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Gavbt Asya, Irak 
Ve: Türkiye 

Va~alfil : Şekip Gündilz 

1 RAK Hariciye Veziri ile Türkiye Dış Bakanı ara. 
sında Ankarada karşılıklı söylenen nutukla r 1 a 

diplomasi diline giren yeni bir tabir vaftiz edilmiş oldu: 
Garbi Asya. · 
Garbi Asya, Mustafa Kemal Türkiyesile baş l ı y a n 

"mtisternlekeciliğe karşı isyan,, hareket:nin siyasa ale
minde yarattığı yepyeni hır mmtakamn adıdır ki dost ve 
kardeş İraluri, dost ve kardeş tranm, ayni müstemlekeci • 
Iiğe vurdukları daı belerle tekemmül etmiştir. 

Düne kadar servetlerinin yağma edilmesi mübah gö. 
rülen Anadolu, Suriye, lrak ve Ceziretülarab milletleri -
ne garp emperyalizmi tarafından verilmekte olan "Yakın 
şark,, adı artık tarihe karışmıştır. Emperyalizmin en fel8... 
k~tli siı.ldırışlarına sahne olan Orta Şark ile Uzak Şarka 

lı-ak Kralı 

l 

arlık pek az bir benzerliği kalmış olan Garbi Asya, eğer yakın bir istikbakie 
Akdenize açılan son "Şanghay" ları da ortadan kaldıracak olursa, medeni 
i.lem ( ?l), onun, kendisine medeniyet mefhumunu öğretmiş oaln tarihi toprak
larmda, Garbi A ':rupa medeniyetinin pek üstünde yepyeni bir insani canlanış 
görecektir. 

Doktor Aras bu Garbi Asyanın sulh yolundaki iş birliğini tebarüz ettiren 
nutkunda. bize genç !rakın oynamağa namzet bulunduğu büyük. müstakbel 
rollerden bahsetti. Bu roller, dost ve kardeş memleketin tabii servetleri ve bu 
memleketin iktidar mevkiinde halkın arzusunu temsil ederek duran siyasa 
adam'.larmın Türk dostluğuna verdikleri ehemmiyet düşünUlecek olursa, gözö. 
nünde pek ziyade büyümektedir. 

İki devleti Garbi Asyarun büyük devleti frana bağhyan ve yakında bütün 
merMimi tamamlanacak olan büyük manalı siyasi, iktıeadi ve kültürel anlaş. 
malar muhterem Aras'ın Garbi Asyada bulduğu ehemmiyeti kolaylıkla anla
tıyor. :frak, İran ve Türkiye yalnız ayni medeniyetten, • yalnız ayni ik
lim ve tabiattan, ayni tarih ve vicdandan değil, aşağı yukarı ayni kandan da ad. 
Ciedilebilçn milletlerin yşadığı yerlerdir. A tatürk devrinde, istikbali iyi gören 
kudretli siyasa adamlarının, mesut bir t~sadüfle bu memleketlerin talilerine, 
kaza ve kaderlerine hakim birer rol elde etmiş bulunmaları" Garbi Asyanm Ya
kın Şarka bir daha dirilme imkanı vermiyeceğini açık~a göstermektedir. 

İran ve Türk demiryollariyle, Türkiye ve İrak demiryollarının birleşmeleri 
ve Irak ile İran arasında demiryolu irtibatı tesisi Garbi Asya anlaşmasının ana 
hedeflerinden biridir. Bu hedefe bir an evvel ulaşılması Garbi Asyanm Uç 

büyük merkezi arasındaki manevi anlaşmanın çclikleşmesi demek olacaktır. 
Yarm şehrimizde bulunacak olan !rak Hariciye Vezirinin şahsında biz "çe-

lik bağlı Garbi Asyayı,, selaınlamaktayı z. Şekip GÜNDÜZ 

Halit Ziya Uşaklı'nzn · 50 nci 
kalem l/Zlı münasebetile •.• 

Vauii:aı IFll : Nizam ettim Nazif 

T tlRK irfan ile. 
• mi on dört gün 

denberi bir büyük 
edibin kaleme sarılı

şmrn ellinci yıldönü
münü idrak etmiş 

bulunuyor. 
Dünyamn buna 

inanması için bir mil 
yon şahit lazım! 1887 
denberi durmadan 
yazan ve mütemadi· 
yen halkeden Halit Ha,tid Ziya 
Ziyanın yarım asır-

lzk bir hayat zebhettiği sanat mabedi 
bu memlekette midir? 
Bu memlekette ve bilhassa bu izmir ve 
İstanbul adlı şehirlerinde midir o ma. 

bet? B~ memlekette mi yaşar o insanlar 
ki ikide bir sanat adlı bir vahimenin na
karatı ile kafalarımızı şişirirler? 

Hayal, muhakeme, şuur, görüş, seziş 
ve hummalı bir amelelikle geçen elli 

yıldan sonra gözlüğünü çıkarıp elli 
mini önüne koran Halit Ziyanın, iyi 
ezberlenmiş bir tiradı ahenginden ve 

ifadesinden yüzde doksan kaybederek 
on defa tekrarlamış aktörlere ibzal et. 
tiğimiz alkışlara olsun hak kazanmadı
ğını kim iddia edebilir? 

Değil bir Halit Ziyasının, laalettayin 
bir yazı kalfasının elli yıllık cehdine 
saygı göstermiyen diyarı bana söyliye- I 
bilir misiniz? 

Hayır .. Söyliyemezsiniz; zira coğraf. 
ya size "be~ kıtasırun hiçbirinde böyle 
bir kab]ettariht hissizliğe tesadüf edile
miyeceğini,, haber verir. 

Bir kere. elli yıl durmadan işlemesile 
bir kalem bir rekor kurmuş demektir. 
Elli yıl durmadan işlemiş bir kaleme 
sanat kainatında pek az rastgelinir. Ha

lit Ziyanın tah~:nmülüne de hayret et. 
memiz ve bu hayretimizi derhal en yük- 1 

ıek perdeden bir hayranlığa t:.;hvil et· ] 
memiz lazımdır. 

Kaldı ki Halit Ziya mutlaka .neıdern 
Türk romanının babasrdır, bir sanat 

devrinin başlangıcıdır ve mutlaka bü. 

yük bir artist olan Halit Ziyaya, elli yıl
danberi sanat kapılarına t eveccüh eden 

bütün nesiller birçok şeyler borçludur
lar. 

Onu, hayatının bu en olgun günle. 
rinde milli takdire ve sanat nesillerinin 

açık, debdebeli ve diğer gam hayranlık

larına muhatap etmek artık insanlığı
mızın bir vazifesi olmuştur. 

Büyük yazı sanatkarını unutmak, 
kalemi, levhi, cümleyi, kelimeyi, harfi 

ve ifadeyi unutmak 'kadar büyük ve 
azap verici bir tecellidir. 

Belki denecektir ki; 

Halit Ziyanın ellinci yılını tesit için 
hazırhklara başlanırken edebiyat ve 

millet bir Hamid matemine uğradı. 

Bir büyüğe güler yüzle bakabilmek 
için bir başka büyüğün ardından, ölü. 

me isyan ederek somurtan yüzlerimizin 

tabiile~mesini bekliyoruz. Gözlerimizde 

ki yaşı dindirmcden dudaklarımızdan 

nasıl bir gülümseme istiycbilirsiniz? 

Bu, hiç şüphesiz susturucu bir cevap 
olur. Lakin biz buna ~öyle mukabele 
ederiz: 

''- Eğer Halit Ziya için yapıldığını 

söylediğiniz hazırlıklar Eminönü Halk

evindeki üç beş kadirşinas ve insan sa. 
natkarın hatırlıklarından ibaret idiyse 

bu pek azdır. Mademki bir hadise bir 

emri vakiin önüne geçti, Halit Ziyanın 

ellinci yılına, elli yıl parlaklığını her 

tehlikeden koruyan nurlu kalemine layık 

bir sanat debdebesi verelim. Bu sanat 
bünyemizin büyük bir nümayişi olsun. 

Zira böyle nümayiş1erin hep başka di
yarlarda yapılageldiklerini göre göre, 
i~itc işite canımız sıkılıyor .. 

Nizamettin NAZlF 

~i·· Y06o~V.rA r dtal/Clta daic 

~ -k.t J JuA.f4M-1,'l/ı~ 

Çeşme başında 
Türklerle Sırplar 

kavgaya tutuştular 
Yaza n : N. N. Tepedelenli 
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Kara Jorj oğlu Aleksandr Sırp 
prensi ilan edildiği zaman Yugoslav 
alemi işte böyle bir kaynaşma halin. 
deydi ve her tarafta beliren milli şu. 
ur günün birinde bir Yugoslav birliği 
kurulabileceğini vaadediyordu. Bu va 
ziyet karşısında prens Aleksar,ır dev
rinin Sırbistan dış sıyasasma bu ide. ·-.; 
ale uyabilecek bir ana program çizme. 
sinden daha tabii ne olabilirdi? 

Tarih bize böyle bir programın 1811 
te prens Aleksandr Kara J orjevic:ııı 
veziri İlya Gıraşanin tarafından tan· 
zim edildiğini bildiriyor. 

Sırbistandaki siyasi hareketler Os· 
manlı ımparatorluğu ve Avusturya sa. 
rayı tarafından büyük bir dikkatle gö
zönünde tutuluyor ve Sırbistanın kuv. 
vetlenememesi için Obrenovic: taraf • 
tarlarını kışkırtıyorlardı. Aleksandr 
Kara Jorjun prenslik tahtına c;ıkışı. 

nı takip eden yıllar bilhassa Avustur
yarun büyük bir emniyetsizlik içinde 
yaşadığı yıllardı. Büyük Fransız ihti
lali Avusturya imparatorluğunun ida. 
resi altındaki muhtelif milletlerde hür 
riyet ve istiklal aşkr uyandırmıştı. 

Bilhassa 1848 de Avustw·ya, kaynaş -
malar, isyanlar ve ihtilaller içinde 
yüzmekteydi, bu sırada Macaristan 
Hırvat diyetine bir defa daha macar. 
cayı resmi dil olarak kabul ettirmek 
ist~di. Jlırvatlar buna şiddetle dayan. 
d1lar ve Macarcanın resmi dil olarak 
kabulü şöyle dursun, bir sürü ıslahat 
talep ettiler. Şöyle ki: 

- Bütün Hırvat vi!İlyetlerirı ~lt 
idare altında toplP,nm~sı. 2 - Hırvat. 
yanın muhtar bir devlet şeklinde ida
resi. 3 - Hırvat köylünün esaretten 
kurtulması. 4 - Hırvat Diyetinin her 
yıl toplanması. 5 - Asilzadelere ait 
imtiyazların lağvı. 

Macar hudutları içinde yaşıyan 

Sırplar da boş durmadılar: hatta Hır
vatlardan daha ileriye gittiler: Kar. 
lovskideki millet meclisi Sırplarla ınes 
kfuı olan Voyvodin eyaletinin istikla
lini ılan ettiler. 

Viyana bu hareketi fena karşıladı; 
fakat pek az sonra Macarlar Habs • 
burg hanedanına isyan edince impara
tor Sırp meclisi tnrafmdan verilen ka. 
ran hemen tasdik ediverdi. Bwm 
Hırvat beyi Yelac;i<;in Voyvodin Sırp
lariyle ittifakı takip etti ve yine he

men o anda Sırplarla Hırvatlar el ele 
Macarlara karşı harbe girdiler. A. 
leksandr Kara Jorj bu hareketi yakın
dan takip ediyordu. Yabancı bir haki. 
miyet altındaki Yugoslavları kendine 
çekmek, ellerine hazır silah gec:irmiş. 
ken sempatilerini kazanmak için Sır. 
bistandan ara.larma birçok gönüllüler 
gönderdi. Lakin bu harbde zafer Yu
goslavlara gi.ilmedi. Macarlar yenilme
diler, yendiler. 
Kırım hnrbi ve Obrenoviçlerin 1 

avdeti ı 

Yugoslııvya manzarahrınd"n: 
Onnanlaı· ve yc~il tepeler ı:ıı·aımda 

bir manastır .. 

muahedesi prensliği büyük devletle . 
rın himayesi altına koydu. Bu karar 
Sırp prensliği üzerinde Çarlığın ha • 
kim bir rol oynamnğa hakkı olamıya
cağrm tesbit etmek demekti. Bununla 
beraber netice mutlaka Sırbistanm le 
hine oluyordu. Zira Sırp prensliği bey. 
nelmilel bir muahede ile bfr siyasi 
mevcudiyet olarak kabul edilmiş bu. 
lunuyordu. Paris kongresi "hiçbir or. 
dunun ·sırbiRtan:ı ~iıPnıiverPı?ini Ye 

Sırp topraklarından · geçem iyeccğini., 
de karar altına alınca prensliğin "mül
ki ve siyasi tamamlığı,, tekemmi.il et· 
miş oldu. 

Bu sırada prens Alcksandr Kara Jor 
jun idaresinden genç develt çok isti • 
fade etmişti. Prens memlekete yeni fı
kirlerin girmesine ve milli servetin bil. 
yük bir inkişaf yapmasına imkan ver. 
mişti. Bununla beraber prenslikte par. 
ti kavgaları da almış yürümüştü. A
leksaııdr memleketteki bütün siyasi 
adamlarla 'devamlı bir mücadele ha
lindeydi. Nihayet bir gün geldi ki ya. 
payalnız ve taraftarsız kalıverdi. 
Halk hükümetin idaresizlığinden §ikfı-

yetçiydi, Türklere verilen imtiyazlara 
kızanlar çoktu, hele Osmanlı impara. 
torluğu ile Avusturyanın ikide bir 
prensliğin dahili işlerine kanşmaları 
memnuniyetsizliği azami dereceye c;ı. 

karmıştı. Milli meclis on yıldanberi 
davet edilmemişti. Aleksandrın düş • 
mantarı bunu pek haklı olarak 'istib
dad,, suretinde telakki ediyorlardı. 

Her taraftan tac:an itirazlar. teh
didler ve silahlı nümayişler karşısın.. 
da prens bir gün bu meclisi toplama
ğa mecbur oldu. Bu meclisin ilk i~i 

Aleksandr Kara Jorjcviçi hal'etmek 
ve prensliği tekrar Obrcnoviç haneda. 
nına vererek Milo!iU ikind defa tahta 
çıkarmak olmuştur (1858) . 

Miloş usta ve ihtiyar bir tilki oldu. 
ğu ic;in bütUn iktidarı millet meclisı
ne terketmiş ve bir nevi ayan mahiye
tinde olan "Ali istişare meclisini., hi. 
çe sayrntştır. Lakin vefatından sonra 

yerine ~elen o~lıı Mihailo, bil bası 
gibi prenslik tahtına ikinci defa çık
tığı halde, Sırp halkının hürriyete 
karşı olan askına bir türlü akıl erdi. 
remediğini bir defa daha isr:at etti. 

Dahili siyasetini tam bir müstebit 
gibi tanzim etti. Dış sıyasada iPe Sır. 
bistanın an'anevi hedeflerine ilaveten 
şu fikri ortaya attı: 

-Arkadaş9a 
sözler 

O FİLMİ seyı ederken haylI gül· 
müş, eğlenmiş olduğumu ın· 

kar edemem; fakat 1:;ence bazı kusut• 
ları vardı. Biı' arkadaşla konuşurken 
bunlardan bahsettim; bana çıkıştı: 

- Mademki eğlcnınişsin, b'rtakın1 

kusurlP~•· arıyarak keyfini ne diye bo· 
zarsın? Her şeyi olduğu gıbi kai.ml et, 

verdiği zevki al, hoş bulmıyacağın ta· 
raf'.arma aldırma... Sen kend:ni üz;ii. 
yorsun. Darılma ama sırası geım:ş

kcn söyliyeyim: e~knceli, hatta güzel 
bu!du:;tın \;ey:erde de birtakım ku. 

surlar görebılcliğin icin kendıni beğe. 
n·yôrsun. İçinden: •'Bak! dıyorsun, 

herkesi hayran eden seylerin ben za
yıf taraflarını bulup çıkarıyorum, 

demek ki benim gözlerim onlannkin. 

den keskin ... ., Böyle sanıyorsun ama 
y nılıyorsun; senin ,·e Genin gibilerin 
P,"özlerinizdc bilakis bı.r ku:;ur ' 'ar; 
nasıl anlatayım? sizin süzgeciniz ek-

sik: bir filmc:'eki, bir kitaptaki zayıf 
tarafların, çirkin denebilecek şeylerin 
girmesine mfmi olacak bir süzgeç ... 

Pervanenin ı§ığa ko~ınası gibi siz de 
çirkine koşuyorsunuz. 

"Kendinizi bütünün zevkine bıraka.. 
cağmız::ı parc;aıarm ufak tefek kusur. 
!arma, dli!iüklüklerine sarılıyorsunuz. 

Her hııyvan gibi insan oğlu da hoşu
na gidecek, kendlfine lezzet verec~k 
şeyleri arar. O halele sizler çirkinden, 

kusurludnn zevk alıyorsunuz. madem. 
ki hep c:irkine, kusurluya takılıJ·orsu

nuz. Kendinizde bir Ustünlük saydı. 
ğınız sey, iı:;iıı aslını ararsanız bilakis 
bir aşağılık . ., 

Ari.adaşım hararetlenmişti , benim 
kendimi ve kendim gibi'eri müdafaa 
i~in söylemek istediklerimi diııleme. 

den devam etti. 

- Farzedelim ki sizin beğenmediği
niz şeylerden hoQlananlar ~irkiııde, 

kusurluda güzelliğin vereceği z.evki 
tıuıuyoı ıttr, ycı.ııı unu ı:-tız:Pr " nıp 111:,> ~ 

can duyuyorlar. S 1z!~ lı:e hakikati gö. 
rüyorsunuz, yani onlar gibi vehme ka. 
pılm1yor, çirkinin c;irkin olduğunu 

anlıyorsunuz... İ~in aelı bu eğil ya! 
fakat böyle de olsa yine 'Siz haksız, 

yine siz "aşağı .. smız. Çünkü bu siz
de, çirkinlikten de güzellik yyatmak 

kabilyeti olmadığmı gösterir. Onlara 
bir parça teneke verilince iclPrindekl 
zenginlik bunu tertemiz platin edive. 

riyor; sizler ise bu hassadan, bu zen
ginlikten mahrumsunuz. Her şeyi dü. 
zeltmek, iyikştirmek istediğinız iddia

sındanız. Belki ona çalışıyorsunuz a. 
nıa çirkini güzel gör bilmek hassanız 
yok. Sizler sanatkarın tam aksisiniz: 
kafamzda temizliyebilmek, "stylü=ıer" 

etmek, vehim yaratmak kuvyeti yok. 
Yine şükret ki bugün sizlere kızdnn, 
yoksa ar.ırdım . ., 

Bu sözleri d:nledikten sonra ar. 
karlaş•m~a darılmam lazım gelirdi. Da
rılmadım . çünkü tamamiyle haksız 
olduğundan emin de'!ilim: zaten onun 
bana. benim içimdekileri söylemiş ol. 
maclıi.{rudan da pek Pmin değilim. 

Nun,ıllab_A T ~Ç 

!erin elindedir ve Belgrad Fehri bır 
Tiirk paı::aıunın kumandasile hemen 
ateş pLisküren topların tehdidi altın • 
eladır. 

Mihailo bu vaziyete karşı cephE-. 
almıya ter-ebbüs etti. Fakat ne ,.?. ... a
bilirdi? Bu işi eiyaseten halletmek he. 
nliz mümkün olamıyacaktı. 

O halde? 
tcabtnda cebir ve §iddet gcoterme~ 

lazımdı. 

Neyle? 
Elinde bir ordu yoktu. 

( Dmııımı 1'ar J 
: ............................ ,,. ........................... . . . 
i 

1 
! 
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ErkAm Harp izzet 

Dömeke harbinde 

izzet Paşanın 

Rusyanm Balkanalrdaki Slavlar ü. 
zerinde oynamağa başladığı rol ve 
Babıaliye karşı takındığı vaziyet Bo
ğazlar meselesini birinci plana sok • ı 
muştu. Hırist'yanlığın mukaddes yer. 
lcri Uzerinde hakimiyet ve Balkan ı 
Slavları ü1.erindc himaye gibi kelime. 
leri hiç ağzından dü~ürmiyen Çar sa- 1 

rayı, Çarlık diplomatları, mütemadi ı 
1.aferlerden ve silahlanmalardan bir 
hayli mağrur bir tehdid halini alım 
Çarhk ordusu b::ızı Avrupa devletleri
nin menfaatlerine dokunur gibi ol. 
muştu. Nihayet günün birinde Fransa, 
İngiltere, ve Türkiye gibi üç büyük 
imparatorluk, küc:ücük Sic;ileteyn krı:ıl 
lığını da peşlerinden sürükliyerek Çar 
Rusyasmıı. harb açtılar ve malum Kı. 

rım harbi carlığrn büyük bir mağlubi
yeti ile bitti. 

"Balkanlılar, Balkanların S.'lhibi -
dir. Yabancı büyük devletlerin milda· 
halelerinden kurtulmak lazımdır. Bal. 
kanlılar kendi talilerine hükmetmeli. Bfr rolU var mıdır ? 

Sırn p,.ensilği bu sırada. (185:3) bi
taraflığını muhafaza etmişti. Kırım 

harbinin muhasebesini yapan Paris 

dirkr. P e k yakında 
Şurasını tınutm~mak icap eder ki b u süt un la rda 

Sırp prensliğinin bütün si,yasi hayatı ........................................................ \. 
devamınca Belgrad kalesi bala Türk- J 



Ley'i havacılf 
mektebi 
açılacak 

lstanbulda Uç hava 
meydanı yapılıyor 

Üniversite arkasında Türkkuşu 
uç~ş s~h.ası levazımı Ramiye nak
Iedılm1ştır. Burada kışla önündeki 
sahada uçuş tecrübelerine haziran 
onuna kadar devam edecektir. 

Hazirandan itibaren memleket 
da?ilindeki Türkkuşu teşkilatı geniş. 
letılecek, bu işe ayrılun tahsisat 
bu tarihten itibaren çoğaltılacaktır. 

Tiirk Hava Kurumu merkezinde 
geniş bir proje hazırlanmaktadır. 
Bu projeye göre lstanbulda i.iç tay· 
yare meydanı kurulacaktır. Bun· 
lardan biri lstanbul cihetinde. diğeri 
Kadıköyünde ve Ü'"Ünciisi.i de I3c
yoğlunda olacaktır. · lstanbul için 
Rami, Kadıköy için Kuşdili çyırı, 
Beyoğlu için de Okmcydanı mi.ino · 
sip rörülmektedir. Bu meydanla· 
ra çchrin icinden muhtelif otobiis 
servisleri ycıpılacaktır. 

Talebeler uçuş ıneydanlarınn 
gitmekte müşki.ilfıta uğramıyacaklar. 
dır. Aynca lstanbulda leyli bir Türk. 
kuşu mektebi açılacaktır. Bu mek· 
tcbe gireceklerin tahsil dereceleri tes. 
bit ol unmaktadır. Mektep tamamen 
leyli olacak ve talebelerin baska mck 
teplerle iliş=ği bulunmıyacaktır. 

e 
ati 

~erde 

ilk t edrisat 
k o nı is yonun un 

- vcr ctigi kararlar 
Di.in viliıyette Vali muavininin re

isliği altında ilk tedrisat komisyonu 
bir toplantı yapmış ve ilk mektep 
ic 'fannları ile makam zamlarını 
l= ' "t etmiştir. 

Euna nazaran köy okulbrmda 
1 ) ı 1ayısn t şehir ilkokullarının birin. 
ciclcn dördüncii ı;.:nıfa kadar olanla
rın dl 29 mayısa kadar imtihanlar 

bitirilmiş olacaktır. Dordüncü ve 
beşinci sınıfları~ imtihanla~ı da 31 ! 
mayısta 1 2 hazırnna kadcır ıkmal e-

dilecektir. 
20 eylCılde ilkmcktcplcrde kayid 

başhyacak, 4 teşrinevclde derslere 

başlanacaktır. 
ilk tedrisat konıisyonu başmu · 

nllimlerin makam tahsisatları~.ı 1 O 
lira ile 20 lira orasında ol~a.k uzcre 
tesbit etmiş ve bununw tesbıtınde ~o· 
cuk miktarının çoklugu nazarı dık· 
kate alınmıştır. . 

Talebesi 400 e k~dar ?lan ılk. • 
kteplerin başmuallımlerıne 1 O lı

me kam zammı verilecektir. 450 
ra ma 1. k 1 den 750 ye kadar talebe ı ıne ·tep c· 
. ba~muallimlerine 1 2. 7 50 den 
rın :> 15. yatılı mektepler baş· 
f azlas~nal . 18 kültür memurları· 

llım erıne • ·1 ınua . k zammı verı e· 
• na da 20 ]ıra ma am 

ccktir. 

Tramvaydan dUştU d" 
\lcmdarda sakin Mehmet d .~n 

' dan atlarken uş· 
.r .rbcide tramvay h t haneye knl· 
mi.ış, yaralanmış, as a 

dmlmıeyttr. 

' sahncaktan ... 
k ~ da 12 nu· 

Balatta menba so a.gın d ıı. 
ekız yaşın a 

r:1aralı evde oturan s d.. .. s başın-
han dün salıncaktan uşmuk' hasta • 
dan ağır surette yaralanara 
haneye kaldırılmıştır. 

Bir kaza daha 

K d k
.. .. d uzun cayır soka· 

a ı ·oyun e - b"' " ... rt mda Sa ıha 
gında oturan do yaş 
dün Kurbalı dere sokağından !eçer· 

1 h. · diikkanının 
kcn kahveci bra ımın . .. ·· Başı yarı· 
camı başına diışmuştur. 
lan kız tedavi altına alınmıştır. 

'czahaneden reçete 
çalan genç kadın 

Bu işi mortin tedarik etmek 
için yapmış 

Dün morfin müptelası bir kadın Bir doktor tarafından verilen 
sahtekarlıkla morfin alı.rken yaka- morfin reçeteleri eczahanelcrde ya. 
lanmıştır. Vaka şöyle ~}muştu~: pıldıktan sonrn bu reçeteler yaptı-

Kadıküyde Altıyol agzındakı ec· ranlara iade edilmemekte, czcahanc· 
zahaneye dün iistii başı temiz bir lerdc saklanmaktadır. Bu re~ete!er 
kadın girmiş; ecza~ane kalfasına bir zaman zaman eczanelerde mlifcttiş 
re ete uzatmıştır. Kalfa bu reçeteye tarafından gözden geçirlnıektedir. 
bakınca bunun lstnnbul doktorların l\1uallfının böyle bir reçeteyi ele ge· 
elan 'birisine nit olduğunu ve Aksa· c,irınesi eczacının şi.iphcsini uyandır. 
rayda Ziya Nuri ?.cza~~a~~sinin dam mış, Kadıköy polis merkezine tele. 
gasıııı taşıdığını gomnıştur. fon etmiştir. 

Kalfa bunun üzerine reçeteyi Biraz sonrn bir komiser ezcaha· 
eczacıya göstermiş. cezacı kadını neye gitmiş. Muallayı merkeze gô· 
sorguya çekmi~. isminin Mualla ol· türmiiştür. Mualla sorguya çekilin· 
duğÜ anlaşılan bu ~adın reçeteyi ce bu reçeteyi Ziya Nuri eczahane· 
Ziya Nuri eczahancsınden aldığını sinden çaldığını söylemiştir. 
söylemiştir. Mualldnın üzeri aranınca ikinci 
~:.--..:-----::--------- bir reçete daha bulunmuştur. Bunu 
- DördUncU kattan sukut da ayni ezcahancden çaldığım itiraf 

Di.in akşam Bcyoğlunda feci bir etmiştir. 
kaw olmuştur: Gene bir kadın olan Mualla mor 

Tnrlabnşında Boğosun yapısında fine dii§kiin olduğunu, doktorlardan 
calışan ebniye çavuşu Fuat <lördiin· reçete alamayınca ezcahaneye aspİ· 
~ .. kat iizerindeki tahtalardan geçer· rin almak bahanesiyle girdiği bir sı 
~~n ayağı kayarak sokağrı dü~mi.i~ • rada bu reçeteleri raldığmı söyle· 

miştir. Mualla yakalanmı~tır, tcdaYi 
tur. "dd ı· 1 rıltm'l alınacaktır. 

Diişi.isi.i çok ş1 et ı o muş , Fu-
adın vüc~du muhtelif yerlerinden 

yaralanmıştır. Kazayı görenler ya. 
ralıyı hemen bir otomobille Fransız 
hastahanesine kaldırılmışlardır. Ya. 
rnlı ifade verememektedir. 

Ustur ah karı koca kavgası 
Fenerde Tevkii Cafer mahan,.. 

sinde 'kire it okağında oturan Fah· 
riyc kocası sabıkalılardan Namık ile 
kavga etmi~tir. 
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CUMHURIYET'lc: ~a.Ga.tı ~· 
Balkan antantı '1"'l.e. ~ ? 
ve Bulgaristan ------- ..... ,,._ 

ULUS' tn 

Karahan ayrchrken 

Yunu., Nadi, Bulgari.standa Kosci. 
vıınof hilkıin:ctiniıı faaliyetinden 
nıamınmiyct göstcrarcl; diyor ki: 

Muhtelif mcyvalardan yapılan bir 
tallı adı bile (Makedonya salatası) 
dır. Bu Mak~ilonyn salatasının de. 
lal et ettiği mana ara b çorbası ""İbi 
bir şeydir! Böylece Balkanııı:rm 
kendi aralarında didi~melerinin bir 
istismnr mevzuu olduğu iyiden iyi. 
ye tnhakkuk ettikten sonra bu kar. 
deş millctl~r ~asında hakikaten gf. 
clcrck kardc.11iğc kadar \"nracak b .r 
snmim.yetin tesisi en muvafık lıJ o. 
la:::ı~ı kuwctlc far:\ \"e temviz c
dı1dı, \"C i~tc bu nnlayıştan bu"'Un 
bütün dilnyanm ~ıpta ettiği Balkan 
Antt.ntı dogdu. Balkanlarda sulhü 
temin eden \"C ilan'hayc cd"p gide. 
c~k olan bu nntantn dahil clc\'IC'tlc. 
rin hep1:1! ilk uıınanlarda hissi se· 
b"plcr1e bu antanta dahil olamıvaıı 
Bul~aristana karşı en gUzcl his.lcr. 
le meşbudurlar. Antantm ilk akdi a. 
nından itibaren bu kombinezonun 
- pıları Bulgaristana açık tutul • 
muştur. ve hala bu va~tyctte değiş. 
miş hiçbir şey yoktur. 

