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Bulgar komitactlerı 
Bir müddet sindikten sonra 

Faaliyete baş adllar 
Varnadaki hadiseleri müteakip 
Filibede de bir suikast yapıldı 
Sofya, 4 (Hususi) - Son za· 

nıanlarda Bulgaristanın muhtelif " 
~~rlerinde silahlı, bombalı garip ha· 
~~eler cereyan etmektedir. Geçen 

iun Vamada beş eve bomba atılmış, 
}'ahudi bankası bombalanmıştı. Var
l'lada Yahudilere karşı bu silahlı hü· 
bUnılar yapıldıktan birkaç gün sonra ol sefer Filibede başka bir hadise 
muştur. 

(ı ... Bu yeni hadise yahudilere karşı 
8.eaıldir. Filibede Aleksandr cadde
d1.~deki "Makedonyalılar klübü" 

Un ~ece kundaklanıp yakılmıştır. 
h l Bına kül haline gelmiş, alt katta 
ta~ }nan dükkanlardaki eşya da kur
ltı'lı amamıştır. Zarar ve ziyan iki 

1 Yo~ayı bulmaktadır. 
•rttı\ ortasındaki bu kasti 

(Det:amı 4 fötcüde) Filibenin ıınıttmi manzarası 

Şark 
misakı 

~-" förlere 54.000 
. ı·rahk masraf çıkfl 
Ş@iF~ ırO eır $~Jr@dl~Cır: ~,~•~·~-l~k~l glln içinde 

ca ~ı ucrerıerın~1~n~a ıren ıunruooa 

Belediye plaka parasını ımza~ı~1!~4~!~ae) 
neden indirmiyor ? 

.... . Belediye daimi encümeninin ben 

... ının 1 d a Ucuz aması olayısiyle taksi 
i.i ntre Ücretlerinin 20 ve kilometre 

Ctet) • • J 3 k • . . . 
ot erının uruşa ındırılmesıni 
.diltn.?bil sahipleriyle şoförler mute
~rmemektedirler. Otomobil sa-

1 

hibi ve şoförler ödiycmedikleri için 
senelerdenberi indirilmesini rica et· 
tikleri plaka parası hakkında bir 
türlü karar veremiyen daimi encüme 
nin taksi ücretlerinin indirilmesinde 

(Devamı .~ üncilde) 

Uç vekil bu sabah 
Ankaradan geldi 

'reni idhal rejiminin bugünlerde 
- neşri bekleniyor 

Başvekil dün Drı1ıiliyc ~ckili11i 1ığurlarkcn (razı.~ı 4 'iinciidc) 

1 
ısp~nya h8disele.ri d~layısiıe 
tlgıltere Akdenız filo-
~unu kuvvetlendirdi 

eu diyor ki: -'Yakında herkesin aDcak 
hürmet besliyeceğl derecede 

k u v vetll olacağız ,, 
(Yazl8ı 4. 'üncü®) 

KıS~CA - -Bu/garislanda 1 ürk/er 
ve 1üıkiyede 

Bulgarlar 
Bulgar hUk<ımetinin, Meriç ve Tuna boy 

ıarmrls yajjayan Türklerin klllplerinl kapat 
tığını, 800.000 TllrkU her tUrlU içtimai teşkl 

llıttan mnbnım bir halele ya§altığını biliye 
ruz. Bulgar hUkflmeU bu ırkrlll§larrmızın ı;o 

cuklarmı Türkiye dÜ§m&nı satılmış scraerile 
rln ellndc büyUtmcktc, ve bunları geri kafalı 

yobu. softaların boyunduruğuna sokmak 

için clınden geleni yapmaktadır. Acaba ne 
den, bu hale bile soz yumınaktayız ı Zira 

bu TUrkler Bulgar krallığı tebcumdandırlar 
ve biz hiç blr dcvlcUn dahlU l§lerlne karı, 
mayız. 

.Peki ama, lstanoul Türklycdedlr ve Türki 
Yf'deki Bulı;arlar fstedikleH. gibi cemiyetler 
kurabiliyorlar. 

Buna ne demeli r HABER 

Donanmamızın 
Yeni bir seyahati 

15 ağustosta iki filo Rusya, 
ltalya ve Yugoslavyaya gidecek 

Donanmamızın 15 ağustostan sonra Yugoslav, ltalyan ve sonra Sovyet 
limanlarına ziyaret1erde bulunacaktır. Evvela Sovyet Rusya seyahati yapı· 
lacağı ve bu seyahatte Yavuzla Kocatepe ve Tmaztepe torpitolarının bu
lunacağı anlaşılmaktadır. Yugoslav ve İtalyan limanlarına gidecek olan 
ikinci filo Adatepe ile Zafer muhripleri ve denizaltı gemilerimizden mü
rekkep olacaktır. 

Her iki filonun seyahatleri on beşer gün ~Ürecektir. 

Pencereden nişan alıp 

Mavzerle adam 
avhyan genç kız 

Kızıltoprakta mavzerile yakala
narak karakola götürüldü 

H iç de · akıllıca görülmiyen bir hare
ketle yoldan geçen adam1an hedef tuta
rak mavzerle ateş eden bir genç kız 
hakkında takibata girişilmiştir. 

Kızıltoprakta oturan Maraşlı ihsan, 
istasyon hat boyunda gaz şirketi mU
fetti}lerinden Nurinin evinin önünden 
geçerken genç bir kızın kendisine pence 
reden mavzerle nişan aldığım dehşetle 
görmüş ve hemen ken1disini yere atmış
tır. Fakat i hsan bu hareketinde geç kal 
mış o sırada silah patlamıştır. 

Bir müddet yerde yaralanıp yaralan· 
madığıru araştiran ihsan kazadan yalnız: 

gömleğinin delinmesile kurtulduğunu 

anlayınca soluğu karakolda almıştır. 

Müfettiş Nurinin 19 yaşlanndaki kı· 
zı Sevinç olduğu sonradan anlaşılan bu 

canlı hedeflere ateş açmak meraklısı kız 

silahile beraber karakola getirilmiş ve 
mavzer sistemindeki tüfeği müsadere 

edilerek hakkında tahkikata başlanmı§· 

tır. 

Halk indirilmesini beklerken 

Plaj ücretleri bir ~ 
miktar artflrılacak 

Maliye, plajlarda vergi kaçakçı
hğı yapıldığını meydana çıkardı 

Her tarafı denizle çevrilmiş olan 
güzel lstanbulda denize girmek mu
hakkak ki en tuzluya mal olan işler
den biridir. Çünkü plaj ücretleri 
dünyanın hiç bir yerinde görülme· 
miş kadar pahalıdır. 

Maliye vekaleti, plajlarda alınan 
Ücrelerde iistelik müthiş bir vergi 
kaçakçılığı yapıldığını göz önüne a
larak yalnız plaj duhuliyesinden de· 
ğil kabine iicretlerinden de vergi a
lınmasına karar vermiştir. 

Şimdiye kadar plaja gidenlerden 
muayyen bir duhuliye almrr ve mik
tarı az olan bu paraya vergi ve resim 

ler de dahil olurdu. Fakat içeri giri
lince işgal edilecek kabinenin cin İ· 
ne b::,·e 30 kuruştan başlayıp lüks 
kabinelerde altı liraya kadar yükse
len bir ücret vardır ki bundan hiç 
bir vergi ve resim alınmazdı. işte 
böyle bir muvazaa yapılmakta o.o 
luşu maliye vekaletinin nazarı dika· 
tini celbetrniş ve bu karara varılmış
tır. 

Tabii bu vergi ''e resimlerin çık· 
ması için plaj i !etenler fiyatlara hir 
miktar daha zam yapacaklarına şüp. 
he yoktur. 

Kzzzlagzn tertip ettiği 

Propaganda haftası 
böyle olmaz ' • 
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Propagan.da haftası Türkiyenin en meşhur Ye~!!:/~d,l.!!.:::.~i!: 
böyle olmaz ·' r.omancısının romanı B~iın~~b:.:::n:.~=~di~:v:; 

.... w V~zaın : Ensari Bülent 
Dun ogleden sonra saat dort bu· f Propaganda ı'kı' ta af k k' · 
k Ank 

. . r ı es ın bır 
çu ta ara caddesınden geçen bır usturadır ve başhba.şı b · 'h . 
kamyon kafilesine hayretle baka kal. İhtisasın tecrüboJer' na b.

1

1r ~l tı_sa.stır. 
d H ı be d - · . .. 1 \'e ı gı erıle ya 
ım. em y:ı mz n egıl, kıtapçı- pılmıyan bir propagand d · a t · 

lar da, gazete milve&Zileri de, Tebriz. tesir yapar· kııramızdak~ • aıml ers 
1. · kah ı ı: •• • . ' - Y ını yara aınak 
ının vcs vnUnde guneşlıyen ha. ısterken bir de bak k. k . . 

11 
• • arsınız ı endınız 

ma ar da, caddeden gelıp 'eçenler de yaralanmış.sınızdır 
hep ~ınp kaldılar. Zira beyazlı kır. Bir b ka . · . 
mızılı uçurtma kağıtları ve biribirin. t aş ~hrı bıl?1em ... Ama, ls. 
den pis ve tozlu halıalrla "SÜSLÜ" anbul~n Fa.tıh, Beyoglu, Eminönü Ye 
olan bu kamyonlarm "Kızılay teşkila- Kadıkoydekı Kızılay teşkilatlan bir 
tımızı propaganda etmek., gibi büyük pro~agan~~ haftası tert!p ederlerken 
bir iddialan vardı. bu _haft~ _nın son derece mükemmel 

En 'önde bir motosiklet çiçekleri otla~ılmesın_ı .ve iyi neticeler vermesini 
. . . . emın edebılırler Zira t t b 1 b 

iyı seçılememış bır çelenk ta§ıyordu . . • 8 
al' u u sa. 

. . · natı bılenlerın oehridir B t b" Bunu takıp eden ılk kamyonda zavallı 1 1 . · u sana ı ı-
bir genç kızı yatağa yatırmışlar, şch. ı:~a~ b~fahır?.e altı k~~yonu göz a. 
ri kıunp kavuran dehşetli sıcağın far. . şe 1 e suslemek ıçın ressamla-
kında değillermiş gibi üstüne kalın bir ~~ ırum~rları kullanırlar, kamyonlar 
yo.:-gan çekmijerdi. Xamyonlar yUrU.. ~~ı~e sc~ne. m~ette'ler yapmak için re. 
dükçe fırtınaya tutuln:ıuş 7.CI'dali a. Jısorlerın ıhtısasından ve sanatından 
ğaçlan gibi aaraılan, dti§ınemek için istifade ederler. Dağıtılacak el ilıinla. 
biribirlerine tutunan Uç dört zavalb nnı muharrirlere, pirlere yazdırır. 
genç haStabakıcı ~se: lar .ve bu ilanların güzel tertip edilip 

- Amaaaıı. .. Bu işkence ne zaman nefıs surette ba.sılınala,n için de mü-
bitccek? tehasaıs tabı teknisiyenlerine müraca. 

Der gibı meliıl melüı etrafa bakı. at ederler. 
yorlardt. • • • 

İkinci kamyonun içinde, kır kahve. 
sinde oturur gibi bağdq km-muş se
kiz on kfşl gördUm. ÜçilncU ve dör. 
düncü kamyonlann;bayrani günlerın
de Cinci meydanında: allı, morlu, ma. 
vm entariler giyın.if çocuklarla dolu 
kira arabalarını hatırlatan, bir görü.. 
nüşleri vardı. Be§inci kamyona, be. 
yaz saten elbiseli bir genç kızmıIZI 

yine beyaz satenden elbiseler gi~ 
beş al~ı çocukla birlikte yüklemişler. 
di. Bcsl>E;lli bu da KIZilay perisuii 
temsil etmiş oluyordu. 

Ve bu alay, şu koskoca nehrin, dün· 
yada bir misli, bir benzeri olmıyan. §U 

caaanım fstanbulun, moo~nt TUrk,!)'P,
nin birinci sınıf şehirlerinın en büyil. 
ğünün, en güzellıiin ve en kalabalık o. 
lanınm caddelerinde tulQat· kumpan. 
larmın el ili.nlanndan daha itinasız 
tertip edilmit birtakım Wğıt~zları 
dağıtarak dolaştı. 

Dün gö&lerimizin önünde cereyan 
eden bu faciaya nuıl müsaade edile. 
bildi? 

Şehrin umum! görilnüeüne, Avru· 
palı karakterine ve modern m~ 
nine bu kadar inA!aız biİ- darbe nuıl 
indirilebildi ? 

Kızılay haftası bu mudur? Bir pro
paganda haftaaı böyle mi olur! 

Tramvaylara binerken, umum! yer. 
lerde dolqırken kıy~eUerine itina 
etmelerini hem§erilerine aıJu sıltı ten.. 
bih ve tavsiye edecek derecede dikkat. 
li ve bıegas bir idateei olan şu-latan. 
bul böyle zevksiz ve manasız gösteri
lere sahne olmayı kabul edemez. 
Hayrı ııeveriz diyorsak, Kızılaya 

dostuz diyorsak "hayır müesseseleri 
ve Kwaly istediği zaman ve istediği 
şekilde r.evkimizi ta.hrib eder,, demi. 
yoruz ya .. Hiç kimsede İstanbul şeb. 
rini Mucur kaaabuı haline sokmak 
hakkı yoktur. 

D}in gördüğüm kamyon kafilesi ba. 
na bir r.amanlar Alemdağma teneı.zü. 
he gidenleri taşıyan manda araba.Ja. 
rını hatırlattı. Onlar da bunlar gibi 
halılarla allı yeşilli kağıtlarla süslenir. 
lerdi. Onlar da böyle yavaş yavaş yol 
alırlardı. Fakat Alemdağt yolunu tu: 
tan hemşeriler o yavaş gidişli manda 
ar&balarını tercihte haklıydılar. Zira 
Boğaziçinin Anadolu yakasından Alem 
dağına ulaşan yollar aağh sollu öyle 
nerıs manzaralarla beunmi@tir ki, 
insan bunların arasından yıldırım aU
ratiyle geçerse hata eder; bu gü:r.el ta. 
biata hakaret etmşi olur. 

Caddelerimiz:Ien dlfnkü yavaş geçi§. 
]eriyle" o kamyonlar ise Kızılaya ha. 
karet etmiş oldular. Zira, Kızılayı 

böyle betbaht bir tarzda teşhire hiç 
kimsenin hakkı yoktur. 

• • • 
~ 'bambqka bir zeka ia-

tt,ea, Nj9DI bir mattır. tnsanm 
clokt.or olması, eczacı oJmnsı, şair oJ. 
matsi, l lim olm.ası her ,ey olmuı bir 
Jq>a.ganda işini bqarabileceğine de
iAıet etmez. 

-Ne o'? 
- Propaganda haftası ba~lıyor. 
- Ne yapalım? 
- Mehmet efendi: ı&n dört kam-

yon tut .•. Receb u11ta! Sen de mahaı. 
leden. birkaç çocu'Jc bul... Ali ağa Be. 
yoğlundan bir çelenk yaptırsın ... Rüs. 
tem beyin evinde iyi lhalılar vardır. 
Yirmi tane halı göndersin ... Bakkal
d_an bir parça kırmızı kağıt alın. Bi. 
Z1Dl evde çocuklar kırpıp ay yaparlar. 
Olur biter ... 

İşte dünkü alay ve ona benziyenler 
hep bu zihniyet ve teknik (? ! ) in 
mahsulüdür. Bu işler her nedense hep 
ac~).-,.,. ~.:+ı .. u~·o•" .,. Atıi~o. 

- Eti Y1ti da 'geçirelim ... " GelecelC 
seneye Allah kerim... • deniyor. • 

AUah belki kerimdir am.\, hayır İ§. 
lerinde, memleket illerinde ondan çok 
daha kerim olan İstanbul halkı bedii 
zevkinin bir saniye tahribi karşısında 
hayrı da, bayır mUe88CSesini de unu. 
ta.bilir ... 

Kızılay nümayiı yapıyor... Hani 
Kızılayın azalan? .•• Bizim bildiğimize 
göre yalnız Eminönü ıubesinde: her 
ay taahhildUnU muntauunan veren 27 
bin azuı vardır. Kızılay propaganda 

mı yapmak istiyor? bize o çirkin kam· 
yonlan göstereceğine bu 27000 hayır 
sever helD§eriyi sokaklardan muİıta.. 
zam bir kafile halinde geçirsin klf i. 
dir. Yapmak istediği tesiri yapmış o
lur. Herkes: 

- Yahu bu adamlar insanlıktan an.. 
. lıyor da, bir ben mi anlamıyorum? 

Der ve derhal kesesinin ağzını açar. 
E\'et efendim. PropB;ıanda bir baş. 

ka .şeydir ... Zeki. ve bilgi i~dir. Daha 
doğrusu dadı haktır vesselam. 

Ensari BULENT 

Kadını kim astı · 
Bu bir polia bUmecesldlr. 
Polis serkomlseri Daver a-eçenlerde karı 

koca Eaatıann dcıtfnnenlne &'irince, zahire 
anbarmda bayan 1'Aadm boğazına geçırtımı, 
bir iple bir direğe a.sııı oldutunu gördU.Kadm 
ölmUıtu • .Boğazına çifte katlı bir Umtk geç 
mi§U. Daftnık saçlan bu llmlfin yanamdan 
!azla!ını örttlyordu. 

Kocalll da beyninden yemlı otuutu bir kur 
ıun yarıuılle ölU olarak mutfakta bulundu. 

De~ırmencilerln komf\llllarmdan İhsan arl 
1ı birisi komi.ere ifade verirken,: 

- JJl,y komtaer bana kalırsa: Eaat bir kız 
gınlık netıceıılnde karısını öldUrdU aoııra. ada 
Jet hUkmllnU k~ndl ellerlle infaz etti. Çok 
geçimsiz bir adamdı. Karı.mı dalma tchdlt 
ederdi! 

Deyince komiser: 
- Öyle mi sanıyorırunuz! diye 11Crdu. 
- Elbette. 
- Galib& yanılıyonıunus! Bana kalırsa 

kadın tstlyeT'ek ölmDıtUr ... 
Komt.serln nlı;ln böyle dtl§UndUftinU bula 

bilir mt.tlıl•? 
Siz bulamuaaıuz bt.z _.tze bunun cevabını 

yarmki nU.hamızd& bll~ceğiz. 

. vermek cesaretini gösterecekler pek 
'fUrkiyede en çok sahlan ve okunan " Zavallı Necdm azdır. Gazetelerini alınca, harb ve· 
i~i~li romanın müellifi şimdi hasta ve perişan, giinle: sulh haberlerinden de önce sinema sa.
rmm sona ermesini bekliyor ! yıfasını açanlar bile titizlenerek: "Bi. 

"Zavallı N. ecdet,, degv ı·ı, zavallı zi çocuk mu? yoksa ~şi gücü kaaın düşünmek olanlardan mı sandın?,, di. 

S ff 
yeceklerdir. 

a et Nezihi İtiraf edeyim ki ben de uzun za.. 
y " ' · man? resimlere sinirlendim; sayıfala. 

azan: Nası et Safa Coşkun rını on1ar1a dolduran gazete ve mec. 
...... muaları, karilerinin bayağı dediğlıni.z 

heyecanlarını istismar etmek arzusu 
ile ittiham ettim. Onlarda böyle bir 
arzu bulunmadığını iddia edemem. Fa
kat o resimlerde başka bir hassa bu. ' 
lunduğunu, asıl buna ehemmiyet ver. 
mek lazım geldiğini artık anladım. 

Gerçi henüz işi, o resimleri kesip evi. 
min duvarlarına yapıştırmağa kadar 
vardırmadım; fakat gazetelerde harö 
ve sulh haberlerini okuduktan sonra, 
Hollywood'dan gelen resimlere uzun 
uzun bakanlara da hak vermeğe be.,. 
ladım. ı 

Saffet Nezihi ar~ımızla beraber 

Sanatin gayesi hayatı gUzel göster. 
mek, bizi "ideal" çehrelerin temaşası.. 
na davet etmek 

0

değildir; fakat insan
da • kelimenin bedii değil, tabii ma. 
nasile • güzel yüzler, yer yüzünde ~ 
gclinebilecektcn de daha güzel yüzler 
seyretmek ihtiyacı vardır. n.essa,L 
dan, bana hoş görünecek, başlan gibi 
vücudlarında da hiç bir kusur .)>ulun. 
mıyacak insanlar tasvir etmesini bek· 
!emiyorum. O, isterse, çirkinliği, ale.. 
liideliği tasv~ etsin; ondan istediği. 
miz güzellik büsbütün b~ka bir şey.· 
dir. Hollywöod'dan gelen fotograflar 
da bizde tabii güzellik seyri ihtiyacı. 
nı tatmin ediyor. ' 

l1erbel"de t ı d .. • ra§ o uyor um; yanımdaki 
zat dukkan sahibine soridu: 

- Bugünlerde Saffet Nezihı"y· .. 
dil "il ·· ı gor-

5 nuz var mı? . ." 
Kulak kabarttım. Saffet Nezihi, Ah

met, Mehmet gibi laalett . b. . . . . aym ır ısım 
olabıhr. Ve mü-.teri ile du"'kkr: 

• :ı ancı arasın-

da mliıterek bir dost da bulunab·ı· d' 
~ k b . ı ır ı. 

a a.t. u ıımi hatırlar hatırlamaz kafa-
mı? ı~_ınden eski bir filmin bazı sahne-
len suratle çcvrilivcrf::li. Evvela· k J ~ çocu • 
u.gumu ha.tırladım. On yaşrndaytdım. 
Bır gece_ bızde kadın komşular toplan
mıştı. Bır tanesi de kalın bir k't . . . ı ap ge-
tırmıştı. Okumağa başladılar. Ben uyu-
ya _kalmışım, gözlerimi açtığım' zaman 
hala komşular bizdeydi ve hala kitap o
kunuyordu. Gözlerimi ı§ığa ahıtmnağa 
~l prakyüdc:ırine bahıV!m_,. .. .,.,., .. t.•
sının gözlerini ya§lı gördüm. Galiba.iki 
tanesi de hıçkırıyordu. Kitap bizJde kal
mıştı. Fakat roman okumam şiddetle 

yasaktı. Çünkü elime ne geçerse oku
yor, derslerime çalışmıyordum. Fakat 
ne olursa olsun bu komşuları ağlatan 
kitabı ben de okuyacaktım. Ben tam 
on ya'ında, guya yerleştiriyoİ-mu§um 
gibi kafamı dolabın içine sokarak "Za
vallı Necdet,.i i§te böyle okudum. ttiraf 
ederim ki !dakika başında çevirdiğim 
yapraklar arasında pek az şeyi anladım. 
Fakat kom§uları ağlatan kısımları bul
mak için sonsuz bir gayretle sonuna ka
dar okudum ve anlamağa çalıştım. tyi 
hatırlıyorum. Kitap benim on yıllık gö
ren hislerim üzerinde pek tesir yapma
mııtı. 

Komıularımızın ıuurlarında, gözlerin 
den yat teklinde tezahür eden fırtına· 
Jar yapan "Zavallı Necdet,, beni 0 ka
dar sarmarnııtı. Çocukluk işte .. O za
man, her okuyanın muhakkak ağlaması 
lazımmıı gibi; mademki komşular ağla
dı. Benim de ağlamam lazım diyerek bir 
aktör jesti ile bir iki damla gözyaıı 
dökmUıtüm. 

