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Japonyanın · uyµşmamakta ısrarı 
harbe sebep olacak mı ? 

, 

verilen şiddetli notalarda 
Rusya diyor ki : J -

il ; 
Japonya diyor ki : 

işgal ettiğim adalar 77 sene
. denberi Rusyaga aittir. Mançuko

ga asla ait olamaz. 
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Hadisenin yegane hal çaresi 
Rusyanın adalardaki kuvvetleriili 
geri çekmesidir. 

~rna vu ti u kta 
~ ...;. ·Yeni bir isyan 
, "H,Wrbiye nazırı 

•• •• sorgun gönderildi 
• - (Y azıaı 4 ıincüde) 

Son ge len telgraflar 
4 Oncll saylamızdadır 

Tophane camiin
de garip bir 

hadise 
Bir hoca halkın iba

detine mldabale etti 
Bugün Tophanede kılıçali camiinde, 

öile namuı kılınırken carip bir hAdi1e 
olmuıtur. Yedi aenedenberi Yenica _ 

mide, Ağa camiinde ve lCılıcali Patada 
vaizlik eden Hafı• İbrahim, müezzin 
Faruk e.can olrumafa bqlarken birden
bire ayağa kalkıp: 

- Ezanı Arapça okuyacakun f diye 
bağırmıttır, 

Müezzin Faruk ezartt Türkçe oku. 
makta israr edince, Hafız İbrahim vaiz. 
lere mahsus kürsüye çıkarak Arapça e
zan vermefe batlamıı ve bunu gören 

(Yazı.ta 4 'ıtncüde) 

Vali bu sabah 
Fransaya gitti 

Seyahati bir buçuk 
ay sOrecek 

Rahataızlrjrnı tedavi ettirmek için 
mezuniyet ılan İstanbul valisi ve beledi 
ye re!si Muhiddin 'Ostündat bu uba!ı 
~at onda Çeliyo. vapurile hareket etmiı, 

Kt::ı7'1y 1wl/fdML. d,.ü"sı~lattılfttr. Bu huauaü.ıki 1l'U' 7 tnci sayıfamtzdadtr. vılayet ve beledıye erkinite ve doatlan 
Resmımt: Kuıı-yı ıırlfls ~ 11Gmtn a .• Uw..1-·e .IV!leftk konulUfUnu göater_ tarafından uğurlanmııtır. 
mektedir. "'"'KKIY r- Muhiddin 'Ostündağ İtalyadan Pran-

-v-:-a_r_n~a-d;-a--Y~a-h_u_c_l_..._ı• -=-ı e-r-ı· - :::;;;::::~~~ı~:ir~:::;~~:~:~ 
de elderek oradaki mefhur bofaz hekim 
terine rahatıızlıfını tedavi ettirecektir. 

te~h I• ba Ş la d I valinin seyahati bir buçuk ay k".::ır 
•"recektir. Kcndiıine Emniyet itleri 
umum müdürü Şükrü vekllet edec~ktfr. 

Vah Udi zengı• I • •n evlerı• Şükrü ayni umanda belediye reis velrl-
I 1 n e rl n 1 Jetini yapacatı cibi vali vekili 11fati'c 

bom balanı yor (Ya.MI :i VZncüdeJ . :;:.;:~yet idare he1e~e de ri)'uet 
wzscw 

MAYO 
Müsabakamız 
ıı Temmuzda 

ba_şlıyor 

1tS92 lil~lılı mahtell(, '!'ta~f:.t 



~ Sigascı: Tetkikler: 

Uzak Şarktaki 
Yeni hi\dise ••• 

işinden çıkarllanların 
iş Kanunu mucibince 

Yazan : Şelılp GilndiJz Tazminat haklarJ CDıaa ıulıll icin bu,unJLU Japonya. 
mn Uak la*& ne devamlı bir teh
like tetJd1 et8fi malbldur. Beş yıl 
evvel Şanghayı bombardıman ederken 
ve Mançuryayı Çin v&tamndan kopa. 
np alırken g&terdiği cUretin en afalc 
bir ceza görmemiş olmaat bu Japonya. 
da istediği zaman ve laWiği uekllde 
"emrivalri" ler ihdas edebileceği zan. 
mm doğurmuş bulunmaktadır. 

Jlançurya faciuı günlerinde bil. 
yUk devletlerin ailihları azaltmak ve 
hattl büsbUU. terketmek fikirleri eL 
nfmda münakaşalarla~ olma
lanndan ve Avnıpamn tmı bir karar .. 
eızlık içinde bulunmumdan JatJfade 
ederek betbaht Çin topraklarmda bir 
derebeyi cibl hareket edebilmif olma_ 
emı, bu Japonya, kendi kuvvetinin 
dünyaya dehtet .annekte olduPııa. 
hamletmektedir. 

Harb denilen §eyin ualetini bozan 
llk devlet Japonyadır. Samoraylarm 
ull an'anelerini devam ettirdiklerini 
iddia eden Japonlar Rua - Japon har. 
bine ,.llblharp., als batlımlf]ardı. 

Kançurya hldhleel tam bir harb oL 
dulu halde barb 1illn ecJUmeMıı ve 
hattl. diplomatik mUnuebetler teali. 

Şermden aon hidiaeyi ele "ıulh yol
larile hallelmelc,, emııini .... ...ı..

plan 5ovfet Haric:İJe komileri 
Litvinof 

• yor. Yani hedefi tamamiyle emperya. 
liat bir iatilidır. 

Moskova bu pllnm kaqıamda on 
1ekiz yıldanberi gayet dikkatli ve sa.-

Yazan: MiJnlr &il•11ol 
Bir ftçl mecburi ukerlik hizmetin • 

den l.;>atlfa manevra veya 1ıer. 

Jıanıi bir BJ>eple ıilih altma tlııuna 
it mubvellli, iKinin itlnden aynldlp 
ciinden itibaren ilci ay aOnta mltnfeaih 
sayılabilir. O vakte kadar hC!kmü bak
dir. 

tıçinin mulrave111hıiıı bu iki ay da· 
ha devam etmeai hakkından latifade e
debilmesinin yani mubvelcainin ay -
nldıir günden itibaren daha iki ay ıli
rebilmeainin bir prtı vardır ki o da it
çinin o itte en u bir yıl çalıtmıı bulu_ 
masıdır. (Bir yıldan eksik çaiıımalarcla 
mukavele aynldıir gün münfeıihtir.) 

Llakal bir ıene çalıımıı olup ta mec
buri ııkerlik hizmetinden baıka nıa • 
nevra veya her hanci bir sebeple ıilih 
altına ahnan itçiain daha batka haklan 
da .ardır ı 

Bir seneden her bir ay fazla çabtmJ
ya kartı ayrıu ikl sUn eldeMrelı: o iki 
aybk ana tnücldet uzar. Fakat bu un. 
manın bir haddi yardır: Bir ıeneden 

fazla flbpın aylarda dolayı eldm' ek Cfbali /~ Wi 1cukr 

meden cereyan etti. Donanmıunm rih bir cephe tutm111 bulunuyor. Eler 
tcıp1arı. tqyarelerinln bombaları ve Japony-. daha ileriye gitmek hataamı 
kara ukedertnfn 8UncUJerl Çlıılilerl ' göetereoelı olursa kafumm patlıyaca.. 
klnp pçlrd1fl gUn1erde, Japonya ha. ğma ve burnunun kmlacağma inan· 

lene kabaran o Ud a11ık mUdclet hfç 1 
bir ıurette 90 gilnU geçemez. linin m8ddett; itçinin ba hareketled 

Mukavelenin münfeıih sayıınw.,,. 
kadar geçen ve fesih için beklenilmell lğrendlii yeya bu hareketlere at-clrlr 

g\inden itibaren altı it pıın olup, bu 
mecburi olan bu en &flit iki aylık ( ea altı it ıUnU içinde akit fe*edDebilir ve 
nıkan 90 JÜl}Iük) miiddet sarfında it- itçi aynlabillr. Şekip GONDOZ 

rlcl,e nuın remnl llyafetlerde Çin malıdır. 
eeflrlDe bir .,.. &ymnakta tereddüt 
ıöltennlJQl'du. Bu ild nUmune bqUn. 

Eski 
Mısır Başvekili 

çiye hfç bir tlcret itlcmtz. Ba 1bkal iki 
ayhk bekleme müddetinde ccrek it Muttali olma veya uframanm Uze • 

kt1 Almuayaya harbe illmharpü bq-
lamak branm verdinnlı gözllkllyor. 
Pcm Sekt tarafmc1an yapıldığı rivayet 
olunan "Ant bla1mı" pll.m AJmuıyaya 
Japonyadau itba1 edllmiı bir kötU ma. 
tadır. 

Velhurl Japonya altı yıldanberl 
Uak Şarkta boruaunu tatediği gibi 5t. 
~.S'abt bu ~ya ot tıkanL 
caiırgllnllt6!ila çok 'Ulaklarda olmadı.. 
jmım aamyoruz. Zln. Uzak Ş-ırkta 
Japoa entriblarm& mutlaka bir son 
ver:lecektir. lbnd Ame':"ib BlrleP"k 
devletleri 1ICK de Sanfruudıkoda 

Cumhurrei8i 1t1aftJt (*) in riYWiı 
altmda topla.nan sulh konferanamd& 
maf lflp devlet IJfatlyle Çarhk Ruaya
aı murahhularmm Japonlar tarafın. 
dan gösterilen prtlan kabul ettikleri 
gün, Ru • Japcm harbine mldahale 
etmemlf olld111ndan neler kaybettlfL 
nl anlamıetı. 

Mançurya harbi atınıerlnde ile JL 
pon plinlanna ka.riı koymamıı olma
amm sebebi "k&111 koyabılecek vazL 
yette bulunmım .... 0 " ileri gelmiş
ti. Zira Japoap o tar'.llte "lngiltennln 
llJll&rlk çoaalu" hıllncleydf. Llktn bu 
s0n. İngiltere, bu gibi tJJD&rIJdıldar 
karşıamda çok ciddi bh- "mub&alr'' 
hüviyeti göetermektedir. 

Bu vaziyet E)'llk Okyanusta mev. 
cudiyeti fanolmwı Japon epmenlllL 
nln belkem:tlfnl 1anmya ~olan 
Birletik Amerika dftletlerlnin pllm. 
m kolaylqtmlııf bulunı1JW. Bir ay 
&ıce Amerika deni& ve ha'fa kuvvetle. 
rlnin yeni Ualere dayanarak yapbkla· 
n manevradald plln, yalms ve yalnız 
Japon donanmumı imha makl8dmı 
gtltmekteydi. Son telgraflardan öli'e
niyoruz ki, lloekovadaki Amerika M

flri "llnulililr" llUIUll 1tlr müdahalede 
bulunmuetur. 

Rusya.ya gellnce, Muçyrya Ue dıt 
Kongou.tam Slblryadaıı ayırarak a. 
kan gen1f Amur nehrini latedill uda, 
tat.ediği tekilde kontrol etmek bu bO.. 
yt1k dostumuzun açık bir hakkıcllr. Ja. 
JIOnlarm ve Japonlar& Ulak oa1a Kan. 
~ politlkacllannm Amur nehrinde 

''leyrUaef er llel'beltlal,, lltameleriııclen 
meknt ticarete lnkfflf vmnek deiil· 
dlr. Bmı1ar Amunuı kontrolaus bL 
mamnı, branhktu lltlflde ederek~· 
lılrya ovalarma bol bol çeteci ve -. 
- çıkarabilmet için, ~. 

Japo111& 8oTJetleria Uak Şarkta 
,.. alJ'Ul otarlte1lrlnl yıkmalı lcla 
......,_, IJlll •r r. "JlançaJro,, 
.. 1mılatt.rm da tlmale w ... 
mali ...,,,. dalı'a pntPetmek l8tL 

l!J.11 ! Jlfiiit*i ~ .... ~ 

Vlyaoalı fakir bir 
kızla e vlendi 

Galin 11, damat M yaııu~ 

Jlari w 'l'f'JV/ik Nultra Pefa 

Bur inunlar Yardır ki, durduktan 
yerde ve biç btldemedikleri hatti akıl 
ve hayallerine bile getirmedikleri bir 
andı tali kutu batlınna konar. 

Bu nadir talililtrden biri de V iyanalda 
mUtevul bir otelcinin kızı Mari Kölen' 
dir. 

Filbalda Mil dence zengin sabık 

Mısır bapeklll Tevfik Nesim pap, bir 
bç cUn evvel bu genç Viyanalr imla 
evlenmit ve bu bldiıe, Viyınada büyUk 
bir merak uyandrmuıtır. 

Marl on yedi yaılannda, çok, emel 
sanım zarif bir kızdır ve babasının otel 
Ye lobntaım~ müıterilere hizmet et-
91ektelılir. 

verea ". ıerek Jtçl. bııunl bir •'-P • rinden altı it ıilnU ~ aoara akit 
le mukaveleyi bozsa ve bozdupnu kar- bozulamaz, yani itÇi aynJamu. 

11 tarafa bllclne bu Dıbar Dlllbleti Yukırdald llçUncU numarada .. yılan 
en qaiı iki- ay ofaa müddet bittikten hallerden aynlqta haldı taraf aynca da. 
IOIU'& iflemeie (aafdmaia) baflar. va açarak 1ıikimin keatirece&i tazmina.. 

tıdahlalır. (Madde17.) 
M~welecle ~ ~ 9hlr• ha H - tı •erenin dilerse otuz it cU -

m .. 11~~11~1~~E!i~n i"!l~\i~Onclen fnla ~ ,_,__._i "WWıWi ver:,, ..-·-
ı:~r- muayyen !§Iente mu~<r~tın bitme! 
- ~ t>eldemedft.,. mUdltl maanen ........ 

te • 0 yan itlerde m1111etl beklemefen it ö. 
geriye kalan ,onıert artık sayılmu. tini derhal fe.ehedfp ltçİ,t bmblile • 
(M..W. 24) etil ballerde tunJardır: 

E - İhbar mühleti eanaanMk itçiyo ı - Bir haftadan fula müddetle İf. 
yeni bir it arayıp bulmnı için 1bnil o- • 
lan saman, her &(in it autleri itinde çiyi itJemekten meneden milcbir ae-
kendlainı bin verilerek, temin edilir. bepler hiclia olunL (İıçinin ckvaaa et. 
Bu izinin milddeti günde ild aatten u medlfi milddetin yalrıU bliiftCI haftau 
olamaz. Ve bu cünde en az iki autlik bekleme dnrell sayılıp, ~ bu bir 
it arama vakti lpaatltrinden sajrılır. hafta için yanın Ucret verllir·) 
(Madde 18). 2 - Sıhhi sebepler: 

F _ (Müddeti ca1rİ ıaaayyen itler • I - ltçi kendi kutlndd veya det· 
de) bet Hneden futa sabflDli ,oJmak beder yqayıpDdan wya ifret iptili • 
prtiyle bilflmum itçilerin ıynbtken anıdan veyahut ıuç mibiYetinde bir 
tazminat ahnalan haklarıdır. Bu tuml· hareketinden doimut plaUYD bir bu
natm miktan: Bet teneden fula. olan talıl• vtya amaya uiJatda.lu.Uatalık 
her tam it teneti için on bet-cilnlUk veya arıza nizamnameain.cleki nıUhl~en 
ücreti tutannda oJacaktır. (Madde ıs) fUla IUrene ylllıut ifioi 1&Ptm1Jacak 

G - ttçinin, dilene otuz bet it stl • bir bale ıetm.. 
nünden fula aürecek iflerde: il - ltçiııin nio="'meıinde uyıh 

Müddeti muayyen itlerde müddetin bulapcı nya ltrenclirici bir hutalılı 
bitmesini beklemeden ve milddıti mu • olduiu anlaplına. (SshlU tebepler için 
ayyen olmayan itIJrde mühleti bekl1111e. it veren mukaveleye, o ninmnamedeld 
den it akdini derhal fcsbediJl ayıda· m3hletten fula ;ıUblet koyabi}fr,) 
bileceii haller panlardır: 8nMm enelki ,.m.r 28, 29, 

ı - 1fin bir haftadan fazla tatlliAi 30 huiran ye 1 __. ..u.li _,... 
mucip ıı,ıücbir aebepler hidiı oluna, 
(Bu bir haftalık beklemeden itçi yara 
ücret ahr.) 

Şimdi, ldeta bütün Viyana halla bu 2 _Sıhhi sebeplerden dolayı. B\an. 
talili lan ıBrebilmelc için, otele alan lar Gmında aayıhdlr. 
etmektedir. 

3 - Kanunda tekilleri sayılı: 
Genç kız, efauaıvi aık macerasını, Ulndıla iifal, tecaris. aypuıız1uk, 

pyet mütevui n aade bir tavırla töyle t--rik, ta11-='- ank, tehdit ve keııdiai -
alatmqtır: -~ '&At 

.,_ Nftanlnn 64 yapndadır. Benim ne IUÇ ltletme halleriyle Ucre;tıin kanana 
JqnD i11 17 dir. ır,1cat bunun ne ehem- ve mukaveleye ıarı hesap edilmemesi 
mlyeti olabilir? ... llademki biribirimiai veya ödenmemeıi halinde v~yahut par. 
...ıyoruz 1 Bir sön güzel bir bay faldr ça batma veya it miktan üzerinden Uc:
lokantaımza cefiyor. Bana gillümaUyor ret almada kanunun 15 inci maddesin• 
'te bUyUk bir tatlılıkla kendisine bir kok de yuılı tcklin billfJ bakauhi• uirar -
teyt yapmamı a8y1Uyor. Bunu içerken aa veyahut, it prtlan eaaalıca deiiftiri. 
pleri benden aynlmıyor. Erteıi günü lir veya tadil edilirle ve yahut tatbik 
tekrar cellyor.. edilllleue (Mukavelede bunun hillfı 

"O zamandanberi birçok defalar bura bir kayıt mevcut olnwmak prtiyle, ya
lda uzun usun konuıtuk. Bana, zevcesi ni böyle tebdil ve tah&nG1 ihtimalleri 
olmamı atnıl edip etmiyeceğimi tordu- mevzuu bahaolmamı11&-) (Madde 15). 
lu saman ldeta rüya görüyorum zannet Yubrdald (3) üncü numarada .uyı • 
tim. lan hallerde akdi derhal boıarak aynl-

"Jl'akat bu, bir rüya delil, değil mi?. mak hak ve llllhiyetinin kullanaJabilme 
Mademki artık celinlik eJbiaeml prova = ===::;:;:::;::;:::::::;;::=:;::::;:= 
ettim" nlpnbm parmapna bir de yü· bir kutudan bls ~yor. Bu b~ 
dk ıeslrdi.,. nuıı içtnde tam bir milyon T6rk Urau 

Ve ıayet DJUtevul blr kız otan Jlarl delerlnde, muhtelif cerdaohk, ldlpe ve 
Mdiyı oJuak aldalı l:llJWsçe ve ıütli J.ldJdv Tardı. 

1 TEIDIUZ - tn7ı 

/spor •• ve şu.r 
A LDIGDI, psrdüjilm Yok ama 

adlarım ıWD. gibi ben de du. 
yuyorum.: tehrimhde iç tane, belki de 
daha fazla, haftahk i8por gueteei çı. 

kıyor. Bir de isporcular okumat aer
Iert- Qlnmlus!ar bu Uıdar suete ,._ 
,afablllr iM! EdtblJi.t~ bmaea. 
Jı14Jr11ğnftı111an iiül daha bir w 
m~uayt muntazam tlbnp satma. 
nm çaresini b~adılar. hporculan.. 
-*• bla edibf;patçılar, ne .kadar km
Dnef.k JVWlr. 

o pzetele!dekt yazılarm hepainfıı 
değilae de çoğunun iyi olduğuna da, 
hiç birini okumadan inanabilirim. 
Qlnke elbette ede'btyst9fltlG bltmJ. 

yorlardır. Söylenecek aözü, glldillecelt 
davuı, edilecek kavgam• adam ne 
diye kal.Um~~ ur pnnne. 
t.Mbthl1 ........ - o,,~ kof ... 
tırlan alt afta karal&llD t Oyıe yapan-
ları nra, hiç llı*ds olmum, mu. 
harrirlllderl gibi iaporculuklan da fe.. 
nadir. Mlllekı.rlnia eı1 olınJar b~ 
diklerinJ, dn,tlndil:klerinl hiç bir 8U8e 

t.emiletmedell, --vulh olmağa; 
gayret ederek Y.UJVer1r1er: muJıarrir.. 
~ de ea ~ tekli fite budur, 
Wan ol.1t ~. lrıtl"'tlls!e hokka. 
bazlık etmeır ıem defi!, dUIUnd~ 
bil~ tesblt edip yayınak lgln icad 
etmfitlı 

Dnrt bef yıl oldu, frum ~ 
ltk bir gazetede bir temıia utumm 
bir 111"& maJralelerini okumufbmı: o M 

1(1.r.et ifade, ne methı dt1fQnce fdlt .. 
Oervl alan olmyarak raket Jm1Jaa. 
mu1'u ~edim,.,.. ttla ne-ıı. 
tim DılllllcWI, ne de .,.ilm:. ır.ut. a. 
dmı ,r.&tae llt hatull)•ı..,w o 
acfamm kenc1i ili h&klmıClail mnuml 
dtı,Unceled, belki her Ull&t lclll dol.. 
nı olan, istifade ile oJnmaeak eeyıer.. 
dL İD8&ll oflunun htç bir fuıı,etl, ate. 
kilerden bllablltlla bqka. onJan. bUıl. 
bUtUn ~ı 41ejildlr. 

tap OJfta"U'Dm, ... _... .... gL 

1efln, kota• ~ ...tten. ay. 
narken ve,.a oyunu~ du)'1L 

lan heyecandan dtiil,. bUab6tlln batlla 
eeylerden babaediyorlu'.. Avukat Şem· 
ledciiJl t-. hals llillıll llila: "Bir 
,.ut CJ&kitfn mevkini bin bDye ver. 
mem,, nekaratlı bir prb yumqtı; 
fabl 6alıa oJpa ... ..,_. ,... 

1111& pliııce flt&lf~ belil de lilr 
onu lntaktr. 

BugODUfı gengleri 1aporu pek hUJI 
olarak aevfyor, atdlUlı~ftlG • hlcl· 
detll yeye. en je~ li~ 
duyuyorlar. Nicia bun1an efrı. teebl. 
t. çaı~ı-.t ...... )u.r. 
mend;.il ai1ıt -~ Bir ı*ıt • eekı 
aanem, bir gözü ahu prlıie,, diyen .... 
tre, llU'1ar aıutıı4aıı rftüat etmeE 
beveal !ilcln hiç 1tlr pnc'•'lde uy-. 

' 



2 "l'EMMUZ 

!Benün ·· ·· ·· ._,.__ flOCU,ŞUHı : __.,....., ~ ~ 

T\YıırkO "0 

o, - --:-. lYI~ ve 
nsnamnnk 

J\:1c;slekt~ımız Kandemir, Hatay· 
da~ ıntibalannı anlatırken şu nokta
ya ışaret ediyor: 

Suriyede Türklük aleyhinde bir 
prop~~anda vardır. Fesatçı bir şebe
~~ hızım aleyhimizde • hala ve bü· 
tun teminata rağmen - zehir saçıp 
durmaktadır. Bunun da misali, işte 
faraza ŞU basit vesika: 

Bir takvim yaprağının arkas.ınd~, 
Tu"rkl · · IA · ·'1fel bır hıç erın ıs amıyetten ev. . 
oldukları yazılı imiş. Ancak bu ~m 
sayesinde adam olup üç kıtaya huk~ 
metmişiz. Bu meyanda, şöyle yazılı· 
yor: 

.. Ertuarul bey, çadırlarını kurar, 
toprağı ;atak, ~ö~ü. yorgan yapar 
dı Ahfadı ise, ıslamıyet sayesinde 
Ü~ kıtanın efendisi oldular.,, 
~Ne mantık ve ne malumat: 
Çadrrı kurar, dışında mı yatarlar 

Clı ki, ve1ev mecazen gök yorgan ola
bilsin"> 

Ertuğrul bey m" ı·· d ~·ı us uman egı 

~iydi? Hatta birkaç batın evvel ec
dadı .Muhan;medin dinini kabul eı
memışler mıydi? 

