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abat misakının imzasından sonra 
et arasında bir protokol 
aha imzalandı 

r-$) - Tahranda Sa. 
"ıı ı a 1urkiye, İran, Irak 
~ ilk a~ında şark misakı. 

dl rnünasebetile 1ran Şehinşahı 

Rıza Şah Pehlevi, Reisicüınhunımuz 

Atatürke bir telgraf çekerek samimt 
tebriklerini bildirmişlerdir. . Atatürk 

( Deı:amı 7 incide) 

~itlerin Avusturyayı 
ele geçirmek · planı 
f:on Papane Berlinde kat'i 
'le şiddetli talimat verilmiş 
~çenlerde Havas ajansı Al. , vusturyayı ele geçirmek için yeni 

~illet ~yeni bir bü- bir teıehhüae airi~me}t. taaavvuıu~ 
~~l'trı~arbesine hazırlandıklannı bulunduğunu bildiriyor. 
, B 1tti. Üç sene evvel Hitlerin (30 hazi· 
I~ aa u sabahki posta ile gelen lngi· ran temizleme faaliyeti) nde, Avus· 
~ tt ~ctclerinden "News" bu mev· turyaya sefir tayin edilmek suretiyle 
lG~;afın~a şayan~ dikkat bazı ma· hayatını güç kurtarmı§ olan .Alma? 
~Cfjli. .verırken, Vıyanadaki Alman sefiri Franç Fon Papen, yemden hı· 
•htt~ nl~ bile icabında geri alınması rinci plana çıkmııtır. 

c" ınden bahsediyor. Fon Papen, Berline çağmlmı§ 
··a~c~e diyor ki~ ve kendisine. bir aya kadar Avustur 

~ild crlınde itimat edilebilecek ma. yadaki nazi taraftarlığını kııkırtma· 
~n gelen haberler, Hitlerin A· (Devamı 4 imciide) 

'~mpivonluk kemeri meselesi 

··Jayim yeni bir 
:-..: ·lifte bulunuyor 
0tnarıa dUrdUncU defa gUreşmeğe hazırım 
Ott 

~e 8 Ya 500 lira koysunlar, yenilirsem 
lberı veririm yenersem 500 lirayı alırım. 
~ (Yazısı 4 ~!Zıüde) 

>' 

Sıcaktan 
ölenler 
çoğahyor 

DUn iki kişi UldO, 
bir kişi bayıldı 

Sıcaklar arttıkça kalp sektesinden 
ölenler, düıüp bayılanlar da çoğal 
maktadır. Dün de Kasımpaşada Lon 
ca soakğmda oturan Mahmut ve Üs. 
küdarda Gülsüm Hatun mahalle
sinde oturan koltukçu Tevfik dük· 
kanında otururken kalp sektesinden 
dü§Üp ölmüılerdir. 

Eminönünde Aşir efendi cadde· 
sinde Rıza bey hanında Alman teba. 
asından Kandakariç de sıcaktan ha. 
yılmış ve hastahaneye kaldmlmııtrr. 

BiR KAÇ SATIRLA 

1 - Yaz programı. 
2- Vatmanlara 

yazlık elbise neden 
·verilmiyor ? 

Sıcaklar dehıeuı bir bal aldı. DUn, öğle 
den evvel saat 11,5 dan öğleden sonra saat 
bet buçuta kadar §ehlrde herkes bunalmıı 
gibiydi. Akıam UstU termometre gb1gede 
28,5--30 santlgrad araıımda dolaşıyordu; ııa 
at altıya çeyrek kala Ankara caddesinde gü 
neşte tam 37 ııantigrada yükaeldi. önUmUzde 

ki günlerde !iğle UstU M derP.ce ııtcak olacak. 
Bu vaziyet karşısında !ııtanbulda sıcak mem 
leketlr.rdekl çalışma tarzını tatbik etm.ek 

doğru olur, !.zmirde, Merltnde hatt.A Ankara 
da olduğu ılbl ıehrim!zde de bir yaz progra 
mma bqlamah. Bu sıcakta insandan 1§ bek 
lemek manamzdır. 

Sırası gelml§ken tekrar edelim kt işaret 

memurlarmm güneş altında. kışlık kaim elbi 
ıelerle çalışmalarına. nihayet vermelidir. ı,a 

rf't mr.murlRrının çalıştıkları yerlere birer 
büyük şemıılye dikmek ve kendilerine blr{Ul 
e\"'el beyaz keten elhise giydirmek lAzımdır. 

Tramvay, TUMI, Akay, Şlrketlhayriye, 

JI&llç \'8.purlan memurlarına. da mOeuesele 
rl mutlaka lkleer kat beyaz elbise dağttmaır 
dır, Bu elbiseler hem bu arkad~lara biraz 
rahat nefes aldıraca\ hem ~e ıehre yazlık 
Ç!'hrrcılnl vermr.ğe yarııyacaktır. İcap ederse 
bu a.aırda, yazın, insanları kaim abalarla g{l I 
neı altında çalışmaktan devlet kuvveUle 
meıaetmek bll• ca1zd1r ı BAB.EB 

Mançukonım Çinden <ıyrıtmasile neticc1enen bundan cvvc1ki Çin • Japon 
har)Mnttı miUare~mea· ·nu:cı edilir'ketı 

Mayo Müsabakamız 
bugün 
başladı 

1592 
·liralık 

Muhtelif 
hediyesi 
olan bu 

müsabakamıza 
iştirak ediniz 

Artist : t Mayo ı ~ 
Bu mayo hangi artiste aittir? 
Bu artistin mayosu hangisidir ? 

Tafsilat 11 inci sayfamızda 
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Saadabat misakı, 
Türk ordusu ve 
ltalyan gazeteleri 

Hatıralar ve müşahedeler... 1 [
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"Eserinizi bu şekilde 

tabettiremem ! ,, 
Kitapçı böyle söylige ek devam etti: 

Vatii!an: Şekip Gündüz 
Baş taraftaki otuz tefrikalık edebt kısmı atar ve adını da 
" Çingene kansı yilzllnden cinayet ,, koyarsak olur 1 

Talı.randa Saadabat kasrında imza. dud meselelerini ortadan kaldırmak 
!anan Garbt Asya Paktı, milletler a. için her Uç devletin Türkiyeyi hakem 

Yazan: Osman Cemal kayğıh 

r.uımda.ki münasebetlc;e m~ bir şekil seçmek suretile gösterdikleri müştc. Geçenlerde yükııek yazıcı Halide 
vermeyi istiyen asil duygulu devletle. rek emniyet Ankaranm on beş yılda edibin, İstanbul mecmualannm bi
rin inandıkları ve müdafaa. ettikleri Asyalı komııularma telkin etmeye mu rinde iki yazısı çıktı. Yazı işlerinde. 
prensiplere tamamiyle uygun bir siya. vaffak olduğu itimadı açıkça gösteri- ki kudretine çok kimselerin kolay ko 
st vesikadır. 1ran İmparatorluğu ile yordtL Bu itimad, Milletler Cemiyetini lay erişemiyeceği Bayan Halide bu 
Efgan ve lrak krallıkları namına bu sağlamlaştırmak ve milletler arasında yazılarının birinde, geçen yaz, Top· 
vesikaya imza konulduğu andaııberi meşnı bir siyasi nizam kurmak için kapı bağlan yolunda gördüğü çalgıcı 
Türkiye dış sıyasasınm telkin elliği çalışanların başında bulunan Türkiye. çingenelerden bahsediyor; birinde 
emniyet bir ka.t daha kuvvetlenmiş o. yi dünyanın bu mmtakasında daha de bir pazar günü T opkapı bağları-
luyor. süratle hedefine ulaştırdı. • nın manzarasını ve oradan dönüşte 

Dört devlet arasında esasen mvecut İtalyan gar.eteleri Türkiyenin garbt tekrar ayni çingenelerle karşılaş· 
olan ahenk ve tesanüdiln bir nevi ka· Asyada oynadığı rolün $"İttikçe büyü- masını anlatıyordu. 
nun mahiyeti alması demek olan bu yeceğinden bahsetmekte ve bunu Tür. Onun son romanı olan meşhur 
muahede ile cihan sulhilnUr.: bir hayli kiyenln çok kuvvetli bir orduya sahip "Sinekli bakkal" Haberde tefrika c· 
kuvvet kazandığına inanmak icab bulunmasına. atfeylemektedirler. Bu dilirken ayni gazetede sanırsam be
eder. yanlış bir telakkidir. Türkiye dünya nim de "Çingeneler arasında" isimli 

1ran İmparatorluğu ·Asyanın göbe- ortasında medeni devlet hüviyetine röportajnnsı romannn, yahut ro
ğinde kurulmU§ bir yepyeni Avrupa- mannnsı röportajım devam ediyor
dn-. Türk milleti onun başında. bulu. uygun bir faaliyet göstermektedir. du. Ah, mümkün olsaydı da bu çok 
nan ileri görüşl~ merd, sözUne sadık Türk ordusu Garbi Asya paktmm bel. kudretli sanatkar o zaman benim bu 

ki bir kuvvetli müeyyidesidir. Fakat 
milli §efin meziyetlerine ve kıymetle. çingeneler tefrik.ama bir göz gözdir-
rine bizzat kendi mil1t §Cfiııin irşadiy. bu Pakt daha ziyade komşularmuzm mi§ olsaydı! 
le apaçık haY.1'8ll olmua bulunmaktay. biz.de görüp inandıkları sulh imanının ı Son küçücük yazısında onlarla 
aı. bir muvaffakıyetidir, Bununla bera. bu kadar ilgilenen gerçekten üstat 

lran milli eefi S. M.. Rıza Şah Peh. ber ordumuza kargı 6ükranmım sun. benim o uzun tefrikamda nelerle 
levi, ,Asyanm goöeğindc kurmakta ol- mak için Italyan gazetelerinin verdik· karıılaşacak ve kimbilir içinden ne· 
duğu yepyeni Avnıpanm clıg myasa.. leri fırsattan niçin istlf ade etmiyelim? ler, neler duyacaktı? 
smda tıpkı bizim gibi GU ild 6iara has. Evet. .. Bizim kuvveti~ çok kudretli Ben, kendimi asla fasulya gibi 
sas bir diklm.t göstermektedir: bir ordumuz vardır. Biz denlıde de, nimetten saymıyan alelade bir yazı· 
1-Yurdda. sulh. kara.da. d& her dakika, her an her teca.. cıyun; fakat nedir ki ben o roma· 
2 - Cihanda sulh. vUzU temizlemeğe muktediriz. Ordu- nnnsı tefrikamla o zamana kadar 
Binaenaleyh konıau]arma. karŞI Cia.i. muz en modern vasıtalarla mücehhez. bizde henüz kapaklan açılınamı§ ne 

ma hayırhah ola.n Türkiye kendi telAk. dir. İç myasamız dıe sıyasamı.m tam kutulann ağızlarını açını§, birçokla
kilerine tamamfyle intıbak eden İran bir paralel yapar. Hariçteki devamlı mruzca ne bilinmiyen, görülıniyen 
Ciı§' sıyasasma laır§ı bir hayli zaman ve sUrekll muvaffakıyetlerlmİzln bU.. alemleri bütün canlılığı ile göster-
evvel dost elini uza.tmıa bulunuyordu. yUk sebeplerinden biri olan dahill vah mi§tim. · 
lran bu dost eli bUyUk bir temfzlfkle det onun eseridir. Biz "tek millet" iz. Bizde birçokları çingene hay;tr. 
kabul etti ve TUrkiyeye kar§ı olan iti. Ve bu sayededir ki 18 milyonluk.Türk çingene duygusu, çingene qla, çin· 
madmı bilhassa §U iki meselede dilll· milletinin dıg sıyasasmı bu milletin gene muziği görüR dinlemek ve on
yay&;'R~k~'gl5steroi:' dostluklBJ.1Ilr a.rttıra. arttır?o tam 95,5 clan..bir zevk, bir Heyc(\Eµl duymak 

1 - Efgan - han bulludunun tashi. milyonluk bir irulan yığınmm dış sıya.. için sinemalara falan can atarlar. 
hi. sası haline ısokabl\dik. Bununla. bera- Halbuki, ben o, uzun yazımda bun-

2 - İran - lrak hududunun nihai ber vaztf.cm1z henUz bitmem.iştir. lan en ince teferrüatma kadar en 
§eklini alması. Tilrk hariciyesinin dostluk defteri a. hak.iki bir ıekilde ve çok yaman bir 

Uzun yıllardanberi üc; O.evlet ara.. çıktır. a§k mevzuu içinde taavir etmiştim. 
sında pUrilzlll bir halde duran bu hu. Şckip GONDOZ Ne yazık ki bizde tekrar, onun en u-

T •• k 1 •• •• k fak bir benzeri yazılamıyacak olan Ur - ran gu mru sek~e~yüz_ t~fri~~ık,binbir.~enkli 
ve bınbır resımlı on1ınal tablo, oylece 

e d 1 e gazete ıütunlarmda kaldı, gitti . . Be· 

ı are erı nim o yazını, bundan otuz, otuz bet 
yıl önceki lstanbulun bazı yerlerine 
ve bazı tiplerine mahsu! bir yaşayı§, 

ıranla anlaşmanın 
tatbikine başlandı 

İran.la arn.mızda yapılan son anliı.ş
nıalar meyanında Trab.r.on • Tebriz • 
Tahran transit yolu ür.erindeki yolcu 
ve eşya münakalAtmı kolayı~ 
için Ba.zergan. GUrcübulak yo1u üre-
rinde hudut noktasında :tesis edilecek 
Türk. İran gUmrUk idarelerinin faalL 
yetini tanzim eden :bir anlaşma da var
dı. Bu anla.~manm tatbikatına girişi!. 
miştlr. 

Anlaşmaya göre her iki hUldimet hu 
dudun bu noktasında kendi arazilerin. 
öe gilmrilk idareleri ~is etmişlerdir. 
Bundan sonra mütekabil gümrük ve 

Nafia Vekili 
lsveç yolunda 
All Çetlnkaya dün 

hareket etti 
lsveç hükumetinin daveti üzeri

ne bir seyahat yapması mukarrer o· 
lan Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya 
dün akşam beraberinde zevcesi ve 
kızı olduğu halde hareket etmiştir. 

Ali Çetinkaya dün gece Sirkeci 
gannda Riyaseticuınhur yaveri Cev. 
det, Ali Kılıç, l!tanbult vali vekili 
Şükrü, Emniyet müdürü Salih Kılıç, 
İsveç elçisi ile zevCC8i ve kızı, Al
ınan elçisi von Kellerle sefaret erka
nı, Norveç elçisi, Rumen konsolosu 
Yugoslavya elçiliği askeri ateşesi, 
Yugoslav konsoloshanesi erkanı ve 
birçok zevat tarafından uğ~rla~ı§· 
tır. 

polis muayenelerine tahsis edilecek 
müşterek bir salon in§a. edilecek, yol
cu, yolcu eşyası ve ticari eşyanın mu. 
ayenesi bu mil§terek salonda cereyan 
edecektir. Şlmdi her iki taraf gilmrük 
idareleri yolcu ve eID'aya giriş ve çı. 
kı§Iarmda tatbik edilen gümıiik for. 

malite ve muamelelerinin basitleştiril
mesine yarıyacak teda.biri tesblt için 
muhaberatta bulunmaktadırlar. 

Karikatürle mektuplar: 

Krrklarelinde 
Burada belediyenin mevcudiye

tini pııah bir tenekeye yazdmıt olan 
bir sokak levhaımdan öğrendim. 

bir dü§ÜnÜ§, bir konuşuş, bir zevk 
8Ü?Ü§, bir elem çeki§, bir adet. bir kı
lık kıy af et tarzının adeta vesikalara 
dayanan oldukça hatırı sayılır bir ta
rihçesiydi. 

fıte kudretli üstat Bayan Hali· 
denin çingeneler için yazmış olduğu 
son küçücük yazısı, bana büyük ve 
zevkli bir emek mahsulü olan benim 
.. Çingeneler arasında'• adlr tefrika. 
mı hatırlattı. Sonra da bu hatırla
yıf, bakınız aklıma neyi getirdi? Bi
zim tefrika bittikten bir ay kadar 
sonra genç gazeteci ve yazıcı arka
daşların tn demokrat, en mütevazı, 
en gönülsüzlerinden biri bunu ki
tap halinde bastırmak için benden 
aldı, vaktiyle bir müddet muharrir
lik dahi yapmı§ olan münevver bir 
kitapcıya eletti. Bu zat çok nazik, 
kibar tavırlı biriydi. Önce bana mev. 
zuu sordu. Pek kısaca anlathm. 
Sonra bendeki seksen üç tane gaze. 
te kesiğini de alıp: 

- Bir kere ben okuyayım r Siz 
bir hafta sonra te§rif buyurunuz! 
dedi. Bir haf ta sonra gene ayni ar
kada§ la oraya damladığımız zaman 
bize ne cevp verse beğenirsiniz? De
meain mi ki: 

- Bunun baş tarafındaki otuz 
sayıfalık :r.er, pek edebi; onun için 
o otuz ıayıfayr atarız. Sonra içinde
ki bazı çingenece kelime ve tabirle
ri çıkarır, yerlerine daha efendicele
rini koyarız: daha sonra Galata nh· 
turundaki cinayeti daha çabuk yaptı
rır ve hunu kitabın daha baş tarafı
na çekeriz; ondan sonra da bunun 
adını değiştirip yerine .. Bir çingene 
karısı yüzünden cinayet" koyar ve 

en sonra da bunu haftada birer for
ma birer forma basıp formasını beş 
kuruşa satar; karını yan yarıya pay. 
laşırızl 

Bu pek' ham teklifler karşısında 
arkadaş, tabii, donakaldı. Ben ise: 

- Siz, dedim. "Faka basmaz 
Zihni",. "Kül yutmaz Necmi", "Ha. 
er yatmaz Avni" gibi şeyler istiyor· 
sunuz; fakat onlar bizde n::.nay, Al
laha ısmarladık! 

Deyip ters yüzüne geriye fırla
dımdı. 

Benim hatuna eskiden tıpkı böy. 
le bir şey daha gelmiş, o 7.aman da 
yazdığım bir küçük roman üzerine 
bir matbaanın sahipleri olan üç or
tak tan hemen hemen ayni tarzda bir 
teklif alınca hemen romanımı yırbp 
o matbaanın süprüntü küfesine fır. 

latmış; sonra da bu macerayı rah
metli .. İkdam" gazetesinde yazmış. 
hm ki o vakit bu yazımı okumu§ O· 

lan Akşam başyazıcısı Bay Necmet
tin Sadık beni Akşam gazetesine 
sırf bu yazım yüzünden almı§tı. 

Çingeneler için geçende yazmış 
olduğu o küçücük yazısı ile bana 
bunlan hem tatlı tatlı, hem de acı 
acı hatırlatmq olan yaman üstat Ha. 
lide Edibin o henim "Çingeneler,, 
tefrikamdaki en belli başlı kahraman 
lardan ••Nazlı" yı ··cavur Ethem" i 
"Gülüzar" ı ••frfan .. ı görüp tanıma. 
sını ne kadar isterdim. 

O. Cemal KAYGILI 

Trakyada bir gezinti 
Ahmet Gez.gtn Trakya.da büyük bir ıseyah& 

te çıkmak kararım verc11. İlk f§ olarak doe 
doğru Edlrneye gidip Sultansellm camilni 
görmek lltfyordu. Yola çıkacağı yerden ora 

y& kadar mea&fe 330 kilometredir. Ahmet 
~ bu ııcyahatte yorulmak istemediğin 
den 330 kilometreyt otomobili ile 3 gUn dört 
saatte bqard.ı. 

Edirneden •onra geri dllndü ve ikinci yer 
olarak 260 kilometre uzakta <;ataıcayı seç 
tı. Fakat bu seter hızını bir.az daha eksiltU. 
Eakl hızından saatte fkl kilometre do.ha ya 
vq gitUtt gibi yUrUYU§UnU da günde bir sa 
at azaıttr. 

Ahmet Gezgin Çatalcaya kaç gllnde vara 
caktır. 

Bu bllmeccmJz mUkAtatlıdır. Halledenler 
den iki ld§iye hediye verilecektir. Ccvaplann 
(18 temmuz) tarihine kadar yollanılmaBt lA 
zmıdır. 

Ne okuyorlar? 
Ne yazmışlar ? 

Dünkü Arap •açmm hallidir). 
Cemal filr yazan mUelU.fin karoısında. ol 

duğu Jçln plr ya Bedridir yahucl. da RahmJ. 
Fakat Rabm1 aUrden nc!ret etmektedir o 
halde §alr Bedridir. 

İhsan, Cemal ile aynl sırada oturmakta 
dır, o halde !ennt eserlerin muharrirfdir ve 
aUr okumaktadır. Rahmi ancak tarih yazmak 
ta ve polis romanıan okumaktadır. 

Cemal polis romanları yazmakta ve fenni 
eserler okumaktadır. Çllnkü onu teniste ye 
nen ve §lir yazan ancak Bedri olabllJr. 

R&hmlnln Yazdığı tarihi de okuyan Bedrl 
dir. 

Saat 
IS temmuz tarihli Arap saçının hallidir. 
2• saatlik bir G'tlnde saat bir takafm iki 

nakıs bir taksim Uç mUsavi bir taluılm aıtı 
dakika ilerlemektedir. 

İlk nazarda ııaatln ~ dakika ilerleyebilme 
sl Jçin §Öyle olması llzımdır gibi görUnUr. 

IS: bin taksim altı mu.savı 30 
GUn ve tarih 31 klnunusanJ akşamına. doğ 

ru faabet etmektedir. Fakat aurasını göz8nlln 
de tutmak llzımdır kl 28 klnuııusanl · saba 
hmda saattn ilerlemeai ou merkezdedir. 

27 darb bir taksim altı müsavi dokuz tak 
sim tkl 

DakJka.. öyleyse ayni gecede saat 
dokuz taksim iki zalt bir taksim lkJ müsavi 
~ dlr. 

Yani sa.at 5 dakika ileri gider demektir. 
Bu bllmccemlz.l hıılledenlerden: ı 
1 - Hüseyin Suat Bereket Üsküdar İmra 

hor camlı karşısında 5 numarada, 2 - Be 
hlce Kemal :atıh, hediye kazanmı§lardır. 

11 TEMMUZ - 193~ 

Seyahat mektuplan.: 

Trende~ 
Yazan: Hüseyin Rif~] 

Meşrutiyetin ilk gUıllerinde ''~, 
gazetelerinden 'birine bir hikaye ~ 
mıştmı; hikfi.yemin katıfiımalll 
bir ilkmektep hocasıydı. D 

Gilya bu genç hoca hürrJyeti~ 
tir.erine kendine teveccüh eden. ~ 

bir vazifeyj; yerine getirmek Jçiıl ~ 
mirdeki memuriyetini bıra.kaJ'8.:ıc c 

lerden birine ~kilmiş orada ııs; 
mektep açmakla işe başlamış~ 
Hocanın gittiği köy her nc1'tl 

küçilk id ft.!e de sağda, solda dııh6 

takım başka köyler vardı; genç 11 

öteki köylerin de çocuklarını d~ 
topladıj bir taraftan onları okU ıl 
la beraber miniminilerc marango ııtl 
dülgerlik gibi sanatlar öğrctıxıc 
ğeri kalmadı. 

Çocukların ~Heri biraz i~e ya.ttı~t1] 
sonra elbirliğiyle ornıanlardan ke~ 
!eri ağaçlar, yine kendi elleriyle b ,1; 
larukları kireç gibi levaZmı.la ){or 
kenarında gür.el bir mektep biJıB.Sİ' ~ 
de köylülerin bir arada toplanab~ 
leri, köye uğnyan yolcuları ağrrlsı:'1 
için bir de köy odası meydana. gctW 

Genç hoca kerpiçten yapılmia ~ 
belerin yerine birer ikişer odalı e'.(l 
ler yaparak beyaz bir köy nıe)~Y 
çıka.tdı; bunu gören etraftaki J<fü 
ahalisi hocanın köyüne naklet~' 
onlar da birer evcik yaptılar; l>O~ 
böyle köy büyüdü; genç hoca. b~)j 
Ieri de okutup yazdırdı; 'köylUl 
giydikleri zeybek elbiselerini a~ 
hepsini pantalona yakın bir kis\'-e 
medeni bir kıyafete soktu; yine bDt 
köylülerden topladığı parayla bir··~ 
sandığı,. kurdu; paraya lüzumu oW 
lan o vakitki faizci ve soyuctJ1,r 
muhtaç olmaktan kurtardı. 