Yaıım ilerledi. ''Zavallı Necet .. i bu 
sefer edebiyata meraklı bir genç olarak 
okudum. Saffet Nezihinin bu romantik 
eseri itiraf ederim ki, çocukluğumda 

nekadar bana hislerime ilişmiyen bir ki
tap olarak geldiyse bu sefer de "beni 0 

kadu tesiri altında bıraktı. 
Kafamdaki film dönüyor. Gene onun 

ismile, bir gazeteci arkadaşın haftalık 
mecmualar-'an birinde çıkan röportajla
rından kalma bazı silik cümleleri kafam 
da unutulmağa doğru giden sisli bir ma
lümatla tedai yaptırıyorum: 

("Zavallı Ned::let,, füellifi Saffet Ne
zihiye emrazı akliye hastantsinde tesa
düf ettim.) 
Yanımda traı olan adamın sualine 

berber şöyle cevap vermişti: 
- Bugü'nlerde biraz rahatsız, pek dı

ıarı çıkmıyor. 

Bahsedilen Saffet Nezihi. muhakkak 
"Zavallı Necdet,, muharriri olacaktı. 

Berbere sordum: 
- Bu Saffet Nezihi dediğiniz zat 

muharrir mi? .. 
Berber ldoatuınun gözleri parladı. Ta

nınmıı bir muharririn yakın dostu, ayni 1 
zamanda bir tek _yarü vefakarı olmaktan 
gelen bir gururla: . 

- Evet dedi. Muharrirdir, tanırsınız 
siz de .. "Zavallı Necdet,, isimli bir ro
manı vardır. 

