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MAYO 
Mtısabakamızda 

1 
Muhtelif hediyeler var ır 

ı temnıuzda başlly 

Kasım paşada 
yangın 

Sabaha karşı beş ev 
yandı 

Bu ıece sabaha karıı dörtte Kasım
paıada Hacı H ilırev mahallesinde Ar 
navut Mehmet sokağında Kemalin o
turduiu 33 numaralı e~en yanım çık 
mııtır. 

Rüzcir fiddetle eatiiinden ve 0 ci
varda Terkoı ıuyu da bolu bulunmadı· 
iından yanım ıeniılemiı, ateı çıkan 
evle 31,29,35 numaralı Uç ev tama
men yarumıtır. 

Yangın Kemalin oturduğu evin üıt 
katındaki manıaldan 11çrayan kıvıl· 
cımdan çıkmııtır. 

KıSACA 

Dlloktl maçtaki 
kavgalar karşısında •• 

Buna ~ demezler. :Böyle futbol maça 
olmu. Buna ben&er Ç&rplflD&lar hpan~ 
Portekizde, Cenubi Aınertkad& yapılır ve 
korrlda adı verilir. 

Bota ~fi bizim :ınuu MCiY'mlze uyma 
yan bir ,.ydlr. Bu &1b'ete .. hayvani,, demek 
dahJ uıUmklbl delildir. Zi.ra bota btıe, ua 
cak azdırJbn&, bu kanlı kavp,yı kabul 
edeblllyor. DilftlnllnUa artık bota gUnflerin 
de kı• putalonlu To"-41orl&r betadfll 
mız sporcu tipinden, 9POl'Culutun kibar ,.. 
uil hUvi,.tiDden DÜ&d&r &lafı :yuvarlUJIUI 
oluyorlar. • 

• * • 
Maçlarda yapılan her k&vl'a daima kJOplt 

rtını.tn aleyhine olmUf, TUrkiyede spora 
, .. r11ea muaduı bu klUplerin çok uaklq 
Dllf bulunduklarmı cöze vurmuttur. &aıııyo 
ru ki c1llDkO bldiM dar sihnl,eW ldObçWll 
tGD b&rU evvel ortadan kalkmeegıa •bep ...... 

TUrldJ'e BlaJIUnlzm'den 1rurtulıDUf bir 
devlettir. Stadyuml&nnda. maç .ah&1armd& 
dört 1M!f deldcanhma •"bea 7eflllm!,, 1'bell 

~· .. diye Wn'arak lıılrlblrlDe al 

....... Tt .. -· 1ıkllk dlaplinl ---• 1llr: ...,,.. ,...._ .... •••dt edeJnı91, ...... 

Maznun1araan Nrdb, Ardaş, Petro, Anjelo ve Em.in 

Beyoğlunda bir zehir 
fabrikası basıldı 

Zan altında bulunanlardan biri 
Elektrik şirketinde muhasebeci 

Emniyet müdürlüğü kaçakçılık 
§Ubesi tarafından büyük bir morfin 
imalithanesi meydana çıkanlmııtır. 

Zabıta memurlan bu fabrikayı 
birkaç gram eroinin verdiği ip ucu 

ile ele geçirrniılerdir. 
Bir memur Beyoğlunda berber 

Yaniden he§ gram eroin almı§ bu sı· 
rada cürmü mcthut yapılarak zabıt 

( .Deuamı 4 üncüde) 

Portekiz diktatörüne 
suikast yapıldı 

Bomba 
Elektrikle patlatıldı, 
teşebbUs akim kaldı 

Lizbon, 4 (A.A.) - Boğa meydanına 

yakın bir caddede Salazara karıı bir 
suikast vuku bulmuıtur. Bu sokaktaki 
lağıma konulmuı olan kuvvetli bir bom
ba başvekil her pazar olduğu gibi bu
gün de ldostu doktor Toreadonun evin
deki küçük kiliseye dua dinlemek üzere 
giderken elektrikle patlatılmış, ve bom
ba kaldırımı yararak civat"daki evlerin 
camlalrını kırmıştır. Baıvekile bir ıey 

olmamııtır. Şehir mutat sükununu mu
hafaza etmektedir. 

Haber - Suikasda uğradığı haber 
verilen Salazar faıist idaresi olan Por

( Deoomı 4 üncüde) Oliveim Salazar 

Karlkatilıle seyahat mektupları 
................................................ ...-

Kırkla~Zw geld~ Wc defa ~it o14uğum bir futbol ~ 
~ - ®,Mf maçlarnn Zehüllıamd bono ~,r ··· · · -- · 
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t Hô.diseler ve fikirler... 1 
Devlet demiryollarının sür-
atli ve rahat katarlarile ... 

Hemşerilik'fen vatan
daşhğa ulaşırken ... 

· Düşünüyoruz .~ "Bu Üni
versite Rek törü daha nasıl 
bir fırsat bekliyor ? ,, 

Vaı~aını : Nizanıettiıı Nazi/ 
Benim bir hocam vardı. Umumi haq· ı 

yıllarının talebeleri, onu, Me~rutiyett.:ıı 
sonra yetişmiş münevverlerin kemal: 
ermiş olanları arasında sayarlardı. Bil
hassa bizim sınıfta çok sevilirdi. Hoş 
sohbet ve kibardı. Sanırım dersinden 
çok biz onun tatlı tatlı anlattığı hikaye· 
]eri dinlerdik. Mektep programının en 
ağdalı mevzularından birini, yani "ikti
sat nazariyeleri11ni bize öğretmeğe mı:· 
mur edilmi~ olması bizim sınıfın iktiut 
nazariyelerinden o yıl hiçbir şey öğre· 
nememesine sebeb olmuştu. 

Bunun kabahati kimdeydi? Onda mı 
bizde mi? 

Şimdi. 'cnelcrin arkasından o günle
re baktıkça inanıyorum ki kabahat ho· 
cadaydı. Zira bÜgünkü kafamla takrir
lerini mihenge vurunca hocama ''Econo 
mie Politique., den sıfrr vermekte tered 
düt etmiyorum. 

Bununla beraber ne de olsa söyledik
leri kulaklarunda kalmış. Biri yanımd.l 
devletçilikten, Jİmendifercilikten bah· 
setti mi derhal onu hatırlarım. "Avru
pa görmilş adam,, diye birçoklarının tak 
dirini kazanmış olan bu zat, devletçili
gin tam bir düşmanı idi. Devletin tica
ret yapamıyacağını, bir büyük iktisa~ ii 
entreprist''i idare edemiyeceğini asabr 
asabi iddia eder ve misalini daima Fran 
aadan alarak !derdi ki: 

- (Filan) şehirle (falan) şehir ara
sında 270 kilometrelik bir demiryolunu 
devlet işletir. Vagonlar berbattır, pistir. 
Döşemelerin otlan fırlamışur, kluvarlar
da tahtakuruları gezer. Buna mukabil 
Fransanın hus • .'1~ sermayeler tarafından 
işleti1en demiryOflarrc Fevkalade temiz, 
rahat ve muntazamdır. F~nsız hatların 
daki kazaiarın yüzde 82 si devlet demir
yollarmda cereyan e<ier. 1895 yılında 
Frans- :la ciğnenen yetmiş vatanda§tan 
69 u devlet lokomotiflerinin altında 
kalmı:f~ır ... 

Bereket versin ki öldü ... 
Bu zat bereket ki vefat etmiştir. Zi

.-a Türkiye Devlet demiryollarmdaki te. 
mizliğin, inzibat ve intizamın bugünkü 
derecesini görebilmiş olsaydı yıllarca 
içi,rıde yuvarlandığı hatanın dehşeti, 
başka yerlerde yapılmış kötü müşahede 
lere dayanarak başkaları tarafından ko
nulmuş yanlış teşhislere inanışındaki 
saflığın affedilemez derecesi ve iddial;ı
rının bu kadar ihtişamlı bir tarzda tek
zibi kar~sında duyacağı azap pek bü
yük olurdu. 

Bununla beraber o hoca mazurldu. 
Zira o devirde gerek Fransanın. gerek 
Almanyanın devlet demiryollan he:· 
göze böyle bir manzara verirdi. Ve za
ten dUnya üzerinde devlet mefhumu 
demiryolu sahasında ilk muvaffak imti 
hanı memleketimizde vermiş bulunuyÖr. 
İnönü hükumetinin demiryolu yapabil
mesi ne ldereee büyük bir muvaffakiyet
~e. ayni hükumetin ibu yollan işletr.e· 
i§inde gösterdiği muvaffakiyet de o de· 
rece büyüktür. 

Çetinkayanın fıtri 
ve ısrarlı dikkatı .• 

. ıt.i_:~r etmelirim ki ben gördiiğüm v~ 
ı}ıttıgım tezahürlerine bakarak demir
yollarımızrn işletme işinde en yüksek 
dereceyi ve devamh surette yükselme 
istidadını Çetinkayanın ısrarlı tiikkatin
de ve bu işteki fıtri kuvvetlerinde bulu
yorum. 

Bugün dünyanın hiç bir yerinde bir 
insan, Türkiyede olduğu kadar rah.at, 
temiz ve hatta zarif vasıtalar icinde ve 
Türkiyede olduğu kadar ucuz ~ seyahat 
edebilmek imkanına malik değildir. 

Nafia bak'anınm iki aylık seyahat bi
letleri ihdas etmesi, Türk şehirlerinin 
h~şerilerine büyük Türk vatanıııı ba5-
tan başa clolaşmak imkanını vennektc
dir. Halkın bu imkandan istifade edip 
etmdiğini anlamak mı istiyorsunuz? 
Etraf:nızdakileri şöyle bir tc!tkilc ediniz. 
İstanbulda Anadoluyu tanıyanların, A
nadoludaki tekamülü görün anlıvanlarm 
sayısr günden güne artmakta olrlu ğunu 
ve İstanbulluların Sarnsundan, Sıvas
tan, Malatya ve Ma:-dindcn misaller ır e· 
t irerek konu§mağa başladıklannı göre
ceksiniz. 

Memleketin mühim 
bir meselesi ... 

Nafia bakanının kara nakil . vas:
~rını herkesin istifade edebilece
ği bir derecede ucuzlatması, daha doğ-

rusu sudan u :: ıız bir dereceye indirme
si bizim uüylik bir içtimai meselemizi 
de halletmis olacaktır: 

"Hcmşeriliğin ortadan kalkması, Tür 
kiyelinin tam vatandnt halini alması 
m~selcsi . ., 

Şehirlerin, kasabaların biribirin:le11 
sok uzaklarda bulunması, nakil vasıtala
rmın pahalılığı, intizamsızlığı veya yok 
luğu düne kadar her vatandaşı kendi 
doğduğu şehre mıhlıyor ve bunlar mem 
leketi hep kendi kasabalau.1ın, şehirle
rinin veya köylerinin çerçevesi ve mik
yası içinde görmeğe alışıyorlardı. Cum
huriyet, Anadoluyu Y1Jdmm devrinıdıe 
Fatih devrinde ne halde idiyse o halce 
tesellüm etmiştir. 

Konyalı Karamanbcyliği ahalisinden 
gibiydi. Malatyalı Dolgadıroğlu saltana 
tının tebeası halindeydi ve Kütahya 
sanki hal.i Gcrmiyan diyarı idi. Velha
sıl Anadoluda korkunç bir "rejiyona· 
lizm - mıntakacılık,, hakimdi. Hani 
adına askerlik denilen büyük nimet de 
olmasaymı~ Konyalı Malatyalıyı Alman 
kadar, Moskof kadar kendisine yabancı 
görmekte devam edecekmiı. Bereket 
versin askerliğe ve harplere ... Silah al· 
tına alınanlar zaman zaman şehirlerin
den uzaklaşmıslar kah bir garnizonda 
bulunarak bir başka şehri görmek, kah 
bir cepheye giderek bir başka vilayetin 
kasabalarınr,köyler:ini !dolaşmak fırsat:
na ulaşmışlar da Sıvaslı Adanalıyı, Di
yarbekirli Edirneliyi tanıyabilmiş.Ayni 
dilden ve ayni ırktan olduklarına şöyle 
böyle akıl erdirebilmi~ler, 

Almanya Cla llalya da 
bu ftltdedir •.• 

Ama sanılmasın ki bu yalnız bizde 
böyledir ve ya böyleyıdi? Çok ileri sar.
dığımız Avrupa devletlerinden faraza 
§U Almanyada herifin hatırına "Alman 
yalıyım,, demek bir türlli gelmez.; 
"- Saksoı:ıyalıyım !11 

Yahut: 
"- Bavyeralıyım !., 
Der durur. 
italyada da böyledir. Orada da hala; 
"- Lombardiyalıyım,.; 

"- Sicilya1ryım .. : 
"- Cenevizim,. 
D!yen milyonlarca insan vardır. 
Cumhuriyet bu felaketli hali yıllarca 

evvel sezdi. ilk işi. mekteplerde vatan 
mefhumunu şiir çerçevesine hasretm!
yip elle tutulur, gözle görülür bir tarz
da "maddeleştirmek.. oldu. Ve bunun 
büyük faydaları görüldü. Şimdi de de
miryolları bu nazari ve iptidai faydaya 
tatbiki bir şekil veriyor ve cumhuriyete, 
liaha kestirme yoldan . daha iyi bir 
planla,halkı müşterek vatan mefhumu· 
na ulaştırmak imkanını bahşecli}'or. 

Lilnetli şirket ve 
çikekli is tasyonlnr •• 

.İnönü hükCımetindeki Nafia bakanı
nın şimendifercilik işini, ne ço!< satıhlı 
bir menşur halinde mütalea ettiğine 
en yeni misal olarak şark demiryolları 
istasyonlarına verdiği şekli ~östcrm'!k 
isterim. 

Birkaç gündenberi Filoryaya gidip 
gelirken Banliyö istasyonlarını süsliyerı 
çiçekler, palmiyeler gözümden kaçmı· 
yor. Bunlara sevinçle ve gururla bakı· 
yorum. Zira bu hat Fransız şirketinin 
elindeyken hudutlarımıt:ian, giren her 
yabancıya Avrupa Türkiyesini gayet 
abus bir cehre ile takdim ederdi. 

Şimali İtalyanın her tarafı rengarenk 
çkeklcrle züslü kasabalarından . köy ve 
şehirlerinden Yugoslavya ve Bulgari:;
tanın b"nnisbc mütevazi fakat !"ene te
miz, aydınlık ve hol çiçekli istasvonları 
na ulaşan ve oradan Türkiyeve ~el'"'ıı 
bir yolcu bu istasyonları kapkaı-anlık. 
bovası ve sıvası dökük, pis ve murid'lr 
bir 1'al<lc oörünce elbette Cumhuriyrt 
Tür:dvesi ile yaptı,., ilk temasın pek 
lchir.lize bir tesiri olmazdı. 

Liinetmeap Sark ıı ; rketi. bu ist?syo1"1-
ları, sanki inat için bu halde tutardr. 
istasyonların hat te!eltüm c :lil:r edilm~z 
çiçeklenmesi, bakanlığın ?u büvük faci 
ayı teseiiümöen çok cvvci sczmi~. a::· 
lamı~ ve kararını vermis . pJ!nınr vaomı~ 
olduğuna delalet eder. Şimdi, Bakırköv 
istasyonu A tina merkez istasyonundan 
ve Y cşilköy istasvonu Sof va p-arınıdcı.n 

Niu:n!:ttin NA7.tF 
(Devam?. 4 iı'rıcilde) 

U n uttu k farımız 

Türkiyenin en meşhur 
romancısının romanı 

" Hayatı tahtı temine alınmış olanlar keyif için edebi
yatla uğraşabilirler. Fakat bunu bir meslek olarak kabul 
edip geçinme vasıtası yapmak isteyenlerin vay haline!,, 

Yaı~a lfl): Nusret Safa Coşkun 
Arkculaşımtz N1tsrct Safa Coş1rumm 

tııc§hıtr "Zavallı N ccdct'' müellifi 
Saffet Nezihi ile yaptığı bir miil<ika. 
tın w, kt~nııııı clün 1ı.cşretmi§tik. Bıı 

giiıı son kısmını lroyuyoruz: 
Ona hayatını anlatmasını rica et

miştim. Sözü ona bırakıyorum. Biz. 
zat kendi ağzından dinleyiniz: 

- Hayatım mı? Onun nasıl geçtiği. 
ni ben de anlryamadım. Sureti haya
tım, o da pek karışık, kabuslu bir rü. 
ya! Zevki az, kederleri, belaları çok 
bir yaşayış. ÖmrUmiln 67 senesi için. 
dE. mes'ud:ırıe geçPn bır sene bilt yok. 

Size hayatımı icmal edeyim: 1889 
senesinde Sultaniyi ikmal ettim. üç 
ay sonra Manastır mektebi idadisine 
beni müdür yaptılar. Hiçbir staj yap. 
madan, tecrübe görmeden memuriyet 
hayatına ginniştim. Yedi sene dolaş
tıın. Nihayet tahammülüm bitti. Ada. 
na idadisi müdiriy.;-tinden istifa ede. 
rek 1stanbula geldim. İyice anlamı~
tım ki, memuriyet hayatı denilen sı. 
kmtılı çemberde yaşıyamıyacağım. Ha 
misiz, ümitsiz kendimi tesadüflere bı.

1 raktım. Tesadüften ne beklenebilir? 
Felaket değil mi? ... Ben de her türlü 
felaketin acıhklarmı tattım. 

1897 senesi içinde bir gün pek sev
diğim bir ?.ata tesadüf ettim. Bana 
dedi ki: "Biz iki üç arkadaş M ıısav
ııcr Muhit isminde bir mecmua neşre. 

deceğiz, bunun müdürlüğümi deruhte 
etmek isler misin?" 

Kabul ettim. Neııretmeye baş -
ladık. Matbuat alemine girmiş • 
tim. Aman yarabbi! Ne dağdağalı, 

velveleli bir ie. Fakat keyifli .. Maka
leler, küçük hik~yelcr yazınıya başla. 
dnn. Acemilik lissetmiyordum. ÇUn. 
kil yazı karala.m&p. başlamaz.dan ev. 
vel çok okumuştum, Yeni nesle verete. 
ğim nasihat budur. Yazmadan evvel 
çok, çok okumak. 

Bu Musavver M1lhit'jn yirmi dört 
nüshasını neşredinccye kadar neler 
çektim, neler. Nihayet kapaınıya mec
bur olduk. Yine işsiz kalmıştım. Ab. 
dullalı Zühtü benim mektep arkada. 
~nndr. Saba1ı gazetesine intisab ettir
di. Üç dört ay devam ~ttim. Ufaktef ek 
şeyler tercüme ediyordum. Matbuatın 
ilk felaketine orada uğradım. Çcı_yır 
güzeli başlıklı bir küçük hikaye yaz.. 
mıştım. O aralık Zola yr çok okuyor. 
dum. Realizme bayılırım. Ben de şu 
küçük hikayeyi bu yolda yazmıştım. 

Neşredildi. Bomba gibi patJadr. 
Acemiliğin cezasını görityorduın. Bir 

kadın matbaaya geldi.Bağırdı, çağırdı. 
Ben meğer onun kızınr teşhir etmişim. 
N e kızını, ne ken'dini tanıyordum. Şa. 
şırdım, kaldım. İki gün sonra ''ikdam" 
da üç buçuk sütunluk bir makale. Hep 
bana dair. Başlığı "Çayır güzeli hika
yesinin hikayesi.,, Okur okumaz o ka. 
dar müteessir oldum ki, yüzüme felç 
geldi. Altı ay tedavi ettirdim. "Çayır gü 
zeli., hikayesi de unutuldu. 

Meğer ben ne fena adammışım 1 Mu • 
harrir taslağıymışım. Ahlaksızmışım. 

Bu üç buçuk sütunluk makale içinde 
neler yoktu, neler ... Bunlara cevap ver
med·m sinei tahammüle çektim. Mese 
lenin sakiki çehresi büsbütün başka. 

Rekabet meselesi. 
Hastalığım iyi olur olmaz kendi fik. 

rimce Ahmet Cevdetten öc almak çare
sine teşebbüs ettim. Bir makale hazır. 
]adım. Bu "Mual1imlikte ihtisas" isimli 
kendi mesleğime ait bir yazı idi. Bir 
namı müsteara ihtiyacım vardı. "lkda. 
ma" kendimi bildirmek istemiyordum. 
"Saffet Nezih! .. 'dedim. Bu nam kırk se 
nedir bende kaldı, benim edebi hayatı
mın anahtarı oldu. 

- Sonra kendinizi Ahmet Ccvdete 

bildirdiniz mi? 
- Evet, makalem İkdamda neşredil. 

ıdi. Devam etti~. Makaleler silsilesi al. 
ttyr buldu. Bu sırada Cevdet beyden al 
dığım tezkereler o derece iltifatlı, te
veccühlüydü ki, tamamen benim için 
yazmı~ olduklarının zıddr. Teselli bul . 
muştum. Artık biribirimizin yüzilne ba. 
kacak hale gelmiştik. Görü~tük, anla§-

tık. Bundan sonra ikdama muntazaman 
makaleler yazacaktım. Muharrir tasla. 
ğının yazıları çok takdir gördü, tutul. 
du. 

Gazete sahibinin itira\;na göre ma
kalemin neşredildiği günler be§ yüz 
nüsha fazla satış yapıyorlarmış. Bundan 
dolayı nısfıru bana vermeye karar ver. 
di. O sırada üçer medidiye alıyordum. 
Bu ücret o zamana göre mühim bir pa. 
raydı. Ben de emeğimin mahsulünü 
toplamıya başladım. işte hayatı edebi-

. yem böyle başladı. 
- "Zavallı N~det i'ne zattıafi ve na 

sıl yazdınız? r 

- Ahmet Cevdet bey bir roman yaz. 
maklığım için beni teşvik ediyordu. 
"Musavver Muhit" te başhyarak bir iki 
nüshasında neşrettiğim ''Zavallı Nec. 
det,, i bitirmiye çalıştım. Romanda ilk 
eserim budur. Bu romana ait birsok ha· 
tıralarım var. Birtakım ka:dınlar ve er. 
kekler bu sergüzeşti kendi hayatlarının 
teşhiri zannederek bana birçok mektup. 
]ar yazmıtlardı. içlerinde tehdit mektup 

Nıarrct Safa COŞKUN 
(Devamı 8 incide) 

Saat 
Bir saat hararetin detlımelerl dolayısllc 

gUnde yarım dakika kadar ilerlemekte, ge 
celeyln ise dakikanın Uçtc biri kadar geri 
kalmaktadır. 

ı KAnunu8Alli sabahl!!yin erkenden bu sa 
atın yakU doğnı gösterdiğini farzederaek, 
hangi zamanda ~ dA.klka. ilerleml§ olur. 

Dikkat edin mesele göründUğü kadar ko 
!ay d~ğlldlr? ! 

Bu bilmecemiz mUkMatlıdır. Halledenler 
den iki ~iye hediye verilecektir. Cevaplarm 
11 temmuz tarihine kadar gönderllml' olma 

st l!'lzımdır. 

Kadını kim astı 
DUnkU Arap saçının hallidir: 
Eğer ltadın zorla a.sılml§ olsaydı Umlk 

saçların altında değil U..tUnde olurdu. 
Katil olaıı adam astıktan sonra. llmlğl 1&~ 

ıarm attma geçirecek kadar ihtiyatklrlık 

göıterııme:ı. 

iki sinek 
, 27 haziran tııdhll bllmeceml~ln hallidir: 

Eğer ma!ırutun iç sathı müstakim bir plAn 
üzerine çe\'Tilecek olursa meydana 60 aanU 
metre uzunlu~nda bir mUstatil c:ıkar. Bu 
nun tlzerlne alneklerln katetmtı olduktan 
helezonlu yollar doğru lkl hat olur ki bun 
!ardan birisi mUStatllln karı:ııtıklı iki zaviye 
alnl vasleden hat olur. öteki hat ytlzde 4 da 
ha kıudır ve mUstatilln kenarına \tat zavl 
yenin t epesinden 7ti milimetre .ap.ğıya isabet 
eder. Böylece ııineklerln katetmtı oldukları 
yolu hesaplamak kolayla§rr bJriat 650 dl~erl 
625 milimetre yol almııtır ve irtifa 260 mlll 
metredir. 

iJtı bllmeceml:d klms;:ı halledememJıtır. 

Are1·p~-sçmçı 
.. Kuponu .. · . . ·: 
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dlavata daü ...................... 
Mucize 

1 NG1LlZLiER1N "büyük" diyo 
tavsif ettikleri bir mesele var. 

dır ki cild cild kitablara, uzun uZl.lll 
makalelere sebeb olmuştur: Williaın 

Shakespeare'in diye anılan eseri ace-
ba kim yazmıştır? A von suyu üzerin. 
deki Stratford kasabasında, cahil bir 
babanın sulbünden gelip kendi de ya. 
rı . cahil kalmış, kasab çıraklığı veya 
buna benzer bir işten ekmeğini çı. 

kartmağa. başlamış olan William 
Shakespcare'in, her biri hır mucizeyi 
andıran o komedialan, dramları, 

"sonnet" leri yazını§ olmasına imkan 
yokmuş. Onları yaratan adamın, tabi. 
atin verdiği istidad ile kalmayıp la· 
tince, yunanca, fran.sızca öğrendiği, 

hele Roma. ve İngiltere tarihlerini çok 
iyi bildiği muhakkakmı§... Onları 

Stradfordlu yazmamış ama kim yaz. 

mış? Kimi bütün eseri filosof Ba-
con 'a, kimi de VI ncı Lord Dcrby 
William Stanlcy'e izafe ediyor; baş. 
ka isim söyliyenelr de var, Remy de 
Gourmont: "Hiç şüphesiz ki Bacon de. 
ğildir, çünktl filosofun eseri ile şa..i. 
rinki arasında pek büyük bir üslfıö 

farkı vardır, bir adamın da böyle iki 
türlü hassasiyet göstermesine imkan 
yoktur,, der. Fakat Lord Derby gibi 
başka. eser bırakmamı§ olanlara, 
Shakespeare'in eserlerinin hediye edi. 

liYermesine mfıni olacak hiç bir bedü 
sebeb yoktur. 

Gerçi: ''Üzümünü ye, bağını sorma,, 

diyerek Hamlcti, Othcll.-Oyu, Tcmpcsti 
okuyup onları kimin yazdığını merak 
etmemek daha akıl kılrrdır. Fakat ka
bil mi? Gösterilen sebebler zihni kur. 
calıyor ve insan bu meselenin, ameıt 
hiç bir faydası olmryacak hallini bek
lemekten kendini alamıyvr. M. LCon 

Daudet: "Shakespeare Shakespeare 
değilmiş ;ıma yine Shakespeare adın. 
da. başka bir adamını§; son tahkikat. 
tA J;.. f:tü. ou...ı;:.,.,.~d..l.,·w 'ih. ... ı.ı -=r..ı~~~-s: - r r ... . 

• !)e d. k . i peare oldugu anlaşılmış,, ıyere 1§ 

bir tekerleme ile kapatmak ister. On. 
dan başka Stradf ord'lunun hukukunu 
müdafaa eden nice kimseler varclır ... 

Şimdilik hiç bir tarafın iddialarını 
olduğu gibi kabule imkan yoktur; bel
ki zam.an bu muammayı aydmlatabile. 
cektit'. Fakat o dramlar, komcdialar 
gerçekten William Shakespearc'in 
değil de onun adını kullanmış başka 

bir adamınsa asıl mucize i&te budur. 
Çünkü onları yazan adam hiç şüphesiz 
ki kıymetlerini de takdir ediyordu; 

bir bülbül gibi ne yaptığını bilmeden 
harikalar yaratmak insan oğlunun 
harcı değildir. O, değeri olan bütün 
~!erini daima bilerek yapar. Belki te
sadüf eseri olarak bir kere, kendi pek 
farkına varmadan bir mucize göstere. 
bilir; fakat o kadar dram, o kadar ko. 
media tesadüfen yazılamaz. 

O adam, eserinin kıymetini bilerek 
ona imzasını atmadı, hiç olmazsa sır. 
nnm, ölümünden sonra ifşasını temin 

edecek bir vesika. bırakmadı, yani o 
cms'al.siz zekl ve istidadının kendine 
edebi bir nam vermesine bakmadı ise 
kendinde her türlü gururu, nahveti, 
dünyanın alayişine alaka;, söndür. 
müş demektir. Bundan büyük de mu· 
cize olur mu ? 

Nurullah ATAÇ 

"KU~Uk ltll41 dalma 
sağlamdır ,, 

Yugoslavyada Stoyadinoviç hü· 
kumetinin ikinci yıl 'dönümü, "Kü· 
çük itilaf,, devletleri grupunun kuv• 
velini göstermeğe vesile tetkil et• 
miştir. Yugoslav "Samprava,, gaze 
lesinde çıkan bir başmakalede, Yu. 
guslavya, Çekoslovakya ve Roman• 
ya hükumet reislerinin Tuna üzerin-
deki mülakatından sonra bütün me· 
selelerde tam bir görü§ birliği ile 
hareket ettiklerini anlatan tebliğ ha· 
ZIJ'lat:dmaktadır. 

Yugoslavya, .. küçük itilak,, rnan 
zumesinin münakaşa kabul etmez 
~ağlam bir mevcudiyet olduğu,, ka· 
naatindedir. 
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13enün ·· ·· ;: . ... ~· 
Sovyet sanayii 
ve Kouınozcuıar 

... Evvelki gün, "Bolşevik düşman 
lıgının hakiki sebebi" diye bir yazı 
Yazmıştım. Dostum Pol isimli bir 
frenk burjua ahbabım olduğu gibi 
T avanş lvan isimli de bir sovyetli 
tanıdığım vardır. İvan beni yolda 
yakaladı; dedi ki : 

- ''O eski yırtıcı kızıl kuş son 
za~anlarda beyaz bir sulh güvercini 
halıne geldi. Tatlı etiyle komşul~n 
nın iştihasmı celbediyorl" diye 
Yazmışsınız. Ama da yaptınız ha .. 
Türkiyenin belli başlı dostu olan 
bir devletin pek kuvvetli müda 
faasını unutuyor musunuz~ Kızıl 
ordu, bugünkü günde dünyanın en 
muazzam ordusu sayılıyor. Beyaz 
giivercin çelik dikenlerle ·mahfuz 
dur. 

