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Maverayı Erdün Hükümdarı 

Emir Abdullah 
bu sabah geldi 

HABIERe beyenatonda d ~Y~~ kD: 
" Burası şark milletlerı ıçın 

daima piştar olacaktır n 

MavcrayıerdUn hükümdan Emir Ab
ifollah bu sabahki kespresle §ehrimize 
ıelmiş ve istasyonda askeri merasimle 
~arşı lanmıştır. 

Arap hilkümdarınr f stanbul vali ve 
belediye reisi Muhiddin Üstündağ, Em-

Tm~ua~ını .. ·~cm cvencan, vali. mua

\'ini Hüdai Karataban, Harp akademisi 
i!irektörü general Ali Fuat, İngiltere 
sefareti sekreteri Skrivcn, irak başkon
IOlosu Kamil Gcylani ve diğer zatlar 
karşılamışlardır. 

Tren istasyona girince, müzika se
ltm havasıru, sonra Maverayıerdün ve 
Türk miJli marşını çalmıştır. 

Aylık kazancı 18 liraya 
kadar olanlardan 

Kazanç vergisi 
ahnmıyacak 

(Yazısı 6 uıcıda) 

MAVIS 1937 PAZAR Sene: 6 - Sayı: 1929 

Dün Cenevrede inızaıanan 

Hatay anlaşmasının 
esaslarını 

neşrediyoruz 
Bayır, Bucak, Hazine nahiyeleri meselesiyle resmi 

dil meselesi nasıl bir hal şekline bağlandı ? 

Yeni rejiniin tatbikatı altı 
ay sonra başlıyor 

Hariciye Vekili Fransız Hariciye Nazırı ile 
beraber askeri bir tayyare ile Parise gitti 

Hatay meselesine dair katt anlat~ 
manın bnnlandığını dün akıam ce
len haberler üzerine ikinci tabımızla 

bildirmiıtik. .Bugün bu hususta gelen 

mütemmim haberleri ve anlaşmanın e-· 
saslannı veriyoruz. 

Cenevre, 30 (fl,ususi muhabiri· 
(Devamı 6 ıncıd.a) 

Bir aya kadar 

Islan bulda harp 
gemisi · inşasına baş

an ması mukarrer 
Mecliste Milli Müdafaa Vekili 

bunu tebşir etti 
Ankara 30 (Telefonla) - Büyük 

Millet Me::lisi bütçe müzakerelerini haf 
ta başında bitirecektir. Büt!re müzakere 
lerini müteakip Başbakan İsmet İnönü 

bir nutuk söyliyerek umumi ticaret, te
diye ve döviz muvazcnelcrimizle yapı· 
lacak, yapılmakta olan işler, harici ve 

(Devamı 4 üncüde) 
İı:tıısyon Türk ve Mavcray:erdün bay 

ral.larile donanmıştı. İlk defa olara!t 
Siık::ci binasına asılmış olan Maverayı-

• ~rdün bayrağı siyah, beyaz, yeşil yollu 
(Devamı 1 incide) 

.. h .. k"' d b .. öğle ii"eri eropakuta kabul ettiğ., Maverayı Erdu'I u um arı, ugım • . ö .... J..· 
f nwharriri ızle .g nışur c n Dinarh Mehmet 

Çemberlitaş 
Civarından geçmekte 

Tehlike var mı ? 
Tetkikler yapan heyet taşın bir park içine 

alınmasını JUzumlu gUrllyor 
Bundan bir müddet evci Çemberlit .. 

tan bazı parçaların düşmesi üzerine .. 
raftaki halk telaşa düşmüş, ve taşrıa 

yıkılmasından evvel tedbir alınması 
belediyeden istenmişti· Bunun üzerine 
müze ve belediye mimarlanndan mürek 

kep olarak tcıkil edilen mütehassıs he
yet Çembcrlitaş üzerinde yaptığı tetkik 

lcri bitirmiştir. Heyet raporu belediye
ye ve eski eserleri muhafaza komisyonu 
na vermiştir. 

Ögrel'l':iiğimize göre heyet yaptrğr tet 
kikler sonunda Çcmberlitaşta yıkılma 
tehl:kcsi görmcmittir. Geniş bir temele 

ve iyi bir yapılııa istinat eden Çemberli 
taşın en kuvvetli yer sarsıntılarına dahi 
tnukavemct edebileceği tesbit cdilmiıtir. 

Yalnız taıtan bazı parçalann koparak 
düttüğü ve bundan sonra da düşmesi 
ihtimali olan parçalar bulunduğu görül· 

rnüştür. Bunun için taıın - hali aslis• 
bozulmamak ıartile - müteha1S1s biri 
t~rafından ve bir heyetin nezareti altın· 

da tamiri bel~iyeye tavsiye edilmiştir. 
Heyet taşın etrafını genit bir parkla 

Çcvirmefi de lüzumlu görmüıtür. Bu 
ıuretle dütetek parçalar olsa bile parka 
4'15ecektir, · 

ÇenberlitQ.§ 'Ve civannuı 100 sene 
cooeZki hali 

"h tarak zikrc-Heyet raporunda sarı 0 • 

dilmemckle beraber bu tavsıyelerdcn 

taıın altından geçmenin pek de tehlike· 
den Ari olmadıjı anlagılmaktadırı 

\ -- Güreşten kaçmada 

'f ~f~::~n J Şa~piyonl_u~ .. ka~~ndı 
1
. müsabakası ı· P~~hvanlar Bllecıg~ gıdın~e 

fı::ı:~~=;:~:lf:~ö~e!!: ıkı bahane daha ıcat ettı 
" ıecek tıkralarm kıa• ve hiç oımuaa Evvela meydan okuyup, ıonra bin 

az l§IUlml§ olmuı Jlzımdır. bir bahane icat ederek gürc§lerden 
Fıkralar, g6nderenlerln imza.tarı kaçmakta ıaplacak bir mcharet sahibi 

yahut müstear adlarlle neıredilecek olduğunu muhtelif vesilelerle ispat e· 
ve her ay 0 ay içinde çıkacaklann h 
en iyilerinden betine muhtelit ve kıy. den mcıhur Dinarlı Mehmedin son a 
metli hediyeler verilecektir . reketleri, memleketimize gelmit olan 

ıf Amerikalı ve Bulgaristanlı pehlivanlar 
:. F•kra/,arın neşrine ~ladık. Bugün .... k nda f 

' üzerinde Türk ıUreıçileri nak ı e-i (8 inci aay/a!Ja 'bakın) na bir kanat verdicerek bir dereceyi 
1 Bize bildiğiniz güzel fıkralan bulmuıtur. 
i gönderiniz. Hadiseleri hatırlatalım: "Amerika bo : ................................................ -.... .. 
AbdUrrahman Naci 

Valdesini kaybetti 
Müteahhit Nuri ve Abdurrahman 

Naci Dcmirağm valdeleri bayan Ayşe 

bugün saat 10,15 de 85 yaımda olduğu 

halde vefat etmiıtir. 

Cenazesi yarın öğle vakti Abdurrah

man Nacinin Göztepcde Rıdvanpaşa 

sokağında 18 numaralı kötkünden kal

dırılarak Göztepe camiinde namazı kılı

nacak ve Göztepe kabristanına gömüle

cektir. 

Merhume hayırsever ve salihatı nis

vandan bir bayandı. Kavakta kendi na

mına yapılrruı bir çeımeai vardır. Allah 

rahmet eylesin. 

ğası., diye anılan Bul Kumar'm Dinar
lı ile go:.ireşmcıi mukarrcrdi. Mehmet 
evvela kabul ettiği bu maçı, yapılrr.a· 

ıından 24 saat önce gönderdiği bir 
telgrafla gelemiyeceğini bildirmiş, 
"Amerikalı isterse Bilcciğc gelsin,, 
demişti. İhtimal Amerikalının Bileci
ğe gitmcği kabul ctmiyeccğini sanan 
Dinarlı Bul Kumar'm oraya hareketi Ü· 

zerine ıaıırmış, hemen Bursaya gitm:ş
ti. 

Bugün de İstanbul gazetelerinden 
ikisine iki telgraf çekerek yeni bir ma
nevra ile "maç tehlikesi , ndcn uzak
laımağa gayret etmektedir. 

Telgraflardan birisinde sol elinin 
sakat olduğunu, elinde buna dair bir 
rapor bulunduğunu bildirmekte, diğe
rinde ise "Amerikalı benden evvel Ya

nm Diinr.a Arif ve Müla;:imlc karııaı-

Din.arlı, Kara Ali ve Mülôyim 

sın, benimle sonra güreşsin,, dcmekt• 
dir. 

Sıkışık bir vaziyette bulunan Dinar 
lının ne yapacağını şaşırmıı olduğu 
ayni günde çekilen §U iki telgraftan 
pek ili anlaıılryor. 

(Devamı 6. mcıda). 



de günden güne kuvvetleı;mektecllr. 
Garbi Avrupa noktai nazarmdao f.se 

Alman ordusu ba.skın halinde hareke-
te geçmek fırsatını elinden kaçırmış. 
tır./ 

Cihan harbinin verdiği diğer ?::ir 
tecrübe de şudur: 

''Zafer esas noktada ka7.anılmadık. 
ça, ikincf derecelerdeki sahnelerde eI-

U umumi harb günlerinde Alm"'ıı 
kültürünün beş para etmediğini 

iddia eden Fransız m:.ıharrirleri varC:ı 
Almanya'da da, alim. f'lotof, sanatka 
doksan üç m!şhur ad;:ım •. Fransızla.rın 
mütereddi, her türlü fikir yaratıcılığı!l-

tnıilterenin A\TUpada politikhsı 
nedir ve tatbik ettiği usuller nelerdt:n 
ibarettir. Britanyahlar tüccar jnsa.n
lardır. Ticaretin sulh içinde inkişaf e. 
deceğirıi ve kendilerinin sulhle zcngın
lcştiklerini bilirler. Bunun içindir ki 
Avrupada kırışıklık yapanların dai. 
ma aleyhinde bulunmuşlardır. Bu g in 

1 
Avrupa kıt'asında sulh meselesi Al. 
manyaya. bağbdır. İngiltere tekrar si
Hihlanmaktadır. Çünkü militarist l\.l
manyanın İngiliz refahına ~ehlike te~. 
ikl ettiğine inanmaktadır. 

de edilen müsait tabiye vaziyetlerınin 
faydası yoktur. Sağda solda elde P.dil
mış küçük muvaffakıyetler hatta teh. 
likelidirler de. Çünkü asıl lazım ohn 
istikametlere doğru bütün kuvvetlerin 
toplanmasına mani olurlar. 

Dans öğretmeni Bayan kızmakta 
haklı ııugdı ? 

Mesire yerlerinde arasıra gör:Hen ---------------
çiftetelli, barlarçla sık sık seyredilen 
zenci menşeli taftezi danslar ve, her 
gün muhtelif yerlede yapılan asri 
salon dansları yanında, memleketimiz
de, henüz yepyeni olan klasik ve plas
tik danslara gösterilen rağbeti görüp 
de memnun olmamak imkansızdır. 

dan aciz bir millet oldu unu söyliyen 
bir beyannarn!ye mühürlerini basmış • 
tardı. Sulhtıın sönra her iki taraf ta 
utandı: fakat onları harb günlerin"n 
coşkunluğuna kapıldılnr diye mazur gör 

Brltanyalılarm eski tecriibcleri unı...t 
makta oldukları ve yetecek kadar nu
rendişlik gösteremedikleri söylenmek. 
tedir. lngilizlerin bir meseleyi ele al. 
mak için hadisenin vukubulmasmı bü 
yük bir saflıkla beklediklerinden r.i
kayet ~dilmektedir. 

Britanya devlet adamları ilk saidı
ran tarafın büyük bir tehhkeye atıl. 
füğına ve bila.Jıare düşman kudretmi 
tüketince mukabil taarruza geçen ~a
rafın çok daha müsait vaziyette ola. 
cağına inanan insanlardır. Cihan har~ 
bi bu prensip için mükemmel misaller 
göstermiştir. 

Almanhtr yıllardanberi il8.hlan-
rnaktadrr. M"titehassıslar bu silahlan
manın daha birkaç sene evvel en yük. 
sek kertesine vardığını, şimdi ise ilk 
günlerdeki enerji bitip tükendiğind~n 
Almanların maddi birçok zorlukldr 
duymakta o1duk1armr, berbat bir bu!ı
rana girdiklerini söylemektedirler. 

Hiç fJÜphesiz Britanya devlet adnr.ı. 
lnrı. büyük silahlanma teşebbüsleri.1i 
geciktirmekle teh1ikeli bir oyun oyna. 
mış -Olduklarını 'bilmektedirler:. Bri
tnnyanm tnüdafaa silahlarından nıalı
rum oldukları bir azmanda Almanya. 
nm ağir basmaması yUzUnden büyUk 
bir talie mazhar olduklarım da hH
mektedir. 

Tehlikeli an Alman ordusunun as. 

Esas lngıliz menfaatleri bakımm
dan Avrupada mühim olan yeg~ne 
mesele şimdi Almanya olduğu için Br · 
tanya devlet adamları esas gayey~ z:ı. 
rarı dokunabilecek herh:ıngi bir ç:.ır. 
pışmaya giri§mekten çekiıımektcd•r -
ler. 

Britanyanın İspanyada takip ettiği a
demi müdahale siyasası \'e ftaly..ı.ı_ 
!arla olan geçimsizlikler!Jıi yumu§at
mak için yaptıkları (Centılmen uzlıı~. 
ması) • ki kaldı mı. kalmadı mı tıPk 
beJli değil - hep bu yüiciendir. 

İngiliz efkarı umumiyesi hazan ha1-
yaıılarla doğrudan doğruya çarpış. 
mak, infilak etmek, acele etmek is!,r, 
lakin efkarı umumiyedeki değişik!:J.c. 
!er İngiliz devlet adamlarını çizr:ıi~ 
oldukları plandan zerre kadar ayn. 
maz .. 

Güzel sanatların hemen her şube
sinde gösterilen bu tekamül devresinde, 
ve bilhassa, memlekette bir de -op:ra 
kurmak için gayret sarfedildiği bu sıra
larda koragrofi sanatının en nezihi, en 
zarifi ve estetik cihetten hiç şüphesiz. 
en mükemmeli olan bu nevi danslara 
gösterilmeğe başlanan rağbet ve him
met cidden ta:Cdide şayandır. 

Gerek Halkevleri, gerekse hususi 
dans muallimleri tarafından yetiştiril
mekte olan talebenin, mahdut imkanlar 
içinde, ne güzel muvaffak olduklarını_. 
b:lhassa bu sene, müteaddit defalar 

görmek fırsatını bulmuştur. Dün de, 
Şehrimizin tanınmış dans muallimlerin 
dan madam Dorrat'ın talebeleri tarafın
dan verilen m:.isamereyi büyük bir 
zevkle seyrettik. 

Kesif bir seyirci kütlesiönünde ve
rilen ve zengin bir proğramr ihtiva 

eden bu müsamerede bütün talebeler 
cidden büyük bir muvaffakıyet göster
diler. 

Şopen'in ''Mazurka,. sı ve Delib'in 
'Bebek,, i: p:.irüzsüz bir ahenk ve zera
fetJe oynandı. 

.Efğer fngiliz siyasası Avrupada sulh 
meselesini Berlin militari:mıine ka?°ş: 
ıhukavemette görüyorsa yukarda da 
söylediğimiz gibi Britanyanın tekrar 
silahlanması muhakkak harbetnıcye 
niyet ettiğini ifade etmez. Belki doğ. 
ru, belki yanlıı; bir fikirılir, ama, nı i. 
tanya hükümeti buna bir sulh gayPsi 
nazariyle bakmaktadır. Eğer Hitkr 
arzu ederse bugün, yarın ve hatta fe
laketin vukuu anma kadar dahi Avru
pada sulh devam eder. Ama Hitlcr 
harbi isterse, mutlaka kozları silahfıı. 
paylaşmak jsterse mesele kalmaz. 

M. Hasan Cabiri (Suriye devlet adam
larından birinin ismini hatırlatan bu isim 

Britanya Alamnya:.:;d;ıJıiJinrll'ki her. 
hareket~ikkatle ~e çoryakltıdan 1 ~t 
kik etmektedir. Londra Almanyanın 
maddi \'c manevi birçok cuhranlar gc-. 
çirnıekte olduğuna ve bu buhranlarm 
Almanyayı çok zayıflatacağına inan-

bir bayana aittir. Fakat programa ba
basının adıyle soy aamı koydurdu_ğu 

K'erlikten tccrid edilmiş Ren memr.u 
mmtakasına girmeleri ve bu hareket. 
!eriyle Versay muahedenamesini bil
fiil.ilga etmeleri ile 7 mart 936 da g<-'
lİPJQatmr~ba ıA.lman ordusu F:ra.n3~ 
hududuna kadar:rytirümüş olmakla be 
raber, Fransa ordularını seferber et. 
medi, Britanya halkı da heyecan s:5s
terıncye yanaşmadı. Daha doğrusu 
İngiliz . Fransız itilllfı işlemedi. D•!v. 
!et reisi Hitler Almanya. için bir 1.a~er 
ilan etti ve bütün dünya onun söz•e
rini olduğu gibi kabul etti. 

maktadır. Ahmet Ekrem 
--------~------~-------

ita l yan 

halde kendi adını koydurmadığı için 
bayan olduğu ancak sahneye çıktıktan 

sonra anlaşıldı). İşte bu bayanla Brod 
çok muvaffak oldular. Programda is~i 
olmıyan Lais Velikorod'un dansı ıse 

güzel bir sürpriz ve müsamerenin en 
parlak muvaffakıyeti oldu. 

Bununla beraber insan geriye 'ha
l•nıca, ortalıkta zafer namına bir ş~y 
yok demek istiyor. Mesela Hi:le:r 
Fransa ve İngiltereden müstemleke ,.e 
iktısndi jşlerde hakiki imtiyazlar t;o. 
paı mak için buhranı daha ziyade de
rinleştirmekten çekindi. 

Müsait an geçti. Britanya ve Fra ı. 
sız devlet adamları daha kolaylık:a 
n"fes almağa ba~ladılar. Kendi nı'r!n. 
l<'!i:etlerinfn zayıflıklarını takdir ettı
ler ve bu Fransız • İngfliz itilafı :ç·n 
bir ba~langıç noktası oldu. Dugffa 
Fransız ordusu 12 ay evvelki Fran;.,ız 
orJusundan 10 misli daha kuvvctlidır. 
Onun yanıbnşında Britanya ord;ısu 
bütiln garbi Avrupalıların gözü önihı. 

donanması 
Al man harbiye 
nazırının llnllnde 
glJsterlş ya paca k 
Napoli, 30 (A.A.) - iki haziran/da 

Romayı ziyaret edecek olan Von Blom
bergin şerefine gelecek hafta Napoli 
körfezinde büyük bir deniz geçit resmi 
yapılacak ve geçide 100 gemi iştirak 
edec~ktir. 

Kral geçit resmine riyaset ettikten 
sonra 5 haziranda Napoli prensinin do
ğumunu tesit etmek üzere tertip edile
cek olan tarihi eğlencelere iştirak ede
cektir. 

Talebelerinin gösterdikleri muvaf
fakıyetten dolayı, madam Borrat'ı teb

rik ederken, kendisine borçlu olduğu

muz bir tavzihde bulunmadiı.n gesemi-
yeceğiz. .. 

Gayet nazik ve sempatik olan m~

dam B<>rrat, b:zi dün de, mutadı veshı
le nazikane karşıladığı halde, her ne
dense bize dargın olduğunu anladık. 

Sebebini sorduk, söylemedi, ısrar et
tik, nihayet anlattı. Geç.!n yıl terti~ 

ettiği bir müsamereden sonra, kendı

siyle yaptığı bir mülakatı gazetede neş 

rederken bir gaf yapmış sanatkarı hiç 
istemeden fena halde incitmişiz; yani 
"madam Dorrat 32 senedenberi dansla 

metgul oluyor!,. demişiz. Bu cümle se
vimli madam Dorrat'ı fena halde üz-

müş, bizi, bir hayli aramı§ fakat bula
mamış. 

• 

ltalyaııın en kudretli .,alı ne ı-c musıki 
saııatkarLarınclaıı Bayaıı Aııgw~ta 

Quaraııta 

Meşhur Soprano 

Avgusta 
Kuaranta 
ilk konserini 

dün gece verdi 
İki gündenberi şehrimizde misarir 

bulunan me5hur ltalyaıı sopranosu 
Sinyorina Augusta Quar;rnta, dün ge
ce Roma klübünde bir konser ver.'.!i. 
::>ünyanın birçok büyük operalarm.:la 
sanatı etrafında hayranl;klar tophya. 
rak do}ıu:mıg olan fta)VAn ,.....,. .. ,.••nm 
bu müstesna ar.tistini ~inlemek.- i;ın 
şehrimizin sanat ve edebiyat alemirıe 
mensup bazı simalar, konsoloslar •ıe 
bayanları, yerli ve yabancı gazeteci
ler, kor diplomatiğe mevsup bazı si. 
malar ve İstanbuldaki İtalyan koloni. 
sinin ileri gelenleri kon8"'r saati olan 
21 den çok evvel klübü doldurmuşl:ı.r. 
dı. 

Sinyorina Augustan'!I konserı ile 
kısma ayrılmıştı. Bu üç knımın hu· 
parça~ında artist dinleyicileri yüksdt 
sanatına hayran etmeyı iyi bildı. ~h
at 21 den saat 13,5' a kadar denm 
eden bu ı:ıan konserindc:n ayrılanlar 
sopranoy~ k:ırşı derin bir semputi 
duymuş bulunuyorlardı. 

Bu müna~ebetle ~unu J;aydctnıek 
isteriz ki, lstanbulun akustiği Yctm. 
de hemen hemen biricik ~alonuna rıa
hip olan Roma klübü, s:ıhnesi ile E>a. 

lonu arasındaki iklim farkını düzeltir. 
se çok iyi yapar. Salon ılık, fakat &~ 
nenin arkasında açık pencerelc: .t?ı 
var, ne var, karayel gihi dehşc~~ı ı..1ır 
soğuk geliyor. Ve sanırım bu yu~~ı1 
yalnız ön sıralarda oturanlar dcg:l, 
soprano da iişüdil. 

Şehrimizin tanınmış Ti~usikişinasl.~
rından Karlo Kapoçellinin artiste ;u-
7.el bir refakatte bulunduğunu da b:.ı. 
rnda söylememek doğru olmaz. 

Sinyorina Augusta Quarantanın sa-

memiz kabHdir. 

Ya bizde Fransız kültiirü namına Al· 
manya"ya. Alman kültürü namına Fran 
sa'ya düşman olanlara ne diyelim·! .• 
İşin tuhafı o milletlerin irfanını beğen. 
miyenler ekser:ya dillerini bilmezler. 
Clement Vautel veya Paul Giraldy'yi 
o!aıyabilenler, sadece bu bilgilerinden 

aldıkları hızla Goethe'nin okunmaz bir 
Ş'.lir olduğunu iddia ediverirler. Sözle -
rine itiraz etmeyin: "Canım Fransız 
vilzuhu 1 derler, onu bir Alman'da 
bulmak hiç mümkün mü? . ., İtiraf ede ·, 
tim ki Alman kültürüne hayran olanlar 
da böyle cesurane beyanatta bulunu • -
yorlar . 

B:r .ıamandanberi, ikide bir ''Fran. 
sız kültüründen kurtulmak lazım.,. di • 
ye bağıranlar çıktı: Ne yalan söyliye •. 
yim? Bunlar hoşuma gidiyor, yazıla • · 
rını alaka ile okuyorum. Onlar Fransız." 

larr, Almanlar, İngilizler, Amerikalılar . 
namına ittiham etmiyor, hatta Fransız 

kültürü yerine Türk kUltürü kuralım · 

da dem"yorlar. Onlar farkına varmadan 
hatta iyilik ettikleri, hak yolu göster • 
dikleri zannile her türlü ktiltürün al=y
hine yürüyorlar. Daha doğrusu ''kül .: 

tür .. kelimesinin manasını değişt:riveri. \ 
yorJar. Bunların indinde Fransız kültü
rünü de, diğer milletler:n kültürünü de 
haftalık resimli gazeteler, magazinler 
temsil etmekted!r. İngilizleri, Ameri • 

kanları tanıtmak isterlermiş. fakat bir 
PÜn hil,. Mtl•,..._' ı..:ro.,.H••': :ili.--- u.-. •• 
Walt Whitman'ı hatta Edgar•l-ı~1f'r1 

zikrettiklerini görmedim; D. H. Law 
renee'ten, \Valter Pater'den Fransızlar 
dan nefret ettikleri ka.Sar nefret ederler 

demiyeceğim, ~:inkü onların adJarmİ 

duyduklarını pek sanmam,, okuduklan 
resimli gazetelerde raslamam!şlardır. 