Traşım bitmişti. Berberden onun hak 
~rnda bana malUmat vermesini rica et
tı~. Galiba biraz çekiniyordu. Mahre
mı~etine girdiği bir kimsenin hususi 
halın:den bahsetmeği, hem de bunları 
kaleminde bakla ıslanmaz bir gazeteci
ye söylemeği doğru bulmuyordu. İhti
yar Berberi yirmi dakikalık bir gazeteci 
~~~şına tutmak mecburiyetinde kaldım. 
Ogrendirn ki ''Zavallı Necdet,, ınüellifi 
Aksarayın kenar bir mahallesinde kapı· 
sını çalan tek bir fert olmadan ademe 
uzanan günlerini saymaktadır. 

Ben belki ken'iiisini gördükten sonra 
gördükletim1, ainletlik1crimi bir gazet~ 
1.:: • ..,.._,_ ...... .. "'. ~ 

trm. Fakat' llen~tie-b\itt<lln :s bifısc?HI!. 
ğim yazı işleri müdürümüz mevzuun 
enteresan olduğunu söylerken bana li
alettayin söylenmiş dört beş cümle ara
sında evvela bunun bir gazetecilik vazi
fesi olduğunu ihtar ediyor, hem ide onu 
hatırlamaları icap edenlere karşı bu 
hareket.in en müessir vasıta bulunduğu
nu anlatmak istiyordu. Dü'§Ündüm. Ar
kada§ırnın hakkı vardı. 

~ .,,. ~ 

Dar, karanlık tozlu l!iOkaklardan geç
tik. Bana rehberlik eden berbCT>" Aksa
rayı bağlayan cadde üzerinde kaplama
ları yeni değiştirilmiş· bir evin önünde 
durdu. 

- Burası! dedi. 

DUnyanm her tarafından Holly. • 
wood'a gidip orada şöhrete eren; acL' 
lan da, "hayal" leri de dünyaıım her 
tarafına yazılan kadınların resimlerin
deki gibi güzel olmadıklarını biliyo. 
ruz. QıY.qa. o lıarikµlf.qe ~iti 
_j_. • .... ..~. " ..r. :a 

sahne v~ırun lıüner1eri ~rWo:t. Ta. ... 
biat o ,kadar güzel insanlar yaratma
ğı pek beceremez. Fakat dikkat edin1 

o yijzlerin güzelliğinde, bütün fevka. 
lidcliğe rağmen bir f evkattabiililC 
yok. Onlara biz bir hulya aleminin in. 
sanlan diye bakmzyoruz; inanılmıya. 
cak pir halleri yok. Bizim içimizden. 
insanların için.den ayrılıp cennetin me
lekleri, hurileri arasına kan3mıyorlar41 
Halbuki ressamların tasvir ettikleri 
güzeller bize, hemen daima, tabiat dı.. 
§Inda oldukları hissini verirler. f 

Fotoğrafa, elektrik ı!ijığına ne kadar 
hayran olsak yeridir: onlar tabiatı 

• esas vasıflarını bozmadan, imkln•: 
SIZ bir alem yaratmak lüzumunu hi!. 
setmeden tashih ediyorlar. Dünyada. 
tesadüf edemiyeceğimiz kadar güzel,· 
yine de bu yer yüzüne aid gibi gözü.. 
ken insan yüzleri ... İşte bu yeniliği f o. 
toğrafa ve elektrik ıı:ıığına borçluyuz.. 

Nurullah ATAÇ 

Kapıyr çaldık. iki dakika sonra bize 
kapıyı kucağında mini mini bir çocukla 
genç bir bayan açtı. Bahçemsi bir ara
lıktan yürüd.ük. Dar mertıivenleri tır
mandık. Rehberim birinci katta karşı
mıza çıkan ilk kapıya parmağile iki fis
ke vurdu. 

- Buyurunuz 1 1 
İçeri girdik. 
Odada mobilye olarak bir karyola iki 

sandalye bir de küçük masa vardı. Ha
fızam aldanmıyorsa, galiba duvarda bir 
de takvim olacak. Ve gene öyle sanıyo
rum ki bu odanın en füzuli eıyaıı da 
bu takvimdir. 'Umidi, hayatı kırılmıt bir 
adamın ba,ucuna takvim asmak, günle
ri sayarak gittikçe 2deme giden·bir in
sana menfi bir teselli vasıtası vermek
tir. 

500 Liraya 
Satılık Fnrd Otomobili 

Saffet Nezihi karyolaya arkaüstü u
zanmış duruyordu. Baırnda kahve rengi 
bir bere vardı; zayıf değil'di, fakat yü· 
zünde çok ıstırap çekmiı, bedbaht in
sanlara has çizgiler o kadar barizdi ki... 
kesik, kesik konuşuyor, hazan sesi tit
riyordu. Ellerini, kollarını güç kontrol 
ettiğinin de farkına ardım. 

Bir müddet- qcrden., tepeden, edebi
yattan bijıscttik. Beni pek genç buldu: 

- SJZümü dinliyec~inizi bilsem, 
bu yoldan dönmenizi tavsiye ederdim, , 
dedi. tçıini çekti. N~m1i gözleri duvara 
takıldı. Şimdi ibllyalinde binlerce kilo
metrelik yeltı geri dönmuıtti. 

- Ben de dedi ööyle ba§lamııtım. 

Böyle gençtim. böyle ümitliydim. 
Rchberimle ben nefes almaktan çeki

niyorduk. Onu daldığı bu tatlı hülya-. . ' 
dan, uzandığı kırk küsur yıllık bir yo· 

.500 lira Furt markalı spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o
lanların arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 
.. FORT" işaretiyle bir kart yaz. 
malan kafidir. 

lun konağından geri çevirmek istemi• 
yorduk. Yav,at yavaı yüzü tekrar aytdıtı 
landı. Güçlilkle yorganı üzerine çekti: 
~ Eskiyi, hatıralarımı ben bile unut

muJum, siz nasıl hatırlatmak iııtiyorstı" 
nuz] diye mmldandr. Evet mırıldandı. 
Buna konuşma denemezdi. 

Birdenbire kapkaranlık kesilen gUn
lerin tatlı aydmlık1arı içinde ken!dini 
ka\•betmiş gibiydi. 

ilave etti: 
-- Hiç kendi kendimi teselli edeeer 

bir şey bulamıyorum. Bilir misiniz il" 
mit.,iz yaşamak kadar ağır olan bir tef 
dafıa var mıdır? . ~ 

Sustum. Çünkü teselli edecek bir tc 
kelime dilime gelmiyordu. Hem bu ı~" 
vallı adamı neyle teselli edebilirdik k•·' 

Nusret Safa Co.ıı-. . ~(Sonu yarın), 
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Ev eşyası 
Geçenlerde. bir muharrir arka

daıımız. çok feci bir kusurumuza. 
çok iılek bir yaramıza. bir kere daha 
parmağını basıyordu: 

Dünyanın her memleketinde, 
- değil büyük ve eski ailelerin, -
hata köylülerin bile dededen kalma 
e": C§Yası Vardır. Bizim ise hangimİ· 
zın · d J • evın c ecdadımızın iskem esı, 
Yahut tesbihi, yahut ye~ek sinisi 
muhafaza edilmi,tir? 

İskemle usulü eskiden zaten 
Y?ktu. Onu geçelim. fakat tesbihler 
dikkatsizlik yüzünden ziyaa "1ğra-
rnı§sa. siniler bakırcı ile modern kap 
Iar mukabilinde mübadeleye tabi 
t~_tulrnu§sa. ve bunlar kehriba gibi, 
iUrnü§ gibi iyi cinstense, behemehal 
bu~ün bir Amerikalı ailenin salon 
tcz:yinatr arasına girmiş bulunuyor. 

Daha bile fenasını yaptık: San
dık C§yasına bcdestanda revaç var di 
}re, - anasının ipliğini mezada çıka
l'an~r gibi - ninelerimizin bütün 
bit Rcnç kızlık devrelerinde göz nu
~ dökerek itledikleri çeyizlerini, ec-

trnızm yorganlarını sattık. 
• Bugün, en zengin §ehirlilerimi;::cri, hep biribirlerine bcnziyen, 

Ont .. kalıp, tapon ve ömrü insan 
~ndcn az efya ile doludur. Ka
k" "c köylerimize gelince, zaten, 
ıa°r bıinderleri ve en bayağı cinsten 
<iık t._iskemlelerle bir iki ceviz san-

Utün teçhizatı te§kil etmektedir. 
'( flpılarımız büsbütün fecidir. 

b' Diğer memleketlerde yapılan bir 
~ita, damı altında sekiz on hatta da
it fatla nesli barındırmağa elveritli 
J~~ bizim eski ahpp evlerimiz bu 

1 dünyadan göçmek için bir yan
anı fırsatı beklerdi. Şimdikilerin ise, 
~Pıldrklanndan altı ay sonra çatlı
ti~ı' rüt~'?ct, dört bir yerlerinde ha-

ar çızıyor. 

d Hülasa: Ne f':V, ne e§yat... Eski
~~e 7oktu, fimdi. d~ tee~~~~ ed~
i k · ıti&ıoif1l"\S'~GraZ'a6r-ve t: ılaPçı bütün mevcut cereyan ve 
b\ rnbYiillerin bile . nihayet takdise 
koec Ur kaldıkları aile nüvesinin de
tn;1' muhitidir. Bunsuz iyi aile ola. 
d acaktrr; koca da, karı da, icabı 

eteccs· d ha hr· .. ın e yuvaya ğlanamıyacak 
la ' oglan ve kızın gözü sokağa fır

lllakta olacaktır. Ve masraf? ... 
Fe ti . . . . ba .. l bi ~ erı evın ıçıne g ıyacak hiç 

~ caz:ıp cihet olmıyacağı için, ele 
llt ta geçince, ilk emel, kapağı dışarı 
dı.~ak, ya bir .lokantada, ya bir bar
<:ıh Yahut da hır yazlık bahçede biraz 
la. dkeınek, biraz dünyayı görmek o-

ta tır. 

• • • 
e,_. "Her vatanda, kendine güzel 
"'"Yapsın!,. derneğe imkan yok. 
~\ıtık" 1 ttıee l u güze ev yapmak çok para 
terı ~c:3idir. Fakat, "eline para ge. 
•ırıı·~Yı _cinın uzun ömürlü eşya al
t~. .;Y; bir tavsiyede bulunahili
:tı\uh. u ıyi eşya, birike birike bir 
ttı.k 1.t. ?ir servet, bir aile yadigarı ol. 
Yet ,_,••tıdadını gösterecektir ve niha
<iilet' ~nda§lar, bu iyi eşya içinken 
1~ ıne · · ~"tak 1Yı ev de aramak zevkine U· 

°'1 lardır. . . 
\'e iy· tapon mal yerıne bır. kunt 
olttıa) J:1"1.. Alıtveri§ şıanmız hu 
herrı d r. insan hem mal almrt. 
kirıdelle Sokakta para sarf etmek zev-

Uzaklatrnı§ olur. 

(Va - Ntl) 

ııı .. Vali vekili 
tı, llıesaf programı 
~'!lama.ta başladı 

~errı:~ı Vali vekili Şükrii vilayet 
~e itle~:rı~a gönderdiği bir tamim
'-t eq·l 8 Uratle çıkarılmasına dik-

tırı ı l\'te . . b"lh l ,. sınr ve ı aua memurla-
lıtı~~ı •aatlerinde it batında bu

v .1. •nı tavsiye etmittir. 
tay "• v kT Cd '- titrn~ ~ ı ak§8m treniyle Anka. 
~~t· 1ttır. ailesini alarak avdet 

it 

d "-1"· e,..._. ı VckT d" ·ı· b" .. ] . ır t"ii ı ı un vı ayete utun 
Ctı~ı, R&.:~tırnı davet ederek kendi· 

h v._li-· 'llrniiftür. 
~J,~~kili bir mesai pragranµ 

!{tadır. 

Vesait pahalılığından çok ıikiyetçi olan Ramiden bir görünüş ... 

lstanbul konuşuyor ! c Keresteciler·: 1 > 

lstanbulun en pahalı battı 
Keresteciler - Eyüp hattıdır 

Burada işleyen otobtlsle r fiyatları ucuzlatmalıdır 
• · Yazan : Haber ci 

• 

lıtanbulda iıliyen bütün otobüs 
hatları içinde bilet ücretleri en pahalı 
olan hat hangisidir, bilin bakayım? 

Bilemediniz mi? Öyle ise, durun, 
bunu ben söyliyeyim: 

Keresteciler - Eyüp hattı 1 
Bu hatta., bir ba§tan öbür bap git -

menin bilet ücreti on kuru§tur. Vakıa 
on kuruı bugün atla deve değildir, de~ 
ğildir amma bu meseledeki kazın aya -
ğı da hiç öyle <leğildir. O na ıebep, Ke
restecilerden E}'~:ibe gitmek için o hatta 
işliyen otobüslere verilen onar kurut 
pek çok paradır ve İstanbulun otobüs 
hatlarından en pahalı · hat burasıdır; 
öyle ki bu kısacık yol için mütterilerden 
yolun değerinden bir kaç misli para a • 
lınmaktadır. 

fıte ıize bunun capcanlı ve bal gibi 
misalleri: 

Keresteciler - Eyüp: On kuruı 1 
Edimekapı - Sirkeci: Altı buçuk 

kuru§. (Bu yol, Keresteciler - Eyüp 
yoiunun tam bir buçuk mislidir ki eğer 
hu"hır. EY.ilo arahaLır.1 ır:ihi hareket 4-
creceK orwar muffffiJeraen iltı ouçuıc 
kurut yerine on bet kurut almalan la • 
zım gelir.) 

R~mis - Sirkeci: On dört kurut. 
(Bu yol Keresteciler - Eyüp yolunun 
tam iki buçuk mislidir. Bunlar da Ke • 
resteciler - Eyüp arabaları gibi yapa • 
cak olsalar müıterilerden adam başına 
yirmi beter karuı çekmek icap ede ~ 
cek.) 

Sirkeci - Bakırköy: On bet kuruş. 
(Bu yol Eyüp yolunun üç buçuk misli. 
dir. Keresteciler - Eyüp hattının tari
fesi bu yolda tatbik edilse a~ batına 
otuz beıer kurut almak lhım gele -
cek.) 

İstanbul - Emirgan: On yedi bu • 
çuk kuruı. (Eyüp yoluna ni&betle bu yol 
dört buçuk mislidir. Eyüp hattının ta -
ıifeıi burada tatbik olunsa her yolcu • 
can kırk beter kurut çekilecek.) 

Sirkeci - Koca Muıtafapap: On 
kuruı. (Eyübün tam iki mislidir. Ve 
Eyüp tarifesine ıöre yolculardan yirmi. 
ter kurut almak lazımdır.) 

Taksim - Yeni mahalle: Otuz ku • 
ruş. (Eyüp yolunun yedi mislidir. E • 
yüp tarifesine göre yolcu bapna yet • 
miş kuruı eder.) 

Üsküdar - Alemdağı: Gidip gelme, 
seksen kuruı. (Burası Keresteciler -
Eyüp yolunun on iki mislidir. Eyüp ta. 
rifesine göre gidip gelme adam batına 1 

iki yüz kurut tutar.) . 

• Ramide otobüs İstasyonu 

Edirnekapı - Karaburun: Elli ku • 1 
ruş. (Bu yol Eyüp yolunun yirmi mis -
lidir. Eyüp tarifesine göre bu yoldan 

nın içinde bunun kadar bozuk, berbat. 
sıkıntılr, havasız, rahatsız bir yol var -
sa dominal. 

da adam ba$Ina yalnrz gitme iki yüz 
Jrnrut ecıer.> 

Şu capcaı:ılı ve bal gibi örnekleri gör. 
dünüz işte 1 •• Şimdi nasıl oluyor da bu 
kadar hatlarda işliyen bu kadar otobüs. 

ler yolcularını Keresteciler - Eyüp 

hattına nisbetle bu kadar ucuz taşırlar

ken Keresteciler - Eyüp otoh:isleri 
bütün bu hatların hepsinden katkat 
fazla para alıyorlar! .. 

Yoksa köhne, kirli, pejmürde Halicin 
bu tarafında ve kıyıcrğmda oturanlar, 

parası, pulu bol, zengin, dört batı ma • 
mur, miras yedi insanlar mı?. 

Yukarda aayrnıt olduğum bütün bu 
yolların içinde Edirnekapı - Sirkeci ! 
yolu üzerinde itliyen Ramis otobüsleri, 

nasıl oluyor da Eyübün tam bir buçuk 
misli yol için altı buçuğa yolcu taşır • 

larken Keresteciler - Ey:ip arabaları 
mü,terilerden hali onar kuruş çekiyor • 
lar? 

Sanki bu hattın kerameti nedir, faz. 
la işlek olması mı? Daha iyi ya itte, 

oranin c;ok fazla işlek olması zaten m. 
zumu kadar karı ferah ferah bırakıyor 
demektir. Şu hale göre Üstelik bir de 
fazla para çekmekte ne mana var?. 

Tevekkeli değil, arabası olan her o

tobüsçü bu hatta itlemek için can atı • 
yor! 

Bari hat ta, hat olsa 1 Yukarıda birer 
birer saymfl olduğum otobüs yollan • 

Karşısındaki bütün hatlar, kendisine 
nisbetle onun fiyatından çok apğıya 
yolcu taşırlarken Keresteciler - Eyüp 
yolunun bu fiyat pahalılığı imtiyazı ne. 
dendir acaba?. 

Yukarıda adlan geçen hatlann fiyat. 
larına göre bu hattın fiyatı da artık çey
rek, yani beş kuruş, hiç değilse kendi • 
sinden tam bir buçuk misli uzun olan 
Sirkeci - Edirnckapı fiyatları gibi altı 
buçuk olmalıdrr . 

HABERCi 

Dikkat ! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün §İkiyet. 
lerinizi, yapılmumı iatediğiniz 
,eyleri, canmm ııkan hidiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve asteneniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotojrafçılan . 
mız ayağınıza kadar gelip söy
lediklerinizi inceliyecek, fikiyet . 
terinize veya temennilerinize ga
zetemiz tercüman olacakbr. 

Ayancıkta 
ümitsiz aşık 

Yavuklusunun 
anasını balta ile 

öldUrdU 
Ayancık, 3 (Hususi) - Ayan· 

cığm Hümer köyünde bir facia ce
reyan etmif, nitanlısı kendisine iha· 
net eden bir genç müstakbel kayna
nasını balta ile öldürmüttür. 

Bu köyden Ahmet oğlu Kazım 
ayni köyde lncedayı kızı on sekiz 
yaşındaki Ay§e ile nipnlanmış ve 
evlenmek için para kazanmak üzere 
Kozlu kömür ocaklarına gitmiıtir. 

Fakat bu esnada güzel bir kız olan 
Ay§e Mehmet isimli bir delikanlıya 
kaçmış ve bu Kazımın kulağına git
mittir: 

Nakil fi7a~ pek J yalanda lnecetini umduiumuz otobüıl..-n 

Wri patlayan lastiğini defittiriyor. 
.. 

Yıldırımla vurulmuta dönen Ka. 
zım babasına bir mektup yazarak 
hakkını h~lal etmf':sini istf':mi,, son-

CUMHURIYET'te: 

Şark paktının imzası 
arlfea.nde 

Dost ve komşu fraktan dost ''e 
komşu Irana geçerek son günleı de 
Tahranda faydalı görüşmeler yapan 

Hariciye vekilimiz Dr. R~ştü Aı as 111 

bu seyahati. bağlanacağı iyi netılc. 

lerle zamanın ehemmiyetli bir hiı.dı

sesini teşkil etmek üzere bulunuyor. 
Şark devletleri ara.sında t.am b r an. 
!aşma ile samimi ve kuvvetli hır mı. 

sak neticesinde karar kılınması Ma.. 
jeste Şehinşah Pehlevinin payitahtı 
için şerefli bir vakıa olacaktır. Dahili 

siyasetindeki medeni faaliyetile mütc
nasib olarak harici siyasetinde de arı. 

, layrşlı bir sulh njzamı takılı eden Ma. 
jeste Şehinşah Pehlevinin bütün bu 

hayırlı' meseJsi elbette komşu lranı 

bir eeref ha1esile taclandınnahydı. 

Dost ve karde§ lrana adeta yepyeni 

bir hayat qılıyarak terakki ve teka
mül yolunda ona ehemmiyetli ileri a. 
dımlar attıran Majeste Şehinşah Rıza 

Pehlevi hiç §Üphesiz asrımızın büyük 
simalarından biridir. Onun mes'ud 
devrinde komşu ~emleketın dahil ol. 

duğu teceddüd ve terakki hayatı yal. 
ruz İrana eeref ve haysiyet ve yalnız 
biz İran dostlarına zevk ve memnuni
yet vermekle kalmıyarak bütün insan. 
lık ilemi için övülerek tarihe geçirile. 
cek bir safha teşkil etmektedir. Ata
türkilmilzün kıymetli dostu Majeste 
İran Şehinşa.hı TUrkiyenin yanıbaşnı. 
da modern bir Iran. yaratınakla sankı 
ileri dünya milletleri arasına yepyeni 
ve muasır bir memleket daha katmı• 
oldu. İnsanlığın sulh içinde saadetini 
istiyenlere göre bu çok büyük değerli 
bir. ijtir. Şimdi ise Tahranda belli baş. 

lı şark milletlerinin sulh adına el bıı • 
liği etmelerini temin edecek büyük e
henuniyctli bir mlBik akdolunmak ü. 
ure bulunuyor. Nihayet dirayet ve fe. 
raaet sahibi zimamdarların himmctle
rile tahakkuk eden bu emel, ona iJti. 
hak eden şark devletlerinden herbirini 
ve mecmu heyetini dünya!lm gözüne 

pek haklı olarak bambaşka ve yük. 
sek bir kıymetle gösterecektir. Yorul. 
ma.z çalı§maların ve büyük görüşlerin 

mabsuJU olan bu neticeden dolayı ala
kadar devletlerin hükumet ve milletle. 
ri alabildiğine ütihar edebilirler. 

• (Yı.tnıo.! Nadi) 

TAN' da 

Şahlntah Hz. 
Majeste Şehinşah, büyük bir enerji 

ve faaliyet kaynağıdır. Y:ı.ptrğı işler 

ona yetmedi. Aynca 20 büı kilometre 
uzunluğunda bir şo8' yolu inşa ettir. 
di ve 1500 kilometre uzunluğund_a da 
bir demiryolu yaptırmıya başlattı. 

Memleketin iktısadiyatına milhim bir 
hizmet görecek olan bu demiryolu, 
ayni zamanda memleketin münbit şi-

mal eyaletlerinden cenuba mahsul ta. 
§ıyacak, bundan ba§ka da askeri ba. 
kımdan bUyUk bir ehemmiyeti haiz 

olacak1ır. Çünkü bu yol, Haf.er deni. 
zini, Basra körfezine bağlıyacak franı 
§imalden cenuba doğru katedecektir. 

Fakat dost milletin §efi, vazifesini 
bununla bitmi§ addetmemekte bütün 
gayretile yeni işlere giriş:cekte. yeni 
başarılara bakmaktadır. 

Kardeş komşu milletin az bır za. 
l • 

manda şarkta kuvvetli bir sulh ve me 
denlyet amili vaziyetine girdiği, ş m. 
diye kadar başardığı işlerden de belli 
değil m · dir? 

rada doğruca köye gelerek Ay§enin 
kapısına dayanmı§tır. 

Evin kapısını açan Ayşenin ana
sı, Kazımı görünce: 

- Ay§e, Kazım geldi kendini 
kolla! diye bağırmıttır. Bunu du. 
yan Kazım kadını itmek istemİ!l, kR
dın çekilmemit o esnada Kazı~ eli. 
ne geçirdiği bir çapanı kadının kafa. 
sına vurarak onu yere senn· t' 

B k 
1§ ır. 

u_ argatalıktan istifade edere1ıt 
Ay,cnın kaçtığını gören Kazını hır
sını kadından alarak balta ile k f 
nl 1 · "ld" a ası-parça avrp o urmiiştiir. 
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Şoförlere yeni masraf 
(Baş tam/ı t incide) 'l diyenin her üç ayda bir lastiğe 1 O li-

bu kadar süratli hareket etmesini ra zam yapan ve evvelce 20 liraolan 
hayretle karşılamaktadırlar. tek lastiği şimdi 45 liraya çıkaran 

Otomobil sahipleri antre ücret· lastik trO!tiyle niçin meşgul olmadı· 
lerirln indirilmesine itiraz etmemek- ğmı sormaktachrlar. 
le beraber ondan sonra işliyen ücret· Otomobil S3hipleri beher taksi 
lerin 100 metrede 2 kuruş yerine 
150 metrede 2 kuruşa indirilmesine 
itiraz etmektedirler. 

saatinin değişmesinin bir otomobile 
20 liraya mal olacağına, bunun dar 
bir zamanda yapılmasından dolayı 
müthiş bir ihtikara da yol açılacağı· 
na işaret ederek şöyle demektedirler: 

- Eğer, bir taksinin 20 lira ve· 
recek hali olsa plaka borcunu verir· 
di. 

Tifo salgını 
Artık hızını geçirdi 

added llyor 
Yarın Sıhhat müdürlüğünde, vck4· 

let hıfzıssıhha umum müdürü. Hıfzıssili -ha müessesesi müdürü, Sihhat müdürü 
ve hastane ~ekimlerinin i§tirakilc 
bir toplantt yapılacaktır. Bu toplantrda 
tifo aalgmından müteYellit vaziyet bir 
kere daha tetkik edilecektir. 

Son günlerde tehrim.Ude görülen bir 
hastalığa tutulanlann tifoya tutulmuş 

zannedilmi lcrdir. Tifo aramıa benzi-
yen vaziyetler arzcden bu hastalık 

"Papanaçi hummaaı,, namını almakta· 

Yağın, c.c:ımm, dö§eme malzeme. 
sirin, boyanm, yede!; parçalann ve 
hilhaesa lastik fiyatlarının - taksi 
iicretlerinin 926 senesinde tesbit edil 
diği zamana nazaran - nisbet kabul 
etmiyecek derecede bahalılandığı rna 
lum olup dururken yalnız benzin 
ucuzladr diye takt5i ücretlerinin indi· 
rilmesi şoförlere makul gelmem~kte. 
dir. Taksi ücretlerini indiren bele-

lstanbulda 2700 taksi işlediğine dır. 3.5 gün sürmektedir. Ve tamamen 

1 A 
n uv 

Londra, 2 (A.A.) - lngiltere· j 
11in Akdeniz filosu modem bir hale 
konulan ve yakında Maltaya avdet 
edecek olan 31 . 1 00 tonluk \Varspi· 
te zırhlısiyle ehemmiyetli surette 

·takviye edilecektir. 
Diğer cihetten ayni suretle mo

d ern bir hale konulan ayni tipteki 
Malaya zırhlısı da Maltaya gitmek 
üzere yola çıkmıştır. Zırhlı Akdeniz 
filosunun amiral gemisi olan Queen 
Elizabeth'jn, yerine kaim olacaktır. 

Taç giyme merasimi dolayıaiyle 
f ngiltereye gitmiş olan Gueen Eli. 
zabeth modern bir hnle konulmak ü. 
zere Portsmouth'da kalacaktır. 

Gal memleketi limanlannı zi. 
yaret etmekte olan Royal Oak'un { 
icap ettiği zaman İspanyol sularına 
hareket etmek üzere Plymouth'da 
beklediği malumdur. 

\\·arspite ve Malaya zırhlıları gi. 

Ber • 
1 saf sız 

göre saatlerin tadili 540.00 liraya zararsrztdır. 
mal obcağmı şoförler söylemekte· Son 24 saat zarfında şehrimizde 7 

~tl~ 1 tifo vak~sı görülmüştür. Resmi makam-

d e n iz fi o- . ~;d~~::'.l:ğm hmn< ge~i,diği kanaatin-

e tendir 
bi Royal Oak' un da 1 5 şer pusluk 
sekiz tene topu vardır. Gemi tayyare 
!ere karşı hususi bir zırhla müceh· 
hczdir. 

Edenin manidar bir nutku 
Londra, 3 (Hu:usi) - Hariciye 

nazın Eden bugün irat ettiği bir nu
nukfa ispanya haJiseleıinden bahse
derek. Jngiherenin ispanya isyanını 
neticelendirmek için çok çalıştığını, 
Londra hüku:.. tinin her şeyden ev· 
vel ispanyanın tamamiyeti ı _;Ukiyc
einin muhafazasına taraftar olduğu. 
nu söylemi§ ve demiştir ki: 

··-Yalanda lngiltere kimsenin 
tehdit edemiyeceği ve herkesin an· 
cak hürmet besliyeceği derecede kuv 