F - Aksini söyliyen yok, azizim . ~ 
akat ne olursa olsun, son dahili 

v_c askeri tezebzüb üzerine, rakiple 
tın · ·h ı d ıştı a arı kabardı. Saldırıp sal 

1rrnamak hususunda tereddütler 
~eçirdiklerini hadiseler lsbat ediyor. 
.... ~n. Yazımda bunu tebarüz ettir 
···• r t ıın .. Ayni zamanda da saldır 
~akdtan ne istifade beklediklerini 
.ra~ ırn. 

1 avariş lvan: . 
-dl ~hlilinizin son noktası doğru 1 
teri bdı~- Yani bütün dünyada müş 
na .. u mamak buhranı vardır ki se 

Yıın f 1· k . . . . 1 edili e a etıdır: Mallar ıstıhsa 
Yor ica ..... d. d l 

Trıiyo ' P ettıgı erece e satı a 
la• rl. Halbuki bu, halkın daha faz· 

... ey ere 'h · ği} l ı tıyacı olmamasından de-
• a •cık b't· . dandır. a ı ıyetınde olamamasın· 

dir. 
5p0~Yetlerde ise manzara aksi· . ıy • 

se, kı~gı askya ne kadar mal arzedil· 
rnüş 'b~ Umun iistiine su dökül-
d. gı ı, kaybol 'd· "N' . .. 
ıye sorm k . up gı ıyor. . ıçın 

Y
•• a ıcap eder. Sovyet sana· 
ıının f 

Stati t'~l a ındaıımıdır bu? Hayır! 
zirn : 

1 e~~ ba~acak olursanız, bi· 
y anayım, bırçok şubelerde dün-

a rekorlar k d .. .. "}'" B rag'" ı ır ıgı goru ur. una 
men piy d k' . 'h . ed'l asa a ı ıştı anın tatmın 

ı ememesi .. hl'k' . Yüks 1 • muste ı ın sevıycce 
ba 1 e ~rek pek çok §eyler istemeğe 

ş arrıasınd ·ı . . 
kö"}u" .. an ı erı gelıyor. Eskiden 

.r nu 'h · doyu n ı tıyaçlan basitti. Kamını 
tiyar rup Yatıp kalkınca kendini hah· 
ranrrı tardı. Halbuki sizin Anka· 
ni re;i .0~~uldağın, T urhalm ve ye
leriniz';;:~zın el attığı birçok merkez 
Yacak h I ısa zaman içinde tanınmı· 
diye teşk·~ geldikleri gibi, Kolhoz 
de . ı atlanan "kollektif köyler,, 

• aynı §ayan h . k. f .. ter . . ı ayret ın ışa ı gos-
rnıştır B 

art k · unların genç unsurları, 
I • VUst • b' 

Yorlar E j1 • ır hayata razı olamı-
Piya · hi~ enne değil radyo, hatta 
.... no le . t' l Ok 
ogrendiler ı...lıs _ıyor ar. umasını 
kendi) . : kın zabıta romanlan 
ı . erını latm· . Ki. 'k erı arı I ın etmıyor. ası . 

Yor ar T b'• b . 
ansızın .. · . a ıı u sevıyeye 

ha}L d' !uksclıveren milyonlarca 
ıtın ıge 'h . 

dir, B· r ı tıyaçlan da ona göre· 
t h 

ınaenaleyh .. .. . . .. 
e lik . sanayıımızın mus 

l'rıediğ~ ıc:b~ derecede mal yetiştire
~· '• ogrudur. lakin bunun se· 
h ı, sana .. · · 
. alkımı Yıı~ızın zaafından değil, 
ılerj gel~ın ~evıyec~ yükselmesinden 
le bir . r. arsın cıvardakiler böy-
le l>ıYAsaya ka . .h h' . 

r :·· ''Sulh .. rşı. ış_tı. a .. ıssetsın-
Çelıktend· guvercınının tüyleri 

ır. 

1 ••• 
böyJ!tf' ~vy~tlcr kendi kendilerini 
Mosk Za ~dıyorlar. Vekillerimizin 

ova z . . 
memlek . ıyare~ . esnasında dost 
k• etın nefsını miirakabe . . f 
arı urn . . sını e 

dadan h~j;'dıy:ı:"ldı~e anlatmak da fay-
egı ır. 

1 . Bol~evikler 191 7 d 'k . 
erınc aldıkl .. e ı tıdarı el-

ci ikt' da arına gore bu sene 20 in. 

bir s~re;t~~ dtnıümlerini fevkalade 
kiycd d ut u ryacaklarmış. Tür. 
Yük b~~ h e bu ?ost bayramıra bü-
ia eyct gıdecekmiş. Hakların- ı 

Yazılacak e · . 
•nta - Y nı vazıyetlerini tanıt 
.,. .YttL.ıiarına elbette iht. 

Haaköyün denizden umumi bir görünütü 

lstanbul konuşuyor ! (Hasköy : 1 > 

Hasköy, ·harabeler içinde· boğul
muş Çok bakımsız ~i r se"'!tti~ 
B.urah bir genç SQruyor : Bız medenı btr 

şehirde yaşı) or sayı ll r mıyız? , ... 
· Yazan : Habere~ 

Hasköy harabeler araıı.ında boğul. 

muş bakımsız: berbat bir semttir. 

3 

KURUN' da: 

Ucre11 i ev kachnı 
Fransa.da feminist harcKetine ba~ 

kanlık eden kadın avukat Maria VC.. 
rone, Fransız ev kadınlarını birleşme
ğe davet eden bir beyannome neşret. 
miştir. Bu beyannameye göre, teşkıl 

edilecek birliğin faaliyet hedefi şun. 
!ardır: 

1 - Her ev kadınının kocasından ev 
işleri için bir ücret almıya hakkı va r. 
dır. 

2 - Bir ev kadını haftn.da kırk sa. 
atten fazla evde çalışamaz. 

3 - Bir ev kadını haftada bıı gun 
tatıl yapar ve tatil günü ıçin &"ene 
muayyen ücretini alır. 
• 4 - Ev kadını için ihlıyarlığında 

devlet tarafından tediye edilecek bır 
lekaüd hakkı olmalıdır. 

Hatırlardadır ki ev kadınlarının ko 
calanndan işleri için bir ücret alma.. 
sı lizımgeldiği fikrini geçenlerde A. 
merika Cümhuneisinin karısı Bayan 
RuzveJt ileriye sürmüştü. O vakıttcn
beri bu fikrin A vrupada akislerıııı 

beklemiştik. Görillilyor ki nılıayet bu 
beklenen akisler başlamıştır. Fransız 
feministleri Bayan Ruzveitin fikrini 
Fransada tahakkuk ettirmek için fii. 
len harekete geçmiştir. 

Fakat acaba Fransız erkekleri buna 
ne diyecekler? Clement Vautel ilk de
fa olarak Fransız erkekleri namına 
şöyle diyor: 

- Kadınlar böyle bir taleb ileri sil. 
rcbilirler. Ancak ıyi bilmelidır ki b6y. 
le bir usulün teessüs etmesi l<'ransız 
kadınlarının mevkiini yükseltmez. 
Belki alçaltır. Herhangi bir erkek, 
müessesesinde çalıştırdığı bir daktı. 

Şirketi Hayriyenin, Hasköyde in~1 

ettirdiği yeni vapurun da suya indiril . 
ıpesi merasiminden istifade ederek 
ilasköy;i gezmiye başladığımız zaman, 
gerek ben gerekse arkadaşım Foto Ali, 
her adım başın.da yeni bir dert, her 
kö;ede ayrı bir bakımsızlık manzarasi -
le karşılaştık. 

• loya canı isted ği zaman yol verdıği 
gibi, ücretle çalıtan ev kadınını da, 
hizmetinden memnun olmadığı gün 
boşamağa hak kazanmış oıur! 

. Şirketi Hayriye tezghlarınm arka ka. 
pıı;ıııJcm Jı9an çıktıgnnız zaman kendi
mizi genit bir toprak meydanda . bul. 
muştuk. · 

Karşımızda bostanlar, bahçeler, solu. 
muzda hamama veya minaresiz bir ca -
mie benziyen iri bir eski bina, sağımız. 
da ise minaresi kırmızı tuğla.dan yapıl. 
mış garip bir cami vardı. 

Meydanın bir köşesinde 4 - 5 adar.ı 
yanyana duruyor bir §eyler konufuyor
lardı. Biraz bu grupun yanma yanaştık. 

Çabucak tanıttık. Hepsinin de anla -
tacak çok ı.cyleri vardı. 

- Burayı zaman zaman çıkan bil • 
yük yangınlar harap etmitt ir, diye an
latmağa başl2t.lılar : 

"Şu meydanın solunda gördilL•:.inüz 
hamama benzer büyük bina ve yanın • 
daki harabe, Harbı umumide torpil de. 
posu idi. Birıün rnüthi! bir infilakla 
torpiller atet aldı. Ti Şi§liye kadar ne 
kadar ev varsa hepsinin, camlan kırıl · 
dı. Gördüğünüz hale geldi. 

HaskC:iyün üst tarafını mahveden de 
Balkan harbindeki büyük bir yangın 

oldu. 
Daha sonra mütarekede üçüncii bir. 

yangın da köyümüzün büyük bir kıs • 

mını kül yaptı. 

Şimdi Allah bizi dör<lüncü bir afet • 
ten saklasın. Hani bir kere daha tutu • 
şuraak, köyümüzden arta kalan bir L 

vuç yer de taş, toprak olacak. artık 
hartada Hasköy diye bir ıey görünmi • 
cck diye korkuyoruz. 

S::ğunızda gördüğünüz kırmızı tl;'ğ • 

, 

Haalcöylülerden bir grup HABER'ciye dert yanıyorlar • 

la min~reli camie gelince, buraya' Kı • 
zıl ·minare derler. 

Hatta timdi bulunduğumuz meyda -
nın ismi. de Kızılminarc meyd~nıdır. 

Fakat buraya kül meydanı denilse daha 
doğru yapılmış olur · 

Yağmurlarda bir gelseniz de görse • 
niz buranın halini.. H a.ddi ise insan, 
m~ydapı bir baştan öbür başına geçmi. 
ye kalksın. Gırtlağına kadar suya ve ça 
mura batar. 

Yukardan, Okmeydanından ne kadar 
su akarsa hepsi gelip bu meydanda 
toplanır 've b:iyük bir göl yapar, bu göl
den ancak sırtta geçmek kabildir.• İn • 
sanı adamına göre. yüz paraya. bir çey. 
reğe. hatta sizin gibi çok ~işman olur
sa hazan da 10-15 uruşa taşıyanlar o

lur. 
Beş Hasköylü yukarki sözleri biribi. 

ri sıra sıralayıp ta dertlerini biraz dök· 
tükten sonra, grupun içinde bulunan 
şişman bir Musevi söze başladı : 

_ Benim de derdim, bu yolların kö. 
tülüğündcn, diyordu. Geliniz fle size 
hem' göstereyim, hem d~ anlatayım. 

Hep beraber, semtin çarşısına doğru 

yürümeğe ba,ladık. Biraz ilerleyince, 
yapıldı yapılalı tamir görmediği daha 
ilk 'bakışta belli olan, tasavvurun fev • 

kinde bozuk arnavut kaldınmlı bir yola 
girmiştik. Musevi bakkal: 

· - işte, dedi, bizim semtin sözüm o 
na caddesi.. Burası öy~ bir caddedir 
otomobil, araba geçmesi şöyle dursun, 
insan bile zor yürür üstünde ... 

1stanbuldan bir mal aldık mı, deniz 
yoliyte getirebilirsek getiririz. Yoksa 
halimiz duman.dır. Meseli Eminönün -
den buraya bir araba ve otomobilin ka· 

radan gelmesi ancak, Şişli ve Okmey • 
danı yolunu dolafirak kablidri. Bunun 
da ne masraflı bir §ey olduğunu siz dü. 
şünün artık. 

Geceleri İstanbula bir gezmiye gitme
mizde imki_nsızdır. Çünkü 21,30 dan 
sonra köyümüze vapur i§lemez. Ah, o
tomobille dönmiye gelince, yol çok do. 
taştığı için bu da 3--4 liranın kapısı • 

dır: bizim kesemize elvermez. • Yani 
İstanbul şehri içinde olduğumuz halde, 
buraya hapsolmuş sayılabiliriz. • 

Sözün burasında yanımızdaki genç • 
terden birisi de: 

-Ya hasta meselesi, diye lifa kanş. 

tr. Ani bir hastamız olsa, buraya im~adı 
sıhhi otomobili, hasta arabası filin 
uğrayamaz, hem uğrasa bile, biçare hu 
ta bu yollarda hastaneyi boylamadan 
mutlak öl•:lr dünyayı boylar .. 

Şimdi s~e sorsak : 

"- Bizim gibi medeni vaaıtalardan 

bu kadar ayrı yaıatılan insanlar, mede. 
ni bir tehir olan 1 lstanbulda yapyor 
sayılır mı sayılmaz mı? diye acaba ne 
cevap verirsiniz . 

(Hasan Kumpyı) 
. CUMHURJYET'te: 

Beledlyeye biz de yardım 
edellm 1 

Şehri temiz tutmak da yalnız Bele. 
diyenin vı&if esi değildir. 1stanbu1 
halkı, teker teker, hepimiz bu nezafet
sizlikten biraz mes'ulüz. Pencereden 
sokağa çöp ve bulaşık suyu dökenler, 
yerlere tükürenler, duvar diblcrıni 

kirletenler ilih ... bizim aramızdadır. 

Belediye bunların herbirınin arka. 
sından birer memur koştuıamaz. Fa
kat bu münasebetsizlikleri yapanları 

görünce belediye memurlarına haber 
verirseniz, neza.fetsizliğin önü epey a. 
lınır. 

Belediyenin vazifesi şehrı temizle.. 
mektir ama bizim vazifemiz de had. 
dinden fazla kirletmemektir! 

(Peyami Safa) 
TAN' dn 

oıum Hakkın emri am a ••• 
Gerçi ölüm Allahın emri. Herkes sa. 

atinde ölecek amma göz göre göre o
lümU davet etmiye mahal yoktur. Ka. 
dere inanmak demek insanın kendi 
mukadderatına müessir olc'uğunu unut 
turamaz. Bir adam nekadar kani bu
lunursa bulunsun: 

- Daha ecelim gelmemiştir. Diye 
kendini pencereden aşağı atamaz. O. 
nun için hele tifonun karakol gezdıği 
şu gUnlerde herkes:n her ne pahasına 
olursa olsun pisilkten ksçınmaması, 
sokakta eline geçen yemişi soymadan 
veya temizlemeden yemesı. nereden 
nasıl geldiği belli olmıyan suları, ~er. 
betleri içmesi, üstünü, !>?.tını. elini 
yüzünü, vUcuduhu, hele oturduğu yerı 
ve civarını pis tutması kader, kısmet. 
le ali.kası olmıyan tedbirsizliklerdir 
ki; yapanın hayatını tehlıkeye koyar. 
Onun iç~n tedbiri yapmalı da sonra 
tak~ire suç bulmamalı?! 

(B. Felek) 

yılınınız, cevabını yetiıtirdi ve sözüne 
devam ederek : 

- Fakat bu, medeni bir şehirde t>tu. 

ruyor~unuz demek değildir. 1~tc aı • 
dandıgıruz nokta da asıl budur. 

ou satırlar .. ıyaç vardır. ! 
Ç{}cüt: bir ' 0 luzu._mlu tablonun kii· .. 

ınozayıgı olsun. 

Hasköylü genç bunları söyledikten 
sonra dikkatli dikkatli yüzüme baktı ... 
Çok hakir ve yerinde sualinin cevabını 
bekliyordu. 

Ben ne sijyliyeceğimi ıaıırml§ gibi 
idim. Bereket Alt imdada yctiıti. 

Semtiniz gibi bakımsız bir yere Is. 
tanbutdan baıka bir yerde rastlayamaz
aınıı: ki zaten, dedi .. 

(VA-Na ) 1 
Hukö:rün muhtelif yaqmlarda k61 ola laumlanndan bir harabe - Elbette lıtanbulda oturuyor, aa • 

HABERCi 
Yarma: Huköyün harabeleri. 
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Şehrimizdeki Ve ile 
Floryada top ndıla 

· içtimadan sonra Maliye ve lktısat 
Vekilleri beyanatta bulundular 

1 

Dün şehrimize gelen lktısat, Ma. karada \'aridat dairesi bunun için ye. 
li) e ve Ziraat ve inhisarlar vekilleri ni bir talimatname hazırlanmakta· 
öğleden sonra Floryaya giderek dır. 
Başvekil ismet lnönünün başkanlı· Petrol ve benzin üzerinde yaptı-
gında toplanmışlardır. ğnnız tenzilat da 5 milyon lira tut· 

Toplantı bir saat kadar sürmüş- maktadır. Maamafih önümüzdeki 
tiir. sene bütçesi müsaade ederse vergi· 

T 1 t da k di . I lerde gene tenzilat yolunu tutaca· op an ı n sonra. en sıy e ... 
konusan gazetecilere Maliye vekili gız.,İktısat vekili Celal B d 
Fuat Ağralr, muhtelif meseleler üze- ayar a 

şunları söylemi§tir: 
ıiııde ~~ malumatı vermiıtir: l 

"- raka vaki olan seyahatim 
.. _ Yeni sene tahsilatı hakkında ve orada yapılan temaslar hakkında 

bir p.--· r,oy:iyecek vaziyette değiJim. Başvekilimize izahat verdim. Bugün 
Fak<lt be:, on gün sonra vaziyet bel- bilhaSfa ithalat rejimini tayin ede
li olacaktır. cek olan kararname üzerinde gÖrÜ§-

EJektrik istihlak vergisinin tenzil meler yaptık. Kararnameyi pek ya. 
edildiğini biliyorsunuz. Şimdi An. kır.da ilan edeceğiz.,. 

uriye o fe e asyo
nu teşkili fikri 

( Ba1 tarafı 1 incide) 
bu Erdi\n emiri Abdullah olacaktır • 
teklif etmişti. Gazeteler Emir Abdul. 
lah ile bu mevzu etrafında yapılan bir 
mWiı.katı neşrediyorlar. Emir şöyle 

ccvab vermi3: 
"- Mısır krallık naibinin teklifi 
~b alemi tarafından layık olduğu 

ehemmiyetle ele alınmalıdır. Arab 
milletini diriltmeye matuf milli arzu
lar içinde bu teklif çok ~hemmiyetli 
bir unsur olarak mütalea edılebilir. 1n 
giltere hariciye nezareti buna layık ol. 
duğu kıymeti vermiş bulunuyor. Zira 
ancak bu konfederasyon teşekkül e. 
dcr.se Suriyenln coğmfi, tabii ve milli. 
valıdctini bilfiil korumak mümkün o. 
labileceğinl, yakın şarkta emniyet ve 
sulhtin terrJn edileblleceğtnt ve bu su. 
retle Arab alemi ile Fransa ve İngil
tere :ır(Jsmciaki dostluğun sağlamlaşa. 
cağını anlamı~ bulunmaktadır.,, 

Emir, Lord Lloyd'un l<"'ilistini son 
ziyareti esnasında bu proje hakkında 
bir fanliyette bulunup bulunmadığı 

kendisinden sorulunca yalnız bir: 
- Hayır! - demiştir .• 

Kahireden gelen haberle:- ~iyasi bir 
seyahat yapmakta olan Jijer Şehben. 
derin Filistin ve Maverayı Erdün aşi. 
retlerindcn birçoğu tarnf ır.dnn hara. 
retle davet edilmekte olduğunu bildir
mektedir. Filistin \'e ~favcrayı ErdUn 
aşiretleri Suriyeye avdet ederken Şeb. 
ıbenderin kendi topraklarına da uğra. 
masını, kendilerine misafır olmasını 

istemekte ve Arab birliği etrafınd.a i
zahat vermesini, kendilerini tenvir et. 
mesini rica. etmekteymişler. 

Suriyeli liderin beyanatı 
"Al Dünya" mecmuası da Mısır 

~l{ral naibi tarafından yapılan teklif 
etrafında Şehbcnderle yapılmış bir 
mülakatı neşretmektedir. Suriyeli lide. 
l in beyanatından dikkate lleğen eu 
ı arçayı alıyorum: 

"-Şimali ve cenubi Surıyeyi ihtiva 
edecek bir bilyUk devletin te§ekkUlU 
Suriyelileri ço!t içte. kavrıyan bir ide. 
aldir. Böyle b:r netice şark birliğini 
kuvvctlendirece!c ve bizi zayıf kalmak 
tan kurtaracaktır. Ben sahsan bu 
konfederasyonun bir krnlhk tacı etra. 
fmda birle§mesine taraftarım. Zira 
krallık mf1li birliğe bir beton arme 
52.ğlamhğı verebilir. Bu k•·alhkta Fi. 
listin YahudHcri Arablarla birlikte 
ayni hükUmdara itaat edecekler ve 
böylelikle Arablık ve yahudilik ara -
smdaki sinirlilik ortadan kalkmış ola. 
caktır. Bu ta.kdirde Filistıne gelecek 
yahudı muhacirlerin nispetini tesbit 
etmek vatandaelar arasında emniyet 
ve sulbü kuvvetlendirmeye yanyacak. 
tır. Benim fikrime göre Yahudi mu. 
hacirlerin Filistinde Arab1ara nispeti 
en nihayet dörtte bir olmalıdır. Eğer 
Filistin Arablan bunu kabı.:1 ederlerse 
Yahudiler bundan memnun olmalıdır. 
lar. Eğer Arablar tarafından resmen 
bir muhB.Qc.ret nisbeti kabul edilmiye. 
~olursa; l".~udiler Y.el1i vatanların-

da kafi bir emniyet bulamamış olur. 
lar.,, 

~ 

Ingilterenin aldığı tedbirler 
Diğer taraftan İngiltere, tahkikat 

komisyonunun kararı 1ebl.ğ edileceği 
güne kadar Filistin • Mavera~, Erdün 
hududunda yapmakta od:uğu tahki. 
matı bitirmiye çalıemaktadır. Vadi 
Musa dağhrında büyük bir müstah
kem mevki yapılmaktadır. Bu mevki 
burada bÜyük bir stratejik kıymeti 
olan El Arab vadisine tamamiyle ha. 
kim olacak, İngiltere buradan !sterse 
kuş uçurtmıyacaktır. 

GörUIUyor ki Filistin • Erdün • Suri. 
ye konfederasyonu fikri muayyen bir 
plan dahilinde ortaya atılmıştır. Bu. 
nu Filist:n müftilsü istiyor, Emir Al>o 
dullah istiyor ve Suriyeliler istiyor. 

Konfederasyonun teş~kkUIU Mısırın 
da işine gelmektedir. Zira Arab kral. 
hkları Suriye ve Filistinda cumhuri. 
yet rejimi yerleşmesinden çok işkillen 
mektedirlcr. 

Suriye Başvekilinin beyanatı 
Suriye f ev kala.de l:omiser i Kont dö 

Martel ve Suriye Başvekili Cem!l Mflr. 
düm gazetecilere beyanatta bulunmuş. 
tur. Cemil Mürdüm demiştir ki: 

"- Bu defaki meydan muharebesi 
kadar ağır mücadele feyahatimden 

muıa.fferen döndüm. Hukukumuzaan as 
la vazgeçmiyerek sonuna kadar daya
nacağız. Dahili dü~manlarnnız bizi ar. 
kadan Vllrmak istiyorlar. Müttehid o. 

lun, mürtecilere aldnnmaym. Vatani 
Başvekili sıfatiyle cüreti.e söylüyo. 
rum. Sancağın Arablığını muhafaza 
etmek b:ı.shca siyaeetimizdir. :Maama. 
fih az· z kom~umuz Türkiye ile gene 
de dost kalacağız. Vatanilikten gayri. 
si si~ esaret, zillet getirir . ., 

Kont dö MurteJin sözleri 
Kont dö Martel de §unları ısöylemin

tir: 

''- Paristen dönü§te Türkiyeye uğ. 
rıyarak dostluk bağlarını bir kat da. 
ha kuvvetlendiren bir anlaşmaya var. 
dık. Türkiye • Suriye havasını esmer. 
le§tircn bulutların da bir dostluk an
la.şma!!iyle dağılacağını Umid ediyo. 

rum. Muahede. tarafeynce imzalanmış, 
Suriye içinse b::ış yer btrak1lm1ştır, is. 

terse imza edeb"lir. Fransa, l:ısa bir 
müddette mes'uliyet!erini genç Suriye. 
ye yüklemek istemediğinden intokal 
dev:• sinin tenzili imkdruıız<lır.,, 

Kont dö Mt:.rtelin ayın on beşine 

doğru Antakyaya gideceği haber ve. 
rilmektcdir. 

Emir Abdullaluı suikast 
habeı i yalan 

Şam gazeteleri, :Maverayı Erdün 
Başvekili tarafından 2 temmuz saba
hı 3öyle bir tebl ğin neşredildiğini ha. 
ber ver:yorlar: 

"- Şam eehrinde çıkmakta olan 
''El İnfa" gazetesinin 185 numaralı 
sayısında "Emir Abdullahın otomobi. 
line .is&bet eden klll'§unlar,, ba§lıklı 

ik 
karam 

• 
mı, 

mı? 
Amerika istik 141 
bayramında 140 

kişi öldü 
Nevyork, 5 (A. A.) - Dün Ameri

ka istikUilinin yıldönümü tes'id edilir. 
ken vukua gelen kazalar neticesinde 
140 kişi ölmüştUr. Otomobil kazaları 
en başta gelmektedir. 90 kişiyi otomo. 
bil çiğnemiş ve 22 kişi de suda boğul. 
Jl\U§tur. 

Kestane fi5ekleri jle sair fişeklerin 
kullanılmasının menedilmesi kaza.lan 
mahsus derecede azaltmıştır. 

Hftdiseler ve fikirler •.• 

HemşerUlk'ten 
vatandaşhğa 
ulaşı ken ••• 

(Baş tarafı 2 incide) 
bin kat gü~cldir. Bu istasyonlara vago·ı 
pen:erelerınden bakılınca göze vurı:n 
ren~ renk . sardu!1yalar, temiz yaprak .• 
ye~ıl palmıyeler ınsarun gönlünü aç~yor 
dogrusu.__v e gene pek doğrusu şu ... • Giz 
lemeğe luzum yok ekselans Çetinkaya ?. 
Demiryollanmız bizi cidden hayran e
diyor. 

Üniversite rektörü 
ne bekliyor?. 

Baıka mernleketlerin fena nürr.unel•· 
ri imparatorluk yüksek mekteplerinde 
devletçiligin kötü bir sistem olduğunu 
iıbat için gösterilirıdi. Bundan böyl" 
başki:l memleketlerin yüksek mekteple
rinde devletçiliğin ne mükemmel netice
ler verdiğini is!Jat itin Türkiyedeki yük 
sek eser gösterilecek. 

btanbul üniversitesi Başbakan İnönü 
ne Economie Politique fahri profesörlü 
ğü Unvanını tevcih etmek için daha na
sıl b:r fırsat bekliyor acaba?,, 

Nizamettin NAZiF 

(Baş tarafı 1 incide) 
tekizin dtktatörüdür. Son zaman'larda 
Portekiz:n, sık sık "memlekette isyan 
çıktığ: yolundaki haberler doğru değil
dir., yolunda tekzipler neşrettiği ve bir 
Portekiz gemisinin hükumete isyan et
tiği hatırlamrsa hadiseyi mühim görme
mek mümkün değildir. 

Suikast nasıl oldu ? 
J.,izbon, 5 (A.A.) - Yapılan tahki

kat Salaza:a karşı yapılan suikastdın 
teferriiatrnı tesb:t etmek imkanını ver
mi~tir. 

Evelki gece sokaktan geçe:ılerden 

biri Dr. Torcatonun evi ci·ıarında fener
leri eöndürü1mU~ bir otomobilin durdu
ğunu görmü~tür. Otomobilin içinde bir
kaç kişi bulunmaktaydı. Bunlar kuvvet
le tahmin edildiğine göre lağımın kapa
ğını .açarak iç:ne girmişler ve Torcato· 
nun evine uzanan borunun içint" bir bom 
ba k::.ymuşlardır. Bomb:ıya bağlanan 
ve lağımdan geçen uzun bir kordonun 
ucu elli metrelik bir mesafede bulunan 
"Be§ sonteşrin,, caddesinin köşesine 
kadar uzaltılmıştır. 

Mücrimlcrden biri gözcülük ederken 
diğeri verilen bir işaret üzerine kordo
nu çekmiş ve infilak vukubulmuştur. 
Bomba Salazarın şoförü arabadan ine
rek efendisine kapıyı açtığı csnma pat
lamıştır. Salazııra bir şey olmadığı ma· 
lumdur. Yalnız Salazarın yanında bulu
nan kalemi mahsus müdürü infilak .ne· 
ticesinde baştan °aşağıya kadar toprak 
i~inde kalmıştır. 

yazı baştan aşağı yalandır. Altes Emi. 
rin otomobiline bazı e~has tarafından 
h Ucum edildiği ve bunlar tarafından 
atılan kureunların otomobile isabet 
ettiği şeklindeki bu iddiayı tek.zib ede 
riz. Mavera31 ErdUnde böyle bir ha
d'se olmamıştır.,. 