Genç hoca bu kadarla da knlll111 

köyün jşlenemiyen birkaç tarıasJJll 
kuttuğu çocuklarla beraber sUrdU, 
ti, biçti; birçok meyveli ağaçlar ye 
tirdi; ya km dağlardaki yabanr çiti 
bik ağaçlarına fıstrk aşıladı; rrıııJl~ 
lertni köy namına eatita'k A 
lükten çıkarak minimini, ~ Ve'1JV 
ve adeta bir şehireik haline gi.te~ ~ 
sabaya bir de elektrik motöril gctDV 

evleri, mektebi, köy odasını baSlU tıı 
tarafı nurlara boğdu. 

Guya ben bir Anadolu seyahat~ 
buraya uğramış, genç hocanın yn.P~ 
larını uzun uzun anlatarak lıika) 
bitirmiştim. 

~ * :f 1 

Bu genç hoca bence o gün f çiti ıı:-' 
0 ideal" idi. Uzun mewutiyet SCilelC 
nin yerine getiremediği bu hikuyeıı1 

etı 
mevzuunu "Cumhur!yct bUkiııP ~ 
başardı; on seneden fazla olduk~ 
çok genç hocalarımız Anadoluıtı . ~ 
her tarafına yayıldılar; çalıştıl~r·~ 
kultular; köylü çocuklarımızın Jrl 
lannı, Anadoluyu yükselttiler. ~ 

1şte ben bu gün o genç hocııl9 :t 
yaptıklarını gözlerimle görmek \·e )~ 
za.cağım yazılarla göstermek içitı•4 
tetkik seyahatine çıkıyorum; ırısl'İ~ 
dım sadece bundan ibaret. :Kateıı1 ~ 
gördüklerimi yazmıya yctiiebilcct~ 
mi, bilmem? O kadar ümitle yola çı 
tımı 

H ü.se-ıJiıı ~ 
Ankara sokaklatJ 

için ~Upürge 
makinesi 

Ankara sokaklarını ötedenbel'i ~ 
zozla gilniln her saatinde sulatall 
kara belediyesi, şimdi süpUrınC f~ ti( 
makincleştirmeye karar veııni{'f0 tf 
süpürgeli arozoz almak için tctkiJ<fl 

bB§lanıı§tır. . "' ı" 
Operatör Cemilin eehrcminJıği il'I' 

mnnında böyle süpürge makinel~jf· 
den birkaç tane de İstanbul için g.:.t'ıl 
tilmiş fakat operatör ~ehren:ıiııl1~ 
den çekilince bunlar her nedense ç 
meğe terkedilmişti. c.tC~ 

Kimbilir nekadnr para sarfedil ı;f' 
alınan bu makineler yakın zam~ re& 
dar Balatta belediye tamir ~~l~ 
önünde me~k bir halde göril~ 

tı 
~ ' 

' 
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Earhardt 
hemşlreaa. 

Son Anadolu seyahati yaptığım 
b·rada, içimde büyük bir dert, büyük 
ır rnatem vardı. Bazan tebessümii 

davet eden yazılar yazarken bile, 
tayf gibi, beynimin içinde bir karal
tı dolaııyordu: 
• Genç, güzel, benim için en kud-

81 hatıraların timsali bir çehre, göz-
!~rirnin önünden aynlmamaktaydı .. . 
Nasıl olur, yarabbi, nasıl olur? .. . 

<?.nu kaybedecek miyiz~ .. O ki, bü
tun rnuhiti tarafından sevilen, takdir 
c?iJcn, kusursuz sayılan bir insandı, 
&!lesinin ortasıda mesuttu... Felek, 

~la ?ula onu mu buldu? ... ,, diye 
endı kendimi yiyordum ... 

''Lı Ne büyük söylemi§ tim vaktiyle: 
qepimiz belki hayatta aç kalırız, 

fakat elinde bu kadar hüner varken 
0 

kalrnazl,. demiştim. Çünkü ama
tör §eklinde bir terziliği de vardı. 
l<endine dikdiği bazı elbiseleri, Av
l'Upadan model olarak getirtilmiş sa~ 
tırrlardı ... Beyaz Rus kadınlan dün-

iıtnrn herhangi bir noktasında hayat. 
aetrnı nasıl kazanabildilerse, onda da 
ri.iphcaiz hini hacette bu kabiliyet 
'ndini gösterebilirdi... T ab'ındaki 

11~e de inzimam edir.ce hiç, hiç bir 
ltıu§külden korkmıyacaktr.. Ebedi
)cn ... Ebediyen ... 

d·· .~vetonun hakkında daima böyle 
ti Ut.Unüyordum. Fakat işte, seyaha. 
'El lttın baılangıcında bir haber aldım. 
~ U kadını ebediyen kaybettik san
;n: Müthiş baş ağrılan zuhur et
~· lstıraplan gittikçe artmış ... Ni. 
~Yet, günün birinde gözleri gör-

Cl olmuş... Biribiri üzerine bin-
~· kararlamadan satrrlariyle guya 

falimhane meydanından iki görünüt 
1 ' 

•• • .•• 4, 

lstanbul konuşuyor! 

Talimhane meydanı 
Bu yepyeni mahallede sokaklarm pisliği 

şaşılacak bir şekil almıştır 
Talimane meydanı, İstanbulun en 

yeni, en modern mahallesidir. 
Birkaç sene içinde buraya milyonlar 

dökülm:.iş, bütün htanbulun emlak pi. 
yasasını altüst eden yüzlerce apartz -
manlar yapılmıştı. Talimanedeki inşaat 
bir kaç senedeki hızını kaybetmit ol • 
makla beraber, yine devam etmektedir. 
Bu mevsim içinde bir düzüne yeni a • 
partıman daha yükselecektir. 

Fakat bu yepyeni mahallenin ne 
kadar bakımsız ve pis oldu -
ğunu içine girmeden dünyada tasavvur 
edemezsiniz. 

Talimaneyi, ben de sizin gibi asri 
Geçenlerde işimiz az olduğu bir gün 

yolum düşüp te burayı gezmemiştim. 

Yazan : Haberci 
~ .. --.lc.1"iA 

111 Pi 

... .,, .... 

. ,._ . 

Talimhane meydanmı toza b~ğan menbalardan biri 

• - Hava sıcak, ille de dut almak isti
yoruz 111 diye terter tepiniyorlardı. 

3 

CUMHURlYET'te: 

AtatUrk .. Ruzveıt 
Atatürk büyük Amerikalının yük. 

sek fikirlerini iki memleketin sulh i. 
dealine bağlıhklarında birleştirerek 
bizi kendisine has büyük görüşlerden 
birinin daha karşısında bırakmıı:ıtır. 
Filhakika Atatürk Türkiyesinin yurd-
da sükun ve terakki, dünyada ise ba. 
rış düsturundan ibaret olan siyaseti 
büyük yeni dünya memleket ve mille. 
tinin takib ettiği siyasete tamamen te
tabuk etmektedir, ve zannolunur ki 
yeni Türkiyenin ilk günlerınden itiba. 
ren Amerikada kaza.ndı~-ı kuvvetli 
sempatinin asıl derin sebepleri bura.. 
dadır. 

Yeni Türkiye kurulurken aramızda 
yaşıyarak memleketimizi gözyaşlarile 
terkettikten sonra her gittiği yerde bi. 
zi unutmıyan Amiral Bristol'la sayın 
madamını unutmuyoruz. Yeni Türkiye 
ye gelen her Amerikan büyük elçisi 
buraya muhabbetlerle geldi ve bura. 
dan muhabbetler götürdü. Qmeral Şer 
ril Tiirkiyede kendi memleketinde otu
rur gibi oturdu ve Cumhurreisimizin 
şahsında. her gün büyük Vaşingtonu 
temaşa etmekten r.evk duydu. Türki. 
yenin bu büyük yeni dünya. memleket 
ve milletine karşı duygula.rıysa büyük 
hayranlıklarla dolu sonsuz bir takdir 
ve muhabbettir. 

1.şte bizce iki büyük mtlletin iki bü. 
yük şefinin mektublarmda bu karşı. 
lıklı sevgi ve saygı en yüksek ifadele. 
rini bulmuştur. · 

I (Yunus Nadi) 

KURUN' da 

Ses ve sllzl 
Akeam refikimiz 1stanbulun beledi. 

ye işlerinden bahsederken "Gürültü i
le mücadele,, meselesini hatrrlamış: ~~ . t~clli etmek, bize cesaret ver

~ıatıyordu. Fakat çektiği ağrıların 
l1ı etini anlatmak için, başında bu-
~lar fu cümleleri bize sonradan 
'aaf'J!ı~lardı: ··ya ölae. yahut kurtul-

Geçenlerde ~m.izi azaldığı bir gün 
öğleden sonra Beyoğluna çtlrnuştım. 
Evime gittim sıkıldım, caddeye çıktım, 
vakit geçirecek bir yer bulamadım .. Ni
hayet yine 'çalışarak akşamı ctmiye ka. 
rar verdim .. Eve uğrayıp fotoğraf ma -
kinesini omuzladım ve nereye gideceği
mi dü1üne düşüne Taksime doğru yü • 
rü.düm. 

Bereket sokaktaki kapıcılardan bir 
kaçı hep bir olup arsız yumurcakları 
kovaladılar da nihayet patırdı da bitti. 

- Haniya geçen sene belediye ıu. 
zumsuz bağıran esnafı sustunnağa ka. 
rar vermieti, Bu karar niçin tatbik e. 
dilmedi ?,, 

" dıye temenni ettikti. 

ifk .~ulunduğu ecnebi memlekette 
lt}'Jnce bu arızanın sebebini başka 
~ Cte hamletmişler. Sonra bir Al
t\l n doktor ~kmıı: ··Radyografiyi 
a·· tarı:da alınız!,, demiş ... Neticede 
ll~ti.iJrnüş ki, beyninde kocaman bir 
t\ "ar ... Göz sinirleri üzerine daya-
~<>t R·· t • • l Ew .. ,.,. ··· uye e manı o uyor.. ger ···•el· 

}1?\ 'Yatta geç kalmırsa, yahut ka-
~rl§aa, görmek ebediyen imkan
ı~ jta.cak. Çünkü, beyin zarında a er kalabilirmi§ ... 

~ eni kemir.en §U düşüncemi yük

d\lıtı .'::81e kımseye söyliyemiyor
'İdir · Annem kanserden öldü ... 1r
~· derler kanser için ... Ya bu da 
~1 hastalıksa? ... ., Çünkü bahsetti· 

kadın hemıiremdi ... 
~ Sonra, hal:>crler alıyorduk: Böy
dc ~ı:ncliyatı yapabilen dünya yüzün 
~?\ ~.kaç profesör varmış.. Onlar
bj,. 1 ır tanesi, batka bir hastadan 

., n ·ı· 
~k b gı ız lirası almış. Demek an-
~ u rnevkie düşen zenginler göz. 
tirrı tle kavuşabilir? Yarabbi! Karde
ll\i~ ne Yapacak~ Ancak bir teselli

~eaı:~rdı: Kocası doktor. Belki 
, • taıiarından bir yardım görür. v, b··r· b 

'tl'~ u un u endiıeler esnasında 
f()11ı_t~tcydi~ ... Telgraflarla, tele-

'· h·L' !e~ırler arasında "kurtul-
tu ~rını bekliyordum. ti ,.,etı~ · 

ili ~ nın muvaffakıyetle bitti-
~c""" ca bildirdikten sonra asıl 

~ua • 
rı. Reçelim: 
Qc • 

~cn~rn. 0 ~manki halimi, bütün 'lll: ~ın §~mdiki haline bcnzetİ· 
Illeaut L· Cferıyette, güzel, tirin, 
d;. · • uır h · 
."!Caiy) crnıırenin azabiyle, cn-
t'' llcIC: ~Tınıyor. Gözleri, kulakla. 
~()r... c abcrde ... Bekliyor, bek-

b{i .~'nirn i . 
• t1.ırı in Çın kız kard,.•im neyse 
~ ı:- sanı k · · -s • '-'th ....J 

1 ıçın de kadın tayyare. 
I:> a, Qt BYtli J 

l'i) '-'r'-r .. .!ey odu ... 
~I dt olduyse bile ne mazha-

~ (Va-NG) 

Yol da kendi kendime: 

- Aşağı yukarı her gün dertli, ba • 
kımsız yerleri yazıp duruyorum, bari 
bugün de halinden memnun olan bir 
mahalleyi dolaşayım. diyordum. 

Münasip yer hiç şüphesiz asri Tali -
mane meydanıydı. 

Taksimden Abdülhak Himid cadde -
sine saparak Talimanenin en geniş yo. 
tuna girdim. ı 

Daha yüz metre ilerlememiştim ki 
caddenin yamrılaşıp yumrulaşmağa baş 
la.dığınr, orta yerlerinden koca koca 
çukurlar belirdiğini hay~etle görmek • 
te geçikmedim. Bu yetmiyormuş gibi, 
yol toz içindeydi de .. 

Rasgeldi ğim bir . pastacı dükkanına 
uğradım: 

- Burası hep böyle midir, diye sor · 
dum. 

Adam güldü: ( 
- Elbette, dedi, kendi tozu.. Bir 

taraftan, yapılardan rüzgann savurup 
getirdiği toz bir taraftan, gırtlağımıza 
kadar boğar bizi.. Fakat belediye 
burayı sulamağa lüzum görmez. Her • 
kes kendi kapısımn önünü sulayıverme 
se bu caddeden geçilmez olacak .. 

(Y enimahallenin sokaklamu) çöp
ten bir türlü kwtaranuyan 

çöpcülerden biri 

Adamcağız bunları anlatırken, ao • 
kakta bir patırdıdır koptu. Dışarı çık -
tım, baktım, bitişik dükkandan lastik 
bir boru çıkarmı,lar. kentli önlerini su -
luyorlar, bunda hiç bir fevkaladelik yok 
tu amma, itin başka bir garip tarafı 
vardı. 

Yalınayak, baııkabak, sefil kıyafetli 

l 1 f' 
l . 

bir alay çocuk, mütemadiyen hortum • 
dan çıkan suyun altına giriyorlar, üst • 
leriyl~ başlariyle ıslanıp bir nevi duş 
yapıyorlardı. Su sıkan adam, buna kı· 

zıyor, elindeki hortumu da yere hıra • 
karak çocukları bir müddet kovalıyor, 
fakat bir dakika sonra, çocuklar arsız, 
arsız gülere~ yine suyun altına giriyor. 
lar. Garip duşlarını yapıyorlardı. 

Adamcağız sinirden deliye dönmüş • 
tü. Artık sulamayı filan unutmuş, ço-

cuklarla kavga ediyordu. Fakat bütün 
hiddeti boıa gideceğe benziyordu. 
Çocuklar: 

,, 

Talimhanede oturanlar evlerinin önünü böyle kendileri ıüpürürler. 

l 

Talimanede yavaı yavaı bil•lln ao. 
kaklan dolaJiyordum. Bu sırada 
mahallede radyo antenlerinin adeta bir 
örümcek ağı halini aldıkları nazarı dik
katimi celbetti. Hemen hemen her apar
tımanda 4 -5 radyo bulunduğu belli 
olaordu. Bir an için geceleri bu radyo. 

)arın hep birden açılmış olmasını tas.av. 
vur ettim. Kopacak patırdrrun hayali 
l::ile beni korkuttu. 

Böle bir vaziyete nasıl tahammül 
ettiklerini sormak için birkaç yere uğ
radım. Garip şey, hiç birisi de şikayetçi 

değilJerdi: 

- Eh, biraz g:irültü olur amma, bu 
c kadar müthiş bir §ey değildir, zaten 
geceleri 11 -12 den aonra kimse rad. 
yo salmaz, diyorlardı. 

Artık bütün bunları bir tarafa hıra • 
kıp gelelim, Talimanenin en büyük ve 
esaslı derdine .. 

f stanbulun bu en yeni ve asri ma • 
hallesinin sokaklannı, m:ithiş bir pislik 
içinde gördüm. Her adım başında hay. 
van tezeklerine rasgelmek, etrafa mü -
levves kokular saçan çöp yığrnlariyle 
karşılaşmak, buranın en tabii işlerin • 
dendi. • 

Yepyeni mahallenin bu müthi§ pis -
liği karşısında: 

- Belki; dedim, bugün bir fevkalade 
Iik olmuştur da, buralan temizlene -
memiştir. 

Aklnn bu ihtimale o kadar yatmıştı 

ki, temiz bir bakkal dükkanından içeri 
girip te: 

- Sokaklarınızm bu pisliği nedir? 
Diye sorduğum zaman alacağım, ce. 

vahın yukardaki düşünceme eş çıkaca.. 
ğına emindim. 

Fakat hiç de böyle olmadı, adam pilr 
heyecan dert yandı: 

- Sormayın bayım, dedi, pislik için
de yüzüyoruz. Bu mahalle en çok çöp 
parası veren, fakat en az temizlenen 
mahalledir. 

Filhakika günde bir kere çöpçüler 
buralara uğrarlar, fakat bu iş okadar 
tuhaf tanzim edilmiştir ki, mahallemiz 
bir türlü temizlenemez. 

Diye soruyor. Arkadaşmuz bu kar&. 
nn tatbiksiz kalmadığını, İstanbul so. 
kaklannda seyyar satıcılık eden yir
mi beş bin kişi arasında.ki nihayet bir 
kaç yüz küçük gar.ete müvezzilerinin 
bir aralık şiddetle takib edildiğini u. 
nutmuş. Seyyar satıcılardan kat kat 
fazla ses çıkaran otomobiller, tram. 
vaylar hiçbir va.kit susturulmıyacağı. 
na göre anla.:ıılan Akşam muharriri 
(ses) ten değil (söz) den sıkılıyor! 

Ne olur, olmaz, eşref saatte söylen. 
ıniş olur diye kaydediyoruz: Gürültü 
ile mücadele edilecekse buna müvezzi. 
terden başlanmasa!. .. 

(Ha.san Kum.çayı) 

Sovyet dahili lstlkra
zının bDyUk 

muvaffaklyetl 
Moskova, 10 (A.A.) - Milli 

müdafaayı takviye için ihraç olunan 
4 milyar rublelik dahili istikraz ka
yıtları bu ilk beş gün zarfında 3 mil
yar 664 milyon rubleyi bulmuştur. 
Bu rakam ikinci 5 seRelik planın 
dördüncü senesine ait istikraz için 
geçen seneki kayrt miktarından 200 
milyon ruble fazladır. 

boşaltırlar. İşin ilk kısmı böylece halle-
dilir. 

Bundan sonra ise, çöpçüler meyda -
na çrkar aokaklan süpürürJer. f ıin bu 
ikinci kısmında çöpleri kaldınm kenar. 
Janna küme küme yığarlar. Fakat bun. 
Jarı kaldırması ancak ertesi sabah ka -
bildir. Çünkü malum ya, kamyon günde 
bir kere uğruyor. Çöp yığınları, koku • 
Jar saça saça bir gün oldukları yerde. 
yani &akak ortalannda beklerle. Bu da 
yetmiyormuş gibi, rüzgar ~stikçe bu 
yığınları dağıtır, etrafa yaymıya ba!ı • 
lar. Birkaç saat içinde, süpürülmüş 
olan çöplerin yansından çoğu tekrar 
eokaklara yayılır ve bu garip devridaim 
hep böyle devam eder gider .. 

Bakkal sustu, biraz evvel dükkana 
gelen müşteri ile alakadar olacaktı. Bu 
sırada muhaverenin son kısmını duy • 
mu§ olan mÜ§teri de sözün sonunu ge • 
tirdi: Belki söylediklerimden bir 'ey anla. 

yamadınız, onun için izah edeyim. 

Sabahleyin erkenden belediyenin çöp 
kamyonları sokaklarda dola§arak apar. 
tımanların önündeki çöp tenekeluine 

- Bizim yeni mahalle, işte böyfe 
inanılmaz bir pislik içinde boğulur, ka
lrr, dedi. · 

HABERCi 

• 
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ıı, nazi temeyi.ıllerini kuvvetlendir· 
Bursa ve !zmirdcki mağltlbiyetlerin· 

den sonra geçen hafta Taksim stadında 
yapılan _güreşte Genubi Amerika şampi· 
yontuğu itemerini Mülayim pehlivana 
kaptıran Amerikan boğası Komarla me
neceri Zibesko, Mülayimin bu kemeri 
alm:ı.ğa hakkı olmadığını ileri sürır.üş· 

le:di. iddiaları şuydu: 

"-Bu, müsabaka tuş'a neticelenme
mişti. Yan hakemlerde Su yolcu Meh
met pehlivanın sayı hesç.bile Mül5yimi 
galip addetmesi yüzünden kemer ona ve 
rilmistir. Binaenaleyh kemeri jade et-... 
mesi lazımdır. 

Rirkaç gün evvel Türkiye j~jncisi 

Mijl.iy,im pehliv.an Aıycri~Iı ile ~ekrar 
karsıl.•şmaya hazır olduğu bu deia da 
;mençcer·nin ~emerini prtaya koyroasını 
teklif et••, ~merikelılar bunu kabul et· 
me(Her. 

'jl,fü' y:., bu sabah mat!,aamrza ge)e
rek yeni p:r teklifte bulundu: "~e~er., 
dedık.od halledecek olan .M ijliyi· 

''- Bazumun kuvveti tŞayesinde ~a· 
zandığım ve haktm tarafın4an ~ana ve.o 
rilen ~emer isin, Amerikalının wyledik. 
)eri beni &Ok miite,eşsir ıttj. Bu pehliva 
nı üç defa yendim. fJs defa ı.daha kartı· 
laşsam ~ene :yenerim. Bu işi ~ökün~n 
bitirmek için son teklifim şudur: 

Ben kemeri ortaya koyarak son defa 
olarak Komarla karşılaşmağa hazırım, 

buna mukabil onlar da beşyüz lira ver
sinler. Benim koyacağım kemerle onla
rın beş yiiz lirasını size teslim edelim. 

Güreş saatsiz ve dakikasıı: o}arık bi· 
ribirim"zin sırtını y~re getirinceye ka
dar sürsün. 

Sonunda kim kimjn sırtını '7ue geti
rirse sizde bulunacak kemerle beşyüz 
lirayı o alsın. Bu suretle ya ben }tern 
kemeri ikinci defa kazanmı§ olur, tlem 

de beşyüz ljrayı ;tlır1m. Neyahu9 da Ko
mar para ile beraber kaybetmiş olduğu 
kemerine kavuşmu§ olur. 

Bu vaziyette Amerikalı pehliv~nla 
menecer;nin cevabını btkleme~teyiz .. 

Z". "Tallı Çin yeni bir 
apon istllAsıoa 

uğı•uyor ! 
(B~ tarafı 1 incidt•) 

yor: J3irjnci oıdu, merkezi hükume· 
tin cmrjyfo Hankeu - Pekin demir· 
yolu vasıtas.yle imale doğru hare· 
k~e ba~l.şm~laf. 

.Japonlar geliyor 
Pekin, H (A.A.) -Dün \Vnng. 

ping'den ~kilen Japon kıtalarmm 
tekrar gelmeğe hazrrlanğıklan hak· 
kmdaki §ayia Doroşef şehrin.ele bü. 
yük bir heyacan tevlit etmiştir. 

T ankıar ve snhra toplariyle mü· 
c-.ehhez 5600 Japon askeri F engtay· 
dan cenuba Pekin istikametine doğ· 
:ru hareket etmişlerdir. 

Pekinde mlidafnn tedbirleri 
Londm, 11 (A.A.) - Pekinden 

Röytere bildiriliyor: 
Pekin ·in bütün Stratejik 1o:!arı 

üzerinde alelaçele siperler tesis edil
miştir. SeyrC'sef.!r y· ';:uz Çin asker. 
ler~yle yüklij olan kamyonlara }ıas
rutahdit edilmi~tir. Japonların >'P.k· 
Iaşmasm~ man! olrımk için demiry,o. 
lu birkaç kilometre üzerinde atılmif· 
hr. Japonlar da fengtay yakınında 
aynı tedbir!cri a1mrs!ardır. ,, 

Za\'11Jh çin tmiYI! f~tiye dursun 
Şanghan: J J (A.A.) N§.pkinden 

Domei ajansına bildiriliyor: 
9in haridye nazırı Protestasun· 

da !]unları istemektedir: 
. ı. -. RetSmen !§rziy~ vç LtJkuşi~ 

hadıseşınden mesul qlan ?.el:>jtlerjn 
teczjyesi. 