vetli bulunacaktır. Bundan evvel de 
öylediğim gibi, Akdeniz, İmpara
torluğumuz için en kısa yol değil, 
candaman mahiyetindedir. Son ha· 
diseler bu vaziyeti hiç bir şekilde de
ğiştirmemiştir. ,, 

25000 askeri 

Başvekil 
Diln muhacirlerle 

afAkadar oldu 
Romanyadan kendi paralariyle 

~ehrimize gelen bir takını kadın mu· 
hacirlerin Galata rıhtımı üzerinde 
beklemekte oldukları dün Dahiliye 
Vekili Şükrü Kayayı uğurlıyan Baş. 

vekilimizin nazarı dikkatini celbet
mşi ismet İnönü kendileriyle ala· 
kadar olup görüştükten sonra isti· 
rahatlerinin temini için lazım gelen· 
lere emir vermiştir: 

Türklüğe bekaretten 
maznun 

Zabtta Türklüğe hakaret ettiği iddia 
edilen Rejina adlı: Arap camiinde otu· 
ran bir genç 'kız hakkınıda takibata gi· 
rişmiştir. 

Çocuk yarahyan 
bisiklet 

C> u •• --31..- 1 

§ında bir kızcağızı ezip kaçını tır. 

çı. ne:~ğ~uço;uğu fotoğraf 

b 
yo •. 8 k n e 1 ıngiltere müzesinden 

Bu zavallı çocuk Taksimde Vasil 8· 

partmanı kapıcısı Salihin kızı Mü
rüvvettir. Meçhul bisikletin sahibi 
aranmaktadır. ıraHJP açmış k ~ 0 1 Ad (h • h b .. • d > ı as er.ı m zem ze apazan ususı mu a ınmız en 1 

An a adan gelen 
Vekiller 

Bu sabah üç vekilimi:z: Ankara· re et ~tmiştir. Sarnçoğlu doğduğu 
dan şehrimize gelmişlerdir. Gelen kasabada bir ay kalacaktır. 
vekillerimiz lktısat Vekili Celal Ba· D hiliy-e ve aarif şiyasi 
yar, Maliye Vekili Fuat Ağ:ralı ile mU l şarlan 
Ziraat vekili Ş kir Kesebir'dir. Dahiliye s~asi müsteşarı Abdül-

Üç Vekilim.iz istasyonda alakalı muttalip ile Maarif Vekaleti siyasi 
daireler erkiim ve dostları tarafından müs.te~atı Nafi Kamm ~ehrimiz gel· 
karşılanmı~larcfu. lkttsat vekili Ce· mişlerdir. 
lal Bayarla Maliye Vekili Fuat Ağ .. •--0-e_v_I e-t-M-:-=--a..-:t,....b .... a...,.....a"""s .... 1-n_d_a~ 
ralı Perapalas oteline inmişlerdir. 

1afıa V-ekilimiz Ali Çetinkaya 1 Yan Q! t la 1 
da yann Ankaradan §ehrimize gele. 1 Bugilı\ saa.~ l.2~10 ra.ddelel'inde Dev .. 
ce~ ve iki gün burada kaldıktan son· J let matbaasınd garip bir h clise oh 
ra Isvcç sey.Jhatine başhyacaktır. j mu tur~ Matbaada muhtelif ya.nc,CTJU 

Ve illerimizin ehrimizde bir düdüklerinden biri i birdenbire çalım. 
toplantı yapmaları ihtimali vardır. ya ba lamı§ ve bu vazıyet ka.rşısroda. 
Toplantıda yeni ithal rejimine son itfaiy~ zabıta. kuvvetlen dcrb.al \m,da. 
şekli verilecektir. da kO§llll\:,4'.lar, fakat bi,i.tün araştll1l\a. 

Adliye Vekilimiz Ödemişe gitti lanı. rağmen matbaada en kUçUk bir 
Adliye Vekilimiz Şükrü Saraç- yangın emaresi. bile bulunamamıştır. 

oğlu dün İzmir yoluyla ödemişe ha- Yapılan tahkıkat · netlces1nde yan. 
gın düdüğün,Un blr elektrik kontaktı 

Kilyosta esrt ! yUzilnden çaldığı anıaşıımıştır. 

hapishane ı Gö~":e":ımı 
Adliye vekaleti çocuk ıslah evi· ·Dr. Şükrü Ertan 

nin İzmirin KızılçuJluğu çamlığında 1 
Cağaloğlu Nurucsmaniye cad. No lC 

kurulmasını tetkik etmektedir. 1s- i.... (Cağaloğlu Ecun~i yanındal 
tanbu]da Kilyosta bir asri hapishane 1 Telefon. 22566 
kurulması fikri de vardır. f 
~--------------~-----~--~--~-----..-....--.--,.-..._...,..-_,...,..;.:::~ 

Tür Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. Üncü keşide 111emmuz 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 
ikr~miyelerle ( 20.000 

12.000, 10.000, liralık 

ve 10. 000) liralık ........... , .. , 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü a~a kadar biletini de-" 
ğiıtinniş bulunmalıdır. · 

Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı salat olur ••• 

- Adapnzarı - Hendek 1011e~i üzerinde glJ Od e rf 1 ece k 
Asf er adlı dört yaşınJda bir kız çocuğu Türk askeri miizeaile tngiliz as kert 
ağır yaralı olarak bulunmuş ve hastane
ye götürülilrken ölmüştilr. Yapılan mu
ayenede kızın bir otomobil tarafından 

müzesi arasında bir fotoğraf mübadelesi 
anlaıması yapılmıştır. Bu anlaşmaya 

göre İngiliz mUzesi Türk cephele-

K~P_ONLU VADELiJ 
siğnendiği anl:ı~ıldrğı için zabıta ve jan 
darma işe el koymuş ve Adapazarı -
Hendek ve Düzce arasında işliyen oto
mobillerin ve o gün oradan geçmiş olan 
kamyon ve arabaların §Oförlcri ve &ürU
cüleri birer birer isticvaba )ekilmi§tir. 
Neticede bir irkete ait otomobili kulla· 
nan Bekir a;dh şoför tevkif edilmiştir. 

Bu yollarda otomob~l ve kamyonların 

pek süratli gittikleri ve virajlarda .şoför 

lerin çok ihtiyatsız hareket ettikleri gö
rülüyor. Bunlara dikkatli olmalarını 

tavsiye etmenin zamanı gelmiştlr. 

Yabancı . işçiler 
Üç Bulgar 

mahkemeye verildi 
Emniyet mildür1üğü, geçen hafta 

mezbahada çı:.lı§Irken düıen Bulgar tc
baasındnn bir i§çinin ölümU üzerine yaz. 
dığımız yazıyı naı:arı dikkate alarak kil· 
çük sanatların Türk tebeasına hasrı 
hakkmdnki kımınun ehemmiyetle tat· 
bikini alnkndarlara bildirmlıtir. 

Bunun ilıerinc kontroller yapan zabı 
ta Türk ninemaıu sahibi Halil Klmllin 
yaptırdığı apartı'""tnanda üç yabancı i';i
nin çııh~tığını görmüştür. Bulgar tcbc· 
asından htefo, Civan ve Pancadan mü· 
rekkep olan bu şahıslar yakalanmış ve 
mahkemeye vcr:lmişlerdir. 

mıııııı11ııııınıınıı:ııııııııııııııı:ııııııuııınııııı111ııı111ııııııııı1:nııııtıı~ 

lılsan ders•erlne 

rine ait çekilmiı 25000 resmin kopye· 
' lerini Türk mUzeıine ve Türk müzesi 

de tngiliz cephelerine ait 1500 resmin 
kopyelerini İngiliz milzesine verecektir. 

Bulgar· 
komitaclları 

( Ba§ tarafı 1 incide) 

yangın bütün ~ehri heyecana ver· 
miştir. Kundakçılar hiç bir iz bırak· 
ınadan kaçmışlar.dır. Kimler olduğu 

meçhuldür. 
Diğer taraftan gene Filibenin 

Markova köyünde de bir bomba. a-
• 

tılmıştrr. 
Bütün bu hadiselerden Bulgaris· 

tandaki komitecilerin dirildikleri ve 
tekrar faaliyete geçtikleri, kendi ara. 
larmd.a mücadeleye başladıkları an
la§ılmaktadır. 

Şark misakı 
Evvelce Cenevrtde parafe edilmiş 

olan Ş!ı.rk m.isakının bugün veya ya
rın Tahranda imzasına intizar edil· 

mektedir. 
Tahrana muv&!alat etmi§ olan 

Irak hariciye veziri Nnci Asille hari· 
ciye v~kilimiz arasında dostane gö

ri.i§meler olmuştur. 
Efgan Htlrlciye veziri F ey al 

Mehmet Han bugUn Tahrana muva. 
~alnır bir ders~ ıbone 0:'11 okuyu· ı ı d kt . • 

1 
• • 

10 
sa at e ece ır. 

-1ammr.n S Uncü son takııt erını , . . . • • . • 
tenımuz 937 tarihine kadar gönderrnele Harıc ye Vekılımızın zıyarell~~ı 

abonelerln 
nazarı dik kati ne 

rlni rica ederiz. Bu tarihe kadar gc1ml· ı Tahran, 3 (A.A.) - Dr. Ruş· 
yen taksitlerin aboneleri kcstlecektit. tü Araa, bugün t 1 O da İran mnl-

.-.....-.... 1MıMlll""'*ııttN11llllllttntıtliflllllllttıiı lan ıergisini gezmi§tir. 



V azan: Naciye izzet 
Her tııı.kkı abla.at Hadlyo•y. a.fttlr. Kanııer kurb&Dı: 

. Lem'i kendinden geçmi~, sanki 
hır ~~yada iıniş gibi telefonu k~padı. 

-60-

r söylediğiniz vakitten sonra ne kadar 
zaman geçti beyefendi? 

Necla gitmigtil. .. Hasta hır ak
rabasının yatağının başı ucuna ... 
~~güzel uydurulmuş bir masal! O 
bılıyor ki Neclanın hiç bir akrabası 
Yoktu. Şu dünya yüzünde yap yal· 
nızdı. 

O sadece kendisinden kaçıyor· 
du. İ§te hakikat bu idi ... 

Artık kocasiyle karşılaşmak iste. 
ıniyordu ! , , 

Telefonun bulunduğu kabine· 
den ayrılırken bir serhoş gibi sende· 
liyordu: 

"Kansını bulmuştu ... Fakat ne
Ye yarar! İşte tekrar elinden kaçırmşı 
tı !. .. " 

Böyle bir ümitsizlikle, bu kadar 
acı bir sukutu hayale şimdi neyapa· 
caktı~ Nasıl evine gidebilecek, nasıl 
\l)'uyabilecekti !... işte yine önüne 
bir heyüla gibi dikilen kabuslu gece· 
ler tekrar avdet etmisti. Artık hiç bir 
§:y bilmiyordu. K"lu~ten çıktı. Miha-
1\ıki bir haraketle bir taksiye atladı. 
~deta bir sairifilmenam gibi idi. Ha
b~Ya. ~u bütün iradelerimiz uyuşuk 
ır halde olup da her zaman mutadı· 

~r~ olan şeyleri nasıl yaparsak o da 
0 .Yle Yapıyordu. 

Odasında hakiki bir sinir buhranı 
deçi.nneğe başladı. Macid beyin evin
~kı soğuk kanlığından kendi kendi

l'ıı şiddetle muahaze ediyordu: 
"N ı edayı görür görmez hemen 

k~a doğru koşacak değil miydi I Her 
l~ ~lursa olsun onun kendi karısı 
~ ugunu söyleyecek değil miydi? 

ncak böyle cüretkar bir haraketle 
onu §a§ırtacak ve onunla anlaşacak· 
tı. 

ğr )':e~de-ne yapnu;t~?- ........ J .. ı-... v .... 

Ciddiyeti Soğuk kanlılık! Kayıt .. 
aı?. b· . N k · ır vazıyet! edayı kendinden 
:tı açıran bütün hareketler... Hepsi· 

e. ~epsine lanet olsun!...,, 
Ah anne sana ne diyeyim bil

Jtıern kil Bu kadar bedbaht olacağı
r~ hatırına getirseydin acaba bana 
rn~Yle bir terbiye verirmiydin; Sami
r; ' ~ olamiyorum .•. Hissiyatımı acıkrı:ıı 
~Ost · ~ ...
) b·eremıyorum ... Acaba bana böy· 
e ır t b' . k büyü er. ıye verır en huylarımın 

tıı b k hır kısmım, en ince tarafları· 
tib abamdan aldığımı niçin nazar İ· 

are almadın? ... 

o:yJeleın 'i ke~dini o kadar bedbaht, 
ta.d harap hıssetti ki yaptığı bu ha· 
ll"ıakrı sonra .artık kendisinde yaşa· 
k kuvvetı bulamadı. Sadece bir 
1JrşunI b · · ll"ıak a eynını parçalamanın daha 

.~olup olma~ığmı düşündü. 
aıoı . u kurşun hıç olmazsa böyle 

:ı:I\ ıst b'l ?'tıek ıra ı e yavaş yavaş zchirlen-
t7n onu kurtaracaktı?... 

aev~ec]a, kendisini ölümlere kadar 
~lta~ğini anlayacaktı l O zaman o is
tı ... ,, c;ekeçek ve artık unutamiyacak 

eı:ıic.~b· çılğmca ve kara düşünceler 
1-Jay . ~r zaman devam etti. Sonra 
~tıl tıyı hatırladı. Bu hatırlayış bo-

lal'\ ~~k Üzere olan bir adama uzatı 
vq~a·~ can kurtaran halkası gibi idi~ 
0 % c ~rı haberdar etmek icin derhal 

.a~füdı: J 

ı-an~~Icmen şimdi ge1iniz. Öyle 
Yaln1~ J:0 rum ki daha uzunmütdet 

h. l\lırsam aklımı kacıracagvun lltt ~ . 
Çağrrr Çeyrek saat aonra bu acele 
1 ''n b b. · ı rıayret se e mı an amiyan Hayri 
konağı etmiş fakat d~rhal Lem'inin 

_ llf\ koşmuştu. 

l Ne var ne oldu~ 
f Clll" Jc . 
"' "ittir b·' esık cümlelerle ve adeta 

"tilatt ır tavurla o günkü vakayr 
teı 1· Yani N ı· ·· d"V·· ·°{tarh · ec ayı gor u~unü 
" ern · ' ~r en yine elinden kaçırdı .. ..... 
~· laharrj 

IdcfetJ• b· memuru mutadr olmryan 
di11j 1

1 ır hareket yapmaktan ken• 
~ibi b·~llladı. Adeta Lem'iyi azarlar 

ır •esle: 

- Hanımefendini~ ilk çıkhğını· 

- Üç saat kadar. 
_Üç saat! Ve siz beni a~~ 

şimdi haberdar ediyorsunu.z:. Şımdi 
benim ne yapmakhğımı ıstıyor~u· 

muz? Üç saat! Beni derhal o dakıka 
da haberdar edecektiniz.·· O zaman 
muhakkak bir çaresine bakaca~ ka
rınızı bulacaktun. Çok büyük hır fı~-
satı kacırdmız. 

- Beni dinle Hayri bey: Sen de 
beni daha fazla harap etme. Ben .. 
Anlıyormusun ... Ben artık muka~e· 
metin son noktasına kadar ge1dım. 

Karımı gördüğüm va_kit .bir çıla 
ğın gibi, bir deli gibi sevındim. A'? 
daha aklımı gayip edecektim. ~da· 
kikadan beri ne yaptığımı, ne soyle· 

diğimi asla bilemiyorum. Etrafıma 
nurlar saçan bir rüya içerisinde ~a
§adım.. Onu bulmak saadetın-
den başka hiç, hiç bir şey düşünn:ı.e-
ğe iktidarım kalmamıştı ... Onu gor-

mek, onunla konuşmak ... Bu benim 
için teskin edilemez bir ihtiyaç, tarif 
edilemez bir iştiyak oldu. Etrafımı 
kuşatan saadet nurları gözlerimi ka· 
n·aştırmıştr.. Bu zevk, bu haz ale. 
minde ancak klupten sıyrılabildim. 
Onun gittiğini telefonda söyledikle
ri vakit... O zaman nasıl olup da çıl
dırmadığıma, aklımı gayip etmediği· 
me ben de hayret ediyorum ... Bir ıu· 
kut vardı. Anlıyorsun değil mi Hay· 
ri? Baş döndüren bir sukut .. . Zavallı 
kafam önümde kanatlarını açan sa· 
adetin nasıl olupta böyle birdenbire 

yok olduğunu, ümitsizliğe inkilap 
ettiğini kavrayamadı ... Beni kurtar· 
1"."1--::ı~~-...... W,.. .. , .. : R .. .,; kurt.-.. A-r 
nK yayanamıyorum ... 

Hayri Lem'iye içerisinde bir sı· 
kıntr hissederek bakıyordu. Bu ka· 
dar merasim perver ve soğuk kanlı 
bir erkek hislerini böyle itiraf etmesi 
için hakikaten şuurunu gayip etmesi 
Jazrrn geliyordu: 

Ve Hayri iyi kalpli bir adam ol· 
duğu için Lem'iye çok acıdı. 

Müşfik ve yumu§ak bir sesle: 

- Evet ... dedi. Keder ve elemle
rin ne kadar büyük olduğunu tama· 

mile tak.Pir ederim ... Itire.f ederim ki 
ilk anda ben de çok üzüldüm... Fa-
kat her şeye rağmen biz yine ümidi· 
ınizi gayip etmiyelim. Bu kadar me· 
YÜs olmayınız... Anla~ılan hanıme
fendinin ilk hareketi derhal kaçmak 
oldu.. Gene bir tarafa ıavu§tU .. 
korkulan sükunet buluncaya kadar 

orada kalacaktır. Siz de yine Macid 
beyle görüşmekte devam edeceksi-

niz. Necla hanımefendinin eğer tek· 
rar oraya dönmeğe niyeti yoksa ken 
disine yazacak ve özür dileyecektir. 
Ben de ayrıca kendi tarafımdan ara· 

yacağım. Eğer Istanbuldan di,arı çık 
h ise madem ki bugün yola çıkmış· 

tır bunu ö~renmek benim için kolay 
olacaktır. Tabii nereye giderse ken· 

di ismini vermeye mecburdur ... Şüp. 
hesiz Necla Kadri ... Belki de lstan· 
bulda kalmıştır ne biliyorsunuz? 

- Ah! Ümit etmiyorum! 
- Niçin olmasın? Şunu unut· 

mayınız ki o şimdi çocuğunu gör· 
müştür. Tekrar görmek istiyecektir .. 
İtimat ediniz Lem·i beyefendi ve bek 

leyiniz ... Bütün ga.yretimi csirgcmi· 
ycceğime kani olunuz. 

(Devamı var) 

1223 sene ev,,el bugUn 

Din yUzUoden 

Kanlı muhare-
beler başladı 

Sebep, İslim dinini kabul eden
lerden vergi almmamuı 

karan idi. 
Hora.sanda mUthlt lııyımlar başlamı~tı. 

.Bir ıı.ralık halk arasında tellallar uağırttl 
mı§: 

- Dini İıı!Amı kabul edenlerden vergi alm 
mryacak ... denmişti. 

Bu haber, MUslümanlıktan hiçbir zarar 
görnıi.ı•enleri sevindirdi: 

-· MüıılUman:ık iyi bir dindir Mademki 
Müslüman olduğumuı va.kit Yergi verınlyece 
fiz, nJçln Mllıı!Umllft olmıyalun .• dediler. 

İlk MUıılUman olanlardan vergi almmıuı; 
ğI görUIUyordu. Birçok kimse ayni yolu takip 
ettiler. Bu suretle gün geçtlkçe MUslilmao 
ııayııır çoğalıyordu. Fakat bir glln, halk hay 
ret ve dehışet içinde kaldı. MUslUman olanlar 
dan da vergi alınıyordu. 

İtiraz ettiler: 
- ~aıııt olur, dedller. Bize vaa.dedllmesey 

dl Mtiıılüman olmazdık. Aldıkları cevap şu 
oldu: 

- HUkılmet vergisiz ya§ayamaz. Verg! 
verecekııln!z. 

Haris adında biri iııyan edenlerin başm 
daydı. 

Birçok taraftar toplamıştı. Türkmen aşl 
retleri de kendilerine yardım eclJyorlarriı. 
Propa;randa kuvvetliydi: Yalan söyUyenlertn 
dinleri kab\ıl edilmez, bizi aldattılar. 
İrak umumi valiııl Halid, kardeşi Esed• 

yanma. çağırarak talimat verdi. 
- BUtUn a.stıorl tedlb edeceksin dedi. 
Esed kuv\•etlerl,kar§ı duranlara merham~t 

etmiyordu. Bu vuiyet, karşı duranların mu 
kavıırneUerinl kırdı. Ferganeden Türkmen 
&§iretıerlne iltica ettiler. 

714 yılı 4 temmuz gUnü, 1223 ııene evvel 
bugün Eıed bUyUk bir kuvvetle Türkmenleu 
!ıUcum etti: Öldilrmekle cezalandırtnak esa 
smt bkip eden Arap kU'\'Vetlerl, TUrkmen 
reisinin ka.rargAhı olan Halele kadıı.r Uerlcdl 
ler. Yt>rgl vermemek lçln MUsIUmanhğı k.ı. 

bul ilden ve vergi istenince MtislUmanlıfı ge 
rl ''erenler şiddetle mukavemet ett!ier. Fa.kat 
Esed kuwetlf'rf din uğrunda barbediyorlard:.. 
Ceuretleri daha fazlaydr. ötmekten e.z kor 
kuyorlardı. Mukabil tare.l ise malını feda 
etm~mek için harbedlyordu. 

'1:'11-...ı.ı- _ _... __ , _ _... \.4,_,){ -.!.--4 _, ......... __ Tl'l-

k&t kıı gelmişti. Mücadele etmek imklnsızdı. 
Belh ;ehrine döndü. 

Yalanla kendilerine din kabul ettirilmek 
istenenler için bu çekiliş bulunmaz bir fır 
sattı. Derhal hazırlanarak ııaldırdılar. Ma 
veraUnnebiri geçerek etrafı yatın.aya başladı 
!ar. Fakat bir gtln relııleri öldllrU!dU. "O'zerle 
rfne gelen ku\.·vet.Jer üstün olduğundan tama 
mile r.erl§an oldular. 

Şimdi İslAmlar, en büyük bayramlarını ya 
pıycrlardı: 

- Dini lsllmın dU§manı blame.nı katle 
dildi.. diyorlardı. 

Din yüzünden ba;ılanna her tela.ket gelen 
!er il!!': 

- Şimdi hem MUıılUman olacag"ız Hem de 
vergi verece#lr:... diye 11ızlanıyorlardı. 

Bunlara teıtmtığı kabul etmek blr yük 

geliyordu. 
Fakat bUtun bunlara raj\'men İsJA.mlı~ 

kabul etm,.nıekte umı.:r ettiler. 
- Vergileri verecefl.:!:. A.ma. ls!A.mlığı ka 

bul etmevlz .. dediler. 
Dlnl kabul etmemekte bu kadar ileri gltm11 

!erinin seb<!b! neydi'! 

Bu çok kayda değer bir noktadır. Eğer 
din aldatıcı bir vaıııta olarak kullanılmt§ ot 
masaydı muhakkak ııurette MUalUman ola 
caklt\J'dt. Nitekim olmata başlamışlardı da. 
F'aka·t dinin bir ökse oldu~unu a.nıaymca. her 
şeye ra~men karşı durdular. 

El'lcd muva!faklyetinin birinci yılında göz 
terini hayata cbedJyyen kapadı. Umumi vali 
Halid de azledllmi§tl. Fakat yerine gelen H'.> 
raııan valisi Seyyar da llk önce bir mUd 
det mücadeleye devam cttı. MUslUman olan 
tarın rahat cdecekler!nl ilA.n etti. 

Türkmenlere sı~rnıı.n Sktiyan aşireti blr 
tUrlU vak taşmıyordu: 

_ ö lflncPye kadar harbedece~z. onların 
dinlerini kabul etmlYecf'~z. diyor' ardı. 

Seyyar. uzun mUc:tdelelerin daima kım 
akıtmaktAn bMka fayda VPrmPdlti.ni de dU~U 
nUyN·du. Kl!lrşı duran 11.!llrete yerlerine, mem 
teketlerlne dönmelerin! bildirril. Onlar hıı 

Tonton aımcaı
nuını oğDlYI 

Bir hicran ... 

Babam Berut valisi iken hastalan· 
dı, istifa etti. 1stanbula geldik. Me· 
ğer kanında küreyvatı hamra tük~ 
niyonnuş. Ümitsiz ve tedavisi im
kansız bir hastahk .. En kuvvetli vÜ· 
cut, buna, olsa olsa iki sene karşı du
rabilirmiş. Babam da iki seneye ya
kın bir zamandanberi rahatsızdı. Son 
günleri yaklaşmış bulunuyordu. 

Cöztepede, mabeynci Bekir diye 
bir zatın evini tutmuştuk. Bir kız 
kardeşim doğdu ve akabinde babam 
öldü ve annem, dört çocuğile dul 
kaldı. 

Beruttan geldikten sonra, beni, 
Kadıköyündeki F rerlere vermişler" 
di. Evvelce gerçi evde mürebbiye 
ile biraz F ransrzca okumuştum. Fa
kat Beruttaki mektepte tahsil lngi· 
lizce olduğu için Fransızca hayli 
mühmel kalmıştı. Frerlerde yeniden 
başladık. 

Bu papas mektebinde iki üç ay 
kaldığım sırada, bana, birkaç ezber 
ezberlettilerdi. Bunlardan biri, şu 
meşhur fıkraydı: Padişahın birine 
"mesut olmak için, mesut bir ada· 
mm gömleğini giymelisin!,, demiş
ler. Etrafına arayıcılar çıkarmış. 
Mesut kimseye rastlayamamışlar. 
Nihayet, günün birinde bahtiyar bir 
derviş bulunmuş. Fakat onun da 
gömleği yokmuş. 

l{o l{o * 
Babam öldüğü vakit, dostları. ai· 

lemizin sıkışık halini göz önünde tu
tup, beni, meccani olarak, Galatasa. 
ray "mektebi sultani .. sine koydular. 

Kabul esnasında, Perikles isminde 
obir zat beni imtihan etti. 

Elime bir kitap verdi: 
-Aç oğlum bir yerini. Oku! -

dedi. 
Açtım. Ay, bizim bahtiyar 

,.:ı .. ,..,;., hikE.11 ... aİ o;ıloneoom ııwu) Qü]bii) 
gibi baştan sonuna kadar okudum. 
Manasını sordu. Onu da söyledim. 

Bay Perikles: 
- Ala! - dedi .• Üçüncü iptidaiye 

koyacağım 

O zamanlar, Galatasarayda, bir 
insan, Fransızcadan iptidai birde, 
Türkçeden rüştiye ikide olabilirdi. 
Tiirkçemin de im.tihanı lazım geldi. 

Bir de elime Sabah gazetesinin 
baş makalesini vermesinler rni? 
İçinde bir takım lugat1ar. O zaman. 
ki Jisan malum. Kemkum ettim, 
okuyamadım. Hele manasını sor 
dukları vakit bir şey bilemedim. 
İkinci sınıfa aldılar. 

Yanımdaki velim: 
-Tabii! Frerlerden geliyor. Ço· 

cukluğunda da mürebbiyesi vardı. 
Onun için olacak! Demek Fransız
cayı Türkçeden iyi biliyor! - dedi. 

Sınıfa girdim. Hiç unutmam. Şim. 
diki Ati na sefiri Ruşen Eşref, ikinci 
iptida'nin Türkçe hocasıydı. Fransız 
cadan bir sınıf yukarıda bulunduğu
mu görerek beni ana dilimden sor 
guya çekti: 

- Adam sen de .. Bir sınıf yuka
rısını da pekala yapabilirsin! - diye 
beni terfi ettirdi. 

Orada, hakikaten de yapabildim. 
Zira, esasen hen yaşta bir çocuğa 
Sabahın baş makalesini okutarak 
bay Perikles hata etmişti. ' 

teklifi iki şartla kabul edebileceklerini bildir 
diler: 

1 - Hçbir kimse dinini değiştirmediği için 
zuıum görıniyccek. 

2 - İsllıın cliolndcn dönme bir cinayet 
eayılmıyacaktır. 

Seyyar bu ikl teklifi kabul edince dln yU 
zUnden yerlerini yurUarınt bırakanlar da ra 
hat etmi§ oldular. 

Fakat iş, Fransızca kısımda sırıt
tı. Bu dildeki zayıflığımı gören ho
ca, beni kolumdan tuttuğu gibi bir 
sınıf aşağıya attı. lkinci iptidaiye de 
0 gün bir imla vazifesi varmış. Ben 
de yazdım . 

Hoca az yanhşlılardan çok yanlış· 
lılara doğru, vazifeleri tasnif etmiş, 
ertesi dersi getirdi. 

Ben, heyecanla bekliyorum: Yir
mi yanlışlılar okundu, ismim geçmi· 
yor, otuz yanlışlılar arasında yine 
yok! Kırk yanlışlılar arasında da 
yok.. 

Nihayet, muallimin elinde bir tek 
vazife kaldı. 

Onu, havada sallayarak: 
- Şimdi de bir dahi var. Size 

onu prezanta edeceğim.. Bu dahi, 
81 yanlış yapmıştır. Ben, yerin dibi
ne geçecek gibi oluyordum. Zira, el 
yazımı görliyordum. 

Hoca, kağıda bakarak: 
- 568 Vala efendi! - dedi. 
Ben kımıldamadım. 
Yanımdaki dürttü: 
-Kalksana ... 

Kabahatli gibi davrandım. 
- Sen ne zaman geldin bu ~nmfa ). 

- Senenin başmdanberi F rerler· 
de okuyordum. Buraya sene ortası 
geldim. 