Filistinde hadise ihtimaline 
karşı tedbir 

Londra. 5 (A. A.) - Safıharp kru
vazörü "Repulse" nin dün Maltadan 
hareket ederek Hayfnya gittiği bildi. 
rilmektedir. Gelecek haft.a kraliyet 
tahkik komisyonunun raporu neşredil 
diği zaman Filistinde yeni hadiseler 
çıkmasından endişe eden trgiliz maka. 
matınm bir ihtiyat tedbıri olarak 
krtıvazörli Hayfada. bulundw'Illa.ğa ka. 
rar verdiği zannedilmektedir. 

merikah tayya 
adın bulunama 

c • 

Dünya turu yapmakta olan Ameri • 
kan kapın tayyarccisi Amelia Earhart'ın 
Büyükl Okyanosta denize dil§tılkten 
sonra bir İngiliz gemisi tarafından kur. 
tarıldığına dair dün· bir ajans haberi 
neşretmiştik. Fakat bu haberin maal -
sef teeyyüt ctıf'ıediğini görüyoruz. A -
merika hükumeti filosundan bir çok ge. 
miyi cesur tayyareciyi :ıramağa me. 
mur etmi:stir. 

Bir adaya mı indi ? 
Honolulu, 5 (A.A.) - Panamerican 

Airvaysin radyo istasyonu dün Amelia 
Earhardt'e hitaben bir mesaj neıret -
mi;ıtir. Bir çeyrek saat sonra Hovland 
adasının cenubu garbisinde bir nokta -
dan hafif işaretler almıştır. itasca vapu. 
ru derhal bu istikamete hareket etmiş • 
tir. 

Bu işaretlerin tayyareci Earhardt'ı a
rayan ve onun kullandığı .dalga uzun -
luklariyle aramalar yapan diğer istas • 
yonlar tarafından verilmiş olması ihti. 
mali mevcuttur. Earha<lr'ın tayyaresi 
karaya inmemiş ise tayyar~inin akü -
mülatör ile işliyen radyosunu kullan • 

masına imkan olmadığı hu rr.ıJnasebet .1 
le hatırlamakta.dır. Bununla beraber 
Pam:merican Airvays aldığı işaretlerin 
Earl1ardt'dan geld1ğine kanidir. Bazı 

kimselere göre tayyarenin Okyanusta 
bir mercan kayasmrn üstilne inmesi im 
kanı da mevcuttur . 

Kocası ümitli 
San Fransm:o, 4 (A.A.) - Tayyarc

~i Amelia Earhdt'ın kocası George 
Putman, Honolulu'.daki radyo istasyo • 
1funun sahibine bir kablo çekerek her 

at karısına k::ndi isminin ilk harfleri • 
le işaret verilmesini iştemiştir. Putman, 
bu işaretlerle aşağıdaki suallerin sorul -
masıru arzu etmekte<lir: 

"Karada mı, yoksa denizde misiniz? 
Şimal de r.:i bulunyorsunuz, cenup ta 
mi? .. ,, 
Putman, kansının devrialcm seya .. 

hatinc~~n sonra uzun seferlere çrkmak • 
tan vazgeçeceğini söylemiş ve §Unları 

ilave etmiştir: 
"Amelia, döner dönmez Kalifomiya .. 

daki evimize çekilip sakin bir hayat 
geçirmeğe başlamalıyız.,. 

~~-=-~~~~~~~~~~~~~~--

Amerika h gür ş 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

bulunan Bul Komar ile meneceri 
Zibeskoyu bugünkü vaziyet kar§ı· 
sır.da gayet endişeli bir halde gör
dük. 

Bul Komarın bu sabah matbaa· 
mıza gelen meneceri Zibesko, heye
canla dedi ki: 

- Mülayim, Komar'ı yenme
miştir. Zaten hakem Cemal de mÜ· 
sabakanm sonunda onları mikrofon
la berabere olarak ilan etmiştir. Yan 
hakemlerinden suyolcu Mehmet 
pehlivan da, tu~la yenme olmadığı 
için, kemeri Bul Komara iade etmek 
tereddüdii içerisindeydi. Nihayet 
Mülayimin, - iki üç defa - Bul 
Komarın sırtım yere getirdiğini ha
tırlayarak - ve umumi heyecan içe. 
risinde - kemeri tutup Mülayime 
verdi. 

Fakat Mülayim, Komarın sırtını 
iki saniyeden fazla yerde tutama· 
mıştır. Halbuki Amerikan usulü. 
profesyonel serbest güreşte mevcut 
kaideye göre üç ~aniye tutması la· 
zımdır. Bundan başka Mülayim, Ko 
marm sırtını ring iplerini:ı dışında 
yere değdirmiştir. Bu da aynca, ka
ide haricidir. 

Dünkü güreşin müddeti bir saat 
ol;:ırak tesbit edilmişti. Hatta biz, bir 
buçuk saat istedik. Mülayim bir sa
ati kafi buldu. Şartlarımız uydu: 

Ya Mülayim veya Komar biribir 
!erinin sırtını yere getireceklerdi, 
Yani bu bir saat içerisinde, 3 saniye 
sürecek tam bir tuşu Mülayim "ya· 
parsa, şampiyonluk kemerini ala· 
cak, afiyetle beline takacaktı. Eğer 
Komar böyle bir tuş yapmağa mu
vaffak olursa, Mülayimin 500 dola
rını alacaktı. Halbuki her ikisi de 
olmadı. Hakem de onları berabere 
ilan etti. Komar işini bitirmiş oldu· 
ğu için ringten çekilip gitti. Bu vazi· 
yette Mülayim kemeri nasıl alır? 

Mülayimin kemeri iade edeceği
ne eminim .. Fakat biz, bu işi gene 
pehlivanca halletmek ist!yoruz. Haf 
taya lzmirde Türkiye başpehlivanı 
Tekirdağlı ile güreşimiz var, Bu haf. 
ta içiiıde, Mülayim ile ister muayyen 
bir hakem heyeti ve gazeteciler Ö· 
niinde husmıi olarak, ister halk hu
zurunda yeniden güreş yapmağa ha 
zmz. Ve bu giireş bir saat, bir bu-

So v yet krdın tayya
recilerinin bir rekoru 

Mcskova, 5 (A.A.) - 6500 
metre yükselen Sovyet kadın tayya· 
recilerinden lrima Vişnievskaya ile 
Katia Mcdvikova yükseklik kadın 
rekorunu kırmışlardır. Eski rekoru 
tesis eden Fransız kadın tayyareci
leri Madcleine Chrnaıx ile Edith 
Olarak, 61 15 metreye kadar yüksel· 
mişlerdi. ·-

• 
1 

çuk saat gibi zamanla tahdit edilme
sin ... Güreşebildikleri kadar güreş• 
sinler. Sonunda kimin sırtı yere ge· 
lirse, kemeri ve ya 500 doları hak• 
kiyle alem. İşte, ~on diyeceğimiz bu
dur. Yani dünkü münakaşalı netice• 
lerden sonra kemer ve 500 dolar için 
yeni ve hararetli bir güreş, teklif e
diyoruz. 

Hodri meydan! 
H. M. 

(Maçm tafsilah !por sayıfamız. 
dadır.) 

o ze ır -

fabrikası 
• (Ba§ tarafı 1 incide) 

tutulmuştur. Yani sorguya çekilince 
eroini T arlabaşmda berber Ardaştan 
aldığını şöylemiş, kendisine müşteri 
süsü veren bir memur Ardaştan ela 
bir gram erôin almış, bu sırada gene 
ci.irmü meşhut yapılarak Ardaş tu• 
tulmuştur. 

Sabıkalı bir morfin ve eroinci o
lan Ardaş Beyoğlunda Yeşil sokakta 
25 numaralı evde oturan Petropulos 
isminde bir bakkaldan eroin alarak 
sattığını söylemiş, Petropulos be~ 
gram eroin satarken tutulmuş, o da 
bunu tramvay şirketinde muhasebe 
ci Anjelostan aldığını itiraf etmiştir. 
Zincirleme olarak yaptlan cürmü 

· meşhutlardan sonra fabrika meyda
na çıkarılmış, ve bunu işletenler ya· 
knlanmıştır. 

Fabrika Beyoğ1unda imam soka
ğında 10/1 numaralı büyük boya· 
hanenin arkasındadır. Burayı işle· 
t~nler banker Hüzlrnllah oğlu Necip 
Hayat ile Misk sokağında Cim apart 
mamnda oturan Emin Şebarih, Pet· 
rokopulostur. 

Sermayeyi Necip Hayat Vf"rrniş, 
Emin Şebarıh kendi namına boyaha 
ne açarak buranın arka tarafında 
morfin ve eroin imalathanesi kurul· 
muştur. 

Fabrikayı işletenler cürümlerini 
şöyle itiraf etmişlerdir: 

"- Fabrikayı altı ay kad~r ev· 
ver kurduk. 25 gram kadar eroin çı• 
kardık. Fakat gazetelerde sık sık bll 
rribi imalathanelerin meydana çıka• 
rıldığını okuyu:lC.1 korktuk. Son 
günlerde korkumuz büsbütün arttı. 
fabrikayı dağıttık bir kısım alatı bo• 
yahanenin arkası:.daki kuyuya at• 
tık. Bir kısmını da evlerimize götür
dük.,. 

Bu itiraf üzerine her üçünün ev• 
leri aranmış, fabrika alat ve edevaU 
bulunmuştur. Boyahanede üç kilo 
morfin ve bir miktar asit antrit bu· 
lunmuş ur. 

Kuyuya atılan alat bugün çıka• 
rılacaktır. 

... 
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Le ~ayrinin bu candan teminatı 

y rn ıde oldukça iyi tesirler yaptı. 
.a?tı tekrar yaşamak kuvveti vermek 
l~ın hu küçük ümitten başka bir şey 
H~ırn değildi. Bu Bşıklan oyalayan, 
.. ıçten, en küçük bir şeyin doğurdu
~ .a~datan yalancı bir ümit kayna
gı ıdı .... 

.. Hiç bir netice almamiyan birkaç 
gun daha geçti. 

. 1:'Jecla Macid beyin evine gelme
ınıştı. Hayri de hiç bir iz bulamamı§· 
tr. 

N J:layrini.~ ~ğrenebildiği şuydu: 
taecla Kadn ıçınde hiç bir kadın ls
t nbuldan dışarı gitmek üzere ne 
ten ve ne de vapur bileti almamıştı. 

d ... 1B~ o kadar ehemmiyeli bir şey 
kegı dı. Lem'i tekrar yava§ yavaş 

ara y · v l cıs ve ıstırap çukurlarına yu-
a~ anınağa başlamıştı. Bir gün genç 
ınect artı~ daha fazla tahmmül ede· 
enf· · Mcıt heye Vaadetrni§ olduğu 
le t~te kutularmı vermek bahanesiy· 

tar otele gitti. 

n~ l<olleksiyon meraklısı o gün zih 
haveın~g.~l gibi görünüyordu. Mu
getir::y~ Enfiye kutulan" üzerine 
'lllUyor~~~ Pek de mütemayil görün· 

8Uk~hiye gelince üstüste uğradığı 
ta riay ayallerle eskisi gibi teşrifa
du: et ctrniyerek birdenbire sor· 

- Necı~ K d · h b' .. rehilir . .ıa. a n anımı ıraz go-
genç k mıyım Macit beyefendi? Bu 
diğini ızıl~ eski bir ahbaba çok benze 
. ga ıba . .. l . . H öyle b.. .. sıze soy emıştım.. em 
çocukl~Yuk bir m\.işabehet ki! Acaba 
~rası nnızın hocasiyle bu ahbap 
dü§ü~~ biı: aile.:rabıtası var mı diye 
ri g·· \.ıyorurn. Uzun zamandanbe-
de ~ır;1~diğim bu eski ahbabın nere· 
olar ... kugunu bilmekle çok memnun 

.... tırn 

Ma" vap v cdı! bey meyus bir tavırla ce-
er ı: 

ıniy;- ~u hususta sizi memnun ede. 
fcndiceBrne. çok müteessirim beye
ınc~" ~ırn için çoy acı olan bir 
hanır:\ ~emas ettiniz. Necla Kadri 
bir akr brkaç gün evvel çok hasta 
burada a asının yanına gitmek üzere 
kendis·n dayrılrnıştır. Evvelki gün 
sının i~~ jn bir mektup aldım. Hala. 
lunma ..1 ° Oladığını ve yanında bu
du. s~a mecbur olduğunu yazıyor· 
:Ya gid~~~a biz~~~e ~r~ber. Viy~n-~-
diliyor O teeegını soylıyerek ozur 
lamanda ·adar canım tııkıldı ki .. Şu 
başka b' .0:ı~n yerini tutabilecek 
:Yok. ırısını bulmanın da imkanı 

.. - Hakk Uliint"I ·. ınız var ef~ndim.. Bu 
~Unu bu'l~r~n ne kadar can sıkıcı oldu 

ı ırırn. 

ı· "1acit bey· .. l . L .. N ayı y k ın soz erı em ıye ec. 
b a .ında bulrn k .. 'd' . k . ettiriy d a umı ını ay -

. 1Çi f erahl: u. Fakat diğer taraftan 
her V· rnıştı. Necla onlarla bera
.,. ~ 1Yanaya · ._ · . 
~vıacit b . S1~•uıyordu. Demek kı 
Bevr>is· eykın çocuklarına kar•ı olan 
'"·} " ı Pe k d :s gı di. 0 a ar da kuvvetli de-

·ı Ptırk ld 1 k <l" .. ote en çıkan genç adam•n 
da u~unces' d h l H . . • 

r etrnekf 1 er a ayrıyı haber-
lun nıu h ı. Geç kalarak tekrar o· 
isteıni a azelerine maruz bulunmak 
bulun~~~du .. O saat Hayrinin evde 
fon etınet1 .~ır saatti. Serbestçe tele· 

~-1 d uzcre he!llen evine geldi. 
oJi\ on an f-· gezrnekt geç ıgı sırada dadısiyle 

tı. en gelen Dikmenle karşılat· 

Küçük hemen b b 
na atıld Y" .. a asının boynu 1• uzu se · l Fakat M" vınç e parlıyordu. 
tek: uzeyyen müdahale ede-

llıc~-: AhBbeyefendi dedi. Onu ö • 
ı.._ ~ .nız. u yara P 
"t\lla çok fena bir maz çocuk bugün 

Lem·· oyun oynadı. 
1 §aşırarak. 

- Ciddi mi? o" 
Ccnç ' • ıye aordu. 

Kız xuvvetl t d'k 
- Evet k . ; as ı etti: _ N ço cıcldı .• 

)>İniz.. • e Yaptı bakalım bana söyle-

- Ban ·· l a oy e bir iş Yaptı ki ta. 

savvur edemezsiniz beyefendi 1 Bu 
gün Taksim bahçesine gitmi~tik. O
rada Dikmen beni bıraktığı gibi ta u 
zaklara kaçtı .. Birdenbire onu göre
medim!. Beş dakika kadar her yere 
koştum., Öyle büyük bir endişeye 
düştüm kil 

Baba küçüğü azarhyabilrnek için 
uğraşırken kız fenes almak üzere 
durdu: 

- Niçin böyle yaptın Dikmen? 
Hiç bir çocuk dadısından aynlrr mı? 
Ya seni fena bir adam alıp götürsey· 
di ne yapardın ? Dadıların yanmda? 
kaçan çocuklan onlar tuttukları gı· 
bi bir torbam içerisine koyarlar ve 
götürürler. Sana bunu evvelce de 
söylememi§ miyd:-n? Artık bir daha 
böyle fena bir şey yapmıye.caksın de. 
ğil mi? .. Eğer yaparsan sana ceza 
vereceğim. Hem nasıl ceza biliyor 
musun? Oyuncaklarını elinden ala· 
cağım ... Senin gibi bir çocuğun böy· 
le ceza görmesi çok ayıp bir şey olur. 
Tıpkı arsız sokak çocukları gibi!. .. 

Çocuk batını eğmiş bu azarları 
sükunetle dinliyordu. Fakat buna 
rağmen baba kücüğün bu mahcup 
tavriyle beraber hiç bir esef alameti 
farkedemedi. 

Çocuğun gittikçe kıpkırmızı kı· 
zaran yüzünde büyük bir canlılık gö 
rülüyordu. Adeta muzaffer bir tav 
rt vardı. Ve en ufak bir pişmanlık 
eseri bile görünmüyordu. 

Bu çehre babayı hayrete düşü· 
rerek tekrar sordu: 

- Söyle bakayım Dikmen? Ni
çin kaçtın} 

Çocuk yüziinü babasına kaldır· 
dı. Küçük ağzı güzel ve emniyetli 
bir gülüşle açıldı. Melek gözleri 
mesut bir alevle tutuştu. 

Mürebbiye anlattı: 
- Bu yaramaz çocuğu bir ka· 

dmla gördüm. Dizlerine oturtmuştu. 
Kendini hiç ses çıkarmaksızın kadı· 
na öptürüyordu. 

Lem'i baştan aşağı sarsıldı: 
- Nasıl bir kadınla mı gördü- . 

nüz? 
Kalbi göğsünde çatlıyacakmış 

gibi çarpıyordu. Derhal hatırına Nec
la gelmişti. 

Mürebbiye hiddetli bir ida ile: 
- Evet beyefendi, dedi. Bir ka· 

dınla gördüm .. Fakat her halde şÜp· 
heli bir kadın olacak .. Çünkü beni 
görür görmez hemen Dikmeni yere 
bıraktı, hızlı hızlı adeta koşar gibi 
oradan uzaklaştı. 

Lem'i biiyük bir heyecana tutul 
muştu. Oğluna eğilerek: 

- Bu kadın kimdi Dikmen} 
Çocuk en güzel tebessümlerin

den birisiyle babasına gülümsedi. 
Hiç Hiç çekinmeksizin: 
- O kadın .. Kağıttan anne de

ğil... Asıl sahici nnne! .. Ötekisi ... 
- Şey öyle mi} 
- Öptü .. Çok çok öptü .. Hem 

onun öpiicükleri ne tatlıydı 1 
Mürebbiye beyefendinin çocuğu 

azarlıyacağı yerde bilakis nasıl o
püp da kalbinin iizcrinde çocuğu 
bastırmak için bu kadar şidetle kol
larının arasında sıktı[' u bir türlü 
anlıyamadı. Bu hararetli kucaklayışı 
Lem'i gibi çocuğunun terbiyesini dü. 
şünmesi lazım gelen centilmen bir 
adam için çok münasebetsiz bulu
yordu. 

( Dnvatlıı tJar) 

- Yaptığınız ~adece terbiycsizıiktir. 
Karıma hediye vermek ha! Rem de 
ya.lancı elmas! 

l&'ifn'S'~IARIH 
asa sene ev,,el bugün &rba-ros 
karşısında 
Kumandan kaleden 
bOtUn maiyeti ile 

kaçıyordu 
1530 yılı 15 temmuz gUııU 398 sene evvel 

bugüıı eşsiz deniz kahramanı Barbarosla 
onun değerli denizcisi Sinan reis kar§l ka11ı 
ya konll§uyortar.11. 

Bıı.rbaroıı: 

Sinan, dedi sana l1rml yedi kadırga 
veriyorum. Bu kuvvet ile her l§i yaparam. 
Kendini göster. 

Sinan helecan içindeydi. Kendll!ine havale 
edilen bu ruilhlm l§ onun f~n dUnyanm en 
bUyUk ııeren idi 

:f. '(. ,,. 

Barbaros btanbulda.n 160 kadırga ile 
çıkmıştı. l{astel Nova Uzerine gidiyordu 
Dfüıme.ndan hem burayr, hem do bir sene 
evet ~ehlt edilen yetmiş TUrk askerinin lnti 
kamını ala::aktt. 

Sinan Reis BaibarOllUn yrtıl!ıktan sonra 
tık defa Katara kör!~zine uğradı. Burada ge 
mllerc su alacaktı. Fltkalar denizi\ indirildi. 
Su, !likanın bir mil mesafesinde idi. Sahile 
çıkan askerler, hJç umulmayan biranda !s 
panyollann baıkmma uğradılar. Bu ani bas 
kın ııu atm:ı.ğa çıkmış olan askerleri ~şırttı. 
İspanyollar 400 kl§i ııehJt elmeğe muvaffak 

oldular. 

Bu hA.diaeden birkaç gUn aonra gelen Bar 
baroa doğrU Kıı.slel :-l'ovaya yan~tı. Maiye 
tın<le Salih Reis. :Murat Reis, 'Tur{:lıt Rela, 
Sey1t Ali neıs. Hacı Mnksut gibi §Öhretli 

reisler vardır. 
Dcınanmıı tki gUn denizde kaldıktan sonra 

karaya asl<er çıkıırdı. Kale otuz dört topls 

döğUlmekte~·dl. 
Bombardıman herglln fasılasız devam 

etti. Yirmi gUI'\ içinde 8227 tane gülle atılmı§ 

tı. 
Bu bombardıman dllşmanı tam manastle 

seraemletmlşU. Bu vaziyeU kavrayan Barba 

ros: 
_ 'Top, ı~ınt bitirdi. Şimdl &ıra hücuma 

geldi, dedl. 
Zaten bunu beltllyen askerler §lddetle kale 

ye hUcuma geçUler. Bir mUddet sonra gUn 
lerce bombardıman edilen kaleye Türk bay 
rafı çekilml"tl. :Kale kumandanı, 'Illrk asker 
terinin hUcum etmekte olduğunu görilr gör 

mez: 
_ Burada fazla duramayız. Ha.yeli öbUr 

kaleye .. emrini vererek bir kısım askerlnl 
kaçırmağa mu\·at!ak olmuştu. Fakat bunun 
h!çblr faydam yoktu. Artık muka'"emet im 
kA.nı kaimaınır;tı 

Kumandan Sarmlyanto arkasından 300 as 
ker gelmltı oldu~'UnU g1Srltnce saçlarını yolma 
ğa ba,ladı. 4000 lEJ>:ınyoldan ancak 300 U geli 
yordu. Diğerleri ya teslim olmuş veya esir 
rJmmıştı. BunU gördükten sonra muka-.--emet 
etmesinin mıın:ısr kalmazdı. Cıo.ntarma doku 
nulr.ıRmak prtlyle teslim olıı.ealtmı bildirdi. 
Barbaros tekli~! kabul ederek kaleye girdi 
ve Yeniçerilere hiçbir İspanyolu 61d!lrmcmc 
lerinl emretti. 

Bu çarpışmada 500 zU Yeniçeri olmak Uze 

Va~ m lYl ır \Yl IF\l 

Tcntclrl1 amcaya 
tesnırn 

Namus taraf hsı 
bir mücahit kadın ıunlı?\ıı\'ım~ı&/ ı .ıgµ, ... 

Tramvayda oturuyor, gazete o
kuyorum. Yanımda da, bizim Hacı 
Malik efendi vardı. Arada sırada ona 
dönüyor bir iki laf söylüyordum: 

- Hanım teyzemiz nasıl, Hacı 
Malik efendi? 

- Bırak· Allahını seversen .. 
Kırk yıl salihattan kadını bile bu ze· 
mane. bozdu .. Artık ne namaz, ne 
niyaz, ne tesbih ne salevat .. Başına 
da şapkayı geçirdi. Haydi diyelim ki 
biz erkekler kanunen buna mecbu
ruz. Şemsisiperi falan arkaya geti· 
rerek yasak savuyoruz. fakat ona 
ne oluyor} Kim mecbur ediyor şap 
ka giymesi .. Hem efendım, günahı 
bana da vazılır. Çünkü bir kadının 
ahval ve-harekatından şer'an mesul 
olan kocadır. Ama gel, o devir de· 
ğil... Ne yaparsın, haz.mediyoruz ... 
Lakin hem ede ede mide fesadına 
uğrıyacağız !.. Böyle hazmetmek o. 
lur mu?.. Annesinin bu hali kızları 
da azdırıyor. Zaten bir atalar sözü 
vardır : Efendi tef çalarsa hane hal
kı rakseder elbet.. Hanım sinemaya 
gitmeğe kalkınca, kızlar d:1. haydi 
efendim mayolarını alıp plaJa.. Eh 
haydi bakalım bu İ§İn üstesinden 
gel.. Bozuldu efendim, ahlak bozul· 
du. 

- Sus 1 Hacı efendi. 
-Neden~ 
_ Mürteciane !Özler söylüyor· 

sun. 
- Ne olurmuş? 
- Duyarlar, fena olur ... Zaten 

ötedenberi mimlenmi~ bir adamsın .• 
Vallahi karışmam ha ... Çeneni tut ..• 

- Adetimdir: Daima tutarım 
çenemi ... Fakat tramvayda kimse 
yok.. Biz ikimiziz. 

Tam o smıda, ense kökümüzde 
bir öksürük İ§İterek irkildik. Meğer 
ikimiz de fark etmeden, arkamıza 
bir kadın gelmiş. 

Usulln: 
- Gördün mü} .. dedim. Dağ ba 

şmda diye bangır bangır bağırma, ça 
lı dibinde adam bulunur! derler ... 

Arkamızdaki kadın: 
- Üzülmeyin 1 • dedi .. KonU§

tuklarımzı işttiın. Fakat size tamami. 
le hak veriyorum 1 Gitti efendim, 
ahlak elden gitti. Bu kadınlar böyle 
sinemalara, plajlara dökiileliden be
ri bizde de geçim kalmadı. 

- Efendim} 
- Geçim imkanı kalmadı diyo-

rum .. Bakın ... Eskiden böyle miy· 
dık} ... Bu kılıkta mı gezerdik .. Giin 
de kırk elli lira kazandığım olurdu ... 
Şimdi, rakiplerimiz azaldığı halde 
sekiz on bile güç bela ediyoruz .. 

- Anlıyamıyorum? 

re SOOO zayiat venlmlşti. İspanyollar 8000 
zayiıı.t vermlolcrdL 1000 den fazla esir vardı. 

\'enediğin Kıı.t.aro eyııleU bu harpte hiç rol 
oynrunamı~tı. Bu su:eUo Barbaros galip ge 
llnco J{ataro vallsi ?ı!alao Pempo Türk ordu 
ıuna JA.zıın olan er:ı:akı gönderdi. Barbaro.s 
&nanın lnUluımını nlmağa azmetmişti: 

- Bize :-.•alnız erzal< .değil, ı.aıentn anahtar 
Ja.rı da ıtızım .. cevabını gönderdi. 

Bu ce•·nbın manası açıktı. Anahtar gönde 
rllmcdiğl takdirde hareket ba§layacaktt 
Fakat vıı.11 bunu bir tehdit sandı ve Barbaro 
ıııı. şu haberi gönderdi: 

- Kataro knlesl Venedlk cumhuriyetine 
aittir. TUrkive ile Vcnedlk hUkfımcU arasm 
da mevcut olan mUtarelrnye rıığmen htlcum 
edildiği halde mUda!aada kusur edilmiyecek 
Ur. 

Barbaros artık duramazdı. Derhal donan 
mayn hareket ernrlnl \'erdl. 

Venedlk valisi ı~tn sarpa sardığmı g!SrUnce 
cılçller g1Sndcrerek sulh tekll!lnde bulundu . 
Dostlul< altımetl ol!.rak da bir vazo içinde 
500 "l<Cl hediye gönderdi. Bu suretle •OO ge 
mtcinln intikamı muva!faklyet ve galibiyet' 

ı;.erefi ııe nhnmı.,.u. Niyazi Ahmet 

- Anlaşılmıyacak bir şey yok, 
beyciğim!.. Bilmez misiniz? insan, 
memnu olan şeye karşı haris olur. 
Eskiden, kadınlar. Hacı beyin dedik 
leri gibi kapalıydı, örtülüydü, sımsı
kı çarşaf giyerlerdi. O zaman, erkek 
ler de aç kurt halindeydiler. Bizimki. 
lere rağbet olurdu. Şimdi gözler tok 
oldu galiba.. Ekser erkeklerin de 
metresleri var, aftosları var.. Gitti 
gürültüye bizim meslek ... 

- Nasıl meslek? 
O, dinlemiyordu. Büyük bir coş. 

kunlukla anlatıyordu: 
- Hacı beyin istediği gibi her 

neyi düzeltmek lazım: Eskisi gibi... 
Örtülsün kadınlar .. Ne plaj ne sine
ma, ne dolaşma .. ibadet, taatla meş
gul olsunlar ... 

Döndüm baktım. Bu sözleri söy
liyen kadının yüzünü görmek isti· 
yordum. Doğrusu onu, sımsıkı ka· 
palı göreceğimi sanmışken, yüzü gö. 
zü pudra, sürme, rastık içinde gÖ· 
rünce: 

- ne perhiz, bu ne lalina tur· 
şunu? Ele verir talkını, kendi yu· 
tar salkımı 1 derneğe hazırlandım. 

Halbuki, Hacı Malik efendi, fi. 
kirlerinin bu derece şiddetle müda
faa edilişinden dolayı son derece mü 
tehassis olmuştu. Kadının haliyle 
kali arasındaki tenakuzu seçe· 
medi: 

- Allah senden razı olsun eY, 
ahlak hamisi kadın!.. Sen kimsin? .. 
Bu dalalet devrinde nasıl olmuı da 
kainat iizerinde hala yaşıyorsun L. 
Sağ ol, var ol... Ver mübarek elini 
öpeyim! • dedi. 

Kadın, gerdan kırarak elini uzat· 
tr. 

- Adın ne hanımcığım~ 
- Bana Cihanyandı Gülfidan 

derler. 
- Neredensin? Kimlerdensin? 
-

0
"' sokağında çalışırım .. E· 

vim vardır .. .işletirim. 
Düşünün bizim Hacı Malik efen 

dinin şa~ırmasmıl ( VA • Ntl. ) 

Milyonerlik 
getiren 

ameliyat! 
Beyninden ameliyat olan adamın 

şayanı hayret macerası 
Bu hafta Amerikanın Atlantik 

ş~hrinde senelik kongresinin aktet• 
miş olan Amerikan tıp cemiyeti be· 
yin üstünde yapılan bir ameliyatın 
akıllan şaşkınlıktan 'durduracak ne· 
ticeleri izah edilmiştir. 

Ameliyat gören adam eskiden 
ticarette hiç bir işe yaramazken ame. 
liyattan sonra müthiş bir kabiliyetle 
en kısa zamanda bir milyar.er olu
vermiştir . 