Bwıım~a. beraber Yunı•.s Nadi şu.w 
d •t ı.<·rarfa /,YJ.yclC'liyor ki: 

"!JaU,·.aıı A ııtnııtımıı nthım<ı fl!Jkın 

uc mevcut ni~rıma (yııııi coğrafya ni:u. 
m ııırı) ııygım olm ıya rı "milli" ta'cplo. 
re inıkriıı !fOkfıır. (l'ani llC l'ıtlUlllİIJ. • 

faıulaıı, na 1'ıı9os!rnıycıd:111, ıtc I'.omaır. 

!Jrı~laıı, ııc Tiirki!wlcıı to.ııraT.· amıııf1ya 

t•cc/lı et 111.ck lıi::ımr1ır.) 
l'c ,,ıal. ılcs"ni şöyl.c: giizc1 1Jir hrı. 

her ıwya falımin ucya tmncmıi ile bi. 
tiriyor: 

Karışık giden dünya işleri kar§ısın. 
da B..ı.lkan Antantı Balkanlar saha. 
sı i!:in üzerine aldığı vazifeyi en bü. 
yUk dikkatle ifa etmek azmine kuv. 
vetlc bağlıdırlar. Balkanlı bir dev. 

lct olan Bulgaristamn biiyük men· 
fııa.li diğer Balkanhlarla imk:"m da .. 
ifosindeki anla~malan yapara·k b~r 
{lll e "V.Cl 'Q_µ camiaj>a Jtatılmaktad r. 
Eğer son Sofya konu~maları mesc. 
kyl bu sahada tem·ir cflcbilmişse ve 
bunun netice!li olarak Bulı;aristanm 
Balkanlı de\'lctlcr kütlesine iltiha . 
la imkanları kuvvetlenmişse _ ki öv 
le olduğunu zannederiz • diğer Baİ. 
kantılru·ın bu vaziyeti mcmnunirct
lerlc ka~ılıyacaklarını kat'iy

0

etlc 
temin eyleriz. 

Sovyrtlcl' B:rlifji11iıı srıbıl: Aı ,.ora 
BUyUI.- Elçi.cıi Karrıiıaııııı nıcmlcl.-cfiııc 
avd{;ti mliııa.scbctiıılc A 111.rırudrı1:i U· 
lus re/ikimiz sı.bıl:. lJüyiik c!çfniıı sc. 
farcl tw·:!ıçcsiııi b::,. şöy'o an':ıtm.al.· 
t aaır: 

• 'ovyctler Bırli~i Tiirkiyc büylik 
Elçisi Bay Karahanı, dün akı:am, 
Ankara istasyonunda uğurlıyanla. 
rın eehrelerme dikkat ettinfzsc h:ı. 
k ki bl:- dosttan syrı'1r1:en duyualn 
s:ımimi teessiirün ifadesini onlarda 
gönnü~siinüzdiir. r·nrahnn. meMI". 
ketim "zde tems ettiği herkese mu· 
hnbbct ve itimad telkin ctmic; ve 
Türkiye ·. So\'yctlcr dostlıığunı; knlb 
!erde lefl•se muvaffak olmtı" bir 
uiplomattı. • 

Millctkrin dostluğunda yüksek mC'. 
zlycUi §ahsiyctelrin oynadığı mes
ı~t rolü iııkiı.r etmek kabil midir? 
hnrahan, bu yüksek mczivetli sah. 
siyetlcrdendir: Türkiye • SovyctJer 
~osthı.ğu e_trafında. daima genişli 
~en hır alaka, daima bcrraklaı:an 
b" . . 1~ 1.~ımnd havası yaratmı§. \'C bunu, 
kulturel ve ekonomik mUna~cbct -
!ere lfı.yık olduğu ehemmiyeti \·er· 
ınC'k sııretiylc, her gtin bitnz daha 
tcnmiyc etmiştir. Karahanın Anka. 
rn.y~ ıct · •· : . ' gc ıgındcnb'"'ri yıl gcçll"'cmış· 

lır ki, iki memleket arasında bir 

sporcu kafilesi oradan bumya \'cya 
buradaq oraya gitmemiş; öğretmen. 
ı;azctcc i. sanatkar veya bilgin he. 
J'(•tlerj ziyarC'llcri vukubulmnmış ol. 
sun. Sovyctlcr birliğinin ilim, fen, 
sanat, teknık sahalarındaki başarı· 
lnrmı yakından görüp takdir et
mek, komş'ııınuz hakkında daha faıı;.. 
la tene\"\"İİr eylemek fırsatını bız.. 

lcrc Yermiş olanlar aras:nda I\ara. 
han'ın ~cmpaUk slma.51 daima ha. 

• tırlanacak ve Türkiye • So\·rc~lcr 

dostlu~unn hakiki değerini \'ererek 
onun tak\·iyesi için durmadan cal ş. 

• mış ofoıı biiyiik elçinin attı, btf drt 
luğun her tczanilründc anılacaktır. 
Memleketimizde bu derece '"'İİzcl 

intibalar bırakarak ayrılmaklaeolan 
kıymetli diplomat \'C dosta alaca..Yı 

• b 
yenı \"azifclcrde yeni yeni mm•nffa. 
kıyct lcr dileriz. 

• AKŞAM'da : 

Denlzyollarmm açcf ı 

Kavga ı;abucak büyümü§, Na -
mık yanında taşıdığı usturasını çe· 
kerck knrısını yüzünden ve ellerin· 
den yaralamıştır. Kadının feryadı· 
na komşular yetişmiş Namık yaka· 
lannıış, ynrnlı kndm l laseki hasta· 
hanesine kaldırılmıştır. 

------~----------~-

• Avanıı hakkını ve inhisar resmini ver. 
mıycn Alpullu ıckcr §irketi aleyhine açılan 
soo,OOO liralık davaya dUn bakılmı§ ve mııh. 
keme mUddcUnln geçmiş olmnaınıı rağmen 
gılrkctln dava edilebileceğine karar vererek 
c,-rakt tnhkllmt. hakimine vcrllml§Ur. 

• Şehir harlclne l§Ilyen otobtlıılerde yol. 
ınrda kontrol cdılecektır. 

• Belediye piyasadaki yağ:ardan tahlil 
cdllmclt tızere numuneler topJatmıotır. 

• nutnn liııc kltaplıırını yeniden gözden 
J:eı;lren komisyon bazı kitapları yeniden 
taheLmcğı JUzıımlu bulmu~tur. 

• Haliç ldarC31 h11%iran sonuna kııdar pa. 
zarları J(A.ğıthancyc vapur ı~ıet.ıneğe karar 

\crmlşUr. 
$ Üç sUndcnbcrl §Cbrlmlzde bUlunan ltal. 

ya krıılıntn küçük kızı dün E.>1ibtl ziyaret 

ct.ınl§tlr .. 
~ t~lllz bOyf.ik clçl11I bu sabah Ankaradan 

gıehrlml:ı:c ı;clm~Ur. 
• Romen Unh·crsıtelllcrlndcn 37 kişilik bir 

kafi!~ dftn vchriml:ı:e ı;e!mtıtır. Şehrlml:ı:d~ 
dört ı;On l:alacaklardır. 

• uman işletmesi mll JJrü Raufi bıı ak. 
§Sm Ankaraya &ldecektlr. 

ı;ı \"alimiz Anknmda daha bır hafta kadar 

kalac:ıktır. 
• aumrük tarife kanununun bazı madde 

lll,.0nıa.rma mevzu gllmrllk resmini 
ve proz J 

U 
.... n bir proje hazırlanm~tır. 

dcği~ ·~ . 
• Bir mııyıstıın ıutı:ırco tatbik edıtcce.k 

1 
·tun tarifesi dün Deniz ticaret mU. 

yen n!!V 
dUrlUAUne bUdirllml§tlr. 

(ı Vazl!esl nga edilmiş olan deniz yollan 
rnUdUr muın·lnl Nihat TUrkofis ba~kan mu. 

8,.,nJiğtne ta)in edl~ml§ttr. k 
ı;: !~ kanunu tatbıktıt hazırlı ıarı mayıs 

ıçiııde bitirilecektir. R): Ak arr.~dakl eroin fııbrlkıut ııuçluları 

lhtl"~ rnnhkcmcd mllddehımumlllğl. 
bugün 

dl edilCCel•Ur. 
ııc tc\ , rıerl plı\kR b<>r~•nrı '"•11alre 

• Taksi .o.v 
1
.-t J aJond" btr toplantı yapacak. 

mc~ıcıcr ~·n 

ıardır. 

• Kaçakçılığın meni hakkınrlakl kanun de. 
ğlşUrilmcktedlr. 

• KarabUktc yeni kurulacak lokomotif 

fabrikaııı için temııslıır devam etmektedir. 
l<"abrlka senede 50 lokomout yapacaktır. 

Dc\'lct §1lraaı baııın blrli "'i kanu 4" b nu pro.,.... 
sini tetkik etmiş \'e Baş\'ckAlcte Yermiştir. 

• Ankara bcledlycal cvlcrclc kümes kur. 
mağı, lA\'Uk bcalcmeğl, sokaktan görünür 

şcki!C:o bahçelerde çam~ır yıkıımağı ve çıı. 
maşır asmağı mcnctml§tlr. 

Jç ticaret umum mlldllrU Mümtaz bu hat. 

ta içinde şehrimizden Karadeniz eeyahatine 

çıkacaktır. tç ticaret umum mlldtirllnUn • 
J{ıı.radcnl:ı: mıntakasındakt sc~'Bhatı hlr bu. 
çuk ay !;adar dc\·am edecektir. 

• BUyUkdere orman mektebi tıılcl"w'lerl 
Zlngal §lrkeU ormanıannda tetkikat yap. 

mak tızere bu sabah Ayancıtn hareket et. 
mı:ılcrdlr. 

DIŞARJDA: 
• Amerika parlAmcntOl!U taMısat cncllmc. 

nl 416,413,3 2 dolarlık hnrp btltçcstnl ve 

harp \'Ukuunda Relıılcumhura bütün sınai 

mamultıtı mllaadere hakkını Yeren kamının 
rı kabul etmiştir. • 

ııı Avnm Knmarasıncln bir nutuk .ııtıyliycn 

lng!ll:r. Maliye nazın: "DUnyaya Mklm ol. 

mal< ıılycllodc dl'ğlliz. Aradığınıı:ı: lmpara. 
torluğtm emniyetidir!,. deml§tlr. 

$ Mısırın knpltUlbyonlannı Ilga için top. 

lanan Manlrö konferansı bugUn tekrar mU. 
-zakcrelcrlne ba§I& acaktır. 

* Irak • Suriye dostluk anlaşmasmı al 
kt§layan Arap gazeteleri bunun Arap birli: 

ğlne doğru atılmış bir adım oldu~nu kay. 
dctmektedlrler. 

Alman ba\·a nnzın general Görlng dUn 
ak{am r.omndan nyrılıt"llf'trr. 

• Son mU .. tcrelt Frnn r. • lnglllz be~·an 
1 " • 

1 
namc"I Bcls;il<ad:ı memnuniyet ııynndırmı~. 

tır. 

• lııveç Hariciye nll%ırı haziranda Baltık 
devletleri merkczlcrlle Bertin \·a ' l"§O\"a \"C 
Moııkovayı ziyaret edecektir. 

ılı y 1 1 ugos B\"yadn ta~&n Sava neşri 3 nııl 

genlvllğlnde bir arazi parçasını tatil& etml 
Ur. Nehir 518 santim yUkaelmlştlr. 17

• 

Amcrtkada Ontıırlodakl tuğyanın hua. 
ralı 3 milyon dolardan tnzladrr. 

• Leb!st&ndıı Luhfindc polis birkaç gizli 
komünist teokHAtını da~ıtm ııı \'C azadan bir 

çoklarını tcıvl\lf etml~tlr . 
ıııı ltalyaılan yedinci lzmlr enternasyonal 

fuarına gelecek ziyaretçilerle teı,ıhlr için gc. 

tırllecck eııya navıunlarında İtalyan demir. 

yollıı.rı lrlarC!llnce yU:ı:de otuz trnzllAt yapıla. 
ca:ı noma bUyUk elçlmlzdcn fuar komitesi. 
ne bildirılml~Urr . 

• Ne~·yorl< belediye mahkemem hlldml 
John O neli kalaba'ık bir noktada otobüe 

bcklerltcn meçhul bir klmııc tarafınden h ...., an. 
ç;rıe sırtınılan ve iki yerinden yaralanmışt•r. 
Katil h!'ı.klmln çantıuıından mUhlm veılkıılar 

nlarıı.lt ortadan kııybolnm~tur. Po'ia k tilin 

inUkam hlssllc hareket ettiğini zannetmek. 
tedlr. 

• İngiliz bahriye nazırı Slr Samucl Honrc 
A v:ını Kaınara.mnda 937 inşaat pro:;ramın~ 
dahil Uç yeni aafı harp kru\·aUSrUnlln A nson. 
Je!llca, ve Bcııtty lalmlflıinl alnca~nı bildi 
mlştir. " r • 

"'. Franeız hnzlnesı bugünlerde kısa \'&deli 
hıu:ınc bonoları çıkaracaktır. Bı: tedbir harp 

tcknUt ıandıkları için •.5 mllyara ballğ olan 
bUtte maııraflannı karşılamn"'A matuft b ur. 

Fa'zln y\h:de dtlrt olarak tcsblU r ubt 
meldir. c. 

o Fransız: bUkOnı ti Cetarirde nizamı t 
nıln itin bir proj vcrml§Ur. Projeye gö;; 
Sldl ~I nbo<?s ,.e l lostagancmedckl polis 1 
t~klltıtı de\ leUl!"tirllcccktlr. l'e.:ı:a. IUzu 

munda nllrtıııu 10 binden yukarı o'an bilttln l 
echlrlcru de n) nı tedbir tatbik eclflebilccc.k 
tim • 

ll:tısa.t 1.'Ckcilcti deniz yull• rının 
"200,000" 1imcıl;tan il.>:ırct olan "m. .. 'l• 
sum,, arığuıı lwpaiıll'll• i~·:ıı lasarrıı/· 
l'lr<ı 1.-arrır tıcrııı İ§fı. EJ::: de, l/<tbcrdc 
l>ıı ıı rm doıiru olı. ı ~.u.l t[İ 1111 ,'löıı?cııırkl cıı 

f<'l.-iım:cmi.ştik. ncrmutat arİ.Yıda.şl11 ı. 
mı;:: bu 1nc1':ua biulcn sonra tc111as ct
nıiJ ve söylcd;ğinıi: fikri tas<lika ba.ş. 
la.11ıı fi bulunuyorlar. Bundan dııyduğıı . 
muz mcnımmiycti 1:aydctmcl:toı 1,cıı
dimi::i tılamıyC1r11::. J..ıtc ~u :ıafırlar lfa
bcr tara/ından ortaya atılan tc::f ta. 
1n~miyl.c tası'l.k cd.cr ve do{jm bıılur 
mahiyettedirler: • 

Dcnizyolları idaresinin d" · ıt k . . • ırı me 1• 

çın • cger böyle bir diriltrnevc ihti 
yaç \'arsa - yapılacak tedb ı· · b • k t r er) a;J-
. a.d. araflarda aramalı. Ücretleri 
ın ınner ı · ı, nzmctleri daha munta _ 

zam .ve ~u~ursuz hale getirmeli, 
nnklıye ir-ını memleketin umumi 
menfaati bakımından en mtisaıd bir 
\'asıla \'e iıelt halinde tutmalı \ "C 

zarardan korkıramalı. Çilnkü drniz
yollarının açıg·mı kapamak .. lÇlll \'C. 

r~lecek. para, doalyısiyle mcmJekc • 
t n naıı, olııcat;ı umumi inkisar sa

yesinde bol bol tc'ıifi rdi!C'ccktir. 
.Memleket, DenızyoJları ida . . 

, 
1 

• rcsının 
l a.nır. kur düQüniir bir va'!...a . k • . J .. ncı ~ır-

·ew ~imde de". il. yrn dım yiikEcJ< m"n 
faat nl, tcrakki"ini <li.işUnür hükiı. 
met ctind" buhınduğunı.ı bu sıu etle 
anlıyabiilr. 

l'URUN'd:ı: 

Harp mi ? Sulh mu ? 
A vrııpa iş!cri in.sal'lan htu be m4 

sürüklıLyor, sulhc; 11ıi1 Dcmo1:.-at ko
miin~!t ve f cı.Ji t ~ :sfcm?cl'in biri1Jirl· 
'ı.c karşı olaıı va:.iyctlcri uc milioma. 
dt :n1dhlannuıkın ~rşısında Milletler 
Ocm.;ycliııc bel batil.ayıp dllrmak 111üm 

( ı.titf rn .<wyfrıyı çı:vfriııi:) 
Kara DAVUT 



Kaçakçıhk suçlusu 
Elektrik Şirketi erkanı 
"Kaza eseri olarak,, kaçak mal
zeme kullandıklarını söylüyorlar 

Hükumetin verdiği mfüıaadeden 
istifade ederek gümrük resmi ve 
malzeme kaçakçılığı yapmak suçuy· 
la mahkemeye verilen elektrik §irke. 
ti erkanının 9 uncu ihtisas mahke· 
mesindeki duruşmalarına ait dün öğ 
leden evvel yapılan celse tafsilatını 
dünkü nüshamızda vermiştik. Saat 
13,20 da açılan ikinci ve onu taki
ben yapılan üçüncü ve dördüncü cel 
selere ait tafsilatı da neşretiyoruz. 
Son celse ge.ce saat yirmiye on kala 
tatil edilmiJ, böylece muhakeme 
dün on saat sürmüştür. 

ikinci celse 
İkinci celse açıldığı zaman ter· 

cümamn gelmediği anlaşıldı. Bupun 
için suçlu vekillerinin gösterdiği A· 
ram Gıiler tahlif edildi ve tercüme· 
ye başladı. 

Evvela suçlulara, Lazian'm "bu 
iste mesullerin malzemeyi alanlar 
olacağı,, yolundaki ifadesi tercüme 
edildi. Buna suçlulard<m başmühen· 
dis, fabrika müdürü iştirak ettiler, 
fakat fabrika müdürü şu kaydi itira
ziyi de ilave etti: 

- Malzemenin üzerinde bulu· 
nan muafen ithal olunduğuna dair 
bir işaret yoktur. Bunların tarifi ka· 
bil değildir. 

Bu sırada suçlu taraf avukatları 
1illdl,larm ifadesine müdahale ede· 
rek lasrihini istediler. 

Gümriik vekillerinden Rifat Ah. 
met nyaset vasıta.siyle şu sualleri 
Lazian · a tevcih etti: 

- Bu zata birinci derecedeki im
za salahiyetini kim vermiştir? 

- Müdür meclise teklif etti. 
Meclis verdi. 

-1hrac bonolarının yakıldığı 
.. oyleniyor. Bunların yakılması mu· 
la~ mıdır? 

- Evet mutattır. 
- Kontrol ve muhasebenin a· 

miri bulunar. bir zat bu gibi yolsuz· 
f\ !J .. rce.n haberdar değil mit 

- Bu şubeler benim maiyetim· 
de bulunuyor ama amirleri ben deği
lin'. Doğru;lan doğruya idare etmi
)'C.'l'U:11. 

-- Kanunu tamim etmişler de 
ııc~icesini murakabe etrnemi~ler mi! 
Bu şirketin mukadderatına taallulk 
de:. 

Du sual üzerine suçlu vekillerin· 

llllltnr.ılf"'llHttttıuıııttlllWıntıc111ııt1""""'11Rıttll--
'~ıi ıı tııfüxifr' Asım Us bu ciheti tet1ci1c 
ediyor 1 c §ımları 1,0::1yor: 

Times gazetesinin eski başyazıcısı 
B. Wicham Stced verdiği bir kon
feransta Avrupa. sulhünü muhafaza 
için iki yul gosteriyor: 

1 - Harb halinde İngilterenin bita. 
raf kalmıyacağını cihana ilan etme-
si; 

.. 
2 - Harb halinde taarruza uğrıyan 
milletlere fiilen yardrm etmek için 
silahlı bir te!}kilit vUcudc getiril. 
ınesi, siyasi rengi ne olursa olsun, 
her sınıf halklan aza kaydedilecek 
olıı.n bu lcflkilata diğer memleketle. 
rin de İFJ~irak etmesi. 

Cenevredc elli bu kadar devletin 
iı:ıtiraki He toplanmış olan Milletler 

Cemiyetinin harb tcb!ikesinin önU
ne geçcmiycceği Habeş 1.cc;.-iibesile 

anla.-şıldıktan sonra dünya devletle. 
ri kadroları haricinde olarak yapı
lacak bu türlü beynelmilel teşkilat. 
Jarm herhangi bir memleket afoy. 
hine taarruza karar vermiş memle
ketleri hareketlerinden geri alamı. 
yacağı açık bir hakikattir. lngnte
renin harb halinde bitaraf kalamı. 
yacağını ilan etmesi de beş senelik 
silahlanma proıramının tamamlan. 
masmd:ın evvel pek tabii olarak 
beklenemez. 
Onun için her vakit olduğu gibi bu 
gün de, yarm da: 
Htr~r ol ~!Je t!ğer istr:tscıı sullıii 

salah! 
Dth;hJru dünya. siyas~tinde hUkmU
nU yUrUtmektedlr. 

Kara DAVUT 

den Kenan Ömer söz aldı. Heyecan
la: 

- Müekkilim vazifesini iİımöl 
ve terahi etmiş değild:r. Bunun için 
mahkemeye alınmamıştır. Sorula
cak sualler kaçakçılığa ait olmalıdır. 

Rifat Ahmet muka!Jele etti: 
- Onlar da sorulur. 

Umumi müfettiş anlatıyor 
Uzun boylu bir Belçikalı olan 

Jül Gileri sorulan suallere şöyle ce
vap verdi; 

-Muafen ithal edilen malzeme. 
nin muafiyet harici kullanılması için 
hiç bir zaman miisaade vermedim. 
Ben projeleri tetkik ve irı~RtttR neza
rete memurum. Miihendislerin al· 
dıkları şeyleri bilmem. 

Muaf eşyamn başka yerlerde 
kullanılmaması için bir tam;m al· 
dım, bunu memurlanma bildirdim. 
Bütün memurların Anadolu yaka· 
smda kullanılacak malzemenin baş
ka yerlerde kullanılmaması laZIJ;ı 
geldiğini bilirler. 

Evvela dört parça k!l<:ak malze
me Silahtarağada bulundu. Sonra 
bütün memurhır seferber edadi. Di· 
ğerleri meydana çıkanldL 

Hakim Atıf sordu: 
- Demek evvelce gayret edilse 

imiş hepsi bulunacakmış) 
- Öyle anlaşılıyor. Daha fazla 

memur kullanılsaydı bu iş olmıya
caktı. 

Ve sonra devam etti: 
- O zaman Hansens beni çağrr

dı. Bunlar öğrenildi, kaldıralım, de
di. Ben de kaldırılması için Silahtar
ağa fabrikasına bizzat emir verdim. 
Bu malzemenin kullanılması bir ka
za eseri olacak! Yüzbinlerce liralık 
eşya bu şekilde muamele görmÜ§tÜr. 
Arada otuz bin liralık kaçabilir! 

Uçilneü celse 
1 O dakikalık bir istirahatten son

ra saat 1 7 ,30 da üçüncü celse be!.Şln· 
dı. Evvela umumi müfettişi11 İ~· 
tirakiyle ifadesi okundu. Bu sırada 
suçlu vekillerinden Sadettin terc;jnıa 
na itirazla değiştirilmesini istedi. 

Makamı iddia bu tercümanı r.~n. 
dilerinin bulduğunu söyledi. Güm· 
rük vekilleri de tercümanın tercü • 

meye muktedir olduğunu söyledi · 
ler: 

Fakat tercüman: 
- Ben hüsnüniyetle har<".ket 

ediyorum. Fakat birçok hukuki ve 
teknik kısımlar var. Belki buı•!arı 
başaramam. dedi. 

Bunun üzerine yeni bir terci\ • 
man bulunmak üzere celse y~nıden 
tatil edildi. 

Dördüncii colse 
On beş dakika :!onta açılan bu 

celsede vilayet posta, telgraf ve tele
fon müdürü Mazharın tercüman o
larak yer aldığı görülüyordu. S:ıru· 

lan ilk suali dinledikten sonra bir 
daha tekrar ettiren Mazhar şunları 
söyledi: 

.. _ Bu işte birçok teknik ve 
hukuki kelimeler geçtiğini görüye -
rum. T ercümc müşkül olacak. Bu · 
nun için başka bir tercümanın bulun 
rnasmı rica ederim . ., 

Tekrar tercüman arandı ve ş:.ı kf't 
mühendislerinden Refik terci.im.ınlı 
ğı yapabileceğini söyledi. Refik ı ?\~,. 

lif olunduktan sonra şirket umumi 
müfettişine sualler sorulmağa baş
landı. 

Hakim Atıfm suallerine C'~v11p 
veren umumi müfetti~ ıunlau :'!:~;y
ledi: 

- Yapılan projede eşyanın n·:-
vileri de yazılır. Fakat gümrükh\ ve
ya gümrüksüz olduğu hilineme7. 
Yalnız nerede kullanılacağı hilirıir~e 
bu cihet anlaıılır. 

İddia makamı ~u sualin sorulma. 
sını istedi: 

- Projenin tatbiki zamanını 

:··-.................. ._. .. ____________ 1 
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Hatay ana 
yasası 

Fransızlar da bir 
proje verdiler 

Cenevre, 29 (HusJsİ) -Hatay 
ana yasası eksperler komitesine işti· 
rak eden heyetimiz bu sayah bir 
toplantı yaparak Fransız projesi ü
zerinde görüştü. Fransız murahhas1a 
rı Sancak ana yasasına taalluk eden 
bu projeyi evvelki akşam heyetimize 
tevdi etmiştir. Proje bazı meseleler 
de F ransrz noktai nazarını izah et
mektedir. 

Maskaralığa bakın ! 
Antakya 28 (Hususi) ·- Hata· 

ym her tarafında 1-lalebden gelen 
milisler ve jandarmalar göze çarpa· 
cak bir derecede roğalmıştır. Bunlar 
bilhassa kenar mahallelerde ve köy-
lerde birçok tıı§kmlıklar yapmakta· 
dır. 

Şeyh köyü nahiye merkezinden 
yedi sekiz yaşında iki c;ocuk fes gi
yenleri tahkir etti diye jandarmanın 
muhafazasında Antakya kaymakam 
lığın:ı gönderilmiştir. Bu hadise Ha· 
tay müstemleke memurlannm mas
karalıklarına mükemmel bir misal· 
dir. 

Suriye gazeteleri ~on ~i.inlerde al· 
dıkları bir direktifle hiç aslı esası 
olmadığı halde "Türk ç~teleri hudu· 
da te~;;.tvüz ediyorlar., şeklinde yay
garalar koparmaktadtrlar. 

YuJ;?oslav Kral 
Naibinin yıldUnilmil 

Belgrad, 29 (A.A) - Naib 
Prens Paul'ün yıldönümü münasebe 
tiyle dün Deligne sarayının kilise• 
sinde dini ayin yapılmıştır. 

Merasimde valde kralice Marie 
. ile prens T omislav ve Anclre hazır 
bulunmuşlardır. 

Dün sabah Belgrat garnizonun· 
da bulunan 9.000 kur'a efradı har
biye ve bahriye nazırı general Mari· 
cin huzurunda yemin etmişlerdir. 

J •;tanbul l' edinci icra dcıircsiudcn: 
Bir borçtan dolayx mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen bir 
Baraka cnkazx 4. 5. 937 sah &ünü saat 

14 ten 15 §e kadar Kbthane köyünde 
Çaglıyan mevkiindeki köy ayazmasında 
6 - 2 No. lI maden yağ fabrikasmda 

yanında hazır bulunacak memuru tara. 

fındln açık arttırma auretiyl~ satdacaft 
ilin olunur. 

kim tayin eder? 
- Mühendis tayin eder. 
- Silahtarağadaki tesisat yeni 

miydi? 
- Evet yeni idi ve nafiamn tas

dikiyle yapılmıştı. 
- Mühendis bu malzemeyi ne

reden bulmuş? 
- Kullanılan mş.lzemcnin evra. 

kını t~tkik ettim. Malzeı::1enin ev
velce depozitosu gümrüğ~ yatırıla · 
rak Silahtsrağa için getirildiğini, 
fakat bilahare Üski.idara gidince de· 
pozitonun geri alındığını gördüm. 
Bana sorsalar ben gene böyle kan· 
şık mazili bir malzemenin kullanıl · 
masım terviç etmezdim. 

- Sehrin bazı yerlerinde bu 
malzemenin bir gecede kaldınlmış 
olduğu doğru mudur, bu emri kim 
vermiştir? 

- Evet do~rudur. Bunu sonra
dan öğrendim. Emri müteveffa Han. 
sens bizzat vermiş olacak. 

Bundan sonra suçlu vekili Ri . 
fat Ahmet köprüaltı kablosunun da 
Adalar hattı için getirildiğine şüpht: 
olmacLğ:na işaret etti. Duruşma İ 
mayıs saat 1 O a bırakıldı. 

Cenup demiryolların
dan bir parça daha 
hükOmete geçiyor 

Cenup Demiryollannın iki parçası 
olan Toprakkale • Payas ve Fevzipaşa • 
Meydanekbcr hatlarının üç senelik 

müddeti dolduğundan Fransız işletme 

idaresine bu iki hattın hükumetçe işle
tileceği bildirilmiştir. 

1933 de Fransızlarla yapılan anlaşma 
' F . ile Toprakkale • Payas • evzıpaşa • 

Meydanıekber, Çobanb~yli • Nuseybin 
demiryollarımn i§letilmesi "Cenup de
miryollan,, ismindeki Fransız ~irketine 

verilmişti. 

Yapılan anlaşma mucibince. Toprak. 
kale • Payas, Fevzipaşa - Meydanı,kber 1 

hattının işletilmesini üç :sene sonıa Ço
banbeyli • Nusaybin hattının i§letilme
sini de on bes sene sonra hükümetimiz 

~ --
Asilerin 

.<Ba:J.~arafı 1 :incide) J 
selcrin zaruretlcrıne gore tedbır ala. 
cağını bildirmiştir. (Bu gazetenin .si
ya::ıi temayülleri dolayısiylc kaydı ıh. 
tiyatla telakki edilmelidir.) 