- Ha .. O başka .• 
Deftere bir şeyler yazdı. Ertesi 

ders, müdür gelerek beni kolumdan 
tuttu. İptidai bire attı. 

Artık bundan sonra, bütün mek
tebin eğlencesi olmuştum. Bütün ço• 
cuklar beni gösteriyorlardı. 

- Üçüncüden ikinciye, ikinciden 
birinciye .. 

Bu alay, çok çalışkan, çok ciddi 
olduğumu isbat edeceğim zamana 
kadar devam etti. 

Fakat, ne unutulmaz ki.. Bu da 
unutuldu.. eni talebe geldi, yeni 
skandaller oldu. Benim mesele de 
unutuldu. Fakat, doğrusu içimde bir 
hınç kaldı. Bilhassa benimle alay 
edenler arasında iri kıyım ve ldris 
isminde biri vardı. Onu katiyen af
fedemiyordum. Çünkü, bana etmedi 
ğini bırakmamıştı. 

Bir gün, hocamız Mişel, bize met
re sistemini anlatırken, bu idris, sınr. 
fm en büyük talebesi olduğu halde 
yüz kere anlatılan şeyi bilemedi. Si: 
nirli bir adam olan Mişel, beni gös• 
tererek: 

- Sen söyle bakayım, küçük! • 
dedi. 

Söyledim. 

- Bak bu çocuk en küçüklerden 
olduğu halde ?iliyor. Sen bilemiyoı
sun. (~a!:a hıtap ederek) Tükür şu· 
nun yuzune! 

Çocukluk işte .. Eski intikam his• 
sim midir, nedir içimde bir hainlik 
uyandı. Tükürdüm. O koca oğlan bu 
t~h.kir Ü.zerine~ yerlere yatıp dana 
p.-ıbı sesıle bagira bağıra ağlamağa 
başlamaz mı I 
Kurşunu atıp hasmını vurduktan 

sonra yaptığından kendi de korkan 
katiller gibi, ödüm patladı. Sonra, 
bahçede f dristen af diledim. 

-Hoca söyledi de yaptım. Hata 
ettm. Bir daha yapmam. 

Fakat o, beni ömrünün sonuna 
kadar affetmemiş olacak. ldris mek
tepten çıktı. Arada sirada yolda rast
la.~rm. Hain hain bakar. Dün de gör
du. Başını çevirdi. 
.... Yanma yaklaşıp bir şey söyleme· 
ge cesaret edemiyorum. Ne iştedir. 
ne yapıyor? Far km da değilim. Yal. 
mz gayet temiz giyiniyor. Pek kibar 
halli, zengin bir adam .. 

Herhalde bu hicranı ömrünün 
sonuna kadar unutamayacak. 

cva .. Nu) 

«ıRlJJ\I doktoru 
Necaetln Ata sagu !I 
Her gün 16,30 dan 20 k 

ye adar 
Lalelide Tayyare apartımanJ d . 

ann a daıre 
2 num~ra 3 de hastaJannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kedar 
muayene parasızdır. · 



HABER - J\JC'§am posfast 

-

Galatasaray - Güneş 
Fenerbahçe - Beşiktaş 
Maçları bugün Kadıköyde yapıhyor 

Bu hafta Kadıköy stadında. Milli 
Küme müsabakalarından iki heyecan. 
lı oyuna daha şahit olacağız. Geçen 
Pazar Galatnsarnyı yenen Fenerbahçe 
takımı Bcşiktaşla, Güne§ de Galata.sa
rayla karşı karşıya gelecekler. 

(FENERBAHÇE. BEŞİKTAŞ) 
Fenerbahçe takımı her ne kadar 

milli kiline §ampiyonasmda Gala.tasa. 
raydan bir puvan ilerde bulunuyorsa 
da Beşiktaşa. mağlup olduğu takdirae 
bu avantajını kaybedeceği gibi lstan. 
bul şampiyonluğunu da Beşikt~a 
kaptırmı§ olacaktır. 

Herkeste Fencrbahçenin Beşiktaşı 
kolayca yeneceği kana{ı.ti var. Belki 
ibtı hafta Fenerbahçe Beşikta§ı mağ. 
lfıp edecektir. Fakat ortada hakikat 
olan bir §CY varsa, o da bu mevsim ls. 
ta.nbuld.a İstanbullu seyirciler önünde 
mağlfıbiyet acısmı bir defa olsun tat. 

Fcncr'lc Beşiktaşm eski karşıla§maüırmdan birincle Hakkı, $CZnl6civert kale. 
Bine gol atar1cen 

manuş olan yegane takımın Beşiktaş 
olduğudur. 

Güne$ takınır Galatasarnya mağ
ICıp olduğu takdirde milli kümede be. 

§inciliğe düşmekle kamlıyncak, 1stan. 
bul şampiyonasında da sonuncu ola. 

Istanbul 
Tramvay 

Şirketi 
(21 kanunusani 1911 tarihli mukavelenin 

14 üncü maddesine göre) 
A1ağıdaki tarifeler 1 Temmuz 1937 

lecektir. ı 
den itibaren tekmil hatlara tatbik edl ~ 

I 

Subay 
Subay (karne) 
Asker malulleri 
Asker (karne) 
PASOLU: -

İlk, Orta ve Lise 
mektepleri talebe. 
leri 

PASOLU:-

Yüksek mektep ve 
Üniversite talebe
leri 

1 

1-2 kıt'a · 

3-7 " 
1-7 " 
1.7 ,, 
1-7 " 
1-7 " 

1 

) Aynı arabada 
) evden mekte

' ) be ve mekLep
;). ten eve kadaı 

) Aynı arabada. 
) yapılan tek. 
) mil seyahat. 
) ler için 

1 inci Mevki 2 inci Mevkl 
(Nakliye vergisi ve köprüler 

resmi dahil) 
· 5,50 kuru§ 3,25 kuruş 

7,50 ,. 5,50 " 
5,50 " 3,25 " .\ 
4,25 " 
4,25 ,, 

4,25 ,, 

• 4,25 
" 

2,- " 
l,50 ,. 

' 2,- " 

2,- " . 
Ucreti t temmuzdan itibaren 8,25 kuruta indirilecek otaiı 1 ve 2 kıt'ala ~ 

ra ait 2 nci mevki biletler i~in timdiki 3,50 kurutluk biletlerin verileceği ve 

Bisiklet şampi
yonluğunu 

Sarı 18.civerd takım her §eyden evvel 
çok sağlam bir muavin hattına isti. 
nat etmektedir. Ve bugün için bundan 
daha. kuvvetli bir muavin hattı ta.sav. 
vur olunamaz. Buna mukabil itiraf et. 
meliyiz ki, Fenerin hücum hattı çok 
zayıftır. Ve ancak muavin hattının 

yardımı lle gol çıkarabilmektedir. 

caktır. Bu itibarla Güneşlilerin bütün 
varlıklarını Galatasaray maçında 

göstereceklerini umuyoruz. 
1 inci mevkide ücreti 7,50 kuruta in dirilecek olan 2 kıt'adan fazla biletler 

için de 7,75 kuruşluk biletlerin kesileceği sayın halka ilan olunur. 

TalAt kazandı 
. :ı\nkara 3 (A.A.) - Bugün sa

bah saat 7 de Akköprü ıüvari ka
rakolu önünde ve bir kilometre 
mesafedeki bölgenin yirmi altı 
koıucusunun iıtirakiJe Türkiye bi
siklet sürat birincilikleri yapılmıı· 
tır. 

Müsabakaların erken oaılama
sına rağmen, baılangıç noktası ka
labahk bir meraklı kütlesi ile dol
muıttt. Dört saat devam eden bir 
çok seçmelerin yapılma11 ile niha
yet bulan bu müsabaka, meraklr 
lan heyecan içerisinde bırakınıı
tır. 

Çekile~ hra neticesinde ıekiz 
uçerlik ve bir ikilik olmak üzere 
'dokuz grup arasında yapılan ilk 
seçmeleri, Ankaradan Talat, Eyüp, 
Nuri Kut, Bursadan Faruk, Bekir, 
Jzmirden Kazım, Bayram, Koca
e)iden Orhan ve lstanbuldan Ab· 
dullah kazandılar. Mağluplar ya· 
ni ikinciler arasında yapılan ikinci 
aeçmeleri de lzmirden Cihad. Ba
lıkesirden Sabri, Konyadan Bekir 
kazandı. 

Bu suretle ilk seçmenin dokuz 
birincisine mağluplar arasındaki 
ikinci seçmenin üç birincisinin de 
iltihakile 12 ye çıkan birinciler 
arasında ayrı ayrı yapılan üçerlik 
dört secmede Bursadan Faruk, 
Bekir, Ankaradan T ali.t ve Koce
eliden Orhan birinciliği alarak dö
mifinale kalmıılardır. 

Dömifinale kalan ko,ucular ara 
11nda yapılan müsabakalar merak 
lılara günün en heyecanlı dakika· 
lannı yafattıktan sonra neticede, 
finale Ankaradan Talat, Kocaeli
den Orhan ve Bursıldan Bekir kal· 
mışlardır. 

Beşiktaş takımı için vaziyet tama. 
men aksidir. Her zaman her takmıa 
gol çıkaran bir hücum hattı. Ve bu 
hattın arkasında her maça başka §e. 

kilde çıkan bir mildaf aa. .• 

Rasihin iltihakiyle bir hafta evvel 
.Beşiktaş önünde şansını tecrübe eden 
Güne§ takımının çok mühim bir kuv. 
vet halini aldığını gördük. Ayni gün 

r 

Fenerbahçe ile karşılaşa.'\ Galata.sa. 
ray takımı ise, çok yanlış tertip cail
mi§ karmakarışık bir vaz:yetteydi. 

Tuhli değil midir ki, Beşikta§m her 
zaman değişen müdafaası bugün en az 
gol yemi§ bulunuyor. 

Hiç şüphe yok ki Fenerbahçe daha 
hazırlıklı, daha gtivenilir b;r haldedir. 
Fakat b\r hafta evvel Beşi~la. kar
§tlaean G\lnc§ takımı da hazırlılfü ve 

Galatasaraym bu defa da geçen haftaki 
takımı denemeleri, Güneşm galibiy-:ti
ne ~·rsat hazırlamak dem~k olacağı:ı.. 
dan buna ihtimal vcrmiycruz. Sanlm·. 
mızıhann §imdillik çıkarabilecekleri 
en kuvvetli kadro Avni. U.-tfi. 'RPJt:ırl 
t:;aılm, :tiQba.r, Ektem • Danyal, Ha-

çok idmanlıydı ve hakim de oynadı. 
Fakat maçı kazanamadı. B~naenaleyh 
Fenerlilerin futbolda hiç yeri olınıyan 
lUzunısuz bir gurura kapılmaları bizi 
yeni bir stirpriZle karşılaştırabilir. 

(GALATASARAY. GüNEŞ) 

Fener • Beşiktaş maçından sonra 
Galatasarayla. Güneş kar~ılaşacaklar. 
dır. Sarıkmnızı renkli bu iki takım 

nrasınaa ayni yuvadan yetişmiş ol. 
dukları için çok sıkı bir rekabet de 
mevcuttur. İki takımdan birinin so-
nunculuktan kurtulmak, diğerinin de 
§ampiyonluğu kaçırmamak mecburiye 
tinde olmaları bu rekabeti büsbütün 
köıiiklemiş görilnüyor. 

iÇERiDE: 

• Hastanelerde hastalardan alınacak Uc 
ret l~ln dUn belediyede bir toplantı yapılmı§ 
tır. 

l/o Çapadaki kuduz hastanesi Kulediblnde 
ki eski İngiliz hastanesine nakledilecek, §im 
diki bina Unlver8lte tıp fakUltcsine terkedlle 
cekUr. 

• l<azanç ve muamele \·ergisi kanunlann 
da yapılan değl§ikllk dolayıslle dUn defterdar 
lıkta bir toplantı yapllmı§tır. 

şim, Bülend, Eşfak, Necdt>t şeklıdlı·. 
Bu takımın GUneşle ya~>acağı ma

çın neticesi Fener. Beşilr.~ı§ ka,rı: :ıı'? 

masına çok sıkı bir şekı.oc bağ .ıdır. 

Zira. Fenerlilerin mağlUbiyeti h~lınde 
Billendin iltihakiyle üç ortası daha 
d~ıci bit şekil almış olcl..ı Gal;ıtnsa. 

ray taımmın çok enerjik ve azimkiır 
bir oyunla maçı kazanması ihtimali 
artar. Vo Fenerin galebesi halindeyse 
vaziyet ümitsizliğe düşecek olan Ga. 
latasaraylılann aleyhine döner. 

Fakat bunlar nihayet birer tah
minden ibarettir. Bakalım meşin top 
hangi tarafı güldürecek. 

O. Kavrak 

DIŞARIDA: 

• Sovyet - Mançuko hudut ihtıUıfı hak 

1nnda Moskovada husule gelen anlaşma muci 

hince Sovyet ve Japon kıtaatı dUn mUnaza 

Un!lh araziden çekllml;ılerdir. Kat'! hududun 

tcsbJU için derhal mUzakcrclere başlanaeaftı 
haber verllmektedlr. 

4 Yugosla\'ynda eski paralan toplatarak 
yeni paralar çıkarılması için bir kanun neş 
redilml§Ur. 

15 temmuz 19 3 7 den itibaren hakiki tarife ilcretleri damgalı biletler üzerin-
de yazılı bulunacaktır. ,... 

---- -

General Eyüp 
Bakırköy Barutgficünde 
Askeri umum fabrikalar müdü

rü General Eyüp evvelki gün Bakır 
köyüne giderek bir senedir faaliyet· 
te bulunan Barutgücünü ve gücün 
son zamanda 1stanbtıMıııı bil' ilci~r;.; 
daha bulunamıyacaK: Kadar guzeı ya-
pılan spor alanını gezmiştir. 

Güç başkam Muhtann vermi§ 
olduğu izahatı beğenmiş bir senelik 
faaliyet hatırası olarak hazırlanan 
albüm kendilerine hediye edilmiştir. 
Güçte gözüken mükemmel eserler 
Generalin pek 'Ziyade hoşuna gitmiı
tir. Bilhassa çalışma tarzını tekrar 
tekrar gözden geçiren General fev
kalade müsainin ifasında .gösterilen 
yüksek alakadan dolayı idare heyeti
ni tebrik etmişlerdir. Ve bu sene ilk 
fırsatta Ankaragüciyle Barutgücü
nün karşılaşmalarını tensip ederek 
Güç mensubini tarafından uğur· 
}anmışlardır. 

.Y. Belçika ba§vekW Amerlkadan dönerken 
Londraya da uğrayacaktır. 

111o Avusturya ba,vekiU bir hatta kalmak 
flz~re Romaya gitmlıur. 

:t- Belçika kralı, harblumumtde dU,mana 
casusluk yapanlann aftı hakkmda bir kanun 
çıkaran hUktımettn devrllmeslnl l8Uyen eaki 
muhariplerin talebini reddetm{Jtır. 

:f. trak, 6DO bin lngUlz lirası tutan petrol 
hissesine kar§llık olarak ve 20 senede öden 

mel<-~artile 10 mllyon İngiliz liralık bir fs 
Ukraz yapmakta.dır. 

htanbul, 29 Haziran 1937 
DtREKTöRLOK: 

Jğıenç ticaret: 

Parise kadın 
sevki yatı 

12.000 kadın 
Rorauva eeklldl 
Fanı 1V1araılyö ~e oı~t:r u 

§ehirlerin yeraltı batakhanelerinde 
çalı§an kadınlar arasında kaç tane 
ecnebi bulunduğunu meydana çı• 
karmak için Fransız ahlak zabıtası 
geçen hafta bir araştırma yapmıttır .. 

12.000 kadın sorğuya çekilmiı· 
tir. Anlaııldığma göre ekseriyet 
F ranıız olmakla beraber yabancı ka• 
dmlann sayısı da fevkalade yüksek· 
tir. ltalya buralara 2244, Rusya 
1885 ve Britanya adalan 1O14 ka• 
dm vermiı bulunmaktadır. 

Gerek lngiliz, gerekse Fransız 
kıyılarında şiddetli tedbirler alın_mıı 
olmasına rağmen F ransaya lngılte• 
reden pek çok kadın kaçmlmakta ol
duğu tesbit edilmiıtir. Pariste lngi• 
liz kızlarına rağbet pelc. fazladır. Bun 
lar binbir türlü hile ile tuzağa düıü· 
rülerek memleketlerinden dı§Clnya 
aıınlmaktaclır. 

Birinci sınıf Operatör 

Or.CAFER TAYYAR 
Umumt cerraht v~ sinir, dimağ 

tt.rrahlsl mütehassısı 
Paris Tıp Fakülteai S. A.aiı~ 
Erkek kadm ameliyatları, dimag 
estetik - "Yüz, meme, karm bu
ıııauJdukları,, Nisaiye ve doğum 

mUteha.ssısı' 

Muayene: Sabahları M e cc' Ren 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban 

No. 1 Telefon: 44086 

,, 

ver 

1 len 

d 

Türkiye bisiklet sür:1t şaırıoiyon 
luğunu tayin edecek ve finale 
kalmıt olan, T atat, Orhan ve Be· 
kir arasındaki son müsabakada: • Ecnebi artıstıerln kazanç vergisinin 1/- Lehistan bUyUk erkAnı harbiye reisi Ro 

manya erkAnı harbiyeslle temas etmek Uzere 
DUkreşe gltml§tlr. 

l/o lngfıtercde Cheaterton'da bir lnff!Ak ol 
mu§ 27 kiŞl ınmn, 39 kl§l yaralanm11tır. -1 - Talat Ankara. 

2 - Orhan Kocaeli. 
3 - Bekir Bursa sıra ile derece 

almıılardır. 
Bundan evvelki 935 yılı Türki· 

ye bisiklet birinciliklerinde Koca· 
eliden Yunus Türkiye ,ampiyonu 
olmuş ikinciliği lzmirden Muıtaf a 
ve üçüncülüğü lstanbuldan Abdul 
lah almııtı. 

HUSUSi MAÇTA iSE 
Ankara 3 (A.A.) - Bugün ya· 

pılan Türkiye bisiklet sürat pmpi· 
yonasından sonra lzmirden eski 
ıürat ikincisi Mustafa, Ankaradan 
Eyüp Eskitehirden Faruk, Bursa
dan Faruk arasında hususi .olarak 
yapılan sürat yarıtında, Ankara· 
dan Eytıp birinci ve lzmirden Mus 
tafa ikinci ıelmiılerclir. 

yüzde ellldeh yüzle beşe fndirildlğl dUn bll 
dlrilml§tlr. 

:f. Bahkcstrde iki ay sonra bir· ebe mektebi 
açılacaktır. 

lf. Afl§Aj işleri için yeni bir talimatname 
yapılacaktır. 

111o Olgunluk lmtlhanlan diln 80na erml.§Ur. 
Liseler kampı yann bll§lamaktadır. 

• Maliye vekAleU bcyıuınameli mtlkellcf 
!erden aene içinde ticaret ve ikamet yerlerini 
değiıtırmlş olanların işlerini bırakınıı sayıla 

rak kıyas yoluyla vergi hesap edilmesi clhe 
tine gf dllmemeslnl kararla§brml§br. 

"' Vaıtngton Unlverırlteırl rektörU Ellery 
Sto,•el İngiltere, Fransa, ltalyn ve balkanla 
rı dotaıtıktan sonra otomobllle ıebrimtze gel 
mlştlr. 

"' :Maltepe vapuru Haydarpaşa açıklarm 
da çtırlJmeğe baflaml§ bir erkek cesedi bul 
muş ve ceset denizden çıkanlarak morş:-a 

nekledılmfJtlr. Cesedin bUvlyetl şimdiye ka 
dar te8blt edllememlı. fotoğraflan çekllerek 
defnine ruhsat verilmlıur. 

4 
PAZAR 

TEMMUZ - 1937 
Hlcrt: 13:16 - Rebtnl!hır: 24 

Gllnctln dotuto Gtbu!3ln batıp 
4,3-i 19,44 

Vakit Sabah Öğle lkindl Akpm Yatın lmsal 
2,33 12,18 16,18 19,44 21,46 2,15 

Ol:ÇL'li l!IL''E BUGUN NK OLDU T 
:Meşhur yapı§ık ·kardeşlerden blrl öldU. 

ı.ıuvaflakiyeW bir amelifaUa dlğetlndeD 

ayırdılar. 

lf. ''Azmin Zaferi,. adlı fllm dlln Uk defa 
olarak Paristc beynelmilel serginin Alman 
pavyonunds g88terllml§ ve bu filmi yarat 
mıı olan bııyan Lemi Rtefenstahl de bu tem 
sllde hazır bulunmu§tur. 

:t- Cenevre anla§D\asınm ekalliyetlerin hl 
mayesl hakkındaki hUkUmleri nlhayeUı er 
makte olduğundan irk temizllğlnln muhafaza 

sı hakkındaki Alman kanunlan ıarkl Silez 
yada 15 temmuzdan itibaren tatbik oluna 
caktır. 

l/o Amerlkada resmi membadan blldlrUdi 
ğlnc göre reisicumhur Ruzvelt bir hava ldl&h 
sızlanma projesini tetkik etmektedir. 

:t- İtalya ile Almanya arasında amele teta 
tlsl ve s!yasctı ve Jrtllttll' •llalarmda da teJ 
rlld mesaide bulunulması hakkında bir anlq 
ma fmzalanmı§'t.tr. 

• Beynelmilel t\nlverırlte talebeıslnln kon 
&Tesl dlliı a&bah Haydelbergte &Çllmqtır. 

NOVOTNi 
Şirin ve gilzel bahçesinde 

Her aqam meıhur 

Buda peşte 
Bülbülü 
ve ıevimll tenor 

Bay Vunka 
en güzel prkılanru okuyorlar. 
Her öğleden 14,30 a kıiılc!ar uıeı

hur NOVOTNI orkeıtraaı en seçkin 
parçalan çalıyor. Tenzilatlı fiyatlar: 

Tabldot 4 tabak 7 5 kurut 
Daire - 'I'epebagı 
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Dçtamat dertaeıramnz 

"Düşmemiş Çocukları 
kurtarma yurdu,, 
açmamız elzemdir ! 
Şimdi böylelerini ancak düş
t~kten sonra himaye ediyoruz 

- Eniştem beni evden kovdu. 
Gazetenize yazın da, belki iyilik se· 
Ver birisi beni evlatlık alır 1,. 

On iki yaşlarında tahmin edilebi
len esmer ~irin bir rocuktu. Kendi-

• • !I :s' 

sıni matbaaya getiren, halinden, kr 
Yafetinden fakir olduğu belli olan 
adam ilave etti: 

-Hic kimsesi yok, ben bakaca
ğ~':' ama'" ancak kendimi geçindire
bılıyorum . Belki sayenizde iyi bir 
Yer bulur da adam olur, size de dua 
eder. 

Eğer bir istiyen bulunur.sa haber 
"~rrnek için adresini yazmak üzere 
~~?1e kağıt kalem aldım. T opkapıda 
d Urkçü bostan. sokak 5/ 1 numara· 
a bulunabilirmiş. Tam bu sırada 

~rltadaşlardan biri atıldı: 
d - Belediyenin kimsesizler yur 
~rıa telefon edelim, herhalde kabul 
"'lcrler. 

l elefon açıldı, kısa bir muhave· 
:te: 

8
• - Allo .. Burası HABER gazete· 

t~· Bize bir küçük müracaat etti, 
~l'\'\sesi yokmuş, okur yazar. Temiz 
d k terbiyeli bir şey. Şunu sizin yur 
a Yerleştirmek için ne yapmalı? - ····· 
- Fakat, bu pek acaip bir usul. - .... 

(i k E.. Bu çocuk ille, serseri ol
u tan sonra mı bir kurtulu§ yolu 

arasın} 

- Haklı · h · · · b.• b' sınız nızam arıcı ıse ta· 
ıı ·r 

cUik.' şey Yapamazsınız. Rahatsız 

Iun<;at., Telefon kapandı. Odada bu. 
arıların hepsi merakla sordular: l Kabul etmiyorlar mı? 
clefon eden arkadaş izah etti: 

YaJ Efendim, kirr~esizler yurdu 
h nı~. sokakta serseriyane gezen 
1arrsı~Jık yapmağa başlayan ahlaksı~ 

§an Ih l ' ın h Ve ası anormal çocuklara 
aüÔ susmuş. Yurd müdürü de, tees
g'b· e, fstanbulda şimdilik ancak bu 

8

1 ~erini kurtarmak için bir müesse-
1 ek ulunduğunu Ye akrllı uslu ca
:! kan kimsesiz çocuklP-, kab~l ~t·11e ı . 
et . e nızamnameye R\ :urı hareket 

tnış olacağını söyledi. 

b kŞaşkın şaşkın birbirimizin yüzüne 
a tık Bı'r la· hz ··k • · · ll'ı' · a su uttan sonra ın-
ı~den biri söylendi: ~ 

r.'•-:: Yahu, bu dünyanın neresinde 
~oruJrn .. ld.. l B oJc uş usu ur. u çocuk şimdi 
ld~::~k adam olmak istiyor, ona .. 
ain, b Sen. s:rse~i, ~normal değil
tq unun ıçın gıt hır müdet sokak· 

gez. t b' · hl oJ. Sa • er ıy~ız, a aksız, anormal 
ir· nra gel hız seni adam etmek 
ııın ... 

İ•t Ugrasmzl,, deniliyor. Çıldırmak 
ı- erı d '"}I 
Hcrkgı b. . .. .. l d 

fa) es ır soz soy e i, miinaka· 
'ki.i a~ ve bir sürü tarizlerden sonra 

ÇUkle konuşmağa başladım: 
......... lsmin ne idi senin? 
......... Refet. 

tc;'d. Okuyup yazmağı nerede öğ
ın ~ 

da d: ':.ırk~i Şerif 19 uncu ilk okul 
ilene J...~~uncu ~ınıf talebesiyim. Bu 

"C§e geçıyorum. 

~orb;ni§ten seni niçin kabul etmi
y 0k_ k akıllı, sevimli bir çocuksun. 

sa Yaramazlık mı yapıyorsun? 
~ek Yaramazlık yapmıyorum. 
gem ~Ptc;n geldiğim zamanlar yen· 
llc enı ta T opkapıdan Şehremini
llqku taşımağa gönderir. Yol çok 
}'otu olduğu için tabii çabuk gelemi
boı 

8 
rn, tenekeler de çok ağır. Eve 

bt ... ud Retiremiyorum diye yengem 
•ıı ov" • 

•u ol uyordu. Eniştem de evde az 
tenıeu:Jaca, Yahut bulamayınca yen· 
a... laka rılryordu. Meğer eniştem 
ıitrııi dan ili alması için para ve-
11)>0~ 0 da hana getirtip parayı sak 
darıhıt Uf koeası bunu haber alınca 
~ 1'~t~rtık ondan sonra, yengem 

enıek için ne elinden gel· 

f-
( 

K'iiçiik Refet 

diyse yaptı. Günlerce yemek verme 
di. Sokakta yatırdı. Enişteme hiç de 
aklıma ~elmiyen yaramazlıklar yap· 
tığımı söyledi. Nihayet o da bıkıp 
beni sokağa attr. 

- Yengen kim, enişten ablanın 
kocası mı? 

- Eniştem halamın kocasıydı, ha 

lam bir sene evvel ölünce tekrar ev
lendi. O kadına yenge diyordum. 

- Annen, baban ne olmuşlar? 

- Ben hiçbirisini tanımıyorum 
ikisi de ölmii~. Babam iş bankasında 
memurmuş. 

- Şimdi ne yapmak istiyorsun? 
Boynunu biiktü. 

- işte birisi beni yanma alırsa 
beşi bitirip askeri orta mektebe gire· 

ceğim. Eğer onlar isterlerse. maari

fin orta mekteplerine de ~iderim. 
Çalıştırmak için beni yanma almak 

istiyen olursa gitmem, ne yapıp ya· 
pıp okuyacağım. 

Refet. şimdi bir hayır sahibi bek
lemektedir. Böyle bir iyilik yapmak 
istiyen bulunursa yukarıdaki adre· 
sinden arayabilir. 

:ı(. * "' 
Betbaht Refetin \'aziyeti hiç 

şüphe yok ki sık sık görülen haller 

den birisi ... Bu Yaka başlı başına üze 
rindo durulacak içtimai mevzuları 
mızdan birini teşl.ll ediyor. 

içtimai bünyemizi kuvvetlendir 
mek için, yaralarımızı tabii ki tedavi 

edeceğiz. Fakat başka uzuvlarımız 
da da aynı yaraların çıkmaması için 

çalışmamız lazımdır. Yoksa mevzii 
bir önleme riç bir vakit kafi değildir. 

Hastalık geçer, fakat daima bir iz 
bırakarak. En iyisi vaktinde dikkatli 

davranmak Ye hastalık daha başla
madan onu !löndürmcktir. 

Belediyenin düşkün çocukları 
kurtarmak için islahhaneler açması 
ne kadar lüzumlu ise, di.işmek üzere 

olanları kurtarmak için teşekküller 
meydana getirmesi de o kadar elzem 

dir. Bu iş. Çocuk Esirgeme kurumu

nun haftada birkaç gün verdiği iki 

kaşık çorba ile maalesef başarıla
maz! 

Ahmet Necdet 

iki çocuk kayıp 
63 üncü ilkmektep talebesinden 

ve Fenerin Haydar mahallesinin A· 
raplar sokağında 1 5 numaralı evde 
oturan Kamilin oğlu Tahsin 5 1 gün· 

denberi. Karagiimrükte Karabaş ma
hallesinde 26 numaralı evde gazete 
mi.ivezzii Ahmedin 12 yaşındaki oğ
lu Refet de geçen pazardanberi gaip. 
tir. Her iki çocuk emniyet müdürlü
ğünce aranmaktadır8 

HABER - J\lCşam postası 

Kalpazan 
doktor 

Bu f şl hayırseverllğl 
yüzünden yapmış l 
Belçikanın Anvers ağır ceza mahke

