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Haliçte feci bir kaza 

Dört kişi 
boğuldu 

ı Franko, lngiltereyi 
tehdit ediyor: 

" Bize muhasım kalmakta ısrar ederseniz < 
ispanya madenlerinden istifade edemezsiniz!,, 

Cuma gününe kadar vaziget değişmezse 

Bir motöıün bir sandalı batırmasile vuhua 
gelen bu kazada 

Ölenlerin üçü işçi Yahudi 
kızları, biri erkektir Fransa, Valansiya hükUmetine 

yardım etmeğe karar verdi 

~" . 
"' "'1bah7.."ı kazadan 'kurtulanlar !Ve sandalı batıran "§ahin Bahri,, 

Kazanın feci 
ta/ si/atını .. 

. yazıyoruz 
' 11 ~~ liabah Haliçte dört kişinin ölümile 

ttıccı b' d . l\ld ~ enen ır enız kazası olmuştur. 

~:ırn_~z malü~a~ı yazıyoruz: 
h . skoy ve Sutlucede oturan işçi Ya
lı lldı kızlan Halicin karşı sahilinde r-a-
§tıkı f b 'k ;ı " arı a rı alara gitmek için elli•er 

,..ara v k ba :s 
.... 

1
_ erere sa hlar birer sandala bin· 

.. ıe,.t d' 1 kat c ır er. Bu sabah sekize çeyrek '1i: Avram kızı Viktorya, Yako kızı 
ita . t?rya, Fara, Sara. Eliza, Fani, Rabe-

ısıınter' d d' is1t • ın eye ı Yahudi kızı Hasköy 
elesınd H . 

daı en amıyet oğlu Alinin san-
ına binmişlerdir. 

Sandal tam kalkarken bir erkek yol
( Devamı 7 incide) Batan sandalm sahilJi 

\ 

motörii 

Okyanustaki araşflr
cllıa netice verdi mi? 

esur ~adın tayyarecinin boğul
'!'ak uzere Qlduğu bildiriliyor 

(l'e~"'York, 7 (A.A.) - Gladeston Morby ism:ndeki İngiliz yük gemisi 
~ saa)'dan bildiriliyor: 

Paris, 7 (A.A.) - iyi bir men
badan öğrenildiğine göre Fransa a
şağıdaki şartlar altında Fransız -
lspanyol hududundaki beynelmilel 
kontrolün ibkasını kabul etmekte
dir: 

1 - Deniz kontrolü her ne tekil 
de olursa olsun yeniden tesis edile
cektir. 

2 - ispanya - Portekiz nuCiut 
larınrn kontrolü yeniden teessüs e
decektir. 

Cuma günü ademi müdaliale lCo. 
mitesinde bu noktai nazarı müdafaa 
etmesi için Fransız sefiri Corbin'e 
talimat verilmi§tir. 

Frankonun notası 
Salamanca, 7 (A.A.) - Gene· 

ral F ranko, devletlere bir nota yollı
yarak Salamanc;a hükumetinin bey
n•lrnil .. 1 1rlln11n nıncihinc~ ,.nııhsıtip 
adCteaifmesıni istemiıtir. 

Notada ezcümle ıöyle denilmek
tedir: 

"'Aksi takdirde beynelmilel ikti
sadi siyasetimiz, hakkımızda düt· 
manca hisler beslemit olan memle· 

Irak bize 
altı milyon 
lira borçlu 

Bu hesabın petrol ve 
benzinle kapatması 

muhtemeldir 
Bağdattan Arap ofisinin bildirdiğine 

göre: İrak hükumeti, Türkiyenin frak 
petrol!anndan alacağı olup 1 S senedir 
biriken hissesine mukabil bir milyon t
rak dinarı (6,250.000 Türk lirası) borç· 
lu olduğunu kabul ctmi§tir. Bunun için 
frak hükumeti Türkiyeye bu miktarda 
kredi açacaktır. 

HABER - iktisat vekili Celal Baya
nn Bağdat seyahati esnasında Türkiye 
ile frak arasında bir petrol anlaşması 
yaprlacağr şayi olmuı ve tekzip edilme
mişti. Şimdi bu kredinin de petrol ve 
benzin verilerek kapatılacağı tahmin e
dilebilir. 

'- "1aravac h'l seyahatine devam etmeğe karar vermiş-
~ilı>ta sa ı muhafaza gemisinin t' 
teı . nı Bennet, itasca kotrasından bir ır. Sovyet ve Japon askerleri 

sız hab . d 

Uzak Şarkta 
ihtilaf gene 

başhyor mu? 
ranın E erı aldrğrnı ve bu haberde kot- L. b . k arasın 8 

da1t1ın a~h~rtın tayyaresini görerek im- iZ On SUI astı Bir hudut çurpışması 
heya a gıt.tıği bildirilmekte oldug" unu 

}; 
11 etrnıstir. Esrarengiz topal daha olmuş 

lonol 1 . 
llıak i. u u, 7 (A.A.) - Earhartr bul- yakalandı Tokyo6-Japonya erkanıharbiyesi. 
•onr çı~ Yapılan araştırmalar bundan Lizbon 7 (A.A.) - Polis, lağımdaki nin bildirdiğine göre dün Şantungda 
1er, ~ cgder tayyareciler henüz sağ ise- bombaya bağlı olan kordonu çeken ve yeni bir hadise çıkmı§"tır. Sovyet a.s. 

a aya ve H 1 kerleri bir hudut karakoluna ateş aç. 
~ §iınali ga b' :a ov andın cenbunda infilak esnasında topallıyarak uzaklaşan mışlardır. Japon hudut karakolu mu. 

r J\! r :sınde çok tesadüf edilen 1 adamın hüviyetini tesbit etmiştir. Bu 
naz .. r e~~an kayasm konmu• oldu klan kabele ederek iki askeri öldUrmüştilr. 

.. 1 ıtıbar 
1 

ıır adam bir Portekizlidir. Suikasdin yapı- Müteakiben 150 Sovyet askeri kam. 
Coı 1 a ınarak yapılacaktır. lacağından haberleri olan dört kişi daha 

,. 0 rado z lıl yonlarla hududu geçmişler, fakat Ja.. 
1llıaU11 dc kA ır ısı Phonix adalarının tevkif edilmiştir. Suikasdın teknik tara- pon _ Mançuko askerleri tarafından 

rclcet et . in Vinslovbanka doğru ha- fınm ecnebiler tarafından temı'n edı'ldı'-lltiJtir. ağır zayiata uğratılarak piıskürtülmüş 
ği zannddilmektedir • }erdir, 

ketlere karşı yarın kapılarını kapıya. ı rildiğine göre .Valancia hükumeti 
cak olursa hayret edilr:ıemelidi:.,, .. ı deniz kontrolü yerine ispanya liman 

(HABER - Malum oldugu U· farının kontrol edilmesi projesine 
zere Bilbao madenlerinde lngiltere· 'dd tl d H"k" 

· b" "k f tl · d A A sı e e muarız ır. u umet cum• 
nın uyu men aa en var ır. sı ~ . . . . .. 
Franko notasiyle bu madenleri ha- hunyet arazısınde ademı mudahale 
tırlatmaktadır.) memurlarının bulunmasına da iti~ 

Frankonun muharip raz etmektedir. 
tanınması meselesi Diğer taraftan Fransa sefiri Cor4 

Londra, 7 ( A.A.) - Havas ajan- bin ile Eden arasındaki görüşmeler. 
sının muhabiri bildiriyor: den sonra Fransa ile lngiltere §İmdi .. 