Baylar, iyi ediyorsunuz, hoş ed:yor-

sunuz, aramızda hiçbir guna iht"laf yok. 
Birçok gazeteler fransızca haftalıldar • 
dan yazılar tercüme ediyor, siz İngiliz, 

Amerikan magazinlerine vurgunsunuz, 
Cok iyi 1 Hatta haklısınız. Fakat" bu iş. 
!erin "kültür,, ile ne alakası var? Şunu 
ismiyle yad edin: Magazin ... 

N11rullah AT AC "' 

Üç sabıkalı yakaland ı 
Zabıta meşhur sabıkalılard:ın °Kel 

Şerefle Lamburo~ ve Pire Hasanı tek-
rar yakalamıştır. 

Kel Şeref çarşı içinde b:r kızın 7150 

kuruşunu çalarken, Laınburos Meci:1ire 

köyündeki sporcuların ceketlerini alıp 
kaçrıırken ve Pire Hasan da blı: evaen 

kurşun boru çalarken yakalanmı~tır. 

natkar hüvivetinden, ~nnatmdnn ,·c 
terennüm ettiği eserlerin tesirlt>rm. 
den ayrı bir yazıda bahsedeceğiz. 

N. N. - -Yedek sUbayların 
yoklaması 

Kadıköy askerlik §Ubeılnden: 
ı - 037 yılı haziran 1 den nihayetine ka· 

dar Yedek subay ve askcrl memurların mu
tat tılan yoklamnlan yapılacaktır. 

2 - Şehrimizde kayıUı olan yedek subay 
Jar ve o.akcrt memurlar yoklamaya gelirler 
ken beraberlerinde nUtus cUzdanlarmr, askeri 
hizmet VC31lmtannı, ve sıhhi subaylar için 
diploma ve lbtlsaa veslltalarını sıhhi raporu 
olanlar da rnporlnnnı alarak gelmeleri. 

3 ....- Mektupla yoklnmnlannı yapdıracak 
ınrm dn yukarda yauıı bllgilerlnl mektupla· 
rında tafsilatlı yazarak göndermeleri rica 
olunur. 

iki kesimde nı urabba 
olan baç 

.,.._.. Yukanda rcsnıJnl 

vücuda geUrcbllcsiniz . 

gördUğ'ünUz kızılhaç 

işareUnl makasınız

ıa yalnız iki kesimde 
öyle parçalara ayırt• 
nız ki, bunları yanya 
na getirerek tam ve 
ekslksb; bir murabba 

Bu bllmccc mUkfı!atlıdır. Hallcdl'nlcrden 
Uç kişiye muhtelif hediyeler verilecektir. 
Cevapların :ı haziran tarihine kadar (Arap 
saçı) lşarctlle gönderiniz. Hallin! de gene o 
tarihli nüshamızda bulacaksınız. 

Kaybolan cUzdan 

Bittabi hatamızı tamire ve artisti 
teselli etmeğe çalıştık. Gazeteciler"n 

biraz geveze olduklarını, hele herhangi 

bir sırn içlerinde saklıyamadıklarını 
anlattık.. Para etmedi, binaenaleyh 

çarnaçar bo}boğazlığımızı bir başka 

şekilde tamire karar verdik: şu veçhile 
ki: 

'Eğer geçen seneki yazımıza baka
rak; o mahut "35" ramakmdan, ba
yan Dorrat'ın yaşını keşif veya tahmin 
etmeğe çalışmış olanlara burada büyük 
bir hayata düşmüş olduklarını söyJiye
ceğiz. Onlar aldanmışlardır. Zira o 
rakamda tertip hatası vardır ... ., 

FUAT 

Esrarengiz kazalar 

Ingiliz hava 
mahfellerl eodişe~e 
Son yirmi dört saat zarfında 

11 tayyareci öldü 
framvaydan atlıyao 

2 t ·kişi daha 
Dün Eminönünde tramvaydan atla

dıkları için 21 kişi daha yakalanmış, 
b 1 d. 16 sın dan para cezası alınun ar an 

b . hakkında da yanlarında para mış ve eşı 

olmadığı i~ zabıt tutulmuştur. 

DUn sorduğumuz ır.ıalln cevabı ııudur: 
Paralar 2,3, ve 6 §in mislinden blr faz

la olôuğuna glSre 2X8X:S +1=31 olmuı l!zım 
dr. Fakat bu rakam 7 ye taksim cdlllnce ke 
Bir bıraktığı için 2,3,5 le- talcalm edildiği za 
man bir bakiye bırakan ve aynı zamanda 7 
ile kabili taksim olan bir rakam aradJ#unıza 

göre bu 01 den baııkaaı olamr 

inatçı be kar Tardiö 
evlendi 

Paris, 30 (A.A.) - Paris - Soir ga
zetesinin bildirdiğine göre (eski baş ve- , 
killerden ve meşhur bekar) Tardiyö ya
kında matmazel Julia Largenton ile ev
lenecektir. 

Londra, 30 (A.A.) - Hava mahfcl
leri ingilteredc pek sık vukubulan tay

yare kazalarından dolayı endişe izhar 

etmektedir. Bu kazalardan bir çoğu 

imparatorluk haftası münasebetile ter

tip edilen toplantılar es~":sı~d~. vukua l 
gelmiştir. Yalnız son yırmı dort saat. 

zarfında ı 1 tayyareci ölmüştUr. 

Bir kaza daha 
Londra, 30 (A.A·) - Bir sivil tay

yare Doncaster meydanın; düşmüştür. 
Kaza neticesinde beş kişi.yaralanmış ve 

bunlardan ikisi a~:lıkları yaraların tesi· 
rile ölmüşlerdir, 



. 30 M"A~ - un 

~enifft qödişiim: 
~ '-=' - ... ~ ,.-, --- -........,. 

lba<dlette ınlkoDAp 
Bir Avrupa gazetesinde oku

dum: Mekkede bir radyo istasyonu 
kuruluyormuş. Bu mukaddes müs· 
İüman ülkeııine hıristiyan mühen· 
disler gircmiyeceğinden, Araplar, 
kendi çocuklarım hususi tahsil ıçın 
Avrupaya göndermişler. Radyoyu 
bu genç mühendisler kurac.~kla~.m1ş. 
Maksat, bu merkezden bütun dunya 
Ya İslam propagandası yapmakmış.· 

Bu kadarı neyse .. Radyo~. h~r 
propagandaya alet olsun da .mu.slu· 
manJarmkine niçin olmasın dıychm .. 

Fakat, dahası da var: 
&zı müslüman memleketlerin. 

de her minareye müezzin çıkıp ezan 
okuması adeti kalkmış. Bir radyoda 
en güzel sesli biri ezan okuyormuş. 
Bütün minarelerin oparlörJeri ibadet 
davetini dakikası dakikasına tekrar
eyorm u§ ... 

H .. '') O§Unuza gıttı mı ...• 
Doğrusu bu mihaniki daveti 

ben kendi hesabıma beğenme
'dim. Gerçi birkaç sefer, fena sesli 
müezzinin czart okudukları mahal
lelere rastlayıp .. aman şunlann iyi 

.sedalılarını bulmak için ne yapma
lı~ .. diye düşünmüştüm. Fakat, ezan 
minarelere konulan aletlerden din· 
lenileceğine vaktiyle Cağalo~lunda. 
ki (şimdi Fırka civarındaki) camide 
gayri latif sesi dinlenen adamcağız 
tarafından okunsun razıyız. 

Her şeyin bir hususiyeti vardır. 
Bu kadar teknikli din cşkali yalnız 
8ofuların değil, cami ve minareleri 
sadece hoş bir hatıra olarak telakki 
edenlerin bile fenasına gider. 

lngiliz kralı otomobilin arabadan 
daha mükemmel bir nakil vasıtası ol 
cluğunu bilmiyo.r mu? Elbette bili-
yor. Fakat merasime bir yüz beygir 
kuvvetinde modern motörle değil 
de sekiz atlı arabayla İ§tİrak ediyor. 
Onlar gibi, oparlör bazı cihetlerden 
muracc3h ol~a bile, her camiin bir 
nı"'v-"'jl~i .olı11aıU usulündttn vaza.ec· 
metne ıdır. 

• • • 
Bu kadar mllhafazakar mütale

dlan ileri siirdiikten sonra, zanne
dersem eskisinin değişmemesine ta· 
raftar okuyucularımın gözüne azı. 
cık girdim! Öyleyse, ltitfen aşağıda 
söyliyece~im şeyler için de bana 
kızmasınlar ... 

Seyahatlerim eınasında birçok 
camiler gezdim tabii.. Bu esnada hic 
da hoş olmıyan bir manzara dikkati: 
mi celbetti: Şapkayla yahut takkey· 
le ibadet.. Her ne hikmetse, yeni 

muaşeretirniz içinde hürmetin ba
§1 açık olarak ifa edildiği din ehli 
tarafından bir türlü kabul edilme
mi§. Müftülük de buna dair bir fet· 
va vermemiş. Müslümanlar, camide, 
güneşlikleri arkaya çevrik şapkala
ıriyle yahut ceplerinden çıkardıkları 
buruşuk takkeleriyle pek yürekler 
acm bir manzara teşkil ediyorlar. 

AUahın huzuruna niçin baş açık 
çıkılmasın? Müftülük bunu caiz gö
ren bir fetva verirse medeni göze 
pek çirkin görünen - hatta komik 
görünen - bir cemaat rnanzarasın
'dan camilerimizi kurtarmış olur. 
Bunun günah neresinde? 

( Vıi - Nti) 

Yeni Radyo 
kanunu 

Hafta içinde 
Meclisten çıkıyor 
Yeni radyo kanun projesi bu hafta 

içiJıde Büyük Millet Meclisinden çıka
caktır. 

Projeye, şiddetli ceza nıücyyjdelcri 
konulmuıtur. Vatanda§lar veya ecnebi
ler tarafından topraklarımızda, hava ve 
karasularımızda ruhsatsız yapılmış her 
türlü tesisat sahipleri 25 lira!dan 1000 
liraya kadar ağır para, yahut 1-16 aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılacak
lardır. 

Seferberliğe hazırlık veya seferber ol 
tıı.a halinde, yahut haie.rde askeri mcm
ııu nuntakalarda ruhsatsız: tesisat sahip 
ler; hakkıncla casusluğa dair olan hü
ltünı.ıer tatbik olunacaktrr. 

____ .. __.,......, __ '"' 

Eyiföiiıı yiilrncl.-fcn güriiııii.5ii ... 

l stanbul konuşuyor! (Eyüp 1) 

Ey·üp dertli 
se nıttir 

Buranın dere yolu denen sokağı 
· tam bir slfma yatağıdır 

bir 
' • 

Va~aırD : Haberci 
Evilpte nereye ba~anrz, nereyi g~z 

: . . . t bir dertle karşııcı. 
senız bır şıkayc , . 

3 

anamı cıııMruıu~Wlr!l!IWtllnllllMluıııu11t11auı~-..,........__ 

l\URUN'da: 
lstanbul saatlerı 

llaklcı Süha sa.ut/erin aycı.rlamıda1ii 
bozuklıd~la.ıı bahsederek diyor ki: 

Eğeı· bunlardan birine uyarak, yola 
çrkmı§srı:ıız, vay haliniZt> ! Ya trc-n 
çoktan khçmış. yahut vapur Saray. 
burnunu C::önmeğc başlamr~tır. 

Nakil vasıtaları, saatle kalkan bir 
şehirde saatlerin bu karışıkhğı genel 
yaşayış üstünclc sarsıntılı izler bı;a
kabilir. Fnlrnt galiba bu, pek his~cd'l. 
miyor ki, senelerdir, 1stanbulda bir ı:-a 
:ıt birhği yerleşemedi gitti. Buna jr··n. 

için sinirlenip söylenir dururken , :.ır 
doslum imdadıma yetişti. 

- Ne kızıyorsun, dedi; Avrupaıı:n 
büyük şehirlerinde borsa, banka ve ' 
bete istasyon gibi müesseselerinde il!. 
kiz on tane saat sıralanır. Kiıni "Ne\•. 
york., kimi ''Tokyo,, kimi ''Londra,. 
ayarıdrr. Ve yolcu, mesela Parist~ i
ken, bütün dünyanın hangi saatıerı•ıi 
ya§adıklarını bir bakışta görüp ~·n
Jar. 

Ne dersiniz, İstanbuldakiler de, bu 
ayarsızlık yüzünden acaba beş kıt'a. 
nm saat değişmelerini toplamış olmu
yorlar mı? Ben, bu teselli ile pek .-ı.. 
,·unamadım ~ma, gülümsemekten de 
kendimi alamadım. 

TAN' da 
Mecliste mUsbet 
münakaşa ruhu 

.1937 bütçesi mü.ıı..sebetilc mecfü~e 
devam eden münakaşalarda tamam:le 
yeni bir' ruhun ümit \'erici emareieri. 
ni görüy.:>ruz. Evveıa konuşma ta-z.ı 
efendicedir. Herkes arkadaşının, ke:ı· 
di fikrine zıt düşüncelerinE! hürmet 
ve tesamüh gösteriyor ve bunları h is 
nüniyctle yoğuruyor. Şahsi dedikodı.ı
dan uzak kalınıyor. Yalnız ortadaid 
mesele ile uğraşılıyor. Bu mesell!!er 
üzerinde çok temiz alakalarla durulu. 
yor. Millet malmm israfına kar§r lıü
yiik bir titizlik var. Sonra ara sıra iıa. 
diselere hissi ölçülerle bakanlar ou. 
!unsa bılc Meclisin umumi heyeti. lnt. 
iyyrn hisse kapılmtyor, ilme, ihtisasa, 
müspet işe tam kıymet veriyoı' ve ilk 
bakışta çok ağır görünen fedakarhk
Iarm manasını anlayıp dinledikt~n 
sonra müsbct gidişi kuvvetle tutuyor. 

Vekiller, meclisin fikirlerine çuk 
8arih bir hürmet gösteriyorlar. Ha;:Jı 
tenkit karşısında kusurlarmı itiı·af et
mekten çekinmiyorlar. Mebus arkacl~ş 
lnrmda tam bir kanaat hasıl etmek i. 
<:in uğraşıyorlar, ter döküyorlar. 

İftiharla görülen bir manzara da 
her vekilin işine tamamiyle sahip ol· 
duğu ve habersizrc ortaya atılan her 
mes-?leye ccvab verecek bir mevkide 
bulunduğudur. 

(Alım.et Emin) . 
Ziyanın rcsmını almıya hazrrlanm•ş
tr. Ben belki ürküp kaçar diye kori;:u. 
yor, ve or.u lafa fütmak istiyorduın. 
Fakat kanmadı. Birdenbire döndü \e 
.\!iye: 

- Ne haber vermiyorsun be! diye 
çıkrştı. Resmimi, alacaksan bir sela;n 
ı:akayım da öyle al. .. 

Ve kendi kendjne garip bir poz ver. 
di. Boynunu büktü. Elinj gözlerini;ı 
üzerine kadar indirdiği şapkasının ·~c. 
narına götürdü. 

- Haydi, al bakayım resmi, şimdi, 
dedi. 

ı\li i;ıini kolayca bitirmişti. Ziya
dan ayrtldık \'e caınie doğru yolumu
za devam ettik. 

Ben buraya kadar gelmişken, bir 
kere de mc~hur oyuncakçıları görrr.rıit 
istemiştim. 

İskeleye giden yolda topu topu 3 
köhne oyuncakçı dükkanı var. Bunlar 
dan en eskisinin sahibi olan Arifle 
konuştum. Daha "Merhaba,, der de. 
mez kim olduğumuzu anlıyan bu zakt 
adam. şunları söyledi: 

:- Çok seneler evvel buranın OY'..;.n. 
cagı da, oyuncakçısı da ıneşhur<lu. 
Bu caddede bir sürü dükkan yalnız; 
bu işle ge~inirdi. Şimdi kala kala 2.3 
diikkan k:.ldık. Ve bu bHe ın-tık ~k 
geliyor. 

ÖnUmclPkl dlikkana bir göz attım: 
Etrart;ı. birkaç desti ile, beş on oyu,ı. 

(Sayfayı çeviriniz> 
HABERC1 
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Yazanı Naciye izzet 
Her hakkı ablası Hadfye'ye aittir. KuMr kurbanı: 

-27-
Necla: 
- A ... diye inledi .... 
- Evet.. Havası fevkalade gü· 

zcl.. Beni de doğduğum vakit oraya 
~öndermişler ... Çok gürbüz ve sağ
lam yetiştim. Çocuk da öyle olacak ı 

Söz katiydi.. 
Münakaşa edilemezdi. Necla 

Lem'i çıktıktan sonra uz~n uzun, 
sessizce ağlamakla iktifa etti. 

Aylar geçti. Necla daha şimdi
den bu kadar sevdiği mini mini var· 
Jığın elinden alınacağım düşündükçe 
çok büyük bir yeis duyuyordu ... 

Genç annelerin kalbini sevinçle, 
saadetle dolduran ilk çocuğunun ca· 
zibesinden mahrum edilecekti. Bazı 
vakitler Lem'inin belki fikrini de· 
ğiştireceğini umuyordu. Yirmi be§ 
yaşmd~ki bu babanın bu derecelerde 
ineaf SIZcasma anneyi çocuğundan 
ayıracağım zannetmek istemiyordu. 

Dudaklarından acı bir tebessüm 
geçerek dü§ünüyordu: 

- Hemen doğar doğmaz çocu
ğumu benden ayıramazlar. llk bir 
kaç zaman onu bana bırakırlar. O. 
kadar acı çektikten sonra mükafatı· 
nı gönnemek çok büyük haksızlık 
olur .. Hiç olmazsa birkaç günceğiz! 

On dokuzyaşının verdiği bir ço· 
cuklukla ilave etiyordu: 
· "Bu birkaç gün için yavruma bir 
e~ik lazım gelecek. Bebeğime mi· 
ni mi~i bir beşik hazırlıyacağım .. 
Danteller içerisinde!,. 

Fakat bu düşüncelerini Lem'iye 
soy]ediği vakit omuzlarını silkiyor
du: Cocuğun miimkün olduğu ka· 
dar çabuk gitmesinin daha muvafık 
olduğunu söylüyordu. 

"FaRSt Necla gene doğum zama· 
nma kadar bunu iimit etti. Zavallı 
kızca~:zın istediği neydi? Canlı be
beğini kollarınm arasında görmek ... 

Çocuk doğdu. Erkekti. Bütün 
yeni doğan çocuklar gibi şekilsiz .. 
Biçimsiz .. Saçsız .. Gözlerinin rengi 
d;ıha belli olmıyan bir mahluktu .. 
Neclamn ümit ettiği tebessümlere 
mukttbil müthiş surette ağzını. bur· 
nunu buruşturuyor, dişsiz ağziyle 
feryatlnr koparıyordu. 

Ne-la belki biraz ~mkutu hayale 
uğrc:ıdı. F nkat bunu belli etmedi. O 
kenrli yuvrusuydu. 

f.iinden qlınrriaması için son bir 
tecnıbc daha yaptı. Fakat kocası bü· 
tün hu ricaları ve yalvarmaları liıti· 
feli bir alayla reddetti. Diyordu ki: 

- Ah sevgilim 1 Bu küçük çir. 
kin ~"Yİ nasıl sevebileceksin? Oğlu
muz b!r zamandan sonra güzelleıe· 
ce?: .. Bunctıin'katiyen eminim. Çok 
çok r,üzel olacak!.. Halbuki şimdi 
pek bicimsiz, llatta iğrenç bir şey! 
Kızıl bir et parçasına benziyor. Gö
receksin Necla biraz zaman sonra ne 
kadar değişecek ... 

·eda göz yaşları dökerek mml· 
danıyordu: 

- Ya ona kim bakacak? 
- Miisterih ol Neclacığım .. 

Hacer anne bu akşam geliyor. Ken· 
<Jisi zaten Bursadaki c,iftliğimi:zde 
otur\)r .. Benim de sütninemdi. Gö· 
rüyorşun ya ne kadar muvaffak ol
du. 

Güzel ve teshir eden ~ocuk gÜ· 
lüşiyle tebeşsüm ediyordu. Mü~fik 
bir sesle tekrar ilave etti: 

- Ncclfıçığım şuna emin ol ki, 
annem 1 Jilda senin gibi değildi. Çok 

rıı~uuıııııııııııııınııııııııııı11"'"''"'"ııııı1nııııııı11H1ttıııı11Mıtl 
cak arab~ ve be§iktcn başka. bir ~P.Y 
y.oktu. 

Artık tarıhe karı5an Eyüb oyı;n. 
cakçılığınm belki son mUmessili qlan 
bu dükl:an. EyUb oyuncakçıhğınm 
giinden güne nasıl göı;üp gittiğine, 
çok canlı bir misal le§kil ediyordu. 

YARINA: 
Eyübii.n gaııçlcri n.clcr istiyorlar' 

~yıi.l> mczarlıklcrmm Jı.a.li. 
Ve Eyi;b: ıı b'r tıirlıi. orta.dan laıklt· 
rıla.nııyaıı nıc§hur dilencileri ... 

HABERCi 

makul bir kızcaiızcL. Benim gibi 
iğrenç bir mahluku yanında alıkoy· 
mağı katiyen ia~medi ... O kendi so· 
yu gibi hareke etti. O geceden ba· 
bam buna çok itiraz etmitse de son· 
raclan bu tekli o da kabul etmi§ .. 
Çok sadık ve müıfik bir kadın olnn 
Hacer annenin yannıda güzel bir ço· 
cuk oluncıya kadar beni bırakmışlar. 
Doğru değil mi sevgilim? Ben güze· 
lim değil mi? 

Tekrar tebessüm etti. Neclayı da 
güldürmek istiyordu. 

- Sonra.mektep zamanım ge· 
lince beni aldırdılar, Sütnineden 
mektebe ... işte mükemmel bir kültür 
için c;ok güzel bir prensip ... 

Birkaç gün zarfında genç anne 
çok hasta oldu. Kadınların çok za
yıf oldukları ve büyiik bir istirahat 
ve sükunete ihtiyarlan olduğu gün
lerde geçirdiği şiddetli heyecanhır 
onu çok sarsmıştı. 

Ateşi vardı. ~YJklıyordu. Ço· 
cuğunu alıp götürdükleri vakit ken· 
dini bilmiyor gibi bir haldeydi. 

Sıhhati tamamiyle yerine geldi
ği vakit çocuğunu göremedi. Şimdi 
bo§ bir be§ik önünde zavallı küçük 
l:>ir anne kalmJ§tı. Yava~ça, sessiz
ce ağlıyan küçük bir anne ... 

... "' "' 
Aylar geçti Lem'i ailesi eskisi gi· 

bi ihtilaflı hayatlarına tekrar baıla
dılar. 

Lem'i görünüıte büyük bir cid
diyet göstererek gene eski keyıf ve 
heveslerine daldı. 

Çok defalar birkaç gün üstüste 
eve uğramıyordu. Hatta bundan 
Neclanm ne büyük bir keder duya· 
cağını asla umurlamıyor, ve berabı;r 
çıkınağı teklif etmek "Bklma bile gel
miyordu. 

Arkadaılarmm evindeki ailece 
toplantılara, çaylara Necla pekala 
birlikte gidebilirdi. Fakat kocası hiç 
buna yanaşmıyordu. 

Genç kadın mütevekkil ve dü
şünceli. Bütün fikri u~aklardaki 
çocukla meşgul evde kalıyordu. 