mesinde geçen gün karara bağlanan bir 
dava çok meşhur bir doktorun "fakir 
hastalara yardım edebilmek için!,, 
banknot kalpazanlığı yaptığını meydana 
çıkarmıştır. 

Bu aıdam beş sene ağır hizmete mah
kum olan doktor Bruylant'tır. Banknot
ları sürmek suçundan da Boon adlı bir 
amele üç sene ağır hapse mahkum ol· 
muştur. 

Doktorun sahte para imalinde müthiş 
bir maharet gösterdiği tesbit edilmiştir. 
Yaptığı paraların ·ancak kağıtlarında 

ki kusurlar meseleyi meydana çıkarmış 
tır. 

Bununla beraber doktorun böyle bir 
ı;ahtekarlrğa hiç de ihtiyacr yoktu. Bir 
vakitler Anversin en işlek muayeneha

nesine sahipti. Lakin sonraları fakir fu
kara arasında çalışmak için bu muayene 
haneyi kapatmıştır. 

İddiasına göre vizite parası almaksı
zın tedavi ettiği fakir hastaların yaşaya
bilmek için paraya muhtaç olduğunu 

gören doktor, düşünc:sini sahte para 
imaline çevirmiştir. 

Ameliyathane olarak kullandığı bina

nın kilerinde kalpazanlık için kurduğu 
makineleri muayene eden mütehassıslar 

bunların hemen hemen hükumet darb
hanesindeki makineler kadar mükem
mel olduğunu söylemektedirler. 

Doktor geceleri para basıyor, Boon 
da bunları sürüyordu. Bu iş dört sene 

kadar devam etmiş ve Boon yakalanın
caya kadar polis şaşkına dönmüıtür. 

Boon doktorun bütün ihtarlarına rağ 
men bir gün pek çok sahte para sürül
düğü için mütehassısları çağırmış olan 
bir bankaya para götürmüştür. 

Boon tevkif edilince bütün işi itiraf 

edivermiştir. 

Kurt dumanlı havayı severmiş t 

Casuslar 
Bu yıl Avrupada 

pek fazlalaştı 
Esas itibariyle tehlikeli bir meslek 

olan casusluğun tehlikeleri bugünler. 
de büsbütün artmaktadır. Muhtelif 

memleketlerden toplanan rakamlar 
son zamanlarda tevkif edilen casus 

sayısının şaşılacak yekiınlar tuttuğu
nu göstermektedir. 

Sovyct Rusya casuslara karşı çok 
hassastır. Ayni hal İtalya ile Alman. 

ya için de variddir. Bu memleketler. 

de yakalanan şüpheli eşhasın sayısı 
binlere çıkmıştır. 

Fransa da casuslara karşı çok iş
killidir. Fransız polisi bu senenin ilk 

altı ayı zarfında casusluktan şüpheli 

otuz kişi yakalamıştır. Halbuki 1933 
te biitün sene zarfında ancak on kişi 
tutulmuştu. Şüpheli şahısların he. 

men hemen ekserisi Maginot müdafaa 

hattı civarında yakalanmışlardır. 

lngiltercnin mukabil casus müesse. 
sesi öyle mükemmel bir teşkilata ma 

liktir ki, orada heyecan yaratacak 

tevkiflerc hemen hiç de tesadüf edil. 

mcmektedir. Çünkü hedu.ngi bir ca
susun tngiltereye yola çıkmasından 

çok evvel, kendisine dair bütün mallı.. 

matı bu teşkilat toplamış bulunur. Po. 

Jls onu ya limanda durdurarak evine 
dönmesini kendisine nazikane ihtar e· 

der, yahut dn İngiliz toprağına girme. 
sine göz yumar. Fakat bir işe başla. 

masma meydan vermeden hususi dai. 

renin bir adamı onu misafir bulundu
ğu yerde ziyaret ederek bütiin kağıtla. 

rmı topladıktan sonra en münasip a. 
zimet vasıtası olan mahalle kadar gö

türür. 
Onun vapura yahut tayyareye bi. 

nip gitmesi k:lfı değildir. Hakkında 
bir dosya yapmadan evvel, gittiğı yer. 
den rapor gelmesi beklenir. 

Gizli teşkila~. mensup bir adam eli 
boş dönecek olursa herhalde mensup 

olduğu yerin gözünden dü~r; işte bu. 
nun içindir ki, yabancı bir caım! In-

giltereye gitmekten hi~ hoşlanmamak. 

ta.dir5 
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lngllterede bir dedikodu daha 

Vindsor Dükü bir 
tekzip yolladı 

Milteveffa kralın cenaze merasimine dair 
dedikodu çıkaran zat saraydan naz!kAne 

· uzaklaştırıldı 
Sevgilisi ile evlenmiş ve nihayet tam 

bir sükun ve itminan içerisinde kendi 
hayatına dalnuşken, sabık İngiltere kra. 
lı Vindsor dükünün rahatını bozan yeni 
bir mesele ortaya çıkmıştır. 

Babası beşinci Corcun cenaze merasi
tnine ait acı bir dedikodu mahiyetinde 
olan bu mesele, Vindsor dükünün canı
nı o kı\dar sıkmıştır ki, dük, şimdiye ka
dar belki de ilk defa olarak Londra ga
zetelerinden birinde - vaziyeti izah yol 
lu - tek7.ip yollamış ve bu dedikoduyu 

yapan zatı da bilvasıta tevbih etmiştir. 
Bunun üzerine ıdedikoduyu yapan a

dam, kral ailesinin sofrasında görüne
memiştir. Son defa yapılan bir davette, 
kendisinin yeri Kent dükünün yeri kar
şısına düşmüşse de, tabağının ve kart 
vizitinin yemek masasından kaldırılma
sına lüzum hasıl olmuştur. 

Mesele nedir? 
İngiltere kral sarayı memurlarından 

Sir Gerald, bir akşam ziyafetinde söz 
söylerken, müteveffa kral beşinci Cor
cun cenaze merasiminde tesadüf edilen 
güçlüklere işaret etmiş ve buna da kra1 
sekizinci Edvard (Vindsor dükü)nün, 
cenazeyi çabuk defnetmek hususundaki 
ısrarının sebep olduğunu söylemiştir. 

Sir Gerald ldemiştir ki: 

''Kral beşinci Corcun cenaze merasi
tni için mutadından daha az mühlet ve
rilmişti, . 

Merasimin, ölüm hadisesinin bir haf
ta sonra tamamlanması isteniyordu. 

Beşinci Corc, kanunusaninin 20 nci 
pazartesi geceyarm vefat etmişti. Ve 
kral Edvard, cenaze merasiminin ayni 
ayın 28 inci salı günü yapılmasında ıs
rar etti. 

Kral Corcun vef atınd::ın sonraki ilk 
günler, yeni kralın ilanı ile geçti. Ancak 
perşembe günü akşamıdır ki cenaze işle
rile meşgul olabilmeğe başladık. Ve ge· 
ce günidüz nefes almamacasına çalışma
ğa mecbur olduk.,, 

Vindsor rliikii miiteessir oluyor 
Londra gazetelerinde yazılan bu ha-

vadis, bittabi çok sürmeden Vindosr 
dükünün kulağına gitmiştir. Ve dük, 

derin bir teessür içinde olarak ''Evning 
Standard,, gazetesile hadiseyi tekzip ct

mişdir. 

Üç milyon 
lngili z altını 

Hellyum sayeslnda 
çıkarı labl lcek mi ? 

Ha\'a gemilerinde kull:..nılmakta o. 
lan yanmaz Helium gazi, uzun zaman. 
dır deniz dibinde yatan Luzitanyanm 
hazinelerini çıkarmıya yardım edecek. 
tir. 

Atlas okyanusunun snthından 105 
metre aşağıda yatmakta <>lan Lüzitnn 
ya gemisini bir Alman tahtelbahiri lr. 
landa sahillerinde batırmıştı. Gemide 
altın olarak 3 milyon ingiliz lirası 

vardı. 

Sabık kral vakayı "ne bcrbad bir uy
durma!., ıeklinde tavsif ettikten sonra 
diyor ki: 

''Müteveffa babam beşinci Corcun 
cenaze merasiminin kanunusani 28 de 
yapılmasmı istiyen valdcm kraliçe Ma
ri idi. Kendisine ıstırap verecek uzun ve 
elim bir gedkmeye meydan vermek is
temiyoridu.,, 

Snray memunınun nedameti 
Bu kat'i izah karşısında telaşa ·düşen 

Sir Gerald, hemen gazetelere teviUer 
göndermeğe başlamış ve demiştir ki: 

"- Geçen akşam söylediklerimle 
Vindsor dükünün şahsına bir hürmetsiz 
lik etmek istemedim. Eğer sözlerimle, 

dükü incittimse çok müteessifim. Kendi 

işim hakkında birkaç söz söylüyorken, 

kral Corcun cenazesini misal getirmiş
tim. Cenaze merasiminin kısa bir zaman 

da tertip edilmesi lazımgeldiğinden ban 
settim. Bu, sadece bir hadiseyi zikret· 

mekten ibaretti. Hiç şüphesiz, bir kralın 
cenaze merasimini bir hafta içerisinde 

tertip etmek, biray içerisinde tertip et• 
mekten daha zordur. ! 

Müteveffa kral hakkında söyledikle
rim, tamamen tesadüfi bir takım işaref 
terden ibarettir.,, 1 

Yiiksek ziyafette bulunamıyor 
Sir Gerald bu izahatı vermekle bera· 

ber, kral ailesinin bulunduğu bir ziya

fette görünmemiştir. Yukaılda da yaz

dığımız gibi, yemek masasında, yeri, 

kralın küçük kardeşi Kent dükünün 
karşısnıa düşüyordu. 

Kart vizitini ve yemek takımlarını kal 
dıran memur: "Anladığımıza göre, son 

variyettcn "5onra Sir Ger:lld hu ~nfrada 

bulunmanın kabil olmadığını hissetmit 
olacak.,, demiştir. 

Kadın tayyareci 
A. IEırlhlaırt 

Bir lnglllz gemisi 
tarafından kurtarıldı 

Meşhur kadın tayyareci Amelya 
Erhart'ın büyük Okyanusta kaybol· 
duğunu yazmıştık. Dün akşam ge
len telgraflar meşhur kadın tayyare· 
cinin bir kaza geçirdiğini, fakat uzun 

araştırmalardan sonra bulunduğunu 
göstermektedir. ' 

Honolulu, 3 (A.A.) - İçinde 
üç tayyare olduğu halde buraya ge· 
len Colorado zırhlısı kadın tayyareci 

fa;rhadt'ı araştırmak emrini almı§tır. 
T ayyareciden hafif imdat işaretleri 
alındığı söyleniyor. Bir tayyare Hov .. 

landa uçmuştur. Bahriye nezaretine 
ait diğer 11 tayyare de gene tayya· 
reciyi aramak için yola çıkmıştır. 

Honolulu, 3 (A.A.) - Kadın 
tayyareci Earhart bir İngiliz gemisi 
tarafından kurtarılmıştır. 

Cumhuriyet yasaları 
kılavuzu Derin deniz dalgıçlarmdan iki kişi, 

''Kesson dönemeçleri,. ni yenmek için Dahiliye Vekaleti vilayetler idaresi 
uzun zamandır Helium gaziyle tecrü- 2 inci şube müdürü A. ŞukrU Alpt.e. 
beler ynpmaktadırlar. "Kesson döne. kin, Büyük Millet Meclisinin kurulu
meci" denilen a:m:.,-ılar d"lgıçlann de- şundan bllgUne kadar kabul ettiğı ka. 
rinlerden yukarıya çıkarken birdenbi. nunlarm bulunabilecekleri menbalan, 
re değişen tazyik yüzünden felce uğ. her kanunun tadil ve ilavesini, ni. 
ramnlarıdır. zamname ve saireyi gösteren bir eser 

Amerikanın Milovaki şehrinden neşretmiştir. 600 ~ayfayı bulan eserin 
Max E. Nohl ile Kaliforni~·adan kap. ciltsiz satış fiatı 100 kuruştur. 
tan Jon D. Kreyg Okyanuımn 35 met. ı 
re derinliğindeki. tazyika müsavi olan Say la\· seçimi kanunu ;. 
beher pus murabbaı 42 lıbre tazyikli Ankaradan verilen bir habere göre 
bir hücrede tam bir saat kalmışlardır. yeni bir saylav seçim kanunu pro1eıı 

Hücrede mutad olan tcne.tfüs için ok- hazırlanmaktadır. Bu proje ile iki de-
sijen ve Nitrojen yerine saf Helium receli seçim §ekli muhafaza olunmakta-
teneffüs etmişlerdir. dır. 

Birinci defadır ki Heliuın gazi taz. 
yik altında bulunan bir insan tarafın
dan tenef füı:ı vasıtası olarak kullanıl. 
mıştır. 

Nohl ile Kreyg önUmüzGeki a~stos 
ayı zarfında Lüzitan~a gemisine dala. 
e&klardir.ı 

Yeni neşriyat -Aile anslklopedlsl 
Bu namla bir eserin forma forma 

neşrine başlanmıştır. Birinci ve ikin. 
cl formalar satı~ sıka.rılmıatır. , 
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1 ari:1i macera ve a~k r-·-· Yazan : ( Vi · Nu ) 

Tilrkler bizi çevirdiler: "Siz kimsiniz'? 
Fakat Parola verin!,, diye haykırdılar .. 

b iz verecek paı o:a)'J bir tilrlü 
bulamıyorduk 

Gegen kı sım larm hulasası : 
G:rid adası Tıirklcr tarafındatı i§gal 
cllilmcl.- iizer6dir. Kalelerin mııhası.ı. 
ra.!ı ~/.aını§tır. Bu esnada) ba.J· 
papa~, bizi yola çı1.nrıyor. Papaya 
.gidiyoruz. Ben bir nıiirted mıüsW. 
?>ıanım. Yammda da küçük Osma11-
Za oariyclcl' ve 1wlclcr var. Bunlar. 

dan birincisini, b~pap~ papaya cıı. 
lcitlık diye, ötekikri ise, hediyo di
yo gönderiyor. 

'1- ..... 

Doğrusu bu altı iklimden seçilip 
gönderilen güzel insanlan pek merak 
ediyordum. Fakat O.'lları şimdilik gör. 
memizc imkan yoktu. Zira. yUrüdüğü
mUz yollar karanlıktı. Büyük bir ka. 
labahk bizi sahne teşyi ediyordu. 

İndik. Orada iki muazzam kayık 
bizi bekliyordu. Başpapas, hepimizi 
alnımızdan öptü. 

- Yolunuz açık olsun. Bütün kud. 
siyet sizinle beraberdir! - dedi. 

Bl~ de onun elini öptük. 

Yanımızdaki gölgelerle birlikte san. 
dallara yerleştik. KUrckler çekilmeye 
başlandı. Hırsız küreği denen şekilde 
gürUJtil etmeden çekiliyorlardı. 

Sahil, göroen kayboluyordu. Yalnız 
ilerde bir burnun karartısı görünüyor 
du. Onu da dönünce, açık denize çıka. 
caktık. 

Kürekçilerden biri: 

- İki mil ötede, bir ta§ kayanın ar. 
kasında gemi bizi bekliyor? • dedi. 

Sessizlik içinde ilerliyorduk. Her. 
kes, kendi alemine dalmıstı. 

Osman, bana yavaşça: 

- Ah, anneciğim! dedi. Muvaffak ol 
du. oldu da, son günde kendini belli etti! 
dedi. 

- Sen de ama katı yilrekliymi~in 
ha: 

- Ne yapabilirdim? Hem vMiyeti 
öyleydi, hem de başka kurtuluş yok. 
tu. Behemehal gitm~k istiyordum. 

- Nereye? 

- Papanın yanma. 

- Bu arzuyu niçin duyuyordun? 
- Tarihin icabıdır: yapacak pek 

çok vaz!f elerim var. O vazifeleri ifa e. 
deccğim. 

- Demek Türkleri hıristiyanlaştır
mak, onların b~~ına, hıristiyan bir hü. 
kUmdar olarak geçmek istjyorsun? 

Bu sual!n cevabını merakla bekli. 
yordum. Zira. bu hıristiya.nlık İ$inin 
samimi mi, yoksa gayri samimi mi ol
duğunu bir türlü anhyamamıştım. 

Osman : . . 

- Bakalım mukadderatımız nice o. 
lacak? • dedi. 

Bu !es!n perdesinden ~ana. çıkar. 
mak kabil olamamıştı. Esasen mana
sı da müphemdi. 

Osman, lakırdıyı değiştirdi: 
- Pek merak ediyorum! : dedi. 

- Neyi? 
- füzları. 

- Zaten öyle olacağı ınuhakkaktı. 
Biraz sabret, görürsün. 

O esnada, ımhilden bir ~es işitildi. 
- Heey ... 
Bizim kayıkları idare eden: 

- Gördünüz mü? • dedi. - Bizi far. 
kettiler. Eyvah mah\'Olduk. 

- DUşmanlar. 

- Yani Türkler mi? 
- Evet. 
Yiireğimde bir inşirah duydum. 
Osınana usulla: 
- Esaret hayatından kurtulacak 

mıyız dersin ? 

- Aman sakın ha ... Sakın ha. Kat. 
iyyen ele geçmemeliyiz. Bu11un için her 
şeyi yapmalıyız. 

Sahilden yine bağırıyorlardı: 
- Heey ... Kimsiniz ? 
Kayıktakileri bir tela5tır almıştı: 
Ağlıyaıılar, inliyenle~, "bütün haya.. 

tımızı ebediyyen esarette geçireceğiz !,, 
diyenler ... 

Hatta, başkayıkçı bile elime sarıldı: 

- Esir düşersei<, sen yine bizi h i
maye edebilirsin. Bak, burada size 
fena muamele edilmemiştir. Şahit o. 

lursun. Bız de senin hıristiyan dinini 
kabul ettiğini gizleriz ... Olmaz mı? 

Fakat Osman, gürledi: 
- Kat'iyyen bu müslümanlara esir 

düşmemeliyiz. 

Ve bana emretti: 
- Yabancı değiliz! . diye İstanbul 

türkçesile bir haykır bakalım. 

Yaradana sığınıp o rnc§hur müezzin 

scaim1c, kayaları, kıyıları iıiletereli 
haykırdım: 

- Yabancı değiliz! 

- Kimlerdensiniz ? 
Osman akıl öğretti: 

- Paşanın atlamlarmdanız! de. 
Ccva b verdim : 

- Paşanın adamlarmda>ıız .•• 
- Ne malum. Yanaşın da bakalım ... 
Osman da, vaziyetin müşkülleştiği

ni anlıyordu. 

- Çoluk çocuk gidiyoruz. Bizi ra. 
h!Uıız-etmcyin. Paşa kızar! diye ce. 
vab ver! • dedi. 

Öyle cevap verdim. 

Sah,ilden haykırdılar: 
- Ne malum çoluk çocuk olduğu. 

nuz. Parola verin. 
Talimat üzerine, Osman ka:dınları 

bağırttı. Sesini büsbütün çocukla~tıra. 
rak. kendi de bağırdı: 

- Bizi niçin rahatsız ediyorsunuz? 
Parolayı ne bilelim? 

Sahilden: 

- Anlaşıldı, anlaşıldı. Haydi. yolu. 
nuz açık olsun ... 

( Dcı>amı var) 

HABER - ~§am posfası 

Ştkt\yetler temenniler : 

Rıhtımda ayak 
bastı parası! 

Vapurdan eşya çıkar
mak tarifesi nasıl 
tatbik ediliyor? 
Okuyucularımızdan Üniversite. 

de talebe olan Cemil Cande\'er bize 
yolladığı bir mektupta ~öyle bir şika. 
yette bulunuyor: 

.. Jki giin evvel Trabzond.an bir 
yolcum belmişti. Vnpurdan çıkarma
ğa gittim. Keşke geitmez olsaydım ... 
O gündenberi asabım bozuldu. Sebe. 
bi ım: Vapurdan çıkardığım akraba· 
mı~ hepsi 40 kiloyu bulmıyan dört 
ki.içük parça eşyası vardı. Bunları 
vapurdan rıhtıma indirmek, yani o
tuz adımlık bir yere nakletmek için 
tam yetmiş kuruş vermeğe mecbur 
edildik. Rıhtıma hariçten hamal 
girmesi de yasak olduğuna göre. 
rıhtım hamalları İstanhula gelen yol. 
culardan ayak bastı paıası"almak için 
bir limitet şirket kurdular galiba 1 Bu 
hareketi başka nasıl tavsif etmeli bil. 
mem. J\lesele para miktarından ziya 
de almış şeklinde. yolcuların isteni
len miktarı "Gık" demeden vermeğe 
mecbur edilişlerindedir. Ayni eşyayı 
rıhtımdan ta Vefaya kadar başka 'bir 
hamal yirmi kuruşa sevine sevine 
taşıdı. Yabancılara, seyyahlara böyle 
mi kolaylık göstereceğiz ve yurt için 
de vatandaşları seyahate böyle mi 
teşvik edeceğiz, anlamıyorum.,, 

O kuyucumuz fazla para vermek 
istememekte haklıdır. Ancak bildiği
mize göre, rıhtım hamalları belediye 
tarafından tanzim edilmiş bir tarife· 
ye göre ücret alırlar. Bu tarif ede her 
nevi eşya için ağırlıklarına ve mesa
felere göre ayrı ayrı azami nakil Üc· 
retleri tesbit edilmiştir. Okuyucu
muz hamal başının kestiği yetmiş 
kuruşluk bileti ödemeden evvel bu 
talebin tarif eye uyup olmadığını tet
kik edebilirdi. Maamafih vapurdan 
çıkan yorgun her yolcu veya akraba. 
sını karşılamağa gelen vatandaşların 
birçoğu o sevinç ve heyecan ara ın· 
da tarifeyi tetkik etmek zahmetine 
katlanmaktansa istenilen parayı ve
rip bir an evvel İstirahate kavuşmayı 
tercih ederler. Hamallar da bunu 
pek iyi bildikleri için fazla para iste
mekten çekinmezler. Bu.ıu önlemek 
için rıhtım hamallarının sıkıca kon
trol edilmesi ve fazla para talebine 
maruz kalanların da keyfiyeti beledi. 
ye polisine haber vermeleri lazım
dır. Rıhtımdaki kontroliin daha sıkı 
bir şekilde' yapılması çok iyi netice
ler verecektir. Alakadarların nazarı 
dikkatlerin i celbederiz. 

Mahallenin ,ıkayetçl 
olduğu bir dUkkln 
İmza:n bizde mahfuz olan okuyu 

cularmuzdan biri §U §İkayette bulun. 
du : 

Be~iktaşta Uzucaova caddesinde 
Türk Ali mahallesinde 36 numarah 
evin alt katı, mal sahibi tarafındnn 
bir kömürcüye kiraya verilmiştir. 

Bu adam burayı hem kömiirci\ 
di.ikktmı olar.ık, hem de hayvanları. 
na ahır olarak kullanıyor. 

Tozdan ve kokudan hastalanıyc 
ruz. Bütün mahaJlcli .şikayettedir. 

Kibar hırsız - Siyah 

9 - GUzel bir yazıhane bllha~a dikka 
tini cclbcıttl. Bu çok giızel maaaya uzun uzun 
baktı. Sonra onu açmak lçin !anllyete geçti. 

Bu it Z&nnett.iğlnden daha güç olmakla bern 

ber nihayet kapak açıldL Burada karmakarı 
fTlr birçok kAğıtıar ve mektuplar vardı. Bun 
!ardan blrtetnt aldı ve okuau: "BaMn No.1 
feld., 

Acaba kimin e\'lııdeydi? Zarflar 
Zartı yerine koydu ve tekrar, aeyrlne doya 

maclıSı bu gUzcl ynzı mnswnnı ok§amağa bı\ş 
!adı. 

!)iJ - Birdenbire bir gıcırtı duydu! Bir 
çckmecı:nin kendiliğinden açıldığını hayretle 
gördU. Bw gizil bir çekmcceydl. içinde yeni 

' den büyük bir ümit doğdu. Belki burada kıy 
metil bir şey bulabilirdi! 

Fakat, lnklsarıhayale u~ramı§tı ı 

Burada kA(;ıtlar<!an ba§ka bir şey yoktu. Bir 
tanesin! aldı ve almanca yazılmı§ olduğunu 
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gl:lrdU. Bunu ıınlayacal: kadar almanca bili 
yordu. Fakat bu, onu ala.kadar etmiyordu. 
Tam kA.ğıdı yerine koyncağr t1ırada 11;.l Uç 
kelime nazarı dil<katlnl celbeltı. 

Dl - Polis hafiyesi x, polis müdUrlUğün 
den tekaüt edildikten sonra, Londra civarın 
dakl bir mııhalledc ikamete ba§lan•ıştı. Blı 

SPbzecl dUkk!nının UstUnde oturuyordu. O 
gece mut.ac!ındnn daha erken uyumuştu. Sa• 
al on buçukta derin bir uykuya dalmıştı. 

Blraz sonra. korkunç bir rUya gördU, deh§et 

~ TEMJıınJZ - 1937 

Yazan: Mortıı U!blıuı 6- Nakleden: ta. 

Karanlıkla r içi nde k ı vrı lan TÜ•~u tla rı n 
1 

arasından müt hiş~ tiz bir fer yat yükseldi •.• 
Patris kendini bırakmak istemeyen 

La Piyerözı'.in kollarından kurtularak 
karısına doğru ilerledi. Dominik boynu. 
na asıldı. Mınldanı}'.ordu: 

- Canım .. canım .. Beni götür •. Çok .. 
~ampanya.. içtim .. başım.. dönüyor .. 
Biliyorsun.. Nasıl olurum ben... Patris, 
seni seviyorum. Beni al.. beni götür ... 

... 
Sesi gittikçe hafifliyordu. Karanlık -

ta, kocasına dudaklarını uzatıyordu. 

Patrisin de başı dönmüştü: 

- Gel .. 
Dedi ve onu. sürüklemeğe başladı. 

Fakat bu esnada, ötekiler, kadın, erkek 
ikisinin etrafında ele le vererek 

bir halka teşkil etmişler, sıçrıyarak 

dönüyorlardı. Bir an La Piyeröz genç 

kadının yanından geçerken onun beline 
sarıldı, ve göğsüne doğru çekti, dudak
larını dudaklarına değdirdi. Dominik 
artık her şeyi unutmu§tu. Şuuru kay

bolmuştu, ir!ldesi yoktu, bütün vücudu. 
na ve benliğine hakim olan yalnız ve 
sadece hisleri idi. Bu itibarla külhan • 

beyi kadının okşayışlarını reddetmedi. 
Sonra, bir karışıklık oldu. Halka bozul -
du. 

Dominik kocasının yanından ayrıldı
ğını hissetti. Şoförün kendine doğru 
yaklaşan simasını gör:ir gibi oldu. Bir 
el. bir erkek eli beline sarıldı. Kimin 
eliydi bu? Mağrur Dominik artık sesi • 

ni çıkarmıyordu. Herşyi unutmuştu. 

Her şeye razı olmuştu. Fakat kimin e. 
liydi bu? Dominik bir an kendini to -
parlıyarak baktı. Kocası idi. Evet, Pat-

ris idi. Lakin bir müddet sonra Patrisi 
yanından bir kadın çekip aldı. Hangi 
kadındı? Ve Dcminik tekrar ~oförün 
müstehzi yüzünü gördü. Bu omuydu? 

Hayır, Rişara benziyordu. Rişar idi. 
Hayır, hayır ... Kocası idi. Patris tek • 
rar yanma dönmüştü .. 

Domiriik : 
- Canım.. Patris .. Kocacığım .. 
Diye mırıldanıyordu. Fakat kelime • 

ler ağzından çıkamı~ :lr, dudaklarının Ü· 

zerinde başka dudaklar tarafınc!an ezi
liyordu. Ötekiler ne olmuştu? Dominik 
hiç .. hiçbir şeyin farkında değildi. 'İler. 
de. şurada, burada gS\gelerin kıvrıldığı. 
nı hayal. meyal farkediyordu. 

Ve birdenbire karanlıklar içinde kıv· 
rılan bu ,,..Jcutların arasından, müthiş, 

t1z, yırtıcı bir feryat yükseldi, boğuk 

Bu gayri sıhhi vaziyetin bir an ev· 
vel önüne geçilmesi için alukad;\r 
makamların dikkatini celbederim. 

centilnıen 

içinde uyanııral' ynta~ına oturdu ve gözleri 
nl ?g-uşturdu. Korkunç rtiya hAIA devanı mı 
ediyordu Siyah gdlge yntatımn yanı başın 
da durmuş tabancasının namlusunu ona doğ 