Afyon mu Yuttun, Hacı? 
:/. :/. ~ 

Türklerin müslü lık l ne bü ük m d . man tan evve , 
yaln y b' . e Tıyetler yarattığım, 

'A 
tz ızım arih Kurumu degıv'l 

vru a .. dk ' koyd~kla mu e. kikleri de ortaya 
tılar o n vesıkalarla aleme tanıt-
MalQm ~i_:afı meskut bırakalım. 
ve] A u ; am olur. İslamiyetten ev
Ciiri di ~ap .. arrn çölde kız çocuklarını 

n gommek 'b" .. f'k ' neleri old ~ gı ı muş ı an a· 
meyelim ur~u da mevzuubahs et
zarureti ~ da at. şunu kabul etmek 

k 
ar ır kı h 'k" 'd 1· endisine · t• ' er ı ı ı ea ızın. 

·ı . ın ısap d 1 ı en hamelcl e en cemaat ere ma kalıp m:k ~rP~~r; sonra~ bas· 
kapıları kapa a ıtlıge döner; içtihat 

nır .. 
Aynı hal, Türkle . . 1· 

bul edişlerind d r1ın '5 amiyeti ka· 
. e e o mu~t lb . s· na gıbi man ... . :s ur. nı ı-

• evı mısaller • T·· kl · •• 1~-:7 -u~ _ ı, ur erın 
. ..,., ... l ... 1~ "' . 

Juıycttcn eonra d k "a:: eri..~ :.\:..-
devlet teşkilatmı b. urdugu büyük 
Ehli salip akın} ır yana bırakalım. 

ı arına kar T·· kl . '-
nası bir sed oldukl şı ur erın 
lım .. Fakat yukank ~~m da anlata
nstrran Şam v H ı ezeyanları ka-

~ e alep h . l . 
sadece kendi şeh' l . mu arrır en 

ır erınd k' ·ı 
minarelere bak ı e ı camı ere, 

sın ar k" f'd· T·· le... v a ı w ur 
un yaptıgı mabed Arab k: b 

zj'bor ) O . m ıne en· 
J mu. mısal ş 1 ~ 

ltafid' . l 1.. d ?nu an atmaga 
ır. sam me enı t' 1 b' hıill t' . d V• Ye ı, yanız ır 

e ın esen egıldir Ar I k bli . f ] . . . ap ı ' aza· 
gös marı et erını 0 medeniyet icinde 
d~termiş olabilir. Fakat Tü;klük 
ıt .. 1 ~. evvel de vardı, büyüktü. Garp 

'll tur.. . d b' ii2: u çın e ır şahsiyet olmak 

ı Cte d ı·~· Ik e namzet ıgıni koymuştur. 

aah ll'll Ucizelerini siyaset ve teşkilat 
a atı d .. R n a gostermiştir • 

?ov8k~ so~ya]ist tarihcilerinden Pak
tığıtıdı, hrıstiyanlığın Rusluğu alçalt 
blarıı ~n şikayet ettiği gibi, ınüslü· han ıgrn Türkli.iğü ~erilettiğinden 
bir ~dd~cek değiliz. ikisi de . doğru 
:zrıill~t?ıa. olmaz. Müslümanl~ğr~. ~-er 
c:lii"' .. 1 hır devre içinde ilen gotur· 
de~·u rnuhakkaktrr. Fakat şimdiki 
(Jq ırde dini bir vicdan işi saymayıp 
babskolastiğe saplanıp kalanlar Şam 

ası gibi apışacaklardır. 
~e Arab~~. eski ve y~~~ Türkt.e be· 
'.fe l"ıtnedıgı, çekemedıgı, kendine te· 
ğe':'ukudur. Ort.~ d~:Virlerd~ ise be· 
~ nıyor onu: Çunku kendıne ben· 
eınişti. 

(Va-Niı) 

Evlatlık isteyenlere 
Nezdimde bulunan anası ve ha· 

bası olmayan 12 yaşında bir kıza 
mali vaziyetim dolayısilc daha fazla 
bakamayacağım. İyi bir aileye ver· 
11lek istiyorum. isti yenlerin m üra-

~atlan. 
Aksarayda Haseki caddesinde A-

l'llb m•mav ~olcııtQ-ınn,. 4 No. f AhnA 

"' .4-.: !'"'.~,. 
. ~~~ ~ ·~· ...... ' ':-

·~ ~~- · ~ı.J- ~. - -•• , ......... .:ı ..... • •• ,~~ .• :• _,.,.. ,. ·~ ... ,~. • ... ~ ·--......- Jl/lr • 

·~~~.,,: ~--;!-» - "~'(fo ~_, 
~ • • 16 ---~41f.f .. ..:.....~.: .... ~~ .. ~ "'~' 

Mahmutaga mahallesınde eskt konakların yerine yapılan yeni evlerden bir kaçı •.• 

lstanbul konuşuyor! C Nuruosmaniye : 1 > 

Mabmutpaşa, Istanbulun en 
dertsiz semtlerinden birisidir 
Yalnız bu mahallede dilencilerin önü alınmalıdır 

Vaızaını : Haberci 
1stanbulun en rahat, en mes'ut semt. 

!erinden biri, hiç şüphe yok Nuruos. 
maniyenin Mahmutpaşa me.hallesidir. 
Bu sessiz mahallenin temlz ve munta
zam sokaklarında dolaştıkça, içimiz 
açıldı desem mübalağa etmemiş ola. 
cağım sanıyorum. Burada oturanlar 
için mahallelerini çok methetmemiz 
belki biraz mübalağalı görünecektir. 
Ama, ben ve arkadaşım foto .A.li haf. 
talardanberi !stanbulun öyle sefil, öy 
le berbat yerlerini görmey~ alışmıştık 
ki, Mahmutpaşanm gözüın\ize bir cen
net gibi görünmesi çok tabii bir neti-
'-0 ola uğuuU unul.!.ua.u~..,ı.: ıaunıdu. 

Eminönil Halkevinin yanındaki so. 
kaldan sapıp Mahmutpaşanın içlerine 
girdiğimiz zaman, ilk gözüm üre çar. 
pan, büyük bir garaj oldu. Sessizce 
kapısından içeri girdiğimiz garajda 
beş altı kişi vardı. Fakat hepsi de iş
le meşgul olduklarından ki:ınse başını 
kaldırıp bize bakmadı bile.. Mevcudi. 
yetimizi hatırlatmak için Ali öksür. 
dil, ben aksırdnn. Nihay~t zeki tavır
lı bir zat, knrş!mıza geleli. Evvela dik. 
katle yüzümüze baktı, sonr:ı.: 

- Ben, dedi, sizi tamdım. Haber 
muharriri ve fotoğraf çısmnız. Ben de 
bu garajın sahibiyim. BUY'Jrun, ne 
emriniz varsa söyleyin. 

Bizi büyük bir nezaketle karşıhyan 
bu zata kendimizi tanıttık. Maksadı. 
mızı anlattık: 

- Maalmemnuniyet iz9.hat vereyim, 
dedi. Fakat b'.zim semtte pek fazla 
dert bulacağınızı hiç tahmin etmiyo. • 

rum. 
Hep beraber dı~arı çıktık. Temiz ve 

baştan başa kaldırım dö.5Pli sokakları 
dolaşırken, isminin bay M?Jımut oldu
ğunu öğrendiğimiz garaj sahibi de ya. 
vaş yavaş 8,nlatıyordu: 

- Suyumuz, çeşmemiz bol; sokak. 
Jarımız muntazam, fazla.siyle mektebi
miz var. Böyle bir mahalle elbet dert. 
li sayılamaz. Yalnız bizi üzen bir şey 
var. O da mahallemizde hiç ağaç bu. 
ıunmamasıdır. Bir adını ötemizdeki 

Mahmutağa mahallesinde oturanlarda'ı birkaçı Haberci ile Tumuşuyorlar 

~uruos~a._niye caddesi ağaçlar içinde. ( denbire tabanları yağlayıp yanımız. 
dir de, bızım sokaklarımızda bir yeşil dan uzaklaştı, gitti. 
dal göremez.siniz. O b Ma · .. .. . . zaman ay hm ut soze karıştı: 

- Bu tun derdınız bu kadarcık mı? - İşte bu da ahall ' · d rtı d" • m em zın e e. 
ıye hayretle sordum. rinden birisidir. Kapılarımızdan dilen. 
Derhal "evet" diyecektı.. Fakat bu- cilcr hiç eksik olmaz. Giinde 4-5 kere 

na ~mey~an kalmadı. Uıun boylu, kara. bunalra kapı açarız. Henı de boş çe. 
yagız bır kadının, sokaktaki evlerin virmeye gelmez, fena hai.rl.P. kafa tu. 
teker teker kapılarını çalarak bir şey_ tarlar ... dedi. 
ler yaptığını gördük. . Hem konuşuyor, hem de mahalleyi 

Hızlı adımlarla, il7.erlM eski bir si. gezmemize devam ediyorduk. Bu do
yalı çarşaf geçirmiş olan bu garip ka. !aşmamız esnasında yeni yapılmış bir 
dınm yanına yaklaştık. O zaman anla. çok evler gözüme ilişmişti. 
dık ki, bu bir dilencidir. Bütün kapı. - Galiba burada vaktiyle yangın ol 
ları ça~arak dolaşıyor ve sadaka isti- muş da, şimdi yangın yerlerinde yeni 
yor. Dıkkatlc baktım. Sapasağlam ve evler yapılıyor, dedim. 
dinç bir kadındı. Bay Mahmut: 

- Yahu, dedim, utanmıyor musun 
böyle dilenıniye, çalışsana ... 

Dik dik yüzüme baktı ve kaba bir 
şiveyle: 

- Ne yapayım, dedi. Başımda üç 
çocuk var, onlara bakmak lazım. 

- Nerelisin, kocan yok mu, çocuk. 
ların kaç yaşında? - diyP. b:ribiri peşi 
srra sordum. Bütün bunlara yalnızca: 

- Diyarbekirliyim, dedi ve işin 
mabaadi hoşuna gitmemiş olacak, bir-

- Hayır, cevabını verdi ve izah et. 
ti: 

''Yangınla filan alakası yok bunla. 
rın. Şimdi mahallemizde eski köhne 
konakları yıkıyorlar, bunların yerine 
hep böyle yeni ve güzel evler yapılı. 
yor. Bu gidişle yakında ~ahmutpaşa
run yarısı yenileşecek galiba! ... 

Biz böyle konuşurken, yanımızdan 

yaşlı bir zat geçiyordu. Hn.linden, tav. 
rından mütekait bir zabit olduğunu 

tahmin etmek güç değildi. 
Kendisini selamladım. Maksadımı 

kısaca anlattım. Bir saniye düşündü, 

sonra: 
- Benim size söyliyeceğim tek bir 

şey var, dedi. O da Halkevinin spor 
salonu için başladığı inşaattan vaz. 
geçildikten sonra, açılan yerlerin ken
di halinde bırakılm1ş olma ~ıdır. 

Burası ya yapılmalı, ya.but da dü. 
z:e!~ilmelidir. Tahta perdelP.rin çirkin.. 
lıgı bertaraf, temel için k~.z.ılan çukur. 
ların tozu, toprağı ufacık bir rüzgar-
da, doğru evlerimizi boyl.ıyor. Sonra 
bizim bir derdimiz daha v:ırdır ama ' neyse şimdi ondan kurtulduk. Vaktiy. 

Diyarbekirli olduffiunı söyliymı bu kadın 1capı Toapı dolcı§ıp dileniyor ve bu 
f11'(UTl1. .<m1r.?.kffY)f ('fl'f',,..]N"İ)t (ip 11(r k:<T.<rJtHY ,<MTl1rY1'11tfnt? ('frri kfl7rtı1'1f'lrfilf 

le mahallemizde bir sabah gazetesinin 
matbaası vardı. Aman efendim, kü. 
çük müvezzilerin sabah karanlığında. 
bu matbaaya girerken yaptıkları gü. 
riiltiivli TIP Ri7. ~nrıın. "" nf" hl'n ~nılı:ı_ 
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AKŞAM' da: 

Hatay - Suriye 
Milletler Cemiyetinin kararını illt 

istihale devrinde tatbika başlamak va. 
züe.si - Suriyede iki sene daha man. 
dater devlet olmak sıfatile - Fransa. 
ya düşüyor. Hatayda yem idare şekli 
beş a.y sonra tatbika ~lanacak. 

Fransa hükumeti, mandate:rliğin deva
mı müddetince dahi, ye:cl müstakil 
hükumet sisteminin azami tatbik.mı 
~~üd etm~ştir. Bu me.yanda, çok'. 
mühım olan intihabat var ki, ilk saf. 
hasında sadece mebus intiha.bmı de. 
ğil, muhtelif ırklar arasında bir nevi 
basit nüfus tahririni ihtıva ediyor • 
~nra, Hatay vatandaşlıği hakkmı is
tıyecek insanların müracaatları ve 
bu~da. mahalll mahkemelerin oynıya.. 
cagı rol var. Bütün bu işlerin iyi ni. 
yet ve bUyük bita.raflıkfa görülmesi 
lazımdır. Milletler Cemiyetinin kon. 
trolu ne olursa olsun, bu bir iki sene 
~~da Fra.nsaya. mühlm vazifeler 
duşu!or .. ~ahili istiklAlme kavuşan 
bu Türk ulkesinde, ilk zamanlar hal· 
kı kendi kendisine idarey~ alıştı~ak 
Hatlyın istikbaldeki sükllnetini ilk;_ 
dımda tenvir etmek va.zif esi Frans • • , a. 
ı~ın şe~eli . olduğu kadar mes'uliyetli 
bır vazifedir. Büyük liberal ve demoıt. 
ra: dev!ctin bu vazifeyi zevkle yapa
cagına ınanmak isteriz. Esasen Kont 
de M.a.rtel ile Başvekilim.\?. arru:mdaki 
konuşmalarda tam bir görü~ ve anla.. 
yış mutabakatı mevcut olduğunu duy. 
duk. Bundan dolayı çok memnunuz. 
BeynelmiJel politikada, bilhassa .Mil. 
letıer Cemiyeti siyasetinde, aralarında. 
tam elbirliği olan Türkiye ile Fransa
~ Ha.taydaki çalışma. ôirJiği iki dev .. 
letın dostluğuııu kuvvetleııdirecektir. ı 

ı. (Necmettin Sadak) 

CUMHURIYET'te: 

ıran dostumuz 
Dokto~ Rüştü Ara.s, bt.ıgiln, dost t. 

ranın mısafiridir. 

İranla Türkiye arasındaki dostluk'. 
y~ı~ siyasi ve iktisadi değildir. İki 
mılletin de bütUn tarihl boyunca sil· 
ren derin bir kUltür münasebeti, ka.. 
falarını ve kalblerini biririrlerine asır. 
lardanberi bağlamıştı. Fakat bugün 
İranla Türkiye arasındaki dostluk 
Osman ve Kaçar hanedadarı arasın' 
daki münasebete hiçbir noktada ben: 
~mez. Pehlevi lranile Atatürk Tür. 
kiyesi, bütün siyasi ve iktısadi alaka.. 
l~rı aşan, lıudud komşu11.1klarmm üs. 
tune çıkan bir ideal birliğile biribirle 
rine bağlıdırlar: tçerde inkılab, dışar: 
da barış, her iki mcmelketin de dört 
kelimeye sığdırabilecek mUşterek yol. 
larını çiziyor. 

İki milletin Osmanlı lmpa.ra.torluğu 
zam.:ınındaki. dostluğu, hiçbir gün böY. 
le yuksek planda bir kafa ve kalb bc
rabcrli.ğine çıkamamıştı; eadecc geniş 
ve dağınık bir ümmet çerçevesi içinde 
milli hiçbir müeyyidesi olmadığı için; 
zaman zaman en hazin ıhtillilara dü. 
şen perişan bir alakadan :.baretti. Peli 
levi idaresi, Atatürk rejiminin bütün 
şarka getirdiği inkılab hareketine il.. 
könce ve bütün kudretilc ayak uydu
rarak, Türkiyenin yanında hem bir 
eski dost, hem bir yeni inkı18.p arka. 
da.şı, hem de bir banş yoldaşı olarak'. 
yer aldı. 

Türkiye ve İran bütün tarihinde illi 
defa olarak, sosyal bünyesinde, politi. 
kasında, ekonomisinde, vdhasıl bütün 
içtimai müesseselerinde, yan yana ve 
tek bir hedefe doğru yürüyor. 
~u mümta.z dostluğu ve beraberliği 

selamlamak için !randa bulunan Tev. 
fik Rilştü Aras, bütün Türklerin en 
eski dostlarına karşı sev;ilerine tercü
man olmaktadır. 

(Peyami Safa) 

tayım. O zaman sabah uykusuna has. 
ret kalmıştık. İşte bütün söyilyecek. 
!erim bundan ibaret ... 
Bu zattan d~ ayrıldık ve bu dertsiz 
mahallede bıraz daha dolaştık y· 
ik" . . ıne 

§ ayet edılecek bir §eY göremedik. 0 
~man ~ay Mahrnuda teşekkür edip ay: 
ru sem tın biraz öte.sinde bin b. d 
db

- ' Irel'o 
e ogulmu§ olan Nurııosm . 
doğru yUrUdük. anıyeye 

HABERCt 
YARINA' ~ NURtJO~MAN~. 
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Kontrol planı bozulursa KURU N Seyit Rıza beş 
yerinden yaralı ••• · 
Dördüncü umumi müfettiş 

Elazizde bir konferans verdi 

lngiltere ve Fransa 
Vala·nsiya 1 

Hüklimetine silah 
gönderecekler mi ? 

gazetesinde 
Sünnilik ve Şiilik çarplfmalan 
nasıl 1.qladı} Nasıl devam 
ediyor) 

Saray ve 
saltanat 

sonnıııeı niçin 
müdafaa attı? 

Yarın 

Elaziz (Hmuat) - Seyid Rıza 1 den hükumet ve zabıta kuvvetini ir 
bet yerinden yaralı olmaama 1* tememiflerclir. Hırsızlar aleti ter er" 
men dehalet etmemiı, aenelerclen- babı ıeyhlerin, reislerin yanlarına 
beri kan davan güttüğü bir afirete kaçml§lar ve bu adamlar istismar e
tealim olmuttur. Yapılan taramada 1 clilmiılerdir. Londra2 (A.A.)-Popolod'lta· takdirde her devlet istecliji gibi ha

lia gazetesinde çıkan ve Muıoliniye reket etmekte aerbeat k•l•cakbr. 
atfeclilen makale hakkında matbuat lngiltereye telince böyle bir vazi-

, 
Mezhep kıvaaları 

ismi altında batlayacak olan ve 
kanlı tarikat mücadeJelerini 
anlatan büyük tarih serisinde 
okuyunuzl 

izine ru~ bunu gösteri •111;1111t•.-:..ııa:ı;sı~ı:ıc; ...... ,.;:::_:;,.. tr11::•5•wtt~o•'-"'·!1111m .... ~IS'.Si&Jll:"'"':!.,~ 
mektedir. Bugun tarama aıldatbnl· kuvvetini tecavüz edilemez bir hale 

fiddetli tefsirlerde bulunmaktadır. yet karpamc:la bu memlekettp muba-
Bütün ıazeteler. lngiltere ile F ran lifler Valanaiya hük6metine harp 

aanm iki taraflı deniz kontrolünü malzemesi gönderilmeeinde yeniden 
tatbik etmekte ve İspanyadaki mu- 11rar edecekler ve bunların gÖltere
hasım taraf tarlann muharip olarak cekleri deliller de belki kati neticeler 
tanmmasmı kabul etmemekle müı- verecektir. 

JDlfbr. getirmek vazifemizdir. Tuncelinin 
Muhtelif qiretler, kendilerine do- 1 1 O bine baliğ olan nüfusu tama• 

kunulmamak prtile itaat etmek iate- men Türktür. Türkü seven insanlar
diklerini bilclirmiflerclir. dır. Aarrlann bırakbğı yanlrı kana· 

Yazan: Ziya Şakir 

tefik oldul~larmı yazmaktadırlar. Berllo ve Romadan tebligat 
Bazı mahafilde söylendiğine bekleniyor 

Hükumet temelin aiyuetini izah atlar ve terbiyeler bu 9evgiyi izhara 
ederek ıuçlu olmayanlara hiçbir 811• imkan vermemiıtir. Bir taraftan ara 
rette en ufak güçlük çıkanlmayaca· zinin mümanaati yüzünden ağaçla

V arnada Y ahudllerl 1mı. ancak euçlulann ceuı•ndınla· nn kovuklannda. derelerde yqayan 
göre tali müdahale komitesinin bu Londra 2 (A.A.) - Öğrenildiii· 
günku toplantısında İtalya ile Al· ne göre, Almanya sefareti müıtC§an 
manya sureti katiyede İngiliz· Fran Veermann ile lta1ya eefareti müat~ 
ıız projesini reddetıcler bile İngiliz• §8?1 Crolla, dün tayyare ile müteka
f ranaız kontrolü ta•1-rik edilecek ve bilen Bcrline ve Romaya hareket 
kontrol gemilerinin teaadüf ettikleri ebnitlerdir. 

teth'a caimı bildirmittir. bu inanlar eski zihniyetler sebebile 
v General Alp Doğama konferansı meseli islmniyet, hriıtiyanlrk, ıiilik. 

Sofya, 2 (Hua~st) -B~ hafta. lçln. Eliziz 2 (Huauai) - Dördüncü sünnilik. fU bu tarikatm zihniyetle• 

vapurları tevkif ebneğe ve ara.mağa Müstqarlar mensup oldukları hü
haklan olmadığı için bunlarla ltal- kumetlerden ademi müdahale komi· 
yan ve .Al~~ ticaret gemileri ara- teainin bugiinkü toplantısmcla AJ. 
smc:Ja bır hadi~ çıkmaama meydan man ve ltalyan murahhaslarının itti
verılmeyecektır. haz edecekleri hattı hareket hakkın· 
, Buna ~ukabil bazı tnahafilde ela talimat alaeulardrr. 
ae !taiya ıle. Almanya tarafından Bu husuıta verilecek talimat vak. 
:ve;?lecek bı_r reci .~v.abmm ademi tile murahhaslara gelmiyecek oluna 
mudahale sııtemmın bozulmaama bugünkü toplantının geri kalınası 
sebep olacağı söylenmektedir. Bu muhtemeldir. 

de Va~a zengm yahudilerden bqi. umumi müfettİf general Abdullah . ri ile kanlarmdaki sevgiyi göstere· 
niıı evınc bombalar atıJmı~tır. _Bun- Alpdopn Halkevinde zehirli gaz ve memiılerdir. Bugün silah atanlar ar 
lardan blrbıi Yahudi Bankam bınaaı. hava tehlikesinden korunma kunu· len ve neslen Türktürler. Tarih bun• 
n~n içi~de pa~amrştır. Dijerl tüccar nu bir söylevle &çmlfbr. lamı Türklüklerinde mar ediyor. 
Pılesof un evınde patlıy:u-ak bUyUk General, bu ilk zehirli ıaz kursu· T uncelinin muhtelif yerlerinde bu· 
huar&t& aetep o~tur. nun ne tekilde çalqacağmı anlattık- lunan eserler. diier Anadolu ıehir· 

Evvelki geee atılan ikı bombadan tan sonra Bathakan ismet lnöünün ]erindeki eserlerin aynıdır. 
birisi. ı:oskurin isminde, bir Rus ya. Tunceli seyahatine temas etmİf ve General. bundan sonra büyült 
hudlsının evtıtl tamu>lyıe harab et. Dersim hadiseleri üzerinde durarak Türk akmmı anlatnut ve sözlerine 
mittir. Eski mebusalrdan lğnatof bu ıunlan söylemiıtir: töyle devam etmiftir: 
bombadan yaralanmıştır. Bir bomba - Tunceli içinde Dersimde ağa. - Sümerlerin akrabalan olan bu 
da. yahudi milyonerlerindte. Zolasm e. lar ve reisler. eski atiretlik devrinden Türkler,. Van kzyilannı ve Murad 
vinde patJamlfbr. kalma- sakim düıüncelerini devam vadilerini takip etmif, diğer bir kır 

Uzak Şarkta 
vahim hAdlseler 

/ 

Sayfiye meftlml mllnUebettyle ettirmek ve cahil halk üzerinde öte· mı da Kafku yolile gelmiılerdir. Bu 
Varnada "buhla&a ecnebD• "1u'l ter. denberi ıüren nüfuzlannı kökleflir rada Cengiz ve Hüllgunun önünden 
»etmeye ı.•mlfbl'. Vama halla bl1. mek iatiyorlardı. Bu illet, e.1ci devir· kaçarak yerleten Selçuk Türkleri de 
yt1k bir tellt lçlnde Sofy&daıı gelecek )erde bir türlü tedavi eclilememiftir. vardır ... 
poll8 memurlarını ~iri•. Cumhuriyet idaresi, bu haatahiı General Alpdoğan. 12 bin senelilt 
Çbkt1. Varna pollal, sutkaitçlleri mey kati aurette tedaviye azmetmiftir. medeniyetin en az 9 bin aenelijinin 
dana çıkarmakta izhan aemetmüte- Devlet, halk idaresi ",eklinde bir r.,. Türk medeniyeti olduiwıu ifaret etSoYyet Rusya - Mançuko hududun 

C!a Anıur nehri Uzerinde Sovyet ganbot 
larına taarnu edilmekle bap.yan hidi
ae vehanıetini muhafua etmektedir. 

