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Pazar günleri 
lstanbulluıarın hayatı 
~ehlikeye girmemeli ! 

'1kll vasıtalannda kaza başlangıçlan 
B· her pazar görülüyor 

t~ 1~hassa bu yaz pazar günleri büyük bir heyecanla biribirine gir· 
Çahı ege gidenler çoğalmı§ttr v.e bu mesiyle neticelenen dünkü kaza ıöy. 
?'afın~ alakadar vapur idareleri ta· le olmuttur: 

, ~l n tam manasiyle hesaplanıp Saat on sekizde Yalovadan kal· 
~ ~~rnad1ğı için de ayni nisbette kan Burgaz vapuru Adaya uğradık· 
bt. tirnalleri de rnaaleaef artmıt· tan sonra 1500 den fazla yolcuyu 

A hamilen köprüye gelmi§tİr. 
!trı, b;hy Ve Şirketi Hayriye vapur· Vapur Saraybumunun biraz açı· 
le!'İnd~ h asaa ak§amlan dön Ü§ sefer· ğmdan dönerek limana gireceği st· 
~~ta rncahınç denecek kadar dol. rada, Kadıköyüne 20,30 postasını 
~ekted~~ tehlikeli vaziyetlere gir· yapmak üzere Kadıköy vapuru da 
'tittıı lr er. Dün büyük bir kaza köprüden kalkmıştır. Adalar iıkele· 

alt llıt§tır. Geçen pazar günü de sine yanatmak üzere bulunan Bur· ·:.e ~apuru devrilme tehlikesi gaz vapuriyle ona amut bir vaziyette 
\t1 l§tı. Bu İ§İn üzerinde ciddi su ilerliyen Kadıköy vapuru da düdük 
~j ~gul olarak süratle tedbir al· öttürerek hiribirltrinden yol istemiş 

"?Cll"llDıdrr. lerse de bu düdükler nedense ancak 
· . ka ın yaralanmaıı, birkaç nağme vazifesini görmüştür. Böyle· 

ln b 1 v~ binlerce ki§İnin (Devamı 4 üncüde) 

cinayettir ! 

air .. elektrikle a 
At ada öldürüyor ! 
eı Binli bir sine11ıanın, bedavacı müşteı llere 

lllant olmak için, koyduğu elektı ikli 
~ p 'il Wnx ~,. "''"va-:lhB• Otd~,-JIJ 

'~rafrı._· 11 (Hususi) - Son U~ gün Hüseyin adında 25 yaıtannda bir tatçı 
~aıae;'ınd7 ~~ feci kaza olmuıtur. uıtasr plijda banyo yaparken yüzme bil 
~ta.hl' d_an ıkısı, plajda, imdadı llhhi med.iğinden boğulmuıtur. Ayni saatte 
tt?tiba ıııye namına • ir teıkilat ve kl§la önünde denize giren b!r genç te 
~:ası~h r~ gelmiştir. (Devamı .f il1ıciide) 

. ,::~ s şebekesi 
/-.. -- ~ 
: ~· ·uUtün şehre 
ltteşmil edilmelidir 
le~~ semte konulacak umumi terkos çeşme
iil inden başka evlerin de ücı etle terkos 
f:' "~ilmest işinin basitleştililmesi lazımdır 
atıh civarında , · ·- · 

s Halk su 
1kınt.sı çekiyor 

~: Şehirde f f 1 
"41'tı.eaind ı o ııa gınının alıp yÜ· 
tttiği h en ııonra belediyenin teşkil 
!)'' eyetler h · 
'1!10tijlen §e rın en fazla tifo 
l'1.ıl Yerlerin' b· b. arı rn l ır ır gezerek ku-
~a'ktadrr~aYene etmekte ve kapat· 

atih Ve ~r. Bu heyetler bilhassa k cıvarı 
l 1 trı.ahall I d nı gezerek hu tarafta· 
arını ka c "t e ekseri evlerin kuyu· 

Pa trnışlardır. yalnız , bazı 

~llJe (Devamı 4 ıhıcilde) _ 

~~mbamı? 
ır gazoz şişesi 

81 Patladı b r kızcağızın 
arsak larıoı 
Par~aladı 

(Yazı.,ı i 'üncıide) 

-Tcşvildycde halkın kendi prmısi,11lc 
yaptırdığı bu rc§nıc, artık .akrnaz ol. 
mti-§fur. (Yazısı 3 üncüde) 

Japonya bermutat 
ildnıharbe lüzum 

görmüyor! 
Fakat Çinin istilası 

masraflarını bile tesbit etti 
~~ 

L ~' 
\ 
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Çin Mkcrleri 1>e yaktlıp yık.,Uın bir Çin ka3abMı ... 

Japon ordusu Pekine altı 
metreı ·Mayo mü abakamız 

yaklaştı - · ·· -
(Y aasaı 4 lıınciı.M) 

-------------··-· 
Irak Krah 

Şark misakının imzası 
münasebetlle 

Atatürkü 
tebrik etti 

Ankara ıı (A.A.) -Saadabadda imza ed ' 
len fark misakı mUnuebetlle trak Kralı 

GuiyUlevvel de Relalcumhurumuz AtatUrke ' 
pek •a.ıniml bir tebrik telgrafı çekml~tır. 

(De-vmnı i ;ncide) 

Bin dereden su 

getirmeden •• , 

Dilnktl tokatlı maç 
Çarpııma sırası dUn, Fenerbahçe He GU 

neş klUbUndeydl. Ve gUnlerdenberl yapılan 
ne§rlyata raıtmen bu iki klUp arasındaki maç 
gene bir çarpııma oldu. Bu oyunun m.illl kU 

m" ıamplyonunu belll etmeııl ihtimaU de ol I· 
duğu için İstanbul ahallııinden hayli mUh!m 
bir kalabalxk 11tadyomu doldurmuştu. Hiç 
ııkılmadan ve binlerce seyirciye kal'§ı en 
ufak bir ııaygı göstermeden, bermutat, tek 
me ve tokat atanlar eksik olmadı. Gllneş 

muhaclmlf'rlndcn biri Fenerbahçe muhacim 
!erinden birine yaradan& aı~rnıp bir tokat 
141kett1. 7.avallınm ağzından kan bop.ndı. 

KIUpçUler! tekrar ediyoruz: 

Böyle maçlar SC)Telmek istemiyoruz. 
Böyl,. kavgalar e.!!klden Gala.tada, AzRpkapı 

• 

2 

Artist: 2 

1592 
liralık 

Muhtelit hediyesi 
olan 

d11., Unkapanmda, Ay\'ansarayda olurdu. Bu 

ralRrds bile herkf'.S blrlblrlne hUrmet ederken 
stadyomu çmgar meydanı haline sokmak bil 
yUk ayıptır .. Halkın tellkldat değl~mlştlr. 

Memleketin içtimai terbiyesi yUkselmlştlr. 
bu müsabakaya 

Bize böyle manzaralar yaratmak bUyUk 
cürcttlr Hem niçin bu işlere adliye el atmı 
yor. Stadyomlarda beş bin, bazan on bin 
kişinin gözUönUnde cereyan eden bu ne\'i hl 
<liselere cUrmU mcıhud dcnmczde nP.ye de 
rur? HABER 

iştirak ediniz Mayo: a 

Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu aı tistin mayosu hangisidiı ? 

azanan numara ar üncü sayfada 
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2Jış Süµısa: 

Amerika dış siyasası 
ve Türkiye ••• 

Vaı~aını : Şekip Gündüz 

Ş 1MALt Amerika Birle§ik dev. 
letleri bUkfuneli hariciye ne. 

zareti müsteşarı Bay Summer Wellcs, 
Virjinya Üniversitesi dış sıyasa ens
titüsünde bir nutuk söylemiş ve dün
ya ahvalini hulasa ederken en ziyade 
1spanya meselesi üzerinde durmuş, 
ademi müdahale prensiplerini ortaya 
atmış ve buna taraftarlık göstermiş 
olan devletlere karşı Amerikanın ne 
büyük bir sempati duyduğunu izah 
ederek 5unları söylemi3tir: 

- Ne yazık ki bu gayret boşa çık. 
mışlır. Şimdi ufacık bir kıvılcım dün. 
yayı yakabilir. İspanyada cephe tu. 
tan taraflara miizaheret eden, dost. 
luk gösteren devletlerin ademi müda
hale prcnsipine yeniden saygı göster-
meye ba§lamalarmı temenni edelim.,, 

Avrupa gazeteler: hariciye müste. 
§8.rmın bu vesileden istifade ederek 
~imali Amerika. Birleşik Devletlerinin 
j:Jış sıyasasmı f}()yle hulas.ı. ettiğini de 
bildiriyorlar: 

tl. - Milletler arasında :ıiyasf ahla. 
km yeniden teessilsU. Yani verilen söz. 
!ere riayet edilmesi ve hukuku düvel 
ka.idelrinin hllA. mer'iyet mevkiinde 
bulunduğuwm mUştercken ilanı. 

2 - Milletlerarası ticaretin tekrar 
J>aşlaması. 

3 - Teslihatm tahdidi,. silahların 

karşılıklı olarak azaltılması. 
4 - Görüşlerde ve fikirlerde yakm-

1 ık ve anlaşma. kurmak için muhtelif 
memleketlerin devlet adamları arasın
da devamlı temaslar ve milletler ara. 
smda serbest miinasebetler tesisi. 

Bu hariciye mUsteşan, milletlerara. 
BI ticareti mahveden bugünkü korun. 
ma tedbirleri ortadan kalkarsa bunun 
yerine hiçbir memleket istihsal siste
.mine fenalık vermiyecek bir sistem 
koyp,b'lrn i 4nma ıkanidir. 

Bay Summer nutkunu ~ sözlerle 
bitirmiştir: 

(}umhuriget 
bayramımızda 

Ankaranın 
misafirleri 

Irak Başvekili ve 
Afgan Hariciye nazırı 

"- Dünyanın bugünkü elemleri, sa.
nıyorwn ki umumi harpten sonra iş.. 

lenen haksızlıkların ve hataların ne. 
ticcsidir. Bu siyasi, iktısadi ve rna. 
li haksızlıklar ve hatalar hala orta
dan kalkmış değildir. İnsanları ümit
siz bir istikbale mahkum etmek ve 
onları bütün hayatlarınca eski nesil. 

!eri idare etmiş olan ~eflerin hataları. 
nı tazmine mahkum etmek nasıl doğ. 
ru ve nasıl mümkün olabilir? Böyle 
bir hayata mahkum edilmiş olan in
sanlar daima önlerine çıkan ilk fır

sattan istifade etmişler ve kendileri. 
ni böyle tahammül edilemez esir! k. 
!erden kurtarmışlardır. Eğer Avrupa 
milletleri umumi harbin pürilzlerini 
ortadan kaldırmağa karar verirler.se 
böyle bir harekete mali v~ iktısadi iş 

birliği temin etmek suretile yardım 
etmemize Amerika efkarı umumiyesi 
sanıyorum müzahcretten çekinmiye. 

ccktir. Avrupanm bugünkü keşmeke
şinde bizim hiçbir h!ssemiz yoktur. 
Yalnız bu ke~eke§in doğurduğu ik-

tısadi sistemin fenalığı ve bu keşme. 
k~ içinde sHahlannıanm tahdidine 
imkan bulunamaması bizi de muzta.. 
rib etmektedir ... 

lfo • • 

GörUiüyor ki Amerika hariciye rnils. 
teşarmm 17.lllı ettiği dış sryasa. bizim 
dış sıya.samıza tam bir paralel yap
maktadır. 

Cebelilttank'm ayırdığı iki bUyUk 
denizin biribirinden en uzak iki kıyısı
m idare eden iki büyük şefı biribirle. 

nine yakla.,tıran, ısındıran ve biribir. 
lerine hayran eden sır, ayni büyük ide. 
ale ikisinin de ayni ateşli imanla sa.· 
nlmış bulunmasıdır: 

SulhU candan istemek ve daima da.. 
ha iyi, daima çok mükemmel insan 
olmak ideali. 

Şekip GONDUZ 

Moskooadan 
Fransiskoya 

yeni biı sefer 
Moskova, 12 (A.A.) - Üç Sov· 

yet tayyarecisinin bindiği Ant - 2 j 
markalı tayyare şimal kutb~ yoliylc 
San F ranciscoya gitmek üzere saat 
3, I O da buradan hareket etmi§tir. 

da gelecekler ---------

~~ 
• 

Bu seneki cumhuriyet bayramı
mızda Hicaz ve Yemen veliahtlariy-
' le birlikte Irak başvekili Afgan 
hariciye nazın da Ankaraya gelecek. 
lerdir. 

Bundan başka Yugoslavya, Ro
manya ve Yunanistandan mümtaz 
hususi heyetler Ankaraya gelecek
lerdir. 

Hataydan da bir heyet gelerek 
büyüklerimize saygılarını sunacak
lardır. 

Karikatürle mektuplar ......... ~ ........... 

KIRKLARELINDE 
Şehrin yegane sinema.sına i.t· 

tim ve her nevi aşk sahnelerinin 
yalnız perdeye inhisar ettiğini hay-
retle gördüm. ı 

inek ler 
75 inekten mUrekkep bir .UrU 120 dönllm 

lUk bir çayırı 12 günde yer, 81 ineklik bqka. 
bir sUrll de 162 dönUmlilk bir çayırın oUan 
nı 15 g11ndc bltlrirae, 2(0 dönüın ge~ll 

find~ bir çayırı 18 gUnde bitirmek için kaç 
ineklik bir silrU lAzımdır acaba.'! 

Yalnız ourasmı unutmamalıdır ki: Her Uı: 
çayırda otlar ayni ytıksekllktedlr, ve inekler 
içindeki otları yerlerken çayırlarda yeniden 
ot bitmemektedir. 

Bu bilmecemiz milkUathdır. Halledenler 
den lkl kişiye hediye vertlecekUr. Cevapla.rm 

19 temmuz tarihine kadar yollanılması il 
zımdır. 

Ira t s a hib i i le iradı 
6 temmuz tarihli Arap saçınm hallidir: 
l liralık bir sermaye yüzde ıs getirince 

1/20 llralık bir Irat mevzuubahs demektir. 
20 lira ı liralık Irat &eUrmektedlr. 

Demek kl Irat yekOnunun 20 defası yani 
20 de!n soldaki sayı ile 20 defa sağdaki aayı 

aramakta oldutumuz yektlnu bize verecektir 
Bu da soldnkl sayının yüz misline sağdaki 

sayının UA.\·eııidir. 

O halde 19 kere sağdaki sayı, 80 defa sol 
dakl sayıyı verecektir. 

Hnt hiç §UphesJz 1980 dlr (çUnkU sağdaki 
adet Uç rakam olamaz) irad da 

19+80= 99 llraya mUaavldlr. 

Bu bilmecemizi yalnız ~ağıda.ki yazılı bir 
okuyucumuz doğru hallclml§ ve hediye ka 
zanmışbr. 

ı - Mustata Tllzer Çatalca Tümen ukerl 
Mklml, 
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1 Hô.diseler ve fikirler... 1 

lngiliz silahlanması 
karşısında ltalya 
ve Almanya ... 

Va~aını : Piger Dominik 
Fransızlar Alman genel kurmay 

reisinin Parise geldiğini görmekten 
belki hayrete düşmüşler ve bu hare • 
ketin manası ne olduğunu sormuşlar -
dır. Çünkü general Gamlene bir neza. 
ket ziyareti veya sergiyi gezmek gibi se 
hepleri ciddi telakki edemeyiz:. 

Herşeyin başıoda lngiltere 
Her şeyin başında, İngilterenin bJ • 

yük meydan okuyuşu ve beş senede 150 
miyar sarfetmek projesi vardır. Bu pa
ranın büyük bir kısmı silahlanmaya 
harcanacaktır. ve harcanmaktadır. 

İngiltere geri kalmıştır, fakat bu ge. 
ri kalışı telafi etmektedir, ve Avrupa • 
da hiç kimse bilhassa Almanya ve İtal
ya, onunla yarışa çıkmazlar. Birçok ra. 
kamlar verildi. Hepsinin yanlış olması 
muhtemeLdir: ancak §U kadarını biliyo. 
ruz ki 35.000 tonluk 15 zırhlısmı mu • 
hafaza eden İngiltere yeniden bCJ ta • 
ne daha İnJa etmektedir. 

Kruvazör ve destroyer filolarmr iki 
misline çıkaracaktır ve Lamaka ile 
Haytada muazzam deniz üslerini tesis 
etmektedir. 

Ayni zamanda biliyoruz ki İngiltere 
hava kuvvetlerini süratle takviye edi • 
yor, öyle ki sene sonunda, derhal hava
lanmaya Amade 10.000 tayyaresi ola • 
caktır. 

Ham maddeler mücadelesi 
Ham maddelerin en esaslılarından 

altısı: Kömür, demir, bakrr pamuk, 
petrol ve kauçuktur ki Almanya bunlar 
dan alnrz bir tanesine maliktir: Kömür. 
Ve İtalya hiç birine sahip değildir. 
Tabii Almanya sentetik kauçuk imal e
derek, bir millt yakacak kullanarak, 
yedek stoklar birııctırerek mescıeyı 

halletmek istiyor. Fakat bütün bunlar 
kAfi değildir. 

Sterlin tarafından cezbedilen İsveç 
aemiri Alanyarun elinden kaçmyor; 
mukavelelerin yenilenmesi esnasında, 

Almanya isveçtcn hiç bir ~ey tedarike 
muvaffak olanuyacaktır. 
İtalya, her §eyden mahrumdur. ve ek -
siklerini li.iyük miktarda satm almak 
için parası da yoktur. Almanya hala 
mübadele suretiyle bazr şeyler alabi • 
lir, fakat İtalyanın arzedilecek pek az 
9eyi vardır . 

Netice itibariyle, İngilt~renin silah • 
lanma teşebbüsü, Almanya ve ltalyayr, 
silahlanmanın tahdit veya dur-durulma. 
aından bahse mecbur ediyor. 

Musolin!nin teklifi 
Mussolininin bir teklifi kaflısında 

oulunuyoruz. Kendisi silahların azaıtr • 
Jarnıacağı fikrindedir hatta bugün imal 
ve inşa halin.de olan silahlara devam e. 
dilmesi fikrindedir. Fakat bununla iktL 
fa olunamaz mı?. 

Yani, Musolini, iyice silahlı olan Al
manya ve İtalyanın avanslarını muhafa. 
za etmelerini teklif ediyor. 

Bir misal ele alalım: İtalyanın tez • 
gahta bir miktar gemileri vardır: Bu 
gemiler arasında her biri 1.200 milyona 
malolacak 35.000 tonluk iki zırhlı bulu
nuyor. 

Aşikar.dır ki İtalya daha fazlasını 
yapmak istemiyor. Buna mukabil, 
26.000 tonluk Dunkerk zırhlısı çal.ıJ • 
makta olan ve ayni hacimdeki Straz • 
burg zırhlısı da yakında tamamlanacak 
olan Fransa 35.000 tonluk iki zırhlı in
şasına başlanu§tır. 

Fakat bunlardan iki veya be§ tane 
daha inp etmeyi tasarlamaktadır. Bun. 
da bir fevkaladelik yoktur. 

Fakat bunun İtalya için arzettiği 

tehlike meydandadır . F r a n ı a 
35.000 tonluk dört zırhlıya malik olun. 
ca, İtalya ayni kuvvetteki iki zırhlısile 
zayıf mevkide kalacaktır. Bu donan -
ma, hatta kuvvetlerini uksiın etse bile, 
İtalya ve Al.manyarun müşterek donan. 
malanna karşı koyabilir. 

Esasen biz 8.000 tonluk kruvazörle. 
rimizi çoğaltmak, destroyer ve .denizaltı 
Cilolamnızr yenilemek, tayyare gemile-
ri imal etmek niyetindeyiz. l 

Bugün İtalyanın bizimkine müsavi 
bir donanması vardır. (Zırhlı itibariyle 
biraz zayıf, kruvazör itibariyle biraz 
üstün). Yarın, yani 1940 vea 1941 de, 
üstı:Jnlük Fransaya geçebilir, ve donan • 
ma sahasındaki üstünlükler uzun za • 
man devam eden cinstendir , 

' Alman manevrası 
Musolininin bu manevrasından ha • 

berdar bulunan Almanya, İngilterenin, 
150 milyarı beyhude yere sarf etmeden_ 
se, bu teklif ve vaidlerle iktifa edeceği -
ni sanmış olabilir. Fakat İngiltere bun. 
tarla iktifa etmedi. Denizlere hakim 
olan, yani Amerikadan, Asyadan, Afri
kadan Avrupaya ham maddelerin gel • 
mesine mani olabilecek olan İngiltere, 
elindeki güzel fırsatı tepmek istemedi , 

Almanya ,bütün bunlardan, İngiltere 
ve Fransaya yakınlaşmak lüzumuna 
kani oldu ve İtalyadan evvel davran • 
mak için bu hususta acele etmek iste -
di. Noyratın Londraya ve general 
Bekin Paris ve Londraya seyahat pro. 
jeleri bunun mahsulü oldu. 

Gneral Bekin seyahati bilhassa psi • 
kolojik bakımdan ehemmiyetlidir. Bu, 

iki milletin mutlaka ananevi düşman . 
olması icap etmediğini gösterir. Fakat 

general Bekle general Gamlenin kara 
ve belki de hava silahlanmasının ayni 

zamanda kesilmesi hususundaki teknik 
imkanlardan konuşmuş oldukları dJşU-

nülebilir. Deniz silahlarına gelince, Al. 
manya, bu işi !talaya bırakmaktadır; 

onun için deniz meselesi ikinci planda 
kalır. 

Fransız, Ingiliz reaksiyonu 
J:' ransa ve ınguu:re bu teşeobusıer 

kar§ı&ında nasıl hareket edeceklerdir?. 

İngiltere, aşikardır ki, emniyetsizlik 
gösteriyor; Ffansa .da öyle .. Bu iki dev

let, Musolininin teklifleri nevinden 
tekliflere askert masraflar üzerinde en-

ternasyonal bir kontrol konulmasını ve 

askeri bütçe rakamlarının maliim ol • 
masını tercih ederlerdi. 

Esasen bunlar bile, h:ı.zı memleket -
terin hileye başvurarak daha fazla silah 

Janmalarına mani olamaz.. Bu §artlar 

içinde İngiltere gibi hareket etmek, ya

ni hücum edilmez bir hale gelmek en 
doğru yol olmaz mı? 

Bir misal alalım: 1935 - 1936 da, 
Habeş harbinin ortaya çıkardığı buhran 

esnasında, İtalya, Akdeniz kendisinin 
olduğı.ınu ileri sürebiliyordu. Neden 

İtalyanın hava hakimiyeti yüzünden; 
hafif filolariyle denizaltı filolanmn Us. 

tünlüğü yüzünden; deniz üslerinin mik. 
tarı yüzün.den ... 

İngiltere yeni üsler techiz etsin, Ak
denizdeki donanmasını kuvvetlendirsin, 

İtalyanın sahip olduğundan daha fazla 
miktarda zırhlı, kruvazör, denizaltı ve 

tayyareleri Akdenize getirsin, vaziyet 
tamamen değiJir. Belki İngilterenin 

Cibraltardan Süveyşe geçmemesi müm. 
kUndür. Fakat İtalya da Trablus ve 

Habeşistanla irtibatı kesilmi1 olarak 
yanm adasında abloka edilmiş olacak • 

tır. ' 1 t İ 
İşte bunun içindir ki İngiltere Fon 

Noyratla general Bekin teşebbüslerini 

takdir etmekle beraber, silahlanmasına 
devam edecektir. 

Neticeler 
Neticeler: Bu seyahatlerden Muso -

lin.inin beyanatından, İngiltere ve Fran. 
sanın iyi niyetinden silahlanmasının 

tahdit edileceği, hatta bugünkJ seviye. 
sinin arttınlmıyacağı hükmü çıkarılma-

malıdır. Bazı milletler şimdiden silah • 
hdırlar, bazıları daha silahlanmalarını 

tamamlamamışlardır; bunların silah. 
lanmıya .devam etmeleri lazımdır. 

Ne Londrada, ne de Pariste, Alman
ya ve İtalyanın, silahlanmak suretiyle 
emniY,ctlerini sigorta etmek hakları in. 

:Jlaqaıa daic 
M'fibarek insiyak 
ARKADAŞIM, vapurda, J\}C~~ 

dre Dumas'nm bir roınaııIJll 
kuyordu. Yıllar var ki o muba.~ 
hiç bir Cserin.e el sürmedim; geııÇ. 
ğimde pek sevmezdim; Monte. o; 
to'yu, Joseph Balsamo'yu §öyle 
karıştırmJ§tnn, işte o kadar. ı, 
. Biliyorum. ki böyle şeyleri itif8! edi 

mek oldukça ayıptır; çünkü ~c~ll 
kendimize değil, el filem?n kesesın A,,. 
hüküm verdiğimizi gösterir. ,J\teı;~ 
dre Dumas'yı çok kimseler U?vkle, 
olmazsa eğlene eğlene okurllll"·:;. 
bam da onun romanlarına. bayıl : 
tilrkçeye tercilme edilenlerini annelli~ 
ablalarıma. getirirdi. Onlardan bCJl ıı· ~c1 
hoşlanmayışım, hiç şüphesiz, .Ale~S.de R_ 
dre Dumas'mn edebiyatı aley~iJl ~ 
öteden beriden birtakım sözler işıtıfl 
olduğum içindi. ~ 

Bundan sonra, gençliğimin bir ııs. 
sızlığını tamir için, onun romanl~ 
okuyacağımı iddia edecek değiliJJl· ·~ 
yaştan sonra yeni fikri adetler, ıc~ 
ler edinmek kabil mi? A1exandrC 
mas, daha birçok muharrirlerle ~ 
ber, benim ilelebed tanmııyacağıtn b 
alemin meahur bir siması olarak ]tS' 

lacak. 
Fakat vapurda, arkadaşımın etilld~: 

ki romanı alıp bir göz gezdirdiın. şo. 
le başlıyor. 