Hacer anneden her hafta mek· 
tup geliyordu. Bunlar çocuia dair 
memnun edici haberlerdi. Çocuk 
gittikçft büyümekteydi. 

Fakat bi" aün hasta olduğunu 
telgrafla bildirdi. Lem'i üç aünden· 
beri Büyükadada bulunuyordu. 
Genç anne meraktan çılgın gibi. 
Artık hir dakika sabredemedi, derhal 
ilk vapurla Burs11ya hareket etti. 

Bursaya ıeldiği vakit bereket 
venıin ki bütün tehlikeler aavu§tu· 
rulmu§tU. Fakat buna rağmen Nec. 
la çocuğunil bakm~k üzere birkaç 
gün orada kalc;lt. iki gün ııonra ÇO• 

cuk adamakıllı iyileşmişti . 
Bu timdi doiduiu zamanki kı· 

zıl ve buruıuk küçük mahluku ha· 
tırlatmıyan on aylık bir çocuktu. 

Necla hayran olmuıtu. 
Dikmen şimdi iri gözleriyle yu. 

varlak küçiik ba~mı kaplamağa baş
lıyan ince tüylerle f evkaladcydi. Ha. 
raret düşer dü,mez çocuğun eski ne· 
§esi yerine gelmitti. Onunla oyna
maktan bıkıp usanmıyan genç an· 
neye yeni çıkmış dört tanecik gi.izel 
beyaz dişini göstererek fakrak kah
kahalar atıyordu. 

Siit nine Nec:laya çiftliğin en gii• 
zel odalarından birisini hazırlamıştı. 
Gen~ k~dın Ha<:cr anne ile kııı Emi· 
nenin ihtimRmları arftsıc;la k~ndiaini 
bur~da hakikaten rok m~ut bulu
yordu. Artık ~erli.Ti aklına bile ıze· 
tirmiyordu. Sevgili yavruayndRn 
onu hiç bir •ev ayıramrcakmış gibi 
${eliyordu. F i\kilt kiiciik verlerde 
her ev çabuk duyulur. Ağızdan 
nğrza hatta ııuklara kadar bilr vayı· 
hr. Si.it ninenin evine r:cldiğinin 
i\f'ür ·'i "'İinii idi ki Lem 'inin cııki 
samimi arkacU.şlarından t•l halayla. 
rı 8evahati l'!tna~nnd1' B. de tesadiif 
•t•ı_ı • k ,. '"' r,.ı ""' .... tıç -.+n rı" ı .. ""'l""atik 

bir hatıra bırakan 011man eldi. 
'De1Jııma oor) 

HABER - :Ak'şam postası 

Balkan anlaş
masının tebliği 
Cenevre temasları 

gUrUş blrlfğlnl 
teyit etti 

Cenevre 29 (A·A.) - Balkan Antan
tı mümessilleri arasında yapılan müza
keratı müteakip neşredilen bir tebliğde 
<ieniyor ki : 

'tBalkıın Antantı mümessilleri olan 
Politis, Antonesko, Rüştü Aras ve Sübo 
tiç her vakit olduğu gibi bu sefer de Ce
miyeti Akvam konseyinin ve asamblesi
nin içtimaı münasebctile, Balkan Antan 
tı programına dahil muhtelif meseleleri 
tetkik etmi~ler, hükumetlerinin bu hu
suslarda tam mutabakat nazarlarını ve 
sıkı itimatlarının ve te§riki mesailerinin 
mesut neticelerini mii§ahede ctmi~ler
dir.,, 

iğneli fıçı 
davası 

Kitabı bir heyet 
tetkik edecek 

"lğıtcll fıçı,, lcimıı kltablle Yahudilik aley· 
hinde nc§rlyat yapmak lddladle mahkemeye 
\'erilmlJ olan Cevat Rıfatın dayasına dün as 
llye ikinci eczada devam edilmlııtlr. 

Gerek Yahudilerden ve gerekse Tilrklerdcn 
bu meseleye alAka gösterenlerden bir Jusmı 
mahkeme saatinden çok evvel koridorda 
toplanmış aralarında 'Yahudi aleyhtarlığı., 
mlinal\aşası yapıyorlardı. 

Muhakeme başladıtJ zaman kitabı basan 
Akııam matbaasının eski sahibi H'.!zrm Şinasi 
nin geımedlğl ve kitabın da matbaayı l~cnan 
Dlnçmana sattıltlan sonra bamldığı okunan 
tahkikat evrakından anlaşıldı. Cevat Rı::at 
Ue u-ukatı Saim Nuri Uray celsede hazır 
bulunuyorlardı. Cevat Rıfatın 936 se-
nesinde gene Yahuıtlllk a:eyhlnde gf. 
rülen bir hareketinden dolayı asliye birinci 
ecza mahkemesince de\'am eden davasının 

§imdik! da\•a ile tevhidi için bu e\'rak ikinci 
aallycye gönderilml§ti. Mahkeme heyeti bu 
duruıımanın ilerleml§ ve bitmek Uzere bulun 
mu1 olduğunu nazarı dikkate alarak evrr. 
kın ,eldlğl yere iadesine !<arar verdikten son 
ra Cevat Rıfatın, "İğneli fıçı,, kitabının; cc 
mlyctin muhtelif ısını!larını umumun cmnlyc 
ti için tehlikeli bir tarzda kin Ye adavete 
tAhrlk obnedliti ~hunm• ••"'•"• ilmi !hı. -· 
hlyctl haiz olduğu yolundald mUdafaasmın 

tetkiki için blr ehlivukuf tayinine ve Klıım 
Şlnali haklunda aQılan davanın kaldırılarak 
matbaanın sahibi Kenan aleyhine ayni suç• 
tan da\·a aı;ılması tein evrukm mUddelumı:• 
mlllğe gönderilmesine karar verdi. 

Bf r kilçilk yare mazı fi 
marifeti 

Bir çocuğun yaramazlığı dün diğer 
bir çocuğv.n ağır şekilde yaralanmasına 
ve yanmasına sebep olmuştur. 

Cibali çeşme sokağında oturan Veli· 
nin oğlu Ali, sokakta kaıdığı bir çuku· 
ra karpit koymuş ve sonra bunu ateıli
yerek naıul yanacağım seyre dalmıştır. 
Pek az sonra karpit patlayınca orada 
bulunan 12 yaşında Rızanın feryatlar 
içinde yere yuvarlanldığı görUlmüt ve 

iÇERiDE: 
~ İktisat vekAletl §imdi 15 ya a kadar o. 

lan harJı;len gemi alına hnctdinl 22 ya~a ka• 
dar çıkarmağa ı,arar \'ermiştir. 

:.~ Atatürk koprllsU için tetkikler yapan 
mUtohnrısıs I'ljo dUn l'IIE\n1Icketlne dö.nmil{• 
tUr. 

* Şehlrc:illk miltehassısı PMst Yalovada 
tetkikat yapınal\tadır. 
* Salı ı;Unlinden itibaren Sirkeci - Emir 

gAn otobUs seferleri l:.ışlnyacaktır. Bcykozta 
Üsküdar arasında da yeni bir hat ter.Is edl'· 
melttedlr. 

• İstlhıt\k, mlllklyct. sınalye, 8llllay! teı}kl 
!At \'C ltUçlllt sanatlar kanunu mecllein lJC'IC 

cck devrcslnd" çıkaçaklır. 
• lnhlımrlar kadrosu alAkadarlara tebliğ 

edilmiştir. ı:acıro:!a hlQbir deltMklllt yoktur. 

* lstr.nbul Univrr ite~ı raıb-o'Qj\ profesörtl 
doktor JJess:ıner Viytına Unlnrsitc:>I fahri 
aı:aJı~ına ccçllmlttlr. 

ıı: nact:ı·olojl cnRlltUsünUn kU§at mer~lml 
ıaıı glinU saat 16 da yapılacakbr. 

~· lnglllz bUyUlt cıcıd mr Fcral Loren 
dlın ak<jam Lcndrnya gitmiştir. 

'ı\ Rıı'grı.r 11c!lrl Hri to! .Rofyayıı ı;llmiıtır. 
"' İlhal.ltın ccrbcstısl temmuz ortılnrmda 

nıerlyt>t mc~ klinc glrecel{tlr. 
" l!mPktnr G llcemal vapuru ~tılı~a ı: • 

karıımı~tır. 

:;. Y,nı kıu:anc; "ergi 1 kruıununda GO kıı 

ruşt :ı "~ kazanan am~·cnın k_azan~ '~r,.,.lrıl 

\C'rml~ece-tl t:ısrı'ı c•'llll'iştlr • 
fi. Akay ldat'(' 1 BU) ıl\l\(1a l kc'rşln\n U•,c

rlnd 1,1 salonları gençlik te~ckktlllcrine tat:-

SO MAYIS - 1937 

Romanya baş haham 
şehrimizde 

Memleketinde Yahudi düşman 
hğının sathi olduğunu söylüyo 

Romanya Başha

hamı Sabatay Jan 
Dün şehrimize gel 
mi§tir. Münevver 
bir adam olc:n ba§· 
hamam gazetecilc 
ri nenketle k•b·.d 
etmiş ve ~u beya· 
natta bulunmu~-

tur: 
"- Zevcemle ve 

30yıl önce Amcrİ· 
katla hahamlık et· 
tiğim günlerde kendisile t(lnışmış bu-

• lundu0 um dostum Mayo ile birlikte se· ! 
~ 1 

y1!ıat etmekteyim. Mayo büyük bir 1 

insaniyetperverdir. Türkiye gibi büyük j 
bir azimle tenkki sahasına atılı.11ş olan 
bir memleketi sık sık ziyaret etmek la
zımdır. Her sa}falda gördüğüm değişik
likler bende ve arkadaşımda büyük hay. 
ranhklar uyandırdı.,, 
Ba~haham Romanyadaki Mu:.cvile

rin vaziyeti hakkında da şu beyanatta 

bulunmuştur: 
"- Romanyada Yahudi aleyhtarlığı 

gayet sathidir. Avrupa gazetelerindeki 
neşriyata aldann:amalıdır. Bazr politi
kacılar siyasi entrikalarını yUrütmck 
için bir Yahudi düşmanlığı yaratmağa 
çalışıyorlar. Yahudi düsmanlığı yapan 

Cibalide uygun
suz bir hadise 
'ferbiyesiz bir genç 
mUddelumumlllğe 

verildi 
Dün Cibali tütün deposu önünde ak· 

şam paydos zamanında bir hadise ol· 
mu§ ve zabıta bu uygunsur:luğa meydan 
veren geneı )'aı-..ıı.uıu9"'•· 

Cibali fabrikasından ıciün akşam çı· 

kan kadınların yüzlerini kapayarak tek
rar fabrikaya döndükleri, genç kızların 
çığlıklar kopararak öteye beriye kaçı§· 
tıklan görülmil~, bir ubıta memuru ka
pının önüne doğru ilerleyince işin sebe· 

·bini anlamakta gecikmemiştir. Memur 
orada seyyar kiraz ı;atan ve Ka:agüm· 
rül-:te oturan 2 5 ya.Şiarında Alinin 
kadınlara edeb yerini ı;österd.ğini hay
retle görmüş ve deı hal Aliyi yakalıya• 
rak karakola &(vl:etmiştir. 

Ali müdı:i:iumumtliğe verilmi~tir • 

zavallı yavrunun imdıııdına koşanlar 
onun yüzünün yandığını vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralandığını ~Ör· 
müşlerdir · 

sis ctrnıı ve dUn bur14ıp \'~il Ost!Wd•ı'm r!Ya ı 
seti ıı,ltında yapılan hlr merruıimle •çılmı§tır. 

~ Şeker pancarı zlraatln1ıı: hakkında td 
klkıı.t yapan mUtehaıısısı,r d!ln gehrlm!ze 
gelmtıtır. 

fi. TUl'kolojının teınellni atmı~ olan bUytik 
TUl'Jtoloğ Rodlafın yUzllnoU doğum )'111 dUn 
Apkara hlllke\lnıle ri.Y~tlçqmhUr }\alemi 

mahııııs mUd\!rU 'e }daarlf V!klllnin 11uıurlle 
an1Imı,tır. 

PAZAR 
MAYIS - 1937 

Hicri: 1356 - RebiUlcvvel: ~· 
~atıAk melttml 

ı c,.,.,., rı tial~ı 
ıı.a2 

l 

' rra ~ 2,37 ~2.ll ı,s.10 lMZ 21,80 2,t9 

Ot:ÇEN ~l'::\'F. ınınt'Tl'I N'B ot.on T 

8eledlye kaldırımlann ıolundan yUı:ilmett 
nıenetU. 

birkaç gazete varsa d3 Rumen halkı tat· 
lı, yumu§ak ve iyi kalblidir· Sanıyorum 

ki 20 inci asrın en büyük ayıbı olan Ya· 

h1·:Ji dil!jmanlığına Romanyada yer ve· 
rilmiyecektir. Bana gelince ben ömrüm-

c!: hif bedbin olmadır. ve beni tanıyan· 
ı~r ~a·: olduğuma kanidirler. Bu doğru
dur ve yaşamak için terennüm ~der ve 

t:r:nnüm etme!; için yaısanm. Şairlerin 
b:raz hayalpcrver oldukla:ı da ma'iım· 

dur. Bunun içindir ki b:n ıdünrının 

Yahudilik meselesi hakkında henüz son 
sözünü söylediğine kani değilim.,. 

Harp gemisi . 
inşaatı 
( B~ tara/ı ı incıde) 

dahili siya5;lmı.ı üıer:nde izahat vere· 

cek, bundan sonra hükumeti için kamu
taydan itimat reyi istiyecektir. 

Başbakanın bu arada ikinci beş yıllık 

endüstri planının aııahatları ı.:"cr· 1 

izahat vermesi büyük bir .ihtimal dahi· 
!indedir. 

Meclis, ayın on beşine doğru bu dev

renin tatil kararını verecektir. 

Harıl gemisi inşaatı ; 
Meclisin dünkü celsesine dair tafsi· 

latı dun vermiş, Milli 1(1 i'·l fal vckıli· 
mizin nutkunu da yazmıştık. General 

Kaıım Özalp bu nutkundan sonra ban 
mebuslara cevap verdiği sırada sek mü

him bir meseleye temils ederek demiştir 
ki: 

"- Türker arkıda~ımızın hükumetin 

nıall kudreti müsait oldukça donınma

mı~ın da kıra ve havı ~eıekkillleri gibi, 

rına tamamiyle biz de i;tiralC etiiyoruz. 

Tabii mali kudret ve ististaatımız dere

cesinde donanmamızı da takviye edccc

GİZ', onu cli&erlerindcn ged bırakmak 

hiçbir zaman hatırımu:dan geçmemiştir. 

Halen sipariş ctmiı bulunduğumuz !:arp 

gemilerinin yarısının memlcketimlrıdc 

de yapılması mukavele iktizasındımdır· 

Ve zannediyorum ki bu ayın sonunda 

tstanbulda bu imal3ta başlıınıcaktır. 

htitaatımız daha-miisi\İt oldukça ta~ 

bii ®nu daha hıla yapmak. dilha bil· 
yük mikyi\~ta. dahı kuvvetli, kudretli 

hfrp gçmilerl inıa ctmdt de emel:!'?'~ 

dir. Öyle kanaatim var ki bu emelimize 

~ SJht• tıtr rapor verrntkle 11.1ı;lu tıbbla~ 
il Qı}§kAlibl ~if c\\.l!l blrıncl ~rgµ hAldınll&l 
tarafından tevkif edllml~Ur. 

• lıılanbul yUk arabacı:arı naınına bir ho 
yçt Ankar.,ya gltmı,ur. He)·et nötıet "'e ıııra 
11suıunnn sıyanen \•thlktnl h\lk<lm~tt;en bU 
ycı:ekUr, 

DIŞARIDA: 
il< ,\mrrtlll\ ~' nıpa ~vlet.Jtr ı1!1en l\lıcagı. 

nın haalrap tak11lt1 olarak bir bu4!1Uk milyar 
do!ar lsteqıektedlr • 
• Meksik4dakl 't\ ı ı~ııma'ı neticesi hll 

cum eden 11uıardan ıimdlye kadar ~3 BIU ve 
10 u ajtır ol!Jl&l' l.\Zert 24 )'{ll'all 'li&l'dır. 

* Nevyorl< ,...... Jerııey tUnelı l'llalAthanelc
rindll bir lnfilAk o1muı. Mrt kiti ölll'IÜf ve 
~ ı ~W afır yaraıan""'t.n'· 
~ Me~sikada 1l p,trçıl ~umpo.ııyi\sıntn 

30.000 amelesi grev yapmıştır. 
* PUn Nc\'yorl<ta polisle gre\•cllcr (&rplf 

mıeıardır. Bet gre\'el ve 'bir polis yaralanmıe 
tır. 

:v. Yı,ı~an tçraıı blr torplao ile Aynaroz• 
&ttnaııur. 

$ Vlndıor dUkU, Altes Royal ve karısı 
ds ~U;eş dö Sagras V!ndaor dUtesi Un\•anını 
taşıyaeaklal'dır. Kral altJncı Coro. bu ıeldtd• 
karar ve~IDtlr. Ed\'ardm c;:ot\lkluı Qlur•• 
onlıır da bu Unvanı ta~ıyaoaklar. fakat llr~ 
•llf:ııl llıMıtıa v,rııç_n lmtlyaııardan İ$Ufdtt 
edemlytcık\erdlr, 

• Londra tayyare lstuyonu ll•ertnde 
il ı tayyare çarpıımtı, ~ iki yolcu Mlmllftlll'· 
Pilotlar paratUUe bayaUvtnı l(urtarmıJlaf 
dır. 
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iki 
''Kamping,, ci .. . etti 

Ama anti. 1 di. Fakat bulutların ve ru.zgarm : 
İkisi de sporcuydular. • V• • rve gülerek hoşça vakıt 

ka sporcu! Kübik, fütürist sp~rcu!~~ gı ?t~ m~:~/g Otelin lokantası, krlh. 
dan Baı:1larında kavak yellerı es ıgı geçmyor ... deydi Somurtanlar, sa-

• :ı 1 ahdü pey- kaha nese ıçın · 
için, yola çıkmazdan evve ' de bizim iki arkadaştı. 

• 1 • 
man ettıler: Birdenbire Avnı: . . 

Çadırda yataca- b" şey aeldı ! • dedı. - Kıyamet kopsa - Dur, aklıma ır 0 v 

ğız, değil mi? Mademki sen çadrr altında .. ylatmaFga 
. .. le olsun Ya~a nn. a-- Kı~ amet kopsa. yemin et tın, oy · . Allahın 

_ Vallahi mi? kat çadırın açık havada:~nı minli 
- Vallahi... dağında kurulması hak n a ye 
Receb, bozulan mot~s.ikle~ini sat- değilsin ya... ' 

K . yapmak ıçın bır çadır _Ne demek istiyorsun· . 
mış, ampıng d kl - Demek ı"stedigvim şu: otelın Ma_ ı t Bunu tecrübe e ece er. 
satına m•ş ı. "k d" bı'r hizmetçisi var. Ondan 
d. Ad b' çam altına, manzaralı rı a ıye od 

ı. amn ır · bil ··ıc boş ası 
b . b nu kuracaklar, iki günlük malumat aldım. Bır yu lr yere u d 1 oraya kurarız ... k t ·ı vannıs. Ça ırımız tatı.lden istifade edere am manası e • 

_ Dtli misin sen? . . 
Robenson havatı 'l.•aşıyacaklaı:dı '. . kılerı seven ın 

" " Fak1t Avni. emrıva • 
Ve işte. iple çekilen g~ ~eklddı. Va_ "'anla .. dandı. Hemen orada'l geçen Ma 

b . d'ler Ver elini Bi.ıyu a a... ~ · t 6 numaralı odayt 
pura ın 1 

• . • rika ıle konuş u. k ld 

Fs kat aksiliğe bakın ki, '!ıenUz Mar. 
maraya çıktıkları sırada, Çamlıca üs. 
Ierlnde~~.dosrru. kara. k~ra. Jlulutlar 
göründu:-MCded Allah .. Jü meaed! Ve 
şiddetli bir rüzgar bu bulutlan Kam
ping~ilerin üzerine doğru itti. Kınalı-

ya varmamışlardı ki, bir yağmur baş
ladı, bir yağmur! Bardaklardan sular 

boşanıyor. Şakır da şakır... Şakır da 
şakır ... Sanki tabiat onların ettiği ye. 

mi~ıi burunlarından getirmek istiyor. 
du. 

Avni, canı sıkıJarak: 
- Ne yapacağız şimdi? . diye sor. 

du. 

- Bn ıgecelik otelin lokantasında 
yemı:ık yeriz. Fakat şimdiden haber 
veriyorum ha: sözümden dönmem. 
Değil yağmur, taş bile yağsa, çadırı 
kuracağım, yeminimizi tutacağız! Bez 

leri tamamiyle su geçmez cinstendir. 
Şişme yat.akları, yastıkları pek rahat
tır. Göreceksin ... 

Avni tereddüd ediyordu. Zira yıldı
rımlar, şimşekler! Müthişti, müthiş ... 
Gökte nıuharebe vardı! 

Otele daha bir~ok misafir dolmuş
tu. Onlar da, havanın sabahki güzelli. 
ğine aldanıp keyif çatmıya gelmişler. 

DIŞ TABiBI 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
si No 1.2 kabul eder. 

- -

açtırttı. Gözle kaş arasınd.ı uru u 

çadı:... . k dın bu işe akıl erdire •. 
Hızme:tçı a • 

miyordu: . . Var rahat 
- Olur şey deyil sız ... 

d Yatmaz orada ... Kurar yatak otel e ... 
odada tı:ıadir ... 

Receb aksilendi: 
- üzerine vazife olmıyan şeye ka-

d . adan rışma... Hay 1 or .. · · d K 
. bu tahkir uz.erme kız ı. a 

Mnrıka, ·ıt· 
ı kapatarak çıktı, gı ı: 

pıyı hıza 

Avni: d . 
1 

N . . böyle yaptın, kar eşım. 
- l ıçın ? v 11· . y k deg-il mi kadına . ... a a. 

dedı • azı .. 
· - Gö ·· orum: Muş. hi iyi bir kızcagız... r;11Y 

teriler için paralanıyor· 
Receb, homurdandı: 
_ Ben hemen yatıyorum ... Yarma 

inşallah hava açar ... 
- ·Ben de aşağıya salon~. inip bir 

sigara tellendireyim ! 
_ Kevfin bilir. · 
Avni ~ıktı. Aşağıda Marikaya ras. 

layıp onun gönlünü alacak sözler söy. 
ledi. Bunda muvaffak oldu. Zira, kız 

gülümsedi. A vninin bu tarzda kon~ş
masını pek kibarca buldu. Bundan ıs
tif ade ederek, bizim sporcu delikanlı 
ahbaplığı ilerJeai. 

Bütün misafirler ~ekilinceye kadar 
Marikayla ıar atıp durdular. Hizmet. 
çi odasına çekilirken, Avni de onun 
pe ·ne düştü. Birinci kattaki 6 numa
rafıı oda.sına girmedi. Hizmetçinin pe. 

. d u··st kata tırmandı. şın en 
Sabıha kadar .~l ~~k.ke. ver külah. 

Y l . A vninin yuregmı bır azap bur. 
anız~.. ,, 

kultuyordu. Bu i~e Receb M diye~:~: 
Arkad:ışının ahdıne vefa etmedıgını 
duyunca kızmıyacak mı? ... Onun için, 

b hleyin altıda uyandı. Ayaklarının 
sa a r:ısarak alt kata indi. Usullacık 
ucuna . k . t k 
çadırın altına gır ece , yerme ya aca -

tı. .. 
Fakd tam 5 nu~aralı odanın o-

nündcn geçiyordu kı, kapı açıldı. 1-
. d n Receb çıkmasın mı? çm e ., 
_ Ay sen burada ne arıyorsun · 
Receb'. kızard~. ''.Sus'~ işar~ti yaptı. 

