtim Jok 
kiJ... 

- Biliyorum.·. B:.aaen böyle olduğu
na ıtıkredin, yokla ıb de onun gibi Tan 
rmm ıuabma uirardmız. Demek ki bu 
,eytaıı kadın intihar etti. Ya ölmeden 
eYYe1 ne yaptı? 

- Defineye ait klirtlan, ismini atiy
lememem icap eden bu Konta götürdü. 

Kadım dehtet içinde brrıkmağa ma
tuf ba inkıtalar araaında hakikati takip 
eden Gultr aordu: 

- Bu konta ne diye 18tilrdil? 
- ÇUnlrii bu kont hükümdarın aa-

dık ıdamlanndan birisi ve çocuğun bı· 

baamın doatuymuı. 

- Anlaplıyor! Kont klğıtlarr, çocu
ğun babasına vermek üzere muhafaza 
edecekti .. Fakat kont da intibaı' etti -
o da cebenrıemin dibine gitıin - öyle 

ki, kifrtlar nipnhamda kaldı ve o da 
bwüan kızına bıraktı. Siz de bunlan 
buldunuz.· ... Hepai bu kadar mı? , 

- Hepal bu kadar muhterem peder! 
Bütün mubddeutnn üzerine yemin e· 
derim ki bapa bir ,e:rcten habemn yok. 

- Sise inanıyorum .. Fakat sizin bil· 
meditinfs n benim mubddn kitaplar 
•yetinde aırendllfm bir hakikat vardır 
ki. o da bUtiln bunlann ibliaane bir 
maul olduğudur.. Anlıyor musunuz 
bedl*ıt kadm? ... Aht korkarım ki, siz 
de bell ve ıazabe ufra:duuz 1 

Kollin Kol dehıet içinde hrçkırmaga 
bafladı: . 

- Niçin? Bu kadar bUyük bir gu
nah mı itledim? 

- Ne mi yaptınız, bedbaht? .. Evve
ll bu kllu1r bana g&tcrin.· Eelki de 
yamlmif olabilirim .. 

Dizleri Uzerinde duran Kollin Kol 
dehtet içinde doiruldu, cebini kanttır· 
• " belJd de keadiainJ cehenneme can ................. ~ ...... 
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reddilt etmeden ve bUyUk bir· Umltle ra• lblille imzaladıkları cehennemi mukave-
hibe uzattı. · le! .. 

Pırfe Gulir parmaklamım ucuyla ki· Bu defa Kollin Kol hiç .e. çıbrma-
lıdı aldı ve daha bir tek nuar atfeder dı ve yerinden kımıldamadı· Bayılmıt
etmeı, elini yakmıf cibi, bir çrlhlr ko- tı. 
parırak kllrdı yere attı. Sonra. fiddet Parfe Gullr ona dikkatle bakarak dG-

li ve aert bir hareketle 1roltulu itti ye ıilndil : 
zehirli bir yılan görmUt cibl. lrotlnı için - Ne o? .. Yoku 
de ktiıda bakarak geriye ..çndı n du· 
alar okumafa bafladı. 

ettik? .. 
pek mi mübaliıa 

Kollin Kol yf1sUkoyun yere ç81aDGt
tü. Arbk bfaınnda hiçbir dilflnCe ,ok· 
tu. Bu ıeytanl kltztt&D ank1•f1N.· 
yı aklına cetirmiyordu. Zaten bunu ya· 
pacak kuvveti de kendillnde bulamU
dı. Debıet onun bütUn )lillerine blldm 
oluyor ve onu felce ultatıyo~u. MU~~ 
madiyen g81ıilnU yumrukl~yor n o da 
rahip cibi, dualar aBylUyordu· 

Parfe Gullr nmayet bapdı: 
- Zaten bunu tahmin etmiftim ! Bu 

hükümdarın kim oldupu biliyor mu· 
ıunuz, bedbaht? Cariyesinin kim oldu• 
tunu biliyor muawıuz? tld fey_Un!
Duyuyor muıwuu? iki ,eytan t 

Artık ne yaptıtmı bilmlyen •e ıdeh
ıetinden adeta çılcma dönen kadın inle-
di: . 

-Merhameti 
- Bazde çocuiu · kaçıran bu JriUban· 

beyi kimdir biliyor muiwıuz?. Zebani!. 
Bir cehennem ıebaniıl! 

.:... Merhamet! 
- Bu kontla, .asam ona. çocutun 

bıbuı kimdi. Biliyor m8t111luz? .. Ruh
lannr bu ıertan1ara utan Ud celıenntm
lik t 

Çılcma dönen kadın botuk bir . ...ıe 
inledi. 

Pekili ! Bu den ona faydalı ola• 
cak t Şimdi artık eminim ki, bu biWye
yi bqkalanna anlatmıyacaktır. 

Ve biç acele etmeden. masada kalmıt 
olan yanm bardak prabr alarak kadının 
yisilne döktü ve tatlı bir acile: 

- Haydi bakalım, yavrum. dedi, aya 
ıa kalkın, ıörUyorum ki aırf cahaletiniz 
yüsUnden 1Unah itlediniz. 

Göslerini açmıı olan Kollin Kol, ken
diaini cehennemden kurtaracak bu ümit 

verici ıözleri duyunca, kuvvet buldu ve 
dofruldu. Fakat bacaktan titriyor, söz
leri bil& merhamet diliyordu. 

Rahip ciddl bir tavırla: 
- Çabuk, bana mukaddea ıudan bir 

u ıetirin de, bu yerleri plk edeyim. 
Kadm odaarna koıtu ve yatatmın 

bap ucundaki tlıeyi getirdi· 
Rahip parmaklanm bu ıuyla rllattı 

ve iıtavroz ıetirerek duelar mınldama
la batladı ve ayni zamanda, dilU.til 
çökmUt olan kadının üzeri,ne, yerlere 

ve meıum kiirda mukaddes ıu terpti. 
Bu it bittikten eonra,. rahibin sihnin

den ani bir 1Uphe ıesti ve la*1ııun c6•· 
leri içine bakarak cen• biraz enelld 
korkunç aaile: 

- Dikkat edin. dedi. eler alzde bat
ka bir 9eytanl mubVele daha ftl'A. 

ırtık bu defa .. 

ıtii 
~alrnoli!J 
1 .ı 1 1 

1"I N C'2 

- Yarabbim! Merhamet. beni affet! 
Rahip cUtlly9n aealle denm etti ı • 
- Ve niha. yet bu kifıdm ne o?dufu·.(' 

Kollin Kol. aödlntl kati ve ıtıpheten 
meai caiz olmayan bo,uk bir 111mimiyet ·-· . . .. .. ·-· -· .. 

.. ._.. ........ ıd lti ce1a..-11em lı: ' . 
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Tonton 

Erkeklik 
gururu 

Ba.y Metin ailesi, cidden metin gö. 
rüniıyordu. Zira, Ahmet Metinle, ka

rısı Feriha Metin aras!Dda pek sıkı 
bir ~nla~ma vardı. Birinin evet dedi
ğine öteki hayır demezdi. Biri siyah. 

tır deyince, öteki beyazdır fikrini ile. 
ri sürmezdi. 
Doğrusu kahve döğenlli hık deyici

si gıbi boyuna böyle biribirlerini tas. 
dik etmeleri çok kimsenin sinirine do 
kunurdu. "Ayni kaptan su içiyorlar!,, 
diye bir sürü dedikodula:- olurdu. 

- Yahu! herlcesin kendine göre bir 
noktai nazarı olur. Böyle boyuna tas_ 
dik etmek, boyuna tasdik etmek, bu 

kadar iyi ge<;inmek olur mu? 
Kavga aile hayatının tuzu biberidir. 

Arada sırada da ~ekişin! Ne oluyor
sunuz? • diye onları kışkırtırlardı. 

Feriha, bu sözler üzerine ürkerdi: 
' - Haydi bakalım! Değdirin nazar. 
la.rı! Değdirin nazarları! Yahu ne is. 
tiyorsunuz bizden? Bırakın kendi ha
limize... Bildiğim~z gibi yaşıyalım ! . 
derdi. 

Fakat, içi de ürperirdi: Bu kadar 
kem gözden bir felaket doğacağını dü. 
şünürdü. 

Metin ailesi, kızlarını evlendirmek 
için büyük bir gayret sarfederek bun
da muvaffak olduktan sonra, ev de 
pek hareketsiz, pek sönük, pek gürül-

tüsüz bir vaziyette kaldı. Zengincey. 
diler. Bay Ahmet yüksek bir memuri. 
yetten tekaüde <;ıkmıştı. Babadan kal-

ma - eh Allah ne verdiyse . Ufaktefek 
kırıntıları da vardı. Bununla, yan ge
lip rahat rahat geçinebilir!erdi. 

Lakin, rahat ve işsizlik bay Ahmedi 
rahatsız etti. Sabahtan akşama kadar 
da el el üstünde oturulmaz a ... Haydi 
:ırino Forihanm bıı.zıı ev ıncçt>Ullyctleri 
var ... U ne yapsm Arada ı:ıırada kah-

veye gitmek, deniz kenarında balık tu 
tanl.ırı seyretmek kafi gelmiyor. Bır 
meşriale lazım. Hem de zihni bir meş. 
gale .. 

Gün Un birinde, bunu buldu: Gazete. 
lerdeki bilmeceler, bulmacalar, çapraz 
keli .neler ... 

Birini y~paynn derken ötekine sar· 
dı. Artık, sabahtan akşama kadar, ö. 
nünde gazete, elinde kalem, masanın 
üzerine iğilir, kaşlar çatık, alın kırı. 
şık ... Düşün babam düşün, düşün ba
bam düşiln ... 

. Tabiatiyle, Feriha, bu halden sıkıl
dı. Bir iki kere: 

- Aman, bey! Bırak şu gar.eteyi ! 
• dedi. 

L3.kin söyledik ya: zıt gitmek ade. 
ti değildi. Hemen suyuna! ... 

Kooasmın zevklerinden o da zevk 
duymak istediği için gazetelerden bi
rini aldı. 

- O senin yapacağın iş değil! • gi. 
bi yüksekten, merhametle ve himaye
ci bir nazarla baktı. 

Fakat, Feriha şıpınişi meseleyi hal
letruesin mi? 

- Bravo ... Nasıl düşürdün? Herhal 
. de kôr taşı olacak ... 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 
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Suhıbı ve Neşrıqat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bosıldıt• 11er (VAK / i J ı, . 

_ Vallahi kolaydı canım! 
_ Ne münasebet? Ben bile iki sa. 

atte yaptım ... Hele bu .. Pek güçtür ..• 
Saba.htanberi uğraşıyorum. 

Feriha, onu da aldı: 
Şıp ... 
On dakikada tamamladı. 
İşte, 0 dakikadan ~~i~aren, araları. 

na J·ir soğukluktur gırdı: 
Nasıl olur ya.hu? ... Bu kadın, bu a

ciz kadın bulmac!lları, çaprast keli. 
meleri bay Ahmetten daha çabuk, da. 
ha kolay halletsin? ... O bay Ahmet 
ki t.levletin bunca yüksek mevkileri-

' ~ w 

ni işgal etmiştir .•. Zekasıy?a magrur-
dur. Bilmeceler., bulmacDlar da bfr 
nevi zeka işidir. Gerçi kal·ısmı sever 
ama, onu aklen kendisinden aşağı 
görmeye nefsini alıştırmılitır. 
Hakkı yenmiş bir adam gibi dargın

lıkla baktı. Fakat, Feriha bu ince iz.. 
zetinefis meseelsinin farkına varını. 

yordu. 
Bir gün şu sözleri söylemek gafle-

tini bile gösterdi: 
_ SenJn elindeki o bulmaca çocuk. 

lara mahsus ... Benimki büyüklerinki.. 
Meşhur edipler tertipliyorlarmış bu. 

nu ... Onlar marifet değil, bunları yap 
bakalım ... 

Ahmet: 
- Adam saçma şeyler ... Zihni yor. 

mağa değlnez! - dedi. 
Fakat o gazeteyi alarak, sabahtan 

akşama kadar kahvede çalıştı, bir ne
tice çıkaramadı. Eve dönünce, karısı. 
nın gazetesine gjzlice göz attı: 

Kurşunkalemiyle işaretler vardı. 

Yapılmış bile ... 
Artık yüreğinde adeta bi: kin kaba

rıyordu. Feriha ise, muvaffakıyetler • 
den sonra, çaprast kelime!~.re büsbü. 
tiln merak sarmıştı. Yatakta bile bun. 
lc:u la. ıuc~~ ul u1U,.>'Vı Ju. 

- Ahmakiık üade eden (e) ile baş
llyan bir kelime söyle bakayım ... 

- Bır~k Allahmı seversen ... Uyuya. 
cağım ... 

Yalan söylüyordu. Uyumuyordu. 
Bütün gün uğraşıp yorulnıuş olması. 
na rağmen uyumuyor, uyuyamıyordu. 
Onun da zihni ayni şeyle meşguldü. 

Birdenbire, karısı bulmuştu. Hay
kırdı: 

-Enai! 
Ahmet, artık dayanamadı. Bütün 

rinneti başına vurmuştu: 
- Sensin!... Enai seıısin: • diye 

haykırdı ve ardı sıra, nekadar küfür 
b;Jıyorsa hepsini sıraladı. 

Ferihanın şaşkınlığı karşısında ale • 
!acele giyindi. Kapıyı vurup fırladı. 
Kendine zekaca faik olan bu kadına 
artık tahammülü kalmamıştı. O, er. 
kekliği, üstünlükte, hakimiyette gö • 
renlerdendi. 

Ne kadar barıştırmak istedilerse de 
bu barışmalar kırılan bir vazonun 
kaynaklarına döndü. Olamadı, oıaroa
clı vesselam .. Bir iki hafta beraber o. 
turuyorlardı, sonra arkaeından hemen· 
kavga ... 