Salahiyettar bir menbadan bildi- (Devamı 7 incide)' 

Benzin ihtikarı 
tahkikatı iler1iyor 

lktısat Ve- Müdürlerin 
kili Şirket ifadeleri ve 
mü~~~!eri.~ 3~~ sualle~ ~apta 
ıe goruştu ,~ geçırlldi 

;o ' ' 

Benzin tröstü hcyuliisı (Bizzat kendilerinin yaptırdıkları bir resimdir) 
(Yazısı 7 incide) 

. ··-· .. ··············-····································-· .. ······--·-········-i ............................. ] 

ı 24 sayfalık ı 
1 Zengin mündericailı i 
ı bir mecmua halinde 
j Bil'.' ilave hazırllyoruz 
ı 10 temmuzda HABER okuyu
! cularına PARASIZ olarak i 

ı · Nizon Hbeı, N~I~!.C~~~r~mn, Hi~eı Müni 1 
J Nizameddin Nazif, Hüseyin Rifat'm fİİr ve yazılan, Sinema kr, 5 

1• dm, mizah aahifeleriyle zengin mündericatlf, renkli ve bol re' imli~: f 
___ .... _..._.. ............... -e .. aıee-aaaeee •a•aeaaeaaaıaaaaıaaanaeıMHaaa.eaaaı 1 .J .................... 
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Sıfırlar ! .. 
va~aını: 

Tramvay caddesine bakan büyük 
kapısınaan Zeyneb hanım konağına gi. 
rcnlcr, yarı loş taşlığt çeviren duvar. 
larda son asnn büyük bir kültür faci. 
asma şa.hit ola.bilirler. 

Fen fakültemizin birinci sınıfında 

okuyan talebelere .937 yılı sonunda fi. 
zik profesörü Leber tarafından takdir 
olunan sıfırların Ustcsi bu duvarlarda 
asılıdır. 

Bir fen fakültesi talebesinin fizikten 
sıfır alması o talebenin belki her şey 
olabileceğine, belki her §e~'e istidadı 
olduğuna fen fakültesinde bulunması. 
olduğuna fakat fen fakültesinde bu. 
lunınasına asla sebep ve lüzum kalma. 
dığma delalet eder. 

Öyle bir a.~ırda yaşıyoruz ki, medc. 
niyetini aşağı yukarı fizikle hulasa et. 
mek mümkündür. Bu ns!'m medenive. 
tine ayak uydurabilmek için madde.ile 
kuvvetin bütün sihrlııe asina olmak 
lazımdır. 

Hatta bu dahi kafi değıldir; fenne 
yeni istikametler vermek, Jiboratu. 
varlara yeni malzemelerle girmek ve 
yarınki dünyaya Türk zekasının yar. 
drmlar da bulunabilmesini temin et. 
mak gibi büyük iddialarımız olmalı. 

dır. Zira münevver olmak yalnız mev. 
cut bilg~yi öğrenmek değildir. Bilgiye 
bir şey katmaktır, Bilgiye bir şey kat. 
mağa çalışmaktır. 

Garp medeniyeti kafilesine girmek. 
ten maksadımız münevver bünyemizin 
kültür aleminde bir dümen neferi ol. 
masını istemek mana.sına gelmez. 

Yirminci asrın ilmine uzun zaman 
parya olmak istemeyiz. Müsbet ilmin, 
fennin, bütün bilgi §Ubelerinin bizden 
en yakın bir devirde mutlaka bir şey 
kazanmasını da isteriz. 

İşte bunun içindir ki 937 yılı sonun. 
da fen fakültemizin birinci sınıfına ve. 
rilen bu sıfırlar beynimizi bir gülle 
ynğmuruna tutulmuşa döndürdü. 

Bu kadar çok gencin fizikten sıfır 
alması aşağı ~karı bir neslin bir ka. 
tegorisi "fen harbmda §ehit olmuştur,. 
manasına gelir. Elbette böyle bir faci. 
anın bir mesulü olacaktır. Bunu üni. 

Nizam ettin Nazi/ 
versite aramayacak mı? 

Biz arayacağını sanıyoruz ve bunun 
için bu elim neticenin hatırımı1..a gelen 
muhtemel sebeplerini ı;urada sıralı. 

yoruz: 
1 - Muvaffak olamayan talebelerin 

yn yanlışlıkla veya başka fakilltelere 1 
giremedikleri için fen fıı kül lesine de. 
\'am etmekte olmaları. 

2 - Arzuları ve istidatları olduğu 
halde diploma aldıkları liselerin ken. 
dilerini iiniversiteye devam edebilecek 
derecede iyi ycliştinucmelcri. 

3 - Fen fakültemizde tam bir ders 
disiplini mevcut olmaması. • 

4 - Talebenin profesörlerden ıyi 

istifade edememekte olma~ı. 
5 - Talebenin üniversıteye geleC'eği 

ana kadar geçirdiği imtihan şekilleri. 
nin üniversitedeki imtihan sistemine 
uymnması. 

Bütün bu ihtimalleri v aklımıza 

gelmiycn sebepleri üniversite rektör. 
lüğünün inceden inceye araştıracağını 
ve bu feci hadisenin tekerrürüne im. 
kün bırakmayacak tedbirlere baş vu. 
racağmı ümit ediyoruz. 

Fenne hükmetmeğe azmettiğimiz 

bir devirde, yetişen Türk nPslinin fen. 
ne böyle bir kadro tahsis etmesine 
imkan yoktur. 

Bu hıldisenin tekerrürü '!'ürk zeka. 
\ 

sının fitike fıtralen yabancı olduğu 
vehmini uyandırabilir. 

Halbuki yeni nesiJlerin istidat ve 
kabiliyetinden bizim şüpheye hakkı. 

mız olamamalıdır. 
Tekrar ediyoruz: 
Bu neticeyi doğuran sebepleri en 

kısa zamanda ortadan kaldırmak la. 
ztmdtr. 

Talebesinin hatırı sayılır bir yeku. 
nuna sıfır vermek I..eber gıbi bir pro. 
f esör için de elbette arzu edilecek bir 

hal değildir. Profesörün kendi tedris 
şöh_retini tehlikeye koymak bahasına 
dahı son d~rece ciddi hıı.r<::hcl cLtıgiui 

ve koyduğu feci teşhisi açığa vurmak. 
tan çekinmediğini kabul etmek ise pek 
acı olur. Nizamettin NAZiF 

dladisekt Puuşısuula -Pl8jlar hakkında 
birkaç söz ... 

Yazan: En sari Bülent 
Plajlarda vergi kaçakçılığı yapıldı. 

ğından ve Maliye Vekaletinin buna 
kaırş tedbir aldığından bahsedildi. 