Japonya. hududun emniyeti için Sov 
yet Rusya t~rafından Amur adalarında 
kuvvet toplanmuıru uıulıilz görmek it
teme'kte Hrar etmektedir. Japonya bu a
ldalar 77 scnedenberi Ruıyaya ait bulun 
duğu halde bunlann Mançukoyı ait 
olması Jizımgeldiğini söylemektedir. 
Sovyet Rusya ise mevcut muahedelere 
dayanarak bu iddiayı cerhediyor. Vui
yet §tmdiki halde bu aafhadadır. Gelen 
te] graflar ıunlardrr: 

Moskova, 2 (A.A.) - Japonya ıefiri 
Şiginitsu, Havas ajan11nın muhabirine 
aıağıdaki beyanatta bulunmuıtur: 

"Hadiseyi halletmenin yegine çaresi 
Sovyetle: birJiğinin Mançu::-iye ait olan 
~mur adalarına gönderdiği kıtaları ve 
vapurları geri çekmesidir.,. 

Japonların Sovyct filikalanm top ate 
ti altmı aldrldırma dair Litvinof tara· 
frndan vukubulan beyanat baklmılda da 
sefir ıunlarr aöylemiıtir: 

"Kanun haricinde yapılan bir hücumu 
geri püıtcVrtmek i-;ap ettiği zaman tilfek 
mi, top mu, tayyı=.re mi kullanıldığı mev 
suu bahaolamar.,, 

Japon etç• sine verilen talimat 
Tokyo 1 (A.A.) - Havastan: 
Dı1bakanlığr, son Sovyet - Mançuri 

hadisesi hakkında Sovyctler bi:lifi nez
dinde şiddetli te§ebhilıte bulunr 
re Moıkovadakl Japon Btiytık elçisine 
talimat vermi1tir. 

Japon sefirinin Litvlnona 
mn11kah 

!4otkova 1 (A.A.) - Japon Büyük 
elçili Şicemitsu, hariciye komiseri Lit· 
vinofu ziyaretle Amur ı::hri üıerin~e 
bulunan bazı daların Jda_.,çukoya aıt 
oldupnu ileri ıürerck bu adaların etra· 
fmda basıl olan ıergin vaziyet üıerine 
Sovyet hUkametinin nuarı dikkatini 
celbetmit ve Sovyet devriye karakolla· 
nrun ve yakınlarında da Sovyet to~eke 
riain gö~eai 1'uvantun~ kumandan 
lrpu me4r mahalle asker kuvvetleri 
aevkine mecbur etmi§ olduğu ve bunun 
neticesinde bir ihtilit vukubulabileçeği-
ni aöylemittir· 
Li~ Japon büyük elçiainc deıntı 

tir ki: 
"- ıa.ss tarihli ıiıun ve 1860 tarihli 

Pekin muahedenameleri Amur nehrinin 
801 aahlll~rindeki adalınn Ruıyaya ve 
ui tahlllerindeki adaların da Çine ait 
bulundapu taırih eylemektedir. Ada· 
lamı ~ bu muahedele;rde .sUuedil 

•.. • • • .. • • ... ••• .... !· ... • . • •. • • • r 

mukOr muahedelere merbut haritada cBr. Bllttbı yalıudller btlyUk bir korku jim kurmut ve bunu kanunlatbnnıf mit ve aslen Türk olan Dersim ha). 
kımun çUıi ile ıaıterilmiıtir.,. • ....... _ bulunmaktadırlat tır H k b ka •• _, kını C mh av-- • · er es u nuna seve seve ı .. • n u uriyetin nimetlerinden 

Litvinof, bilyilk elçiye muk4r harita ------------- at etmektedir. en Juaa bir zamanda faydalanacakla• 
yıgöıtererekbuhuıuatakanaatıethıne Babçekapıda B~ kanun Tuncelinde bazılannm nm aöylemiıtir. 
alni rica eylemiıtir. Litvinof, Sipa ve a kendi arzulanna tevafuk etmeclijin-
Pekin muahedelerinin akdi auaarnda bURDnk u kaza 
nehrin aeyrlıefaine elveritli derin yeri- Buaün .at bir buçukta Bahçeka-
nln meakQr aalann cenubundan ıeçtl- pıda bir kaza o1mut. bir tramvayla 
iini ve bunun o zamandanberi mahalli· otomobil çarplfDUllanbr. Taksi iicretler i 
ni defittirmlf olma11nm adalann lda Otomobilin ön tarafı huara uğra- Tabi UcreUerinin lndirildittni düıı 
kendilifinden Mançuriye baflarunaamı mıttrr • yamu§tık. Dalnıt encUm~nin verdill 
iıtilzam edemiyeceğini kaydetmiı ve ol- Çarplf&ll tramvay fatihe gitmel- karara göre, küçük takailmle antre 

.. olsa bu babda ıiyasl müzaken:lerin te olan 168 numaral; Fatih • Harbiye At a t Q r k .r 'lıı n 
yapılabilecefini söylemiftir. tramvayrdır. Otomobilin numarası '-1 

Sovyet hUkCımetinin miltaleasına gö· _2_1_9_1 _di_·r .. _________ BilgBlı dosta Şehlnşa-
re hukuki bakımdan bu adalar asla Man I 
çuriye ait olmamı1tır. Blnaenaleyh mu- Arnavutlukta yeni hın keılme eııne 
abedeıere ve eııerindeki haritatara göre bir ıs~ao Hed ıyeıerı 
hareket eden mahalli hudut makamatı J veri ld 1 
bu adalara devriye kolları göndermekte Belırat, 2 (Huıusi) - Podgoritsa • 
tamamile haklıdır. dan bildirildiline göre Arcirokaıtro vo 

Litvinof demiıtir ki: Tiran mahkemeleri bir çok zabit ve iı • 
"- O zamanda:ıberi hudut hldi!ele- yan mUıebbiplerinl mahkQm etmlıtir. 

rlni tetkik ve hududu yeniden tahdit Nüfuz ve memuriyet llhibi bazı lrimse
etmek üzere bir hudut komisyonunun lerin yeniden te•kif edildikleri aöylen -

teıkiline Japonyenın muvıfakatlni ,.· • ! mektedir. 

Tahran 1 (A.A.) - Para ajansı 
bildiriyor: 

Doktor Tevfik Rüttü Aru buıün 
öğleden sonra Prensesler tarafmdan 
kabul edilerek kendilerine Atatür
kün hediyelerini takdim edecektir. 

Sovyet büyük elçiliği bu a)qam 
d,ktor Aras tcrefine bir ziyafet ve· 
recektir. 

Ucretl 20, btıyU]dertnde 28 kurut ola
caktır. KtlçUk taksiler her yUz elli 
metroda iki kurut. büyük t.akaıler her 
ylls elli metroda Uç kuruş yazacaktır • 

Tabi saatlerinin bu &uretle tadili 
için Uç ay mtthlet verllmf gtlr. Ancak 
hallan bu Uç ay zarfında fazla para 
vermemeleri için mevcut takat 11cret. 
!erinden yttr.de on bet t:P.r..zillt yapıla. 
caktır. 

Yani tabi 100 kurue yazarsa tofö. 
re § kurut verllecekt!r. Halkın bun. 
dan haberdar olabllmeat için her ara.
baya birer klfıt yap1rtmlacaktır. 

Bu klfrtlar pazartee1 gününe kadar 
hazırlanıp 1eyrillefer mUdilrlntU tara. 
fmdarı dafrtılacaktır. . 

Tenzilat buıtınden b~lamıt bulun
maktadır. 

etmeğıa çahımııtık. Japonya. bur.a muva Harbiye nuın Cesnal Arayeto, yeni 
fakat etmit ve komisyon da faaliyete bir iıyan hareketi hazırlamakla itham e 
ı;~çmiı 1:::.ılunsayclı. keyfiyeti 1imt!i ona dilerek Tirandan memleket dahiline 
,..·· : havale edebilirdik. Bununll bera· ıUrglln edilmi!tir. Bu iıyan hariçte 
ber Sovyet hükumeti ıulh aiyaactinc tev yafl)'an Muharrem Bayraktann parma • 
fikan ihtillflan alla silah kuvvetile hal- pyle te9kll edilmek istenmiktir. Vazi • 
lctmek arzuıunc!a !değildir. Ve bu ihtili yet yeni.den çok kantık bir hi.1 almak 

Irak Hariciye Vez·rı Tahranda 
Doat Irakm Hariciye veziri Naci 

Asil ve maiyeti dün aktam saat 18 · 
de Tahrana muvasalat etmiqir. 

Tramvaylar 
boyuna 

bozuluyor fı da müzakereye Amadedir . ., tı4ır. 
Bu müzakerelerin daha sakin bir hava Evvelki isyan suçlulan asıldı 

:~inde yapılması için Litvinof her :· .i Son defa Arnavutlukta isyan çıkar· 
tırafm da mezkur adalardaki kıtutını mıı qıan Etem Totonun kardeti bmet 
v: o civardaki topçckerlcrini ge:' ~'-ı- Toto, üç ıcr:ki cUnnile birlikte Arna
~rnı teklif etmittir. Japon büyük drisi vutluğun Tiran ıehrinde idain edilmit
bu teklifi hükumetine bildireceğini va- lerdir. (Mominı Potl) 
adeylemittir. Her iki t:ı rafm da be!: en 
mıyen herhangi bir barek: tle vaziyetin 
vahimleşme!11esi için icap eden tcdb::ıe 
ı\ almam takarrür etmiı1tir. 
SovyeUerln ibUyatt tedbtr1er1 

Tokvo ı (A.A.) - Domei ajansının 
bildirdİtine ıöre, on top çekerden mü
rekkep olan Sovyet •ur nehri ç;1-.fllA 
~, Sennufa ve Hol§O adalın yanında 
tahastUt etmekted'r. 

Teyide muhtaç ikt haber 
Dün akpm Paris radyoau ıu habe. 

rl vermlatir: 
'Toky.odan gelen eon haberler Sov. 

yet ıutaatmın bu aabah Mançuko top
n.klarma Jirdiğiııi bildirmektedir. 

Uak Şarkta vaziyet çok vahim bir 
eafhaya girmlttir.,. 

Berlln radyosu ela dün aktamld net
ı4y&tmda töyle blr haber vennittir: 

,_ ... . ·- .. . ., ... -· 

--Amur nehri Uzerlnde 40 gambot tah· 
gid etmiılerdir. Japonlar da bUmuka. 
bele 40 • 50 bin kitUik bir kuvvet 
tahfid etmiı bulunmaktadırlar. 

Japon kabineel bu sabah fevkallde 
blr toplantı yaparak Maı:ıçuko hudu. 
du hldilelerini tetkik etmiftlr. Bu 
toplantıdan evvel hariciye, Ba!ıriye ve 
harbiye nazırları aruında mühim blr 
lçtlma olmuetur.,. 

Amerika allkadar oluyor 
:Moskova, 1 (A. A.) - .Amerika bll. 

yUk elçisi bugün Japon BUyi1k elçi. 
alnl styaret ederek Amur Deh. 
rt bldlwl bıkkmda !abat abml ve 
kat'tnm "phal ve doltaııe bir tan. 
ela'' bu hldl9enfn mahalli oJarü bJa. 
cağı ve vahim neticeler dotumııyaca. 
la UmldJnl lzh&r ederek bu yo14& te. 

• • 11 • 1 

Sıcak lar 
Din de bir kişi 

sokak t a fl ldll 
lstanbuJ diln ıene çok 11cak bir cUn 

yaf1dı. Hararet 33 dereceyi bulmuttu. 
Sıcaktan f enahk geçirenler oldufu ıibi 
Fınclıkl~a kauçuk 10kaltnda oturan 
Arif lıminde bir hamal da evine ıider· 
ken yolda 11caktan fenaJatnut, dOtllP 
8lmUttUr. 

·r ophane eamllnde 
gar ip bir bAdlse 

( ... ftmJfl ı '9lciU) 

ballı ltlru ederek boca:yı auturmak lt
temiftir. 

Bunua 8nriAe boca iti bllıbUttln 

azıtmıt " etrafmdaldı.n bakantler 
uvurmuftllr. Cami lıeıl mr lleb • 
met Fehmi n ~ 4erbal pollal 
keyfiyetteıı baberdar etmlt1tr n Hoca 
lbrahlm sis beJ& saptecUUp Oalata b • 
rakolaa tnkecUJmltd'. 

Hocam deli olup olsmdı)r tetldk • 
dilmektedir. Bu ytbden Kıhgali eamiin. 
de bup cuma namev bir .,at Pi la. . 

Şf rket borcunu. 
t am r parasındaa 

çıkarıyor 
Tramvay firketl arabalarındaki ba. 

kmısızlık devam etmekte dlr. Bu yuz
den düıı de iki motriste kontak olmU§, 
yolcular büyük bir telişa dUomUşlcr. 
dir. 

Bunlardan Sirkecide bozulan araba 
207, Beyoğlund& bozulan araba da 53 
numarayı tqmıaktadır. 

Evvelce de yudığımız gibi şirket 
hUkfmıete ödemekte olduğu bir mil· 
yon yedi yUz elli bin lirayı tamamla. 
ymcaya kadar, gerek tramvay araba. 
lan, preklıe yapmakla mtlkellef bu. 
lundalu Jollan harclyacalı panJar. 
dan tasarruf etmektedba. 

Tramvay flrketiııin borcunu yol 'V9 

araba tamirine ~ paralu
dan çıkarmıya büttlmı anlamak içln. 
bu huau.tta nvelce urftdı)c yek6D. 
larla, borcun tahakkukundan IODra 
harcalwı DdlrW'lan atrwaJalbrm&k 
baJdkett ~ oıbrm&k 1gln .. . . 
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Vazan: Naciye izzet 
Her tııı.kkJ ablası Hadlyo ye" aıuır. 

l\aııııer kUrtı&nı: 

- 58-
Buna r ğ n her ikisi de öyle bile takdir cdemiyoq:lu. Az daha bu-

ci.ddi ve dü~ü:~ir terbi)e alrnıılardı j 11u baskasma verecekti. . ~ 
kı bir iki saniye süren bu f3§~mlık Sonra muhatabının takıp etmege 
anı kectikten sonra kimseye bır .şey muktedir olamadığı en ince tafsilatı 
belli etmemek için cebrınefs ettıler. anlatıyor, tarih. kıymetlerini söylü
Vaziyet icabı olarak bu yab~~~1 s~- yordu. Lem'iı:in aklr, fikri a} lardan· 
landa biribirlcrini tanımı~ ~orunmı· beri aradığı ve gene bir hayal gibi 
vcceklerdi. Birisi ev sahıhınin bir ortadan knybolan Neclada idi. 
;,,safiri, öteki de hern~ı:ı he.men hi?.· Necla! Karısı! Oradaydı. Ken· 
metçi gibiydi. KNdl~me ılk defa dinden birkaç adın ötede .. Ve kibar· 
hakim olan gene ~ec a oldu. lığın manasız saçma bir eti1<eti ken· 

lnat eden çocugun elinden tutcı· dini onu gidi~ bulmaktan menediyor 
rak salondan dı~arı çıkarmağa ug- dul... Boş, ıstıraplı uzun aynlı

1

• se· 
ra§tı. d' E nelerinden sonra onu görmüştü. 

- Ha 1 rolcuğum .. Artık dışa· Hem de yanı başında .. Fakat onun 
rı çıkalım.· · - kt d' 1 da yanına gıtnege mu e ır o ama n, 

Sarışın ba_şı eliyle eğmeğe uğra- aşkını, pi"manhğmı, I<> ıraplarını, ge 
şarak: ne ili· günlerdeki gi11i büyük bir şid· 

- Hadi bakayım selamla... detlc onu sevdiğ'ni sÖ) leıneden gör-

. <?da~an çıkarken kendisi de ter- mÜJtÜl 
h.ı:;:elı, ~ıddi bir eda ile dönerek ınisa ''Karısı, Neclacığı oracıktaydt. 
fırı selamladı. On., kavuşmak, kollarının arasına a. 
. Fa~~~t salondan çıkar çıkmaz larak onu puse: re garketmek, bü· 

~ıssettıgı derin bir halsizlik ve bitkin tün çektiklerini unutturmak için da· 
lıkle duvara dayandı. ha ne bekliyordu? 

- Lem'it "Ned5.cığı orrda idi. Kendisile 

.. ~u ~adar heyecanlı bir tesadü· ayni dam alt.nda .. Ve Lem': adabı 
fun ımkanı var mıydı? Genç kadı· muaşeret icabı, bir rezalet çıkmak 
nm heyecanında gizli bir d h t f.ı. ~orkusuyla öylece, dim dik oturma· 
kat ayni zamanda tntlı bir kcoıieu, vaı ga, f:vkalade sükuneti 1i muhafaza 
dı. etm,.ge mecburdu. Ve bu modası 

geçmiş, gülünç enfiye kutulımnm 
methl~rini görüni.lşte büj: i.ik bir 
dikkatle ister istemez dinliy cekti. 

"Gördüğü kocasıydı!.. O kadar 
tart~etle se, <liği kocLı.Sı.. ilk gene: 
ız ıgınnı bütün heyecanlarını yaşa~ 

tan, mkktepte aşkın ilk filizlı rini ye· 
~er~en d~cası .. Fakat o ayni zamnn· 
b~ d:? ıne en büyük fenalığı yapno 
ır uşman değil :rn • ·d' '\ l) ı r., 

'dı d~u bk.arşıla~manm kalbinde uyan 
r ıgı ır nevı tatlı h l 
ki 

eyecan o· 
rna a beraber b. rcok had' 1 . t 1 'k d' .. ıse erı a ı· 

~--+r.ıra~=u. Lem 'i ona öyle _sok ıs-
f d b~b kıl l61Uar onun •n· 

sa sız ar eleriyle yar 1 '_] . a anmıvacapm 
aan cmın değildi K .. c-b l . ocası gene ona 

u ıstırap arı çektirebilirdi. 
• O zaman bu z f d k'' k d' ı . ayı a ıKasından 

en me ge mıyc uğraşarak ~ 
kuvvetle kolundan k . ç~cu~ 
öteki ucuna götü çc .tı.. Daırenın 
"k . t d' rrnek ıslıyordu Kü 

çu ma e ıyor, gitmemek. . t. . 
niyordu. ıçın epı· 

Neclanın §İrnd· k 
ka bir arzusu y k 1 açmaktan OO§· 

o hı Le •. N lA 
salondan çıktığı d · . m ı • ec a 
me söylemi~ v n anberı ne bir keli· 

-s ene d h. · 
mıştı. Fakat b e ır Jest yap· 
~- lb0 b"t" una rng"'men b"t · ~a ı, u un ruh u un 
radığı ve nihayf"tu ~enelerdenberi ... a · 
kadına meşguld" urada huldugu u. 

Macit beyin 
harekette bulunll\Y~nı?da. hiç bir 
Yüreği ıstıraplı b·a~a ımkan yoktu. 
yordu. Vaziyet İ:b eyccanla çarpı· 
hakim olabilmek b.1 

olarak kendine 
nıek için fevkalad ır şe?· belli etme· 
lazım geliyordu. c <:ebn11efs etmek 

Bütün §U drall\ 
ve o derece seri ol 0 k kadar sessiz 
Macit bey hiç bir §:;~n leçmişti ki 
mamıştı. O ıadecc __arkına vara· 
yesine itina eden b~obugunun terbi. 
misafire karşı mahc~ 8~~ rıfatiyle 
Fakat bu mahcubiy p gorlinüyordu. 
zc] bir çocuğa malik tel bu kadar gü. 
da karı§ıyordu. 0 

mak iftiharı 
- Ah yaramnz ç 

Görüyorsunuz ya! ... Hukf_diyordu. 
nasıl da yaptırmak İsf er ıstediğini 
cük kafasında daha §İ:~~ O ~~ÇÜ· 
bir enerji var! en buyük 

Düşüncesi Neclayı k 1 
)ar arkasından takip et-a ~n duvar. • l ••ıCgc ... 

Yu~arlak, gümüş kaplamalı şu 
minn küçiik kutunun sanki onca ne 
manası vardı? Bunun yerine kendi· 
sinden ayrıldığından beri NeclSnın 
başına neler g~ldiğini iki senedenbe· 
ri bekôr olan bu adamın yanında nİ· 
çin ve nasıl bulunduğunu öğrenmek 
daha doğru olmiyacak miydP ? içeri· 
sinde bukadar aç bir arzu duY.duğu 
hellde daha ne bekliyordu? ... ., 

Kolleksiyon meraklısı adam bü
yük bir talakatle bu hnrikulfıde taba
kanın eline nasıl geçtiğini anla· 
tırken genç adamın kulakları sanki 
yüz binlerce çinğırak sesleriyle ağır· 
laşıyor, uyuşuyor. 

Fakat buna rağmen içerisinde sa 
bit bir fikre saplanan Lem'i hiç bir 
şeyin yanıltamıyacağı bir salon a R· 

mı tavriyle ev sahibinin sözlerini din 
lediğini isbat etmek için: 

- Evet... Evet ... diye tekrar e· 
diyordu. "l"eclay• görmek, ona sor· 
mak... Bilhassa onu görmek!.. Ah 
evet... Sadece onu görm .. kl,, 

Enfiye kutuları kiknyleri biter 
bitmez n, tık duclnklarmı yal;an şu 
suali sormaktnn kendisini alamadı: 

- Çocuğunuzu almnğa gelen 
bu genç mdm kimdir? 

Ağzından bu sözler dökülürdü· 
külmez. münasebetszlik yaptığını an. 
ladı. Fakat Macid bey gayet abii bir 
tavurla cevap verdi: 
. - Necla Kadri. Çocuklarımın 

mürebbiyesi. 
Lem'i sükunetle söylemeğe uğ

raştığı bir tavurla yine sordu: 
- Nasıl? Necla K;:ıdri mi? 
- E,•et .. Siz onu tanıyormusu· 

nuz? 
Bu defa Macid bC'' in sesinde ha· 

fif bir hayret ifadesi vaıdı. Fakat 
L~m'i derhal kendini topladı. Gayet 
Iukayt bir ta' ırla cevap verdi: 

- Hayır: tanımıyorum. Yalnız 
bu kızcağı2't birisine çok benzettim ... 

Sonra mevzuu kaçırmamak için 
hemen ilave etti: 

1 ~5'N\i'fj ntM 
ı ~~9°s 'lUiW 

~ AhAI'\: Niyazı Ahmet 

3 7t sene evvel bugün 
- -=-· ~ ._.,, ... ~ ............ 