Nihaye ayrılddar •. 

ve ayrıldıkları gün, Fer!ha, tevek· 
külle başını salladı: 

_ zaten bili)'ordum bövle oiacağı. 
nı ... Yediler bizi! Gözleriyle yediler, 
yediler ... Nazara kurban gıttik: 

,. 
' ; 

Nakleden: Hatice ,l.\üreyya 

amca 
~~o~ 

Kızı I 
sacayak. 
<ÇeDô~ ~ltlıır<e~öırıı 1 

ma~~rca lla1 ırn ı 

.J-1Q9 Se'!_e _evE_el_hugi_!_!! 

ispanya arapları 
Oiride hicret ettileı11 

1 
ı:hu l-fofes bütün donanmayı babrdddan aonra: "İşte güzel kızlaı 1 
e·ılenin1z ve yaşaymrz .. ,, dedi. Bu hakimiyet tam .!.,24 s~ne sürdü .. 

828 yılı 26 mayıs günü 1109 diği g-ihi birçok arap arazisini de ko 
sene evvel bugün İspanya sulan!lda layca ı:aptediyordu. Ebu H f · 
hazırlanan birkaç gemi meçhul semt kurduğu şehir de isnal edil" a esın 

~ ~b ınce: 

lere dogru yelken açtı. - Araplar artık bellerini doğrul 
Bunlar, ispanya araplarıydılar. tamazlar ... dendi ve askerler b . 

Şehir ve etrafında çoğalan nüfusa zafferiyet şerefine büyük egwl nu mlu 
b. d" b l k . d k . e ce er yeni ır ıyar u unaca tı. tertıp e ere ışrete başladdar. 

Günlerce açık denizlerde çalka- Karanlık bir geceydi. 
nan gemiler, bir gün Girit adası ön- Arap ordusunda heyecanlı bir 
!erine geldiler. Bu g\.izel yere hayran hareket göze çarpıyordu. 
kaldılar ve başka yer aramadan tek- Günlerce çarpışan kuvvetler ta 
rar ispanyaya döndüler. İkinci sene İspanyadan gelerek yerleŞtikleri' bu 
tam kırk büyük gemi Girit istikame- u~ak diyarda mahvolmayı hazmede. 
tini tutmuştu. mıyorlardr. Bu gece son baskını a-

Haraki burnunda bütün gemi~.er pac~k ve kati neticeyi elde edec~k-
boşaltıldı. Halk bu yeni diyarı gor· lerdı. 
mek için ilerlemeğe başladığı vakit Kumandan şöyle diyordu: 
reisleri Ebu Hafes bütün gemilere .-. Ya hepimiz öleceğiz, yahut 
ateş verilmesini emretti ve şu sözle- hepımız kurtulacağız ... 
ri ilave etti: ~ücum ?eklemek değil, tasav· 

- Hicrete kendi arzularımızla vur bıle etmıyen düşman kuvvetleri 
talip olduk. Görüyorsunuz ki, bu. dağların yuvarlanmasını andıran te: 
radan daha iyi yer bulunmaz. He- pede:ı iı:me bir saldrrış karşrsmda 
men evlenerek yaşamanıza bakınız. kendılenne gelmeden doğranmağa 
Büti.in r,üzel kızlar bunu bekliyorlar. başlandılar . Krateron, tek bir emir 

Ebu Hafes heyetiyle ilerlerken vermeden bütün askerleriyle can 
sacları sakaUarma karışmış bir pa· vermişti. Bu, Ciritte arapların ha· 
pa~la karşılaştılar. Papas: kim olmalarını intaç eden son harp 

- Safa geldiniz evlatlar .. dedi. oldu ve tam kırk sene sükun ve hu-
Sonra: zur içinde yaşadılar. 

- Siz buraya yerleşmeğe geldi- Eb11 Hafesin oğlu Salih babası-
niz galiba? ... dedi. nm yerini işgal edince yeni muvaff a 

Ebu Hafes cevap verdi: kıyetler elde etmek hevesine dü~tü. 
- Çok iyi anladın. Onun ıçın Kırk kadırga hazırlatarak Mrra, 

geldik. Refalanya ve Zanta adalarını bas· 
- O halde şu karşıda bir kale mağa başldı. Valiler, derhal Bizans 

kurunuz. Ondan sonra buraları zap· imparatoruna müracaat ederek yar· 
tetmek kolay olacak.. . dım istediler. lstanbuldan intikam 

Araplar, papasm tarif ettiği yere almak azmiyle hareket eden Nikton, 
kaleyi kurduktan sonra en münbit yağma ile meşgul arap donanması
yerleri zaptettiler. nı beklenmiyen bir hücumla mC\h-

Girit valisi F otinos, Araplann is vetti. Kendilerini sahile atabilenler 
tilasım görür görmez imparatora bir · dağlara sığınarak canhrmı kurt;.ır
adam göndermişti. İmparator, he- mak istiyorlardı. Fakat kumandan: 
men Krateron ad:ndaki kumandanla - Bütün orduyu mahvedeceğiz. 
askeri kuvvet göndererek Arapları Emrini vermişti . 
Ciritten kovmasını bildirdi. Fakat Salih de dahil olduğu halde Arap 
araplar, bu güzel yeri elden çıkarma kuvvetleri bu hücumdan kendilerini 
rnak için her türlü harbi göze almış kurtaramadılar. 
bulunuyorlardı. Ebu Hafes diyordu • • * 
ki: 

- Burada mağlup olmak hep 
birden ölmek demektir. Ne kaçmağa 
imkan var, ne de düşmandan merha
met talep etmcğe .. . 

işte bu, Araplara gelen kuvvet
ler kat kat üstün olduğu halde mağ. 
lup etme kudretini verdi. 

Girit valisi umulmıyan bu mağ
lUbiyet üzerine bizzat imparatora 
gitti; 

- Kuvvetlerimiz maii'lfıp rl.-111 . 
Fakat harp elmek için bu~dan daha 
iyi bir fırsat olamaz. Eğer vakit ge· 
çirirsek düşman bugünkünden beş 
nişli daha kuvvetlenecek, o vakit · 
limizden bir şey gelmez ... 

İmparator da fırsatın elden git
mesi ihtimalini düşünerek ikinci bir 
ordu sevketti. Çarpışma çok şid
detli oluyor, araplar mukavemet e
demiyorlardı. 

Krateron muvaffakıyetle ilerle-

Ciritte kalan araplar, bir müd
det daha Bizans imparatorluğuna 
vergi vermek suretiyle yaşadılar. Fa-

kat baskın ve yağma yapmamağa s(iz 
vermişken on sene sonra eski p.ün
lerini unutup tekrar adaları va~ma 
etme~e kalktılar. imparator Roma
nos Giride gönderdi<li kuvvetli bir 
donanma ile arap hakimiyetini t<1· 
mamiyle ortadan kaldırdı. 

Yunan tarihçisi Y orgi F ranci 
Arapların Ciritte 1 24 sene hüküm 
sürdi.iklerini yazar. 

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 kadar 
parasız muayene eder. 
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lmralhdaki mahkUm~ 
lar saz çalamazlar mı 

Adliye Vekili: 
• u 

'' - Sazın eslehai memnuadan oldugunu 
bilmiyordum 1 ,, diyor. 

Meclis dün 9 vekalete ait 
bütçeyi kabul etti . 

Çocuk düşürmeyi idet edinen doktorların 
şiddetle tecziyesi isteniyor 

Büyük Millet Meclisi dün de bütçe 
müzakerelerine devam etmiş ve 9 bütçe 
kabul olunmuştur. 

Dünkü müzakereietde evvela söz alan 
Mustafa (Çankrn) maliye binalarının 
ve tahsil şubelerinin çok fena olduğunu 
İstanbul Defterdarlık binasımn buna 
bir misal teşkil ettiğini söylemiş Maliye 
vekili de bunu tasdik etmiştir· 

Düyunu Umumiye, Tapu, Kadastro, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletleri büt
çeleri de müzakere ve kabul edildikten 
sonra Dahiliye vekaleti bütçesinin ko
nuşulmasına başlandı. 

Galip Pekel (Niğde) söz alarak dar 
lık yıllarında bütçenin vekalet fasılla
rında mütemadiyen tenkihat yapıldığı
m, bu arada Dahiliye vekaleti bütçesi 
maaş ve masraflarından da tenkihatta 
bulunulduğunu, şimdi umumi bütçe 18-
20 milyon lira kadar zam gördı.iğü hal
'de dahiliye masraf kısımlarının eskisi 
gibi bırakıtdığını ileri sürdü. Ve dahili
ye ile maliye masraflarr arasında bir 
mukayefe yaptı, Bu arada dahiliye büt
çesinde mefruşat için kullanılan 20 bin 
lira on bin liraya kadar indirilmişken 
maliyenin mefruşat faslında 135 'bin li
ra göründüğünü, teshin ve tenvir mas
rafının dahiliyede 30 bin maliye'de 50 
bin lira olduğunu, k:ırtasilede ide dahili
yede 28 bin maliyede 50 bin lira konul
muş olduğunu söyledi. Diğer taraftan 
mukayeseler de yaptıktan sonra Dahili
ye vekaletinin bareme göre hazırlanmış 
layihasının Maliye vekaleti karşılık bu
lamadığı için hala encümende durduğu
nu, halbuki M celisin bugünlerde çıka
cak emniyet kanunu ile mesela bir kaza
nın emniyet amirinin maaşı 45 liraya 
çıkacağını, halbuki kaymakamın 40 lira 
alacağım bu ahenksiz vaziyetin idarede 
de iyi tesir yapmıyacağını izah ile bu 
noktanın tashihini istedi. Galip Pekel, 
nüfus kayıtlarının bugünkü vaziyeti hak 
kında izahat vermeği zait addederek u
mumi nüfus yazımının herhangi bir se
ferberlik vukuundan evvel yapılmış ol
masını elzem gördü. 

Bundan sonra Berç Türker emniyet 
teşkilatında çahşanlarm terfihi lüzumun 
dan ve ihtikarın önüne geçilmesinden 
bahsetti. 

Besim Atalay (Aksaray)", Dahiliye 
vekaleti. Matbuat umum müdürlüğünün 
son teşebbüsünden bahisle halk yığın

ları için kitap yazmanın faydalarım an
lattı. Ve sözleri arasında: 

''Hala bugünkü gazetelerde yazılan 

dilin dünkü saray dili,, olduğunu ve 
halk yığınlarının bu d

0

ilden anlamadığı
nı ileri sürdü· Fakat yığınlar için kitap 
yazdığını söyledi ve halkın manevi ih
tiyaçlarını düşündüğünden dolayı dahi
liye vekiline teşekkür etti. 

Şükrü Kaya söz alarak, bütçe müla
hazaları sırasında dahiliye vekaleti ma
aşlarile diğer devair maaşları arasırlda
ki büyük farklardan bahsedildiğini, hal
buki esaslı maaşlar arasında hemen he
men hiç fark bulunmadığı.nı,yalnız mas
raflar arasında bazı farklar olabilece-

ihtikar bahsine gelince hariçte fiyat
lar yükselince elindeki. kağıtları evvel
ce satın alınan fiyatla satmağa mecbur 
eckn bir kanunumuz bulunmadığım söy 
ledi. Meselenin Avrupa ve memleket fi
yatları arasında fark bulunmaması teş
kil ettiğini sözlerine ilave etti. Şükrü 
Kaya, Emin Dramanın bir sualine ceva
ben de hayat pahalılığının bizdeki telak 
kilerini izah etti. Ve bunun bir kısmını 
da hayali buldu. Bu izahları sırasında 

hatta resmi kanallardan çıkan bazı en
dekslerin hayat pahalılığı telakkisini a
cı bir hakikat olarak tavsif etti. Bu en
dekslere göre mesela asgari fiyatın 60 1i 
radan gösterildiğini, halbuki memleket 
te günde bir lira kazananların ekseri
yeti teşkil ettiğini, bu endekslere göre 
bu ekseriyetin aç ve perişan olması la
zım geldiğini, halbuki hakikatin hiç de 
böyle olmadığım izah etti· Sırt hamallı
ğı meselesi hakkındaki suale de cevap 
veren Şükrü Kaya, bayatını kazanmak 
için iki büklüm olmuş, burnu yere !değ
miş bir vatandaşın ıstırabaver manzara
sını anlattıktan sonra bu gayriinsani va 
ziyet tedricen kaldırmak için alınan 
tedbirleri izah etti. Sırt hamallığının 
men'ile bir kısım vatandaşların işsiz ka
lacakları endişesine iştirak etmedi. Mem 
lekette onlar için muhtelif iş sahaları 

olduğunu söyledi. 

Adliye bütçesi 
'.Adliye vekaleti bütçesine geçitdi. 
istamat özdamar ve Berç Türker söz 

aldxlar. özdamar sözleri arasında vazi
fe gören hakimlerin ihtisaslarına göre 
taltif edilip edilmediğini sordu ve icra 
i§lerinin de Adliye Vekilinin istediği 
tarzda cereyan etmedğini söyledi· Şük
rü Saraçoğlu, temas edilen noktalara 
uzun ve etraflı cevaplar verdi. Bu arada 
dedi ki: 
"- Adliye mensuplarının maaşları. 

nm biraz daha yükseltilmesi temenni. 
sinin hakikat olmasına mani olmak 
asla benim zihnimden geçmez.,. 