Ameliyatı tak.it> eden ilk hafta 
zarfında bu adam 2.000.000 dolarlık 
satış yapmıştır ki, bu yekun mensup 
olduğu kumpanya tarafından yapıl· 
mış satışların en yükseğidir. Bir !11üd 
det sonra ise satış faaliyetleri c <.ıere
ceyi bulmuştu ki kumpanya fabrika
larını genişletmek mecburiyetinde 
kaldığı gibi bu adamı ikinci reis de· 
recesine yükseltmiştir. 

Tıp cemiyetinin senelik kongre· 
sinde bu hikayeyi anlatan zat Şikago 
üniversite profesörlerinden Dr. 
\Vart C. Halstead'dır. 

Ticarette vaktiyle beş para etmi
yen bu adam gündengüne bilginleş. 
mekte, ölüme doğru adeta koşar a· 

· dımlarla gitmekteydi. Hastahanede 
muayene olunca kafatasının içinde 
kocaman bir urun beynin iç tabaka. 
]arına doğru yayıldığı tesbit edilmiı· 
ti. Beyinin ön kısmmm en büyült 
parçasının kesilmesini istilzam etti. 
ren ameliyatta sonra, hasta bir müd. 
d_7t delilikten ıstırap çeker gibi gö
runmekle beraber, çarçabuk tifa bul 
muş ~e h~stahaneden çıkanlmıştII'. 

Şımdı aradan iki sene geçmi§ bu 
lunm.aktadır. Adam zekası sayuin 
de mılyoner sırasına girmiştir. · . 



Hindistanda lfalyan 
propagandasına karşı 

lngiltere tedbir almağa, Ağa 
hana müracaata karar . verdi 
İngilizce "New" gazetesinde 

okunmuştur. 
İngiltere hi1kl'ımeti bu hafta, Bri. 

tanya impnratorluğu dahilinde yapı
lan İtalyan propagandasına kuvvetli 
bir muknbedcle bulunmak kararını 
verdiği zaman ne gibi bir tedbir alı
nacağını herk"es merak ediyordu. 

Mus;::>lini, kendisini "islamiyetin 
hamisi,, olarak ilan . ettiğindenberi 
faşist propagandası Britanya impara 
torluğu dahilindeki müslümanlara 
tevcih edilmiş bulunuyor. 

En salfıhiyetli menbadan . öğre-
· nildiğine göre, lngiltere hükumeti, 
Musolininin planlarına mukabele 
için, Hindistan ve Afrikadaki müslü 
manların ruhani reisi Ağahana mü
racaat edecek ve kendisinin bu hu
susla miihim rol oynamasını istiye
cektir. 

Kendisine tabi olan müslüman-
lar, onun emrini tereddi.itsüzce yerine 
getirmeğe hazır bulunmaktadırlar. 
Ağahanm nüfuzu kar~ı~mda İtalyan 
radyo istasyonlarının İngiliz tebaası 
müslüman ahali üzerinde bir tesir 
icra ctmiyeceği muhakkak ğörül· 
mektedir. 

Balıklı hastahane
sinde dünkü merasim 

Dün Balıklı rum hastanesi, Beyoğ. 
Iu spor klübü gençleri tarafından ziya. 
ret edilmiş ve bu vesile ile bazı mera
sim yapılmıştır. 

Genç sporcular saat 12 de hastane. 
ye gelmişler ve evvela hastane bahçe
sindeki Atatürk büstüne bir çelenk 
koymuşlardır. Bundan sonra hastane. 
nin kıymetli başhekimi emekli Binba. 
şı Doktor Yusuf Petraki tarafından 
güzel ve heyecanlı bir nutuk söylen.. 
miş ve kliib reisi Hristofor buna ce. 
vap vcrnıiştir. 

Bu merasimden sonra, sporcu genç
ler hastanadeki ihtiyarlar koğuşunu 
ziyaret ederek hediyeler vermiş. 
ler, daha sonra da akıl hastalıkları ve 
verem klinik!Pri ziyaret edilmiş, genç
ler arasındaki musiki meraklıları ta. 
rafından bazı parçalar çalmmış ve bü. 
tün hastane geç vakte kadar güzel bir 
gün geçirmiştir. 

Ağrıhmmı 1Jir "karil:.utiitii 

Dahiliye 
Vekilimiz 

Budapeştede 
ŞUkril Kaya Roman

yada samimiyetle 
karşılandı 

Moskovaya gitmekte olar. Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya refak.ıtindeki ze. 
vatla birlikte dün Köstenceye varmış, 
Romanya hükumeti namına hariciye 
vekaleti siya.si müsteşarı, hariciye hu
susi kalem müdürü, emniyet direktörü 
tarafından karşılanmıştır. 

Bükreş maslahatgÜzarımız ve Kös. 
tence başkonsolosumuz da istikbalde 
hazır bulunmuşlardır.· 

Dahiliye Vekili Romanya hükumeti 
taraf mdan tahsis edilen ve Köstence .
Bükreş katarına bağlanan . vagonla 
Bj.ikreşe gitmiştir. 

Bükreş istasyonunda Sovyet elçisi 
ve Türk elçilik erkanı tarafından kar. 
şılanan Şükrü Kaya kısa bir tevak. 
kuftan ve şehirde bir gezintiden sonra 
Peşteye doğru seyahatine devam et. 
miştir. · • 
Şükrü Kaya Macar hududuna kadar 

hususi vagonla seyahat etmektedir. 
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Dünkü güreşler: 

Mülayim •• Anıerikan Boğası 
elinden şanıpiyonluk 

kemerini aldı 

'' 

Dün en iyi maçlannd:m birini yap::.n Mülayim, mütemadiyen ring dışına kaçan Amerikalıyı ller 
kaçı~rnda yakalayq> cr.11ya çelmıeğe mecbur etti. 

.. Amerikan boğası" lakabiyle - ~ 
maruf cenubi Amerika devletleri ""• 
§ampiyoniyle Mülayim pehlivan a· 
rasmdaki Mülayimin 500 dolar ve "t .,~ 
Bul Komar'm 750 dolar kıymetinde. 
ki şampiyonluk kemeri üzerine ha
zırlanan maç dün kalabalık bir seyir. 
ci kütlesi huzurunda Taksim stadyo 
munda yapıldı. 

Eski bir sporcu olan ve hemen 
hemen hiç_ bir mühim güreşi kaçır
mıyan İnhisarlar Vekili Ali Rana 
Tarhan da seyirciler arasında bulu-
nuyordu. · 

Saat dördü çeyrek 2eçe gi.ireşle· 
rin ba~lıyacağı halka ilan olundu. 
Müsabıklar ara~ında en ziyade naza 
n dikkati celbeden ve şimdiye kadar 
hiç bir ringde görülmemiş olan iki 
meşhur pehlivan vardı ki, biri sekiz 
ve diğeri dokuz yaşında olan bu kü· 
çük ~üreşçiler Kumar - Miilayim 
maçından sonra en ziyade alaka ve 
zevkle seyredilenleriydi. iki kardeş 
olan küçüklerin ismi Bursalı Selim 
HaMndr. Yukarıda da yazdığım gi
bi büyük bir zevkle seyre:füen iki 
kard~ten büyüğü Hasan onuncu 
dakikada kardeşini tuşla yendi. 

ikinci güreş 
ikinci m~ç. Ankarada yapılan 

son Türkiye birinciliklerinde küçük 
orta birincisi Süleyman ile Dinarlı 
Mehmedin kardeşi olan İsmail ara
sında yapıldı. Yarım saat süren bir 
itişmeden sonra berabere ilan edil. 
diler. İsmail 15 dakika daha güre~
mek istedi ise de Süleyman ve ha
kemler tar~fından kabul edilmedi. 
Ali Ahmet • Izmirli Hüseyin 

Türkiye büyük orta birincisi Ali 
Ahmetle İzmirli Hüseyin arasındaki 
bu maç çok seri oldu ve Ali Ahmet 
üstün bir güreşten sonra 6 dakika 
38 saniyede tuşla galip geldi. 
Molla Mehmet • Karacabeyli 

Hayati 
Molla Mchmetle revanş maçını 

Uiinhii gifrc~lerdc MiHciyim Ktmıan 

aldıktan 

yapncak olan Sındırgılı Şerif asker 
olduğundan gelememiş, ancak yeri
ne de bi~isini göndermeği ihmal et
memişti. Mollanın rakibi olan Ha
yati heni.iz yirmi iki yaşında olması· 
na rağmen 94 kilo geliyordu. Giireş 
müddeti yarım saatti. Hayati kuv
vetli olmasına rağmen tecrübesizliği 
yiiziinden 15 dakika 25 saniyede 
mağllıp oldv. Hayatinin tuşdan son 
ra kalkıp - eski adet üzere - Mol
lanın elini öpmesi uzun uzun alkış· 
lrındı. . 
Güniin en miihinı müsabakası 

Geçen giinkü Haberde yazıldığı 
gibi bu güreş iddialı idi. Mülayim rin 
ge çıkınca Amerikalıdan murassa ke 
meri getirip birisine teslim etmesini 
istedi. Komarın meneceri Zibisko da 
buna mukabil Mülayimden bankada 
ki 500 dolarlık parayı talep ediyor· 
du. Nihayet Komar kemerini geti· 
rerek yan hakemi olan Abdülaziz 
devrinin namlı pehlivanlarından 90 
yaşında suyolcu Mehmet pehlivana 
teslim etti. Mi.ilavim 500 doların 
bütün muamelesi~in tamam olduğu 
nu söylüyordu. 

ringe sokmıya uğraşırken ve ];em.eri 

soıırıı 

retti. 

iÇERiDE: l :t- İzmit v:ı.Iisl ve parti bqkanı HAmld mekte olduğu reıımen teeyyüt etmektedir. 
Oskayla Nalla müdürü İsmail Devletkuşu ı Bu projeye göre, shil ahalinin bombardıman 
Na!la ''ekı'Ueıtl tarafından birer takdirname edllmeııl bir IUIAfla menedilecektir. 

Maç miiddeti bir saat olarak tes
bit edildi. Amerikalının yarım sacıt 
sonunda 5 dakika dinlenme teklifi 
Mülayim tarafından kabul edilmedi. 
ğinden bundan vazgeçildi. Güreş ta
mamen Amerikan usulü üzere ser
best olacaktı. Memnu şeyler yalnız 
gırtlak sıkmak, göze parmak batır· 
mak ve tek parmak bükmekten iba-

Komar, düdük çaldığı zaman su. 
yolcunun önünde duran kemerine 
- belki son defa .göreceğini anladı .. 
ğından - mahzun bir tavırla baktı. 
ilk kapışma müsabakanın çok sert 
olacağını belli ediyordu. Mülayimin 
güzel bir kol kapmasiyle alta düşen 
Komar ayni anda dönerek \iste geç· 
ti. Fakat hasmını çabuk elinden ka 
çırdı. Miilayinı dakikadan aalcı ·a 
ya tefevvukunu artırıyor ve ' ng 
zel maçlarından birini yapıyordu. 
Koman arka arkaya muhtelif oyun· 
larla yere diişürüyor, Amerikalı bun 
lardan ancak ringden dışarı kaçmak 
sayesinde kurtulabiliyor, Komar bir 
aralık dışarı kaçmanın da para et· 
mediğini ve Mülayimin kendisini 
tutup tutup ortaya siirüklediğini gö· 
rünce artık kenardaki iplere sarıl· 
maktan başka çare bulamadr. Müla· 
yim rakibinin ayağından yakalamış 
ortaya çekmek istiyordu. Hakenı 
bu şekle müdahale ederek ikisini de 
ortaya ~etirdi. Bu sırada güreş en 
sert şeklini aldr. Amerikalı bir boğa 
gibi soluvarak hasmına bir dirsek 
'\!Urunca Mülayim de kendisini kap· 
tığı gibi tekrar iplerin üstüne fırlat· 
tr. Bu sırada halkın heyecanı son 
raddeyi bulmuştu. Herkes bağırıyor 
Komar ise artrk güreşi bırakmış kö
~cden köseye kaçıyor, iplere sarılı· 
yordu. Miilayim bu arada biri or· 
tada 2 saniye diğeri de kenar da he• 
men hemen beş altı saniye kadar A· 
merikalının sırtını yere getirmeğe 
muvaffak olmuştu. Ancak ikincisi 
hakem' tarafından kabul edilmedi. 
Yarım saat geçtikten sonra Komarda 
güreşP.cek hal kalmadığı açıkça billi 
oluyor, ancak boyuna dışarı kaçma· 
sı tuc;l~ yenilmesine mani oluyordu. 

1'o Erzurumlular Atatürkün Erzurum& ilk 
gelişini büyük ııevlnç içinde kutlulamışlar 
dır. Bu yıldönUmU mUnasebetlle, geceleyin 
askeri ve belediye bandolarının iştirakile 

bUyük bir fener alayı yapılmıştır. 
• ~ MU!rezelerlm!z Dersim civanndn son te 
mlzJiğl yapmaktadırlar. Ayni zamanda, köp 
rU, mektep, kışla inşaatı !aaliyetle devam 
etmektedir. Nafia umum müdür mua\ini Na 
!ia işleri için buraya g.clmlştir. · 

1'o Adliye sarayının inşa edileceği haplsha 
ne ve clvannın istlmlAklne başlanmıştır. 

lstlmlAk bllhıuısa hnplshanenln arka tara.!h 
nnda ve eczane sokağı kısmında yapılacak 
tır. 

:/- 30 haziranda hukuk fakUlteııinde lmtl 
hanlar bitmiş, numaraların tasnifine başlan 
rnışt1. Tasni! neticesi bugün ilAn edilecektir. 

*Kızılay haftası devam ediyor. Dün Doğım 
cılar parkında tören yapılmış nutuklar eöy 
lenmiştir. Bundnn ba,§ka muhtelit müsamere 
lcr verilmiştir. 

q. Gümrllk tatbikat kursunun 13 Uncü dev 
resi imtihanları bitmiş, kazananlar anlaşıl 

mıştır. 

~' 23 tcşrlnlevvP.lde Sovyet lnkılAbrnın 20 
inci yıldönUmU büyillt törenıe kutıulanRCAk 
tır. Türklyedcn de dost bayramı dtllayıaile 
büyük bir heyet :Moskovaya gidecektir. 

(ı Kumkapıda oıuran Musta!a isminde tıl 

rlsl, sevgtll:rlnln dlln gece evine ~ağırdıf1 
halde gelmediğini görünce kızmış. kızın otur 
duğu eve ı,ltmiş, bir paçavrayı atcşllyerek 
pencereden içeri atmıştır. Ctiretka.r a.şık ya 
knlanmıştır. 

. Son gilnler zarfında 1stanbula ı;ok mlk 
tarda meyve gelmiştir. Şeftali l:i- 20, vişne 
20, armut ıo kunışa Ratılmaktadır. Karpıı7 
da 10:..15 kuru~a inmiştir. 
~ Çarşıl<apıd:ı Aliye adın<la bir kadına 

hakaret edrn Hayi1ar, dün Sultanahr.1et blr1n 
• ci 11ulh ceza mahkemesinde beş gün hapııe 

3,5 lira para cezasına mahkO.m olmuştur. 

almışlardır. 

:t- lzmlt belediyesinin kAğıt ·ve kaı:ton 
tabriknaından alacağı elektrik, bugUnlcrdP 
şehre verilecektir. Yapılan santral binuı ik 
mal edilmek üzeredir. 

:f.. Bursaya tabi Hamıtıer köyünde Hasan 
isminde bir adamın cesedi başı orakla kesil 
miş bir haMe bulunmuştur,. 

'F- Şimdiye kadar Taksim ile Beyazıt anı. 
sında lşllyen tramvay arabaları dünden iti 
baren Şişli - Beyazıt ara.smda işlemeye 

başlamıştır. 

DJŞARIDA: 
~ LP.hlstandan dönen Romanya kralı Fran 

sız sı?flrinl kabul ederek, hariciye nazınnm 
huzurunda Varşovada cereyan eden Leh -
H.umP.n konu§maları hakkında görüşmüştür. 
~ Amerikaya gitmiş olan Belçika başvekl 

il Van Ze!And, bugün !nglltereye varmış ola 
caktır. Belçika başveklll !ngillz başveklltyle 
görü,ecektır. 

1(. Amerika re!!lrCumhunı Ruzveltln. hava 
11il!l.hlarını terke dair blr projeyl tetkik et 

s 
PAZARTERt 

TF..lıl~IUZ - 1937 
Hicri: 13ri6 - Rebilllllhır: 21'1 

Güıu~ln doğu,u Gline,ln batı,ı 
4,34 19,H 

Vakit Sabah Öğle İkindi Ak§am Yatın lmsd 
2,34 12,18 16,18 19.44 21,46 2,16 

'f. Fransız frangmdan sonra liretin dil§Urül 
mlyeceğlnl İtalyan gazeteleri telft.§la yazıyor 
!ar, frangla liret arumda hiçbir mUnasebet 
olmac1ığ'ını t~barüz ettiriyorlar 

lfo Avusturya ile Lehistan arasında yapıl 
makta olan ekonomik mUazkereler bitmiştir 
Bu mUzakereler Lehistan tar&fmdan A vus 

turyaya kömUr verilmesi etrafında cereyan 
etmiştir. 

:f. Sovyet Rusyanm Parla elc;lsi Surlı;. 
evvel! baş\·ekll Şotan, sÔnra hariciye vekili 

Delboa tar<Lfından blribirl ardınca kabul edil 
miştir. 

:t- trıanda umumi intihabatı, gene şimdiki 
devlet relai De Nalera lehinde netice vermek 
tedlr. 

:f. 1)c; Baltık devleti olan Litvanya, Eston 
ya ve Letonya arurndakl konferans bitmiş 

ve bu mlinaaebetıe neşredilen tebliğde, bil 

lıusa İspanyol meselesi göri.lşilldi.lğil, harbi 
uzakıa,tırmak lc;ln icap eden tedbirlere de 

vam edilmesi lA.zımgeldlğl kanaati ha.sıl olc1u 
ğu tebarüz ettirilmiştir. 

1(. F..skl demir yüklU olarak Dalmaçyaya 
gitmekte olan Taklarhf isimli Yunan vapuru 
Yarga kıyıl.ırTnda batmıştır. 

ıı: Bir mUddettenberi Avrupada bulunan 

Yunan vellahdi prens I'ol, tayyareyle AUna 
ya dl)r.mü,tUr. 

$ Bu seneki İtalyan manevraları, hem Si 
cilya kıyılarında, hf'm de. I'o vadisinde olmak 
ÜT.ere iki yerrle yapılacaktır. 

1(. A~ır ııansylde m{jhim mevkller işgal 

eden Sovy~tler birli~ komünist partisi mer 
kez komitesi azasından Yuııo! Koslor uzun 
bir hastalıktan ııonrıı. ölmUştUr. 

• f'arlııte bcynl'lmllel ııtrglnln Ame~lka 

pavyonu dUn merulmle ac;ılmrıtır. 

A ti etiz m 
müsabakaları 
İstanbul atletizm ajanlığı tarafından 

hazırlanan seri müsabakaların üçüncü

sü dün Kadıköy stadında büyük bir ka

labalık önünde yapıldı. Müsabakalara 

Galatasaray, Fenerbah!Se, Beşiktaş, 1s

tanbulspor, Beyoğluspor atletleri iştirak 
ettiler. 

Yüz metre ile dört yüz metrelik yarış 
çok heye::anh oldu. 

100 metre - Birinci Kazım (Galata

saray), 11,2, ikinci Bülend (Fenerbah

çe), 

200 metre - Birinci Kazım (Galata

saray). ikinci Galip. 

400 metre - Birinci Füruzan (F'.encr 

bahçe), 55,3, ikinci Ekrem (Fenerbah

çc), 

800 Metre - Birinci Mehmet (İstan· 
bulspor), 2,10,2, ikinci Cevdet), 

1500 metre - Birinci Artin (Beşik

taş). 4.26.2. ikinci Sokrat (Galatasaray) 

Üzun atlama - Birinci Enver (Fe 

ncrbahçe \, 6.33. ikinci Hüseyin. 

Yüksek atlama - Birinci NecJdct (Fe 

'nerbahçe). 1,70, ikinci Hüseyin. 

Balkan bayrak yanşr - Birinci İstan 

bulspor 3,39,8, ikinci Fenerbahçe. 

Bir saat tamam olduğu zaman 
orta hakemi Cemal pehlivan maçın 
berabere bittiğini ilan etti. Bu karar 
gerek halk ve gerekse yan hakemi 
suyolcu Mehmet pehlivan tarafın
dan haklı olarak kabul edilmedi. Su• 
yolcu elindeki kemeri: 

- Al oğlum, hakkındır! diyerek 
Miilayime. verdi. 

Menecer Zibisko yenmenin tusal 
olmadığım ve sayı hesabı diye bir 
şey konuşulmadığından kemerin ia
dc:sini İstedi ise de kabul edilmedi ve 
Mülayim belinde yeni kemeri halkın 
omuzları arasında dışarı çıkarıldı. 

Bir batında üç çocuk 
Konya Aksarayma bağlı Arat.ol kÖ· 

yünde Yusuf isminde bir çobanın ikisi 
kız, biri erkek olmak ilzere üç çocuğtJ 
birden dünyaya gelmiştir. Fakir bir ıı· 

.dam olan Yusufun altı cocuğu dahtı 
vardır. Doğan çocuklarla anneleri sıb• 
hattcdir. 
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ll~kt 
top ~·Fener miısa'bal:asında 

u l\ich 
ken fi§ck ~e~ _AH bloke etmek üzerey-
vuruşuyıag~b: ~leri atılan Niyazi bir kafa 

Daha i.iat'" §ıktaş ağlarına taktı. 
1'11ağJüp va .un oynamalarına rağmen 
golden sonzıycte düşen Beşiktaşlılar bu 
l3 ra •cr4 h.. 1 u arada F . ~ ucum ara başladılar. 
kının an· b~Yzının sıkı bir şütü ile Hak
ginin "a 

1 ır Çeviri~i sarı lacivert kale-
b" ~ nında ırcr golün k n ldrşarı çıkarak muhJ.kkak 

bcvr açmasına sebeb oldu. 
l e orta! 
arı g<>ri.ildi.i ~.rın~a gene Fener hücum 
~maçta çok güzel oy 

'Fu~BER kupası 
: ca

2 
oı_ mUsabakaları 

t 1 ctcmızin t . 
• er ar ertıp ettiği gayrifede-

d asın:taki k 
cvanı Cd'i . • upa maçlarına diin de 
'.Baı- ı rnıştır. 

l ıı;ırköy s 
Crtıdar abasındaki karşılasma A· 
~ "CAks ~ 
acaktı A aray takımları arasında 

l · lcmd ı arında ar ılar sahaya çıkmadık 
hi.i•- n Aksaraysporu h .k. . . d 

11:rrıcn . n er ı ı tımı e 
:Sozku::lıp ilan edilmişlerdir. 

dı2 :a " stadında ise Karayel ile Yıl-
13 take A takımları çarpışmışlardır. 

11llları ·· b oynarn musa akası Yıldızın sert 
.. asrna rag~men K . . .. gun bir arayellılerın duz-

ticedc t lllaç yapmalarile gcçm:ş ve ne
arafl y lllışlard ar 1 ışer golle berabere kal 
ır. 

k A takımları m K . 
adro ·ı açr arayelın eksik bir 

li \te ~~toyna~asına rağmen çok zcvk-
Ir . . cvaz.n cereyan etmiştir. 

ırıncı kıs 1 
llli"" İlf • ım -O Yıldız lehine bit-

:ı ıncı hafta\.• d y ~a ark 
1 

J m a ıldızlılar rüzgarı 
ı a arına alm 1 ~ 
erinin u .. tü a arına ragmcn rakip-

d s n ve ene .. k 
en galib: ·et· . rJ . oyunu yüzün-

Olama- _,'~ dı temın ctmeğe muvaffak 
•~ha1ar ·-V .. ... 

ıldızhların bu d 
gole tnukab"l evre.de attıktan bir 
kika kala ,,,ı oyunun bıtmesine beş da

n..arayel ü f" tarak mij \. S Uste iki sayı çı1ta-
• sa.ıaka 2 ' 

tırrniılerd' yı -ı beraberlikle bi-
ır. 

bir siyrıh beya:: akını 

maçta berabere bile kalsalar milli küme 
şampiyonluğunu kazanmış olacak olan 
Fener takımının dünkü oyunda nazarı 

dikkati celbeden tarafı gene muavin hat 
tı oldu. M. Reşat, Angelidis ve Fikret 
cidden güzel bir oyun çıkardılar. Müda
faa vasat, kaleci Hüsameddin mükem· 
meldi. 

Hücum hattında yalnız Orhan nazarı 

dikkati celbetti: 
Beş iktaş takımı vasat bir oyun oyna

dı. M. Ali yediği golden mes'uldür. 
Biraz dikkatli ve biraz çabuk hareket 
etmiş olsaydı maç berabere bitecekti. 
Takımın en fena oyuncuları Fuat, 

Şeref, en muvaffakiyetli oyuncusu da 

bermutat Hakkıydı. 

Galatasaı·ay - Gllneş 
Futbol federasyonunun bu sabah ıçın 

tayin ettiği hakem Kemal Halimin üst
üste iki müsabakayı idare edemiyeceği
ni söylemesi üzerine Galatasaray - Gü
neş klüpleri Fenerbahçeli Sait Salabad
dini intihap ederek saat altıya beş kala 

sahaya çıktılar. 
Takımlar 

Gal3tasaray uzun zamandır takımda 
bulunmavan Gündüzü merkez muhaci
me koya;ak: Avni - Reşat, Lutfi -
Ekrem, Salim, Eşvak - Necdet, Sü
leyman, Gündüz, Haşim, Bülend şeklin 
de:; Güneşliler ıde: Cihat - Faruk, Re
§at - İsmail, Rıza, İbrahim - Melih, 
Salahsddin, Rasih, Necdet. Rebiiden 
mürekkep malum kadrolarile dizildiler. 

Kurayr kazanan Galatasaraylıların 

topun kontrolünii müşkülleştiren sert 
rüzaiırı arkalarına alarak süratli akın-

o 
larile oyuna başlandı. Akabinde bir Gü 
neş akını görüldü. fki taraf da sert ve 
enerjik bir oyun oynamağa başhdılar. 
Güneşliler sağ açıklarının süratinden 
istifade etmek istiyerek açık ve yerden, 
Galatasarayhlar ise ortadan ve havadan 
oynuyorlardı. Güneş müdafaası, başta 

İbrahim olmak üzere canla başla uğra
şıyor sarı kırmızılıların kuvvetli akın
cılarına göz açtırmamağa çalışıyordu. 

17 inci dakika'da bir Güneş bücu-
mıınıfa s~tahaddin topıt el.le di~~t~eiClf 
Galatasaray kalesine inmefe ba§ladı. 
Hakem herkesin gördüğü bu hcndbolü 
farkcdemedi, Salahaddinin şütü avuta 
giı:ierek Galatasaray haksız bir gol ye

mekten kurtuldu. 
20 nci dakikada Cihadın lüzumsuz 

bir çıkııından topu yakalayan Bülend 
muhakkak bir gol fırsatı kaçırdı topu 

kalenin üstünden dışarı attı. 
Bu kısımda oyun Galatasaray muha· 

cimlerile Güneş müdafaası arasında 
oynanıyor. Bu sıralarda Güneş aleyhine 
bir frikiki Reşat iyi kullanamadı. 41 inci 

Sttleymonlye - Şişli · 
Siyah Beyazlılar 5 • O galip 

Top kupası dömi finali dün s~
bah Taksim stadında hakem Halıt 
Galibin idaresinde oynandı. Siiley
maniye: Nuri - Sa~ni, Ruhi - lb. 
rahim, Orhan, lbrahım - Rauf, Mu 
zaffer, Ali, Daniş, Hamdi. 

Şişli: Annanak - Alber, Çakır 
- Diran Nobar, Martiyal - Arşak 
Hiyraç, 

1

Şükrü, Jiras, Zaven. 
Oyuna Siileymaniye başladı ve 

i.iç ortanın güzel oyuniyle Şişli saha· 
sına yerleştiler. Bu arada birçok gol 
fırsatları kaçırdılar. 

Şişli de bu arada birkaç fırsat ka
ctrdı. Nihayet Süleymaniye hakim 
~yununun semeresini devre sonuna 
doğru bir gol atmakla aldı. 

İkinci devrede Süleymaniyeliler 
güzel oyunlarını devam ettirerek 
Daniş ve Ali vasıtasiyle sayılarını 
iiçe çıkardılar. 

Şişli bilhassa Zavan vasıtasiyle 
buna mukabele etmeğe çalışıyordu. 
Zaven dahtıaBshrdlushrdlushrdluu 
Bu arada kazandıkları pentaltıyı da 
Zaven kalecinin eline atarak kaçır· 
dr. Buna mukabil Süleymaniyeliler 
çok hakim bir oyunla iki gol daha a
tarak oyunu 5 - O kazandılar. 

Final maçı gelecek hafta Kurtu· 
luş - Süleymaniye arasında oyna· 
nacaktır. . T. 

Türkiye bisiklet 
mukav'3met yanşı 

Ankara 4 (hususi) - Bugün 104 
kilometre üzerinde Tilrkiyc bisiklet mu 
kavemet yarııı yapıldı. Ankaradan ~a
lftt birinci. Ankaradan EyUp ikinci, Bur 
sadan Be"kir üçüncü oldular. 

Galatasaraylıların sevinci uzun sür
medi. Attıkları golden henüz iki dakika 
kadar geçmişti k!, Güneşliler sağdan 
bir hücum yaptılar. 

Melihin ortaladığı topu Avni Bloke 
etti, Nccdetin yaptığı şarjla top Avni
nin elinden kayarak kaleye girdi. 

Kavga başlayor 
Vaziyc-t berabere olunca baştanberi 

sert oynanan oyun büsbütün kızıştı. 