2 - insan gayjatJ ve ma!fqi zşyi. 
at için tazminat ve tamirat. 

3 - Biı }sahil hfıdjselerin teker· 
ri·: etmjye~j hAkkıpda temjnat. 
~eddi Çinin cenubıma osker 

gönderiliyor 
Şanghay, 11 {A.A.) - Bliyük 

seddin cenubuna yirmi beş bin kişi 
gönderilmesine karar verilmiştir. 
Bugün Hopei siyasi konseyi pü. 
tün tahr!kata mukabele edilmesi. 
ne karar vermiştir. 

Çin kıta!armm faaljyeij 
Pekin: (/}./).. 'r'!' Çjn ktıaqt! öğleden 

Florya plajında 
yangın 

Tahto b6tmeler 
tutuştu '7l:' söndürüldü 

Dün gece yansı fılorya plfıjmdcı 
bir yangın olmuş, fakat çcbuk bqs· 
tırıJmıştır, 

Floryanın F er.e:yd:.: pffijmda 
müstahdeminden Mehmet r:ece ya· 
tarken bir mun. yakmış ve mum sa· 
at 12 de tahta bölmeleri tutuştur· 
muş, derhal etraftan ycti~enler ateşi 
söndürmüşlerdir. 

60nra V npinç ehrjyle Markopol9 köp 
rilsünü işgal etmi§lerdir. 

JaponJann tnnımadıkları imzalar 
Londra. 1 ! (husui) - Uıa!5şarktan 

alınan son haber)ere ı;öre, J•ponlar dün 
imzalanan anlaşmayı ihial edip askeri 

harekita l>3§layarak Pekin et varında• iki 
Çin .şehrini daha zaptctmişlerdir. ti unun 
üzerine Çin f.ltikf1mcti bütün Çin hava 

IJcuvvctlerine seferberliğe har;rr olmak 
emrini vermi§ ve tahşidata ba§lamı§tır. 

Diğer taraftan, Japonlar da Pekin 
mıntakasma 6 katar asker sevketmi§ler 
dir. Bundan başka Mançukoidaki birinci 
Japon ordusunun 4 alayı da ~imali Çine 
sevkedilmi§tir. 

Vaziyet yeniden çok vahim bir hal 
almıştır. 

Ayakları yanan 
bJr ~ocuk 

_Mecidiy~ köyünde 8§ ocf}.ğında 
pO numarada oturan Osmanm kızı 
Sebahat gaz oc..ığmda kahve pişirir· 
ken ocak birden ,ıt~ almış ve 2avallı 
ayaklarmchm y~nmJ,Ştır. 

Hindistana 
sünger ihracatı 
V apılan teşebbüslerle 

haşlamak Uzere 
fii_ndjsty,n piyasasında sünger 

sarfiy_ştmm fazla oluıu bu pazarda 
sünger1erimize de ma~reç bulunabj
leceği kanaatini vermiş ve bu rolda 
te;şebbüsler ba~lamı1tır. 

Nümune o\arak Bombay ticaret 
ateşemiz vasıtasiyle Bombaya "Türk 
süngerleri gönderilmi§tir. Gelen 
cevapta sünger1erimiz1n çok beğenil 
diği yalnız renklerinin biraz koyµ 
bulunduğu ve Hindistan ıpiy~sası· 
nın daha ziyade ij.Çık ıfi8n r,enklerde 
süngerlere karşı istekli olduğu bil· 
QiriJmi§tİr. Jıenk, süngerin hazır· 
Janmaşı ~pasında na~rı Qjk~~ a· 
Jmar~~ tşl}nvyül ~ebiJen bir keyfi· 
yet olduğundan şimdi buna ,ÇÖre nü· 
mune)er hazırlanmaktadır, 

Hindistanın senelik sünger sarfi. 
yatı 6,220.000 Türk lirasına baliğ 
olmakta olup gittikçe de artmakta· 
dır. 

Hindistana gönderilecek nümu· 
neler sıfırdan 15 numaraya kadar on 
ahı .çe§it ve S adetten 24 adede ka· 
dar yijkselen pak~tler içinde tertip 
edilmckteqir. 

Sefii Rıza 
yakalandı mı ? 

Elbiıdcn gelen ve henUı teeyyüt et· 
miyen bir habere göre Dersim ga.ktleri
nin batı 6e}'it }Uza yakalanmııtır. 

m i ihtar ~dilmi~tir. n n n m :§\ ~ ~ o ,5\ ~ 

in Ji;~;d.,;::r~%h~r~~;~ l ı 2~000. GJ4u5~0V2JO, uO 
Hid'1,;i naıır'-r ~ c.ok.mq,$ı j~in A· 
.y~şt:uryıt kfv~ilini ikna demez· • 

;k~r~;;j:~~~~~·., .Bu, kendisine lira kazanan 8 
Bazı Londra mahafilinde ileri 8 L • k 

jÜrf.i!dQiijge gö1e. Atman hP4İciye 9869 ıra azanan 
ngy~ti fngilal~in ltaly.a ile Jşpan· ı Ü tJ 5228 
ya üzerinde hareretlc münakaşaya -!IOQQ 
devnm etme3İni istiyor. ÔyJe ki, A· .;:;, 

ll$l'lry,1;1.da hadişe ~kt,ğJ vakil, Mu· 
selini. buna mukavemet için lngiliz lira kazananlar 

, 
Sanlan ~8 le J?jten pwnar~ 

ikişer lira amorti alacak. ~ f Hnsız antantına iltihak ~deme· 2 4 7 2 2 13 2 6 6 
sın.,, 

50 lira kazaoanıat, 
s1 T71 30765 29228 39201 19909 16~ 
114~3 14797 7385 5953 SH82 20a~ 
21051 10250 4.648 1S800 7ö40 5~ 

Dijer taraftan News Avoniele 1000 Jira kazananlar 
a1'zewi f3~rJiJl muhabi1jnin pİ}qjrr 

397 7 
İ 

diğine göre, Alman yahudileri, bu 
yaz Almanyadan dışarı çıkamıyor· 500 lira kazanan )ar 
lar. Fransaya gitmek istiyenlere 230002345Ş 16605 22666 23451 
hiç sehepşj~ miisao.de Yerilmi- 1389013040 91322057237974 
Y.9r. 

9325 23138 18020 20020 21514 1 fÔ 
9;164 29'26 .4.0 719 18416 ~ 

6561)2 !1008 2W()8 33811) ;}8736 ,; 
17349 30050 22392 1938 4375 2s1, ftşlyeya gidecek yahudilerin de 8121292,033521 18Ş57 34098 

vystyryı 'Y hmdan geçm~meleri 200 lira kazananlar 
terg!) e~iJjyor. Oracia tahrikat yap· )71 )J 1624) 27091 27169 7268 

21~6 3900 2rns2 1&719 ~gii3 B99!s 
ma1arıpdan endite edilmektç_dir. 47805 164442/l1 :?~ ı449 ı 4083 

60 2~H2 ı4 72:Ş Ş5038 l)f.678 1:19965 
16689 21289 29~5f) 3;>189 13747 ~~JI 
son 2ı 753 ıOfi37 32957 369 3CJ!lf· Ahnanlann btr muwlfJokıyeti 280l.4 24634 1265 ?820~ 32Z~J 

Vil~n.a, 11 ıA.f.\.) ~Muhtelit ~3~85 3~)7 UJ7§ 96{)6 3lP91 
~n . AYus~u,ya J!.gmisypnu jkat· 245 7 5 65 7? 1.5148 9993 J ) 9609 
jn~fce1eristjh aLetmedenmes~işine 100 lira kazananlar 

~2707 10§09 567g "6822 6882 gP/J 
;3600! 31796 8~8! 433 29916 ~ıı6 

7576 26586 232s 1221t 30051 z~ 
5639 7.825 1619 30227 1284138~ 

26932 30093 8929 39462 4060 2 ~ 

son vermiştir. Komisyon lcuvvctli 17896 23837 38836 6742 5106 
bir ihtimale göre yakında Berlinde 6913 2§814 16651 39375 11954 
wp.J:macaktır. !Bununla beraber ko. 25494 20976 7293 J 3342 3375 7 
misyon bir ~vj matbuat mütarekesi 21396 33406J1734 38995 25024 
nazırJoma~a mµvnffok olmuştur. Bu ~9819 1 OJ7 36062 l 23'.30 7589 
w~sika f9J5 !Veneainden be1i iki mem 34548 2gs3 f ~§05 7177 
leket ,şr~sında ak~dilen dördüncü 
mütarekedir. Yeni mütareke muci
bince her~~( .taraf aldıkları maluma
tın sıhhatini daha iyi kontrol etmeğe 
ve :fapılaoı\: tefııirlerin objektif ol
masma dikkat ~tmeğj taahhüt etmek 
tediıler, Fek.at b.er jki taraf da gaze. 
t4lerin memle!;.çt}erinc girmesini 
)'115tk eqnek hakkını muhafaza et· 
mek~rler. 

10774 5972 23S32 15856 ~6505 JM s$ 
36235 :12641 2Ş891 1~502 16511 ;38' ' 
31491 21908 14007 2386 29546 9~ 
3040 9100 19699 9174 9918 2! s$ 

34025 21330 27666 10649 2625 21~ 

Almımların bu mi.izakeredeki 
mmr'&ff~1oyetinden "Mein Kampf" 
kitabınm Av~stury.~ satılması 
hakkında konulan memmıjy~tin kal. 
drrdmasıdır. Bu )<itap henüz tesbit 
edilemiy;en ~zı §artlar altında hun· 
dan ~onra Avusturyada eeıbestce 
1atı1abil~tir. • 

Beş sene 
evvelki cinayet 
Qanaklıalede nihayet 

ardınlgtıldı 
Bundtn ıt>eı ~ne evvel Cana~alede 

esrarengiz pir şekilde ~aybolan µıeş. 
hur zen9inlerdel) ve emlak sahiplerin. 
den ÇanaJ<}cale fırlt4 kumandanı mer. 
hum Yusuf Ziya (ps.Ba) nın karısı 
Saadetin ölümünüg. ~kJi ancak jirpdi 
vazifeşinas J:>lr fkipci komfs~r tara. 
fmdan meydana ~karılmı~tır. 

Saadet, 'bundan be~ ışene evvel ~a
'llakkaleye gitmiş, sonra kaybolmu~tu. 
Bundan biY1ta~ ay evvel ~nakkale va 
lisJnin bu iff memur ettiği Ezine ikin· 
pi aiv1l komiııeri Rıza 'bu 4~u Çana.kKa. 
~e 1ı:(iiberrenm oğlu SOHm ve metre. 
si CemUenfn·yapbğım ıve senra '.kuyu. 
nım YJl.DIJ)a gömdüklerini i>ğr.cnm1ştir. 

$M.4 Un ~emfkleri çıkarılmı§tır. 

Yunan veliahtı 
Ati nada 

BUkr~şte11 verUen 
hııber tekılp edfllyor 

Hükürmwrlık. hµ.kaıkuı dan fe. 
r§iat ~_m~i ihtimalini dün B jkreı 
..roeru~biin• ıtfın )'"4ılrmız uııan 
rv~1iabtı Pf~Jll Pel gün Korfodan lir 
denir; tıy1,ıuaiyle Atinaya gelmi • 
ıtjr. 

V•Ji•bdln feragati meselesinin 
poğrn pJmıdığı Atina Ajansının ver 
Qiğj fY ubliğden ıınJaşılmaktadır. 

Atına, tO (A.A.) =""" Atine A· 
janıı. Veliaht P-r ne Pgl'un Atine 
ıaıyet~ılne mf:nsup bir bşy~nla ev· 
len~ccğj hokkmda yabgncı ~aıet~ler 
de (-ıkl'n hM>trlerin katiy~n nsı1sız ve 
bedhahane o1du~unu bildirmekte. 
dir. 

1 it t f lif 

Polis kadrosu 
kuvvetleniyor 

Mektebe bu sene 150 
talebe alınacak 

Yeni emniyet tc~kllô..tı kanunu mu· 
cibinc~ elli yeşmd@ yukarı oJanlatm 
polis memuru olarak çalı§masma im. 
kan olmadığından bu y~tp.n YV,karı o. 
lan memurlarp.ı tekaüde ~evkedilecek. 
lerj ve tekaUtlüğü gelmjyenlerin de 

tasfiyeye tabi tutulacağı t.ec}',YUd et. 
me,k.tedir. Bu sebeple pPlis kadrosunda 
hfısıl olacak bo§luğµn. ı:Ioldurubnası i. 
çin tedbirler alınmaktadır. 

Şimdiye kadar d11-ha ziy;ı..de mevcut 
emniyet ~kilatı memurlwı jçin olan 
J>9liS mektebine :t.50 stajy~r talebe a. 
lIJmluına. karar yerj)mi~tir. Fiili &:3-

kerllk müM~tinj yapmıj ıVe ya~ı otuz· 
dan yukarı olmıyaıılar ~wndan ~i. 
le~k 9Jan bu Jt{ljyerl~r flQlis mekte. 
binde tahsil ve staj gördükten ıonra 
yeni empjyet ~§kilatımııın .i:ltediği §e 

kilde birer memur olarak çıkacaklar. 
dır. Bu suretle emniyet te§killtındaki 
!boşluk ıyeni ıve mesleki bilgileri kuv. 
vetli gençlerle doldurulmµş olacaktır. 

PqJis komiserleri i~ln yq ibaddi elli 
b~ olduğımdan bunlar uasmda da bu 
yaştan 'YU'kvı olanlar .meslekten. ayrıl· 
ma)c me<:buriy.etınde kalaca)<br. 

9162 34209 3745 :15879 10126 1~tJ 
24755 8100 8358 333951.6759 sı-
23689 V3882 2~ 7Q 18686 l 5900 ;ı.1 
18659 ~567 179!3 7790 1QWO _,.ıj 
23149 193~1 3p818 3144.8 2653117""'. 
;19186 lŞ428 :ZJ 755 39971 l38M 

30 Ura kazanauıstı 
66U 18447 '4319 24149 il~687 j}~J~ 

23363 17409 2568 121 ı 26205 , 6 11 
39960 3551 377593n101108115~,, 

3931.a 36610 22026 33257 537 ıs ~1 
3697 11892 10194 23575 32301 ıı~~ 

1s902 32580 6993 211s1 28682 4 
01 

21670 11244 2612 J3909 10338 , 9;16 
5331 15311 1,3608 7167 19071 3 .1 
2091 11649 39655 3140.9 20475 26S

6
4 

13629 36021 30242 I 7788 3~326 ı3~1s 
37183 26047 12990 27453 30828 § ,6 
14768 38976 28710 25729 31494 26:15 
39643 27027 11724 803 23920 ı4 ıJ 
27006 31202 18552 37024 7419 21;9 
19353 37550 ~JlS 31295 11619 ' 1

9sf 
1~509 14130 S6594 16350 35698 $ şJ 
23908 6970 214so :ıo692 37936 ı~ 6f6 
1161 17477 18271 13232 36302 1!,f 
!2899 3U20 UŞSS 32551 10969 s;1,1 
18ZU 3441 293Z.8 ~7783 uıı5 6~ 

1515 12825 ı112ı '33638 J0,529 ıı0,c 
10476 ,$5595 12190 19332 ll,300 e7 

38.947 308.U 35506 Z7345 67f0 1,ı 
'8(i72 3991.S 481ts 33~97 12091 ·~l 
36735 36~11 37769 B967 8463 % 
33990 sıoz ~ 

-Mı-----eg~ru--.el_e_r--....-im----iz-i ....... n- ....... ~--.--~,........__..._.......__. 
• • iki Jş kazası · ~~ 

is/ahı ıçzn iti işçi ıedbirsjzlik yilzüJldon 
)'Malanmı§hı.rdır. fi~· 

Zıraal Vek41ell 1 -Sirkecide OmerJ..üt.
0
f 

ttftlıQmı va başlıvor rangoz !abrjkaşmda ça1ı~n Ah :J 
Y "' J J Emin sağ elini ma'kiney:e ~tıJ'~,. 

Yenj bir vekilin idaresi altında ça. b " k k ve a~ parme.ısı opmu~tur. -'fV' 
1ışmağa b~lıyan zira.at vek6.letl bil. 2 _ Şişili tra .. way at~&?'~ 
hassa §İmdiye kadar üzerinde meşgul I · · .. C!_,. bıt W'. ça ışan teavıvecı l"'rragı OfllP" ...,e ı 
plunamıya.n GOk mühim bir meseleyi e. ~ · ,.... or 
1e s.lmı5tır. Bu mesele, geç;en sene U. ıvay arabt.,ının Ü•tilni.i muaf~ 

d~rken YMtn®ki hattG prıı:v~ ~J 
zerinde mUwhassıslarm tetkikat fıl.PIP araba çarparak başm®n ya.r~ 
projelerini hazırle.dıklırı )'~ ıve kuru tır. ~ 
ınf)yvelerimlzin 1sla.hı ·~idil'. au f§ için ~ 

ziraat veklJeti ~nırine 630.0QO liralık 

1 
rı::-·-· ~-····-······ ... ~J' 

talıı~t verilmi~lr. r 

Ziraat vekaleti bu geniı v mühim H A 8 E Fa' 
jşin b~arılması tein fi4anhk ve bta~. j 
yonlar ;kuracak ve telınll~ mesainin i· i ...; lstanbulun en çok ~atıl~ 
fıuıı jsiıı J:ıJnaJar in~a edece)c ve malze. S kiki akıam gazetesidır. l~ı 
me geUrecektir. İ rnn HABER'• verenler,..... 

Öğreııdiğimfr.e ~öre Ylf ve lru.Tu • A 
meyvelerin ısl@hı Jafne muayyen mey. 1 derler. ~ l. .......... _ .. , ........... , ........ .-- ~ 

;:~ :;;1 aı~;~:s:~d~ı~;:~~=-: raCJ lem goceıı mene kurUlJıı~ I 
Bu ıı.ra.dıı ihracı milmkUn olan meyve. rür eden iş ve ziraat banka.! A 
ler 6n plA.nda ele a1macakt1r. maye koyaeağı §irket de bU • 

!Diğer taraftan elma. iaUhu.l ve ih· şckkül edecektir,. 



~TEMMUZ - 1937 

Yazan: Naciye izzet 
~kı ablası Radlyc'ye aıtur. Kaneer kurbanı: 

ve Necla ile oQlu Y eniköyde m:ı~5( bir hareketti. 
sev · ·ı 1 Ce gı 1 e dolu günler yaşadılar. Zaten Neda da onun için öy e 

it nç anne bunu uzaklarda yaşadı- değil miydi? 
le~l~et_rük acı günlerin bütün sefa- Bu düşünce Neclanın gayri ihti
taraf nı Unutturmak için cenabı hak yari yüreğini burguladı. Fakat genç 
olarakdan bahşedilmiş bir mükafat kadına şunu düşünmek kafi geliyor-

B· telakki ediyordu. du: ••Nişan taşındaki konakta başka 
l'cn ~~~aç gün sonra dadı Müzey· bir anne vardı, Dikmen her sabah bu 
lllışt us.aade istiyerek yalıdan ayrıl- anneye çiçek ler götürmeğe mecbur 
~el r. Nışanlısının evlenmeleri için edilmişti ... 
arırı: . ettiğini söylemişti. Çocukla Kendisini taciz eden fena hisleri 
kaı fırndi koca yalı da yap yalnız koğmak şu hisleri ikame etmek isti· 
ko~Ştı. Yalının arka tarafı büyük yordu: ··Lem'i ister tekrar evlenmiş 
leleri u1kl~rla ?evrilmişti. Büyük ku- veya ister evlenmemiş olsun artık 
tan }' e adeta ufak bir şatoyu andı- benim hayatımda çocuğumun baba
idi. s:Phc;si ~ahşl bir güzellikle dolu sı olması mevkiinden başka hiç bir 
dan knkı o ıri dal;.alara karşı mey· mevkii yoktur. Evet o çocuRunun 
ri;ıle b·urnak için sarp kaya yığınla· babasıydı. istediği takdirde de ka
dı. B ırlC§miş gibi bir manzara var· nuni bir hükümle çocuğunu elinden 
lniyJ ugazın sert rüzgarlarına tama alabilirdi .... ., 
tafın~~~r~~ kalan yalının her iki ta- Bu ıayanı teessüf rabıtadan baş-
<lairrı ~kı ırı kayalıkların arasında kabir kahya kıziyle evlenerek yanlış 
Rala l surette giren iri köpüklü dal· bir harekette bulunmuş olan zengin, 
ltıişt~ ayoyuklar, kovuklar husule gel asil (B .. ) oğlu Lem'i beyefendiyle 
baııkıa, I . alnız birkaç hizmetçiden kendisi arasında artık hiç bir rabıta 

~ ·ım 1m· b k l d mevcut olamazdı. ~ene k sc o ıyan u oca ya ı a 
den·. . adın büyük serbestliğin
Socu~stıfade ediyor, tam manasiyle 
rı1 k &unun annesi olabilmek fırsatı· 
r:.ı 1aıanıyordu. Korkusuzca onu ku 
~ 1Yor •• .. ~ • opuyor, yüreğinde kabarıp 
lli '{.~ anne sevgisinin bütün delilleri. 

o,.steriyordu. 

tilcr~Oca. yalıyı idare eden, hizmet
~İik D~rnırler veren kendisi idi. Kü
ha,.. •kmen hakkında Hayri ile mu
f1 here eden, yalının idare ve masra· 

diai~d~su~~~ karar ~eren gene ken
rtaa· l · Hulasa Y enıköyde tam ma
t ıy c . . b. h 
ıtİki . evınm ır anımı olarak ha-
fclldiı~~iylc, Necla Lem'i han;me
l'otd ıye tanılıyor, hürmet edili-u. 
~e ;'c bu eski zaman binası irerisin 
l .. ~ ilntd' ll :"'llqd " ıye kadar hiç bir yerde bu-
}'Otd ıgı serbestlik ve saadeti hulu-u. 
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'~Ca.kt~ Yaz havalar çok güzel, çok 
linj h · Çocukla anne bütün vakitle
biydi. e(}.? dışanda geçiriyorlar gi
tuluLı gle sıcaklarında büyük ko-
111._ tt arın "l } · ,;:"\!aznıarı go ge enne sığınıyorlar, 
~1 v . tepderc tırmanıyorlardı. 
~ kada~t~ler de sandalla Altmku· 
lçi).·0 I gıderek gazinoda birer çay 

,).ardı. 

~~k~~Ôn a:tık Neclaya Nitanta
~lc hfrı ,_. tekı anne" yi hatırlata~ 
~ ; "'lr §e •· } 
~l\ ur k b! soy ememişti. Çocu. 
lıt kap jcı ır söziyle deıin bir hüz. 
'°lplr ~an genç kaclm da bu ıstı
~Unkü evzua hiç yanatmıyordu. 
'"'•·)~ 0 ?aman b · · · · · d ~ .. adı . . eynının ıçerısın e 
ıatifhanın ıstıkbali hakkında müthi§ 

E: rnlar beliriyordu 

k 
vvelcc m" · 

ta dadı M" unasip bir zemin bula. 
~alhrrnıştı uFc?ene sormayı karar
..ıc bir ~crn·· bal at maatteessüf bôy
"'<ln Mü ın lı mağa valrit bulama-

ş· zeyyen gitmişti 
hid ıtndi Yalnız ort d k • "k b' ıcy sorm k . a a en uçu 
ır Dik a tan şıddetle çekindiği 

le' k men kalm t N' 1 onakt . ış 1• ışantaşmd!i· 
haYatmı bileev~ ef~ndisinin hususi 

. Sonra B" 1~ kımse yoktu. 
hıç Yanaş~· k ~tun bunlar Neclanm 
dlr... Bild' .. ~ ısktemcdiği mevzular

em 'in· ıgı te bir §ey vardı· O da 
~un ..... ~nddçok uzaklarda oldu.gu" U· 
•ılJ •••U et ) . • 

zun ....... ddge emıyeceg"i idi Bu 
t"k •11U t" . l e?rniycccke . o~a .sanki hiç bitip 

b.crn inin t k mı§ ~ıbı görünüyordu. 
ıle . c rar don ... · . ki getırrnek . ecegını a ma 

Kocasın ısbtcmiyordu. 
)rahat ın u se h . d . h tc old .. Ya atın e ılk se-

atta sene} ugdu gibi uzun aylar 
tlıcn . er evam . ' 

n_ı ediyord ctmesıni te· 
d Şımdi rn d u. • 
lca~dı. Yür:ğ.emdki oğlunun yanın· 
"rınc Ve acvo-'lın _eki annelik §cfkat-
crın ... ]• ~ı erıne t b' 

fen ~1 az1rndı B am ır cereyan 
L • a bır dü.·· " · u tatlı günlerin 
>ilıç d d :ıUncc il t dı r oğru b' e a nı kaçırmak 
)at lıla ola~k §ey değildi. 
f<lb:nı iatcdig"i g'b~ Lcm'i kendi ha-

J ş ~r ı ı tan.,.· . gö ı ':" 0 gra . 4ım ctmı§, ya-
~ trırıd mını çı~m. . N 

tu. 0 e artık bu 1fh. edanın 
nu Yok f koca kaybolmu,. 

a~etmek daha doğru 1 

Yalının büyük yemek salonu es· 
ki mobilyesiyle çok cidd1 ve sade bir 
dekor içerisinde olmakla beraber ze· 
rafetten hali değildi. Bütün duvar
lar yağlı boya kıymettar tablolarla, 
Lcm'i ecdadının büyük portereleriy
le doluydu. Zamanla soluk bir renk 
alan bu portreler, bu soyun kibarlık, 
asalet ve vakarını canlandırıyor ve 
görenler üzerinde tuhaf ve canh 
bir tesir yapıyordu. 