. ıı· 

"Onuncu Charles saltanatının sont• 
na doğru politikacılar arasmda. ıı,de 
bir silah bırakma, bir mütareke ?ı~t 
Martignac kabinesi, partil~rin bı~ 
rine bazı tavizatta bulunmcı.sı netı . e 
teşekkül etti; dü..cmnceleri pek dC:~ 
gitmiyen kimseler de bir an, Jllıı.zııı ~ 
an'a.neleri ile istikbal insiyaklartıı 
uzl~tığmı sandılar.J, 

Kitabı kapattım. İstikbal insiysl<111~ 
rr ()es instlncts de l'avenir) tabiri !i",, 
hoşuma gitmişti. Evet, insan oğ1~~4• 
ananelerden ayrılıp yeniliklere. d~f, 
melere götüren düşüncesi değil, inS., 
yakrdır. Düşünce ekseriya reybi ~ 
bedbindir. "Gelecek günlerin geÇ 

1 
geceden1.hükmü yok, farkı y9Jç 71l~f~ 
''*""°'" , ....... .,,,.".,_, _ _:_ ..... _ .... ,_ _, .. .,,,,. ııJ1 

söyler. İnsan oğlunun hiçbir .zıt'll ,. 
daha iyiye gidemiyeceğini, bütün gıı> 
retlerinin neticesinde halini birs.Z ~~ 
ha. fena etmezse memnun oıması 
zım geldiğini iddia eder. A.sırl~ 
bıraktığı adetlere uyup yaşama.nırı e f, 
doğru yol olduğunu gayet parlak 111 

saller, mülahazalarla. isbat eder. ~; 
ıniyeti ve insan oğlunu da.ha iyj, dil 
haklı fıartlar içinde yaşatmak istiYC: 
lcrle; "Hayalperest! Şair!,, diye nlll) 

kalkar ve bizi güldürür. 
Fakat insan hiç bir zam:ın öyle sof 

liycn filosoflarm, gayet parlak bir ~ 
ka sahibi gibi görünen kimselerirı !! 

zünc aldanıp durmamıştır. ÇünkU :; 
nun içinde her zaman yenıyc, bn~ 

1
, 

türlüye gitmek isti yen, bir asırda .~'\lti
duğu kanunları öteki asırda aegıŞ u· 
ren, bazan ağır, bazan hızlı, fakat ll1 iJ' 
temadiyen ilerlemesini istiyen tı ,, 

»"" kuvvet vardır. Bu kuvvet, bu in51 ·ğil 
mübarektir. Daha iyiye götUrdU ıll 
için değil, çünkü hazan daha fcrııı>5i 
götürdüğü de olmu.'.)tur. Fakat gsY~ 
daima daha iyi ve daha haklıyı 6 . -e 
maktır. Maziye bağlanmağı W.\'51~, 
edenler ı ise daha iyiyi aramanın ~ı, 
çocukluk olduğunu söylerler. ••Ge .. 11, 
derler, bu şartlar ideal ı;ıartlar dcgıı" 
dir; fakat ne yapalım ki başkası ı:ı 
imkan yoktur. Onun için kötüye ~ 
olalım.,, Bunlar içlerinde hak insıY" 
kını öldilrmü.:; insanlardır. ıe .. 

İstikbal jnsiyakı, insanı dcğişlllc l'ı 
re, inkılablara götüren o kuvvc~t· ll~t. 
adalet sevgisinin ta kendisi degtl 
dir? 

NurullahA~ 
l 

kar ediliyor değildir, fakat onlar. ~:$ 
tedbirleri kendileri hesabına da Jttı 
etmek hakkını muhafaza ediyorıar·f 11, . arı 

Roma ve Berlınde ,son seneler z til< 
da, devletleri genç ve ihtiyar. sta ııle 
ve dinamik diye taksime tabi tutı:t' 
moda olmuştu. ,.e 

Genç ve dinamik olanlar Alrnaıtr8rı~ 
İtalya idi. Çünk İngiltere ve F~,, 
sulh istiyorlardı. Bu kanaatte ol il< ~ 
Fransa ve İng~renin ebedi geııçl rclt· 
dinamizmini fll1a istihfaf ediyorlar 
Bugün hatalarının farkına varıyor~a ;,,. 

( 111.a Tribune dcs NallO 
gazetesinden)~ 
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Muh ~haçevskl 
biri <lYrı te)ıf ahbaplarım var: Her 
l\irnj tnuhY~ı temayülde insanlar ..• 
tCci .•. Ki ~ aıakar, hatta kimi mür· 
§CVik ... s:I de Sosyalist, hatta bol· 
ba~ıları . nlann bazısı yerli tt'pler, 
kendile'. ıse ecnebidir. Arada sırada 
bcrlcri n~~ .~astladıkça verdikleri ha 
~leye' Yuruttükleri mütalcaları ga· 

Yazıyorum. 
,. • ı;: • 

rn. avari§ 1 'd l§tirn I(· Van an evvelce bahset. 
}'..ok. A.d nn olduğunu tekrara hacet 
''v ında be •ol<Ja n lli: Tavarişl Rusça 
Yet tah!'' dtmek yani ... Kendisi Sov. 

s sındandır. 
~llı ;.tınla T olstovka denen rahat g .,om v •• 

CYfniı, k"~gı~ı, ayağına sandallarını 
Seı· 0 Pruden g~çiyordu. 

ctiitni arnJaştık; gülümsedik; gide· 
tc1/rrıiı~ ~erler meğer ayni istikamet. 
ı._ ......_ Neera~er yürümeğe başladık: 
~afette d ~ukemmcl ! . dedim • bu 
hıty0r8 unyanın her yerinde geze. 
~ları .u~uz. Rus olduğunuzu anla
~l}ı~Çın hiç kimse yan gözle bile 
dc~ı bu

0ts· Hal_buki bizim için kabil 
"e tnük · ızlcrın bu halinizi makul 

la e~mel buluyorum. 
~. KeJ·arıı l~an, i§killi ve alıngan· 
~n bir ırnelerın, cümlelerin arasın. 
tinde rn~na çıkarıp .siyaset terazi
tlıihckk· ıs a~ miskal ölçmeğe, rejim 
-~ıktı/ne d~~katli dikk~tli vurmağa 
'°rdu: · Gozlerinin ucunu kısarak 

ltı.U~ Başka hallerimizi makul ve 
~~···'(:kel b~lmuyor musunuz yok 
:ıa,ırıJerı' . sa sızde, faşist ve T roçkist 
ı nın ı 
\...~ edT ?ro etarya tarafından 
"lllql\u 

1 1§lerıne dair telmihlerde mi 
~~lf Ylrsunuz?.. Meseleyi hep 
~~han 1Yor ve anlatıyorsunuz. Si. 
b ......._ edeyim ... 

~tı bu~rnan azizim! Durun hele ... 
11tılad ut bile demeden · ·· d k ~ 'llız . sız or e 
.tı~k ·· .Hıç bir tclmihim yoktu .. 

.»_llı 'iti ' M demki açıldı, itiraf cde
~u8 ' oskova neşriyatından da 
?l'• J'aqaki ı: • ı 4-L--
~ aııı §u ıdamlann sebebini he-

\'c ı. arn,, d "T T ?h~&tıtada l egı ım.. uhaçevski 
~~tndan § arının ortadan kaldırıl. 
.: '~lcrneı sonra da, §arkta bazı te-
''lld er oldug .. 
~ c oku unu garp gazetele-

lıs Ve ~o.rum.-Bu kadar yüzlerce 
k lava . aıln na~ıl zuhur etmiş~ .. 

ın...... rıı van la b" }"k 
dı/'ıtştik. lüks ır ı te, vapura 
,, ıt, iyi c· b" kamarada otur-
"iikt 1 ıns ırer f · ı · · 
\> lıt, Ala üf· -~~ı ız · cıgarası 
q'l'lr c"v P ur puf ur deniz ha· 

}'ah ıgerlerimize k k d"" 
~b· meraka d .... çe er en, o, un 

1 liirk. Uf Uren ve hakiki se-
;:a?tı§ o)~Ye. d matbuatında anlatıl. 

'ik nokt 1). 
1 am meselelerini, bol

aı nazann .. . h . • ,. a gore ıza ettı: 
......... B • 

l'ttUt ol§evik fırk • . 
~uı ctlddit d f 1 ası merkezıne, 
İ)c mu, Ve r~~:J. §U• t:klif ileri SÜ· 
ltı. ~erkcı.i A ı lrnıştır: Almanya 
di~ · Alma ırupada mutabık kal
tc~r küçük de:}

1
• Çe~~sl~vakya ve 

le .tında serbes;tl~r uzerındeki ha
ı... l'tinden L.. 1 bırakmak. Onun 
·••atı • • uoy ece 
tan . •sin emin k J muayYen bir za. 
tj,....18tifade ed akmak. Ve bu fırsat 

·•ıız) ere b··r· k 1 l>o e farka il • u un uvvet e-
"" llYay1 ta ..... çu_ anmak. Orada Ja-
·••ek B ... amıy)e k"· .. .. 1 

.: o~ak k ... oturum eştir • 
b.. Fakat y"'.k ogrnak ... 
~ l'l k , u sek .d 

\ıyl'Q 0 tai nazar 1 are heyetimiz, 
bir t •Yan, hem J hcın prensipine 
)' tıh:dbir &aydığıe t~s~ri muvakkat 
kez· Sevaki " .. ıçın reddetmişti. 

ın ta d e §ureka b e?Qr· s ikına "k . sı unu, mer-
y ~kıvaki halind ı tiran ettirmeden, 
l~ni:~n~p idanı edJ:'a~mak istediler .. 

ıçytizii. e ı ldıler. İşte, mese. 

\ı Adalar .. • "' • 
_çı.ıl'ord Borünü d 

rıtıi .. U, Be Yor u. Martı1ar 
ci'U. §~ırrni§ ti. YSz kotralar yelkenle 
tine d İrı konu§ujndallar dolaşıyor-

b .~ dırrı: an rnevzuun hari-
our· &an· un gü 

~İl'c~k": gid~ek ~nmıştım. Şimdi 
sıcaaırı~rn. Halb k~az bir elbise 
dofafmı da fehird~ ı ~u rus, öğle 

......._ ~tı. O, haı · böyle efil efil 

......._ l' e llleauta a. anlatıyordu. 
abii y unu2: 1 ·dedim 

•cli~.Y ehu ;·· .,... akalıyabildik ... · s· .. ""§ •• Java . ı 
~itı c lncJe diin rı§ van 1. .• Siyn. 

'h,ı 'h ıııl i c:lcbiyetın Ya kelamı yok mu? 
ııı l rh. .. ız da son senelerde 1 

(VA .. N11\ 

Tc§ııikiyod.c., tencko nıııhallcsi haline sokulmakta olan çulrnr 7."'lsmı, 'l'C tızcrinc stok halinde yığılan gübreler. 
le binlerce vataıırl.nşm rahatını ka.çıran Te§1Ji1..-iycnin kar§'! sırtl.arı. 

lstanbul konuşuyor! 1 Teşvikiye : 1 ] 

Teşvikiyenin Hamidiye 
çeşmesi niçin akmaz ? 

Taşı toprağı hazırlandı·ğı halde tam beş 
senedir yapllamıyan yol! 

Birkaç gün evvel ~öyle bir mektup 
aldık: 

Sayın Haber gazetesine; 
Gazetenizin (İstanbul konuşuyor) 

sütununda her gün bir mahallenin der
dini dinliyorsunuz. Bu kararınıza da· 
ha ilk gününde sevinmiştim. Çünkü sa 
kin bulunduğumuz Teşvikiye mahalle. 
sinin bellibaşlı mühim bir derdini hiç 
kimseye anlatamıyoruz dik~ üzülüyor. 
duk. Bu kararınızı gazeter.izde oku. 
yunca belki, dedim, alakadJrlar bu su. 
retle bir defa daha öğrenmiş olurlar 
da !stanbulun en gözde bir yerindeki 
en güzel bir mahallesinin gitgide bir 
mezbele ve bir çirkef deryası haline 
gelmesine artık müsamaha etmezlrr. 

Fakat muharririniz Beşiktaştan son 
ra bizi bırakarak daha uz~k semtlere 
atladı. Büsbütün unutulmı:ı k ihtimali
ni düşüneı:ek derdim_izden ,sizi haber
dar etmeyı faydalı buldum: 

Te§vikiye camiinin arkasından iki 
dakika kadar Ihlamur istikametinde 
aşağı doğru inecek olursa.LJZ İstanbu. 
lun bu güzel yerinde dünyanın en çir. 
kin bir manzarasiyle karşılaşırsınız. 
Teşvikiye ile Ihlamur arasındaki saha 
da boş arsalar vardır. Bu ;ı.rsalara ne: 
reden geldikleri bilinmiyerı bir takım 
kimseler senelerdcnberi tePckden kulü 
beler kurmıya başladılar. Bu kulübeler 
zamanla bir maha1Ie halini almak isti 
dadını gösteriyor. Şu sıral:ırda bir ta
raftan İstanbulu güzelleştirmeyi dü. 
şünürken ve bu hususta belediye mec. 

. lisinde münakaşalar olurken, gazete . 
lerde bu mevzua dair makaleler inti • 
~r ederken İstanbulun göbeğinde böy
le çirkin bir teneke mahallesinin mey
dana gelmes:ne müsaade etmek yalnız 
o civarda oturanların değil, bütün !s. 
tanbu1Iuların bedii zevklerine bir teca. 
\"Üz mahiyetindedir. Gözleri inciten 
böyle çirkin manzaralı güzel ve şirin 
tstanbulumuzun bedialarla dolu bün. 
yesinde bir yara gibi iğrenç ve tiksin. 
dirici bir hal almaktadır. Bütün bu e· 
hemmiyetli sebeplere ra.ğır.en ben bu 
cihetten de sarfınazar ederek daha 
mühim ve hayati bir sebep teşkil eden 
sıhhi bakımdan bu ~şin ehemmiyetini 
tebarüz ettirmek istiyorum: 

Bu kulübelerin sakinleri her kulü
benin yanma abdesthane olarak kul. 
lanmak üzere birer çukur kazmışlar. 

Yazsı n : Habercı 

Tc~'Vikiyelilerin kendi 1>aralariylc yaptırıp da, soıı :xmumlarda akma::: 
olan çqmcleri. 

dır. O çukurlar bilhassa yazın sıcak 

havalarda yalnız çok feci kokular neş. 
rctmekle kalmıyarak bütün bir semti 
kara ve sivrisineklerin hücumuna ma
ruz bıraktılar. Açıkta bırakılmış olan 
bu ç~urlara konan sinekler bu civar
da ehemmiyetli bir tehlike arzetmcye 
başlamışlardır. 

Bundan başka civarımızdaki bil;kaç 
bostan sahibinin karşımızdaki arsa. 
!ardan birisine topladıkları gübre yı. 
ğmı da ayrıca sivrisineğin çoğalması. J 
na yardım etmiştir. Son günlerde öyle 
heybetli sivrisinekler türedi ki, artık 
tahammuı etmenin imkanı kalmadı. 

Umumun sıhhatini alakadar eden bu 
ciddi hadise karşısında alakadarların 
harekete gelmesi icab eder. Güzel ve 
biricik !stanbulumuza layık olduğu e. 
hemmiyeti verelim. Bu hususta alaka
darların dikkat nazarını celbe sayın 
gazetenizin delaletini bekliyorum. 
Saygılarımla. 

Te§Vi'kiye ôrner Rü§dii ıuı§a so-
1..-ak No. 41 'de Abdiilkadir Tuğlu 

Her satırı acı bir şikayeti ifade e. 
den bu mektubu okuyunca ilk fırsaL 
ta kalkıp Teşvikiyeye gittim. 

Mektuptaki tarlf ü1.erine camiin ya. 
nındaki sokağa sapıp ilerliyecektim. 
Fakat köşeyi döner dönmez karşıma 
çıkan kahveden bir kere yolu sormak 
istedim. !çeri girdiğ:m zaman bana ve 

_,. ... .· 
. --· .. 

boynumdaki fotoğraf makinesine öyle 
garip baktılar ki, gayriihtiyari vazi. 
yeti izah etmek mecburiyetinde kal
dnn. 

O sokakta duran taksilerden birisi
nin şoförü olduğunu sonradan anladı. 
ğım şişmanca bir zat: 

- Zaten sizi hemen tanımıştık. De. 
di. Biz de Haber okuyoruz, Haberciyi 
nasıl tanımayız!. 

- Peki, diye cevab verdim, madem 
ki ahbab çıktık, o zaman işe aşağı ta. 
raflara gitmeden hemen buracıktan 
başlıyahm, anlatın bakalım, buranın 
dertlerini... 
Karşımdakinin cevab vermesine 

meydan kalmadan, kahverun içindeki 
küçük dükkanda, bir müşteriyi traş 
etmekte olan berber, elinde ustra dışa 
rı fırladı, söze karıştı: 

- Yazacaksanız, evvela, dedi, bura. 
nın su derdini yazınız. Bütün mahalle 
size duacı olur. 

Bir an sustu, sonra izah etti: 
- Hemen şuracıkta, cami duvarının 

köşesinde, bir Hamidiye çeşmesi var· 
dır. Burayı mahalleli kendi para.siyle 
yaptırmıştır. Fakat son zamanlarda 
ne olduysa oldu, bu çeşm~ akmaz ol
du. Su ya bijsbütün kesiliyor, yahut 
da serçe parmaktan daha ince akıyor. 
Halbuki eskiden gürül gUrü.1 akar, 
yedi kat komşu mahalleler gelip biz.. 
den su alırlardı. Allah rıza."31 için, ada. 
mn kıllı yazınız da, bunun bir çaresine 
baksınlar .. 

Kahveden çıktım, çeşmeye doğru 
yürüdüm. On, on beş adımda cami du. 
varının köşesine gelmiştim. Burayı 

kıvrılır kıvrılmaz çeşme karşıma çık. 
tı. 

. İriliufaklı bir yığın adam, iplik gi. 
bı akan cıhz suyun başına toplanmış
lar, ellerindeki kapları doldurnuya ça
lışıyorlardı. 

- Hamidiye suyu en bol sulardan 
birisi~ir, neye böyle oldu, siz:n çc.ş .. 
rne, dıye yanımdakilerden birisine ı-;o. 
racak oldum. Adam, hemen kulagvıma 
iğildi: 

Z:ıı molczlar, ~.fi scııe cvı·cl !/Ol yapılm.ak il.zere Tcşııikiyc oaddcsiniıı 
<ırl,n.<nıı" 1r•rnTm1 .cı 1•r. o rriin 1>11 oii11 hir nrthn P.7 .<riiriilm.nmi.cıtir ! 

- Bu, dedi, doğrudan doğruya su 
yolcuların yüzündendir. Eskiden saka.. 
lar buradan su doldurur ve her tene

(Devamı 7 incide) 
HABERCi 
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CUMHURIYET'te: 

Japonya ller~ g id.yor 
Asya doğusunda Japonların takib 

ettikleri istila hareketleri şimdiye ka. 
dar tahakkuk etmiş işlerle dünyanın 
malfımudw·. Fakat her taşkınlığın bir 
hududu olmak ve nihayet makul bu· 
ha<lde sulh::ıever insanlık çehresılc <lu. 
rabilmek ve tutunabilm·.k lazımdır. 
Her fırsattan istifade ederek ve fırsat 
yoksa icad ederek ileri \'e alabildiC.i. o 

ne ileri gitmeği düşünmek bu asrın ıs. 
tediği siyasetten sarahateç gafil ol. 
mak demektir. Böy!e sakim \'e çünkli 
tecavüzkar bir siyaset bu a.'3ırda niha. 
yet çarptığı sert kayadan dönüp ımhi
binin kafasını yaran bir lwj olur. 

Japonya nasıl unutur ki doğu Asya 
meselesi bir Asya meselesi olmadan 
önce bir Pasifik meselesidir? Buna za.. 
mime olarak Asya meselesinde keli. 
melcrini söyliyeck Asyalılar da var. 
Brr, ve onlardan sonra da. bütün dün
ya.. Binaenaleyh Japonyanm doğu AF,. 
yada her fırsattan istifade ederek san 
ki boş bir meydanda istediği oyu.nu 
oynıyabilirmiş gibi hareket etmesi 
sulbü ihlal bakımından nekadar fena· 
ise hatta kendi menfaatleri bakımın. 

· dan da o kadar isabetsizdir. Şu basit 
sebeple ki meydan hakikaten boş de. 
ğildir. Açık konuşmak 13.zımgelirse 
Mançuri beşerin şaşkınlığı, ihmali ve 
belki imhalile nasılsa tahakkuk edebil 
m.iş bir istisnadır. Beşer, vicdan mü. 
masil hıidiseleri kendi hesubına bir hE" 
zimet diye kaydetmekten çok yüksek 
bir müessesedir. 

Son M.ançuko - Sovytler, daha doğ
rusu Japon - Rus hadiselerinde haksız 
lı~n Japonya tarafında olduğunu bil. 
mıyen kimse yoktur. Amur nehri üze
rindeki adalar işinde Mo3kovanın ne 
b~~k i~~dalle hareket etmiş olduğu 
butun dunyanın malfımudur. Vaz"ye. 
tin hukuki cephesi bilmüzakere hal ve 
intaç edilmek üzere adaların Qir müd. 
-det iki tarafın da işgali haricinde tu. 
tulma.sı en makul ve en sulhsever b'. r 
teklüti. Bunu kabul etmiyen Japonlar 
yeni yeni hudud hadiseleriıe bir taraf
tan Sovyetleri kızdırıyorlar, diğer ta_ 
raftan Şimali Çin üzerinde yeniden te. 
cavüzlere girişmiş bulunuyorlar. Ko. 
vanlarındaki arıları kızdırmaktan ZC\'k 

alan çocuklar vardır ki, nihayet arı 
iğnelerile yüzleri tuluma '.iönerek ak
şam evlerine döndüklerindC' iistel:k bir 
de annelerinden dayak yerler. Vaktiy. 
ken Japonları bu akıbete düşmekten 
tahzir etmek lazımdır. Çiinkü iş ya 1. 
nız kendilerinin hak edecekleri rahat. 
sızlıkla kalmıyarak başkalarını da, di
yebiliriz ki bütün dünyayı da rahatsız 
ediyorlar. 

(Yunus Nadi) 

TAN' da 

Tifo içinde . keyif 
lfoml..Yıpıd<ın Samatyaya kxı.dar ,,·a.. 

hilde bir tetkik gezfr:ri yapan muharri. 
rüı yazısından: 

Birkaç resim çektikten sonra, Sa
matyaya doğru açıldık. Buralarda, ar. 
tık evlerin lağımları başlıyordu . Kırk 
adımda, elli adımda bir, deliklerinden 
ince sular sızan küçük lağımlar ... 
Kumkapıdan buraya kadar, tamam 

sekiz ta.ne I:iğım saydım: Bunlardan 
üçü damla damla sızıyorlardı. Dört 
tanesi, tas oluklardan bo§alıyordu. 
Bir tanesi, Sandıkburnundan uzatılan 
ana boru vasıtasiyle, yekpare bir ta. 
şın içinden akıyordu. 

Geri kalan iki tanesi de, Davutp3~a 
sahillerinden. den:ze döküliiyordu. 
Daha ilerde de, bir hayli lağımlar ol· 
malıydı. Demek, bütün Marmara sahi. 
li Demirkapıdan Yedikuleye kadar baş 
tan başa geriz sularile kirlenm şti. 
Buralarda denize girmek peğil, hatta 
bu Jiı.ğımlı denizden esen havayı :kok • 
lamak bile pek caiz olma.sa gerek! ..• 
Dönüşte sandalcı ile öteden beriden 

konuşuyorduk. Ben bir aralık sordum. 
- PoFs, denize girenlere bir şey de

miyor mu? 
- Demez olur :mu? B:ızan baskın 

bile yapar. Amma, Hu ç.ocuklar, din • 
!erler mi ya? .. Kapıdan kovarsın, ba.. 
en.dan girerler .. 

Bu sözlerden anlıyorum ki, yakında 
başlıyacağına şüphe olmıyan açık de
nizde banyo yasağının, dana kuwctıi 
"e devamlı bir şekilde tatbik edilme. 
1'1i laznndır. 



rlABER - Alcıam postası 

Halkın ha afi tehli
keye girmemelidir! 