ru ı;evlrml§tl. 

Polis hafiyesi dehşet içinde mırılüandı: 
- Kara gölge: .. 

92 - I\:ara gölge yatağın yanındaki bir 
sandalyeye otyrıuak ve 'POllS tabancasının 

trhdldi altında bulundurarak: 
- Sizi uyandırdığım ıı;lı:ı affeulııiz, de<.li. 

bir hrrltı • fakat şehvet hırıltısı de
ğil - ile nihayetlendi. Bu feryat hangi 
ağız.dan yükselmişti? Bir kadm ferya -
dı olduğu muhakkaktı. Lakin hangi ka. 
dm?. 

CEHENNEM 
Bu feryatla beraber, erkek, kadın, 

hep yerlerinden fırlamışlardı ve şimdi, 
hepsi ayılmıştı. Korku, bu a§k ve şch • 
vetten de kuvvetli his. onları ayıltmış. 
ayni zamanda şaşırtmıştı da... Öteye, 

beriye koşuşuyorlar, çarpışıyorlardı. 

1
Ne müthiş bir feryattı o! .. 

Erkeklerden biri : 
- Bu tarafa ... 

Diye haykırdı. Ve otomoblin iki 
nokta halinde duran ışıklarına dogru 
koştu. Çayırın ortasında, iki kadın yer. 
de uznamış yatan bir vücuda doğru eğil 
mişlerdi. Dominik, kocasının kolunda: · 

- Müthiş, diyordu, müthiş ... Patris, 
bu kadına yardım etmeliyiz .• Bırakmı • 
yalım. 

Ve o tarafa doğru bir hareket yaptı. 
Lakiin kocası bırakmadı : 

- Deli misin? dedi. arkadaşları var,' 
Onlar kafi değil mi? Biz, gidelim ... 

. Hem de çabuk .• 

Ve Patris, karısını bileğinden tuttu. 
Koşarak sürüklemeğe başladı, otomobi.' 
le gel.di, kapıyı açtı, içeri itti. Ayni za
manda Rişar ile Antuan da gelmişlerdi. 
Rişar heyecanını zaptetmeğe çalışa • 
rak: 

- Bir şey değil, dedi, La Piyeröz de. 
<likleri kadın .. Arkadaşları "sinir buh -
ranıdr, geçer .. diyorlar. Biz gidelim, 
haydi!. 

Bindiler ve otomobil gecenin içinde 
sıçradı. Lambalar yandı. Şimdi, sarhoş
luğun tahrik ettiği sinirlerine mağlup 
olarak karı~tıkları bu yabancılardan. bu 
şehvet sahnesinden ve bil!:ıassa feci bir 
şekilde bala kulaklarında çınlryan fer -
yattan kaçıyorlardı. 
Kcaçıyorlardı. Ot mobil ormandan 

mıştı. Ne tarafından? Bir yollardan 
geçiyordu. Hangi yoldan? Başkalan 

otomobillerin sebzevatçı arabalarının 

yanlarından geçiyordu. Hatta sebze • 
vatçı arabalarından birine çarptı. Kü • 
filrlcr duyuldu. Lakin otomobil durma 

:lı, küfürler duyulmaz oldu ( Devam1 var; 
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J Jı ı , ctğzına kadar açık duran büyük 1 duğu odada dolaımağa batl~ı. Bir ka
d~ı:'i r kapının arasından, mütemadiyen pıyı kapayan kalın bir perdenin önün
~'.np çıkan müthit kalababfı gördü. BU- den geçerken, yerlerinden oynatılan 
tun. bunlar, Konçininin evindeki büyük koltukların gürültüsüne benziycn bir 
faalıyet ve kalabalığı gölgede bırakacak gürültü duydu. Bir sevkitabiiyle durdu 
kadar azimdi. Jan biraz §l§llar gibi ve tövle diyen bir acı duydu: 
oldu. Bereket versin ki, Kont ldö "'-n-d n.41 - Burada. hiç kimsenin bizi duyma· 

al. onu hususi dairesine yötürdü. Hiç sı tehlikesine maruz kalmadan münaka
olmazsa burası sakin ve rahattı. 

Kanda} iyi cinsten bir fişe şarap açtı ~a edebiliriz Madam. Burası, oğlum 
v onu Kandahn apartımanıdır ve onu uzak· 

e masa üzerine koyarak. bardağı-
nı Janın bardağiyle tokuşturduktan son- ' laşhrdım. 
ra •. babasına. haber vermeğe gitti. Beı Jan fena halde sıkılarak mırıldandı: 
dakıka geçmemi,ti ki, avdet etti ve canı - Vay aksi 'eytan f 
ııkılmıt gibi bir tavtrla: Kendilerini yalnız zannedenleri ikaz 

- B.~~m halihazırda. bazı ziyaretçi- • ·için. öksürecek, gürültü edectkti Tam 
Jerle ~orüşmektedir. Onlardan ıonra bu esnada bir kadın sesi cevap veriyor· 
derhal sizi kabul edecektir. Bunurı için du: 
1Qtfen biraz sabretmenizi rka ediyor. - Dük. rahiplerden hoşlanmaciığrnı-

Jan. kendisine karşı hususi bir ehem zı biliyorum. Buna rağmen size bir ra· 
miyet atfedildiğini pekili anladı. Ve hip getirmek cesardinde .bulundum. 
büyük bir nezaketle: Pardayanrn oğlu hayretle dütündü: 

- Bunun ne ehemmiyeti var mösyö - Madam Konçini ! .. O zaman işler 
dedi. Beklerim. defişir ! .. Konçiniler beni öldürmek is-

- Hepsi bu kadar değil. Sizi terket· ti~orlar. Gizlice neler tertip ettiklrrini 
mek mecburiyetindeyim .. icra edilecek öğrenmek menfaatim icabındandır! Din
bir emir var Eıaaen gaybubetim gayet liyelim ve kabilse görelim. 
kısa sürecektir.. Eğer iaterıeniz sizi Jan. biraz evvel yapmak istediği veç-
beklcme salonlarından birisine götüre· d hile .ıilrültil edeceğine bulun uğu yer· 
yim. 

k de hareketsiz kaldı. Nefesini kı!ltı ve 
- Hayır! Teşe kür ederim. Yctlnız-

lıktan hotlanmm .. Avdetinizi burada perdeyi hafifçe arahyırak gizlice içeriye 

bekliyeceğim .. Tabii bunda hiçbir mıh· 
zur görmezseniz. 

- Ne mahzur olabilir, canım? .Sizi 
bırakıyorum! B~ni beklerken bu şiıeyi 
de boplbn ve unutmayın ki, burada ken 
di eviniııdHiniz Eğer bir şeye ihtiyacı· 
llız olursa bu çıngırağı çalaraınız. 

Bu ıSzler büyük bir samimiyet ve ne
ftketle söylenmitti. Jan eğilerek teıck· 

kar etti. 
Kandal çıktıktan sonra, o da, bulun-

baktı. 

Uç kişi oturuyordli. Bunlar. ı•• .. kt?n 
tanıdığı Lconora Galigay, dük Dener· 
non ve tatlı çehreli uzun boylu bir ihti· 
vardı. 

Depernon aşikar bir soğuk kanlılıkla 
cevap verdi: 

- Madam, muhterem peder mademki · 
ıizin tarafınızdan getirildi, hoş geldi. 

Leonora hafifçe gUIUmseıdi ve hare
ketsiz duran rahibe kaçamaklı bir nazar 
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---------------------------------------------------Genç ~rkek ı.a •.. ;mi,, ••..•. ~österen · • 
hararetle, deı:ıaı : 

- Hayır, aziz hala:k:rım 1 diye '·
ğırdı. Hayır 1 Siz b:nim ~ı:jatır t 1··•r
tardrnız, canım! Emin olunuz ki b··-,u 
hiçbir zaman unutmıyacağım. Sizin öl
ıdüğünüz iddia edili.} ~. Ju. Size yemin 
ederim ki deli gibi olmuştum. 

Jan, alay mı ett! ği, yoksa cidd" mi 
söybdiği belli o]mavıo- · ·• tavırla: 

- Bana cidden şeref bahşe:!";•orau

nuz. Fakat ben de hayret ediyorum. -
nim gibi sefil bir serseriyle meşgul ol
mağa kim teı: . :zül ediyor? 

Y · ;1 ko::3rını havaya kald::-:ırak 
bağırdı: 

- Kim mi?. Kral mösyö! Bizzat kral, 
nazırlar, bütün saray .. Dün bütün gün, 
sarayda sizden bahsedildi.Bugün de bü
tün şehir ayni mevzu etrafında kcnuıu
yor, mösyö yiğit Jan. Siz günün kahra
manısınız .. Ve bunu yalnız siz bilmiyor 
sun uz. 

Kont dö Kan1al yüksek mevki sahibi 
insanlar gibi yüksekten konuşuyor ve 
muhatabının yoluna devam etmesine ma 
ni olmak istiyormuş gibi tam kartısında 
duruyordu. 

Yiğit Jan etrafına seri bir nazar at
fetti. Bir sevki tabiiyle kemerini düzelt· 
ti ve elini kılıcmın k1pzasma dayadı. 

Kendisinden ne şekilde bahsedilebilece· 
ğini t::ıhmin ediyordu. Kralla nazırları 

kend:sinden. sitayişle bahsedecek de
ğillerdi. 

Pekala anlıyordu ki, sağ olduğu anla-
§ılmca, şehrin biltün polis kuvvetleri 

-:şine takılacaklardı . Halbuki. bu deli· 
kmlı, heyecana kapılıyor ve ismini yük
~ · 'c sesle ve herkesın pekala d· ··-.,b:ı --e

ği bir eşkilde bağırıyordu . Maamafih. 
gözlerini bile kırpmadı; hiçbir ikazda 
bulunmadı. Sadece, delikanlının sesi 

herkesin nazarı dikkatini üzerlerine celp 
ettiği için, mukavemet edilmez amirane 
bir hareketle onu yana çekilmeğe mec
bur etti ve lakayt adımlarla Sentonore 
sokağından aşağıya inmeğe batladı. 

Genç kont dö Kandal buna aldırma
dı. Laubali bir hareketle onun koluna 
girdi ve onunla yürümeğe baıladı. Jan 
h--, hr ·· rçe kızdıysa da yüzünden hiç 
bir teY belli etmedi ve en uf tav: ·· : 
sordu : 

- Bu büyük phsiyetler, ne diye beni 
benimle meJgul olmak ıercfine garkedi
yorlar. · 

- Bu sorulacak ıcy mi? .. Monmar:.: 
hadisesi münasebetile.. Mevzu•·' · 1 

edi!cn yegane mesele '..>udur, mösyö .• 
.& ıı l Yarabbim kim bilir ne heyecanlı ve 
güzel b:r ıeydi bu! Orada bulu:--.uf ol
mayı nekadar iaterdim ! •. Ben de sizinle 

' bir' '';:te a,:ütüı'düm, ·· · }•Ö. Olur JCY 
deitil. "'örülmemit bir ıey 1 Bir tek v~~-n 
yüz küsur kitiyle döğüşüyor •.• Ve bun• 
lardan b:Jmem kaçını öldürüyo:- ve ya· 
rahyor? Bu cidden aklın ve hayalin ala· 
rmyacağı bir ıey! .. 

- Bütün bunları ben y;pmadım ki, 
tali bana -yardım etti itte ~u kadar. 

- Ama yaptınız ha 1 .. Ya infilak? 
Söylendiğine göre onları mertçe ikas 
etmişsiniz. Kendinizi uçuruyor sonra .• 
işte sapasağlam kalıyorsunuz. Bu ideta 
bir mucizedir. Ve bütün bunlan yalnız 
başınıza yaptınız. 

- Affedersiniz! Kıymetli arkadaıla• 
rım bana yardım ettiler. 

- Uç kiti. evet biliyorum ... Fakat 
onlar aıa~ı yukarı herşey bittiği uman 
oraya geldiler. 

- Görüyorum ki. iyi mali1mat almış
sınız. Fakat söyleyin bakayım mösyö, 
ııaravda herkes sizin gibi müsamahakar 
mı davranıyor? 
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- Size doğruıunu aöyliyeceğirn möı 
yö. Bazıları, hiçbir teY dii§ünmeıden 

ıize hayran kalmıılardıt. Diğerleri sm 
fena halde kıskanıyorlar. Bilhasu möa• 
yö dö Sülliyle jandarma kumandanı. 

Dikkat edin mösyö, çUnJtü ıuin uf ol
duğunuzu öğrendikleri andın itibaren 
pqiniri bırakmıyacıklardıt. 

Yiğit Jan müstehzi bir tebessümle: 
- :Buna biliyorum, deldi. Ya Jıtal, o 

ne diyor? 

- Resmen bu baylan tasdik ediyor. 
P'akat babam, mösyö diık Depemon, 
onun, size hayran olduğunu ve bayle 
bir kahramanın aıumünden eon derece 
mütee'9ir olduğunu aôyl~di. 

Jan sadeee: 
- Ya! öyle mi? 
Dedi ve şöyle !düşündü: 

- Evet mösyö dö Pardayan bana 
zaten söylemişti: Kral iyi bir adamdır. 

İki genç erkek konu§a konu~a Grökd 
ıokağının k~§esine gelmişlerdi. DUk De 
Pcrnonun evi Pr~hriyer sokağındaydı. 
Jan bunu biliyordu. Ve Ptahriyer soka· 
ğı. Grökel sokağının devamt olduğu 
için, dumu ve genç yol arkactaırndan 
müsaade istc::li. F:ıkat aeJilı:anlı onun 
koluna sımsıkı yapı~arak: 

- Sizi böyle bırakm3m, dedi. Gelin 
ıizi babama tanıştırayım. Sizi tanı:ı1ak· 

la Ye ıize teıckkür etmekle cidden mem
nun olacaktır, çünkü hayatımı size med
yun oldujumu pekili bUi~or. mösyö 
§Övalye. 

Jın soğuk bir tavırla: 
- Mösyö, dedi, be.na. bana ~it olma

yarı bir lakabla hitap ediyorsunuz. Ben 
pvatvc delilim. Hatta asilzade dahi 

C: ğilim. 

- Ama yJptınu ha. mösyö 1 Bunu ba! 
katarına anlatın!. Siz asil bir adamsınız, 
zaten bu, halinizden de belll oluyor. 

Şövalye olmadığınızı söylüyonunuz, 
öyle tni? Fakat siz bir dük, belki de 
prens olacaksınız 1 Göreceksiniz! 

Bu sözler ateşin bir emniyet ve aami· 
miyetle söylenmişti . 

Jan gayri ihtiyari gulümsiycrek: 
- Ama yaptınız ha, dedi. 

Sentonore kapısına ıdoğru dönmii§tü 
ve konuşurken, kendilerine doğru gel· 
mekte olan ve üç süvari tarafından mu 
hafaza edilen şık bir araba gCirdü. 

Son sözleri telaffuz ederken, araba 
Bonsanfan sokağının nihayetine i!oğru 
geliyordu. Pardcıyanrn oğlunda çok 'kes 
kin gözler vardı. Sfivarileı i tamdı ve 
!dudaklarındaki tebetsüm zail olarak, 
yüzünde sert bir ifade b:lirdi. 

Bu silvariler Konçininin asilzade si
tahşlfrleri, yani : Eynos, Roktay ve 

Lonvaldl. Jan şimdi onları teker teker 
isimlerile tanıyordu. Hatta dördüncil 
arkadaşları olan Sen Jülyenin, sargılı 

başile görünmekten çekindiği için, mu· 

vakkaten seferlere iltirak etmediğini de 
biliyordu. 

Sırtı arabaya dönük olan Kont dö 
Kandal. muhatabın:n çehresindeki ta· 

havvillün fark;na varmamışt:r. Öyle zan· 
netti ki, Jan, kendisinin a!ilzade olma· 
dığtnı düşünerek, Dük Depernon gibi 

büyük bir §ahsiyetin kar§ısına çı~mak· 
tan sıkılıyordu. Bunun için onu temtn 
etmek istedi ve samimi bir tavırla: 

- Mösyö Depernon, kralın sizin çok 

asil ve yüksek bir ailenin çocuğu oMu· 
ğunuzu söylediğini temin ediyor. Kra· 
lın sözlerinden §Üphe edilemez. Binaen 
aleyh, mösyö, babam sizi. asilzadeye 
layık bir şekilde karşılıyCJcaktrr. 

Ve delil göstermiş olmak için hafif 

bir vakarla Ulve etti. ı 
- Eğer, sizin benim ae\'iyemde bir 

< 
o 
N ... 

• 
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insan olduğunuza emin olmasam, size 
böyle mi muamele ederim? 

Bütün hu sözlerden. Jan ancak bir 
noktayı ehemmiyetle telakki etti: Kral 
kendisinin asit bir aileden olduğunu be· I 
yan ediyordu. Kral. onun doğll§undaki ~ 
esrarı biliyor muydu? Na&ıl? Ne za
mandanb~ri? Kafasın.dan bir sürü su· 
al geçerken. çabucak sordu: 

- Mösyö Depernon. Benim hakikat· 
te kim olduğumu biliyor mu? 
, - Hayır. Kral fazla bir ıey söyleme
di. Haydi gelin, unutmayın ki, bab;ım 
ordu kumanı:ianıdır ve sizi yakalayarak 
C" ·ala:ıdırmak istiyccek olanlara bir 
haylı tesir yapabilir. O zaten kıymetli 

adam.1 r aramaktadır. Sizin gibi insah
lar çok mıdirdir. Emin olunuz ki, sizi 
maiyetıne «lmakJa son derece 11evinecek 
ve sizin affınızı temin edecektır. 

Yiğit Jan şöyle düşündü: 

- Carum 1 Niliayet ne kaybederim? 
Belki de Mylelikle istikbal ve saadetimi 
temin etmiJ olurum!.. Ve ır.ademki. Mi 
da solda, benim kim olduğumu bilcıı a· 
damfar vardır. Onlan nasıl olsa bulur 
ve baklayı ağularından Çtkarmağa me<:
bur ederim. 

Ve vakur bir ta.nrla. sanki büyük bir 
iltimasta bulunuyormuş gibi delikanlı
ya hitap etti: 

- Pekala! öyle olsun, gidelim! 

Kont dö Kan:b.l gayet genç veya 
mahdut b!r zekaya malik olduğu için 
b121 incelikleri kavramaktan 5.cizdi. 
Büyük b!r saflıkla kendisinin de itiraf 
ettiği veshile, hayatını yiğit Jana med
yun olduğunu, ancak, kralın hu sergü
zeşt~inin asil bir aileden geldiğini beyan 
ettiğini, ve onu takdir ettiğini öğren

dikten sonra hatırl<ııdı. Sarayda yeti~tiği 
için, rüzgArın ne taraftan estiğini der· 
hal öğreniyor ve gayri ihtiyari, ona gö-

re vaziyet alıyordu. Jana gösterdiği ne
zaketin bütün sırrı i~te bundaydı. Ve 
Jan da bunu pekala anladı. Zaten deli· 
bnlr. bunu tU sôılerle de tekrar gös
terdi: 

- Gelin! Emin olunuz ki gayet ıyi • 
ka11ılanacaksmız ve babam, sizin gibi 
kıymetli bir genci getirfdiğim için bana 
teşekkür edecektir. 

Ve Jarun koluna &irerek onu Gröncl 
sokağına sü:üklcdi. Gröncllc, Platriyer 
sokaktannr ayıran Kokijer sokağından 

ge!Kerlerken. jan geriye baktı. Arabayla 
süvariler yüz adını kadar gerideydiler 
ve onların gittikleri istikameti takip e
diyorlardı. 

Bunu ıörüncc, Jarun dudak\arrolda 
öyle bir tebessüm belirdi ki. Kon;ininin 

adamları bunu görselerdi hiç f Üphesiz: 
blr hayli cndiftye diişerlerdi. Fakat Lon 

val, Eynos ve Roktay, Monmartrdald 
darağacının harabeleri arasında m~hvol. 
duğunu umnettikleri sernriyi dUfün· 
müyorlardı bile. · 

xx 
Dük Depernon ikamet ettiği lıüyi.ılc 

binanın asıl kapısı Platriyer sokağın· 

daydı. 'Bina bu sokağın bir kısmını ve 
Brenöz sokağıl'.ı işgal ediyordu. Arkı 
taraita, Kokt-ron sokağımı kadar geni§ 
bahçeler u:aruyordu. 'Burası, bir nEvi 
hususi saray ve garnizondu. 

Filhakika. dük Depcrnonuft heubını 
çalışan yiizlerce, asılrz.ee. !llah~r. u
§ak ve hademe vardı . Diğer taraftan ge 
neral olduğu için, iş haklqnda ~rüt
mek ve emir almak Uzere her rütbedeft 
bircok z~hitler de, b!nanm kOridor ve 
oda.tarım dolduruyorlardı. Bunlanlan 
başka, her büyilk şahsiyetin evinde ol
duğu gibi. muhtelif müracaatlar i~in ge 
len bir çok siyaretçiler tle vardı ~ 
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:~~? 1 
18 30 )( nt B ' o erana, KwJay cemiyeti namm• ı 

or":uan Bedriye Yefinaoy, 19,30 kon!era.Jlt 
ha a&ylavı Selim Sırrı Tarcan (Çocuklara 
ıa:at bilglat), 20 :Müzeyyen ve arkadaşları 
20 ~m;dan Türk mualkiıl ve h&lk ıa.rkıları , 
20'·U> 1ııl. rnor llıu tarafından arapça söylev, 

T 
' UZa!ler ve arkada§ları tara!mdan 

Urk nıuaıı.. . _. 
21 l:S UU6l ve halk §&rkıları, (sa&t ayarı) 

SI NBMALAR 

BEiOGLU 

SAK A KTA 
VILUIZ 
SO'MF.H 

ı PI'O&ft!Dml blldlrmemlıtlr 
ı Saadet. Palyaço 
ı Blldlrmemlftır • 
ı OldUren cebir ı..o,..a HAi" 

dl çocuk hıraı&ıan 
ı Blldlrmemif tlr • 
ı Nil prkıar. Mlldnı&Yı 

ı TarubulbL Kırmıa:ı deri-
liler ~test " ' orkestra, 22 15 ajanı ''e bor.&& haberleri 

1 
e erteaı gUnUn ~rogramı, 22,30 pllkla sol'> ~LKA.ZAH 

&r, 0Pera ve operet parçalan, 23 aon. rAs 

ı Yeni Hatay. s.nuer, 
ı ND fatkıaı 

\'ll'A~ A: ŞIK 

k JS,15 karışık yayın, lS,•6 mulik1, 19,15 ""':re~" 
8 tl§lk Yayın, 20,35 §arkılar, 21,0~ konu~ma 

ı Blldlrmelttmlr. 
ı BildlrmeJştmlr. 

ı ~ilin arayan kızlat. Hin 
dlıtAa kahramanlan . 

; 2.a5 operet, 23,15 muhtelit haberler, gramo 
on, 2:?,50 dans muııikl.11. 

BEJU.t."\ : 

SAM.'AX t 

< Eald ·htorr• J 
Parmak tzı. Çöl ıeraerller' 

I 

17,05 ikindi koııaerl, eğlenceli musiki, 20. 
05 l!PQr, 20,25 oda muıiklal, 21,0:S ıan ve mu 

ZAFER 

lllkJ, 28,0IS hava, haberler, ıpor, 23,35 dana 
havaları, nRAJI 

IHJ KRF:Ş: 
19,17' orkestra konseri, 20,35 kon!eran9 UILU 

'1.AK 
gramofon, 21,35 koro konseri, 22.10 konaer ffll .AJ 

ı • Cinayet cuuı, 

Deli kral, 
Goleru 

ISTANBUL • 
ı Roma ateşler içinde. Lore• 

Hardl dertsiz arkadaılar 
ı Blldirnıcmi§tlr . 
ı Kallent. Fantoma 

2.lozartın eserler!, 22,35 haberler, hava, ıpor 
,. .\t.ı;~Ut:\ H 
esaıre, 23 operet parçaları, 

t ölllm §Uar. Şobt:rUn &§lcı 

ı taıAv ıııtırab:arı. Doktor 

to:\'onA: mayosu 
llALll t 

19~8.0:> karı§ık yaym, 19,l6 orkestra konseri, <Eakı Kemalbey) 
le;uO rndyo orkestraaı, 21 dlnJ yayın, haber 
l• ' bııva ve saire, 22,0:'i komedi, 23,40 son. ŞAFAA 

Damgalı haydutlar Antak 
ya ve İlkenderun 

1 

tayyare 

;olt..\: Nartıkapı 
ı!.°35 konııer, 20,35 karııık mualkl, 21,15 

1 - Eskimo, 2 - Deıı!z 

kızı Eftalya konseri, S -
lıımet !nönUnlln Ruara 

)' berıer, konterruıs, vesaire, 22,05 karııık 
~3,05 l\Omedi, 23,3:'i dans muslklai. 

.._ Nöbetçi E(~zaneler 
QU at.-bet ~am şehrin muhtelit semtlerinde nö 

1 Çi <>lan ec1.aneler ıunlardır: 
StJtnbuJ ciheUndckiler: 

~tıı (ll lnönUnde UIUseyln HUsnU >. Beyazıtta 

ııeyahaU. Yarın gU.ııdllZ 

ıanatklr ?lı'N&§lt. 

KAD I KOY 
ı Ö!Um periaf. 

USKlJCAP 
HALI!: ı GönUl dedikoduları 

BAKIRKOY 
'\tlLTt\ 'AOI ı Blldlrmemlştlr . 

KARAGÜMROK· te ~UUı), KUçUkpazard!l (H. Hult'.lsi) , E;11P 
t..- Atustata Arlt>. Şehremininde Cllamdll 
~~ At 
lo gUınrQkte (Fuat), Sıunatyada <Erofl S&rlftn karmen. 

havadlat 
DUnya 

te~' Şebzadeba§mda IAaaf), Akıarayda (E 
(~ Pertev), Fenerde {Vlta!I), Alemd&rJA 

sat), Bakırl:öyde (HllAI), 
~CYOğlu clhetindekller: 

r •tıklat caddesinde ( Kanzuk), Altmcı dal 
d~de <GUnc§l, Galıı,tada Topçularda (Spoıi 
(~~)~ T~kıılınde (~izamettin), Ta.rlaba§mda 
,_ enet), liaııköyde (Nesim A.leo) , Bcıik 
..:!,•n '!lla · ı 

Ü k • 1 Hnııaı, Sarıycrde (Asaf) 
11 Udar, l<:adıköy ve Adalardakiler: 

d:ı,ÜııkUdarda. ı İtUhat), Kadıkö7Unde Mods 

ı: ... (~udaı. BUyUklldada (Şlnaııl Rıza) Hey 
ilde (Halk ), 

Emrazı Zühreviye 
Ccrrahp~a Hastan~si 

TIY ATROLAR: 

Yaz temsilleri Beylerbeyi lskele 
Tiyatrosunda 

HALK OPERET! 
6 .7.937 ıalı akşamı 
ESKİ HAMAM 

ESKtTAS 

ilk 
ail~ 

~e:ı~ncUk muh~mme~ kirası 60 lira olan Çapada Saraçdoğan mahallesinde 
<lar ~~§me sokagında 8 112 N. ev 938 veya 939 ve 9·10 seneleri Mayıs sonuna ka. 
~tUcı~r~~~ verll~e.~ Uzere açık atttıı-maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
tup . lugunde gorulebllir. Jstekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat mek. 
buıu\eya makbuzu ile 5-7.937 Pazartesi günil saat 14 de Daimi Encümende 

ll?na!ıdırlar. (B) d546) 

l{C§' • 
~·eu§t' if bedelı 4586 lira 41 kuruş olan Büytlkdere Meyva EnstHüsil bahçıvan 
~e§İf 1tıne binası ile ambala] dairesinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
~o. lı ~rakı ve f}artnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2430 
lllel(tub·anunda yazılı \'es:ka ve 343 lira 98 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
lllıınıal ıle beraber 5.7.937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu. 

ıdırıar. (i) (3495) 

d. /\çıkta d · · d -1 .. ··1 ır. G enıze gırmenin yasak olduğur.a dair ıaıeteler e yazuar goru mekte· 
denize e~cn sene de ilan edildiği gibi umumi idaba riayet etmek ıartiyle açıkta 
ıe gi C•rtnek yasak edilmiı değildir. Ancak akıntılı ve girdaplı yerlerde deni
dığ1 ~lllek cana mal olur. Ve bilhassa liğım ağızları, tifo vakalarmın çoğal
Yerlcr~ lllevsimde sıhhat baknmndan tehlikelidir. Binaenaleyh halkın bu gibi 
dan tc~ .<le~ize girmemeleri lizımdır . Yakında bu gibi can ve sağlık bakımın 
lı buz lıkelt yerler belediyece işaretler.eceğinden balkın buralarda çok dikkat 
~arı ilan ounur. • (3911) 

lstanbul Delterdarhğından: 
~~~lunda: Yenişehir ma.hal;e.sinin Kaya sokağında kiin 171 8ayılı ev. Lir~ 
~U~k Çarşıda: Terlikçiler sokağında ki in 15, 15/ 1 sayılı dükkln. 18 
'er~arvtda: Takyeciler sokağında ki in 26 sayılı dUkkin 12 
. ~Uk a.tun: ınahalleainde Yenişehir K eklik sokağında kl in 72 sa.yılı ev. 42 
1htı~ 01 llrda Yazılı mallar bir eenelik icarı 6.7.1937 Cuma gUnU Bil.at 14 de 
otllnur unacaıttır. İcar bedeli müsavi dört taksitte ve taksitler peşinen tahsil 
Yatıra;J8-1tplerin yilzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 
8atıo ko ~ezkt\r günde Def~erdarhk Milll E mllk Müdüriyetinde milte§ekkil 