Hakemin yavaşlığından istifade eden 
iki taraf oyuncuları biribirlerine tekme 
sallamağa başla:hlar. Tam 30 uncu da
kikada Haşim bir iki rakip oyuncuyu 
çalımla geçerek Güneş kalesine inerken 
lsmailin çelme ve tekmesile yere dü
şürüldü, ve kıvranmağa başladı. Bütün 
oyıİnclllar arkadaşlarının yardımına ko
şuştular. Bu esnada biribirlerine girdik
leri görüldii. iki taraf tokat, tekme yum 
rukla birij>irlerini bir hayli döğdüler. 
Halk sahaya akın etti. Polisin müdahale 
sile bu arbe.!ie nihayet bastırıldı. Oyun
cular soyunma odalarına çekildiler. 

Üçiincii devre 
Bu vaziyet karşısında oyunun tatil 

,,. .. 
Bu maçtaki teessüf eidilec.etC hadise 

hakkında yazılacak kelime bulamryo· 
rum. Tayin edilen bir hakemin gelme-

mesi diğerinin iki müsabakayı yapamı· 
yacağmı söylemesi üzerine klüplerin 
biribitlerile bir türlü anlaşamaması yü· 

zün':ien kura ile ortaya çıkarılan Sait Sa 
lahaddin bu müsabakayı fena idare et
miş biran bile otorite tesis edememiş o
labilir .. Fakat; bu hiç bir zaman iki 

klüp gençlerinin biribirlerine girmeleri· 
ni mazur gösteremez. Yapılan bu hare
ket bir tek kelime ile iğrençtir. 

O. M. Kutnak 

Hususi maçlar 

lstanbulspor-Begkoz 
İstanbul spor klubü dün Beykoz 

sahasında Beykozlularla karşılaşmt§-
tır. 

llk oyun her iki klubün gençleri 
arasında olmuş bunda Beykozlular 
1 - O kazanmışlardır. 

Beykoz ile lstanbul spor tekaüt
leri arasında yapılan ikinci maç 
1 - 1 beraberlikle neticelenmiştir. 

Ayni klüpler beyninde yapılan 
günün son müsabakası mütevazin 
Öir oyun sonunda tarafların üçer 
golle beraberliğiyle bitmi§tir. 

Feoeryılmaz- Hereke 
Feneryılmazın istanbula davet ctmiı 

olduğu Hereke idman yındu dün Kara-

gümrük stadında Feneryılmazla karıı

laştı. 

Maç çok zevkli ve heyecanlı oldu. 
Herekeliler şanssız bir oyun oynadılar, 

Feneryılmazyrlar ise çok canlı bir oyun 
oynıyaralt maçı 6-1 kazandılar. r 

BaırlYl'ltglYıcQ 
Kurtuluşla herabere kaldı 
Dün Barutgücü takımile Kurtulut 

birinci takımları karıılaşmışlar ve bera
bere kalmışlardır. Barutgücü B taknnı 
da Zeyrek takımını 6-1 yenmiştir. 

~. 
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Unuttuk farımız 
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Türkiyen·n en meşhur 
romancısının romanı 

(Baş tarafı :2 •ncidc) 1 
ları bile vardı. Halbuki "Zavallı Nec- ı 
det" tamamen hayalimin mahsulüdür. / 
Fakat o kadar tabiidir ki, bir takımları 
kendi hayatlarının tafsili zannettiler. 

- Diğer eserleriniz? 
- İkinci romanım "Teehhül alemin. 

ide,, dir. Bu da "ikdam" da tefrika edil. 
di. içinde hayattan alınmış bazı sahne
ler bulunmakla beraber şikayetlere. teh. 
ditlere sebebiyet vermedi. Daha doğru. 
su layık olduğu derece tutulmadı. 

V çüncü eserim "Kadın kalbi., yevmi 
"Malftmat" gazetesinde intişar etti. En 
çok takdirkarlrk gördüğüm insan Baba 
Tahir otdu. En çok para aldiğım da 
o ... Haftalık ''Malumat" a makaleler 
yazıyordum. Halim, vaziyetim intizama 
girdi. 
"Kadın kalbi'' romanı İzmirde bazı 

'i!ağdağalara sebep oldu. Bu roman bi
ter !bitmez, milli roman neşri menolun. 
du. Halbuki yevmi "Maliımat" a bir 
roman tefrika etmiye mecburdum. "Ku. 
m.ar beliycsi,, ni yazdım. Fransızcadan 
tercüme !dedim. Bu suretle sansürden 
geçti. Halbuki roman tamamen benim 
hayalimden çıkmadır. Bu bittikten son
ra yine bu şekilde "Hem.zad., isimli ro. 
mana başladım. On on beş tefrika neşre. 
dildikten sonra "Mallımat" matbaası Ü· 

zerinde fırtına koptu. Vakıa bana do. 
kunmadı ama, o kadar heyecana sebebi. 
yet veridi ki, korktum. Matbuat alemin
den çekildim. Meşrutiyetin ilanına ka. 
dar hiçbir şey yazmadım. 

Matbuat iptilası tatlı bir beladır. "Jk. 
'dam" da neşrettiğim makalelerimden ba 
zısıru topladım ve "Makalatı nezihe'' na
miyle küçük bir kitap neşrettim. Nüs. 
hası kalmadı. Kamilen bitti. Meşrutiye. 
tin ilanım müteakip yine kaleme sarıl
dım. Deldim ya! Yazıcılık müzmin bir 
illettir. Makalelerimi neşretmeye koyul 
dur· ''Resimli kitab'' "inkılab" maka. 
ay rınp eırediyordu. o sırada meclisi 
mebusanda bir mesele müzakere edildi. 
Ondan ilham alarak "izah ve istizah'' 
namında iki perdelik bir piyes yazıdım. 
"Resimli kitab" da neşredi1dikten son. 
ra kitab halinde tabedildi. En beğendi
ğim eserim budur. Her nedense bu ki. 
tap tutmaıdt. Fakat başıma birçok bela: 
tzr getirdi. Hatta bir düello meselesı 
bile ... 

o esnada Faik Sabri ile beraber haf-
talık "Muhit" in ve aylık "Resimli ro. 
man,, ın neşriyle uğraşmıya başladık .. 

Faik Sabri harikulade çalışkan bır 
adam~ır. Bu iki mecmuayı tutturdu. 
Muntazam bir surette neşriyata de. 
vam ederken 31 Mart hadisesi mey. 
dana çıktı. Ben on kişi geldiler.İdareyi 
bastılar. Bizi de, mecmuaları da dar
madağın ettiler. Bana bu hal çok do
kundu. He.men matbuattan çekildim. 
Xicarete başladım. Tali yüzüme gül. 
dil. Zaman ve hadiseler yardım etti. 
Mühim :Oir servet yaptım. Fakat ... 

Saffet Nezihi durdu Derin bir nefes 
aldı. Alnında biriken terleri sildikten 

rum dersem yalan söyclmiş olurum. 
Sonra görüyorsunuz, bu halde yazı ya 
zabilir miyim? Bu artık bizden geçti. 

"Zavallı Necdet" muharriri ile bir 
gazeteci olarak bunları konuştum. 

Bundan sonra Saffet Nezihi ile iki 
dost gibi öteden beriden bahsettik. 
Yazmamamı rica ederek anlattığı biİ' 
hadise var ki, onun bütün ısrarına 

:rağmen yazmayı bir meslel~ borcu bili. 
yorum. Arzusunu yerine getirmedi
ğim için kendisinden burada özür dile 
rim. Mesele cidden acıdır. istismarın 
bu kadar feci bir §ekilde ileri gittiği 
görülmüş değildir. (Zavallı Nccdet)in 
geçenlerde on dördüncü tabı yapıldı. 
Bunu Saffet Nezihiye söyledim. Ve 
hakkı telif olarak kaç kuruş aldığını 
sordum. 

·lnanır mısınız, şimdiye kadar bası. 
mı seksen bine yaklaşan "Zavallı Nec. 
det romanından zavallı Saffet Nezihi 
on para almamı~tır. 

Kendisine vaadedilmiş, fakat bu 
vnit İstanbulun iman gibi sadece liı.f. 
ta kalmıştır. Hatta Saffet Nezihi has. 
tanede bulunduğu sıralarda kendisine 
çok alaka gösteren tanınmış bir dok
torumuzun isteği üzcr;ne kitapçıya 
gitmiş, ve kendisine bir tane vermesi. 
ni rica etmiş. Kitapçı romanın kalma. 
dığını söyliyerek bu arzusunu yerine 
getirmemiş. Başka bir kitapçmm çıra. 
ğı ile yabancı bir müşteri gibi haber 
gönderen muharrir, şu cevabı almış: 

- Var. Fakat şimdi bu roman çok 
rağbettedir. Altı liradan aşağı ver. 
mem. 

Muharririn cebinde altı lirası olma. 
dığı için doktora eli boş dönmüş. "Za
vallı Necdet" aıtr, yedi liraya satılır. 
ken müellifi müthiş bir para sıkıntı
sı içinde kıvranmış durmuşt_ur. 

~ * ~ 
Ben 67 yıllık ömründe ıstıra12tan 

başka bir şey görmiyen (Zavallı Nec. 
det) romanının zavallı müellifini şöy. 
le tahlil ediyorum. 
Eğer o her yerden suiniyet gördü v~ 

uzandığı ber el tokat olup yüzüne 
çarptıysa bu talihsizlikte seçtiği is. 
min de payı var: 

Saffet 
Ve 

' Nezihi ... 
Onun bütün kabahati da'ima isrrS~ 

müsemma oluşunda ve b?iyle kalışm
dadır. 

Ondan ayrılırken Nazım Hikmetb 
"Unutulan adam" mdan bir parçayı 

hatırladım: 

"Beni unutmuşlar, ne ~abuk! ..• F.ı. 
tapçı camekanlarına baktım. Yalnız: 

birisinde tek bir .kitabım duru~·or. B:r 
seri, sarılı: yeşilli Arsen V.!pen roma~~

lannın arasında duruyor Onu da ki. 
ta~ı orada unutmuş.,, 

Nusret Safa COŞKUS 

Şikilyetlr etemenniler: 

Bir maltll derdini 
sonra: 1 t 

- Zamanında çekilemedim. O ser. 80 8 ıyor 
tcti yapmıya sebep olan hadiseler beni Kasımpaşada Camiikebir avlu-
erittl, mahvetti. Servetim gitti. Bana sunda yatıp kalkan 96 tevellütlü 
da nUzUl isabet etti. Beş altı sene has. Nuri dün matbaamıza geldi. Şu şi
ta.nelerde çürüyüp gittim. Edebiyattan kayette bulundu: 
hiçbir menfaat görmedim. Eski arka. "Filistinde Muhittin (paşa) nm 
dqlar dünyadan çekildileı. Yeni üde- yanında askerlik ettim. Sol elimden 
ba beni arayıp sormadı. Hatırımı so- yaralandım. Muhtelif hastahaneler. 
ran bulunmadı. Bu herkesin başına ge. de tedavi edildim. Malul olduğum 
lecek bir neticei mUellimedir. Bundan için Kasımpaşa askerlik şubesine 
dolayı yeni nesle nasihatim şudur: Ha baş vurdum. Bir maaş bağlanmasını 
yatı tahtı tcntine almmıa olanlar ke. istedim. Maaş katibi evrakımı aldı. 
yif için, zevk için edebiyatla uğraşa. 14-3-936 dan beri işim hala yapıla· 
bilirler. Bunu bir meslek olarak kabul cak. Bugün gel, yarın git diye hayli 
c•lcnlerin, medarı maişetini bu yolda müddet oyalandım. Ne yapayım? 
temin etmeye heves edenlerin vay ha. Sokaklarda malul kolumla beş pa-

rasız dolaşıyorum. Alakadar makam 
line... l d kk l Yorulmuştu. Fazla rahatsız etmek- arın nazarı i at erini çekmenizi 
ten çekiniyordum. Fakat öğrenmeyi rica ederim.,, 

istediğ .m bazı şeyler va.rd: ki, bunla- ,1iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi 
nn merakı, onu yormamak için susan 500 f...,f raya 
dilimi iğneledi. Sordum: 

. -:- Şimdi n~ yapıyorsunuz, nasıl ge. il Satılık Ford Otomobili 
çmıyorsunuz . .. 500 lira Furt markalı spor bir 

Cevab v~cdi.. Sade yüzüme baktı. otomobil ecele satılıktır. Talip o-
Bu bir anlık bakışta bir kıtaplık ma. 
na vardı. Bn§mll lSnUme Jğulm. 

- Okuyor musunuz, yazı yazmak 
hevesiniz var :mı?... l 

- Okumasına. okuyorum, YazIY.o. 

lanlarm arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 
··FORT" işaretiyle bir kart yaz. 
maları kafidir. ı 

Tunç rengi 
Iztırap duymadan 

Nasıl elde edilir? 
Her sene bugünlerde vücudu güneşte 

yakarak tunç rengine sokmak hakkında 

bir çok dedikodular başlar. Derisinin 
aütbeyaz rengile övünen mahallebici 

çocukları: ''Amanın, böyle zenciler gi • 
bi ne <le çirkin!.,, .demekten kendilerini 
alamazlar. Vücutlarının hızla toprak 

rengi almakta olmasından ayrıca zevk 
duyan kadınlar ise: "Of Ne de beyaz, 

hiç te mi güneş görmedin!.,, sözlerini 
ağızlarından kaçırıverirler. 

Mütehassısların hemen hepsi 
"Güneş sağlığın temelidir.,, de<lik. 
!erine göre haklı olanlar her bal -
de beyaz renk taraftarları değildir. Öy-

le ise biz de derimizi, hiçbir zarar ver
meden, nasıl bronzla~tırabileceğimizi 

tetkik edelim: 

C•:ineşte yanmak neticesinde derinin 
ka.barcıklar peyda etmesi ve bunların 

patlaması çok istırap verir. Bronzlaş -
madan evvel kaynar su da haşlanmış is
takoz gibi derinin kıpkızıl olduğu bir 
devre vardır. Fakat piyasada bu kadar 
müstahzarat varken kızıllık devresin • 
den geçmeğe hiç te lüzum yoktur. Gü • 

neş banyosuna başlamadan evvel vücudu 
nuza bu kremleri sürmek kafidir. Bu • 
rada ayrıca bir marka tavsiye etmeğe 

lüzum görmüyoruz. Hemen hepsi <le iyi-

Bu kremler gUne§İn deriyi yakması
na manı olmakla beraber v(icudun 
bronzlaşmasına engel olmaz. Acılı ve 
ıstıraplı devreleri geçirmeden bir de 
bakarsınız ki vücudunuz, herkesin pek 
özendiği bronz rengini almıştır. 

Güneş banyoları için en iyi saatler 
sabahleyin saat dokuzla on arasıdır. Bu 
satten sonra şiddetli hararete maruz 
kalmak deri ncsiçlerine zarar verebi _ 
lir. Öğleden sonra saal dörtle altı ara. 
sında güneş şuaları pek hararetli değil

se de Ültra - Viyole ve radyoaktivite 
bakımından sabah güneşi kadar faydalı 
olamaz. 

Soyunup ta öyle rast gele zamanda 
kendini kumların üstüne atarak güneş 
banyosu yapmak kadar manasız bir şey 
yoktur. Bu hiç faydası olmıyan bir gös
teriş ve imrenmeden ba§ka bir §ey ifa. 
de etmez. 

Güzell:k DOKTOP.U 

Bıı senenin şapka nıodasuuı ya1mz 
avuç içi T«Jilar minacık şapkaların 

hakim oldufjıınıt sanıyoroonız aldanır. 
t.ınız; mesela bakın kenarlı k.ordclalı 

§ıt yeni§ hasır §a]Jkaya •.• 

)'l:, TEMMUZ - 1937 

S hhatli çocuklar 
yazın doğanlardır ! 

Hazirnn ve ~ 
Temmuz ayında,.._.,...._._.,,__,....,,._._....,..__ 
evlenen kızlar zi
hinlerinden şöyle 
bir suali geçire bi. 
lirler. "Acaba he· 
men bir çocuk ana 
sı olsam iyi eder 
miyim?,, Bunun 
cevabını kendisi 
de bilmez. Fakat 
ilim adamları niha. 
yet hangi mevsim
de yeni çocuğun 
dünyaya gelmesi 
lfızım olduğtınu 
tesbit etmişlerdir. 
Yazın gebe kal
manın doğacak co. 
cuk için iyi o1~i
yacağı anlaşılmış 
tır. Çocuğun be· 
beklik çağını sih
hatle atlatma~n ya· 
zm ynhut bş:n 
diinyaya gelmesi
ne bağlıdır. 

Mart ayı do· 
ğum gibi kutlu 
bir hadise için hiç 
de iyi değildir. 
Çünkü kışın do
ğan çocuklardan 

Yazuı doğan çocuklar daha Sthhatli o1zırlar 

pek çoğunun yaşadığı istatistikler· 
le tesbit edilmiştir. 

Merakla okunması lazı molan bu 
hadiseleri herhangi kalpazan bir mü 
neccim değil, fakat Britanyanın u· 
mumi nüfus direktörlüğü tesbit et· 
ıui~Ur. 

Müneccimler yıldızlara bakarak 
doğum için eşref saat bulmakta dai
ma güçlük çeke gelmektedir. Çün
kü eskiler çocuk vefiyatı için bütün 
araştırmalarına rağmen sebep bula· 
mazlardı. Bugün ise ilim adamları 
eski simya ve kimyacılarla m ünec
cimlerin bir tiirlü içinde çıkamadık· 
ları kör düğümleri çözmüş bulun
maktadırlar. 

Şimdi itimada şayan statistikle· 
rin verdikleri neticeleri gözden ge
çirelim: 

Kışın doğan çocukların binde 
seksen dokuzu iki yaşına varmadan 
evvel ölmektedir. Halbuki yazın do· 
zan çocukforın binde yalnız yetmiş 
beşi bu dürt adan göçmektedir. 

Gerçi aradaki fark pek mühim 
p;öriinmiyebilirse de bunu nüfusa 
tatbik edince iş değişir. Eğer her mev 
simde ayni miktarda çocuk doğuyor 
sa ve son senelerin yukarıda bildirdi. 
ğimiz yüzde nisbetleri devam edi
yorsa Londrada bugün kışın doğan 
şah:slardan yazın doğmuş olanlar 

28.000 den fazladır. 
Bahar ile son bahar iki ucun ara 

sında mutedil birer mevsimdir. Bu• 
nunla beraber son bahar çocuklan 
hemen doğumdan sonra ilkbahar ço. 
cuklarindan daha fazla ölmekt~ 
SnnhAhı:ırd~ rlnamn~ hl"hPr Htn rrw 
cuktan seksen ikisi, ilkoaH!'.I. ~ 
larından ise ancak yetmiş yedisi öl• 
müştür. 

Çocuk için en ciaz ve kudretsis 
bir zamanında senenin en şiddetli bir 
mevsimine göğüs germek öldürücil 
bir haldir. İşte bunun içindir ki b 
şın doğmuş çocuklar ilk yaflanncla 
yazın doğan çocuklardan yi.."zc:le on 
dört nisbetinde daha fazla ölmekte
dirler, ikinci yaşta ise yüzde kırk 
nisbetinin ölmesi çok kuvvetli bir ih· 
timal dahilindedir. 

Bununla beraber sağ kalabilen 
ktş yavruları herhalde diğerlerinden 
daha kuvvetli ve sağlam olurlar. 
Çünkü aralarındaki cılızlarla muka• 
vemetsizler ölüp gitmiş, ancak mu• 
kavemet edebilecek olanlar sağ kal• 
mıştır. 

Bu sözler ancak umumi vaziyeti 
göstermektedir. Tabiidir ki her umu 
mi kaidenin şahsa ve hadiseye göre 
değişen şaz taraftan da vardır. An• 
cak bu umumi temayülün çok mana 
lı olduğuna işaret etmektedir. 

•• 

Ya~lık bir'ka.9 blıiz nıodeli 
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lstanbuldan manzaralar: 

Gözü dört değil sekiz 
açmak lazım ! 

Istanbul o kadar a~ık gözle dolu ki aldan
tııamak için gözü dört açmak kafi değil ... 

' T ' 

lier 8alxıh sebze ve mcı;'fja hiiliııden alman mallar pazarlara geldi mi ... 

. ''Gözü dört açmak,, tabiri artık eski • 
di. §imdi sekiz de açsanız nafile, para 
~~yor Her şeyin o kadar sahtesi var 
i : sayacak olsam büt':.i.n yazı, bir sürü 
81rnle dolacak. 

Eskiden, şimdi belediyeye devrolu • 
ilan işlerin subaııları tarafından idare 
Cdildiği sıralarda yiyecek, içecek ve 
giyecek gibi şeylerde hile yapanlar za. 

bıarumızda gayri insani diye adlandırı • 
lan cezalara çarpılırlarmış. Şimdi ce • 
talar insanileşti, medenileşti amma hi -
leler de o nisbette arttı. 

Geçen yazdanberi büyük)J küçüklü 
bUtUn kunduracı dükkanlarını kaplı • 
l'~ ar§In arşın timsah ve yılan derileri.. 
nın ne tnal olduklarını, bir heykel dök
ınecisinde yapılan kahpla:ı gördükten 
sonra iyice anladım. Öyle ya 1 .. Ne diye 
uzun uzun uğraşalım?. 

D'"k ·· 
.. 0 tur kalıbr, koy altına deriyi, üs • 
~ne bir tazyik, i§te birinci kaliteden bir 
.r.-.ı;ırı Ve Utnsa?t C!erisf.""" 

~eşhur İskoç markah kumaşların 
r6ahtekarlığı harcıalem olalı seneler geç
ıh İpekli kumaş rezaleti de artık öyle bir 
. ale geldi ki, nihayet İktısat Vekaleti 
!~c rnUdahalc etmek mecburiyetinde 
4aldı. 

~ Sizinle beraber, her gün bir semtte 
Utulan pazar yerlerinden birini şöyle 

&ezelim. Bakın, belki de çoğunuzun na
~arı dikkatini celbctmiyen ne sahtekar. 

klar göreceksiniz. 

1 
İ§te 1 §u en başta, sabahtanberi gırt _ 

~ğını yırtarcasına haykıran bisküvili 
P1Yangocu belki onuncu defa gene bir 
ar.kadaıına çıkardığı 20 kuruşluk ayna 
içın kıpkırmızı suratındaki ağzını 
a:ıir f "b' ırın gı l asarak bağıryor: 
• - Eyvahhh !. Mahvoldum, bittim, 
ınas ettim. Tam bir buçuk liralk ayna-
<iır. Bayanlar, baylar.. . , 
. Onun biraz ilerisinde, l.üfesine dol -
:~rduğu iri, güzel elmalar için ihtiyar 
lr.~rv ka.dınla pazarlık yapan adam kese 
~gıdına bir Eı:.irü çürük mal doldurdu. 
.. dıncağız aptal değil ya, elbette gö • 

:ruY'or. Eh, biraz da insaflıca, hepsini 
~:~ınc almak olmaz tabii, üstüne şöyle 
Cuzelcelerinden • bir sürü münakaşadan 
~onra - ~oydurt~ağa muvaffak oluyor. 

.:ı-ıtat dıkkat edın ! Adamın koyduğu 
~'ll "k lh ::' elmalar kiloyu tamamlamı~tır. 
f tiyarın koydurttukları ise tartıda 
qla rr ld'v• • • b" b' :a be ıgı ıçın ırer ırer çıkarılıyor. 

ti~ ııuretıe biri iyi mal aldığından, diğe. 
ları~e ettiği kardan memnun aynlı:ror _ 

1 ~u elmacının ba§ında biraz daha bek-
eyın rr.. •• E .. 

le . • boruyorsunuz ya vının neva -
Q sıni tedarikle meşgul bir memur ol -
~~ğu halinden belli olan şu adam, el. 

arın h · · k d' · · h d i}"l . epsını en ısı seçtı; em e en 
~~ erınden, satıcı hiç tc sesini çıkarını
~ tuhaf değil mi? 

bul kıarn memurla beraber bir sofrada 
hıı 'llnsanız, eminim ki kese kağıdı açı-

tıı ca hayretten sizit de ağzınız bir ka. 
'lt~ık kalırdı. Elmaların hepsi yamn 
•it d u, küçümencik ve çürük. Eğer 
llıı. ~benim gibi dikkat etmiş olsaydı. 
Qa lınacının malını küfenin arkasm
ata tarttığını ve kefedeki kese kağıdını 
ran~'llta, arkada küfenin dibinde du -
!tor. r başkasını müşteriye verdiğini 

lirdun.. b . . v 
~ Jz; asıtbırelçabuklugu!. 

lıcağı çocuklu bir taze, üzerinde 

sinekten kara bulut peydahlanmış bir 
peynir tenekesinin önünde, satıcının 

nümunelik olarak verdiği bir . parçayı 
başı havada, su içen bir tavuk gibi ağzı. 
ru şapırdatarak muayene ettikten ve 
pazarlığını patıktan sonra: 
"-Yarım kilo ver!,. dedi ve eski bir 

gazete parçasına sanlan peyniri yirmi 
iki buçuk kuruş vererek alıp gitti. Hal. 

buki &atıcının nümunelik c!arak tarttı
dığı parça en iyi cinstendir. Verdiği ise 
dUkkanlarda en pahalı 25 kuruşa satılı
yor. 

Sabahleyin etraf domatesle dolu iken 
on kuru~a satmak için gırtlağını yırtan 
§U adam, pazarda rakibi kalmadığından 

yirmi kuruştan on para aşağı inmiyor. 
Onun }'1lnında renk renk basmalar ve 
pazenleri sıralamış olan şu yahudi kılık 
lı sakallıyı görüyorsunuz ya! .. Ne kur -
naz adamdır O bilseniz .. Bakın elin • 
deki arşını (rnc:trc değil) ne kadar ma
haretle kaydmyor. Bu suretle arşında 
hiç değilse on santim kısa kısa, maim~ 
ölçüyor. 

"İki buçuk kilodur!,, iddiasiyle satı
lan çilek epetlerinin ise yarısı ot ve üs
tünden birkaç tanesi müstesna, hepı;i 

v:::ık vıcık ... 

Süte gelince, belediye tarafından mu. 
saddak (halis inek sütü) diye ta iki 
yüz metreden adamın gözüne çarpan 
levhalarına rağmen ne oldukları ma • 
ltım .. Mübarek adamlar bu suretle be -
lediyeyi de kendilerine bir nevi suç or -
tağı yapmış oldular. Fakat bu levhala. 
rın iyi bir kontrol vasıtası olduğuna ina. 
nılmrı olacak ki, bir m:.i.ddet evvel ayni 
usulün yağlara tatbik edileceğine dair 
bir havadis okumuştuk. 

Ne yapalım, görüyorsunuzki herşcyi 
belediyeden beklemek olmuyor. Biraz 
da kendimiz dikkat etmezsek boğuntu
ya gidiyoruz. İyisi mi, "gözü dört aç -
mak,, tabirinin eskidiğini söylememe 
rağmen gene de işi onlara bırakmaktan 
başka çaremiz kalmıyor . 

N. YOKSUL 

Almanya 
Valansiyadan 
para almış! 

Silah satan müesseseler mahafilinde 
son günlerin en büyük latifesi Alman 
silah fabrikaları ''Krupp .. un - Alman
yanın İspanyol meşru hükumetinden 
'şkldetle nefret etmesine rağmen - İs

panyol Valansiyaclan para almış olma
sıdır. 

Mesele şövle olmuştur: Krupp mü
essesesi. Danimarka ordusuna top sat

mıştır. Bu techizat için ödeyecek parası 
olmadığından, Danimarka hükumeti, 

ordunun eski toplarını satmağa ve aldı
ğı parayla Kruppa olan borçlarını öde-

meğe karar vermiştir. Bunun üzerine 
Antrep şehrinde bir acenta vasıtasile 

eski toplar satılmış ve Krupp fabrikası
na ödenecek miktarda para elde edil
mi~tir. 

Bu topları satın alan müşteri, - bit
tab", kendilerinden iki misli fiyat iste-

nen - tspanyol cumhuriyeti hükume
tiydi. - (Newı ıazetesinden) 

Bill)(lo mrntakasıııın Franko t!lliıltc geçmesine bazı ccncM dev1et7criıı neden gayret ettiklerini bu haritaya 
bakmakl.a. da a11lıyabilirsiniz. Bu mıntakıa) sil<ih im.ali için cizem demir madenleri itibariyle pek zengmdir, 

Ademi müdahale siyaseti bozulursa 

Fransa, Valinsiyaya 
silih gönderecek 

Hudutlarda binlerce ton harp malzemesinin 
hazır bulundurulduğu haber veriliyor 

Londra, 4 (A. A.) - Sunday Refere kili İspanyol cumhuriyetçilerinin an. Katalonyada günde üç tayyare yapıl· 

gazetesi, binlerce ton harp malzeme. cak birkaç hafta yetecek kadar cep- maktadır.,, 
sinin :F'ransa • İspanya hududunda a- haneleri mevcut olduğunu söylemiştir. General beyanatında şu sözleri söy • 
demi müdahale siyasetinden vazgeçil- Hükftmetçilerin taarr uzu lemiştir: 
mcsini beklediğini bildiriyor ve yüz. Müstakil "Pirene oryantal" gazete. - Şimdiki halde sulhten bahsetmek 
lerce sahra topundan, elli modern ha. si İspanya generallerinden Pozas'ın cumhuriyet ve onun hükumeti için 
fif tanktan, 50 bin tüfe11kten, 100 beyanatını neşretmektedir: yanlış bir hareket olur. Harpden bah. 
tayyareden ve milyonlarca kurşundan setmek ve sulh bahsini sonraya, ordu. 
bahsediyor. General yakında mühim miktarda lanmızm daha iyi §artlar altında bu. 