Plaj kapılarında satılan biletlerle, 
yalnız plajlara girilebiliyormuş. Soyun 
ma yerleri için istirahat yerleri için 
içeride a~Tıca11ara alınıyor ve bu para 
maliyenin kontrolünden kaçırılıyor. 
muş. 

Bu ne dereceye kadar doğrudur? 
Hangi plajlarda yapılmış veya. yapıl. 
maktadır? Bunlan bilmiyoruz. Yalnız 
maliyenin baş vurduğu tedbir şöyle 
hulasa. ediliyor: 

Soyunma ve ietirahat yerleri için de 
gi!}elerde bilet kesilmesi. 

Bunda yüzde elli hata var. Zira plaj. 
lar rekabet yUzUnden, soyunma yerleri 
için para almamağa başladılar. Şimdi 
onları; 

-Hayır olmaz. İnanmayız. İlla para 
alacaksınız. 

Diye ta.zyika kalkarsak plaj ücreL 
leri muUaka 10 olduğu ye?"de 20 ye, 25 
olduğu yerde 35 c ve 35 olduğu derde 
elliye f ırla.yıverecektir. Bll adeta plaj
cının lehine ve İstanbullunun aleyhine 
konulmuş bir na.rha benziyeccktir. 

İçinde yalnız yatağı veya yatakla 
beraber du3u kanapesi olan konforlu 
kabineler hakkındaki te§hise bir diye. 
ceğimiz yok. Bunlar hnkkmdaki iddia 
do~'Tudur. Ynlnız bunlara nıahsus bilet 
hazırlanırken ihtikara mani olmak lL 
zımdır. Zira dört saat dinlenmek için 
"tele boşuna,, gittiğim bir plajda ben. 
den beş lira kira aldılar. Yemek yok, 

na. gelmez. Plajlara lstanbul halkı sıh. 

hat aramak için gidiyor; çok temiz bir 
11pora gönül verdiği için gidiyor.,, 

Aksi takdirde plajları e.skiden ha. 

mamları taradığı şekilde taraması, 

kontrol etmesi için ahlak zabıt.a.ınna 

havale etmek lizım gcHr. 
Bazı pl.ajların 11ahiplerine, gelen 

mü§teriyi orji yapmağa gelmiş bir ho. 

varda ğibi kür yapmağa gelmig bir 

adam gibi karşılamaya. ve bu arzu ile 

gelmiş bir adamdan axana.cak parayı 
aramaya alıetıralım. 

Enaart BULENT 

Yugoslavya 
bahrlyelllerlne · 

Tllrklyeden hediye 
Belgrad 7 (A.A.) - Avala ajansının 

bildirdiğine göre Yugoslavyayı ziyaret-

leri esnasında başvekil ismet İnönü ile 

haric!ye vekili Dr. Rüıtü Aras, sahilde 

kain Kotora giderek muhtelif deniz mü

esseselerini gezmişler ve Yugoslavya 

donanma~una mensup zabitler tarafın

dan büyük bir hararetle karşılanmışlar-

ıdır. 

Bu karşılaşmadan pek mütehassis o-

lan Tiirk dev et adamlan mühim mik~ 

tarda Türk lüks cigaraları göndermi~ 

ler ve öu cigaralar zabitler arasında tak 

sim edilmistir. 
11u yok, ışık y~ayacağıcı; bir kana. --------------
pe üzerinde uzanmak için bu kadar Bir cevabın cevabı 
para aranır mı? • 

l!hrur gelml§ken plAj kelimesinden Kızılayın propaganda haftası müna.sebetL 
bfzlın anladığrtnlZ manayı buraya kay. le yazctığımız bir yazı Uzerlne Fatih K.ıZılay 

ııubest namına E'azetemlnc gönderilml~ olan 
dedetlm: yazıya cevabnnız yuınk1 aayımızda çıkacak. 

"Pllj eğlence Y.eri, orji ~iri manaısı. tır. 

ı ... snrl'rl'et ... tIUg·u·n-w.rriae· cev~~. G ... ., •• 

V AZILARIMI okumak lCıtfurıd• 

Ve r • ı e t k bulunanlardan bir zat, Bay F· 1 n n u u n Güngör, Devrek'ten gönderdiği bir 

d 
v d mektubda diyor ki: 

O g U r U gv u n et• 1 " ... Okudukça insanlardan uzak ol· 1 ce er mak, az bir müddet dahi olsa, bir kenar• 
çekilip münzeviler gibi yalnız yaşaına~ 

V aıa;:aı l1il : Aka Gündüz 
Mütareke devri.. Hürriyet ve 1tiıar • · 

çıların bütün vatan ve Türk düşman • 
lariyle elele, dudak dudağa, koyun ko
yuna fing attıkları milli ıstırap devri .. 

Fındıklıdaki meb'uslar meclisi zorla 
dağıtılmı:ş. "Bekirağa bölüğü,, Maltaya 
kaldırılmış. Sivastaki Anafartalar kah
ramanı idama mahkilm edilmiş. Evler. 
de, sokaklarda, şehirlerde, dağlarda, 

bayırlarda. denizler.de, havalarda Türk 
avlanıyor! Yelesi kabarık aslanların yu. 
vasında. kuyruğu kopuk çakallar cirit 
atıyor 1 Milletin bütün gözü, bütün yü
reği, bütün ruhu. bütün benliği, bütün 
limidi, Sivastakinde ... 

İşte Ubu devrin bir akşamında idi. 
Şimdiki k~caman Haylaf pastanesi, o 
zaman Osman Beydeki Raif Paşa apar
tımanının altındaki köşede küçücük bir 
dükkıindr. Harbiye nezareti şube şefle. 
rinden miralay Uzun Hasan Bey, meb'u 
san meclisi ha katibi Asım Bey, Recai 
zade Ercümend Ekrem Bey, doktor E. 
min Ahmet Bey, Şirter Asım Bey, bir 
de ben, oturmuş konuşuyoruz. Damat 
Ferit Paşa sadrazam .. Sarı Kemal Paşa 
jandarma umum kumandanı, polis u
mum m:.idürü de ya Elbesanlı Tahsin, 

r 
yahut başka bir karın ağrısı. Şimdi 

pek hatırlamıyorum .. Nemrut Mustafa 
bir numaralı divanı harp reisi. 

Ondan sonra birkaç divan daha var. 
~emrut Mustafanın kardeşi mi imit, 
yeğeni mi imiı ne, bir sütsüz çikolata 
kurusu da merkez kumandanlığı bina. 
sına çullanmış ve adına erkaruharp rei. 
si demiş, birisi. 

Biz otururken iki arkadaş geldi. O -
turmadılar: 

- Canımız ııkılıyor. - dediler .. Siz 
de kalkınız şoyıe bır aoıa.~aıım. 1!.ttaı 

hastanesinde sünnet düğünü - variruş. 
Gidip seyredelim. · 

Bu düğünü padişah Vahdettin yap • 
tmyormuş. Yapılmasına da o civardaki 
Hürriyet ve İtilaf fırkası şubesini me· 
mur etmiş. Fakir çocukların küpeleri. 
ni hacamat ettirmekle halkın sevgisini 

kazanacakmış!. . 
Arkadaılann bir kısmı kalkmadı. 