Ç d 11 odaya gırdıklerı vakıt.. a ır . ı 
_ Aman hiddetlenme, kardeşım · 

d . . Yeminimi tutamadığım için de 
""' - b. beni. affet. 5 numaralı odada güzel ır 

n kız vardı. 6 numarada çadır , 
sarışı y"tarken o aklıma geleli ... lki- ı 
kurup ·· . 

. · .:c gönlü hoş olsun diye gittıın... ı 
mızm•· 1 
Kusura bakma... • 

Nakkdcn: Hatice Siireyya _ 

HABER - Akşam postast 

Tonton 
amcanın 

IO~' ... _ 'l!fi\llP~O 

Kızı I 
sacayak 
çen n ıK. ~lYı ıre~n ırıı 
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Vaza.n : Niyaza Anmet 
....,---~-----------,-----~ 

·409 sene e/IJvel bugün 
........... ......_ sz# ZO&ifTd'"'Z r--z 

ilk Avusturya E&lçileri lstanbulda 
100 atlı ile karşılandılar 

Faka diplomatlar, muvajf/ahigel geıine 
memleketlerine 250 ,bin silahlı götUrmekten 

başka. bir şey yafpan1ad1lar 
1 j28 yılı 30 mayıs günü 409 se· 

ne evvel bugün, bin atlı ile karşıla
nan bir murahhas heyeti, İstanbul 

• sokaklarından geçiyordu. Bu:ınlar, A· 
vusturyanın Türkiyeye ilk gönder· 
dikleri sefaret heyetiydi. Heyet Jan 
Habordanski ve Salatnat isilmlerinde 
iki elçi ile aslen Alman Stkizmund 
Veygtelberger' den ibaretti., 

Bunlar, Macaristandan alınan a
raziyi istiyor, kati müsalehci olmazsa 
bir mütarekeye razı bulunduklarını 
ileri sürüyorlardı. 

Sadrıazam İbrahim paşa ıHabor· 
dans kiye şöyle dedi: 

- Bütün hrristiyanlık alemi hü· 
kümdarlarr, hükümdarımızın gölge
sine iltica ediyorlar. Nasıl oluyor-
da senin metbuun kendisinden ziya
de kuvvetli ünvan vermek cür'etin· 
de bulunuyor? 

Elci latanbula metanetle girmiş
ti. Bu "metanetini devam ettirmek 
azmindeydi. Jhrahim pataya: 

_Kim imiş, dedi. Sizin hüküm
darınızın glgesine sığınan ... 

_ Kim mi? Fransa, Lehistan, 
Venedik, T ransilvanya.. Kafi değil 
mi? 

Jbrahim p~a bunlan söyledikten 
sonra: 

- istediğiniz arazinin defterini 
görebilir miyim? dedi. 

Elçi koltuğunun altında taşı· 
makta olduğu defteri hemen çıka· 

rıp uzattı ve lbrahim paşanın yüzü
ne bakmağa başladı. Defterde oku
nan yer isimleri şunlardı: 

Belgrat, Şabaç, Salankanen, Var 
deyn, 11lok, Scrend, Açya, Vednek, 
Kıropa, Boyca ve saire .. Tam yirmi 
dört yer ismi .... 

İbrahim paşa bir müddet dur-
du. Sonra gülümsiyerek: 

_Eksik, dedi. 
Elçi anhyamamıştt: 
- Ne eksiği? 
- Bir yeri unutmuşsunuz .• 
- Nasıl unutmuşuz? 

J 

- Bayağı unutmuşsunuz. Bu-
raya İstanbulu da yazmnhydımz. Bu 
kadar yerleri istedikten sonra bari 
İstanbulu da İsteyiniz de tamam ol. 
sun ... 

~ . . 
Elçilerin hareketleri padişah Sü

leymanı fena halde müteessir • etti. 
Süleyman, istenen şeylerden değil, 
bunların isteni§: şekillerinden kızı
yordu. Bu haklı klzgmhğm şiddeti, 
elçilerin altı ay ikametgahlarında 
hapsedilmeleriy)e ölçülebilir. Fakat 
altı ay sonra Süleyman her birine 
be~ yüz duka hediye etti ve şu söz· 
leri söyledi: 

- Metbuunuz bizimle henüz 
dostane münasebatta bulunmamış· 
trr. Lakin yakında bulunacaktır. 
Kendisine söyleyebilirsiniz ki, bütün 

J 

or~larımla gidip mülaki olacağım 
ve~stediğini kendim vereceğim. 

Elçiler buna da cevap verdiler: 
- Gelmenizden hükümdarım1z 

memnun olacak... Fakat düşman 
şeklinde gelirseniz gene kabul eder .. 

Bu sözler, büyük seferin a'" ılaca-
' ğmı gösteriyordu. 

Süleyman tarihçi Celal zadeyi 
yanma çağırdı : 

- Hamdolsun memleketimiz 
vüsat buldu, İ§ çok .. Her yere kendi-
miz gitmek münasip değildir. lbra· 
him paşa serasker olmak üzere bir 
berat kaleme al.. dedi. 

Selal zade beratı bütün gece 
uğraşarak yazdıktan sonra öbfu gün 
padişaha getirdi. Beraette İbrahim 
paşaya verilen salahiyet bütün le· 
ferruatiyle zikredilmekteydi. 

Burada enteresan bir noktaya 
padişaha getirdi. Beratta İbrahim 
pa~ya üç milyon akçe has tayin e
dilmişti. Bu, pa§aya az gelmiş ola· 
cak Süleymana: 

- Fatih, veziri azam pa~aya 
kırk kere yüz bin vermişti, bu kulu· 
nuza da öylece verilse... D~eğe 
cesaret etti. 

Süleyman gülümsedi ve: 
- Fakat, dedi. Onlar Kostanta

niyeyi fethetmeğe muvaffak olmuş· 
lardır. Daha ziyade ihsan buyurulsa 
caizdi. 

Veziriazam padişahtan üç teşri
fat kürkü, eğerlcnmiş dokuz at, bir 
kılıç, bir keman hediye aldr. Ordu 
ile Süleyman da gidiyordu. iki yüz 
elli bin asker, üç yüz top lstanbul
dan muazzam bir alayla hareket 
etti. 

Bütün bunlar, idaresiz elçilerin 
meydan okurcasına teklifler yapma· 
ları neticesinde vukua geliyordu. 
Elçiler, lstanbula girerken bin atlı 
ile karşılanmışlardı. Temastan son 
ra muvaffakıyet hekliyen memleket
lerine iki yüz elli bin silahlı götürü· 
yorlardr. Tam tersine bir muvaffakı· 
yet ... 

::::c..-::=:r:::::::::u::::::ı:::::::=::::::::::ı::::::::::: 
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Hatay anlaşmasının 
esasları 

(Baş tarafı 1 incide) 
mizden) - Hatay meslesini kati surette 
halleden anlaşmalar d:.in burada Mil
letler Cemiyetinin başkatiplik daire
sinde imzalanmıştır. Anlaşma ve vesi
kaları Türkiye namına hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Aras, siyasi müsteşar 

Numan Rifat Menemencioğlu ile riya
seticumhur umumi Utibi Hasan Saka ; 
Fransa namına da hariciye nazın İvon 
Dedboı, hariciye müsteprı Viyeno ve 
Fransanın Ankara büyük elçisi Ponso 
imzalamışlardır. 

İmza merasmini müteakip Milletler 
Cemiyeti konseyi derhal toplanmış 
ve anlaşmayı müteakip tasdik etmiş 

tir. Konsey m:izakereleri esnasında 

Türkiye, Fransa, İngiltere ve Sovyet 
Rusya hariciye nazırları nutuklar söy
liyerek meselenin hallinden dolayı 

memnuniyetlerini izhar etmişlerdir. 
Beş siyasi vesika imzalandı 

Cenevre, 30 (Hususi muhabiri
mizden) - Hatay meselesine dair dün 
burada Fransa ile Türkiye arasında 
imzalanan siyasi vesikalar beştir. 

1 - Hatayın mülki tamamiyetini 
temin eden Türkiye - Fransa muahe
cesi ... Bu muahede melhuz müşterek 
bir hareketin tarzlannı tayin için Türk 
ve Fransız erkanı harbiyeleri arasın
Cla temaslar yapılmasını da derpiş et
mektedir. 

2 - Türkiye - Suriye hudutlarını ga 
ranti altına alan ve tekcf fül eden an
laıma ...... Bu anla§ma hududun kati 
mahiyetini tanımakta ve ihlal edilmez
liğini garanti etmektedir. 

3 - Türkiye ve Fransanın anlaşnu
ya dair m:işterek beyanatı.... Bu be· 
yanatta sulhun takviyesi ve Milletler 
Cemiyetinde teşriki mesai ve kar'§ı 

:Akdenizde emniyetin tarsininaen bah
ıedilmektedir. 

4 - Protokol .... 
5 - İki taraf arasında teati edilen 

mektuplar.... Bu mektuplar Fransız 

himayesi altında bulunan devletler 
ile Türkiye arasında senelerdenberi 
muallakta kalmıt olan "Hakkı hıyar 
sahipleri,, meselesini halletmektedir 

Anlaşmanın esaslan 
Cenevre, 30 (Hususi muhabirimiz

den) - Diin imzalanan muahede ve 
anlaşmalar mucibince Hatayda yeni 
vaziyet ve tanzim edilen ana yasanın 

tatbikatı 29 teırinisani 1937 de baıtıya
cakt1r. Fransa ile aktettiğimiz yeni 
anla§malarda daha evvel iki taraf mec· 
lislerince tasdik edilerek meriyete gir
mi~ olacaktır. 

Konseyin kararı mucibince. Hatay
aa yeni rejimin tatbiki, manda nihayet 
buluncrya kadar (Uç sene) ve manda
nın imzasiyle kabili telif olduğu nisbet· 
te Fransaya ait olacaktır. 

Sancakta ilk intihabat nihayet 1 S 

niaan 1938 tarihinden evvel yapılmış o 
lacaktır. Hatay mebusan meclisi 40 
azadan teşekkül edecektir. 

Dil meselesi 
ıfatayda resmi dil Türkçedir, fa. 

kat Türkçenin tefevvuku ile Arapça • 
aa resmi bir dil olarak kabul edilmiş
tir. Bunun ~rtlan şunlardır: 

1 - Resmi mekteblerde, bir 

mektebin bulunduğu köy veya ma-

halde hakim olan dil hangisi ise ilk 

tedrisat o dilde yapılacaktır. Diğer 
resmi dilin tedrisi ya ihtiyari, ya • 

hud da mecburi olacak, §U kadar ki 

bu bakımdan her iki dil de tama

men ayni §ekilde muamele görecek· 

tir. 

2 - Sancağın bütün mahkeme· 

lerinde de, yüksek mahkeme de 

dahil olduğu halde, her iki dil kul· 

lanılabilecek ve akalliyet unsurları 
kendi a nadillerinde konuşabilecek • 

lerdir. 

3 - Hatay meclisinde her iki res-
ni lisan da kullanılabilecektir. Me~li! 
mazbataları iki dilde yazılacak ve bü 
tün kanunlar da iki dilde neşroluna
cakm. 

4 - idareye müteallik nizamna

meler ve talimat iki dilde ne§roluna-

caktır. 

5 - Halk idare ile olan müna· 

eebatında lialettayin iki dilden 
herhangi birini kullanabilecektir. 
Ve kendisine de aym dilde cevap 
verilecektir. 

Üç nahiye meselesi 

Bayır, Bucak, ve Hazine nahiyele
rine gelince: bu mıntakalarda dil ve 
kültür bakımlanndan himaye edilmele 
ri lazım bir T'iirk unsuru mevcut oldu· 
ğu kabul edilmiştir . .Bununla beraber 
buraların Sancak arazisine ithakı gayri 
tabii bir hudud doğuracağı mülahazası 
ileri e:irüldiiğündcn hudut değiştirile

memiştir. Bu üç nahiyede oturan halk 
şimdi Suriyede müessis manda rejimi
nin garantilerinden istifade edecektir. 
Bu rejim nihayet bulduktan sonra 
(üç sene sonra) bura Türk halkının 

mahkemelerde kendi dillerini kullan
mak ve ilk tahsillerini gene kendi dille
riyle yapmak hakkına malik olmaları 
lazım geldiği hususunda Milletler Ce
miyeti konseyi Suriyeden garanti isti· 
yeccktir. 

İskenderun limanı hakkında Tür
kiye ile Hatay hükumeti aras.ında -
bu hükumetin harici iıteri hususunda 
mukarrer usulü dairesinde - hususi 
bir mukavele silratle aktedilecektir. 

Hariciye Vekili Parise gitti 
Cenevre 29 (A.A.) - Anadolu 

ajansı hususi muhabiri bildiriyor: 
Doktor Tevfik Rüıtü Ar as bu 

gün konseyin toplantısını mütea· 
kip saat 14,30 da Franıız Hariciye 
Nazırı Delboıla beraber bir aıke· 
ri tayyareye binerek Pariıe hare
ket etmitlitr. 

Hariciye siyasi müıtetaırı B. 
Menemencioğlu gece yarısından 

ıonra Lozana geçecek ve oradan 
Semplon ekıperae binerek Belgra
da hareket edecektir. Pertembe 
sabahı lstanbulda bulunması muh 
temeldir. 
Surlye neye'ti Paris yolunda • 

Suriye baıvekili Cemil Mürdr:.im, 
Suriye hariciye nazırı Sadullah Cabiri, 
İskenderun maliye müdürü Hasan Ceb
bari dün ak~am Toros ekspresiyle şeh
rimize gelmi§ ve sürat katariyle Pari· 
se hareket etmişlerdir. 

Suriye başvekili kendisiyle görüşen 
gazetecilere şunları söylemiştir: 

"Sancak meselesinin son safhası 

hakkında tam ma!Umat almak ve Fransa 
ricaliyle temaslarda bulunmak üzere 
Parise gidiyoruz. Oradan Cenevreye 

geçeceğiz. 
Türkiye Fransa ve Suriye arasında 

akdedilecek anlaşma müzakerelerine 
iştirak edeceğiz. Aldığımız son haber 
lere göre, 'bugıJn Cenevrede Türk ve 
Fransız murahhaslan arasında b!r an
laşma imzalanacaktır. Meselenin esa
sı bu suretle halledildikten sonra mese
lenin tcferruatiyle meuul olacağız 

demektir. 

Elde edilen netice hakkında malQ
mat soruyorsunuz; bence bir diplo· 
mat daima nikbin olmalıdır. Şu daki
kada ben, her zamankinden pek sok 
nikbinim. Suriyeliler, büyük komşula· 
rı Türkiyenin dostluğuna daima bü· 
yük ehemmiyet vermektedir. Bu iti· 

barla istikbalden çok nikbin bulunuyo· 
rum. Cenevrcde elde edilen neticenin 
teferruatını henüz bilmiyorum. An· 
cak Pariste ve Cenevrede öğreneceğiz. 
Herhalde döniiıte Ankaraya da uğn· 
yarak Türk ricaliyle şahsi temaslarda 
bulunacağız .. Türkiye hariciye vekili
nin Bağ<lada giderken Şama uğrıya· 

cağını haber aldık. Bu haberin tahak· 
kuk etmesini candan dileriz. 

Suriye, Türkiye ve Fransa arasın· 
da aktolunacak üç taraflı anlaşmanın, 

Ankarada mı, Pariste mi yoksa Şamda 
mı imzalanacağı takarrür etmiş değil· 

dir . ., 

Matbuat mlidürlüğil müşaviri
mizin Şamda beyanatı 

Şam gazeteleri Türkiye matbuat u
mum müdürlüğü müpvirlerinden Bur
han Belgenin Arap ajansı muhabirilc 
yaptığı bir mülikatı neırediyorlar. Su
rlyeden bahsederek Burhan Belge de
mi§tİr kt: 

- Umum aftan istifade ederek dö-

. 
.) 30 M:AYIS - 1937 

Aylık kazancı 18 
liraya kadar 
olanlardan 

tJalatC1snray ili: kısmının bu seneki mczunJarından bir grup mualUmleri w 
birlikte... r· . 

Kazanç vergisi 
ahnmıyacak 
120 kuruşa kadar 
yevmiyelerden de 

G · ıatasaray ilk 
kısmının gezint 

az kazanç istenecek 
Yeni kazanç kanunu layihasında 

memleket işçi sınıfınm ve a.z para ile 
geçimiye mecbur olan vatandaşların ka
zanç vergisini mühim miktarda indiren 
hükümler vardır. Giinlük geliri 60 ku
ruıu geçmiyen lşçi, bu kanunla kazanç 
ver&isinden affedilmi§tir. 120 kuruşa 

kadar yevmiye alanlar da 60 kuruş iize
rinden kazanç vergisi vereceklerdir· 

Bu madıde konuşulurken encümende 
münakaşalar olmuş, devlet daireleri ha· 
ricinde çalııan bütün vatandaşların me 
murlar gibi, yüzde 5 kazanç vergisine 
tabi olmaları teklif edilmiş ve fakat bu 
hUkUm henUz kabul oJunmamışttr. 

nen siyasi mahkümların av!deti esnasın
da halkın gösterdiği çok ateş~i vatan· 
perverliğe dikkat ettim. Bu vatanper
verlik ayni kuvvette bir yapıcı realizm 
ite birleştiği gün Suriye olgunlaşacak, 
tam randıman verecek ve o zaman Arap 
memleketlerinde ve yakın şarkta iizeri· 
ne düşen vazifeyi kolaylıkla başaracak· 
tır. Türkiye - Suriye münasebetlerine 
gelince Türkiyede komşulanna büyük 
bir açık gönüllülük ve sempati vardır. 
1rak ile 12 yıldanberi dostane münase
betlerimiz !devam ediyor, Arap memle
ketlerile dost olmamamız için hiç bir 

sebep yoktur. 
Türkiye kendi evini yapmaktadır. 

Mesut olabilmesi için bu evin bulundu
ğu mahallenin de kendi evi ~adar .iyi 
ve meıut olması lazımdır. Bız Sunye 
ile olan münasebetlerimizin istikbalini 
bu zaviyeden göriiyoruz. 

istedikleri olamadı 
Hatay davasının sona ermesi S~ri. 

ye murahhaslarıntn Milletler cemıye. 
tinde bulunmalarına imkan vernıe. 
mi3tir. Son postadan ç;kan Şam g:ı
zetelerinde Suriye hariciye nazırı Ce. 

1 

Mcktcbın 

Galatasaray lisesinin ilk kısmı olan 
Ortaköy şubesi talebe ve muallimleri 
dün mutat olan senelik vapur gezintile
rini yapmışlardır. 

Sabahleyin mektep rıhtımdan hareket 
eden vapur 'Üsküdar, Köprii, Kadıköy 
iskelelerine uğrayarak Sua:diycye git
miştir. Bu esnada vapurda askeri bir 
bando çalıyor, küçüklerin neşesini art
tırıyordu. 

Öğle yemeği Suadiye koru parkında 
yenilmiı. yemekten sonra müsabakalar, 
zeybek, Karadeniz dansları bando re
fakatile ve milli kıyafetlerle oynanmış-
tır. 

Akşam Adalar etrafında bir gezinti 
yapılmış ve vapur Ada açığında duran 
donanmamız arasına gitmiştir. :Küçiık
ler donanmamızı görünce sonsuz teza
hüratta bulunmuşlar '(yaşa!) seslerile 
kahraman denizcilerimizi selamlamışlar 
tardır· Bu tezahürata denizcilerimiz ta· 
rafından mukabele edilmiştir. 

• da Akşam yemeği vapurda ve Bogaı: 

Dinarh Mehmet 
mil Mürdüm beyin seyahate çıkarken (Baş tarafı 1 incide) 
verdiği bir beyana bu bakımdan dik- Bulgar1stanhnm getirdiği ve her 
kate şayandır. Suriye hariciye na.7Jn 1ehirde Lctonyalı Estonyalı diye tak· 

demiştir ki: dim ettiği güreşçilerle Bilecikte müsa: 
"- Bu sefer Milletler Cemiyeti Ali baka yapmağa giderken sağlam olan elı 

mahkeme rolil oy:nıyncak, Fransızl~ı. ne zaman sakatlanmııur7 
Türkleri ve bizi ayn ayrı dinledikt:.n Dinarlı Mehm:din; TJrkiye ikinci· 
sonra kararını verecektir. Suriye ır.u. si Mülayim ve üçüncüsü Yarım Dün· 
,rahhaslarmın Milletler Ccmiyeti~de yanın galibiyle çarpışmak istemesi has· 
söz almaları bu muhite hadisenin ~i. talık bahanesinden daha gülünçtür. 
rinci derecedeki alakadarlarının ne Türkiye başpehlivanlık n:ı:.isabaka· 
dUşUndüklerini anlamak imkanını ve. larına iştirak etmiyen meşhur ( !) peh· 
recektir. Suriyenin Milletler cemiyeti livan kendisini Mülayimden ve Yarım 
ailesi içine girmesi, a.yni zamanda Sı:.- dünyadan daha iistün mü tutuyor? 
riye istiklalinin de ılk d:fa olarak o mülayim ki; kendisinin Am::rika· 
r~smi bir mana alışı~a d~lalet. edect?k· dan birçok muzafferiyetlerle ( 1) dön· 
tır ki bunun ehemmıyet.i de ıh~al e. düğü zaman ilk karşılaştığı ve feci va· 
dilemez. Bu lıali Milletler cemı.y~tıne ı ~i etlere düşerek sayı hesabiyle mağ· 
giri~i.mi~? bir muknddc>mesi gıbı sa. llı~ olduğu pehlivandır. 
yabıhrsınız.,, 

Suriyenin Milletler C.:!miyetine s:!. 
nün birinde gireceği tabiidir ve hunu 
istiyenler arasında biz de bulunac.:a- , 
ğız. Lakin hadiselerin Suriye haridye 
nazırını bliyiik bir zevkten mahr••m 
ettiğini tesbit etmekten de kcndi=n:zi 
alamıyoruz. 

llavet 
Emln6nU halkevlnden: 
Evimiz Spor ıubcsl hlmayestndeld klUpler 

arasında tertlp edilecek futbol maı;1annın 

flkU.lUrU lı;ln 1 G 03i salı gtinU s:ı.at 18 d"' 
evimizin mcrke7.indc yapıla::rık toplantıya 

allkadar klUplerln murahhas göndermeleri 
bildirilir • 

koro heyeti 

bir gezinti yapılarak yenilmlt vepur bun 
dan sonra ayni iskelelere ufrayarak 
mektep rhıtıma dönmüştür. 

Dünkü gezinti, mektebin liyakatli 
başmuallimi Saffet Rona tarafınldan Ga· 
latasaray Ortaköy şubesinde seneler
dcnberi gösterilen intizam ve mükemme 
liyctin yi.ıksck bir örneği halinde idan 
edilmiş ve gerek kiiçükler, ıerek ailele 
ri büyük bir memnuniyet içindt evlerine 
dönmüşlerdir. 

Akhisarda 
zelzele 

20 tonluk bir kaya 
yarım saatllk 

mesafeye yuvarlandı 
Akhisar 29 (A.A.) - Dün ıece biri 

saat 22,20 de ve diğeri de aat birde iJd. 
si kuvvetli ve ldiğerleri hafif olmak Uze
rc dört zelzele olmuştur. Bu .ıebeteler 
birkaç gündenberi fasılalarla devam et
mektedir. 

Ulucaml duvarı yıkıldığı gibi bazı bl· 
nalarda da çatlaklıklar ha1ıl olmuıtur. 
Kasabamıza üç saat mesafede Glirenit 
köyünün şarkınd3ki dağda hareketin 
ş1:idctinden tahminen yirmi ton •itth· 
ğında bir kaya parçası koparak yanm 
saat uzaktaki dereye düşmilftilr. Nilfuı 
ça zayiat yoktur. 

İzmir 29 (A.A·) - BuıGn tııMt lf.10 
da hafif bir zel::ele olmuı"wııı~ .... 