Terkos 
şebekesi 

(Baş tarr.ıtı 1 incide) 
kuyular yangın tehlikesine karşı ve 
biribirine merbut bulunan bu kuyu
ların hava alması için açık bırakıl
mı§tır. 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
ce, bin bir nazdan eonra her iki 
vapur manevra yapmağa karar ver· 
mişse de i§ işten geçmiş ve Kadıköy 
vapuru, Akay iskelesinin on metre 
ilerisinde, bütün §iddetiyle Burgaz 
vapuruna bindirmiştir. 

Çarpışmayı, her iki vapurda bu
lunan binlerce yolcunun feryat ve 
çığlıkları, imdat avazeleri takip et· 
miştir. 

Y okular, evvela, vapurların su 
aldığını zannederek kendilerini deni 
ze atmağa kalkışmışlar, birçok kim· 
seler tahlisiye simitlerine hücum et· 
miskr, bazıları da flikalan suya in· 
di~eğe davranmışlardır. Bu sırada 
iki musevi vatandaş da düşerek ba
yılmıı1tır. 

F oknt biraz sonra, kazanın ehem 
:niyets:z olduğu ve Burgaz vapuru· 
nun S"'Ç l~vhalarmdan birinin kalk
:nasmdnn ib:ı:-et bulunduğu anlaşıl
mış ve yolcuların bir kısmı güçlükle 
.esk'n edilmi:lerdir. 

Bunun üzerine projektörler ya
dmış ve denize düşen olup olmadığı 
araştmlmıştrr. Bundan sonra Bur
gaz vapuru Adalar, Kadıköy vapu
ru da Kadıköy iskelesine yanaşmış· 
tır. 

Burgaz vapuru boşaldığı srrada, 
Donna isminde 35 yaşlarında bir 
rum kadınının, kırılan yan parmak
lıklar arasında ayağı kalarak ezildi
ği anlaşılmış ve kadıncağz imdadı 
sıhhi otomobiliyle Beyoğlu Zükür 
hastnhanesine kaldırılmıştır. 

Çarpışma esnasında düşerek ba
yılan kadınlar da, vapur~ çağmlan 
doktorlar tarafından ayıltılmı~lardır. 

Diğer taraftan yapılan tetkikten 
vapurlardan hiç birisinin ehemmi· 
yetli surette hasara uğramadığı an· 
laşılmış ve vapurlar seferlerine de
vam etmişlerdir. 
Kadıköy kaptanı ne diyor ? 
Kadıköy vapuru kaptanı Mch

•net çarpışma hakkında şunları söy. 
lcrniştir; 

"- Biz Kadrköye gitmek üzere 
yanın yolla iskeleden ayrıldık. Bu 
sırada Burgaz vapurunun Saraybur· 
nu açığından dönerek süratle ilerle
diğini gördüm. Bir düdük çalarak 
sa~ı tnkip edeceğimi haber verdim. 
Fakat o, aldırış etmedi. Vaziyetin 
tehlikeli olduğunu görünce, tornis
tan yaptım, fakat çarpışmıya mani 
olamadım. Az kalsın iskelenin önün 
deki dubaya düşecektim. Bu sebep
le daha fazla geri kaçamadım. Çar. 
pışmıya Burgaz vapurundaki arka
daşfuıın küçük bir hatası sebep ol
muştur. 

Burgaz vapuru süvarisine ge
lince, o da, en tabii bir şekilde iske
leye doğru geldiği sırada önüne Ka
dıköy vapurunun çıktığını, iki dü. 
dük çaldığı halde yol kesip manevra 
yapmadığını, ve kendisine çarptığı 
nı iddia etmektedir. 

Görüldüğü veçhile, iki meslekta~ 
kabahati biribirlerine atfetmektedir
ler. 

AmeırDka~a 
socaık daıO<SJal$D 

22 l kişi 61dii 
Nevyork, t 2 - Sıcak dalgası 

dehşetli bir hal almıştır. Günün her 
saatinde halkın girdiği yüzme havuz 
lannda ve hatta umumi bahcelerde
ki havuzlara cesim buz parçalan kon 
muştur. Halk kafile halinde yatak
larını sokağa ycrlC§tİrmiş, geceleri 
orada yntmnktadır. iki milyon Nev
yorklu şehri terkederek sayfiyelere 
gitmişlerdir. Bunlardan elli bini iki 
geceyi Poney 1sland plajlarında ge· 
çinnişlerdir. 

Filudelfia Boston'da termomet· 
re 90 fahrenhaytı bulmustur. Va
şingtonda 95, Jiowda 1 ÔO, Ohyo, 
Misuri, Knnsasda 90 dır. Bütün A· 
merikada günde l 00 den fazla insan 
ölmekte ve yüzden fazla insanı gü
neş çarpmaktadır. 

Ncvyork, 12 (A.A.) - Bu hafta 
son:.ı:ıda sıcaktan ~lnlerin adetli 221 'i 
ulmuıtur. Bundan maada 93 kişi de 
suda boğulmuıtur. 

Kabahatin kimde olduğu, deniz 
ticaret müdürlüğünün, Akay müfet. 
tişlerinin ve polisin dün başlıyan 
ve bugün de devam edecek olan tah
kikatından anlaşılacaktır. 

Dünkü küçük hadisenin tüyler 
ürpertici bir faciayla neticelenmesi· 
ne ramak kalmıştı. Bereket, büyük 
bir tali ve tesadüf eseri olarak ufak 
tefek bazı zararlarla atlatılmış bu· 
lunmktadır. 

74 numara kaptanı kuza 
tehlikesine aldırmıyor ! 
Esasen son zamanlarda, bilhassa 

bütün şehir halkının sayfiye ve me· 
sire yerlerine gittikleri pazar günle
ri, vapurların bazı ufak tefek kaza· 
lar atlatmaları ve yahut kaza yap· 
rnak üzere bulunmaları hiç de eksik 
olmuyor. Nitekim gene dün, 5,55 
seferini yapan 7 4 numaralı vapur 
lstinyeye geldiği sırada o kadar kala 
balıktı ki, liman memuru vapurun 
hareketine mani olmak istemiş, fa. 
kat buna aldıran olmamış ve vapur, 
her nedense kazayı göze alarak yo· 
luna devam etmiştir. 

Buna benzer hadiseler, yukanda 
da dediğimiz gibi, bilhassa pazar 
günleri eksik olmıyor. Bunun başlı· 
ca sebebi vapurlann son derece kala. 
balık olmasıdır. Muhtemel kazaların 
önüne geçmek için birkaç kaza vu
kuundan ibret dersi almağı bekle
meğe hiç de lüzum yoktur. Akay 
idaresi ve Şirketi Hayriye yolcula
nn emniyetini temin etmek için acil 
ve sıkı tedbirler almalıdır. 

Bu kaza değil 
cinayettir! 

(Bal} tarafı 1 incide) 
ayni aebepten dolayı boğulmuştur. 

Fakat bu kazalann en fecii evvelki 
gUn olmuştur: 

Nev§ehirli bir hamal biletsh af'lyirr.i _ 

terin, film seyretmelerine mani olmak 
Uzere, Halk sinemasının etrafına kuru
lan parmaklıklara yanaşmıı ve elini 
parmaklıklara sürer o:irmez düşerek öl. 
milştür. 

Bu ölümOn, par.nalıklara kasten ve • 
rilmiş olan elektrik cereyanın.dan ileri 
geldiği anlaııılmı~tır " 

HABER - Bu hidiseyi • eğer haki
katen anlatıldığr gibi olmu§sa - bir ka
za addetmek milmkUn değildir. Bu dü. 
pedüz bir cinayettir. Halk sinemasının 

kötil bir filmini parasız, kaçamak, sey. 
retmek bu derece li.iylik bir günah mr. 
dır ki sinema sahibi, binasının her ta -
rafına elektrik cereyanı vermeğe kal • 
kışıyor. Bu sinema sahibi kendisini ne
rede sanıyor? Hindistanda ve Afrika • 
da yaban ormanlarında kaplan avına 
çıkan Avrupalıların, geceyi açıkta ge -
çirmeğe mecbur olurlarsa vahşi hay • 
van sürUlerinden korunmak için böyle 
elektrikli muhafaza tertrbatına baş vur 
duklannı duymuşuzdur. Mersin gibi bir 
şehrin ortasında yaşıyan bu sinema sa. 
bibi kendini yaban ormanlarında mı 

farzediyor?. 
Sinema sahibi kendisine böyle bir 

müsaade verilcmiyeceğine göre bunu 
belediyee filan sormadan nasıl yapabil
mi§tir?. 

Zavallı bir hamalın hayatına malolan 
bu hltdise tüylerimizi ürpertiyor. Bir 
eğlence yerinin yanından gecerken u • 
facık bir meraka tutulmasını bir insan 
bu m~mlekette nasıl olur da hayatiyle 
ödemeğe mecbur edilir? Bu beliki her 
yer<lc olabilir, fakat Türkiyede asla! .. 

Bu iııe evvela Mersinlilerin müşterek 
bir boykot ile mukabele etmesi l!zım -
dır. 

Sonra bu sinema sahibine bir daha 
sinema ve eelence yeri iııletmesine asla 
müsaade etmemelidir . 

Bomba mı, f{azoz 

Şimdi bu civar tam bir kerbela 
hrasına dönmüştür. Halkın yega· 

ne temizlik ve taharet vasıtası olan 
kuyular elinden alınınca susuzluğun 
doğurabileceği her türlü pidlikler de 
beraber başlamıştır. Çünkü ne 
TERKOS ne de çeşmenin mevcut 
olmadığı bu semtler için kuyu her 
şey demekti. Esasen bu semtler 
halkı - ekseriyetle - terkos alamı· 
yacak kadar fakirdirler. Bu halk 
yıkanmasında, çamaşmnda. evinin 
temizliğinde, helasının temizlenme· 
sinde hep bu kuyu suyunu kullan· 
maktadır. Bütçesi içme ve yemek 
suyunu hariçten almağa bile güç ki· 
fayet ederken bunlar şimdi bütün su 
ihtiyacını para ile tatmin etmek mec. 
buriyetinde kalmışlardır. Alamaym· 
ca da çocuğunu yıkayamamakta, 
kendisi yüzünü bile yıkamamakta, 
helasına su dökememekte, çamaşm· 
kirli kalmaktadır. 

Bu semtler halkı şimdi belki ti· 
fo olmıyacaktır ama susuzluktan 
her türlü hastalığa tutulacaklardır. ,,. .. 

Tifo ve su meselesinin çıkarını§ 
olduğu bu yeni vaziyet karşısında 
geçenlerde ileri sürdü~ümüz fikri 
tekrarlamak mecburiyetini duyuyo· 
ruz. Mademki en itimat edilecek 
suyumuz terkos suyudur. Ve bu su, 
belediye tarafından idare edilmekte· 
dir. Fakir halkın da bu sıhhi mazha· 
riyete erebilmesi için, terkos şebe· 
kesini genişletmek ve umumi terkos 
musluklarını muhakkak surette ço· 
ğaltmak lazımdır. 

Bugün terkos almak imki.nmı 
bulabilen, orta halli ahali de, terkos 
borusunu falan sokaktan kendi ka
pısının önüne getirmek için bir hayli 
masraf ödemek mecburiyetinde bulu 
nuyor. Halbuki borular her yana 
uzatılmah değil midir? Şehrın sıhha. 
tiyle alakadar olan belediyeden bu
nu beklemek hakkımızdır. Terkos su 
yunu alacak evlere düşen iş ise, bu 
suyu kapısının önünden alıvermek 
ve kullandığı müddetçe ücretini Ö· 

demek olmalıdır. 
Her semtte, şüpheli çeşmeler 

yerine bir nevi .. terkos hayratı., 
vücuda getirmek fikrine gelince; 
bu hiç ihmal edilecek bir §CY değil
dir. 

Madeni terkosçe§meleri, §İmdi 
pek seyrek yerlerde bulunuy_or. A· 
hali ise, bulabildiği yerlerde çeşme 
suyu kullanıyor. Yahut da, civarında 
terkos şebekesi olmadığı için ve -
yukanda yazdığımız gibi - fevkala. 
de vaziyet dolayısiyle kuyulan da 
kapatıldığı cihetle her türlü sıhhi 
temizlik vasıtasından mahrum bu
lunuyor. 

Artık, iş, sakaların insafına kal· 
mış bir şeydir. 

T erkos §ebekesi tamamen bele· 
diye hesabına genişletilir ve umumi 
terkos muslukları çoğaltılırsa, terko. 
sun getireceği kar baknnından da is. 
tifade edileceği şüphesizdir. Asri 
teçhizata malik olmak imkanları ne 
kadar arttırılır vaya yakmlaştrrılırsa, 
halkın ona karşı hevesi o kadar ar
tar. 

Brakın ki bu heves i~i değil, çok 
lüzumlu ve hayati bir ihtiyaç ınese· 
lesidir. 

Diğer taraftan umumi terkos 
ÇC§melerinin fazlala§tmlması bu 
nevi tesisatın evlerde vücuda getiril 
mesine asla mani olmaz. Hem ucuza 
geldikten aonra ........ . 

Sıhhi terkos suyunu bütün lstan 
bula ve aleaseviye büütn halka mal 
etmek birinci §ehir i§imiz olmalıdır. 
Bu mevzu üzerine alakadar makam. 
!arın tekrar ve ehemmiyetle dikkati· 
ni celbedcriz. 

Ş l•ş esı• m l• ? ~din==U~ç=y=q=m==da=kt==k=m==K=adr==lye==, =or=a.da===bi=r=k=o 

vanm içinde duran cazoz §i§elerile oynamak 
Emnlyet dlrekUlrlllğtlnlln gllndPJlk zabıt& lsteml~. takat bu ırrada. tl§elerden blrili bir 

vub.-untına d!Ur \'Crdlği raporlardan öfrendl denblre bomba Clbl p&tlam?f, çıkan parçalar 
ğim!zc göre dUn Beykozda, çok tuhaf ve fect 

1 

dan bul!lt biçare yavrunun enta.ristnl par~a 
bir kaza olmuş bir gazoz şl~esl bomba şldde la.yarak karnına sa.planını§ ve biran içinde 
U'e ratıayarnk mini mini bir yavrunun çok zavallmrn bağtreak'an dıp.n trrlamrştrr. Et 
ağrr ynralanmasmıı. sebeb olmuıtur. rattan yetıgenleı: hemen vasıta bularak ktTca 

Tıı.tıı gtınUnc!en lztl!ade etmek üzere Bey ğızı karır sahile geçlrmlı,Ier, ve Şlfll çocuk 
koz çayırına gelen ailelerden, köfteci Mehme hastanesine götUrınU§lerdir. 

" 12 TEMMUZ - 193~ 

Kazanan numarala~ 
15 O O O 

10982 2~60 26107 183'2 1i3S7 ~- ,Sl 
'92i 141'7 20816 27~ 25897 1478l ıff-' 

• 7862 83!5U 31Sôe S0.599 27606 32711 ~ 
22903 8982 16183 11613 35083 S9025 ıS' 
3M68 6852 134.97 9205 36105 ~d ~ 
29451 20319 30607 !Ht>IS 30023 14979 l (ı~ 
27421 'MO 10548 2.5612 39396 2499 ,'tl' 
26947 11193 22~33 1'098 207 ı•S7 l p6i 
11092 lısısos 3uos 34186 20989 1ssıs9 !~~5ı 
12973 34.462 14046 22163 20345 3074 ı 

Lira kazanan 

38344 
44 le biten numaralar ikifcr li

ra amorti alacaklardır. 

10000 lira kazanan 
2ÖÖÔ0 İİs;~,;6k mot.4f9t 
Beher numara be§er yüz lira ,1-"!' 
15086 39583 12471 9102 22!870 
35929 7440 11073 10007 8-J • 

8166 1519 9824 3831 7 ] 359' 

10000 Iir1..a lıh mu·· 9' A•at 34541 37458 30982 26198 135~~ 
u lll 17128 17758 27584 38539 16891. 

6844 

24758 38670 7794 18240 14955 148" 
30390 37859 21373 14330 211~; 