Malt11 muhasarasında 
Sent Aııjer kalesine miilhiş 

bir hücum yapıldı 
Malta mc~unra cdllml,..U. Bqkumand n 

:Mustafa pa§a Sangal adıwnın Sent An ht.. 
ıııı.rına bakan tarafımla duvar bulunmadıkt
nı haber almış, buraya ~lddelll ülr hücum 
)apmağa karar \'erml§U. Bunun lı;ln çok 
çeUn am fyı;!er yapılmak ıuımdı. Gece ke 
ranlığında kırk cllı toandal Sangal lluıanın~ 
getiril~ cek, buradan kızaklarla karactan çeki. 
lerek kadlrgalnr limanında denize lnd.lrilı.'. 
ccktl. Bu yapıldıktan onra ordu cepheden 
harekete gcçecelt, ka :ıklardan cepheden hU. 
cum ctlcccklerdl. 

Bıı.§ltumn~dan: 

- Bu p' ~nda mu\'alfak oldu1'tan ııonra 
dil~mon hl<: mukavemet edemi ecektlr .. ıtl
yordu. 

Çok dotru idi. Mustafa paşanın plAnı dtig. 

mu.na tep den tnec kU. 
Fakat dU§man teııcbbUsU \'alttlnde haber 

almııtı: Kumandayı tdnre etmekte olan 
Gran mctr mahir bir mühendis olan E\'an 
Jellstayı yanınn. !;ağırdı: 

- Vakit geçirmeden limanın arka tarafı. 
na sabih bir aed ynp. dedi . 

Bu ııuretle Sen Ml§el ııurlarının nihayet 
buldu: nol ta He kasabanın ııut'larrndan 
Frans burcu aru.sm i\ birkaç gün içinde mll
kemnıcı bir &l'd yapılmıııtı. 

Mu!tlafa pn§a kadlrgnlar limanının iki ta.. 
rıı.ftan k pbldığını görUnce tc ebbUııUnUn 
frkma varıldıi:'llıI ruıladı. ı.-ayıklardan istifa. 
de yo .arı tnmanlle ltapımroıı:tı. 

Şlmcll hlr lı,ı knlıyordu. Sent A.njell'I ile La.. 

sangı.1 arasmda!tl zinciri gc~ehilmek. 
Mustafa paşa c.anı 11kılmıı ve hiddetli bir 

h lde dUeUnUyordıı. 
Du l~I naı111 yaptıracaktı?. 

GüzUno bir ıe,·end m,u ve birden aklına 
gelen suali sordu: 

- Hru iyi yUzmck bilir ml.ı.tn ! 
- Geım kten daha iyi.. 
- Uzr.l tllU'a :-.Uzelıillr rnlııln? 
- Denizin uzandığı yerlere kadar .. 
- Senin g bl arkadaeıarırı yar rr.ı '! • 
- Hı.:phT'lz yüzeriz. 

- Çabu ' dört arl\aclaoınla buraya eeı .. 
Biraz sonra dör t levcnd Muııta!a pqa.nın 

linUnde idiler. Bqkumandan dört levendi .. t.. 
ra!ın:ı topladı: 

- Deni dinleyiniz, dedi. Çok mühim bir 1§ 

yapacaksınız. Bir tUrltl gücUınUzU göstere. 

mi;> oruz. Bunun en bUyUk sebebi Sent Anje
Io ile La\·~al aruuıdakl zJnclrdlr. 

Sizden bU z.ınclrl l<eııme]lW iııtl)orum. Ya. 
pablllr nıl lnz ~ 

-- Elbette ~ parız. 

- Haydi l.ı.> le lac .. 
Dörl Jevcnd zlnclı1 kes lek için keski ,.,. 

çeldçlerl aldıl<tan sonra denize daldılar ve 
z.lnclre doğru llerlcmcğe ba•ladılar. 

:Ma talılar, butUn dlkkatlcı1nl tacas u1:ı 
vcrmlşlerdl. Kuş uçSI\ görüyor ve ııUphf'lcnl. 
yorlardı. Türk Jeyendlerinin ytizerck zincire 
yakla§makt:ı oldu! arını da gördUler \•c d"r. 

hııJ :ıtc§ ettiler. Fakat mahir yUzUcUler, kur. 
§Una hedef o~maktan l:endil<?rlnl kurtarıyor. 
lar, biran bnce zincire Ulagmağa ca'>tılı). rlar 
dr. 

Muvaffaklyct1e yakla§ rak kcıımcğe b8'. 
lacMar. Dil .an anlayınca mukatıll silahlı 
yüz,JcU gönuermeğe karar verdi. Fakat zin. 
clrl kesmek' olan le\'l'ndlcrln ellerinde ıılltth 

J'Ol~tu. Gı;l •n Maltızlar fl!c uzun kılıçlar ta. 
'jıyorlnrılı. Bunu gören 'I'Uk Je\'cntllcri dur 
manın bir !ayda \'Crcm >'eceğinl an atlıl r: 
MA.ltızlar, kılıçlr.rı ile U:\sıl olsa galip gcll?-o 
ccklerdl. 

I..c\·endl,.rden \liri nrkad8'Janna: 
- Ben burada kalıyorum.. Siz uzald~ın 

onlar gelin eye kadar belkJ muvattak olu. 
rum o.mıwıa iz bir çaresine bakın .. dedi. 

Şlmdı il<: ıevend uznkla§ıyor, bil'.I bUtl\n 
ııtırat! ile :zinciri Jwım ğe uğr&§ıyordu, Mal. 
tızlar biraz ya~•aşınca •uların c.rA.ııında .. iz
lendi. M:ılcsıı.Uıı.n birinin Uzerlne atılarak kı. 
lı mı ele ge~lrm"ktl. nu olduktan ııonra dl 
terler ııo 11A.va.şııcalct.ı. • 

Tüı ;: levendi cesaı tinin kurbanı gitti. 
Kurnaz ,.e korkak Maltı:z1ar hep 1'lrdcn hU~ 
cum ederek ııerllyorlardı. Levend etrafına 
bakındı. 1 r.ılA.t gelmesine imkan yoktu: 

_ Ben sizin kılıcınızla ölemem •• dtve ,.0 

denizin dcrlnllklerlnc daldı. • 

Maltwar saatlerce aradılar. Şimdi ıura
dan. §imdi buradan çıkacak dl;> c beklediler. 
Fakat. bir d:ıha görcm dile:-. 

Mu.stı.ıia p:ışa lnı plı1n da da muvıı.f!ak 
olamayınca 1566 yıuı 2 temmuz gUnU 37l 