Merhum spor un 
babası teşekkDr 

ediyor 
Topkapı spor klUbU (I3) takmımd& ft 

Tarak fabrlkaııında bulunan otıum Taced. 
din genç Yll§ta hayata g8zlerln1 kapayarak 
nramıZdan cbcdlyycn aynlmumdan mnt.niıl 
llt acılarımıza bizzat cenaze merufmln .. 
bulunmak ''e çc!enk göndermek mreWe ip 
Urak elmiş olan Topkapı halke'ri mllm.....,_ 
!erine kalUb arkada~larile tarak fabrl]mm 

ve gazetenize ayn ayrı şUlınnlu'blu _. 
mn~n teeıısUrUmUz dolaymile yetlfemedilbD 
den merhumun hatıralarına bllrmet ve U. 
der'I ailem ı::ln acılarına bUtUn kalbJerile lı 
Urak edenlere ı;azctcn!zlc aleni 1Ukranlarum 
sunarım. 

Babaaı: Selim 0taaa 



Ankarada oynanan milli küme maçında 

Galatasaray Ankara gileilnfl 
3 - 4 mağlup etti 

Saııkırmızılılar gllzel bir ogan çıltarmıı olmalarına rağmen 
bir çok f ırBatlardan ıaıl/ade edememlılerdlr 

Emir AbdullaA wli ilt- görüfürkP" /Ankara, 29 (A.A.) - Milli kümcf Nüaret, Hamdi, Fahti, Yqar, Abdlil,I 
'maçtan için ,ehrimize ıelmiı olan Ga- Abdi. 
J&taaaray takımı ilk karfllaımaııru şe· Hakem f ederaıyon tarafından cöndc 

vuruıla topu cöndererek talammm ilk 
aayruru kaydetti. 

Bir dakika 10nra Ankara GUçlUlet 
ıeri bir hücum ile Galatuatay kalesint 
aktılar. Ayni ıüretle topa valdtaiı çı • 
Iaı yapan Avni kalesini bot bıraktı. 
Bu defa Güc orta. muhıcimi Yıpr bu 
fırsatı kaçırmadı. Ve ayni tekilde yap -

Emir Abdullah bti ~r ıtadmda bup cwnarteai olmaam~ rilcn İzmirli B. Mustafa. 
rafmen oldukça kalabalık bir seyirci ö- Oyuna Ankara Gücil baf)adı. Orta • 
nünde Ankara Güoa ile yaptı. dan yaptıfı bir bUcum Galatauray mil· sabah geldi Sut 16'da eneli Gılataaaraylılar bi- dafaaaırun uzun bir vuruıu ile iade 
ru aonra da Ankara Gilcliller taraftar - olundu. GüçUijerin biru aonra aoldan 
Jannm ı:ddetıl alkıflan arasında aaha • tazeledikleri bUcum aYUtla neticelendi. 
ya çıktılar. Hayli U%Un ıürcn bir me • 15'fnci dakikada Ankara Gilcu kaleıini 
raıimdcn aonra takımlar kartılıklı di - saran Galatasaray muhıcimlerinin ı -
aildikleri vakit Galataaarayı ıu kadro yağmda dolapn top, demarke vuiyette 
ile c:ırüyoruz: kalan 5Jleymana geçti. Süleyman aıkı 

Avni, Rept, Lutfi, Ekrem, Hayrul - bir tütle kaleye gönderdi. Fakat dir~i~ 
lah, Suavi, Danyal, Hafim, Eıfak, çarpıp geri gelen topa aol açık yetııtı 

tığı cölle beraberlik aayrunı kuandı. 
Bu gol Galıtaurayhlır ve Ankara

r Jclüleri de harekete getirdi. her iki 
takım da canla batla çalıfl}'or, fakat 
bu Galataurıym daha htlrim oynıdıiı 
nazara çarpıyordu. Netekim Galata • 
saray az ıonra bir ilıtün oyun ıöaterdi. 
Etfak yine kalecinin vakitai:r bir çı -
kıımdan istifade ederek ikinci defa topu 
ağlara takdı. 

_ (Bq tarafı 1 incide) 
dur. Uıt bıpnda kırmızı bir milıelles ve 
onun üzerinde yedi köteli beyaz yrldı:r 
bulunuyor. 

Emir Ab:tullah trenden inince kendi
sini karıılıyanların ellerini ayn ayn ıı
krp onları cü.zel bir türkçe ile hitap ede 
rek hatırlarını ıordu. Aıkerlere teıek
kür etti· Ve istasyondan çıkarken ken
disini alkıtlayın halkı askeri bir tavırla 

- Ben bu meıeleyi, ilci kardq millet 
ırasında belirdifine göre 0 kadar havf 
ve haıyet verecek bir mahiyette gör
müyorum. Hak, yerini bulacaktır. Bü-

yük brdeı. küçük kardeıe ağabey mu
amelesi eder. Onu öper okpr. Ben d 
zaten :iirlriyeden Suriyeye kartı b: 

Sw ise de netı'ce vermedi. • :r aoma ıoleyman, Necdet. 
dan güzel bir init yapan Galataurayl~· 

afıbeyı muamelesi bekliyordum. t 

Filistin meselesi 
1 Buna mukabil Ankara GlicU de eaaı u-·ı bu lar haaım kalesinin tamamen ...... 

! ~droıunda yaptıiı buı tadiltt ile ıu vaziyette iken topa çıkıt yapan Güç Dakika 22 - Saldan Abdidin ıU -
rükleyip ortaladığı top, ıpfı ıeçti. 
Y ıpr ıüzel bir kafa vuruıu ile topu 
k:ıleye &önderdi. Fakat avut. •• 

ıcllmladı, - Filiıtinin yahudilerle Arablar a. 
rasmda ikiye bölüneceği ve bu ar.ı:fa 

~tarıda diıilmiıti: ka\.:ciıinin bu hareketinden iıtifade e
ı Ateı. Ali Riza, En.er, Ha1il, Semih, den ıüleyman bot kaleye yıvaı bir iç 

Arap hükümdan tamamen milli krxa 
f etile cörünUyordu. Bapnclald kefiyenin 
üzerinde altm amnab bir kordon ve aır
tında ipek bir harmaniye bulunuyordu. 
Pırnıafınıla fındık bUyWdUl\lnde bir 
•ilmrUt tat bulunan altın bir ,O.Ok 18-

Maverayı Erdilnün vaziyetinde bir de 
ğişiklik olacağı gayidir. Ne buyru.. 
lur? J 

Bulgar Vladislaya 
takt mı 

Peraya 3 - 1 mağlup oldu· 

Pera'h Pilipa takımının 

Bulpriıtanın Vladiılavya klilbll 
dt1n tehrimiıde ilk baçıru Talcıim ıta
dmda Peralılarla yaptı. 

Şali Tezcanın idare ettffi bu o
yunda, Bulgarlar alelide bir oyun çı
kararak 3 - 1 yenildiler. 

Pera Gilnet kIUbJnden Canbazı sol 
açıfa koyarak ıu kadro ile oyuna baı
ladı: 

Ki~ - Vlaıtarcff, Roberto - E
konomidiı, Etien, Çiçoviç - Filipı, 
Meeime.zi, Buduri, Bambino, Canbaz. 

Süratle baılryan oyuriun 6 ıncı 
dakikaımda Canbarm ortaladığı topu ya 

Voleybol 
l:>irirıc: ili~irıi 

HllAI takımı kazandı 
' Dilıa lıtanbul voleyvol birincilik 
müaabüalannın ıon oyunu oynandı 
:Y.M.C.A.ulonundaki Hilil ile Eyüp a 
rumda cereyan eden bu müaabab çok 
heyecanlı oldu. Ve neticede Hilil ta
lmm Eyüp 10-15, 13-15 yenmek ıure
~yle bölre voleybol pmpiyonlufunu 
da kazanlDIJ oldu. 

Rapld 
Klflbfl lstanbula 
gelmek istiyor 

Vl7UWUB mepur Rapld taJmm ı.tanbul 
da t, 1 -.aiuda 1Jd Dl8Q Ye)'Uut 1,8, 10, 

• ıa lıulranda d6rt maç yapmak O&ere 1kl 
tekutte bulunmuttur. 

1'8Del'balıçe heyet! idareleri, Rapldln tekJl
ftaı tetldlr etmektedir. TekUf _,...,. &1lrtll 
4!'! takdirde hulraıım ilk b&ftalanDda 1111 
Jrin.tu .AYUat11rJa taJmnmı w.rıedtıcllls. 

ilk golünü yaparken 
kahyan Filipa, yerden ve ııla bir !Ütle 

ilk golü attı. 
Bir dakika aonrı 25 paıtan Pera 

aleyhine çekilen bir firiki Bulcar aat 
içi bir kafa vuruıiyle tamamhyarak go
le tahvil etdiyae de hakem bunu of· 
aayd etti. Dakikalar ıeçtikçe oyun aert
oynamalanna rafmen Bulrarlar bir 
leımete bafladı, ı'eranm Bambino, Me· 
ıimezi, gibi en iyi oyunculannın yavaı 
türlü hiJdmiyeti tesis e~emediler, Rast 
gele vuruflarla kalelerini müdafaadan 
batkı it yapamadılar. Otuzuncu daki
kadan aonra bir iki muntazam Bulpr 
akını 1arUlebiliyonada bunlar da Pe
ranın müdafaa batlanndan geri çeYril· 

di. 
Kırkıncı •dakikada ortadan yapılan 

bir Pera hücumunda Bambino topu ra· 
hat rahat dilıelterek talcımmın ikinci 

olünU yaptı. 
g tık cıeyrenin neticeıine iki dakika 
kala aoldan inen Bulcarlar, Pera kale
cisinin topu elinden kaçmnau uye
lincle ,_,ane ıollerini kaydettiler. 
t~ de~ye ıene Peralılarm •

lanlariyle baflandı. Ve ikinci dakJka
da ut açıfın havalandırdıiı topu Bul
ıar kalecili bloke edemedi. Budari 7e
tiferek ağlara taktı. 

Bulıırlar bu kıamın onµncu ~· 
amdan 110nra a~Jmap bafladılar· Hil· 
cumhattınm giiıe ~ iki oyuncusu, 
aol açık ve aol iç vuıfUi7le Uıtüıte 
hücumlar yaptılar• da orta ve ui a-
kıncıların beceribidiii ym-aııden 

ıol çıkarmai• muvaffak olam"'an ma
ça 3 _ J matlup olarak bitirdiler. 

llilaflr takımda nazar ıdikkati 

1 
celbe_jalczJ.JPlJIÜhWi, aolJs ve ası~~ 
ti:. 

ze çarpıyordu. 

Galataaarayhlar artık etki canblık -
Iınru kalbetmit bulunuyorlardı. Ankara 
Gücü bu vaziyetlerden iıtifade edebil 
mek ve be~berlik uymıu kayda mu -
vaffak olabi!mek için bUtün pyretiJe 
çalıpyor. 

Emirin maiyetinde Nofild fıimli bir 
tnrili:r binbqıaı ve muraau bir hançer 
tatıyın yaveri ve mabeyincisi ve iki kl

-Bu muğlak bir mear.Iedir. Bunun. 
la beraber Filmine sun-. ve aelim6t 
getirecek bir tesviye BUrdi bulunaca. 
ğını ümid ediyorum. Filiatinin Yabu

dilerle Arablar arasında taksimi me3e. 
leaine gelince, bu fikir )eni defildir4 
Eskiden mevcut olan bir fikrin bu tibi bulunmaktadır. 24'ünoa dakikada ırüriden Ham • 

diye, Hamdiden Yapra ıelen top, Ya
pnn akı bir ıütil ile ikinci defa Gala -
taaaray aflanna takıldı. Ve bu ıüretlc 
de Ankara GüclUler beraberlik aayı
aını yapmıf oldular. 

Bundan u .oma Anbra Gücü Je

Emir, buduttanberi hariciye veklleti
miıden tayin edilen bir mihmandarla 
birlikte ıelmiftir. Kendiıi elli yaılann
da kadar &örülüyor. Yalnız çeneıinde 
ıarif bir ıekiıde, toplanan şakıhnda be-

gUnlerde tekr!U' edilmiı bir ıuret!dir. 
Maamatih gerek Arablar, gerek Y11 .. 
hudiler, Filiıtinin taksimi cihetke 
meyyal değildirler. Maverayı Erdllr.•ın 

vaziyetindeki defiıiklik meseles!ne ge. 
lince, bu bitta'bi Filistin :ılerinın tcs. 
viyesine mütevakkıftır. Fililıüif;ı.ae6Ftu 
leai h&lledllmeyfnce bir lf'Y 13yTeı~~ • 
mu. Fakat Filiatinin lnkiıaf ve iıtlk. 
rara doğru gidlfi bizim hıdef imizi t~ff-

_Jaine YUilm Jait .flrUdlıte U daha .JOl 
u~ netlcelcli,ordu. 01Jlia Ubk • nrilte
vazin bir ıürette cereyan etmeye baı
ladı. Galataurayhlar birden, aat tar • 
tan hJcuma ıeçtiler. Bu tehlikeli hü -
cumu Güc mildafuaı kornerle kurtar • 
dı. Fakat Necdetin attıfı çok nıükem -
mel kornere kaleci ,UZel bir çıkıt yap-

yu bir tel bile ıörülememektedir. Da· 

)illa betOt bU çelare ile konuıma~. 
btuyoaıdan çılqç., V.-Ji JtfAıbid..,_ 

Uıtündıi ile birlikte otomobile binmek 
arsuıunu ıöıtermit ve doğrÜca Perı-
palaı oteline ıitmiflerdir. 

tı. Fakat topu bloke edemeyip elinden 
kaçırdı. Eıfak yetiıip bu eüzel fıraatı 
derhal role tahvil etti. Biraz ıonra d.1 
devre 3 - 2Galatuarıy lehine bitti. 

Emir orada kral ailelerine tah•i. edi
len daireye inmit bulunuyor. Ayni dai
relde Japon veliahdi, Danıapur mihrace
İi, Hicaz veliıhdi ye muhtelü baıvekil
ler oturmuıtur· 

kil ediyor. . 

- Diğer memleketlerJ~ olan mür.l• 
1ebetiniz ne yoldadır. Bilhaua İ'lY,~L 
tere ile? ... 

- Gayet sammt ve dostanedir. B:ı. 
haasa İngiltereyle aramızda· muü.~d8 
ile teısbit edilmiş pek samimi ve d0&.~ 
ça bir mUna9ebet mevcuttur. !kinci devre bafladıfı vakit Ankara 

Gücu takımında tedillt yıpnuft 4 aağ 
açık Hamdiyi aol hsfa, ıol haf oynryan 
Halid! ide uf açıfa çıkırmııtı. Devrenin 
daha dördüncü dakikaaında çok ender 
teudüf edilen bir vaziyet oldu.. San 
Jcırmı:rıblann ortadan yaptıktan bir hU 
cumda yine vakitıi:r çıkıt yapan ateı 
topu elinden kaçırdı. Necdetin bot ka 
leye YUrdufU top direfe çarpıp feri ıel 
di. Bu rü:rel ıol fınatıru Haıim de 
kaçırdı. Çok yavaı vurdufundan top, 
kaleye yeti,en ıtepn elinde kaldı. 

15'inci dakikada aoldan aan kırmızı 
kalesine ıüzUlen Hamdi enfeı bir ıu
rette topu ortaladL Aminin ilıtUnden 
apn top Gala1'~ray kıleaini bir hay
li müıkül vuiyete dUtilrdükten aonra 
Ekremin mUdahaleaile tehlike bertaraf 
edildi. 

24,üncil dakika, Hııim topu AnS.ra 
GJcil kaleaine kadar indirdikten IOn • 
.rı 16.zel bir ara paaı ile Danyale re • 
çirdi. Danyal da aıkı bir tüt ile topu 
dödüncil defa Güç ıf lınna takdı. Bu 
col Ankara Güçlüleri iyice uramqtı. 

Mat hiç ~lmuta beraberlik uyrlannı 
çıkarabilmek için canla batla çalıfl}'or -
tardı. Bu hı:rla hücuma ıeçen GüçlU
ler Galatasaray kaleaini bir anda sardı
lar. Fahri, Ab6Jle çok pzel bir paı 

verdi. Çok müaait vaziyette topu ya
kalayan AbdUJ kaleye yakın meaafeden 
ıüzel bir tüt çekti. Fakat top kuvvet • 
le direğe çarparak ıeri ıeldi. 

Miaarır hllkGmdann beyanatı 
Maverayierdiln hilkilmdarı Emir Ab 

dullah bu sabah muharririmizi Perapa
laa otelindeki dairesinde kabul ederek 
beyanatta bulunmuıtur. Hükümdar 
berıeyden 8nco memleketimizi :riyareti 
baklanda demiftir ki : 

- TU.rldyeyi :riyaretim, derin bir mu 
habbetin eseridir. Eıki muhabbetleri 
tecdit ve yeni muhabbetler icadı için 
ve yaratılan yenilikleri g6nnek Uzere 

TUrkiyeye ıelmek iıtediğimi, Londrada 
muhterem Baıvekil General ismet lnö
nilne i:rhar etmiftim. Memnuniyetle te
likki ettiler. Ve buıUn çok meaut ola
rak memleketiniıe ıdıdim. Muftffıtl
yetlerini.zi dafma memnuniyet Ye uadet 
le takip etmekteyim. Bu ,az bmqtr· 
ran muvaffaJdyetterde deY&mmııt ve da 
ha bU,Uk mazhariyetlere ermenfıi Al· 
tahtan dilerim. 
Buruı prk milletleri için daima pİf

tar olacaktır. 

• Bu alrpm Ankarıya cidiyorum. O· 
rada BUyflk Önder Atatürk hJtzretlerile 
mU,erref olacatım. Atatürk hazretleri 
ae.dijim bir memleketin muhterem re
iaidirler. Keı*iilerine karıı duyıularun 
pek Nmimidir .. Arap memleketlerinin 
inbtfı yakın bir ıamandı tahakkuk et
tikten aonra prk memleketleri çok iyi 
komtuluk edecek ve biribirlerine iıtinat 
eyliyeceklerdir. Anbradan Şıeıı ve 
ıonra memleketime cidecetim. 

- Şamda niçin kalacatmwn ıebebi
ni sorabilir miyim 1 

- Bir mabadı mahıuı1ı değil· Sade
ce ziyaret ediyorum. Fakat faılaca kal
mamı iıtedikleri takdi~e 1Upheaiz ka
Jacafım. 

Hatay 

• • • 
Emir Abdullah, bugün saat bir bu; 

çukta Abideye çelenk koymU§tur. öıf. 
leden aonra BUyÜkderrde bulunan 
kendi köşküne doğru bir Pzinti )!• 
pacak ve akşam, ekaprup takılan h:1.' 

susi vagonla Ankaraya Jıidecektlr. 

Misafir hftkGmdar ve memleketl 
HABER - Maverayı ErdUn hl· 

ldlmdan Altes Ruvayal Emir Abc:fı!1. 
lah bin Hu.eyin el Haşıınr 
Peygamberin torunlanndandır. Bal,a. 
ar, imparatorluk devrinde Mekke emı. 
Di iken İngilizlerle ittifak eden ve bi· 
llhare Hicaz Kralı olan merhum ~·'
majeste Hüseyindir ki, dert erkek "n

cuk. bıra~~ııtı. Bunlardan en bUytltu 
Emır Alıdır. ~ir Ali bir müd-4,..t 
kendisine hUktımdarlık teminine tı:2.• 
hı~ı!, . fakat muvaffak olamamııt :r~ 
lkıncısı Atatürkün dostlr.rmdan o!c1n 

~ak Kralı Samajeste Faysal, tiçiln~~
sü Erdün hükümdarı Emir AbduJia:1 
v~ ~nuncuau da şimdi lrakın Paris t-l. 
çısı olan sabık Ankara P.}~ isi Emir Ze.· 
yittir. 