Ben, Haaan Bey, Asım Bey kalktık. 
Hastanenin bahçesin.de çok kalabalık 
vardr. Umulmaz bir kalabalık. 

Paviyonları dolaştık. Hokkabazlar 
oynuyor, palyaçolar takla atıyor, ince 
sazlar ötüyor, ve dış.arda "Muzikai Hü. 
mayun,. denilen saray bandosu da ha -

valar çalıyor. 
Miralay Hasan Bey sinirlendi. Sö. 

zUnü esirgemiyen bu yiğit asker homur
danmağa başladı: 

- Edepsizler, namussuzlar, alçaklar. 
Dl.iğün, dernek yapacak devirde miriz? 
Kan ağlayan millet bununla aldatıla • 

bilir mi?. 

- Aman Hasan Bey! Yavaş söyle. Et 
r:ıf ımızda İtilflf çılar dolaşıyor. Buraya 
geldiğimizden şüphelenmiş olacaklar. 
Bizi tarassut ediyorlar. 

- Allah belalarını versin! Koca bir 
memleket temelinden sarsılırken seni, 
beni tarassut etmi~ler kaç para eder. 
Meğer o kalabalıkta Hasan Bey gi • 

bi konuşanlar, düşünenler pekçokm~. 
Bir ka_ç kişi karşımıza dikildi. Bir 
ağızdan bana dediler ki: 

- Şu halka bir nutuk ver. 
- Ne! ... Nutukmu? Öyle şey yapa. 

marn .. 
- Ne olacak canım.. Bu çocukların 

çoğu öksüz, yetim. Buradakiler anaları, 
babaları, akrabaları .. hepsinin bir yü -
rek acısı var. Biraz teselli bulurlar. 

- İyi amma, ben çam devirmeden, 
pot kırmadan tıiç bir nutuk söyliye • 
mem. 

- Diline biraz çeki düzen vermeğe 
çalış. Bak, buradakiler yabancı değil. 

İçlerinde birkaç tane İtilafçı varsa da 
ehemmiyeti yok .. Binlerce kişi hep biz. 
den, kiminin oğlu §ehit, kiminin kocaaı 
dönmemi~, çocukların .. 

Yüreğim yufk:ıla~tı. Bütün palyaço • 
lara, hokkabazlara, sazlara, bandolara 
rağmen halkm hiç ne!'eıi yok .. Elek -

triklerin altında parlıyan yüzlerde derin 
bir matem rengi var. Kendi kendime: 

- Doğru, dedim, şunları biraz şen • 
lendir, yüreklerine birkaç damla olsun 
serin bir su serp. Manevi kuvvetlerini 
biraz yelpazeleyiver. 

Şuna b~nzer bir şeyler söylediıa: 

- Analar, babalar, ahali 1 Sünnete 
düğün demişler. D:.iğünde eğlenilir .. 
Çocuklarınızın sünnet düğünü var ... 
Fakat siz eğlenmiyorsunuz. Yürekleri • 
niz kan ağlıyor. Sebebini söylemeğe 
hacet yok ... Neden böyle olduğunu he
pimiz biliriz .. Hiç yeise, ümitsizliğe ka
pılmayınız. Milletçe bir kazaya uğra • 
dık. Bahtımız karardı. Fakit sönmedi ... 
Bu millet böyle kazalara çok uğramıı 
ve hepsinden diri çıkmıştır. Bu en teh.. 
likeli kazadan da elbette dipdiri çrka • 
caktır. Bu kazaya mağlUbiyet denmez. 
Kendi kendimizi tükesleyip sendele • 
mekteyiz. 

Hey kuzum hey! Bu milletin sırtı 
pek, karnr tok olmaya görsün 1 D:itü • 
rülmek iıtenilen uçurumları düıürmek 
iıtiyenlerle doldurur. Bu vatan, Türk 
vatanıdır. Bize Türk derler. Tann mil. 
Jete zeval vermesinii Göreceksiniz. Pek 
yakında yüzleriniz gülecek, gönülleri • 
niz ferah dolacak .. Ve saire ve saire ... 

(Not: Bir hafta sonra Damat Ferit 
sadrazamlrktan defolup gitti.) 

Galiba laflannun arasına bir iki de 
Sivas, mivaı, Anafarta, manafarta ka • 
nıtırmıı olacağım ki başta Muzikai Hü. 
mayuncular, bütün halk avaz avaz: 

- Yaşasın vatan! Yaşasın Kemali .. 
Diye haykırmasmlar mı? Oldu ola • 

cak .. Bugünkü Cumhuriyet bandosunda 
o günlerden kalmı~lar var~ bunu pek 
ıyı natırıarıar . .Hen o tunoeııucn o mu-
zikacılara karşı kalbimde büyl1k bir 
sevgi beslemekteyim. 

Evlerimize gidip yattık .. Sabahleyin 
uyanır uyanmaz haber verdiler: 

Evimi polisler, siviller, İtilafçı gö -
nüllü hafiyeler falan sa.rnuşlar. Beni 
pencerede görünce kapının ziline yapı! 
tdar. Çıktım. Kapının ve kafilenin en 
önünde eski mektep ve sınıf arkadaşla. 
nmdan ve o zaman çok seviştiğimiz 

Mehmet Ayasofya duruyor! Şaştım: 
- Mehmet Efendi, - dedim - bari 

senden baıkası gelseydi.. 
Kızardı, sarardı, Sonra hak verdim. 

Ne yapsın, beş on para ekmek parası 

kazanacak .. O gelmese başkası gelecek. 
Anladım ki bu geliıi roraki bir geli§ .. 

- Yahu! dedim .. Bir bö}:i.k adamla 
polis umum müdürlüğüne nasıl gide • 
riz? • . 

Ô sırada gÇzüme ilişti. Bizim mahal. 
lenin 1ti11fç.ı klübünde kırmızı yanaklı. 
dört kaşlı bir zü~pe vardı. Kapımın 

karıısın.da duruyor. Ceketinin sağ cebi. 
ne bir tabanca koymuş ve sapının ucu-

nu diiianya • görsünler diye • çıkar -
mış. An firarı bir irtikap etsem maa -

zallah 1 Beyim tabancayı fora! Alnımın 
şakına bam 1 bir kurşun .. Ben öbür dün
yaya! Hiç öyle budalalık yapar mıyım? 

- Bir araba getirtelim de ... 

- Arabıtlar ( !) hazır .. 
Önünde içi dolu bir araba ... Arkada 

içi dolu bizim araba .. Biz.den sonra içi 
dolu bir araba daha ... Ben hala işin ne 

olduğunu bilmiyorum. Polis umum 
müdürlüğünün bulunduğu Sanasaryan 
hanına geldik .. Beni kısmı siyasi daire. 

si reisinin karşısına diktiler. O zaman 
Kısmı siyasi reisi Muammer beydi. 

(İstitrat: Bu Muammer Bey çok iyi 
bir adamdır. Maltada iki sene arkadaş. 
lık ettik. Düşmanlar kısmı siyasi reisi -

nin 1t
0

tihatçı olduğunu anlaymca Muam 
meri yakaladılar. Bir gece koca bir çu-

valın içine koydular, çuvalı bağladılar. 
Çocuğu denize atacaklardı. Sonra ne 
olmuısa olmuı. denize atmadılar da 

Maltaya sürdüler. Şimdi galiba Devlet 
Demiryollannda Qıukuk işlerine mi ne 
bakıyor.) 