" Medeni dünya! ,, ya hitap 
Bılbao, 29 {A. A.) - Bask hükume

tini reisi, beyanatta bulunarak de
miıJlir ki: 

"Şehirlerimizin yağmasrndan bizi 
mes'ul ctmeğe kalkı!Jan asilain riya. 
kirlığını dünya karşısında şiddetle 
protesto ediyorum. Ecnebi gazeteci. 
lerle konsolosluk mümessillerini ~eha
dete davet ediyorum. Hakkımı:da hü. 
küm vere~ek olan Allahın ve tarihin 
huzurunda düşman tayyarelerinin üç 
buçuk saat müddetle ve aklın kabul 
etmediği şiddetle tarihi Guernica şeh
rinin müdafaasız sivil alrn.lisini bom
bardıman ettiklerini söyiüyonım. Tay 
yareler, bu mc~hur şehri küle çevir. 
mişler ve korkudan şaşkın bir halde 
kac:an kadın ve erkek çocukları mıt. 
ralyozlarmm ateşilc takip etmişlerdir. 

İlk düşüncesi daima hürrıyeti Ye 

demokı·asıyi müdafaa etmek olan bir 
milletin mahvolmasına medeııi diinya 
mlisaade edecek midir? 

Milletlerin Bilbaoya sığınan :~oo 
bih kaclm ve coC\t~a yardım edecekle
rini ümid etmek isterim . 

Erkekler için bir !}ey iPtcrniyoruz. 

Miidafaastz bir şehri katliılm 
eden " M i11iyetprrvcrle~· ! ,, in 

vnhşeti . 
Bilbao, 28 ( A. A.) - Röyter Rjan

smın Bilbaoda bulunan ve Gucrnic:ıyı 
ziyaret ettikten sonra tekrar Bilboya 
dönen hususi muhabiri telı:rafla bil. 
diriyor: 

Baskların mukaddes §ehri olan 
Guernica'nm mcrhamet..~1ı.ce asi tay. 
yareler tarafından tıhribi her Basklı
nın yüreğinde G nemi l\fola ve taraL 
tarlarına karş r:>.·nmez bir kin uynn· 
dıraca ktır. 

Alınan tafsilata gnre tayyareler 
şehrin sekiz kilometre etrafındaki 
müııfcrid Giftlikleri de bombardıman 
etmiş ve yaknrn5tır. Hatta koyun sil· 
rüleri bile mitralyoz alcı.ine tutul. 
muştur. Hastane olarak kuJlanılan 

Sanla Clara manastırı ~.ı içinde bıı. 
hman 42 yarah ile tahrib ohmımıştur. 
Hava hücumu, mnllarını satmak iize
rc köylülerin Fchre indiği bir pazar 
günil yapılmıştır. 

Röytcrin muhabiri diyor ki: 
"Patlamamış bir yangın bombası 

buldum. f'ekiz yUz gram ağırlığında i. 
eli ve üzerinde Alman markası vardı. 
Gucrnica. tamarı1iyle miidafaasız bir 
~ehirdi. Ne tayyarelNc, ne de lmva hü
cumlarına karşr tor.ılnrı var<lt. Ayakta 
Uç beş evdt'n haşka bir !i('Y kalmanıış
lır. 10 bin nüfuslu bir ı.:ehir. tüten bir 
ankaz yığını haline gclıniF-ıtir. Yollar 
ge-;;ilmez bir halde cıdluğundan anl<az 
altında kalanların sayısı belli değil. 
dir. Binaların birçc~u tamıı.miyle yan. 
mtş oldt!tunuRn ö~enlcrin birçoğu bu. 
lunamn•:ıcaktrr. 

Hc:ııüz o günü evlenen iki gene:; ya
taklarmd3. cicekler arasında ölü olıt. 
rak bulunmuştur. Ankaz altında.n ~ı· 

karılan b;rkaç <'<'set pArçalanmıı:ı bir 
hn1d~"di. nw·rnicndan kıu::11n binlerce 
kişi şimdi Eilbaoda açıkta bulunuyor. 

şirketten devren alabilecekti. Bunun 
için de üç ay eV'Tel haber vererek, işlet • 
meyi alacağmı bildirmesi lazım geliyor
du. 

Bu iki hat temmuzun ilk 15 gününde 
devlet eline geçecektir. 

Tiirkiye - lr:ık demiryollnrı 

birleştiriliyor 
o:yarbekir hattile birleştirilmesi iste

nen Irak demiryolu hattının iltisak nok. 
tası ve takip edilecek yol hakkında Irak 
mühem:lislerile fıkir teatisinde bulun
mak üzere Iraka giden Nafia Vekaleti 
inşaat dairesi şeflerinden Ferdi ve A b· 
bas, Bağdatta temaslarına devam et. 
metedirler. Kendilerinin daha bir müd
det orada kalacakları anlaşılmıştır. 

vahşeti 
Civardan buraya köylüler iltica etmiş
tir. Irnylülcrin anlatlrklarma göre, 
tayyareler tarlalarda çalışan kadın. 
ları da mitralyoz ateşine tutarak öl. 
diirmüşlerdir.,, 

Nefret 
Londra, 28 (A. A.) - Guernica.mn 

bombardımanı Londrada infial Ye nef
ret uyandırmıştır. 

Trad.unionlar kongresi ile işçi par. 
tisi icra komitesi kabul ettikleri ka. 
rar suretleri ile hükumetten, açık şe
hirlerin bombardımam meseelsinin tet 
kiki için Milletler CemiyeÜ nezdinde 
teşebbüste bulunmasını istemişlerdir. 

Tarihi askeride mevcut 
olmıyaıı bir hadise 

Londra, 28 (A. A.) - Guericanın 

bombardımanı bu h5.db:!yi müttehiden 
protesto eden İngiliz matbuatının hid. 
det ve inf:alini mucib olmuştur. 

Times gazetesi diyor ki: 
"T~:ı.rrıı7. miithiş...aurolto m.Üwo•dr. ol

muştur. Bu taarruzun hedefi Bask 
hükumetine dehşt't vermek ve ona 
Bilbaoyu bekliycn akıbeti göstermek 
suretiyle eehrin teslimini temin et • 
mekti. Fakat bu hareketin başka bir 
ı::ckilde tesiri olacaktır. ÇUnkli şimdi 

Bask demokratları flsilcrc kıı.r:ı somı. 
na kndar mücadele -ctmc~c karar \'ere. 
cclderdir. Guernica ı:ehri askeri b'r he 
def değildi. Bu Fehrin tahrib edilme. 
si tarihi askeride misil mevcut olnu
yan bir hadisedir. 

"Ka1'adeniz,, Volansiyada 
İspanyada sefaretimize sığm!ln 700 

miıttcciyi ahp meınlcketımize getir • 
ınek Uzcre İspanyaya giden Karade -
niz vapuru Valansiyaya \'asıl olmu~
tur. · 

"Karadeniz., kontrol kararından 
sonra İspanyol sularına giren ilk v:ı. 
pur olmu~tur. 

çekoslovakyayı 
tecrit sjyaseti 

' ( Baştarafı 1 inctdc) 
t~:af devletler bloku maskesi altında ve 
Almanyanın himayesinde Sovyetlcr bir
liğine karşı bir cephe kurmakta o! Ju
ğunu,, yazıyor ve diyor ki: 

''Şimdi Pariste, acaba daha ~eçcnler. 
de Polonyaya o kadar mühim ikrazı ne 
için yaptık? suali varit olmağa başla
mıştır.,. 

Milletler Cemiyeti paktı 
meselesinde anlaşma yok 
Bükrcş 28 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 

Leh Hariciye nazın Be'ck'in Bük· 
reşi ziyareti münasebctilc, bazı yabancı 
gazeteler, Romanya resmi mahafilinde 
sürpriz ile karşılanan bazı havadisler 
neşretmişlerdir. Halbuki, neşredilen teb 
liğjcn de anlaşıldr~ına göre Beck ile 
Antonesko arasında yapılan dostane 
görüşmeler, haberleşme mahiyetinde 
olmuş ve iki hUk\ımetin siyasetinin hiç 
bir değiıikliği kaydedilememiştir. Ez· 
cümle Milletler Cemiyeti paktının muh. 
temel bir ıslahı hakkında alınacak yeni 
bir hattı hareket hakkmda iki Hariciye 
nazırı arasında herhangi bir anlaşma 
hiçbir zaman mcvzuubahs olmamış ve 

esasen böyle blr mesele de görii~ülmc
miştir. 
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Konuşan 
kedi 

Ba.y Murad, yeni yaptırdığı kötkün. 
debir hafta geçirmek tlaere bazı arkL 
dlflamu davet etmifti. Bunlar, aile
nin aamimt do8tU karı koca çiftlerdi. 
Bu meyanda hayvanat mUüıh•MtSJ 
alimlerden Ylflı '\"e beklr 1hrahim ho. 
ca da bulunuyordu. 

Ev uhibl bu adamın ihtiauile mi. 
safirlerine bir eğlence teşkil edeeeli· 
nl ummuttu. Likin bay İbrahim, ne 
koııU1Uyor, ne ediyordu. Bir entere. 
san muhavere açtığı yoktu. Alikayı 
celbedecek hiçbir mevzua girmiyordu. 

Bu hal böylece birkaç gUn devam 
ettikten sonra, lblr ak§am-hepei ~alon. 
da toplanmıpen İbrahim hoca, bir· 
denbire dedi ki: 

- On yedi senedenberi hayvanla· 
nn hayatları hakkınd& uzun uzun tet. 
ltiklerde i>ulunuyorum. Bu son günler· 
de siyimin mUk&fatmı elde ettim. 
Tecrübelerim binlerce cins hayvan ü. 
zeri~de çalışmakla başladı. Fakat şim 
di bilhuaa. kedilerle ulr&§ıyorum. Ba. 
zan, insanlara i>tk yakı~ olan, pek 
zeki kediler vardır. lfte sizin evde 
Pompi3 de böyledir. Gelir gelmez o
nun zekbını kegf ettim, esaııen tecrfl
belerimde epey Uerlemiıtim. Li.kin 
Pompi§ sayesinde gayeme erittim· 

Ev aahlbi bay Murad, 8e kart§b: 
- Yani, demek iıtiyorsunuz ki, 

Pompiı insanlar gibi konu§uyor. Öy
le mi? Çünkü sizin eripnep utraştı· 
ğnnz gaye uri bir •'ffureti SUley. 
man" olmaktır: Hayvanlarla muhave. 
re etmek? 

Hoca. İbrahim, ciddiyetle. 
- Evet? dedi. - Gayeme erdim. 
Hanımlardan blrinin dudaktarmda 

hafif lblr istihza .belirdi. 
- I..af! ... Bunun imklnı yok! ... • 

diyecekti, fakat euıtu. 
Bayan Reşid , merakla: 
- üemek Pompiş konuşuyor. Aca. 

ip, t1pkı biz insanlar gibi mi? ... . Söz 
mü söylUyor? ... CUmlelcr mi teoJtıl e-

diyor? 
İhtiyar alim: 
_ E\·ct cf endim ! • dedi. Sabır saye. 

sinde insan ne elde edemez. .. Çocuk
lara vahRilerc nasıl lisan öğrctiliyor
sa hayva~larda da insan ayni şek.ilde 
muvaffak olabiliyor. Esasen kedıler, 
aramızda ~ok ya.şadıkalrı ~çi~ k~lak. 
ları dolgun! Pompi§ şimdı bır ınsan 
gibi konuşmaktadır. 

Demin alay eden genç bayan, bu se· 
fer kc-ndinf zaptedcmlycrek kahka.ha 

ile güldil: i 
- Olur i' dc~il. Ben bun& nan. . 

m::ım. ll 
Ev sahibesi bayan Ley : . 

.. ,,... · koaly Kediyı' geb. - Tccrul.l'C'sı ... ' . 
. . meydana çıkar· - dedı. 

rınce ıo d hayvanı aramağa çıktı. 
Bay Mura ı v ld v ka 

t hocanın avntrllog o ugu 
Herkes e~ t Biraz 80nra, ev sahi· 
naati dogmue u. ··zıeri af al afal, ıa. 
bi rengi uçmu§, go 

' .. 
lona döndu. H İbrahim doğru 

Hayret! oca 
- . diye haykırdı. 

söyle.mı§ ... ·.. belliydi ki. •. Herkes. 
Heyecanı oyle andı BaY Mu. 

te biiyUl~ btr a!aka. .. ~!rak, · kcslk ke
nd, bir koltuga yıg 
sik anlatıyordu: ğa çıktım. Yatı o

- Kediyi ara~erini kırparak ba. 
d&mda buldum. 

na baktı. .. i , bizi bekletme! -
"- Gel !Utunil ç. 

dMim. Hlla kulaklarıma ı. 
"Neuzübilli.h ! ... 

yık b' sesle bana naı>&ml" ...... um. Ya ır J-- . ., 

cevap vermesin mı . . . 
,._ Canım istediği zaman g~ırım. 
•'Hayretle yerimden öyle bır hop. 

1.ı kallln kafam tavana de· 
lldım &aı u 
ğeceJttl.,. . u d 

Herk• endlte içınde bay .LUura ın 
lıikA,.UU dinliyordu. 

BQttia aJulard&n. ayn ayn,~
..1nrrn&lan iııtiliyordu. Alım, 

ctlp h~=~an ilk muzafferiyetinin 
.. çı~--- • 

. mafrur malrW' tattı. Bu pa. 
zevkini ela pompit. aheste adım-
urtı araam _.~· 
tarla salondan içeri 5" ... ı. 

Ö ler hep birden sustular. 
Onu g ren • 

. b. ndişeyle hayvana baktyor. 
Garip Bır e Leyla kendini toplıya. 
Jardı. ayan ' . ed 'b" k' b' insana bıtap er ı;ı ı: 
ra~ s~~pi~~ sut ister misin? 

. ki sakin cevap verdi: 
Kedı, sa n 
-1sterim! . 

.. .. haz.ırunı..-n üzerinde, asabi bır 
Butun Siltü tabağa ko-

ürperme hsıl oldu. 
b an Leyllnın elı tiril tiril 

yarken. ay 
titriyordu. 

_ yansından t:ulasmı yere dok-

tilm pliba ! • dedi. 
Kedi ceva.p 'erdi: 

Halı aeniJı ... Kendın düşün? 
~ bQytlk bir sükun kapladı. 

Refide, korkusunu )enerek, 
. Bayan t ~enni§ olmak ıçin, 

bır cesare ..... -
Pompi§e aordu: 

_ tnaanl&r mı akıllı, hayvanlat 

mı! •.. Ne del'Sin ! 
Pompll. ıüı.yt bir ta \'tr la : 
_ ı.anıarm arasında kim mesela? 

_ Farmet ki ben! 
_ Beni ınü§kül vaziyete soktunuz. 

Fakat şunu söyliyeyimki, Bay 'Murad, 
. . davet ettiği zaman, karısı "bu 

sızı . w ., er . b 
sersemi niçın çagırıyorsun.,, ıJc a. 
ğırdı. Biltün tanıdıkları içlnac en ah. 
mağı sizmişsiniz! KafanzCJa beyın na
mına ha.bbe yokmuf. Bay Murad ka
rısına dedi ki: "lyi ya ... Zıı.ten ben de 

un aptallığından istifade etmek is. 
~~rum. şu knık otomobili okutaca
w Ondan ba§k& onu alacak ser. 
gım .•. 
sem yoktur! •• 

)3ayan Lcr.1:1, son derece mahcup o~
d Bin bir ıtizarda bulunarak kcdı. 
nr~ yalan soylediğini iddia ediyordu. 
Misafir bayan bu kadar hararetli in-

k
t ı.rıı 1bclki inanırdı. Lakin daha o 
ar h. l · l d" · t 
b h ev sa ıp crı ten ısınc o omo· 

sa a • . ., 
blli peşkeş çckınış olmasalardı . 

Bu tateıı havayı biraz dcğiştirmil'I 
olntıık için. doktor Behc<'t, kediye ba§ 
ka bir sual sordu: 

_ E. bakalım... Mut.f aklaki Tekir 
ile işi pitlrdin mi! .•• 

:Lakin bu suali sorar sormaz, ne ka.. 
dar pot kırıldığını herkes anladı. A· 
caba bunun arkasından ne çıkacaktı? 

Pompi§. azamrtle: 
_ Hususi i§lcrimi herkese anlat. 

mak adetim değildir! • dedi. • Sizin 
marifetinizi ortaya yayacak olursam 
buradakilerini daha allikadar eder. A· 
ranızda ya.şadığım müddetçe neler gör 

düın neler ... 
Herkesi bir korkudur kapladı. 
Bayan Leyli, hemen tcliıala: 
- Haydi Pompiş. mutfağa ~it de 

sen, yemeğin hazırdır, ye! - dedşı.. d" 
_ Yemeğe daha. iki saat var. ım ı 

(Devamı 15 focidG) 
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Büyük Millet Meclisi 
hiyaoeti vataniye 
kanununu eıkardı 

l DÜ!J11an tayyareleri her tarafa Şeyhialim Dürri zadenin fetvasını 
dağıtıyordu. Milleti kurtannağa azmeden Mustafa Kemal "'ui,, 

telakki edilmiıti . 

Ankarada Büyük Millet Meclisi 
açılmış ve "Hakimiyet milletindirı, 
sözti yurdun her bucağına yayıl· 
mıştı. 

Her Tiirk bütün mevcu~·vetiyle 
gözlerini Ankamya dikmiş bulunu
yordu. 

- Ne olat:aksa oradan olacak ... 

Deniyordu. Çünkü: 
- Türk, tarihin en kudretli mille

tidir. Esir olarak ynşıyamaz, hiç bir 

milletin himnyesinc giremez .. 
Sesi oradan geliyordu. 

Türk havası, motCir sesleriyle 

oğulduyordu. 
T ayyarder uçuyor ve yurdun 

dört bucağına kağıtlar d.ığıtıyorlar
clı. 

Bunları. sakın, Türk milletini 
yurdunu kurtam\ağa davet eden 

kağıtlM sanmayınız. Ti.irk milleti, 

çoktan bir güneş gibi doğan sesle 
seferber olmuştu. Bu dolaşan tay· 

yar ler, düsman tayyarclcriydi ve 

Di.irri zadenin fetvasını dağıtıyor
lardı. 

t ctvanın :ne i .. t~diği n1alum. Q .. 
nu eline alan her Tfü k, birkaç satın· 

nı okuduktan sonra: 
- Alcaklar .•• diye di~ ~cırdatı· 

yor, ve fetvayı nefret ve kinle par· 
çalıyordu. 

lstnnbuJ.... Güzel, şirin lstan· 
bul, Bağ,zı, Marmarnsı, ad:ıları, q· 
siz gezme ycıleri ile derin bir sü
kuta, üli.im uykusuna dnlmış gibiydi. 

Duyguları, Türklüğün, yurdun 

mukaddes ate!'liyle yanan Türk ço

cukları bu şehrin hiç bir güzelliğini 
görmez olmutılar, hayatlarını feda 

ederek oraya, çağıran sese koşuyor
lardı. 

Fakat sarayın asırlarca değişmi· 
yen havasını teneffüs edenler, ra· 
hatlarının bozulacağından ürküyor, 

dört elle kendilerine bu hakkı esirge 

miyeceğini vaadeden düşmana san 
lıyorlardı. Ve diyorlardı ki: 

- Mustaka Kemal saltanata is
yan etmistir. Onun ceznsmı ver
mek ldzımdır. 

lşte Şeyhülislam Dürri zade, 
fetvasında açık bir lisanla Tiirkleri 

l aai Mu•tafa Kemal üzerine sevkedi
----K~:------1--- yordu. 0'Hılafet ordusu., isyanı ( 1) 

. 1 Z 1 tenkil jçin teıkil edildi. T ayyarclcr, 

s a c a y a k hil&fet ordusuna tarnftar toplamak 
.için bu fetvayı dağıtırken halife ra

Ç e 11 k yQrttlln hatc kavutacağından memnundu. 

maceraları Muıtafa Kemal hangi saltanata is-
-1f - yan ctmiıti) Saltanat 'e hükumet 

denen bir mevcudiy.et var mıydı' 
Bunu ancak Türk milleti, Anade>lu· 

da yurdunu ezmek istiycn düşmanı 
H;pelemeğe hazırlanan Türk milleti 

c1uşünüyordu. O biliyordu ki. Jı· 
tanbu1da, bütün vasıflan, allalliD 

yc:rde gölgeliğini takınan yurt ba~ 
zirgamndan baska kimse yoktu. 
O b zirgan, Türk yurdunu düşme· 
na tamamiyle 'Sattıktan sonra raha
tine kavu~abileceğlnden ac:cle ~di
yordu. 

Padi§ah "hilafet ordusu,, teşki· 
liyle kalmadr. Bütün işi Türkün 
düşmanları, kendisinin dostlarına 
bırakmıştı. 

Balıkcsirle Bursa vilayetleriade 
Anzavur adlı Türk olmıyan birine 

pa alık vererek yurdu kurtarmafa 

azmetmiş çelik imanlı Türke saldırt 
dı. Bolu, Düzce cihetlerindc de pa
di ha arka olacak bir kuvvet top· 
landı. 

Anadoluda bağrı yanık Türk, 
şimdi karşısında iki dlişman safı gÖ· 

rüyqrdu. Biri ülkC8ini elinden Rlmak 

istiyen yabancı, diğeri yabancılara 
yaraım eden padişah taraftarı. 

Fakat Mustafa Kemal, mücade
le için, muvaffak olmak icin lfmtn 
gelen hiç bir tedbiri bir s.ıniye bile 
gcciktinniyordu. 

1910 yılı 29 nisan giinü 1 7 tıc· 
ne evvel bugiin Bü:> ük Millet Mcc· 

lisi hiyaneti vataniye kanununu çı
kardı. Bu, Türk milleti ve Türk· 
lük aleyhinde bulunanlar için kce
kin bir kılıctı. Arkasından istiklal 

mahkemeleri kuruldu ve Tiirke 

knstetmek istiyenler, cezalarını çek• 
tiler. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

IOARi EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi . -
Poatı kutuau ı lstanbot 214 

Telgraf adresı ı ıatanouı HABER 
• Vazı ıı;;ıcrı telefon~ 23872 
• idare ve ııaıı ..... • 24lltl 

ABONE ŞARTLARI 
TiJrll11~ • E:cttıelıı 

eenoııllk 1AOO Kr. 2.,00 Kr, 
e "Vtık 730t .. '"~o .. 
3 aylık 400 .. 800 ,. 
• ovıık ':50_ .. _ ~oo_ .. 

Sahıbı w Neşr19at ltludüru: 

Hasan Rasim us ..... 
Basıldılı il~' (YAKIT) matbaası 

----·-----~-------------------------------~ 

.ıo OA-
l<\ KA . 
SONRA 
AME-R,·· 
KAN 

M'.ON
SOL.O~f..U 
~VNDA. 

YARılı/~ 
ç 
' /\1 

E . 
'\/ERı. 
t.EH 

~ 
A 

r 
F 
f. 



6 -. J 29 NtSAN - 1931 

Irakta iyi komşuluk 
muahedesi 

lstanbulda 
yaz şenlikleri 

M e mDe lket .mektlYlpDaıro : 

(BCL§ tarafı 1 incide) 
münasebatı haseneyi hemcivari,, mu 
ahedesinin ikinci faslı hükümlerinin 
Türkiye ile lrak arasında nota teatisi 
suretiyle tasdikma dair kanun layi
hasının müzakeresi vardı .. 

retleri yüksek heyetinizin tasvibine 
ve bu suretle arzolunmustu. 

Bugiin iki komşu ara;ındaki, her 
gün rnütezayiden ilerlemekte olan 
dostluk münasebatmın yeni bir teza
hürü olarak Irak hari~iye ve~iri ara· 
mızda muhterem bir misafir olarak 
bulunmaktadır. işte bu münasebetle 
tasvibinize iktiran ettiği takdirde bu 
notaların teatisi Bağdadda elçimizle 
hariciye nezareti arasında olacak, bir 
de müsaade buyurursanız Irak hari· 
ciye veziriyle hariciyeniz arasında 

Seyyah getirilmesi 
teşebbüsleri ne 

girişiliyor 

Maraşta ve Gazi an- -
tepte çocuk bayramı 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 
84 münasebetle hariciye vekili

miz' şu beyanatta bulundu: 
••Arkadaşlarım. 

. Bu muahede, 1926 da Türkiye, 
lngiltere ve Irak arasında yapılan 
bir muahedenin iyi komşuluk müna 
sebetlerinin tanzimine ait parçasıdır. 
1936 içinde nihayet buldu. Esas mu. 
ahede yapıldığı vakit iki sene zarfın
da, iki taraf tan birisi feshefmezse 
kendiliğinden oiı sene devam eder,. 
denilmişti. 

yapılmasım rica edeceğim.,. · 
Müstaceliyetle mükazere ve alkış

lar arasında kabul edilen kanun layi. 
hası kardeş millet lrakm lehine yapı
lan dostluk tezahürlerinin zapta geç. 
mesi de ayrıca uzun alkışlarla kabul 
edilmiştir. • 

93 7 İstanbul Festivali komitesi yarın 
Belediyede toplanacaktır. Bu toplantıda 
fe~tivalin en mühim kısmı üzerinde gö· 
tüşülecektir. 

Bu seneki festivalde ilk defa olarak 

seyyah getirme meselesi de ön plana . 

almmıştır. Garbi Avrupa::lan ziyade Bal 

kanlar ve Orta Avrupa memleketlerile 

Mısır ve Suriyeden festivalin devamı 

müddetince seyyah getirmek mümkün 

görülmektedir. Bunun için büyük kolay 

Jrklar, tenz.ilat gösterecek, bu i~te acen 
telerle anlaşılacaktır. 

. O tarihten itibaren iki taraf bu
na riayette, biribirine iyi komşuluğa 
itibar ve onu temin etmekte o kadar 
heves ve dikkat gösterdiler ki mua-

Irak Nazırı yarın geliyor 
Kardeş lrakın hariciye nazın ya-

1'1!1 sabah Ankaradan şehrimize gele 
cektir. Bu münasebetle merasim ya. 
pılacak ve dost memleket nazın Pe
rapalasa misafir edilecektir. 

Gerek seyyah kafileleri ge~irilmesi, 

gerek esasen seyahate çıkmış türist va· 

purlarm istanbula getirilmesi bu acen
talar vasıtasile temin olunacaktır. 

Festival komitesinde yarın alınacak 
kararlara göre accentalarla temasa giri. 
şilecektir . 

Maraş (Hususi) - Çocuk bayra"llı, büyi.ik tezahürata vesile olmuş· 
tur. Oevair bir buçuk gün tatil yapmış. şehir · bayraklarla donatılmış, 
Halkevinde balo, mekteplerde müsamer~ler verilmiştir. 

. hede feshi şöyle dursun, on sene de
vam ~tti. Bugün müddeti'rnünkazi 
olan bu muahedenamenin ileride lü
zumuna göre, icap eden hükümleri 
mahfuz tutmak §artiyle müzakere· 
sini küçük bir tadille mevcut olan 
ahkamın temdidini büyük heyetiniz 
den rica ediyoruz. Bu temdit husu
su Bağdadda komşumuz Irak hüku· 
metiyle elçimiz vasıtasiyle aramızda 
müzakere olunduğu vakit, temdit 
l)Otaları orada kendi elçimizle Irak 
hükumeti hariciye n~zareti arasında 
yapılması derpiş edilmiş ve nota su· 

• Münhasıran bu işle uğraşmak üzere 
bir tal"i komite ayrılması ve diğer ı,'.ıem· 

Kahraman Maraşm kahraman çocukları, İstiklal savaşını hatırlatan 
semboller tertip etmiş, geçış ve yürüyü~leri. dakikalarca alkışlanmıştır . 

Misafirjn dünkü ziyare' leri 
Irak hariciye nazırı Naci Asil 

dün beraberinde Hariciye vekilimiz 
oldu_ğu halde Sergievinde kömür 
sergisini gezmeğe gitmiş ve burada 
i\Ctısat vekili misafiri karŞılamıştır. 
Misafir nazır sergiyi fevkalade be. 
ğenmiş ve takdirlerini bildirmistir. 

Dahiliye vekilimiz dün Mar~ara 
köşkünde l':ıir öğle ve Başvekilimiz 
de bir ~ay ziyafeti vermiştir. 

leketlerin· seyyah teşkilatile temasa gi
rişmesi ihtimal dahilindedir. 

Buğday 
mah·sulü 

Bu sene bol olacağı . 
anlaşılıyor 

Son günlerde buğday Hatlarında 
hafif bir yükselme alı'ı.meli görülmek· 

.. -
< " 

Berlinde· hürriyet 
lehinde nümayiş ! 
Bir piyeste "Serbest dUşUomek hakkı 

verin! " cUmlesl şiddetle alkışlandı 

tedir. Fiatlar beş para kadar yüksel. 
miştir. Fakat endişe verici değıl hatta 

büyükçe bir yükselme temayülü yok. 
tur. Bundan da yeni sene buğday 

mahsulünün yetiş~esinin iyi bir şekil. 
de gittiği anlaşılmaktadır. 

Gaziantep (Hususi) - Bu seneki çocuk bayramı cidden p'ek parlak 
ve emsaline faik bir şekilde kutlanmrştrr. 

Maamaf ih piyasada hakiki vaziye

tin anla.ştlm.ası için Hı4:1rellezin gelme. 

si, yani daha bir haftalık bir müdde

tin. geçmesi bekle.nmektedir. Tecrübe 
edilmiş bir hakikattir ki Hıdrellezi 

takip eden günler.de Anadoludan ~h

rimize fazla buğday gelirse yeni sene 

mahsulünün çok iyi olduğu, eğer gel. 

mezse işlerin pek de iyi gitmediği an. 
la.şıhr. Bu arada her mıntal<anın mah 

sul vaziyeti de sattığı mal mikt~iyle 
aşağı yukarı ta.lımin edilebilir. 

Mekteplerdeki müsamere ve temsiller devam etmektedir. Halkevi sa· 
lonunda muhte3em bir çocuk. halasuverilmi!ti ... 