Adliye vekili imralı adasındaki mah
kumların vaziyeti hakkındaki bir söze 
cevap vererek bunların vaziyetlerini i
zah etti ve bu sırada dedi ki: 
"- Filhakika arkadaşımın söylediği 

gibi orada elinde sazı ve 18 seneye mah 
kum bir Türk çocuğ\ı vardır. Fakat 
ben sazın şimdiye kadar eslihai mem
nuadan olduğunu bilmiyordum. Bilakis 
saz ruhu terbiye eden bir vasıtadır. Ak 
şam1ara kadar toprak üstünde çalışmış 
olanlara zannederim ki çok görülmez .,, 

Zabıtanın ve Adliyenin aynı zaman
da matbuatın da gösterdiği gayretin 
ncticE:si olarak cürmü meşhut kanunu 
tatbikatının milli bir mesele halinde 
telakki edildiğini ve bundan memnun 
olmayan bir fert görmediğini beyan 

ederek dedi ki: 
"-Kanun o kadar müsbet netice 

vermiştir ki gelecek seneler için hu. 
dudunu ve cürüm sahasını genişlet. 
mek ve imkan bulursak cinayetlere ve 
köylere kadar teşmil etmek istiyo-
ruz.,, 

ğini kaydetti. Berç Türkerin emniyet ve Saraçoğlu Şükrü, Hakimler arasın. 
asayiş hakkındaki mütalealarına cevap da ihtisas meselesine riayet edildiğini 
vererek cenup kısmına ait olan mesele- de faah ederek almatı kararları anlat. 
n!:1 Türkiye ile Fransa arasındaki siya- tı. Bu beyanat çok alkı:;ılandı. 
st müzakerelerin neticesinde halloluna- Bundan sonra Adliye bütçesi oku-
cağım, fakat hU:dutdan şimale doğru, narak aynen kabul olundu. 
yani memleketimiz dahilinde icrayı ha- ! ---------------
bascte cüret edecek unsurlar bulunursa İstanbul üçüncü icra memurluğun· 
cezaları verileceğini ve daima cezaları !dan: 
verildiğini ve esasen verilmekte bulun- Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
duğunu söyledi. çevrilmesi mukarrer Ortaköy kaymakçı 

Ahmet ihsan Toksöz irfan hayatının sokağında 1411 No. h hanedeki ev eşya
yayıını yolundaki teşebbüsleri ele alarak sı 27-5-937 tarihine müsadif perşem 
buna vasıta olacak kağıtların pahalılı- be günü saat 12 den itibaren birinci a
ğından bahset~~· ded~w~i '. .. çık arttırma suretile satılacaktır. Mu-
"- Fiyat yukseklıgının en buyük a- hammen kıymetinin yüzde yetmiş beşi-

mili tstanbuldaki kağıt tüccarlarının ni bulmadığı takdirde ikinci arttırması 
ihtıkarıdır.,, 31-5-937 tarihine müsadif pazartesi 

Dahiliye vekili tekrar söz alarak Ma- günü saat 12 de yapılacaktır· tsteklile
liye vekaletinin stokları bulunduğundan rin muayyen gün ve saatte mahallinde 
d~vair kırtasiyesinin piyasadaki farktan hazır bulunacak memuruna müracaat-

ı a w n .. ı d. lar ıilan olunur. _(8565 )_ nıiiteessir c nuvac f!I ı soy e ı 

HABER - ~JC~am postası 

Hitler silah 
yarışını 

bırakıyor 
Hitlerin İngiltere ve diğer dev

letlerle bir silah ve sulh anlaşması 
yapacağına dair ileri sürülen tah·
minler bir iki gün içinde tahakkuk 
etmiştir. 

Geçen çarşamba günü, Alman
yanm yeni Amerika sefiri, Ruzvel
te itimatnamesini verirken, "Hitle
rin silahları tahdit meselesi üzerinde 
müzakereye hazır olduğunu,. söy
lemiştir. 

Hitler Londradan dönen harbiye 
nazırı mareşal fon Blumbergin ken
disine verdiği malumattan sonra, İn
giltere ile derhal anlaşmağa karar 
vermiştir. 

İngiliz - Alman müzarekeleri· 
nin ikinci safhası Berlinde cereyan 
edecek, Hitler İngiltere sefirine en 
ince teferrüatma kadar hazırlanmış 
bir anlaşma projesi tevdi edecektir. 
Bu husuta çok ketum davranılma
sına rağmen sızan malumattan an
laşılıyor ki Almanya kara ve hava 
silahlarında diğer Avrupa devletle
riyle tam bir müsavat istiyor, ancak 
deniz silahlarında üç lngiliz gemisi
ne karşı bir gemi Yapmağı kabul e· 
diyor. (Yani yüzde 35 nisbeti mu
hafaza edecek) 

Almanya yeni Lokarnoya taraf
tardır. lngiltere, Fransa, Italya, Bel· 
çika ile karşılıklı taahhütlere .daya
nan bir anlaşma yapmak istiyor. Fa
kat bu taahhüdün bütün bu devlet· 
leri hem biribirlerine saldırmamaya 
hem de içlerinden hücuma uğrıyana 
hep birden yardıma mecbur etmesi
ni istiyor. 

Hitler bugüne kadar, Fransa ile 
Rusya arasındaki misakın bozuldu
ğu takdirde diğer devletlerle anlaş· 
malar yapabileceğini söylemekteydi. 

Fakat şimdi, bu itirazdan sarfı-
nazar etmekğe de hazır olduğu sa· 
nılmaktadır. Ve ihtimal kendisi, Sta. 
linle Fransız - Sovyet misakına 
benzer bir misult cılttedcccktir. 

Bu suretle Almanya hücuma 
uğradığı takdirde Rusya yardıma ko 
şacak ve Almanya dahi, Rusya hü
cuma uğradığı zaman muavenete 
gelecek demektir. ı 

(The Poeple) den 
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ismet lnönü geliyor 
Atina, 26 (Hususi) - Türkiye 

Başvekili İsmet İnönü gece yarısın
dan sonra Pireye gitmiş ve tam saat 
1 de Güneysu vapuriyle lstanbula 
müteveccihen hareket etmiştir. 

Dünkii görüşmeler 
Atina, 26 (Hususi) - Dün sa

bahın pek erken saatlerindenberi o· 
telinin kapısında ve yollarda bekli
yen binlerce Elen tarafından alkış
lanarak otelinden çıkan Başvekil is
met İnönü defteri mahsusu imza et· 
tikten sonra Yunan Başvekili Me
taksasla yaptığı mülakat bir buçuk 
saat sürmüştür. 

İki memleket arasında her nokta\ 
da tam bir mütabakat olduğu anlaşı· 
lan bu mülakatın sonunda Yunan 
Başvekili Metaksas şu beyanatta 
bulunmustur: 

.. BugÜn Türkiye Başvekiliyle 
yaptığ.ım görüşmelerden ve bu gö
rüşmelerin neticelerinden çok mem. 
nunum. Bu görüşmeler Türk ve 
Yunan milleti arasında iyi münase· 
betlerin her gün biraz daha inkişaf 
ettiğini tevsik etmek itibariyle bil
hassa haizi ehemmiyettir. İki millet 
arasındaki dostluk mütekabil itimat 
hislerine istinat etmektedir. Balkan 
misakının faydalarına ve bu eserin 
daima payidar olacağma iki memle
ketin de büyük emniyeti vardır. Tür 
kiyenin kıymetli Başvekiliyle görüş· 
tüğüm ve tanıştığım için çok sevinç 
duyuyorum. Bu çok güzide, zeki ve 
sevimli şahsiyeti büyük bir hayran· 
lıkla takdir ediyorum.,, 

Sarayda 
Saf-t 12 de halkın cçışkun teza· 

hüratı arasında abideye çelenk ko· 
yan İsmet İnönü buradan saraya 
gitmiştir. 

Sarayda kral tarafından verilen 
yemekte İsmet lnönünün refikaları, 
Londraya giden heyet azalan, Yu· 
nan Kralının amcası Prens Andre, 
Metaksas ve madamı, Ruşen Eşref, 
Yunan hariciye müsteşarı Mavrudi 
ve madamı, bahriye müsteşarı ve 
madamr hulunr111l::ır Rir sAattım 
fazla devam eden ziyafette çok sami 
mi görüşmeler oldu. 

Tekrar görüşlüdü 
Otele dönen Başvekil 17,30 a 

kadar istirahat ettikten sonra Kifis
yaya kadar Metaksasla bir gezinti 

yaptılar. Burada heyetimize bir r 
ziyafeti verildi, iki memleketin do 
}uğuna layık bir samimiyet hav 
içinde görüşmeler yapıldı. Gidişte 
gelişte Başvekilimiz halk tarafmd 
hararetle alkışlandı. 

Resmi Ziyafet 
Gece Metaksas tarafından 

vekilimiz şerefine Büyük Britan 
otelinde resmi bir ziyafet veril 
Burada Romanya ve Yugoslavya 
firleri, kumandanlar, hariciye 
murları hazır bulundu. Her i 
başvekil dostane nutuklar söyledi! 
Ve karsılıklı olarak Türkiye ve Y 
nanista;ın saadet ve refahına kad 
kaldırdılar. İki başvekilin sözl 
alkışlandı. Ziyafeti bir resmi 
bul takip etti. Resmi kabule büf 
kordiplomatik iştirak etti. 

Bir göri.işme 
Atina, 26 (Hususi) - o· 

Türkiye başvekilinin maiyetin 
bulunan ordu kumandanlarınd 
Orgeneral Kazım Urbay Yunan 
kanı harbiye reisini ziyaret eder 
uzun boylu görüşmüşlerdir. 

İsmet lnönü, Yugoslavyad 
geçerken Gevgili istasyonunda P 
litika :gazetesinin muhabirine 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Londra ve Paristeki ziyar 
!erimden memnun olarak dönüy 
rum. Hatay meselesi esas itibariy 
Milletler Cemiyeti tarafından halJ 
dilmiştir. M ütehassıslar komit 
halen Hataym müstakbel idaresi 
ait teferrüatı tesbitle meşguld. 
Mesele pek yakında Tevfik R üş 
Arasla Fransa hariciye nazın D 
bos arasında kati surette intac edil 
cektir. 

Belgrattan geçerken, Yugosla 
ya başvekili dostum StoyadinoviJ 
görüştüm. Bu vesile ile Balkan a 
tantr taahhüdü bir defa daha te 
edild[. 

Atinada bilhassa görüşülec 
herhangi bir mesele yoktur. Bu ziy 
retten istifade ederek, Yunan ricali 
le temaslarda bulunacak ve gün· 
nı.cocld.;.1 4 ho.1.J.. ... ,JcJ...< uvklcı.ı uaL 

larma muttali olmak fırsatına n 
olacağımdan memnunum. Atinay 
M. Stoyadinoviçin de sevgilerini g 
türüyorum . ., 

Güneysu yarın geJiyor 
Başvekilimizi hamil bulun 

DenizyoHarı idaresinin Güney 

Hatay ana Yasası vapuruya~möğleyedoğru lima 
mrza gelmış bulunacaktır. 

Yarın görüşülec':~ Tram~~t~ii~~.~ 
(Baş tarafı 1 incide) 3 - Esamileri hazırlıyara ~ntr~l Hatta, belediyenin yolların asfalt! 

k · · kil· bu komıtenın . . . sa resmi lisan meselesi hakkında da edecek omıtenın te~ ı, . . tırılmasr ıçın de şırkete teklifler yaptr 
Türk ve Fransız murahhas heyetleri a • ve Sancaktaki Milletler Cemıyetı del~ • ğr da söylenmektedir. 

l . . · f' · suretle taksım D · ~ rasında itilaf hasıl olduktan sonra rapo- ge erının masan ının ne ıger taraftan şirketin halktan fa 
run konsey tarafından kabulü artık bir olunacağı, . k aldığı ve devlete iadesi kararl.\tırıl 
formalite meselesi halini almış oluyor. 4 - Statü ve teşkilatı esasıyef adnu. 150 bin liranın taksitlerini, şirket yo 

T .. k' tara ın an nunun Fransa ve ur ıye lara ve tramvay arabalarının bakımı Mütehassıslar tarafından hazırlanan 

rapor, Hatayın tam istiklaıini tem.in et. 
tiğinden perşembe veya cuma günU bu 

milli dava Türk milletinin arzusuna gö. 
re kat'i surette neticelenmiş bulunacak-
tır. 

Dün, Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüş. 
tü Aras Fransız Hariciye nazın Delbos 
ile Cenevrede tekrar gör:işmüşlerdir. 

Dünkü gayri resmi toplantı 
Cenevre 25 (A.A.) - Milletler Ce -

miyeti konseyinin gayriresmi toplantı -
da, İskenderun meselesi raportörü İsveç 
Hariciye Nazın Sandler. Sancağın sta • 

tüsünü ve teşkilatı esasiye kanununu 
tesbite memur eksperler komitesinin 
faaliyeti hakkında malUmat vermiştir .. 

Sandler, verdiği raporda, dil mese • 
lesile üç nahiye hakkında halen fikir 
ihtilaflarının mevcut bulunduğunu bil· 
dirmiştir. Konseyin a~ağıdaki noktalar 

üzerinde birer karar alması icap eyle • 
mcktedir. 

1 - Statünı:in ve teşkilatı esasiye ka. 
nunun meriyet mevkiine girmesi tarihi. 
nin tesbiti. 

2 - Sancak meclisi için ilk seçim ta-
rihinin tesbiti, 

DUşen sarhoş 
Fatihte Türbe sokağında oturan her 

her Sabri dün gece onda rakı içerek 
sarhoş olmuş, sokağa çıkmak üzere 
merdivenden inerken düşüp ağır su
rette yaralanmıştır. Bt>rber Sabri 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

tasvibi meselesi, . . , harcıyacağı paralardan yapacağı tasa 
5 - Sancağın tamamiyeti miılkıyes1- rufla karşılamıya çalıştığı, son zama 

nin grantisi hakkındaki Türk • Fra~ • larda tramvaylarla yollarda gö.•:.il 
SIZ muahedesiyle Türkiye -. Su:ı~e bakımsızlığın bundan ileriye geldiği 
hududunun tecavüzden masunıyetının söylenmektedir. 
garantisi hakkındaki Türkiye - Fran Nafıa Vekaletinin bütün bu noktal 
sa - Suriye anlaşmasında konseyin ha. nazarı dikkate alarak, şirket müdürle 
1:ıerdar edilmesi. le yapılacak müzakerede kat'i direkti 

Sandler, ekalliyetler mesel.esinin hal ler vereceği muhakkaktır. 
sureti hakkında da bazı tekliflerde bu. 
lunmuştur. 

Hala rahat edmiyorJar 
Haltp, 25 (Hususi) -Sancak me -

selesi hakkında anlaşma husulü Vata • 
niler arasında memnuniyetsizlik uyan -
dmruştır. Antakyada mahalli kayma • 
kam ve muhafız Hüsn:.i Niyazinin teş • 
vikiyle bir protesto mitingi tertip edil
mek istenmişse de mitingte ancak bir 
kaç kişi bulunmu~tur. 