Maverayı Erdün Filistın ile Su~i\ e 
~~~ 42,opo kilometre murabb~ 
genışlıgınde ve 260,000 nüfuslu bir t.ııı. 
marettir ki, Britanya h ";ııayesi albı.: 
dadır. Ahalisi Arabdır H"' k"· •· · u umet rnPr-
kezi Amman CAb 'd' B 

• Y'- rı ır. u eehir eıkl 
tarihte Beli:a topraklar: ı·m merkcıJ 
i~L Beniisrait denınd.? Rabat Anııuı 
dıye anılırdı M ked 

· 8 ony<ı hlar zamar.1.1 
da Fili.delfiya admı almııtı. Eskıden 
çok mamurdu So · nra zamanla çok J:o-

38'inci dakikada Ankara Gücü yeni • 
den tazelediii bir hücumda AbdWUn 
ıyağiyle ü9Jncü ıayraını yapmap mu
vaffak oldu. Ve oyunun bundan aon-
1a11 her iki tarafın da mukabil ıkın -
lan altında geçtiyse de netice üzerinde 
müeuir olamadı ve maç da 4 - 3 Gı
lataaarıym calibiyetile neticelendi. 

- Hatayın istiklali meselesi etrafın
da Maverıyıerdiln\in ne '!.9Jünmü1~l
duiunu bltf eder miıiniı? 

zulmuştu. LAkin eski devirlerin ı:r..r 
!aklığın ·· • . 1 gou vuran tarihi eserler bıı 
cıvarda pek çoktur. Ve ~jmdi modcrıı 
bir hal almaktadır ~ -. \ 
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Tarihi macera ve atk romanı - 81 - Yazan: (Vi • N4) 

Küçük Osman, yanındaki zabitin belinden 
reisinin 

devirdi 
tabancasını çekti. itiraz eden asilerin 
alnına bir kurşun yapıştırdı. Herifi 
Geçen kısımların hülisuı - Vazifeni yapsana ... Zabitlerine e. - Asi korsanlar: ... diye haykırdı. 

Maltalı Jcoroonkır, Sünbül ağamn i- mir ver! Şunların ellerini bağlasm... Reisinizi ne hale getirdiğimi görüyor
hancti yü..""ilnclt.m bizi bo.smış1ar, esir Sonra öteki gemilere işaret çek. Yar. sunuz ... O, yalnız isyanının ceremesini 
almı§lardır. Fa7aı.t SiinUiH ıığa da dımcı tayfalar göndererek buradaki aeğil, demin öldürdüğü zabitin de ka
öldürtümüştür. Şinuli, onun va se. vazifeleri devir alsınlar ... Haydi. .. 
yahat arkadaşımız kadı M61ımcd Dudağı yarık haykıracak oldu: 
6/endinin malları ve 'h-adrnları asi - Fakat ... 
lwrsanlar arasında yağnw ediliyor. 
Mch;r..ccl efendinin 7:adrnlarıtırı. kor-
1. anlJ1 taraf ında;ı t~r:,rruz olıtytJr. 
Bu snadl bir >ı uclalıalc oluyor. 

:ı: :(, 1(. 

- Davrnnmayın! ... 
Hepimiz §aşa kaldık. Zira, §a§ılmı

yacak bir manzara değildi ki .•. 

Küçük Osman, yanında durıuı bir 
zabitin belinden bir taban~a çekli. 

Ate§ etti. 
-Ah ... 
Dudağı yank, yıldrrımla vurulmu~ 

~ibi yere devrildı. 
Saraydayken bu oğlana atıcılık, bi

r.icilik, hitabet ve sair dersler öğretil
cliğini bilirdim ama. sanatta bu dere. 
ce ilerlediğinden haberim yoktu. Te
vekkeli değil, padişah deli 1brahım o. 
nu o kadar severmiş. Doğrusu, pek ca. 
na yakın ı;:eydi bastibacak ... Top gibi 
atik, cıva gibi müteharrikti ..• 

nını ödedi. Siz, §İmdi küçük kabahat. 

!i bırer ferd olarak kaldımz. .. Birkaç 
gün hapisle işi atlatırsınız. Fakat sa
kın yenıden bir pot kırmayın. Haydi 

bakalım ... Biribirinizin ellerini ku~ak. 
larmızla bağlayın ... öteki gemıler ge. 

llp de bıze yardım ettikleri vaklt si. 

zi t:ımamiyle itaat halinde bulsınlar. 

Korsanlar, küçük bir vücutta bu ka
dar irade kar§ısında itaatten başl<a ça 

re bulamadılar. Amiral öteki gemilere 

(yaklaş) işareti verdi. Onlar yakla. 

şıncaya kadar bütün asiler teslim ol-
muştu. 

(Devamı nır) 

Böyle haykıran, küçük Osmandı .•. 
Her neroden eline geçirmişse, bir 

mcşale bulmu§tu. Barutların su değ. 
miyen kısmı yanında, duruyordu. Sağ 
eliyle meşaleyi tutmuş, sol yumruğu. 
nu beline dayamıştı. Ka.,ıannı çatmış
tı. GöğsUnü dışarı çıkarmıştı. Tam 
manasiyle bir kabadayı, bir babayiğit. Sa~Oolk ö~ütllera : 

Herkes sustu. Bütün kızıl ihtiraslar 
Cllndi. Ona bakıyorlardı. Gülmek mi, 
takdir etmek mi lazımgeldiğini anlı
yamanııetım. 

Küçük oğlan: 
- .Tercüman! • diye haykırdı. 
Adalı rum, hemen ileri atıldı: 
- Şunlara söyle bıraksınlar şu kız

• 4rı, kadınları ... Yoksa hepsini mahve. 
depm. Şimdi artık hortumla su at. 
mak hilesini de öğrendim. Bu numara. 
yı bana yapamazlar ... Hepsi karşımda 
saf olsunlar. Zira, ahdediyorum ki a
teşlerim ... 

l{aptnn bile tel8.şa düştü: 
- Aman be çocuk! 
- Ben çocuk değilim ... Ruhan bü-

yüğüm... Çünkü hıristi anlık bana 
müyesser oldu... Bilmiyor musunuz 
lri, peygamberimiz hazreti İsa da, do. 
ğar doğmaz konuşmuştu. 

Meşaleyi sol eline aldı. Sağ eliyle 
ıstavroz çıkardı. Bir an yere çöktü. 
Sonra yine kalktı. 

Artık, outün azgın herifler büyülen 
miş gibi olduklan yerde duruyor:ardı. 

Osma.'1, onlara hitaben: 
- Utanmıyor musunuz, reziller! • 

diye haykırdı .• Ben ki daha yeni hı. 
ı istiyan olmuş bir çocuğum ... Ben ki 
küçücüğüm ... Hıristiyanhğın verdiği 

:imanla böyle şeyler yapıyorum. Siz ..• 
yeni hır!stiyanlara göstercceğinız nü. 
ırıune bu muydu'? 

Hacılar tarafını i5arct ederek: 
- Bu esir müsliimanlar sizln bu ha

reketinizi görerek "bizde böyle reza
let yoktur. Aman dinimizi değiştir.mi. 
yelim!,, diyecekler ... 

Tercüman, büyük bir heyecan için
de, bu sözleri birer birer korsanların 
diline çeviriyordu. 

- Yaptığınız işin vahametinı anla. 
dımz mı? 

Hıristiyan terbiyesiyle büyümüş, 
dinleriyle daima gurur duymus olan 
korsanlar, küçücük Osmanm söyicdi. 
ği bu sözler Ü?.erine başlarını .anıeri. 
ııe iğdiler. 

Osman haykırdı: 
- Anladınız mı diyorum size? 
Sesler işitildi: 
- Anladık. 
Osman gtiğrcdi: 
- Öyle mızmızca konuşmak olmaz. 

i"'üksek sesle hep bir ağızdan haykı
rın! 

- Anladık! 

- Eh, öyleyse, affedilmeniz muhte-
meldır. Fakat her şeyden evvel, bu kn. 
dın!arı bırakın. 

Kadınlar zaten kurtulmuşlardı. 
Hepsi bir araya toplandılar, Deminki 
yerlerine girdiler. 

- Siz de fiU tarafta cemolun. 
Küçük çocuktaki ne büyük iradey

di böyle... Onda nasıl bir Şef karak. 
teri vardı. Korsanlar, it :ıl ettiler. 

Osman, amirala döndü. 
- N'e duruyorsun? 

? ••• 

Boğmaca 
Boğmaca öksürüğü umumiyetle ba. 

har aylarının başlangıcları ile sonba. 
harın sonlarına doğru en yüksek had
di bulur. 
öksürüğün patlak vermesi zaman . 

larında iklim §artlarının büyük tesiri 
olur. Hava soğuk, ıslak ve güneşsiz 
olunca bu bulaşık hastalık daha uzun 
sürer ve daha ağır olur. 

Anneler: "iyi ki oldu, yavrum bir 
an evvel atlatır11 demekle kendilerini 
avutmak isterler. Fakat bu doğru bir 
ifüşünce değildir. Bünyesi nazik olan 
bir çocuk boğma~ öksürüğünden hay 
1i zarar görebilir, halbuki ya~lı olan. 
lar bwıa karşı daha iyi mukavemet c. 
ôerler. 
Boğmaca öksürüğü bir çoc11kta 

bronşit, bronşo-zatüree, göz iltihabı 
ve kalb zayıflığı gibi nctıceler yapa: 
bilir. 

Demek ki çocuklarımız! bu bulaşık 
hastalıktan mümkün olduğu kadar ko 
rumamız lazımdır. Kalabalık yerlerde 
boğmaca öksürüğünün çok çabuk bu. 
!aştığı unutulmamalıdır. 

Çocuklara temlz hava daima 'azım 
olduğu gibi, bilhassa hasUı.yken elzem 
dir. Zatüree ile boğmaca öksürüğünün 
en son tedavisi temiz havadır. Botirna. 
ca duruncaya. kadar çocuğu ~apalı 
bir yerde bulundurmak dı.l§üncesi sa
kattır. Çünkü temiz hava alan çocu. 
ğun daha iyi yediği, uyudugu ve ıslı. 
rahat ettiği isap edilmiştir. Hava sı • 
cak ve hoş olmak şartiyle çocuk dai. 
ma temiz hava almalıdır. 
Boğmaca öksürüğü mikropinrmın 

inkişaf müddetleri iki haftadır: yani so 
cuk boğmacalı bir h·.~ta He temasın. 
dan iki hafta sonra hastalığa tutulur 

Hastalık ilkönce soğuk c.lgmlığı gi. 
bi kendini gösterir, sonra öksürük baş 
lar. Öksürüğün başlangıc! en tehlikelı 
devredir. Çocuk çok uzun süren öksü
rük dolayısiyle ekseriya gıdasmı mi. 
desinde tutamaz ve kusar. Bu yüzden 
de boyuna zayıflar. Tehlikeli devrede 
hafif besleyici mayi halinde verilme. 
lidir. Küçük gövdeyi besli bulundum. .. 
bilmek için bu devrede balıkyağı ve 
buna. mümasil müstahzarat ihmal e· 
dilmemelidir. Eğer çocuk pek fazla 
hastalık hissetmiyorsa, eskisi gibi a. 
çık hava gezintılerine çıkarılmalıdır. 
Fakat öksürük nöbetleri her yarım 

saat yahut bir saatte gePyorsa çocuk 
bol havalı bir odada yatagmda oturtul 
malıdır. Yatakta istirahat çocuğun 

ökEürük nöbetlc:-ine karşı durabilme. 
sini temin edecektir. 
Çocuğun rengi bozulur, yahut kalbi 

çok zayıflarsa doktor oksijen de ve. 
rebilir. Bazan doktorlar müsekk=n ilfıç 
alr da vermektedirler. Şimdi ise 'r>oğ
maca sırıngaları yapılmaktadır. G<'r. 
çi bu eırıngalar çocuğu hastalıklan a. 

öksürüğü 
almak1.an koruyamazsa d:ı, nöbetleri 
kısaltmakta ve öksürüğün şiddetini a. 
zaltmaktadır. 

Boğmaca öksürügünün bütün imti
dadı altı hafta sürer. Bu çok yorucu 
hastalıktan sonra nakahat devresinin 
ehemmiyeti büyüktür. 

Doktor 

Haber, okuyucuları arasında bir fıkra 
mUsabakaaı acmı§tır. Gonder!lecck fıkra 
larm kısa ve hlç olmazsa az lş!Ulmi§ ol• 
ması lhımdır 

Fıkralar, gönderenlerin imzaları yahut 
mUstear adle.Tile neşredilecek ve her ıty 
o, ay içinde t'ıkacakların en iyilerinden 
beşine muhtelit ve kıymetli hediyeler ve. 
rilecektlr. 

BILO bUdlğlnlz gibf'l fıl•raları gönderL 
nlz. 

Denizin dibinde 
Becerik3:z bir tayfa bir gün kuman. 

danın gümi:ş çaydanlığını yıkarken 
denize düjiürmi.!ş. Hemen kumandanın 
yanma giderek: 

"- Kumandan, bir şeyin nerede ol
duğunu bilirseniz, o şeyin kaybolmu§ 
sayılır mı? - diye sormu~. 

Kumandm: 
- Tabii hayır! cevabını ,·erince, 

tayfa: 

- Sizin <,.aydanhğınızı kaybetme. 
dim, denizın dibinde olduğunu biliyo. 
rum, - denıiş •. 

Rize: Mfüı•in Ekrem 

Kayseride niçin 
yabudl yoktur 

Bir Kayserili yerde bit· altın bul. 
muş. Bunu bir yahudiye göstererek: 

- Bu ne? · diye sormuş. 
Yahudi: 

- Bunu penez derler. Bana ,verir 
misin? 

- Verirım ama beni şuracıklaki 

çeşmeye kadar götürürsen. 

Yahudi rrzı olmu~. Köylü}'Ü sırtına 
alarak çeşmeye kadar götünnilş. Köy
lü "daha ılerıye, daha ileriye,. diye 
diye kendisını şehrin ta gl:ibeğine ka. 
dar taşıtmış. Sonra da yahudiye: 

- Şuracıkta bir eşek gibi bağırır. 
san Penezi sana veririm • demiş ... 

Yahudi ıa:tmı alabilmek hırsıyla bu
na da razı olmu8 ve anırmaya batjla. 
mış. Köylü: 

- Yağm:ı. yok. Demiş ... Sen eı:ek 

olduğun halde altının altın olduğunu 
anlarsın da ben insanlığımal anlamaz 
mıyım? ... 

Söylend;f,ıne göre yahudilerin KaY.. 
seri s~mtine uğramamalarına bu hadi
se sebep ol!ııuştur. 

Schreminı: 1 brahim 

30 MAYIS - 193'1 

Amerika ctYJmhuırırelsD 
Ruzveltln zelb>o'G:aı ıromaılfilo 

çevnıren 
fa. 
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Cim Bleyk kendini toparlamak ve Ja
lo.ı.yt bir sesle cevap verebilmek için bü 
yük bir gayret sarfetti. 

- Hayır .. Bir şeyim yok .. Yalnız, bu. 
gün, sizin müesseseye giri~in'zin yıldö
nümü olduğunu zannediyordum. 

- Evet, sahi .. Lakin bunu hatırla -
yacağınızı hiç ümit etmiyordum. 

- Nasıl ümit etmiyor<lunuz. Sekiz 
senedir sizinle mesai arkada§lığı etmi • 
yor muyuz?. 

Şarlot, dünyanın en mes'ut ve en 
g:.izel tebessümü ile patronunun yüzüne 
baktr. Bu tebessümde öyle bir n:ıina var 
dı ki ve bu mana Cim'e okadar sarih 
göründü ki, artık sekreterini sevdiğine 
şüphesi kalmadı. Fakat onu haberi ol • 
madan sevm:şti. 

Bunu anladığı dakikada ondan ayrı. 
lacak mı idi? Evet, Şarlot hayatta ken. 
dini kurtaracak kadar olgundu. Onda 
sevdiği. kadınlığına rağmen bu olgun • 
luktu. Esasen bir gün ona ıöyle demi§
ti: 

- Beni herkes takdir ediyor. Zira, 
kendi kendime bugünkü vaziyetime gel. 
dim. Lakin ben·. sizin, benden daha çok 
mü~küllerle uğraştığınızı zannediyo -
rum. 

V c Şarlot ona hayatını anlatmııtı: 
- Babam, İyood'un en meşliur avu • 

katı idi. Bir gün, b:.itün servetini bir • 

den kaybetti. Parasını tevdi ett:ği ban. 
ka iflas etmişti. Bu darbe onun için 

müthiş oldu. Kendisine inme indi. Üç 
sene, babamı, tekerlekli bir sandalyede 
taşıdık. Ona baktık. Bir gün, onu, 
sandalyesinde, öi:i bulduk. Babam öl • 
dükten sonra Ticaret Mektebine gir -
dim ve bitirince alelUsul şöyle bir ilan 

verdim: "Stenografi bilirim. Bir mü • 
essesede, ücretsiz olarak çalışmak isti -
yorum. Bir ay tecrübeden sonra arzu 
edil<liği takdirde küçük b:r ücretle ça. 
lışmakta devam edebilirim.,, bu ilana 
kas cevap aldım, dersiniz?. 

- On, on iki! 
- Hayır, tam beş yüz. 
- Olur şey değil.. 

- Bu beş yüz yerden birini seçt:m 
ve bir ay salrştrktan sonra o suretle 
hareket etmiştim ki, üzerime aldığım 
vazife için elzem olmuştum. Böylece ... 

Hikayenin alt tarafı malumdu. Şarlot 
Hop, o ,un sekzinci senesini tes'it et • 
tiği bu müesseseye gelmiş. fakat biraz 
sonra, alelade sekreter vaziyetind:n 
hemen hemen şerik vaziyetine geçmiş • 
ti. Patronun kendisini teşvik etmesi 

üzerine hukuk tahsilini de yap.mıı!r. 
Şarlot, şerik r'olüne geçmesine rağ -

men, Cime karşı daima patronu imiş 
gibi hareket etmiş, onunla öyle meşgul 
olmuştu. 

Bir gece, Şarlot, misafirliğ:.: gitmiş 
olduğu Cimin evinde, tıkanın Eri 
Marşa! ile münasebetsiz bir vaziyetini 
görmüştü. Buna rağmen C'me bir ıcy 

söylememeği tercih etmişti. 

Şimdi ikisi de susuyorlrrdı. Sükutu 
ilk bozan Cim oldu: 

- Mis Hop. bilmem hatırlıyor mu • 
sunuz, sizinle Nellistonlara m'safir git· 
tiğimiz zaman orada karnından konu -
şan bir hokkabaz görmüştük? 

Şarlot kulaklarına inanmıyordu: 
- Karnından konuşan hokkabaz mı? 
- Evet, sok tuhaf bir adamdı .. 
Şarlot hatırlıyordu. Fakat Cim ne 

diye bunu soruyordu? 

- Yoksa, dedi, siz de hokkabaz • 
lığa mı başhy:lcaksınız? 

- Olabilir. I-!er halde bu adam bana 
b!r iş için lazım. Nelliıtonlara bir sorup 
ta öğren:n;eniz memnun olurum. 

Şarlot ona bir so!< şeyler sormak is. 
tiyordu. Kendini tuttu. Ve çıktı. Bu 
adamı pekala hatırlr)rortlu . İsmi Voro 
idi. Tuhaf bir adamdı. Kozmetikli siyah 
bıyıklariyle. harpten evvelki adamlara, 
kartpcstall::rdn aşık roller:ni yapanla -
ra benziyordu. 

blrtlağından, muhtelif hayvanların tak • 
lidini yapacak !ekilde scs!er sıkan • 
yordu Acaba Cim bu adamla ne yapa • 
caktı? Ne işi vardı? 

Şarlot bu adamı bulmanın Cim için 
hayati bir mesele olduğunu aklına bile 
getirmiyordu. Ne bilebilsin ki bu hok • 

kabaz, Cimin kendi kendisini öldüre • 
bilmesinde ilk ıeriki cürm olacaktı? 

Şarlot odadan çıkınca. Cim ellerivle 
baıını tuttu, dirseklerini yazıhanesine 
dayayarak düıünmeğe baıladı. Her 

şeyden evvel, kendine bir~ikinci şahsi • 
yet vermcs~. daha doğrusu bulması 

liızımdı. Sadece ortadan, izini belli 

etmeden kaybolmak kafi değikli. Son • 
radan bulunmamak. her kim tarafından 
aranılırsa aranrlsın, hatta karıı karşıya 

gelinse bile tanınmamak ve bulunma • · 
mak gerekti. Cim bu i;te hem katilin 
hem maktulün noktai nazarlarını bir • 
leştirm:k vaziyetinde 1di. 

Cim değişecek, bir başka adam ola • 
caktı. yalnrz bu i~i herhangi bir flktöl' 
gibi yapamazdı. Aktör yUzüne b"raz bo 
ya l•:irünce bu işe muvaffak olurdu. 

Lakin aktör uzaktan görünürdii .. 
Yakına geli.ıce, her ~eyin hakikati mey 
dana sıkardı. Unutmamalı ki, bir baş : 
kası olmak demek. bir başka ve yeni bir 
maziye, bir başka yürüyüş, konu~uş. 

tarzına ve başka b:r sese, baıka zevk • 
lere sahip olmak demektir. Sonra i .. in 
mali cephesi de var. Cim karısına. iki 
milyon dolar bırakacaktı. Bu, onun ru 
la gürültü etmesine mani olacaktı. Ge· 
ri kalan, yani beş milyon doları kendi • 
ne alıkoyacaktı. BugünkJ hayatından 

yeg ne munafaza eaecegı şey bu para 
i<li . 

Ve bu his te kolay şey değildi. Çünkil 
bu beş milyon dolar, bir sürü esham, 
hisse senedi ve tahvilattan mürekkep • 
ti. Bunları satabilmek, nazarı dik:Cati 
celbetmeden. servetini ne diye tasfiye 
t'diyor diye kimseye ıUphe ettirme • 
den elden çıkarmak mühim mesele idi. 
Hem muhakkak ki, borıtaya, bu kadar 
tahvilat ve eahamın arzı, piyasada iniş, 
çıkış yapacaktı. 

Sonra, bu para ile, fikrini tahakkuk 
ettirecek, büyük sahala._r yapacak, spo • 
ru tatm:n edecek .. Eu iş de müşkül... 
Bir yerde bir milyoner kayboluyor, ba1 
ka bir yerde bir milyoner zühur ediyor. 
Kaybolan milyonerin dürJncelerini, zu· 

hur etlen miloner tahakkuk ettiriyor, 
derhal binbir sual 1 Aman yarabbi 1 Para 
ile hayır i~lemek te- ne güç. Derhal 
gazeteciler harekete geçecek. Kimhilir 
neler yazacaklar? 

.Belki de "İki ~ahsiyetli milyoner .. , 
"Asri Mister Cekil ile Mister Havt,, 
diye serlevha koyacaklar. Hayır ... Ha -
yır .... Adamakıllı düşünmek lazım. İn • 
can usul ve kaide ile hareket ederse her 
nıüşkülü yener Mesela ilk i§ olarak ses 
meselesini ele alabilir. 

Bunu becerdikten sonra başka bir 
noktaya geçer. Ç•Jnkü, Cim sesini de -
ğiştirmeğe muvaffak olamazsa, yapa • 
cağı diğer bütün teşebbüsler peı:nen 

muvaffakıyetsi;liğe mahkumdur. Cim 
sesini, NeUfoton da g:ırdüğü hokka • 
bazla birlikte dcğirtirmcğc teşebbüs e. 
decektir. Şu §artl:ı ki Şarlot onu buia • 
bilsin. Şarlot ... 

C'm gözlerini kaldırıp ve kar§ısındl 
§arlotu gördü. Şarlot ona ıordu: 

- Yemek yediniz mi?. 
Cim saate baktr. Üç olmuştu. Demek 

far~ına varmadan saatlerce düıünmüş. 
t·:i. Cim kusur işlemiş bir mektepli hali 

takındı. Sonr:ı aklına geldi, cevap ve • 
reccgi yerde sordu: 

- Ya s".z? 

- Hayır, dedi Şarlot, halbuki bir ~h. 
paha söz de vermittim. Lakin beni o ' 
kadar fazla .s!nirlcndirmeğe ba~ladı ki, 
artık kendjsiyle alik.ımı kesmcğc karar 
verdim. • 

lfC;w...4iiuı.ıno;an...ııw:nı.ı.ıilllllilL.-":ı&ll......,__.~~------~---.Lın-~--~_._----~--
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hıç kı 1 tenin mcçhülü değil, Konçiı1i, 

sen ancak müdafaasız ve ~ayıf bir kadı
n.ı saldırınca cesur olursun .. Hoş ya, 
o zaman bile bir çok hademe ve parayla 
tutulmuş birkaç kişinin yardımına ihti
yacın var• 

Konçini ses çıkarmıyordu. Belki de 
duymamıştı. Basit olan §U cümleyi ne 
ek ilde soracağını düşünüyordu: "Ge;ıç 

krzr nereye götürdün?,, · -

Jan devam etti, sesi daha dokunaklı, 
ifadesi büsbütün hakaretamiz bir hal al
dı: 

- Beni ziyaret edeceğini ne diye ev· 
velden haber vermedin? .. Sana bu kadar 
!dehşet veren bu kılıcı kullanmıyacağı

ma dair söz verirdim. Senin gibi korka