Beyaz parke taşlariyle döşeli ze· 
mindeki büyük ve kıymettar bir 
Acem halısı oraya daha büyük, daha 
tatlı bir konfor veriyordu. 

Kışın sert rüzgarlarına karşı açık 
bulunan bütün pencereler gibi, dar 
ve ufak üç cam1ı bir kapı, geniş bir 
balkon üzerine açılıyordu. Deniz ü
zerine amudi istikamette düşen bu 
balkon çok kalın, kale gibi bir duvar 
üzerine oturtulmuş bir seddi hatırla
tıyordu. 

Orada oturunca insan kendisini 
bir geminin ön tarafında oturmuş 
sanırdı. Gözler önünde yalnız dal
galar ... Büyük bir genişlik ... Nihayet 
siz ufuklar .... 

Dikmen tarasanın en havadar, 
fakat en rüzgardan mahfuz bir ye
rinde şezlonga uzanmış olarak gün· 
düz uykusunu uyuyordu. Neda ya· 
zm bu uzun günlerinde çocuğuna 
biraz gündüz uykusu uyutmayı mu
vafık bulmuştu. Bu ağır, ağustos 
ayının sıcak saatlernide çocuğun is· 
tirahat ettiğini istiyordu. Çocuğu 
böyle uyuduğu saatlerde genç anne 
bir kaç adım ötedeki pancurları ka· 
palı büyük salona gidiyor, can sıkın
tısını öldürmek için biraz boğuk ses
le eski bir piyanonun tuşları üzerin
de parmaklarını hafif hafif gezdire
rek mektepteki şairane hülyaları te
rennüm ediyordu. 

Arkasında toz penbe renkte çok 
zarif bir rop vardı. Vücudünü ta
mamiyle saran ahenktar pililer ara
sındaki bu haliyle genç kadın ince, 
hemen kırılacak gibi nahif mini mini 
bir bibloyu hatırlatıyordu. O bütün 
güzelliklerinin yegane takdirkarı o
lan yavrusu için giyiniyordu. Sevinç 
le, büyük bir neşe ile süsleniyordu. 
Böyle süslenmiye onu teşvik eden 
ve ayni zamanda böyle güzel olduğu 
için ona teşekkür eden kulaklarında 
hala en nefis bir musiki gibi çınlıyan 
şu ilk çocuk sesi değil miydi? 

( Dcvam.ı var) 
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Prusya 
Sefirini kabul etmiyerek 

Fransaya 
hakaret etti 

1870 harbini doğuran 
hadiseleı·den biri de bu oldu 

Prrn<ı J,r.oıııılıl 

Kont Bcncdcttı: 

ıı,ransa sefiri kont 
Benedetti Ens kaplı 
calarmda Prusya kra 
lı ile bir mUlM<at yap 
tr. 
Bu mWA.kat ve bUD 

dan &0nra devam 
eden müllkatıar 1870 
hnrbinin bir bqlan 
gıcı addedilmektedir. 
Fransa, tspanya tah 
tm& Hohenzollem ha 
nedanmdan prens Le 
opoldun getirilmesine 
mllsaado edilmemesi 
nl istemekteydi. 

- Prensin İspanya. lahtma ge~emlyecetl 
hakkında ıb:ln temlnnt vermenlZi rica edlyo 
nım .. dedi. 

Kral: 
- Brn bıı teminatı veremem, dedi. ÇUnkU 

ben Hohenzollcm hanedanı laratmdan Pnııı 
ya hllkUmdarı tanınmış değ'ilim. O hanedan 
ileri gelenleri larafmdan kabul olunmuf\lm 
Onun için o hanedana emretmek hak ve sa 
111.hlyetınl haiz değilim. 

Sefir bu konuşma.tarda muvaffak oııunıya 
ca$!1nı anladıktan sonrl\ mUsaade alarak "Y 
rıldr. Fakat Fransa.ya kat'I bir talimat ıwm 
dı. Birkaç gUn sonra tekrar kralı ztvaret et 
ti: 

- Prensln tııpanya krallığından lstinkAfa 
mecbur edilmeıılnl Fransa sureti \<at'iyedı> 
arzu etmektedir. drdt. 

Krnl ayni sıırette mukabele etti: 
- Ren prensin husust işlcrlne ;nUdahale 

edemem. HattA prens! Alp dağlarına blr se 
ynhate çıkacalc efmdJ nerede oldu~nu blle 
bllmtyorum. 

Sefir kraldan tekrar ayrıldı. Anlqıtıyot'du 
ki_, Prusya kralı temina.t vermeğe bJçblr au 
retle yanaşmıyordu. Aradan gene blrk&ç gUn 
geçti. Sefirle kral tekrar karşılaştılar. s .. n 
rfn elinde bir gazete vardı. Krala gl!sterdl: 

- Bakınız dedi. Prensin bu avdadan vu 
geçtlt\'f yazılı. Çok 1)1, ancak meselenln tek 
rar baş göstennlyeceğlnl temin etmek lll7.tm. 

Kral hlddetıenmlşU. Hiçbir cevap verme 
den uznklnştr. 

Ru ha.bcr Alman gazetelerinde ıu §ekllde 
intişar etti: 

"Prens IAopold Hohenzollcrnln İspanya 
kraliyetinden lsUnktıf eylemiş oldu~ haberi 
sefir mnritcUlc Fransa hUknmetine resmen 
ilAn ve tebliğ edildiği halde Fransa aeflri 
mese!enln ilErde tekrar avdet edecek olursa 
Hohenzollern hanedanına müsaade otunmava 
cağına krnl hazretlerinin muteahhld bulundu 
ğunu .Parlııtc hUkQmcUne bildirmek Qzere 
Ens kaplıcalarında kral hazretlerinden iste 
mlş Iee de kral hazretleri sefiri yanına kabul 
etmlyerek bu husust& hiçbir s6yllyeceğl ol 
madrğı yaveri vasıtas\le sefire blldlrilmlştl. 
Bu hadavlı Frııruıızlar protesto için bir fır 

ııat te\Akkl ederek gazeteler neşriyatı arttır 
dılar. Prens meselesinin uzadığını görUnce: 

- Vazgeçtim.. tepanya tahtına geçmetl 
hlçhlr zaman kubul etıntyeceğlm. 

Demişti. öyle olduğu halde Fransa ısrar 
ediyor, Prusya kralı taratmdan Napolyona 
el yazısı ile ve halka llı\n edilmek Qzere iblr 
mektup yazılması isteniyordu Bu kadar llert 
s;idl§ üzerine Blamark mecliste uzun blr nu 
tuk verdi ve şunları söyledi: 

- "Fra•ısa matbuatının zaruri bir muha 
rebc gailesi açmak tatedlklerini gösteriyor. 
Franııız vekiller heyeti tarafından ileri sUrü 
len sebeblerln hepsi hayal ve evhamdan lba 
rettir.,. 

İki taraf arasındaki mlinakl!.§alar, harbin 
pelt yukında pat!nk vereceğini gösteriyordu. 
tşo lngllterc l<arıştı. tkl hUkQmetin dt: hakem 
le pUrtızlerl ortadan kaldırmalarını tekl!t 
etli. Almanya tekli: ! bUyUk bir samlrniyetle 
tclllkki cclcrc.k kabul etti. Fakat Fransadakl 
ncşriynt devam ediyordu. En nihayet kont 
Blsmark neşrettiği beyannamede §Öyle dedi: 

··~ransanın Almnnyayı fevka!Ade tahkir 
eder bir eıır~ttekl neşriyatı muharebeyi ka 
bul etmekten b..'\fka çare kalmadığını göster 
mektedlr ... 

Blsmark, beyannamesinde şimali ve cenu 
bt Almanyanın bu harpte alacakları vazifeyi 
de anlatıyordu. 

lştc 1870 harbi, Prusya kralının sefire ta 
ahhll:name vermemesinden bUyUdU ve patla 

uı. Niyazi AHMET 

Tclnltcını amca 
mlYlaBBnm 

Geniş 
nıezhepli 

Enise pilr tuvalet kocasının odasın. / 
dan içeri girdi. Bay Reşid, karısına 

bakarak: 
- Vay! yine yeni bir elbise mi? 
Genç kadın, lakayt bir eda ile: 
- Kelepir buldum da ... - diye izah 

etti. • 1stanbulda, okkacılarda satıyor_ 
lardı bu kumaşı ... Bir de ucuz terzi 
var. Bunu bana pek ehven dikti lştc 
böyle zarif bir elbise oldlL Bütün bu 
işler on be~ lira tuttu. 

- On beş lira az mı? O kadar para
yı kazanmak için benim imanım gev_ 
riyor. 

Maamafih, karısının böyle zarif, 
şık giyinmesi onun h~una gidiyordu. 
Tatlı tatlı süzdil. 

- Göğsündeki menekşe demeti ne 
gil2.el? 

- Yalancı çiçek. 
Kadın, ayakta teliş ediyordu. Ko. 

caın: 

- Niçin böyle acele ediyorsun? Bir 
az otursana... - dedi. 

- Biliyorsun ya, fıkaralar menfaa
tine verilecek balo için hazırlanıyo. 

nım. Benim de o gece şarkı söylemem 
l:i.ztm. Hocamız bay Nail geç kalmağa 
kızıyor. Saat ikide randevum var. Şu
rada on beş günümüz kaldı. 

Erkek, yerinden kalkarak: 
- Derse gitmek için bu yeni elbi

seyi ne demeye giyiyorsun? 
Kadımn yanaklarını liafif bir kırını. 

zıhk kapladı. Bir saniye tereddUdden 
sonra: 

- Dersten sonra anneme uğrıyaca
ğım. Bugün kabul günüdUr. 

Bay Reşid de kalktı. Şapkasını gi. 
yerek: 

- Benim de çok işim var. Gidiyo_ 
rum! - dedi. 
Kocası çıktıktan sonra, Enise hemen 

telefona koştu. 
- Allo, Nail Sen misin şekerim? .• 

Tamam, i~te oldu, g~liyorum. Saat i
kide. Malum, küçük evimizde. Yerim. 
de duramıyorum. Bana yaptırttığm o 
gUzel elbiSE'yi üstümde görmeni isti_ 
yorum. 

Birkaç tatlı sözden sonra muhavere 
kesildi. Enise çantasını aldı. Şapkası_ 
nı başına geçirdi. Sokağa fırladı .. 

1(. * 1{o 

Enise ile Bay Reşid on beş seneden
beri evliydiler. Asude sakin bir hayat 
yaşamaktaydılar. Re§it, m'Jnis bir er. 
kekti ve geniş fikirliydi. Bir iki kadeh 
attığı zaman baş sözt! şuydu: 

- Hayatta insanlar için iki şey la. 
zımdır: Hürriyet ve müsamaha! Bir 
ferdi mahkum etmek için insan evve_ 
la aynaya bakmalı ve kendinin böyle 
yüksek perdeden atacak mübarek bir 
yüzü olup olmadığını düşünmeli. Her
kes benim gibi yapsa, benL'll gibi dil.. 
şünse, tabanca ticareti kesada uğrar, 
aşk cinayetlerinin önüne geçilirdi . 

O, bu sözleri laf olsun diye söyle_ 
mezdi. Hakikaten başından tecrübe 
geçmişti. Bir seyahatinden mutaddan 
evvel dönmüştü. Karısını göreceği gel 
mişti. Fakat sevinçle evden içeriye gi. 
rince, yatak odasında bir hareket his
setmiş, elektriğin söndüğünü görmüş. 
tü. Bir kapının açılıp kapandığını, a. 
yak seslerinin dolaştığını işitmişti. 

Bir an: 
- Elimden bir kaza çıkacak! • diye 

düşUndU; fakat kendini yenerek ye
mek odasına doğru yürüdü; ağır ağır 
çantasını bıraktı; paltosunu çıkarttı; 
etrafına bakındı. 

Ev temiz, ve derli topluydu. Kendi 
kendine: 

- R~şid, çıldırma .. Ne oluyorsun? 

Aynaya bak, sen de hayatta az halt. 
lar mı karıştırdın? - dedi. 

Biraz sonra yatak odasına girdiği 

ı.aman, karısının sahte ha) rctini gör
dü ve görmemezlikten geldi. Kulağı 
f;<>k keskin olduğu için, arka merdiven 
kapısının açılıp kapandığını duydu, fa. 
kat duymamazlıktan geldi. Bir koltu. 
ğun üzerinde de unutulmus bir erkek 
askısı vardı. Sözde onu da f arketmcdi. 

Kendi kendine: 
- Telaşla bırakmış olacsk! - dedi. 
Enise, kocasına sarılmış: 
- Ne iyi sürpriz, şekerim. Ben se. 

nin yann geleceğini sanıyordum! • 
diye bir sUrü 18.f kalabalığı yapıyor. 
du. 

~ * ,,. 
!şte bu vakadan tam iki sene geç

mişti. Yine hayatları rahat, mes'ut, 
asude ilerliyordu. 

Saadet nisbidir. İşte onlar da bu şc. 
kilde mes'uttular. Nihayet, Eniscnin 
bir hayır müessesesi namına verilen 
baloda şarkı söylemesi meseelsi çıktı. 

Kadının güzel sesi vardı. Musikişinas.. 
Jardan bay Nail ona ders vermeyi tek
lif etmişti. 

O gün bay Reşid, akşama kadar ie 
peşinde koştu. Akşam üstU, birkaç ar. 
kadaşiyle beraber Yeşil yuva gazino. 
sunda azıcık rakı içti. O coşkunlukla 
eve döndü. 

Karısı, güz.el elbisesiyle odalarda 
dolaşıyordu. Sıcak bir yaz akşamıy_ 

dt. Tatlı bir rehavet içinde, erkek ka.
nsmr süzüyordu. 

Fakat birdenbire, ha)Tetle: 
- A, a.. _ diye bağırdı. 
Kadın kocasına bakarak: 
- Ne var, şekerim? 
- A, a •. Ne tuhaf, ayol. Sabahleyin 

göğsünde olan menekşe demeti şimdi 
arkanda. 
Kadın, hayretle irkildi. Odasına doğ 

ru koştu. Demek telaşla elbisesini ters 
giymişti. Kapıyı kapadıktan sonra öf. 
keyle seslendi: 

- Amma. da tuhaf sın, Reşid. Bu ka 
dar !çecek ne vardı. Şe§i beş görü
yorsun. Ben deli değilim. Benim gibi 
tuvalete meraklı bir kadın böyle mü_ 

nasebctsizlik yapar mı hiç? ÇiçeklerL 
mi niçin arkama takacakmışım?··· 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Kadınlar • • 
ıçın: 

Gayet garip olan bu suare elbisesi L 

çık mavi jersedendir. Omuzlarında bas-

tınlmış güllerden çepeçevre bir yaka 
vardır. Arkasında sırma ile işlenmiş iki 

insan profili gözükmektedir. Bu reSım. 
ler me~ur muharrir ressam Jan Kokto 
tarafından çizilmi§ olduğundan onun im 
zasmı taşrmaktadır. 

Gi-ycn kadının sol elinde scten bir 
bağ, deta bir sargı gibi sarılmış bulun
maktadır. 

Diğer elinde, terzi mankenlerini an. 
dıran şeffaf bir yelpaze görülmek _ 

tcdir. Yelpazenin üzerinde mankenin 
boynuna atrltruj bir mezüre resmi var
dır. 
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Avrupa kupası 
Admira - Genova 
Kupalı bir müsabakada 2 - 2 

berabere kaldılar 
Merkezi Avrupa kupası futbol Viyanalılara kaqı ı:>ariz bir üstünlük 

müsabakalannm bu hafta yapılan temin edemediler. 
karşılS§malan içinde bilhassa Ad.mi· Macar ekipinin müdafaMr. mü· 
ra - Genova maçı (bizim geçen kemmeldi. Haf hattı medhedilecek 
haftaki milli küme müsabakası gibi) derecede bir kabiliyet .g?steremedi: 
çok çirkin bir §ekilde cereyan etmİ§ Hücum hattını gene o ın yan T oldi 
ve neticede takımlar ikişer golle be- idare etti. 
rabere kalmışlardır. Viyanalılar. gölü onuncu claki· 

44.000 seyirci önünde oyna· kada yaptılar. Üç dakika sonra Saro 
nan bu oyunu hakem İvançiç idare si beraber sayısını yaptı. 22 inci da· 
etmİ§ ve oyunun çığrından çıkması· kikada Sarosi sıkı bir ~üt çekti. Vi· 
na sebep olmuştur. yananın kalecisi Havlicek topu elin 

Birinci devre ltalyalıların hakim den düşürdü. Fakat tekrar yakaladı. 
oyuniyle geçmiş ve sıfır sıfıra niha· Ancak, hakem topun çizgiyi geçtiği 
yetlenmiştir. kanaatini izhar ettiği için Macarlar 

ikinci devrede, Viyanalrlar çek· galip vaziyete geçtiler. 
tikleri kornerde Schilling·in ayağiyle ikinci devrede mütemadiyen hü· 
ilk golü yapmaya muvaffak oldular. cuma geçen Macarlar Viyanalılann 
Fakat, iki dakika sonra, halyanlar müdafaasını güç B§abiliyorlarclı. Dev 
da Marchionnechi'nin ·ayağiyle be· re bitmek üzere iken Viyanalılarm 
raberlik sayısını yaptılar. ltalyanla· aleyhine bir penaltı verildi. Fakat, 
mı ikinci gollerini de Marchionne· Tatrainin çektiği bu penaltı kalenin 
ehi hazırladı. Açıktan sürdüğü to· üst diğerine çarparak top geri geldi 
pu Servettiye ortaladı. O da bu ha· ve ikinci devre de bu suretle bitmi§ 
valeyi Viyana kalesine soktu. işte oldu. Maçta 18.000 seyirci vardı. 
hundan sonra vuruşma başladı. Vi
yanalılar, Stoiber·e yapılan favul yü. 
zünden kazandıkları penaltı ile bera. 
berlik sayısını yapmışlardır. 

Austria 5 • Uypeşt 4 
Viyana stadını baştan aşağı dol· 

Ciunnu§ olan seyirci kitlesi. ikinci 
karşılaşmasında. her iki takımın bü
yük bir enerji ile harekete geçtikleri 
bu maçı büyük bir heyecanla takip 
etmiştir. Viyandılar kendilerinden 
beklenen oyunu tutturamamışlar ve 
ancak bir tek gol farkiyle rakiplerini 
yenebilmişlerdir. 

Birinci devre 2 - 1 Uypeşt lehi. 
ne bitmiştir. 

Hakem Çekoslovak Pfitzner bu 
maçı çok iyi idare etmiştir. 

Lazio 6 • Grassboppers 1 
Birinci devreyi 3 - 1 bitiren f. 

talyanlar, lsveçre takımım 6 - 1 
yenmişlerdir. ltalyanlann seyyal O· 

yunları karşısında İsviçrelilere bir 
de şanssızlık yüklenmiştir. 

Sukst sutuH, 

Gene kavgah 
maç hakkında 

Saym baymı, 
Çok eevdJCl.m ı.ıızetenızde apora da.lr her 

gilr:ı intişar eden loymeUi yazı ve makalele 
rlnlzl dalma. büyük bir merak n alAk& ile 
okuyan karllerlzdcnlın. Fener etadmda son 
yapılan Galataeray- GUnet maçı hakkmda 
takdim eylt'dltlm 111 lasa. mektubumun blta 
raf olan g\\ZCt<ınlr.de n 'fttdllmcelnl d erin bllr 
metlerlmle rica ~erim. 

f-7-937 tarihinde yapılan GalaUUıai'ay
GUneı. maçmm zabıta kuvvellerlnln mUdaha 
leııine mahs.l bırakan kavga ve gürUltWerle 
n.lhayetlendiğlnl memleket dahilinde duyma 
yan kalmadı. Alman bu neUce ytlkııelmek ve 
yUkselUlmek fııtenen Türk spor ve tutbolU 
ıııımma ne acı bir cevaptır. Daima klUbçWUk 
hırs ve gayretlte§llğlle akıllarınca iyi yapı 

yoruz vehmine kapılarak yazdıkları o taraf 
girane ve mU!rltae ya;ularla fütbol ııahalan 
na bire on versin nazariyestıe kin ve huııume 
ti saçarak bu mUeııslt netlcelere ııebeb olan 
lar ve aktörlUğU.nU deruhte buyurdukları o 
ııahneye acaba kendileri ne dediler? 

Bu çığırı açanlar ve gazetelerinde hergUn 

Bugünkü maça 
Takımlar nasıl 

çıkacak? 
Milli kümenin •on maçını bukün 

yapacak dört l_stanbul takımından 
Galatasarayla BC§ikta§m bir hayli 
değiıik bir kadro ile eahaya çıkacak· 
lan ümit edilmektedir. 

Galata.sarayda, babası vefat et· 
tiği için lzmire giden RC§at, geçen 
hafta hakem tarafından oyundan çı· 
karılan Ekrem, gene geçen haftaki 
maçta sakatlanan Süleyınanla Ha· 
ıim bulunmıyacaklardır. 

BC§iktaş takımında Hakkı ile 
Hüseyinin oynıyamıyacakları söy· 
lenrnektedir. 

GünC§liler ise bir hafta evvelki 
maçta hakem tarafından çıkarılan 
lbrahimi gene eski yerine koyacak· 
lannı§. Gençlerbiliğinden Kadri ve 
Halit de hakem tarafından sahadan 
çıkarılmı~ olmasına rağmen merkezi 

umumice ve diğ,:!r müsabakaya gir· 
melerine müsaade edilmes'i üzerine 
GünC§liler de bugün lbrahimi oynat. 
mağa karar vermi§lerdir. 

İbrahim için izin alınıp ~mma· 
dığını kati olarak bilemiyoruz, fakat 
bize öyle geliyor ki: Güne§ bugünkü 
karşıla§mada sahadan galip olarak 
çıkmak arzusundadır. Buna mukabil 
milli küme nizamnamesi mucibince 
hükmen mağlup addedilecek ve F e· 
nerbahçe de böylece milli küme şam. 
piyonu olmu~ olacaktır . 

Milli takım 
Kam.pı açilıyor 

1 ve 2 ağustos tarihlerinde Bel· 
gratta Yugoslav milli takımiyle çar· 
pışaoak olan Türk milli futbol takı· 
mı Modada açılacak olan kapmta 
idmanlara 20 temmuzdan itibaren 
ba§lıyacaktır. 

Bu kamp, futbol federasyonu re. 
isi Sedat Rızanın idaresinde olacak 
ve yirmi futbolcu iştirak edecektir. 

Bu sporcuların üçü Ankaradan, 
üçü İzmirden on dördü de lstanbul
dan olacaktır. 