Bunlar da para ile tutulmuş birkaç 
ludstiyan ve Aleviden iloıarettir. Bunlar 
Milletler Cemiyetine bir telgraf çek -
mişlerdir. 

Ayni hareket bu ayın 22 sinde İs -
kenderunda da tekrar edilmek istenmiş
tir. 

Mahalli hükUmet memurları protesto 
makamında dükkanlarını kapatmak için 
Ermenilere emir vermiştir. Fakat Er -
meniler emri dinlemedikleri gibi böyle 
tezahürata i~tirak etmiyeceklerini de 
bildirmişlerdir. 

Bu yüzden Ermenilerle bazı hıristi • 
yan Araplar arasında bir çarpışma ol • 
muş ve üç kişi yaralanmıştır. 

Harp maluller 
terfih ediliyor 
liükümetçe harp malüllerinin terfi 

leri için kanun layihası hazırlanmak 
tadır. Bu layiha mahlüliyetlerine göre 
dereceye ayrılarak tekaüt edilmiş ol 
bütün harp malullerinden en yilks 
derecede olanlara elli lira, diğer der 
cedckilere de aralarında bCfier lira no 
saı1la kırk beş, kırk, otuz beş, otu 
yirtni beş lira miktarmi::la birer zam k, 
bul etmektedir. 

Layiha bug•:.inlerde Büyük Millı 
Meclis:ne gelecektir. Haziranda başlıy 
cak olan yeni mali senede tatbik edil 
mek üzere Meclisten çıkarılacağı kuv 
vetle ümit edilmektedir. 

Layihada Milli Mücadeleye iştir~ 
etmi.~ ve etmemiş yolunda bir kay 
mevcut olmadığından Meclisçe tasd:: 
halinde Milli Mücadeleden evvel ve} 
sonra tekaüt edilmiş bütün harp Malıi 
!eri kanunun hükümünden i:;~~fade 

decektir • 
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(Ba§tarafı 2 incide) 

Cevap verdim: 
- Hayır .. Memleketin kanunları bu-

na müsaade etmez. 
Sonra, macerasını öğrenmek iste. 

dim, bana §unları anlattı: (Aynen not 
ettim Ye olduğu gibi Ekonomi Baka. 
nı Celal Bayara okutmak istiyorum.) 

"- Bn bam Osmanlı - Rus harbına 
sağlam gitmişti •. "alil,. döndü. Sağlam 
olduğu günlerde bana iyi bakmış, Ada. 
daki "Bahriye rüştiye,, sine devam et. 
tirmişti. Fakat Rus harbmdan sonra 
e\'imizin bütün düzeni bozuldu ve ben 
13 yaşında iken hayata atılmağa, ana
mı, babamı beslemek için çalışmağa 
mecbur oldum. fdarci mahsusaya ge. 
micilikle girdim, sonra kamarot ol_ 
dum. Umumi harpte 3 yıl askerliği ve 
3,5 yıllık polis memurluğunu hesap
tan çıkarırsanız 56 yıllık hayatımın 

36 yılı hep deniz üstünde geçti diyebL 
lirim. 2S yıl devamlı surette 1darei 
mahsusa, Seyrisefain ve Akay gemile. 
rinde çalıştım. 8 yıl da yine aynı ida
renin fabrikalarında.,, 

Arasıra öksi.irüyordu. Gırtlağı, de. 
vamlı ve tok bir öksürüğün esiri. Sol. 
gun ylizü işte ancak o zaman, boğula
sıya öksürürken bir parça kanlanıp 

renkenebiliyor. Bana bir hayli ::zap 
veren öksürük, tıksırık ve iniltilerle 
geç~n bir duraklamadan sonra devam 
etti: 

"- Bundan on yıl önce, bir gece .. 
Bir kış gecesi.. Dehşetli bir kar ve 
fırtına içinde Halep vapuru Pcndiğe 
gitmek üzere köprüden kalkmıştı. Bu 
vapurda ben projektörcü olarak çaiı. 
şıyordum. Projektör geminin baş 

taraflarında ve açıktadır. O gece fena 
halde üşüyordum. Fakat vazüe bu .. 
Bırakılır mı? Bırakılmaz tabii. Ama 
insan tahammülünün de bir haddi var. 
Tam Pendik burnuna yaklaşırken göz 
!erim değişik görmeğe başladı, projek. 
tôrün ışığı daralır, söner gibi oldu. O 
anda !ırtüstü yere diişmüşüm. Gözle
rimi açtığım zaman kendimi vapurun 
kazan drıircsinde buldum. Benim düş. 
tüğümü gören kaptan düdük çalnw_i, 
gemiciler ve bir iki yolcu koşuşup be. 
ni almışlar. kazanın yanı başına taıw 
mışlar. Eğer orada kalsaydım donup 
öfü\'crirdim. 

Biran bir korkuyu, bir kabusu def. 
etmek lr:ıtiyormuş gibi başını salladı, 
sonra derin derin iç çekerek ilave etti: 

- Ö!Umden kurtuldum ama, soğuk. 
tan birdenbire sıcağa geçişim beni ha~ 
rap etti. Belim tutuldu: derken bir de 
siyatik ~eldi, hastahaneye düstük. Sol 
mememin üstünde müzmin bir san~r 
var ki br·ni mahYediyor. 

- Tabii Scyrisefain idaresi sana 
yardım etmiştir. 

- Ne gezer. Hastahanede kendi pa. 
ra:nla oturdum. 

- Vaka gecesi çok üşUm.ekte oldu
ğıınuzdan bahsediyorsunuz. Zaten az 
sonra da donmuşsunuz ya .. Acaba bu 
açık yerde çalışanlara kışın bir kürk
lü nöbet gocuğu vermiyorlar mı? 

- Yok canım .. 
- Arasaydınız ya? 
Cevap vermedi. Bana öylP. geldi ki 

bu susuşlarla şöyle demek istiyordu: 
- Ne diyorsun be efendi? Hastaha. 

nede yattığım günlerde, vazife esna
sında ve "vazife yüzünden,, hastalan. 
dığım tahkikatla, raporlarla anlaşıl. 
dığI halde doktor parası, ilaç parası 
bile vermediler. Sen orada donacak
mışsın, donarsın gocuğu düşünen 

kim?,, 
Macerasının bundan ötesini kısaca 

hulasa ediyorum: 
''H1stahanede bulunduğu müddet 

zarfında kendisine yalnız maaş veril. 
miş, çıktıktan sonra tekrar hizmete 
konmuş. Fakat uzun bir istirahate 
muhtaç olan bünyesi bu işe nihayet 
birkaç yıl daha tahammül edebilmiş, 
IOnra bir gün tekrar başı yere vurmuş 
ve yatalak olmuş. tdare üç aylık ikra. 
mtye verip b~ından defetmiş. Şimdi 
hiçbir yerden on para geliri olmayan 
bu adam, idarenin lıi.lmydisi yüzünden 
tutulduğu hastalık dolayısile ayda. beş 

( lira. ilaç paxası vermeğe mahkfun. Si

ya tik bu •.• Aman verir mi? 
Binaenaleyh: 
- Türk kanunlarına uygun olına. 

yan bu halin, t8.zminini istiyoruz. 
2 _ Eğer hala kış günlerde karda 

ve tipi de çalışanlara gocuk verilmi
yorsa bunun da mutlaka tedarikini, 
ve vapurlardaki projektörlerin etrafı. 
nı imkan nisbetinde muhafaza altına 
almayı teklif ediyoruz. 

Bu betbaht vatandaŞ Kasımpaşada 
Piyalede Tahta köprü sokak 20 nu~ 
marada oturur. Adına. Parmaksız Ha. 
m diyorlax. Eğer yukardaki macera 
doğru ise bu adamın imdadına koşmak 
Akay idaresi iGin hem bir vazife, hem 
bir şeref meselesidir ki idareye bu. 
5!'tinkü müstahdemlerine güzel bir nü
~une göstermek imkanını da b:ıhşedi. 
yor. 

Nizarnettin Nazif 

Deniz 
silahlanması 

(Baş tarafı ~ incide) 

sisat, amirallığa daha çok sipari§ ver • 
mek imkanını bahşetmiştir. 

Malum olduğu üzere bütçeye konan 
para ıo5.065 .000 isterling'dir. 

( 6821922,500 Türk lirası) bu para • 
run mühim bir kısmı yeni siparişlere ve
rilecek ve artanı ile evvelce yapılmış o
lan gemilerin son taksitleri ödenecek • 
tir. Gemiler çoğaldıkça mürettebat da 
çoğaldığı için bu yıl maaş faslı da 60 
milyon Türk lirası kadar kabarmıştır. 

Donanmaya yeniden 11,000 kişi ka -

bul edilmiştir. 
Yeni inşaat programının başında şu 

üç hattı harp gemisi ,geliyor: 
1 -Ansen, 
2 - Jellicol, 
3 - Beatty. 
Bu gemilerde (Kral Beşinci George) 

zırhlısının ayni olacak ve 356 milimet -
relik 12 şer top taşıyacaklardır. Toplar 
dört tarete taksim edileceklerine göre 
beher tarette üç top olacağı anlaşılı • 
yor. Bunlardan başka 12 şer tanet de 
150 milimetrelik top tabye edilecek ve 
her gemide mühim miktarda havaya 
karşı müdafaa topu ile dört tayyare ve 
iki mancınık bulunacaktır .. (Makinele -
rinin beygir kuvveti 166,000). 

İngiltere 13 nisanda denize indirilen 
Ark Royal sisteminde 22,000 tonluk 30 

mil sür'atinde iki uçak gemisi daha 
yapmıya karar vermiştir. Ark Royal 70 
uçak taşıyacak ve 115 milimetrelik top
larla müsellah olacaktır. Yine bu yıl 
sipariş edileceği söylenen diğer mühim 
gemiler şunlardır: , 

8000 tonluk 5 kruvazör, 
5300 tonluk iki kruvazör, 
(J ) tipinde 16 muhrip, 
7 denizaltı gemisi, 

10 torpido · 
Bu yeni gemiler yapılırken İngiliz a. 

mirallığı elindeki kullanılmış gemileri 
de dikkatle tamir ettirmektedir. Akde -
nizden dönen VaJiant hattı harp gemisi 
tamirdedir. Varspite'in tamiri bitmiş -
tir. Ondan boşalan havuza Küvin Eli
zabet girecektir. 1933 ve 1934 programı 
mucibince yapılan Sutampton, Niyü • 
kastil, Şeffilt, Gılaskov, Bermingam 
kruvazörleri bu yıl içinde ikinci kru -
vazör filosuna iltihak edeceklerdir. 

Şimdiye kadar ayni filoda bulunan 
Leandir kruvazöürü Yeni Zelandaya, 
Oriyon Amerika sularına Neptün Ce -
nub1 Afrika sularıı;ıa gönderilm:şler • 
dir. Ağustosta bitecek olan Arora kru
vazörüne Anavatan fiJotillası komodo -
runun bayrağı çekilecektir. 

Amirallık uzaklarda bulunan deniz 
üsleriyle de dikkatle uğraşmaktadır. 
Daha birkaç hafta evvel bahriye nazm 

"Sengapurdak~ inş"Ctın bir hayli '.~e~· -
}emiş bulundugunu, yakında buyak 
harp gemilerine bu üste yapılabilen yar
dımların yüzde elli artmış olacağını,,. 

söylemişti. 
Siparişleri verilen her geminin ya • 

pılmasına bugüne kadar muta<! olmıyan 
bir sür'atle başlanmaktadır. Kruvazör 
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Eyüp 
Dün gece büyük bir sahne 

tezahiirüne şahit oldu 

Muharrir 
Osman Cemal 

Eserinin temsilinde kendisi de 
r·oı' aldı 

Dün akşam Eyül'<~ görülmemiş bir 
sahne tezahürüne şahit oldu. Eyübün 
bir çocuğu olan Muharrir Osman Cema
lin matbuat umum müdürlüğü tarafın
dan çok takdir edilen üfürükçü piyesi 
ilk defa olarak Eyüp kazası Defterdar 
semt ocağı gençliği tarafından sahneye 
konulmuştur. Kızılay menfaatine veri
len temsilin hususiyetini eserin muhar
riri Osman Cemalin de bizzat rol alması 
teşkil ediyordu. 

Osman Cemal Kaygılıyı çok seven
Eyüplüler daha gündüzden Eyübün si
nemasını doldurmuşlardı. Temsil zama
nına çok vakit varken salonun beş yüz 
kişilik yerleri tamamile dolmuş ve ma
alesef gene yiizlerce davetli geri dön
mek mecburiyetinde kalmıştı. Osman 
Cemalin kalem arkadaşları da bu akşam 
için Eyübe gelmişlerdi. 

Saat 21 ıde programa muharrir Nus
rat Safa Coşkunun tiyatro hakkında 
bir konferansile baslandı. Gençler "Fe
ner bekçileri,, isimİi faciayı muvaffaki
yetle temsil ettikten sonra Osman Ce
malin ''Üfürükçü,, isimli piyesinin son 
perdesinin temsiline başlandı, dört per 
deden mürekkep olan bu eserin dün ak 
§am yalnız dördüncü perdesi temsil e
dilmiştir. Eski halk hayatından alınmış 
tabloları ihtiva eden ve çok kuvvetli 
sahneleri bulunan bu eserin güzelliği 
nisbetinde gençler de fevkalade büyük 
muvaffakiyet gösterdiler· Sahnede gö
ründüğü anda büyük bir alkış toplayan 
Osman Cemal kuvvetli bir muharrir ol
duğu kadar kudretli bir sahne sanatka~ 
n olduğunu da isbat etti. 

Gençlerden Hayrullah ve Kemal ile 
Gazi bilhassa muvaffakiyet göster!diler 
ve çok alkışlandrlar. Defterdar semt <>-· 
cağını ve gençliğini böyle bir geceyi 
canlandırmağa muvaffak olduklarından 
dolayı tebrik ederiz. 