ğa karşı kılıç kullanmağa ne lüzum var? 
Yumruk ve tekme kafidir. 

Bu defa Konçini duydu, Janın kenı.li
ıine indirdiği ıaman ima eden bu söz
ler onu köpürttü: 

- Kudurmuı köpek! .. Sefil! ben ııe· 
ni.·. 

Jan ıeytani bir kahkahayla onun sö
ıüniı keserek bağırdı: 

- Bana bak! Konçini, kendi ismini 
batkalarına verme! .. Korku şuurunu 
sarsıyor. Buraya ne diye geldin? .• Beni 

dehıet içinde ve bitmiJ. bir halde göre· 

ceğini mi ümit ettin? Eserinden zevk 
duymağa mı geldin? .. Söyle! Korkma .. 
Pekala biliyorsun ki, bulunduğun yere 
yetişemem· 

Bu sözler, Konçiniyi, ziyaretinin asıl 
maksadına temasa sevketti. Kendisini 
i:icta boğan, hiddeti yendi ve tehditkar 

bir tavırla: 

- Bana bak, dedi, burada geberecek 
lfn ... Açlık ve susuzluktan. 

Jan, elini, kılıcının kapıasına vura· 

rak ayni alaycı tavırla: , 

_ A~lık ve ıuııuzluktan olmcmck 

benim elimde: 
Konçini gene tehdit etti: 

_ Ne demek istediğini anlıyorum. 

Fakat ben senin ayakİarınm dibine ku
çük bir bomba atacağım. Bu bomba giı-

rültüsüı: patlıyor. Vilkia bu bir şey de
ğil .. Fakat sen derhal derin bir uykuya 
dalacaksın. O ıaman, silahın!dan tecrit. 

'· '~ . 'edileceksin·. ve senin için benim, inti-
hap ettiğim ölümle öleceksin. 

Biran sustu sonra ayni tavırla devam 

etti: 
_ Susuzluk ve açlıktan ölmek pek 

~üthiş bir işkencedir! .. Hem ne işken
ce r .. Ne ıstırap 1.. Günlerce, haftalarca 
devam eden bir işkence .. Sen çok şükiır 
cenÇ olduğun için bunu en aşağı yirmi 
gün çekersin, belki bir ay. kimbilir, 
belki de daha fazla!.. Düşün bir dcf a 

başına gelecek felaketi·. Belki de kudu
racak, çıklıracaksın .. Açlığa mahkiırn e
dilenlerden bazılarının, kendi kolların-

dan ısırdıkları et parçalarını yedikleri 
de vakidir! .. İşte seni bckliyen ~kib: 1 : 
yiğat Jan, fakat merak etme. ben ıyı 

bir adamım, seni terketmiycceğim .. Ara 
sıra sen'i görmeğc gelecek ... tsCırap ve 
işkenceler içinde kıvranmanı seyrcdcc~-
ğim .. · Ne dersin? .. Tokat ve tekmcnın 
• k ::l - k'Jd "dcncccg- i rikıin-layı olı ugu şe ı e o 

de değil misiin ? .. 
Kon ini bunları söylerken. hidd~ti 

ı;itgid; artmıştı. Şimdi köpür.~~~r: dış-
ı . . ·"'atıyordu Onun yuzunu an· 
erını gıcır.u · . 

k 
.. b'lcn Jan onun ne vazıyctte ca gore ı • .. 

bulunduğunu tahmin. c_dcr _gıbı ol~uş-
. V bütün ceEarctını ragmcn, 'ucu-tu. e . 
dun lan dehşetli bir ürperme gclıp geç-
ti. Fakat onun da bir düşüncesi vardı 
ve bunu mevkiif iile koymadıkça. fünit

aizliğe düımekte mana y-0ktu. Bunun 
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rARD/\ YANIN OGI U 157 -------di iy:cc anlıyordu . Tamamilc dcgişırıek, 
~rzusu ve buna inzimam eclcn ı:..ırsılınaz 
ıman ve iıacle şimdiden tesirini göster
ıncgc haşlamıştı. Buna hayı et ediyor
du, çiinkü azimkar kar~· ım verdiği za- J 
nıan bunun pek de farkında değildi. '! 
Şunu da ilave etmek lazımdır ki, a

deta lakaydiyc benziycn ve böyle va.' 
him bir vaziyette onu gayet haklı ola
r~k hayrete düşiircn sj.ikfınun onca meç 
hul dı er hir sebebi vardı. 

Jan, Bertiy evinin kapısında karşısı
na çıktığı andan itibaren, onu dük d'An 
clivhiıı • d b .~ · evın c ıraktıgı ana kadar, ha-
k k":ltin ötesine si.iriiklcnıniş bir ~aziyct
tc yaşıyordu. 

Bcrtiy'nin aşkı onun nazannda bir 
hayal. hiçbir zaman crişcmiyeccği, ta
h;ıld:uk cttircmiyecegi bir saadetti. Hal 
buki, genç kız, aşkını itiraf etmekten 
d~ha fazlasını yapmıştı 1 Bunu vakur 

bir şekılde apaçık söylemiş. kenC:iliğin
den onunla nişanlanmıştı. 

Eu efsanevi buyük saadet, daha do
ğJr dogın z Konçininin alçakça bir ha
rck::tile mahvolabilir miydi? Ne müna
s:bct ! Bu aşk ona, kendisini nama"'lup 

b. " yapan "lr Paladion gibi geliyordu· Va-

7. İyeti ne kadar ümitsiz olursa olsun, 
laırtulacağından katiyctlc emindi. 

işte ~ıd bu scbcblcrdeıı dolayı bütün 

s~.guk .k~nlılığını muhafaza eden Jan, 
hu-;resmın ortasınöa oturarak düşün
meğc başladı: 

- Konçini bana ne yapacak?·. Paray 
la tuttugu birkaç kişiyi üzerime saldır
tacak?? .. Hayır, benim silahlı olduğumu 
ve kcn.'tlimi öyle kasaplı!: bir koyun gibi 
boga?:latmıyacagımı pekala biliyor. Son 
ıa. ben Konçiniyi iyı tanıyorum, 0 müt
hiş ve işkenceli bir intikam almak isti
reccktir .. Bir kama darbesi nedir ki? .. 
Bu, iğı cnç yi.izünc inen şamarı silmek 

iç.n kafi midiı ? .. Hayır. o i.:kcnccli .. 
dehşetli bir intikam istiyeccktir. 

Sessizce güldü ve sonra tekrar diişi.ın 
mr~e başladı: 

- Beni burada, açlık ve susuzluga 
mahkum etmesi çok muhtemeldir· Bu, 
onu cezbedecek kadar koı kunç bir ölüm 
diiı. Fakat bereket kılıcım ve., Bertiy'-

nin kcn:iisini müdafaa ettiği mini mini 
kaması yanımda, binaenaleyh. kaderim 
gene benim elimde. icabında bir kama 
darbeııile işi tamamlarım. 

Çenesini avucu içine aldı, dirsekleri
ni dizlerine dayadı ve bır mürli:lct böy· 
lece düşiindü. Sonı a bu <lüşünceler:ni 
şöyle mırıldandı: 

- Konçini zaferinden istifade etmek 
istiyecck .. Gelip beni tahkir etmek zev· 
kinden kendisini mahrum edemez. O
nu iyi tanıyorum. (Alaycı bir tavırla 

gülümsedi) geleceği muhakkaktır ... ! 
O zaman elimdedir! Bu kapıyı bana 
eliyle açacaktır· 

Urperdi ve endişeye düştü: 
7 Fakat onu korkutmaga muvaffak 

olamazsam? .. O zaman mahvoldum. 

Biraz daha düşündü: 
- Alçak ve korkak bir adamdır .. Kor 

kac~ğı muh~.kkaktır. Esas olan §ey, 
benı uzun muddet bekletmemes:dir. Aç-

lıktan ölüyor, susuzluktan boğuluyo
rum ... Fakat bu iki ihtiyacı tatmin et
meği aklıma bile getirmemeliyim.- Bu 
Konçini pek 'tie misafirperver bir adam 

değil. ümit ederim ki, bunun acısını 
fazlasile çıkaracağım. Şimdilik madem
ki yemek ''e içmek imkanı yok ... Uyu
yalım bari. Vakia yatak pek yumuş;ık 
değil ama .. Herhalde kuru ot bu sene 
pek pahalı bir şey olacak ki. Konçini 
yoı gun vücudumu uzatacak kadarını 
bile alamamış. 



-5: 

;;:; 
o -... c 
q. 

a 
~ 

~· .... 

' 

-z 
C'l ... 
-

t" 
P.l 
:ıı ... 

... 

... 

.... 

f58 PARDA YANIN OOLU 
Karaıını verdikten ıonra, mantosuna 

büründü ve bir köşeye nemli dö§cme-
lcr üzerine uzandı. Beş !dakika sonra, 
derin bir uykuya dalmı§tı. 

xxv 

Konçin~ evine Leonoradan bir hayli 
evvel gelmişti· Bir iki saat uyuyabilmiş 

ve bu kısa uyku, onun yorgunluğunu gi 

dermeğe kafi gelmişti. 

Bütün gününü endişe içinde geçir· 
mişti. Her dakika, Leonorarun, ona, 
hergcyi bildiğini söyliyeceğini bekliyor 

du. Hayır, karısı bir şey söylemedi. 
Konçini onu iyice tetkik etti. Gayet sa
kin ve tabii bir vaı:i}·ctte görünüyordu. 

Demek ki hiç bir şeylden haberi yoktu. 
Bunun üzerine rahat etti. 

Yiğit Janr düşündü ve yalnız bulun
duğu yazıhaneyi sınlatan korkunç bir 
kahkaha atarak mınldandı: 

- Şu yiğitin ne halde bulunduğunu 
doğrusu görmek iıterdim. I 

Sonra ona nasıl bir işkence yapabile
. ceğini düşünmeğe başladı. Ara sıra e
lini yanağına götürüyor ve koşarak ay

naya bakıyordu. O zaman ldi•!erini gı
cırdatıyor, köpürüyor ve hiddetle söy
leniyordu: 

- Hayır, hiçbir şey gözükmüyor 1 
Fakat ben bunu unutmıyorum ve bunu 
intikamımı alıncaya kadar hatırlayaca
ğım! 

Mütemadiyen, yanağına inmiş olan 
müthiş §amarı dü§ünüyordu· Rakibini 
dü üne düşüne, nihayet onu görmek 
ve intikamından zevk !duymak ihtiya· 
cını hissetti. 

Ertesi sabah, kararını verdi: 
- Heme olursa olsun, onu görmem 

laıım! Artık bu zevkden de kendimi 
1 

mahrum edecek değilim ya! Luvrdan 
dönünce, doğru oraya gideceğim! 

Yemekten sonra, yani öğleye doğru, 
mühim bir İ§ bahane clderek evden çık-
tı. -

Karısından fena halde çekiniyordu, 
bunun için, doğru Ra sokağına gitme
di. Epeyce dolaştı. Ve ara sıra ani ola
rak geriye bakmak suretile takip edilip 
edilmediğini anlamağa çalı§ıyordu. Gay 

ritabii hiçbir §ey görmedi ve arkasında
ki, muhtemel casusu, §aŞrıttığına kanaat 
getirdi. Adımlarını sıklaştırdı ve, belki 
yüzüncü defa olarak, Janın ne berbat 
bir vaziyette bulunduğunu görmek is
tediğini kendi kendine söyledi. 

Bu kendisini aldatan bahaneden baş
ka bir şey değildi. 

Hakikat şudur ki, mütemadiyen Ber
tiyi dütünüyordu. Çünkü kıskançlık

tan içini yiyordu. Kendisi gibi, sarayın 
en zarif ve yakışıklı, ayni zamanda zen-

gin bir asilzadeye parasız pulsuz bir 
serserinin tercih edilmesi düşünceııi onu 
korkutuyordu. 

Bertiy'nin, Yiğit Janın metresi oldu
ğu kanaatin/deydi ve bu kanaat onun ar
zusunu büsbütün alevlendiriyordu· Onu 
her zamandan daha hz:la arzu ediyordu. 
Herne bahaıına oluı·ııa olsun, onu ele 

geçirmeliydi. Fakat genç kızı 1imdi ne
rede bulacaktı? Sefil serseri onu nereye 
saklamı~tı? Onu muhakkak bulmak la
zım! ve bu defa onu hiçbir kuvvet kol
larımdan kurtaramıyacaktır. 

Mademki Jan g~nç kızın nercı:Ic ol
duğunu biliyordu, en kestirme yol bunu 
ondan sormaktı. Sanık diyeceksiniz!

Fakat Konçininin arzusu o kadar şid
detliydi ki, onda muhakeme aramak gü
lün~ olurdu. 

Binaenaleyh, Konsini, bunu kendi 
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ken:fine itiraf etmemekle beraber, Ra 
sokağına, bilhassa ve her ~eyden evvel. 
genç kızın nerede bulunduğunu öğren· 
mek maksadile gelmi~ti. Bunu nasıl 
öğreneceğini pek de Dilmiyordu. Fakat 
kurnazlık, vaat ve tehditle muvaffak 
olacağını ümit ediyordu. 

Canım 1 Jana servet ve hürriyet tek· 
.JH cclccckti. Delikanlı, bunları reddede
cek kadar aptal değildi ya· V c böylece 
istediğini elde ettikten sonra, bundan 
kurtulmak da gayet kolaydı. 

Jan bir hayli uyumuştu. Hem de <le· 
rin bir uykuyla .. Uyandığı vakit, gerek 
zamanı öldürmek, gerekse kendisini 
fena halde hissettirmeğe başlayan ıu· 
suzluk ve açlığı unutmak için tekrar 
kapıya yaklaştı ve onu zorlamağa çalış· 
tı. Fakat bu cihetten hiçbir: limit bulun· 
madığını itiraf etmek mecburiyetinde 
kaldı ve bundan vazgeçti. 

Hep ayni sakin vaziyetteydi, Bertiyc 
ait olan kutu, onun nazarında muhafa· 
zasma memur bulunduğu kıymetli bir 
hlzineydi. Kutuyu kendisinden çok da· 
ha fazla düşi.inüyordu. Birisinin gelip 

çalacağından korkuyormuş gibi, bunu 
itinayla.mantosunun altında saklıyordu. 

Hem vakit geçirmek, hem de hareket 
edebilmek için, hücrede dolaşmaga b3~-
1adı ve şöyle düşündü: 

- Kaç saat uyudum, acaba?.. Diyc
llm ki, on saat·. Bu bir hayli fazla, de
mek kl, burada bir günden daha az bir 
zamandanberi bulunuyorum. Doğrusu 

Kon;ininin bu tuzağı gayet mükemmel 
ve hen de. gö:ı:ü kapalı bunun içine ap
talca dü~tü:n. Benim için gü:ı:el bir dcts. 
insan olan benim gibi aptallık etmez! 
ı· onçini gibi adamların karşısında dik
k:ıt ve tcdb:rıe hareket etmek lazım.! 

1 
Bu de:s benim için bir hayli faydalı ' 
olacak .. Hafızam fena defil, bunu unut l 

mtım. (ve alaycı bir tebessümle) tabii 
buradan kurtulursam ... bu ise b3na 
kolay bir iş ~ibi görünmüyor.· Ne ise, 
şimdilik ümidimizi lmmıyalım. Konçini 
~elecek, bundan eminim. Fakat gelme· 
den evvel beni bir hayli ezmek ve sars
mak istiyccektir. Bunun için belki yarın 
belki de 8bür gUn gelir .. o· zamana ka
dar sabretmekten başka sare yok. 

Gfü:lcrinde kutnaz bir ifadeyle: 
- Mesele, onu korkutmaktadır, li~t 

tarafı koly. 

Ve saatler böylece, ağır, uzun, yekne
sak ve asabı bozan bir şek ilde biri birini 
takip etti. Konçini bir türlü görünmü
yordu ve §İmdi Janın sc.guk kanlılık 
ve sUküncti yerine sabırsızlık ve hiddet 
kaim olmağa ba lamıştı. Diğer. taraftan 
açlık ve susuzluk da kendisini daha bü
yük bir şrddetle hissettirmeğe ba§!adr, 

Yava§ yava! fikrini dcği tirerek, 
Konsininin artık gclmiyectflni dil iln
meğe ba§ladığı bir sırada tavanda hafif 
bir gıcırtı duydu· Derhal kutuya bir na• 
zar atfetti. Kutu, mantonun içinde iyi
ce saklıydı ve hücrenin bir kaşesinde 
duruyordu. Gözlerinde b:r sevinç kı
vılcımıyla tavana baktı. 

Tek kafesle örtülü küçük bir delik
ten hafif bir ziya sızıyordu ve bu tek 
kafesin üzerine bir ha' eğilmi§, tabii 
Konçininin ba§ı, başka kim· olııbilirdi.. 
Jan çılgın bir sevinçle şöyle dÜ§Ündü: 

- Nih:ıyet geldi! .. Şimdi artık lrnr
tuldum !.. 

Kendisini derhal topladı, yüzli anla
şılmaı bir hal aldı ve gözlerini küçlik 
deliğe dikerek alaycı bir set1le bağırdı: 

- Ey! Konçini, yukarıda ne i§in var? 
Niçin buraya gelmiyorsun? (gülmeğc 

başladı) ha! Evet, kılıcım yanımda! Bu 
sana korku ve hürmet telkin ediyor. Za

ten tedbirleri seven bir adam oldugun, 

' 

~. 

::3 o 
>ı 
1:1 
..> 
~ 
~ 

d 
~ 
> c: 

.~ 

...... ~ 

~ o co z 
1 1 



30 MAYIS - 193? j 1 

HABER. - f\fşam postası 

' lstanbul Adliye Levazım DlrektörlUğUnden: Sıra 

No. 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

lstanbul defterdarhğından: 
ı - Konya Cezaevinin bir yıllık ekmek ihtiyacı 27.5-937 gününden 11-6. 

937 gününe kadar 15 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş. 

ŞUBESİ İSMİ İ Ş t 
Kasrmpaşa Ali &andıkçı 

tur. 
2 - !hale günil olan 11.6-937 gününe müsadif cuma gUnU saat 14 de Konya 

C. Müddeiumumiliği dairesinde ihlllesı icra kılınarsktır. 
3 -Talipier teklifnamelerini o güne kadar komisyon riyasetine vermif bu. 

lunacaklard ır. 
4 - Ekmek yerli unundan has olaca k ve Wipler bedeli muham.meninin 

yüzde yedi );açuğu olan 1997 lira 28 kuruş teminatı muvakkatclerini teklüna

ınelerile birlikte komisyona verecektir. 

5 - Fazla jzahat almak ve §artnameyi görmek ~stiyenlerin Konya Cezaevı 
Direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. (3006) . 

Bakırköy MalmildtlrlUğUndeo : 
la im 
Eyüb Sabri 

Sanat Adres 
Y:ol müteahhidi Edirnekapı 

Dağ Yenice 

İhbarname vergisi 
L. K. 

senesi 

yolu 1/27 2638 80 933 
rwtarda ısinı ve sanatı ile vergl::ıi yazılı mükellefin ikami!tgahı meçhul 

bulunduğundan hukuk muhakemeleı·ı usuli kanununu:ı 141 ve müteakip med-
3eleri ahkAmma te\"fikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilau olunur. 

(3079) 

BugtYıınfkü 
İSTA:SBUL: 

Istanbul Leva~ım Am~rliği 
Satmalma Komısionu Hanları 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

18,30 pl!kla daDS muaikfsi, 19,30 konferans 
ordu ıaylavı Selim Sırrı Tarcan tarafından 
(lngmz terbiyesi), 20 Müzeyyen ve arkadll§ 
Jarı tarafından Tilrk musikisi ve halk prkı 
lan, 20,30 Ömer Rıza tara!mdan arapça 
atiylev, 20,45 .Muzaffer ve arkad~lan tara
fmdan Tilrk musikisi, ve halk ~arkıları, saat 
ayan, 21,15 orkestra .. 22,15 ajana ve borsa 
haberleri ve ertcııi gUnUn programı, 22,.30 
pllkla sololar, opera ve operet parçaları, 23 

1 t LV. Amirliğine bağlı müesse. 

sat si~in 8100 kilo tereyağı 7 haziran ~~ 
937 pazartesi günü saat 15,30 da Top-

28 

aon. 
BERLt."IJ: 

17,05 ikindi konseri, 19,05 gramofon, 19, 
20 muılklll parça, 20,05 konser, 20,35 haber 
ler, 21,05 eğlenceli konser, 23,05 haberler, 
21,05 ~lencell konser, 23,05 hava, haberler, 
~por, 23,35 dans ha'lıaları, 

rşı::TE: 

18,10 çingene orkestrası, 19,15 konferans 
19,45 nefesli aazlnr konseri, 20,45 spor, 20,55 
piyes, 22,55 orkestra konseri, 24,05 Bulgar 
musikisinden aan konseri, 1,10 son haberler. 
BV'KREŞ: 

18,05 orkestra konseri, 20,05 milletlerin 
zamanı, 20,25 koro konseri, 21, piyes, 22.05 
o zaman kararlııştınlacak yaym, 22,35 hava 

haberler, spor, ve saire, 22,50 gece konseri, 
::t son haberler. 

LONDRA: 

18,05 orkestra konseri, 18,25 piyes, 19,55 

<>rlt-tra koaHrl~l dlal ayım, 

' csalre, 22,55 konser, 23,35 son. 
ltO:UA: 

haberler, 

18 35 haberler, spor, 20,55 radyo sahneleri 
21,3S konu§ma, 22,0:5 kanıık musiki, 22,20 
büyUk konser, en sonra haberler ve dana 
musikisi. 

Nöbetçi eczahaneler 
Bu &k§am ııehrln muhtelif semtlerinde ııö 

bet~! olan eczaneler ııunlardır: 
EmlnönUnde (Beşir Kemal), Beyazıtta 

(Haydar), KUçUkpazarda (Hikmet Cemil), 
yüEpte (Hikmet Atlamaz), Şehremininde 

(NAzım Sadık), KaragllmrUktc (Suat), Sa· 
matyada (Teofl108), Şchzadeba§ında (Ünlver 
ıite), Aksarayda. (Ziya Nuri), Fenerde CE
mlllyadi), Alemdarda (AbdUlkadir), Bakır
köydc (Hi!AIJ, 
Beyoğlu clhetlndekl!er : 
lsllklAI caddesinde (Kanzuk), Altıncıdalre 

de (GUncı>. Galatada Aopcuıarda (Sporldls) 
Taksimde (NlzametUn). Tarlabaşında (Ni• 
hat), Şl~llde (Halk), Hasköyde (Barbut). 
Kasımpaıada Vasıf), Beşiktaşta (Ali Rıza) 
Sanycrdc (Asaf), 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
UskUdarda (Ahmetliye), Kadıköyünde Mo 

dada (Moda), BUyUkadada (Halk), Helbcli 
de ( To.ııa§) , 

İstanbul asliye üçüncü hukuk mah
kemesinden: 

Nişantaşı Meşrutiyet mahallesinde 

hanede satınalma komisyonunda ka. 
29 

p~lı zarfla eksiltme~i yapılacaktı~. 
Tahmin bedeli 7290 lıradır. İlk temı: ~~ 
nab M6 lira 75 kuruıtur. Şartnamesı 32 
komisyonda görülebilir. lsteklilerl_n ' 

33 
k nt vesikalariyle beraber teklif 

anu . d b" t 
mektuplarını ihale saatın. en ır eaa 
evvel komiayona vermelerı. 

(450) (2875) 

idareleri Jatanbul levazım amirliği· 
bıavlı milessesat için 65.000 adet 

ne - Ç b .. limon 2 Haziran 1937 ar§am a gu. 
nU saat 15 de Tophanede s~tmalma 
komisyonunda açık eksiltme ıle alına-

. caktır. Tahmin bedeli 1787 buçuk li. 
radır. tık teminatı 134 lira 6 kuru§· 

tur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

!steklilerin belli saatte kanuni vesika. 
Iariyle beraber komisyona gelmeleri. 

(448) (2758) 

tdattleri İstanbul levazım amirliği. 
ne bağlı müesseeat için 281 ''iki yüz 
seksen bir,, ton koyun etinin 10 Hazi
ran 937 perşembe günü saat 15 de ts. 
tanbulda Tophanede ~atınalma komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı. 
ıacaktır. Tahmin bedeli 126450 liradır. 
İlk temınatı 7572 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 632 kuruş mukabilinde ko. 
misyonda alınır. İsteklilerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncU maddelerinde 
yazılı belgelerle beraber teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat ev· 
vel komisyona vermeleri. "452" "2911" 

Maltepede bulunan piyade atış oku. 
ıu için 20 ton koyun eti ve 55 ton sı· 
ğır eti 10 H:ız!ran 937 perşembe gü. 