Beriin 28, (A.A.) - D. N. B. ajansı hapishanesinde ida~ mahk\imu olarak 
bildiriyor: yatıyor. 
~ahkeme üç hafta milzarckeden son

ra, Düseldorf katolik gençlik şefleri 
aleyhindeki davayr neticelendirmiştir. 

Bunlar eski komünist gençlik teşkiiati. 
le birlikte yeni Almanyaya karşı bir 
katolik - komünist cephesi tesis etmek 

Kendisinin, Hitlere suikast yapmağı 

tasarlamaktan suçlu olduğuna inanıl

maktadtr. Mahkumiyetinin ne sebepten 

olduğunu hakiki surette söylemiyorlar. 

Abdullah paşanın 
casusluk macerası 

istemişlerdi. 

Elebaşılardan Rösaint 12 sene hapse 
ve l O sene medeni haklal'ldan mahrum 
olmağa, suçlu Steber de 5 sene hapse , 
ve 5 sene medeni haklardan mahrum 1 

olmağa mahkum edilmiştir. Diğer suç
lular J:?eraat etmişlerdir. 

Hüriyet lelıinde nümayiş 
Geçenlerde Bedinin "poyçes Teatı;r,, 

inde Şillerin meşhur ''Don Karlos., ese. 
ri temsil edilmiş ve temsil esnasında, se
yircilerin bir parçayı coşkun bir şekilde 
alkışmaları Berlin resmi mahafilindeı 

büyük bir heyecan uyandırmıştı. 

Filhakika alkı§lanan bu parça, piyes· 
teki şu meşhur cümleydi: 

"Ha~metmaap, bize serbestçe düşün
mek hakkıru verin!,, 

Nazi şeflerini heyecan içinde bırakan 
ve Alman matbuatının sükutle geçirdi
ği bu hadise hakkında yalnız "Frank. 

furten Tsaytung., gazetesi şunları yaz
maktadır: 

"Anla~ıldığma göre, alkışlayanlar yal 
nrz gençler değil aynı zamanda yaşlı sc· 
yircilerdi. Halbuki, bunlarm bütün tıra· 
jeı:iinin kral Filipin ahlakında olduğu. 
nu nazan itibare alarak, Şillerin ne de· 
mek istediğini bilmeleri icap ederdi. 

Fakat her şeye rağmen, "Doyçes 'Te· 
.ater,, deki alkışlarm bir nümayişe inkı. 
lap ettiği muhakkaktır. Derhal şunu 

Resmi mahafil, umumi bir tabirle, "ağır 

bir hiyaneti vataniye., suçu demekle gc. 
çiyor. 

Şu vaziyette mahkum Hişi yalnız 

Hitler affedebilecek vaziyette :iir. Bu 

adam, altı hafta evvel be:çaberinde 

mevaddı infilakiye olduğu halde Stut· 

gard şehrinde tevkif edilmiştir. 

Kendisinin bu patlayıcı ma·ddeleri ne 

için kullanacağmr itiraf etmiş olduğu 
söyleniyor: 

İtiraf neticesinde otomatik surette 

idama mahkum edilmiştir. Alman ka-

nununa göre, evv~lce tasarlanmış bir 

p1anla Hitlere hücum etmek teşebbüs. 

leri, idam cezasını istilzam etmektedir. 
Şimdi Amerika hükümeti ile Alman 

Henüz Hıdrellez gelmemiş olmakla 
beraber bu sene şimdiden köylünün 

• 
malını satması ve fiatlarının geçen se. 

neki mahsul senesi başında nasıl dü

şükse ayni seviyeyi muhafaza e,tmesi 
de gösteriyor ki bir bolluk senesinin 
ba.~ındayız. 

hükumeti arasında Hirşin hayatını kur 

tarmak meselesi üzerinde konuşmalar 
olmakta ise de, son söz Hitlerindir. 

Bununla beraber, bu genç yabudiyi 
eelJ~dın baltasından kurtarmak ihtimal
.leri pek "z görülüyor. 

S inema muci·zesi ! • 

(Ba.1 tarafı 1 incide) 
ağziyle anlattığı ve doktorun da ken. 

di kulaklariyle işittiği bu hatıra Ab

dullah (paşa) nm şahsındaki cesur 
akseri canlandırmaktadır. Sözü dok· 
.tor Esada bırakıyoruz: 

- Ben burada yalnız p §anın 

geçliğindeki kahramanlığa dair ,Yük 
sek bir ecnebinin söylediklerini nak· 
}edeceğim. 

Birinci Balkan harbinden sonra 
hasbelkader merhuvm Kamil paşa ile 
birlikte memleketi terke mecbur ola· 

rak Mısırda bulunduğum esBada pa· 
::;ayı sık sık ziyaret eden meşhur 
Lord Kinçer Kamil. paşaya Abdullah 
paşa hakkında şöyle bir vaka anlat
mıştı: 

"- Şark ordunuzun kumandan 
lığında. korkaklık gösterdiği söyleni· 

len Abdullnh paşa bir nefer gibi Su· 
dan harbinde benim beraberimde 

bulundu, Büyük yararlıkları görül· 
dü, harp meydanında kendi.si birkaç 

Clefa terfi etti, harpten sonra ord'a, 
muzda kalıp zabit. olmasını rica et
tik, bir gün bu kahraman asker an· 
sızın ordumuzdan kayboldu, sonra 
anladık ki kendi memleketi hesabı· 
na bir vazife ile i imize sokulmuş. 

hiç böyle bir adam korkak olur 
mu?,, 

tıöyliyelim ki, bu nümayişi ancak siyasi Büyük harbin mütarekesinde 
noktai nazardan tahlil edenler yanılmr~ memlekete döndükten sonra bu nıe· 
olurlar. Bunda, bilhassa mevıı•bahs sele hakkında tafsilat almak için 
cümlenin psikolojik kıymetine karşı paşaya bir iki defa müracaat ettim, 
olan heyecanın tesirini görmek lazım· <.il cevap vermek istemedi idi. 
dır. Fakat alkışlayanlar arasında t2hrip • KREıl! iLA NLARI GiBi... Nihayet Bursanm istirdadından 
kar unsurlar mevcut ise şunu söyliye. Sonra... bir müddet sonra 1923 mayısında 
lim ki, Şillerin sözlerine siyasi mana Evvel... pa~a ile birlikte Bursa kaplrcalarrna 
vermek için karanlrktan istifade etmek- Meşhur ine:iliz aktr:ı..ıerinden Greysi Fild öylc pek "tazecik., deg- ildir, arkasında ld k ) · .. "' ~ittik. Birkaç hafta bir ote e ·a • 
te hiç de büyük bir cesaret göstermiş sanat muvaffakiyetlerile dolu uzun sene ler vardır. Amerikan .sinema kumpanya-

! dık, bir ak~~m paşa çok neşeliydi. 
olmuyor ar... lan kendisini Ho1ivuda ~ağırmışlar ve fil m çevirme;ini teklif etmişlerdir. Ak· -

Bir suikastçı mı ? tris bu daveti kabul ederek sinema payitahtına gitmiş ve stüdyonun makyajcisi yanımızda doktor merhum Asaf Der 
Sandey Ekspres gazetesi yazıyor: derhal faaliyete geçmiştir Çünkü sinema da artistin sana ti birinci •derecede lüzum. 1 viş paşa ve Abdullah paşanın yeğeni 
Arnerika tebaasında bulunan Helmut Ju, hatta belki de hiç ltizumlu değildir, elverir ki güzel olsun! Makyajcisinin fa. Mehmet (galiba dahiliye vekili Şük-

vardı. Ben bu vakayı bir defa daha 
sordum. giilürnsiyerek cevap verdi: 

- O zaman ben Hicaz fırkası 

erkanı harbiyesine memurdum. Va-
li ve kumandan müşir Osman paşa· 
~·a hiikumetten Mısırda lngiliz ordu-

~unun harekatını tetkik icin bir 
genç, muktedir erkanı harbin , tebdi-

li kryafet ettirilip gönderılmesi em
rolunmuş J\1üşir de bu işe beni mu· 
vafık görmüş, bana emir verdi. T ~
reddüt etmeden kabul ettim, hemen 
Portsaide gittim, evvela kömür de· 

polarına İşçi kaydedildim, on {;Ün 
sonra da İngiliz ordusuna ücretli ne 
fer gıbi karıstım. Vazifem bitince 
Hicaza döndiim, orduma raporumu . 
verdim. Müşir Qsman pa'şa beni "yi. 
ğit Apdull;:ıhım, diye kucakladı. O 
zaman duyduğum şeref ve sevinci 

müşir olduğumda dahi duymadım . 
Dedi ve gözlerinden birkaç dam

la yaş da daima kırmızı yanaklarına 
aktı. 

Merhumun askerlik havatına, 
Almanya İmparatorunun Suriye, 
Kudüs seyc:hatlerine iştirak ettiği 
için bu seyahatte gördüklerine, duy
duklarına dair ve Kürdistandaki ku· 
mandanlrklanna ait bir ok hatıraları 
.vardı. Herhalde merhum bunları yaz 

.. mıştır da. 

• Bunları l}~şretmck damadı gen:!-
ral Sedada düşer. Merhuma snn bir 

hürmet vazifemi yapmak ıçın bir 
hatırayı yazdım. 

r ....... Varın 
. . 
: 

........ 

i. Şark oı dusu 

~neden nıağlıip oldu? 
~ Kabahat k imindir ? 
~ Apdullah Paş~nın .mı ? .......................................................... 
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1 Galatll••r•Y 
l'.1Un•k•te•I devam etmekte o an A k 1 n Galatasaray • Doğanspor maçı 

A d n a n Galatasaray Doğanııpor maçı için tz. kalmadı. Çünkü tribilrıde otur.an her ııe· 
l, • • ,., w ı·n en ı·ptı•daAı kaideleri- mir matbuatının ve dolayııile h:mir ga· yirci Gılatuarayın her akınına ofııayd 
•· ı h kem g zetelerine ıpor yazısı yazan ve aynı ı:a. <llyorlar; ve yan hakemleri de müıtere. 
zmırlı hakemler a d v yunun mandft İstanbul matbuatının da İzmir ken bayrak sallıyorlardı. Galııtillaray . . . . ' G 1 tasaray oyna ıgı o muhabi•llfini ifa eden ukadaıtu ya kaletlne yapılan he. Doğan•po• akmm· 

ru ö ıl e b ı I mı yor 1 ar' a at. ey ·ı aldı,, diyor . ~~:~::ı~ ~'.~ı~::;:.~;;e~~~;,.,d:~~.h~~~: :::.:.~~!"'::·~a:nıe~~~:'";;,:~,;,:: 
hakki 

olan ne ıc at sonra \'e lzmirin umumi cadde .\e kuvvetlİdir. Fakat haklıdır tzmirde fut- bunlara uyarak bayrak sallamaı;ile (pc-
sokaklarından olnuyan Halkapınar ıs. bol idare eden arkada§larla Galataaaray naltı) diye çırpınıyorlardı. 

GaJa.ta.aara.y klUbüniln milli küme 
~uıuı ınünuebetiyel tzmirde Do. 
iaııaporla. Yaptığı maçta çıkan hadiec. 
ler •por muhitinde bUyUk bir infial ve 
ded'k 1 odu uya.ndırmııtır. 
· ltmir gueteleri btitün hadiselerin 
mes'ulü olarak y~lnız hakem Adnan 
Aknu ı&termektedirl~r. Hatti. bazı 
ga.ze~1erin "Ha.kemin yaptıkları'' diye 
~rika.l&r yUdıkla.rı bile söyleniyor. 
YeıU Aaır guetel!li, tzmirin eski ıpor 
~Ja.ru Sua.de atfen ıunla.rı yazmakta-
4Ir: 

"&yirciler a.rasındaki çoçuklar bile 
flltboıu ha.kem den daha iyi anlıyor -
ltr. Şimdiye kadar sporda bundan ca.
lil hakem görmedim. Aıta.h yarınki 
öyund'- yardımcımız olıun.,, 

Ayni guete İzmir sporcuları ve of. 
''Yd &.ddettiği ikinci gol için ise 9öyle 
diYör~ 

"Uzakta. bulunan, miyop olan bir 
hakemin bunu görememeıııi belki de ta
bit aayJ}ıbilirdi. Ancak çizgi hakem. 
lerinin. jkfsi de goliln ofsaytten yapıl. 
dığmı hakeme haber verdikten ıııonra 
bunun gol sayılmaması lazımdı. Ha· 
kenı. Adnan, tuh,af "Qir ısrar)a yan }\a: 
keınt~rini dinlemeyince hakem Kadrı 
oyunu terketmi§, bu zat ye.ni bir ~·an 
hakemi iptih"p bile etmedeIJ oyuna ı 
de'\·a.nı etrni§tir. 

İtte bu sırada tribünleri dolciuran 
binlerce sevirci hakemin lıttk!lız karar 
la.rmdan 1;ı~n.'ra.k hakem aleyhine 

kot.o~. ÜIYl~yiolcr :.1np~ıçlıırs;l.ır4 

Dün gece g~ vakit edind\fimiı ~ 
hhMt.a ~öre hak,.m Adnan da teeseur. 
ltrini bitdirini§tir. ·Hakem raha~~.z • 
lazıdıfmı k1t11t eı~ri o1m1yarak gore. 
Jt\edlğini: ra.haUıızlandığt için ~jçok. 
Gaıatua.ray ma.ı.:ını ida~e edemıyece· 
iğnt bildirm~ir. 

Halbuki Adnan Akın bu mesele hak 
ktnda. hi~ir 1zmir ga.zetesine ibeya • 
natta bulunmadığını. ve yazılan _f{eY· 

• · lduınınu lerin tamamen uıldan a.rı 0 
"-.. 

IÖylemektedir. Bugün kendiıııiyle go • 
rtiten bir &rkadaştmıza aynen şuııla.rı 
aöylemlştir: 

" n- . ..:rzımdan yudurularak 
- or:nım - .. t ıarca. 

İzmir gaz.etelerinde çıkan su u; . r 
Yut ha.yretle gördüm· Be~ ~ır ı 
~cilere bir tek kelime bıle soyle-

Jt\i§ değilim.k da.ki fikirlerime gelin. 
Ü\'1.JD hak ın 1. 

J • • hakemleri, hakem ı. 
~= tzrnırın y&n . . ·ı b'l e-
~- . tldal kaidelerını bı e ı m. 
6m en ıp dehşetli birer 1zmır 
rnttkle bera~r . .. 

0 
nda baştan 

lhilmeMili idılerd~~~:: i;;;at edindik. 
sona kadar ken 1

1
e hareketelriyle 

l . b '"'ak sal ama . . 
erı &.,.. k•e scvırcı-

1 1 \'e gere "' • " 
ıerek oyuncu ar • . yaklandırmak 
leri benim aleyhıme. 8 

için 5mürltrini tüke~tıl~r.raf girlikleri. 

'fa.c atışlarında ~ı~~m;n önünde İı· 
?ti iıpat ettiler. Gözı.ı _ dan taca çı. 
ıııirli oyuncunun ~Yt~atasaraylılar 
karılan topların bıle a ··saade etme •. 
t.ara.fından atılmasına mu. 

ınek istediler. tle baışlı· 
Kendilerine karı:ı bu sur

1
e r;: 'nci da-

. • 1 - 0~ınun <> ı 
:.· ıa ... "l. ıtımatsız ı~ım. " - tt ğı üçün· 
klka.-nnda Galatasarayın a ı. t kes 
cü goldeki hareketleriyle katıye • 

petmlş oldu. ..kemmel ,·e 
İstanbul takımının mu .. t·· 

w b' hucum " 
kaide dahilinde yaptı~_. ır d Gala 
tnir kalesi önüne geldıgı esna . a · 

· · ~alım [>enı 

tikametin:ien yerime gelebildim. İkin· kafilesinin ba ında bulunan zevat ara. izmirin ııolıç oyuncusu 18 paıo dahili. 
ci maçın tarafımdan idare ed~lmem~- sında ge~en bir münakapyı çok dikkat· ne girer girmez yere yatıyor ve hakeme 
~i • İzmir gazetelerinin yu..dıklıı.rı gı. le dinledim. Mevzu pek tabil Doğan· penaltı diye bl\ğırıyor. Halk da hakemin 
bi • rahaunz obulunnıaklığım yU.ıiın • ıpor maçı ve dolayıııilt hakemtli. ha~lı olarak kabul etmediği bu hareket· 
den değil, tunir takımlarının istcdı~- izmlr bölge başkanı doktor bay Hüııe. ten dolayı yuha diye bağırıyordu. 
!eri bir hakemle oynanmasını görebıl· yin Hulki ve futbol ajanı bay Adnan Yan hakemlerin bitaraf olmadıklarını 
mek içindi. Çok sevdiğim Niyaziye rlc müdafaalarını şu ttkilde yapıyorlardı. tek bir hareketlerile iısbat edebilirim. 
otomobilde bu hususu rica ettim. key. (Ne y;ıpalım itmir het §eyde her hare· Ga\ataaaaryın attığı ve ofaayd diye id-
fiyeti de telgrafla federasyon reisine kette cinde geldiği gibi spor har~ketin· dia ettikleri golü hakem kendisi topun 
bildirdim. de <le ~n ön safta lıulunma~ı ken-diıi seyrini takip etti~i için gol kararını ver. 

Fakat Ni\·azi de tzmir için yar ola. için bir vazif t bilir. dikten sonra ve yan hakemine bir ~ey 
madı ve G;lataıııaray takımı oynadığı Dün gördüğünüz blitün seyirciler fut sormadığı halde oyuncularla beraber sa-
o:ı-unun haldı neticesini aldı... bolün ne olduğunu bilirler. Şahısen oy. hanın içerisine ~irerek ve hakemin 

· BugUn gelen tzmir gazeteleri, iste- nadık1 arı için herhııngi b!r bilsisizliie omuzundan dUrterek kendi kararını ha· 
dikleri hakemle ya}'tıkları ikinci m~ç. ve haksızlığa tilhammül edemiyorlar keme kabul ettiremeyince bayrağı hırs. 
tn.n da memnun gciriinmemekte. tzını~- isyan ediyorlar. Ve bunda da haklıdır· la yere atıp sahayı terk eden bir yan 
li olan hakemin misafirpervPrllk ettt. lar) dedi. Buna cevaben kafile ile giden hakemi hiçbir zaman b:taraf olamaz. Ve 
ğinden bahsetmektedirler. Neticenin iıfa,.ecilerden bay Vamık: ıurası pek aşikar olarak anlaşılır ki bu 
4 • 2 mağlUbiyet olduğuna ~öre bu "Affınızı rica edecetim biltUn tzmirli· yan hakemi ya hiç hakem nizamname5i 
hakemi de beğenmemelerini bız gayet lerin dünkü müeaııif hadi&eye taraftır okumamıştır veyahut hasta bir taufgir· 

. mevcudiyetleri • 
diyet veyahut adenı~lyeceğini tama. 
nin beni alfıkadar e 
men anladım. 

34 
uncil dakika~ın-

tkincl bafta.ymın ımce: lki bekle ay. 
de.ki mUnazaaya ~e ıf pbaııının sağ 
nı sırada ve ı:n.~k:yın Galataııaray 
(.,-enahında. ~p . ~ • hta ve çok ge· 