§<>n Lem i an amadan cev ugra. 
du: ap veriyor 

- Ne kadar hoş bir kızl 
(Devamı var) 

~~~~~~~~~~ l 

Tenten amca
nın eşyası 

- Evet h-ıkkınız var. 
- Fakat bu ha§arı .. 1 

tam kolleksiyonumun og ad~ sizı: .... en na d · . 
gösterecegım sırada biz· l rsın: 
t
. ı ı ra 1atsı,.. et. 
J. ' 

Tekrar ,.!trin .. ,,,..kt t . d - J .... acı ı L . 
mıne en yapılmı~ gay t . · · e.mı) c 
miı bir kutuyu uzattr.e ınce •§len-

- Şunu Konyada k"h 
satan bir adamdan aldı'"~ n~. fe!ler 
der misiniz? Adam h-'-~-!11kı1 umıt. c: 

""'1'-' Ymetını 

Kocayı eve 
bağlamak için 

- Allah esi gcsin, niçin böyle ı:;iy. 
lüyorsun. Her felaketi, daha baş,an. 

gıçtaykcn önlemek usulleri VBJ"\llr. 

Dur, sana anlatayım. 

MUrşide eve geldiği zaman, Adaleti 
iki göz iki çeşme ağlıyor buldu. Sıat 1 
akşamın dol..-uzu) clu. Adalet, sedirin j 
üstüne yığılmış, saçları gözleri üzen. 
ne sarkmış, iki göz iki çeşme, ağlıyor
du. Büyük bir ycsi içindeydi. 
Mürşide, ona: 
- Nen var, Adalet? . diye sordu .. 

Ne oluyorsun yahu? 
Ve genç kadını kolhrı arasına ala. 

rak ila c etti: 
- Haydi canım! Ben s~nin dostq· 

num ! Aı;ıl, açıl... Düşüncelerini iyıce 

söyle. 
- ~ey, şey .. Reşid yüzü den. 
- Re3id yüzünden mi?. Ne yaptı 

sana? 
- Beni... Beni scmıiyor artık. 
- A lalı Allah • Evlcnmenizin üs. 

tünden iki ay geçmedi, canım .. Daha 
ş'mdiden mi kavgaya b,~la.dınız? 

Adalet, gözyaı:ılannı sılerek: 
- Hayır, kavga etmiyoruz. Ah, k.ıv

ga etseydik ... 
- Lakin, kocan nerede? Sizi bura. 

da bu akşam baş başa bulacağımı sa. 
nıyordum. Şimdi çifte kumrular gıbi 
burun burunarlırlar diyordum. Halbu. 
ki bak, gözya.5ları içindesin. Haydi, 
söylesene .•. Ne oldu Reşid? 

- Gitti.. 
- Seni terk mi elti? • diye, MUr. 

§ide haykırdı. 
- Hayır, hayır... Öylesi değil.. O· 

tur da anlatayım. 
Ad.,let, yattığı yerden doğruldu. 

Saçlarına, bir iki el darbesiyle §Ckil 
verd:. Sonra, burnunu arsız bir çocuk 
gibi reke çeke fclıiketli maccrasrnı 

anlattı: 

Re§id, izdivaçlarından U~ hafta son_ 
ra nk~amları ev<len çıkmak, kahve:Je 
iskanı il oynamak ô.detine yakahn. 
mıı:ı. Daha doğrusu bu, öteden beri iı.d". 
tiyınlş ve izdivac, onu bekarlık huy. 
larından ayıramamış. 

- Kahveye gittiğine emin misin? • 
diye, MUrşide §Üpheli şüpheli sorc.u. 

- Eminim. İki Uç kere uzaktan t:ı
kip ettim. Hakikaten kahveye gidiyor. 
Oyun oynuyor. 
, - Sen de beraber git. Şimdi kahvr. 

) e gıJen kadınlar çok. 

- Söyledim. Reddetti. "Senin öyle 
yerlerde i§in yok!,, dedi. Fakat "kan. 
sı peşini bırakmıyor. Ne kılıoık şey 

bu Rc§İd !" den.esinler diye düşünüyo.,. 
s~nırım. Doğrusu benim de kahveye 
gıtmesini pek istediğim yok. 0 C!u. 
~anlı )erden 7evkahnmaz ki .. Efo,ı. 

dım evde oturalım. Karı koca, basba
şa. Fen~.mı : F'akat hayır, razı değ:t. 
Razı degıl ama, bu gidiş de gid; d • 
ğil. GörUrsün, bunun sonu dar ~nlı~ 
sonrıı talak olacak. g ' 

sene C\'CI bugiln umumi bfr bU 
ğını lılldlrdf. cutn yapılnr 

Maltalılar her ne balı" •ına 1 .... o ursnolıun 
mUd:ıfsa edeceklerdi. Şö\•alycler zırhlı clbt. 
&elerinl giymlg hUcum k unun yaklaşmasını 
bekllsorlardı. Cezayirli Hnaıı.n paşanın htl. 
cum lcolu gu emri almıgtı: 

- Kaleler zıı.ptcdllecck.. Ccr1 dönmek 
;>•ok" 

Bunun için, top, gtllle, nte§, taş hiçbir §l'Y 
ileri atılan aakerl gl!rf çeviremiyordu. J{ale 
duvarlarına r rdlvcn dayayarnk çıkanlar 

ı ... tUnıJe a·dıkları yıırıı.lann tesiri ile deri~ 
hendel<lcre yu\'arlanıyorlar. 1'"al at arkala 
rmdald ccsaretlnl biran kaybelmcmekte tdı: 
ler. 

Saatlrrct' devam eden kanlı hUc•Jm ncUce. 
11lndc kırk ~övıı.1 ·e ile :?30 ru:' er öldtirU!mUf 
tU. Onlıı.r da esir ettikleri ikJ TUrk neferi tıi 
valyeler tarn.fmdan köylUlcrc t~llm ed dl ve 
§öyle dendi : 

- 1• te size iki Ttlrk .. fsteCliğlnlz gibi ce. 
zıı.ııını veriniz 

Tilrl< ncferlcrl nhallnln arasında parça 
parça cd 'dl. Bu sur Ue lrtlkam almml§tı. 

• 

- Aman, bilıyorsan anlat kuzurn .• 
Mür ide anlattı. Arkada~ına bir 

kurnazlık öğrcttı. Adalet başını sıııJa. 

dı: 
- Bvıun müessir olacağını umuvc.r 

musun? 
- Hele sen rolünU iyi oyna bir ... O 

zaman görürsün. Uikin bilhassa ko. 
canın anahtarını cebinden a§ırmağı U· 

nutma ... 
- Peki, peki.. 
O akşam, Adalet, kocasının kapıy1 

çaldığını işittiği vakit. saat on b•rdi. 
Bir mUddet bekletti. Sonra, çalmala:
sıklaşınca, teli.alı adımlarla aağa sola 
ko§tu. Birtakım kapılar açtı, kapadı; 
alçak sesle bir eeyler fısıldadı. Fa1ut 
o tarzda fısıldadı ki, dışardan bir te · 
lfış, bir f evkalidelik sezile bilsin .. 

Neden sonra, titrek bir sesle: 
- Kim o? .... dedi. 
-Ben ... 
Kapının öte tarafında da Reşldin 

sesi titriyordu. Nihayet Adalet kap.ryı 
a~bildi. Saçını başını, Ustünü fıliı.n 
dUzeltmeeğ uğraşarak: 

- Sen misin, güzelim? •. Nekadar e: 
ken geldin? .. _ diye kocasının boynt!. 
na, her zamankinden fazla bir tchR.· 
lükle atıldı; onu iki yanağından lü· 
zumsuz yere öptU, öptü ... 

Fakat o geç kalmalar, o telaşlı ko. 
§uşmalar, bu mutad haricindeki llt!. 
f at, adamcağızı şaşırttı. Yüreğine bir 
şüphe dilşUrdU. Gözleri haddinden faz 
la büyümüştü. 

- Neydi o fısıltı? Kiminle konı.ı~u. 
yordun? 

- Hiç ... Şey. 
- Ne ccı.ntm ... Ne? Söyle .. 
Reşid, bağırmıya başladı. 
- Şey ... Ne var kızacak, ayol? .. Kc. 

diyle konuşuyordum. Onu okşuyor. 

dum. Onu koğuyordum. 
- Nerede kedi? N erccle? 
- Şey ... Kaçtı ... 

Reşid, evin bütUn odalnnnı çıldır· 
mıııçasına dola.§tı. Kanapelcrin, koltuk 
larm altma baktı: 

- Nerede? 
- Kaçtı. 

- Kim? 
- KeJi, canım ... A. .. 
Artık, Reşidin kahvede rahat C'tme

sinc imkfı.n kalmamı§tı. Vakitli \'akit. 
siz eve damlıyor, bin türlü ç<><'ukça 

bchnncler bularak, öteye beriye bur. 
nunu sokuyordu. Hatta bır ak§am, A. 
dal t, ansızın uyandı. Koca.sının, dell 
gibi çekmeceleri karıştırdığını gördü. 

- Ne yapıyorsun? • diye müstehzi· 
yane sordu. 

- Hiç ... Bir §CY kaybettim de bir 
kağıt ... arıyorum. 

- Peki, ara bakalım. 
Aclalclin Milre ·deye gönderdiği mck 

t plan biı kaç satır: 
"Hakkın varmııı cicim... UsulUn 

fevkaladeymiş. Üç haftadanberi Re· 
şid hiç evden ayrılmıyor. Evvelti., 
mevhum rakibini aramak için gelme. 
ye başladı. Uı.kin şimdi artık kumar 

huyunu tamamiyle unuttu. Baş ba§a 
kitap okuyor, tr..vla oynuyor, radyo 
dinliyor, yahut sinemaya idiyo,.uz. .• 
Çok mcs'udum. Bu saadetimi sana 
medyunum.,, 

Nakleden: Jlatfoc Süreyya 

A 1 manca dersle r i 
HABER'in Usan derslernii ter~':> 

eden he vetten bir muallim hususi al. 
manca erslerl vermck4 cdir. Bilhaesı 
ikmal imtihanlarına pek kısa zamr.n. 
da yetiştirir. Şerait ehvendir. Hau"'f' 
de "Almanca hocası" rUmuzuna me!c· 
tupl. müracaaL 

KLRUN doktoru 
NecaeUn Atasagu 1 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apaıtımanlınnda dair• 
2 numara 3 de hııtalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ktdu 
!nuaycne parasızdır. 



15 nımaara deniıe indirildikten sonrn 

Şirketi Hayriyenin yeni vapuru 

Bir sene sonra 
T. S. K. bir veli Alete 

bağlanıyor 
Ankara, 1 (Hususi)- Türk Spor Ku 

rumu, bugünr:i §eklile ve başkan v'ekili 
Adnanın riyaseti altında bir sene daha 
idaı;:e edilecektir. 

Bu bir sene zarfında yapılacak uzun 
tetkikattan sonra Spor Kurumu bir ve
kalete raptedilecek ve bu suretle spor 
illeri tamemen devlet tarafından idare 
edilecektir. Şlrketlhayriyenin ••Beykoz" ismini ) ali.kasını keserken bunu11 mes'ud bir 

tqı!811 75. ~umaralı yeni vapuru dün vesilei ikbal olmasını temC'nni ediyo. 
denıze lndırılmiştir. Bu münasebetle rum.,, 
1'lrketin Hasköydeki kızak mahallinde 
merulm yapılmıttır. 

Diyerek kordeliyı kesmiştir. 
Yeni vapur kızakla beraber ve mey. 

danı dolduranların şiddet!i alkışları a
rasında denize inmiştir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kayanın Mos. 
kova.dan avdetinden sonra Ankarada bir 

spor kongresi toplanması ihtimali de 
vardır. 

Merasime ılrket umum! katibinin 
bir nutku ile bqlanmış ve bundan son. 
ra Hasköy parti bagkam halk namı. 
na bir nutuk söylemiştir. 

Bunu müteakip vali muavini Hüdai 
bir tepsi içinde kendisine uzatılan ma
kası almJ§ ve: 
"- Cumhuriyet devri-:ıde yapılan 

bu geminin denize indirilmesi merasL 
mlnde bulunmaktan çok memnunum. 
Kordellyı keeerek geminı.., kara ile 

Bundan sonra, davetli ter, fabrika. 
nın bahçesinde hazırlanan büfede izaz 
edilmişlerdir. 

Yeni vapurun yalnız tekne ve salon. 
lan yapılmıştır. Şimdi denizde bacası 
takılacak, kenarları yapılacak ve bo
yanacaktır. Bu sebeple ancak bir ay 
sonra sefere bqlıyabilecektir. 

lsfanbul borsasında 
Paristen maltı.mat gelmediği için 

Fiyatlar istikrarsız 
Ünitürk tahvilleri çok geniş 
temevvüclerle fiyat . buluyor 

Bu haftaki maçlara 

Hakemler 
tayin edildi 

Evvelki günkü B. t. T. O. K. içtima. 
ında uyuıamıyan İstanbulun dört milli 
küme takımının bu haftaki müsabaka -
lannı idare edecek olan hkemler fede -
rasyonu tarafından seçilmiştir. 

Fenerbahçe - Be§iktaş maçını f z: • 
mirli Mustafa; Galatasaray - Güne§ 
kar§ıla§ma&ını da Kemal Halim idare e. 
decektir. 

Kongre 
Rumelihiaar idman Birliği Umumi 

Katipliğinden: 

Heyeti idarede ekseriyet kalmadığın. 
dan 11-7-937 pazar günü saat 15 te 
klüp merkezinde fevkalide bir toplantı 
yapılacağından klübe taahhütlerini öde. 
mit olan arkadaşların gelmeleri. 

Frangın sukutundan dolayı İstanbul bah Unitürk ikinci tahvilleri 15,05 şe 
borsasında Unitürk fiyatlanndaki düt- kadar dütmüttür. 
kün~ük bu s~bab daha §ayanı dikkat bir D .. kil ıekıl pJtırft* .t un muameleler çok ~aru.;~ 9ı. 

Su sporları hakemle
rini davet 

T muştur.Bir İngiliz: liraaı 123 frankla açıl 
ürk borcu birinci tahvilleri evvelki mıı ve muhtelif temevvüclerden sonra 

ak.~anı borsada 15,90 da kapanmııtı. 128 frank 95 santimle kapanrruıtır. 
Dun sabah 16,20 de açılmış ve bir ara- Frangı koruma kanununun bazı mad-
lık lS,80 e kadar düttükten sonra tek- deleri değiıtirilmittir. Değiştirilen mad 
rar 16·20 ye fırlamıı ve ıonra 16 10 a delere göre, frangın kıymetini tesbit 
dil.;mUJtiir. ' 

etmek hakkı nazırlar meclisine ait ola-
Bu fiyat temevvUcleri Pariıten kati caktır. 

malılmat gelmemesinden dolayı hasıl 
olan ıa~kın1rğı göstermektedir. Bu sa-

Eli pıçakh 
bir kadın 

Komşusunun kapısı 
UnOode yakalandı 

Sanyerde maden mahallesinde otu
ran Ane ile Gülizann arası uzun bir 
ramandanberi açıktır. Dün iki kadın 
rene biribirlerile kavgaya tutuşmuşlar
~· .Kavgadan sonra Ayıe evine kaçmıı, 
uüliz:ar da kendi evine giderek bil .. k 
b• km yu 
ır e ek bıçağı almııtır. 
Bıçağı satıaya sallaya yola çıkan Gü

lizar Anenin kapıu önilne gitmiı: 
- Buradan bir adım bile atmadan 

gece gündüz: bekliyeceğim. Dııan çıkın 
ca da yapacağımı ben bilirim diye teh
ditte bulunmuıtm-. 

Ane bu tehditten korkmuı, evde bu
lunanlardan birini karakola yolbyarak 
ölümle tehdit edildiğini haber venniıtir. 

Biraz sonra rabıta memurlan gelere'k 
kapının önünde elindeki brçakla bekli
yen Güliz:an tutmuşlar, karakola götür
milflerdir. 

lstanbul kambiyo 
heyeti mOdOrlOk oldu 

Şimdiye kadar İstanbul borsa komi-
4erliğine merbut bulunan İstanbul kam 
biyo heyeti Maliye nkilftinin aldığı 
bir kararla mUstakil bir mUdilriyet ha
line getirilerek dündenberi bu §tkilde 
çalıımağa baılamııtır. Yeni teıekkülün 
müdürlilğilne kambiyo itlerine bakan 
aalih tayin olunmuıtur. 

tstanbuldan baıka tzmirde de bir kam 
biyo heyeti vardı. Görülen lüzum Uzeri 
ne Samsun ve Mersinde de birer kam
biyo memurluğu ihdas edilmiıtir. 

Bu memuriyetler ve maiyetinde çah
peak olanlar için yalanda bir mllsabaka 
illn edilecek ve müubabda muvaffak 
olanlar Saımun ve Menine Qyin edlle

ceklerdb', 

Tevkifhane f irarisi 
Teyflkln dosyası 

Bundan bir müddet evvel katil Ab -
dullah ile birlikte İstanbul tevkifane -

sinden kaçan ve sonra Adanada yakala. 

nan Tevfik, Hatayda işlenmiş bir cina. 

yetin maznunudur. Fakat o vakit te 

yazdığımız: gibi bu suçu tahakkuk et -

mit değildir. Adliye Suriyeden Harici

ye Vek~leti vasıtasiyle bu hususta ma • 

h'.iat isteinişti. Buna ait dosya dün ak. 

ıam gelmittir. Mesele dosyanın tetki -

kinden aonra anlaşılacaktır. 

iÇ E RiDE: 1 
• 11 bank&Bt kumbara ikramiyeleri dün 

çekllmit ve 2000 llrahk ikramiye İat&nbulda 1 
51,843 hesap numaralı Semahat Fahriye 
çıkmıııtır. 

• Tramvay biletlerinde yeniden yapılan 
on para terızutt dünden itibaren bqlaınl§ 
tır. 

• Kadıköy su glrkeU dünden itibaren hU 
kQmete geçml§tl. 

• Yıldızda polis mektebi bahçesinde bir 
19hlt pollaler Abidesi dlkllmeaine karar ve 
rllmtıtır. 

• Çin maaril nezareti mUfettl§lerluden 
Yu-Se mekt.eplerlmlzt tetkik etmek üzere 
ıehrlmt&e gelmlJUr. 

• ÖDUmUzdekt dera 11enealne kadar vlllye 
tin Uç köyünde daha köy mektebi yapılacak 
tır. 

• llaarU veklleU doçentlerin hariçte reıı 
mi YeJ'& huaual hiçbir vazife alamamalann$ 
ve buna mukabil maqlarmm yUkaelttımeaine 
karar vermlftir. 

• Up.tm Bulkaz dafmda, devlet ormanla 
rmda yangm çıkmIJtır. ttc;ebay yangmm 
aöncHlrWmesl için Sıvaalı nahlyealnln teşklll 
tını yangm aahaama göndermlftlr. 

• Kall;ye memur ve &mirleri arumd& 

Su sporlan Federasyonundan: 
-Yüzme ve kürek hakem kursuna 11-

tirak eden denizcilerimizin 3-7-937 
cumartesi günü saat on Uç buçukta C. 
H. P. İlyön kurul binasında.ki bölge 
merkezine gelmeleri tebliğ olunur. 

Yeni Bir diinya hava 
rekoru 

Londra, 1 (A.A.) - Hava Bakanlı. 
ğı bildiriyor: Teymen Adamı, bir tec -
rübe tayyaresiyle 16,440 metreye yük -
selmek ıuretile dünya yükseklik reko • 
runu kırmıştır. 

Bisiklet 
Fran~a turu 

Paris, 1 (Hususi) - Bisiklete Fransa 
turunu yapan sporcular bugün Char -
lesvile ile Lille arasındaki 196 kilomet. 
relik mesafeyi katetmişlerdir. Bu kısım 
da Archambeau, 5 saat ıs dakika, :i31 
saniyede birinciliği kuanmı§tır. 

geni§ mikyasta nakil ve becayiııler yapılmıı 
tır. 

4 tktlaat vekill Ceıaı Bayar dün Bağdat 
tan Ankaraya dönmUıtUr. 

ıır. Emniyet umum mUdUrlUğll tnglllz em 
niyet teıkllA.tı Scotland Yardın nasıl çalıştı 
ğmı gösteren bir elleri dilimize çevirmekte 
dlr. 

• Adliye veklll ŞUkrU Saracoğlu dUn ak 
gam adliyeye gelerek bazı tetkiklerde bulun 
muıtur. 

2 
CUlıılA. 

TDıOWZ - 1937 
Hicri: 13:16 - RebiUWıır: 22 

Gtlnefln doiUID 011Detln batıp 
,,33 19,43 

Vakit Sabah Öğle lldndl Akf&ID Yatm lmnl 
2,31 12,18 16,18 19,45 21,47 2,13 

OSÇSN SL~S BU O UN NK OLDU T 
Soyadı alma mUddeU bu akıam bltU. 

Bu haf tanın iddialı güreşi 

Mülayim - Kumar 
TUrklye ikincisi; kaybede rse beşyOz dolar 

verecek, kazanırsa Amerlkalınıo 
elmas kemerini is tiyor 

Anadoluda güreıler yapan pehli
vanlar §ehrimize gelmiılerdir, mü- r 
sabakalara bu haftadan itibaren Tak 
sim stadında devam edilecektir. 

Türkiye ikincisi Mülayim pehli
van, Bul Kuman iki defa yenmiı ol· 
masına rağmen Amerikalmm defi 
etmesi üzerine bu hafta tekrar ka111-
la§acaktır. 

Dün akşam matbaamıza gelen 
Mülayim pehlivan bu müsabaka için 
bize §Un lan söyledi: 

- "Amerikalı ile iki güret Y,ap· 
tım. Birincisinde bend~ kabahat 
Yoktu ring iyi değildi. 

Fakat ikincisinde - resimlerde de 
görüldiiğü gibi - hakim bir güreıten 
sonra hakemin onu diskalifiyesi ne
ticesinde galip geldim. 

Şimdi kendime çok güveniyo
rum. Amerikaya gittiğim zaman hü
kumetin benden aldığı 500 dolarlık 
kefaleti timdi Osmanlı bankası va· 
sıtasile iade ediyorlar. itte bu para· 
Y1 kazandığı takdirde Kumara hıra· .Am6Tikan Boğa8ı Kumar M 
kıyorum. Buna mukabil galip gelir acıbık ~mpiyon Zibesko He bernb6t. 

Mtıldyim 

sem Amerikalının o, elmaslı kem 
rini bana vermesini teklif ediyoru 

Amerikalı hem de, ne gibi o 
tatbik etmek istiyorsa hepsini ya 
masma müsade ediyorum. Ben 
aynen mukabele edeceğim. 

Bunları 25 bin dolarla Tekir 
lıyı Ameri~ya ıö~ürecekler 

1,1 .azl~ )ıakikattır. 
Anienkihdan 10nra Hüseyinle 

kozumuzu paylafmak arzusunda 
yım. Çünkü Türkiye birinciliğim·· 
aabakalannda tam formumda deği 
dim. Halbuki timdi ... iki sene evv 
Tekirdağlı Hüseyini meydandan ka 
çırdığmı zaman kadar idmanlı b" 
haldeyim.,, 

M il li kümenin llsansll futbolcular ı na 

ıtiraz edilebilir· mi? 
tzmir Doğanspor klübü merkez mu- \ 

avini Nurullahın vaziyetinin ıayri niza
mi oyununa dair Ankara Gençlerbirliği 
tarafından yapılan itiraz üzerine Türk 

spor kurumu umumi mePkezi Gençler· 
birliğinin haklı olduğuna karar vermit 
ve bu kararını milli kUme müaabakalan 
na olan tesiri yüzünden fut bol f ederaa 
yonuna bildirmittir. 

Umumi merkezin milli kiline maçla-

"' Hariciye veklletl vekW Numan ilene 
menci oğlu hariciye umumi kA.Upllğlne Tab 
ran elçl.ı En.la ve yerine Hikmet BabUrlln 
tayin edileceği habertnl tekzip etml,Ur. 

• Denizciler bayramı dün öğleden IODrA 
da teslt e~lmiıUr. Deniz Ucaret mlldilrU MU 
fit Necdet radyoda bir konferans vermif. 
gecele~1n donanma yapılml§tır. 

•orman umum mUdUrlUğU 300 klıiyi yeni 
kadro ile açığa çı~arDU§ ve 1000 orman mu 
hafaza memuruna orman meaaha memunı 
Unvanı verllmiftlr. Açığa çık&nlanlar mUn 
hal oldukça alınacaktır. 

D IŞ AR I DA : 
• Sabık Franaız bqveklll Blumun da A 

merikaya gitmesi mevzuubahatlr. 
• Alman proteatan klllaeal dlnl relll rahip 

Nlmeller Alman gizli polla teoktlAtı tarafuı 
dan t.evklt edllmlıtır. Berllnde nqredllen 
tebllt mevkut rahibin Almanya ve Alman 
devlet adanılan aleyhine propagandalarda 
bulunduğunu kaydetmektedir. 

• Alman harbiye nazın maref&l Blomberl 
Macar harbiye nazın general Röderle birlik 
te Macar orduaunun Hajmaakada yaptııtr 
manevralarda hazır bulunmUJtur. 

,,. Varşovayı ziyaret etmiş olan P.omanva 
kralı Karol n vellabcl lıllıe1 Btıkref8 dön 
mu,ıerdir. 

rında lisanslı oyunculara itiraz edile 
yeceği hakkındaki ilk kararına taban 
bana zıt olan bu ikinci kararı timdi 
kadar yapılmıı ve hatta bir hafta ıon 
tamamlanacak olan milli kümenin ne 
celerini altüst e:lecektir. 

Futbol federasyonunun neye 
vereceii bilinmemekle beraber, Nu 
tabın Doğansporun bütün müsabaka 
nna l!tirak etmi! olması dolayısile t 
rin bu takımının biltiln maçlarında h 
men matlQp addedilmni memleket" • 
de ilk defa yapılan milli küme kartılı 
malanm bir çıkmaza ıokacağını nas 

itibara alacağına eminiz:. 

Yunanistan 
haberleri 

• Dünya pmpiyonluğu fu. 
müsabakalarına Yunanistanm. ~ 
rak ettirilmemesi takarrür etmııtit• 

• Atina muhtelit futbol ta 
Valas tchrinin bir klübiyle . Y~P 
ekzerıiste 6 - 1 galip ge~mııtır ~ 

• Yunanistan disk pmpıyonu ~ 
hur Sillas, son yapılan Çekoslov "ti1ff. 
_ Polonya - Yunanistan ati~ bit 
müsabakalanndan sonra ümitsiZ 
hal almı§ bulunmaktadır · _ • _.-M 

Buna sebep bu müsaba~~ 
49,SO gibi güzel bir atıf yap~1Af 
rağmen memnuniyetsizlikle k~; 
maııdır. Kendisiyle görüıen ~;ır 
cilere disk pmpiyonu ıunları '° atr 
mittir.: "Vatandqlanm her~ 
baltada benim yeni bir re~o! ~. 
mı istiyorlar \ti bu da kabıl :;---btt 

Her günkü iılerimden tııı1 u
de antrenmanlardan artık bık ~ 
aandun. Bütün arzum bir aıı ~ 
köY,iime dömzaektir ... _.. 
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' W ............... ••••• •••••• ......... ı••••••••••efte1et•l9Hll------•• ...... •N• ... ···---•••••••1 
1 Maj;:;;·ş;h~;h·P:hi;~~~·h·;~·;~~iği .. i92s··~:~esindenberi Iran, mütarünileyhin sayesinde hakika· 1 

ten terakki ı · · · : 
Ma · t yoŞ h~a g~~nw . il R . . uroh ;. Ata türkü birl>i. rine bağ la yan büyük ve samimi muhab- i 

bet ve bJes.kie. ef~nt~k' k ed evı ·ıı et _eısıcd ~cuda getirebil&kleri itilaf Şarkta sağlam bir sulh temin i 
u ı §e ın ı 1 ar ef mı e arasın a vu . . . k : 

edecek d" b klı" d "h' A illennden bın olaca tır. : .. ve unya arışı gmm a mu ım anı ................................................... _ .............................. ı 

·ri'Cl"Si······"m·e .. m·1e·k·eHn tarihine ve 
bugünkü vaziy~tine bir bakış .... 
t A b' . . d n kaldırmış ve o sıralarda her taraf.· ı ya garlarmm en güzeli ve en miıkem-
ran, syanın cenubu gar ıs.nde şı- a 1 · 'h l' d ı - 1. 'k b.. "k b' · 
1 H d 

. . T"' . ' t arruzlara duçar olan ranı ızmı - me ı a o unmaga ayı uyu ır ıs • 
ma en azer enızı ve urkıstan sar _ tan a ı . 