Bay Muam!11erin sağında tanınmış a.. 
vukatlardan ve İttihatçılardan Bar. Ra. 

b·r 
arzusunu duyuyorum. Ne yazık ki 1 

çok ihtiyaçlar beni bundan mahrurn e
diyor. Tetkik ve tetebbü imkanını bı>' 
lamryorum. Odam okuyamadığım kitap· 
lar, açılmamış mecmualarla doluyor ..... 
"Okumağa vakit bulamıyacağı kitaP' 

tarı almasın., demeyin, kitabı pek se~ 
mediğinizi itiraf etmiş olursunuz. ı<.ita• 
bı okumak için değil, okumak niyetile 
alırız. Bazılarını günlerce ararım; 15' 

marlar, sabırsızlıkla beklerim. Elirt1e 
geçtiği gün ise birkaç sayfasına göz geı 
dirir, bir tarafa bırakırım. Günlerce 
yanımda gezdirdiğim olur; sonuna 1<a• 
dar okuduklarım azdır. Niçin okuya· 
yım? Onları okumakla alacağım zevkitl• 
okumak hülyasının verdiği kada:- tatlı 
olacağını kim tC"min edebilir? "Sukutıl' 
hayal., !denilen şey, tatmin edilmiş bit 
arzu demek değil midir? 

Bay Güngör de pek ıirin bir kasab' 
olduğu söylenilen Zonguldak Devrelc' 
inde kitaplarla mecmualan y1ğadunu11: 
sonra gidip Bolu suyu ba!ında ontatf 
''tetkik ve tetebbüii,, ile edineceği İÇ 
zenginliklerini tasavvur etsin. Arasıra 
o kitabları açıp üç be~ sayfalannr okll' 
mak fırsatını elbette bulur. 

Fakat sözleri içinde birini tasvib edt
miyeceğim: " ... bir kenara çekilip mü11• 
zeviler gibi yaşamak arzusu ... O arzuY" 
gerçekten duyuyorsa, onu tatmine maııl 
olan ihtiyaçlardan tikayet etmesin, bili• 
kis onlara minnettarlık beslesin. tnsaıt
lar içinden kaçmak istenilir mi hiç? J<I• 
tapları ona hayatla alakadar olmağı, il1' 
sanları aramağı öğretmiyorsa onlafl 

yırtıp yaksın. içine zenginlik değil, eti 
acı zehri akıtırlar. Hepimizin ilk vaıl• 
femiz, etrafımıztdaki insanları tanıytP 
onları sevmektir. Kitabın meziyeti biSİ ----=· ----1 ..... - ..ı-.-1 .... u- ___ ...,_ ... _.,..v 

· yaşıyan adamlarla konuşturmasıdır ... 

Ama Bay Güngör bana bunları •or• 
muyor. Yukanya aldığım satırları not 
defterinin bir köşesine yazmış; onları 
gören bir arkadaşı: "Siz, ismimi hatırı· 

ma getiremediğim bir şair veya muhat· 
ririn tesiri altında kalmışsınız,. demi§· 
B. Güngör bana: 0 Acaba o şair ve'f' 
muharrir kimdir?., diye soruyor. 

Kim bilir? Rt"lki 'de gerçekten bir 
tesir altında kalmı~tır: fena mı? Zate!1 
kitab okumanız, tesir altında kalmak i· 
çin değil midir? ... Onları nerede okudı.t' 
ğunu unuttu ise daha iyi, tamamile J<e!'I' 

diı;ine malctmiş demektir? f~te kitabıf1 
verebileceği ha kiki tenginlik ... 

Nurullah ATAÇ 

~~· 
lk 1 1'ardeş 

I\:ardeşlerdcn kUçUğü y&§mı soran blrlalll' 
§U lıetap bllmet"e!!lle cevap verdi: 

Yn:ıımrn yirmide biri ağabcyiğlmln y~" 
nın h<'.§te Uçilnc mUııa\·ldir ve onun ya§tnrO 
beşle dörc!U benimkinin murabbaı kadardırf 

Acaba herbiriıılnin yaşr nedir? 
Bu bilmecemiz mUkAlatlıdır. Hal!edenltf 

den lkl klşlyıı hediye \'eritecektir. Cevaptafl11 

( 13 tr.mmuz) tarihine kadar yollanıltrı~ 
l!zmı..iır. 

miz oturuyordu. 
- Sizi bir mesele için çağırdık, bati 

şeyler soracağız. 

--.. Meselenin ne olduğunu öncede~ 
söytcmezseniz cevap vermem. Mesele)" 
po}inden bilmeliyim ki ne biçim ce'laP 
vereceğimi hazırlayayım! .. 

Başka bir odaya götürüldüm. J3iı' 
başkomiserle iki orta komiser beni sat" 
guya ~ektller. Onlara da öyle söyle • 

dim. (Biz herhangi bir işi incelemiyO # 

ruz, hüviyetinizi tesbit ediyoruz, bu i~ 
örfi divanıharp yapacak.) dediler. 

Örfi divanıharp haberine karşı yüre• 
ğim oynamadı desem yalan olur. Fak9C 

bu üç komiserin insanca, erkekçe ırıu • 
ameleleri gönlüme su serpti. MuhaJd<•1' 
ki bunlar da biulendi .. Çünkü o de\Tİı'' 
de millettaıa insanca muamele etrne11itt 
imkan. ihtimali mi vard ! .. 

Aka GÜNDÜZ 
,(Devamı ;:arın) 
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d D?~lurn .. N ... " eski postnişinler
t en bırınin oğludur. Malum inkılap· 
an sonra aile tekkesi, tabiatiyle ka-

tudı. Fakat ayni bina, ev halinde 
anılıyordu. Gene çorbası kaynı· 

ıı- ~?r,kgeleni gideni eksik de~il. Küçük 
p· ır onak ... 

'' i . "N ... " mektep arkadaşım olduğu 
!" J'n, heni geçenlerde davet etti. Git

airn_. Annesinin elini öptüm, teyze· 
nın hayır dua~m aldım. 

Y ernekten sonra: 

e -AH d · · "N " d ıeretirn· .. e edrsınbı~l·d. ··: .e e mKa· 
b l ı 011ce en ı ırmıştım. a-
u e.__· · B · 1 k k ••nıştı. enım yarın yapı aca 

rı Çok işim var. Sabahleyin erken 

a· '~ek~ak mecburiyetindeyim. Müsa· 
İti• tıııle Yatayım 1 • dedim. 
tlt - A ... Peki oğlum .. Nasıl ister· 

tU• ~Ctı .. ., • 
bir ~ Pufla bir döşek sermişlerdi. U-
b' h~dı~, yattım. Yorgunluktan sar· 

eJc' -~ itbi 8ızmı§ım, uyumuşum .. 
rı: du Ansızın, bir gürültü işitir gibi ol-

rn. Uyandım. 
Jakı Taki Taki Tak ... 