'f" t f t'':i!• 
_. rr 1tEMMt1zc- iM 

Asilere yardım kesllmedl(;Ji için 

Fransa, huduttaki 
kontrolü kaldırıyor 

Böylece ademi müdahale siyaseti nedi 
maoaslle lflAs yoluna girmiş olmaktadır 
Paris, 10 (A. A.) - Resmen bildi. meler mucibince memnu ma.ddetert 

rildiğine göre Fransa. hUkumeti bu L karşı kapalıdır. 

ym 13 ünden itibaren İspanyol - Friuı- Jtalyamn yardımları 
sız hududundaki kontrolu ilga etmeğe İngilizce Deyli Ekspres gazetesinlı1 
karar vcrmi§tir. Cenovadaki muhabiri, hergün binler~ 

Paris, 10 (A. A.) - 13 temmuzdan İtalyanın general Franko ııaflarında d 
itib~en Fransı~ - İspanyol hududun. iüımek üzere ispanyaya gittiğini ga~~ 
dalcı kontrolun ilgası hakkında Fran. tesine bildirmekte ve şöyle demekted1'' 

sa hükumeti tarafından verilen karar, ''İtalyan hükumetinin Londradaki ın~ 
dün ademi müdahale komitesi tarafın. messilleri bu hakikati inkar ederlerıcerıı 
dan bildirllmi§tir. italyada hiç kimse bunu gizlemeğe ıil-

Bu karardan maksat, Fransız hu- zum görmüyor. Bütiln kahvelerde ~e 
dudunu birkaç gündenberi İspanyol - memleketin her toplantı yerinde buıı• 
Portekiz hududunun girdiği vaziyete klan bahsedilmektedir. Hatta bunlar at" 

sokmaktır. Bu sonuncu hududda Li.z. tık ''gönUllU,, dahi değillerdir. GenÇ t• 
bon hilkfunetinin teşebbüsü üzerine !n talyanlar seferber edilmekte ve bpaıır' 
giliz müşa.hidlerinin kontroluna. niha. ya hareket emrini almaktadırlar. __, 

yet verilmişti. Fransa. hükfunetinin Fı·ı·ıstı·nde ahalı' 
kararının bltaraflarm kontroıuni ni. 

ha.yet verilmesine inhisar ettiğini tas. m u·. bade 1 es ı· 
rih etmek l!.znndır. 

Pirene hududu geçen ağustos ayın. 
da tatbik edilmeğe ba§lanan nizam.na-

H atayda 
DllryönUo gider a yak 

yaptık ları 
Alakadar makamlara gelen ha· 

berlere göre, Fransa ile Suriye hüku. 
meti arasında, harici temsil hakkın· 
da bir anlaşma ba§langıcı olmu,tur. 

Fransa, Suriyenin ilk defa ola· 
rak, Paris, Berlin, Londra, Roma, 
Nevyork, Kahire, Buenos Ayres ve 
Riyodöjaneyroda siyasi müme!sil· 
likler ihdas etmesine, aiğer memle
ketlerde de Fransız sefaretleri ve 
konsoloslukları tarafından temsil e· 
dilmesine esas itibariyle muvafakat 
etmİ§tİr. 

Mahut Dilryönün son habasetleri 
Suriye fevkalade komiserliğinin 

Sancak delegesi Düryö ayrılı§ arife· 
sinde son kozunu oynamıştır. Bu a· 
dam, tevkifaneden tahliye edilen 
Türkleı: hakkında yeniden tevkif em 
ri vermİ§ ve karde§lerimiz tekrar tev. 
kifhaneye gönderilmiıtir. 

Düryö jandarmaları da köylere 
göndererek zorla tahsilat yapmala· 
rını emretmiştir. Ayni zamanda ile· 
ri gelen Türkleri de çağırarak türlü 

bit lnglltere böyle 
tasavvurda 
bulunuyor 

Filistin komisyonunun Fills~ 
Arablarl& Yahudiler arasında. ta.k5iıll 
etmek hususundaki karan, Londt' 
matbuatının birinci derecede bir rııe<t• 
zuunu teşkil etmektedir. 

Bu sa.Qa.hkl posta ile gelen Ne'lf 

Chronicle gazetesi bu mey:ında bir b"' 
vadis de vererek diyor ki: 

"Siyaset, mUınkUn olan şeyi yaP'' 
bilmek sanatıdır. Bugün bulunan b-1 
sureti ideal bir §ekil olmasa dahi, elli' 
diki §erait altında. en mümkün oıaııı· 
dır. Filistinde müstakil Arab ve yabıJ 
di devletlerinin kurulması teklif edili
yor. . 
Zamanı geldiği vakit 1923 te ~rY

lerle Yunanlılar arasında. tatbik edile.' 
§ekil örnek ittihaz edilerek ahali ıtıil
badelesi yapmak da düşünülmek~ 

14 yaşında ve 
eli bıçaklı ! , 

Zabıta. bir adamı bıçakla vuran 1 
yaşında bir çocuğu yakalamıştır. se' 
petçilik yapan Hüseyin isimli bu ~ 
cuk Silleymaniyede seyyar satıcı 11 
seyni omuzundan koca bir bıçakla Y"' 

Maçın ilk golü olan İsviçrelilerin 
yegane sayıları, kudret kabiliyetleri· 
nin bir veriminden ziyade, tesadü. 
fün eseridir. Buna rağmen bu gol 
Sok alkışlanmıştır. 

hakaretlerde bulunmu§tur. 
ııpor namına ba§ka bqka tellerden havalar ----------------------------------- -----------
çalarak kendilerin! mUhlınsetUrmcğe çabala 

ralamı§tır. 

Ferenş varoş 2 • Vienna 1 
Merkezi Avrupa kupasının fa. 

vorilerinden biri olan F erencvaro§ 
~iennayı 2 - 1 yenmiştir. Bu maç 
Budapeştede oynandığı için Macar· 
lar için avantajlı tarafları vardı. Bu 
bakımdan İtalyan hakem Scarpi' yi 
ae kaydetmek mümkündür. İtalyan 
hakemler, maçlan çok iyi idare ettik 
)erinden her taraf tan taleb ediliyor· 
lardı. Fakat Scarpi hayal inkisarı· 
na sebebiye verdi. Belki bunda Se· 
yircilerin de tesiri olmuştur. 1Ik golü 
Viyanalılar yaptılar. ·Seyircilerin 
bir kısmı bu gölün ofsayd vaziyetin· 
de yapıldığı kanaatım izhar ediyor· 
du. Seyirciler yamlmalarma rağ. 
men, ıslık çalıyorlardı. İhtimal ki, 
bu tezahür de hakemi sarsmıştı. Ni
tekim, top kale çizgisini geçmediği 
halde Macarların bir havalesini gol 
saydr. Devrenin bitmesine birkaç 
dakika kala, hakiki sebep olmadan 
Viyanalılar nleyhine bir de penaltı 
verdi. Bereket versin bu penaltı 
avta gitti. Buna mukabil Macarla
rın kale öniinde yaptıkları bariz bir 
favule penaltı vermesi icap ederken, 
ceza cizgi~i dışında serbest vuruş 
yaptırdı . Hasılı oyunu çığrından 
çıkardı. Ve maç bittikten sonra hal· 
km ıslık konseriyle selamlandı. 

Macarlar çok çetin bir imtihan 
geçirdiler. Eğer Vienna tam takımı 

çıkını olsaydı, bu maçı kazan· 
mas1 büyük bir ihtimal dahilinde idi. 
Vienna'nm meşhur enternasyonalı 
Schmaus tnkımda yoktu. Hoffmann, 
Zürihte aldığı yaradan hala sakat bir 
halde idi. Buna rağmen Macarlar, 

yanlar ve torbalarmm ağzı açıldı mı mantık 
dan, samimiyetten dem vurmağa kalkanlar 
kard'!§ olan bu iki klübUn oyuncularnu bin 
lerce ı:eylrcl önlerinde !ormalarma ya~ma 
yan mahalle kavgalarma tutu§turmakla o z:e 

vatm ellerine ne geçti? Yokııa onlara d& mU 
kAlat olarak Uzer! pırlantalı bir kemerle na 
zar deymesin diye bir gök boncuk mu takıl 
dı? Soı:ıra çalı§ tığı gazete idarehanesinde 
tc,rlld mesai etUği kafadar arkadll§ma bı 
rakmak lQtu! ve nezt.ketinde bulunduğu kav 
galı maçm fzahı hakkmdakl lnııaf ve hakikat 
lerl gerçekten gtıcendiren ve lııtihza eden o 
danı§ıklı y~da i§lerlne gelenlerden blr ta 
raflı olarak bıtheetmekde kuııur etmiyorlar 
da yedJği tekmelerle yerde baygm yatan di 
ğer birinden yıı.nl o ce!aktr çocuktan dikkat 
etUm hiç de bah!etmek taraftan görünmek 
fııtemlyorlar. tnsafmlığm, halunzlıfm bu 
kadar ayarıın:lığı dünyanın hiç bir tar&fmd& 
görUlmeml§tlr. Ecnebt memlekellerinde oldu 
ğu gibi bizde de klUpler arumd&ld rekabet 
ne olur samlmJ olııa! •• 

Kendi klObUmUzU §amplyon yapamadık di 
ye vakUylc fsmlne rengine ve formuma tfe 
ne böyle A.te§ln taraftarlık yapdıklan k!UbUn 
şimdi de maalesef aleyhine olanca gUçlerile 
satır sa.llamakla hiçbir belıı glirülmUyor. ı, 
te bu hale spor terbiye ve nezakeUnln hangi 
madrlcıılnde tesadUt olunmuştur? 
Yarın bir mim küme takımı teşklll lA.zmı 

gelııe galiba sahalarda sağlam bir tek oyuncu 
görebilmek nasib olmıyacak. Zira hepsi de 
tahta bacaklı koltuk deynekll! 

Bu klldar yazdıklarına, çizdiklerine ve uğ 
raştıkların!l kar,ı mlhıalt ePralt tahtmdıı. ça 
lışbrdıklnrı klUplerinln milll kUmede birinci 
\'cyahud blc; nlmazsa ikinci olmalarını çok tc 
menni ederdik, 't- yazık ki birçok kombine 
zonJara da müracaat edildi~ haldP ırene dnr 
dilncWUğü pek &'llçlUkle elde edeblldller .• O 
11Ur1lskenlikle ve o çekememezlikle muvaffak 
ntablldlklf'rl bu d8rdUncUIDl!'e de ~kreUılnler. 

Tevekkeli "A ilah ynğmumu yakan kuluna 
yağmumıı, balmumu yakan kuluna da bal 
mumu vertnnb.. dememlııler! 

Ankara: A-7-~3T 

K. TAŞPINAR 

1ÇER1DE : 
.V. Belediye gerek ııok&k .UpUrUc~ gerek 

arabacıların ma.&§larm.ı ylrmJ§er liraya çı 
karmı§t:ır. 

• Bu yıl Çukurovada 241870 hektar pa 
muk ek1lml1Ur. Bu ııahalardan 41734 ton ya 
nl 20866:S balya pamuk istihsal edileceği 

tahmin edilmektedir. Bu miktarın 75340 bal 
yuı Kleyland, mUtebakiııl yerli tohumudur. 

llo Devlet Demiryolları ve Jlmanlan umum 
mUdUr muavlnlerinden Cemal HldayeUn Slr 
kecl ltletme mUdUrlUğüne nakli dolayısUe ac;ı 
lan yere yol dalresl refet mUhendiıı Fuat ta 
y1n edildi. 

l/o Almanyadakf §&ntiyelerde in§aatı başla 
rnl§ olan poııta vapurlarımızın lnşaatmı ma 
hallen tetklk edecek olan Denlzyollan mUdU 
rU Sadettin, dUn Köstence yoluylR Almanya 
ya gf tmigUr. 

• Geçen aeneki Yerli Mallar sergisinde llk 
dcta olarak halktan duhuliye ıllınmı§tı .. HU 
k~met, mim sanayilmlzln kudret ve lnkişa 
fmı halkm yakmdıı.n görerek 1stırade11lni te 
mlı:ı için bu tıenekl ııergide hiçbir duhullye 
almmamaınna karar vermiş ve bu karar dUn 
Defterdarlığa ve beledlyeyf'I bildirilmiştir. 

'io Almanyadan yeni ,ııepler almak U:ı:ere 

oldul!ıımuz sövlenmektedlr. 
'io 1P2B danbPrl aramızda bulunan Amerl 

ka sefarPU mUsteşan yPnl vazlfeııine başla 
mak Uzcre dOn Ak§am memleketine gUmlı 

tir. 
il- Kartalm Sovanlık köyUnde dUn bir yan 

gm çıkmı§ ve dört ev yantnf§, bir ev dt> tah 
rlp edllmt,Ur. 

• Maden tetkik ve arama mUdUrU Re§Jt 
Osmnn tetkikat !çln Sovyct Ruııyaya gidecek 
Ur. 
~ Beykozlu sporcu Kelle !brahlme işkence 

yapanlar dUn tıçer ay hap!e mahkOm edilml§ 
ler, takat cezalan tecil edllm1§Ur. 

* Maarll vekAleU umum! kUtUphanelerde 
ki eııerlerin ıııkı bir taıınlften geçirtımesine 
karar verml§Ur. 

~ Benzin fiyatıarmm lnme8lnden 110nra 
taludlerde yapılan yüzde 115 UCUZiuk dUn tak 
ııllerde bir tamimle llA.n edilmefe b&§l&ıınllf 
trr. • 

Ji. Emniyet mUdUrlUğü Slrkt-clde Sanuar 
yan hanma tqmmağa bll§lamı§tır. 

ıt: Karabük demir fabrikıuımm lkl kilomet 

re kadar uzağında kurulmakta olan yeni Ka 

rabUk oehrindeki inıaatm llk kısmı lk1 aya 
kadar bitecektir. 

* Devlet Demlryollan Sıva.e atelyesl faall 
yete geçmek tızeredlr. Atelye senede 800 va 
gon yapabllcektlr. 

11< 1stlm1A.k edilecek ormanlar için takdir 
kıymetine daJr yeni eııruılar konulmu~tur. 

* Ankara vali!! Nevzat Tandoğan iki ay 

mezuniyetle birkaç güne kadar oehrlmlze 
gelecektir. 

:t. Hazineye ait Galata.saray kart.kolu 
80.000 Uraya SUmerbanka satılmıştır. Sümer 
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Gilncşln doğu,u Güne,ın batı51 

4,38 19.~2 

Vakit Sabah Öğle İkindi Ak§am Yatın lmaal 
2,40 12,19 16,19 19,il 21,42 2.22 

bank buraya yerli mallar pazan binaaı ·y~ 
cakur. ~ 

lf. Maartt vekili ve dahiliye vekAietl " ~ 
Saffet Anka.n dün beraberinde tııtaııbul eri' 
vek111 Şükrü olduğu halde Ya.k&cığa gtd 
bazı tetklklçrde bulunmuıtur.. ,ti 

_. Maliye veklll Fuat Atra.ır dlln .AJ11' ,J 
dan ıehrimize gelıniıUr. Fuat Ağralı l>~J 
ıa.mkl trenle tedavi için Avrupaya gid 

Ur. dl 
• tkti!ıat vekili CelAl Bayar bera~d' 

sanayi umum mUdürU Rqat olduğ'U Jı 
bu &k§anı Aııkaray& gidecektir. 'ffP' 

• İzmir aergislne bu sene 100 ecneb1 fi ir.J 
~tırak edecektir. Bqvekillml.z eergiyf açıtl 
üzere 19 ağwıtoııta tzmlre gidecekUr· 

DIŞARIDA : ,.ı• 
"'AmPrlkada olmdiye kadar yüzden { " 

ölUm vakaııma sebebiyet veren ıidde~,.ı' 
caklar &1tgide artın&ktadır. Sıcaklat' ~ 
devam ederıe ölUm vakalarmm daba 
blr ıekU almumdan korkuluyor. ~ 

• Zağrep civarmda havaların !en& ~:j.,ı 
sl neUceıılnde sel halinde tqan ııulat f' ıe ıl 
kada bir deflrmenl, sahibi ve iki k1%iY 
raber sUrUk.Iemtıtır. .; 

'f. DUn İtalya b&§vekillle Uç çeyrek ~ 
görüşen eıki İngiliz amele fırkuı Uderi 
tekrar görU§e<:ektlr. l< ~ 
* ttalyada bir aııkerl tayyare dUşe~~ 

çalanmı§ ve içinde bulunan Mkeri ~. tP 
mektebi direktörü gen .. ral Na.caaava 
pilot ağır aurette yaralanmı§lardn'· (JfJ!'#~ 

.Y. Parfate çıkan gtlnlUk "Petlt J~ 
ga.z:ete8fni Fra:ıun:z fqiaUerl lideri L& · 
eatm almıştır. ~ 

• Sovyet merkez! fcra koinJteııl "':a.ı11tıİ 
suren müzakerelerden ııonra ycnl rs:, "' 
t" 11eçlm kanununu itUtakla ve alk!~1 
ıımda kabul etm~Ur. 
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saadabat miSakının 
• 
trnzasından sonra ... 

lran . (Baş tarafı 1 incide) 
llıuha~hınşa)una ayni samimiyet n 
dır etıe mukabele buyurmuşlar • 

Bu ik' 1 telgraf ll§ağıdadu·: 
Ek.selcins Kemal Atatürk 

Türkiye Rei.sicümhu.ru 

"Ş Ankara 
eden~~ anta.§masını tesbıt ve tebyin 
llıQn· k~rt dost memleket arasında 
:rnun a ld Saadabad misakının imzası 
tetıi ~be.tile, siz ekselansa, en hara_ 
)'arı brıklcrimizi bildirmekle bahti. 
la bT 1Bun~an sonra çözülmez bir bağ
bıt h~ ~mış olan memleketlerimiz, 
~1.:1se. ~olile, samimi ve verimli 
ı .. _ "'~ lerını sulhün hizmetine kovabi. 
"C\:(!'llC d' ~ 
l1fıı.k r. ır. Siz ekselansın saadeti ve 
!ııirııı llıllletinin refahı hakkında en sa. 
flrsat~e~e.n_nilerimizi ifade ~çin bu 

n ıstıfade ed:yoruz.,, 
lran Şchin~ahı 

lra11 • Şg.h Pehlevi 

Q 
~ehınşahı Aza Hazreti Hümayun 
~b' ıraderim Rıza Şah Pehlevi 

•·n.. Tahran 
hnıa Ort _dost devletim.izin Saadabadda 
llıUıı ettikl.eri saadetbahş §ark misakı 
hınd ~batıle göndermek lUtfunda bu. 
tını u muz telgrafname~i l:ümayunla 
ıt tnernnuniyetıe aldım. 

llıll§~~leke~erimizin, sulh idealinde, 
hepin:ı.. ek ~ır rnesned olan bu misakın 
oınıas ıı içın ve dünya sulhü için kutsi 
Şaıı,1 ını .dil7rim. Bundan dolayı zatı 
~13~alıılerıni samimi tebrik ederken 
nar • saadetiniz için temenniler:mi su. 

Ve b"' · Ola.tak U~k himmet ve irşad eseri 
~k tarıhte yeri belli milletinizi 
ık ~~lnıektc muvaffakıycünlzi can -
"<l{l dıle · htll§ab. l'lln. Mul}terem kardeşim Şa-

lia.zretı eri.,, 

aar· . 
ıcıye Vekilimiz 

K. AtaHirk 

Tahrandan 
'r ayrıldı 
'°t~· 10 (A..A.) - Türkiye Hariciye 

evtık R1l3tü Aras ve maiyeti bu 1& 

"e ~c tzf'nle Şahnra hareket et 
lfartcıy la~onda. Hariciye nazın Baınlyt, 
~ltrr, e !b.UdUrlcrl, lrak, Afgan hariciye nıı 
t~ bı 'l'ı.ırkiye büytlk elçlllk erkAnı ve dl 
lıı:ıııı.. l'çoıt §ahıılyetıer tarafından uğurlan 

~onseyin ilk toplantısı 
bud!rt,,an, ıo (A.A.) - Para (lran) ajansı 

'!-.. "or: 
'UrltJ 

Ye ıı~c, İran,. Afganistan ve lrak harici 
Clye ~ ları SadAbat aaraymda en eski harı 
~Uıtu ırı olması itibariyle doktor Tevtlk 
~ı~ ~raııın ba§kanlığında dört devlet an "'lln k 

:ı::ıört n onseyi halinde toplanmıoıardır. 
"S~dl!Q.ır §U Jlrotokolu imza etml§lerdir: 

d~,_,letııı bat paktını imza etmiş olan dört 
de topı hariciye nazrrlan 8 temmuz 1937 

''l>a•·ant arak ll§ağldakl karan vermlıterdlr: 
t ı. '\ 1 hn 
tf\ nı, za etmıo olan devletlerin mUote 
lıa1cltıtı:aatıertnı allkll.dar eden meseleler 
tlıe1t ~rUşmek ve hareketlerini tellf et 

'dan Yle, dört devlet hariciye nazır 
bıı kon. tnUrekkcp konsey tc kil edilecek ve "e .. ey sen d l'abu(f k c e en az bir defa Cenevrede 
C1lter bir oıısey tarafından tayin edilecek 
~ıg, Yerde toplanacaktır. Konııeyiıı b&1 

~rklye •~ra ile Afganıatnn, İrak, lran ve 
tcektı arıcıye nazırları tarafından ita edi 

"'- r. Maah -&!!da lnı aza Tahranda SaadAbat sara 
Celcııe11 za ediJml§ olan paktın akdiyle neti 
~ hUktı:UzkcrcJer majeate Şahinph Pehle 

ltlıııdaıı ,_eunın tc§ebbüatıyıe yapılmış oldu 
r • "onsc · 

1 11.ıı lları 1' Y•n ilk Bl'ne için ba§kanlığı 
~kUr c Ye nazın tarafından deruhte edl 
lt . 

~l'l e~. de\,.e ba k 
lt lk lhdas g anının nezdinde bir sekre 

11.ıı tara, edilecek ve bu ııekrcterllk ~ 
)'ı a tndan k di ' it 'da en bakanlığının memurla 
c:~Y1ıı d~e:eçııccek bir genel ac1<reter Ue 

Uı: ~'· ııza.sl tarafından tayin edile 
ı.... "re terde u 
"'

1Za: A.ras • n m te,şekkll olacaktır.,, 
l\ahuı ' ~ad:yUıa.sıı, Samyi, Faiz ... 

rı.~·ukarıcıaı·edı!en karar sureti 
""lll"' •1 Prot k ı 'c1 "' l<oııse 0 0 un lınzaaından sonra 
•·erek koıı ky başkanlığı vazifesini deruht" 
,aı. c lertn 

• 61dakı !·... e le§ekkür ve kabul edilen 
'l ·-o.r 

t1ııı ran harici 8Uretın1 teklif etmlıtır: 
~ alı, Sanıyı·!~ nazırı ckselAns M. Enaye 

a?lto.ntı k n bll§kanlığında toplanan do 
l _ li onscyı . 

llıt1<ı a1,n Ttı . 
tt1e e \'e cyırıı rklye tarafından işgal edil 
~ı:ıı C:ck oıan nıı ayında TUrkiyeden inhll&.I lltt:. lrannı n lletıer cernlyeU konaeyt azalı 

-«f!tfı aınzet "-ll:ıud tın ınud g.,..te.rilme8lne ve htı 
.eıl'le~ctının eonu:ıaasına ve 1ranm da ualık 
letıbı antant Q.7. 1 il bu llZahkfn altabc sıra 

2 l'fcrııı aırn .a anna. geçmesi için bUttın 
" .... ?r illa.sına. 
e .\tı ll!ıın nam 

ttaıı Ya tn~nıı '· zeuıg-ı ile birlikte, A vrurıa 
l'etı e,.eu ol ""' l'e, >.t ile deva an • urkiyenfn faydalı 

~ltıı llletı r ~ rnına lmkttn ba~olmak üze 
a fe \'e bu t'Yt!tl için, tekrar aec:llmcıılnl 

ll.\Jc~ b""re lı~~l!in mUdafıııısına, 
ı:ıı~ ı:erç""esı anından, Mlll,.tıer cemiyeti 

bu llaJttrn Ve ruhu dairesinde yapıfmrş 
hnzasınc1an cemiyet genel 

sekreterliğinin haberdar edilmeırlıil rica etme 
ğe, 

' - Keza konsey ba§kanmdan, paktın 

imzası mUnaaebetlle. komşu devletlere paktı 
imza etmlt olan devletlerin, gerek mlinferl 
den ve gerek mUştereken, mesut bir aurette 
me\'cut olan karııhklı doatıuk münasebetle 
rinin ldıı.me ve ifası hakkındaki aamlmt arzu 
larının blldlrilm..,lnl rica etmeğe karar ver 
miştlr .•• 

tmr.a: ~amyl, Faiz, Aras. NaclyUIA.81. 