nü saat 16 ea tstanbulda Tophanede 
satınalma komisyonunda kapalı zarf. 
la eksiltmesi yapılacaktır. Koyun eti· 
nin tahmin bedeli 7000 lira, sığır eti. 
nin 13750 liradır. Her ikisinin beraber 
ilk teminatı 1556 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
beraber teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden bir saaJ: evvel komi::;yona ver. 

. "453" ''>912" melcrı. .. 

34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 

56 
57 

58 
59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 
70 
71 
72 

73 
74 
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Nureddin Tornacı 

Edhem Fikri Hırdavatçı 

Süleyman Sebzeci 
Bekir Sebzeci 
İlyas Eıkici 

Osman Sebzeci 
Mehmet Kahveci 
Durmu§ ve .rcamazan Kahveci 
Ahmed Terzi 
İbrahim Kunduracı 

Yani Pat:~o 

Mustafa 
Mustafa 
Meliha 
Şerif 

Şeref 

Şaziye 

Ahmed Gümü~ 
Mehmed İbrahim 
Selahaddin 
Musa 
İsak 

Hüsnü 
Hüsn:i 
Ahmed 
Şevki ve Hulki 

Faik 
Kondilis 
Hasan 
Ali 
Kondilis 
Ahmed Lebip 

Aziz 
Ahmed 
Ali Baba 
Mustafa 
Haci 
Melih 
MevlUd 
Mevlud 
Cemal 
Yani 
Reşid Mustafa 
Mehmed 
Cemal 
Hakkı İsmail 
Kostantin Pandeli 
Nikoli 
Aleksi 
Ali 
Selahaddin 
Sa it 
Hasan 
Yani Sotirı 
Pavli 
Haydar 
Aziz, Devren Nuri 
Valter Siger Şürekası 

İdris oğ. Tevfik 

Mustafa 

Hasan 

Karabet 

Mığırdıç 

Davit 

• Hasan Oğ. İsmail 

Yuda 

Ahmed Suad 
Zehra 
Sabri 
Said İbrahim ve 
M-oris Mirza Ali 
Mehmet oğlu Halil 
Apostol 
İdris 
Ahmed 
Abdullah 
Osman 
Osman 
Mustafa 
İsmail 

Elektrikçi 
Taıçı 

Sebzeci 
Bakkal 
Berber 
Manav 
Bakkal 
Ekmekçi 
Bakkal 
Şişeci 

Kahveci 
Eskici 
Aşçı 

Bakkal 
Ahmed Kahveci 
Arzuhalci 
Atçı 

Yağcı 

Bakkal 
Kahveci 
Yağcı 

Oduncu 
Kahveci 
Kahveci 
Kömürcü 
Kahveci 
Kahveci 
Bakkal 
Kömürcil 
KömürcıJ 

Kömürcü 
Marangoz 
Ekmekçi 
Kömürcü 
Bakkal 
Makineci 
Terzi 
I'.:ıs~acı 

Sütçü 
Manav 
Çilingir 
Kundurac. 
Kömüre il 
Kömürcü 
Terzi 
Mahalle bici 
Kahveci 
Kok imali 

Bakkal 

Kömür ol 

Kahveci 

Demirci 

Ekmekçi 

Çivici 

Yumurtacı 

Turıucu 

Kasap 

Tuğlaer 

Kabile 
Müteahbia 
Barsakçı 

Tiyatrocu 
Aşçı 

Kömürcü 
Kahveci 
Kahveci 
Kahveci 
F1kkal 
Berber 
Bakkal 

Sütlü sokağında 11 No. 1ı evde mukim 
Şükure tarafından kocası Kastamonili 
namiyle maruf İsmail O. İsmail aleyhi 
ne 935/1546 No. ile açtığı boşanma da· 
vasından dolayı giyaben icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Tarafların ara
sında müşterek hayatın çekilmez bir 
hale getirecek derecelde şiddetli geçim
sizlik mevcut olduğu ve kabahat te ts
mailc matuf bulunduğundan kanunu 
medeninin 134, 138 ve 142 inci madde
leri mucibince boşanmalarına ve kaba
hatli kocanın bir sene müddetle evlen
mekten memnuiyetine ve keyfiyetin ah· 
vali ıahsiyeleri sicilline geçirilmesine 
dair 21-4-937 tarihinde verilen 
937 /490 sayılı hükmü havi ilam müdlde-

tdarelerl İstanbul Levazım amirliği 
ne bağlı müesscsat için 163 ton sığır 
eti 10 Haziran 937 perşembe günü sa· 
at l5,30 da lstanbul Tophanede satı. 
nalma komisyonunda kapalı zarfla t"k: 
siltmesi yapılacaktır. Tahr.1in bedelı 
elli yedi bin elli liradır. İlk teminatı 
4102 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 

285 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. tsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel· 

gelerle beraber teklif mektubJarı.nı i. 82 Küçükpazar Hafü:c Şev1~ r ·al 
1 k nıı~yo· 

hale saatinden bir saat evve 0 

1 • "454 .. "2913". na verme.erı. 

ialeyh 1smailin ikametgahının meçhul DO~TDR 

oımasrna mebni hukuk usu1u mahkeme· Kemal özsan 
leri kanunun 141 inci maddesine tev· 
fikan ilanen tebliği tensip kılınmı§ ve Oroloğ • Operatör 

bir sureti de mahkeme divanhane.Lne BeYllJ• muteh•••••• 

83 

84 
85 

.. 
" ,, 

86 .. 
87 Kulekapı 

88 ,. 
89 

Oskan 
Ethem oğlu Sal:h 

Ali 
Mustafa Zekeriyya 
İbrahim 

Hal tayın 
Herman Fos 

Sebzeci 
Kasap 
Kağıtçı 

l{ahveci 
Hurda deposu. 
Terzi 

Ac!resi 
K. Pata Uzun Yol 15 
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" " 29 
•• " 35 
Medrese 13 

" .. 13 
" ., 1-4/ l 
Güllehane 6/2 

" ti 12 
Çiviciler 3 

ti 7 .. 
il 

9 l 
31 

Küçük Hamam 23 
Atik Dershane 36 
Turıucu 10 
Tersanekapı 68 
4 Kuyudere 4 7 
Tersanekapı 101 
4 Kuyu 5 

20 

Zincirlikuyu 4 
Tabaklıane 42 

Cami 15 
Hürriyet 1/ 1 
Türabi Baba 3 / 1 
Selkapı 23 
Mektep 42 
Kıılaboyu 3 
Hürriyet 18/ 20 
Mektep 7 

.. 19 
,. Hürriyet 18 120 
,, Havuzkapı 7 / 1 

.. " 
" " 
" " 
" 

Orta 

45 
49 
59 
6 

,, Türabi Baba 23 
,, Hasköy cadde 45 
,, Zincirlikuyu 372/ 3 

" 
" 

,, 
" ,, 
.. 
,, 
.. 
,, 
" 
" ,, 
" ,, 

" 
" ,. 
•• 

,, 

.. 
,, 

.. 

" 
.. 
,. 

,, 

" 

" 
Samancı 2 .. 71 

Uzunyol 317 
Uzuyol 249 
Zincirlikuyu 
Atik Tersane 54 

Aynalı~eıme 53/ 55 
,, 56 / 1 

GüUehane 22 

Mektep 20 

.. 10 
Emin camii 11 
Tahtaköprü 2/ 1 
İnceka§ 42 

,, 73 
Uzunyol 102/ 1 

Zıncirlikuyu 41 
Hasköy Kiremit-

çi caddcıi. 211 / 217 
Hasköy Kiremit-
çi caddesi 39 
Hasköy Kiremit
çi caddesi 36 
Hasköy Kiremit· 
çi caddesi 43 
Hasköy Kiremit· 
çi caddesi 71 
Hasköy Kiremit· 
çi caddesi 141 
Hasköy '·Jrtmit· 
çi caddesi 209 
Has'·"/ Kiremit· 
çi caddesi 120 
Hasköy Kir:-mit· 
çi caddesi 46 
Hasköy Kiremit. 
çi caddesi 48 

Kağıthane Silihtarağa 48 49 

Senesi 
933 
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.. Kurt Çelebi camii 8 ., 
~·:.itlüce Mezbaha ıs 

,, Karaağaç 58 

Abdüsselam iskele 23 . 3( 

Hasköy C. 21 
Aynahkavak 
Frnn lskc1eai 5 

Silihtarağa 49 1 
Kısır Mandıra 12 

Sütlüce Karaağaç 53 

,, İskelesi 65/ 2 
Ohanncs sol ı ~~ 9 

Hoca Gyaıeddin 
Kıbleçeşmc Cad. 7 
Sandemir Paçacı 7 
Yavuz sınan Orta kapı 1 
Hacı Kadın Orta S. ı 
San demir l{antarcrlar 14 
Bereket zade Kemeraltı 5 

" 
il 

•• 
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" ,, 
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" •• ,, !:3/ 55 .. •• .. " Yüksek kaldırım 

İhbar-
name 

No. 
25/4 
25/ 5 
25/ 6 
2.5 / 70 

25/ 8 
25/ 10 
25/ 11 
25/ 15 
25/ 16 
25/ 17 
25/ 18 
25/ 19 

25/ 21 
11 9 

8 / 84 
8 86 

11 / 42 
25/ 25 

2/ 2\ 
25/ 28 
25/ 30 
25/ 32 
25/ 33 
25/ 35 
25, 36 

25/ 38 
25/ 41 
25/ 42 
4 / 76 

25 43 

25/ 44 
25/ 45 
25/ 46 
25/ 50 
25/ 51 
25/ 52 
25/ 53 

5/ 20 
25 / 55 

3/ 19 
25/ 56 

6 / 78 
25 59 

25 60 

5 68. 
5/ 54 
2 81 

25/ 62 
11 / 10 
8 / 83 

11 / 53 
24 35 

25/ 61 
24 36 
25 64 
25 65 

25 66 
25 67 
24 148 

23 83 

23 84 

23 85 

23 86 

23 87 

23 88 

23 89 

23 90 

23 91 

24 147 

25 77 
ıs 4 
25 i4 

24 44 
2 3 
2 90 

23 / 92 
5 24 
5 84 
4 20 

11 42 
4 ısı 

23/ 81 

28 3 
27 29 
2i 88 
28 83 

5 2 
5 / 19 

1/ 18 

11' r 

Vercltl 
Lira K. 

15 32 K. 
12 60 it. 
13 31 it. 
9 90 JC. 
7 IS C. 
sa•fSIC. 

19 30 IC. 
22 56 it 
59 13 K. 
12 39 K. 
10 ooıc. 

15 33,. 

13 
47 

25 20 IC. 
48 IC. 
02 IC. 

17 63 K. 
17 601C. 
26 88 K. 
26 40 K. 

84K. 
26 40 ıc. 
36 96 K. 
12 75JC. 
18 53 K. 
19 42 IC. 
25 20 K. 
26 40 x. 
16 20 Jt-

137 

46 
50 K. 
20 ıc. 

25 20 K. 
79 80 x. 
63 00 x. 

fl 10 x. 
18 90 x. 
19 80 JC. 
14 18 K. 
24 14 Jt 
11 89 X.· 
23 10 X:· 
10 27 E. 
33 00 Jt, 
18 00 K. 
11 51 IC. 
n oo K. 
18 97 K. 
31 05 K. 
14 11 K. 
18 33 x. 
37 80 K. 
14 60 JC. 
9 51 K. 
3 51 K. 

17 60 K. 
30 80 K. 
18 00 K. 
9 00 x. 

601C 
OOK. 

~9 

2700 

49 50 x. 

7 Si K. 

7 20 K. 

21 60 IC. 

15 40 K. 

9 45 K. 

13 20X. 

15 40 x. 

13 20 K. 

480 
96 
30 

360 

00 K. 
00 x. 
40 K. 
OOK. 

60 00 K. 
lt' 20 K. 
15 18 K. 
3 60 K. 

31 05 K. 
t' 21 K. 

33 <'OK • 
9 w K. 

i5 90 K. 
94 60 K. 

6 03 x. 
17 451t. 
11 55 K. 
9 84 K. 

13'i 

198 
21 

OOK. 
OOK. 
24 K. 

talik edilmi§ olduğundan tarihi ilan- Karaköy - Ekselslyor mağazası 
dan itibaren on be§ gün zarfında tsm~; yanmda. Her giln öğleden sonra 

54/1 .. 
Yukarıda adı, işi, ve eski adresleri ve mensup olduğu ıubesi yazılı mfüc:cll n · . . . . . 

ve yapılan araştırmada da bulunam:ımış olduklarından hizalarında gösterilen 933 c erın. yenı. ıdreslermı bıldı~ıııean, 
ilin temybi dava edebileceği teblıg l\İİ2İlllıldılen••8•e••k•a•d•a•r•: •'l•i!•l•: • 4•1•2•35mi 
makamına kaim olmak üzere ilan olu· ı ı 
nur. (8583) 

ıenesıne aıt kazanç vergıleriyle 
zamlarını havi ihbarnamelerini b:zzat tebliği mümkün olamamıştır Hukuk Usulü h k 1 . k 
142 . . dd . h"l .. f'k bl' w • • mu a eme erı an ununun 141 

ıncı ma esı u ;mune tev ı an, te ıg yerme geçmek üzere keyfiyet ilanolunur. (3085) 1 
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't'arhı 
338/1 

8/1 

679 

676/1 

684 

738 

503/1 

219/1 
212/1 
37 

616/1 ... 
616Jl 

5/1 

6 

47/1 

9 

9-(l 

5 

364 

U9 

4 
168/ 1 

790 

187/1 

lstanbul Defterdarhğından : 
t S M 1 

Bedros 

M. Kazım 

İsmail oğlu 
Ömer. 
Ahmet Faik 

Ömer Lutfü 

Kostantin 
ve şUrekası 
Selim 

Ali Galip ve 
Ahmet Cudi 
Şevket 

İ ş İ 
Avukat 

Yerli Havlu satıcısı 

Kasap 

.. 
" 

Çıkulata imalathanesi 

Çaycı 

Kına Taciri 
Çuval deposu 
Müteahhit 

Hikmet Kerim Sandık imalc;si 
ve şUrckisı 
Hikmet Kerim 
ve §Ürekaaı 
Mustafa Kavaf 

Mehmet NiyaziArdiye 

Kiryako ve 
şeriki 

Ahmet 

.. 
Şevket 

Elbiseci 

Otelci 

" 

" 

.. 

Salamon Ş. Komandit Şirketi 
Rekoncti ve bi-
raderleri 

Ncftin1 Zatnoro Sigortacı 

Süleyman Sudi Trikotaj fabrikası 

Süphi Komisyoncu 

Hüseyin HilsntiTütiln Tüccarı 
Mehmet Ragıp 
Tahir Komisyoncu 

ADRES! 
H. K. Kefeli han 30 

., Mehmutpata Cad. 85 

,, A. Tahmis önü Cad. 11 

.. " 
3 

" " " 33 

" .. Sokak 19 

.. Baltacı haıı · 13 

,, Asmaal tt 41 
,, Tahmis sokak 16 
., Agopyan han 18 

,, Tahta Kale 1? 

.. ,, 

Yeni cami avhısu 77 

M. P. Caferağa 1 

Yarım han· 7 / 3 

.. Şeref sokak 58 

" 
Nuruosmaniye 915 

H. A. Yenicami 80/.1 

Senesi 
933 

•• 

•• 

" 

" 

.. 
•ı 

" 
" ,, 

•• 

.. 

" 
., 

" 

,, 

., 

.. 

,, Boton han3 · ,, 

,. Nuruosmaniye 80 ., 

Hoca Alaettin Halil han 1' .. 
" 

Celal bey han 15 ., 

.. Cavu~ba~ı han 11 " 

VERGİSİ 
96.00 K. 
96.00 c. 
96.00 K. 
96.00 c. 

117.50 K. 
117.00 c. 

84.00 K. 
84.00 c. 
78.75 K. 
78.75 c. 

360.00 K. 

21.70 K. 
19.70 c. 
62.15 K. 
16.50 K. 

6.99 K . 
6.99 c. 
2.80 °O 4 o 

180.00 K. 
180.00 c . 

15.50 K. 
15.50 c. 

120.00 K. 
120.()0 c. 
120.00 K. 
120.00 c. 
144.00 K. 
144.00 c. 

42.93 K. 
42.93 c. 
81.33 K. 
81.33 c. 
96.00 K. 
96.00 c. 
?2.00 K. 
72.00 c. 

480.00 K. 
480.00 c. 
113.63 c. 

60.00 K. 
60.00 c. 

360.00 K. 
360.00 c. 
24.00 K. 

24.00 c. 

İhbarname 
89/67 

89/ 70 

89/ 62 

89/ 63 

89 61 

89/ 56 

E9 79 

89 / 71 
89 170 
89/ 33 

89 / n 

89/ 78 

89 / 64 

89/ 57 

89/ 69 

89/ 65 

89/ 66 

89/ 58 

89/ 79 

89/80 

89/ 9 
89 / 74 

89/ 75 

89/73 

Yukarıda adı, l~i ve eski adresleri yazılı mükelleflerin yeni adreslerini bildirmemi} ve yapılan ara§tırmalarda 
da bulunamamı§ oldu~larmdan liizalarm da gö.;terilen senelere ait kazanç ve buhran vergilerile zamlarını havi ihbarna -
meleri ve resen takdir heyetleri kararları kendilerine tebliğ edilmemiştir. Hukuk usulü muhakem~leri kanununun 141 ve 
142 inci maddeleri hükmüne tevfikan tebliğ yerine geçmek l!zere keyfiyet ilan olunur. (3087) 

Sıra 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

lstanbul Defterdarhğından : 
ADI 
Husrel 
Mehmet Süreyya 

İ ş 1 
1;Iem~ci 
Furuncu 

Borçlu olduğu 
ADRESİ Sen~s~ 

Küçük Pangaltı Şehit Muhtar 121 933 
., ,, Büyükdcre 126 .. 

Verasiç Mobilya imalathanesi Meşrutiyet Mehtap 22 •• 

Alfiyero Karlo Mimar 

Faik Aşçı 

Hurşit zade Ziya Marangoz fabrikası 

" ., .. .. ., 

Ah il ya Gramofon ve Plak 
satıcısı 

Davut ve Nesim Yıldız mensucat 
fabrikası 

Mehmet Ali ve şerikiHüner fabrikası 

" 
., Bahçe 12 

Katip Mustafa Küçük Parmak 
kapu Sinek çıkmazı 9 

Meşrutiyet Büyükdere 336/ 4 

,, 

Kü\':.ik Pangaltı Bekçi Selamet 
apartımanı 2 / 2 
Baruthane caddesi 53 

Büyük Pangaltı Kışla içi 

" 

" 
•• 

,, 

" 
" 

verginin 
Miktarı 

120 00 K. 
144 00 K , 
144 00 c. 
240 00 K. 

240 00 c. 
lJJO 00 K. 
180 00 c. 

24 00 K 
24 00 c. 
90 67 K. 
90 67 c. 
49 33 K. 
49 33 M. 

9 87 B. 
9 87 M. 

72 00 K. 
72 00 c. 
21 86 K. 

379 80 K. 
97 74 B. 

404 64 M. 
1886 94 z. 

İhbarname 
No. 

19/ 34 
6/ 37 

6/ 40 

6/ 34 

6/ 30 

6/ 43 

6/44 

6/ 45 

1/ 36 J 

1/36 

Feriköy Maliye şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve adresleri yazılı "~has yeni adreslerini bildirmemi§ ve 
yapılan araştırmalarda da bulunamamışeılduklarından hizalarında gösterilen senelere ait kazanç vergisi ve zamlarını havi 
ihbarnameleri kendilerine bizzat tebliğ edilememi~tir. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 - 142 inci maddesi 
hükmüne tevfikan, tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (3093) 

Daktilo aranıyor 
Ankara da bir müessesede iyi ma '!l!la çalııtmlacak daktirolara ihtiyaç 

vardır. Taliplerin pazardan maada günlerde saat 10 ila 12 ye kadar Sir- 7J DEJO GİYARMATI 

Islanbul Kuru 
kahveci han 22 

------------------·· keci Sanuar Han 34 numaraya müra:aatlan ,(416). 

30 MAYIS - 1937 

TAKSiMDEKi 
Sevimli ve maı;uf 

p 
BAHÇESi i~ÇILDI 

Saz Heyeti: Kemani Cevdet, kemençe Sotiri, piyano Fevzi, udi 
Mısırlı İbrahim, kanun Ahmed, klernet Ramazan, ney Emin, 
ARTL5TLER: Radife, Faide, Şükran, Birsen, K. Safiye, Muazzez. 
OKUYUCULAR: Hamid, Artaki, solist Mustafa 

1 
Pek yakında hakiki sürprizler 

iieU : 441 ©(65 

• ua ıye 
Fevkalade profjram ve yenilzklerle 

BUGCIN AÇIL 1 
Maruf sanatkar profesör l S T E R N A D idareıind~ 

CB~ 
Fenni 

bağları 

barsak 

mide, 

böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni korsalar 
İsteyenlere ölçü 

tarifesi gönde. 

rilir. 

Eminönü 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 

ZAHARYA 

OREPULOS 
Taklitçilerden 

sakınınız 

CAz-----• Vskiüıar birinci sulh huk"tlk m~hke
mcsir.den: 

Çcngelköyünde Ycnimahallede çeş. • 
me sokajında (5) No. lu evde mukim 
Vasil, ayni adreste Panayot, ve Niko. 
li Galata Arsın sokak BUytik .Mill.:?t 
han karşısında 8 No. da Aşçı Todori 
yanında İspiro. 

Ziya tarafınrfan sizin1e m;lştercken 
v.:ı §ayian mutasarrıf olduğunuz Çen
gcllı:öyUr.de l:ain arsanın Jzalei şüyuu 
tlavasınm cari muhakemesinde: yapı
lan tcblit;ata :l;ametgahıı1·1. meçhul 
bulunduğu milbn'.şir tarafı11d&n veri!en 
şerhten anlaşılrı•ıı;, ilanen tı·bligat ic. 

' rasına \"e muhakemenin 16-6.937 çar. 
şamba. günü saat 10 a talikına mah. 
kemece kıı rar verilmiş olm:ıkl:ı yevmi 
ve vakti mezkurda Üsküdar sulh bi
rinci hukuk mahkemesine gelmeniz lü 
zumu ilanen telJliğ olunur. (8579) 

300 metre mikab Boğaz ttı~ı (beher metre mikfıbı 330 kuı uş). 
15 metre mikab Sultan çiftl'ğ1 (kumu beher metre mikabı 330 kı.:ruştan) 

Feriköy mezarlığı yo ıu için lüzumu olan yukarda miktarı yazılı Boğaz taşı 

ve Sultan çiftliği kumu pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Bncümcn kale. 
minde görillebilir. tstekli!n 2490 numaralı kanund:ı. yazılı vesik~ ve 82 lira 46 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek tubile bera b~r 31.5.937 P<.zartesi günü 
saat 14 de daimi encümende bulu~malıdırlar. (i) (2fl62) 

Yedikule Gazhane bahç~sinde bulun :ı.n ve ~O ton kadar bı.hmiıı olunan hur
da fener sütunları ve saire açık arttırın :ıya konulmuştur. Bu demırlerln bir ki. 
!osuna bir · kuruş 50 sant.Jm ıfiat tahmin oh.nmuştur. Şurtnı:ımcsi L.n azım ır.ü. 
dürlüğünde görülebilir. Jstekliler 2430 numaralı kanunda yazılı vesika ve 33 
lira 75 kunışluk ilk temin::t makbuz veya mcktubile beraber 31.5.937 pazarte-
si günü saat 14 de Daiıui encümende bulunmalıdırlar. {B) (2691) 

İtfaiye için lüzumu olon 70 mılimctre kutrunda 2fJ00 ınttrc uzunl:ığuncla. ke
ten hcrtum açık cksiltmcy<.' konulmuştur. Bu hortumların hepsin€' 3250 lira 'te
del tahmin olunmuştur. Ş:ırtnamesi le\'azım r.1üdürlUğündc görüleb:lır. İstek. 
liler ~490 N. Iı kanunda yaııh vcsilm ve 243 lira 75 kuruşluk ilk teminat ma.k. 
buz veya mektubile beraber 31-5-937 pazar(osi günü saat 14 de d&imi eneli. 
mende bulunmalıdırlar. (B) (2716) ı 

Senelik muhammen k i rı:ı.sJ 10 Iıra 0 an Krıra"'Umr .. kte L'e'=:ı.ğz:ıde mahalle
sinde Fevzipaşa caddesinde 52,50 metre murabbaı yol artığı teslim tarihinden 
itibaren 6 ay müddetle kiraya vcrilmC'k üzeı e açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım :Müdürlüğünde g~rülcblii•" İstekli olan:cır 75 kuruşluk ilk 
temiııat mektup veya makbuzu ile 31-5.!)J 7 pa1.arte'3i gilnü saat 14 de Daimi 
encÜr.t.(nde bulunmalıdırlar. (2769) ---------Miktarı Cinsi Beherinin muhammen bedeli İlk teminatt 
ıooc metre 82 santim eninde amerıkan 

bezi. 27 kuru§ , 62 lira 92 K. 
500 metre 125 santim eninde amerikan 

bezi 53 kuruş 10 santim 
350 metre 90 santim eninde ame:-!Mn 

bezi 35 kuruş 
Dumlupınar ve Hakimiyeti Milliye mckt.chıne lüzumu o!an yukarda cinsi 

miktarı ve muhammen bedelleri yazılı olan S tUrlii bez açik eksiltmeye konul. 
nıuşJnrdır. Nümune ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görüelbilfr. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizaşınrla gösterilen ilk teminat mak. 
buz veya rnektubilc beraber 31.5.9:;7 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. <279:1 l _ _;__~------

S c ne lı k muhammen !Ik teminı.tı 
Yenıbançede Mimar Sinan sokağI"ıJa kirası 
57.61 :N. bostan. 50 3,75 
ÜsküC:rır Selmanağa Karacaahmc~te 
79 / 81 N. ah§ap dükkfın. 72 5,40 
Merdıvenköyünde Mcrdivenköy cadde-
sinde 9 dönüm derihane arazisi. 12 0,90 

Yul:arda semti, senelik muhamm~n kiralarile ilk teminatları yazılı oi.ın 
mahaller teslim tarihinden itibaren kıraya verilmek üzere ayrı ayrı açık art
tırmaya k~nulmuşlnrdır. Şarlnamele. i levazım müdürlüğünde görülcb·lir. 1s. 
teklik,· hiz:ı.larmda gös~erilen ilk teMinat :m 'mz veya mektubile beraber 
31.5.n7 pazartesi günü saat 14 de t:~imi encümende bulunmalıdırlar. 

(i) (2773) 