~alınla bir yürüviiR. 
Vhüt Öhü! 
~it o'·k .. "k suru·. 
Sonra bir sükut. .. 
tvvela hayret ettim. 

tilıı~nra, nerede bulunduğumu dü. 
~tıpl bu seslerin ne olabileceğini 

tadım: 

~er~bık bir tekkede değil miydim~ 
l~ nalde "mazul'' dervi~lerden biri, 

tıe ibr... . 1 .. l l 'lıır . ı~ını a mış, ayagma na m a-
du ggrnış, abdest almağa gidiyor· 
ki : Zerine de biri gelmiş olacak 

.ışte, öksür.. l 
Eh uyor 
Oaf~miyet vermedim. 
ll nn; uyudum. 

ıtaz sonra, gene uyandım. 

ot Itıın ......_ Ellezine... Ve iza.... Yunfi-
ff c ...• 

r· 

r· 

, Ve: 

......_ A . l • ., mın .... ses en ... 

tı ad - O .. burada, eski tekke haya
~ataktnakıllı devam ediyor!" diye 

N tan kalktım. 
ki\tlı eler yaptıkla.rını anlamak için, 
'.Bir ti araladım, bır de ne göreyim~. 
.. lakı 'h . b Qr~ .. ın ı tıyar ayanlar, ba§larını 
()ti! tııler. Bir radJ:onun kar§ısmda 
tni)~Uşlar. Dinledikleri arapça değil 

li Ua edip duruyorlar. 

cıq ... t~ll~uki, biran sonra bir ltalyan
~1 1 dı: 

Mus l' · · ·· ~!ttıda 
8 
° 1~~nın ~uatemleke praopa 
ervısı faalıyetteymi§ meğer. 

•· ._ D . k' ök 
'1' ltirrı . emm ı süren nalınlı sof. 

dı? - diye sordum. 

tı~ Nalınlı falan kimse yoktu ca
~ ~· .. dediler. - lstanb~l radyosun

rarlöre hatip yaklaştı. 
n~e radyo dinleyişimiz .. . 

~!\tik ıraz karikatür halinde ... Fakat 
tıcb~ a~ürde de hakiki hayatın bir 

eaı Yok mudur?. 

"--. ( Va·NO.) 

t\nkarada feci 
bir kaza 

tın olu ~ün Ankarada iki vatanda. 
k~ ~ıyle neticelenen çok feci l· · 
Ccrn<lle ın~ş!ur. Belediye civarın· 
•ıra~ 'k~ıt ınşaatta temel kazıld 
~e dü 

1 1 amele birdenbire üzerler. 
Q) §en top k .. l 

l)ıii§t" ra yıgm arının altınc' · 

~İt l'lluh. ~unlardan biri iskan edil 
~eri Sındacırlerden Mustafa Sait, di 

ırgılı Hasan Cemaldir . 

lleQ 
v sene hapisten 

9~0nra beraet! 
bir cina Yıl_ında Çatalcada İ§lenmir 
ll'tit ve ~ctın muhakemesi dün bit· 
~"1 t ~oban Halil lb h' · ··1d·· ~r. en • ra ımı o ur· 
~ · ınazn 1 at~ı. . un e.:!:e.k 5 yıldanbe". 
~~.Yir •dın oJa~ Arif, Mehmet ve C 
~\ltletirıe ~-:uç kişinin çobanı ölcl 
tın l'llahktı ır .toplanan deliler bu 

tak 'bcraet m.ı~etie kafi bulunmıya. 
ettı rılrniş lerdi r. 

Hasköyd.c yıktlmak ilzete 01.duğu ha'lde üzerinde çocuk. 
kırın <njna§tıifı eski hamamın 1uırabe.si. Burayı birmı 

coovı ıyıkrM.k Uizımdır. 

Bu, Ha,,köyüıı .-töziinı ona bir köpriisüitıir h.'iJ 'biraz §id. 
dotli yağmurlarda buradan ancak· luımallarm sırtında 

9eçilir.. (l'"azısrn dii>ı Ç1ktı) 

lstanbul konuşuyor! ( Hasköy: 3) 

Ha~köyde sususluk 
Tedbir ahnmazsa eski hamamın harabesi bir 

gün çökecek ve bu etrafında oynayan 
çocuklardan bir kaçının hayatına malolacaktır 

Hasköyün en büyük dertlerinden 
birisi de susuzluktur. 

Burada oturanlardan bir zat şöyle 
dert yandı: 

- Semtimizde yarım saatte bir çe~ 
meye zor rastlarsınız. Fakat bari rast. 
ladığınız çeşmelerde hep aksa ne ıse. 

Bunlardan bir kısmı bozulmuş ya. 
but da harap olmutşur. 

Evinize su getirmek için bazan eli. 
nizde teneke semtin bir başından öbür 
başına gittiğiniz olur. 

Sular idaresinden bütün istediğimiz 
semtimizde birkaç asri çeşme yapma. 
sıdır. Yoksa bugünkü halimiz taham. 
mül C'dilir şey değildir . 
Şimdi biraz yürüyünüz de, köyüll'lü. 

zün en merkez yerinde çeşmenin halini 
göstereyeim siz.e .• 

Bunun üzerine hen beraber c::a~ı 
boyunca ılerledik. iskeleye sapan yok • 
geçtik. Ve 10 adım daha ilerleyince 
yolun köşesindeki resimde de gördü. 
ğünüz gibi harap bir çeşmenin önUnde 
durduk. 

- İşte koca Hasköy çarşısının çeş • 
mesi, diye gösterdiler. 

Üstelik 3.4 gündür de büsbütün bo. 
zuldu hiç akmıyor. Şu hale, şu pisliğe 
ve haraplığa bakınız da gelip buradan 
su alınıp içilir mi, dediler. 

Ali bu acınacak vaziyeti fotoğrafla 
da tesbit ettikten sonra, tekrar ilerli. 
ye<:ektik. Fakat bu sırada yanımıza. bir 
adam daha geldi. 

- Benim, dedi, size söyliyeceklerim 
var. Buradaki un fabrikasından bahs. 
edeceğim. 

Ve bizden müsbet cevap alınca an. 
latmağa başladı: 

- Burada ş:rketi Hayriye tezgilı. 
)arından başka işçi çalıştıran yegane 
müessese Hasköy Şark değirmeni ano. 
nim şirketinin büyUk un fabrikasıdır. 
Fakat ne çare ki bu koca değirmen iş. 
çilerini hiç koruınamakta:iır. Fabrika 
gece gündüz iki i~i gurubile çalışır. 

Yani her işçi giinde 11 ili 12 saat ça... 
lışmak mecburiyetindedir. Meseli. ak. 

şanı 17,30 da işe başlayan bir posta 
sabahleyin 7 de i§ten çıkacaktır ve bü. 
tün bunlara rağmen yevmiyeler de pek 
azdır. İş kanunu çıktığı zaman, fabri. 
kanın 3 posta işçi çalıştıracağı şayia. 
lan çıkmıştı. O zaman hem Bimdiki iş. 
c: iler rahat edecek, hem de birçok in. 

Yazan : Haberci 

Ha:JkÖJJ {'GT§ı.crının artık 

5an daha iş bulacak diye seviniyorduk. 
Halbuki ses seda çıkmadı. Her şey es. 
ki hamam eski tas kaldı. 