ta muhacımı s ~ cena 
0 : bir tımirli oyuncunun 

~~~c~~l~~:duğu anda topu iyi se:·k 
. d k Galatasarayın dor. 

ve ıdare e ere t h 
düncil golilnil yaptı. Bu gol olma et • 
Jil(esfbaşgoııterinceye kaaar gerelt z. 

. def .. nsının oyuncuları; ve gerekse 
mır ..... · · ı· m .. c 

1 
. • gole mAni olmak ıçın uı p, • 

kae cı!!ı d 
"lerını kullanmışlarsa a go

lcn encrJı 
le mlni olamamışlardır. 

h 
kemleri de top gol olmak 

Yan a w· • • t . baa.aösterdlgı zaman muş e. 
tehlikesı ~ · · d. 

. f livetle ofsayt ışaretı ver ı-
reıc bır na . . f . 1 .••• hakcmlerinın tara gır ıgını 
l~r. Yan f t .1 . . d. w. ve esasen o say ı e teczıye 
bıl ıgım .. a· w· • • k 

. k .azjyet gorme ıgım ıc;:ın a. 
edılcce ' b'ld' d' 1 . t 

k l'i olarak ı ır ım. zmır a 
rarımı a . d . k 

n" ,·enıden C\ am etmeme 
kımı oyu " • . 
• . B anlara kadar lchımde fev. 
ıııtedı. u . , . . ~ ı .. ;,•ot ~·r•,.,n halk bırden-

~· ~mb• gibi patladı ve işle bu an. 

lıre • 
11

.,. ovun del•şnt li bir sertlikle 
ı an soı " • 

an zaman inkıtaa sebebiyet \'e-
ve zam . 
recek hallerle devam ettı. 

0 runu her ne pahıu~ma olursa ol. 
) sonuna kadar bitirmeye azmet-

ıııun . 1 • d .. d'• . t'm ve bu ı§ mı e gor um. 
mış ı • . 

Maçtan sonra poluı muhafaza \'e 
m~dahalcsiyle takriben bir buçuk ııa. 

Küçükler futbol 
şampiyonası 
Bu hafta başlı yor 
T. s. K. tııtanbul Bölgeııi Futbol 

Ajanlığından: 
Küçükler futbol ıampiyonası bu haf· 
ı.... layacaktır. Kura çekmek fü:ere 

ta uaŞ . • ı·h· r b" 
birinci küme klüpplerının sa a ıyet ı .'.· 

hhaslannı 30-4.93 7 cuma gu· 
urmu~ . .. d 

.. 18 d bölge merkezıne gon er· 
nu saat e 
melcri rica olunur. .. • 

h 
.. dtrmiyen klupler katı 

:Murah aıı gon . 
olarak kuraya iştir;k cttirilmiyecektır. 

tabit görmekh~yiz. olmadıklarına eminim. Yalnız bir şeyi- dir. Ve bu hareketi yapan yan hakemi 

1 nı'zı· kabul •tmivece 0 im. Haksııhğ~ ve <le bunu 1' k 4 d Çl' k .. b b ' Galata•arat: .. 
111 

kafile reis " 111 n .r e emcz. ın u eş ın 
0 .1 bilgiıi:ı:liğe isya.n edenler futbo!U bildik- seyircinin önünde yapmıştır. 

Muslih n~ diyor ? !eri i5indir diyorsunuz. Gılıtasarayın htirdaden şurasını da ka»dedelim ki, 
Galatasaray takımına fznıir. sey~. birinci golünden ısonra attığı ikinci go- ikinci maçı idare eden Nlyazi için de yu 

hatinde riyaset eden Muslihle diln go. lün ofıayd olmak ihtimali yoktur. Çün. karda kaydettiğim ve kendilerinin bita. 
rUştUk. Bize şunları söyeldl: kü Necdetin vermit olduğu paa avut raflığından ~üphelcnuiğim izmiropor 

"- Ben lzmirde hiçbir gazeteciye 5irgisi üzerinden geriye verilmi~tir. Ve muharrir ve htanbul muhabiri arkadaı-
bir kelime bile söylcmedöm. Su itibar- Eşfakta iki bekin arasından fırbyarak !ar ve (pek bariz ve oyuncunun 
la. bana atfen yazılan beyanatı oku. golü yapmııtır. Eğer dediğiniz gibi at· elinde topu beş altı saniye tutma· 
yunca ha~Tet ettim. yirciter bitaraf olsalar ve haksız- aile de sabit ve aşikar olan ve haklı ola· 

Maçlara gelince, ikincisinde olduğu lığa da isyankar olsalardı asıl kendile. rak verdiği penaltı cezaaına da (hake· 
gibi biricisinde de 4 • 2 galip gelmiş- rine karşı kendi ifadelerine nazaran of· min penaltı) icat rttiği ve binnetice tz. 
tik. Fakat hakem. İzmirli yan hakem· aayd olduğunu iddia ettikleri üçüncü mir takımırıın mağliıp oldu~uı:ı.~ ·azı· 
lerinin .mi\tem.a.dlyen i§aretlerine.al - gole nasıl itiraz ettilerae hakli olaralt yarlar. Dtmek ki hmir takımları kaun· 
danarak ikinci golUmUz:U saymadı. ve ofsayd olmak ihtimali olmadılını bir madıkça hakemler fena ve tarafgirdir. 
Biz:, buna hi~ e:~ çıkarmadık. Dörd~~- 1 az futbol bilen her adamın bilmesi lazım Fakat onlar kaaznırııa hakem i}•idir. 
cil gol de hıçbır 1..aman ofsayd degıl- gelen geri pasın ofsayd olmayacağı ka· Bunun da isbatını ister misiniz. Hakem 
di; hakem Adnan, tzmirde bazı kim. idcsini bilir. Ve bunun için de hakemi bay Adnan maçın yetmiş yedinci daki. 
selerin iddia ettiği gibi, maçtan sonra prote~to ederdi. Halbuki bu kadar bita. kasına kadar her taraftan (varol hakem 
bu goliln ofsayd olduğunu ula eöyle. raf addedilen seyirciler hakemin aay- böyle olur) diye te§Çi ediliyor ve ok§a. 
miş değildir. Nitekim, benim bile, Mn madığı bu golden dolayı ya~a diye ba· nıyordu . 
golün ofsayd odluğunu kabul ettiğimi ğırdılar. Bundan anla!ılıyor ki seyirci. Fakat ne zamanki üçUncü golde hake· 
yazdılar ki, ben, kimseye kat'iyyen !eriniz maalesef dediğiniz gibi futbola mi kendi tııre1flarına çeviremediler. İ~te 
böyle bir §E'Y ııöylcme<lim. İzmir gaz~ hcnüı pek vakıf değiller veyahut ne şe- 0 zaman kızıl kıyamet koptu ve binncti· 
tele.rinde intişar eden mülakatlar ta \ kilde olursa olıun kazanmak iıstiyorlar) ce ilci karde~ şehir uasmda İzmirlilik 
mamen yalandır.,, öyle zamanlar celdi ki hakeme hacet ve İstanbulluluk havası estirdiler. 

Türk Spor Kurumunun yükr;ek emel
lerle meydana ş:ctirdiği milli küme maç 
lan hakiki hıtbolün ve eskirlenberi er;en 
bu şehirler arım rekabetinin temiz bir 
§ekle ı:irmcsini iııt'htief ediyordu 

Sekiz klüp turnuvası 
Bu pazar Şeref stadında 

müsabakalara devam ediliyor 
Milli kümeye giremiyen birinci kü

meden ııekir klüp araııında yapılmakta 
olan "ııekiz klüp turnuvası., na bu haf. 
tada pazar günü Şeref stadında devam 

edilecektir. 
Turnuva tertip heyetinden aldığımız 

ve atağıya dercettiğimiz pro&ram mu
cibince &ünün ilk karşıla§ması; eekiz 

klübün en kuvvetlilerinden Beykoz ile 
geçen hafta Topkapıyı 4-1 yenmete 
muvaffak olan Hililliler araıında yapı. 
lucktır. 

Milli küme ıseçme maçlarında İltan· 
bul be§incisi olan DeykozluJarın bu 
maçı kolaylıkla kazanacakları ümit edil
mekte idi. Halbuki likte sonuncu olan 
Hilallilerin ıeçen hafta, tam kadrolu 

Toppkapıya karı; çıkardığı muvaffaki. 
yetli oyundan ısonra bu hafta yapılacak 
olan bu ma5 çok enteresan bir ıekil al

kuvvetli elemanları kaybctmesinr rağ

men son zamanlarda yine güzel maçlar 
çıkarmaktadır. 

Süleymanlye iııe milli kümf' ıseçme 

müsabakıılarrnın ortalarında ha~lııdığr 
ilerlemt hareektlerine devam etmekte 
ve günden ıUne yükselmekttd:r. 

btanbul cihet inin bu iki t1ki v t rakip 
takımının temiz bir maç yıtpm•lırını 
temenni ederiz. 

Günün ıon müsabakasmı Eyüplt Top 
kapı yapacaktır. Geçen hafta kuvvetli 
hasnu Beykoza mağlüp olmuş olan 
Eyüp ile yine geçen h;1ftanın mağliıp. 
}erinden Anadolunun ''ıekiz klüp tur· 
nuva,. ıındaki vaziyetlerini düzeltebil
mek için çok çetin bir karşılaşma yapa. 
caklarına şüphe yoktur. 

Tertip heyetinin tebliği 
Sekiz klüp turnuvası ttrtip heyetin· 

den: 

Esef ol111ıur ki bu gaye bu ~ekilde 
devam ettiği, miid:letı;e tecelli edemer. 

Tokyo 
ormpJya9ında 
Teni~ m1tçla rı da 

~'~ pılaca k 
BugUııe kadu yapılan olimp!yat 

oyunları programına ithal edilmiyen te. 
niı maçlarını Japonlar 1940 olimpiyat 
programına il~vr. l'tmi~lerdir. 

Davis kupası 
için 

Frensiz tttn hii ta~Jmı 
ttışk il edlldt 

Pariste 8, 9, ve 10 mayısta Norveç 
tenisçilerile Davis kupası için ka:-~ıla· 

cak olan Franıız tenis~ileri tesbit edil. • 
mittir. 

Milli kOme rna~larının 
h ftakt hAkemlerl 

mış olmaktadır. 
1 - Turnuvanın ikt mayıı 937 ta· 

rihli programı •ta~ıya yazılmııtır: 
Saha: Şeref ııtıdı. 

tasar&\• merkez muavını ._ G 
bir 11.n. maske etti. Bu esnada da a-. 

. 1 · aol attılar. 

bU h~fta iıstanbul ve hmirde y~p.ı· 
Bu ·ıı· kUme müsabakaları ıçın 

Feridun Kılıcın idare edece~i bu kar
ıılagmtda Hili.lliler gtçen haftaki oyun. 
tarını tutturabilirlerse kuvvetli Btykoz 
için büyük bir tehlike olacakları mu· 1 
hakkaktır. 

Se1ha komiıerh Ahmet Adem Göğdürı 
Birinci maç~ Beykoz • HUal sut 12 

Meıbur Borotranın ithal edilmediği 
Fransız takımında eskilerden yalnız 

B. Dcstreman vardır. Bu tanınmış spor
cudan baıka Ch. Bounuıs, Marcel Ber· 
nard, ve lvone Petra İ&minde ilç gen~ 

ve yeni teniıçi ikame edilmiştir. lttauray muhacım crı ~ k 
Yan hakemleri bayrak kaldırara .. 

kalenin önUnü gös,terdiler. Ben de o
nüm kapalı olduğu l!!ıradıı. Galatasarayk 

t kl r·nı "'anara 
hların hFndbol yap ı a ' . · . 
tolii k&bul etmedim. Bu vazıyetı haf. 

' Aordu· 
tavın arasında van hakemıne ~ . 
ğt;m uman bıtn~ ••Qfsayttı da onu~ ı. 
. . a·ı r Bu dakıka· 

çuı i~~t f"ttık .. de ı e · dd tti 
d.&.?ı eann golü bana nizamsız a e • 

. . "''nda. mevcu. ren yan ha.kemlerının o,, -

lacak olan mı ~akcmler tayin edilmİ§ 
federasyonca 
bulunmaktadır. .. ü Be•ikta"' ve 

• ve pazar ~un ıı "' 
Cu rr.artesı. A karanın Gençler birli. 

. bre ıle n i . Fener >a 3 d k. müsabakayı zmır· 
rasın a ı 

t:i takımı a. are edecektir. 
li Muştafa ıd .d Salahapdin de aynı 

htanbulda~ ~; 1Ankaragücünün maç· 
günlerde tım1;.k yapacaktırr. 
larında hakem ı 

• 

İkinci müsabaka: geçen hafta Sülcy· • 
maniyeye yenilmiş istanhulsporla Ve. 

fanın mağlubu ~nadolu b~y.ni~d~dir. • ı 
Stileymaniye iıe Vefa gıbı ıkı eskı 

rakip klübün yapacağı müsabakada gü
nün en ehemmiyetli maçlarından biri ! 
olaa :ktır. \ 

Vefa; baıta Gazi olmak üzere birçok 

hakem Feridun Kılıç. 
ik·nci maç: 1stanbulspor • Anadolu 

13.40 hakem Burhan Atak 
üc;lincü maç: Süleymaniye · Vefa 

15,20 hakem Halit Galip EıgO 
Dördlincü maç: Eyüp • Topkapı saat 

17 hakem Ahmet Adem Gö~~ün 
2 - Umumi duhuliye 15 kuruıtur. 

Daviı kupasından başka Franr;ız te. 
niıçileri Polonyalılarla da 3 mayıdı 
Varıovada bir müsabaka yapacı;klardır. 

Varşovaya gidecek olan Fransız ta· 
krmı; madam Hemrotiıı Jacqueı .Tama• 
in ve tvon Petradan müteıekkil olaca!:. 

tır. 
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1JediAoda 

Tükürükleme! 
Bu huyda, daha doğrusu huy
suzlukta esnaftan ceza almah ! 

Yazan: Osman Cemal kayğıh 
Bu pis. kötü, berbat adet nereden 

ve kimden kalmışsa kalmış 1 Hay kala
maz olaydı 

Bakıyorum, bu pis, kötü. berbat adet 
hala bazı yerlerde sürüp gidiyor. Hala, 
yiyinti satan bazı esnaf, müşteriye u
zatacağı herhangi bir yiyintiyi sarmak 
için kağıda uzanırken ~ahadet parmağı· 
nı tükrüklüyor. Hatta bunlardan bazısı 
şahadet parmağı ile birlikte baş parma
ğının ucunu da diliyle ıslatıyor. Biliyo
rum, esnafın hepsi böyle yapmıyor, 

lakin bazısı nedense bir türlü bu huy;
dan, yahut bu huysuzluktan vazgeçmi
yor. Hatta, bunu yapanlar arasında 

sattıkları şeylerin lezzet ve nefaseti ile 
meşhur olan bazı dükkan ve fırın tez
gahtarları da var t 

En çok boğaça, börek, çörek, simit, 
kurabiye, şekerleme, peynir, pastırma, 

sucuk, helva gibi şeyler satanlardan 
bazıları bu hareketin nasıl kendi aleyh
lerine çıktığını da bir türlü anlayamı

yor: yahut anlamak istemiyorlar. 

Bu yüzden, kaç yerde kaç kere, önce 
den istemiı olduğum bir şeyi sonradan 
almayıp eli boş döndüğümü ben bilirim. 
Mesela bunlardan birkaçını burada size 
de sayabilirim: 

Bir gün, akşama yakın bir yerde yazı 
ya ba~lıyacaktım. O gün öğle yemeğini 

pek gevşek pek enti püften geçirmiş 

olduğum için akşama doğru yüreğim e-

ziliyordu. Önünden geçtiğim fırının le. 
ziz ve nefis yağlı çörekleri burnumda 

tütmeğe başladı. Tezgaha yanaşıp, onlu 
ğu uzattım: 

-Ver iki tane 1 
Dedim. Beyaz önlüklü, beyaz külahlı 

tezgahtar: 

- Başüııtüne ! 

yi bastırıp hemen sağ etinin ~ahadet 
parmağını diline dokundurdu. Tabii 
tiksindim, hemen herife: 

- Dur dur hemıerim, aedim; ben 
camekana uzanıp kendi elimle iri kızar
mı§lanndan seçeyim! 

O: 
- Olur, buyurun! 
Dedi ama bu camhktan çöreğin birini 

alırken o benden atik davranarak ıslak 
parmağile bir başkasına yapıJIP: • 

- Bu daha pişkini! 

Diye kağıda oturttu. Ve ben gene ken 
di seçtiklerimi alıp cebimden çıkardı
ğım 'bir kağıda sararak yül':.idüm ı 

Gene bir gün adı sanı lazım olmıyan 
bir yerden bir parça tatlı alıyordum. A
damcağız benden önce ayni tathdan 

tarttırmış olan müşterinin tathlarmı 

saracağı kağıdı raftan almak için her iki 

parmağını birden ağzına götürünce be
nim nevrim döndü ve: 

- Hele be.nimki dursun, ben şura
dan bir şey alıp beş dakika sonra geli
rim! 

Diye oradan sıvıştım. 

Bir defasında da gene bir yerden bir 
şey alıyordum. Camekandaki hamur 
itlerinden, tatlılardan yayılan halis 

Trabzon, Urfa yağlarının mis gibi koku 
lan insanı adeta mestediyordu •. Fakat 
bu işinin erbabı adam, bana tarttığı 
§eyleri kag1da sararken parmaklarını ' 
ağzına götürünce benim b

0
ütün iştiham, I 

hevesim. isteğim kesildi ve adama: , 

- Siz, dedim, bunlan sann. paket 
yapın, ben, beş dakika &onra uğrar alı- 1 
rıml 

Tabii ne uğradım, ne ettim 1 
Evet, bu pis, kött:.i, mundar adet 

her yerde, yapılmıyor, lakin ne yazık 
ki bazı yerlerde yapılıyor, ve bunu müs 
lümanı da yapıyor, hiristiyanı da, yahu- , 
disi de ... Ben burada işportalarla kü
felerle, tenekelerle, sandıklarla yollar
da öteberi satan gezgin satıcılar, yahut 
biribirlerile köşe kapmaca oynayan es
n2ftan dem vurmuyorum, benim burada 
söylediklerim, birtakım belli ba~lr dük-
kan ve tezgcihlardır. ı 

Tükürük! Öf, ne de mundar şey 1 
Onun '"iıaıı dertlere deva!,, sayıldığı l 
devirlerden şimdi çok uzaktayız l Zaten 

kendini bilen o devirlerde bile bu lüzu. 
cetli nesneden iğrenirdi. 

Bundan başka bir de postanelerde 
pul altı yalamak derdi va:. Fakat, bu, 
ötekine nisbetle devede kulak kalır. 

Nihayet yepyeni bir pulun zamklı tara
fına nihayet üç beş kişinin kupkuru 
parmaklan dokunmuştur. Bu da fena 
ya, lakin öteki iş fenanın fenası, kötü
nün köKisü, çirkinin çirkini, iğrencin 
iğrencidir. 

Hala bu huyu, yahut huysuzluğu 
yapmakta olan esnafı bundan tamamile 
ve kat'iyyen vazgeçirmek için en kestir 
me yol böylelerine ceza kesmektir. Bir 

kaç sivil belediye memuru bu gibi şey
ler satan dükkanlardan ufak tefek öte
beri almak bahanesile oralan birer iki-

şer defa yoklasalar o zaman ceza kor
kusile bu mesele de artık unutulur, 
gider, Bu yerebatası adet büsbütün or 
tadan kalkar. Ve şimdi ben öyle sanıyo 

rum ki (Haber) İstanbulun en çok oku
nan gazetelerinden biri olduğu için be
nim bu yazımı bugün Haberde okuya

cak olan dükkan, tezgah sahipleri he
men tezgahtarlarına, kalfalarına, çı

raklarına sıkı bir emir vererek bu ak
şamdan tezi yok, bu mide bulandıran 
işin önünü alabilirler. 

Ama diyeceksiniz ki bazı esnafın 

parmak tükürükleme işi, bazı kimseler
de bir alışkanlık eseri olarak o kadar 
insiyaki bir şekil almıştır ki bazdan 
öyle tenbihle ,emirle, ihtarla, tekdirle 
bundan kolay kolay vazgeçemezler. O 
halde tenbihle, emirle, tekdirle uslan

mayanın hakkı kötektir! deyip böylele
rini ceza köteğile uslandırmaktan başka 
çare yoktur. ,,. ~ . 

Hey gidi, dün akşamki tulumba tatlı
ları hey 1 Ama ne de iştahlanmıştım bi
lir misiniz? Zaten kaç gündür canım 
çekip duruyordu. Derken dün akşam 
bir dükkana yanaşıp : 

- Tart §U sakal oynatmayan, yu
murtası, §ekeri bol mübareklerden ya
rım kilo! 

Dedim. Dedim ama biraz sonra genç, 
tıknaz, ablak yıJ.zlü tezgahtar, onları 

bir yağlı kağıda güzelce istif için par 
maklannı diline sürünce: 

- Kalsın, dc<lim, kalsın onlar da, 
sen şuradan ma~a ile tutarak bt:ş altı 
pasta çıkar ve benim kendi elimle raf
tan alacağım şu kutunun içine gene on 
lan maşa ile istif et 1 

Ama kime anlatırsın? Sanki ben öy
le dememişim, tulumba tatlılarını ayni 
parmaklarla birer birer tepsiye boşalt, 
sonra da: 

- !ş arasında i~ çıkarıyorsun, be 
mJ.barek adam l 

Diye bana kafa tut t 

o~mmı Cemal KAYGl/.,l 

Yeni çıktı 
Dün e Yarın 
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Bir romanın romanı 
" Zavalh kızın görmeyen gözlerinden istifade 

yoluna sapmak çok ac.ı ama ne yapayım ki 
buna mecburum 

Naciye İzzet ... 
Bu isim okuyucu -
larımıza yabancı 

değildir. Gazete • 
miz, bu genç isti -
dadın ev\telce iki 
romanını neşret -
mişti . Biz de onu 
bu romanlarile ta 
nıınıştık. Bunlar-

dan ilkini neş _ 
redilmek üzere bi
ze getirdiği za -
man onun, her şey 
den, önce güzel ya 
zıya karşı büyük 
bir istidadı olduğu 
nu görmü; t-J.k. 1-
fadesi !fOk tatlıydı. 
Düşünceleri ve his 
leri ifade etmekte 

Kanser kurbanı rahmetli Naciye /:;:;et 

büyük bir ustalık gösteriyordu. Genç
ti. güzeldi. Siyah gözlerinin aydın
lık ışıltılarında sanatkar ve içli ru
hunun hassasiyetini görmemek müm
k•:.in olamazdı. İşte bu sanatkar ya
radılışı bugün kaybetmiş bulunuyo
ruz. 

Naciye İzzet, gene gazetemizde 
neşredilmek üzere hazırladığı uçun
cü romanının - ki adı "SEVEN 
KATLANIR .. dır - ne yazık ki intişar 
ettiğini göremiyecek. Sağ olsaydı mu
vaffakiyetinden sevinecek, ilerinin belli 
haşir roman muharrirleri arasında hak
lı olarak elde edeceği mevkide daha 
çok muvaffakiyetlcr kazanmak için 
çalışacaktı. 

• • • 
Birkaç gün içinde neşrine başlıyaca

ğımız "Seven katlanır,, romanının baş
lıbaşına bir romanı daha vardır. Bu ya
zımızla okuyucularımıza asıl bunu bil
dirmek istiyoruz. Romanın bu romanım 
okuyanlar, hiç '§Üphe etmiyoruz ki Naci
ye İzzeti daha 'başka gözle görecekler, 
eserini ayrı bir hissin tesirinde okuya
caklar ve gençliğinin daha bahar sağla
rında çok acı bir şekilde kaybettiğimiz 
bu genç ve güzel muharrire derin bir 
bağlılık duyacaklardır. 

* * * 
Naciye İzzet bize romanını teslim et-

tiği zaman, gazetemizde neşir için 
sıra bekliyen romanların adedi bir hayli 
kabarıktı. Bunların hepsi de seçilmiş 

ve intişar tarihleri tcsbit edilmiş eser
lerdi. 

Naciye İzzet o adar temiz kalpli, 
eserlerine o kadar düşkıJn bir arkadaş 
tı ki, ona romanının intişara başlayabi
leceği tarihi - oldukça uzun bir zaman 
beklemek lazım geldiği için - söyliye
medik. Çünkü o, bugün tamamladığı 

eserinin hemen birkaç gün içinde baş
layıvermcsini isterdi. Ona int\şC\r tarihi 
nin gecikeceğini bildirmek, temiz kal
bini kırmaktan, yazıcılık zevkini hırpala 
maktan başka bir ~eye yaramıyacaktı. 

Bugün yarın diye. işi birkaç gün uzat
mak siyasetini gütmekten başka çare 
bulamadık. 

Fakat kim derdi ki o, üzerine düş
t(iğü bu eseri Haberde intişara başladı
ğı zamanlarda topraklarda bulunacak, 
gözlerini hayata ilelebet kapamış ola 
caktır. Hem nasıl bir kapayış ... Vücu-

lan ediniz. Bari onu hasta döşeğinde 

bununla teselli etmiş olalım.,. 
Okuyucularımız çok iyi hatırlarlar. 

O günlerde gazetemizin sayfalarında 
böyle bir ilan çıktı. Naciye İzzetin bir 
romanını neşredeceğimizi bildirdik. Bu 
mevsimsiz bir ilandı. Daha hemen baş
lanamazdı. Genç arkadaşın romanı çok 
güzeldi, fakat sayfalarımt!tn azhğr, da
ha önceden elimizde neşri lazımgelen 
romanların bulunması bunun intiiarını 
geciktirecekti. 

Ablasile ağabeyisinin söylediğine gö
re Naciye İzzetin hastalığı vahimdi. 
Senelerce önce göğsünde baş gösteren 
bu devasız illetin bir ameliyatla önü 
alındı sanılmıştı. Bir göğsün fedasile 
hayatına yeniden kavuştuğu sanılan bu 
genç arkadaşın hastalığı bununla önlene 
memiş olacaktı ki neden &onra gene ken 
disini hissettirmişti.. Göğüste baş gös
teren bu illet vücuduna işlemiş, oradan 
ta beynine kadar ~ıkmı tı. 

Naciye İzzet hafızasını 
mişti; ancak gözlerinin önüne siyah bir 
perde inmişti. Artık o ne görebiliyor, 
ne yazabiliyor, ne okuyabiliyor, ne ya
kınlarını tanıyabiliyordu. Fakat en kt~

çük 'bir ses ona yalnız olmadığını his
settiriyor. en küçük bir ses ahengi ken
disine hitap edenin kim olduğunu anla
tıyordu. 

Beynine korkunç pençelerini geçiren 
kanserin verdiği ıstırap faslı ayrı bir 
acı. .. bunu anlatmak imkansız. 

Acılarının sükün bulduğu anlarda o
nun yegane bahsettiği şey romaniydi. 
Romanı ne olmuştu? Ne zaman başlana
caktı? Beğenilmemiş miydi? 

Genç kadının bu içli suallerine hedef 
olan ablası, gene böyle bitmez tüken
mez sorgularla uykusuz geçen bir gece
nin sabahında matbaamıza geldi. gözleri 
doluydu: 

"-Ben dedi bu gece kardeşime yalan 
söyledim. Eserin yarından sonra başla
nacağını bildirdim. Biliyorum ki roma 
na ıstıraplarını teskin için tayin etti
ğim bu günde ba_şlanmasına mkan yok
tur. Sizden defterlerin bana iadesini ri
caya geldim. Kardeşim birkaç gün yaşa. 
yacak ya yaşamayacaktır. Çok ıstırap 
çekti. 

" Naciye İzzetin romanını methetmel1 

lüzum ve ihtiyac görmliyoruz. O ~ 
kadın zevkinin vücuda gctirdiii ve bıt 
tün kadınların zevkle, he yccanla taki 
edecekleri bir eserdi. Sonra Nciye tzıc 
tin ifade şeklinde kendisine göre b' 
hususiyeti vardı. Açıkçası o kadar kl 
kim okursa okusun zevk alamamasına 

anlamadığı, inceliğine varamadığı bil 
satırına rastlamasına imkan görülemet 
di. 

Ablası da ve hatta rahmetli Naciyi 
İzzet de pekala biliyordu ki romanı ner 
redilecekti. Çünkü Haberde onun dahi 

• evvel de iki romanı çıkmı§tı. 
Ablasına: 

.. _ Zaten sıra onun eserine gelmit' 
ti. dedik. Başlıyacağız. Fakat tayin et· 
tiğıniz günde maalesef gazetemizdeki 
romanların hiçbiri bitmiyor. Daha bet 
on gün beklemek imkansız mı? 
"- Bilmezsiniz, onun ıatırap; arı a· 

rasında romanını sayıklaması ne dayı 

nılmaz bir hal aldı. Artık dünyada söyti 
yeb!leceğim yalanların hepsi tt:ikendi· 
!stırabım onunkinden eksik olmıyor• 
Neler söylemc<lim yarabbi .• Ne yalan• 
lar uydurmadım. Bundan baıka çare 
yok .. Gersi bu bana çok acı gelecek· 
Onun görmiyen gözlerinden istifade Yo 
luna sapmak benim için çok acı .. A• 
ma ne yapayım ... Çaresiz ... Bundan haf 
ka yapacak hiçbir §eyim yok .. Hergüıı 
birer parçasını okuyarak onu oyalamalı 
tan, ıstırabını unutturmaktan başka ça· 
re yok . ., 

Çaresiz defterleri ablasına verdik vt 
onu teselliye çalı§tık. ..... 

Bize defterler neşredilmesi için ia· 
de edildiği zaman içli muharrir ve mu• 
allim Naciye İzzeti artık aramızdan ka}' 
betmi§ bulunuyorduk. O, artık, kanıe. 
rin aramızdan aldıb Sllıllz kurbanlar 
arasında bulunuyordu. 

Bize iade edilen defterler ayni def• 
terlerdi. Yalnız şu farkla: Naciye l.z· 
zetin silintisiz ve açık yazılarile dolu 
yapraklarına kırmızı kalemle i§aretlet 
konmuştu. Ve bazı sayfalarında da ge• 
ne ayni kalemle ablasının §U içten ve a• 
cıklı satırları göze çarpıyordu.: 

Defterlerin 50 inci sayfasının arka• 
sındaki kayıd: _ 

"Karilerimizden aldığımız mektuplar 
da, "Seven katlanır, romanının daha 
çok konulma11 isteniyor. Gazetede kan 
miktarda yer olmadığından daha fazla 
koymaya imkin bu1unamadığıru bildiri· 
riz.,, 

Ah ,eker Naciyem, ıeni aldatmak, inil 
tilerini azaltmak için neler anyorum. 

HADiYE 

73 Üncü sayfanın arkasındaki kayıd ı 
Ah teker kardetim, olur. Bir kere da 

ha okuyacağım. Tek ıen eğlen, tek ıe• 
nin gönlün olıun. Ah ... O ıüzel ıozlerin 
"bediyyen mi kapandı. O ıörmiyen ıös 
lerle bana ne diller döküyorsun. 

\ 
HADiYE 

İşte bir romanın romanı .. Naciye İz• 
zetin hayatta intişarını gör~mc<li~i vo 
pek sevdiği bu içli romanını birkaç gü 
ne kadar gazetemizin sayfalarında takip 
edeceksiniz. Ve her satırında Naciye İz
zetin ıstırabını duyacaksınız. 

du topraklara karışmazdan aylarca önce 
ne hır satır yazı okuyabilecek, ne ya
kmlannı tanıyabilecek, ne bir ışık göre 

bilecek şekilde ... Çünkü Naciye İzzet, 
daha aramızdan ayrılmazdan beş altı 

ay önce gözlerini ıstıraplar içinde dün
yanın güzelliklerine, renklerine, ışıkla
rına kapamış bulunuyordu. 

Bari, en büyük arzusunu yerine geti
rildiğine inanarak ölsün. Ben herg':in 
gazetede çıkıyormuş gibi romanından 
birer kısmını okur ve onu oyalarım. O
kuma işinden sonra da gene defterleri 
size getiririm.,, 

:::::-:---~~~~~~~__:~~~~~~ :······-··················································· 

:f. ~ • 

Hastalandığını biliyorduk. Sıksık ese. 
ri için matbaamıza u ";.rayan Naciye lzze 
tin artık uğramaz oluşu bize bunu sez-

dirmişti. Güniin birinde ablası geldi. 
Onun arkasından kardeşi uğradı. Bize 

1 Naciye İzzetin hasta ve hastalığının 

kanser olduğunu bildirerek aynen şun ı 

lan söylediler: 1 

"- Mütemadiyen eserini sayıklıyor. 1 

İ!itırapları içinde bile hep bunu düşünü 
yor. Çok r:ca ederiz, hiç <>lmazsa 'Se
ven Katlanır,. romanına başlanacagını i-

Bu çok acıydı. İşin bu safhaya gclece 
ğini tayin edebilmi§ olsaydık şüphe yok 
ki "Seven katlanır., romanına daha 
önceden başlar ve Naciye İzzet aramız
dan ayrılmadan eserinin inti~ara başla
dığını görürdü~ Bu acı bugün hala içi 
mizdedir. Biz, bu hadiseyi hangi arka
daşa anlatsaydık, bir dakika bile tered 
düt etmeden kendi romanııırn Naciye İz 
zetinkinden sonra çıkmasına müsaade 
etmezdi? 

İnsanlığın kötü taraflarından b:risi 
de budur. Sağlam bulunanlar hastalara 
daima iyileşecek ve aralarına dönecek 
nazarile baktıkları için acı duymazlnr. 
Fakat i~ işten geçtikten sonra ne yap. 
tık,. derler. Biz de böyle yaptık ve 
b:z de böyle sandık ... fakat ne yazık ki 
bugün ''ne yaptık!., diyoruz. 

: 
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AÇLIK 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
\ 

Dağrtma yeri VAKiT Kütüpaneıi 
Fiatı 50 kuruı 
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Çocuklarİn balosunda Kral mücev~e~lerini 
.. .. l ._ l d·ı ? çalmak ıçın buyukler nası eg en } er • Amerikadan Parise haydutlar gelmi!;i 

maık ayo~toıra SiYi oylYlli'illYI Bunlar Londraya geçip taç giyme 
aa [EırkekOeıre DiP ~'ltOa 

0 
l§)oyo~o çoU<maız R DD merasiminde faaliyete başhyacaklarmış 

0yırnavaınoaıru n salkaı 0 
•• 

"Ayol bu yaşta boyle ~!u~sa 
asıl zaptedecegız • ,, S 0 o r a n Herkes heyecanla yerinden kal· 

Günlerden pazar. . 
Başrmı dinlemek için .Jfazetemı 

alıp bir köşeye çekildim. Yakat o~u 
ve bMmt dinle de görelim!.· E vın 1 
içinde~ bir giirültü~ ~ir kı:amett~r, 

\idyor. Küçük yegenım bagıra bagı· 
ra ağlıyor. Annesi: 
, - Vallahi göndermem, bu ka· 
dar yola ben seni nasıl yoJlarım. O 
kalabalığın arasına, diye haykırıyor: 

Babası, büyük annesi, hizmctçı 
bir laf söylüyorlar. Aman All~~!~. 

Başımı dinlemek için çekıl dıgım 
k.. v h rlanıyor um. 
oşeden kaçmaga azı 

Fakat ses kesiliyor. ld 1 r 
- Elhamdülillah eulh 0 u a 

gabilal 
Bu srrada iki küçük kol boynu· 

ma dolanıyor. k" "k 
Bir de bakıyorum. Bizim uçu 

yeğen: 
- Hayrola kız? 
_ Ah benim canım, şekerim 

amracığun ..• 
Dur bakalım traşın sonu ne ola· 

c~? w C 
_ Oh, şeker amcacıgım.. a-

nım amcacığım .. Annem baloya yal
nız göndermiyor ..... 

-E .... 
_Ne olursun beraber gidelim. 

- Anlamadım. 
_Beni baloya sen götür. Ya· 

nrmda büyük olunca izin verirle~. 
Gördünüz mü başıma gelenı ... 

Hani ben ba§mıı dinliyecekti?1. Fa. 
kat çocuk yalvarmasına da hıç daya-

namam. 
Kızcağız haftalardır üzeniyor. 

Mavi tafta tuvalet yapıldı. Mektep· 
te rondlar, danslar öğrendiler .. kırı· 
lir mı şimdi çocuk? 

- Peki derneğe mecbur oluyo-

rum. 
O etekleri uça uça eve haber v~r

meğe koşuyor, ve ben de başımı dın· 
lemek için çekildiğim köşeden ~ad~ 
temi cebime koyarak on beş gunb. 
bile dinlenemiyecek yurgunluk

1 
ta ıar 

k .. ukba osun 
baş kazanma uzere çoc 

gı·tmck icin ayrrhyorum. 
~ b' ·yoruz. 

Çocuk cemaat trene ını k 
v • • d·Vrara· 

Baloya giden yegenımm ıge da 
daşları .. Sekizer, dokuzar. ya~:~da 
fraklı baylar .... ~~":~ aynı Y:~lar ... 
etekleri yerlerı supuren bay .. '"k 
Herkes bize bakıyor. Mesela ku_çu.t 

k
. f v v n sırnı 

bav üstünde ı ıraga ragme d 
. K .... k b yan ayna a tutturuyor. uçu a . . 

tuvaletine bakarken çikolata. ıst~yor. . . . 
o:.-;c:lık.kl~bü mahşer gibi kalla· 

't'> • I baya-
balık RenO'arenk elbıse er .. 

·· "" 1 · d bevaz nn sırtında fıraklar. · El erın e . · . 
1 k d. · Gühverın 

eldivenler. . nsan en mı 
cüceler memleketinde sanıyor. 

fakat işin tuhafı biiyükler ;~~ 
ekten daha cok .. Ve onlar daha · 

ç.. . l , B ·· f d n ayrıldıkları, 
eglenıyor ar! u e e 1 

1 k Çocuklar cıa 
dansı bıraktık :ırr yo · : .ı-. 

1 
mütemadiyPn d"l::ıs c:lıyoı. .. ı. 

- Lutfen bir tango çalar mlll· 

1 
.. -'~ ~ ~~~r. Bir heyecandır kaplıyor sala· 

Sonra mesele anlaşrlıyor. Me· 
ğerse çocuklar hırsız polis oynıyora 
lnrmış .... 

- Bi.r fokstrot .... 
-Bir vals .... 

Yanrndan ayrılmıyor
D"ye cazın 
Caz bir dakika sussa protesto 

]ar: l Ahır :ıanıan çocukları 1 
edıyor ar. v· ı 

- Hediye verecegız 
MüBabaka yapıyoruz 1 

i)iye bar bar bağmyorlar da. 

H
. b' · dansı bırakmıyör. Yalnıza· 
ıç ırı ki ki 
d rada çocu · u arını . ha-

ra a sı . k 
h l 

Sahnenın ar asında 
atır ryor, F l 

birdirbir 0 yn1yorlar. ırak arının 
kuyrukları sallana sallana atlayışla-
rı ömür mü ömür.. . . 

Derken kitapçı Ahmet Halıt elın 
de bir iple ortaya çıkıyor. 

_ fp atlama müsabakası yapa· 

cağız!... 
Ne kadar çocuk varsa hepsi Ah-

t Halidin etrafını alıyorlar. Boğu 
ra:ak hale gelen Ahmet Halit erkek 

çocuklara: 
- Erkeklere ip atlamak '1yıptır. 

Bu oyunu 0ynıyanlarm sakalı, bıyığı 
1--az r diye bağırıyor 

çı~·· . l Cevap verıyor ar: 
_ Daha iyi ya, traş parasından 

kurtuluruz l 
_Yalan söylüyor; benim ba· 

barrı zayıflamak için her sabah ip at· 

ı Sakalı da var bıyığı da .. 
ar. ki Neyse ç.ocu an sıraya koyuyor· 

Jar. 
Yalnız piyano çalacak kimse bu-

lunmuyor. Bir bayan ezildiğinden 
bahisle oturuyor t:ı~ureye ":'.:e... baş 
byor hicaz peşrevını çalmaga 1 

Jp atlamanın sonu gelmediği 
• •

0 
uzun müddet hicaz peşrevi ça· 

ıçı b . . h 1 1 lınnıak mec urıyetı ası o uyor. 
Bir kısım çocuklar baloya dadı· 

)ariyle gelmişler .. Küçük bay ayak 

direyor: 
- Dadı ben ip atlryacağım. 
_ Olmaz.. Annen ne tenbih 

etti} 
- Yaaaa ... Atlıyacağım !. .. 
_ Ayıp .... Ayıp hiç fıraklı ha>:· 

)ar ağlarlar mıL. A~an n~.ayıp •. sıl 
özlerinin yaşını, kımse gormesın .. 

g Derken bir feryat kopuyor: 
-İmdat .... 
_ Hırsız var. Hırsız var 1. .. 
_Polisler koşun!. .. 

Bü~üklcr 
0

ço~ukiardan fazla ~ğ. 
leniyor demiştim. Hakikaten dans 
eden, gülen, eğlenen, hep büyükler. 

Hatta doçent Hilmi Ziya, Ahmet 
Hamdiye soruyor: 

- Yahu, biz niye dans etmiyo· 
ruz? 

Ahmet Hamdi gülüyor: 
- Damlar çok büyük birader, 

boyum yetmiyor 1 

lhtiy~r bir 
0

ba~an° torununu kay. 
betmiş arıyor: 

- Ayol görmediniz mi benim 
torunumu diyor. 

Üzerinde siyah elbise vardı. 
Hani kuyruklu.. Kaybettim oğlanı., 
Demin kızın biriyle dönüp dul'Uyor
du. Ayol bu yaşta oğlan böyle olur 
sa sonra nasıl zaptedeceğiz i 

Sıra danslarda .. 
Bütün mektepler sıra ile oyunlar 

o)\nuyorlar. Y eşilköy ilk mektep ta· 
]ebelerinin yelpaze dansı, Yeni Ne· 
sil ve Işık ilk mekteplerinin rondleri 
hakikaten enfes, ne güzel oynuyor-
lar çocuklar .. . 

Saat yedi ... . 
Muallim ve kitapçı Ahmet Ha

lit bir sandalyenin üstünde: 
- Çocuklar saat yedi oldu .. Bu 

kadar yeter Allah afiyet verirse in
şallah gelecek sene gene böyle top· 
lanırrz. 

Haydi bakalım şimdi hep bera· 