1000 lira kazananlar _1_30 10472 20467 8871 .3~ 

~~~~; 4146 Japonya 
500 lira kazananlar ç • 
26183 27223 20275 38376 15555 ve ı n 
19450 8136153721142829446 f 

8192 28345 31535 Tokyo, 11 (A. A.) -Nazırlar~~ 
200 il k 1 tinin toplantısından sonra Ba.~ "'' 

r a aza n 8 o ar İmparator tara!mdan kabul edilece~; 
31439 1 7129 2821 17 53 594 ~~ mUlakattan sonra ml!.him bi~ ttı 
27588 12513 23161 2353 l 30417 Jıg neşredileceği zannedllmektedil'·lfl 
24467 4535 10449 20975 25797 yi haber alP..n mahfeller pek be(ib 

5348 25 707 211 16 1O187 14333 dirler. 
36813057524012 

100 lira kazananlar 
2960 989 27707 17808 3272 

19592 15592 21356 12785 15954 
4119 19048 12588 35204 8631 

38543 28430 29081 27002 1090 
15853 31379 18262 2007 36711 

96 28444 38382 30984 18' 09 
25573150693290ı 17098 21196 
2403414137 34207 6746 31794 
32864 15309 3367 28260 5542 
29127 7232 30160 35250 37250 
37713 12036 

50 llra kazananlar 
18115 14574 35873 17606 31713 27970 
18617 4312 22024 9891 35412 35073 
338513347610585 9691 86117327 

8499 36666 7139 38297 24011 19739 
12541 15647 30850 37 38061 3251 
21028 35676 34169 33282 5568 36059 
26991 7437 25471 7132 2281 15731 

8662 21753 16677 104~4 18147 4469 
6383 14359 25311 38482 4256 31579 
5642 21889 14734 9340 15994 28138 
8644 35825 21565 13723 26038 30487 

19987 1323 2719 33998 19628 11608 
9091 11619 32162 18894 27655 31831 

19749 18332 8722 27155 34876 24698 
4393 17417 3:! 340 16640 37027 32710 

12267 22484 27434 39000 12682 13632 
21344 10429 14727 29679 ~524 3209 
37998 37S66 30777 10217 37252 11295 
37665 30732 30139 21881 12984 19677 
26984 4234 13298 7964 3076 19398 

6477 15405 36660 15441 16613 15187 
13746 35997 24923 25818 13921 19414 

6646 1893 38680 13144 16700 8928 
35450 1990 17 58 19846 37236 1364 
30826 31845 6623 20529 28595 19402 
17628 36693 30384 22630 21128 32261 

730 37850 11101 27259 27669 20069 
26627 18499 1921 19006 28756 

SO llra kazananlar 
37018 2737t 188•3 27397 15:S87 2817 115790 
18:5M 24828 2UM 36771 13136 104115 M3U 
23031 16609 SMM 11380 3368 81066 201\22 
16707 39406 5928 21898 15180 25585 34012 
7055 19374 27+49 17283 38964 7~5l5 11819 

11993 15038 21552 23620 205 7041 83785 
18920 23113 37606 29734 36079 2369 16618 
26495 10715 3865 3792 10875 8M8 1338 
28741 1151117 25119 1833 2•725 39103 28610 
27027 11•10 14382 38915 15316 31329 29910 
277•9 22558 S6387 6293 2866!5 225i 3~5 
173o:I 153H 13586 22799 6692 36402 21M3 
6640 6589 9635 3iM5 19188 36697 236!5 

17464 21~ 9368 22t99 3816!5 29960 26903 
26179 121515 186, '603 12058 332!56 34815 
39219 30406 38340 4788 25772 2i800 35320 
20748 15000 24041 9677 115115 36(04. 21774 
39581 32681 34394 37037 39641 23668 25343 
28659 28339 15868 13785 20677 83068 29782 
18958 32644 24951 1~958 3392 749 3100G 
20303 26202 2748 5316 36396 1678 7'99 
22•t12 141566 3264 8586 9307 ıaıu 21e2 
110S9 ~9442 4310 12778 14786 3'349 167 

32S lOlM 345:53 82784 38260 26388 H999 
1215 3990 35210 38~1 8931 lfOee 16716 

16979 17100 5241 1746 31040 9660 1sm 
25930 29'87 19924 1506& 17172 22234 23435 
li39 892!S 18Sl8 2369:5 2398:5 38377 2445 

12093 4292 23~03 14371 14927 32,4 6151 
1M59 1S891 ~ 214.03 2811 320215 22839 
36927 11029 233~7 233 139R5 36~72 7481 
2R~21 20779 2?.~q~ 3~R24 ı!R'5 29~09 1639~ 

97.t8 1121 ~"9~'\ 2P.,!12 '9f\7 312-'7 12"18 
31701 86146 6050 15988 16227 18267 4810 

Verilen kararlar 1'if 
Tokyo, 12 (A. A.) - Yarı resıni ,s 

menbadan öğrenildiğine göre ns.zıt1 t
heyeti aşağıdaki kararları ittiha' e 
mir;tir; 

1 - Çinde oturan Japonları ıııU~ 
faa ve Japon menafiini himaye etJJl 
ve Çinin "gayrikanuni" hareketl, 
nihayet vermek için icab eden #' 
ler alınacaktır. J 

2 - Çinin gayrikanuni hareketl 
izah edilerek Japon hükfunetin.in 41' 
ğişmez siyaseti,, ilan edilecektir'. ~ 

3 - Bu. hususlar için yapil rtl1 
masraflarm. bütçesi tesbit ediJect1' ııtlı 

Hariciye nazın, Çinde bulunaJl 
tün Japon konsoloslarına. Ç.isdf ~ 
• 't;d;~;~,~~ ·e;;.e~ 
tir. Bu emir mucibince Çinin ~ 
de vaziyet vahamet kespetüği t~~ 
de o havalide oturan Japonlar taW"' 
edilecektir. 

Na.zırlar heyetinin içtimamdaJl S:: 
ra maliye nazırı, yUksek maliye V 
murlarını nezdine çağırarak yapil~.JI 
masrafları karşılamak Uzere alıntP', 
Iazımgelen tedbirleri kararıaştırııı11 

tır. -~.# 
İyi haber alan mahfeller, Jafl<P"",~ 

nm Ç'nde ciddi surette ilan.harb e4" 
ceğini zannetmemektedirler. _.,JJ 

Husust meclisin 14 temmuz taP'_ 

içtimamda prens Konoe'nln, hÜ~ 
tin Çine karşı ittihaz ettiği hartı<~ 
meclisin tasdik etmesi için u~ 
ta olduğu bildirilmektedir. 

Askert barekAt ı. 
Pekin, 12 (A. A.) - Bu gece ~ 

nln altı mil garbında Çin ve Jş ı,ıt 
kıt'ala.n aruında bir ça.rpı~me. olftlrf'' 
tur. Her iki tarafın da mUhinı "' Jıl' 
tı verdiği ve birkaç kasabanın dS 
sara uğradığı söylenmektedir. t-

Pekin halkı top ve mitralyöt s~~ 
rini sarahaten ieitmiştir. ~I ,,rt' 
şehrin sokaklarından geçerek ını.ıb gif
benin cereyan ettiği sahaya. doğrıl 
tikleri görülmekteydi. __/ 

Köprü üstünd8 

bir kaza ~ 
Bu sabah saat 8,10 da köprü uıe ~ 

de bir otomobil kazası olmuş, kal' ô" 
·· te sonra, heyecandan bayılan ;oförtl 

vi etmek icap etmiştir l 
0
Jlll 

Galatadan Eminönünc gitme~c ril 1)1 

2186 numaralı taksi oto:nobili k0 P ıı • 
zerinde Beyoğlu Kireç sokak 26 :ııd 
marada oturan 73 yaşında Tanaf ,Jc' ' 
Dimitriye çarpmıı ve çarpmanın f6'' 
binde, a.damın öldü~ğünü sanatı .... ı:ct' 
heyecandan oturdugu yerde bay--

miştir • f' 
Etraftan yetiııenler, bir taraftaı' diY 

förü ayılttrken, bir taraftan da yere 
şen yaralı ile me§gul olmuıı..rdit· 1eell' 

O zaman toförün beyhude yere ı ~ 
dinden geçtiği, ihtiyarm yalnız .. ioıd' 
lun.dan hafif bir r.ara aldığı anlat' 
tır, 
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·Yazan: Naciye izzet 
~kk.ı abl&.51 Hadlye'ye aJtUr. 

Kanıer kurbanı: 

-66-
N. Benim güzel annem 1 

ii . edanın sararmı§ ve eaki tuşlar 
:Z:.crınd k" b" d b" durdu. c ı parmakları ır en ıre 

dı'" ı~rkuç saniyedenberi anlıyama
s!:k. ır rahatsızlık hissediyordu ... 
sind 1 bna teneffüs ettiği hava İçeri
m e aşka birisi de teneffüs ediyor. 
~~f gibi ~eliyordu.. Yahut da a~
tis· r;ıaz bır duygu ile arkasmda bı-

ının - d" . . h' d" d H· •u:vcu ıyetını ısse ıyor u. 
kat b ıç hır gürültü işitmemişti. Fa
har kuna rağmen adeta mihaniki bir 

c etle arkasına döndü. 

a:~··· 
Vard (;uk salonda hakikaten birisi 
~k ı. . zun bir gölge camlı kapıya 

sctrnışti. 
Ne lA b' l'a.. c a ır sıçrayışta fırlıyarak a-

da &a kalktı. Sendeliyerek piyanoya 
Yandı K k b .... l'cn .. · or u ve ıstıraptan uyu. 
~oz.leriyle yabancıya bakıyordu. 

loılu~ncu~lar~ kapalı geniş salonun 
le ta arı .ıçerısinde Lem'iyi güçlük
dck·~Y~hılmiııti. Fakat onun yüzün
tl'ıak erın Çİ:7:gilerin farkma bile var 
bi f~~ın kalbinin patlıyacakmış gi
Dik 1 

e:le çarptığım hissediyordu. 
boı; lllcnın babasınm bu ani gelişiyle 

1.!>U~J 1 ıstırap a sıkışıyordu. 

l'ceqBu karma karışık hisleri ve he· 
ltıcğ nı arasında bir kelime bile söyle
l'ord: muk~~dir ?lamadı: Başı dönü· 
bir u ' Cozlerı kararmı§tı. Sanki 
ltıu§ ç~ı:mdan aşağı yuvarlanıyor· 
~nll\ g 1 bff §eyler oldu. Bu yuvar
lc""·~~n onu çekipkurtaran gene 
d .. , ının b' bo"' k . u. ıraz gu çıkan sesı ol· 

ha
11 

- Beni mazur görünüz Necla 
hıtrı1b· tnsızrn gelerek sizi korkut-

k:'' ~kona gelmezden önce bütün 
11118 ~S> ,..... ı ''' ıclçnerueu ııı'i 

ki
1119 

ey! göremedim... Artık yalıda 
~c ~tı.in bulunmadığını zannetme
bctıi btlamı§tım. Cüze! piyano SC8İ 

1 uraya kadar cezbetti. 
. t..ern'' tçiıı 1 genç kadını korkutmamak 
Sank~~İkt~, a~i Y_erd~ d?ruyordu. 
~1111 b ;iade. hır mısafırmış gibi şap 

I3 1 e elınde tutuyordu. 
ltıctk~ te.:biy«:li ve sakin §İvesi, hür
l'rıc]jyJ· sFılerı ?\!edayı müsterih et-

0 k. akat hıç etmedi. 
l'li RcJ· adar §iddetle korktuğu bu a-
t ışten Ne ı· "'d u. ~ k" c a a eta sersem olmuş 
ltıuş g~.1 b?kulacak bir delik arayor· 
~k 80 1

1 1~ la·.~ • '.a etrafına bakına
y cndı: 

Cc~en .... Ben çekileyim. 
tckr 5 adam en yumu-k scsile 

ar soy} d" :r-e ı. 

~n;;;;,)~çin çekiliyorsunuz Necla 
llı~ ... Bu ur~d~ kendi evinizdesi
~sı, c;o :v sızındir. Sizin yeriniz bu 

B ckugunuzun yanıdır. 
· u adar ı ~tndiyc k d tat 1 ve yumuşak sesle 

l akat Ne ~~ar asla konu§matnı§tı. 
. e an] b~ ~ gene bu sözleri güçlük
ıle b l}'a ılıyordu s·· ""k b" k k d' acakJ . . · uyu ır or u 

•sini 
0 

Jrı tıtrıyor, Lcm'inin ken-
tl'ıağ1 h ra ~: Dikmenin yanında bul-
,, 0 § gordü .. ·· ·· b 
,,alllıy0rdu, gunu ir türlü kavrı· 

Bilakis k 
l'llcn ke d' ~eza etli §ivesine rağ· 
janıy01 nkını kovmak için geldiğini 
Cti:y1c ~ ovalanan bir hayvan göz
ltarısına na bakıyordu, Lem'i acaba 
ın· Vcrd'W• d h 1Ydi} <:-Ok ıgı e §eti keşfetmi§-
ktnı bir t frnuhtemell .. Zira şapka 
et :Yap~~ a koyarak hiç bir hare
~ gibi bir ıa muktedir olamıyarak 
dır kaç ad ale gelen karısına doğru 
1 c durdu y attı. Birkaç metre öte 
adı. · e Neclaya bakmağa baş· 

Cr· 
btit hii~;~nelnk~.eki göz bebekleri derin 
c " e o r·ı ccdc tatlı b'r u erek nihayetsiz de-

..._ M·· ır sesle: 
nırrı Usterih l N -r " dcd· u. 0 unuz eda ha&.dak· ı. rııç b' h trı ı rah ır ususta sizin bu 

cd·ı atınızı bo k . . l a trı. c zma ıçın ge . 
,, u1racıa '~ ene tekrar ediyorum 
,,an • ıc:endi · · d · 
f'.!

0 
.. r~ 'bir t k evınız esiniz. Sizden 

be g~ll\.l 'bü c .. şey istiyorum .. Daha 
Ilı :Yolla~uk bir lutuf: Bu akıam 

ayınız. Geceyi sizin 9l 

tınız altında geçirmemme müsaade 
ediniz. Çocuğumu kucaklamak için 
çok uzak yollardan geldim. Onu gör 
mekliğime ve birkaç saat yanında 
kalmaklığıma müsaade ediniz ... 

Bu ricası o kadar hakirane, fa. 
kat o derecede hararetli ve canlı bir 
rica idi ki Neclanın kalbine kadar te
sir etti. Gözleri yaşlarla doldu. 
Ne bir kelime söylemeğe ve ne de bir 
hareket yapmağa muktedir olamı· 
yordu. Göz yaşlarını tutmağa mu· 
vaffak oladamdığı için sıkılarak mah 
cubane başını önüne eğdi. o zaman 
Lem'inin aç gözleri hasretini çektiği 
çehre üzerine dikildi. 

Erkek süzülmüş, zayıflamı§ çeh
reyi, altrn yaldızlı iri gözleri çerçeve. 
liyen mor daireyi gördü. Dudakların 
yanlarındaki çizgileri, şeffaf tendeki 
inceliği farketti. Bütün bunlar u
zun süren bedbaht ya§Clyışm izleri 
ni~aneleriydi. 

Boğazı acı bir nedametle sıkıştı. 
"O kadar canlr, o kadar müte

bessim mini mini Neclası, ne kadar 
istırap çekmişti ki bu hale gelmişti? .. 

Bütün varlığı isyan etti. Daima 
sevdiği ve haksız olarak itham ettiği 
bu kadının kendisi için ne kadar mu 
kaddes ne derecelerde kıymetli bir 
vücut olduğunu daha §İmdiye kadar 
asla anlamamıştı. 

Af dilemek için çılğmca bir ar 
zu duydu. Buna rağmen gene süku 
netini muhafaza etmeğe uğraştı. Ma 
ziye dönmezden evvel daha yapıla
cak şeyler vardı. Biribirinden ayrı 
olarak yaşadıkları iki seneyi düşün
mek icap ediyordu. Fakat Necla kar
şısında onu görmekle heyecandan 
'-"'J·k•'-"'"' tıırııdte ~c::tıııı:;ıo. I'feıtde 

ise yere düşecekti. O zaman genç 
kadını müsterih etmek için en ihti· 
yatlı hareketle onu tutarak koltuğa 
kadar götürdü: 

- Rica ederim Necla hanım 
müsterih olunuz. Benden korka
c~J{ hiç bir şey yok. Size yemin ede-
rım. 

Genç kadın bitkin bir halde ken· 
dini koltuğa bırakıverdi ... Lem'i bir 
dakika tereddüt ettikten sonra kü-
çi.icük eli alarak kendi elleri arasında 
tuttu: Yavaşça eğilerek parmakları· 
nm ucunu öptü. 

. . . B~ sıradav tarasadan bir çağırış 
ışıtıldı. Çocugunun sesini işiten an
ne kendisine gelmeğe gayret etti. 
T arasaya doğru yavaşça dönerek 
mırıldandı: 

- Oğlunuz! 
Fakat bu sırada küçük Dikmen 

ayakları çıplak, meşin sandallar elde, 
saçlar karmakarışık içeri girmişti. 

- Güzel anneciğim.. Burada· 
mısın sen? ... A ..... 

Babasını görmüştü. 

- Babai 
Sandallarını elinden bırakarak 

ona doğru atıldı. 

-Babai Babai.. Geldin mi sen? 
Necla erkeğin eğildiğini, çocuğu 

kaldırarak kollarının arasında tuttu
ğunu hafif bir baş dönmesi arasında 

. gördü. Birkaç saniye buse gürültü· 
sünden başka bir §ey işitilmedi .. Ba· 
hada hiç bir ihtiyat yoktu .. Küçükte 
hiç bir ihtiraz farkedilmiyordu. O 
zaman Necla nasıl olup da Lem 'iyi 
oğluna karşı çok resmi ve soğuk o
larak tavassur ettiğine hayret etti. 

( DePamı var) 

HABER - :A.ltşam postası 

RADYODA YEMEK TA.R!Ft 

- Bu tarifin devamını gelecek cu. 
martesiye vereceğiz! 

llU;fn'Q'&IARIH 
&1a sene evvel bugün 
............................................ 

Akdenizde 
Türk - Venedik devletleri 

arasında 

Harp başladı 
ısıo yılı 12 temmuz günü, 618 ıene evvel 

bugün Türk ve Venedlk donanmaları Akde 
nJzde karşı karııya geldiler 

Bu barbln aebebi ıuydu. 1stanköy ad&SI 
zaman zaman gövalyelerden Türklerin eline 
geçmekte idi. Papa bunun önüne geçmek 

Jçln adayı Radoı kumandanlarından .A.Jber 
D!Sgvuzburga kaydlbayat p.rtile verdi. 

Alber adayı alır almaz derhal 2• tekneden 
müte§ekkJl bir filo ile denize çıktı. Sakızda 
devam eden harbe imdat olarak gltU. 

Yolda Benedetonun de U geml.ııl lle blrle 
ıerek kuvvetini büabütün arttırdı. 

Türk donanma.111 M gemiden mUrekkept1. 
2600 ukerl hamil bulunuyordu. Donanma, 
Ayulogdan denize çıkarak S&kız boğaZUla 
doğru gelmekteydJ. 

• • • 
lld taratın tutuomaaı biran içinde kmJDU§ 

tı ve çok 1<or1tunç bir harp bqladı •• Venedlk 
donanmuı, Türk donanmumı mağlQp etmek 

defli, tamamile mahvetmek makııa.dı De ha 
reket ediyordu • .A.Jber DIS§VUZburg bu muvat 
ı .. "'""tt"" ''° ,,... •'A" atte<.egi gı~P .. f1e "boro.bf!r 

kendisine kalacak aerveU de dU§(lnüyordu. 
Onun için malyetlne büyük rütbeler, ve retab 
va.adedlyordu • 

- Ma.flQp edeceğimiz Türklerin her §eyi 
btzJm olacak .• diyordu. 

Muharebe bütün gün .UrdU ve gece karan 
lığı ne beraber nihayet buldu. Alber tııow, 
bu çarpıımalarda. btrçok noktalardan üstün 
olduğu 1çln galip gelmişti. Türk filosundan 
yalnız 400 askerle altı gemi kurtulabllml§tl. 
ı:ıoo ~ker zayi oımu§tU. 

• * * Tarih sayfaları herhangi bir ıebeble maf 
lftp olan Türkün bunun lntlkammt alamadı 
ğını kaydetmez. Bu acı mağlftblyetten dönen 
Türkler: 

- Denfaler görecek .. dediler. 
Aradan bir ıene geçml§tl. Mente§e bükUm 

dım ŞecaeddJn Orhan bin Mesut bey kuvvetll 

bir TUrk !llosu ile Radosa gelerek uker çı 
kardı 

Bu hareket bllytlk bir cesaretti. ÇtlnkU 
Radostakl kuvveUer çok Ustündü. Onlarla 
mücadele etmek maddeten 1mkln81%dr. Fa 

kat dUıman, karaya yanqarak asker çıka 
rıldığını görünce §qırmıştı. 

Buna eeımret eden, herhalde btr şeye güve 
ntyordu. Yoksa buraya sokulmak akıl ktn 
değildi . 

Orhan Bey maiyetine ıu emri verdi: 
- Karşı gelenlere kar§t duracağlZ. Kaleyi 

zapt"<lemeuek eılr almak ltzım .. Levendler 
~lddcl!e kaleye hUcum ettiler. Fakat kuman 

dan, burada gösterilecek cesaretin taydasrz 
olduğunu görüyordu: 

- KB.leden vazgeçiyoruz •. Eılr ltzım, dedi. 
Şimdi her levend bir ıövalye arıyordu. Bir 

lk saat sonra levendlcr birçok esirlerle bera 
her geliyorlardı. 

• :ı(. • 

Orhan bey alman esirleri ıtddeUl bir sor 
guya. tekti. Radosun vaztyetlnl, düşman kuv 

vetlnl, donanmasını, öğrendi. Bir sene daha 
hazırlandıktan eonra tekrar denize çıktı. 

• 

ircli'il'\l:oırı amca 
pOAJ<dla 

1937 aşkı 

Vehbi, telefonda bağırıycrdu: J 
- Şimdi sana geleceğim. 
Sakin bir ses cevab verdi: 
-Gel! 
Delikanlı, öfkeyle, aleti kapattı: 
"- Olur iş değil.,, 
Asabiyetle odasında olaştı: 
"- Şaşılacak şey ... ,. 
Bir aynanın önünde :durdu. Kendini 

süzdü. 
"-Akıllara hayret verecek şey .. ,. 
Sonra, yine dalgın dalgın kendine 

bakarak devam etti: 
"- Nihal beni aldatryor. İmzasız 

mektuptaki if§aat doğru olacak. Mes
ut rakibim Sadi bey de elli yaşını geç. 
miş. Muhakkak ki üstelik biz ahmak 
ona para veriyor. Herif vaktiyle ho. 
ca mıymış, neymiş. Şimdi muharrirlik 
ediyor. Velhasıl bri sıfır. İşte bizim 
kUçilk hannnm jigolosu bu: ... Ben yir
mi sekiz yaşındayım. Çok param var. 
Ona hediye UstUne hediye yağdırıyo. 
rum. Bot para veriyorum. Güzelim de. 
Bu tercih neden sanki?.,, 

Manasız bulduğu bu muammayı bir 
tUrUl halledemiyordu. Ve kendi kendi. 
ne söyleniyordu: 

- Olur iş değil, olur iş değil. 
Bir an evvel işi iyiden iyiye tahkik 

için tell~la merdivenlerden aşağı in.. 
ül. Otomobiline atlıyarak sadakatsiz 
sevgilisine doğru koştu. 

Vehbi, tam modern bir erkekti. 
Sporcu, geniş omuzlu. .• Zengin bir ai
lenin çocuğuydu. Ailesinden aldığı 
paradan maada kendi de kazanıyordu. 
Aşağı yukarı ayda eline, yedi sekiz 
yUz lira. para geçiyordu. 

Hiç hassa_, değildi. Baş prensipi ka.. 
dmlarla ha.yatta çıngar çıkarmamak, 
günlerini hoşça geçirmek için bir met_ 
resi olmak; onunla beraber çıkıp gez
mek, eğlenmek ... 

Oyuncak telakki ettiği bu kadına 

bol bol para verird.L Zira o herşeyin 
lüksünü severdi. Zarif giyinmiş kadın. 
ları yanında geroirmekten ı.evkli bir 
şey mi vardı? 

Nihal, babasmm daktilosuydu. O. 
nun halini, etvarım beğenm~, ıenç 
kadını kendine metres etmişti. Kızın 
gördüğü iyiliklere mukabil teşekküril 

\ 
bu mıydı? Bu vak'a, Vehbinin fevka_ 
lilde kibrine dokunuyordu. 

Nihal~ rengi uçmuş, fakat azimli bir 
halde buldu. Genç kadın, lata başlıya
rak: 

- İmzasız mektuptan evvel sana 
hakikati kendimin haber vermediğim. 
den çok teessüf ediyorum. Ben yakın. 
da Sadi beyle evleniyorum. 

Bu seferden l!ODJ'& Akdeniz çok ;ıeyler gördü. 
En kuvveUl dll§man !llolan: 

- Türk donanması .. diye tltremeğe ba§la 
dılar. 

Orhan bey bu seferinde dönerek arka.emda 
direkleri kırık dü§IIlan gemllerlnl yedeğe 

almıı llerllyordu. 
Dü:man donanmuı kumandanı ,u haberi 

gönderdJ: 

- Size ' "ergi verelim, buna muka~ll harp 
etmlyeollm. 

Niyazi AHMET 

Vehbi, müstehzi bir edayla: 
- Vay! Evleniyor musun? Tebrik 

ederim. Fakat aylardanberi niçin o 
zatı muhteremle beni aldattığım söy-

liyebilir misin? Bu izahatı istemek 
hakkımdır zannederim. 

Genç kadın, yavaş sesle: 
- Ne diyeyim? Onu çok seviyorum. 

lşte, bu kadar. • 
Delikanlı, asabiyetle: 

- Niçin beni çok sevmemişsin ba. 
kalını? ... Yirmi sekiz yaşındayım. Çok 
param var. Sana her istediğini veriyo. 
rum. Haydi, izah et bakalan. 

Nihal, kaşlarını kaldırarak: 
- Anlatması gilç. Sen iyi bir arka.. 

da.şsın ama, ne bileyim, tafsilata giri-
şirsem seni kırarım belki. Bunu da is. 
temiyonım. 

- Söyle, söyle ... Bu kad9.r nezakete 
ihtiyaç yok. İnsan bir in.sanı aldatırsa 
niçin aldattığını izah etmeye de cesa. 
reti olmadı ... 

- Dediklerimi kabul etmiyeceksin 
ki. HattA. kavrıyamıyacaksm bile. Fa
kat mademki istiyorsun, dinle. Meseli 
senin çok paran var. Sarfediyorsun, 

dökUyorsun. B1r metres senin için, ha.. 
yatın ta.fsllAtmdan bir lüks. Parayı a. 
vuç dolusu saçıyorsun. Lakin hafif, 