" Sade bad paktı ,, 
Bağdat, 10 (A.A.) - Dün İran, İrak, Ef 

ganıstıın hariciye nıızrrlarile Türkiye hart.:! 
ye vekili arasında imza edilen dörtler rniııa 
kma "Tahranda müzakerelerin cereyan etU 
ği saraya izafeten Saadaba.t paktı,. lamı ve 
r!lecektir. 

Tahran, 10 (A.A.) - TUrklye, lran, İrak 
ve Af~anlatan artuımdft imza edilen ademi 
tecavtlz muahedesinin metnl a§afıdadlr: 

Mukaddime: 

Majeste 1ran Şehlnı,ahı, Majeste A! 
~anlııtlln kralı, Majeste trak Kralı, ve Tür 
kive Cıımur B~kımı: 

Ellerinde olan bütün vMttalllrla ualarmda 
ki dMtluk ve h'I anlsşmll münl\af'bf'tlerinln 
muhııfA'l:Mma hft.dlm olmak arzularlyle, Ya 
km no~ıı:!a han'"ı ''" emnlvl.'tl ve bu suretle 
fi,. umumi hınışı Milletlf'r Cemiyeti paktı çl.'r 
r .. veaı dalre<ılnıle mllt,.mmlm zamanlllrla 
tcmı., mekc;adl"l'" hRre_l< .. t eıil.'rek, 17 R~11toıı 

ı !l28 hrlh;'lde l'•rı .. •,. İT"7!11 P.r:Ulmh olıın harp 
ten \•az.geçme """" hed,. .. I mucibince ''e kAf 
ı .. sı ,..erek bu nıı.kttıı VI.' ırerek Milll.'t!Pr cemi 
,.u Mktlylt' h,.mah,.nk olarak kendilerinin 
yazl!lllmzıı. hıılunıluklat't ıliff'r mushl"ıleler 

"'lucnıln"" tıı'"\'<'ııt VPC'ihelcrlnl tıtmıı.mlvle 
... fldr' I;: nııı .. ,.lc. bıı """"h"ıi"''" imzaya karl\r 
• '"'rll' !1.!,•"" , .. ., 'hn ııı 11 k~ıo tı a ihı.: 

Maje.~t,. ~rhi,,~ııh: tr11.n Harll'lvl'! Nazm 
,,.ı,selftna ~ıomyl, fn ic,.t,. Afc:-11nl11tlln kralr: 
A fı?an Harjclv,. Nııztn M. FalT. Muhammed 
HRn•. MAif'ııte İrAk Krıtlt: frak Hariciye Nil 
zırt F.ksellnıı doktor NaclvülA.!111 ve TUrkl 
·e Cumur Ba~kanı da Tllrklye Hariciye Vf! 

k111 Ekııellns Dr. TeVflk RUıtU Arası tayin 
etmişlerdir. 

MADDE: l - iUksek Akid tAraflar, biri 
blrlerlnln dahl11 işlerine her tUrlU müdahale 
den mutlak surette lııUnklt alyueU takip 
etmeyi taahhUt ederler. 

MADDE: 2 - Yüluıek lkld taraflar mllfte 
rek hudutıann tecavüzden masuniyetine ria 
yet etmeyi taahhüt ederler. 

MADDE: 3 - YUkseıc ft.kldler mtıoterek 
men!aatıerlnl allkadar eden beynelmllel ma 
hiyette her tUrlü ihWlflardıı blrlbirleriyle 
iatl~arede bulunmak hususunda mutabıktır 
lar. 

MADDE: 4 - YUkaek Akitlerden her btrl, 
di~erl müvacehealnden, hiçbir halde, gerek 
münferiden, gerek bir veya birden fazla dl 
ğer devletle birlikte. Diğer Akitlerden birine 
karşı hiçbir taarruz: hareketinde bulunmama 
yı taahhüt eder. 
Aşağıdaki haller, taarruz hareketi olarak 

addedilir: 
l - Harp ll&n. 
2 - Harp U&n edllmekııizin dahi olaa, bir 

devletin sillhlr kuvvetıeıi tarafından diğer 
bir devlet ara7l11inln i~gall. 

3 - Bir devletin kara, deniz veya hava 
kuvvetleri tarafından, arazisine, ıemilerine 

veya tayyarelerine taarruz edllmeııl, 
' ~ :MUtearrıza doğnıdan doğruya veya 

bilvasıta yardıJD nyıı müzaheret. 
A§ağıdaki haller taarruz hareketi olarak 

aayılmaz: 

1 - Müdafaai nf'fs hakkının kullanılması, 
Yani yukarda tarif edilen taarruz hareke 

tine mukavemet, 
2 - :.\fUletler Cemlyl.'tl paktının 16 mcı 

maddesi mucibince vukubulacak hareket, 
3 - MillPtler cemiyl.'tl kon11eyl tarafından 

ittihaz edilen bir karar mucibince veyahut 
.Milletler cemiyeti paktının 15 inci maddesi 
nln tatbiki, icabından olarak yapılacak bir 
hareket. Ancak 15 inci maddenin tatbiki 
icabatrndan olarak yapılacak hareketin taıı.r 
nızu ilk olarak yapmı~ olan devlete kar,ı 
olması me~ruttur. 

4 - YUkaek Akitlerden birinin 27 ağuatos 
192.11 de Paril'lte imza edilmlo oran harpten 
vazgeçmıı muahedesine muhalif olarak, teca 
vllz veya iııtillllma veyahut harbe müracaatı 
na hedf'f olan devlete yardım hareketi. 

MADDE: 5 - Yllksl.'k Akitıerılen biri bu 
muahedenln dörrlUncU maddesinin ihlAl edil 
dlğine veya .-dilmek Uzere olduğuna kani ol 
du~ t..ıı.kdirde, mesele)1 df'rhal MilleUer ce 
mlyeti koMeylne arzedecektlr. Bu hüküm, 
mezkf)r ytlkııek l\klılin bu halde IUzumlu ~ö 
rcceği tedblrlf'rl ittihaz etmesi hşklpna ıa 
rar vermlyecektlr. 

M.4.DOE: f\ - YUkl'lek Akltll.'rden biri, rU 
t;er bir l'lnllıı ılevlf'tf' taarruz Pderııı>. YUkııek 
A.kltlerdt!n dleer biri, bu muahedeyi. mUtear 
rız ilevlP.tf' kıtr~r. ihbar vııkuuna !Uzum kal 
m111('"7.1'1 fc•lh cıi,.hllecektlr. 

MADDF:: 7 - YUkı:ıek ~kltlf!rılf'n hf'r biri. 
kenıtl hudutları lclnrlı> .. 'ilkı:ıPk Aldtlf'rı!f'n ili 
i!'er hlrinfn mlleııııeıı ""''"!'l'"CsatTTlı ı:lf'vlrnıevi 
vevahııt h11 di~,.r ılf'vlplin tnnrııı~larınila tam 
v .. emnl,.etn zarar verme\i istihdaf eılcn l<f 
11\hh reteı<?rtn, birlik vl.'ya tes,.kkll11Prln ku 
M•tma"•na mani olm'lyt tnahhllt ,..,,.r, 
MA:>D:ı:: 11 

"11Zgrc;m~ hak!mıdakl 11m11mt mııı>hPrfe mu 
cfblnc,., aralarında mahiyet,.,. men§'"{ ne otur 
sa olsun zuhur edeb11l'cek bütün !htıtMarm 

!stanbu? 'lwpiahanesi be§inci koğu§t' · 

Tarihi tetkikler: 
.............................. 

Istanbul hapishaneleri 
Mahpusların iaşesini hükumet düşünmez, halk 
"Muratlarının olması için,, bunlara yiyecek verirdi 

Vaızalrll : Hüseyin Rüştü 
En azılı şerirlerle, kürelt mahkum. 

ları ve harb esirlerinin bir kısmı, Ha
liçte tersanenin Sanbola z.indanmda ve 
kısmen de Galata kulesind~ hapsedi. 

lirdi. San bola zindanında yaşamak pek 
güçtü. Burada üç, aza.mi be~ yıl yaşı. 
yabilen mahkumlar istisna teşkil eder. 

terdi. Çünkü etrafı yüksek duvarlarla 
çevrilmiş olan zindan, dalına riltubet 
içindeydi. Güne~ görmez, hava almaz, 
berbad ve mülevves bir yerdi. 

Sanbola. ile Galata. kulesinde, suL 
tan Silleyn.ıan zamanında ~11000 kadar 
esirin mahpus bulunduğunu Evliya 
ÇelebiJıaber verir ki, şu mütemmim 
malftmatı da kaydldiyor: 

''Her gece tersaaenln her bir "ğÖzUne bir 
dldeban ve Sanbula zindnnrna üç yUz Arap 
neferi nöbetçi tayin kılınıp otuz be§ kapı 
zat da tersane gözlerinde kol dal&§Jr. ÇUnkil 

suıeyman han asrında Galata kulesiİideve J 
tersıı.ne zindanlarında otuz bir bin kadar ec.. 
na.aı muhtellfeden esir bulunurdu. Bunta.ra 
dldebanlrk böyle olur. Hele, Sanbula zindanı 

öyle bir tarzı kadim Uzl.'re bina edllmlıtfr ki, 
bir veçhile beni adem andan reha bulmak 
mUmkUn değildir. Belki bir mergi:r:iperk ginıe 
pervaza mecal bulamaz. Zeminine bile kat, 
kat a:dm mermerler d~enmlştır.,, 

Galatı\ kulesinde "on ta'l:aka zindan" 
olduğnr,ı yine Evlıya Çeltbiden ôğre. 

nlyoru~ (Kasımpaş~da ''%indan arka.· 
sı" ma.h:..llesinin adı, turaya yakm ol. 
ması.flda ndır). 

Kürek mahkumları Sanbola zinda
nında hapsolunurdu. Lüzum görüldü. 
ğü zaman bunlara harb gemilerinde 

kürek çektirirlerdi. 1nzıbat, tersane 

kethüdası tarafından temin edilir, kü

rek mahkumları çok sıkı bir ıstırab ve 
azab içinde yaşarlardı. 

Şimdiki "Salmatomruk,, mahalle. 

sinde ve bir de Üsküdarda "Tomruk .. " 
adında iki hapishane daha vardı. Bun. 

hal ve teırvlyeainln hiçbir zaman muslihane 
vuıtalardan başka vaıııtalarla teminine <;a 
lışılması lüzumunu esasen teslim etmiş olan 
yüksek Akitler, bu hükmU teyit l.'der veya 

edecek usullf'.re ba~ vuracaklarını bildlrirler. 
MADDE: 9 - Bu muahedenin hiç bir mad 

desi, yUksek Akitlerin her biri tarafından, 

Milletler cemiyeti paktı mucibince deruhte 
edllmf, olan vl.'clbelere hiçbir suretle zarar 
''erecek ljekllde tefsir cdllemz. 

MADDE: 10 - Franın:r.ca dört nU!lha. ola 
rak yazılmış '\'e birer nUsha!'lt Akld devletler , 
den her biri tarafından alrnmı§ olan bu mu 
ahedl" beş sene için akted!lmlştır. Bu müddet 
bitine!', ytlksck llkltlerdcn biri tarafından 
altı ay evvel bir ihbarname ile feııhl tebliğ 

edllmı-mıı oldu(;'l.I takdirde, muahede beş 
ııı>nl.'llk yı>nl bir devrı> !cin daha nizami ılaire 
sinde yenilenmiş addedilecektir. Akitlerden 
biri tarafrndıın ff'ııhl takıllrinde muahedt>, 
muııhedeyl fesih ctm.-mlı olan dt!Vletlı>r ara 
ı:ımda mer'i olmakta devam l.'dcr. 

Bu muahede yUksek Akitlerden h.-r biri 
tarafından kPndl kanunlıı.nna göre tasdik Pdl 
lecek ve geni'! sekreter vasıtaalle Ml1letler 
remlyetlnılf' tescil 1.'dilecektır. Genel 11ekreter 
rı .. n m1111h"d" h'll<kmda Cemiyetin rlljter 87.8 

l!ına ı!A. malı'ımnt \"erilmesi rica edilf'cr.ktlr. 
~aıı.d&bAt ııaraymda 8 temmuz 1937 tarlhln 

de yapıtmııtır. · 

lar hakkında malUmat elde etmek ka. 
bil olamadı. 

Eski Babıali (Şimdiki vilayet kona
ğı) nın karşısındaki Emniyet müdür
lüğü binasının bulunduğu yerde, eski. 
den "Tomruk dairesi" dcnıldiğine, ve 
veziriazamların emriyle te\•kif olunan
ların ve sonradan da şahsi borçların. 
dan dolayı hapsen tazyik edilenlerin 
burada hapsedildiğine göre, burasının 
da eskidenberi hapishane olduğunu 

kabul etmekde isabet vardır. 
Eski hapishaneler nasıl idare 

olunurdu ? 
Eski İstanbul hapishanelerinin maz. 

but idare şekilleri yoktu. Hapishane. 
lcr 1247 tarihine kadar Çavuşba~ıla.. 
rm hükmünde ve !stanbul kadısının 

nezareti altındaydı. Zindanların dahi
li işleri subaşılara, inzıbatı temin ve 
muhafazaları da asesbaşılara vcrilmi~. 
ti. 

Ağır cezalı TııP.hkfımlar, zindanların 
altlanndaki bodrumlara konulurdu. 
Esasen, mahkfunları ziyadan, hava
dan mahrum bırakmak maksadiyle ya 
pılnuş olan bodrumlarda, mahpuslara 
çok acı ıstıraplar çektirHirdi. 

Ycdikuledeki hapishaneler, bir dere. 
ceye kadar muayyen usullerle idare 
olunurdu. Mahpuslar, içtimai vaziyti. 
ne, maruz kaldığı padişah gazabının 

derecesine göre ceza görürlerdi. 

Mahpus mu, evliyamı ? 
Mahpusların yiyecekleri, içecekleri 

düşünülmez, ıslah çareleri hatıra bile 
gelmezdi. Bu zavallıların, hemen he. 
men yüzde doksanı halkın yardimiyle 
hayatlarını idame ettirebiliyorlardı. 

Mahkümlar o devirlerde batıl iti
katlara inanan1 hurafe ve bid'atlere 
bel bağlıyan halkın, herhangi bir mu. 

radın, bir işin meydana gelmesine, ba
şarılmasına ve hakikat olmasına tali. 

kan yaptıkları adaklarla geçinirler, 
karınlarını doyururlardı.S'lmimf ve iç. 
ten gelen bir istekle yerine getirilen bu 

adaklar, ma.hkfımlan besleme,Y:eı do. 

yurmıya küa.Y.et eder, liattl Da.zan da 
artardı. 

Mahpuslara. yardım halk arasında 

yüzlerce yıllar ihmal edilemiyen bir 
an'ane halinde devam etti. Camilerde 
namazlardan sonra, mutad olan dua
lar arasında mhpuslra halas temenni 
etmek bir vecibe halini aldı. Hatta bir 
kısım halk daha ileri giderek, mahpus. 
lan Allah indinde makbul bir insan 
sayarak, dualarının müstecab olacağı
na inanırlar ve bol bol yağ mumu, et 
ve sebze adarlardı. 

Müslüman mahpuslar, halkın bu 
tarzdaki ianeleriyle geçinirlerken. 
gayrimüslimler de günlermi daha ra. 
hat, daha Bakin ve daha huzur içinde 
geçirirlerdi. Çünkü onla..-ın "kavim 
teşkilatı" kendi din ve milletlerine 
mensup mahpusların iaşelerine sonsuz 
yardımlarda bulunurlardı . 

Yortu, paskalya günlerinde yemek, 
elbise ve para dağıtırlardı. Ve ağır iş. 
!erden kurtarmak için, subaşılarına, 
tomruk ağalarına para ve hediye ve. 
rirler, zindan bekçilerini parasız ve 
hediyesiz bırakmazlardı. Ye bu saye
de gayrimüslim mahbuslar ceza mlid. 
detlerini rahat, sıkıntısız tamamlar· 
lardI. 

Dam ağaları 
Hapishanelerin her kısmında ".LJam 

ağası,, adıyla maruf bir zorba bulu. 
nurdu. Bunlar, kendi kısımlarının, bu· 
lundukları yerin mütehakkim, milste. 
bit birer amiriydiler. Bunlar mahpus. 
lara adak ve hediye tarzında gelen er .. 
zakı toplarlar ve "katipler, subaşılar, 
odab~ılar aralarında ta'kslın ederler. 
di. Yirmi adama bir okka et verirler • 
di.,, (Ziya bey, lstanbul • Boğaziçi) 
Sadaka tarzmda toplanan erzaktan 
mahpuslara "lütfen!'' ayrılan kısmı, o
dnbaşıların nezareti altırda pişirilir 

ve taksim edilirdL Cuma geceleri, dini 
günler saraydan, vükela ve zengin ko. 
nnklarından pilav, zerde gönderilmesi 
rnutaıı M.t..:.ni almıştı. 

Hiiscyin RU§tıi. 
(Devamı var l 
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farihi macera ve ark r-r--• 1 ausn: (Vi · Nü) 

Osmanla tecrUbel1 cariyelerden Ayda, 
hayatta ebedlyyen hlrlblrlerlne yar 
olmak için sUzleşlller. Ayda, Osmanı 

odada kllltledl 
• Geçen kısımların hulasası 

Popcınm eıildtlığı ol.an Osman, omm 
lal.ası ol.an ben, bir gemi ile, ltalya.. 
ya doğru gidiyoruz. Gemimizde oa-
riyelcr var. Osman, onların odalan. 
nı do~p duruyor. Ben de, onun 
peşini bırakmıyorum. Ne yapıyor 

diye gözetliyorum. Şimdi Ayda i. 
mnıli görmÜ§ geçirmiş ve m11hteris 

bir oariyenin kt.»m4rasındadır. O. 
mmla kt:KJ zaman içinde anlaşıyor
lar. Biribirleri1uı vefa yeminleri e. 
diyor'lar. 

• * * 
Ayda, güldü: 
- Tabi! var ... 
- Fakat ben istemiyorum. Başka 

erkeğe tahammül edemem ... 

- Biliyorum. Yalnız seı:ı değil, ar
tık ben de tahammill edemiyeceğim. 
Senden sonra kimseyi istemiyorum, 

Osman ... Bütiln ömrtim.U ea.na vakte.. 
dece~. 

Bu muhavereler esnasında, hayalim. 
de çok eski bir hatıra canlandı. Sünbül 
ağa da, bana, samimi dakikalarında, 
maziye ait maceralarını anlatmı§tı. 

Onun eergil1.e§ti ile Osmanmki biribi. 
rine nekada.r da benzemeye başlamış-
tı. • 

lkisinde de bir haşin ruh ... İkisi de, 
annesini feda etmiuti. Akabinde, hiçbir 
azab duymaksızın, kadınların koynu. 
na girmi§ti ... Ve ikisi de. 

Ne garlb tesadüf! 
lkisi de bu gemide, kendilerinden 

hayli yaşlı, hayli tecrübeli bir kadın. 
la tanışmışlardı. Onları, ilerde gide
cekleri kendilerince meçhul saray mu. 
hitinde, alet olarak kulla.ninak niyeti. 
le, aşk bağlariyle nefisler.ine bağla
mışlardı ... 

Şimdi, Osman da ayni gayeyi takip 
ediyordu. Bunu hisse~yordum. 

- Ben, senin hakikt sevgilin olaca
ğım, Ayda ... Başka erkekler varsa ve 

ilerde olacaksa tahammill edemiyece_ 
ğim. Onları ortadan kaldıracaksın, mu 

bitinden ur.alkl::ı.ştıracaksın. Ancak, 
hayatta müttefik kalacağız. Se::ı, gü
zel olduğun kadar zeki bir kadınsın. 
Gideceğin muhitte, nUfuz sahibi erkek 

ler üzerinde tabii nafiz olacaksın.. İ§.. 
te onlara - sırf müşterek menfaatle. 
rimizi korumak için - tesir etmene 
bir itirazım yoktur. Anlıyor musun? 

Ayda, güldü: 
- Anlıyorum. Yani, kadınlığımı aşk 

için değil de mevki için kiıllanabilcce. 
ğim. 

- Senin ve benim müşterek mevki
lerimiz için! 

- Sen ve ben el ele verdikten sonra, 
bUtlin dünya önümüzde secde edecek. 
tir, Osman .• Fakat hiçbir zaman ah. 
dinde vefasızlık etmiycceğine dair ba
na teminat ver. 

- Veriyorum. 
- Yemin et. 
- Ediyorum. 

- Öyleyse bana biraz mlisaade et .. 
-Nereye? 
- Göriilecek bir hesabım var 
- Ne hesabı? 
-Tasfiye ... 
- Allah Allah. Söylediklerinden bir 

şey anlamıyorum. 

- Hani, mazide, halde ne gıöi bir 
aşk alakamız varsa tasfiye etmemi 
söylememiş miydik? Onun için gidiyo. 
rum. 

- Mektup mu yazacaksın?. Fakat 
böyle geceyarısı ne oluyoruz. .. Bunu 
başka zaman da yaparsın. 

- Sıcağı sıcağına yapmalıyım. Ve 
sana samimiyetimin derecesini göster. 
meliyim Osman. Sana ne kadar kıy. 
met verdiğimi, bu ittifakımızı nuıl 

takdis ettiğimi anlamalısın. 

Kapıdan çıkmak üzere davrandı. 
Ben, hemen, eski k~me gizlendim. 
Kapılan açıldı. 

Ayda elinde bir şişeyle dışarı çıkı
yordu. 

Osman, ona: 

- Nereye? ... Ne yapacaksın? .• diye 
sordu. 

- Bana itimat ediyor musun Os. 
man? 

- Ne yapacağını anlatsana? .•• 
- Anlatmıya ne hacet? .. Bana iti-

mat ediyor musun, etmiyor musun? .• 
Şayet etmiyorsan bu ittifakımızın ma 
nası yok. neroe biribirimize sonsuz 
külAhlar giydirebilir, biribirimizin ba. 

§mı nara yakabiliriz. Şayet itimat edi. 
yorsan, işte söylUyorum ki, bu dışarı 
çıkışım senin ve benim aramızdaki 

mtlnasebeti kuvvetlendirmek içindir. 
Bunun benim için ne mUhim bir karar 

olduğunu sonradan anlıyacak, bana 
minnettar olacaksın. 

Osman, mütereddid: 

- Haydi bakalım, nasıl istersen • 
dedi. .. 

- Bir şartım varı 
-Söyle. 

- Beni takip etmiyeceğine, yapa-
cağım işin mahiyetinden ancak en so. 
nunda haberdar olacağına emniyet et. 
mem için, kapıyı üstüne kilitliyece-

ğim. Bir müddet benim odamda kilitli 
kalacaksın ... 

-Ayda., 

- Ne var Osman? 
- Bana feci bir oyun mu oynamıya 

hazırlanıyorsun yoksa?. 

- Osman, utanmıyor musun? Böy. 
le bir şey nasıl olur da aklından geçi. 
rirsin? Söyledim ya: Uzun bir hayat 
yolculuğunun ilk adımında sana oyun 

oynamıya kalkarsam bu ittifakımızın 
ne hükmü kalır ... Bana ya büsbütün i. 
timat et, ya hiç etme. AyrılaJım böy
lece. 

Osman, kararını vermiştı. 
- Haydi, bildiğin gibi yap. Sana 

emniyet ediyorum. üstüme kapıyı ki. 
litle ! • dedi. 

(Devamı var) 

HABER - !!JCşam poıtuı 

Haber, okuyucuıan arumda bir 
fıkra m111abakam &çmqtır. Gandert. 
tecek fıkraların kua ve hiç olmazsa 
u l§!Wmlı olmam ltzmıdır. 

l'ıkralar, ganderenlertıı imzalan 
yahut mUstear adlarlle ne{ITI!dllecek 
ve her ay o ay içinde çıkacakların 

en iyilerinden be§hıe mubteut ve kıy. 
meW hediyeler verllecektir • 

Bize bildijiniz ıüzel fıkralan 
gönderiniz. 

iri ense merakı 
Muzibin birisi, iri emeli kimi göne: 
- Ah, ıu enseye bir tokat yapııtıra • 

bilsem diye içi gidermit: 

Bir gün hamamdayken, göbek taşın
da kütı:.ik gıöi enseli birisinin oturdu • 

ğunu görmÜJ, kurnalardan birüıine yak

laprak §U adamın ense.ine bir tokat 
indirene bir mecidiye var demif. 