Hükumetçilerin cephaneleri tanklar ve topçu kuvvetlerile Arago. lun~cağı zamana bırakmak daha mil· 
kalmamı . na taarruz edileceğini ve bu taarru. nasıp olur.,, 

Paris, 4 (A. A.) _ te jour ve Le zun bütün cephelerde ayni zamanda ya "Me~hul hüviyet li,, 
journal (sağ cenaha mensup) gazete. pılacak olan hücumlarla himaye edi. miitearrızlar çoğalıyor 
leri, İspanya Başvekili Negrinin cuma leceğini söyledikten sonra şunları ila- Londra, 4 (A. A.) - Hüviyeti meg. 
günü mütenekkiren Parise gelerek ve etmiştir: hul bir tayyarenin, İspanyanın §İma· 
~!um ve Delbos ile görüştüğünü bil. "- Aragon ve Katalonya orduları. linde ademi müdahale kontrolunu te.. 
dırmektedirler. mızın mevcudu iyi teçhiz edilmiş min eden iki İngiliz muhribinin bulun. 

Bu gazetelere göre, İspanya. Başve- 200,000 ki§iyi tecavüz etmektedir. dukları noktanın bir mil ilersine 2 
bomba atmış olduğu amir:ı.llık maka. 
mından bildirilmektedir. 

Faşistler Londrada 
nümayişe kalkışlllar 

Fakat halkın mukabil 
nümayişile gülünç oldular 

Londra, S (A.A.) - İngiliz faşistleri 
ittihaı:h dün öğleden sonra polisin h i
mayesinde bir nümayiş tertip etmi,tir. 
Bazen nümayişs;ilerin rnıktarını aşan 
kalabalık bir halk kütlesi faşistlerle eğ
lenmiştir. 

Aralarında J:>irçok kadınlar bulunan 
nümayişçiler 3000 kişiden ibaretti. Mu
kabil nümayi~çilerin alayı ikiye bölme
lerine güçlükle mani olmakta idiler. 

Bütün yol boyunca polis kuvvetleri 
tehdidleri bazen tehlikeli bir şekil alan 
mütecessisleri idare etmişlerdir. Duvar 
!arda şu ibareler okunuyordu : 

"Mosleyi tevkif ediniz . ., geçemiyecek 
ler'dir.,, · 

İçtima mahalline gelindiği zaman İn
giliz faşistlerinin ıefi Sir Osvald Mos- lngiliz faşistleri reisi Ozva1d Mo:::ley 
ley faşistler tarafından Roma usulü se
lamlanmrştır. O esnada halk enternasyo 
nali söyliyerek yumruk kaldırmak su
retile selam vermekteydi. Sir Mosley 
oparlörle mücehhez bir arabanın üstüne 
çıkar çıkmaz, halk eline ne geçerse fa
şist şefinin başına atrnıştrr. Sir Mosley 
arkasını taraftarlarına doğru dönerek 
ıslıklara ve gürültüye rağmen nutkunu 
söy!emcğe haşlamış ve ezcümle demiş

tir ki: 
"-Bugün imparatorluğun kalbi olan 

Trafalgar Skare'da bir avuç insanla de
ğil, bir ordu ile bulunuyoruz. Sokaklar 
daki kızıl ve ecnebi tedhi~çilere karşı 
durııyorm:. Biz Union Jack bayrağını 
dikmek için Trafalgar Skare'e doğru 
yürüyoruz.,, 

Bundan sonra Mosley tarafından sev 
kcdilen alay Trafalgar Skare istikame
tinde hareket etmi~tir. Alayın başında 
mü:>·ika ve bir polis miifrezesi bulunmak 
taydr. Polislcr, faşistlerin yolu üzerin
de hakiki b:r duvar teşkil eden mukabil 
nümayişçileri dağıtmak için birkaç kere 
hücum etmek mecburiyet inde kalmış

lardır. 

Alay Trafalgar Skare'in önüne geldi· 
ği zaman takriben yirmi beş bin ki~iden 
mürekkep bir halk kütlesinin söylediği 
enternasyonal marşiyle karşılanmıştır. 

l\!osley bur~cla haykrrmalara ve iti
razlara rağmen ikinci bir nutuk söyle
miştir. Alayın dağxtılması poliscc alınan 

tedbirler sayesinde sükunetle cereyan 
etmiştir. Bu aralık tevkif edilen birkaç 
kişi serbest bırakılmıştrr. 

24 saatte 
beş kaza 

Otomobillerdeki cam bölmeler 
y iiziinden 

Üç yolcu yaralandı 
Son yirmi dört saatte beş nakil va. 

sıtası kazası olmuştur. Bunlardan biri 
şoförle müşterilere ait yerin arasında 
cam bölme oluşundan ileri gelmiştir. 

Hatırlarda olduğu üzere bir müddet 
evvel biz bu mahzuru işaret etmiştik. 

Kaza şudur: 
Cağaolğlu eczanesi sahibi Nuri, ka. 

rısı Behiye ve teyzezadesi Naciye Maç. 
katlan bir otomobile binmişler, !stan
bula gelmek üzere yola çıkmışlardır. 
~oför Fethullahın idaresindeki 4430 
numaralı bu otomobil süratli bir hal. 
de Taksimden Tarlabaşına saparken 
gene sürntle karşısına çıkan 2256 nu
maralı otomobille çarpışmıştır. :Müsa. 
deme çok şiddetli olmuş, bütün cam. 
lal) kırılmıştır. Bilha~a 4430 numara.. 
lı otomobilin orta bö1me camı parça 
parça olmuş, Behiye, Naciye ve Nuri 
başlarından ehenuniY.etll surette ~a. 

Taymis gazetesine göre 

Bir Türk 
denizaltı gemisi 

Fransada bir kaza 
atlattı 

1 temmuz tarihli Taymis gazetesi. 
nin haber verdiğine göre Türkiye he
sabına yapılan bir tahtelbahir, 29 ha. 
ziranda şimali Fransada Şerburg açık
larında deniz altında manevra yapar. 
ken şimdi sabih bir batarya olarak 
kullanılan "İmprcnable,, ismindeki es. 
ki Fransız harp gemisinin çapa kablo. 
!arına çarpmıştır. Tahtelbahirin ku. 
mandam gemiyi hasara uğratmadan 

kablolardan kurtarmış ve denizin yü
züne çıkarmıya muvaffak olmuştur.,, 

"Ecelköprüsü" nde 
hırsızlık 

Venedik, 5 (A. A.) - Hırsızlar me!J 
hur "Ecel köprüsü" nün içine girerek 
iki bin kilo kuTŞun aşırmışlardır. 

lllhııu ı ı 11 ~ııı rıııııuıuıı umıı 111ıııııııııHııı11111111111 rıııı tHilnıııııı rıııı 

Ya ölü, ya diri 
"Bir numaralı halk düşmanı" Con 

Dillinger ve çetesinin müthi~ mace· 
raları 

Soygun, ci>uıyct, hapisten kaçış, 

bankt:J ba.sk"tm, ihtıras ve <ı§k safha
ları. 

Bugün KUR UN gazetesinde baş. 
)adı. 
Kurımwı ycııi zabıta romtzmnı trı/.dp 

ctm..dde birçok 1ıcdiyolcr de ka:an~bi. 
lirsiniz. 

unınııılltl{ıuııılfllllUltuuuuııııııııııııııımııııııııııııııuıııuıııııııuıa 

ralanmışlardır. 

Şoförlere bir şey olmamıştır. Yara
lılar hastaneye kaldırılmışlardır. 

Halilin jdaresındeki 1528 numaralı 
hususi otomobil ite Torosi.lD bindiği 
motosiklet Hacı Osman bayırında dev_ 
:1lmiştir. Nüfusça zayiat yoktur. Di· 
ger kazalar ehemmiyet.sizdir 

• ıl 
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Haber. okuyucuıan IU'Ulllda bir 
fikri. mOAbakur &çmlftlr. O&lderl. 
lecek tıkr&larm 1ma 'H bl~ olmasa 
u lfltumlf olmur lbımdır. 

Yazan: Kort. LDbla -7-
-113-

farihl macera ve ~k r.?,,.,--, Yazan: (Vi · N6) 

En siyahtan en beyazına kadar on iki kile 
ve cariye baş ucuma dlzllmlş, 

divan dul!_uyordu 

P'lkralar, gönderenlerin imaları 

yahut mbtear adl&rU• negredllecek 
n ber •'1 o ay içinde cıkacakl&rm 

en lyllerlndelı betin• muhtelif n laJ. 
metil hecUyeler verUec:elrtlr • 

- Sen de ha! ••• Klmlnle, siyle bedbaht ••• 
Klmlnle? ... 

Karısı. cevap ver~I: - Bilmiyor musun,, 
senin le! 

Gegen kısımların hulasası - Bu kızlarla bu oğlanlar da bi.zim-
Küçiik 08nuuı, ben altı cariye ile le birlikte gelsinler, mahzur var mı? 
altı kök, Türkler tarafııulmı muha. Onlar da insandu-lar. Gemiyi gezmeyi 
aara edilmi§ olan Giridden, papaya pek ısterler. 
gönderiliyoruz. Hepimi:de hıristi. Başımı çevirip baktım. Ve hayrette 
yan olm'114 vaziyetteyiz. Geceleyin kaldım. Arkamda on iki insan sıralan 
kayıkla açılırken, Türklerin kontro. ml§ duruyordu. Bunlar, siyahtan bem. 
lundmı hile ile kurtulduk, açıkta beyaza doğru, renkleri derece derece 
bekliyen gemimize doğru ilerliyo- açılan köleler ve cariyelerdir. 
ruz. - Bizimle beraber eglenler mi? -

• • • diye OBmana sordum. 

Rahat bir nefes aldık. Tuhaf ıey. 
Ben de heyecan duyuyordum. İki ca
mi a.rumda beynamaz gibiydim. Hem 
esir olmak, ele geçmek istiyordum, 
hem de Osmanm esir olmamiLk husu. 
sundaki arzusu benim de arzum olu. 
yordu. Bu çocak, cidden beni kendi 
arzularma, iradelerine rametmişti. O. 
nu bet.baht görecek hiçbir ~yin olma
muım temenni ediyorum. 

Artık sahil, uzakta bir heyuli gibi 
kalmııtı. Denizde bir şey görünmüyor
du. Ancak, ufuk tarafına doğru, muaz.. 
zam bir kaya parçası, bir ejder hq. 
metile duruyordu. 

Dümenci: 
- İşte orada, onun arka&mda! • de

di. 

Bir iki saat daha. kürek çekilmesi i
cap etti. Ancak ondan sonra, İstanbu. 
lun Hayınıızadasma pek benziyen bu 
kayaya vardık. 

- Çok şUkUr! Vakit gc?ceyarısı ol. 
madan evvel bu işi becerebildik. Zira, 
sabah olmadan evvel enginlere açıl. 
malıyız ki, sahilden asla görünmiye
lim. Türklerin donanmuı, buralamıı 
tarayıp duruyor. 

- Evet!. dedL. Nuıl, gtlzel aeyler 
değil mi ? Doğru.su başpapasın zevkise. 
limi varmı§. Papaya fevkali.de makbul 
hediyeler yolluyor. 

Onlara sordu: 
- Gemiyi g~zmek istersiniz, değil 

mi? 
- Hayhay, te§ekkür ederiz. 
Kaptana hitapla: 
- O halde, müaaadenizle ... ~ 
Kaptan: 
- Odaların hepsi emriruze amade. 

dir. Aranızda istediğiniz gibi taksim e
din! • dedi. 

Geminin reisi iş batına gitti. Biz 
de, geniş bir merdivenden orta kata 
indik. Burası, tam manasıyle bir İs
tanbul konağıydı. Sofaları, odaları hep 
bizim bildiğimiz gibi. Hamamı da gez. 
dik. Bir gemide bu derece muntazam 
teşkilat bulunabHeceğine, doğrusu ih. 
timal veremezdim. 

Sonra tekrar orta kata döndük. Ora
daki sedirler üzerine ben ve Osman 
yan yana oturduk. Cariyelerle köleler 
ayakta duruyorlardı. Milıamndarımız 
vaziyetinde olan bir ~ uilzade var. 
dı. O, kendisini, baron Hinto olarak bi
ze takdim etti: 

Bize bildiğiniz ıüzel fıkralan 
ıöncleriniz. 

Hassonun hikmeti 
Adamın biri _çölde rczerken ömrün -

de görmediği deveyi görünce hayret et. 
mi§, acaba nedir? diye tetkike baıla • 
mı§. 

latirahat halinde yere çöküp oturmak 
ta olan devenin üzerine binmek arzusu 
uyanmıf ve hemen üzerine atlamıı. Bu 
vaziyetten Urken deve ko§mağa batla -
mrı- Bunun böyle kofmasmdan neye 
uğradığını bilmiyen adam, §atkın Pi -
km etrafına bakınmafa baflımrt ve ha. 
yatından ilmidini keımi§. 

Bu ara havada uçan leylekler gözüne 
iliım:ı ve leyleklere ıöyle bağırmağa 

baıtamrş: 

Leylek baba, leylek baba! 
Gidenin bizim diyare, konarsın bi • 

zim divare, 
Kırmizidir abaıi, odur Hassonun ba. 

baıi. 
Diyertin ki: 
Haaso bindi Hikmete, ta, gider kıya-

metel .• 
Ş. M. 
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Müsait bir rt17.glr esiyordu. Kayık. 
lar bw, geminin borduına ·y&naftır
dılar.::Heıdl'Nilde'!!kaptan tarafmdan: 
karşıl11ı11dık. 

O, beni de, Osmanı da, izaz ve Ik. 
ramla içeriye aldı. Geminin güvertesi, 
tentelerle kapatılmıştı. Bu suretle, ~ 
earıya ziyanın sızmamuı temin edili. 
yordu. Kamaraların pencereleri de ay
ni suretle örtülmilftU. 

- Kaptan cenablannm ne dedikte. 
rini i§ittbıii. - dedL _ Bu. daireler ta. 
mamı,te 4IU:e alttir. Tabit lrllçUli OL ' 
man ·cenaplariyle size bu gem1 l&hlbL. 
nin bizzat kendisi için yaptırmış oldu
ğu odaları vereceğim. Kölelerle cari. 
ycleri de ıstediğ;niz gibi odalara yer. 
leştirirsiniz. Her teY sizin emrime, 
tenaibinbıe bıra.kılmqtır. 

I' 

Seneıı11 

• aylıll 
-a •vtıle' 

t ~·" 
7~1.. •4SO '"I •oo... ltOO , .. 
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Kaptan bizi bir gemi güvertesine 
değil, adeti. bir bahçeye almıttı. BurL 
da, ağaçlar, çiçekler, her şey vardı. 
KU§}ar da kafeslerde ötüyordu. 

- Dünyanın en şairane gemisinde 
bulunuyonıunuz! Bunu yaptıran Hacı 
Bilille Hacı Mustafa. .. - diye söze ba§. 
ladı. 

Biz, kaptanın sözünü keslik. Bu ge. 
mi hakkında evvelce de izahat almış 
bulunduğumuzu söyledik: 

- Hatta orta katının İstanbul usu. 
1U bir harem dairesi, alt katının da a
laturka bir hamam olduğunu biliyo. 
ruz. M:Usaade ederseniz gezelim. 

Kaptan: 

- Hayhay:. dedi. - Sizi adamlarım 
gezdirsinler. Eııasen benim de işim 

var. Gemiyi kaldıracağım. Sonra si. 
zinle uzun uzadıya sohbet ederiz. 

Osman, demindenbcri benim arka. 
ma doğru bakıyordu. O tarafı İ§aret e. 
derek: 

Osman: .... 
- Pekli - dedi .• Bu odalarm hepsi. 

nin anahtarlarını bana teelim ediniz. 
M:alflm ya: bu hediyeler pek ytıklek 
bir makama gidiyor. Hiçbirine, ufacık 
derecede olaun bir r.arar gelmemelidir. 
Yoksa ben lir.den ziyadP. mes'ul olu. 
rum. Bqpapu, hepsine göz kulak ol
mamı tenbih etti. 

Anahtarlan aldı. 

Sonra, kölelere, saf taraftaki odala. 
n göeterdi. 

- Buralarda sizler yatacakamır.. 
Cariyelere de 10ldaki odaları göeter. 

di. 
Biz böyle konuştuğumuz sırada, or. 

ta yere mükellef iki sofra hazırlandı. 
Bir tanesine biz kurulduk. ikinci sof. 
raya da cariyeler ve köleler oturdu
lar. 

Bizim sofrada Uç ki~i vardı. Baron, 
ben, Osman. 

Baronla Osman, durmaks:zın, kadın 
lardan bahsediyorlardı. İçtikleri şarap 

bqlarmı döndilrmtlflU belli: 
- Cariyeler de dehşet doğrusu. 
-Evet. 
- Hangisi güzel? . 
- Hangisi gü7.el değil acaba? Her. 

biri, başka bir ırkın nefis nümunesl? 
- Fakat sizce? 
- Şu en san N.Çlısı ... 
- Evet, onda mU.teana bir hal var. 
An8ızın, baronun bir şey dikkatini 

celbetti: 
- Siz hiçbir şeyden bahselmiyonıu

nuz? Kadınlar hakkında fikriniz yok 
mu? • diye sordu. 

Hüzünle başımı önüme iğdim: 
- Ben hadımım ... Kadın nerede, 

ben ~rede? •• 
- Vah kardeşim vah! 
Böyle bir felaketin başıma naınl 

geldiğini sorması üzerine, barona ma. 
ceramı, hayli değiştirerek anlattım. 
Yandaki masadan da söylediklerime 
kulak mlsaf iri oluyorlardı. 

( Dcı.-amı var) 

Kibar hırsız - Siyah 

Otomobilde kimıe konutmuyordu. 
Otomobili idare eden Patdiı idi. Yaıım
da Ripr vardı. Arkada, kansı, bir kö • 
şeye bUzülıııJıtü. Öteki kötede Antuan 
iki bü1'1üm olmuı, uyuyordu. 

İlk kendini toplıyan Patriı oldu. Et -
rafına ·bakındı. Pariain ne tarafmda 
olduğunu teabit etti. Ani bir fren ile 
otomobili durdurdu. S&rJJDtı, Antuam 
uyandırmq~. Dolnüdu. Aralannda tek 
kelime söylemeden Ripr ile Antuan in• 
diler. Patria otomobili harekete ıetir • 
di. Antuan ile Ripr da, ıecikmiı ..Ut
teri arayan bir rece tabiainJ çatırdılar. 
Binip rittiler. 

Patriı, Jiındi, daha yanı Pfiyordu. 
Trokaderodan seçerek P.uai nh~ 
da yeni bir binanın Bnilnde durdu. Bu
rada oturuyordu. Alt katta garaj var -
dı. Garajın bet otomobil koymaia mah· 
ıuı yerinden birine otomobili IOktu . . 
indi. Kansı da inmitti. tç merdivenden 
birinci kata çıktıla~. Asansöre bindiler. 
Onlar da tek kelime konupıamıılardr • 
Yukan doğru çıkan aaanaCSriln aydınlı. 
ğrnda biribirlerine bakmadan ayakta 
duruyorlardı. 

Fakat I>On\inik, kocaıının, solcun, alt 
üst olmuı. fakat tat &ibi donmuı yüzü
m yan gö~le cörüyordu. 

Asanıör, yedinci ve ıonwicu kutta 

durdu. Patriı apartmanlannrn kapıııru 
açtı, kansı geçıin diye geri çekildi. 

Dorninik, sallanarak, iözleri henilz 
baygın, içeri girdi, insiyaki bir hareket 
le odasına yürüdü. Bir koltuğa ç8ktU, 
oturdu, fakat omuzlannın üzerinde 
duran mantosunu çıkannanuıtı. Hlll 

bir eli ile ve sıkı sıla onu tutuyordu, 
Karıı11nda Patriı, ayakta duruyordu. 

Smokini buruımuı. diz kapaklan ve bk 
ço~ı:lcri "1Yu...toptak..lekui ~d. 
idJ. Kolalı görnJeii kJrıtmftı. ~avatı
çö.ztJktil. Dominik ona bakark~n. birden 
bire haykırdı: 

- Patris.. O eliqdeld ne? 
Patrls etinde asabi bir hareketle tut. 

tuğu ıeye bakmadan cevap verdi: 
- Senin faların... Giderken aldım. 
Dominikin gözlerinde korku bclirmit

ti: 
- Hayır ... Dedi, hayır .. Benim deiil. 
Patris o zaman elindeki ıeye baktı. 

Bu, bir fulardı. Fakat un bir fular .. 
La Piyerözün fulan .. 

Patriı karıuna baktı, b::ğuk bir ıea-
le sordu: -

- Ya seninki nerede?. 

- Boynumda! 
- Göster bakayım .. 

Dominik, mütereddit, kalktı.. PatrİI 
üzerine doğru yürüdü: 

- Haydi, göater. 

Elindeki Fulan bir tarafa atmqtı. El 
!erini uzattı, kan11nın UZerindeki man • 
toyu ıilkip atınca, genç kadının vUcu -
dunun yan belinden yukanıı, adeti çı. 
rdçıplak göründü, Uzerindeki elbisenin 
o kısımları yırtılnuı, parçalarumttı. 

Boynunda, tırnak yaralan vardı. Bir 
an, Patriı, karı11nm arzettiii bu man • 
zara ka11ıaında, sanki hakikatten tüp • 

centilmen 

93 - Btanfordun uzun müddet bu Jc&tıt 
lara balaDUJD& lllzum yoktu. KAtrUar ara 
ımıda, aakeı1 tayyarenin son modeline alt bir 
Pllıı vardı. 

- Bu bir cuıı.stur! diye bağırdı. Fakat o 
nu 80ydufunUZ& fena ebm§lllnb 

91 - Çünkü auUı zamanındayız ve ba 
nevi insanlarla sayet gizil hareket etmek 
IA.zmıdır. Onları ııerbeat bırakmalı fakat rece 
gllııdUz nezaret altında bulundurmalıdır. 

BtıtOn mektup!annı okuduktan sonra onların 
suretin! çıkarmak ve mektuplan tekrar yerf 
ne koymak llzırıı. .. Halbuki ıdz bu hareketi 
ıılzle, onda ıUpbe uyandırmıt oluyorıım•":"' 

95 - Beı dakika ııonra, Kara ıölıe orta ı H - Fakat polla hafiyeal, her .-ye r&tt 
dan kaybolmuıtu. Pencereıdnden ettıen :ıı:... men. arabumm numarumı ~· k9lluf 
gecenln karanlıft içinde uzaklqan otomobi malda valdt kaybedecektf. Çünkü otomobtı 
Un gölgealnden bqka bir flY göremedi. Btr bir gara~dan gizlice almmI§lL Kara gölge, 

Kara getp llaınUe aordu: 
- 'Ntçblt 

müddet dllfündü. Kara gölgeyi takip etmul onu ayni ııf'lllllzllkle aldlft yere bıraktı. Şlm 

ne lmkb yoktu: Ona dokunmıyacatma IÖZ dl baron Noyleldin evlDden bir lk1 &dun öte 
'""'Pmlftl. deydi. 

he ediyormuf, inanmak iatemiyormııt 

P,i clilıiz ).aldı, sonra kekeledi: 
- Demek .. ıen de! .. Sen de 1 •• 
Ve birdenbire hiddetlendi, kan1111J o-

dızlanndan tutarak ıilkti: 1 
- Sen de ha 1 .. Ximinle, IÖyle bet . • 

baht.. kiminle?. 

Domini.k renp uçuk, nefes nefese ce-
/ 

vap verdi: 
- Bilmiyor musun .• Seninle! 
- Hayır •• Yalan .CSylilyol"lun. •• Ben. 

ben ne yaptılmu hiliyorum. Sen kolla
nmda lelin •• Sonra bW aymWar ıah'ba.. 
Zaımederum La Piyeröı: •• Bak, ftte fu. 
lan da ben de •• Fakat eea, alçak, ~ 
nr •• .Demek een «le! .• Niçin b~dm?. 
Neden ran oldun T. 

- Patriı, rica ederim kendine gel .. ı 
Hem bilmiyorum .• Hiç bir ıeyin farkın-

da değilim.. Daha doiruau, kendimi 
una verdifimi .nnnecUyordum.. Hlll 
da 6yle zannediyorum. 

Sea boğu1daıtı. ltoca11nın. yllzil müt
hİf bir ıurette cerildi. Patriı: 

- Zann.ediyonun, fakat emin deiil. 
ıin detıı mi?. Bilmiyorıun f .. 

Diye haykırdı. Dominik cevap verdi: 
- Sen de bilmiyonun amma! .. 

- Evet, fakat ayni fe1 deiiJ.. Sen 
bqka.. 

Dominik cevap vermedi. O .zaman, 
Patriı, hiddetine maflQp olarak karw • 
nı omuzlanndan yakaladı ve kendi kol• 
larmdan batlra kollar tarafından unl • 
mrı. kendinden bafka bir adama veril • 
mit olan bu neftı vUcuda vurmaca baı
Jadı. 

Böyle bir tef olduğuna emin değildL 
Lakin sade ıüphesi onu çıldırtmala ki. 
fi ıeliyor, ayni zamanda, ayni dakika• 
da._)en.di~in de bk bqka.,gfıpla.M,. 
ni vaziyette olduiµııu unutuyor, baiı
nyonht: 

- Demek kendhll verdin! Bunu yap
tın ha! .. Sahiden yaptın mı? Sen .. Sen t 
Naııl yaptm bunu! 

Boğulacak piydi. Karrıı bir an, o • 
nu temne çalııtı : 

- Canım.. Yemin ederim ki kendimi 
senden bqkauna vermedim.. Buna e • 
minim.. Nuıl rut olabiUrdbn ki .. 

- Yalan aöyJüyonun .. Sen de be
nim ıipi ne yaptığını bilmiyordun .. Bi• 
zat ıöylemedin mi? Bir an kendini u• 
nuttun .. tik öo:ine ,elene kendini ver • 

din itiraf et f 
Tekrar iinrine atıimıt, bileklerini 

tutınuftu. ICıracak cibi 11lnyordu. U ze. 
rinden sarkan, parça parça elbiıesinl 

büsbiltün yırtıyordu. Kamının vUcu • 
clu, ıüzelliii kupunda, birdenbire ye • 
re diz çöktü. Bapm elleri arasma aldı 
ve hıçkmnağa baf1adı: 

- Ah .. O &iizel vUcudunu... Benim 
rüzel vücudumu bafkalarma verdin ha. 

Ve böylece hıçkıra hıçkıra alladı. 

Dominik Gzerine, 'hemen yataim il • 
zerindeki kimonosunu almıt &iymiıtL 

Duruyordu. O, ailamıyordu, ıözleri L 

çık, balatlan sabit, donmuı ribi duru• 
yordu. 

(Det1amı wr) 

tT - Gayet acele hareket etmek JllPll 
dL ÇUlıJdl ftkit bir b&yll UerltmlfU. ()daya 
l'irdf. H•l'ltY bıra1dıfı gibiydi. Çekmece 11&11 
açık dunıyordtı KltrtJar yerlerine kondıJ. 

Fakat gtztt çekmet'eyi kapamak ll.%tmdı! B1I 

kapalı lfleten dlllm•ıt DUl1 bu1malJ t 

• 
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Kazaların 
bir sebeb·i 

!Vafia Vekaleti tarafından 
belediyelerin gözüönüne konuldu 

Musikimizin m·enşeleri 
tetkik · ediliyor 

le . Nafıa vekaleti memlekette şose· beş metre olduğu gibi ekseri vilayet 
~1~ v;. ~alların çabuk bozulması se- ve kas~ba yolları da buna yakın ge· 
d P erını tetkik ederken ayni zaman · l'k d" B ·· d k k 
asık sık vuku bulan ve her sene nış ı te ır. u yub~' eln kamyokn, am 

Yurd b yonet ve otomo us er arşı arşıya 
un irçok yerlerinde yüzlerce ı· b 1 ••b k '' Vatanda .. 

1
.. .. .. k k l ge ınce şose ve un arın an et 

şrn o umunu ve sa at a. . . . 
lllasını intaç eden bir noktayı bul- lermden geçmek mecbunyetmde kal 
~U§ :re bunu Dahiliye vekaletine bil makta, bu yüzden yol tahrip edildiği 
ırrnı§tir. gibı tekerlek kaymn neticesi olarak 

Nafıa vekaleti bu tetkikleri sıra- kazalar vukua gelmektedir. 
;ında rnernleketin hemen her tara- Yeni yapılmakta olan seyrüsefer 

] ında işliyen yük ve yolcu kamyon· talimatnamesinde bu gibi hallerin 
~~ın_~n bir buçuk tonluk olanlarına önüne geçilmesi için hükümler ko· 
~~uç dört tona kadar yük yükletil- nulmuştur. Fakat bu· talimatname 

tıee k te olduğu gibi şaselerin Üzerleri· tatbik mevkii ne girince?'~ ~a~~ .~a
rn °nulan karoserlerin de iki buçuk zaların ve yolların tahrıbınm onune 
ol~tr; genişliğe kadar çıkarılmakta I geçilmek için kamyon ve otobüsle· 

d ugunu .. .. .. H lb k' . ev) t gormuştur. a u ı, . rın yük ve karoseri genişliğinin der· 
~oselcrinin genisliği ancak ' hal tahdidi vilayetlere bildirilmiştir. 

Konya Ereğlisinde 

Büyirk·
1

'bi~ 
0

;i;ktrik 
su~antrah kuruluyor' 

A~ı Ctbank b . . b • l b' • '"<lllil ~ı - rıncı eş yıllık plana ın lıraya çıkacaktır. Santralın inp.sı • 
~ö"~le llla~ığ.ı halde - sonradan lüzum na bu ay içinde baılanmıt olaca,ktır. 
lı.~ere bn ı:nuhım bir su işini başarmak Hükumet elektrı"k · 1 • • ik' · b si Ulun _ . • ıı erını ıncı eı 

ilde Yeni k ınaktadır. Konya Ereglı • yıllık plana koymuıtur. O zaman kuru· 
1tıağ1 ii . urulan fabrika için İvriz ır. lacak b .. '"k k .. :,,_ •. 
t-· zerınde k 1 d"" .. ın· uyı.ı ve uç~ aantrallar ıçın 
~oısatt . • uru ması uşun en su h . .• . 