Muamele vergisi 
kanunu 

Kanunun değiştirilen 
maddeleri neler ? 

Muamele vergisi muaddel kanun la -
yihası Büyük Millet Meclisi ~ncümen -
}erinde görüşülmektedir. 

Kanunun ikinci maddesinin muaddel 
(O) fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: 

"Ev san'atlarr, halt imalathaneleri 
kuvvei muharrikesi 5 (dahil) beygire 
kadar olan, kuvvei muharrike bulun -

mıyanlarda bir ay içinde çalıştırdıkları 
amele gündelikleri adedi 270 i geçmiyen 
küçük hirfet müesseselerinde (Triko _ 
taj, mücevherat, ıtriyat, plastik e§ya, 

madeni karyola, nikelaj ve kromaj sun'i 
veya tabii ipek çorap, muharrik kuvvet 

bulunan debagat, lastik ayakkabı fab • 
rika ve imalathaneleri bu hükümden 

hariçtir.) 
Amele hesabına bir evvelki ayda is _ 

tihdam edilen amele gündelikleri mik • 

tan esas olur . 
Meşgaleleri icabı muayyen mevsimin. 

de faaliyette bulunan ve diğer mevsim
lerde çalışmalarını tadil veya tahfif e
den müesseseler esas faaliyet 'devresin
den sonra muharrik kuvvet ve amele 
bakımından muafiyet haddine girseler 
dahi bütün sene mükellef tutulurlar. 

13 üno:.i madde şu şekilde değiştiril • 

miştir: 

"Müfcellefler beyannamelerinde gös -
terdikleri miktar üzerinden tahakkuk 
ettirilen vergiye itiraz edemezler.,, 

KoınıgJıre 
Feriköy Şişli İdman yur{du senelik 

kongresini 30-5-937 pazar günü sa
at 10 da Feriköy 17 inci ilk~kulda yapa
caktır. Mensup arkadaşların gelmeleri 
rica olunur. 

filosuna iltihak etmek üzere bulunan 
1 r avazörler silahlan, bilhassa havaya 
karşı müdafaa topları ile bilhassa naza -
rı dikkati taliptir. Fakat dünyayı asıl 
hayrete düşüren cihet İngilterenin ye
ni yaptır<lığı gemilerin çokluğudur. Son 
proğramm L•:itün gemileri inşa edildiği 
gün İngiliz donanması 500.000 tonluk 
yepyeni gemiye sahip olacaktır. Bu ra. 
kam aşağı yukarı bütün Fransız filosu-
na muadildir. N. N. 

Amerikan boğası 
meydan okuyor ! 

(Baş tarafı 1 incide) · · 
B 

se gırıyorum. Eğer Dinarlıyı bu mu"d-
urada yapacağım güreşler serbest d et zarfında yenemezsem b 

olacaksa da, bazı şiddetli figürleri ister veririm· eş yüz lira 

lerse yaparım· istemezlerse yapmam. n· 1 ınar ıyı Amerikada . 
Bu son seyahatimde bütün dünyayı d yenmıyen kal-ma ı ... 

dolaştım. Cenubi Amerikada şampiyon- c· L 
luk kemeri aldım. ım ondos bile Detroitte iki defa 

(
p l tuşla yendi. Dinarlı pehlivansa burada 

eh İvan burada kemerini göstereli karşıma çıksın ı,, 

.
bir.çok altın parçalan ve kıymetlı' taıılan' Z"b' k A " ı ır. o, merikan bog~as 
ıhtiva eden bu '8JllPiyonluk timsalinin . - . . ının mene-cerlıgını yapmaktadır Bun 1 b b 
kemer kısmı ise, ba§tan başa altın sınna · un a era er dandı) . de Mülayime ve diğer pehlivanlara 

- Bekarım, otuz üç yaşındayım. 118 
kiloyum. On üç senedenberi güreşiyo

rum. Şimdiye kadar 1500 güreş yaptım. 
Amerikadaki güreşlerin çoğu danışık

lıdır. Oradaki pehlivanların çoğu benim 
le karşılaşmak istemiyorlar. 

Buradaki bütün pehlivanlara meydan 
okuyorum. Hele Dinarlı Mehmedin sır
_tım on dakikada yere getireceğime bah-

Galatasaray takımı 
Bu sabah Ankaraya 
1 hareket etti 
Maçı lzmirli Mustafa idare 

edecek 
Milli kUme maçlarına devam etmek 

ve Gençlerbirliği, Ankaragücü ile iki 
müsabaka yapmak üzere Galatasaray ta 
kımı bu sabah Toros ekspresile Anka
raya hareket etmiştir. Galatasaraylılar 
bu maçlara çok ehemmiyet verdiklerin
den ve Ankara stadının çimen olması 

dolayısile dün Beykozda antrenman 
yapmışlar ve bugün hareketle Ankara
ya lda birkaç gün evvel gidip hava ve 
sahaya alıırnış olacaklardır. Ankaraya 

giden Galatasaraylılar: Avni, Sacit, 
Reıat, Liltfi, Ekrem, Salim, Hayrullah, 

Suavi, Hüseyin, Hicri, Mustafa, Necdet, 
Silleyman, Eşfak, Haşim, Bülent, Dan
yal'dan mürekkep bulunacak kafile 
umumi katip Osman Mileyyedin riyase
tindedir. 

Antrenör Her Zabo da beraber Anka
raya gitmiştir· Maçların hakemi İzmir 
mıntakasından Mustafadır. 

A tletlzm federasyo
nu reisi dolaşıyor 
Atletizm federasyonu reisi Vildan A

şir idün şehrimize gelmiştir. Vildan A
şir bugün Balıkesir ve Edremite giderek 
bu şehirlerde yapılacak atletizm hazır
lıklarile meşgul olacaktır. 

Futbol taderasyonu reisi 

Sedat Rıza 
Cuma günü 

Ankaraya gid iyo r 
Bir müddettir şehrimizde bulunan 

ve birkaç gündür hastalanmış olan 
Futbol Federasyonu reisi Sedad Rıza. 
sıhhatı düzelmiştir. 

Federa..cıyon reisi cuma gi.inii Anka. 
raya hareket edecektir. Sedad Rızaya 
geçmiş olsun deriz. 

Radyo kanunu 
Yakında çıkıyor 
Parazit yapmak memnu 

Radyoların ne tarzda kullanılacakları 
hakkında hazırlanmış olan ve mühim e· 
saslarr ihtiva eden kanun layihası Mec-

lis encümenlerinden geçti ,bugünlerde 
ruznameye alınacaktır. 

Layihada ruhsatiyeler hakkında ka _ 
yıtlar vardır. Mevkii müstahkem bulu

nan yerlerde ecnebilere ne şekilde rad _ 
yo ruhsatiyesi verileceği de tesbit edil -
miştir. 

Bundan başka hükumete İcra Vekil -
leri Heyeti karariyle gerek umumi ge _ 
rek mıntakavi ve kısmi olarak rad. 

yolan toplama salahiyeti veı ildiği 

gibi herhangi bir şahıstan radyosunun 
alınması salahiyeti verilmektedir. 

Bir ayı geçmiyen tenezzühlerde sa . 
bipleri ra<lyolarını başka bir tarafa nak
ledebileceklerdir. Kanun layihasında 
şöyle bir h:.iküm de vardır: 

"K d omşusunun ra yosunu iz'aç eden, 
parazitini kesmeğe mecburdur.,, 

meydan okumaktadır. 
Cumartesi akşamı bunlarla birlikte 

iki Bulgar pehlivanı da güreşecekler
dir. Ecnebi pehlivanlara karşı çıkacak 
olanların başında Dinarlx Mehmet (bil· 
hassa Karacabeyden mektup go" d . . . n ermış 
tır.) Tekırdağlı Hüseyin Mu··ı· . .. .. • ayım, ya-
rımdunya Suleyman, Arif, Molla Meh-
met, Kütahyalı Hamdi ve diğer ·ehli-
vanlar var. p 

Bulgaristanın 
Viladisla~ya takımı şehrimiade 

. Bulgarıstanrn Viiadislavya takımı Şit 
lı ve .:era .~tüpleri ile cumartesi ve pa .. 
zar gunlerı ıki maç yapmak .. • uzere yarın 
sabah şehrimize gelecektir. Bulgar tala 
mında dört mim oyuncu bulunmakta-

dır. tlç defa Bulgaristan şampiyonu 
olan bu takım geçen sene de kral kupa
sı.~ı .. kazanmıştr. Birinci maç cumartesi 
gunu Pera takımı ile ikinci maç da pa· 
zar günü Şişli takımı ile Taksim stadın
da yapılacaktır. Müsabakalara saat bet 
te başlanacktır. 

Top kapı 
kl übünden 

Bir sporcunun 61Um0 
Topkapı kW.bföıdcn: 

Klüoümüz (B) taklmının genç oyun 
cusu Tacettin kısa bir hastalıktan kur .. 
tulamayarak vefat etmiştir. Cenazesi 
arkadaşlarının elleri üzerinde ebedt 
yerine konmuştur. Halkevi tar:ık fab. 
rikası ve klüp namına çelenkler kon.. 
muştur. Bu gençin ölümü muhiti çok 
müteessir etmiştir. 

(HABER: Genç sporcunun kederli 
ailesinin Ye klüp arkadaşalrınm teE>cı• 
sürlerine bütün kalbimizle iştirak 
ederiz.) 

Müessif bi r UIUm 
Trabzonun pek eski ve maruf ailele. 

rinden ve en benam tüccarlarından 

Kırzade bay Şevki uzun müddettenbe.. 
ri duçar olduğu hastalıktan kurtula. .. 

mayarak bu sabah irtihali dari.ibeka. 
eylemiştir. Cenazesi yarın saat 11 df'l 
Şişhane karakolu civarmda KırzadP. 
apartımanından kaldırılarak Yenica. 

mide namazı eda olunduktan sonrR. 
şehitlikteki makberi mahsusuna defn. 

edilecektir. Merhum alemi ticaretin 
bir riıknii mahsusu idi. Ticaretimizin 

iptidai sayıldığı senelerde Avrupa vı:ı 

Amerika ile münasebeti tücarriyede 
bulunmuş ve memleketin mahsullini\ 

Jıarice sevkederek yurdun menfaatini 
temin yolunda gösterdiği dirayet cid. 
den şayanı iftihar denecek derecede 
idi. Merhumun bütiin faziletleri arasın 

da kendi derE>cesindc tüccar yetiştir· 
mek ve istidalh olan erbabı ticareti 
yüksek yardımile biiyük bir mevki'! 

g-etirmek hususundaki muvaffakiycti 
de müteaddit misallcrile göY.? çarp. 
maktadır. 

Kendisini tanıyıp da ondan madde.
ten ve manen mi.istefit olmavan yok 
gibi idi. Harbt Umumide hic~et eden 

Tnı,bzonluların istirdadı müteakip 

;emleketlerin~ avdetleri hcngammd:ı 
"'amsun şubesıne (her kim mür::ıcaat 

ederse mua,·encti nakdiyede bulunu. 
nuz) yol.unda verdiği telgraf merhu. 
mu~ ahlakı mümeyyizesindeıı birçoğu~ 
nu ıfadeye kafi görülür. 

. Merhumun ailei kederdides!ne v-e 
bılhassa oğlu Hüseyin ve Sabri v ... h . .., 
emşıre zadeleri Mustafa ve Yusuf v~ 

amc~zadesi Ahmedc beyanz tazi •et 
ederız. ) 

. ' 
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Tarihi macera ve aşk romanı - 77 - Yazan: (Va· Nii). 

Baygınhkla uyku arasında bir hal geçirdim. 
Gözlerime beyaz sakallı bir ihtiyar göründü: 
"Oğlum! Esarette her şey caizdir! Zahiren 
hrıstiyan ol. Müslümanhğı kalbinde sakla!,, 
dedi. Uyanınca papası karşımda gördüm. 

Geçen kısmtlann hülasası . ( cak iki şey kalıyor. Biri senin vafti- 1 da Sünbül c.ğanın bana tavassut et-
Maltalı korsanların eline esir düş. zini yenilemek. öteki de oğlun Os. mesi oldu ... Yarabbi! Yarabbi! Ben 
tül.:. Zira veliııimetimiz Sünbül ağa_ mana hıristiyan adı vermek! . senin hak dininden ayrılmak istemiyo-
nın ihanetine 1tğradık. Onun büyük Ayşe: rum ... Beni koru ... 
bir casus olduğu, son dakikada, na- - Bir iş daha var! • dedi. B~ını döndü. Gözlerim karardı. 
;,arımız<ia tahaldcuk etmi-§tfr. Şim- - Nedir? Sendeledim. Düşmüşüm. Baygınlıkla 

di Sünbül ağa, öldürülmü§ bulunu- Beni parmağıyla gösterdi. Fakat tAyku arasında bir hal geçirdim. O 
yor. Maltalı korsanlıı.r hakikatte gözlerimin içine öyle bir baktı, ki be- uyku esnasında gözlerimin önünde be
mr hıristiyan dmıanmasıdır. Ami- ni olduğum yerde kötürümleştirdi. yaz sakallı bir ihtiyar belirdi: 
rolleri çatal saktıl bir ihtiyardır ve Ah o bakışlar ... Bana her şeyi yaptır. _ Oğlum! • dedi. . Eearet yalnız 

Benim ismi mm MttStaf admı Hristo. mağa kadirdirler... senin değil, pek büyük zatların da ba 
ya tebdil edilmesini istiyor. Nişan. Kaptan: şma gelmiştir. Merak etme ... Bu re. 
ıtm Ayşenin de vaftiz olmıya rıza Sahi! dedi. Ben bu Hristoya Osmanm zaletler tahafflif edecektir. Sen, bu 
gösterdiğini işitiyorum. lalalığı vazifesini vermek istiyorum. vartadan kolay kurtulmak için sana 

:f. :t. :(. Ona o baksın ... Bu derece sadık bir a. teklif edilen her şeyi kabul et ... 
Beynim attı ... Benim Ayşem ... Müs_ dam öyle bir vazüeye cidden hak kes- İhtiyarın f'Iini öptüm. 

lüman Ayşem .. Birlikte din terbiyesi peder. d w k 
Ve sonra emir verdi: Uyan ıgım zaman, papas ve apta-götdüğüm Ayşe ... Nasıl olurdu bu?... k ımda buldum 
- Papası ç"gırıy n... nı arş . Bunu havsala almazdı elbette.. "' 
B b elecek akıbeti dilcıU - Ne oldun, og-lum? - diye sordu. Nişanlımın orospu olduğunu gör- en, aşıma g ~ • 

müştüm. Fakat müslüman orospu da nürken aklıma, mahut rüyam geldi. Jar. 
olur diye düşünmüştüm. Ve bu fahi. - Yarabbi!... Işte rezaletin tam di. - Hıristiyanlığa kavuşacağım için 
şeliği bir gaye için yaptığından onu bine varıyorum ... Rüyam, bütün feca- heyecandan böyle asabi bir hal geçir. 
mazur görmiiştüm. Nişanlımın casus- atiyle tabakkvk ediyor ... Buna da se. dim ... Pek memnunum! • dedim. 
Iuğa kalktığını farketmiştım. Fakat beb, Ay§enin peşinde koştuğum sıra. (Devamı var) 

bunu kudsi bır emel uğruna yapıyor 
demiştim. Vatanı uğruna yapıyordu! 
Sonra, casushıktan vazgeçtiğini gör
müştüm. Onu da tefsir edebilmiştim: 

" - Bütün saray kadınlarını damı. 
na düşüren Sünbü1 ağa, kuş gibi bir 
kızcağızı d3. yolundan çıkarmış, gaye. 
sinden vazgeçirmiş, bunda şaşacak ne 
var? ... ,. diye düşilnmüşfüm. 