Yakınlardan biri meci.diyeyi alıp, 

parnıaklannı yalayarak ense budur diye 

indirince, ı~man adam homurdanarak 
dönnıüt· 

Beriki: 
- Aman Beyabcy, ayağım kaydr, tu 

tundum, affet 1 demiş. 

Ve şişman adam lahavle çekerek 
yeri.rte oturmuş. Muzip tekrar ipretle 

bir daha yerleştir, bir mecidiye daha r. 
Mecidiyelere dayanamıyan adam uıul • 
ca yine sokularak tokadı yerleştirmi§ .. 

Hiddetinden gözleri dönen şişman 

adam: 

- Ulan köpoğlu, birincide ayağın 

kaydı ses etmedik, ya bu ne haltet • 
mek?. 

- Bey birader, demi" şu adamda 
me<:tdiye, sen~ bu ense varken to -
kattan kurtulamazsın!.. 

Vehbi TEK 
Ulu da ••• 

Bir kış günü baba oğlu köyden köye 
gidiy<>rlarmış,, tam bir ormanın yanın. 
<lan geçerlerken, önlerine iri, aç bir 
kurt çıkmış: 

Babasx kurtu görünce korkusundan 
hemen başlarruı besmele çekip (Teb • 
bet yeda) okumuş. 

Aç kurtun dua ile niyetinden vaz • 
geç.miyeceğini bilen oğlu belindeki bıça 
ğınr çekip hazırlanarak: 

- Baba, baba demiş, aç kurta (Teb • 

bet yeda) para etmez, ulumasmı bili. 
yorsan ulu da p0$tU kurtaralım.. 
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Kibar hırsız - Siyah 

122 - "Eller yukan, çabuk!,, diye emir. 
verdt. Kara g61ge başmı yava§ça eğdi: ''Sizi 
temla ederlııa ıa IUlhmı yoktur!,, 

Geno kız hiddetle cevap verdi: 'Bir hırsız 
taratından verflt'n sözUn benim nazarımda 
hiçbir )aymett yoktur?,. Kara gölge bu etSz. 
Ierfn teslrile ürperdi. Fakat itaat etti. 

1!?3 - Kate ayağa kalkarak adama doğ 
ru yUrUdU ve sordu: 

- Siz Kara gölgffin.lz, değil mi ? 
- Evet, bu gerer bana aittir. 
Bunları söylerl<en ıscslnl değlştlrmeğe ı:a 

lt§ıyordu. ÇünkU genç kızın Herbcrt Vallln 
gln sesini tanıdığını unutmuyordu. Şimdi bir 

an evvel kaçmanın yolunu arıyordu. Etratma 
bakın1ı ve pencereyle arasındaki mesafeyi 
gözUne kestirdikten ııonra, o tarafa dotru 
bir hareket yaptıysa da, Kate hAkim bir ees 
le bağırdı: 

- Bir tek adım daha atarsanız ate§ ede 
rlm. 

12-1 - Genç kız bu kedi ııçan oyunun 

Yazan: MorlJI USblaa -ıs- Nakleden: fa. 

Patrls acı hakikati ortaya atmıştı •• Su,stll• ~ 
Susunca, dinleyenlerin sırtlarından soğnlı ~ 

terler dokUlmeğe başladı 
Antuan lakayt bir hareket yaptı: iki dansözle ahbaplık edemezlerf ıta~ 
- Ne mi yapanz? de<li, bize ne ... Hiç diyelim, eğlencedir! 11 eğlence dek 

birimiz ne dansözleri, ne Jüloyu, ne La sa ne ise .. Fakat çayırlarda altüst ol' 
Piyerözü tanımıyoruz. Onlar da bizi ta. mak, bir cinayete şahit olmak! Buı: 
nunıyor. B"ız onlar için meçhul birer müsaade edilemez .. Ve pyet böyle b 
insanız. Hem bizi tanısalar bile, ne diye tcY olursa, cezaımu çekmek 1$.zımdır• 
bizi ele verecekler? Antuan aor.du: 1 

Patria sinirlendi: - Peki amma neden korkuyortUS' 
- Polis onlan söyletemez mi, zanne Ne oldu .. Bir rezalet olmadı yal it 

diyorsun?. - Şimdilik öyle .. Fant ortada btı' 
- Ne söyletecek?. cinayet var. Ve her cinayetin besa t' 
- Olanı biteni öğrenmek için söyle- sorulur. Bu böyledir. Kendimizi al~ 

tecek. mağa lüzum yok .. Bir tarafta adalet: ~ 
- Bundan polise, adliyeye ne? Kim- tarafta da suçlu ve .. suçlular var. J3~ı: 

seye bir tecavüz oldu mu?. cinayet sahasın.da bulunmamrs da kıP"' 
- Öyle mi zannediyorsun ? . Patriı acx hakikati ortaya a~ 

Sekiz kişi, kadınlı, erkekli bir Sustu. Susunca, dinleyenlerin eıft' ~ 
araya gelip, açık havada, bi • lanndan eoğuk terler döldilmeğe t>at1" 1 f 
zim yaptığımız şeyi yaparlarsa bunun dr. Şimdiye kadar, ıtlzerinde fazla dııt' ~~ 
kanun hük-:.imlerine düşmiyeceğini mi mağa gelmez bir hakikat olarak ~1~~ ~ ~ 
zannediyorsun 1 Senin hukuki ma1Qma- ki ettikleri hadiae §imdi tehrikelı t1' ~ 
tın pek az .. Hem bu noktayı bir tara· tehdit edici bir mahiyet alıyordu. M'• _. 
fa bırak. Ortada bir cinayet var. Far • an ~~i latifeye boğmak istedi: cUııJ ~ 

zedeliın ki, adliye, öteki noktaya göz - Doğrusu Patrls, sen kendi ken ~ 
yumdu, şikayet olmadı, bu işi yapan mustarip etmekten h~laruyonsun. sr :;-
lann hepsi tanmını§ ve akıllan ba§ında na olan bütün hayranlığıma rağıııeıı: ~ 
kimseler diye aldırış etmedi. Lakin ci • mesleğinin ate§ine kapılarak söı tÖ'f. d • 

nayet meselesinde hiç bir şekilde göz lediğini görilyorum, ve sen de ~e 
yumamaz. Tahkikatını yapar. itrifa etmelisin r Adalet .. adalet .... .-ı.ıı 

Antuan urararak itiraz etti: olmU} .. Biz ne yaptık sanki? :f31J"' 
- Peki amma biz bir şey yapmadık yerimizde, en yüksek muhite ~ 

ki ... Kimseyi öldünnedilı: ki 1 kimseler de olsa, ancak böyle har~ 
- Öldürmedik. Fakat cinayet oldu. ederlerdi. Nazırlar, ~yan azalan, el~,' 

ğu zaman orada iA:Jik. Biz ~ahit idik. ler, yüksek memurlar, ve milyonerle' 
Kısmen §ahit, kısmen de suç ortağı gi- bir sürü lüks kadınlarla düşüp Kaltaıı'; 

yorlar mı? Polis bunlan bilmiyor ııı.ıı bi bir şey .. Eğer bizden şüphe ederler, ~ 
isimlerimizi öğrenirler, orada olduğu • Biliyor da ne diyor, rre diyebilir? ~ 
ğumuzu da meydana çıkarırlarsa, re • yaptığımız iyi bir şey demiyorutn·· ~rı~ 
zaletin önüne geçemeyiz. Derhal bizi ma böyle facia olacak kadar da ~e~9'' 
yakalarlar, mahkemeye çekerler, yaptık Eğer La Piyeröz Uc belalısı kat:l 

1

0, 
lamnm, herkesin huzurunda açığa bize ne! .. Biribirlerini vurup ölclılird *~ 

terse bunda da bizim kabahatimiz Yo. , 
vururlar. Bunda da haklan vardrr. İn- ,,oi 

Nemize lbnn .. Her halde biraz J<e ı:"' san kabahatli olduğu zaman kabaha - ııl" 
tini ödemekle mükelleftir. ne gelsen iyi olacak... Hoş zaten 1' 

Patria, elleriyle işaretler yaparak, 
gözler parlak, itham ediyordu. Yüksek 
avukat bilgisiyle, kuvvetli mantığı ile 
kendi kendini ve arkadaşlarını itham 
ediy<>rdu. 

Acı acı gülümsiyerek devam etti: 
- İşte zaafımızın cezası .. İşte kade. 

rin amansızlığı !İnsan şayanı hayret bir 
ailenin çocuğudur, herkes tarafından 
h:irmet görür, bütün hayatınca dürüst 
tarunmıştır. Namuslu bira-damdır. Son. 
ra bir kaç dakikalık unutkanlık, bir 
anın sarhoşluğu ile bü,_•:.in bunlar unu. 
tulur, ve feci vaziyetlere düşülür .. 

Dominik boğuk bir sesle itiraz etti: 
- Patris .. Fazla mübalağa ediyor -

sun ... 

Rişar da teyit etti: 
- Evet .. Bu ka.darı mübalağa .. 
- Hayır. milbalağa etmiyrum ... 

Yalnız üçürJ:.iz de vaziyeti idrak ede • 
miyorsunuz, tekrar ediy<>rum. Yaptığı. 

nız hareket affedilmez bir harekettir. 
Hiç olmazsa ben, şahsen bunu imkanı 
yok affedemem .. Bizim seviyemizde in-

sanlar, bizim kültürümüzde kimseler, 
aeraeriler gibi hareket edemezler. Bi -
zim gibi içtimai vaziyetle..t olanlar, on, 
yirmi kadoh şampanya içip ~rhoş ola
rak kırlarda, bir fahişe, bir serseri ve 

centilmen 

dan zevk alıyor gibiydi. Adamm maskeli yU 
zUne dikkatle bakarken birdenbire: 

- Kim olduğunuzu öğrenmek istiyorum! 
dedi, yüzünllzU açına:? 

Kara gölge sert bir sesle cevap verdi: 
_... AJıla! 

Mis Valmond tehditkar bir tavırla: 
- Bqe kadar sayacağım, dedi. Efer itaat 

kimse tanımıyor kir. Bir tehlike Yo " 
Patris yerinden arçramıştı: .

11
e 

- Tehlike mi yok? Asıl ıen ıcenÖ' 
gel. Hepimiz tehlike içindeyiz.. , 

- Olsun. Kendimizi müdafaa ede 

rlz, o kadar.. . ·~ 
- Amma derhal müdafaa vazıyeU , 

almalıyız, polis zayıf noktamııı bıııııı' 
dan evvel harekete geçmeliyiz. 

Antuan artık latife etmiyordu: , 
e.d• e 

- Bu cihetten hakkın var, d 1
' ır 

vet .. Biz daha evvel harekete geç111' 
yiz. ıı3' 
A~an sustu. Bir müddet du1iıı 

Ve: ~ 
- Müdafaa tertibatının şimdidetı ' 

masmı icap ettirecek bir nokta var.•• 
Patris titremişti: 
- Ne var, dedi, nedir? tı ' 
- Ne olacak, 'bir tedbirsizlik yaptı 

ğınun farkına vardım. 

Rişar ıgüldü: • f1 
- Zaten, dedi, senden başka bl~j!~ 

beklenemezdi kil Söyle bakalntı. rı/ 
- Bilriıcm farkında nusnuz? Ot0 ti? 

le binmek üzere acele ile koşarke!l er.'' 
de bir şampanya §&§esi vardı. Bu şi~e 
reden elime geçmiş, bilmiyorunı. 1,sll 

- Sarho.}lukla eline alnu~sındır. 
düşünmeğe lüzum yok.. ) 

(.f?cvamı~ 

t edffl 
etmezseniz ate,, ederim .. DlkkA , -
yorum : Bir! iki! Uç? dört? .. B.... U cı#I'* 

125 - Maskell adamın vazıyc ııo~~ 
vahimdi. Gen9 kızın beşi saydıJ<tflll ,.-ıııı, 
ateş edeceğini biliyordu. Tam ıneş~ıı:·d•""' ,f 
söyliyeceği zaman, J{ara gfü&C· Sfı' ,.ı 
edin,, dedi, arkada§ım penceredC·· 
etınek üzere.. ,.. 

\ 
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- Yarabbimi Ne kolları 
Fakat hadisenin derhal tenvir edilme

ıi lazımdı. Jandarma kumandanının müt 
hiş ithamını neye istinat ettirdiğ:ni der
hal izah etmesi lazımdı. 

Hanri amirane bir işaret yaptı. Her
kes kenara çekildi. Hatta Belgard'la Li
ankur bite •. Yanında Pardayan, Yiğit 
Jan ve Növiden başka kimse kalmadi. 
~anri onlara, kendisini takip etmelerini 
ıı.aret ederek arabasına yaklaştı ve Nö
\'ıye hitaben: 

U - Mösyö, dedi. Bir suikast teşebbü-
1 ne maruz kaldığımı, üçümüz de bili
~o~duk. Fakat bunu, herkesin önünde 

agrrarak ilan etmc<7e bir de lüzum yok 
tu B"lh .. :ı 

• • 
1 assa kral mahsus "kaza kelime 

•ıni .. " soyledıkteı;ı sonra ... 
Ve soğuk bir tehditle ilave etti: 

Jc -· Doğrusu mösyö, bir jandarma 
umandan 1" k . 

1 L rna ayı olmayan bır şaşkın-
ı,., hece 'k · ı· rı sız ık gösteriyorsunuz. 
N". ovı sapsan kesilerek kekeledi: -s· k da ır, orku, endişe ve şaşkınhğım-
n ne yaptığımı bilmiyordum. 
-ö .. 

Irk d .nune geçilemiyen fazla şaşkın-
N·~· _ıhma} kadar acınacak bir haldir! 

r"ı ovı dehşet içinde eğildi. Fakat, üze-
ne atf tt"ğ' k' 

J e ı ı ındar bakıştan Yig~ it 
an b • 

n Undan sonra jandarma kumanda-
ının da k d" .•• rn en ısı ıçın amansız bir düş-
an kes'leceğini anladı. 
lianr· b" fr· d 1 ıraz sakinleşti. Maamafih 

:rın e ge .:ı 
sord ne "e hiddet sezilen bir sesle u: . 

s··- ~u genci tevkif etmek isted:n=z ! 
oyleyın b k 

diyo a ayım, onu neyle itham e-
l'İlt. rsunuz? Herşeyi olduğu gibi söyle· 

lianri b lk' d •~ık e ı e farkında olmıyarak 
htb~:t Janı ~~a:aa .~diyor ve ona mu
'-·d bestedığını gosteriyordu. Her-
.-s en evvel t · . am manaıııle bir saray ;;ı. 

damı olan Hövi başka bir vaziyette mu• 
hakkak ki, kaçamak ve üstünkörü bir 
izahla işin içinden sıyrılacaktı, 

Fakat bu hadise, tehlikeli bir haydut 
olduğtma samimiyetle inandığı Janın 
önünde cereyan ediyordu. Maruz kaldı
ğı küçülme ona çok acı gelmişti. Her 
ne pahasına olursa olsun bunun acısını 
çıkarması lazımdı. Bunun için doğruldu 
ve sert bir sesle : 

- Bu adamı, krala suikast cürmilc 
itham ed'yorum 1 Onu, atların yemine 
bazı maddeler karı~tırmak suretile kra
lın mukaddes hayatına hainane kasdet• 
mek teşebbüsünde bulunmakla itham e
diyorum. 

Jan gür sesile bağırdı: 
- Yalan söylüyorsun! 
Kral amirane bir azametle: 
- Delikanlı, dedi. Müsaade almadan 

kralın önünde söz söylemeğe hiç kim
senin hakkı yoktur. 

Jan mukabele edecekti. Parday3tıın 
çok manalı bir bakışı, kralın elde ede
mediğini temin etti ve onun ağzrnı ka
padı. Esasen, Hanri derhal deva_ı etti : 

- Herkese hakkını tesl\m edeceğim. 
Ve Jandarma kumandanına donerek 

gayet sakin bir sesle: 
- Bu genç, kuduran hayvaniarım

dan biris:nin üzerine kahramanca atıl

mak suretile hayatını tehlikeye atmış

tır. Burada hazır bulunan mösyö dö 
Pardayanm yardımile atları zaptetme
ğe muvaffak oldu. Eğer hala s<ığsam, 

hayatımı ona borçluyum. Bunu bilmi
ı •orsunuz. mösyö, aksi takdirde böyle 
bir ithamda butunmazdınız. 

Ve gitgide artan bir heyecanla ılevam 
etti: 

- Bunu da bilmiyorsunuz ki. altı 
haftadan az bir zaman içinde iki defı 
az kalsın katlediliyordum ve hala~ımı 
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-------------------~--------------------------------------------Hakikaten samimi bir heyecan ıçınde 
bulunan Növi bağırdı: 

- Ah sir 1 Eğer başınıza bir felaket 
gelseydi, doğru nehre giderek kendimi 
suya atacaktım. 

- Niçin canım? 
- Kralı müdafaa etmek için, gene 

çok geç geldim .. Bu ikinci defadır vaki 
oluyor. 

- Sizi azarlamıyorum,. Vakia şehrin 
inzibatile meşgulsünüz. Fakat basit bir 
kaza evvelden tahmin edilemez ki .. 

V c herkesin dııyabilc:eği bir şek:lde 
azarlar ~ibi bir tavırla ilave etti: 

- nünyada en fena muhafaza edilen 
hükümdar benim! .. Muhakkak bu seyis
ler atlara su vermeği unutmuşlar! Za

vallı hayvanlar suııuzluktan öldükleri 
için, suyun yakında olduğunu hissetmiş
ler. az daha beni çayın !çine yuvarlıya

cakhrclr.,. Mösyö Belgard, saraya dö
nünce bu unutkanlıkta bulunan müc-

rimlerin lavık oldukları cezaya çarpıl
malarını emredin. 

Gerek mirahur, gerekse dahiliye mü
dürü olan Bclgard hürmetkar bir tavır
la eğilerek cevap verdi: 

-- Başüstüne sir ! 
Konçiniyle Depernon hissiyatlarım 

kl:-ımak bir bakı~la teati ett'ler, Yiğit 
]a!l onlan ihbar etmemişti. Kralın söz
leri bunu pek51a gösteriyordu. Şu halde 
her-:eyi olduğu g:bi bırakmak .daha ha
yırlı olmaz mıydı? Serseriyi nasıl olsa e
le geçireceklerdi.Aceleye lüzum yoktu. 
İki omuzu arasına indirilecek bir kama 
darbesi her şeyi hallederdi. 

Fakat işin içinde Növi vardı . Onu 
derlıal, kralın ve herkesin önünde ikaz 
etmek lazımih. Bu kolay bir iş değ ~ldi. ; 
Depernon kralın yakın adamlarındandı. , 
Bunun için meseleyi halletmek cesare· 

tini gösterdi. Ve Konçini, mütevazi bir 
şekilde kenarda, askeri bir vaziyette 
doğrularak dururken, Depernon ııüratle 
ilerliyerek bağırdı: 

- Biz de bu kazayı tesadüfen öğren
dik ve görüyorsunuz ki, kralı kurtarmak 
için adeta uçar gibi geliyorduk. Mösyö 
dö Növi gibi, biz de çok geç kaldığımız 
için müteessiriz, sir fakat kralın bu me~' 
um kazadan sağ ve salim kurtulduğunu 
gördüğümiiz için çok bahtiyarız. 

Hanri, Depernonun hakikati bildiği
ni, fakat kendisine refakat eden bir çok 
asilzadelerden gizlemek için böyle söy
lediğini zannetti.. Fakat her ne olursa 
olsun kendisine yardım için koşan bil
tün bu adamları takdir etti ve nazik bir 
şekilde: 

- Teşekkür ederim dük 1 •• 
Dedi ve diğer süvarilere hitapla ilave 

etti: 

- Hepinize teşekkür ederim, baylar! 
Bütün süvariler bir ağızdan bağırdı· 

lar: 

- Yaşasın kral! 
~ 

Depernon kaza kelimesi üzerince bil
hassa ısrar etmişti. Ve bunu söylerken 
man3Jı b:r tavırla jandarma kumanda
nının gözleri içine bakıyordu. 

Fakat, söylemiş olduğumuz veçhilc 
Növi hüsnü niyetle hareket ediyordu. 
Kendisinde uyanan bir kanaati değiştir
mekte h=çbir sebeb yoktu. Esasen dü
kün bakışından b:r şey anlamadı. Bunun 
için o da mii.dahale etti ve emin bir se&

le: 
- Mcvzııub1hs olan şey bir kaza de

ğildir. sir dedi . Fakat alçakça tertip .. 
dilmiş b·r su :kasltı. 

Hanri sert bir tavırla jandarma ku-
mandanına baktı ve hayretler içinde 
kalmış gibi bağırdı: - · 
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- Aklınızı mı oynattınız, m;,,s1 ö? 
Növi cevap verecekti, İakat tam bu 

anda süvarilerin arkasından coşgun a
vazeler yükseldi: 

- Yaıasın kral! .. - y:ı.şasm sevgili 
hliklimdanmıı: 1. 

Bunlar, şayialar üzerine süvarilerin 
pe!İne takılan ve biraz uzaktan kırı iş
gal eden halkti. 

Hanri eliyle teıekltür etti. O 2aman, 
bu kalabalık arasında esrarengiz bir 
parola dola§mış gibi, her taraftan teh
ditkAr sesler yükseldi: 

- Katili .• -... Alçak! .. - iblisi .. -
Gebtrtln katili!. - Suya atın! .• - Çar· 
mıha çivileyin.!. - Hayır, kollatmı ba· 
caklarıru ayırın! .. - Bize verin parça
layalım! .. - Kalbini köpeklere atalım 1. 

Pardayan gözücuyla oğluna baktı. 

Sert b:r çehreyle kralın solunda ve bir
k3Ç adım gerisinde duruyordu. Hiçbir 
hareket yapmamıştı. Tebessüm eJiyor
du ve korkunçtu. Pardayan düşündü.: 

- Aslan hücum edecektir .. Pençesi
ne düşecek olanın vay haline! .. Fakat 
bu köylüler niçin onu katil olarak işa
ret ediyorlar? .. Öyle ya, herkes onu gös 
teriyor. Ve bu hemfikir1ik neden ileri 
geliyor? .• 

Növi kralın hiddeti üzerine belki ıs

rar etmekten vazge~ecekti. Bu bekle
nilmedik hadise o:ıa cesaret verdi ve 
tekrar emin ve kuvvetli bir sesle: 

- Sir, dedi, hakkaniyet .zibniyetile 
mücrimin cezalandırılmasını istiyen bu 
halkın sesini dinleyin. Böyle al~akça bir 
~bbüı çeıam bırıkılımu, halk bunu 
anlıyor. 

- Canım bir saattir size b!r kazadan 
bahsc,liyorı;m. Siz illaki bir suik::ıst ve 

mUcrimin mevcudiyetinde ıırar ediyor- ı' 
•unuz,, Pekala., ö;:leyse mösyö mUcri-

mi bulun ve yakalayın bakalım.. Esa
sen bu sizin vazifenizdir. 

Növi muzafferane blr edayla bağır
dı: 

- O, çoktan bulunmuştur, sir! 
Ve Jandarmalarına bir iıaret yaptı. 

Onlar da, harekete geçerek, kaçmaması 
için Janr sarmağa başladılar. Növiye 
gelince o da, kollarını geniş omuzunda 
kavuşturarak kendisini bekliyefı deli· 
kanlıya doğru atıldı. 

Konçiniyle Depernon endiıeli bir na
zarla bakı§tılar ve büsl5ütün ihtiyatlı 

h::ırekct ederek kenara çekildiler. De
pernon, hiısbir §ey anlamayan bu aptal 
janllarma kumandanına içinden bir sü
rU lanet ve kiifür savuruyordu. 

Nôvi de bu aralık bit ?ieykel gibi 
harcketS!t tluran Jana yaklaşmıttı. Hay
retle bal<an kralın ötıtinC!e hilmıetle e
ğildi ve: 

- Madctı'ıki kral emrediyor, dedi, 
derhal itaat ediyorum. 

Doğruldu bir adım dah~ attı, açık 

elini uzattı ve sttt bit se•le ba~ırdı: 
- Sizi tevkif etliyor.ına t 
Ayni zamanda iıtt tiir çığlık ltôpar~ı 

ve iki adım geriledi. 
jan onun ylklaırr.a.sınt tieklemittl. 