ehemmiyetslı; uf ak, muhabbeti ifade 
eden incelikleri arama. sende! 

- Bu benim "janrını,. değil ki. De. 
mek hem parayı getirmeli, hem de dal
kavukluk etmeli ... 

- Dalkavukluk?. Değil, fakat ister. 
dim ki, bir gUn beni düşUndUğUnU, bir 
gUn benim hoşuma. gidecek bir şey 

yapmak istediğini göreyim. Fakat bu. 
nu görmek asla nasib olmadı. Halbu
ki Sadi öyle mi ya .. Onun parası yok. 

Senin gibi zengin değil. Değil ama, 
her an benimle meşgul. Beni memnun 
edecek her şeyi her dakika düşünüyor. 
Gözlerimin içine bakıyor. o. hakiki 
bir Aşık ... 

- Ben neyim? 
- Sen ... İyi bir arkadaşsın. Genç, 

neşeli, egoist. Bana dost muamelesi ya 
parsın, hiçbir zaman insanın ruhunu 
okşıyarak tatlı bir söz ağzından çık. 
mamıştır. Mazide, hatta halihazırda 
başından geçen aşk maceralarını an. 

latırsın. Asla aklından geçirmezsin ki, 
acaba. kıskanır mıyım? Sence, kıs. 
kançlık, incelik, modası geçmiş şey-

ler. Siz gençlerin lfıgatçesi bütün ka. 
dmlan isyan ettirir. Ama bunu düşün
mezsiniz. Aranızda., biribirinizle ko -
nuştunuz mu, bizlerden bahsederken 
yok "tavuk" "yok piliç" tabirlerini 
kullanmaktan çeklnmeT.Siniz. "Filanın 
pilici ilik, ötekinin tavuğu anaç ... ,, 

Sizinle yaşıyan kadın nekadar sa.. 
kin, temkinli, ağır olsa dahi, yine bu 
sıfatlardan kurtulamaz. Ne kendiniz 
sevdiğiniz kadına hürmet edebilir, ne 
de arkadaşlarınıza ettirmesini bilirsL 
niz. Halbuki Sadi öyle mi ya? O, be. 
nim vakarımı tazeledi. Mazisinden hiç 
bahsetmez, hali haZU'da da yalnız ba
na tapar. 

Vehbi, asabiyetten deli olmuştu Ka. 
dınla alay etmek istiyerek: 

- Aşık Garibin moruklamış ... 
- Li.f I. Elli yaşındaki erkeklerin 

mahvolduğunu sizin yaştakiler iddill 
eder. Fakat farzet ki, öyle olsun. Bir. 

le~ iki kişinin arasındaki en esaslı 
mesele yarım saat biribirinin kolları 
arasında kalmak mıdır? Öyle som·a 
gelir ki o. Bu sizin yanlış düşünceniz. 
Aşkta. kadın başka şey arar. Nice ar. 

kadaşla.rım vardır ki, genç dostlnrı 
olduğu halde, herbiri hassas, aklı ba.. 
şında, yaşı geçmiş bir erkek arar ... 

Vehbi kapıya doğru ilerledi . 
- Avukatlığın bitti mi ': Merak et. 

me. Bu mübarek zatla rekabet edecek 
değilim . Zaten baksana, ne kadar ku. 
surlarım varmış. 

- Yok canım .. Sen gençsin, bütün 
genç arkada5ların gibisin. Lakin ben 

(Devamı 11 incide) 
Nakleden: HaticeS~ 
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Dün Fener Güneşi, 
Galatasaray da 

Beşikfaşı 3 -1 yendi 
Fener ve Güneş kavgalı bir 

müsabaka yaptılar 
Dört be§ aydanbcri devam eden milll kü 

me maçlarının ııon knt'§ılaıımaları da dün 
Takalm stadyomunda yapıldı. 

lk1 hatta e\'ellne kadar blrer, tki~er puvaıı 
farkla ileride bulunan Galatasaraym on be§ 
gtln evvel F enere mağlObiyetf yedi gün ev 
vel de GUneıııe berabere kalmamndan sonra 
san ltcıverUllerln mllll kiline birlnclllğinl 
kazanma.lan kuvvcuı bir ihtimal dahilinde 
bulunmaktaydı. Böyle olmakla beraber 
dlln Taksim stadında altı bini bulall 
bir ııeyf rcl kalabalığı vardı. 

Galatasaray .. Beşiktaş 
Sa&t dOrdU pek az geçe Galatasaray ve 

Beıtktq takımlan sahaya çıktılar. Hakem 
mlllt takmumızm e!k1 aol açığı Bedrlydi. 

Be§lkta§: l\L AU - En\·er, Fanık - Rıfat 
8uldOJ', Feyı.l - HaynU, Rıdvan, NA.ZIID, 
llnantı, Eşrt"l. 

Galatasaray da: A\."'111 - Ltltfl, Salim -
Eıvak. Nub:ır, Sua~l - Danyal, GUndtlz, 
Blllend, Salfthaddln, K. BUlent. 

Siyah beyazlılar Hıikkıdan, sarı kırmızılı 
lar da Reııat. Ekrem, Ha§lm ve Necdetten 
manımdular. 

Oyuna ııaat 4,10 da Galatasaraym hUcu 
ınlle başlandı. İlk bir çeyrek Be§lktaşın ha 
fit bir h1ldmlyeti altında geçiyordu Daha 
Oc;UncU dakikada HUsnUnUn fazla hızlı bir or 
tasma NO.znn ve Rıdvan yeU§emediler, bir 
iki dakika sonra gene HUsnUnUn kalaaı kale 
nln füıtllndcn kaçtı. 

Galatasarayın ilk golü 
18 inci dakikadan sonra aa.n kırmızılılar 

yavB§ yavaş açtlmağa. bqladılar. Orta mua 
vinln yardımlyie gUzel akınlar yapıyorlardı. 

20 incl dklkıı.aa 18 çiıgisinln biraz llerisin 
de Enverln s1.o blyet verdiği blr faVUiden do 
layı Suavi topu Be§tkta§ kalesine havale 
etti. GUndUzün de yardımlyle ııarı kırmızılı 
la.r ilk ııayılannı bu suretle kazanmı§ oldular. 

Bu beklenllmlyen golden sonra. Be§lktaılı 
Jar gsyrete geldiler Bağdan ve soldan akmlar 
yapıyorlar; fa.kat Galata!aray mUdalaasmda 
Nuba.r, Lfltfi, Salim ve bilhassa. Avnlnln gU 
ze1 mlldahalelerlle gol çıkarma.ğa muvaffak 
olamıyorlardı. 

Bolle oynayan HUsnU beraberliği temin 
için çok ÇnlI§IYOr, fakat Salimden kurtulup 
Galatasaray kalesine yalda§mıısına lmkft.n 
bulamıyordu. İlk devrenln son daklkalarm<!A. 
BUlend, Uç Bc§lkta§ mUdafllnl atlatbktan 
ııonra M. AU lle karşı kar§ıya kaldığı halde 
topu kaleciye kaptırdı ve bu kısım ~1 Be 
ffktq aleyhine bltU. 

ikinci haftaym 
!kinci kırk be§ dakikaya Be:Ikla§ Galata 

ııaray kalesine kadar inen bir hUcumlyle baı 
landı. Bir iki Galatasaray akını müstesna 
bu devrenin ilk kısmı da - blrlncl haltaym 
da olduğu gibi - Be§lkta§ taz)1kl altında 

cereyan edl~·ordu. 

Beşiktaşın beraberlik sayısı 
7 inci dakikada. E§refin ortaladığı top 

;l!:§Vakm koluna çarptı. Penaltı. E§ref bu ııu 
reUo takımını beraberliğe erl§tirdl. 

)ı{ağUlbiyetten kurtulan siyah beyazlılar 

aağdP.n sıkı bir akın yaptılar, Rıdvanm ant 
bir vuruşu Avninin ellerinde kaldı. Siyah be 
yaz UstUnlllğU devrenin 20 lncl dakikasmdan 
sonra sllindl. Galntnsnrayın nefesli oyuncula 
n daldka.'ar llerledlkc;;e daha te.slrll bir oyun 
oynama~ ba§l&dılnr. 

Oatatasarnyın ikinci ve 
üçiincü golleri 

20 inci d"klka Nub:ırm verdi~ bir ara pa 
ııile Blilend rakip mUC!alllerlnl geçti ve plA.se 
wru~lle G11Iatasaraya ikinci golU de kazan 
dırmış oldu. 

Bundan sonra bir mUddet ortalarda. oyna 
nırken sarı 1.ırmtzllıların birden canlanması 
le oyun tekrar Be,!l<t.ns sahasına girdi \'e 35 
incl d<>klkadıı soldan ortaya, ora.dan da sağ 
açık Danyaı e geçen top, Danyalln köıcyl 

bulan sıkı blr şUtiyle UçUncU defa Be§ikta§ 
ağlarma ta!nldı. Oyunun bitmesine beş dakl 
kıı kain HUımUnUn seyircilere kar§ı elleriyle 
yaptığı hnrcket yUzUnden hakem Beşlktapn 
bu kıymetıl oyuncusunu sabadan çıkarmalt 
istedi. HUşnU ltlrnz etti, ufak bir mUnaakşa 
dan sonra oyuna HU.snUsUz olarak devam 
cdlldl. Son dıı.klkalar Ga'atasaraym açık hA 
ldmlyctl altında ve Beş1kta' kaleııi clvarmda 
geçti. Neticede bu maçı Galatasaray 3- 1 
kaza.nnu&ı oldu. 

4 • • 
Beştktq takımında Hııkkmm yoksuzluğu 

heran kendini belll etti, mUdalller iyi, mua. 
vln hattmdıı. Ritat vıuıat, Suldur fena, P'ey~I 
en muvat!ak olanıydı. 

Hucum hattında Rıdvan, EJl'et vo HIWıQ 

çok çalı§ttlar, emektar oyuncu HUmUnUn 
fazla sert ve asabı oyunu gUzel değildi. 

Ga.lııta.ıı:ırayda.n A\'nl fevkalAde gUzel 
bir oyun çıkardı; Lfltfl, Salim bihakkın mu 
vattak oldular. Nubar ilk defa oynadığı ta 
kımda bUyllk bir varlık gösterdi. HUcum 
hattında yalnız GUndUz ve BU!end çahgh 
bilhassa. sol taral yok gibiydi. 

Fener .. Güneş 
Günün ikinci maçı Fenerbabçe ile GUnıo-1 

arasında idi. Galatasaraym Be§ikla§ı yenme 
sinden sonra ehemmiyeti artan bu mU.saba 
kaya takımlar §U §ck!lde çıkWar. 
GUne~: Clbııt - Faruk, Re!at - DAnlt, 

Rıza, lbnıhlm - E m·cr, Sal!haddln, Baslh, 
Rebll, Canb:ız. 

Fenerbabçe: H llsa.meddln - Tqar, Lebib 
- l\f. Rept, Ange.Udlı, Fikret - N aci, Nl 
yaz.l, Namdc, Es:ı.t, Orhan. 

Hakem; GUneıı idarecilerinden Şazl Tez 
can ... 

Güneşin goltl 
Bu oyunun ilk devre!! hemen tama.men 

GUn~in UstUn!UğU lle geçU. DokUZUllCU da 
klkada kornerden GUne§lller Sal!lıaddln va 
mtastıe Uk ve son gollerini kaydettiler . Şam 
piyonluğu ellerinden kaçırmamak lc;in bu 
maçı muhakkak kazanmalan 18.zımgelen ııan 
llciverUller kuvvetli mua\.1n haUarma daya 
:narıı.k akınlara ba§ladılar. 

Fakat Güneşin aert mUdafa.aaı beceriksir. 
Fener muhaclmlerine göz açtırmıyordu. Bu 
na mukabll Güne~ muhacim hattı da tek golü 

Dayakh ziyafet 
Ankara 11 (husuııl) - Dün ıece Anka 

ra boka klUbUnUn Bomonti bahçesinde verdi 
ği ve sabaha kadar devam eden kalabalık 

gardenparti esıuısında §&yanı tee11süt bazı 

bQdiaelcr vuku bulmuıtur .. 
Söylenen monoloğlar, dağıtılan kotyonlar, 

yapılan danslar meyanında bir de bokıı göa 
teri§lerl v:ı.rdı ki yalnız ringde oynamakla 
kalmamı§, oradan seyircilere de sirayet et 
mlııtfr. Blllıassa tctimal mevk!e ııahlp bir 
zat durup dururken, zorlu bir boksörün taar 
ruzuna uğramt§ ve kendisini toplamağa \'a 
kit bulamndan yllzU, gör.ü patlayıncaya ka 
dar dayak yemiştir. 

Sırtında. blr sporcu fanilası bulunan mUte 
arrız bu marifetinden ııonra sıvıımııı olodu 
ğundan ismini henUz tesblt etınek mUmkiln 
olamamt§tır. Bunun, ba§ka bir klUbe mensup 
bir boksör olduğu söylenmektedir. 

iÇERiD E : 1 * Tarsusun Ali Fak! köyünden 22 yqmda 
makinist All Çöl ııevdiğl, fakat alleslnln 
kendlslne vermek istemediği GUlııUm isimli 
bir kızı tabanca lle öldUrmU§ ve yakalanmıı 
tır •• * Bursada Turing klUbUn bir §Ubeııl açıl 
mt!!tır. 

'io Turgutluda postane binasınm in§a.sma 
ba§lanmı.utır .• 
* izmitte sıcaklar dolaytıılle belediye ı.stas 

yonda kuracağı merkezde halka bedava ve 
buzlu Çene suyu vermeğl kararlqtmnrştrr. 
* Ba§vekilln, tzmlr beynelmilel panayırmı 

açmak Uzerc 19 ağustoııta tzınire gideceği 
haber verilmektedir. Serginin devamı mUdde 
tlnce donanmamız lzıntrde bulunacaktrr. 
* Bolunun susuz köyü clvarmda devlet 

ormanlannda çıkan yangın yUz hektarlık or 
man yandıktan aonra aöndUrülmUştUr. 
~ Erdek te ve Marmara ada.amda çıkan 

Kolyoz son zamanlarda taze taze Yunanlsta 
na ihrac edilmektedir. 

* MUreftede köy!U çocuklar için 45 ~n 
mUddetll bir kamp açılmıştrr. 

'io Bursa belediyesi §Chlrde karışık yağ 8ll 

tılmasmı yasak etmiştir. 
* Bursa.da 100 bin Ura sarfile bUyUk bir 

halkevl binası yapılacaktır. 
il- 1zmJtte tifo vakalan görülme!! üzerine 

belediye tedbir almağa ba§lamıştır. 

* Blleclkte istasyon caddesinde kMap Hay 
ri evll bir kadına ııatqtığı için altı ay hap 
se mahkfım olmuştur. 

ılı: Allkadar makamların \'erdikleri malO 
mata göre, hazı gazetelerin yazdıkları hll! 
fma. ~ehlrde haklkl bir ıru ıııkmtm tehllkesl 
mevcut dtflldJr. 
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11+ 5 5 i · 1 0 -1 .. ., 1·1 1· 1 0·1 
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kA.fl görmUş olacak k1 çok durgu.nlqtı. 
!ık kırkbeş dakika vaziyet değl!!lmeden 

1-0 GUne§ lehine bltU. 

ikinci devre 
Bu kısma Güne§ln çok serl bir bUcumlle 

ba.§landı. İlk dakikada Raslhin sıkı bir §Utll 

HUaameddinin güzel bir plonjonu ııayeslnde 

neticesiz kaldı. Bundan sonra Fenerliler ra 
kiplerini ZOl'lamağa ba§ladılar, Güne§ muav\n 

hattmm durgun oynamaaı yUzUnden Fener 
liler biraz daha ağır b88Jyorlardı.. 

Bir boks partisi 
10 uncu dakikada oyunun bqmdanberi 

sert oynayan FlkreUe Sal!lıaddin ara.ıımda 

bir kavga. başladı. Buna Güneşten Farukla, 

-~ 
Hüsnü 1uı1umıe itiraz ediyor 

Oyun tekrar başladığı zama.n Güne§ on 
klşl katmı;;tı 

Fenerin beraberlik golü 
14 Uncu dakika.rla bir Fener hücumu esna 

ıımda hakem Fenerbahçe lehine bir penalt ı 

\'erdi. San llcl\"erUll~r bu ııayede ber:ıbeı 1 
ligi temln etWer. l 

Verilmiyen penaltılar 
Dört ki§Ulk Güne§ muhacim hattı bu bera 

berllkten sonra tekrar llerl aWdılar, Canbaz 
müdalaayı atlatarak Fener kalesine girerken 
Yll§artn arkadan çarpmaılle yere yuvarlan 
dı akabinde Rasih de ancak ra.ğbldc görUlelıl 
lecek bir §ekllde beline sa.nllmarak durdurul 
du. 

Hakem hu iki bariz penaltıyı vermiyerek 
Feneri mağlôp vaziyete dU~ekten kurtardı. 

Fenerin galibiyet golleri 
Bu vaziyetten sonra GUne§ oyuncuları it 

tlha.ııız bir oyun tutturdular. 30 uncu dakika 
da GUneşll Faruk - hakeme yardım etmek 
için olacak - hiç !Uzum )'Okken topa bir 
yumruk salladı tabil penaltı .. Namık takrmı 
nm galibiyet sııyısmı yaptı. Bet dakika ka 

Jstanbul sporun 
dünkü gezintisi 

1stanbu18por klUbümUz bu sene futbol Hk 
aiyon11 için çizdiği programına göre dün ikin 
el harta!lnı Bakırkbyünde geç1rmı,ur .. Sa. 
bahleyln erkenden elli kltillk bir grup Bakır 
köyüno giderek kendilerine ayrılan Marmara. 
gazinosunda blr alle eğlencesi yapmııtar ve 
geçen hafta tekaUUerl ar8$ında Beykozda 
.,...,. J'"lft' \,1"•T .,.., .. ,.,.,..1 1•--1!1-~--- """"• .. ,,..,,.._ 
tekaUUer arasında. denizde mukavemet yan 
§t Ue tamamlamıııtardır. Denizdeki mukave 
met ve yüzmede ihtiyarlar blrlncillğ!ni tstan 
bubpordan Hamdi Canko bUtUn balkın alktt 
ları içinde ltazanmı§tır. YUzme yarışlarından 
sonra. toplu bir halde hazırlanan kır yemeği 
yenllml§ ve eğlenceler tertip edllmlştır. Sa 
at 16 da tstanbulııpor - İstiklAl gene; takım 
lan arasındaki maçı 1- 3 ve A takımları ara 

• aındak! maçı dıı. tstanbulsporlular 1-3 kil 
Fenerll Esat ta iııtırak ettiler, yumruk ve 

zanmı~lardır. 
tekmeler savrulmağa bB§ladı. Esat Sal!bad Bu çok iyi geı:en günden sonra. gec; vakit 
dinden yediği sıkı bir yumrukla yüzU kan tstanl;ıulsporlulıır coııgun tezııhUraUa. köy 
içinde kaldı. Hakem Salll.baddinl oyundan dC'n a;>Tılmıglardır. İ&tanbulsporlular önUmUz 
çıkardı buna mukabil Fener aleyhine !avut deki hafta gcM ailevi gezmelerinin üçUncU 
verdi. sUnü kalabalık bir grupla Adapazarı veya 

Ceza verit doğ'ruydu, fakat kavganın çık AnadoluhlsArında geçireceklerdir. Ve bu ııe 
masına ııebeb olan oyuncu saha.da bırakılmış fer de tekaUtıer programma lbUyarlar araem 
tı. da aUeUzm mUsabakalarmı dahil etmişlerdir 

* Şehrimizde bulunan İktisat vekili Cela.t \ 
Bayar A.:nkaraya. dönmüştur. Maliye vekili 
Fuat Ağralı tedavi maksadlle Avrupaya glt 
ml§tir. 
* Belediye sular ldaresl, devraldığı. Kadı 

köy su tesisatını ıslah için telklklere b~la 
mı§tır. Evvela. Elmalı suyunun Terkoıı kadar 
mikroptan Ari blr hale geUrllme.slne çatıııta 
cak, sonra verllen suyun miktarı çoğaltıla. 

caktrr. 
* Belediye §ehlrdc ekmek fabrlkalan kur 

mak i~n tetkikat yapmaktadır. 
lf. A.:nkara valisi Nevzat Tandoğan bu sa 

bah mezunlyeUe §ehrlmlze gelml§tlr .. 
* Gecen ııene Beotkta§ta Mühürdar zade 

Nurlnin yaptırmakta olduğu tayyare fabrika 
11mda çöken enkaz altında kalarak ameleden 
İsmail ölmU§ ve Kl.zım da. yaralanmı§tı. 

Bu kazanın muhakemeıılne bqlanmı§lır. 

Ölenin varisleri tabrlkatörden 20 bin Ura 
letemektcdlrler. 

12 
PAZARTESİ 

TEMMUZ - 1937 
Hlcrl: 1356 - Cemaziyelevvel 3 

İltlsamı libası Meryem 
GUne,ln dofuıtu GUneein babşı 

f,39 19,42 
Vakit Sabah Öğle İkindi Akea.m Yatııı tmııal 

2,'1 12,19 16.19 19,42 21,'1 2,23 

DI Ş ARIDA: 

* Amerikalı avukatın yaptığı ııtaUstiğe 
göre elmaıt Amerika birleşik devletlerinin 
mevcut kanunla.rmm aayısı l,156,6U dUr. 

* Romanya. kralı Karo! beynelm!lel sergi 

deki Romanya pavlyonunu ac;ma.k üzere Pa 
rille gitml§tir. 

11- ıngiltere hariciye nazın Eden, istirahat 
için gittiği Frnnsanm Do..,11 eehrinden Lon 
draya dönmU§tUr. 
* Fransız reisicumhuru Fransa dahilinde 

bir seyahat yapmakta ve bUtUn vll!yetıeri 
gezmektedir. 

'io BUyUk zırhlılarm alltıhlarmı tahdit lç!n 
yaptığı tekllfl hiçbir devlet kabul etmediği 
için Amer!k:ı. yapbrmakta olduğu zırhlılarıı 

16 pusluk toplar koymağa karar vermiştir. 
Bu topların menzili 17,6 mil olacaktır .. 

'io Fransa Almanya ara.smda vllcuda getl 
rilen malt anlaşma, Pari~te imza edilmiş 
tir. B•ı anlaşmalar Fransa. Ue Almanya. ara 
11mda bundan sonra idame edilecek olan ma 
ıı ve Ucart mUnaı;ebeUerl tesbit etmektedir. 
AnlB§ma., Fransız hariciye nazın lle Alman 

sefiri ve husus! Alman heyeti önUnde imza 
cdıımı,ur. 

* Frıınsanın Ml!.ll4 lstruıyonundıı. iki tren 
arasında. vııkua. gelen çarpışmada 9 kişi öl 

mUş ~O klşl yaralanmış ve Uç vagon ezilml!J 
tir. 

1(. Son zamanlarda rclııicumhur Ruzveltle 
mllltl.kattan sonra Amerlkııda.n dönen Betçi 
ka bagvekill Van ZPltındın Almanyaya da 

gideceği eayl olmuşsa da bunun aslı olmadı 
ft anla§tlmaktadır. 

...... 
w 
>-
Cö ~ z ::::> ·-ı \!) <x: _J 

~ \..!) ..,_ " ·cs > <t' t- ' LJ..J => lJ.J 
L <( >- ~ o 
7 30 34 26 5 

4 22 19 2.9 3 
8 2.8 48 24 1 

2. 34 16 36 1 

2. 39 2.4 34 2 
7 2S 28 2.6 6 

s 33 2. 7 28 4 
9 26 41 2i B 

.$. S • 

dRr sonra gene Namık apaçık bir ofıı11Yd; 
z!yette yakaladığı topla un ıa.cıvertltle 
üçüncU go!Unü kaydetti. ıı;ı5l 

Bundan sonra oyun GUne~lilerin b38 ti 

altında .fakat netice değlomeden 1-3 ır~ 
lehine bitti. Bu suretle sarı llclvert!Uet ., 

ı ... · il kUme ıamplyonluğunu kazanmış oJdU 

.y. ,,. • 

Memleketimizde bulunan AmerikalI proftl 
yoneı eerbeat gl!reoçinln bile Şike mil!ll~ 
yapmadığını gördUğUmUz bugünlerde. ııı j]ll 
kUme mac;mın son kar§tlqtnıuımı yapllll rJ 
bUyUk klUbilmUztın insana; kavgalara 

men (.fazla dostc;;al) oynamakta oldUğU ~ 
ııinl veren bir maı;;m tatııızlığma bllha.&!8 

nınmıo bir hakemimiz: sebebse çok ya.ki§~ 
bir I§ olmu§tur. 

.j 
Dl.ln!iü. nıaçrn tıı.ıana heran danl§ıkll ~ 

ğUşUklU hJ!Sini verme.si ve hakemin de 

an bu ha\'ayı kU\'VeUendlrecek hareketler: 
bulunması yüzünden, aeylrcllerden çoğ\J 

l§ln 11onunu beklemedller, maçı Y~: 
bırakrp ııtaddan kendilerini dışarı dar attıl ,1 

Bize kilrrııa. dtlnktı l!"lhl 'hlrkar.'iıı~..tıı" 
ıeııtette ııpor heveainl tamamen ;Jll.--
ka.ti gele blllr .• 

O. M. K. 

Varım kalan maçtl 

Barut gücü 
Vefaya yentldl 

Dün Bakırköy Barutgücü sabaS~ 
da Barutgü. .. B tak Ramisliler cu . ıını bİ1 

kar§ıla.şmış ve sıfır sıfıra bera~·ııcl 
mü.sabaka yapmışlardır. Vefa bıf1 dl 
timi ile BarutgücU A takımı arasııı 
ki müsabaka çok sert ve favullil cer:' 

· de;' yan etmiş, oyun 2 • 1 Vefa lehiil ~ 
ken çıkan lbir ihtilaf yüzünden Jtl 
sekseninci dakikada kesilmiştir. 

JI. ~ ~ 

BarutgUcllnUn 
kongresi 

Barutgiicü ~kıınlığınd.an: (Ol 
Gücün yıllık kongresi 17-7.931 '/.6f 

martesi günü saat 14 de Bakı! cJ 
Halk partisi .salonlarında yapıla 
bilumum üyelere bildirilir. __./ 

Atletizm 
müsabakalar~ 
Her hafta. yapılmakta. olan a.tıet:clO' 

müsabakalarına dün Taksim st.3} 

munda devam edilmiştir. ~' 
Dünkü müsabaaklarda 400 ıne~:sv 

5000 metrenin derecesi günün yu 
dereceleri olarak kaydedilmiştir· ee• 

Bu müsabakaların beşincisi gcl~t· 
hafta Kadıköy stadında yapıla~ ttf 

Dünkü müsabakalarda. 400 ll'l~lCI 
ile 5000 metrenin derecesi gUn~ t.if• 
sek dereceleri olarak kaydedi~~ı§gel" 

Bu müsabakaların beşincısı ıl"" 
cek haf ta Kadıköy stadında yaP 
caktır. i1'1 

5000 metro - Birinci Art.in~ gtı 
taş 16,42, ~kinci Ruhi, üçüncU ?Jtllı 
rem. p~ 

800 metre - Birinci Re~b (G~1'" 
2.04.2, ikinci Melımed, üçüncil l1 eııet" 

400 metre - Birinci EkreJJl ~ j.-P' 
bahçe 56.8, ikinci Salih, Uçüncil 

med. Utlel 
1500 metre - Birinci Cevdet G 

4.36.8, ik:incl Sokrat, Uçtlncli ~ 

1 

l 
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Tarihi tetkikler: ş Irak Kralı 