1tıiş Ve ~Çın q:.itün projeler ikmal edil - _er nevı ~abu ~uharr~~ v~srtalardan is-
&antraı u 1tıevkide bir idro ..:.. elektrik tıfade edılecektır. Bınncı be§ yıllık 

kuruı - . . .Banka rnası tekarrur etmiştir. programa dahıl oJarak kurulacak olan 

1 nın l . k.. d t . gı dro _ vrız mev un e yaptıraca.. vrız ırmağı santralı bu iıte ilk adını o. 
~Elektrik santralı iki yüz bet · lacaktır. 

lı Küçükçekmece hattında 

·~eyel8n tehlikesi 
Olup olmadığının tetkik 

edilmesine lüzum görüldü 

\ • - • • 

""" Jii •• ~ _..-.~ ,.., .u 

Sa Florya hattında Yenimahalre istasyonu 

hattı n ~arnanlarda Avrupa tren ve tren yolunun şehir içinde takip e· 
ı tıın §eh' .. d 
atdq b· ır ıçın en geçtiği kısım- deceği istikameti de tetkike başlan-

arazj .. 
11

hassa hattan yüksek kalan mıştır. Buna göre tehlike varsa la-
t . U~crind k" b' l . inat d e 1 ına arın temel, is- zım gelen tedbirler almacaktrr. 
baıı Uvarları ve alt topraklarında 
Çat}a~al tlarnalar görülmüştür. Bu 
... atın ""t d b gu Ve esk· 0 e en eri mevcut oldu-
Yasını ı şark demiryolları kumpan 
tnürac: bunları bildiği ve kendisine 
8ÜyJe at edildiği halde aldırmadığı 

hrnekt d" F k tı Çatlaın 1 e ır. ·a at sonradan ba-
~Özi l a arın daha hasıl olması halk 

Y e evleri k l dern · n yı ı ması ve devlet 
ıryolları .. . l 

tıhıtı bir go~ıy ede Avrupa hat· 
tıakta. d heyelanla kapanıvermesi 
Ve d sılh an ehemmiyetli görülmücı 

ev et de . 11 "J: 
fen h . rnıryo arı ile belediye 

eyetı rnüh d' l . 
tetkiki en ıs erı uzun boylu 
k er Yapmışl b 
o:rrnuşlardır. ar ve azı işaretler 

Ankara demlryolu 
100 kilometre 

kısalıyor 
Nafıa vekaleti lstanbul Ankara 

tren hattını kısaltmak için tetkikler 
yaptırrh~ktad.u. Yeni hat Adapazarı 
- Düzceden geçecek, ~imdikinden 
100 kilometre kısa olacaktır. 

Ayni ZB;manda Pendikten Ada. 

pazarına kadar çift hat yapılacak ve 

bu suretle banliyö trenleri i§lemiye 
başfıyacaktır. 

ZAYİ - 2597 numaralı arabacı bi. 

lançomu 7.ayi ettim. Yenisini çıkaraca. 

Eskl,ehlr havacıhk 
mektebine 

Sivil talebe de 
ah nacak 

Ücret olarak 50. şer 
lira verilecek 

Nafıa vekaleti genişletilmekte 
ve yakında yeni tayyarelerle takviye 

edilecek olan devlet hava "?olları pi· 
lot kadrosunun kudret» .1emanlarla 

takviyesine karar vernıİ§tİr Bunun 
için hükumet Eskişehir askeri tayya. 
recilik mektebinde sivil tayyarecile· 
rin de yetişmesi mfüıaadesini vermi§ 
tir. ileride sivil tayyareciliğimizin 

inkişafına göre bu hususta ayrıca 
bir karar ittihaz edilecektir. 

Bu sene ilk defa olarak Eskişehir 
tayyarecilik mektebine üç sivil pilot 

girecektir. Bu gençler lise m~zun· 
lan ve bünyeleri havacıhğa müsait 

gençler ara~ından nafıa vekaleti tara 
fmdan seçileceklerdir. · 

Sivil pilot namzetleri, mektep
te okudukları müddetçe, ellişer lira 
ücret alacaklardır. 

Yeni posta tayyarelerimiz gel
di)cten sonra gelec ek sene Eskişehir 
havacılık mektebine daha fazla tale. 
be alınacaktır. • 

Afganistan 
r ·ütünlerimize 
müşteri oluyor 
Bundan bir müddet evvel ilk defa 

Hindistana Türk sigaralarının ihraç 
edildigini memnuniyetle yazmıştık. 
Tütün Limited Şirketi tarafından hu • 
susi şekilde hazırlanılan bu cigaralar • 

dan şimdiye kadar Hindistana 20.000 
liralık gönderilmiştir. Bunun arkasın • 
dan diğer partiler hazırlanacaktır. 

Şimdi memnuniyetle haber alıyoruz 
ki Türk tütünlerine şarkta mühim bir 
pazar daha bulunmuştur. Yapılan te • 
Jebbüslerle Hindistanı Afganistan takip 
etmektedir • 

'!':.irk tütün ve cigaraları için tütünü 
hariçten alan Afganistanın iyi bir mah. 
reç olabı!tceği düşünülmüş ve bunun 
için teşebbüslere g!rişilmiştir. Alaka • 
darlar dost memleketle1.. Şark misakı • 
run da akdinden sonra, iktısadi müna • 
sebetlerin daha ziyade kuvvetleneceği. 
ni de gözönünde tutarak yakın bir za

manda Afganistanda Türk tütün ve ci
garalannın ro:.ihim bir yer tutacağını 
ve bu suretle cigara\arımız için büyük 
bir mahreç kazanılacağını mahakkak ad 

etmektedirler. 
Bugün .. h 

ne d ıçın eyclan tehlik · · ercce esmın 
rrı ki mevcut olduğu bT 

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. ZA Yl - Gaziosmanpaşa mektebin • 

b 
e e hcrab b ı ınme· 

el §ehir e~ .u havalinin müstak-
ProJesınde alacag"ı . 

vazıyet 

Kas111ıpfl§<1, lA>ıca sokak 4 nımıa- den 929 senesinde aldığım tasdili:name • 
ra Süleynıan oğlu Mehmet Ali mi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

(89S2) eskisinin hükmü yoktur. Muhsin 

'·' ; 
Bir Ozbc'k musiToi. vo 'dans grııpıt ... 

1ürk 1arih Kurumu tarafından 

Bir heyetin Orta 
AsyiJya gönderilmesi 

de düşünülüyor 
Bundan bir müddet evvel Türk Tarih 

Kurumunun, esas Türk musikisinin 
menşei hakkında çok mühim tetkiklere 
giriştiğini yazmqtık. İstanbul konser • 
vatuarı, gerek şark ve gerek garp mu. 
sikisinde mütehassıs musiki üıtadları 

dclatetiyle yapılan bu tetkikler cicLden 
ehemmiyetli safhalara girmiş ve çok 
ilerlemiştir • 

Anlaşıldığına göre bu tetkikler bu
günkü Türk musikisinin muhtelif şekil. 
lerinden başlıyarak menşeine kadar gi. 
derek yapılacaktır. 

Büyük bir Türk musikisi olduğu ve 
bir zamanlar dünyayı saran Türk isti • 
!asiyle beraber bütün dünyanın da Türk 
musikisinin tesirleri altında kaldığı bu
gün artık kat'i mir hakikat olarak mey. 

dana çıkmıştır. 
Bilhassa o zamanlar musiki. işlerinde 

henüz hiç bir varlığa sahip olmıyan 
Avrupanm Türk musikisinin motifleri ü 
zerine bugünkü garp musikisini kurdu. 
ğu anlaşılmaktadır. 

Muhtelif milletlerin milli havalarında 
tamamiyle bugünün Anadolu ve yerli 
türküerinin armonieri bulunmuştur. 

Bu arada Balkan ve merkezi Avrupa 
milli oyunlarının Türk halk oyun hava
larmın tesiri altında bulunduğu ve A -
nadolu halk oyun havalannda görülen 
figürlerin daha basitlerinin Rumen, Ma 
car, Yugo~lav ve Çekoslovak hatta Bal 

tık memleketleri milli danslarında yer 
bulduğu anlaşılmıştır. 

Bu hakikatler arasında bugününü 
modern Tr:.irk musikisinin temeli kuru -
lurken Türk tarihi tetkik kurumu çok 
büyük ve büyüklüğü nisbetinde ehem • 
miyetli olan musiki araştırmalarrna gi • 
rişmiştir. 

Esasen yakın devirlerin Türk musi • 
kisinin tetkikleri mütehassıs bir heyet 
tarafından yapılmakta olduğundan da • 
ha ileri gidilerek bugünkü orta Asya 
Türklerine dünden miras kalan 
halk havaları. dini musiki, aşık dea -
tanları musikisi ve halk şairlerinin 
tetkikine girişilmiştir. Bunlar tet
kik edilirken İatanbulda Asyanın 
muhtelif yerlerinden Türkista11t Afga • 
niatan, Azerbaycan, diğer Kafkas mem
lcketferi, Kırım, Kazan ve Romanya -
dan gelmiş ırkta1lanmız arasındaki 
musiki meraklıları bulunmuş ve "Tu -
ran Neşri Maarif Cemiyei., ile ele le 
verilerek bunların müzahereti temin 
olunmuştur. 

Öğrendiğimize göre tetkikat bundan 
sonra genişletilecek :ve icap ederse bir 
heyet Kafkaslardan başlıyarak Orta 
Asyaya giderek yerli şarkıları tesbit e
decektir. Modern Türk musikisi işte 
bu zengin varlık ve esaslara"' dayanarak 
kurulacak. bu suretle kaynaktan itiba • 
ren bugüne kadar gelmiş olacatır. ---

Muamelelerin güçlüğü yüzünden 

lsfanbul limanı gemi 
tamirciliğini 

kayıp mı edecek?· 
lktosaıt Vekaoetn <dlanıreıeırn mühim 

bDır şnkAyetn tetkDk ednycırıaır 
İktısat Vekletinin şehrimizdeki ala • 

kadar makamları mühim bir şikyeti tet. 

kik etmektedirler. Şikayeti yapan şeh

rimizin iki hususi gemi tamirat tezgah

larından biridir. Bu tezgah gemi tami • 

ratında tesadüf edilen müşkülat yü • 

zünden İstanb~l limanında ecnebi 

gemileri tamir etmek imkanı kalmadı -

ğmı iddia tmiştir. 

Buna misal olarak limanımıza tamir 

edilmek üzere gelen son bir ecnebi ge

misi gösterilmektedir. Bu gemi Boğaz. 

dan geçerken dört g:.in zarfında tamir 

olunmak üzere Halice girmiş, fakat bu 
dört gün zarfında tamir için gemiye 
girecek işçilerin muamelesi bile ikmal 
e<lilemediğinden gemi tamir olunmadan 
Haliçten çıkıp gitmiştir • 

Bu arada gemi kaptanının: , 
"- Bir daha gemim batsa dahi stan

bulda tamir ettirmem!,, dediği de iddia 
olunmaktadır. 

Yapılan tahkikat, tamir işinde çalıp
cak işçilerin her defasında hllviyet cüz.. 
danlan, fotoğrafları almdığı ve yine 
her defa da ikametgahlarından zabıta 
tahkikatı yapıldığı için !bu fonnalit . 
··nı cn.ı.n gu erce sürdüğünü cöstermi:'§tir, 
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MAZON 
giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker baıtalıiı olanlar bile alabilirler. MlDE 'lff 
BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçilmeıi litif. Tesiri kolay ve müliyimdir. 

Yerini hiçbir mümaıil müstahzar tutamaz. 1 
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Yeni postahane arkasında No. 47 

Hariciyede 
yeni tayinler-
ltıemurı&r arasında nakil ve 

terlUer yapıldı 
.rıartclye vekAJeUııde yem bazı taylnl.!r mil Emrullah, Londra bUyük elçlllCI kı\tlpll 

Y!LPılm11tır. Tcr.I \'e n&kil aureuıe yapılan gine takenderlye muavin konsolosu Hikmet 
taytnhır ıunlardır : Hayri, derecelerlle nakil ve tayin edilmişler 

On birlnct derece memurlardnıı merkezde dtr. 
.Ahmet Muhtar, Ktzım .Ari', Ltıt!l Somer. 
SaJp tu.:en ve Londra bUyUk elçUtğl klUple 
rlnden GIL!lp MUbnrek, Moıkova bUyük elçi 
ııgı ktıtlplerlnden Feyzi, KudUa konaoloaluf.u 
k&Dçtlan İllS&Jl Kınalı, Şam konaoıoaıu~ 
kanı;ııan Cemal Ktzmı, Halep konaoloılutu 
k&nı;ılan Kemal, Varna kançııarı AU Fuat 
onuncu dereceye terfi etmlflerdlr. 

Klbil elı;lllfl mtate,an Vehbi. St.okholnı 

elç111Cl klUbl Behçet Şeflk, Varıova elç1Uff 
kAtlbl 86ytullah, Derlln bUyUk elçllltt klUM 
lrtan Sabit, Parla büyUk elçUlği kAUbi Meh 
met Ali, Tiran elçlllğl kAUbl Tevfik, Beyrut 
bafkonsolosu Feridun Cemal. Nevyork bq 
konaoloau Orhan Halid, UakUp konsolosu 
şe~kt. Bakll konsolosu Fliat .. Midilli muavto 
konaoloau Mahmut, BQkreı elçmtt konsolos 
luk lılerlnl tedvire memur Pertev Şevki, 
Kahire elçUlğl konaoloaluk l§lerlni tedvlre 
memur ıazım, Parla muavin konaoloeu Re 

Devasız bir diş 
ağrısı 

Amerikalı bir kızca· 
ğızı yurdundan etti.! 

Resmini gördüğU • 
nUz gUzel kız Kali
forn ya.lı Mis Jiln 
Brestef clir ve diş 
ağrısını kesebile • 
cek olana bizim pa 
ramızal 1500 Ura 

cep, Nevyork k~ıları Cemal, Odeaa muavııı ..._ 
konsolosu Zeki Cemli, Barselon kançıları Rı 

receğini iliı.n etti
ğinden bir gün i. 
çinde bütün Arne • 
rikada meşhur olu 
vermiştir. 

za Rtrat, Cenevre kıınçıları Ferid Şerit, Ha 
lep kançılart Kemal AkyUz, ~yrut kançıla 
:rı Sa<lullah derecelerile merl<eze nakledilmek 
tedirlt>r. 

Merkezden Halep ltonııoloaluğuna Selltn 
Feyzi, Nevyork baıkonaoloaluğwıa Mehmet 
Ali Tevtlk. 'ÜakUp konsolosluğuna S&!fet 
Örfi, BakU konaoıoaıutune. Cemal Bolayır. 
MidllU kon.soloa1uğuna Ahmet Nestp, Tebrtz 
ba§konsolosluftu nezdinde vazl!e görmek tıze 
re Salt Araz, Stokholm elçilllt klUpllğtne 
Orhan KuUu, Berlln bUyilk elçlllğl kAUpU#f 
ne Arlf Hlkme~ Parla bllyük elçillti klUp 
Jlğlne Şevket, Belgrad elçiliği kAtlpllğtne 

FUruzan Selçuk, Roma bfiyük elc;:Ulğl kAUpU 
ğlne Haydar, konsolo.!luk tılerlnl tedvir eyle 
mek Uure BUkreı elçtllti kAUpllğine !net, 
konsolosluk i§lerlnl tedvir eylemek Qzere 
Kahire elçiliği klUpllğine Ahmet Ragıp, 

Parla konsolosluğu kançıltğm& Bahrl Kemal, 
Od~& konsoloııluğu kanc;ılarııtma Mahmut 
Hamdi, Barselon konsolosluğu ka.nc;:ılarltğm& 
Rlfat. Cenevre baıkonsolosluğu muavin kon 
soloslu~na Haalp Osman, Halep muavin 
konsolosluğun& Bekir Sıtln, tskenderlye kon 
solô!luğu konçılarltğma Sallh&ddln. Atlna 

Ağzında iki sıra in 
cl glbt duran beyaz di§lerinde bir tek 
çUriik bile bulunmadığı için dl~çilerle 
doktorlar zavallı kızın çektiği daya. 
nılmaz ağrılan durdurmak için hiç. 
bir ~y yapamamışlardı. Bunun üzeri· 
ne Mis JUn gazetelere böyle bir ilan 
vennek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu ilan üzerine gerek mektup, ge. 
rekae §ahei müracaatlar o kadar çok 
olmu§tur ki, kızcağız bunlardan yaka. 
smı kurtarabilmek için yüzlerce kilo· 
metre uzağa kaçmak mecburiyetinde 
kalmı§tır. 

Diş ağnsmın geçip geçmediği ma.. 
IQ.m değilse de, genç kızm uzun za. 
man dönmemek üz.ere yurdunu bırakıp 
göç ettiği muhakkaktır. 

1 Çelikleri yakan 
. Müthiş bir bomba 

icat edildi 

Mühendis J .S. Hood icat etliği bu • 
bombanm asbest üzerir.de 
tesirlerini tetkik ederken 

(Suydan Referee gazetesinin 
hususi muhabiri yazıyor:) 

Bugün bütün Avrupaya korku 
ve dehşet salacak olan bir ölüm ve 
ateş bort\bası gördüm ... 

Bu bomba, çelik, kum ve (yan· 
mıyan kağıt) asbestosu sanki kağıt· 
mı§ gibi delik dcıik etmekte, yangın 
çıkarmak suretiyle ortalığı kavur
makta, sonra da şimdiki maskelerin 
mukavemet edemediği bir zehir çı· 
karmak tadır. 

Pire ba§konsoıoa?uS'U Jtançıla.rıııma Etem. jiiiiiiiiimmi!.ii!!ii!~~iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 
Fillbe kon80loaluğu kançılarlığma Zeltlf, DOKTOR 

Hava akınlarına kar§ı alınmış o· 
lan bütün tedbirler bu yeni bomba
ya karşı hiçtir. Halis İngiliz malı o· 
lan ve bir İngiliz mühendisi tarafın· 
dan yapılan bu bomba hakkında ge
çen gün avam kaına~a~ında da müz.n 
kereler cereyan etmıştı. 

Nevyork ba§konsoloaluğu mua,-ın kon10loa 
ıuğuna sattet. Beyrut b&fkon101011uğuna Kemal Özsan 
Halep konsoloııu Faik Zlhnl, konsolosluk ıı 
Jerlnl tedbir eylemek Uzere Va~va btlyilk 
elçiliği k&Upllğfne AUna - Pire ba§konıo 
1081uğu :muavin konsolosu vahJt. Beyrut ba' 1 
konsoloıılufu kançılarlığma Tebrlz kançıları 
Kft.ınl, Balum konsoloııluğu ks.nçtlarlığına 
Moııkova bUyUk elçiliği konsoloııluk fUbe!!I 
kançılan Nuri , ıroskova elc;:Uiği muavin kon 
sotosluft\lna Balum muavin konaolosu KA 

Oroloğ • Operatör 

Bevllye mUtehassısı 
Karaköy - E!<selsiyor mağazası 

ya.o.mda. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lel: 41235 

lmz.a. sirküleri 

Adı ve sanı Vawesi 
Necip OnlU Yönetim kurulu başkanı 
Ömer Ulubaş Yönetim kurulu üye11j 
Muharrem Can Yönetim kurulu üyesi 
Muhiddin Sırmaçek Kooperatif direktörü 
Ziraat Bankasına: 
tstıe.nl>ul 

fmzası 
Necib Ünlü 

Ömer Ulubag 
M.Can 

M. Sırma.çek 

Kooperatifimiz na.mma imza atmağa yetkeli zevatın imza. örnekleri yukarı. 
ya deroedilmiştir. Statünün 26 mcı maddesi mucibince Başkanla Direktör veya 
bir üye ile direktör veyahut başkanla bir Uye tarafından müşterekc.n imzalana
cak evrakın kabulUnü ve bu §ekilde müessesenize kar§ı vukubulacak taahhüd 
;ve ~ş'aratın teşekkülümüzü ilzam edeceğini bildirir, saygılarımızı sunarız. 
Resmi mUhilr ve 
Başkan imzası Üye Üye Koop. Direktörü 

Necip Ünlü Ömer Ulubaş M. Can M. Sırmaçek 
Arka sayfada isim ve memuriyetler] yazılı 578 sayılı ömerli Tarım Kredi 

Kooperatifinin başkanı Necib ünlü ve üyelerinden Muharrem Ca.n ve Ömer Ulu. 
baş ve Kooperatü Müdürü Muhiddin Sırmaçek kurulumuza müracaat ederek 
Ömerlide Üsküdar. Şile caddesi üzerinde 179/~ sayılı dairede icrayı faaliyet 
eden 578 sayılı Ömerli Tanm Kredi Kooperatifi şahsiyeti maneviyesi nnmına 
imza. atacaklarından işbu imzalarının, 2836 sayılı Tanm kredi l\:ooperatifleri 
Kanununa ilişik ana mukavelenamesinin 26 mcı maddesine tevfikan tasdikını 
istemişlerdir. Ve mumaileyhimin Başkan Necib Ünlü, tiye Muharrem Can ve 
üye ömer Ulubaş ve Muhiddin Sırmaçekin huzurumuzda kendi ellerlle imzala.. 
rını attıklarını yirmi dört Nisan bin dokuz yüz otuz yedi yılı Cumartesi günU 
tasdik e<lildl. 24.4-1937 
Resmt mUhilr 
T. C. Ömerli köyü 
İhtiyar Meclisi Mlihür .MühUr 

Necib Ünlü Emin Cemil 
Ömerli Tarım Kredi °Kooperatüinin yönetim kurulu baekanı Necib Ünlü ve 

yönetim kurulu üyeleri Ömer Ulubaş ,.e Muharrem Can ve Kooperatif Direk. 
törU Muhiddin Sırm~k taraflarından imza edilmiş olan 24 Nisan 937 tarihli 
ve 578 numa.ralı imm sirkülerleri tacil ve tasdik olunmuştur. Bin dokuz yüz 
otuz yedi senesi Haziran ayının yirmi UçUncU Çarşamba gUnU. 23 Haziran 937 

Oskildar İkinci Noteri İmza 
Fasih T:ınsoY, , ResııP mühUr F • . Tansoy 

Ben bombanın yapılmakta oldu
ğu Londra cenubundaki gizli ima· 
lathaneyi gördüm ve tecrübelerine 
§ahit oldum. Mühendis bir kahve 
fincanı dolusu kırçıl bir mayii bir 
çelik tabakası üstüne döktü. Çelik 
8anki kağıtmış gibi alevler içinde 
yandı. Ayni mayi hiç yanmaz sanı
lan dört tabaka asbestosu dört pus 
kalınlığında bir kum tabakasını eri· 
tiverdi. Alevler içinde bırakarak 
simsiyah bir çamur haline getirdi. 

Bütün bu işleri tam büyüklükte 
bir bombanın 300 de biri nisbetinde. 
ki muhteveyatı 30 saniye içinde yapı 
verdi. 

Bombayı icat eden zat kimya 
mühendisi J. S. Hood'dur. Dün ö
nümde yaptığı tecrübe tam on sene· 
tik sıkı mesainin neticesidir. 

Bu bomba hem gaz, hem yangın 
bombasıdır. Bombanın yarattığı yan 
gmın müthi§ harareti arsenik ve .ga
yet kesif siyah duman ihtiva eden 
bir zehir nqretmektedir bu zehir 
gaz maskesinin göze görünmez de
liklerinden ve muhtelif kısımların
dan içeriye sızmakta, maskeyi kul
lanan soluk almadığı için bunu yi.i
zünden çekip atmakta, böylece zehi
ri ciğerlerine almaktadır. 

................................ .ı .......................... . 
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ÇRMAŞIRI l<OLAYCA 
BEYAILATIR. 1 _-::;;...._ 

lstanbul Nafia MlldUrlUğUnden: 
7.7-937 Çarşamba gi.inü saat 15 de !stanbulda Nafıa. üdürlüğünde (49471 

lira keşif bedelli Dolmabahçe sarayında. tesis edilecek Resim Galerisi için yapfl 
lacak kaplama i§leri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, husus! ve fenni şartnameıetl 
proje, ke§if hulasasile buna mUtef errl diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (372) liradır. 

tsteklilerin en az "3000" liralık bu i§e benzer ig yaptığına dair gösterecelt
leri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden alını§ olduğu müteahhitlik ve TiclV 
ret Odası vesikalarile gelmelerl. (3536) 

oerıız · Levazım .. · safı~riaım ·a 
~ :~ . .. ·-_ ·Ko·m -isyonu ilanı·ar;~ · · · -. ... , - ..., .... -..... .. 

1 - 23/ Haziran/ 937 gtinünd~ yapılan münakasasında teklif olunan fi· 
yatlar yüksek görülen (395830) kilo ekmek, 15jTemmuz; 937 tarihine rastı• 
yan per§embe günü sa.at 14 de kapalı zarf u8UlU ile alınmak Uzere tekrar ınil' 
naknsaya konulmuştur. . 

2 - İşbu (395830) kilo ekmeğin muhammen bedeli (42551) lira (72) ktl
ruş olup, muvakkat teminatı (3191) lira (38) kuruetur. 

3 - Şartnamesi (213) kuruş mukabilinde komisyondan her gUn almabilit'• 
4 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat c.vveline kadsJ' 
Ka.sımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vern:ı81 

leri. (3667) 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlariyle §ehit öksüzlerine verilecek i!C' 

ramiyelerin tevziine başlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasınca ikrami~·e 
tevzi komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Toplanan paraya. göre 19~ 
sayılı tefsir kararma nazaran harp malUlU 2591 sayılı kanuna nazaran da ba.tl' 
malulü hükmünde askeri malıll olanların derecelerine ·ve bir şehidin öksüzle~ 
ne düşen hisseler aşağıda gösterilmiotir. (93) (3831). 
Derece Subay Erat 

L. K. L. K. 
1 206.50 103.25 
2 185.85 82.60 
:~ 144.55 61.69 
4 123.90 41.30 
5 103.25 20.65 
6 . 82.60 20.65 

Bir 5ehidin öksüzlerine 19.37 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.000, 
ikramiye!erle (20.000 

liralık 12.000, 10.000, 
ve 10.000) liralık 

iki adet mükifat vardır • 
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304 PAROAYANJN OCT U - --------------·~ ----------------------ha!.. Fakat iblis rahip ve katil dük, be-
ni henüz ele geçirmediniz! .• 

Dük Depernon, rahibin sözlerine kat' 
i~en itiraz etmedi. Ve sinsi bir lakay
dıle sadece şöyle dedi: 

- Nasıl arzu ederseniz. Bu gencin 
yakalanması için emir vereceğim. 

Jan hiddetle kılıcını yarıya kadar çek-
ti .. v~ elini kapının tokmağına doğru 
gotürerek içinden söylendi: 

- Hele bir yerinden kımılda da, içe
riye girip üc;:Unüzü de cehennemin dibi
ne göndereyim. 

Filhakika dük ayağa kalkmak üzere 
bir hareket yaptı. Fakat Akuaviva hep 
ayni sakin tavrile: 

- Biraz sonra gidersiniz mösyö de
di. 

ı Jan kılıcını kınına sokarak düşiindü: 
1 - Ha şöyle! Galib3 herif bir şeyler 
dü Ü"'ldü. Sonunu beklivelim. 

Rahip devam ediyordu: 

- Mademki bu genç. sizden bir iş 
istiyor, demin işaret ettiğiniz veçhile, 
sizi görmeden geçemiyeccktir. Hele ko· 
nuşmamızı biti cfün de, sonra yakalatır
sınız. 

Leonora endişeyle müda:1ale etti: 
- Hemen şimdi harekete geçmek da· 

ha iyi olqr muhterem, peder. Bu ideli· 
kanlı cidden mütemadiyen taliin yardı
mına mazhar oluyor. Biraz ~onra geç 
olmıyacağıru kim temin edebilir? 

Akuaviva tatlı bir tavırla: 
- Hayır madam, dedi. Emin olunuz 

ki, vaadedilen görüşmeyi bekliyee~ktir. 
~sen bizim de görüşülecek çok mü
hım ıeylcrinüz var. 

xxı 

Lconora ısrar etmedi. Maamafih rahi
~n fi~rinc igtirak etmedi~i besbelliydi. 
b ğcr ış ona kalsaydı Janr hi~ vakit kay

Ctmedcn d h 1 kc d' • er a yakalatm!ı. Depernon 
n ıııni hisbir veçhilc alAkadar etmi- · 

yen bu meseleyi biran evvel halletmele
rini sabrmzhkla bekliyordu. Jan da 
kendi kenıdine şöyle diyordu: 

- Şimdiye kadar dinlediğim şeyler 
başlangıçtan batka bir şey değil galiba. 
Şu üç alçağın yumurtlayacağı ehemmi
yetli şeyleri dikkatle dinlemeli. 

Akuaviva, küçük ihtilaf kendi kara
rile halledilmiş gibi, amirane ve yüksek 
bir tavırla: 

- Dük, dedi, şimdi size majeste 
Fransa ve Navar kraliçesi namına hitap 
ediyorum ve soruyorum: Kraliçe, bila 
kaydü şıırt size güveneb:tir mi? 

- Majeste, bütün mevcudiyetimle· 
kendisine sadık olduğumu bilir. 

Depcrnon bunu heyecansız bir tekil
de söyledi. jan bunun sebebini anlacc 
ve ve alaycı bir tebessümle mırrlldandı: 

- Sadakati kemireceği kemikle mü· 
tenasip olacaktır! 

Akuavivanın çehresinde hafif bir is· 
tihfaf ifadesi belirdi. Vakia paı:arlık ya
pılacağını biliyordu. Fakat bunun bu 
kadar açık bir şekilde izhar edileceğini 
hiç de bcklerr:iyordu. Mutat tatlı tavri!e 
derhal mevzua gidi: ' 

- Büyük oğlunuza dük Unvanı ... Or
ta oğlunuza bir kumahdanhk .. En kil· 
çük oğlunuza da büyük bir ünvan ve rüt 

be ... Diğer taraftan bunların hepsine is· 
tediğiniz yüksek memuriyetleri verebi
leceksiniz. Sizin şahsınıza gelince: Na-

kit olarak bir milyon lira. Bugünkü me
muriyetinizden başka Normandi'nin ida
resi .. Ve ba§nezaret, bundan başka teş· 
kil edilecek olan gizli niyabet meclisin· 
de azalık. Bu size kafi geliyor mu? 