Fakat şimdi? 
Şimdi nazarımda bam.bl.şka levha. 

lar canlanıyordu, bamb~ka hakikat
ler tebellür ediyordu. 

Hıristiyan amiral Ayşeyi adıyla sa 
myla, oğlu ile birlikte tanıyordu. O
na yüksek bir mevki veriyordu. Ona 
hıristiyanlık teklif ediyordu. Ve Ay
şe vaftiz edilmeyi kabul ediyordu ... 
Havsalam bunu almıyordu, evet: bir_ 
likte müslümanhk terbiyedi aldığımız 
akrabam Ayşe, nişanlım Ayşe bu de. 
rekelcre mi düşecekti? ... 

Hem de niçin? ... Niçin bunu yapmış 
olabilirdi. İnsanın bir çıkasıca cam 
var ... Onun için mi? ... Halbuki bütün 
dindaşlarımız kahramanca teklifi red 
detmişlerdi. Azablı, işkenceli esaret 
çalışmalarına razı oluyorlardı. Bir 
Ayşenin mi cam kıymetli, teni nazik
ti? ... Bir o mu cefaya dayanamazdJ?. 

Halbuki casusların elinde esir bu. 
lunduğum zamanlar, onun gaye uğ
runda nasıl maddi ve manevi işkence
lere boyun iğdiğini görmemiş miydim 7 

Şimdiyse, hayretle, deh;ıetle bak'. 
yordum. 

Kaptanın önünde diz çöktü. Başım 
iğdi. Bir ıstavroz çıkardı. 

Çatal sakal coşkun bir memnuni. 
yetle: 

- O ... Bravo! ... Bravo!.. Nekadar 
güzel ıstavroz çıkarıyorsunuz. 

- Tabii değil mi ya efendim. 
- Niçin tabii olsun? 

- Çünkü ben hemen şimdi şu da-
kikada hıristiyan olmu5 değilim ... Da 
ha evvel de vaftiz edilmiş1 im ... Sün. 
bül ağa, beni hıristiyan yaptı. Safiye 
sultan<lan öğrendiği usullerle. 

- Mektuplarında bund::ın bize hiç 
bahsetmemişti. 

- Olabilir. Çünkü çok mütevazı bir 
adamdr, Hazreti 1sa muini olsun! Te
fahür etmeyi sevmezdi... Beni ikna et
ti. Hak yoluna getirdi. Birlikte salıp 
önünde gizli ibadetler ederdik. 

Acr acı düşündüm. Gözün-~:11 önüne 
birtakım rezalet ID'.lnzaraları geldi: 

"-Salip önünde gizli ib:ıdctler! ... ,, 
Dudaklarımı istihfafla oüktüm. 
Ayşe, ıatince bir dua okudu. 

Sovyetler din 
aleyhtarhğına yeniden 

başhyorlar 
Memlekette dinsiz lik taraftarlarının gittikçe 

azalması üzerine buna lüzum gördüler 
İngilizce Daily Herald gazetesi· 

nin Moskova muhabiri yazıyor: 
"Bütün Sovyet birliğinde dini 

uyanış baş gösterdiğinden Kremlin 
(Sovyet hükumetinin merkezi) din 
sizliği yeniden canlandırmağı: tasav
vur etmektedir. 

191 7 senesindenbeı i kiliseye 
karşı amansız bir harp açılmıştı ... 
Bununla beraber, takriben 40 mil
yon kişi dindar olarak kaldı. 

Bu ifşaatı yapan, "Mücadil Al
lahsizlar birliği!., adiyle tanmmı~ 
ve dinsiz faaliyetinin merkezi olan 
teşekkülün şefi, eski bolşevik, Ya
roslavskidir. 

Diğer taraftan Y aroslavskinin 
teşlci1atr, son üç dört sene içinde git~ 
tikce kücülmektedir. .. Allahsızlar 
ce~iyeti,.~ nin resmi azalığı 1933 
tenberi 5 milyondan 2 milyon kişiye 
düşmüştür. 

Bu vaziyeti izah ede·1 hükumet 
gazetesi fzvestiya diyor ki: 

"Küt1eler, artık, eski usul din a· 
leyhtarr propagandadan memnun 
kalmıyorlar. Şimdi, kafalarında u
yanan meselelere arifane cevaplar 
ve İ7-ı.h!ar istiyorlar . ., 

Sovye Rusyada dini faaliyet 
yalnız 193 7 senesinin mahsulü de
ğildir. Son iki üç senedenberi pa· 
paslar kiliseye bir ahenk vermeğe 
ve değişen ahval içerisinde onu yaşa 
tacak şekilde teçhize çalışmaktaydı. 

Bu istikamette yapılacak en ba
sit hareket, bizzat kilisenin de az 
çok ··sovyetleşmiş,. oldugu intibamı 
vermekti. Papaslar, kilise çan ku
leleri haçlarını kızıla boyuyor, kol
lektif ciftliklere dahil olmıyan köy
lere ayin yapmıyor ve hazreti lsanm 
ilk komünist olduğu şeklinde vaizler 
veriyorlardı. 

Kafkaslardaki ve orta Asyadaki 
müslümanlar, dinsizler için hıristi
yanlardan daha çok mücadeleyi icap 
eden kimseler olmuştur .. 

vetmenin doğru olmıyacağma kani
dirler. Çünkü bu suretle dini bir şe
hi: haiine getirip daha uzun zaman 
yaşamasını temin etmiş olacaklar
dır.,. 

1 ıbbın ve fennin 
bir hulyası 

.. _ Yarının insanları hic ölmek 
sizin yaşıyabileceklerdirl lli~ adam
ları yüz sene içinde insan oğulları
nın vücutlarını öyle bir şekilde ya
pıp tamir edeceklerdir ki bir daha ö· 
liim nedir bilinmiyecektir !,. 

Amherst kollejinin mukayeseli 
teşrih profesörü doktor Oskar Şott 
yapmakta olduğu araştırmalar neti
cesinde bu imkanların gerçekleşebi
leceğini söylemektedir. 

Doktor Şott başkalarının vücut
larından ufak tefek parçalar kullan· 
mak şartiyle olgunlaşmış hayvan vü 
cutlarmda bir takım yeni uzviyetle
rin tam bir halde yetiştirilebileceğini 
ispat etmiştir. Profesörün dediğine 
bakılırsa, canlı bütün vücutlarda bi
rer tane "hayat heykeltra~ı,. vardır 
ki eskiyen ve aşmanları hamur ya
parak yeni cisimler vücuda getirmek 
te ve cisme yeniden kuvvet vermek· 
tedir. 

Hılkatin bu görünmez heykel
traşma J.azım olan aletleri ve yaptığı 
işin mahiyetini insan keşfettiği vakit 
ölmezliğin sırrını öğrenmiş olacak
tır. 

İnsanlar 1 00 sene içinde "görün 
mez heykeltraş., ı nasıl çalıştıracak
larını belki de öğreneceklerdir ve ih· 
tiyarlıyanlara orijinal cisimlerden o
rijinal nesicler aşılanar~k yeniden 
diriltileceklerdir. 

Profesörün tecrübeleri cerrah
lık için de yeni bir saha açmaktadır. 
Simdi kaybedilen bir bacak, yahut 

~ev;ö ıreını 

fa. 
-2-

Dünkü kısmın hulasası· 
Cim Bleyk milyoner bir sporcudur. 
tıka isimli eski blr Rus aktrisi onu 
biçimine getirerek kandırmış, Cimle 
evlenmi§tir. Cimin himayesine aldığı 
bir tenis şampiyonu var. Erl Marşa! 
isminde olan şampiyon ile llka. o ak 
şam bir eğ'lentiye gidiyorlar ve sa
bah olduğu halde henüz dönmeml~
lerdir Cim kalkmış deniz banyosunu 
yapm;ştır. Aklı fikri onlardadır. 
Diğer taraftan Cim bu hayattan 
bıkmıştır. Bir çocukları olsa herşeye 
razı olacak L(ıldn tıka. kısırdrr. 

.,,: . . 
Ortada, göze görünür hiçbir anla -

şamarnazlık olmamasına rağmen C~m 
Bleyk mes'ut değildi. Ziraı tı~a ona -~5-
tediği her türlü zevki vermesıne, bu -
tün şehvi ihtiyaçlarım fazlasiyle tat • 
min etmesine rağmen, dünyada her şey 
den fazla istediği bir şeyi veremiyor • 
du. Bu şey bir çocuktu. İlka ge~e g~n 
düz, bir s:.irü Meryem tasvırlerıne 
mumlar yaktırıyor, fakat bir türlü ço. 
cuğu olmuyordu. 

Sebebi neydi? 1lka bu tarafı pek ka
palı geçiyor, münka~a kabul etmiyordu. 

Cim Bleyk, kendi kendine: 
- Bir çocuk olsa, her şey düzele -

cekl 
Diyordu amma, karısı, oralı değil

di .Hatta, bir evlatlık alınmasına bile 
müsaade etmiyordu. Cim biraz israr e
decek olsa: 

- Ben, diyordu, bu evin içinde ço -
cuk istemem .. Pekala biliyorsun ki be. 
nim çocuğum olmuyor. Bir başkasu11n 
çocuğunu evlatlık diye alıp, hayatı -
mın sonuna kadar beni utandırmak, be. 
nim bu aczimi, kusurumu yüzüme vur
mak mı istiyorsun? Hayrr, hayrr, kat • 
'iyyen! ... 

İlka bu ve buna benzer münakaşalar
dan sonra fazla ileri gittiğini tahmin 
ederse, hemen kocasının boyuna atrlı 
yor ve kulağına mırıldanıyordu: 

- Cim ... Canım .. Beni ne diye Ü?.'J. 

yorsun? Senin aşkım bir çocukla dahi 
paylaşmıya razı olamıyacağını anla -
mıyor musun?. Bir çocuk sahibi olsak, 
ona güleceksin, onu öp~ceksin ! Ben 
buna nasıl tahammül edebilirim .. Ba • 
na ait olan bir şeyin paylaşılmasına na
sıl göz yumabilirim? Ben seni tama • 
men kendime inhisar ettirmek isti}~o -
rum. Yapamam. Başka türlü yapa
mam .... 

Bu sözler, bir müddet için Cimin ho. 
şuna gitmiş onu Oyalayabilmişti. Fa -
kat sonralan, Cim grurunun bu zaafı
nı da anlamakta gecikme.eli. 

ERL MARŞAL 
Cim artık öyle hissediyordu ki, nere. 

de ise dananın kuyruğu kopacak! 
Eve dönünce etrafına bakındı. Ka

rısı daha gelmemişti. Cim odasına çık
tı. giyinmeğe başladı. acele eder gibi 
yapıyor, fakat acele etmiyordu. Acele 
eder gibi giyinmek isteyişi kendi kendi 
ni aldatmak icindi. 

Hakikatte, ~kansının dönüşünü bek • 
liyordu. Nihayet tamamen giyindi ve 
kahvaltı etmek üzere aşağı indi. Saate 
baktı. Trenine daha kırk dakika vardı .. 
Sofraya oturdu, daldı. 

Biraz sonra kulağına gelen seslerle 
kendine geldi. Bir ses, ~ayet iyi tanıdı
ğı bir erkek sesi: 

- İlka, diyordu, artık geldik. Ben dö
r.•:.iyorum. Geceniz hayır olsun. 
Kansı cevap verdi: 
- Size de. Ben bizim ihtiyarla biraz 

görüşeceğim. 

Güneş çoktan kalkmıştı. Cim işine 

gitmek üzere idi. Halbuki bunlar henüz 
eğlenceden dönüyorlar ve biribirlerine 
"geceniz hayrolsun,, diyorlardı .. 

Her halde, eve dönmeden evvel, Kort 
ta tenis de oynamışlardı. Zira, Eri 
Marşa!, dünya yıkılsa sabahları tenis oy 
namadan edemezdi. Ve Cimin gayet iyi 

prensi leri tabiatin aşağılık ha an-

tanıdığı ses, onu 
da bulunan bu ~ 

Cim beden fa 
severdi, ve spor 
para sarfetmekt 

Cim bir gün, 
orada gördüğü b' 
yununa hayran 
ni sormuş Er! M 
mişti. 