Şimdi söyler misiniz? Biz İB kanu. 
nundan ne vakit istifade edeceğiz Al. 
lah aşkına!. 

Belli idi ki, derdini döken adamın 
artık canına tak demişti. Kendisine 
yeni çıkan iş kanununun butün bu va. 
ziyetleri önleyeceğini fakat biraz daha 
sabretmek icap ettiğini anlattım. 

Sonra da bu un f abrika.qını bir kere 
yakından görmek arzusuna düştüm. O 
tarafa doğru yUrüdüm. 

Dar bir yoldan fabrikanın deniz ke. 
nanndaki kapısına doğru girerken, ı 
hiç de hoş olmayan bir manzara ile 

1 
karşılaştık. 

Fabrika kapısından çıkanlmış çuval 
çuval un, aşağıdaki resimde de görül. 
düğü gibi sokağın kenarına kaldırım. 
ların üzerine atılıvermişti. İki amele 

toz toprak içindeki çuvallan kucakla. 
yıp kucaklayıp bir arabaya yüklüyor. 
lardı. 

hiç aknıaz olan çc§nı.csi 

kılıp göçecektir. l<,akat hala bu halde 
bırakılıyor. Halbuki scmtjn çocukları 

her gün burada oynaşıyorlar. Bilhassa 
incir zamanlarında harabenin üzerin. 

deki bir incir ağacına tırmanmaktadır. 
lar. 

Bir gün muhakkak surette burası 

dört beş yaYrunun başını yiyecektir. 1 

Belediye burayı böyle bir kazaya mey. 
dan kalmadan yıksa dah'l iyi olmaz 
mı? .. 

Bu şikayet tamamen haklı idi. Has. 
köy hamamının harabesini seyreder. 

ken ben bile yıkılmak iizere olan du. 

varların yanına sokulmaktan çekin. 
dim. Hele Ali fotoğrafını, mümkün oL 

duğu kadar uzaktan alıyor. Harabeye 
benim kadar bile sokulamıyordu. Bu. 

rası o kadar harap, o ka;far tehlikeli 
bir yerdi. 

HABERCİ 

Varı n : 
Bundan sonra ekmek olarak mide. 

mir.e indireceğimiz bu unların bu ka. 
dar kötü şerait altında nakledilmesini 
daha fazla seyredemedim. 

H a sköy boşalıyor 

Geri dönüp tekrar çarşı yerine çık. 
tım. Burada bana pek yakında birkaç 
çocuğun hayatına malolacağına şüphe 

bulunmayan bir hamam harabesini 
gösterdiler. 

- Burası diyorlardı, n~rede ise yı. · 

Dikl<at ! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün şikayet · 
l~rinizi, yapılma~rru İstediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve ısterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mtz ayağınıza kadar gelip söy. 
leJiklerinizi inceliyecek, şikayet . 
terinize veya temennilerinize ga. 
...e!emiz terciiman olacaktır. 

Ticare t Odasında 
hlr tayin 

1 

Şimdiye kadar ticaret odasının 
tetkikat şubesi müdÜrlüğiyle beraber 

muamelat şubesinin müdürlüğünii 

de yapan Galip Bahtiyar münhası
ran muamelat şubesi müdürlüğüne 
ve oranın eski muhasebe şubesi mü-

Hasköyde unlar My1.e fena şerait ~tuula na.kledUmektcdir. dürü Tevfik Alamaz da tetkikat şu· 
besi rniidürlüğüne tayin edilmiştir. 

3 

KURUN' da 

Sovyet Rusyada kitap 
karileri 

Bizim müelliflerimiz ve muharrirle. 
rimiz, insanı sıgaya çeken, kültür ba
kımından mütekamil ve teşkilatlı bir 
okuyucu ile uğraşmak mecburiyetin. 
dedirler. Geçen yaz, Volga kenarındaki 
büyük fabrikalarımızdan birinde işçi 
olan bir okuyucu grupu, beni "Bir oku 
yucu konferansına,, çağırdılar. Bu kon 
fcransta, benim romanlarımdan biri 
münakaşa edilecekmiş .• 

Müsait vaktim yoktu, Onun için da. 
veti reddetmeye mecbur kaldım. Bu 
vaziyette ne yaptılar. biliyor musu. 
nuz? Bu genç okuyucular, iki kişilik 
bir tayyare gönderdiler. Ve bilmecbu. 
huriye karımla birlikte, yeşil bir tarla. 
mn üzerinden uçarak 1000 den ziyade 
iyi giyinmiş erkek ve kız çocukların 

yanına indik. 
Fabrika klübünde onlara yeni roma. 

mm.dan bir fasıl okudum. Gayel hara.. 
retli bir edebi münakaşa açıldı. 

Bu sırada karşıma. gerek Sovyet, 
gerek dünya edebiyatını gayet iyi oku. 
muş, iyi malumatlı okuyucular çıktı. 

Llkin beni J:lek fazla methettiklcrini 
sanmayın. Bu bizde adet değildir. Ek. 
seriya böyle münakaşalard:ı. müellifle. 
rin meziyetlerinden ziyade kusurları 
açığa vurulur. 

O günün sonunda spor kostümleri 
giyinmiş olan altı kız, kendi ellerilc 
yapmış oldukları bir hediyeyi getirip 
bana verdiler: Kayığa. takılmak sure
lile kullanılan mükemmel bir küçük 
motör! 

(Al.eksi 7'nf,.,fui) 

TAN' da 

Hizmetçi derdi 
Kadın bir hayli izahattan sonra ba

na bir hizmetçi verdi. Şimdi burada o 
kızcağızın §ekil ve şemailiui, iş yap. 
maktaki sanatını anlatacak değilim. 

Yalnız kızı verdi ve benden iki lira 
aldı. 

On gün sonra kıza yol verdik. Ger. 
çi bir ay zarfında bu idarehaneden da. 
ha istediğimiz kadar hizmetçi alabili. 
riz. Lakin bunları Nasrattin Hocanm 
"Buna deydi, buna. deymedi,, diye kn_ 
bak karpuzla.n yemesi kabilinden bile 
olsa itimatla. seçemeyiz. Çünkü işe ya. 
ramayncakları meydandadır. 

Böylece bu idarehanele~in eline beş, 
on kadın alıp onları söz.dl! yerle.,.tire. 
rek sizden, benden ikişer lira vurmak 
suretile geçindikleri ve m:ıalesef ver. 
dikleri hizmetçilerin de kimseyi mem. 
nun etmediği meydandadır. Kimseden 
parasız emek ~stenmesine tarftar de. 
ğilim. Bu idarehanelerin de bana beda. 
va hizmetçi bulmalarını istemem. La. 
kin hiç olma~a verdiği hizmetçi bir ay 
kaldıktan sonra iki lirasını almasını 

usul ittihaz etmek liizımdır. 
Aksi halde hiçbir işe yaramayan beş 

on kadını ~ilet ittihaz edip alemden pa. 
ra çekmek bilmem memnu olmayan 
zcnaatların hangi kısmına girer? 