k Af 

· B"'l . ' ~ ı ·ı.den kurtarmıştır. Miladm 1779 sene· tasyon bması da yapılarak açılma res. 
an ganıstan ve u ucıstan cenuben a . . . . 

H 1
. · F b ' . de birçok dahili muharebelerden mı bu senın ıptıdasında Şah tarafından 

a ıcı ars ve gar en M~zopotamya sın • t 

1 

. 
·ı ahd t 

1 
.. • onra Kacar sülalesi ran tahtına geç- ıcra olunmuştur. 

ı e m u o up nufusu tahmınen s • . . . . . . 
16 

OOO 
000 

d 1 b. m;11. ve Miladm 1832 senesınde Rusyaya, Halıcı - Fars sahılınden şımale doğ 
. . ur. ran yaylasınm gar ı .. s • . d ··h' . ' .. .. h d h' b .. n.d 

sath" ·ı· d t İ d bir muharebe netıcesın e mu ım arazı ru Y".ıruyen at a ı u sene ıçı e 
ımaı ın en eşekkül edip n o • ·k . · · ı 

Kuh K fk d _ k terketmiştir. / ı mal olunarak şımal hattıyle bır eşecek 
ve a as aglarının arasına sı ış . . . . . 

nu olan b . Kızıl • Nihayet. idareleri gıttıkçe mıhverın. ve açılma resmı yapılacaktır. 
ş u memleketı Etrek, K •1 b" ··k A İ b" ··k h' l · b" ·· d" Ozen A . . . . 1 r den çıkmış olan acarı er, uyu v • ranın uyu şe ır erı utun uz ve 

' r;ıs ve saıre gıbı nehırler su a · .. .. .. . . . . . . -
MJtcnevvı· ah 11 • ..ok rupa harbinden sonra, İranın b.ısbutu l ve genış şose yollarıyle bırıbırıne bag -

m su erı ve yeryer :s • 
mahhsuldar arazisi v idare edememişler ve memleket onların lıdır ve bu yollarda otomobıller ınunta. 

İran 1906 senesı' darbdır: t·yet. idaresizlig-i yüzünden senelerce bir çok zam işlemektedir. Majeste Şah Pehlevi.. 
1 

. n e erı meşru ı . . .. . . b. · d 
e ıdare olunur, tnüstakil bir devlettir. korkunç tehlikeler atlattıktan so.nra. ın- nın en muhım ıcraatlarmdan ırı e 

Pek es~i zaınanlarda Asyanm Pamir kilap yapmış ve bu in~ilaap ~etıc~sın - bütün yollarda emniyetin tekarrür ede-
yaylası cıvarında aryalar zuhur ede - de, bugün İranı demır ellerı~le .. ı?are bilmesi için ilk evvel aşiretlerin kaffe • 
rek bunlann bir tak t d s (Sind) eden Majeste Rıza Şah Pehlevı sulale • sini silahlanndan tecrit etmiş olması • 

a· . uru n u ı d 
v_a. ı~ı~i, bir kısmı da şimdiki İran ara - sini tesis ederek 1925 senesinde ran ır. 
zısını ışgal etmişlerdir ki !randa yerle- tahtına geçmiştir . İranda izcilik teşkiltı da pek ileri git-
§enler Medesler ve Persesler idiler. İran en eski medeniyetlerden biridir. miştir. Maarif nezaretinin teşvikyle kız 

Milattan tahminen 560 sene evvel İranlrların eski dilleri "Zend,, idi. Eski lardan ve erkeklerden mürekkep izci 
~eşh~r Keyhosrev (Cyrus) Medesle- dinleri de başlangıcı tarihin karanlık - grupları b:.iyük şehirler arasında gezin. 
rın ~ukiımetini devirmiş ve yerlerine ~arında kaybolan Zerdüştilik (Mazcde. tiler tertip ederek spor hareketlerine iş. 
İr~nıler kaim olmuşlardır. Keyhüsrev ısme) idi. Zerdüşt, Milattan tahminen tirak etmektedirler. Erkeklerden ve krz 
~h~aniler ( Chaldeens) ve Mısriler ile on altı asır evvel (Atropatenee) de, ya. lardan mürekkep izcilerin adedi son 
1~~ıfak ederek Lydia hükümdarı Gresu. ni şimdiki Azerbaycanda doğdu. dört sene zarfında on iki bine baliğ ol. 

sun İran için endişeyi badi olan iktidarı- İran müslüman olduktan sonra orada muştur. 
na Mtime çekmiş ve Anadoluyu da yetişen başlıca şairl~r.den birincisi olan Tahranm Pehlevi mahallesinde 300 

izci 
birlikte zaptetmiştir (M"l' 

· ı attan 554 se-
ne evvel). Sonra da Gild' .1 .. . anı ere dönerek 
onlardan Babd Şehrin' 1 • 

• • .. 1 a nuş ve az bır 
zaman ıçınde ınustakilen bu'"t·· b' 
. ah"b· un gar ı 
.Asyanrn s ı ı olrrıuşt ur. 

Birinci Dara (Dar· ) 
• ı..... 21 - 48 ıus zamanında 
(M. '!!., 5 S) İranda idari teşki. 
lit m:.ikemmelen vücuda getirilmiş ve 
1ran, Mısırı zaptettikten başka Cam -
byse devrinde Pencab arazisinı' t d 
( . h , n us 
, Sind) nehrı avzasını ve şimd'k" R 

• 1 ı us-
:Yanın Karadenıze tnücav· 1 

ır o an cenup 
taraflarını kendi hududu irine al t 

E d·•• . :s mrş ır. 
Nihayet r 1i1rı - Bab • ' . • egan (Ar _ 

ta>terxes) :rv1:ıı~ın 226 senesinde Sa • 
ıaniler (Sassanıdes) sülalesini teşkil et

ıniş ve bu sülale araplar tarafından t 
d 

~ t ra. 
l"..ın zaptolun ugu arihe kadar .. ,.,.. . • yanı, 
.. vuladın 65 senesıne kadar devam t . 
t' e mış 
ır • 

Arapların tranda 1220 nıı'la' d . 

genç ktzlar 

Fer<levsidir. Şahnamesi dünyada mevcut 
altı bü}":.ik daistandan biridir. Miladın 
on birinci asırda bedbin ve epicurien 
philosophe Khayyam y~tişm:ştir . 
Khayyamın rubaileri bugün medeni 

lisanların cümlesine tercüme edilmiş ve 
herkesçe tanılmıştır. On ikinci asırda 
kasideleriyle çok maruf olan Enveri ve 
büy~k mutasavvıflardan Attar zu\ıur 
etmiştir. 

On üçüncü asırda hükemadan ve ah. 
lakiyundan Şirazlı Sadi ve meşhur mo:.i
tesavvıf Mevlana - Celaleddin - Ru. 
mi ve on dördüncü asırda Şirazlı Hafız 
ve Cami yetişmişlerdir. Bugünde ka • 
dar, birer birer sayılamryacak gibi da
ha bir çok parlak şairler ve müverrih • 
ler İrindan çıkmr~lardır. 

Muhtelif devirlerde, biçok ırklar İran 
da hakim vaziyetinde bulunmuşlar ise 
de, İranlılarm hayret edilecek kadar me. 

bin metre murabbalık arazi üzerinde 
gayet muazzam bir "Cite Üniversite,, 
inşa olunmaktadır ki bu her dört fakül. 

teyi birden ihtiva edecektir. 
Müsbet ilimler, adeletleri hcrgün 

artmakta olan mektepler vasıtasiyle ve 
büyük bir sür'atle memleketin her ta • 
rafına intişar etmekte bulunmuş ve 
çarşafı başların.dan attı~lan gündenberi 
kadınların ve genç kızların malUınat 
tahsiline gösterdikleri rağbet çok şaya
nı dikkat bir dereceye çıkmıştır. Bun. 
dan başka on iki senedenberi her yıl 
!randan başlıca Fransaya, 'Almanyaya, 
İn.giltereye, İtalyaya tahsillerini ikmal 
etmek ve bir meslekte ihtisas kesbeyle. 
mek üzere, Avrupada İranlı kontrolör -
]erin nezareti altında, birçok talebe gön 
derilmiş ve bunlar tahsillerini bitirip 
İrana avdet ettikleri zaman, her biri 
kendi mesleğinde tavzif edilmiı}tit. 

Hazer denizi ile Halici Fars sahili • 
nin m:.idafaası için Avrupadan yeni ve 

son sistemde "Garde - Cotes,, ler ge. 
tirilmiş ve Şehinşah Pehlevinin zama • 
nına kadar hiçbir deniz kuvveti mev • 
cut olmryan lran denizcilikte maharet 
kesbetmek üzere halyaya yüzlerce ta. 

lehe göndermiştir. 
Tahranın günden güne güzelleşmesi 

ve gittikçe artan nüfusun ikametin~ sa
lih ve bütün sıhhi şartları haiz bir şehir 
hal!ni alması için hükumet mütemadi... 

yen çalışmaktadır. 
Tahran bugün baştan başa elektrikle 

aydınlanmaktadır ve şehrin içinde on 
bin elektrik feneri direği mevcuttur. 

si bugünlerde icra edilmek üzeredir. 
Tahranın yakınlannda bulunan "Ke -
retch,, nehrinin suyu müteaddit büyük 
havuzlarda taktir olunduktan sonra de
mir borulardan geçirilerek kısmen içil. 
meğe, kısmen de ziraat~ sarfolunacak _ 

tır. 

Giylam vilaayetinde pek mebzul mik
tarda pirinç, Lahicanda çay, İrak (Sul -
tanabad ve civarı} da buğday ve hubu. 
bat, Tebriz, İsfahan ve sair yerler.de bol 

bol meyva yetişir. 
Majeste Rıza Şahın en ziyade imarı. 

na himmet sarfettikleri ve !randa yap-

mak istedikleri iktisadi yeniliklerin bf .. 
rer küçük örneğini tatbik içn her yerden 

evvel gözönünde bulndurduklan Mazen 

deran vil~etidir. 

Bilhassa tabiatın feyzine mazhar o. 
lan bu şima1i vilayet müşarünileyhin 

itinayı mahsusu aayesinde çok ileri 
gitmiştir ve Hazer denizi kenarındaki 

limanları ve zarif, medeni köşkleri ve 
latif portakal ve turunç bahçeleri ve 

istihmama salih sıcak ve soğuk su 
banyoları ile seyyahların dikkatlerini 
celbetmektedir. * 11-

Şükrü Kaya yarın 
Moskovaya gidiyor 
Dahiliye Vekili dün lstanbul 
gazetecilerile bir hasbıhalde 

bulundu 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya yarın 

Moskovaya müteveccihen hareket ede
cektir. Dahiliye vekilimiz Parti Genel 

heyetinden Rahmi, mebus doktor Şükrü 
Ozan ve hariciye vekaleti memurların-

lsveç sanayii 
Türklyeoln 

slparişlerlni temine 
çalışıyor 

Almanlar, Nafia Vekilimizin 
Jsveçe davetini böyle tefsir 

ediyorlar 
Stokholm 1 (A.A.) - Alman istihba

rat bürosu bildiriyor: 
Türkiye Nafıa vekili Ali Çetinkaya 

İsveç hükf1metinin daveti üzerine birkaç 
gün kalmak üzere temmuz içinde Stok
holme gelecektir. 

Alınan malumata göre, bu ziyaret İs
veç tarafından İsveç sanayiine Türk si
parişleri temini için ı;arfedilen yeni gay
retlerin bir neticesidir . 

Anadolu ajansının notu: 
Öğrendiğimize göre, Nafia vekili Ali 

Çetinkaya yakında, İsveç hükumetinin 
bu davetine icabet ederek tetkikatta bu-

dan Nizamettinle birlikte Romanya va
purile şehrimizlden hareket edecek ve 
Romanya • Prag yoluyla Moskovaya 
gidecektir. Şükrü Kaya ve arkadaşları 
Moskovada hariciye vekili Tevfik Riit· 
tü Arasa intizar edeceklerdir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Arasın 
riyasetinde bulunacak olan heyetimiz 
Rusy::ıda 20 gün karlar kalarak Sovyet 
ricaliyle görüşecek ve bazı ilmi, içtimat 
tetkiklerde bulunacaktxr. 

Bu ziyaret tamamile dostane bir ma
hiyettedir. Türk cumhuriyeti, memleke
timizin srkıntılı zamanlarında bize dost 
luk ve yardım elini uzatmış olan Sovyet 
Rusya hükümetine kalbden gelen bir 

rabıta ile bağlıdır. 

Dahiliye Vekilimize ziyafet 

Dahiliye vekili şerefine İstanbul Ba
sın kurumu tarafından dün Perapalasta 
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette Kurum 
idare azalarından başka şehrimizde çı
kan gıızetelerin sahip ve başmuharrirle· 
rile yazr işleri müdürleri ve fıkra muhar 
rirlerile ressamlar bulunmuş ve bu ve
sileyle samimi bir hasbihal yapılmıştır. 

Kızılay • haftnsı 
başladı 

· ı senesı-

ne kadar inıidat eden saltanatları . l~ 
. b" . , ıs a -

tin olan hayatiyet kudretlerini kırama
nuşlardır ve İran birçok badirelerden 
sağlam kurtulmuştur. 

Tahranın. şimdiye kadar şeraiti sıh • 
hiyeyi pek haiz olmıyan içilecek sula
rının da temizlenerek, bir taraftan içil -
meğe, bir taraftan da toprağın sulanma. 

srna mahsus iki neve ayrılması ameliye. ----------------· Dün sabah başlamış olan "Kızılay 
haftası,, daha ilk güniinde verimli neti
celer göstermi§tir. Ve her tarafta halkın 
bu en büyük şefkat müessesesine bağlı
lığı muhtelif vesilelerle görüşülmüştür. 
Haftanın asıl tezahüratının tatil günle· 
ri ohn yarın ve pazar günü görüleceği 
anlaşılmaktadır. 

mıyet havzasında ırıbiri ardınca zuhur 
eden tefrikalardan dolayı sırf .. b • . . ıtı arı 
bır Şekilde devam etmış ve arad a sıra. 
da baş kaldıran valiler ve İran! T 

ı ve u-
ran~ prensler bususi hükumetler tesis 
ctmışler ve bunlardan Tahiriler, Saffa-

rilcr, Ali _ Büveyh ve sonra Gaz A 

nevı. 

ler Arap hülefasiyle birlikte İran ·· uze. 
riııde hüküm sürın:.işlerdir. 

Gaznevilerin saltanatına Selçuldler 
varis olmuşlar ve bunlar <ia Miladı 
l 194 senesinde indirilerek yerlerin: 
Kharezmiler geçmişlerdir. On üçüncü 

~sırda İran Cengiz hanının muzaffer or 
uuıarına mukavemet edemiyerek Mo • 
ıollarııı idarem altma girmiş ve bu ida. 
re Miladın 1405 senesine kadar devam 
etrni;tir . 

Nihar.et, Nadir .~ah, Safevileri orta • 

İranrn asıl terakkisi şimdi !randa 
hükümran olan Majeste Rıza Şah Peh. 
levinin işleri eline aldığı &:ünden baş _ 

lar. Müşarünileyhin büy•:..ik himmeti ve 
metin iradesi sayesinde, İram Hazer de
nizinden Halici Farsa kadar yarıp geçe. 

cek bir demiryolnun inşasına şimalden 
ve cenuptan birlikte başlanılmış ve 
memle!<etin şarkından garbına doğru 

uzanan geniş çölleri geçmeğe şimdiye 
kadar mani olan dağlar ve dereler, 
köprüler ve tünellerle aşılarak ve aza • 
metli Elborz tepeleri ve korkunç Loris
tan dağları parçalanarak ve senelerce 
uğraşılarak hakiki bir san'at abidesi 1 

vücuda getirilmiştir. ı 
Bu demiryolu Hazer denizi cihetin • 

den Tahrana vasıl olmu§ ve orw As • 

J ranlı hrikim'ler yeni resmi ·kıya/etleriylfl 

Polis okulu 
mezunları 

Polis okulunun bu seneki ellinci 
devre ~ezunları bugün saat on ye
dide merasimle Cumhuriyet abidesi .. 
ne çelenk koyacaklardır. Bu tören 
münasebetile nutuk.!ar irat edilecek 
Bandonun iştirakile istiklal ve Cum· 
huriyet marş1arı söylenecek ve bunu 
müteakip bir merasim geçişi yapıla· 
rak sıruplar yerlerine dönccc.klerd.ir4 
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rarihf m~cera ve ailr_r?m:-,:, Ya7an: ( Vi · Nu) 

K UçUk Osman, annf>s'nln cest>d.ni te" mele
di: "Melun kadı n! Cıınt ! Casus!~ deal. 
Gegen kısımların hulasası 

Küçük Osman, hırfatiyan dinine gir. 
nlli§tir. Ben de onun lal.asıyım. Girid 

ada8ında birlikte esiri;, Osman, ken 
disinin /sa bile olduğunu iddia cdi. 
yor. Buna d.a pek {o!; kımscyi 1.an. 1 
dırnıı§tır. Oamanın a•mesi Ayşe de 

bi~imle ayni ooziyctt-3 bir mürted
dir. Fakat papaskır, m.wı Türklere 

casusluk yaptığını yakal::ımı§Jardır. 
Türkler, adaya hücum etmi§lerdir. 
A.ımesi, Osmana, "beni öldür, bari 
ikimiz değil, yal>ıız l.>en mahvola
yım!" dcmi§tir. 08mmı da bu tcıvsi. 
yeyi yerine getirrrti§tir. 

- Niçin öldürdün? Niçin öldürdün? 
Böyle söyliyerek yırtınıyorlardı. 

- Na~ıl öldürmiyeyim. 

- Fakat, o, casustu. 

- Biliyorum ... lşte bom de §U vesi. 
kayı yakaladım. Onun için öldürdüm. 

Ayağıyla, annesinin cesedini dürttü. 

Yüzüne baktım. 

Tam manasiyle bir istikrah, bir nef 
ret ifadesi! ... Lısan bir köpek iaşesi. 
ni bile böyle tekmelemez! 

- Bizi satan, aldatan kadın. Milli. 
yel hisleri, din hislerine galebe çaldı. 

Hıristiyan olduğunu unutup Türk ol. 
duğu aklına. geldi. Halbukı her şey· 

den evvel din mevzuu bah~lır. Din, be
nim dinim ... 

Biri haykırdı: 

- Senin annen. 

Başka biri: 

- Anne katili! Anne!ini öldürdü! 

Osman: 

- Öldürdüm! • dedi. • l!'akat onu an 
ne olarak tanımıyorum. Benim annem 

O dur. O, Meryem ... Bu kadın ise. Bu 
kadın ise! 

Bir kere daha tepti. 

Deminki muhavere aı<lm1daydı. O 
candan kopan ah ve eninlerden sonra 

bu sözler, bu tahkirler? •.. Bunlar, na. 

sıl izah edilebilirdi. Bütim hıristiyan. 

ların onu muc!ez telakki ettikleri gibi, 
şimdi ben de onu bir haiJe telakki e. 

diyordum: Bu yaşta bir genç, hatta 

bir ç:ocuk. nasıl olur da bu derece so

ğukkanlı oluyordu. Nasıl olurdu da bu 
derece rol oynuyordu? 

Aklıma birdenbire m~lıut Galata 
meselesi geldi: Casuslugu bütün ga. 

vamıziyle Ayşeye öğretmemişler miy. 
di? Ona yüz.süz olmaktan nrsız olmı. 

ya, arsız olmaktan namı..nsuz olmıya 

kadar her şeyi, her şeyi talim ettir. 

memişler miydi? İ5le bu sayede, Ay. 
şe, Osmanlı sarayından Girid sarayı. 

na k.adar her yerde nafiz ve hakim 
olmuştu. Gerçi, sonunda muvaffakıyet 

sizliğe uğramıştı. Esrarrıu ele geçirt

mişti ve işle cenazesi öniimüzde duru· 
yordu. Fakat bu çocuk ... 

Bu ~ocuk onun bir süri.L hünerlerine 
tevarüs ctmi§e benzemiyor muydu? 

O ha.nç;er saplayış? Bu derece so. 
ğukltnn 'ılıkla harekctinı değiştiriş ... 
Bunlar hep çocuktaki yet!~ikliğe deli.. 
let etmiyor mıydı? 

Bu oğlan annesinin • o derece sev. 
diği ve takdis ettiği annf'sınin • cena

zesi karşısında bile bu derece soğuk· 
kanlı olabiliyordu. 

Bu sefer, b~papas da nahil olmak 
üzere, herkes onun samimiyetine ihan 
dı.• 

- Oğlum! Kendi dinine karşı gös. 
terdiğin bu bağlılıktan dolayı cidden 

papanın oğlu olmayı hakettin. Zira, 
i§tc, anneni kendi elinle vurarak sa. 

mimiyetini gösteriyorsun. Ancak bir 
hata ettin. 

- Ne gibi? 

- Annende birçok esrar vardı. E:en 
disine işkence ederek onl:ırı elde ede. 

cektik. I.<"'akat sen bu imkanı ortadan 
kaldırdın. 

Osmanm gözleri parladı. 
Ôyel sanırım ki, bunu ancak ben 

farkedebildim. 

Başpapas: 

- Olan oldu bir kere. ş:mdi artık 

muhasara ilerliyor. Zira, annenin gös. 

terdiği izler sayesinde, dü~man fevka

lade muvaffak oldu. İlerliyorlar. O. 
nun çiin bir an evvel buradan çıkma

lısın. Seni bir mektupla papa hazretle. 

rine göndereceğim. O mektupta bu son 

gösterdiğin yararlık da yazılı buluna 
caktır. Ayni zamanda, kendisinden ri. 

calarımız olacak. Bize yardım gönder. 
mesini istiyeceğiz ..• Haydi. 

Başpapas ilerledi. 

Fakat bir kere daha dönerek arka. 
sına baktı: 

- Bu kadın, ah bu kadın ... Bizi na· 
sıl aldattı. 

Osman, ona tiikürdü: 
- Mel'un ... 

Be;ıim gözlerimden gayriihtiyari 
bir damla yaş aktı. 

Ba.şpapas emir verdi. 

- Göğsüne bir yaita yapıştırın. Bir 

kaç gün halka teşhir edil'!. Sonra leşi. 
ni köpeklere ntm .. . 

İçimden: 

- Zavallı Ay~e, fedak ,r Ayşe - de. 
dim. Kimbilir kendinle b,'raber ne ka. 

dar esrar götürüyorsun. Fakat yalnız 
hırittiyanlardan gizli olan esrar değil. 

bütün bir kainattan .. Biulen de. Aca. 

ba Sünbül ağaya karşı v<ıziyetin ney. I 
di? 

Onun rnuzırlıklarına da sen mani 
oldun galiba? ... Ona lrnn;ı hakikaten 

aşık mıydın? .. Bu maceranın iç yüzii 
nedir? Türk casusları ecnebi memle. 

ketlerde nasıl çalışıyorlaı '! Hepsinin 
esrarını, sen bera~rindc götürdün. j 

Islak gözlerimle Ayfe} : bir kere da ı 
ha selamladıktan sonra odnd:ın çıktım. 

(Drt·aını 11ar) 
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Ei;ak;rikm~:;tieri ~;iP,.M1~ 
Yazan: Mons Löblıw Naltleden: fL meselesi 

Hala kilovatı 20 kuruştan 
sarfiyat yapan paralı saatler 

netlen kaldırılıyor ? 

-4-
Ve Antuan eve doğru koştu, elinde 

bardaklar geldi, şişenin birini açtr. Pat. 

Kasımpaşada Kulaksızda otu· 
ran okuyucumuz Kemal Alptaner l 
elektrik saatleri hakkında şu temen· 
nide bulunuyor: 

ris: 
- Bana, dedi, pekaz .. 
Dominik: 
- Ben, dedi, hiç istemem. 

dadd ?pr :şşi eh nsh s h rshr shrshrd 
"Gazetenizde intişar eden, Elek· 

trik şirketi paralı saatleri kaldırıyor 
başlıklı yazınızı okudum. Bu işe 

bir kaç yerinden hayret etmemek 
bence kabil olmadı şimdi izah ediyo· 
rum: 

1- On kuruşluğu delerek iple 
saatin kumbarasına atıp saate para 
girmiş hissini verdirerek ceryanı ka
cak olarak kullanıyorlar, fakat elek· 
trik saatleri kend~~inden devre yapa· 
rak ister kaçak ve isterse resen ol
sun geçen elektriği kaydeder. Tabii
dir ki bu kaydı her ay şirketin tahsil-
darı gelip parayı kumbaradan 
alırken gorur ve muaddidinde 
kaç kilovat elektrik sarfettiğini 

bir fatura ile hem müşterisine 

ve hem de şirketin def terine kayıt 

eder alınan para ile sarfedilen cere
yan arasındaki gözüken fark derhal 
görülür ve bu kaçakçılrğı yapan müş 
terinin paralı saati alınarak yerine 
parasız saat ve yahut kanuni takibat 
yapılır. 

2 - Şirket kendi hesabına gel
meseydi vaktiyle niçin paralı saat 
koymuştur. Esasen elektrik kilovatı 
12 kuruşa indiği halde hala paralı 
saatler 20 kuruştan kilovatını yak
maktadır. Bu cihet tamamiyle şir
ketin lehinedir. 

3 - Yeni çıkan on kuruşluklar 
da bu saatleri muntazaman işletmek 
tcdir. 

4 - Paralı saat yevmi kazanciy. 

le geçinin halk için çok iyidir. Çünkü 
iki ayda gelen faturaya toptan bir 
kaç lira verme~ herkes için kolay 
değildir. Fakat iki gecede on kuruşu 
her şahıs kumbaraya atabilir. Şu hal
de şirketin bu saatleri kaldırmasına 
ben bir mana veremiyorum. Bu hu· 
suslarr alakadar makamın tetkikine 
bırakıyorum.,, 
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- Kati'yyen olamaz .. Rişar sen de 
lıana yardım etsene ki .•. Hele durunuz 
bakayım, bir tadına bakayım .. Harika ... 
Harika.. Haydi, kadehlerinizi uzatı -
nız. 

Dominik israr ediyordu: 
- Hayır. hayır .. İstemem. 
Fakat Patris küçük bir i~aret etti. 

Dominik kocasının teklifini kabul etti. 
Kadehi aldı. Antuan: 

- Dostluğumuzun şerefine, dedi, 
son damlasına kadar içeceğiz 1 

Ve hep birden içtiler. Antuan bir 
ikinci şişe aldı, israrla birer ka<leh daha 
doldurdu ve içirdi. 

Dominik artrk reddedemiyordu. De • 
min içtiği Kümelin tesiriyle hafif bir 
sarhoşluk duymağa başlamıştı. Fazla 
redde mecali de yoktu. Şimdi neş'eli idi 
ve kendini iyi buluyordu. Erkeklere ge
lince, alelckser az içen kimseler olduk. 
lan için il:i şişe şampanya onlarda hafif 
de olsa, bir sarho~luk yapmağa başla -
mıştı. Antuan gevezeliği arttırmıştı, Ri. 
sar malihulyalara dalmıştı, Patris ise 
bir çocuk gibi neş'eli olmuştu, her za -
manki ciddiyetini bırakmıştı. Fakat bir 
ara kendini topladı: 

- Çocuklar, dedi, nerede ise saat 12 
olacak. Gitmek zamanı geldi. 

Antuan, hafifçe dili dolaşarak: 

- Doğru, dedi, gidelim. İsterseniz, 