Jan ayni müstehzi tebessümle ıdüşün· 
dU: 

_ Eskargasın dediği gibi, hayli hür• 

mete dei~r bir kemik! 

... 

-

.,l ... 

... 

-.!C 
cı 

.!C 
ı.. 
c.ı ._. 

.. 
::: 

e -r:l'.J 
~} 

cı: 

rAROAYANlN OCLU .301 

atfcttıkten sonra gizli bir istihzayla de
vam etti: 

- Bu din adamı, görünü§e rağmen, 

çok mühim bir §ahsiyettir. 

Ve azametli bir tavırla ilave etti: 
- Bu zat kraliçenin büyük itill!adına ! 

nail olmuştur. Bulunduğu gizli yerden 
bizi idare eden bu zattır. Şimdi bulun
duğu gizli yct:'den çıkmak zamanı geldi
ği fikrindedir. Bunun İ)İn size sadece 
şunu söyliyeceğim ve bu size kafidir: 
"Bu rahibin adı Klod Akuavivadır .. Bun 
dan sonra onunla iş görmek ve görü§· 
mek lazımdır ... 

Dük Depernonun, kendisinden aşağı 
insanlara karşı takındığı küstahça tavır 
birdenbire zail oldu. Büyük bir şah~iyet 
olmasına rağmen, derhal yerinden fırla
dı ve Janın hayretli nazarları altında, 

rah:bin önünde hürmetle eğilerek keke
ledi: 

- Affınızı istirham ederim, monsen
yör, kim olduğunuzu anlamama, cid
den imkan yoktu! 

Jan düşündü: 

Dük Depernon gibi mühim bir şah· 
siyetin, önünde böyle hiirmetle eğildiği 
bu rahip kimdi, acaba? .. Aman! Dikkat
le dinliyelim l 

Akuav!\·a. bu hiirmetkar tarziyeyi. 
ayni değişmiyen çehreyle karşıladı. Son 
ra, sanki artık kumanda kendi eline tev
di edilmiş gibi, kendisine has tatlı bir 
tavırla: 

- Oturun oğlum, dedi. Ve bana sa
dece peder diye hitap edin. 

Depernon bir defa daha eğildi \'C ita
at etti. Sonra endişeyle nunldandı: 

- Demek Parise geldiniz, muhte-

rem peder?. Ne tcdbirfiizlikl .• Yoksa .. 
- Zaman yaklaşıyor, mösyö. Bunu 

söylemek istiyordunuz, değil mi? 

Depernon başiyle evet İ§areti yaptı. 

Ve hiçbir şey anlamayan Jan, onun be· 
yaz kesildiğini ve heyecana düştüğünü 
gördü. 

Leonora Galigayla Akuaviva da bu· 
nun farkına vardılar ve gizlice biribirlc
rine bakt,lar. 

Rahip devam etti: 

- Mösyö, Angulem'dcn getirtiğiniz 
ve kendisinden son lderece emin bulun
duğunuz bu Ravayak pek mütereddit 
görünüyor. 

- Doğru muhterem peder. Bir müd· 
dettenberi, bilmem nasıl ve niçin. mü
temadiyen benden ka~ınıyor, korkanın 
ki vaz geçti. 

Bu defa Jan, mcvzuubahs edilen me· 
seleyi anladı ve tiksintiyle ürperdi. 

- lyi ki dinledim, diye düşündü. 

Yoksa belki de onun hizmetine girecek· 
tim! Herifin Kon çiniden hiç farkı yok. 

Ve müstehzi bir tebessümle: 
- Ben meseleden daha iyi haberda· 

nm, alçak ve hain dük. Ravayakın sen
den niçin kaçındığını bana sor. 

Leonora müdahale etti: 
- Fakat bu deli harekete geçsin di· 

ye, mütemadiyen bekliyemeyiz ya 1 

- Ben de ayni fikirdeydim, madam, 
mademki Ravayak, şimdi bund.ın vaz
geçti. Ben ide başka birisini buldum. 
Hem de yaman birisini. Bu adamı bana 
oğlum l{andal getirdi. 

Jan büyük bir hiddetle elini kıhcma 
götürdü ve içinden söylendi: 

- Bu da ne? .. Kr."lt katledecek olan 
yaman adam ben miyim?. Doğrusu kıh• 
cımı, ijük Unvanını alan şu alçağın kat"<t 
nına sokmavı ne kadar isterdim! .. Evef 
ama o zaman da ne dolaplar döndüğünü 
öğrenemem. Sabredip dinli,Y.elim~ Mese .. 
le cidden mühim. - - -

.... 
= ~ .... 
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Rahip hep ayni sakin sesile: 
- Moc;yö dö Kandal çok gençtir, de

di. 

- Anlıyorum, muhterem peder. Fa-
1 

k t sıı f, çok genç olduğu için, getir
diği clclamı hangi işte kullanacağımdan 
k at'iyyen şüphe edemez. 

Lconora tekrar söze karıştı~ 

mahvolduğu söylenmiyor mu? 
Leonora gayriihtiyari heyecanla sor· 

du: 
- Demek ki, sağdır, öyle mi? 
Depernon ayni sinsi tebessümle ce

vap verdi: 
- Sağldır. hem de mükemmeleı;ı sağ. 

Kandalm dediğine bakılırsa, bir tek 
hafif çiziği bile yok. insanın neredeyse, 
şeytanın el ayak takrmından adamları 

- Bu Ravayak faydasız bir adam ol
muştur .. Yani tehlikeli bir adam. 

Akuaviva -da Depernona hitab~n: · koruduğunu iddia etmesi geliyor. 

- Bunun için kendisini memleketi
ne ... Yalisi bulunduğunuz Angulem şcm 
rine göndeıiriz, dük cenapları. Anlıyor 
muc;unuz?. 

Dcpernon sinsi b!r tebessümle: 
- Anlıyorum. dedi. Memleketine dö

nünce de. artık hiç kimse için tehlikeli 

olmıyacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. 
Akuaviva yavasça başiyle tasdik etti.' 

JJeonora gülümsedi. Jan da kentli ken
dine öyle dedi: 

- Pekala! .. Ben de. bu zavallı Rava
yal:ın, Dük Depernonun vali bulunduğu 
şehre dönmemesi için elimden gelen her • 
şeyi yapacağım. 

Akuaviva. kısa bir sükuttan 
zordu: 

sonra 

- l'~hsrtt•r, : niz, yeni adam k'm? 
- Simdi herkesin ağzırr:la dola~an 

r.-iith : ş bir serseri. Ona yiğit Jan diyor
lar. 

Bu defa. perdenin arkasında dint=ven 
J,<ın ne hayret. ne de büyük bir hiddet ı 

er c.-r i gösterdi. çünkü isminin zikredile· 
ceğini bilivordu. Yalnız. gözleri karan
lı,kta parladı ve müthiş bir tebessümle 

- H:=ıkikaten güniimü boşuna geçir
mtyeceğim ! 

Akuaviva dükün sözlerine cevaben: 
- Yiğit Jan mı? dedi, onun Mon-

martrdeki hadise esnasında. infilakta 

Kahraman bir yüzba§iyle on beş asker 
ve gönüllünün mahvolduğu müthiş bir 
infilaktan im külhanbeyi ilahi bir muci
zeyle kurtuluyor. Fakat böyle olması 

net!cede bizim işimize yarıyacak. 

Leonorayla Akuaviva bir defa daha 
gizlice bakıştılar. Ve Leonoranın bu ba
kı~ı şüphesiz bir suali ifade ediyordu, 
çünkü rahip gözlerini kırparak evet ce
vabı verdi ve hiç sarsılmayan ayni sakin 
sesle sordu : 

- Mö;;yö r!ö Kanda! bu.. §ahsiyeti 
nasıl tanıyor? 

Depernon güle:ek izah etti: 
- Bu oldukça hoş bir h!kayedir. Dün 

Luvrda bulunduğumuz bir sırada Mon-

martr ma nastın ba~rahibesinin topreı k
tarında vnkubulan mühim hiidiseler hak 

kında krala izahat verildi söz aramız

rla hSdise cid:icn müh:mdir ve bu yif t 
jan hakikaten müthiş bir adamdır . Krıl 

bunu açıkça izhar etmekten kendini a
lamadı. Zannediyorum ki, asinin sağ ol

duğunu hilseydi böyle takdirkar sözler 
sövlemcdi. Fak:!t o rında. herkes onun 
mah·ıolduğunu zannediyordu. 

Leonora dalgın bir tavırla: 
- Evet. drdi. Ve hen. onun naqıl 

kurtulduğunu bir türlü anlayamıyorum. 
Leonora öu sözleri söylerken, ısrarla 

Akuavivanın gözleri içine bakıyordu. 
Rahip bunun ehemmiyeti olmadığını 
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göstermek istiyormuş gibi lfıkayt bir i
şaret yaptı. Fakat için<len şöyle düşün
dü. 

- Binanın altında muhakkak bir şey
kr var. Harabelerin altını araştırmam 
lazım. 

Depernon devam etti: 
Kanda! gençtir ve l<ralın hayranlığı 

ona çok büyük bir tesir yaptı. Heyecana 
düştü. Ben de bunu görünce, alay ol
ıı;un diye, ve tevlit edebileceği neticeleri 
hiç düşünmeden bir masal uydurdum 
ve bu Janın çok yüksek ve asil bir aile
nin çocuğu olduğunu söyledim ve bunu 
ancak kralın bildiğini ilave ettim. 

Leonorayla J\ kuaviva bir defa daha. 
hissiyathrını gizli b:ıkışlarla ifade etti· 
le:. Kandalın sözleri iizerine zihni ça
Jışmağa başlayan Jana gelin:e o da, in
kisarı hayalle içini çekti ve acıyla dü
§Ündü: 

- Demek ki bu bir riiyay-dı. Ben de 
bu külhanbeyi dükiin oğlu gibi hareket 
ettim, yani boşu boşuna heyecana ka
pıldım. Doğrusu. neredeyse, hangi bü
y~k prensin oğlu olduğumu düşünmeğe 
~aşlamıştım .. Ci:lden bu kadar aptallık 
ve «;aflık olmaz! 

Ilakik::ıte temas ettiğinden zerre ka· 
rhr ~iiphelenmiven Depernon alaylı bir 
tavırla devam etti: 

- Hic bir mak!:atla yapmadığım bu 
ı;aka, es;srn havaici bir çocuk olan Kan
dalın heyecan ve hayranlığını birkat 
daha arttırdı. Bunun için. bu sabah te· 
sadüfen bu adama rastgelince derhal o
na yapıştı ve ona orıluda bir vazife ve
rer.e~imi zannederek yanıma getirdi. 

Akuaviva lakayt bir tavırla sordu: 
- Bu genç adamı gördüniiz mü? 
- Henüz rörmerlim. Siz 'gittikten 

ııonra. onu kabul edeceğim. 
- Demek ki hala sizdedir, öyle mi? 
- Şüphesiz! .. Kanda!, onu affettire-

ceğimi ve kendisine iyi bir iş vereceği
mi ona temin etti. Binaenaleyh beni 
görmeden buradan gitmez. 

- Şimdi nerededir? 
- Fakat .. Herhalde bekleme salon-

larının birisinde. 
Artık fazla s<ıbro:lcmiyen Leonora 

heyecanla: 
- Buradan çıkmaması lazımdır. 
Dedi ve .Depernon da hayretle: 
- Niçin? 
Diye sorarak rahibe baktı. 
Rahip de tasdik etti: 
- Madamın hakkı var, dedi. Bu genç 

adamın, sizin evi terketmemesi lazım
dır. 

Bu sö..Jer gayet kuvvetli ve emin bir 
ifadeyle söylenmişti. Jan gayriihtiyari 
ürperdi ve dikkatle rahibe bakarak dü
şündü: 

- Madam Konçininin beni yakalat
mak istemesine aklım erer! Fakat bu 
rahip? .• Herifi tanımıyorum bile? Ona 

. ne yaptım? Beni niçin öldürmek istiyor? 
Evet, sakin ve tatlı haline rağmen din
dar kılıklı haydut beni öldürmek isti
yor! 

Depernon hayretle: 
- Ravayakın yapmak istemediği işi 

bu gence yaptırmak istediğimi unutu
yorsunuz, muhterem peder. 

Rahip soğuk ve sert bir sesle cevap 
verdi. 

- Hiçbir şeyi unutmuyorum. Bu gen 
ce ihtiyacımız yoktur. Zaten şunu bili
niz ki. sizin tekliflerinizi kat'iyyen ka
bul etmiyecektir. Artık Ravayaka da 
ihtiyacımız yok. Ve bu genç bizim için 
Ravayak-dan çok daha büyük bir tehli
kedir. Binaenaleyh. buradan sağ olarak 
çıkmamac;r lazımdır. j 

Jan büyük bir hiddetle mırıldandı: 1 
- Al sana hir sıkıntr, bir 5!Ürültü da· 
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lll,30 ko 
Dr, ŞUkr nCcrnns: KJZI!ay cemiyeti namına 
S. saıaı: Hazım, 19,30 Afrika av hatıraları 
!at Ve eldin Cihanoğlu, tarafından, 20 Rl 
Ve haı.:rkadaşları tarafından Türle musikisi 
dan a §arkıları, 20,30 Ömer Rıza taratın 

'Jarı ta tapı:a söylev, 20,45 Safiye ve arkada, 
Jaı, ( ratrncıan Türk musikisi ve halk ııarkı 
\e bo Baa.t ayarı), 21,15 orkestra, 22.15 ajans 
22 ao raa haberleri ve ertesi günün programı 
rı.' 23 PIAkıa sololar, opera ve operet partala 

• ııon 
IıtııttN.' 

l805 • 
(kı~ karı§ık yayın, 18,35 sonaUar, 18,50 
fon• daı~a) , ı;ramoron vesaire, 20,25 gramo 
ha a nıuslkl, 21,05 haberler, 21,15 Tayyareci 

vaıan 2 habe • 2,05 daruı orkestrıuıı, 23,05 ha\•a, 
ınu rler, spor, 23,40 {cn~ıaa dalga ile), 

!!iki ve d no . ans havaları. 
httıı.:ş: 

koıo,o5 g"ramo!on, konferans, 20,15 E~lcncell 
nııer ?l 

kltıı 
1 

' • .ı:ı konferans, 21,30 konser, 22,nrı 
berı pr ara dair, 22,15 §an kon.ııcrf, 22,35 ha 
tıo f ' hava VU31re, 22,50 gece konseri, 23 
l.Q ransızca haberler • .son haberler . 

• l>Jt'\. 
l!ı 05 • 

20,('~ h 'Jhno.ı musikisi, 19,40 piyano konseri, 
1 orı ~ llberler, hava \"esalre, 20.35 orkestra 
<laır :

1
• 21,05 nıuslkl, konu§ması, kltap'ara 

' .. 2 o:s 211,o; h ' dans orkeslrası, 22,50 melodiler, 
<la" e.va, 'haberler, spor vesaire, 23,30 
-... ~rast, 24,35 haberler, vesaire, 

~ 6hetc:ı E(•zaneler 
~ lllq 

il, ~ı anı şehrin muhtelit ıemtlerlndl'n 

SiNEMALAR 

HEYOCLU 
SARAY 
TÜRK 
t\IEl.J.l::K 
ll'ıı:.H 

SAKAJ<VA 
YILDIZ 
SUl\IF.ff 

ALKAZAH 
fAN 
ı;llK 

ŞAJ<K 
o\~RI 

ı Programını blldJrmemlştlr 
ı .Aşk bandosu. \'onderbar 
ı BildirmemJoUr • 
ı OJdUreD zehir Lorel Har-

dl çocuk htrsıZıan 
ı Bildirmemiştir • 
ı Nil §arkm. Miklmavz 
ı Taraabulba. Kırmızı deri· 

tiler çetesi 
ı Yeni Hatay. Se!lllcr. 

Nil §ıırkısı 
ı Bildlrmeıştmlr. 

ı Bildlrmefştmlr. 

ı Altın arayan kızlar. Hin 
dlstao kahramaolarL 
Parmak izl. Çöl seraerJJer 8AN(.;,\J( ı 

(EakJ 4 at-0ry;1J 
.lAFER Cinayet eczası, 

DeJJ kral, 
Goleru 

ISTANBUL 
F!:RAll ı Roma ateşler lı:lnde. Lorfı 

Hardl dertafz arkada.şiar 
~ııı.u ı Bildirmemiştir • 
.o\ZAK ı Kallent. Fantoma 
flfl.A ı ı ôlilm şuaı. Şobertin aşkı 
,ıu.aı.:1'tUA ff ı taı~v uıtırabları. Doktor 

mayosu 
fL\LK t Damgalı haydutlar. ADtak 

ya ve lskenderun tEakJ Kemalbey) 

.ŞAFAK 

NarLıkaoı 

ftAIJ 

H:\1.1!: 

tayyare 
1 - Eskimo, 2 - Deniz 
kızı Eftalya konseri, 3 -
1ıımet lnönilnUn Rusya 
ıeyahııtı. Yann gUndUz 
aanatkir NNa.şlt. 

KADIKOY 
ı ÖIUm periıl. 

USK\JCAP 
ı Gönül dedJkodulan 

1': in °1e.n eczaneler ııunlardır: 
1Ha,~1aoıı.unde (Be~lr Kemal), Deyazıtts 
ı:: 't;ıte t), RUçUkpazarda (Hikmet Cemili. 
<~ ~aı Cll!kmet Atlamazı, Şehremininde 
tı:ı.p•yllıta Sadık), Karaı;ımrükte (Suat), Sa 
'""" 'e) C1'comos), Şehzadebaşmda ((J,,I 

'<~lly~d "-kaarayda (Ziya NuriL Fenerci"' TIY ATROLAR.· 
ktrı 6· d" 1

• Alemdarda (AbdUll:adlr). Bıı 
J:
1 

\'og.ıı?oferkcz l, Yaz teme illeri Beylert>eyl İskele 
1' l Itltıı ClheUndekller: Tiyatrosunda · 
k aı ltıd ~ddesinde (Malkovlç). YUkselı HALK OPERETİ 
b 'Z), 'ta: l'vfngopulo), Galatada (l\lcr 6.7.937 salı akşam• 
,.urı, ş ;ı !\de Parmakk!lp:dıı (I\:em:ı.I Rt! ESKi U.\.M \M 

;)' t ·!la~ Osmnnbeyde {Ş'1-k Merkez1 ESKt T.\S 
kıa ta il (Vasrt), Haaköytle (3arbut) . Operet Uç pnde 

l 'tU<ta- (A.U nrza), Sarıyerde (Osman) 8.7.937 perşembe ak 

l' 'U11a,.' 1 1tadıköy ve A.calardakllcr: ,amı Beşlkta, aile 
a~ !lı!:ı 1 ~1: 1 .ı\hr.1cdiycl, Kadıköy, Altıyn' bahçesinde 
(fi,. "'-ı ... tlt~), BUl1lkndada (Halk) 9 1- 9::i cuma akşamı 

'Tana,). Kadıl<öy rnue bahc;esl ---- ~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~-
ndt kendine 1000 kelime ile 

lngilizce dersi 

1_ A • 

Resim: 19 
The big Stores 

( HUyiik mağazalar ) 

...., .... . ._,,,......,....- . 

1 

~~,, 

@ 

I~ 
J 

..._ __ .. ı. bıg store· bir 0 -- ··k v 

-~tı:-· bir · . uyu magaza. 2 - A department: daire. 3 - A 
8aıeswo · • tezga.':.. 4 - A Mlesman: bir 8atı.• menıuru (erkek). 5 -
teriler. ;1~: M~t~ memuru kadınlar. 6 _ 7 - Customers, purcha.c;ers: mü~. 
lo _ A Ass:stants: xaiı-J memurları. 9 - An umbrella: bir şemsiye. 
12 pa!r of gloYes. b. 'ft 1 . ,,.. 

- .A. lift· bi '.. ır ff c dıuc n. 11 - Fancy goods: /antazi eşya. 
dille,., · r a.-mıı.sor. 13 - Lace:tcntcne. H - Handkerchiefı: men. 

_EN GÜZEL 

lstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve ek
sil me komisyonundan: 
Cinsi Adet Muhammen fi. Muvakkat garanti Şekli 

Frcnkgömleği 2000 adet 259) 626 L. 25 K. Kapalı 

!hale günü ve saati 

12/7/937 15 
Pijama 1000 takım 317) 
Talebe battaniyesi 750 - adet -1092)·---:712 L. ut! K. Kapalı lı/ı /':fö'{ 15,30 
Hademe batt:ıniycsi 150 ,, 875) 
Omuz havlusu ----4~0~0~-a~d-et~)----~)·----------------------------------------·---------

Etek havlusu 400 rulet ) ) 
Baş havlusu 400 takım) 577) 
Peştemal 400 adet ) 
Yüz havlusu 2100 ,. adedi 33.50) 225 IJ. 86 K. Açık 12/7 /937 16 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun muhtelif ihtiyaçları üç adet 5artname mucibince eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti, ihalenin şekil, gün ve saatleri kıtrşılarında gösterilmiştir. 
2 - İhe le Cağaloğlunda Sıhhat ve l çtimai Muavenet Müdürlliğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
3 - Nümunelcr ve §artnamcler her gün Fuat Paşa türbesi karşısındaki Leyli Tıb Talebe Yurdunda görülebilir. 
4 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat 

garanti makbuz veya banka mektubile kapalı zarfla olacak teklifleri ihale saatinden bir saat evvel kom'isyona ver. 
meleri ve açık eksiltme için belli s:ıattc komisyonda bulunmaları. (3573) 

SAFO 
A. Dode • H. Rifat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 

• ...................... •••:::::::::::·············· .. ···· 
ıl ......... oı•···iioktoru·········· .. ··n 
b Necati Pakşi ~ 
:ı Hastalarını hergün sabah 10 dan:: 
fi akcıam 19 za ka:Jar Karaköy Tünel !i •• :ı ... 
ft meydanı Mahmudiye caddesi No. ii 
·ı· 1/2 de kabul eder. li .. 

Salı ve cuma günleri saat 14 den g 
d •• 

H• 18 ze kadar para~ız ır. :: .. , 
ı:·-··==·-.. ::····--·····················-··1111:: ...... ........ .................................. -
m::::::::::ı .. ::::::r. :::=:::::::::::::::::::::::::: .. .. 
~~ HA B E R' in ~~ .. .. 
l·ı c:e lk.ce ır H . ~ .. .. .. 
!~ 1k lYI p © ını l!dJ H .. .. .. ~ .. : : -==- o c:::::a : : .. .. .. .. .. .. 
İ: Bu kuponları 30 Sün ocışredccc :: 

~
• ğiz.. Onları hergUn kesip sakin ;ı ·;.E:•:i::• 

oız. 30 tanesini bir seri halinde bi· 
rlktlrip idaremize getirenlere bir 
numara vereceğiz. Sonra ulusal eko :! .. 

: DOmi n arttırma kurumunlıo tstan Ü 
.! bul ıubesi tara!mdan tayin oluna- !! 

E1 cı b " :! cal{ bir gUn e u numaralar arasın !! 
!! da kura çekilecektir. Hccliyelerl :: 
ji ceman 1500 kilo ıckerdlr. ES 
ıur.aı::n:n.-:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::: 

Üsküdar C. Müddeiumumiliğin
den: 

Üsküdar Ceza evinin 15 Temmuz 93 7 den 1 Haziran 938 tarihine kadar be. 
her mahkuma gılndc 960 gramdan ycv mi ye en çok 250 ve en az 200 ckmeğir 
ikinci nevi undan imal edilmek üzere kapalı zarfla münakasası ynpılacaktır . 
lhalc taıihi 15 Temmuz 937 Perşembe günü saat 10 da yapılması mukarre 
bulunduğundan taliplerin §artnameyi ve yüzde yedi buçuk pey akçelerlni ya. 
tırmak üzere her gün Üsküdar Müddeiumumiliğine müracaatları ilin olunur. 

(3758) 

..,., . ,. - . . . ... ' .. 
· _ısta n ~u 1. •. ~ e e ı e d i,y e,.s i i ı .~ n_ ı arı 

Kilosu Cinsi Bir kilosunun 
muhammen bedeli 

4200 Beyaz peynir 40 kuru!} 
1240 Kaşar peyniri 60 ,, 

·~ !Ik teminat • 
181,80 

2995 Reçel 50 ,, 112,32 
Yukarda miktarlarile bir kilosunun muhammen bedelleri ynzılı peynir ve re. 

çel aJrı ayrı açık eksiltmeye konulmuşlardır. Şartnameleri levazım Müdürlü. 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika \'C hizalarında 
gösterilen ilk tem.nat makbuz veya mektqplarilc beraber 6.7.937 Sah günü sa,.. 
at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (35i3) 

Bcle::iiyeye bağlı hastancıerle dığcr müesseselere lüzumu olan 446320 kilo 
ekmek kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo ekmeğe aza.mi narh fia.. 
tı tahmin otunmu~tur. Listesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülcbi. 
lir. Eksiltme 6.7-937 salı günü 15 de Daimi Encümende yapılacaktn-. 

1stek1Her 2490 No. lı kanunda yUllı vesika ve 3682 lira 20 kuruşluk ilk te. 
minat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapah zarfla. 
rını yukarda yazılı günde saat 14 c kadar Daimi Encümene vermelidirler. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. Her müesseseye lüzumu olan 
ekmek ayrı aY.f! da ihale edilebilir. (B.) (3568), 
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Hem kendisi ıztırap 

çekiyor, hem de 
başkalarını üzüyor. 

Devasız bir dert mi ? 

Hayır bir kaç kaşe 

G • 
1 

• 
1 

ile geçecek ,ıddetll bir 
ba, ağrısı 

• iN 
Bütün ıztıraplan dindirir 

ti 
............. ... . ............ . . ............ . . ............ . 

Diı, adele, bel ağnlarmı, iifütmekten mütevellit sana ve 
sızılan keser, gripe, nezleye kartı çok müessirdir • ................. •··············· ................ ................ :::::::: ........ . .......... . ............ . .......... . . .......... . iiiil!::! ·--·· ..... 

........ 
:::::::: ........ .._...... ....... . ·--··········· :::::::::::::::: 

Nefis ve leziz makama yemek isterseniz? a::---·-· .... .-.............. , 

Yerde il 
:ı .. 

r::m:::::::~= 

er 
İtalyan usulü safi irmikten yapılan 

1 y DiZ 1 :. 
1 MARKA GLUTEN MAKARNASINI 1STEY1N1Z !! 

1 
Başlıca bakkaliye mağazalarında satılır. ~i 

Fabrikası: Galata Ne catibey caddesi No. 167 Si 
MAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞiRKETİ Telefon: 43481 E; .. 

:aı:ı .. ::cm:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::-::::::::::::::::::=::::::::::a:::::ı:::: 

Ceyhan KUprUsil demir üst yapısı inşaatı 
Nafia vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Evvelce ayak kısmının ihalesi yapılan Seyhan 
vilayetinde Ceyhan köprüsüı'Jtin Demir üst yapı inşaatıdır. 

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

ka.Ietinde Şose ve KöprUler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme iUbıamesi ve buna mü tef erri diğer evrak 513 kuruş muka. 
bilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 6369 l iralık muvakkat teminat 
vermeleri ve müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasiyle Demir Köprü i§lerinde 
ihtisası olduğunu ispat den vesaik ibraz etmeleri lazımdır. ''Türk iyede MU. 
messil veya vekili bulunmıyan maruf ve müştehir yabancı firmalardan müte
ahhitlik vesikası aranılmaz.,, 

İsteklilerin teklif mktuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve. 
tine kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri rnuktazidir. 

(3867) 

HAZIR ve ISMARLAMA 

B EYKOZ HAFTASI 
1 Temmuz 1')37 den itibaren 

Ti F O Bi L .... --~ı 
Dr. iHSA rt SAMi 

Tifo ve p:ıratıfo hastalıklarına tutul 
nıama~ için ağızdan aiınan tifo hap
landır. l:liç rahatsızlık verme7_ Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanlan 

İdareleri İstanbul levazım amirliği. 
ne bağlı rnücssesa.t için 32 bin kilo 
kırmızı domates, 80 bin kilo patlıcan 
on bin kilo bamya 1300 kilo yeşil in. 
ce biber, 4000 kilo dolmalık biber 
11500 demet maydanos 13 Temmuz 

1 937 Salı günU saat 15,30 da Tophane. 

de Satınalma Komisyonunda kapa1ı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah. 
min bedeli 6774 lira 75 kuruştur. İlk 
teminatı 50S lira 10 kuruştur. Şartna. 

mesi komisyonda görül~bilir. İstekli
lerin kanuni vesjkalarile beraber tek-

lü mektuplannı ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(16) (3670) 

-YERLi 
MALLAR 

PAZARLARI 

Her akşanı 
Memleketin en yUksek sanatklırlarlle blrllkta 

AFi E 
T A K S • M Belediye l bahçesinde 

Milli oyunlar ve 
Alkırc~artnB< n QJI maıra oar 

Telefon : 43703 

Her işinizde 
KOLAVLIK 

Her ne İfiniz olursa çabucak yaptırmak. Apartman ev ve 
her türlü eşya almak ve aabnak arzu ettiğiniz takdirde 
hiç vakit geçirmeden lstanbul ( 7 43) numaralı posta kutusu adre-o 
sine bir mektub göndermekle İ§ini.zi bitirinini~. 

, _ 
'KOSTC M 

1 
\. 

Son Moda Kumaşlarla 

PARDESC 
PANTALON 

Ucuz, Şık ve dayanıklı 

YALNIZ GALATADA MEŞHUR E K s s o 
AYLIK Eioise Mağazasında Bulacaksınız HAFTALIK ve . 

Tediyatla dahi mt...ıame le v a rdar. Telefon 43503 