Ai~tii;kümt;J;;ike~ili Istanbul hapishanelerinde 
t 

1
Büyük şefimiz samimi bir Ya ehli iman ! Bize yiyecek 

.. ~~~r~!~~1.T!.~ab~~!~!. .• ,~!!1ml!~.~ verin, açlıktan ölüyoruz!,, 
bettaz. ı Ve AtatUrktın verdlklert muh&b da mevcut aamimt ve kalbl mUnaaebattan 

cevabı 
l:.k ayııen ne§recUyoruz: 

~!Anı Kemal Atatürk 
l'UrkJye &Wcuınburu 

Şark anı ANKARA 
dört kard ll§ınasını teııblt vı tebytn eden 
lltıt Saad~ ve dost memleket ara.mıda mUn' 
le, 81.z eks abad nıfsakmm lmuuır mUnuebetl 
btıd!:ı:ıı k1 el1?ıııa, en hararew tebriklerimi 
lııtı bt: ~ bahUyarl7.. Bundan ııonra çözül 
bıJı, bu h #la blrle§nll§ olan memleketleri 
btrilkıP.~diae Yoluyla aamJmt ve verimli tıs 
dır. SJı ekae 8UlhUıı hizmetine koyabilecekler 
reıe.ıu lıaıı: 1An3ın •aadetı ve Türk mlJJettnln 
~ ttacı kında en eamtml temenniler:! 

e l~ln bu fırsattan istifade ediyoruz. 
b-aıı Jtrn.ı Gazi ytil e vve 1 

1 
1'1a.Jcst-O Gtızlytılc'"'el Hazretleri 

olduğu kadar onlara rehberlik eden ve gerek 
menfaat lıştıraklerlnl ve gerek ıulha hldlm 

kılmaya azmetml§ bulunduklarını kardeşçe 
teaanUdU teyit eyllyen dostluk zihniyetinden 
mUlhem olmaktadır. Afganistan, trak ve 

Türkiye Hariciye bakanlan Tahrandaki ika 
metleri esnasında Başvekil Mahmut Cam ve 
Hariciye Bakanı Samyl ile müteaddit mUJ&. 

katlarda bulunmuşlardır. Bu dörtler mUI! 
katlan tam bir görü§ blrllfinln mü,abedesl 
ne lmkAn vermlıştır. • 

Bu tebll~. Afganistan, tran, lrak ve Tür 
kiye Hariciye bakanlan tara!mdan imzalan 
mıştrr. 

Hariciye Vekilimizin tazimleri 
Tahran, 11 (.A..A.) - Pars ajaııamdan: 

Saadabacı BACDAD yor: 
töııdernı llllsakının lmzruıı mUnasebetlyle Şark paktının Saadabad ııarayında imza~ 
t~atı : lOttunda bulundukları dostane nı mUteaktp, Türkiye hariciye veklll doktor 
11lılrıne ka YÜk bir rnemnunlyeUe aldım. Bi Araa bu paktm imparatorluk ııaraymda imza 
lı dört d rdeşllk ve doııUuk rabrtalar:lle bıığ 
bı evleUn dU mıa muvafakat ettiğinden dolayı Majeste 

r te~kl nya aulhU yolunda verimli 
tııiaa1t1 ın nı.eııaıslni temin edecek olan bu 
'-er teıt~l'lllekeUerimtz için çok hayırlı bir 
0bnaaınr 1 eder, hepimize rnUteyemmen 
~ dllerltn, 

'llıt? ::aud t vcaııe he zatı mUlQkAnelerlnln 
llt - .. ti ri batı lı;ı ~ e ve kardeş lrakm refah ve 
ettııckıe ~-~n samımı temenniyatımı izhar 

U<UJUyarnn. 

K. ATATCRK 
'l'lhran Resmi tebliğ 
~k p~l (A.A.) - Parıı aja.nalııdan: 
~ reıllıl tnıın llllZalltndan aonra neşrolu 

ltazı 1J:ı:ı tebliğin metni ıudur: 
~ Paratorluğu, lrak ve Afgan kral 
lttıııarı •• Türkiye cUmhuriyetı hariciye ba 
°"' ""' ,_,ınllzakere edJUp Cenevrede trak 
""·''lll""Ye ' .,.., •dil arasında 2 te§rlnlevveı 93!5 te pa 
ıla.ı.ı da ~sonradan A!ganiatan tara!m 
ııtlttz ~ yte kabul ve ta.mp olunan 
:raıı ~- g{bı, 8 temmU% 1037 tarihinde Tah 
bı •• ~llılre.ncı S ad b ~ a a at earaymda imzala 

Şehln~a.ha, heyetin tazimat ve ıUkranlarmı 
arzetrnlştır. 

1ran Hariciye Veziri Samyl, delegelerden 
her birine muahedeyi imza ettikleri kalemle 
rt iblr habra olarak hediye vermlıtır. 

Dört hariciye bakanı bu meraalmi mUtea 
kip ıııarayın koruııuna çıkmıışlar ve bir mUd 

det acnra oraya Majeste Şehinışah da gelmiş 
!erdir. Şehinşah dost memleket mUmesstlle 
riyle uzun bir haııblhalde bulunmuıtur. 

Şehlnşa.hm azlmetınden sonra Hariciye 
Veziri Majeııtenin emirleriyle dört devlet!n 
mUmesııillerlne hilmayun nlıanrnm blrln<'l 
rütbf!slni ve Tahrandaki Türkiye ve trak el 
çlltrlnf! de bu nl~anm birer madalyeainl tevJi 
etmiı:ıtır. 

Hariciye Vekilimiz Baküde 
Moskova, 12 (A.A.) - Türki· 

ye Hariciye Vekili Dr. Rüştü Aras, 
Pehlevi'den Bakuya gelmiş ve der· 
hal Moskovaya hareket etmiştir. 

Uriyede karışıkhklar 
ı:,· .. çıkmağa başladı 

19er taraftan Fransada, Suriye 
rııandasının kaldırılmaması 

. ~~ ~~mayülleri belirdi 
l'ijtecıe ~Yadan bıldirildiğine göre, Su- ı cut ve Surıye üzerind"n Fr:U.sız man. 
İi<lllluataazkı kargaşalıklar olmaktadır. da.sının kaldmlmac;ını tem:n eden mu. 
dUı. ıtdınla.r "'a h" ed' . l\klnıa.r:ı ~ :1 rşıya ucum ıp ahede henüz Fransız mecJisi tarafın. 
hır kısım h Yagrna Ctmi§ler,. Cezirede dan tasdik edilmiş değildir. 
~mı lehin~·Fransız manda.sının de. Bir kısım radikallerle merkeze men. 

t "alan.il numayişler yapmı§lar fa- sup mutedil partiler Suriye - Fransa 
l§e li"r er buna mani olmuşlardır. 

l'niş, vaı:~rz aske.rı de mildahale et. 
cill'rııı§lard er Fransız askerlerine sal 

11.. ır. 

1A-4~etice ıt·b 
~etin 

8 
• 

1 ariyle her iki taraftan ö. 
S ayı~ı 13 U bulmuştur. 
urıyeden manda 

l . kalkmıyacak ? 
~ Fr mı . 

ltıebusan ansı~ . kabinesinin yakında 
~evki .. rnecıısı önünde nazik bir 
ti e duşece ... 
1 

Yet, Suri gı SCzılmektcdır. Bu va. 
a~iYle b Ye .~ Frans:.. muı>.hedesi ;io. 
~riye ~08!,_~cektir. Malumdur 
Şeb~nsa arasında mev-

rdenııot Halkevln· 
e konferans 

Şclıfenıııı ve k o o ser 
l _ lG-.ı luııke\'lnden: 

t1e evı 7- 937 
lıll3aıı l'll.12()e değ pcr tnbe ak§amı, saat 21 
ı.~ : ..\11 Yu erıı bUginlmtz lzınır saylavı 
-vnte,.,,_ ceıtn ( 
(iıaı -~sıllrnn memleket gcceh~r:I ı seri 
Cek it tdebtyat lZın UçUncUaU olmak üzere 

2 
CUr, ı), nıevzuıu bir konferans vercı 

l.ıe ;- 'Oyeı"rinıt 
ı~ 11burı _.\11 Zdcn Kemalettin Yaltkaya 

2 den batı tarafından halk (kalendert) 
bat1t- :E;vırnızParc;;aıar Çalınıp okunacaktır. 
"'Yrrı anı Saha GdiJ, tarlh, edebiyat komlteııl 
'onr l'ıı tl!§klla.t !Skoğlu (§imal ytlrtıklerlnde 

a ıı ıının e ı lıia.) Y'ınen bU aa.s annı anlattıktan 
• koroııunu Yilk korolarından (gelin al 

- ~' Okuy k ll'ır \JY<ıl aca br. 
at1ı erıınlzd 

ttııt Olrnaı YU c.ıı bestekl\r Muzaffer 
ıs ParÇalar ~klerinde manilerinden mııh 

:reııı ' latan~ Uyacaktır. 
!tıu: lruzacter l koıuıervatuvarmdan MUker 
11~11 ~ 0bıı11t, k Ceıaı ve HUııeyln tarafmrlıın 

•'ıır.. orno v r il ~aıar ç • c agot ile (Hay<l"n) 
llave'u ~llnte lllacak•nrdır. 

Yt rıı.nıı ''e k ? ...... ~Oktur on "rler lı;:ln ayrıca 
oıı ~ llerkea gelebilir. 

vay !l4/SO dadır. 

muahedesinin tasdikına şiddetle mu
halif bulunuyorlar. Bunların kanaati 
Suriyenin vaziyeti ciddi e:ıdi§eyi mu. 
cip olduğu merkezindedir. 

Bu partiler, Suriyenin parça.Iılnmak 
tehlikesi karşısında bulunduğunu sanı. 
yorlar. 

Seyit Rızanın 
karılarından bir· 
Büyük oğliyle bera

ber dehalet etti 
Elaziz, 11 (Hususi) - Dersim· 

de son şekavet hadiselerinin elebaşı· 
)arından Alişer'in şakiler tarafından 
öldürüldüğü haber alınmıştır. 

Seyit Rızanın büyük karısı ile 
büyük oğlunun da, asayiş kuvvetle-
rine dehalet ettiği haber verilmekte· 
dir. 

SATILIK 
Sirkecide Vezirbahçesi kıraathanesi 

acele devren sa.ılık. Müracaat Büyük -
derede Fıstıksuyunda Süleymana. 

9020 

KiRALIK KÖ.ŞK 
Bakırköyünde Kartaltepede 

civarında Velikoşu caddesinde 
karakol 

9 numa. 
ralı vasi ve fevkalade nezaretli elektrik 
telefon suyu. köşkün dört odalı daireı;ı 
arzu ediıdiği takdir.de yazlık kiraya ve. 
rilecektir. İçindekilere müracaat, tele· 
fon numaruı 16,61 dır, 

9146 

Hapishanelerin bu peri~an hali 250 
yıl sürdü. O yıllarda. misli görülmemiş 
bir kıtlık ve ondan sonra geçici ve 
bulaşık hastalıklar zuhur etmişti. Bu 
felaket, halkı kendi derdine düşürdü. 
Günde yüzlerce insan ölüyor, öliileri 
gömmeğe imkan bulunamıyordu. 

1207 yılı başlangıcında Mısırdan 

gelen bir geminin lzmire ve oradan 
gelen birkaç tayfa ve yolcunun da !s. 
tanbula. taun hastalığı getirdiğini kay 
dederken tarlh o günlere ait vefiya.tm 
sayısmı da. gösteriyor: 

'' ... Babılll tarafından kapılarma hafice 
muharrirler irsal ve tayin ve kale kapıların 
dan dıısarı taıman mevtalan ıübtü deltt'r 
etmeleri telkin olunmakla derunu lstanbulda 
bazı cevami ve mesaclt v"e turbeler civarm 

daki mekablre ve bunlara benzer mahalll 
ıaireye de!n olunanlardan başka tııtanbul 
kapılarmdan geçirilen cenazeler, evaıııtı ra 
mazanda baza.n l,500 n bazan dahi 2,000 
raddelerlnden olup Galata, 'Üsküdar ve Boğaz 
içi ııe beraber yevmiye baz&n S,000 l mUteca 
Tiz olurdu ... 

- Ya ehli iman! bize yiyecek 
verin, açlıktan ölüyoruz t 
Mahpuslara. yaptıkları adakların 

faydasızlığını gören halk, artık kendi 
derdine düştü. Herkes kan ağlıyor. 

Evlerinden çıkarlarken, ~luk, çocuk
lariyle helallaşryorlardı. Mahpuslar 
yardımsız, a.ç kaldılar. Hele Baba Ca.. 
ferdeki zindanın mahpÜsıarı a.çlıktan 
feryad ediyorlard.L Zinda.nm pencere. 
!erinden taşan: 

- -Ya ehli iman! Bize yiyecek verin, 
açlıktan ölüyoruz! 

Feryatları faydasız kalıyordu. Bu 
haykırmalara ta.ham.mili edemiyen 
halk, z.indanm civarından g~ez ol. 
muştu. 

Bu çok acıklı vaziyet epey müddet 
silrdU. HükUmetin ia§e cihetinden hiç 
de hatırlamadığı mahpuslar, halkın I 
yardnnmdan da mahrum kalınca ve 
üstelik hastalık da. başgösterince ha
pishaneler birer ölüm yuvası haline 
geldi • 

Açlık ve sefalet! •.• 
Bu iki kudretli mefhum, lia.pishanelere 
kök salınca, mahkumlar biribirlerine 
kafa tutmıya başladı. Mahpuslar ara
sında ötedenberi adetA. bir nizamı iç. 
timai haline gelmiş olan tesanüt tea. 
mülleri bozuldu. Zorba zümre biribir. 
terine düştü. 

Subaşılar, zindan hasekileri, iki mU 
tehakkim zümreden hangisinden daha 
fazla faydalanıyorlarsa o tarafı tutu
yorlar, öteki tarafı eziyor ve ezdirL 
yorlardı. Para ile satmalman bu yar. 
dımdan kuvı:ct alan zorbalar, mahpus
lıtrı alabildiğine soymıya başladılar. 

Yeni gelen mahpuslardan aldıkları 
"dam parası" nı arltrrdılar. Bu para. 
yı veremiyenler. ellerine geçecek ilk 
paradan ödenmek üzre "Dam sandığı" 
adıyla aralarında kurdukları uydur. 
ma bir tşekküle borçlandırdılar. 

Ücretle yatan mahpuslar 
Mahpusların hüviyetlerini tesbit eL 

mek usulü mevcut değildi. Subaşılar, 
zindan hasekileri, hükmen hapsedil
mesi lılzımgelcn adamlarla uyu§arak, 
isimleri onların adlarına benziyen bir 
takım fakirleri az bir para mukabilin. 
de hapis yatırırlar, bu suretle hem 
kendıleri. hem de hase~ilcr istifade e. 
derlerdi. "Yolcu" adı verilen bu kabil 
adamlar, mahpuslar arasında kötü bir 
sınıf sayılır, hakaret edilir, en aşağı 
hizmetlerde kullanılırdı. 

"Haberi sahih" bu bahse dair şöyle 
bir fıkra vardır: "Zindan hasckileri 
birkaç neferle dcrunu ve birun şehir
de gezerek hırsız, katil ararlar. para 
almaları memul olanları hapsederler. 
di .. ,. 

Bundan başka, devlet ricalinden, nü. 
fuzlu kimselerden bazıları sevmedik. 
lcri, ho~ görmedikleri, kavgalı olduk
ları adamları şahsi emirieriyle hap. 
settlrirler, zindanlara tıktırırla.rdı. 

Mahpuslar Baba Cafer zindanına 

girerken para. vermezlerdi. Fakat çı. 

Hüseyin Rüştü 
... 

• 1 .. .· ~ ~ ' .. , .... 
lstanb'ltİ ·~_pi,haııesinin üÇihıcü koğu.;." oo Tersane bahçesi. (Bıt bahÇC1JB na. 
zır mrloaç koğu§ dn.oo vardır. Mahkıi. m lar lnt bahçede tene/ /üs ederler. 

karlarken 18 para harç ve "dilekçi ak· 
çesi,, adıyla iki para vermeye mecbur. 
du. Zindan katibi "derkenar harcı,, di. 
ye, kırk akçeden yirmi paraya. kadar 
ava.id alırdL 

Bilhassa kadın mahpuslar üzerinde 
çok çirkin arzular, kirli emeller besle. 
nirdi. Kadınları, istedikleri gibi hap
sederler, arzuları dairesinde tahliye e.. 
derler, bazı geceler "harimlerine,, ala. 
rak zevk ve safa ederlerdi. 

Bu çirkin haller, suiistima.ller, yol
suz hareketler halkın kulağına kadar 
gitti, şikayet sesleri yükselmeye baş. 
ladı. 

İstanbul kadısına bir buyrultu 
Bu suiistimallcri, yolsuzlukları, 

"İstanbul kadısı izzctliı f aziletlu efen. 
di hazretlerine,, 1180 yılında yazılan 
3u buyrultu teyid etmektedir: 

Bundan akdem zUmrel fevahlısln ahz ve 
tedlplerlnl muhtevi zabitana hitaben neşro 
lunan buyurultular mucibince etraf ve t'k 
naftan ahz \'O tecUp için Baba Cafer zln 
danma bendolunarak mahalli mezkQrde tcra 
kUm ve ihllşad eden taife! nlsvanm ıslahı 

netıı edlnceyedek zlndambend olduklarından 
sonra içlerinden tövbe ve te:ı:ldyci nf'.fs eden 
!erden bir dahi mUrteklbi fuh§ ve şenaat ol 
mıyacaklarına mahalleleri imamları marlte 
tile huzuru hlı.ldmde yarar kelillerl ahz olun 
dukça bir taraftan ııebillerinln tahliyesi dahi 
llbf!d olup ilkin bu husuııa kıyam ve mUb~e 
ret edetek eimmcl malıallAt ve kelli ve §ahit 
olacak zevat ve hademl malıaklm ve a.seıı 
başı ve suba§r \'esalr hilddam ve neferatın da 
maı bamıma tabalyct ile tal!ei mezburenln 
tahliyesi ııebill ıııyan olRnlarından akçe aldık 
!arından maada tertip ekAzlp ve deruğ ederek 
ışayestel ıtlak olmayanlardan dahi bir takrip 
ile ıllakına lctısar edecekleri isllhbar olun 

makla imdi zilmrei mezkQrede zlndanbend o 
lan güruhu !evahlşten tezklyeineCa eyleyip ıt 
laka ıayan olanlarından mahallesi imamı ma 
rifetlle, bir dahi irtlkAbı !uhı etmlyecegine 
yarar, kefilleri ahz olunup sebilleri tahliye 
ıılne ruhsat \'erllenlerdrn elmmel mahalla.t ve 
hüddamı mahakim vesaire hademe ve ne!erat 

tan kimsenin ücreti kadem ve hakkı kalem 
namile bir akçe almaması hususunun tenbi 
hl !Azım gelenlere tt'kld ve huauscn henUı: 
tezkiye! ne!3 etmlyenlerin akçe Umldiyle sebi 

!ini tahliye ettırmeğe cehdeden imem ve aha 
lll muhteremeden kemesne zuhur e.ierııe ıe 
dettaharri men ve zecrin bezil kudret ve mU 
tenebblh olmayıp gene balsl tezayut fesat ve 
fuhşlyat olur halAta taııaddl eden bulunursa 
hakkından gelmek için isim ve resmlle l!Ama 
mühaderet ve işbu emrin suretinin EyUp ve 
Galata ve Üskildar vesalr iktiza eden maha 
kimin slclllMına keydcttlrmcğe dikkat eyli 
yeler. <leyu.,. 

20 Recep 1190 

Tiirkiyede ilk hapishaneler 
nazırı 

Baba Cafer zindanında cereyan e. 
den bu facialar, kötü hareketler, mah
pusların periı::an hali yalnız bir ada.. 
mm dikkat ve rikkatini çekiyordu: 

Baba Cafer türbedarı Hoca Salih ... 
Hccn çok yumuşak kalpii, rnerba... 

metli bir adamdı. Yürekler yakan bu 
vaknllıır kaq;ıısınöa mahkumları ye
dirmek, sevindirmek için çareler ara. 
mıya başladı. "Baba Cafer" türbesi, o 
zamanlar halkın derin ve samimi bir 

itikatla. sarıldığı, ruhaniyetinden is. 
tiındad ettiği bir ziyaret yeriydi. Her 
gün, her sınıfa merump yüzlerce insa.. 
nm başvurduğu bu türbeyi, valide sul
tanlar, kadınefendilerle birçok saraY, 
erkanı da sık sık ziyaret ederlerdi. 

Türbedar Salih hoca. sarayın nüfuz.. 
lu ziyaretçilerine, mahpusların peri. 
şan hallerini anlatıyor, büyük bUyül< 
yardımlar temin ediyordu. Hoca bu
nunla da kalmadı, yine bu nüfuzlu zi. 
yaretçiler vasıta.siyle, hapishanelerin 
bakımsız birer sefalet yuvası haline 
geldiğini padişah üçüncü Mustafaya 
kadar duyurdu. 
Padişah bu hususta alaka gösterdi, 

mahpuslara hükümet tarafından yiye.. 
cek verilmesini, iyi bakılmasmr, hapis-
hanelerin de Hoca. Salih efendi tara.. 
fmdan idaresini emretti. Ve 
"Hapishaneler nazırı,, adı 

(1180). 

hocaya 
ı:erildi. 

Hii.scyin Rii§tU 
(Deı'<Zmı ror) 

lstanbul 
konuşuyor 

(Baş tarafı S üncild.s) 
keye belediyece yüz para. mühür pa
rası alınırken, bu musluktan şarıl şı.ı. 

rıl su akardı. Ne vakit ki sakalar bu. 
radan çekildiler, biz.im su da bu hale 
geldi. 

Yani sizin anhyacağınız, bütlin 
semt bir su yolcunun keyfine tabidir •• 
O isterse bol su verir, istemezse, büs. 
bütün keser ... 

Bu ada.mm söyledikleri doğru muy. 
du, yanlış mı bilmem;fa.kat bu iddiayı 
işittikten sonra belediye sular idaresi 
nin bu nokta üzerine dikkat nazarını 
çekmeyi aklıma koydum, çeşmenin res 
mini alarak, yukarki mektubu yollı. 

yan okuyucunun evine doğru yürü
düm. Ca.miin yanından ayrılmadan ev 
vel, oralı bir genç, çeşmenin karşısın. 
daki bir meydancığı da gösterdi. Bu. 
ra.sı taş yığınları, toz toprak içinde 
bir mezbelelikti. 

- Burada, dedi, sözde yol yapıla • . 
caktı, 5 • 6 sene ewcl bunları gelip 
yığdılar, ve bir daha o gidiş bu gid ş. 
&lediye buranın semtine bile uğrama. 

dı. Ya bu molozları kaldırsınlar, ya.. 
hut da yol mu yapacaklar, sokak mı 
açacaklar, ne yapacaklarsa yapsınlar .. 

HABERCi 

TOPTAN KiRALIK 
Tophanede Karabaş mehalleJin. 

de Lüleciler caddesinde 26 - 28 
No. altında bir kahvesi olan 22 odalı 
mükemmel terkoa ve elektrik tesi
,satlanm havi han toptan kiraya ve
rilecektir. Derununda sahibi Hacı 
Hamide müracaat. (708) 

(lıf. TurluıJı Tan). 
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farihi macera ve a~k r----· 1 a.aırı: t Ve · Nu) 

"Madem ki beni se\·iyorsun, bu zehri aşkım 
uğruna içeceksin sevgilim ! ,, diye 

Ayda köh~yı zorladı 
Geçen kısımların hulasası 

Ayd.a, Giriddcıı papaya gönderilen 
oariyeler cırasrndadır. Faksıt omrn 
pek müf hi§ bir kadın olduğu anla§ı. 
lıyor. Altı tane de kölesi oordır ki, 
onları hıtsusi zevkleri i~n kullan. 
maktadır. 

Bi..."'im küçük Osman, Ayaa ile gemi
de müM8ebet peyda etmi§tir. ikisi 
de biribirinc me/tun olmU§tur. ô. 
ımürlerinin sonuna kadar sadık kn1a. 
oaklarını, kimseye bakmıyaoakZannı 
ooadediyorıar. Osman şimdi kanı.a

rada kilitlcnmi§tir. 

• * • 
Ayda, kapıyı kilitledikten sonra dı. 

ı:ıan çıktı. Ben, f arkedilmemek için 
nefes bile almıyordum. Fakat genç ka. 
dının ahvalini tetkik edebilıyordum. 

Gayet asabiydi. Asabt olmakla bera. 
ber memnun ve mes'ut görilnüyordu. 

Elindeki şişeye baktı. 
Bir an tereddüt etti. 
Gözleri açıldı; hadekalan büyüdü. 
Yapacağı milthiş bir i~n dolayı 

kendi de korkuyor gibiydi. 
Fakat b~mı salladı: 
- Ces~et! Bu, böyle olmalıdır! ... 
Şişeyi salladı. 

Kararını vermiş adamlara has bir 
avırla yürüdü, kölelerin tarafına iler

ledi. 

Elinde, bir çıkın anahtar vardı. Bun 
lar. Osmandan aldığı ve Osmanm da 
benim yastığımın altından çaldığı a. 
nahtarlardı. 

Kilide uydurdu. Kapılardan birini 
açtr. 

Bir erkek sesi duyuldu: 

- Sevgilim!.,. Kraliçem! .• Bir ta. 
nem! Demek ki bütün muhataraları, 

tehlikeleri göre alarak buraya geldin. 

Ayda, susuyordu. 

1 
Bir aşk melAikesi gibi 13uh ve şak

rak değil, bir matem illhesi gibi abus 
ve somurtkandı. .. 

Eşikte duruyordu. 
- Ne oluyorsun, Ayda?. diye köle 

sordu. 
- ... 
- Bir kabahatim mi var? 
- Mertis! 

- Ne var, hayahmm sebebi? 
- Senden büyük bir hizmet bekli. 

yorum. 

- Sana hizmette bulunmak, benim 
en birinci emelimdir. 

- Peki öyleyse. .. 

-···················································· ı .... ·····oi·;··Ciö'iliör:ü······· .. ······H 
~ Necati Pakşi li 
ıı· Hastalarını hergün sabah 10 dan ft 
!_ akşam 19 za kaıdar. Karaköy Tünel n 
:: meydanı Mahmudıye caddesi No. 1•: ~ . 
:: 112 de kabul eder. ıi 
jj Salı ve cuma günleri saat 14 den P. 
:: 18 ze kadar parasızdır. :: :. :: 
:;ı::ı:::mmm::ım==:ın:::a=r:m:-:n:ı: 

İçeriye girdi. 
- 1 Kapıyı kapadılar. 

Ben, yerimden çıkarak, öteki kapı. 
lardan dinlediğim ve gözetlediğim gi
bi onları da dinledim ve gözetledim. 

Fakat ilk gördüğüm manzara su ol. 
du: 

!{öle ile cariye, biribirlerine sarılıp, 
ayakta, uzun bir buseyle öpüştüler. 