otomobili ben idare edeyim, zira, bura • 
nın yollan karışıktır, ben bilirim. 

Dominik tasdik etti ve kocasının eli
ni manalı manalı sıkarak: 

- Evet, dedi, münas:p. Rişarı yanı • 
na al, biz de Patris ile arkaya oturu • 
ruz. 

Patris, karısının temıısı ile ha if bir 
titreme geçirmişti. Bindiler. Antuan o. 
tomobili bahçeden çıkardr, ormanın ılık. 
ve uzaktan uzağa nadir ışıkları ile he • 
men hemen tamamen karanlık denebi -
lecek yoluna daldılar. Hava ağırlaşmağa 
başlamıştı. Ortalıkta müphem bir fırtına 
kokusu dola~yordu. 

Otomobilin arka tararfında, Dominik, 
üzerin.deki hafif mantoyu atmış, sinirli 

l ''e. titri yen vücudiyle ona sarılıyordu. 
Gece, onu şehvi bir nevazişle okşıyor -
<JU. 

1 Genç kadın kendini hafif bir ~aşkınlık 
l i~inde hissediyor, bundan büyük bir 
lezzet duyuyordu. Kocasının eli, onun 

j yÜ;.(inü, kollarını. gerdanını okşıyor, 
1 sinirlerini bü!.biltün tahrik ediy-0rdu. 

1 
Bir aralık Patris karısının dudaklarını 

aradı. Dominil: hafif bir mırıldanma ile 
ceva; verdi. Bu esnada, Rişar boğuk 
bir sesle Antuana: 

- Dikkat et, dedi, yolu şaşırdın . 

Antuan cevap verdi; 
- Haydi canım, ben ormanın her ta· 

rafını cebimin içi gibi bilirim, ben mi 
yolumu kaybedeceğim. 

Fakat birdenbire sustu, otomobili az 
kalsın bir çukura yuvarlıyacaktı, kur -
tardı ve: 

- Gördün mü, dedi, beni meş~I et-

tin, az k(\lsın yuvarlanacaktık... Hem 
bak .. işte yol! .. 

Böyle diyerek, Antuan otomobili ten 
ha, güzel bir orman yoluna sokmu§tU. 
Yol, yavaş yavaş hafif bir yokuş halini 
alıyordu. Biraz ilerlediler ve h:rdenbire 
Antuan frenlere bastı, otomobili dur • 
durdu. Karşıdan, hafif ve sıcak bir &İs 
arasından , gökyüzüne asılr gibi, sabit 
iki 1;ık görünüyordu. Antuan: 

-Buda nesi? 
Diye tekrar otomobili harekete ge .. 

tirdi. Yolun sol tarafında biraz geride. 
bir ev karaltısı görünüyordu. 

Biraz daha ilerleyince Antuan: 
frenlere ani olar~~: bastı. Işıklara yak • 
laşmışlardr. Dar yolda durmuş ve yolu 
kapamış küçük bir otomobil duruyor • 
du. Biraz ileride de esrarengiz ışıklar 
görünüyordu. Bunlar, ağaçların arasın
dan sözüKiyor, küçük bir çayın, hülyalı 
bir aydınlık içinde bırakıyordu. 

Ve bu müphem mai aydınlık ile bir 
ıo'..iya.da gibi görünen çayırın ortaSJnda 
iki kadın, çıplak iki kadın, ince ve çevik 
vücutlarını biribirlerine yakla_Ştırarak, 

kıvrılıp bükülerek, iiçüncü fakat giyi -
nik bir kadının mrnldandığı nağmelere 
ayak uydurarak harikulade bir ahenkle 
dansediyordu. 

Ve mai ışık içinde maimtıraklaşan ~ 
yaz vücutlar, bu sessiz ve gevşeklik ve. 
ren dans, karanlıklar için.de, &:.iküt ve 
tenhalık içinde bu solgun ağaçlar deko 
ru, pek eski bir tarikatın pek az cismani 
bir güzel mabudesi şerefine yapılan ayin 
merasimleri gibi, müphem, peri masal • 
larını andırır, şaşırtıcı bir manı:ara arze
diyor<lu. 

BAŞ DONMF..SI 
Sihirli bir alemin, sihirli bir rüyast • 

na benziyen bu beklenilmiyen, garip, 
§ehvi ve §airane manzara karşısında Ri
§ar ile Antuan önce şaşırmışlaı-, sonra 
cazibesine kapılarak otomobilden atla • 
ınışlar, dilleri tutulmuı, teshir e.dilmi§ 
bir a anlr. 

Fakat birdenbire yolun ortasında du
ran küçük otomobilden, genç, kuvvetli 
ve bir §Of ör gibi giyinmi§ bir adam fır. 
ladı. 

Elinde, geni§ yüzünü, müstehzi gü .. 
}aşünü, açık başını, kıvırcık kızıl saç • 
lannı aydınlatan bir fener vardı: 

Tam bir Parisli şivesiyle: 
- Affedersiniz, dedi, benzinimiz kat

madı. Varsa bir şişe verir misiniz? 
Danseden matmazeller için istiyorum. 
Kibar kimselerdir, parasını verirler. 

Antuan cevap verdi: 
- Delikanlı, ~işe namına, şampanya 

§işesinden başka bir şeyimiz yok .. 
- Şampanya mı. haydi hayırlıısı, 

patlatalım mı dersiniz? 

Patris te otomobilden inm~ti. Fakat 
o da ,arkadaşları gibi yalpa vuruyor • 
du. zira bir hayli içmişlerdi. 

- Benzin mi? dedi, otomobilde var. 
Ve eliyle otomobilin arkasındaki ka

sayı isaretledi. Ve Antuan ile Rişar gibi, 
o da, çıplak dansözlere doğru bir iki a. 
clım att . Şoför, otomobile yakla§t!, ka
sadan benzin şişesini buldu, sonra, kim .. 
seden müsaade istemeden, iki §İ§e şam
panya aldı, açtı ve bir şişeye ağzını 

dayayarak çekti: 
(Devamı vıır) 

' Kibar hırsız - Siy ah 

W - Şarllon yumkklannı sıkarak Ur.c 
rine ıı.tılınak fııtedl. Kara gölge tabancasını 
~!ı n mnlran~ b:r aeıılc: 

- Bfr admı daha &t&rııanız ateo ederim. 
Dedi Ve 80nra mUetehzf bir kahkahaylll 

fll \'e etti: 
- Tabancanızı, be-nim almam için yere 

bıraktığınız i<:in teeekkUr ederim mtıayö Şarl 
toıa. 

80 Gözlerini adamlardan ayırmadan 

G'"DÇ kıza hitap ctU. SeııJ tallı ve ciddi bir 
hal almlflı. 

Matmazel, dedi. Babanızın alçak ağabeyi. 
nlztn kaaaımda bulduğum va.elyetnameahıl 

tetkik etllrnıenizl tavsiye ederim. Sizin his. 
ııenlze dUc-en mirası ııl:ı:den ~almıştır. Yanı

ma aldığım evrakı adliyeye göndereceğim. 

81 -· Birkaç daltlke. ııonre., Kara Gölge elek 
trik cereyanını l<c ıi~ olduğunu mUıılehı.i 
bir kahkahayla ııöyllyerek ortada'l kaybol. 
muotu • 

8lr John Turner eğilerek yerdeki tabancayı 
aldı ve hayretle bağırdı: 

- Bu allihın içinde kurşım bl1e yokmu" ! 
82 - Kara Gölgenin eve dönüşü gayet s;a-

lıuk olmuştu. Yarım tillat 8onra. evinde Hcr

ber Vallng olmuş, rob dö şambrını glyerelt 

ağzında algaruile re.hat rahat odasında do. 
lqıyordu. 

Her zaman yanında dolaştırdığı, ve icabın. 

da ulclAcclfl! Uzerlnc geçirdiği, çok ince bir 

lpekteu yapılmıg olan pardösiliıU aayeııınde 

hiç l<imsenln nazarı dikkatini eelbetmcdell 
soka!,Jardan ı;eçmeğe muvaffak olmll§tu. 

83 - Bir ay müddeUe Kara Gölge ortad&.ll 
kayboldu. Bir gazetedo fıımlnl görünce, yen! 
bir scrı;Uzcşte atılmak arzusuna kapıldı. Gıı..
zetcdekl makalcJ l kesti ve alaycı bir te be!I,. 
sUmle mırıldandı: 

- Bu gece ıırecetlm eve bunu bırakJ11JSS-
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acaklarmı mı zannediyorsunuz? 

- Evat b·ı· h ~ ~ ı ıyorurn.~~ Konçi:- · 
e .. aplaşrnaa k . - . 
p 1 •• 

ardayan .... 
_ M sozunU kesti: 

eyzubab 1 
kraldır ı s 0 an Konçini değil, 

- Kral tnı? 
bir cürürn · ·· Anlamıyorum .. Ben hiç 

ışlernedim ki 
Pardayarı a·kk · 

baktı. Jan ~ 1
• <ıtle onun gözleri içine 

"anıınıi .. ·· 
üzerine $övaı gorunüyordu. Bunun 

S · · Ye de..,am etti • 
- ız in nazarınıza . • . . . .. 

dafaa ettiniz V a, sız nefsınızı mu-

şru bir h~ ke ~unda haklısınız. Bu 
nıe re ettır. 

Jan yavaşça: 
- Bunu söyıea· - · . .. .. ıgınıze çok me 

oHum. mosyo, dedi. mnun 

Pardayan devam etti: 

- Fakat bizi idare ed 1 • 
. . en erın noktai 

nazarın::ı, sız hır cürüm işl d' . 
bi d r • • e ınız. Kral 

zaten r e, :ı, Stzı:ı isva" 
.L..::nınızı afr tti 

Bu defa affetmiyecektir. B - • e · 
. . B'lh una cnıın ola 

bilirsınız . ı assa ki, bir y" ba .
1 

-
··1d·· d' uz şı c on askeri o ur tinüz n·v " ıger taraftan 

l\ıfonm~rt hil;:!lhibes·n:n tonrakl ' 
. h r . --· arırda (la bır ay ı zıyana sebeb' -

. 1' • ıyet verdiniz 
öyle kı, po ıs. Jandarma ve k . 

ı k as er peşi-
nize takı aca ve f. i?.i yakalı yarak mah-
vedinceye kadar peşinizi bırak""'• k 

u .. yaca -
)ardır. 

Ben bunları hiç düş·· . . 
v 1 unmemıştım, 

dot~rusu .• 

Jan bu sözleri öyle garip b'ı- t 1 
1 

• t' k' ı avır a 
söy emış ı ı; sanki Pardayanın anlat-
tıkları şeyler onu katiyen alakad:ır etmi
yordu. Halbuki gayet zekiydi ve p d 

"b t" ar a. r""' mu a ag~ ~tmeıden hakikatr sö -
Jediğine tamamile emindi. Fakat bel~ 
onun da bir düşllndUğil vardı. ' 

Xarkan, Eskargas ve Grengay bu söı: 
ferin manasını derhal anladılar. Gözle
rinin önünde pek yakın bir atide kuru-

lacak olan güzel sehpalar ve yeni ipler 
bunların uclarmda, dilleri dışarıya ve . 

1 fırlamış caniler, yani kendilerı, can an• 
dı. Bu, hayal onları bir hayli sararttı. 

Pardayan bu sözlerinin ancak bu üç 
delikanlı üzerinde bir tesir icra ettiğini 
gördü ve memnuniyetle gülümsedi. Oğ. 
lunun Jakayıt hali ve şayanı hayret ce

saret ve ı:oğuk kanlılığİ onun son derece 
bo una gitti ve ona sonsuz bir gurur 

ş . d b' d" verdi. Fakat şüphesız, onun a ır u-
şüncesi olacaktı ki, aynı tavırla devam 

etti: 
_ Bunları düşündüğüm içinnir ki, 

buraya girilecek gizli yollan size gös. 
termeğe karar verdim. Bu gizli yollan 
Fransada ancak ben biliyorum. Yani, 

burada kaldığınız mfr:ldetçe, rahat ra• 
hat uyuyabilirsiniz. Hiç ki~se buraya 

lmiyecektir. Çünkü hiç kunse burası-
ge d d v•1a· 

evcudivetinclen haber ar egı ır. 
nın m • · . . 

J 
samimi ve muhabbet ıfadesıle an. 

dolu bir sesle: 
_ Bu kadar iyilik ve şefkatiniztden 

dolayı cid·den son de··e-e müteha.r.,l!ts!~· 
Sizi bana tesadüf ettiren çok Jitt"iük bir 
taJi vıldızıdır. Pekala, icap ederse, yine 
geli~ buraya sığına::ağım. Maamafih, 

ancak başka çare bulamayınca, buraya 
döneceğim. Ne yapayım, mösyö. bana 
hava ve ışık lazımdır. Burada boğulu.yo. 
rum. Bir tek şeye esef eıdiyorum kı, o 

da vaktin geç olmasıdır. Şehrin kapılarr 
kapanmışttr. Aksi takdirde derhal çıkıp 
giderim. 

Pardayan. lakayıt bir tavırla: 
- Canım, bir gece nasıl olsa çabuk 

geçer. Yarın sabah şafakla beraber gide-

riz. 
Jan mahcup bir tavırla: 
- Şimdi, dedi, fena bir yemekten 

sonra bu defa da, bütiln gece rahatsıt 
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lıkla çektiği evrakın dördüncü kopyesiy 
di. Jan bunu sonuna -kadar okudu. Bi
tirdiği zaman, fena halde kızdı. Kağıdı 
bükerek gelişi güzel attı. Kutuya gelin . 
ce bunu da bütün kuvvetile, taş basa
maklara fırlattı ve bağırdı: 

- Her tarafta şu meşum defineyle 
mi karşılaşacağım? .. Sanki, cehennemlik 
b :r kuvvet, bu defineyi çalmamx emret. 
miş gibi!.. Hırsızlık yapmaktansa .. A ?. 
Bu da ne? 

Bu nidaya sebep şu idi: Kutuda 
bir tek kağıt vardı. J an bundan tama
mile emindi. Bu kağıdı bükerek atmxştı. 
Hatta bunu hfila, merdivenin altınida 
görüyordu. 

Halbuki, basamaklarxn üzerine fırlat
tığı kutu kırılmxş ve bunun içinden di. 
ğer bir kağıt dah!l çıkarak basamağm 
üzerine düşmüştü. 

Hayret ve tecessüs, anı hiddetini der-
hat geçirdi. ilk hareketi, kağıdı almak 
üzere, ayağmx ilk basamağa koymak ol
du. Terct:idütle durakladı. Sonra omuz. 
larını silkerek mmld:ındı: 

- Bunun ne olduğunu görmek bir 
cürüm değil ki.. Sanki bu define beni 
teshir mi ediyor?. On milyon değil 

milyarlar olsa, yine hırsızhk etmem 1 
Basamakları cıktı ve kutuyu yerden 

kaldrrdr. O zaman gördü ki, kutunun 
içinden bir değil fakat iki kiiğıt çıktrğı
nı gördü. Evvela kutuyu tetkik etti ve 

gülümsedi: 
- iki katmış, diye mırıldandı. Yere 

şiddetle düşünce açıldı. 
Kağıtlardan birisini actı. Bu, evrakın 

besinci kopyesiydi ve Fransızca yazıl· 

mıştı. Diğer kağıdı açtı. 

tlzerinıde bir tek kelime bile yazılma. 
mıştı. Merakla kağıdr evirdi çevirdi ve 
tekrar merakla mırıldandı; 

- Bu da ne? •• 

Sabırsızlanarak bu iki kağıdı da, di

ğer kağıt gibi atacaktı. Fakat tesadüfen 
bunları birbirlerine yaklaştmnca, ayru 
boyda olduklarım göı:'tlü. Tetkik etti ve 
bir sevki tabiile bunları üstüste birler 
tirdi. O zaman sevinçle bağırdı : 

- Ha şöyle! Nasıl oldu da bunu dil. 
JÜnmedim? 

Bu ikinci kağıt birincisi üzerine ko
nunca, cümleler görünüyor ve ilk kağıt-
taki manayı tamamile değiştiriyordu. 

Binaenaleyh, peder Jozefin Latince. 
iden, Saettanın İtalyancadan, Pardaya· 
nrn da İspanyolcadan ve nihayet şimdi 

de Janın İtalyancadan tercüme ettiği 
evrakın metni, Jan, iki kağıdı yanyana 
getirince, şöyle okunuyordu 

" ... Manastırın darağacı altmda on 
iki basamaklık bir merdiven vardrr. Bu 
basamakların on ikincisinin alt tarafr, 

meydana bir !döşeme taşı çıkıncaya ka• 
dar kazrlmalıdır. Taşm altında bir ta. 
but vardır. Define bu tabutun içindC4 
dir.,, 

Jan kraatini bitirdikten sonra, uzun 
müddet, son basamağın önünde dalgın 
ldalgm durdu ve düşündü: 

-Demek milyonlar bu basamağın al• 
tmdadır? .. Görsem mi acaba?. Eh! Ca. 
nım neme lazım! .. 

Yavaşça gülmeğe başlayarak mırıl• 
dandı: 

- Halbuki ötekiler kral, kraliçe, Kon 
çini ve tanımadığım diğer birçoklarr, 

kilisenin etrafını altüst ediyorlar!. Ara• 
dıklarmı orada bulamayınca kim bilir no 

hale gelecekler .. Doğrusu onların o zıt.. 

manki hallerini cidden görmek ister
dim. 

Hiçbir maksat beslemdden, kağıttan 

!büktü yere atımf olduğu kağıdı da aldı 

' 
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ve yeleğinin içine gizliyerek mırıldan
dı: 

- Bu kutu buraya nasıl gel.mi§?. Kim 
bilir kaç zamandanberi buradadır? .. A. 
caba düşürilldil mil, yoksa buraya mab. 
sus mu bırakıldı? .. Kim bilir? Eh ca-~ 
rum! Artık bunu düşiinmiyelim. 
Mağaraya arkadaşlarmrn yanma dön. 

dü ve işin garibi şu ki. onlara hiçbir 
§ej)' anlatmadı. Acıktıklarr için, vaktin 
bir hayli geç olduğu neticesine vardı
lar. Filhakika karanlık çoktanberi bas
mıştı. 

Yemek hazırlamağa başladıJar. Masa 
yerine geçen bir sandığm üzerine, fıçı. 

ların birisinden doldurduklan ·dört şi

§e şarap, sucuk, jambon ve ekmek koy 
dular. 

Bol bol yumurtaları ve birkaç tavuk
ları vardı. tlç arkadaş köşede ateş ya. 
karak iki piliç kızartmağa başladılar. 

Bu iş bitince, Jan da, usta olduğu omlet 
lşile meşgul oldu. 

Biraz sonra her şey hazırlandı ve Jan 
ceketini çıkararak ve kollarını sıvaya

rak, ne~eyle bağırdı: 
- Hadi bakalım arkadailar, masa ba

§ma !.. Ve şu omletin tadına bakın da 
omlet görün! 

Tam bu esnada, gür ve berrak bir ses 
bağırdı: 

- Bu nefis omletten ben de küçük 
bir pay isterim! .. 

xvnı 

Dört delikanlı, dehşet ve hayretle 
ileriye doğru atıldılar. Nereden girdiği. 
ni bilmedikleri· çünkü ortada hiçbir ka
pr ve methal yoktu - bir adam, mağara. 
nın ortasında sakin bir tavırla ve gii. 
1f 11 i:•er"'k kendilerin .. doğru : ""liyor
du. 

Jan "evinçle karıızk bir hayretle ba
imlı: 

- Mösyö dö Paı:idayan 1 
Hayret ve şaşkınlığı o kadar büyiiktii 

ki elindeki sahanla olduğu yerde kalmış, 
faltaşı gibi açılan gözlerle bu beklenil
medik misafirin nereden geldiğini araş. 
tmyor, söyliyecek bir tek kelime bula
mıyordu. 

Pardayan, içeriye girişinin uyandırdı
ğı şaşkınlığı görünce, biraz !daha fazla 
güllimsedi ve hafif bir istihza ile cevap 
verdi: 

- Evet benim! 
Ve alaylı bir şekilde azarlayarak ila. 

ve etti: 

- Ama yaptınrz ha! Beni böyle mi 
kar:·'ryorsunuz?. Açlık ve susuzluktan 
kuduran ihtiyar ve fakir bir yolcunun 
payını vermiye::ek misiniz? .. Madem ki 
öyle hepiniz lanete uğrayacak ve cehen 
nemlik olacaksınız! 

Jan samimi kahkahalarla gülerek ce
vap verdi: 

- Merhamet edin mösyö 1 Biz dindar 
ve iyi adamlarız ve lanete uğrayara!ı 
cehenneme gitmek istemiyoruz. 

- Ha şöyle! 

- Sizi burada görme~i uzaktan v.ı-

kından aklıma getirmed'i~'im için t:bii 
hayretimden şaşırdım!.. Bunun iç!n af. 
fınızı istirham ederim. 

Pardayan aynı samimi tebessümle: 
- Pekala! .. Affettim, dedi. Şu ı::artla 

ki, çok sevdiğiniz ve elinizle pişirdiğiniz 

bu omletten bana bir pay vereceksi. 
niz .. Tabii aynı zamanda bu güzel pi· 
!içlere, nefis jambonlara ve güze!i;n ~a. 
raplara ortak olacağ'ım. 

Ve oğlu kadar neşeli olan Pa11dayan 
da. aynı samimi kahkahalarla gülmeğe 
başladı. Bunu gören Uç arkadaş da gür 
kahkahalar savurmağa başladılar. Yük
sek kubbe bir aralık, coşkun bir sevin~ 
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kahkahalarının tesirile titredi. tlk evveli 
Jan kendisini topladı ve bağırdı: 

- Ne yapıyoruz canım? .. Omlet so
ğuyor. Hadi çocuklar! Bize, bizimle be. 
raber yemek §erefini bahşeden mösyö• 
Şövalyeye oturacak bir yer hazırlayın. 

Uç arkadaş koşarak bir sandık getir
diler. Pardayanla oğlu yanyana bunun 
üzerine oturdular. Onlar da, yere kurul
du ar Ve beşi birden aynı hararet ve 
iştah yh yemeklere saldırdılar. 

Par ayın Jamn, Bertiy hakkmda bir 
şey sormal::hğım derhal farketti. Ayru 
zamanda, kendisinin iseriye nasıl girdi. 
ğini de sormuyordu. Bu sükutu tevlit 

eden incelik ve nezaketi tabii derhal an
ladı ve ancak çok sevdiği insanlara kar
şr yaptığı gibi, çok şefkatli ve tatlı bir 
sesle: 

- Bertiy hakkında hiçbir şey sormu. 
yorsunuz, dedi. Merak etoıiyor musu
nuz? 

Jan kısa::a cevap veııdi: 
- Hayır, mösyö. Madem ki, güler 

yüz ve sük(inetle yanımızdasınız, demek 

ki her şey yolundadır. Zaten siz onun 
muhafazasını deruhte ettikten sonra ne 
diye merak edeyim .. Ve size şunu söy

liyeyim ki. cidden size olan şükranla
rmu ifade edecek bir kelime bulamıyo
rum. 

Pardayan omuzlarını silkere1': 
- Bunu bırakın, dedi. İtiraf edin ki, 

buraya nasıl girdiğimi çok merak ediyor 
sun uz. 

J an, samimi bir teb~ssUmle itiraf etti: 
- Doğru mösyö 1 Çok merak ediyor

dum. Fakat buna bizzat temas etmenizi 
bekliyordum. 

Pardayan yava§ça başını salladı ve 
beklenen cevap yerine §U ani suali sor
du: 

- Buradan naııl çıkmayı dilşünüyor
dunuz? 

Jan, Pardayarun garip ve muammalı 
tavır ve hareketlerini yavaş yavaş öğ. 

renmeğe başlamıştı. Bunun için sorulan 
suale hayret etmedi ve cevap verdi: 

- En basit bir şekilde darağacının 

altmda bir merdiven bulunduğunu tabit 
biliyorsunuz, değil tni? 

-Biliyorum. 

- Oraıdan geçmeği düşünüyordum. 

- Fakat bina tamamile harap ol• 
muştur. Döşeme taşını açarken, oraya 

birikmiş olan taş vesaire olduğu gibi 
üzerinize düşecekti. 

- Şüphesiz .. Bu tehlikeyi göze almış 
tık. Zaten ona göre tedbirler de alacak. 
tım 

- Ve gecicektiniz. Bundan zerre ka· 
dar ıüphe etmiyorum. Fakat her no 
oluna olsun geldiğim çok iyi olmuş. 

Size göstereceğim yol, sizin intihap 
ettiğiniz yoldan çok daha emindir. 

Par:iayan ancak bundan sonra, iki 
genç kızı terkettikten sonra, delikanlı. 
nın işaret etmiş olduğu yoldan gidip 

gitmediğini anlamak üzere manastrra 
kadar çıktığını ve infılakı nasıl öğren.. 
diğini anlattı. 

Saettayla tesadüfü hakkında bir tek 
keEme söylemedi. Aynı zamanda, hi~ 
kimsenin bilmediği bu gizli yerleri na 
sıl bildiğini de anlatmadı. 

- Nasıl olsa, buradan çıkacak bir yol 
bulacağınızı biliyot1dum. Fakat, belki yi
ne buraya avdet etmek mecburiyetinde 
olduğunuzu düşündüm ... Bundan daha 
emin bir melce bulamazsınız. 

Jan samimt bir saflıkla sordu: 
- Fakat mösyl:I, ne diye tekrar bura· 

ya gizlenm.ek mecburiyetinde kalayım? 
- Sağ olduğunuz anlaıılmca, ıisi !'&• 
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MiDE ve BARSAKLARI kolaylıkla bofaltır. INKJBAZI ve ondan mütev~llit bq ağnlarmı defeder. Son derece teksif edilmit Lir tuz olUP. 
MOMASIL MOSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KA Ti teair eder. Yemeklerden sonra aimırsa ~ 
ZJMSIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI P:ferir. MJDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tamzlılr 
defeder. MAZON iıim ve HOROS markasına dikkat. 

RADYO - . 
l '.?ANBUL: U 

ıs.~o ıcon!orGns, Türkiye x-ıaY ~ 
namına Dr. sUreyy& Kadri tarafmdan 19• 
:radyo tonik komedi (JıltlNOo IO f&lll uı: 
heyeu, 20,30 Omer aıa ~ araxa 
ııöylcv 20-tıs Faaıl ... 11eyetl, (18&t ayarı>. 
21,15 ~rk~ra, 22,115 ~ " bora& haberle 
rJ ve ertul sttnOn prorram'• 22•30 pWda '° 
lolar, opera ve operet parçaları, 23 son. 

\1YANA: 19 ıs.o:; çocuklara .ıı,ıert, 18,30 prJular, 
spor ııcyabııt, konuıma ve saire, 21,0:i prkt 
lar, ~t.15 röportaj. plyea ve aalre. sa.s:ı kon 
ııer, 24,lO baberlrr, danı pllklan. 
rı:şTE: 

ıs,2rı çor. 18,3:1 harp& kon.eri. 19,06 blkl 
ye, l p,sa çingene orke1truı. 20,!50 lly&ll 
haberler, 21,05 nıuıdk1 konuımuı, 22,45 ~ 
berter, konferans, <!aııs pllkJ&n, 24,2:1 
band takımı, ı.ıo son haberler. 
BVKBEŞ: 

19,05 orkestra konseri, 20,20 konfer&DI.. 
20,40 gramofonla opera )'aı7llll. ll.20 ıece 
konseri, (gramofonla) 23,50 haberler. 
Lol\'DRA: 

ıs.o~ röportaj, haberler. b&va. IPO' ve aa 
lre, 2',33 f&l'kd&r. 21,03 lltfkt1aDl&J' rec•. 
21,45 dtnt yaym, 23,08 haberler, vesaire 
23,30 orkestra konııerf, 24,S:i haberler, veni 
re, 2f,'6 ıranıofoa, 
ROHAı 

18,153 k&nfık yaym, 21,43 k&flllk 111ullki 
22,05 bUyOk konser, monra danı mullki9l 
ıatıralıaUerde haberler ve .ıre. 

NQbet\'I Eczaneler 
Bu akpnı tebrin muhteJlf .emtıertnde nll 