nıı15.Yonuna. müra.ca.a.tlan (F). ,(3827) 

htanuul ~omutanlıgı · 
S.ı~ın...ılma Kornısyor.u ilanları Galata Mefruşat Pazarı 

Fuzuli Berkmen ve 
Y. Kllltis 

a3 CÜ Tümene bağlı kıtaat ıh.1.ıy.ı,·1 ı 
lçin 12000 kilo yazlık kuru soğan açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. !halesi ı 
15fi'emmuz/ 937 perşembe günü saat 
15,30 da. yapılacaktır. Şartnamesi ber 
glin öğleden evvel komisyonda görü. 
lebllir. Muhammen tutarı 510 liradır. 
İsteklilerin 38 liralık ilk teminat mak· 1 
buz veya. mektupları ile beraber ihr..le 
günU vakti mua.yyeninde Fındıklıda 

1 komutanlık satınalm& komisyon:..ına . 

gelmeleri. (3803) 

Muıamba ve liciverd storların en iyi cinsleri aon 
moda perdelik renkli markizet, etamin ve filele

rin her çeıidi, otomatik zarif komit taknnla
nnuz ıelmiıtir. 

Mefrutata aid mallan mağazamızda 
görüp tetkik ediniz. 

1 f'digatta kolaylık gösterilir Jt 
Galata, Tünel cad. No. 24 Tle.: 43957 - :1'""---'..._...__.,......,ı;o.ı 

lttanbul komutanlığı birlikleri için 
10000 kilo kunı soğan açık eksiltme 

1 ile satın alınacaktır. İhalesi 15/ Tem
mUZ/ 937 perşembe gUnU saat 15 de 
yapıla.caktrr. Muhammen tutarı 400 
liradır. Şartnamesi her glin öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. tatekll. 
lerin 30 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ile beraber ihale gilnU 
vakti muayyeninde Fındtklıda komu
tanlık satınalma komisyonuna gelme. 
leri. (3804) 

233 cü Tümene bağlı 16 cı alay için 
6000 kilo kuru soğan açık eksiltme :le 
satına alınacaktır. İhalesi 15/ Tem
muzı937 perşembe günü saat 16 da 
yapılacaktIT. Muhammen tutarı 270 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. btei{li. 
lerln 20 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ile beraber ihale gilnü 
vakti muayyeninde Fındıklıda komu. 
tanlık satmalma komisyonuna gelme
lerJ. (3805) 

GümU§suyu ha.ata.nesi için 25000 
tane yumurta açık eksiltme ile satı. 
nahnacaktır. İhalesi 12 Temmuz 937 
Pazartesi günU saat 15 de y1tpdacak. 
tır. Muhammen tutarı 6215 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
4 7 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile beraber ihale günü vak 
ti mu:ıyyeninde Fındıklıda Komutan. 
lık satmalma. komisyonuna gelmeleri. 

(3655) 

GUmU~suyu hastanesi için 10000 
tane limon açık eksiltme ile satmalı. 
nacaktır. lhaelsi 12 Temmuz 937 Pa. 
zartesi günU saat 15,30 da yapılacak
tır. Muhammen tutarı 350 1iradır. 

Şartnamesi her gUn öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerinin 27 
liraltk ilk teminat makbuz veya mck. 
tuplariyle beraber ihale günü vakti 
muayyenindc Fındıklıda Komutanlık 
Satına.tına komisyonuna gelmeleri. 

<3656) 

33. cU Tümen Selimiye Fırını için 
230,000 kilo fırın odunu açık eksiltme 
ile satınalmacaktrr. İhalesi 12 Tem. 
muz 937 Pazartesi günü saat 16 da ya 
pılacaktır. Muhammen tutarı 2944 li. 
re.dır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel Komisyonda görilelbilir. İstek. 
illerinin 221 liralık ilk teminat ınak. 
buz veya mektupları ile beraber ihale 
günü \'akti muayyeninde Fındtkhda 
Komutanlık satmalma komisyonuna 

gelmeleri. (3657) 

-. .. .... •:·:·······:·:· 
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!! Hastalarını hergun sabah 10 dan U 

Ü
l5 akşam 19 za ka•;lar Karaköy Tünel Ş 
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meydanr Ma mu ıye caddesi No. li 

1
. 112 de kabul eder... n 

Salı ve cuma gunleri saat 14 den ğ 
18 ze kadar parasızdır. H 
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HAB·ER'in =ı= 

Şeker 
1 klUl fPCfilU H 
1. -7- H 
il " 1 su kuponları 30 gün nt§redece !! 
!· ğlz. Onları hergUn keaip aaktıı.vı fi ii nJ%. 30 taneainl bir sert halinde bl• H 
!f riktlrip idaremize ırettrentere b1r ı·i 
il numara verecefiz. Sonra uhıaal eko • 

il nomi ve arttırma kurumunun ı.tan 
bul JU'bell tar&tmd&n tayin oluna
cak bir günde bu numaralar arum H dır. ırura çekllecekUr. Hediyeleri 

H ceman 1!500 kilo §ekerdlr. 
nım111CU:t:rmı:ıw111111.-:r.::::;::::.1;:::;:::1 

HEDYi.tl 

}LAN 

Istanbul 2 nci icra memurluğundan 
Birinci derecede ipotekli olup açık arttırma suretile paraya çevrilmesine 

karar verilen ve tamamına üç yeminli erbabı vukuf tarafından (123, 781) lira 
kıymet takdir olunan. Galatada Kemankeş Karamustafapaşa mahallesinde atik 

Topçular ve hamam cedit Voyvoda caddesinde kain atik 13 ila 19 cedit 19 ila 
25 numaralarla murakkam ve sağ tarafı Kasapyan vesaire Değirmen ham veba. 

zan Goncegülyan Şeref hanım ve Mehmet bey vesaire hanı ve bazan aralık ve ha.zan 
müfrez 49 ile 53 atik numaralr emlak sol tarafı sahibi senetlerin ıı ila 17 No. 1ı 
ikinci kısım Karaköy palas arkası Harikliya ve Anna Binti Bedros aynah tokan.. 
tası ve bazan Sahak ve Usep Köçekyan dükkanı cephesi Voyvoda caddesile mah 

c!ut olup altında Kommerçiyala İtalyana bankasının bulunduğu mahalli müşte. 
mil bulunan birinci kısım Karaköy palas hanı namile maruf kfigir ve cesim hanm 

(318, 240) hisse itibarile (308,080) hissesi 1424 No. 1r icra ve iflas ve 2280 No. 
1ı kanunlar hükmüne tevfikan açık arttırmaya çıkarılarak 25161937 tarihinde ya-

pılan birinci açık arttırmasr neticesinde işbu gayri menkule en fazla 30,000 Ura 
bedel verilmiı ve bu suretle kıymeti muhammeneyi bulmadığından dolayı 1424 
No. 1ı icra ve iflas ka.ıununa tevfikan ikinci açık arttrrmağa sıkarılmıştır. 

1 - Bina bir bodrum. bir zemin, bir asma katile aynca beş kat daha ve bir 
de taraçası muhtevidir. işbu gayri menkulün methali ve merdivenleri ve hanın 
çift asansörleri ve bunların arkasrndaki aydmhk mahalli her iki ktsım Karaköy 
palas beyninde müşterek olup bu suretle intifa edilcgelmektedir. 

2 - Binada ayrıca kalorifer ve e1ektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. Birinci 
kısmın kalorifer tesisatı müstakildir, kalorifer ocakları ise birinci ve ikinci kısım 
arasında bulunan methal ve aydınlık mahallerini muhtevi müşterek kısımda mü~ 
esses olup işbu ocaklar birinci ve ikinci kısım beyninde müştereken istimal edi. 

legclmektedir. Elektrik tesisatı her iki kısmında ayn ayrı müessesdir, şu kadar 
ki, kumpanyanın umumi kontrol saati yukarıda zikri geçen müıterek mahalle 
vazedilmiı ve her iki kısım için müştereken istimal edilegelmektedir. Terkos su 

borulan ve tesisatı her iki kısımda müstakillcn mevcut olup kumpanyanın kontrol 
saati yukarıda zikredilen müşterek mahalle vazeditmiı ve her iki kısım için 
müştereken istimal edilegelmektcdir. 

3 - Bodrum kate üç salon ve ayrıca daireleri ve bekçi gezinti mahalleri ve 
bir de deposu ve zemin katında mü~terek antre ve bankanın aynca antresi ve 
bir oda ve tuvalet mahalleri ve banka kısmında hususi asansör ve kalorifer ve 
elektrik tesisatile banka ittihazına elverişli giıeleri müştemil mahal ve asma 

katında iki oda, salon, telefon odası, depo, heli, camekanlı salon ve ayrıca dai· 
releri ve ikinci katta beş oda, iki hela ve salonları mi1ştemil olup banka Kom
merçiyala İtalyana tarafından işgal edilır.ekte ve bunun haricinde kalan üçüncU, 
dördüncü, betinci ve altmcı katlarında on ikişer dda ve iki~er hela ve taraça ka. 
tında bir odası mevcuttur. 

4 - Takdiri kıymet raporunda yazıh olduğu üzere bankanın iıgal ettiği sa• 
hada mevcut olup takdiri kıymetten tenzil olunan hususi asansör, kasalar, ve 
yazılı sair tcf erruata ait tesisat satıştanhariç olduğu gibi banka Kommerçiyala 

ltalyananın 28121945 tarihine kadar peşinen öldenen kira mukavelesi tapuca 
tescil editmi~tir. 

5 - İkinci açık arttırması 26/71937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar İstanbul ikinci icra dairesinde yapılacaktır. 

6 - ikinci arttırma neticesinde verilecek bedel krymeti muhammenenin 
yüzde yetmiş beşi bulduğu takdirde gayri menkul en çok arttırarun üstünde bı
rakılacaktır. Aksi halde satış 2280 No. Jr kanun hükmüne tevfikan geriye bırakr. 
lacaktır. Arttırmağa girmek istiyenlerin mezkur gayri menkulün kıymeti muham 
menesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi vermeleri lazımdır. 

7 - Satış pe§in para iledir. 
8 - 1424 No. 1ı icra ve iflas kanununun 119 uncu maddesine tevfikan ipotcli

li alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkr sahiplerinin i~bu gayri ~en~ 
üzerinsJ.eki haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarım evrakı müsbıte. 
1~rile birlikte tarihi ilandan itibaren yirmi gün içinde bildirmeleri lazımdır. '.Akil 
halde hakları tapu sicilleri ile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kahrlar. 

9 - Mezkur gayri menkulün nefsinden doğan müterakim vergi, vakıf icaı. 

si ve tanzifat ve tenviriye borçları borslulara ait olmak üzere satış bedelinden 
ödenecektir. Yirmi senelik vakıf icaresi taviz bedeli müıteriye aittir. 

10 - Şartnamesi herkes tarafmdangörUlebilmek üzere 7 /71937 tarihine rut
layan çarıamba günil dairede mahalli mahsusuna asılacaktır. 

11 - Daha fazla mallımat isti yenlerin daireye müracaatla 
dosyada mevcut evrak ve mahallen vaziyet ve takdiri kıymet 
anlayabilecekleri ilan olunur. 

934/ 1302 say.ılı 

rap_orunu_ g~a 
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SACLIK·-50CUKLUK·EKOHDMİ .. 
• 

KELY-i NATOR iki defa daha az işlediği 
DEHEl\TIR 

hald~ aynı 1randöman elde edilen. yegane soguk hava.~olapla~i 
18 Av Veresiye Satış 

SA iBi E ı Beyoğlu ve Acentaları 
Af..ı'KARA 

ADANA 
BURSA 
ESK!ŞEHİR 

- Vehbi Koç Ticaret evi. 1ZM1R 
KAYSER! 
KONYA 
ANTEP 

- Artur Vcttcr MERSL~ - Jorj Satel BANDIRMA - Ahmet ve Bahaeduin Bere
ket kardeşler. - Ş. Rıza !şçen, Yeni mağaza - Ismail ve oğulları Cıngıllı. SAMSUN - C. Cehil Özlü, S. Kemal Sezen 

- Mehmet Hüzınen - A. Mücib Dölen 
- Hasan Alanya - Naci ve Ahmet Dal kardeşler 

ZO:\'GULDAK - İsmet Ağartan, Abmct Yüksel 
DİYARBEKtR - Celal Ayyıldız 

TRABZON - Dedcoğlu Sami, filmi ve 
Pulatanalı kard~ier. 

•• 
~mm~ Harbiyede L Bahçesinde ~:ma:~ 
mı Cumartesi ve Pa~aır glUıınıltlı aB<şaımOaııro ~m 
ım sureti mahsusada Anadoludan davet edilen KA YSER1LI Bayan F AHR1YE SOY AK ve arkadaşları ~m 
in: ZARALI HALiL SÖYLER ve arkadaşı SlV ASLI OMER AL TUC ve NICDEL1 SAiM ve arkadaşları m~ 
!i!i tarafından :::: 
::ı :::: i::: :::: 

11~1 Halk Türküleri 1111 
··ı .... :: :::: 
1
.. . ... 
iU Yalnız iki geceye münhasır olduğun dan bu fırsatı kaçırmamamı.~ tavsiye olunur. !fü ... . ... 
::: Ayrıca Bayan M A ve arkadaşları illi 
;ii PırcgıramDarona devam edecekO<eır<d!Dır ~m 
rw r:::::ı:mmmm::::mm:m::: mm::mmmmmm::mmmm mm::mm:::::::m::mm:m ::mm::mm::mm ::::mm:::::::::::m:::.:::::m.: !!!! il! ....................... ·-·········· ......................................... ···································· ........................ ······················ ... -............ . 

•-~ ADEMi i K Ti O AR~-• 
ve GlEVŞEKILDGDNIE 

ADAP AZAR - Ahmet Hilmi Kurar 

~ .................................... ı. 
Her alkşam 

Bal adiye 

Bahçesinde 

E 
Bestekar tanburi Salahattin 
'Bayanlar 

Süzan 

Ayten 
Sevim 
Melahat 

Okuyucular 

Yaşar 

lbrahim 

· Yahya 

Saz Qeyeti 

Necati Tokyay Keman 
Şefik Piyano 
Hasan Kanun 
Hasan Panço 
Şükrü Klarnet 
Nihat Ney 

K. Melahat · Parasko . Kemençe 
Bayan LÜTFİYE tarafından milli o yunlar ve Akrobatik numaralar 

Tanburi Fahri tarafından halk ti.irküleri ... 

L Gündüzleri konsumasyon 9, büyük duble bira 18 kuruştur. 

•••--• Telefon: 43703 

r---IHJ IE R A IK ŞAM • 

·- Tablatıerı • Her •czanede arayınız. ~Posta ı:uıuau 1255 Hormobln J -· P A O R M A da : 
.-- BAYANLARIN --

Doğumdan evvelki siyah lekelerini ve 
bütı:in çillerini yalnıı 

Fazıl çil" 
giderir. 

- Her alkşaım -
Bayan 

HAMiYET 
PA AMA 

_ Bahçesinde 

KıRV!V doktoru 
Necaetln Atasagu.ı 
Her glin 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k~daı 

muayene parasııdır. 

Bahçemizde mahdut gecelerde teganni etmekte olan memleke · 
hakikaten en yüksek aanatkan 

Münir Nur 
Sayın balkmuzm talebine binaen her akp.m 
arkada,Jariyle birlikte seansla nru yapacaktır. 

in 