her cumhuriyet marşını söyliyclim .. 

Ve beşyüze yakın çocuk birden 
başlıyor: 

Çıktık açk alınla on yılda her 
savaştan ...• . . 

Dağcılık klübünde:ı dışarı çıka. 
bildiğimiz zamanda biz de hakikaten 
bir savaştan çıkmıştık! 

N. Safa Cotkun 

1 mayıs bayramı 
1 Marıs cumartesi günü bahar 

bayramx dolayısiyle resmi dairelerin 
ve mekteplerin kapalı olduğunu yaz. 
mıştık. O gün hususi müesseseler 
dükkanlarını kapamak mecburiyetin 
de değildir. Kanun yalnız resmi 
dairelerle mekteplerin ve mali mües
seselerin kapalı olacağını kaydet
mektedir. 

Radyoda bir kUçUk 
sanatkarın konseri 

Cuma günü akşamı saat dokuz 
buçukta İstanbul radyosunda küçük 
sanatkar Mari Üstad tarafından bir 
piyano konseri verilecektir. 

K tiçük musikişinas bu konserde 
Şopen ve listten parçalar çalacaktır. 

İngiliz kral hanedanının taç ve asale.nndan bir kısmı .. 

Büyük ölçüde hırsızlık yapmak 
üzere Parise gelen Amerikan hay -
dutlarının Paris polisi tarafından keş 
fedildiği bildiriliyor. 

Bu büyük ölçüdeki hırsızlık ta · 
SiWvuru, Jngiltere kral ailesine aid 
tac mücevherlerini çalmaktır. 

Müthi§ Amerikan haydutlarından 
birkaçının geçen hafta Parise girdik
leri öğrenilmiştir ve bunlar polis gÖ· 
zü altındadırlar. Polis hafiyeleri, 
bu adamların her hareketini takip e

diyor. Fakat tevkif edecek kadar de· 
1il elde edememişlerdir. 

Çetenin reisinin bir Şikago hay· 
dudu olduğu söyleniyor. Bu adam A. 
merikada baskınlar yaparak büyük 
ölçüde mücevher çalmıştır. 

Gene söylendiğine göre mücev· 
herleri çalma planı bundan altı haf
ta evvel Nevyorkta kararlaşmış ve 
haydutlar birer birer Avrupaya gel· 
miş!ırdir. 

Bunların tasavvurları, tac giyme 
n;erasimi esnasında lngilteredc poli· 
sın yabancıları o kadar sıkr tetkik e• 
demiyeceği ihtimalinden istifade e .. 
derek Paristen Londraya geçmekti. 

(Sandey Referi) 

Bütün Avrupanın 
aradığı casus kadın 

Senelerdir bir türlü 
yakalanamıyor 

Londradan ,Y'!zılıyor: 
İngiltere limanlarının her birisinde 

polis kontrolüne verilmiş olan listelerin 
en başında daima bir kadın ismi yazılı· 

dır. 
1 

Bu kadın dünyada en çok aranan kim 
&edir. 

Etine 
1

dolgun, otuzuna yakın, yüksek 
kültürlü olan bu kadın d:inyanın en 
büyük casusudur. Alman askeri istihba· 1 

ratında sonsuz itimat ve çok mühim 
1 

bir mevki sahibidir. Bütün Avrupa dev
let merkezlerinin siyasi polisleri, bu ka

dını yakalamak için var kuvvetlerini 
kullanmış, fakat muvaffak olamamxtlar. 

dır. 

İsmi İngilterede birkaç defa casus 
muhakemelerinde geçmiştir. Kendisi as 1 

keri esrarı elde etmek için kadınlık i 
cazibesi gibi dalaverelere tenezzül et· 

mez. Soğuk ve hesabi bir beyine malik-
tir. Ve çok parlak bir tı:şkilatçxdır. 1 

Kendisinin erkeklerden müteşekkil. 
kalabalık bir maiyeti vardır ve bunları 

A vruparun her tarafına sevketmektedir. 
Bu adamlara lazım olan talimatı verir • 
ve izlendikleri zaman kaçmalarına yar· 
dım eder. 

Pek neşeli ve canlr bir şahsiyete ma
liktir. Birçok lisanları ana dili gibi ko· 

nuşmakta ve en kısa bir zamanda tnın

mıyacak bir hal alarak şahsiyetini büs
bütün deği~tirebilmektedir. 

Hüviyeti hakkında itimat edilebile· 
cek hiçbir tarif verilememektedir. İki 

defa lngiltereye gidip bir hayli müddet 1 

kalmı} olduğu halde hiç kimse kendisi· 
ni tanıyamamıştır. 

Geçenlerde Almanyada yakalanıp ka
fası balta ile kesilen anne ve babaaı 111-
giliz genç bir casususn ele geçmesine 
bu kadın sebep olmuştu. 

Elinde bütün devletlerin pasaportu, 

emrinde de yüz binlerce lira vardır. 

İng:liz teslihat planlarını öğrenmek 

için hiç durm::\dan lngiltereye casuslar 
göndermektedir. ı 

Geçenlerde az kalsın Fransada yaka· 

yı ele verecekti. Paris sosyetesine gire

rek yüksek bir diplomatla ahbablığı 

k_oyula§tırmı~tı. Fra.nsu: polisi bu zata l 

kadının hüviyeti hakkında ihtarlarda 
bulundu. 

Kurulan tuzağa düşmesi için kadınla 

görJ~mesine devam etmesini diploma· 

ta söylemişlerdi. Fakat kadın etrafında 
örülmek istenen ağı hissetti. Memurlar 

kendisini aramak için oteline gittikleri 
zaman "birkaç dakika evvel çıkıp git-

tiği,, haberini aldılar. Daima olduğu 

gibi bu sefer de kadın, polisin elinden 
cıva gibi kayıp gitmişt. 

(Swıday Ehspres) 

Pek yakında HABER'de 
...... ~JCiWdld ,_.,, s""7; ,- =.:wwwı ---

Meşhur 
odahklar 

Kimi bir devletin batmasına 
kimi milyonlarca insanm aç 
kalmasına, kimi eflake ıer 
çekmiş sarayların yapılması
na sebep olmu§ meıhur oda· 
bklar .•. 
Billur bir kahkahanın, ya. 
nalda dudak arasında yeri iyi 
intihap edilmİ! mini mini bir 
karabenin, altın benekli 
ipekli bir tülden talvarm şef. 
faflığı içinde göze vuran kıv· 
rak bir endamın, santur ve 
dümbelek seslerine iyi uyan 
davudi bir ses ve oynak bir 
belkemiğinin kaça maloldu. 
ğunu bilir misiniz? 

M.uha;rir Y~~i dinden, yetmit iki 
mıll.etın tanhınden yaptığr anket
le ııze aarrlann en müdebdep de· 
kor~ar. içinde Y&Jllnmış olan 1.§k 
ve ıhtırasmı anlatmayı vaadet
mektedir. 

Meşhur 
odalıklar 

Va~o IJ"il~a 
G~~e~emDzde 



Yazanlar: 1 çeııterton - 2 Sayers - 3 Agata Krlstl - •. \'ils l<lrofts - 5. Vaytçörı; 
ı; Henri Ved - 7. C. D. H, ve M KOi - 8 lııllh,.ard Kennedl - 9, Con Royd - 10 Ronald 
Aknokıı· - ıı. Edg'ar Jepson - 12. Klemans Dan - 13. Antoni Berkeley. 

Çe\'iren: fa. Tefrika numarası - 27 -

- Size, dedi, mühim bir havadis ve
reccgLn. r.fatmazel Fiztgerald bu sabah 
Londraya gitti ve orada, Holland isim
li, Çindc ticaret ile meşgul birisi ile 
evlendi. 

- Ne diyorsunuz? Miıtthiş bir hava
dis. Niçin bu kadar çabuk evlcnmiıler. 

- Burasını söyliyemem. Yalnız ö. 
rüyonunuz ki size mühim bir hava
dis verdim, buna mukabil sizden de bir 
§ey istiyeceğim. Yapar mısınız. 

- Hay hay. 
- Amiralin hayatı hakkında malu-

mat elde edinmek istiyorum. Niçin he
nüz 43 ya§Jnda istifasını vermİ§ ve son. 
ra neden tekrar vazife almış. Bütün te
ferrüatı ile öğrenmek istiyorum. 

Gazeteci gülerek: 
- Size, dedi, şimdiden biraz malumat 

verebilirim. Çin sefaretinde bir tanıdı
fım var, bu sabah öğrendim. Amiralin 
1911 senesinde Honk Kongda başından 
bir vaka geçmiş. Bir kadın hadisesi. Bir 
bahriye zabitine yakışık almıyacak bir 

hadise. Bunun üzerine istifa etmesi is
tenmiJ. Bir rezaletin önüne bu şekilde 
geçilmiJ. Öğrenebildiğim bu kadar. 
Fakat daha fazla malumat vaadettiler. 
Size de bildiririm. Siz ide bana yeni bir 
JCY olursa haber verirsiniz değil mi? 

Rac teklifi kabul etti. Gazeteciden, 
bahriye nezaretinden 'daha fazla mallı. 
mat alacağına kanidi. Hem şimdi mese
le anlatılıyordu. Peniston 1911 de isti
fa etmiJ, umumi harp olunca, çok iyi 
bir bahriyeli olduğu için, onu tekrar va
zifeye çağırmışlardı. Herhalde evvelce 
neşeli bir adam olan amiralin tabiati bu 
sebebten haşin ve sert olmuştu. Belki 
de bu hadisenin cinayetle bir alakası 
vardı. Vakia bu çok uzun bir.kin besle. 
mek demek olurdu ama, işin içine Çinli
ler kanşınca herşey kabildi. Hem ne tu
haf tesadüf? Holland Çinden yeni gel
mişti. Hem cinayet gecesi madam Eme. 
riye, telefonla, belki papazın evinden 
dp~dükten sonr~ t;clirim dememiş miy
di? Herhalde Hol1and i.Je. karısını bul
mak ve onlarla görüşmek lazımldı. Mu
avin Appleton bu işi Üzerine almalıydı. 

Müfettiş muavini çağırdı. Ona bir 

Pardon madam Hollandı beraber getir. 
meğc çalışacağım. Herhalde bu ak§am 

oraya geleceğim. Ne vakit gelC'ceğimi 

de size telefonla haber veririm. Tahki
kata ne zaman ba§hyorsunuz? 

- Zannedersem yanndan sonra. 
- Pek güzel. Ben de gelip madam 

Hollandı temsil eıieceğim. Ne diye beni 

daha evvel haberdar etmediniz? Mesela 
sabahleyin. 

Müfettiş sinirlendi. Az kalsın, her· 
hangi bir noter veya vekili, cereyan e-

den h~diselerden haberdar etmek vazi. 
fesi olmadığını söyliyecekti. Fııka. ken· 

dini tuttu. Fazla meşgul olduğunu, va

kit bulamadığını söyledi. Telefonu ka· 
padı. 

Rac, bundan sonra, amiralin yazıha. 
nesinden çıkardığı dosyadaki gazete 
maktuaları ile me§gul oldu. Bunlar, 
harpten iki sene evveline aitti ve itina 

ile tasnif edilmişti. Rac bunların arasın· 

dan, üzerinde Denni yazılı bir deste al
dı. Sir Vilfrid Denniye ait olduğu i:Örü

len bu maktualardan onun Hong.Kong' 

da gümrük fdaresin:ie uzun müddet ça· 
lıJtığım. ve 1921 de kendisine "Sir,. Un
vanı verilerek tekaüde sevkedildiğini 

öğrendi. Görünüşe bakılırsa Vinmuta 

Denni 1925 de falan gelmiş idi. Altmış 
dört yaşlarında idi. Kansı on beş 1ene 

evvel, Çinde iken ölmüş, tek evladını 

harpte kaybetmişti. 

Demek Sir Vilfrid de Çinde yaşamış. 
Şüphesiz amiral ile dostluğu o zamanlar 

başlamıştı. Rac maktuaları dosyasına 

koydu ve kalktı, yazıhaneye koymak Ü· 

zere ilerledi. Bu aralık, dosyanın üzerin. 

de şöyle bir kayıt gördü. "H 5 ve X57 
numaralı dosyalara müracaat,,. 

(Devamı var) 
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Tarihi macera ve atk romanı - 50 - Yazan: (Va - Nu) 

Daha bir kaç saat evvel ·kocası nın aşkile 
ağlayan sultan da kısa bir müd et iç·nde 
elem:ni unutmuş, Sünbül ağaya meftun 

bir aşık kesilmişti 
Geçen kıaımlarm hüluaıı 1 

Dlcclislerinde hmıende sıfatiyle bu 
lımduğum Kösenı sultanla kızı, bı· 

ribiriyle 1ıat'8!ll<.ımııı aZmnyr:ıcağı , 
{Jeyler kmıu~uyorlar. Hayretle dııı-

liyorum: 
• • • 

Kösem sultan, saz emretti. Bir dı:! 

işarette bulundu. Miikemmcl meze ve 
içki sofraları kuruldu. Silnbül ağanın 
meclisinde alışık olduğum kokulardan 
burnuma çalındı. Yanıbaşımda bir bu. 

hurdan tütüyordu. Bunun başdöndil. 
rücli ray;hası, UT.erimde çok müessir ol 

muş ki zahir, bir müddet sonra, gez. 
!erimin karardığını hissettim. Esasen 
bir raks faslı başlamıştı. Benim ken· 

dimden geçtiğimi kimse farketmedi. 
Başım omuzumda, sırtım yastıklara 

dayalı. nckadar miiddct öylece yattı 
ğımı bilemiyorum ... Kulağıma musik; 

ile karışık kahkahalar <:alınıyordu. 
Ve lJ.rada da şu kelime: "Sünbül! ... 
Sünbül ! .. Sünblil ! ,. Mukadderatım ü. 
zerinde hiıkim olan bu kelime, öteki 
sözler arasında teferrüd ediyor, sivri. 
liyor. bana aksediyordu. 

Bir müddet sonra, uykumdan ayılır 
gibi oldum. Ne göreyim? Ha.san paşa
nın zcvrcsi olan sultanın yanında, Sün 

bül ağa oturuyordu. Ona yaklaşıyor, 
üzerinde müessir olmak istercesine, 
kendisiyle alakadar oluyordu. 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
Çeviren : A. E. 
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Kösem sultana nazarım ili§ti. Ade. 
ti kıskanırrasına bakıyordu. 

Aralarında ~öyle bir muhavere ge. 
çiyordu: 

- Hemşirenin imdadına koşmalıyız. 
- Onun da akıbeti benimkinden 1 

daha az feci olmıyacak, anne ... 
- Eminim kızım ... Belki de daha fe. 

ci olacak ... 
- Zavallı eniştem ... Acaba ne yap

sak ... 
- Onun imdadına gitmeliyiz. 

- Kabil mi? 

- Şayet, enişten Kara Mustafanın 
sarayında hep birlikte bulunursak. sa· 
nıyorum ki eni§ tene b 'r f el ak et gei. 
mez. Çünkü, oğlum bizim yanında bu. 
lunduğumuzun hürmetine bir ı;.ey 

yapmaz, böylelikle hiddeti de geçer, 
damadım kurtulur. 

Sünbül: 
- lyi düşündiinüz: • dedi. 
Hem~ire sultan: 
- Öyleyse hep beraber hemsireme 

misafir gidelim ... 

Bunu söylerken, StinbUIUn yüzüne 
baktı. O da bnşıyla tasdik etti. 

Kösem sultan: 

- H:ızırlan, kızım ... Bizim saray 
Metlerinde böyle apansız yola çık • 
mak yoktur ama, bir eğlence tertip 
ettik, baskın verir ~ibi bir ziyarette 
bulunup onları ı:aşırtmak ve kendile· 
rlle şakalaşmak istedik deriz ve böy-

le'ikle mi~afirlığimizi tabii gösteririz. 
Hemşıre sultan, tekrar bul~mak ü

zere çekild. Kösem, Silnbüle: 
- Sen de mı geleceksin? • dıye &or. 

du. 
- Öyle değil mi? 
- Kızımı bana tercih ettin galıba.. 
- Aman sultanım ... Evvelcede söy. 

ledim, yine de ayni fikirde musırrım ... 
Sız, bUliln tanıdığım kadınların en 
mUreccahrsınız ... Kimse s~inle muka... 
yese edilemez .. . 

- Bundan sonra da kendime yeni 
bir rakibe istemiyorum. Nasıl oldu 
da bir an, annelik şefkalim her şeye 
galebe çaldı. Kendi fikrimce, kızımın 
derdine bir deva bulmak istedim. L:l
kin, siz ikiniz yan yana gelince biri
birinizden son derece hoşlandığınızı 
anlıyorum... Evet, kızımın neşesi ye
rine ge1iyor. Bu böyle devam ederse, 
o, derdini unutacaktır, sen buna mu. 
vaffak olacaksın. ır.aten sen hangi ka... 
dını te>shir etmezsin, SünbUl ... Sende 
§.eytan tüyii var ... Fakat ben buna ta. 
hammill edemem .. İstemiyorum, iste. 
miyorum. ı•:ızımın hayntı pahasıı a bi 
le olsa. onun kar!iıı:ına bir daha çık
ınıyacaksm. 

- ... 
Sünbül başını önüne iğlyordu. Bir 

t"ey söylemiyordu. 
Kösem sultan, ona gözlerini dikti: 
- Ne dersin bu i§e? 
Sünbül, pek de kalbınden gelmiyen 

bir sesle: 
- Ferman efcndimizindir ~ 
- Evet, ferman budur ... Kat'i mı.. 

mektup vererek gönderdi. Telefon çal. 
dr. Bu. mister Edvin Dakers idi, matma 
zel Fitzgeraldin vasisi ve vekili sıfatile 
derhal onunla görüşmek istiyordu. H(lf
balde dayısının ölümünden müteessir
idi. Onu teselli etmek istiyordu. Müfet
tiş şöyle cevap verdi: 

O sabah güneşin ışıkları Kovri 
güvert ·esinde tüyıe ri 

rim bu merkezdedir. Seni kıskanıyo. 
rum ... Ne büyük hata ettiğimi §imdi 
anlıyorum ... Esasen lm.,ımı buradan 
uzaklastırmnk istememin de sebebi 
budur ... Seni elimle ba§kasına teslım 
etmek mi? .. Kat'iyyen, Siinbüt, anlı
yor musun? İbrahim ısrar etse bile 
yine de Ayşeyi leEelliye gitmiyecek
sin ... Yoksa, elimdeki bütün kU\"'\'etle. 
ri harekete getirerek ııu sarayın i~i. 
ni Hallacı Mansur gibi alt üst ederim. 
Anlıyor musun? 

- Onu pek fazla müteessir bulma. 
drm. Zira böyle olaydı, derhal Londra
ya ;;i~?p mister Holland ile evlenmezdi. 

- Ne?! 

Telefondan gelen bu ses o kadar bü
yük bir hayret ifade ediyordu ki, mü
fettiş, havadisi tekrarlamak mecburiye. 
tinde kaldı. Mister Dakers: 

- Yarabbi! Bu nasıl iş! dedi. acaba 
kendisini nerede bula bilirim? 

- Karlton otelinde imişler. Madam 
Holland bu ak§am baloya gideceklerini 
söyledi. 
- Karlton otelinde baloya mı gidiyor? 

Herhalde aklını kaçırmı§ olmalı. doğru 
su şaşrıdım. Kanunun kaçıncı maddesi 
olduğu aklıma gelmiyor, fakat vasiyet
name ahkamına göre .• Pardon, sizi 
alakadar etmiyen şeylerden bahsediyo
rum. Beni haberdar ettiğinize çok te
ıekkür ederim. Derhal gidip rnückkilc. 
mi göreceğim. 

- Eğer onun kocasile beraber bura-
y ~ dönmesini de temin ederseniz size 
çok müteşekkir kalırım. 

- Tabii. tabii, elimden geleni yapa
rım. Kendisine miimkün olduğu kadar 
çabuk eve dönmesini söyliyececim. 

- Siı:den de bir rican\ var. Eğer bu
raya ka.dar gelecek olursanıt• Con Mar. 
ten Fitzgcrald tarafından 1915 ııcl"esin
de taı~z:m edilmiş bir vas:yctm•n;:e h<\k· 
krn'ia göriiş:nek isteı:dim. 

Telefonda mister Dakcrsin sesi tcd· 
birli bir ahenk alm;ştı, şö~le cevap ver. 
di: 

- Ha .. evet .. Vasiyetname! Siz bu· 
nı.;nl~ r.e diye alakaC:ar oluyorsunuz? 

- Şöyle umumiyetle, mes~la, vasiyet 
namede bir erkek kardC"ştcn bahsedili
yor. Daha bi:-ka'T noha var l:i, bunları 
aydınlatmak istiyorum. 

- Anlıyorum. Gelip sizi.göreceğim. 
Gelirken de matmazel Fitzgerald .. 1 

gemisin in 
ürperten kanlı 

üst üne 
b i r nıanzaranın 
doğdu 

Kovri gemısının azgın haydut 
gemicilerinin hepsi acı acı haykıra
rak parçalanmışlardı ; Bunlardan 
yalnız yeni Zelandalı Momulla ile 
Kinkayt vapuru gemicilerin.den ol· 
duğu halde ikinci kaptana uyan ğe
mici Şmid, \'e Ko\'ri gemisinin iki ge• 
micisi sağ kalmışlardı. 

Şınid bu dört kişilik küme ile 
geminin baş altına kaçmışlar, kapı· 
yı sıkıca kapamışlardı . 

O sırada güneş ufuktan yükse • 
lince, ışıkları Kovri ~emisinin gÜ· 
vcrtesindc adamın tiiylerini ürpcrte· 
cek kadar bnlı, iğrenç bir göriini.:· 
şün üstüne düştii. Fnkat şimdi bu 
geminin güverte tahtahmnı kızart -
mış olan kan dereleri, evvelce olduğu 
gibi, ıteminin zavallı su euz kap· 
taniyle kendisine sadık kalmış birkaç 
gemicinin temiz kanları değildi. Şim
di dökülmüş olan kan Çinli Kay 
Şenk gibi yiireksiz, hain alçakların 
pis knnı idi. 

Momulla. Şmid ve daha iki gr· 
mıcının baş cıltına girmiş ol
duk!annı anlryan Tarzan, oraya kor· 
tu. Bu alca klan bulundukları yerden 
çıkararak hemen mnymu:ılara par
~;ılatmak kolay bir işt:. J7 ' ,t may
munların çocuğu şimdi ellerine ge 
çen gemiyi nasıl kullonabileceğini de 
dü~iinüyordu. 

Az sonra delikanlı onlara yiikf:ek 
sesle haykndr: 

- Bana bakın alçak heriflt'.r ! 
Arkadaşlarınızın ciğerleri, bareakla
n parçalanmı§ olarak güverteye sc • 

\ 

rilmiş bulunuyor. Şimdi kapıyı kırr.· 
cağım sizi de maymunlara \'err:-e -
ğim Buna ne dersiniz ... 

T arzan bir iki dakika kadar bek· 
lcdi. İçerdien tek bir söz bile EÖy 
lenmediğini görünce tekrar haykır . 
dı: 

- Dinleyin, kötü adamlar 1 söy
liyeceğiın sözlere iyi kulak Ver İn! 5;. 
zin suc larınızı bağı~lıyamam; hu ka
dar büyük bir İf için sfö: veremem. 
Yalnız bir şey için söz verebilirim. 
Sizi hemen şimdi maymunlarla kap· 
lana parçalatmaktan vaz ~cçeccğim. 
kendim de boğazınızı sıkıp öldi.irmi· 
yeceğ'im. 

işin en kısası şu anda ölümden 
kurtulabileceksiniz. Yalnız bizimle 
uslu u"lu çalışacağınıza, gemiyi kul-
lanmakta bize yardım edeceğinize 
söz veriniz!.. 

içeridekiler için böyle bir pazar
lık. asla ummadıklan bir bahtiyar • 
lıkh. Onlar o korkunç maymun
ların, Parsın elinde parçalanmaktan 
kurtul~unlar da, en giiç i~leri yap· 
mağı seve, seve göze alabilecekler 
di. 

Ba, altından gemici Şmid: 
- Çalışa~ağız, ne derseniz ya

gac ~ız: yalnız bizi bu canavarlar -
dan kurtarınız! 

Yalvarmağa başlayınca T arzan 
kapıyı a h, önde Şmid olduğu h;'l!· 
de, yeni Zclandalı Momulla iJ,. iki 
gemici baş altından çıktılar. Çev
relerinin ölümle çevrilmiş olduğunu 

bildiklerinden, T arzanrn önünde 
doğruca çalışacaklarına and içtiler. 

GünCJ yükselirken sert bir rÜ:r· 

gar da esmeğe ba~ladı. Kovri gemi 
sinin yelkenıeri akşamdanberi açık · 

tı. Serin rüzgar, zevkli çırpıntısı ile 

yelkenleri doldurarak tekneyi yan 
tarafına esdi. ilaş tarafta yarılan su· 
lnrm çağlayışı tatlı bir türkü gibi 
etrnfa yayılı) ordu. T arzan açığa 

değil mm; adRya gidiyordu. Orada 
korkusundan kalmış olan gemici 
Gast'ı alacaktı. 

İki saat sonra adadan Gast alın • 
mı~. Pars Şita ile Akut'un may -
munları dışarı çıkarılmıştı. T arzan 
bu hayvanlarla, ıssız adada buluş· 
muş, onlarla burada arkadaş olmuş 
hı. Parsın da, Akut ile arkadaşları 
maymunların da öz yurdlarr, bu nda 
ve bu adanın sık, loş \'C avlarla 

dolu ormanları idi. Hnyvanlar içiıı 
en büyiik zevk bu ormanlarda ba . 
ğmsız, kimse karışmadan yaşamak, 
tabiatın onlar i in en uygun görmiiş 

olduğu hayatı sürm<"kti. lştc bun\ln 

için bu orman arkada~larmı s;:ene bu
raya bırakmak gerekti. 

Şita ile maymunlar, T arzanm a• 
tık kendilerini teme11i olarak brrnk

tığını anlıyabılmişler miydii Bunu 
pe,k ummuyoruz.. Fakat hepsinden 

çok ak ll· \'<' in,.cına ~rakın olan A1rnt 
un bu İ§İ anladığı belliydi. 

(Devamı var) 

Bunu coşkunlukla. adeta bütün L 
sabı sarsılarak söylüyordu: 

S·ı· b"'l' S" b"l' G . k - m u .... un u .... .tmıyece • 
sin. Kimseyle, hiçbir kadınla ülfetin 
olmıyacak. 

- Peki, peki ... Siz emredersiniz. 
Bır müddet daha içim geçip de u

yandığım vakit, sığındığım karanlık 
köşeden bakt m: hemşire sultan. ha
zırlanıp gelm'fti. 

IIarernaıiaları da, sa.ravın ealahl
ye~tar bütUn erkanını bu. gece yo'cu. 
lugundan h.,b,,rdar et'iklerini, kap1'a. 
rm emre mliheyva f;'ekilde açık olı:iu. 

~unu, \'esaitin de ha.zırlandığmı bil. 
dircli. 

. Hemşire sultan, SllnbUl ağaya ba
. karak: 

- Giuiyoruz, değıl mi? ... diye sor
du. 

lşte bu sunH soran sesteki ifade, 
işle bu bakış, fevkalade hayretimi 
mucip oldu: Daha birkaç saat ewel 
kocasının ac:ıkıyla hün.,.ür hüngür ağ. 

lıyan •e h s!erı son drrece saf kaldı. 

sınr annesine karşı vükeeltttiği bütUn 
itirazlarla ispat eden bu kadın, k·sa 

bir z.'tman zarfında Siinbülün tesirin. 
de kalmıştı. Ona aşık fışık bakıyordu. 
Ne kor,asına karşı sPdakate. ne anne. 
rıinin it.şıkına karşı beselcliği çekin • 
genlik hissi... Hiç, ama, hiçbirinden 
eser knlmamrştı. 

Bin bir yalana alıc:ıık olan Sünbill, 
ona, tatlı bir ifadeyle: 

- Ben de gelirim elbet sultanım ... 
Lakin sizinle beraber değil... Sonra-

dan .. Çiinkü pek mühim bir vazifem 
\'ardır ... 

l\:ösem sultan başıyla tasdik etti. 
(Devamı var) 
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senelik 
hikayesi "Suya hiç siil kiıt- bir aşk 

madığımız yalan ! " 
Sütçülere göre kabahat 

inekçilerde: .. 
k Ştıranlar onlar. Onun ıçın 

" - Siite asıl suyu arı . 
k su koyunca sütün l'engı 

değil mi z:ıtcn biz azıcı. Yazan A. Faik GÜNERI 

cleğişiveriyor ! " 
.. _Anamdan emdiğim si.it, bur· 

numdan geld!i. . .. 
Diinya kurulalıdanberi ou ~oz ~e 

kadar cok söylenmiştir? Belkı, nııl· 
l d. k · · Fakat bu de· Yar arca ıyece sınız. 

fa anasından emdiği südün burnun· t 

dan geldiğini • günahı bor.n~na. g~· 
liba "fitil fitil,, de dedi • soylı?'en bır 
.. .. I · · gi degw işıyordu. sutçu o unca ışın ren . . 

Hem de bunu bir belediye daıresın· 
den cıkarken söylerse.. . .. 
B~ ahbap, siitçü, alnındakı ırı t.r 

damhı.lnrınt iki parmağının tersı e 
sıyırıp: 

- Anamdan cındiğim süt bur· 
numdan geldi!. derken ben ~ül~yor 
dum. Vakm siitçünün halı h:ç de 
giilüne~ck gibi değildi a~.a o~u~ sı· 
kmt1smı anlatabilmek ıçın ıstıane 
ettiği ~u söz doğrusu pek tuhafıma 
gitti. 

Gayri ihtiyari gülerek: 
-Bırak dedim. Sen ona da su 

kmıstırmıssındır. O da, gülmeğe 
ba:<ıl~dr. Sonra, sanki onu böyle ter
let~nler tekrar peşimizden gelecek· 
miş gibi hızla yiirümeğe başladı. 
flk sokağın köşesini döndi.ikten son· 
r.ı geniş bir nefes alabildi: 

- Bak anlatayım, dedi ve dcvom 

etti: d"I 
- Hani ~u bir tiirHi tatbik c ı e: 
. ~1 ··t nİ""amnaınesı 

nııyen meş n1r su .. . . 
vardır y;ı. Umuıniyetlc bu nızaınım 
mc tntbik edilmemekle beraber bazr 
ım.jdcJcri wman zaman ortv.ya çı· 
br.ı işte bunlardan birisi benim ha: 
:;:ır.ın geldi. Giiğiim ün iizerinde:ı 
levha emaye değil de boyalı oldugu 
İ \.!in hen de bugiin bl~ hale. s!;di~-

Buraya gelince. genışçc bır Of ... 

çekti. . 
_ iş değil bu bizimki vallahı ! 

Znmnn oluycır ki köşe k~p.ı:na~a oy-
f\m .. neden) Sutumuz bo· 

nuyoruz. " . f 
zuk değil, şüphemiz yok. han~, a-
kat . E ne olur ne olmaz ı şte ınsan 
iirkiiveriyor. 

Ben. buna: 
_ Eh. zahmetsiz bol kaz.nnr ol· 

m :.z. 
Diye cevap \'erdi~1. " .. . 
Yüzüme garip garıp baktr. ~anl ... ı. 
- Sende mi? 
Demek istiyordu. Biraz sesini ha· 

fi fleterck : 
- Evet, eledi. Uzaktan davulun 

sesi hoş gelir! Sütçü deyince akla 
hemen giiğiiınii çeşmeye yanaştırıp 
şarıl şarıl su doldur ı l \'e s~nra ]N~~ 
kapı bunu satan adaı~~ g7lıyor. ·nıa· 
redeyse suyun içine sut bıle ko} .,u· 
dığımız iddia o1un~ca.k.1 Allahın "' 
yunu para ile sat gıtsın · .J' • 

·ı . d ken1.1ını Bu cazip işin sı mne 0 a 
'kaptırarak: 

N 'T · bu' - Oh!.. c n a ış . d' cek . . ·1·1 v a ıyc 
Doğrusu ışın a a ıgm a bile 

yoktu ama yalnız su satılnıa~. t pek 
· · k t nlmı!; su ~te suyun ıçıne nrış 1 • :ı: cikler 

la satılıp d~ruyordu da kımse 
gık bile demiyor~u.: .. 

0 
dur-

Ben bunları du~unurkcn 
madan içini döküyordu: . k" su . .. t ,ar ı 

- Hnni bazr muş crı ederiz. 
değil hava satsak g~ne zdrnr sesle· 1 
Bir gün geçerken bı! :v ~ cYÜn ve 1 
nirler. Gider si.it vcrırsın. v~rirler. l 
daha bir iki gün p~rasrnr ·yeye dö· 
S V"\"aŞ ıs ''eresı l' onra yaYaŞ J... # • • • a ge ır 
k ··ı ·· B'r av derken ıkıncı. y b • 

u ur. ı J,' .. ·r de gıder a 
gelmez ve hır S?un hı ~ · naze· 
karem ki kapı duvar 1 ..... B~nın hah ev· 

. . d bul' ır sa 
nınlerı koy unsa] ··· .. ti güzelce 
ve] Benden aldık arr su e yeni 

tt 'kten sonra 
ı:ah,•ealtılarını c 1 

• • !erdir 
ki. kan etnıış 

lıane!cdnc na · 1 me ' ) Onu 
. l · r Ama nereye. . 

cvnmmın ıç erı ··· h' 1 kendilerı .. 
hir Allah bilir,. . ır 0

,e rıık ;-nronın 
s .. ,,ı·n ı' rin ynpncak şe) 3 

•• 1 . h lal "'' "' . d· w• suterı cc 
k "d"' nı'bj \'Cr ıgtn 

"' ~u u o 
etmek veyahut da: 

" •: <1 idip ua1:arsın 1rı 1:apı1ar 
/>of c g . . ' d b l' 

d,,. 111 'stcrını ı:oy u11~a u • ,, 
dııı•ar, ·~ " • 

_ Zehir zıkkım. ol~un. burunla

rından fitil fitil gekls!n ınş<ı lkl~h!.d ~·ı 
Demektir. Ne ·ar, ne ar egı 

mi? 
Bu suale: 
- Ôyl !.. 
l)iyc cevap Yerdi.m. Fakat. tıor-
1-tan da kendinıı alamadım: 

ma_:_ Yalnız inekçiler böyle dü§iin· 
ıniyor. Onlara göre sütçü~erin karı 
yüzde yüzü aşmış. Ne dersın? 

Bu sözler onu çileden çıkarma~a 
k;ıfi geldi. ı\ynı 7amnnda o hızla ag· 
zından baklnyr da çıkardı: 

_ lnekçiler, inekcilcr, dedi. Ba· 

1ızın piisklillii belaları 1 Hele yap· 
şın f" 1 · 'b' b" d k!:'lrı kiı ı ..,c ınıynr gı ı ır e sız· 
;~nıyorlar. I3ir de bize sorsunlar: 

Siite asıl suyu kıuıştırnn onlar!.. 
S"yJt>,tıne beni AllaT1ın aşkına! O
~ 0 

n irin ddfü ıni zaten biz az.zerk 
sÜ f ·o YUNCA süt rengini kaybe-

diyor! 
lnekçilr.r snnki taş rttıp kollarımı 

roruluyor. Km: tane~i inegi, manda· 
;., ah:rrnda besliyor? Çıkar ovaya 
hnyvanı kazan paracıkları. Sonra da 
d~ln parmağına zavallı siitçüleri ! .. 

Ben sütçülerin içinde de hile yap· 

018
ynn yok demiyorum. Az çok 

hepsi yapar ama biiyiitiildüğii kadar 
değil a canım artık .. 

Bilmem. bizim siit iiniin sözleri· 
ne diğer sütçüler ve hele inekçiler 

ne derler? . . • 
Ben bunlara fazla hır şey ılav~ 

tmiyorum. Doğruyu söyledi mı 
:öylemedi mi bilmem? 

Artık burası da südüne havale!.. 
A. Faik Güneri 

Sakal t:akarak firavun olan 
kadının esrarı keşfedildi 

Nevyork Metrepoliten müzesinin 
Mısıra gönde\miş olduğu arkeoloğlar, 
tar:hte kendini hi~ yoktan yükseltmiş 
ilk adam şöhretini kazanan Sent Mut' 
un. pek dikkatle gömdürdüğJ atını bu· 
labilmek için tam 3500 senelik bir ma

ziyi kazmışlardır. 
Bu hadise tarihin en hoşlandığı de • 

ciikodulardan blr:nin yeniden canlandı· 
rılmasına sebep olmuştur: Acaba Sen 
Mut kraliçe IIatşepsut"un hakikaten sev 
gilisi miydi? Sen Mut bu kr:ıliçenin 
te ; eb" •' sü sayc~inde o zamanki Mısırın 
en mühim adamı olmuştu ... Hadise ayni 
zamanda b'r de "~ahane dalavira,, nın 
tekrar hatırlara getirilm::sinc fırsat ver
miştir: Kadın olduğu için Mısır tah
tından mahrum edilmek istenen Hat. 

şepsut hakan olması lazım gelen üvey 
oğlunu sürgüne göndermi§. basit in • 
s:ınları aldatmak için sakal takmış, ken-
dini erkek kılığında temsil eden yüz · 
lerce heykel uydurmuş ve nihayet Ma. 
atkara adiyle kendini firavun ilan et -

mişti. 
1 k b. Tla.l:c.nsıtt'ım iit"cıı oğl11 frrrufıııda,ı 

Üç ~ıin be~ yüz yı pe uzun ır za· . 11 • • 

man olmakla beraber, Hat_şcpsut ile yal'ı iahrıp etl .. rı ı J lıcyl:cllcrınd~ıı 
Sen Mut dedi kodusunu dindirmek için 

çok da uzun gelmemiş ve Mısırdaki at· ı 
ların en eskisi sayı~an bu atın mey~ana 
çıkarılması ise dedıkoducu alemlerın çe 
nelerini yeniden gevşetmiştir. Atın bu. 
lunması meselesi de arkeoloğ bakımın· 
dan hiç şüphesiz fevkalade ehemmiyet

lidir. 
• Medeniyet denilen şeyi ilk ba~lat
mak şerefi kendilerine verildiği halde 

Mısırlıların Miladdan evvel 1800 se-

biri 

gölgede kalmı§tı; N efernre ve M erctre 
adında iki kız çocuk doğurmakla ilk 
ehemmiyetini kazandı. Çok geçmeden 
annesi ite kocası Tutmoı kısa fasılalar
la öl<.'.t:llcr. Bunun üzerine Mısır tahtı
na varis iki kız evlad anası sıfatiyle 

güzel ve genç Hatşepsut hanedanın 

raaips:z ba~ı kaldı. Buunla beraber 
f set adlı bir odalık ikinci Tutmoza kü-
çücük bir üçüncü Tutmoz hediye et • 

nesine kadar ata malik olmamaları tu-
d M . · ı· mı"ıı.ti kı" bu rocuk babasının ölümü za· 

haf değil midir? Sonra a ısın ıstı a :r :ı 
manında henüz em-eklirordu. 

ed:p kısa bir zaman için hüküm süren 
esrarengiz bir Biksos. atları Anaılo
Judan oraya göt-:irmü~tü. Atların Mı· 

sıra getirilmesi ile Sen - Mut zamanı 
a::-asında pek de uzun zaman geçmemiş 

olduğundan, atlar orada hala bir yeni· 
lik, değerine paha biçitemiyccck kadar 
kıymetli b!r miılk sayılırdı \.'C çok pa

halı idiler. Ata sah:p olan herhangi 
bir adam hayatta ona en itinalı bir su. 
rette bakar, ölümünde de en büyük 
dikkati ibzal ederdi. Bu hal Mısırın 
bir hususiyeti :di: Hayatta malik oldu
ğu k~metli şeylt-ri kendisiyle birlikte 

ınczara gömmek, onu öteki dünyada 
~ .. i ı:an ve şereflerle hayata başlat • 

mak demekti. 

• • • 
Köylü bir ana ve babadan co:muı 

olan Sen Mut tarihte macerepercstle· 
rin ilk m:salidir. Onun dört erkek kar
deşi daha vardı: Fakat hiç birisi adam 
olamadı: Kendisi ise Hatşepsut'un 
teveccühünü kazanarak en yüksek mev. 
kilere çıktı. 

Hatşepsut birinci Tutmoz'un ve bü
yük kraliçe Ahmozun kızıyd:. Hepsi 

de genç yaşlarında ölen üç erkek kar
deşi vardı. Mezarında yazılı olduğu gi· 

bi .Tutmoz "hayatını yürek genişliği ve 
saadet içinde itmam ettikten sonra, öte

ki dünyaya göç edince karısr Ahmozu 

onun kızı Hatşepsufu ve Ahmoz'un 
hemşiresinden doğan üvey oğlu ikinci 
Tutmoz'u bıraktı. 

Tahta çıkmak için mutad olan silsi. 
]eye göre Hatşepsut"un hakan olması 

lazım gelirdi, fakat Mısırda bir kadının 

hükCımdarlığı yasak~ı. İ~te böylece 
kadın Mısır Sdetlerine göre ikinci 

Tutmozta evlenmiş. o da yukarı ve aşa· 
ğı Mısır kralı itan edilm"şti. 

Bu karı koca acaip bir çift teşkil 
etmişlerdi. Tutmoz hafif, nallif, aklı 

bozuk ve Mısır idare,ini kendi başına 

bırakan bir adamdı. Babası ve dedesi 
zamanındaki ihtiyar memurlar hüku • 

meti ellerine almışlardı. Diğer taraf -

tan ise Hatşepsut faa ve zeki bir kız. 

dr. Kocasından da birkaç yaş büyüktü. 

Mezar taşında şu yazılan beraber oku. 
yalım: "Onun yüzüne bakmak dünya-

Bıı.rad.ı. Mısır veraset kaıuınu tekrar 
rr.ı:.idahale ederek üçüne~ Tutmo~'u Nc

!erure 'ile birlikte iki ülkenin hakanlrğı 
için babasının yerine geçirdi ve firavun 

henüz çocuk olduklarından saltanat 
naibligi Hatıepsut'a verildi. 

İlk önceleri krali~e "ilahi valide ve 
büyük firavun zevcesi,. unvanını kabul 
ülkeyi sabıkı veçhile idare etmek istedi. 

Fakat bu sıralada Sen Mut kraliçenin 
gözüne girmiş bulunuyordu. Kraliçe 
onu kralın kızı kil~:ik Ncferure'in bn~ 
muhafızı. kendi hancsin'n baş kahya· 
sı ve firavun sarayın bcış m\işaviri yap. 

mak ıuretiyle kendini saltanat niyabeti. 
ne 1ttirak ettirmiş bulunuyordu. Bun-

dan baıka da Mısırın en büylik tanrısı 
Amon bütün mab:dlerine baş hadım 

olarak tayin cd.lmişti. 

Sen Mut güzel bir delikanlı idi: Bu
nun için hükiımdar ve dul bir kadın o
lan valde kraliçenin gön}:.inde bir yer 