Bu gencin büy 
nu,_ lakin kendisi 
için maddi imk· 
haber aldı, ve Ci . 
mıya karar verd· 

Lakin, bir t>po 
ya para teklifind 
zetinefsini kıraca 
onunla tanıştı. G 
derek nihayet te 
zahmete lüzum y 
teklifi derhal ve 
ti. O gündenoeri 
evini, klüb:.in soy 
du. Cim onu eve 
rısrnı takdim etti 
karısını, bir nevi 
telakki etmekte 

Cim daha ne 
göz yumacaktı? 

İşte bu sulai k 
dakikada tıka içe 
larında sanki çık 
cudunda gecenin 
şehvt kokulariyle 

- Cim, dedi, b 
celı: misin? 

- Aklımdan 

geçmedi 

- O halde ban 
Kocası, sütlü k; 

sade kahve koyu 
sonra: 

- Oh .. dedi, şiı 
bi oldum. 

Cim ona uzun 
- İlka, dedi, 

kanları aşarak ya 
bana yine fena ad 

- Ne o, yine 
Gözleri ateş sa 

vam etti: 

-Yoksa para 
- Hayır. Şu d 

den fazla zengin· 

- O halde ben· 
hasisliğe mi başl 

- Hayır, elimi 
para var. Yalnız, 
para etmez, ehem 
damlara ziyafet! 

başka türlü israf 
şünüyorum. Şaye 

dı. ... 

İlka hiddetinde 
- Yine mi başl 

bir m'.ras~ı olsun 
vetini uyuz köpeğ 
aklı başında birisi 

Tinkerin çoktan k 
sıkar, öteki dünya 
senin yapmadığın 
pıvereceğim. 

Artık, Cim de b 

bütün kuvvetiyle: 
- Dikkat et, d 

bir haddi, hududu 

Cim bütün arzu 
kaybetmişti. Sesin· 
deki hiddet okadar 

defa olarak korktu 
Tinkerin kılına bil 
olamazdı. İlka işin 

görünce mevzuu d 

- Bana ne, köpe; 
Yalnız, spor hakkıı 
nız. 

- Eğer dün akş< 
neceğinize beni din. 
nrz .... 
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MiDE v: BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. INKIBAZI ve ondan mütev~Uit ba§ ağrılarını defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup 

Mazon MÜMASİL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KATI tesir eder. Yıemeklerden sonra alırursa HA. 
ZIMSIZLICI, MiDE EKŞlLIK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı 

MEVVA TUZU defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

1 Kedi ticaretinden 
anlayan ehli vukuf 

RADYO 
İSTANBUL: 

SiNEMALAR 

BEYOCLl> 
(Bel§ tarafı 1 incide) 

- Bugün muhakemem var .. . 

18,80: plA.kla dans musikisi, 19,30 mando 
Un orkestrası,: Berk ve arkada.§lan, 20 Ne 
zllıe ve arkadqları taratmdan TUrk musiki 
at ve halk p.rkılan, 20,30 ömer Rıza tarafın 
dan arapça söylev, 20,45 Bimen Şen ve ar 
kadqları tarafından Türk musikisi ve halk 
§&rkılan, saat ayan, 21,15 orkestra, 22,15 
ajans Te bonıa haberleri, ertesi gllnUn prog 
raım, 22,80 plA.kla sololar, opera ve operet 
parçalan, 23 son 

SARAY Kral 6 mcı Corcun tac 
gtyme mera.sfmJ renkli 
tUm1 19 mayıs Türkçe 
sözlü film ve Sen mi öl· 
dürdün. Top• Hat 

Artık sona eriyor da haber verrniye 
geldim ... 

Düşündüm, buldum: 
- Sen sirkeci Ahmet değil mi· 

. ') 
sın. . 

- Ta kendisi ... Bayım .. Sirkeci 
Ahmet... 

VİYANA: 

18,05 muııllimler için, sanat hayatı, 18,35 
musiki, 19,25 konuşma, seyahat, haberler, 
vesaire, 20,40 şan ve orkestra. konseri, 23,05 
Mkert bando, 23,50 ticaret dersi, vesaire, 
24,05 asker1 bandonun devamı 
PEŞTE: 

18,05 çingene orkestrası, 19,05kon ferans 
gramofon, konferans, 20,35 operet yayını, 

22,45 çingene orkestrası, 23,45 fransızca ve 
italyanca haberler, 23,50 konser, 1,10 haber 
Jer, 
BtnmEş: 

18,05 Balet muslkisf, 19,05 konferans, 
19,25 eğlencell konser, 20,45 koro konseri, 
21,15 konferans, 21,35 viyolonsel konseri, 
22,10 §an konseri, 22,35 haberler, vesaire, 22, 
50 dans musikisi, 23,50 almanca ve fransızca 
haberler, 24 son haberler, 
BELGRAD: 

18,25 halk şarkıları, ve dlğ'er şarkılar, 19, 
85 almanca ders, ulusal ya.ym, 20,55 konser, 
21,35 mizah, 22,35 dans musikisi, 23,05 haber 
!er vesaire, 23,25 musiki. 
LONDRA: 

18,05 çocukların zamanı, 19,05 orkestra 
konseri, ve karışık musiki, 20,05 haberler, 
vesaire, 20,35 ingillz dansları, 21 kon~ma, 
21,20 radyo piyesi, 22,05 varyete, 23,05 ha• 
herler, vesaire, 23,35 dans orkestrası, 24,35 
hava vesaire, 24,45 gramofon. 
B01'1A: 

lŞ,30 keman konseri, 18,55 haberler, vesa 
!re, 21,45 karışık musiki, 22,05 bQyUk kon 
ser, 23,20 komedi, 23,50 dans mus1ki.sl, 

Nöbetçi eczahaneler 
Bu akşam şehrin muhtelit semtlerinde 

nöbetçi olan eczaneler !JUnla.rdır: 
İlıtaııbul cihetlndekller: 
Emlnöntinde (A. Minasyan), Beyazıtta 

'(Haydar), KUçilkpazarde. (Hikmet Cemil), 
Eyilpte (Hikmet Atlamaz), Şehremininde 

(N!zrm Sadrk), KaragUmrilkte (Suat), Sa. 
matyada (Teofilos), Şehzadebqmda (Üni· 
ver.site), Akaarayda (Ziya Nuri), Fenerde 
(Emiliyadl), Alemdarda (Srrrı Raris), Ba- J 

TURK 

MJ:l.ll;JC 

iPEK 

SAKARYA 

YILDIZ 
S'V'MEB 

şm 

ŞABJJ' 

ASıtJ 

Şahane vals. Bayan ~ene
ral 

ı R089 Marie. lloskova • 
şanghay. Taç giyme töre 

nl 
ı Kesik el. Parlslf şanttız. 

19 mayıs filmi 
19 mayıs filmi: lngilte 

re tacmm .incileri. Altıncı 
Corcun tac giyme töreni 

1 şanghay. Saımon 

ı Ta.rasbulba. Krrmız:r deri• 
uıer çetesi 
programını bildlrrnemlştlr 

Gangsterler arasında. 4 

üncü aşk 
: Llnç kanunu. Mayerl.lng 
: S.fnppur postuı. Alttn 

toplayan kızlar. 1936 Atj, 

na Balkan ollmplyatıan 

1 tıA.hlar eğleniyor. Çin ba 

takhaııelerl 

SANOA.K ı şeytanlar dl1fmanı. Er. 
(EskJ A_.tol'1•) kek hala Kahraman katı 
ZAFER ı Yılmaz iayyareci. Kahra 
(Eııki Cu.murlyet) man haydut 

1STANBUL 
ı Serseriler kralı f!J anyor 

(Türkçe sözlU) ve St1.l.dyo 
çılgınlıkları 
Romeo ve Julyet. Rin • 
tin. tin 

: Bafdat bWbWU. K1m 01• 

dUrdU 
1 patronum kocam ve Dra. 

gula (2 birinci Viziyon 
tıJmj) 

ALEMDAR ı 9 uncu senfoni. Kahraman 
haydut 

HALK , LtUU'es Borjiy& ı No,lI 
(Eski Kemalbey) halk dll§mam ' 

KADJKOY 
ı Patronum. Kocam hortlak 

OSKUDAR 

: Kleopatra 

BAKIR KOY 
MILTfTADJ ı Brodvay melodi 

kır köyde (1.stepan), :::::==:::=:=::=::=:==:==:::====:==:::::=:=:= 
Beyoğlu clhctlndekiler: Beşiktaşta (Ali Rıza), Sarıyerde (Nuri), 
Galatasarayda (A. Cevat), Bostanbaşmda Üsküdar, Kadrköy ve Adalardakiler: 

(Garib), Galatada Topçularda (Hidyet), Usküdard& (Sellmlye), Kadrköyde Söğüt• 
Tksimde {Limonclyan), Maçkada (Maçka), IUçe§IXlede (A.rJJl&n Hula.!), BUyyUkadada 
Kasrınpaşada. {Vasf), Hasköyde (Barbut) (Halk), Heybelide (Tanq), 

ıst~nbul Belediyesi ilanlar · 
İlk teminatı 

Üsküdarda. Tabaklar sokağında 13 No. 
lı Hayrettin çavuş mektebi. 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesi. 
nin ayazma. sokağında 30/ 63 No. lı ev. 
Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinin 
Hasfırm sokağında üstünde bir odalı 
9 No. lı dükkan. 
Kadıköyünde Cafer ağa mahallesinin 
Muvakkithane caddesinde 1 No. lı dük 
1: an (!ş Bankası) 
Eyüpte Camiikebir mahalle ve soka. 
ğında hekim Kutbcttin mektebi. 
Beylerbeyinde Çamlıca sokağında 3 / 5 
No. lI eski Hamidiye mektebi 
Halıcıoğlunda Keçeciplri mahallesin<fa 
52 No. lr dükkan 
Beyoğlunda 'Tarlabaşı mahallesinde 
49 No. lr ev. 
Ortaköyde Cavit ağa mahallesinde Ca· 
vit ağa mektebi 
!stinyede Emirgan caddesinde eski 74 
yeni 88 No. da 7760 metre murabbaı 
tarla. 
!Köprünün Kadıköy iskelesinde 3X6 
ebadında dükkan. 

Senelik muhammen 
kirası 

48 

900 

72 

60 

24 

240 

60 

40 

840 

2,25 

6,30 

3,60 

5,40 

4,50 

1,80 

18 

4,50 

3 

63 

Yukarda Eemti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan 
' 940 J · mayısı sonuna ka.. 

:ıahaller teslim tarihinden itibaren 93~. 939, sene erı ise de belli 
.ar ayrı ayrı kiraya verilmek üzera açık artırmaya konul~u?. .. uzatıl 
ününde giren bulunmadığından artırma. 31/ 5/937 pau;rtesı .f111~~e 1 rmd~ nıştır. Şartnameleri Levazım müdürfüğUnde görülebilir. steklı ~ ıza 1~ gün-

gösterilen ilk teminat makbuz vey:ı mektubile beraber yukar a yazı 
de saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdrr!ar. (İ) <2971) 

h 1. d taşıma işlerinde kulla. 
Hepsine 2867 lira 55 kuruş olan merkez a ın e , 

. 3 tip 60 tane şası açı.< 
nılmak üzere lüzumu olan 20 ser tane olmak ilure . d .. rül. bil. 

~ .. d .. 1 .. v. n e go e ır 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım m~ ur ugu . . · + 
lstek1iler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 215 lıra 6 .kuruşluk ılk tem~a: 
nıakbutı veya mektubile beraber 27 / 5 /937 perşem~ S!'ti.nil saat j 4 de Daımı 
Encümende bulun.ı:nalıdırlar. (İ) 2743) 

BEŞ(~ KEMAL- MAH~UT CEVAT 
ECZAMESI 
SİRKEcİ 

ZAY! SEI\TET 
Oğlum merhum Süreyyadan bağla. 

nan 172 kayıt numaralı aylığa ait res. 
mi senedimi hybettim. Yenisini çıka· 
racağımdan hükmü yoktur. 

ALiYE 

· ~A.deıiıi · iktidar: 
Bel · ge~şekliği · 

ne en tesirli bi_r ilaç ~~RVOlN 
dir. İhtiyarlara genelik yorgun· 
lara ·dinclik verir. Taşraya posta 
ile 185 kuru~" gönderilir! . 
Sirkeci Merke~ "Eczanesi Ali Rıza 

·. ı s tan b u·ı K o m uta n l ı ğ 1 

Sat ınalma Komisyonu il.anla.rı 
,. ' ...;) . . 

- Seni kaybettik l 
- Öyle oldu!... Mahkemeden 

mahkemeye gidip geldim. Nihayet 
tımarhaneyi boyladık. Fakat sen 
bendeki inada bak ki davanın ucu· 
nu bırakmadım. 

Bilenlerin hatırlaması, bilmiyen. 
lerin de öğrenmesi için şu davayı 
baştan anlatayım: 

Üsküdarda Selimiyede Ahmet 
isminde bir sirkeci vardı. Dükka ·ı
nında sirke yapan bu adam fıçıları 
eşeğinin sırtına yükler, Kadıköy, 
Üsküdar ve civarında satardı. Bir 
gün Karacaahmet mezarlığından 
geçiyordu. Abdurrahman isminde 
bir arkadaşı yolunu kesti: . 

_ Ahmet... Sen çok gezıyor· 
sun. sana gizli bir şey söyliyeceğim. 
Galatada Doğruyolda bir Macar lo
kantacı var. Üç renkli erkek bir ke
di arıyor. Bulup götürürsen 12000 
dolar verecek'! 