Ayrıldıkları zaman, köle titriyordu. 
- Ey benim hayatıma bu bilyük 

zevkleri veren kadın .. Emret, ne ister. 
sen onu yapayım. Hatta emret, şu da
kikada şuracıkta senin için öleyim. 

Ayda, bir kahkaha attı: 
- Söylemesi kolay. 
- Ölürüm senin bir işaretinle. Yal. 

ruz sen emret. 
- Pek çok kimseler bu &özü sevgi. 

lilerine söylemişlerdir, la.kin bir feda. 
karlık yapmaları icap ettiği zaman, 
kaçmışlardır. 

- Ben onlardan değilim. Ben onlar 
dan olsam bile sen alelade bir kadın 
değilsin. Sen7 herhangi b!r erkeğe her 
istediğini yaptırabilecek bir kabiliyet 
tcsin. Esasen bunun için değil midir 

ki, papayı her arzusuna ramettirrnek 
ti?.Cre, başpapas seni yolluyor. BUtiln 
Avrupanın Girid mcnafiine imalesi i
çin sen çalışacaksın. .. 

Köle, büyük bir coşkunlukla konu. 
şuyordu: 

- Ben nasıl memnun olmıyayım, 
nasıl mes'ut olmıyayım ki, böyle bir, 
kadın, beni seviyor. Her tehlikeye rağ. 
men, bana geliyor. Maniaları aşarak. 

Ayda: 
- Görüyorsun ... Senin için nasıl fe-

dakarlıklar yaptım .•• dedi. 
- Evet, görüyorum. 
- Öyleyse, sen de benim icin. 
-Emret. 
- Bir kadeh getir. 
Kamaranın bir köşesinde bir sürahi 

ile bir bardak duruyordu. 
Bunları alarak, köle yaklaştı. 
- Bardağını uzat. 
Köle uzattı. 
Birkaç damla damlatıp, üzerine su 

koydu. 
-1ç. 
- Nedir bu? 
- Gördün mil?. Hani benim emrimi 

yapacaktın? Hani ben "ÖL Hemen §U 

racıkta can ver!" dersem verecektin?. 
Köle: 
- Velev ki, bu, öldürilcü bir şey oL 

sun. İşte, senin aşkın uğruna içiyo. 
rum, Ayda. .. - dedi. 

Su ilave edilen mayii, bir yutwnda 
bo§alttı. Bofialtmasile de, yıldırımla 

vurulmuş gibi yere yuvarlanması b;r 
oldu. 

Ancak: 
- Ayda .... diyebildi. 
- Sevgilim. Beni hakikaten seven 

sadık sevgilim .. Ölüyorsun, benim aş. 
kıma ölüyorsun. Seni asla unutmıya
cağım. Hıyanetimi affet. 

- Hayatım sana helal olsun. 
Köle, bir iki kere çırpındıktan son. 

ra, can verdi. 
(Dcrıamı tıar) 

HABER -1\kşam J?O!lan 

Haber, okuyucuıan ara.smda btr 
fıkra mtıu.bakuı açmııbr. G!5ndert. 
lecek fıkraların kısa ve hiç olmaz.sa 
az ffltllmf§ olması IAznndır. 

Fıkralar, gl.Sndcrenlertn imzalan 
yahut müstear adlarlle netıredllecek 
Ye her ay o ay lc;l.nde c;ıkacaklann 

en iyilerinden be§ine muhtelif ve kıy. 
mcW hediyeler verllccekUr . 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

Büyük maymuna 
vermeli 

Yüzil gözü ktllı, çirkin hır çingene 
bir maymun oynatıyormuş. Seyreden 
çocuklardan birisi; elindeki aimidi may 
muna uzatır. Mamun almaz. Çocuk an. 
nesine: 

- Anneciğim, Küçı:ik maymun alma
dı, ~rndi büyük maymuna verelim di -
yerek çin~neye uzatır. 

Şevket ÇUHADAR 
Y e n isini alırım 

Yeni bir paraşüt icat eden Bay Metin 
Pulata izahat veriyordu: 

- Atladığım zaman ipi çekerim. Pa 
raşüt aç.ılır ve inerim. 

- Ya açılmazsa? 
- O zaman çarşıya gider yenisini a. 

lınm. 

Nureddin AKSOY 
Ba~ı çözülmüş 
Vaızm biri cemaate hitaben: 
- İçinizde kansından memnun olmı. 

yan varsa ayağa kalsın, der demez, bil 
tün cemaat ayağa kalkar, yalnız bir 
kişi kalır. 

Vaiz: 

- İçinizde bir k~i memnun varmış, 
demesi ·Uzerine beriki : 

- Aman hoca! Yanılıyorsun, kan -
mm ismini işidince dizlerimin bağı çö· 
züldü de ayağa kalkmaya dermanrm kal 
madı, demiştir. 

NECDET 
Trende paza rllk 

Migon her işte pazarlığa alıfIIUI bir 
tüccardır. Geçenlerde bir it için An 
karaya gidecekti. Haydarpaşaya geçe • 
rek gara girdi ve gifedeki memura sor
du: 

-Trene ne kadar var? 
Memur cevap verdi: 
-Dört saat .. 
Mi§on alı§veriş ediyor zanniyle pa • 

zarlığa girişti: 

- Üç buçuk olmaz mı? 
F. KINT 

HABER 
AKSAM P O STASI 

·ıoARE Evı" 
lstanbul Ankara Caddesi 
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300 .. 

Sulııbı v~ Neırıııat Miidüru: 

Hasan R asim U s 
8o11ldıtı ver (YAKIT) matbaa11 

Kibar hırsız Siyah 

1211- Kate, bir .. vk1 tabllyle l§aret edl 
n :.u yere baktı. Bu vaziyet bir san1ye devam 
etU. Fakat Kara gölge buııdan JaWadc etme 
sini bJldl: Odayı aydınla.tan ampulU bir dar 
beyle kırdı ve mi• Valmondun ate§ etmesi 
ibUmallnt dll§tınerek yUzU koyun yere yattı. 

lZT - Sonra ayağa kalkarak Uzertne 

atıldı ve kolaylıkla taba.ncaıımı elinden aldı. 
Mla Valmond vuku bulan hldlıenin ııUraUn 
den o kad&r §aşırmııtı ki, pencereden kaybo 
lan gölgeyi hayal meyal görebildi. 

128 - Kara &ölge evine dönUnce garip 
btr his duydu. Sergüze§Uere ba§ladı~ı zaman 
danberi ilk defa olarak kendi kendine kız 

~ 

mata başlıyordu. YUzUğU kasaya, diğer mU 
cevherlerin yanma koydu, fakat ağır madeni 
kapıyı kapayacağı yerde, orada kalarak dU 
oUnceyc daldı. 

129 - Onu, bu dUoUnceden, telefonun 
ztll uyndırdı. "A! .. dlye mırıldandı, gene mü 
temadlyen fena tavıılyelerde bulunan meçhtu 

l2 TEMMUZ - 1937' ~ 

.c&~we"Phli·z1N!. .,,tJ 
Yazan: Kort. LOblab -14- Naldedon: fa. 

Çayır rezaletinden Uç gUn sonra, PatrJS 
eve döndllğll vakit, karısını bayılmış 

bir halde buld u 
Patriı sabırsızlanıyordu. Ritann sözıJ. adalete, bir dine inanır gibi iman ~ 

nü keserek Antuana eordu: eli. 
- Ey, sonra'!. 

- Sonrası, ıizin otomobilden inip te, 
bir taksiye bindiğimiz zaman şi§e bal5 
elimdeydi. Fakat taksiden inerken, onu 
içinde bırakmışım. 

Patris artık hiddetini tutamadı, bunca 
senelik arkada§ına bağırdı: 

- Aptal! .. Enai.. Böyle i; mi olur?. 
Yapılır mı bu? Ya polisin eline geçerse bu 
şişe 1 Al sana mükemmel bir iz .. Zira, he.. 

r.üz piyasaya çıkmamış bir şampanya şi • 
~ı!si mükemmel bir izdir .. Şoför sizi geti -

rip evinize bıraktı. İsminizi, kim olduğu 
nuzu öğrenecekler .. Sonra da, hepmiz ya. 
kalanacağız, kepaze olacağız .. 

Antuan başını önüne eğmişti .. Düşünü
yordu: 

- Ne yapayım, dedi, şişe elimde du • 
ruyordu. Nereye koyabilirdim, ne yapa • 
bilirdim?. 

Rişar cevap verdi: 
- Yutsaydm daha iyi ederdin .. 

~ ~ "" 
Dört arkadaşın toplandıkları günün 

ertesi gc:.inil, yani Çayır reraletinden U~ 

gün sonra, Patris eve döndüğü vakit, 
Dominiki odasmda, yerde, bayılmış bir 
halde buldu. 

Patriı deli gibi bir halde koştu, kamı
nı, hemen zile basıp çağırdığı hizmetçinin 
yardrmiyle kucakhyarak yatağına kaldır. 
dı. Telefona koştu. Arkadaşlanndan dok 

tor Mogere telefon etti: 

Doktor geldi, o gelene kadar ayılıp, 
yatağına girmiş olan Dominiki muaye. 
ne etti, bir reçete yazdı ve Patrisc: 
- Azizim, dedi, merak etme .. Mühim 

bir ~y değil. Kann bu son günlerde faz. 
la heyecan geçinni§, bir §eyle fazla 
meşgul olmuş olsa gerek ki, srhhati bi • 
raz bozulmuş, derhal söyliycyim ki, bir 
kaç güne kadar bir şey kalmaz. Yalnız, 
odasında tam bir istirahat halinde bu -
lunması lhım. Kimse ile görüşmemeli. 
Yanına hizmetçiden gayri kimse girme
meli ve bilhassa onu bu derece endişe • 
lendirmiş olan sebeplerden uzak kalma. 
lr. 

Doktor, Patrisin elini sıkarak ayrıl
dı. Yalnız kalınca Patris düşündü. 

Evet, karısı her Kirlü maddi endişeler -
den uzak kalabilirdi. Bunu temin ede • 

bilirdi ve kolaydı, Lakin, manevi endi. 
selere kat'fil, fırtınalı bir gecede, müp -
hem bir mavi ışık altında, narin ve çıp-

lak iki kadın vücudunun dansettiği bir 
ormanda, Çayır üzerinde geçen hli
diselerin inatçr hatıralarına karşı ne 
yapabilirdi! .. 

CIFTI: KUMRULARIN PESiNDE 
~ ~ 

Komiser Delbo, polis müdüriyetin • 
de kısnu adli.de mühim bir mevki iş -
gal ediyordu. O, bu mevkii, gençliğine 

rağmen, şahsi mesaisi ile elde etmişti. 
Dclbo, eski komiserlerin iptidai usul -
]erini bırakmış. mesleğe fen ve teknik 

bir bilıgi getirmişti. Orta boylu, zayıf, 

fakat adali, kurşuni gözlü ve sert ba • 

kışlı olan Delbo yorulmak nedir bil • 
mezdi, her dakika çalıJmağa amade idi, 
mesleğine karşı büyük bir aşkı vardı ve 

centilmen 

kadın. Doğrusu artık fazla oluyor. Arbk ona 
itaat etmek istemiyorum!. Kendisini haber 
dar edeceğtm . ., Fakat her nedense, - bunu 
kencllııi de bilmiyordu - LA! söyllyecoği yer 
de onu dinledi. Eıırarenglz kadın ona yUzUk 

hakkında talimat verdi: "Onu bir paket ya 
parak Brlgt Strltde 20 numaralı dU~Una ge 

Delbo merhamet, masam.aha n~ 
bilmezdi. Meşhur Lombr~e 
mes'uliyet ve ademi mea'uliyet noktJ • 
lan üzerinde yapılan milnakqalardJtl 
uzak kalmı§tı. Bunlara ehemmiyet ~ 
mezeli.. Onun için suçlu, sadece b 

suçludan ibaretti, ve auçu i§lediği ı' • 
man içinde bulunduğu baleti ruhif' d 
nin, diğer saikkrin hiç bir e~ye 
yoktu. 

Delbo için herfCYden evvel ''vaıif"' 
vardı. O kend:.ni cemiyetin caniler, ~r 
tiller ordusuna ka11ı mildafaaaınr. uı: 
rine al.nn1 bir havari tellldd cder.dı. 13 • S 
tün bunlardan başlca, kuvvetli bi~ ıe t ııı 
kası, sağlam bir ahlakı, taYanı ~~~ ~ 
bir insiyakı, bir koku almak kabııır, rı: 

vardr. Ddbo meziyetlerini bildiği, ~~ 
larla iftihar, hattl grur duyduğu 1t.~ 
kendini başkalarına faile görüTdü. .rı 1 

bi~ zaman aldatdamıyacağma inazı.ı! • 
dr. 

Bu yüzden lüzumsuz İ§ler de yaptıl' 
vakidi. Yeni bir q peşine d:iştüğii ı': 
manlar, humma içinde yaşar, ayni ı:ı, 
manda, köpek av peşinde nasıl kanlı , 
zevk ile koşarsa, o da ayni zeYki dıJ 
yardı. 

İşte bugün de, gözlerinde hü~ 
bir parlaklık var. Çünkü Delbo, oto,: 
mobille Pariain garp mahallelerine~ 
ru gidiyor, ve otomobilin pe~ .,, 
sinden bakarken, böyle İ§e ba§ladığ' 

maıılar olduğu gibi, çocukluğunu hl~ 
lıyor. Onun çocukluğu Orleane'ın ıeııl 
bir malikanesinde geçmişti . 

Babası, zengin bir ailenin aveıba~: 
idi. Ava gidildiği zamanlar, çocuğ~ .... -ıı 
beraber alırlardı ve o zaman, kU~"" 

Delbonun sevincine payan yoktu. 

Şimdi de arabada ıidi ve bu hissi .a: 
yuyordu. Şimdi de ava gi.diyordU· J' , 

·det 
çükken ~yik veya domuz avına gı # 
eli. Bugün ''çifte kumrular., ın a 
çıkmııtı. .. ,or 
Yanında bulunan polislerden bırı 

du: ~, 
- Ey Delbo, dedi, onları bul~caı;'er 

nuzdan emin misin? Gittiğimı:t: 'f 
yanlı§ bir yer olmasın?. 

Delbo cevap verdi: 

- Hayır, olamaz. Eminim.. . , 
- Peki amma, içeri girebilecek f1l

1 

yiz?. ıı• 
- İki davetiye tedarik ettim. SiJ 

ve banal. 
- Para verdin mi? 

- Adam baı,.na yirmi be~ frank· r 
Sustular. Otomobil Paristen çıkıd 

tı .. 
lfo "" ~ ti 

Parisin etrafını saran ormanla~İ· 
küg:ik Sen Küküfa ormanı kadar gı 
ayni zamanda şehre yakını yoktur. t~' 

Polislerin bulunduğu otomobil b\I 
rafa doğru gidiyordu. D 

Bir çok kimseler de, yaya olaral< ~~ 
tarafa gidiyorlardı. Kimisi yalnız. fi 
misi çift çift idiler. Görenler, burı1',ı, 
alelade insanlar derdi: Memur, esl1 
tüccar ... 

(Devanı~ 

tıtll? 
tlrlrsinlz. Oradakiler dostlarmıdır .. 
bir §ey beklediğlınl biliyorlar... ıı.D P 

130 - Herbert Va111ng dosuarınd wtJ~-
dlJ!j· ~ 

sinin yazıhanesinin kar§ısmda bulun dil~ 
bU.jTCtle görı!Ukten 80nra, tarif edllen)(lld~ 
nıı. !;'irdl ve :"telefondaki m~hOi f?. 
kim olduğunu öğrenc~lleccğhn,, diye 
dandı. 



• 

., 

r) 

.... 
~ 

s 
c 
ın .... 

i 

,... 
o 
; 
<» 

o -c. 
..... ., 
~· 
c. 

... 

... 

-... 

Ol o 
w 

332 --- p,\RDA y ANIN ocr u 
Pardayan tekrar, dudaklarmda biraz 

bedbin bir tebessümle eğildi. 
lianri devam etti: 

. :- Fakat söyleyin bakayım, galiba, 
sızın babası olduğunuzu bilmiyor. 1 
d - Filhakika bunu bilmiyor, sir. Ve , 

aha bir miiddet bilmiyecektir. 
-Niçin? 

- Bir ıdi.lşüncem var, sir. 

- Pekala, pekala Size küçük aile 
&ırlarınızı · k · · .. 

1 
ıormuyorum .. Deme , sızın 

?g.unuzdur, ha? .. Ve beni öldürmek 
~~tıyenleri tanıdığını söylüyorsunuz. 
0 Yle mi? 

; Hiç olmazsa bir kaçını tanıyor, sir. 
'1 ralın alnında bir endişe dalgalandı. 

e Yavaıça, bir nevi tereddütle sordu: 

bu ~ü Ya si"ZC,. Veyahud tela oğlu'."luza .. 
r· imanları .•. bana da tanıtmanızı 
ıca edersem?. 

la ~ardayan doğruldu ve kat'i bir tavır
cevap verdi: 

llu- kral benden canımı istiyebilir .. 
'1 e :u kendisi için tehlikeye koyabilirim. 

l)·~nnediyorum ki bunu isbat ettim .. 
Ordün il H _ . c anri eaefle: 

ihı.- SııJden herıey istenebilir. Fakat 
u;sratta b 1 _ .. u unmanu: asla .• 

Dogru, sirl 
-Fka _ Ji~ t oğlunuz .... Belki o ıöyler! 

kraı t ıç zannetmiyorum!.. Maamafih 
e§cbbüa edebilir. 

lianri p 
bess·· ardayanın dudaklarındaki tc-

uınu .. d. 
İçini ,_ . gor Ü ve anladı. Gene esefle 

Çc11:tı ve: 
-a·· 

4tdi Aoyte babanın, böyle oğlu olur, 
~rd tbk bundan bahsetmiyelim ı 

böyıe hayan cevap vermedi. Fakat hali. 
'-lıru tcarcket etmenin gayet makul ola-

11' raıa gösteriyordu . ··~p . 
~. 1' . ardayanın olduğu gibi, kralın 

cndıne .. . 
ızore hır dü~ünce"i vardı. 

Yalnız, Pardayan, kralın bu düşüncesi
ni endişeli halinden keşfetmişti. Ve 
kralın baklayı ağzından çıkarmasını 

sükunetle bekledi. 
Kral kısa bir tevakkuftan sonra de

vam etti: 

- Oğlunuzun belki beni görmeğe ih-
tiyacı olacaktır ... Bu gizli fesatlar ••• 
Hiç belli olmaz ki 1. 

Pardayan kaçamakla: 

- Filhakika, bclk.i 
- Nezdime kabul · edilmeniz için, 

sizin veya onun Pardayan ismini ııöylc
meniz kafidir. Günün ve gecenin her
hangi saatinde olursa olsun. Ne demek 
istediğimi anladınız mı Pardayan? 

- Gayet iyi anladım, sir. Yani demek 
istiyorsunuz ki, geç kalmak tehlikesine 
maruz kalmaktansa, böyle... kazalan 
evvelden haber vermek daha hayırlı o
lur. 

Hanri memnuniyetle : 
- Evet, dedi. Bunu demek istiyor

dum. Ve şimdi, söz aramızda dostum, 
elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin, 

son kanlı hadiseler ve infilak esnasında, 
oğlunuzun Monmartr manastın başra

hibesiin topraklarında ne işi vardı? 

Pardayan yüzünde belirmek lizere o
lan tebessümü bertaraf etti ve en tabii 
ve saf bir tavırla cevap verdi: 

- Manastıra hileyle kapatılmış olan 
ve orada zorla hapsedilen sevgiHsini 
kurtarmağa gidiyordu. 

- Bertiy dö Sojiden bahsetmek ist!yor 
sunuz, değil mi? 

- Ta kendisi, sir. 

- Ve onun, Monmartr manastırında 
zorla esir edildiğini söylüyorsunuz? 
Buna kim cesaret etti?.. Ve Niçin? 

Par:tayan çok ciddi bir tavırla cevap 
verdi: 
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gene de, itham ettiğiniz aynı adama 
medyunum •. Siz ayni zamanda onun 
bildiği birçok şeyleri bilmiyorsunuz. 

Bilmiyorsunuz ki, benim katli.n için 
gizliden gizliye uğraşılıyor ve l:ıugün 

akim kalan suikast, belki yarın başka bir 
şekilde tekrar edilecektir. Siz cidden 

jındarma kumandanına layık olmaya
cak derecede birçok ~eylerden haberdar 
değilsiniz. öyle ki, sizin vazifenizi bu 

gence vermenin daha hayırlı olacağını 
d:.l;tünüyorum. Çünkü o, va?.ifeniz icabı 
o1arak bilmeniz icap eden fakat bilme
diğiniz bütün şeylerden haberdardır. 

r:lrda~ :ınla Jan yekdiğerinc . -· r 

Kralın bu itham dolayısile krzmadrğmı 

pekala anlıyorlardı. Kurnaz Hanri: ha
diseden istifade ederek, fena muhafaza 
edildiğinden dolayı memnuniyetsizliğini 

göstermek istiycrdu. 

Növiye gelince. o, mahvolduğunu zan 
netti. işinden atıldığını, bütün serveti
n'n elinden almdrğını ve hatta hapisha-

neye atıldığını görür gibi oldu. ümit
sizliğin verdiği bir kuvvetle kendisini 
sonuna kadar müdaf.ı~ emek azmile 
doğruldu ve: 

- Bu adamın, kralın atlarım zaptet
m;ş olduğunu biliyordum, sir, dedi. 
Fakat ayni zamanda biliyorum ki, bu o
nun tarafından düşünülmüş şeytani bir 

kurnazlıktrr. Hainane maksadının öğre
nildiğini anladı ve bu kurnazca çarey
le. işin içinden sıyrılmayı düşündü. Be

nim bilmediğim, geçmişteki ve gelecek
teki suikastlara gelince, onları tertip e
lden gene odur.,. Sir beni tevkif ettiri
niz. E~er vazifemde bir hata işledim
se, beni mahkemeye sevkediniz. Hatala
rımr başımla ödemeğe hazırım. Fakat 
yalvarırım size, bu adamın muhakemesi 
görülsi.in .. O zaman serdettiğim ithıım-

!arın birer hakikat olduğu anla~ılacak
tır. 

Dördüncü Hanri her şeyden şüphe e
den bir insan değildi. Bilakis kolaylıkla 
itimat ederdi. Fakat o anda, henüz kor
kunun tesirinden kurtulmamıştı. Ve 
ayni zamanda Janın, Pardayan tarafın· 
dan teyid edilen sözlerinin tesiri altın• 
daydr. 

Jandarma kumandanının, azimlrar ve 
kendinden emin bir tavırla söylediği söz 
ler, zihnini karmakarışık etti. Hareket
siz duran Jana şüpheli bir nazar atfet· 
ti ve düşündü: 

- Fakat yarabbim, bu çehrede" mert· 
lik ve asaletten başka bir şey yok! .. v~ 
yahut da ben bir şey anlamryorum ! 

Pardayan, krahn bu düşüncelerini 

manalı gözlerinden okudu ve Növinin 
kurnazca ve ustalıklı manevrasınrn, 

oğlunun hemen tevkifine sebebiyet vc
re::eğini anladı. Derhal müdahale etmek 
Iazı"\dı. Kralın, düşüncesine, mühim 
zamanlarda aldığı sert bir tavırla cevap 
verdi: 

- Hakkınız var. sir, bu genç. kendi
sine isnat edilmek istenen katil değ:l
dir. İnanmak isterim ki, hüsnü niyet 

sahibi olan mösyö dö Növi yanılıyor. 

Bunu kat'iyetle iddia ediyorum .. ve kral 
asla yalan söylemediğimi pekala bilir. 

Dördüncü Hanri kurnaz gözlerini 
Pardayanın mavi gözlerine dikti ve ya
vaşça: 

- Hiç bir zaman yalan söylemediği

nizi biliyorum, dostum .. Fakat yanıla

bilirsiniz. 
Pardayan ayni emin ve çok ciddi bir 

tırvırla: 

- Bu işte yanılmıyorum! dodi. 
Hanri hiçbir şey söylemeden biran 

daha ona baktı. sonra jandarma kuman• 
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danına dönerek çok yumuşak bir ses
le: 

- Peki Növi. dedi. Mademki bu ka
dar iyi mal\1mat edinmişsiniz, bu gen
cin beni ni~in o1dürmek istddiğlni söy
ler misiniz? 

Növi derin bir nefes aldı. Kral mü
nakaşa ediyordu. Demek ki henüz mah
volmamıştı. Kralı ikna edecek mühim 
bir delil serdettiğini düşünerek 8deta 
sevindi ve: 

- Kral, şüphesiz, Arbr - Sek sokağın
daki bir balkonun altında bu adama na
sıl v:ıziyet ve ıerait içinde tesadüf etti
ğini unutmamıştır. 

-E? 

- Sir bu adam.. Mevzuubahs olan 
yerde ikamet eden .•.. şahsa çılgınca a-
tıktır. Onun içinde müthi§ bir kin §ek
linde beliren ve onu suikaste sevkeden 
İ§te bundan mütevellit kıskançlıktır. 

Hanri müstehzi bir tebessümle gü
llimsedi. Şimdi artık kafi bir fikir edin
mişti. Filhakika, Növi tarafından serde-

dilen delil nasıl ciddiye alınabilirdi? Jan 
henüz birkaç dakika evvel, ona, Bertiy' 
in babası olduğunu bildiğini s8ylemi§ti. 

Jandarma kumandanının gözleri içi
ne bakarak sordu: 

- öyle mi zannediyorsunuz? 

Növi kuvvet ve emniyetle cevap ver
ai: 

- Bundan eminim 1 
Hanri gülUmsiyerek yilzünü çevirdi 

ve Jana baktı. Pardayanın müdahale

;!;;a~beri, oğiu, kollarını g~ğsUnde kc:
YUfturmu . lSkayt bir şekilde harcket
aiz duruyordu. Onu böyle sakin görUn·· 

ce, mcvz:uub:!hs olan şeyin onun kellesi 
ot~uğuna doğrusu ihtimal verilemezdi. 
Kral bunun üzerine, Pardayana döndü 

ve hiçbir şey söylemeden, dudaklarında 
kurnaz bir tebessümle ona baktı. 

Pardayan ayni tebessümle mukabele 
etti ve lakayt bir tavırla omuzlannı 

silkerek: 
- G8rüyorsunuz ya 1 dedi. Emin olu

nuz ki air, bu gencin aleyhine serdedile
cek olan ı:iclillerin hepsi, aşağı yukarı 