almasına şaıııtmamalıdır. Kraliçe onu 
bUtün Mısır ülkesinde yaşıyanların en 

başına ytikseltmişti. Devlet hazinesi· 
ne sanki kendi malı imiı gibi taaarruf 
ettiğinden fevkalade zengin bir adam 
olmuştu. 

Çok geçmeden Sen Mut'u hanedana 
mahsus üsera, devlet hazinesi, harp mü. 

himmatı nazırlığı, aaray baş muhafızı, . 

ve firavunun hususi hamam ve yatak 

odaları mUfettişi memuriyetlerinde gö
rüyoruz. 

fl:hci Tutmoz'ur. ölümünden bir 
h'" • .:tl:t :ıonrl IIatş:psut ile Sen lv.ut 
mü~1im bir karar vererek v:ılde krali
çenin a::iyle saniyle bizzat kral olm:ıs.nı 
muvafık gördüler. İşte bunun üzer"ne 
kendini sakallı göstern heykeller gö· 
rilnmeğe başladı az sonra da "a~ağı ve 
yukarı Mısırın Maatkara,,, unvaniylc 
hak"nhğı ilan edildi. 

Üvey oğlu ve hakiki firavun olan 
ii;üncü Tutmoz sürgüne gönderildikten 
dı. Hatşepsut çok güzel bir san'at eseri 
olan Deyr • El - Bahri mabedini ve bu· 
nun içinde de kendi mezarını yaptır
makla bir daha silinmemek .Jzere adını 
Mısır tarihine yazdı. 
şöyle bir kitabe yazdırmıştır: 

Kraliçenin aşıkı Sen Mut da kabrine 

"Ben bütün ülkede büyüklerin en 
büyüğü idim. Kralın bütün sarayların
daki esrarın muhafızı, hakanın sağ eli 
ve b:.ikumdarlığın mühürdarı idim. Hu
zura yalnız çıkar ve mahremane •şerefi 
sohbet olurum. Hakikatin aşıkı idim; 
hiç kimseye tarafgirlik göstermedim. 
llakimler öğütlerime kulak verirdi. SU· 
kCıtutn, hitabetin ve belağatın en rana 
misali idi. 1lahi ~alde kraliı;enin bü. 
tün kalbini doluuran adamdım. Haka
nımın yüreğ'ni hcrgün yeni sevinçlere 
göt:irı:n en s:::tlık aşık ve hizm::tkar 
idim .. ,, 

' Bütün bu yazılar Sen i.Iut'un haki-
katen kraliçenin se\'gilisi olduğu gbs· 
tcrmektedir. Niteki~ 3500 sene evvel de 
l;ü~·'in dedikodular bu iki a~ığın üstün· 
de temerküz: etmişt!. ı•akat bu iki a~ı. 
ğın iyi tarafları da çoktu. HaJJ;ı ırana· 

ııı tekalüf ve vergilcrc!en czmcd:lcr. 
Büyük israflannı hep kraliçenin l•ar.iııe

lcrin<l::ı yaptılar. Memleketi de scıyı· 
sız mabed ve ilbldelerİc aiıı1c;aiicr. 
Yabancı ülkelere harp c:çıp on bınlcrce 
Mısırlıyı ölüme ~·'.:riiklementcn çok ~e
kindiler. 

Fakat kral"çc ile aşıkı zevk ve ufa 
içinde eğlenip dururken üçüncü ".rut. 
moz da bü)•:iyUp gelitiyordu. Ovcy 
annesinin kendini tahttan uzaklaştırma· 
sı :şeklinden hiç de memnun olmamıştı. 
Ateşli bir gençti ve ilk indifaını Sen 
Mut ölüp mezara gömüldüğü zaman 
gösterdi. Oraya bir takım yağmacılar 
göndererek cesedi müthiş tahrip ettirdi. 
Fakat serseriler sandukanın üstündeki 
yazıya nasılsa dokunma<lılar. 

Hatşepsut ölüp de üç·:.incü Tutmoz 
nihayet tahta çıkınca. üvey annesinin 
bütlin heykellerini toplatarak bir ta§ 
ocağına attırdı. 

Fakat arkeoloğlar çok sabırlı insan. 
!ardır. Onlar Tutmoz'un tahrip edeme
miş olduğu kitabeleri okudular, Sen 

Mut mezariyle atının tabutunu meyda· 

ııa çıkardılar: Hat§epsut'un inşa ettir. 

miş olduğu güzel mabodi kcşfet~lcr, 

'kendini erkek diye gösteren bu kral'çe· 
nin kırılmış heykel parçalarını toplayıp 
bir araya yapayarak heykellere asıl bi· 

çimlerini verdiler ve böylece güzel köy· 
lü çocuğu ile büyük kraliçenin arasında 

geçmiı ve 3500 senelik bir mazinin toz 
ve topraklariyle ört•:ilmüş olan aşk hi· 
kayesini ortaya çıkardılar. 

nın en güzel zevki idi: Onun ihtişam 

ve vücudu ilahi idi. O güzel ve çiçek 

açan bir bak:rc idi . ., . 
Annesi hayatta oldukça Hat§epsut 

''P!cij wen~mine tıı l:a.dar 1:aldı,, diyn dcııiz meraklıları hcsaplıya clur· 
sım!lr, /(ali/orniya plajlarında mevsim çoktaıı lxı.1ladı. /§tc son m-Oda bir. 

eğlence: tav~n yan§?! 
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PAR DA YANIN OGLU 

:nda dehşet verici sesi duyuldu: 

B
. tek adım daha .. atarsanız 

- ır 

ınahvoldunuz mösyö! 

K
orku değil, fakat hayret, Jandadr .. , 

d w yer e 
ma kumandanını, bulun ugu k 
-ıhladı. Fakat kendisini topladı ve ~od 
•·· w • • tehdı e 
cesur bir adam oldugu ıçın, 

rağmen ilerlemek istedi. w his 
Keskin çeliğin boğazına b~ttıgındı'. 

· · mır "er 1 
• ıetti ve ayni ür~er~cı ses. c Yoksa si· 

- Geriye mosyo, gerıye 1 

zi öldüreceğim!.. . • ıdu· 
1 · cıddı 0 

Bu defa, Növi mese enın d'kkat 
• . d' şayanı 1 

ğu11u anladı ve gerıle• 1
• .,. dilşn'lilş 

bir soğuk kanlılıkla, ydc~ın~skeyle silk 
olan birkaç damla kanı bır 
ti ve sert sesile: 1 ınına cm· 

_ lyi dikkat edin, kra na 
. t T Um otun! redıyorum .. es Ja .. 

d. rdu gene 
Pardayana hitap e ıyo ' 

nın gür sesi cevap verdi: 

- Hayır! · , 
- isyan mı ediyorsunuz. 

- Evet 1 a ,.ekil· . k · J{cnar 'J 

Növi omuzlarım sıl tı. ., k bir ta· 
d.. rek sogu 

"di ve adamlarına one 

vırla emretti: 

_ Yakalayın bunlar\. kaçımn pen· 
Sokaktaki evlerden dır beriden 

öte en 
cerelcri aralanmıştı. andı. Ve iıte 

. ba<ı. uı . 
birtraç mütecessıs :ır • d gördüklerı 

11 ~ yesın e 
meşalelerin ıştgr sa 

manzara: . iyette ileri.. 
Jandarmalar toplu bır v:ı anla yiğit 

ye atzlmışlardr. Fakat par ~y üç basa· 

Janın bulundukları yer, thyanı~'pek de ge-
. . rne a ı 

maktan sonrakt evın k Ur. ki~i ge· 
ili§. değildi. Cepheden arı~.• ki;i bU dar 
tcbilirdi. Bundan başka uç e hareket 
--'e bfrfblrterinin serbestç 
r'"' . tacaklardı. 
--eterine de rnanı o b' de aldrr. _... 'yete ıç 

Jındarmalar bu vazı 1 r sonra ik· 
ktı a • 

tidan temı;il ediyorlardı. Zafer onlara 
muhakkak ve kolay görünüyordu. Güle
rek, alay ederek ve biribirlerini iterek 

hücuma geçtiler. 
Fakat ilk üç kişi birinci basamağa çı

kınca, diğerleri de arkalarına sıralan. 
mağa mecbur oldular ve oradan ilk sua 
daki arkadaşlarını, alay ederek ve coş· 
turucu naralar atarak tesvik ctme~e 
başladılar. 

O zamana kadar sakin ve sessiz olan 
sokak müthiş gürültüyle doldu. Şimdi 
her taraftan, ani bir surette uykuların· 
ıdan fırlayan insanlar, pencere ve kapıla 
ra hücum etmi§ler bu görülmemiş sah· 
neyi hcyccanJa seyre başlamışlardı. 

iki asi, dipıdik, hareketsiz duruyor. 
)ardı. Upuzun kılıçlarının uçlarım, çiz· 
mclerinin alt tarafına dayamı~lar, bü
yük bir soğuk kanlılıkla, hücum edecek 
müsait bir zaman bekliyorlardı. 

Birdenbire iki kol uzandı. Jandarma 
kalablrJ;ının üzerinde şimşek çaktıran 
iki çelik kasırgası görüldü. iki kılıcın 

ıdaldı çıktı ve tekrar kasırgalandr. 
ucu. . ·1 ·ı 
Mütearrızların saflarından acı ını tı er 

yükseldi. . 

A i bac;döndürücü kasırga yenıdcıı 
yn :ıı • 1 · ·ı · başladı ve tekrar feryatlar,enın er ını tı 

ler duyuHu. 
Bu defa mütcarrızlar arasında müthiş 

kan§ıkltk başgösterdi. 
Pani"e dü§en jandarmalar darmada· 

~ k bir halde gerilediler ve öliim sa· 
gını . ~· 1. 

11 
çelik kasırganın yetişemıyecegı ır 

~:rde korku ve deh~et 1çin.cle durd~lar. 
Bu şayanı hayret ve sen sahneyı ta· 

kip eden seyirciler hayret içinde dona .. 

kaldılar. 
Filhakika, jandarma neferlerinin 

hücum etmelerile gerilemeleri 
arasın'daki zaman ancak birkaç saniye 
devam etmiş ve hiddetinden kcipüren 
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yakın meşalenln kırmızımtJcik ve du. 
manlı ışığiyle aydınlanı.lı. 

Fuke kemali memnuniyetle gördü ki 
yanılmamıştı ve filhakika kralın muha
fız alayı ve umum jandarma kumandanı 
ısenyör clö Növinin karşısında bulunu. 

yordu. 
Jandanna kumandanı da kralın sırcla-

şrnı tanıdı ve heyecandan bo1uılan bir 
ısesle bagırdı; 

- Kral? 
Fuke anladı ve çabucak: 
- Çok §ilkür sağ ve salimdir! 
Diye cevap vereli. 
Bir ölü gibi s:ıpsaıı kesilmiş olan Nö

vi, dcdn bir nefes alarak: 
- Aman yarabbim! Bcıı Je çok gc~ 

kaldım zannetm1ştim. 
Dedi ve o anda yiizbaşı Praslcnle as-

kerlerini görerek ilfive etti: 

- A ! .. Siz burada mısınız mösyö 
Praslen? .. Galiga Majeste de vaziyet. 
ten haberdar edilmiş... İsabet, çünkü 
bünü gayretime ragınen her şey bittik
ten sonra geliyorum. 

Gözleri, birer heykel l:ibi basamakla· 
rın önünde duı an iki atlama ilişti: 

- A !.. Katil bunlar mı? diye sordu. 
Sizi buı1larm yükünden kurtarayım, za
ten doğrusunu söylemek icap ederse. 

onları pek fena muhafaza etmişsiniz .. 
Bu sefillerin yeri askerlerinizin arasın. 
dadır. Hem de saglıım jpl r'c iyice bağ

lanmak surctilc. 

Jandarma kumandanı, bu kadar mu
him katillere karşı gevşek •davranan yiız 
başının bu hareketinden adeta memnun 
görünüyordu. 

Yüzbaşıya gelince, o bu sözlerden 
bir şey anlamıyordu. Bui1a mukabil his· 
ıcdiyordu ki, mühim bazı hadiseler vu. 

k1.tbul~ıuştu: ~i.ınkü Jandarma kuman- 1 
danı bızzat ıdare ve kumilndanhj;ı ele 

.... c 
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almıştı ve mes'ul olması ihtimalıni dil· 
şuncrek ürpeııdi ve sordu: 

- Canım!.. Hangi katnıerden, Hang' 
esiı !erden bahsediyorsunuz? 

Növi hayretle cevap verdi: 
_.Hangi katıller olacak, kralın katil

leri. .. Bu kaclaı fena muhafaza ettiginiz; 

şu iki sefil. 
- Krala suikast mı yapılacaktı? 
- Bunu bilmiyor muydunu;:? 
- Hiçbir şey uilmiyonun t,. Bu adam 

lar benim csirlerim değillerdir ve onla. 
rı muhafaza etmiyorum .. Katil olmaya 
gelince, doğrusu onlar bunu yapacak 
adamlara benzemiyorlar. 

Bunun üzcı ine izahatta bulunuldu. 
Aktıatn silnt dokuza doğru, jandarma 

kLtmandanımı serscrilcı den ınüteııekkil 

bir çete reisinin krala suikast yapacağı 
haber verilmişti. Yiğıt Jan adında bir 
genç olan bu serserinin tehlikeli bir a-

dam oldugu, bundan evvel de zaten ha
ber verilmişti. Suik • t aat on birde, 
kralın Arbr • Sek sokagında oturan bir 

kadını ziyaret cdeecbi esnada yapılacak 
tı. Bunun iizerinc jandarma kumandam 
yanına elli kişi alarak derhal vaka ma. 

halline hareket etmi ti. Fakat, oturdu. 
ğu Scntantuan sokağından, Arbr • Sek 
sokağına bir hayli mesafe vardı. Bütiln 
bunlara ragmen, i~arct edilen ~a:nnn

dan yarım saat evvel orada bulunuyor. 
du. 

Bu, Növinin izahatıydı. 
Fukc ıdc, kralm sabırsızlanarak saat 

on birde değil, dokuzda saraydan çıktı-

ğını izah etti.Yiğit Janın taarruzunun • 
gayet tabii olarak • işine geldiği gibi an 
lattı ve bu sözlerin doğrulugunu isbat 
etmek için kan içinde kalan yüzünü, 
~ürüyen gözünii gösterdi. 

Praslen de Pardayan1a arasındii ı. ge· 
çcn §eyleri anlattı. 
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Bütün bu izahat yavaş sesle veriliyor 
1du. Fakat Pardayanla, Yiğit ]anın ku· 
lak1an bir hayli keskindi kendileri hak· 
kında söylenenlerin hemen hepsini duy
muşlardı. 

Pardayan, gözlerini ~rkadaşına dik. 
miş düşünüyordu: 

- Demek ki bu genç müthiş bir ser· 
seriler şefi, öyle mi? .. Olur a ! .. Geçin
mek! azım .• Ve bir ahçıyken şimdi Va
Ten markisi olan Fukeden, ve şu jan. 
ldarma kumandanından tutun da kra]a 
varıncaya kadar herkes - veya aşağı 
yukarı herkes - soygunculuk ve na· 

mussuzlukla mevki temin ediyor ve ge
çiniyor ... Fakat bana öyle geliyor ki şu 
Növi biraz mübalağa ediyor .• Yahut da 
ona yanlış malumat vermişler. Bu ince 

ve zarif yüzl~, bu doğruluk ve erkeklik· 
le parlayan gözlerle, bu adamların hah. 
ıettikleri _gibi alçak bir katil olmağa 
imkan yoktur. iddia edilen suikaste ge-

lince bunun mahiyetini herkesten daha 
iyi biliyorum, çünkü hadise rsnasmda 
buradaydım ve herşeyi gördüm. 

Suikast - mademki suikast var. 
mış - krala karşı kılıç çekmekten iba
rettir ... Bu genç sevdiği bir kızı müda. 
faa etmiş karşısındaki gece zamparası· 
run taclı olup olmadığını düşünmemiş

tir. 'O, ancak tabiatin kanununu takip et 
miştir. Demek ki, kızım, karısını, kız 
kardeşini, nişanlısını majesteye veren 
baba, koca, kardeş ve nişanlı ünvan, 
şeref ve servete nail olacak ve herkes 

tarafından hürmet görecek, buna muka. 
bil bu namussuzluğu reddedecek olan 
:da, tevkif edilecek, hapsedilecek ve hat
ta öldürülecek! .. Hakiki adalet bu mu-

. dur? .. Bundan çok zaman evvel, ben de 
heyhat! Bir genç kız sevmiştim. Güzel, 
masum, temiz bir krzdı ve her cihetten 
bu gencin sevdiği kıza benziyordu. Ve 

iyi hatırlıyorum ki ben de onu, mareşal, 
dük, prens ve kral iinvam alan yırtıcı 
hayvanlara karşı müdafaa etmek mec
buriyetinde kalmı§tım. Beni de tehldit 
etmişler, hapishanelere atmı§lardı ve e. 

ğer bala ölmedimse, o da çok şükür 
pençelerim sayesindedir ve hala da böy· 
le kuduzlara karşı k!Jyabilecck vaziyet
te old~ğumu zannediyorum. 

Yiğit Jana gelince, o da kendi kendi
ne şöyle diyordu; 

- Jandarma ku.."llandanına b1.ı gece 
saat on birde kralı öldüreceğimi haber 
vcrmi~ler !.. Beni göstermişler, ismımı 

söylemişler! ... Ben merdivenlerin arka. 
sma saklandığım zaman kiminle karşı." 

!aşacağımı bilmiyordum .. Fakat beni ih
bar eden kimse, o bunu biliyordu t .. De
mek ki s1man altından su yürüten azgın 
bir düşQ1ariım var? .. Kim? Kim? düşü~ 
nelim! •. Benim buraya gelerek gözetle
meğe ve içeriye kurnazlık veya zorla 
girmek istiyccek olan adamı öldürmeğe 

kara~ verdiğimi dünyada kimse bilmi
yordu ... Bunu ancak Leonora Galigay 
biliyordu! .. İsmini sırf menfaatim icabı 
olarak söylemek istemidiği bir adamın 
bu gece, sevdiğim kızın evine gireceği
ni bana o haber vermişti.. Galigay ! .. 
Demek ki bu adamın kral olduğunu bi. 

liyordu? Jandarma kumandanına da o 
haber göndermiş qlacak! .. Niçin? .. Jan
darma kumandanı kralı kurtarmak için 
çok geç kaldığım söyledi. Evet ama be
ni tevkif etmek için geç kalmadı! .. Ah! 

Anlıyorum ... bu işte müthiş bir alçak1rk 
var! Bu karanlık maksatlar için çevril
miş bir dolaptır!.. Hayır! Hararetim 
var, hümma işindeyim, deliyim! .. Fa. 

kat!.. bunu herne pahasına olursa' ol
sun anlıyacağım !.. Ve o zaman eğer ya
mlma·dım!a vay haline Leonora l Vay 
haline Konçini J 
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35 
Pardayanla yiğit Jan bir taraftan böy 

lece düşünerek, diğer taraftan da dik
katle etrafı gözetlerlerken, jandarma 
kumandanı, Praslen ve Fuke de mtiza. 
kerelerine devam ediyorlardı. 

Ağcr bir yükten kurtulduğu için biraz 
sevinen yüzbaşı sordu: 

- Ne yapmağa niyetiniz var? 

Jandarma kumandanı hiç tereddüt 
etmeden cevap vercij: 

- ikisini de hemen tevkif edeceğim. 
- Siz bilirsiniz. Bu sırf sizin vazife-

nizi alakadar eden bir emniyet işidir. Bu 
na karrşmam. Fakat kral bu evde bulun 
duğu için ve ergeç dışarıya çıkacağın· 

dan ve nihayet bu sergüzeşt bana pek 
karışık göründüğünden buradan ayrıl
mıyacak ve askerlerimle beraber bir ke
narcb bekliyeceğim. Kral çıktıktan son
ra da onu saraya kadar teşyi ve lüzum 
kalırsa müdafaa edeceğim ... Bu iş benim 
vazifem ve mesuliyetim dahilindc-dir. 

Yüzbaşı bunları söyledikten sonra 
a!ıkerlerini kenarda sıraya dizdi ve bü
yük bir dikkatle vaki olacak hadiseleri 
seyre ba~ladı. 

Növi derhal atından indi. Ve merdi· 
venlere 1doğru yaklaşarak, nazikane h'ir 
tavırla: 

- Mösyö dö Pardayan, dedi, kılıcı. 

nızın bana teslimini rica etmek mecbu
riyetinde kaldığım için çok müteessi
rim ... Tabii bunun mutat bir emniyet 

tedbirinden başka bir şey olmadığım 
takdir edersiniz. 

Pardayan da ayni nezaketle cevap 
Yedi: 

- Mösyö dö Növi, bu talebiniai yeri
ne getircmiycceğim için ben de cidden 
çok müteessirim. 

Növi hayretle sordu: 
- itaatten imt:na mı 

mösyö? 
cdiyGr::um•z, l 

- lfckrar ediyorum, cidden mütecs. 
sirim fakat tabii bunun mutat bir emni· 
yet tedbirinden başka bir şey olmadığı
nı takdir edersiniz. 

Jandarma kumandanı, kralın son de
rece takdir ettiği bu adama karşı elin. 
den geldiği kadar nazikane muamele 
yapmağa gayret ediyor ve şövalyenin 
müstehzi cevaplarına rağmen soğuk 
kanlıhğınr muhafaza etmeğe çalışıyor
du. Son bir teşebbüste bulundu ve daha 
soğuk bir tavırla sordu: 

- Siz kralın iyi bir tebaası değil mi
siniz? 

· Pardayan en masum ve saf bir tavır· 
la cevap verdi: 

- Bu zamana bağlıdır. 
Növi birdenbire tavrını dtğiştirdi. 

Çehresi sert bir ifade aldı vet ehôitkar 
bir sesle: 

- Kılıcınızı verin bakalım, dedi. 

Jandarma kumandanrnrn kendisine 
fazla ehemmiyet vermemesine bilhassa 
kızmış olan ·yiğit Jan gür ve tehditkar 
bir sesle bağı·dı: 

_ Gelin de alrıı ! 

. Növi ilk basamağa ayağını attı. Ga. 
yet soğuk kanlı ve sinirlerine hakimdi. 
Zaten pekala anlıyordu ki, bu iki asiyi 
yola getirmek için bir tek işaret kafiy
di. Bu iki adamın vaziyeti ona lüzum· 
suz ve saçma bir cesaretperestlik gibi 
geliyordu. Onların elli kişiye karşı mü
cadeleye girişmek çlrgmlığını gör.tere. 
ceklerini ise biran dahi aklına getirmedi. 
~ahsan tehlikeye maruz kalması ihtima 
lini de ı;:lüsünmedi. Büyük vaı.ifcsinin 4. 
kendisine verdiği müthiş kuvvet ve sa-
lahiyetten son derece emindi. 

Fıkat Növi ilk basamağa adımını atar 
atmaz durmağa mecbur oldu. Bir kılı
cın ucunu boğazında hissetti ve ayni 
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Ekşilik 

Hazımsızhğı, Mide 
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_!tADYo 
lSTANBUL· 

EJ:s.ao PlWa dans musikisi 19,00 Çocuk 
.Şu::ıne Kurumu namına konferaruı: Dr. 
dl Htznn 19,30 gitar ııolo: Maryo Paru 

20.oo Sadi ve arkada•lan tara.tından TUrk 
lnUeiki ., 
tal- ei ve halk şarkıları 20,30 ömer Rıza 
~klfnıdan arabca ıöyJev 20,45 SA!!fye ve 
haı:ı1~1an taratından Türk mumkisi ve 
2

2 
ııs §llrlutan: Saat ayarı 21,15 orkestra 

nıL ajana ve bora& haberleri ve erteııi gü 
-un ... ve ,..ror:ramı 22 30 pllkla. sololar, opera 

operet ' vty" .... Parçaları 23,00 son. 
"lj"A: 

111.ıo . t ı h be nıuıııki ve kadın korosu 18,50 sana 
h~b rıerı, tiyatro haberleri, röportaj, fenni 

V 
erler ve saire 20 20 gramo.'.on 20,40 şan 

e o•· ' 5 e r .. eııtra konseri 21,20 edebi yaym 22•1 

fl~nceıı yayın 23,25 dans musikisi 24,35 son 
!l.'8ıhatıar. 
BEJ:ı.LtN: 
k 18,05 muılkl lB,35 piyes 19,05 orkestra. 

OllJert 20,05 gençlik yaymı 20,20 org kon 
~11 20,•:S ıünlli1 akiılerl, haberler 21,15 

2 
~• htvtlan 23,05 haberler, spor ve saire 

p3·25 haberler 23,35 musiki. 
EŞTE: 
18,35 koro konseri 19.1:5 edebi konferans 

19·•5 l:lnl'ene orkestrası 20,4:5 konugma 21,15 
§lıı konaert 21,.50 haberler, gramofon 22,315 
lcell\&n konseri 2<i,115 rnuııikili plyeı 1,10 son 

~•herler. 
tlıot.EŞ: 
16,:50 çocuklarm zamanı 19,015 cilnt yayın 

le,$rı dlnt musiki Crramotonla) (Yortu mü 
11l.sebetıle ı:ıaıka yayın yoktur). 
J:..o~DRA: 

18,015 çocukların zamanı 19,015 piyes 20,05 
hava, haberİer ve İıalre 20,315 "ğlenceli yııyın 
20,,S oda musikisi .21,4:5 konuşma 22.215 or 
k~$tra konseri 23,05 bava, haberler, spor ve 
*tire 23,30 dans orke~truı 24,315 haberler. 

ha.va 2<l,•l'i gramnfon. 
:PA}Us (P. T. T.l: 

12,05 mulfkJ lS,150 org konseri 19,85 haber 
ler 20,05 ıan kon~erl 20,20 gramofon, hab;~ 
l&r, h:wa 21,05 sürprizler 21,3:5 piyes 

23
• 

hab<?rln, hRva 23,50 gramofon 
ROMA: 

18 20 danı mustklsl ıs,ısıs haberler, k~ 
nuşmıı. ve saire 21 415 karı§ık musiki 22,0 

kOill!~r 23,20 komedi 23,50 danl!I muııtklei. 
·~-----·-

Nöbetçi eczahaneler 
!!u akŞaın ~ehrin muhtelll semtlerinde nö 

betçi olan ecı.aneler şunlardır: 
lita.nbul clhetlndekUer: 

E t Ö 
"ftde (Hüseyin Hüsnü>• Beyazıtta 

m n n.... • t ' •"-etl 
( • - Ktiçükpazarda (Neca ı ~· • 
A.:1&dor ı , · d (H m 

l!:yüpte (Mustafa Arif). Şehremlnın e a 
dl) Kara"'Umrükte (Arif)' saınatyada ITe 

' " dl) Aksarayda. 
ofiloal Şehzadebatmda (Ham ' ' . dl ı Alemdarda 
(~~re!), Fenerde (Emılya • 
(~htl, Bakırköyde (İltepıı.n)· 
Beyoğlu clhetindekller: • 

• tıttklll caddesinde (Kıınzuk), Bostanbaşın 
da (İtimat), Gatatada Mahmudiye cadde:!~ 
d~ Cbmet)' TakJ11imde (Nlzarnetun), Ş § 

Kurtuıuı cadde't1!nde (Necdet)• Kaatmpaşa~: 
(
MU t) Haıııköyde (Nesim A11eo), Be§ 

eyye ' ıNurl) 
ta~ta C Ali Rızıı. l' Sarıyerde . . . 

Ü 
J{adıköY ve Ad11.lt1rdıı.kıler. 

sküdar, . Ka.dıköyünde Yelde 
Dsklld•rda ı tttıhıı.t) ~üyültad~da ( şınasl 

ttrmeninde (Ü<;lerl' 
Rız~ ) ' H~yt>ellde (Halk), 

tur \ 
.'a 
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l{ronştat bahriyelileri 
oan11 devam ediyor 
a,ırc;m kıı.dm 

1 
Tarz.an kıı.ı;ıyor 

ı Denizde iııya.ıı 

1 
Blllblllle~ öterken. Karyo 

kil 

1 
pe.t \'e Pe.ta,oon atr~e 
ve !ki yavrucuk 

1 
programını bUdlrmemiıtlr 

1 
pepo. Küçük Jord 

I (ii:tlt tzdiVf.Ç, Lüi stitçU. 

1 
Slngapur postaııı. Altm 
toplaya.o krzlar. U136 Atl• 
na Bıı.tkan oliınpiyatıarı 

1 
Kar;ak sevdalılar. HUcum 

tııosu 

sANCA.K 1 Garp 11Uvartıerl. 
(E§kJ ~ oıtotYıı) Dub&rrl ril rl 

Madam 

. usrvın 1 çan 11er11e e . 
t,;Utl • ınahl<Qmları 

Pranga 

tSTANBUL 

1 
pat ve Pat&§On 

ı !{tal eğle11ıyor. Sallhad 
dini Ey)1lbt ve Ehlisalip 

muharebeleri 

1 
"sa.ıtdat bUlbUlU. Kim ti!• 

dürdü 
• aa.zretl ısaııın hayatı. 

Kadrnıar göJU 
ı Esrarengiz tayyare (24 

A.J,Oll>A.R • 
kısım) 
Leblebici Horhor ağa 

«J:al.4.LBE'f 1 (türkc;e söı:IU). 13 nurıare. 
ıı ceJJUll 

KADJKOY 

1 )laca.rtatan geceleri 

osKUDAR 
1 sutUn rnzeııerl 11everim 

BAKIRKOY 
ıWLrtT ADI 1 Programını blldirmemietir -- Acele Satılık 

-
Hiç kullanllmam•• ayakll 

Slnger Diki• Makinesi. 
MUracaat : Ankara cad

desi Sfitvlm Lokantası 

No. 114 

.iııl~~lılii&Aii~~k . yonundan: 
~· M V Deniz Merket Sabnalma onııdı bilinde batık demir ve zincir-
ı. • • 1 t hududu a 

1 
_ !stanbul ve İzmir liman ar . da müt~ı;ekk il komiı!ıyonumuz 

. . M M V bınasın rfl k ·ıt l~~ d ·zden çıkarılma ışı · · · 14 de kapalı za a e sı meye 
.. n enı . "nU saat 

ta.ta.tından 3 Mayıs 937 pazartesı gu 
~on.muştur. . }jra. olan ve şartnamesi dahilinde 

2 
_ unıuınt kıynıeti takri~n .ellı ~ın beher kHosuna yedi kuruş kıymet 

Çıkartılıp teslim edilecek bu zıncırlerırı . 
takdir edilnıişÜr. . tahlisiyelikle meşgul ve müteha~sıs 

. ye gireceklerin dalgıç "e .z"dürJilğUnden mu!addak vesıka-
a - Eksıltme. . . B briYe .<Vı.u 

Olduklarına. dair lstanbul Ticaretı a . ' . .. 
~ hlmil olması şarttır. rtnamesirıi almak istiyen . erın her gun 

bedel mukabilinde ı;a 

Hn11<ave ----·-· \ 
Kon usan 

kedi 
(Ba,tarafı 5 ncide) 

süt içtim. Midemi bozınağa niyetim 

yok. 
Bay Murad, gülerek: 
- Canım, {kedilerin dokuz canı 

var). derler. 
Pompiş cevap verdi: 
- Olabilir. Fakat midesi bir tane. 

dir. 
Reşide bağırdı: 
- Bu kediyi mutfağa yollamak da 

doğru değil. Oraya gidecek, hep aley
himizde dedikodu yapacak. 

Yatak odaları önünde balkonlar ol. 
duğunu ve kedinin her gece oralarda 
dolaştığını hepsi endişeyle hatırlıyor. 
lardı. Şimdi maazallah kedi bütlin 
gördüklerini birer birer söyliyecek o. 
lursa ne vaziyete düşeceklerdi? Misa
firler bu menhus kedinin bulunduğu 
odadan kaçmıya karar verdikleri sıra· 
da, bayan Mükerrem teessürle: 

- Aman, ne diye bu eve geldim?. 

dedi. 
Kedi, hemen telişla cevap verdi: 
- Doktor bay Behcetin ıııözüne ba

kxhrsa siz bu eve karnınızı doyurma.. 
ğa. geliyormuşsunuz. Kendsine şöyle 
demişsiniz: Bay Muradla. hanımı öy
el sıkıcı insanlarmış ki, eğer iyi bir 
ahçı tutmasaiarmış, dünya.da. davetle. 
rine icabet etmezmişsiniz ... 

Kadın, öfkeyle bağırdı: 
- Yalan! Behcet bey böyle bir söz 

söylemediğime şahittir! 

Kedi devam etti: 
- Doktor bunları Reşide_ hanıma. 

anlattı: Ve anlatırken dedi ki: 
11
Bu 

Mükerrem kansı ama da oburdur ha.. 
Ona tek iyi yemek verilsin vallahi ce
henneme kadar gider. Pi8 boğaz!,, Ba. 
yan Reşide de şöyle cevap verdi: 

Fakat anlattığı hikaye orada kesil
di. Çünkü Pompiş pencerenin dışında 
bqka bir kediyi gözilne kestirmişti. 
Koşarak fırladı. 

Hayvan odadan çıkar çıkmaz, her. 
kes birden ilime hücum etti: Bu da. 
iş miydi sanki? Hayvana böyle lisan 
öğretmek ... Ya o da. başka kedilere 
konuşmayı öğretirse insanların hali 
nice olacaktı? Her yere sessizce giren, 
her hususiyeti gören bu mahluklar 
lisana gelirse beşeriyetin bütün esra.. 
rı faş olacaktı! Aman, bunun önüne 
geçmeliydi! 
· Bayan Leyla, asabiyetle: 

- Ge<;irdiğim bu feci dakikaları hiç 
unutmıyacağım. Biz vaktiyle Pompişı 
çok severdik. Fakat şimdi ondan nef. 
ret ediyorum. Onu öldürmekten baş. 
ka çare kalmadı. 

Bay Murad: 

- Evet! • dedi. - Yemeğine biraz 
zehir katalım: 

Hoca İbrahim. i8yanla bağırdı: 
- Ya benim emeklerim ne olacak'? 
- Başka hayvanları zararsızları li-

sana getirin. Ne bileyim ben, nıesela 
denizdeki balıkları. Daima ahrrda' ya • 
şryan inekleri .. Velhasıl evlerimizden 
uzak bulunanları ... 

Herkes ayni fikirde müttefikti. 
Pompişin tabağına zehir kondu. Bu, 
bir ziyafet tertibatı gibi gayet itina 
ile. gizlice yapıldı ve ertesi günü, za
vallı kedinin leşini denize attiıar. 

Nakleden: Hrttir.e Siirc.yıırı 

ıstanbul Ko. mutanlığı 
Satın~lma Komisyonu ilanlara 

4 - 250 kuruş u caa tlat1• .. 50 ı· ı k ·ık 
A-'- k ·syonumuza m ra mucibince 3ı ıra ı ı ~ara.da omı 

0 
ayılı kanun kt 1 rmı ıs~anbul komutanlığı birlikleri hay. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 249 s ,•esikalarını havi teklif me up a vanatı için l 175 dönüm çayır kirala-

t~ınina.tları ve U<;üncü maddede yaz~~dar koTilisyona _;e~miş !~lunm~~;;v:ı: nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 30 / 
~sbit olunan günde azami saat l3 e kabul edilmiyecegı \ e pos an Nisan 937 cuma günü saat 15 de ya-
bu.nda.n sonra verilecek mektupların yacağı. {2174} • pılacaktır. Muhammen tutarı 6637 li. 

1
. dikkate allnJlll ra. 50 kuruştur. 
ıt gecikmelerin nazarı ---- Şartnamesi her gu"n ög·lcden evvel 

----------------- .. ----• D r. •••••I komisyonda görülebilir. lsteklilerin 

r ın-1
1 ş A N y A N 498 liralık ilk t<'minat makbuz veya 
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fit mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 
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le bera.ber ihaleden en az bir saat çv-
tur 1 • yoa , · 'I T•m idrar tahlili 1~~. ~un~ınlilc ve ~{ekt:p sokak 3!') nuııı~ah muıı- Yeline kadar teklif mcktupl:ırmı Fm. 
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uhlilit. Emınonü d fz7'.et ı yenc!ı~nl"~i nde t~da,·ı e<ler. l i dıkhda komutan1 ık ~a tmalma komis-

~yt :mı Bl'l:ık ·i ,, kıır~--·rı 3 _ı'-~ F Tel: •0843 •rm•mi yonuna. vermeleri {2061) 
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Peissis 
Avrupa seyahatinden avdet etmiştir. Muhterem müşterilerini. 

SON MODA BAY Aty ŞAPKA 

MALZEMESi MEŞHER/NJ 
~rmek üzere a~ağıdaki mağazalarmadavelle kesbi şeref eyl -
Fıyatla.r çok mutedildir. er. - . 

Merk~~: ~y?ğlu T!:iı~l meydanı (trnmvay durak yeri). 
Şubesı. !~tıklat caddesı Ste-MariP kıi' Fıesi karşısı. 

Kapalı zarf usultyle eksiltme IUl.nı 
Nafia Veka·eunden: 

1 - İstekli çıkmamış olan Diyarbekır Ntimune Hastan · 
aynı şartlarla yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. esı pavyon inşa.atı 

Keşif bedeli 111634.03 liradır. 

2 - Eksil~me 5-~~~37 ?arşamba günü saat 15 de Nafıa Vek.!leti Ya 1 1§.. 
leri Umum MüdürlUgu eksıJtme komısyonu odasında kapalı zarf ~uı· 1 p 
lacaktır. ıy e yapı-

• ~ .- Eksiltme şartnamesi ve buna mtiteferri evrak 558 k bed 
kabılınde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. uruş el mu.. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 6631.70 liralık muv kk t tem"· 
nat verm~ i ve Nafia Vekaletinden alınmı§ ve en az yüz bin liral k\. a. . 

1 

rnış oldugunu gösterir müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ıaz dı ır ış yap. 
5 - İsteklilerin teklü mektuplarını ikinci maddede yazılı un ıtrte. b' t 

evv ı · k ..JA kb . . . saa n ır saa.: e ıne aW1r ma uz mukabılınde Komısyon Reisliğine verm ı · · 
dir.. e erı mukta.zi. 

P08t&da olacak gecikmeler kabul edilmez. ''968" "2178" 

lstanbuı Belediyesi ilanları 
Senelik muhammen 

kiraeı 
Kapahçartıda Gelincik sokağında 27 No 

h dükkan 
Zindankapıda Ahıçelebi sokafında 415 
No. lı dükkan . \ 

Eminönünde Şeyh Mehmet Geylani ma- ır 
hallesinin Reşadiye sokağındı.ki eıki 
kantar binası 
Topkapıda arpa Emin mahalleıinin 
Topkapı caddesinde 95 • 115 No. 1ı be' 
odalr ev. 
Kapalıçarşıda kalpakçılar ıokağmda 11 
No. Iı dükkan 
K~palrçarııda Divrik ıokağtnd.a 35.37 
No. 1t dükkan 
Galatada Karaköy caddesinde 20 22 • 
24 No. h kagir lokanta ve birahane. 
Kadıköyünde çoccuk bahvçesi karırıı 

ıokağında tenis mahalli. 
Yenibahçede Mimar Sinan ııokapda 

63-65.67 No. 1ı boıtan 
Kadıköy hal binasında 1 No. 1t dükkan 
Kapalıçarşıda sandal bedesteni kömür
lük kapııı yanında 33.41 metre murab
baı arsa 
Galatada Karaköy mahallesinin Kara· 
köy caddesinde 11,18 No. h dükkan 
Beyoğlunda K.amerhatun mahallesinin 
htiklil caddesinde 194 No. lı dükk1n 
ttaküdarda iskele meydanı ııokağında 1 
Ncf. 1ı dükkan 
tl'ıküdarda iıkele meydanı sokağında 
(üstündeki odalar hariçtir.) 7 No. h 
dükkan 
Beyazıtta Vezneciler mahallesinin tram
vay caddesi ııokaiında 9.84 No. h dük
kan 
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0,90 
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7,20 
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15,30 
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2,25 

57,50 

19,65 

4,50 

5,40 
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Beyazıtta Kaşıkçılar sokağında 2 No. lı 
dükkan. 63 4,73 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatlarr yazılı olan ma.· 
haller teılim tarihinden itibaren 938·939 veya 940 yılı mayısı sonuna kadar 
ayrı ayrr kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri 

levazım miidlirlüiünde görülebilir. htekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 30.4-937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (.t) (2102) 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları l 

lstanbul Levazım Amirliği Sa· 
tınalma Komisyonu Uaıılan 

ı - Tümen ihtiyacı için, Sel~mıy~ 
ile Haydarpaşa hastahanesine 6000 
bakla, 3000 semiz otu ve 3000 kilo ta. 
ze soğan ile Boğazdaki Birlikler için 
de 4200 bakla, 1600 semiz otu ve 1600 
kilo taze soğan alınacaktır. Selimiye. 
ye ait olanların bedeli 454 lira 50 ku. 
ruş boğazlarınmkinin de 321 lira 44 
kuruştur. Boğazm ilk teminatı 24 lira 
10 kuruş Selimiyenin ise 3i lira 10 
kuruştur. 

2 - Eksiltme açık eksiltme suretile 
7 5 937 cuma. günü saat 15 de Seli. 
miye askerlik Da. binasmda As. Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname~er her gün komis. 
yonda görülebilir. 

4 - Bu işe gireceklerin bu isle meş
g-u) olduklarını gösterir re~mi YeEaik_ 
lerini komisyona ibraz etmeleri meş. I 
ruttur. (2180) 

Sirkeci Dcmirkapıda Vek!let mua-
yene heyeti binasının tamiratı 30-4.. 
937 cuma günü saat 15 de Tophantde 
Satınalma komisyonunda pazarlıkla 

eksiltme~i yapılacaktır. Keşif bedeli 
198 lira. 8 kuruştur . 

Teminatı 29 lira 71 kuruştur. Şart. 
namesi komisyonda görülebilir. letek· 
lile.rin b~lli saatte komisyona gelme. 
lerı. {435) (2368) 