Fakıı.t el tam omutuna ineceği zaman 
milthfş yumruğu tiu ~Hl\ tenııne !iddet· 
le indi. Ayni zımanclt lmiratıe bit tts· 
le bağırdı: 

-.. İndir elifli 1 

Jtralın huzurunda wku bulıın bu 
gotülme:niş açıkç=ı isyan, ottalrf!r binın 

· ·:ı hayretten dona bır.:.~. Sonra, her 
t::raftan gene halkın ô1üın tehilitleri 

yükseldi. Bu aralık jandarmalar da ku
mandanlarına yardım etmek makı:a~ile 
koı:ırak ilerliyorlardı. 

Jan onlara doğru döndü ve b:ı&ırdı: 
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- Geriye ~ekilin 1:-0: :muş köpek- Ve hep ayni tesadüf neticesinde Parda· 
lcr: geriye! yana çarptı. 

Ve u\!likanlı onlara öyle korkunç, öy- Yalnız bu defa, şövalyenin çizmesi 
le müthi§ göründü ki, tereddütle dur- jandarma kumandanının ayağmı ezdi o 
dular. • da köpürerek bağırdı: 

Fakat Jan, onları şüphesiz kendisine - Ne oluyorsunuı: mösyö?.. Yokse 
pek laklattn.IJ bulmu§ olacaktı ki, onla· gegmeme mani olmak mı istiyorsunuz? 
n doğ-~ Uerliyerek tc!u·ar bağmlı: Pardayanın dudaklarmdaki tebessüm 

- Geriye çekilin dedim ya ı birdenbjre zail oldu, soğuk bir sesle: 
Ayni :ıamanaa iki yumruğo.nu ileriye - Anlayac;ık kabiliyette değilsini, 

doğru uvurôu ve iki jandarma çaymn mösyö, dedi. 
üzetine uzandı. Bu hareketi tektarlıya- Növi elini kılıcının kapzasına götür-

dü. Depernonun mah etindeki asilzade• caktı. Birdebbire fikrini degi§tirdi. Ktn-
ler yerlerinde duramıyorlardı. Halk tek disine en ••akrn olan jandarmayı gtiztine 
rar öıüm tehditleri yağdırmağa ba~la• 

kestirdi. Bu dev cüsseli bir adamdı. Ja-
dı. jandumalar, dehşet .i'inde bağıran 

nm iki eli onun üterine indi, kend!sinc i 
aev cüsseli arkadaşlarını elinaen oırak· 

doğru çekti ve bir tüy gibi ?lavaya kal- mayan ]anın tehdidine rağmen bücuın 
dırarak salladı. 'Bu atalık bir taraftan 

etmeğe hazırlanıyorlardı. Bir saniye 
da korkunç bir sesle bağırıyordu: daha ve bütün bu asilzadeler, jandar• 

- Bu canlı tOt>uzu kafasına yemek malar ve 'halk iki adamfn üzerine sal· 
istiyen var mı? drracaklardr. 

Bunun üzerine jandarmalar arasında Kral, amirane ve kuvvetli bi: •esle 
seri bir gerileme hareketi vu'kubu!du. bağırdı: 

Növi kendisini toplafnı~tl. Kent\isin~ - Hiç kimse kımıldamasın! 
arkasını çevirmiş olan J~tıa doğru atı· Ve bu kafi geldi. Herkes derhal 
larak: hare'lcetsi.ı durdu. 

- Onu cliri veya ölü olarak yakala- Pardayz.nın duaaklannda alaycı te-
yın I bessümü belirdi. Jan, jandarmalann u• 

Diye bağı:.:!r, fakat Pardayana çarptı. ıaklaştıklannı görünce, <ıev cüsseli jaıı 
Şö ıalye bir tek kelime söylemodi, bir darmayı da yere bıra'ktı ve aon derece 
tek hareket yapmadı. :En sevimli tavri- aakin ve biraz müstehzi seıle: 
le gülümsüyordu. Jandarma kumanda- - Git balcahnı küçük! dedi. Ve be
nının yolunu kesmek için yaptığı hare- nim yanıma yaklaşma.. görüyorsun ki 
ket o kadar tabii bir şekilde yapılmı~tı pekila i§ime yarıyorsun. 
ki. adamcağız buna aldandı. Ve kü~ük, bunu tekrar ettirı:nedeıı 

Ve bu vaziyette yapılması icap eden ve hiç ses çıkarmadan süratle kasarak 
§eki!de hareket etti, yani ıövalyenin arkadaşlarının arasına karıştı. Ve halin• 
sağından geçmek istc.di Gene tesadüf de öyle iÜlünç öyle gülüns bir pşkın• 
eseriymiş gibi, Pard2yan da a) ni hare- lık vardı ki~ kral gülümseaıekten kend.i
keti yaptı. Öyle ki, ~yni tebessümle kar- ni alamadı. Ayni .ıaman:da, hareketaız 
şısına çıktı. Növi ağzında bir küfürü duran Jana doğru gizli bir nazar atfetti 
iCvcledi ve sola doğru bir adım attI. ve hayranlıkla mırıldandı: 

------------------------------~--------------------------------------------------------------
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Damgalı haydutlar. Antak 
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bet~ llk§am !lchrln muhtelif aemUerinde nö 
lat olan eczaneler §Unlardır: 
~ınll:ıbuı clhctfndckller: 

<~ını ln6nUnac (Beşir Kemal), Beyazıtta 
<lıııt l>, l{llçtlkpazarda (Yorst), EyUpte 
Sacıı tnct Atlamaz), Şehremlnlnde (NA.zmı 
1.'l'~' karagümrUkte (Kemal), Samatyada 
""~ra.Os), Şcbzadeb&§nıda (İsmail Hakkı}, 
>.Jeın.~dtJ. (Snmn), Fenerde (Emllyadl} , 
~). ?da (Sırn Rasim), Bakırkeyde (Ker 

~YO~hıtıdakller• 
<ııUktAJ • 

11ı:ı tG!lıı C&ddeslndc (Kanzuk), Altıncıdalrc 
'l'a~1 e§), Oalatada Topçularda (Bporldlaı 
bat) llıdc {Nlzameddln), Tarla başında c:xı 
~l!~l§lldc (Halk). Kıuıımp&§ad& (Vasıf), 
llaııy ~de (Barbut), Bqlkt&§ta (Ali Rru). 

Y• e.de (Osman) 
uaku • 
"Oeıı.n dar, Kadık8y ve Adalardakiler: 

lılodad darda (Ahmedlye), Kadık!Sytlnde 
beııcı ıı. (!.roda). BUyQkadada ·(Halk) Hey 
~Tanq), ' 

Dr. Hafız Cemal 
L<>K.MA:... BEK.iM 

..__ Dahiliye Miitehauı .. 
... _ ~ ~rdan ba§ka 
.._t (2,ti tan gUnJerde Oğleden ııoıın 
l'oıunaa ( 8 ya) kadar letanbulda otvu 
b&ataıarın ıo4 ı numaralı busuaS kablneaiııd' 
1ett 8abah ı. kabuı eder. Balı, cumartesi g11.n 
tı:ıll .. _ '9~-12" 
-uııt\11' eaatıen bak!Jd fukaraya 

ŞAFAK 

Nar1ıkapı 

&At.it 

tayyare 

1- DeDnlz altında. ceben 
nem. 2 - Ht.zmı karaglSz 
ııalr, bugUn ııs de sanat 
kl\r Naşlt ve arkadaşları 

KADIKOY 
a Bir a,k hlkAyest 

OSKODAR 
ı GönW dedikoduları 

KARAGOMROK· 
AY r Sanşm karmen. Dünya 

havadisi 

TIY ATROLAR: 
Bu ak§am Salacık Ba.hçes1ndt 

P!PlÇA. 
Operet 3 perde 

SEZEN 
TE..RZiHANESi 

Sahibi: tbsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

Ramide bir 
bomba patladı 

Bir çoban parçalandı, 
arkadaşı yaralandı 

Dün Rami civarında Uzuncaova· 
da bir facia olmu§tur. Buradaki çift· 
lik 8ahiplerinden Bayazıt ağanın ya· 
naşmaları Süleyman ve Osman ko· 
yunlarr otlatırlarken bir cisim bula
rak muayeneye başlamışlardır. Çok 
eski bir bomba olduğu anla§ılan bu 
cisim birden infilak etmi§ ve çoban· 
lardan birisi parça parça olmu§, di. 
ğeri de ağır §ekilde yaralanmı§tır. 

Ford fabrikası 
Hakkındaki tahkikat 

yakında 
tamamı.anıyor 
(f ord motör kumpani) İstanbul 

fabrikasında gümrük resmi kaçak· 
çılığı yapılması ihtimalleri üzerine 
gümriik müfettişleri tarafından yapı. 
lan tahkikat sona ermek üzeredir. 
Müfettiş Zekinin fabrikanın kurulu
şundan bugüne kadar olan hesapları 
ve muamelatı üzerinde yapılan tahki 
kat bir aya kadar ikmal edilmi§ ola
caktır. Bu suretle üç senedir devam 
eden ve muhtelif safhalar arzeden 
Ford meselesi tamamen mahkemeye 
intikal etmiş olacaktır. 

F ord fabrikasının bundan üç se
ne evvel ilk tahkikat yapılmış ve o 
zaman yedi kamyonun gümrük res- , 
mi verilmeden şehre çıkanldığı tea
bit edilerek fabrika müdür ve erk&
niyle gümrük muayene memurlan 
mahkemeye verilmişlerdi. O zaman. 
danberi bu muhakeme de devam et· 
mektedir. 

Nargile 
/erine 

tirgaki
müjde ! 

inhisar ırandan iyi 
cins t6nbekt 

getirecek 
Bug\in nargile meraklılarına mühim 

bir müjde vereceğiz. Tönbeki sab§ı da 
in'hisarlara verildikten sonra nargile 
meraklıları bir hayli yadırgamışlar, es

ki İsfahan, Şiraz tönbekilerinin iyi cins 
lerini bulamadıklarından dolayı §iklye. 
te baılamışlardr. Vakia İnhisar İdaresi 

de bugün tsfahan tönbckisi kullanmak 
la beraber Mısıra gelen İran tön.bcld • 

terinden mübayaa edilen bu tömbeki • 
lerin ilçüncü cinsten olduğu bilinmekte. 
dir. 

Haber aldığımıza göre İnhisarlar ida
resi bir taraftan yerli tönbekilerin cins

lerini ıslah eder ve iyi neticeler alırken 
ôiğer taraftan doğrudan doğrurcı İran.. 
dan en iyi cins tönbekiri de mühayaaya 

karar vermiştir. Bu karar tahakkuk et. 
tiği takdirde adetleri eksilmediğ mu -
hakkak olan nargile tiryakileri pek 
memnun olacaklardır. 

Şubeye davet 
Eminönü askerlik ıubeıinden: 
Şubemizde kayıtlı emekli ve ye

dek subaylarla askeri katip ve me· 
murlardan 35 - 36 senesi şube ha
ricine çıkarak akıbetleri meçhul ka
lanların bulunduktan mıntakanm 
şubelerine müracaatla şubemizi ha
berdar etmeleri ilan olunur. 

:::::::::=:::.-:::::.-:1:=-:ma:.-:==:=::::11111 .. .. ~9~ l<tı. Muayerıetıaııe •• .- telefon fii::i:? teletnn: 2104-t. 

·ı il 
D GözHeklml 

En cazıp 'hı:ıdeller, mevsimlik meUıı 
\le şık kumaşlar. 

:: ı: 

== HABER'ı·n :: ı: !5 
:; :: 

cah~ • Şükrü Ertan 
cc::ıu Nutllt'lınaniye cad. .Nl• 3t 

-_ alo~ıu Eczanesi yanında) 1 
':::::!lefon. 22566 

1 tJ b Die Doktoru 

Cunıart •vt Olçer 
b esinden maada hergUn 

~ek '8taıarnı kabul eder. 
apı, Karaı;Umrük Tramva3 

Durağı No. 9~ 

lstanbul Yeni Postahane kar~ı.·mtdo 

500 Liraya 
Satılık Ford Otomobili 

500 lira F ord markalı spor bir 
otomobil acele satıhktır. Talip o· 
lanlarm arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 
·'FORD" işaretiyle bir kart yaz 
malan kafidir. ...................... 

" -!i Şekeır" ii 
c c .. k Irat\ "" •• 5! lY u-- 'i1:::P ll"ll U iS 
:: :: 
i! -14- :: .. ·~ .. .. 
ii Bu kuponlıın 30 gün ne§I'edece U 
!i a-ız. Onları hergUn kesip eakJayı •ı 

!! ~ti~~ ~bir s;:u:::: :; IH 
•• numara vereceğiz. Sonra ulusal eko 
§ noml ve artbrma kurumunun ı.ta.n 
:ı :: but ııubcsl tar&!'mdan tayin oluna.o 
•• cak bir günde bu numaralar arum 
İi da kura çekilecektir. Hediyeleri n 
ii ccrnan 1500 kilo §Ckerdlr. li 
:ı::ıma:ıa:cı.::::ı::::r.m::m::::::::::m:a 

Müsabakamız başladı 

Mayolarını arıyor 1 

f 51J2 

Müsa-bakamızın şekli 
H A B E R 'in 11 Temm.uz'da başlıy_aca.ğı mayo müsa.bakası 

mevsimin en orijinal müsabakası olacaktır. Okuyuculanmızı hem 
eğlendirecek, hem de kendilerine kıymetli hediyeler kazandıra • 
cak olan bu mUsabakamız §Undan ibarettir: 

Her gün birer tane mayo yerleri kapatılmış 40 artist resmi 
koyacağız. Ayni zamanda 40 ı bu artistlere ait olmak üzere 45 
mayo resmi neşredeceğiz. 

İş, bu mayolar içinden artistlerinkini seçip bulmak ve hangi 
numaralı mayonun hangi artiste ait olduğunu bildirmektedir. 

oştnırak şeD<on 
ı - 40 artistin 45 tna)"'O içinden mayolarını bulmak ve hangi 

numaralı mayonun hangi numaralı artiste ait olduğunu bir liste 
halinde; 

HABER srazeteıi 
Ankara caddesinde VAKiT yurdwıda 

ISTANBUL 
Adresine (mayo müsabakası) işaretiyle getirip veya gönderip 

karşılığında idarehanemizden birer numara almaktır. 
2 - Müsabaka müddetince sıra ile çıkacak olan 45 kuponu 

cevaplara ilave etmek. 
Okuyucularımızın müsabakamxza iştirak etmek için katlanacak. 

lan külfet bundan ibarettir. 

IF{)ed ıyeıern m nzn ını o nstesn 
Adet L. Yektuı Adet L. YekOıı 

Buz dolabı 
Nakit para 

1 200 
1 100 

200 tıı.zaıanndan bu kıymette 

100 ıatcnllen cııyayı aJmak hak 

Be§f bir yerde altın 
Blaiklet 

l 

1 
Sahibinin sesi graıno!on ı 

Odeon marka gramofon ı 

KU~Uk Kolumbla gramofonu ı 

Zcnlt cep eaati ı 

.Mualkl Aleti (Cünbll§) ı 

Ekııelalyor mağazasından bu 
kıymette eoya almak hakkı 
nı veren kart 
Hllııon markalı cep saati 
Ekıelalyor ve modelli. ma• 
ğazalarmdan bu kıymette 

istenilen e§yayı almak hak• 

kını veren kart 
Hislon cep eaaU 
Konsol saati 
Ekselslyor vo modellA. ma• 
fazalarmdan bu kıymette 

fatenllen e,yayı almak hak 
kını veren kart 
Cep eaati 
ConkllJı markalı dolma 
kalem 
Ekaclalyor ve modelll ma 

1 
l 

2 
1 
1 

ıo 

r;o 

150 

~ kmı veren kart 
.Mandolin 

5 
1 
15 f>O 

40 
80 30 
Z7 27 
22 
22 

20 

22 
2!? 

20 
115 ]!j 

l:S 
12 
10 

10 
10 

80 
12 
10 

40 
40 

80 

Conklln dolma kalem 

Kaplama kadın kol saaU 
Erkek kot saaU 
Tatlı kAaesl 

r; 
6 
2 

Ekselelyor, Şark pazarı, mo 
dellA mağazalarından bu 
kıymette istenilen e§Y&.YI 
almak aalo.blyctınl veren • 
kart 11 
Tatlı klacsl 1 
Beyaz pantaJoo 
Şnrlt pazarı ve Zaharyadia 
mnğazalarmd:uı bu kıymet-
te latenUcn eşyayı almak 

' 

hakkını veren kart 20 
Şekerlik 2 
Sigara kutusu 6 
Bunlardan baııka kıymetler! 
ıso kurıJ61a 75 ku~ arasın ? 
d& yUzJerce tuvalet levazımı 
ve ıııo yarayacak c,wa 

? 
MUsabakamız bugUn 

ıs 25 
15 80 
15 10 

ı5 155 
• ol 

' 16 

' 80 
s 6 
2 12 



12 RAeER..:.~~... TI'TEMMoz-1"1" , 

,===========================:::;;:;==-~:~ 
Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 

1 

Tifo aşısından 
korkmayınız 

~şodan sonra llılusune 
geDen kurnkUnk ve 

Baş ağrdarı ve ateşe karşı 
derhal bir E A · ahnız. 
IBaş Diş ve bQtOn airılara 
karşo EczahaneDerden 1 ilk 

ve 112 onk ambaDaJlarınn 
arayınız 

Her akşam 
Memleketln en yUk•ek sanatklrlarlle blrllkte 

• 

T AKS • M Belediye 
l bahçesinde 

Mevcut programa ilaveten 

lzmirden gelen i 
Tanburi F AHR1 tarafmdan Anadolu halk türküleri. Çalıkuıu LOT
FlYE tarafmdan milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir Türk 
genci tarafından BOKREŞ radyosunda dinlediğimiz SIGAN 

musikisinin bazı eserlerini mutlaka dinleyiniz. Tel: 43703 

Şark Malt Hulasası 
işteha ve kuvvet için en 

birinci ilaçtır 
Çocukların dişlerinin kolayca (ıkması
na, kemlklerlnln kuvvetlenmesine, ço

cuk emziren annelerin sOdtlnlln 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

Ce yban KUprUstt demir Ust yapısı inşaatı 
Nafia vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Evvelce ayak kısmm.m ihalesi yapılan Seyhan 
vil!yetinde Ceyhan köprüsiirıün Demir üst yapı inşaatıdır. 

Keşif bedeli 102,375 liradır. 
2 - Eksiltme 20.8-937 tarihine müsadif Cuma. günü saat 16 da Nafıa Ve. 

kfiletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu oc:WJmda kapalı zarf 
u.suliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme eartnamesi ve buna ınütef eni diğer evrak 513 kuruş muka. 
bilinde Şose ve Köprlller Reisliğinden alınabilir. · 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 6369 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasiyle Demir Köprü işlerinde 
ihtisası olduğunu ispat den vesaik ibraz etmeleri li.zımdır. "Türkiyeda Mil. 
messil veya. vekili bulunmıyan maruf ve mUştebir yabancı firmalardan müte-
ahhitlik vesikası aranılmaz.,, 1 

İsteklilerin teklif mktuplarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve. 
Line kadar Komisyon Reisliğine makbuz mulCabilinde vermeleri rnuktazidir. 

(3867) 

-=1:1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ft oı, doktoru H 
h Necati Pakşi ·~· 
u :t Hastalanru hcrgün sabah 10 dan 
il akpm 19 za katdar Karaköy Tünel n 
g aıeydanı Mahmudiye caddesi No.

1 
.. 

1
. 112 de kabul eder. 
: Sah •e cuma günleri saat 14 den 1 . •: • 18 ze kadar parasızdır. =: 
iıiı........ :. 

_::1111 ___ _ 

KLRUN doktoru 
Necaetln Atasagu ı 
Her gUn 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlannda daire 

2 numara 3 de hastalamu kabul eder. 
Cumartesi gUnlerl 14 den 20 1e ludar 
muayene parasızdır. 

HIERAKŞAM 

Milnir Nureddin 

Panoıa a 
.Bahçesinde 

NOVOTKi 
Şirin ve güzel bahçesinde 

her ak§am me§hur 

Buda peşte 
Bülbülü 
ve sevimli tenor 

Bay Vunka 
en güzel ~rkılannı okuyorlar. 
Her öğleden 14,30 a kadar 

me§hur NOVOTNJ orkestrası en 
seçkin parçalan çalıyor. Tenzilatlı 
fiyatlar: Tabldot 4 tabak 75 kr. 

Daire - T epebatı 

Dr. lha•u Sami 
TiFO AŞ.ISI 

Tifo ve paratifo hasta.ııklarma 

tutulmamak için tesiri kat'!, mu

afiyeti pek em.in tu.e a11dır. Her 
ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruştur. ___ ., 

Milteahhıt nam ve hesabma 300 met
re hortumu ile beraber motörlü yan. 
gın tulumbası 13 temmuz 1937 salı 
gUnU saat 15 de Tophanede satınalma 
komisyonunda a.çık eksiltmeyle alı. 
nacaktır. 

Tahmin bedeli 2400 liradır. !ık t;e. 
mmatı 180 liradı:-. Şartnanıesi ko. 
misyonda görlllebilir. İsteklilerin ka. 
nuni vesikalariyle beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (3018) 

föP:~n~~~gz;ı;-~ 
1
. Süreyya Atamaı il 

Beyoğlu İatiklil caddesi Parmakkapılİ 
1 Tramvay durağı No. 121 birinci 15 

kattaki !i 

1 
Muayene hanesinde haatalannı her· il 

gün saat 16-20 arasmda kabul :! 
i= ede~ d -- . :: 

Kemal özsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevllye mUtehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazuı 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'rel: 41235 

- Her akşam ... 
Bayan 

HAMiVET 
PANORAMA 

Bahçesinde 

Sirkecide Hocapa.şa.da. Ebussuut soka.
ğmda 1/3 numaralı fabrika. 
Üsküdarda. Debağlar sokağında 13 nu. 
maralı Hayrettin Ç&VU§ mektebL 
Arnavutköyünde Ldtfiye mahallesinde 
23/47 numara.lı ev. 
Arna.vutköyilnde ~fit.tiye mahallesinde 

540 

30 

48 

24/49 numaralı ev. 36 

s,tJJ 

Arna.vutköyünde LfitfiY.e mahallesinde " 
7 j9 numaralı ev. 60 _ 4, ~ 

Yukarda semti, senelik muhammen ldralarlyle ilk teminattan yaııJl ~ 
mahaller teslim tarihinden itibaren 938 /939 j940 seneleri mayısı ao~un.& ~J 
ayrı ayn kiraya verilmek U7.ere &Çik arttırmaya konulmuaia.rdır. ~J 
Levazım müdürIUğilnde görillebilir. lsteJdiler hizalannda gösterilen ilk t.t~ 
makbuz veya mektubile beraber 12.7.937 Paza.rte!i gtıntı saat 14 de D;.,ııoı 
cümende bulunmalıdırlar. (i) (3697) 

Kara.ağaç mezbahasında 60 N. lu bağır. 
sakhane. 
Karaağaç rnezbahumda 115 N. lu ba-

Senelik muhammen 
kiram 

1200 

ğırsak fabrikası. 1750 

. llk~ 

Kara.ağaç rnezbahasmda umumt cümle o6 
kapısı karşısında. iki aralık mahalli. 700 ~ ,t' 

Karaağaç mezbahası dahilinde ba,ğırsakh'ane, bağırsak fa.Driliası ve~~ 
lık mhalli iki§er sene müddetle ayn ayrı kiraya verilmek tir.ere açık ~H 
ya konulmu§lardır. Şartnameleri levazım mUdUrlüğilnde görUlebilir· ~ 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber !!.f~j 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ·c~ .. ~ 

Ycşilköyde Şevketiye mahailesinde Ye. 
eilköy parkı içinde yulık gazino yeri. 
Aksarayda Sofular mahalletıinde Sofu. 

:Senelik muhammen İlk ~ 
kira.ısı 

90 

lar tekkesi sokağında 1 No. lu Firuz ça. fi .,.; 
VU§ diğer adı Sofular mektebi. 36 s; tY, 
• Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile ilk temmatıan ~ ~ 

mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı ~n~dlell: 
ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulm\1.flardır. ~"':: tefi~ 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterllen UJc f)l'ıl) 
nat makbuz veya mektubile beraber 12.7.937 puarteel günü saat 14 de 

EncUmende bulunmalıdırlar. (B,:). :C3638). 