betçi olaa ecsaneıer §Ulllardır: 
btanllul CihetJndekUer: 
Eminönonc:ı. (Be~>. J1e7Uıtta (Al& 

dor), K~da (Nec&U Ahmet), Eyüp 
te (Muataıa Ant), ~mlnJDde (Hamdi), 
J{ara,UmrQkte (Arif), samatyada (Teotl 
Jos), Şelızadebafıııd& (Hamdi), Akaarayda 
(Şeref), J:'eneJ'de (Emllyadl), Alemdarda 
(Eşref Neıet>, B&krr1117c:1e CKerl<eı), 
Beyoğlu clhetındekller: 

Gal:ıtaaarayda (Matkcmc;:), GaJatada Ok 

' 

SIN&JIALAR 
SE\'OCLU 

SAKARYA 
YILDIZ 
SCllER 

ı Prorrammı bildlrmemlft1r 
ı Saadet. Palyaço 
ı BUdlrmemtıUr • 
a OldUreD seb1r Lorel Har 

dl çocuk bırııZıan 
ı e11.ırmemi1Ur • 
ı Nll ıarkım. JlllUmavz 
ı Tarubulba. Kırmızı derf. 

ıuer çeteaı 
ALKAZAJI ı Yeni Hatay, Sefiller. 

ı Nil ıarkıeı 
ı Btldlrmel§tmlr. 
ı Blldlrmelıtmlr. 

ı AJtrn arayan kızlar. Rfn 
dlat.&D kabramanlan. 

SANCAK r Parmak lzt, Çöl eenıerilert 

(Eald htoryı) 

Hh.LI 
AZA& 
llllAL 

Cinayet cezuı. 

Dell kral, 

ISTANBUL 

Ool1111 

' Roma •tefler ı~11de. LoNI 
Hardl dertalz arkadq)u 

ı Blldlrmeınlttlr • 
ı Kallent. J'antoma 
ı ô!Om JU&L ŞobertlD qlu 
ı lelAv ııtırablan. Doktor 

• (EaJd Kemalbey) 

mayosu 
Damgalıb&7duUar.AD~ 
ya ve lakendenın 

fU'.U 
Narlıkapı 

RAI.& 

tayyare 
1 - Çardq FUratib 
2 - Kiki Maua 

KADIKOY 
ı ölUm perili. 

OSKUDAR 
ı Diledlttmlz a1bl yqaıu 

BAKIRKOY 
llb.ttY ADI ı BUdirmemlftlr . 

KARAGOMROK· 
AY ı Sa?lflll karmtıa. 

havadtal 

TiYATROLAR: 

DOllya 

tularc!a (Mustafa Nail) , Takstmde Cumhurt Yaz temsilleri Beylerbeyi lakele 
yet cd(le.,inde (KllrlctlyAn), Kalyoncukullu Tivatrownda 

............. :~-:;:-::::::~~~~==~~~·~~~l:ı[i!::l!I~'- - MALKOPl:RJ:'11 
nıl ), Şlşlld• (Ne.rgtlcclyanl, Ka!nUlpqada e.7.937 ..ıı akfamı 
o(MUeyyet) , Haslc!SydP. (Ne.sim A~). Belfk (!l/ltl~ 6 Z8&1 llAllAll 
taşta (Ali R •7.a), Sarıyerde (Osman), ~~ ~ ESKi TAS 

'üskUdar. Kadıköy v1: Adalardakiler: IJ Operet Uç ~rde 
üılclldarda İskelede t lft.rlcez), KadıklSyUn ~.7.937 pel"fembe ak 

de Modnda (!:\ıhhatl. BUyükadada (Ş'n.,ı şamı Beştkta~ 
Rıza), Heybelide (H lk), bahçesinde 

an~ 

Is anb l 
Tramvay 

Şirketi 
(21 kAnunusani 1911 tarlhli mukavelenin 

• 
14 üncü maddesine glJıe) 

Aıağıdaki tarifeler 1 Temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlara tatbik edi -
leccktir. 

Subay 

Sub y (karne) 
Asker ıuaUilleri 
Asker (karne) 
PASOLU: -

İlk, Orta ve Lise 
mekteJlleri talebe. 
leri 

PASOLU:-

Yüksek mektep ve 
Universite talebe
leri 

1·2 kıt'a 
3-7 .. 
1-7 " 
1.7 " 
1-7 " 
1·7 .. 

> Aynı arabada 
) evden mekte
) be ve me.ıtLeJ> 
) ten eve kadar 

> A.YJU arabada 
> YaPllan tek 
) rnil sevaba~· 

1 inci Mevki 2 inci Mevki 

(Nakliye \'erı;lsl \•t> köprüler 
resmi dahil) 

5,50 kuruo 3,25 kuru§ 

7,50 .. 5,50 " 
5,50 .. 3,25 " 
4,25 •• 
4,25 2- " ,. 

l,50 .. 

4,::?5 " 

) ler için· -
1Jcrcti 1 temmuzda . 'b 4,25 " 
. • n ıtı areıı 3,ZS kuruıa indirilecek olan l ve 2 kıt'ala -

2,- tt 

ra aıt 2 ncı mevki bil tl • • ·ı ğ' e er ıçın timdiki 3 50 kuruıtuk biletlerin verı ece ı ve 
1 inci mevkide ücreti 7 50 ku ' . 

lçin d 7 75 k 
1 

• rup in dirilecek olan 2 tnt'adan fazla bılet-ler 
• ~ ' uru§ uk biletlerin kesi)" ceği sayın halka n:.n olunur. 
.&;> temmıu 1937 den itibaren hakiki tarife ücretleri dam&ala biletler üzerin 

ie Y.Ullı bulunacaktır. 

tatanhul, 29 Hairaa 1937 

DIREKTORLUK• 

Çerçevesiz 
gözlük 

Bundan sonra l'ÖZlerinize hiç kim
senin farkına varamıyacaiı ıeJıilde ıöz. 
lük tabbileceluiniz. Bu ıözlüldere 
"Koatakt adeaeıi" denilmektedir. 

Bu camlar ıözün üıtüne aımnla UJ'· 

maktadır. Kullanacak adam ıöze tak
mü için kabuia henziyen c:unlan liı· 
tikten bir finean içine koymakla, fin
canı tuzlu bir mahlul ile doldurmakta, 
hatmı az ileriye eierek sös kapalı. 
IU sevirmekteclir. Cum SÖZ.. çıkar. 
mak için de •J'lli liıtik f"mcan lnılla
nıbmktatbr. 

Camlar biç faaılaaız tekiz aaa 
kadar yerinde durabilir. iyi yerletince 
hiç bir rahatsızlık ve zarar vennıez. F •· 
kat tan .. i ltizim puanuzla 85 ili 75 lira 
araımdadır. 

Çocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

BiRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

51 - Kemal Ortaköy Topçu taburu; 
5% - Mes"ut YUcet, Sirkeci Sellmet 
han; 53 - Hayım !atanbul 48 inci ilk 

okul; 54 - Şevket Çuhadar Kumlcapı; 

55 - Beslen Yifitaoy, İstanbul erkek 
lisesi; Galip Yücel İstanbul Erkek 1iae. 

si; 56 - Emin Şimıek Bakırköy Ce
vizlik: 57-Süha Unlrapanı Atlamataı: 

58 - Ayten Gür Demirel, Bofaziçi lf. 
seıi; 59 - Bülend Varol, Boyacıköy; 
60 - Kihım Hıaal 13 üncliil k okut; 
61 - B. Çığlı, Samatya MUdfaai mil -

liye sokak; 62 - Ferdane Eakitehir in. 
hisarlar; 63 - M. Sellmi Vefa erkekli
ıeai; 64 - Müfide G. Konser, Kasım. 
pap; 65 - Ay han, 46 ıncı ilkokul: 66 
- Yurdagül, Sirkeci eski Aydınoteli; 
67 - Behice Kuzguncuk 45 inci orta 
okut: 68 - Rahmi Ersavaf, !Uöıtaı 
erkek 1iıeai; 69 - Edip Ö.zbayrılr orta 
köy Mehmetpafl kötkü; 70 - Behice 
Kemal Fatih 17 - 1 ; 71 - Kenan Çok 
ıen Kaıımpap Ortaokul, 72 - K. O. 
O. Kenan; 73 - Oırnan Galatasaray Ji. 
ıesi; 74 - Necati Niıantıtı Zafer ao. 
kak; 7 5 - Seyfeddin Dilkolçay Kum • 
kapı ortaokul. 

!:_nl n,rlyRt 

Deniz 
Denüı mecmuuuım 1 temmuzda çıkan 

25 tncl Nytst muhtelif deniz mevzularını 
ve cz"Omle bir tıuçuk milyon ıterUnln deniz 
den nasıl çıkanldttm& &it timi ve fenni yau 
lan ıhth•& etmektedir. Günden ıune mUkem 
meleıı•n ve çok tık bir •lon mecmuuı olan 
Denizi ta \•llye ederiz. 

m::an.c=-• 

il HABER'in 
1 

Şeker 
kuponu 
-s-

Bu kup:mlan 30 &'lln netredece 
ğtz. Onlan llerg1 n kee!p aaklayı 

nız. ao tanesini bir lerl halinde bl
rtktfrtp idaremize ıe~nıe e bir 
numara verece~ız. Sonra uluaaı eko 
noml ve arttırma kurun unun tat n 
bul ıubeal tarafll'dan tayin olunaoo 
cak bil" fUnde bu nwnaraıar anam 
da kura çekUecekUr. Hediyeleri 
ceman l~ kilo ıekerdlr. 

Tifo salgını 
Sıhhat Vekili alınan 
tedbirleri anlatıyor 

Sıhhat vekili Retlk Saydam, tifo aalguu ııene alman tedbirlerle h&ltalıtm daha ııı:1,_ 
dolaymle ~ehrimlzde yapmakta oldufu tetld llerlemJyecettnı kuVYetle Qmlt edlıoru&. 
katı ikmal etmııur. 

Sıhhiye vekili dUn bu aalgm hakkmda ıu Istanbul halkının aklııellmlne 
beyanatta bulunmuıtur: müracaat ediyorum 

"- lstaııbulda 933 ıenesinde 934; 934 ae Bu vaziyette yeglııo bqvurul&e&k t.c11ııt1f 
nulnde 688, 93:1 eeneılnde 884, 938 ııeneslnde olan qı ifine l>UyOk bir ehemml)'9t ...syo 
1445, 937 senesi haziran aonuna kadaru ruz. Elyevm ,ebrin lH yerinde meccanen .,ı 
741 U!o vakaııı olmuıtur. Bu sene oldufu yapılmaktadır. Buna llAveteıı ı.tmıerl !JU 
gibi, geçen aeneJerde de kıı aylarında umumi edilecek olu yedi butanede de, mtlncaat 
bir ıUkiUı kaydedllmlı, bazlraıa, temmuz edenlere a,ı yapılacaktır. 
ağustoe ve eylQl aylarmda JM bir tere!fU Bu mUnaaebetıo fUDU aöyHyeyim kf, 1'l.tS 
muıaııede olunmuıtur. lar aııya bUyUk bir rağbet cGstermekle .,.. 

Bu aeııeler zartmdakJ U!o vukuatı ıudur: ber ilk a,ıauıı yaptırdıktan BOnr& eberlyetll 
8eııe llulran Temmm Afult,o9 J:yllU lkincJline ıelmfyorlar. lltanbul lıaJkmm • 
1933 29 121 193 200 llm akıma bitap ederek behemehal ildncl.,. 
1934 25 109 88 90 UçUncU qılarmı da ihmal etmamelertıd ıay 
l935 30 79 ııe 142 liye ederim. Bir de Jı&Jk ~ ıaİ 
193& ~1 130 18:1 200 atızdan alman fe7leı'fn, ~ De )'&pdlS 

GörWUyor ki, 935 ıencsJnin temmuz ayın Jar kadar kuvveUI bir muavlyet Terdlti UJ119 
dan fUb&ren vukuatta ıayet batı olmak tıze mfyetle kabul edilmemff oldulunda lıa sf" 
re bir tereftu vardır. Bu terettU, 938 aenell mllltabzarlard&ıı ziyade ıırmp De otaa &fi 
nin muhtelit aylarında teınadt ederek eenellk ya rağbet edilmek icap eder. 
vukuat yekQnu 14'& adedlne baliğ olmuıtur. Bundan bqka ,Uphell sıdal&rdut, )'JbS 
937 aenulnJn klDunlll&llilfnde 1'9, ıubatt& madan veya plpıeden yenilecek olu w tam 
6:1, martta 48, nlaada M, mayuta 99 olmak toprak arumda atııaa dut. marul, 9alatll. 
tlzere haziran sonuna kadar olan vukuat 7'1 domates gibi ıeylerdeD k&t'fna ceJrtmntll 
adedine balfl olmUftur. dlr. Yalnız devlet kontrolunu ı.Jde7fp illa af 

Bir aydaki v&kayfln b!Syle çok olmaaı bize lıl fenalıklarm «mtlne geçlJmubd btalek 'lılıe 
lııtanl hutaııklarm baU bir ,.kilde )'Wueldl hata olur. Her S,te oldufıl sfbl hıtJJmn._ 
lfııl rÖltenllektedlr. J'&kat bu ııenentn &iti ıtaWılyettar dairelere yapacılrl1rı 1U'Cllmdlr. 
ayında aldıfmuz ye~n. geçen aene yekQnu kf, muvatfaktyett temin eaer .Ba man .. w 
nun nıafıdır. Bu tubarla bOyUk blr tUo 11&111 le venyatın vukuata nJabeUe pek az otctutu 
nı m:uıura1t g&termemektedJr. Fakat her au da memnunJyeUe kaydetmek ı.terlm. ... 
ne oluraa. oı.un bir ayda bu ~ Wo vaka diye kadar 'Vefiyat haziran &11 l~ n idil 
anım rörWmell O&ertne yaptıtmııs tetldkat. dlr. Takriben yQzde S dır. 
bunun ne blr IU, ne de .Ot lııtaııl otmadıjmı Garip mOtaJaalar 
sadece temaıı lnlam oldutUJıu gısateriyor. Hulba edecek olul'l&k, v&ııı:lyette eDdlfl 

lıte lstanbulda aon günlerin dedikodu mev edilecek blrıey yok. Bir taraltaıı bilkQJul 
zuunu teıldl eden tito me1eleıdnJn bUtlln hU her tUrlU tedblrJert alırken, b&llamllm da 
llaaııı bundan ibarettir. kcndlııJnl korumam 1çlıı kendi •bbatlne clUı! 

Alınacak tedbirler 
Meaeleyf yeriııde tetkik için Ankar&d&n 

buraya gelmetı mUnulp glSrdUm. V;kllet 
Hı!zıuılıha Daireli reı.J doktor Aamı Ararla 
Kerk•• Hıtzıaıbba mu.......ı birinci mUdU 
rU doktor: Emll Gotachlich ve burada vllAyet 
ve belediyenin al&k&dar mUtebaııısia ve me 
murlarmı topladım, va.zlyeU ber&beft:e göz 
den geçirdik. V&lll olduğumuz netice ıudur: 

lstanbulda uırlardanberl beledi bir halde 
devam eden Wo hut&Jığı, IOD ayl&rd& evvel 
ki aıenelere nflbeUe bir artma ga.termekte 
dir. Kl§m mutat uyuıına devrellne rtren bu 
hutalık yaz aylarında artar, IOJlb&b&rd& en 
)'Uksck haddine vaaıl olur • 
Yukarıda adetler de bunu g61teriyor. Her 

lene eylQlden ıonra bir u.neulll bqlamw 

11.zımgelen 935 1enellnde bu tenezzül evvelki 
ıenelcr kadar olm&mlf, nt.bl bir tevakkuf 
ıörtılmllştUr. Bu ııene tu ilkbahar aylarmda 
geçen eenelertn mukabil aylarından farklı 

bir hareket sörWmektedlr. Yukand& da de 
dilim gibi bu !ark haziranda birdenbire yUk 
Midi. Geçen 1enenln 51 vakaııına mukabil b'J 
•ne haziranda 341 vaka teeblt olundu. Bu 
artmanm Hbebl kat'! olarak möylen•mes. Bu 
nunla beraber nkalarm, tehrfn en fakir, te 
mizllk ve aıhhat ıeraJU fena olan yerlerSnde 

ve bayatını &11ç1Ukle temin ederek blr odada 
bet altı kJ§l birden yatmak mecburiyetınde 
olan lnaanJar arasında nlgm ıekllnlıı nllbe 
ten hatif olmaaı bu vakalann fnaandan lnıa 
na ve temu yoluyla geçUllnJ gGstermekte 
dir. 

Hastalık çıkan bazı evlerin pek fena p.rt 
Jar altmd& olmaaı ve aptcahanelcrle mU,' e 
rek kuyuların görUlmeıl, bunların da intikal 
de bir rol oynadı"'"ı fikrini verebilir. Fakat 

umumlyeUe bir su epldemlslnl kabut edecek 
pkllde bir \•azlyet yoktur. Bundan bqka bu 
Mile llkbaharm kurak geçmesi. 11caklann 
erken bqlamuı, meyva ve çiy yenen ,eyle 

rtn bolluğu ve nihayet kara lineklerin pli 
yerlerde çokca örWmeılle butaııtm artma 
IDlds bir AmJl sayılabilir. Bu a1bl zamanlarcS. 
adeUeri artan mikt'Op nakledenlerin de, hu 
t&lığm yayılma.mu kolaylqtırdıklan 111uhak 
kaktır. 

Haıtahğln sebepleri 
GörWen vakalarm lllm nokta! nuarmdan 

aebebleri ne oluna olınuı, bunlar Taldt ve 
aamanmd& haber alruml§. ıUpbeU yerler ta 
ranm~. her tUrlU tedbirler allkadar ınhhat 
d&lreleri tarafmdan, val<tınde almmııtır. 
Zaten Sıhh:ıt vek61etl eenelerc!enbert btan 
bulun Ufo vazlyeUnl ehf'mmlyetle takip et 
mektedlr. Bu&11DkU v&k&lan kaU ıurtte 
wlarla. alAkalı g89termek J;11çtUr. Bununla 
bera!v!r §ehrln kanallzaay'ln vaziyeti, içme 
1Ularınm bir bonı d&hlllnde-n ve evlere kadar 
her türlü aıhhf rarUan cami bir halde telfı 
''e temin ,.:ıneml'mlııı o1maın. ıehlrdeki bir ta 
knn tıo!\tancılarm dıı her lUrlU takibata ve 
cezalar!\ ntm• -1tzelerinl l!ğmı lularile 
1Ulamaktan vazgeçmemelert, tstaııbuldakl 
tlt'oyu beleıtt bir halde Mame etti ,,e• tedir. 

Bu \'azlyctln rrasırs daha ~ lyUk ve vahim 
nlpılar yapmumd&n da korkulabilir. Bu 

kat etmuı ve qılanmuı l&mmdll". Bul SUI 

lelerin tifo vakaJan mUnuebetoe ~ 
anket cevaplarında gCSrdUm. BwıJardaa ı.a 
lan ve bllbaaaa maruf mO~ la 
rafmd&n vak! olanları dikkate pJUdır. V• 
flmdiye kada.r aöylediklcrlınl tamamlle teıd4 
etmektedirler. Fakat bu iflerde lhtlluı otmı 
yan bazı zevata da yan!Jflıkl& mOra.cut edil 
ditf lçlıı garip mtıtaıealar" tea.U&l'a dGfCI 
mektedlr. 

Asırlarca ihmalden sonra 
Tekrar edeyim ld Wo b&lt&bll clGD1QIS 

her tarafmda hem öyle iddia edildfll sDıl 
tek tUk delil, binlerce 16r111Ur. En mUteraldıl 
yerlerde bile bundan muun k&lm&k, heıdlm 
kabil ol&m&mlftlr. Tabiidir ki ,ebrimlz lıa 
tUıı sıhhi ıartıan lı&Js olduke& bu gibi Ta 
kalar &11ar1 hadde tnecekUr. Bu ,eraıu tıl 

mJn etmek o kadar kola7 detudlr. Amrlal'ea 
ihmal edilmlf otan tebJrlertmfs T• ku&balul 
mıs on •nede her ttırHl vuıtaıar1a tecla 
etmeğe tnaaıı kuclreUnln kadll' o~ 
herke.lfn kabul edecetı bir hakik&tUr. HUkt 
met ve belediye ııbbat teıkJllUan n d1'tC 
devlet ve belediye ıubelert her Ull"IQ Taatll 
ne mUcadaleye devam ediyor. Katbu&tmıım 
da halkı makul ve ilmt yuılarla aydml&ta 
rak blae yardım etmelerin! dllerlm. 

120 yatak daha 
.. - Gazetelerde hutanelere but& k&lıal 

olunmadıfl ha"kkmd&ld ftk&yeUerl de olal 
dum. Bunu da tetkik etUm; gördQm k1 Jıul 
ran ayı zarfında 341 tifo musabı s&rWmGf 
ve bugün hutanelerde 271 Wo 111ualh Jat 
maktadır. Bu rakama göre S2 b&lt& kendi 
evinde kaJmıı oluyor. İhbar edllmfJR vulnl 
atı d& aagar1 olarak :vtıJlde 20 olarak tahmbl 
ediyonım. Buna karp blru enel butau 
•rtablblertnl topladım. Zuhuru muhtemel 
vakalar lçln muhtelJf h&ltanelerde 120 ,.W 
tı lı' tun mUracuUere t.made bulundurmall 
temJn etUm ... 

BugllnkU toplanb 
ıatsnbulclald Sıhhat veklleti erklnlle ...U 

yet ve bel diye ınhhat el'kln n memurlall 
buı;ln bir toplantı yaparak tlmdiye kadar 
aıman tedbirlerden elde edilen neUceltlt 
gözden geçldecekJerdlr. 

Sıhhat ve tçUmal Muavenet Veklll ReftJE 
Saydam, mczunen ıehrtmısde Ud &'/ kadat 
kalacaktır. 

Haraççı sokağında 
alacak ytlzUnden 

kavga 
Galıtada Haraççı sobfında otura 

Seyfi ile Necatibey cacldeainde otuma 

Niyazi alacak yüsünden kıvıa etmitler 
dir. Niyazi çıkı ile Seyfiyi iki yerinden 
yaralamııtır. 

Bundan baıka 1.tıküduda Va14eiatilC 
mahallesiılde Hasanm evinde oturaa 
amele Kemal ile thl'ahim de kira yUsUa 
den döğüımütlerdir. tbrahim de ~W
Kemali ellerinden 7.1raJamııtır, =----

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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• Rumelihisarı Bağı = 

Boğaziçinin en güzel ve en tabii aile parkıdır 
600 muhtelif hayvanat, dans müzik eğlenceler; 
.\ileler serbestçe yemeklerini getirebilirler. Bağda buzlu biralar, rakılar, kahve, çay, limonata 10 ku. 

IU!tur• Gayet ucuz büfesi ve bahçede buzlu meıhur Kanlıkavak suyu temin edilmittir. 
Şirketi Hayriye vapur tarifeleri ııklqbnlmıtbr. Eminönünden bağa kadar gicliı gelit otobüs Si'fer)eri 
temin edilmittir. 

ıstanbuı Belediyesi ilanları 

OtobOs sahiplerine 
Otobüs talimatnamesi mucibince camların dağılmaz cinsten o!ması şarttır. 

Memlekette l>u cins cam tedariki im.kan dahiline girmiş olduğundan bilumum 
otobüslerin birinci teşrin 1937 tarihine kadar camlarını dağılma~ şekline sok-
maları lAzmıgeleceği ehemmiyetle ilan olunur. (3836) 

Dafnıt Encümenin 30.6.937 tarihli toplantısında: 1 - Benzin fiatmın u. 
cuzlama.sı dolayısile küçült taksi ücretlerinin antre 20, kilometre başına 13 
kuruş 20 santim, yani 150 metrede 2 kuruş ve büyük taksi ücretıc'rinin de an
tre 28, her 150 metre için üç kuruş yani kilometre başına 20 kuruş ücret tes. 
bit edilmiş olduğuna. 

2 - Taksi saatlerirun bu suretle tadili için üç ay mühlet verihııi§ bulundu. 
~ 

3 - Taksi saatlerinin tebdil edilince ye kadar mevcut taksi Ucretlerinden 
yüzde 15 tenzilat yapılması lizm:ıgeleceği ve bunun için her arabaya birer eti-
ket konmasına karar verilmiş olduğu ilan olunur. (B.) (3861) 

ıao~aznçınnn Sayon HaDkona 
Veni ve fevkaO&cdle koOayDok 

1 - Şimdiye kadar fevkalade tenzilatlı bir ayhk ve iki aylık abon
man kartların mücerret aaym halka daha ziyade sühuleti te
min maksadile bu kere yalnız bir aylık olmak üzere tertip ve 
satılmasına karar verilmitir .• 

2 - Bu bir ayhk kartlar dahi eski iki aylıklar gibi Rumelihisan 
ve V aniköyüne kadar ilkelerde yüzde 25. Emirgan lıtinye 
ve Çubukluya kadar yüzde 30, Kavaklara kadar yüzde 35 
ve bu ıon mıntaka kıt ayları tenzilit niıbeti yüzde 40 dır • 

BU TENZILA TLI KARTLARIN BEDELLERİ AŞAGIDA 
GOSTERILMIŞTIR. ikinci mevki 

495 Rumelihisarı, Vaniköyüne kadar 393 1/ 2 
546 Emirgan, 1stinye ve Çubukluya kadar 462 
682 1/ 2 Yeniköy, Papbahçesinden Kavaklara kadar 585 

lıbu ücretlerde birinci mevki için 78, ikinci mevki için 65 
kurut nakliye ve köprü resimleri dahildir. 
3 - Kabata ştan Bebeğe kadar olan Rumeli iskeleri için de bu 

günkü gidiı gelit bilet fiyatlarına nazaran yüzde 15 tenzilitlı 
birer ayhk kartlar ihdas edilmiştir. 

IKlNClMEVKl 255 BiRiNCİ MEVKi 382,5 Kr. 
Birinci ve ikinci mevki kartlar bedelinde nakliye ve köprü re 

ıimleri olan 65 er kurut bu ücretlerde dahildir. 
4 - Gerek umumi kartlara ve gerek Bebek hathna mahsus olan 

işbu kartlan hamil yolcular aynı günde mükererr gidip gel
me hakkım haiz olacak-lan gibi pazar günleri mmtaka ve kı

ı ımı farkt aramlmaksmn sirketin bütün iskeleleri arasında 
"':!1" serbestçe seyahat yapabil~ceklerdir. 

Umum hatlarla BebeRe kadar olan hususi hatta mahsus kart
lar 11 temmuz tarihindf.nitibaren meri olacakbr. Arzu buyuranla
mı !İmdiden Köprüde Enspektörlük dairesine veya ldarei Merkezi
yede Kontrol Müdüriyetine müracaatla kartlannı tedarik ebneleri 
ilan olunur. 

ZAYİ - f5126 sicil numaralı şoför / 
ehliyetnameml myt ettım. Yenisini 
tıka.racağmıdan eskisinin hükmü yok. 
tur, 

ilkbahar selleri 
Türgenyef - Sarnizade S. 

1 
BALLY 

Ayakkabılarının 
Yazlık son modelleri gelmişti 

Paçlkakis Beyoğlu 

~Herakşam
Bayan 

iY T 
PANORAMA 

Bahçesinde 

- Birinci sınıf Operatör -
Or.CAFER TAYYAH 

Umumi cerrahi w sinir, dimağ 
cP.rrahisi mütehassısı 

Parla Tıp Fakültesi S. Aaistaru 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, karın bu· 
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M e cc !I nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

No. 1 Telefon: 44086 -

saatleridir. 

yerde arayınız 
155 birinci mükafat. 

DIŞ TABI BI 

Necati Pakşi 
Hastalannı her gün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 

2 TEM'MUZ - 1937 

Her akşanı 
MemlekeUn en yUksek sanatklrlarlle birlikte 

SAFiVE 
·~ Belediye 

bahçesinde-

Mil/i oyunlar ve 
Akırobatllk numaralar 

••••••- Telefon: 43703 ••••••-

Her işinizde 
KOLAVLIK 

Her ne itiniz olursa çabucak yapbrina. Apartman, ev ve 
her türlü ef ya almak ve satmak arzu ettiğiniz takdirde 

1 hiç vakit geçirmeden Ltanbul (743) numaralı posta kutusu •dre
sine bir mektuh göndermekJe itinızi bitirininiz. 

• • 
1 1 en: 

Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tari
fesi 4 Temmuz 987 Pazar sabahından 

itibaren tatbik edilecektir. 

l( 
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.10 Uzağı aöateriyor diye iddia etmiyoruz. Size 20 

· metreyi vazıh gösteren ve modem inaanm lü· 
C zumlu bir qyaaı olan: 
ıG JUNIOR~u t tymeuz 
fD Sabt deposu: Galatada: Karaköy Haraççı so
l-- kak No. 5 

Biriktiren 
boiToA 

Kemal özsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevliye mUtehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: Tul: 41235 

ll:.:.J Cl K"i VE 

llR~AT 
BANKA51 

.DAoA 
rahat eder 

KlJRUN doktora 
Necaetln Atasagun 
Her gUn 16,30 dan 20 ye bdaı 

Ulelide Tayyare apartımanlannda dairi 

~ .C..~ P.1603). 

Bu güzel romanı mutlaka okuyunaz 
V AKIT Kitabevi - 75 kuru§ parasız muayene eder. .. __________ _. 

2 numara 3 de hastalannı kabul edere 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye bdd 
muaycno p&rlllZdır• 