Sirkeci Ahmet buna inandı. O 
günden tezi yok başla~ ~ç r~nkli 
erkek kedi aramıya .. Butun muşte
rilerinin kedilerini elden geçirdi. 
Çoğu dişiydi. Erkek olanların da 
renkleri üç renk değildi. Ahmet Is· 
tanbul tarafına geçti. Rast geldiğine 
50 . 100 lira vaadetti. Bir türlü ara
dığı kediyi bı·i · mıyordu. Ankara· 
nm kedi1eri meşhurdur, orada bulu· 
nur, dediler. Dükkanını kapadr. Fr
çdarmı, eşeğini sattı: Ev a1mak üze. 
re biriktirmekte olduğu parasmın 
üzerine kattr. Hepsi 300 kağıt etti. 
Bu 300 "çiftçi,, yi cebine yerleştir
dikten sonra Ankaranm yolunu tut· 

33 üncü Tümen kıtatı için 6000 kilo 
sakız kabağı ile 9000 kilo çalı fasul. 
yesi satın alınacaktır. Açık eksiltme 
ile ihalesi 11/ Haziran/ 937 cuma günü 
saat 15 de yapılacaktır. Fasulyeni'l 
495 ve sakız kabağının 150 lira mu
hammen tutarı hepsi 645 liradır. Şart. 
namesi her gün öğleden evvel komis. 
yonda görülebilir. İsteklilerinin 48 li-

kb 
tu. 

ralık ilk tenimat ma uz \'eya mek. Ankarada günlerce kaldı. Tanı· 
dık ve tanımadıklarına sordu. So
kaklarda rastladığı kedilerin peşin
den koştu. Erkek mi, dişi mi diye 
baktı ... Bir türlü şarta uygun kedi 
bulamıyordu: 

tuplarile beraber ihale günü vaktJ mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık sa. 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(2966) 

33 üncü Tü!nen 16 ıncı alay için 
3000 kilo sakız kabağı ile 4500 kilo 
çalı fasulyesi satın alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 11/ Haziran/ 937 
cuma günü saat 15,30 da yapılacak. 
tır. Fasulyenin 247 lira 50 kuruş ve 
kabağın 75 lira ki tutarlarının hepsi 
322 lira 50 kuruştur.' Şartnamesi her 
gün öğleden evvel ko~isyonda görüle
bilir. !steklilerin 24 lıralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber ih\t 
le günü vakti muayyeninde Fındıklıd:.ı 
Komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (2967) 

Tstanbul Levazım Amirliği 
Satına1ma Komisyonu ilanlara 

Ist. LV. Amirliğine bağlı müesse. 
sat için 8100 kilo tereyağı 7 haziran 
937 pazartesi günü saat 15,30 da Top· 
hanede satmalma komisyonunda ka. 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 7290 liradır. nk temi. 
natı 516 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona ,·ermeleri. 

( 450) (2875) 

- Senin aradığın kedilerden 
Eskişehirde vardır; dediler. Ankara
dan Eskişehire yollandı "Eskişehir 
kazan sirkeci Ahmet kepçe,, oldu. 
Gece gündüz kedi aradı. Yok, yok, 
yoktu! 

- Bulunsan lzmirde bulursun 
dediler.. Alaşehir, Manisa yeliyle 
İzmire vardı. lzmirin içini, kazala
rını, köylerini dolaştı. Bu dolaştıkça 
paralar da suyunu çekiyordu. Niha
yet cebinde birkaç lira kalınca lstan
bula döndü. 

Sirkeci Ahmet bu sefer sutmda 
taşıdığı giiğümlerle sirke satmıya 

. başladı. Bununla beraber kedi ara· 
maktan vazgeçmiş değildi. Rastge· 
len müşterilerine para vaadediyor, 
gece gündüz kedi peşinde koşuyor
du. 

Bir gün çifte havuzlardan geçi. 
yordu. Bir ermeni kızı: 

- Ben üç renkli bir erkek kedi 
buldum. Kısıklıda bir tanıdığımda .. 
Fakat 100 lira istiyor, dedi. Sirceki 
Ahmet kızın eline ayağrım kapandı: 

- Yapma, etme ya şunu bana 
ucuza al.. Param kalmadı diye yal· 
vadrı. Al aşağı ver yukan 60 liraya 

Erzurum Abidesi Müsabakası 
iki ay uz.3tıldı. 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktöı lüğünden: 
Erzurumda yapılacak olan abideyı· ait müsabaka müddeti iki ay uzatıi. 

mıştır. Alakadarlara ilan olunur. (2954) 

------·---
lstanbul Gümrüğü Başmiidürliikünden: 

Gümrük satışından: 13172 li! a :2. kuru~ değerindeki F B N P markah 
632 kilo ipekli pamuklu mensucatın 27 / 5/ 937 günü saat 14 de eski Galata 
gümrük binasındaki satış ambarında satılacağı ilıin olunur. (2955). 

sulh oldular. Ermeni kızı kediyi ge· 
tirdi. Hakikaten üç renkliydi ve er· 
kek ti. 

Sirkeci Ahmet kediyi bir sepete 
koydu. Kadınlar çeşmesi civarında 
namaz kıldı. lstanbula geçip Çiki 
ismindeki Macar lokantasını buldu: 

- Aradığınız kediyi getirdim. 
Verin 12000 doları dedi. 

- Hay hay ... efendim, dediler. 
Sen şöyle otur 1 Otele telefon ede· 
lim kediyi gelip alsmlar ... 

Şişman, kısa boylu Çiki isminde
ki adam telefon etti. Bu arada kedi· 
ye pastalar ikram edildi, lokantada· 
kiler kediyi görmeyi merak ettiler. 
12000 dolarlık kedi biraz sonra se
petten çıkarıldı. Fakat nasıl oldu 
bilinemez Çikinin elleri hayvanın 
nazik bir tarafına dokundu sıkı ver 
di. Kedi de cıi"n hevliyle fı;ladı. Lo· 
kantanm arkasından kaçtı, gitti. 

- Aman tutun, kedi gidiyor ..• 
Feryatları, araştırmalar boşa gitti. 
Kedinin gidişi o gidiş ... 

Sirceki Ahmet deliye döndü. Çi
kiden para istedi. Kendisine gülmek 
le mukabele edildi. Bunun üzerine 
iş mahkemeye aksetti. Sirkeci Ah· 
met, Çikiden 360 lira istiyordu ..• 

~ . . 
Bu vaka üç sene evvel olmu§, 

o zaman Haberde yazmıştık. 
Dün sirkeci Ahmet davanın bit· 

mediğini söyleyince şaşırdım. O, 
şöyle anlattı: 

- Beyoğlu sulh hukuk mahke
mesi bu davaya bakamıyacağını söy 
ledi. lstanbul asliye mahkemesine 
geldik. Bu muhakeme hayli uzun 
sürdü. Bir ara benim sözlerimi deli 
saçması zannedip tıbbı adliye gön. 
derdiler. O ada müşahede ahında 
kaldım. Elimize bir de kağıt verdi
ler. Çıkardılar. Fakat ben davayı hı 
rakmıyordum. Bu arada Çiki adam· 
lar gönderdi: 

300 lira vereyimde sulh olalım, 
dedi. 

Razı olmadım: 
- Ben adaletle onun elinden 

para alacağım, cevabını verdim. 

Çiki bu vaziyet karşısında ben
den korktu. Lokantayı başkasına 
devredip lrana kaçtı. Ben davayı 

mütemadiyen takip ediyordum. As· 
liye mahkemesi, kedi meselesini bir 
ticaret davası telakki ederek ikinci 
ticaret mahkemesine gönderdi. 

İşte bugün artık karar verile-
cek! . "' "' 

Kedi davası tazaleniyordu demek. 
Sirkeci Ahmetle mahkemeyi boyla• 
dım. Saat üçe doğru mübaşir: 

-Çiki ... 
- Ahmet. .. diye seslendi. Çiki-

den eser yoktu. Ahmet barodan 
gönderilen avukatiyle birlikte iceri 
girdi. Reis evvela vekile sordu. Ye. 
kil müekkilinin bir kedi meselesin
den dolayı Çikiden 360 lira istediği
ni söyledi. 

Reis Ahmede sorguda bulundu. 
Ahmet başından geçenleri uzun 

boylu anlattı. Neticede mahkeme 
heyeti şu kararı verdi: 

- Kedi ticaretinden anİıyan iki 
ehli vukufun isimlerinin bildirilme· 
sinin ticaret odasından istenmesi .. 

Bu karar sirkeci Ahmede tefhim 
olundu: 

- Aman bay reis, dedi. Muha
kemeyi çabuk bitirin olmaz mı? 

. Sirkeci Ahmet, elinde kasketi 
dınleyicilerin mütebessim nazarlan 
altında mahkeme salonundan çıktı. 
Ayrılırken şöyle diyordu: 

- Sonuna kadar sebatİ Çiki 
ta\~~an olsa ben tazı olacağım. lrana 
d~gıl, Amerikaya gitse peşinden gi· 
dıp hakkımı alacağım. 

Yekta Ragıp Önen 
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·---------·------------------,-------·ı iocel •• Cild hüceyratı , 

I 

merkezinden .istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösterir 
Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması için onu 

besleylnlz. Ar!ık buruşukluklar kalmadı. 

25 yaşınızdan sonra; 
cildiniz, kıymetli Bio
celini kaybetmeğe baş
lar. Eğer hemen bes
lenip ihya eıdil:nezse 

buruşup s~lar ve ih
tiyarlar. 

bu yeni 
unsurunda cildinizin · 
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay
ri müfarikidir. Cildini-

50 yaşlarında mil- zi açlrktan öldürme -

tesirini gösterdi 
Tecrübe edeblllrlz 

yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocel ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola- besleyiniz ve y:ışlan - malik olan 50 yaşfarında 
bilir. Fakat, ihtiyar- dığınız zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaşla-

lamış gibi göründük- bile cildinizin rfaima nnda bir kadın 24 yaşında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrün- görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar- mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyecek· 
lan yoktur. Son za- leri şayani haY.ret bir tene 
manlarda büyük bir malik olurlar. 
alim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö- l 
rü tarafından keşfedilen bu yeni cild rengindeki (yağsız) Tokalon kre.. 
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
edilmiş genç hayvanlarda gizlenmiş binde ''Beyaz Oksijen" bulundu .. 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfmda birbi .. 
edilmiş saf Biocel vardır· Bu cev- rinıden daha beyaz . üç levin üz~re 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençleştirmek i~n matlub nisbet iki kremi kullanmağa başlayınız. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahş neticesinden son 
yatm~zdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

BIOCEL 'li TOKALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

,------------------------------~ Binlerce T okalon müşterisinden müessesemize mektup yazanla· 
rm müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(T akalan kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu ... ) 

Z. 8. H. O. Fatsa 

Tokalan kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalon 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 
olmaktadır.), 

B. Şehir 1. B. M. Eşi .. Tü. Konya 

Mektuplann asıllan dosyala mnızda sakhdır. 

·-------------·------------------~ 

ı 

~~~~~~~~~ 

Devren ~blık veya kıralık dükkan Satılık ev Daktilo aranıyor 
İşlekoir yerde tütün, pul, tayya

bileti ve saire satmağa elverişli bir 
tarafı boya salonu, ortadan bölmeli, 
askerlik dolayrsiyle acele satılıktır. 
Görüşmek için adliye karşısında Kı
nacıyan han yanında kunduracı dük 
kanma müracaat. (V. ~ .. 1436) 

tstanbulda Topçularda Ramide yem 
yol 5.6 numaralı kışla arkasında dört 
odalı ayrıca iki oda, tatlı kuyu suyu, 
iki dönüm bahçe, içinde mutfak mcy
va ağaçları. 1500 liraya satılıktır. 

Müracaat: Mahmutpaşa çıkmaz so. 
kak No. 6 bayan Seher. (V. P. 1444.) 

Çok çabuk zarp ve cem yapabilip 
Türkçe ticari muhabereye vakıf ve 
daktilografisi süratli öztürk bir bcı.
yan aranıyor. Taliplerin Marpuççular. 
da Ali Asgar ve mahdumları Kollek. 
tif şirketine müracaatları. Tecrübe!ı 

ola.nalr tercih edilecektir , 

................ ................ 
············~··· •............... ........ 
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Hem kendisi ıztırap 
çekiyor, hem de 

başkalarını 
Devasız bir dert mi ? 

Hayır bir haç haşe 

• • 
1 1 

ile geçecek şiddetli bir 
baş ağrısı 

1 
Bütün ıztrrapları dindirir 

Diş, adele, bel ağnlanm, üşütmekten mütevellit sancı ve 
sızılan keser, gripe, nezleye karşı çok müessirdir. ................ ................ ................. ................ . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . ... , ....... . ············ ············ . ........... . . .......... . ............... ·----·--·· ·--·····- :::::::: ........ ::::::: ::: :::::2 ................ --··········· 

le~nn Nez ... 
Dem ~eno 
aı~ ıro a a. ıro m 
~ aı in) lk. lYI ır 1:1 

~allrD ~ lfiHBŞ= 
~mn weırnı::a 

ifil <e ~®'t;D ır<dl n 
Baş, diş ağrıları, 

Grip ve bütün 
ağrı lan derhal keser 
Ecza ha neler
den 1 lik ve 
12 Hk am
b a lajlarınc 
fstf'yiniz. 

r-................ 11 ..... ~E--.............. . 

CçO 
rn 

Fenni Kasık 

bağları mide, 

barsak böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni korsalar 
İsteyenlere öl~i· 

tarifesi gönde. 
rilir. 

Eminönü 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

OREPULOS 
Taklitçilerden · 
sakınınız 

} ............................. _.._.__....:n:--::····· .. ······· .................. _ ................ ........ ...... 
~~ işçiler ~ 
i~ Bu aydan sonra iş kanunundan is. i! 
fi tifade e tmeğe başhyacaksınız. Bu § 
g kanun size ne haklar vermiş ve siz. 55 
~f den neler lstiyor bilmeğe mecbur. ~ 
•• •• :: sunuz. :. 
~i Bunları size sual cevapla toplu ve n 
i~ pratik olarak öğretecek olan: U .. .. 
H Iş verenin ve işçinin kanuni ıi 

~ ii hak ve ödevleri kitahıdır, · 
• 1g Fiyatı so kuruştur. ;: 

~~ inkılap kitapevinde satılır. H 
ı::: :::::::: :: : ::: :: : ::: :: : : ::_:::::1::: :::::::::: ::u::::s:ı 

Diş Do!<toru 

lbD [Q) ~ Wte ©1 O ~ ce ır 
Cumartesinden maada hergi.in 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

Durağı No. 95 