~~~~~-~~~~~ 

~ Dr. Nihad l'özae 
f~ t ıncı sın. ı Cilt. Frengi ve ~Cer 
f~ Zührevi nastalıkıar mutahassısı 

1 aaıuaıı Tan ... Cemiyeti .... , ••• ND. it 

( T•l•fon ı ııtı••• rt Pazar ve Perşembeden başka herglln 
15,lJ - 21 e kadar hastalarını kabul eder 

< Salı gOnıerı 
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müstesna· biP·fıPsat 

HAfTAS 

S U H AFT A M Ati AZA l AR 1 M f Z f ZİYA R ET E O E N.L ER E N N E F 1 S 
KUMAŞLARI UCUZ FİATL~Rt..A ALMAK FIRSATINI BULACAKLARDIR 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

I 

•-~ADEMi i K Ti DAR~-• 
ve BEL GEV$EKLIGDNE KARŞI 

HORMOBiN 
·- Tabletlerı • Her JCzanede •raıınız. l Poaıa kuluau t2SS Hormobın , 

Ttlrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

2414 ı 1937 vaziyeti 
au.. -6' K T 1 F ~ ura 1 ~ A S ı F 

Altm aaft ldlOfT&ID 21.041.491 L.29.i99.361. &1'111&71. • • • • • 

llankaot. .. • • • J J .997.445. - tbttyal akçe.a , • ~ • } 
Ul&klılı, • • • i " .944. 78.". 42. •41.575.17 

1 

Lira 

11.000.000-
1.551.182.M 

Düllcleld llubablrler 1 

Türk Urua: • L. .619.781.87 .619.7"1.87 
Bartct.eld lllllluıblrfıUı 

Altm ıaft k1Josraı &.OM.&'.74 7. IC9.522.04 
Altma t&tl\ilt kabil .. ,_. 

emter. 1 240.80 
Diler dövizler ve bor;lu 

ldtrlng bakiyeler! . • • · 46.711.478.M 53.@32.240.69 
lla&lae taJl..Werl: 1 

Deruhte edilen evrakı nakttye ı 

Uqrııaı. L U8.74lU83-
Kaııunun e v• • IDC1 ma'1. l 
delerin• tevfikan Hazin• tara. 
flnd&D nkl tf'dtyat. ~, 12.SjJ.940- 14"Jl9Ul23-

a..Pdat ~rdaaı: 

Raztne tıonoıan • • • L 2.coo.oco.-
ncarı .enetıer ,. ı9.ı92.461.3-I 21.l9'l.461.~4 
....._ ff TallYUlt rtasdaaı · 

ı0erubtt edtle11 •Tr'Ü1 nak. 1 

tl lt1ymtn lc•l"fllıtı taham •·ıı .;7.6fti.C90.47 ltahYlllt ıtttıar1 kıymetlf 

8 Bertıut eetıanı •• tabvtllt _ 3.937.r,eı.24 41 .~"3.&sl.? I 
Aft .... 1'1 

Altm " dlvlr llzeı1• • ._ 
Tllhvtlllt ftHrtne avaea. 

L 6t . .w;.12 
.L 11. n4.ou ~ 12.~s.oos. ıo 

1 
4.500.000-

1«'.&18.128. 72 
ı Miii'.ih ı .86 

tedavUldeıu Banknotlar: 
Oerubte edilen evrakı DakUyt L 158. 7 48.563-
Kanıınun 1$ ., .. 8 lnd madde-
ıeriD• tevfikan hazine tarafm. 
d&D vaki tedlJ&t. L. 12-853.940-
De111bte 9f!llen enakı ııakUye 

t.llb'..a. L 145.8l'4.623-
Kartıtı'1 ta.aıamen aJtııı olarak 
tedavüle llheten vaz~ıi!lt'l'I L. 19.0C0.000-
Reeaketnt rııukabllı ıaveun ted. ,. 12.CC0.000- 178.@94 8'l3. -
vaaecı. 

r~rk Ur&M Mevdatl 
DöYb faalıhUdatı : 

13.388.443.52 

Altın tahYlll kabil dl7Yizter 11- 1.531.81 
oı, .. , ıtfh1:-1E-r ve alacakh fl 
~ıırtnı: ~~yeım . . . L.2~.728.287.57 23.729.819.38 

lfalltelU , , • , 1 lC2.696.903.17 

Tt'lrGD ~.2tfl).Q7l.8t 

29 NiSAN - 1931 

HER AKŞAM 

Bayan SAFiVE 
L ON D R A Birahanesinde 

----• Telefon : 40227 

Neden 

Çünkü - ASPiRiN seneler· 
denberi her türlü soQukal

gınlıklarına ve •Orılara karıı 
tesiri şaşmaz bir iliç olduQunu 

isbat etmiştir. 

• 

, A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen El:Y -!!!_arka· 

sına dikkat ediniz. 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

1 ' t 
Re•lm: 12 

The Seasons 
( Mevsimler ) 