böyle çilrük olacaktır ..• Demin de ma
jestelerine söylemi§ olduğum veçhile, 
şudur ki, heme bahasına olursa olsun, 
ondan kurtulmak istiyorlar. 

Hanri, Növiye (zavallı adam hiçbir 
şey anlamıyordu) tehdid dolu bir nazar 
atfetti. Pardayan bu bakışı gördü ve 
yalnız Hanrinin duyabileceği bir ~ekil
de sesini alçaltarak ilave etti: 

- Onun hüsnü ni}•et sahibi olduğunu 
zannediyorum ... Farkında olmadan alet 
oluyor. 

Hanri de ayni yavaş sesle tıordu: 
- Bunu nereden biliyorsunuz? 
- Fakat •.. Nasıl büyük bir emniyet 

ve itimatla öne atıldığını görmediniz 
mi, sir?, .. Emin olunuz ki hakiki alaka· 
darlar, bizzat müdahale etmekten çekt
nirler. · 

Hanri düşünceli bir tavırla: 
- Belki 'ele hakkınız var, dedi. 

Biran gülümsiycrek sırayla Farda• 
yanla Jana baktı. Son;a b:rdenbirc ko
lunu şövalyenin kolu altına geçirtrck, 
Uzerine abandı ve onu arabasına doğru 

sürükliycrek, samimi dostlarına karşı 

takındığı hürmetkar laubalilikle: 

- Dostum, dedi, zannediyorum ki, 
bcausi bir ~ekilde görüşmemize ihtiyag 
vardır. 

- Ben de öyle zannediyorum, ıir. 
- Şu halde arabama gidelim. 

Yüksek sesle söylenen bu sözler, 
kralın arabasından uzaklaımak üzere 
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verilen bir emirdi. Növiylc arabacı bu
nu anladılar ve çabucak arabanın ya
nından uzaklaştılar. Pardayan yerinden 
kımıldamamış olan Jana döndü ve bil-
yük bir tatlılıkla: j 

- Yavrum, dedi. Lutfen beni biraz ! 
bekleyin .. Kralla görtişmemiz gayet kı
sa sürecektir. 

Pardayanrn bu hareketi bilyük bir la
ubalilikti. DördüncU Hanri, bütUn la
ubaliliğine rağmen, bunu başka birisine, 
§Üphesiz affetmezdi. Fakat Pardayana 

müsamahayla iktifa etmedi ve bizzat 
kendisi de dönerek tatlı bir tebessümle 
ve dostça bir el işaretile biraz sabret
mesini işard etti. Jan hürmetkar ve za
rif bir şek!lde eğilmekle cevap verdi. 
Ve Par'dayan tekrar memnuniyetle gü-

lümsedi, çünkü bu iğiliş krala bitap et
miş gibi olmakla beraber, ayni zamanda 
Pardayana atfedilen bakış bunun ken-

disine hitap ettlğini açık bir şekilde 
gösteriyordu. 

Konçiniyle Depernon kendilerine il· 
tihak eden Belıard ve Liz.nkurla konu~ 
makla beraber, kralla, görüıtüğü üç 

asilzadeyi göden kaçmruyorlardı. Duy
madıkları sözlere mukabil, hareket ve 

çehredeki ifadelerden neler konuşuldu
ğunu anlar gibi oluyorlardı. Ve endi~e
leri büyüyordu, çünkü kral, çekindikle
ri adama karşı gayet iyi muamele edi· 
yordu. 

xxv 

Bu cırada dördüncü Hanriyle Parda-
ya n arabanın içinde kaqı karşıya o-
turmu§lardı. 

Kra1 sö ... c b:ışlayarak: 
- Dostum, dedi, bilivorsunuz ki, size 

büyük ve mutlak bir itimadım vardır. 

(Pardayan ıessizce eğildi) yani !demek 
istiyorum ki, madem bu yiğit Jarun 
hüsnü niyeti hususunda beni temin e
diyonunuz ve ona fi.deta kefil oluyor• 
sun uz .• 

Şövalye, onun climleyi mualllkta bı· 
raktığını görünce: 

- Evet kefil oluyorum sir, dedi, vo 
bütün mesuliyeti üzerime alıyorum. 

- Mademki öyle, bu genç hiç kimse 
tarafından rahatsız edilm:yec:ktir., Size 
ıöı: veriyorum.. Fakat .. demek ki siz 
onu çok iyi ve yakui:lan tanıyorsunuz? 

- Şüphesiz, sir 1 Aksi takdirde yap
tığım veçhnc sizi temin etmem ve ona 
kefil olmam. 

- Ben qe esasen bunu demek istiyor 
dum. 

Pardayanm gözleri içine bakarak: 

- Benim de öğrenmeğe ihtiyacını 

vardır! .. Ve zann<>diyorum ki bana nıa· 
liimat verebilirsiniz ... Bu genç kimdir? 
ÇUnkü nihayet, yiğit Jan bir isim değil· 

dir. Ve bakkınida yapılan raporlar hiç 
de lehine değildir, 

Pardayan da Hanrinin ııözleri içine 
baktı ve çok sakin bir ıeıle cevap verdi: 

- Oğlumdur! 

Hanri iki elini kasıktanna vurdu ve 
sevinçle bağırdı: 

- Ben de öyle tahmin ediyorfdum l 
Olur şey değil 1 •• Şimdi artık tamamil• 
rahatım. 

Ve dostça bir ılilcayla: 
- Demek ki, İspanyadan döniltiln\1%

denberi aradığınız bu çocufu nihayet 
buldunuı: ... Eğer yanılmıyorsam tanı 

yirmi ıencdenberl onu ınyordunuz? 

Cidden çok sevindim, dostum.. Belld 
babasına bir türlil yapamadığım bir iyi
lik ve hizmeti, ofluna yapmafa muva! .. 
fak olacağım. 
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~ - ~~~ ~üdafaa Yeki.Jeti Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan: 
·~ dir körn~n olunan bedeli (615.1500 veilk teminatı 4995) lira olan 3000 ton 
1ll 1~ te ;rUnUn kapalı zarfla eksiltmesi 28/Temmuz/937 Çarşamba günü sa 

eaı 333 lt ckfilet binasmda müte~ekkil komisyonumuzca yapılacaktır. Şartna
~ -ı. -.... ~lcs~ruı mu~bilinde komisyonumuzca: verilmekte olduğu • 
't\ b. ha\'i lca iltmeye gırcceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesikaları ile temi 
~Ostada palı Adlarını saat 13 e kadar komisyonumuza vermiş bulunmaları 

llı.ıhc ~kua gelecek gecikme yüzünden yapılacak müracaatların kabul 
~gr. (3332) 

ıı.,_ın~-t\~nbuı_ Nafıa MUdUrJilğilnden: 
~ k~:t ~~ı glinU saat 15 te tstanbulda Nafia Müdürlüğünde (3539) 
O?ıı.ı1nı 11M e li Devlet Ba:5mıevi cilt atölyesi binası tadilatı açık eksiltmeye 

ıı ~~ur. 
~· llkaveıe ek . 

J~. keşif huıa:il~e bayındırlık i§Jer i genel, hususi ve fennt şartnameleri, 
~tı.vakk t tc aaile buna. mUtef erTi diğer evrak dairesinde görUlecektir. 

~ ~ateklile:· ıninat (266) liradır. 
~1lta üzerm ın ~ ~ (3000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceği 
-~: . afıa Müdürlüğünden almıı olduğu müteahhitlik ve Ticaret f arııe gelmeleri. (3859) 

ıtı. ı ~~~t iskan Direktörlüğünden: 
'kayllSr 1) t rnerkc.z kazasına bağlı taşlı çiftlik, Büyük Endiz, Pazar Farni, 
~ k otan' 27 fra ve Eyrep köyleriyle Niksarm Arguslu köyünde inşa ettiri. 

klltu§ ve ~k t 1~ tek taş evin beher çift evin muhammen bcdeif 338 lira 
~ 2 - llliksar cvın de muhammen bedeli 193 lira 75 kuruştur. 

beherinin ın~e Artova kazaları merkezlerinde yapılacak olan 7 tek evin 
~k~ - 'l'okad arnınen bedeli 283 liradır. 
tııa:~• 'l'ePe a.:; Tatar, Dimorta, Manastır, Kaledere, Çayköy, Bahçebaşı, Ye. 
~ i8 Çift, 20 :· Artov:uım Kervansaray, Yatmış köylerinde inşa edilecek 
tuş "e beher t:k kez:ı>ıç evlerin muh~men bedeli beher çiftinin 331 lira 22 

\'~ 1 - 'l'ali 
1 

. k evın de 184 lira 27 kuruştur. 
fazı P erın unıurn· h • l 1 . . . .. k 
5 a rnaıuın t ı ve ususı şEortname er e keşıf ve proJclt•rı gonne 
~ ..... Yapıla a kalmak üzere Tokat t~kin MUdürlUğUne mUracaat!arı. 
~ lb.Uddetıe ca olan bu evler 2 Temmuz 937 Cuma günilnden itibaren 15 
~ ı:at 15 de ~~~ arttırmaya konulmuştur. İhale 16 Temmuz 937 Cuma gü. 

6 ınacakt.ır Yet nıakaınında teşekkUl eden Komisyon muvacehesinde ic-

:t& ist:' Aluvakkat 1~ dahil' teminat miktarı % 7,5 dır. Banka mektubu hazine, tahvili 
NUtı t 1 

tahvillen kabul olunur. (3957) 

~~ aıt,~ ~I Ecza neler 
"'\l~I l'JChrtıı 
1111.ıl Olan ~zan tnuhtcllf semtler inde 
t nbı.ıı <:Uıetın eler §Unlardır: 

():)_~lııliııllııd dekiler: 
""lllltt.) c (lıelun 

le Cl.! ' !{Uçuk et .KAzmı), Beyazıtta 
ltarıı.~~~a Arfr~ıı <H. Huıosı.ı, EyUp 
~~d~'U11ktc (F'u~ ŞcbrcnıtnJndc (Hamdi), 
~c~") baştııda (A t), Sanıatyada (Rıdvan) 
(~l'tt ~'F'encrde (~ Akaarayda (Etem 

l:ıtl'oıtı evet)' BeJcıı. meddin)' Alemdarda 
1-u]Qa ~daltfıer· k!Sydc <tetcpl\D), 
~,I Caddegıt; 
'l'alt.aıııı da (\'iııg de (Matkovtç), YUkısrk '- c,-: Cl(enıaı°~UJ~), Galat.ada -CMerkeıı:), 
~ltııl'ıl ~erktt) e Ul), Şl§Udc Oamanbey 
~ l\ e <~t.aını' I!aarmpqa.da (Vamt) , 

'Oıı1tu~>. ~ iuseo), Beılktqta csuıey 
'U111tu • ırtdt'k 'rde (Nurt), 

'Cıııı11,~da (! 'll'l !Sy \•e Adalardakiler: 
~>. lreJ._~l!tlı:c~)!'ahor), Kadık6yde Altıyol 

• "\!lllic ca' 'SUyUkadadıı. CŞlnaal Rı 
alk), 

mr.:a::::c::::.-:c::sm:::w::. .•• ı.--.::::::u: r -
ıl HABER'in !! 
ı. = k :: i! crprS eo- :: 
H 11< u P c ınlluı 1~ .. :• 
H -115-=- :: .. .. .. .. 
i·: u k 1 30 :: : uU Upoıı an gün llt§redCC\l :: 

•İ giz. Onlan ber gUn kesip saklat• !i 
~ -d nrz. 30 taneırtııi bir seri halinde bı- !i .. .. I! rlktlrfp idaremize geUrenlere bir H:: 
:: numara vereceğiz. Sonra ulusal eko 
i! noml ve arttırma kurumunun htan 
q • !: bul §Ubeai taratmdan ta,>1n oluna• h 
!: calc bir günde bu numaralar araaın il 
i! d& kura çekllecekttr. Hedlyelerl =ı 
H ceman 1500 kilo §ekcrdir. li 
==·=··-·-·===~:::::::::::::::::::::::::::::: 

Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 
kazanan numaralar 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 
40 50 740 30 91 30 724 30 707 50 479 50 494 50 
60 so 742 100 190 30 778 30 7152 200 682 30 520 30 

261 100 970 30 274 50 788 30 796 30 710 30 548 100 
369 50 993 30 276 30 896 100 23000 500 772 30 842 100 
391 100 7078 200 330 100 942 30 8 50 891 50 870 30 
394 30 160 30 501 30 18020 50 138 50 929 30 923 30 
408 30 167 30 641 50 83 50 149 50 29140 30 35038 50 
537 30 177 100 825 30 133 30 205 50 204 30 139 50 
833 50 181 500 841 50 213 30 240 30 228 50 506 30 
803 30 268 200 912 50 254 30 346 30 230 500 595 30 
845 50 293 100 990 30 270 30 3153 30 260 30 650 50 

1013 30 385 50 13040 500 400 50 451 500 302 30 692 50 
92 30 419 30 1159 30 416 50 458 500 328 30 698 30 
98 50 453 30 216 30 483 50 575 30 368 50 818 50 

144 50 540 50 232 30 509 30 585 200 426 50 894 30 
161 30 516 50 266 3000 552 30 689 50 442 50 91Q, 30 
211 30 589 100 342 100 1533 so 697 30 546 50 27 30 
325 30 790 50 447 30 1559 50 790 30 870 so 315017 50 
265 200 809 50 608 30 672 30 832 50 916 so 46 50 
315 50 825 50 629 30 686 50 837 100 959 50 62 - 100 
515 30 8100 50 687 30 724 30 908 30 30016 30 100 30 
619 50 121 500 718 30 744 30 920 30 51 30 210 200 

659 50 176 50 747 50 794 30 24014 50 93 50 235 150 
938 50 246 30 800 50 857 500 l50 30 164 30 285 ~o 

2020 50 358 50 804 50 902 30 120 30 227 50 296 so 
91 30 463 30 806 50 19071 30 149 so 242 30 302 3o 

118 30 481 50 812 30 116 30 491 200 649 30 326 30 
1159 50 703 30 882 50 185 30 575 200 655 50 477 t 30 
227 50 719 30 890 500 186 so 613 50 671 30 483 30 
326 50 913 100 909 30 332 30 617 30 765 50 594 30 
383 100 929 50 13130 30 353 30 634 200 828 30 610 30 

386 50 984 30 134 30 391 50 722 3000 842 30 735 30 
568 30 9041 so 142 30 415 30 755 50 994 50 37024 30 
625 50 120 30 502 50 597 50 25025 100 31111 50 133 200 
741 30 132 500 512 30 1515 ıoo 81 50 151 50 183 30 
803 30 162 50 768 30 688 30 192 30 202 30 336 200 
841 50 164 50 797· 50 1599 50 479 30 295 30 550 30 
846 100 174 50 8715 30 7415 50 494• 100 409 30 724 ·-,ı 30 
867 50 325 50 937, 50 803 200 624 30 448 50 759 30 

3040 50 610 500 15054 30 909 50 729 30 494 30 7159 30 
48 60 1588 200 248 200 20097 30 759 50 533 30 783 30 

100 50 810 50 311 30 2159 50 814 :r. 100 1563 50 836 30 
346 200 728 30 428 50 450 30 215047 30 734 100 963 30 
441 30 8156 50 505 200 456 30 83 50 766 30 974 500 
526 30 950 50 836 30 470 50 205 30 796 - 50 38004 50 
651 30 10037 100 856 50 475 30 235 30 771 50 203 200 
697 30 126 50 877 30 568 30 397 30 32301 30 326 30 
745 50 178 30 879 50 577 500 474 50 353 200 573 30 
868 30 194 30 907 50 655 30 476 30 528 30 619 30 
890 50 250 so 9159 30 974 30 sos 50 557 30 638 12000 
959 50 303 50 16002 30 9715 100 531 50 580 30 736 50 

4061 50 328 30 49 50 21051 50 5157 50 1509 50 749 .so 
61 30 338 30 53 30 86 30 586 50 1578 30 791 200 
83 200 377 50 200 30 150 30 605 500 899 30 836 100 

307 30 4715 30 243 200 ısı 30 718 50 930 50 923 30 
391 30 529 30 314 50 220 30 822 50 967 50 974 30 
375 50 537 50 350 30 221 50 932 50 971 30 976 30 
643 50 570 200 355 30 312 30 27006 30 33221 30 983 50 
725 50 609 50 444 200 314 50 20 30 257 30 995 100 
771 30 649 50 511 50 330 50 47 50 338 50 39057 50 
8115 30 692 30 639 30 389 50 91 200 395 50 112 50 

5048 200 774 50 521 30 390 .:10 96 30 406 100 146 30 
72 50 990 50 1589 50 532 50 299 30 439 30 201 30 

106 100 11032 30 651 100 547 50 345 30 492 30 313 30 
202 30 87 30 759 50 549 100 364 50 521 500 331 50 
228 45000 197 30 719 50 616 30 396 100 561 50 375 100 
329 50 263 100 9015 100 670 30 450 30 638 30 462 50 
331 30 300 30 993 30 753 50 453 30 757 100 643 30 
388 30 443 50 17125 30 755 50 477 30 802 50 655 30 
537 200 493· 30 244 30 908 30 646 50 819 50 660 30 
639 50 581 • 30 349 50 22026 30 666 50 853 30 667 30 
677 50 591 100 409 30 37 50 805 200 897 30 710 30 
882 50 610 30 449 50 107 30 28014 200 971 50 757 30 
925 50 649 30 543 50 283 30 44 30 977 30 771 1000 
952 50 676 30 604 100 270 30 133 200 990 30 819 100 
953 50 678 50 1536 30 392 50 160 50 34025 50 915 30 

6001 30 696 so 639 200 423 50 166 30 98 500 931 200 
307 500 892 30 685 50 594 30 169 200 120 200 937 50 
561 100 954 100 714 30 666 500 227 30 182 50 
641 30 12038 100 721 30 700 30 434 30 209 50 

. IH!nııtaıv~ ] ıstanbu· ı Belediyesi ilanları 

1937 aşkı 
(Baş tarafı 5 incide) 

seni ciddiye alamıyorum. Halbuki aşk 
derin bir his için en ıazmı. olan şey o. 

Dclikanlr, hızla kapıyı vurarak ba. 
ğırdı: 

- "Elli ya.5ıma geldiğim zaman uğ_ 
ranm. 

Kızmıştı. Kaba olmak ihtiyacım his
sediyordu. Söyleniyordu. 

- İstediği kadar devirier değişsin, 
siz kadınlar hep on dokuzuncu asır ka
falısınız ! Kalbiniz... Hissiniz. Allah 
Allah, sonra da saylav olmak istiyor. 
sunuz. Ahmaklar, haydi bakalım hür. 
met dilenciliğine çık, avanak! 

Merdivenlerden indi. 

Nihalin gözü dolmuştu. İlk a.§kınm 
bu şekilde kopuşu onu mUleessir edi. 

yordu. O esnada telefon ~aldı. Genç 
kadın kalbi çarparak açtı. Sadinin se. 
ıl, diyordu ki: 

- Yavrum! güzelim! seni merak e-

Senelik muhammen İlk. teminatı 
kirası 

Yeni halde ardiycsiz 23 No. lu yazıhane 360 Lira 81 Lira 
Yeni halde ardiycsiz 24 No. lu yazıhane 360 ,, 81 ,, 
Yeni halde ardiyesiz 25 No. lu yazıhane 360 ,, 81 ,, 
Yeni halde ardiyesiz 26 No. lu yazıhane 360 ,, 81 ,, 
Yeni halde ardiyesiz 27 No. lu yazıhane 360 ,, 81 ,, 
Yeni halde ardiyesiz 28 No. lu yazıhane 360 ,. 81 ,, 
Yeni halde ardiyesiz 29 No. lu yazıhane 360 ,, 81 ,, 
Yeni halde ardiycsiz 30 No. lu yazıhane 360 ,, 81 ,, 
Yeni halde ardiyesiz 34 No. lu yazıhane 240 ,, 54 .. 
Yeni halde ardiyesiz 35 No. lu yazıhane 240 ,, 54 ,, 
Yeni halde ardiyesiz 36 No. lu yazıhane 240 ,. 54 ,, 

Yukarda. semti, senelik muhammen kiraları yazılı Yeni haldeki ardiyesiz 
yazıhaneler üçer sene müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırma. 
ya konulmuşlardır. Şartnamc1eri Levazım ve Hal mUdürlilklerindc görülebilir. 
İstekliler hizalarında gösteraen ilk tem inat makbuz veya mektubile beraber 
13-7.937 salı günü saat 14 tc Daimi En cümcnde bulunmalıdırlar. (B) (3723) 

diyorum. Nasılsın? Fena bir rüya gör. 
düm de ... 

Kadm bu tatlı sözleri tebessümle 
dinliyordu. Ve kendi kendine 5u hazin 
cümleyi tekrar etti: 

''Genç erkekler sevmesini bilmiyor
lar. Çünkü onlar, insanın kıymetini 
henüz nnlamamı§lar ... ,, 

Nakleden: Hatice Sürcyy 



12 

ını e Ol un 1 

Kullanmakla kabildir. 

1 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti süratle dü,ürür. Ba,, 
dif, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak NEVROZ1N almak sure

tile çarçabuk defedilebilir. 

at' s .. r 

~ Birinci sınıf Operatör -
ID.r.CAFER TAYYAR 

Umum! cerrah.t v~ sinir, dimağ 
CE'.ITBhiSi mtiteha.ssısı 

Parla Tıp Fakültesi S. Asistana 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mUt.ehassısı ~ 

Muayene: Sabahlan M e &C !I n e n 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han ı 

- No. 1 Telefon: 44086 -

Satılık ev 
Kasımpaşada Camiikebir Dereboyu 

Dörtkuyu caddesin<le 3 katlı 12 oöalı 
k!rgir ve her şeyi tamam olarak satr , 

lıktrr. Talip olanların aşağıdaki adrese 
müracaatları. 

Kaıımpa§a: Camiikebir Dereboyu 
Dörtkuyu caddesi 1-18 numara. 

(9018) 

Kiralık apartıman 
Sultanahmette Kabasakalda Cankur. 

taran mahallesinde Utangaç sokak, 
Kaynak apartırnanırun birinci ve üçün
cü katlan kiralıktır. Birinci kat 3 oda 
Uçüncil kat dört odadır. 

Havagazı, banyo, elektrik vardır. 
Tramvaya bir dakika olup havadar ve 

icabında günde 3 kaşe allnabilir. 
denize nezareti mevcuttur. Talipler ka
pıcı Hüseyine müracaatları . - 9015 

• • "' 1••• I'. ·ı ' '' ' ,' ıı:. 11 ı• mı•-ııı~ı 
s 

1 
1 
e:=; 

~ 

1 
1 
1 

Madeni kutularda ve senelerdenberl denenmi• en tesirli ilAç!ır· .Ecz~anelerde bulunur. i 
ismine dikkat : ~ @i © rP> A I 

'-- ıı~ . ın-ı~ıınmmnımınmw•oou•u•11uınıı .. mıınm~mmım11lfıiımınmınıı ~ınııı 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
31/5/937 ve S/6/937 tarlhlerlnde yapılan memuriyet 

imtihanlarında kazananlar 
İmtihana girme Adı 

No. 
1 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
13 
14 
ıs 

19 
21 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
42 
43 
44 
46 
47 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
S7 
!g 

~o 

Bedia Miran 
Uniia Miran 
Asiye La.çmkaya 
Beldr Uzer 
İbrahim Ta.mtürk 
H Uacyin Co§gül 

Nedime Özsoy 
İbrahim Kemal Avan 
Gülsüm Baydam 
Refika Toros 
Refik Cömert 

Saadet Ergöney 
Mehmed Dengey: 
Fehmi Ertan 
Kemal DJlger 
Muzaffer Vural 

Nezahet Üretmen 
Rahmi Kıncal 
Ziya Ayagül 
Hadiye Angay 
Fahri Küçükyalçın 
Kemal Seçmeer 
Şevket Aşut 

Feyzi Olguner 
A. Selim Akdoğan 

Cemal Vardar 
Tahsin Mert 
Naciye Tonulay 
Kadriye Ünkal 
İhsan Erural 
Mchmed Dalay 
Tahsin Arıkan 
Turgut Deniı:ma.n 
İbrahim Çağlıyan 

Ahmet Etensel 
Mevlt1t Konyalıoğlu 
Mustafa Deli can 
H!mit Fevzi Şenol 

Fahire Demirtürk 

İmtihana girme --No. 
61 
64 
65 
66 
68 
70 

72 
73 
15 
76 
77, 

79 
80 
81 
82 
86 
87 
88 

89 
92 
97 
99 

100 

103 
104 
107 
109 
114 

115 
118 

124 
127 

130 
135 
136 
141 
142 
144 

Samiye Aydm 
Osman Hultlsi Günaçaıı 
Kenan Beyazitoğlu 
Hacer Ba§ll 
İbrahim !nee 
Feriha Akm 

Adil Şatıroğlu 
Hayrünniaa Untak 
'Avni Demiralan 
Mahmut Denker 
Emine Peküt 

M. Murat Çamhbel 
Kemalettin ÖzersoY, 
Mahmut Takbudak 
Memduh Yalnız 
İsmail Hakla Ersoy 
Orhan Denizgeçen 
Faruk Yönter 

İsmail Tunalı 
Nimet lnaç 
İbrahim Dardoğan 

Mehmet Gültekin 
İbrahim Belgeli 
Sıtkı Şaşdar 

Ali Hüsnü Üıt!ln 
Mehmet Ali Akbay 
Ziya Tansuy 
Fazilet 

Salim Gönel 
Mümin Göktürker 

Seyit Özçif tçi 
Rıza Ural 

Osman Kaptan 
Sabahattin Tosunoğlu 
Cavit Akbay 

Rebia 
Zehra 
Zihni 

• 

·,T _E ~- ~ o~ z· A ·v·ı 

Ç EŞ I TL E.~:r~ l:Z 

Pl.JAMALA~ 

3. e o Liradan itibaren 
· ŞAPKALAR 

t2. a o Llradan~ltlbarı[l 

• 
ELDiVENLER 
2 Liradan itibaren 

ÇORAF!L'AR 
28 kuruştan itibaren 

YERLİ. MALLAR 
P A Z _A R L A ~- 1 

Her akşanı 
Memleketin en yüksek aanatklrlarlle blrllkt• 

TAKS • M Belediye l bahçesinde 

Mevcut pırogırama noavetel71 

lzmirden gelen 
T anhuri F AHRl tarafından Anadolu halle türküleri. Çalıkuşu L~ 
F1YE tarafından milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir 1 iJ' 
genci tarafından BOKREŞ radyosunda dinlediğimiz SlG 

musikisinin bazı eserlerini mutlaka dinleyiniz. Tel: 43703 