(B. FELEK) 

CUMHURI YET'te: 

GUne' gene tar ktan 
do§uyor 

Artık bütün ihtilflar halledilmiştL 

Şimdi İran tarafından tek!if edilip iki 
sene evvel Cenevrcde dört komşu ve 
kardeş memleket delegeleri tarafından 
parafe olunan Şark misakına engel 
olacak ıı:çbir mesele kalmamıştı. 

Bu anlaşma ile şarkın dört dost dev. 
Jeti Türkiye • lran • Irak _ Efganistan · 
tarihte ilk defa olarak sıkı, sağlam ve 
samimi bağlarla bağlanacaklar. 

Şüphesiz ki bu anlaş:na, bcyncl
rrilel hukukun mmtakavi misaklar 
bahsinin en kuvvetli b:r mısali, en te. 
miz bir numunesi olacaktır. Çünkü Ecv 
gi, samimiyet ve müşterek menfantler 
üzerine kurulmuştur. 

Bugün, Efganistan Hariciye Nazırı. 
nın Tahrana muvasalatından sonra, 
imz·ı edilecek olan bu ademi tecavüz 
misakile şarkın tarihi, sulh ve refahla 
dolu bir yola giriyor. 

Dünya, ehemmiyette nav.arı dikkate 
almak mecburiyetinde ltaldJğı bir kuv_ 
vet kar§ısmda kalıyor ve sulhta kendi. 
s ini müdafaa edecek çelik bir bliek gö. 
rüyor. 

(( M. Tah,eri > 



===1=~~=--=~~~~========~~ll::'::==:::===;=~flAB~;;ER~~-;;;J\K~pm~~po~s;;;lası~===::;;-========~ 'f TEMMUZ - 193) . ===================~ / H~;i;h:~-;~;; ·Suların temiz Okt.orva :resminden Belediyeye 5636 lira 77 kuruş borçlu iken vefat eden 
Abacımde İsmail Hakkının veresesine kalan Anadoluhisarmda e3ki Toplar 
önil ve yeni kale sokağında 2-4 numaralı sahilhane ve altmdaki kahvehanede 
ve bakkal dükkA.nlle dörtte bir masura suyunu havi ve 3000 Ura kıymet tak. 
dir olunan emlfık ile yine aynı vereseyealt Fatihte Ferhatağa. mah11Je ve soka.
ğmda 7 numaralı 1440 lira. kıymet takdir olunan klgir hane borcun temini 
tahsili için tahsill emval kanununun 9 uncu ve 13 üncU maddeleri hUkümlerl. 
ne tevfikan açık artırma ile satılrğa çıkarılmı§tır. Birinci ihalesi 28/6/937 
pazartesi günU ve son ihalesi de 8/7 / 937 per§embe gUnU Daimt EncUmeııde 
yapılacaktır. MUzayede kfı.ğıtlan ve buna mUtefeni-eartname Levazım mUdilr
IUğUnde görlilebilfr. Anad~luhisruındadaki emlak için 225 ve Fatihteki emlfi.k 
için 108 lira teminat parası yatmlması 18.zmıdır. lsteklilerin yuknrda yazılı 
teminat makbuz veya. mektuplarile beraber yukarda yazılı günlerde Daimi 
EncUmende bulunmalıdırlar. (B) (3315) 

Miktcın Beherinin muhammen 
fiyatı 

160200 adet yumurta 1kuru§50 S.) 
42150 ,. limon 2 ,. 50 S.> 
5500 kilo un . 15 kuruG 
6450 ,. makarna. 22 11 

1100 " nl§a.sta. 22 .. 
4575 ,, pirinç unu 20 ,, 
440 irmik 18 ,, 

2S70 şehriye 22 ,, 

Tık teminatı 

- 259.25 .. 

308,37 

Belediy~ hastahanelcrlle mUesseseselerine lUzumu olan yukarda cinsleri 
yazılı yiyecekler ayn ayn açık eksiltmeye konulmuşlardır. Listcsile şartnamesi 
Levaz:m müdürlüğilne görülebilir, İstekliler 2490 No .lı kanunda yazılı vesika 
ve hizııl:ıı1nda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8J7 / 
937 perfiembe günU ısaa.t 14 de Dalnıt EncUmende bulunmalıd1rlar. (B.) 

(3572) 

Belediye wbıtası memurları tarafından ma.ğa.za ve dllkklnlarda yapılL 
cak kontrol defteri için lUzumu olan 6 kalem malzeme açık eksiltmeye konuL 
rnu§tur. Bunların hepsine 2292 lira :50 kuru§ fiyat tahmin olunmu§tur. Liste. 
sile şartnamesi Levazım mUdürlUğünde görUlebilir. İstekliler 2490 No lı. ka. 
nunda yazılı vesika ve 171 Ura 94 kul'U§luk ilk teminat makbuz vey& mektu. 
bile beraber 8/f /937 per§embe gUnU eaat H de Daimi Encümende bulunmalı. 
öırlar. (B.) (3561) 

Keşif bedeli3466 lira 36 kuru§ olan Sellmi çe§ltle • Maltepe yolu asfalt ta. 
miratı açık eksiltmeye konu1ın1J3tur. Keoif evrakı ve aartnamesi Levazım 
ınüdürlüğündc görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yWlı vesikadan 
ba.~ka Bayındırlık Direktörlüğünden aalcaklan fen ehliyet vealkasile 2:)9 lira 
98 kuru~luk ilk teminat makbuz veya. mektubile ber&ber B('f j937 ~be 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (3569) 

Kilo mik"i:an Bir kilommun muhamnwm ~U 
2345 Tereyat"r 100 kurut 

24800 Sadeyağı 90 " 
Belediye haııtahaneleır11e dlfer mtlesseeelerln lUzumu olan yagıar kapalı 

l!:arfla eksiltmeye konulmuşlardır. Şartname ve listesi Levazım mUaürlüğUnde 
görülebilir. Eksiltme 8/ 7 / 937 perşembe gUnU eaat 15 de Daimt Encümende ya. 
pılacaktrr. İstekliler 2490 No. b kanunda yazılı vesika. ve 1849 lira 87 kuru§.. 
luk ilk teminat makbuz veya. mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapa. 
IJ zarflarını yukarda. yazılı gilnde saat 14 de kadar Da.imi Encümene vermeli. 
dirler. Bu ıantten sonra. verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (3604). 

Sarıyer 33 üncü okulun tam1ri 
lstanbul 61 11 ,, ., 

Beyoğlu 34 ,, " ,, 
Moda.da. 8 ,, ,, fi 

Sarıyer kazasına bağlı Kumköy okulu. 
nun tamiri 
AğvaköyU okulunun tamiri 
Üsküdar 17 'inci okuhuıun ta.miri 
Beşiktaş 18 inci okulun tamiri 
Florya çarşısındaki dükk§.nların çab.. 

K6§if bedeli 
630,71 
439,95 
743,52 

1013,52 

706,94 . 
437,02 
470,10 

1272,03 

ilk tem.inalı 
47,30 
33 
~.76 
76,0l 

53,02 
32,78 
35,26 
95,40 

sına. roberoit dö~tilmesl. 1744,29 130,82 
Yukarda keşif bedelleri yazılı mektep tamirleri ayr ıayrı açık eksiltmeye 

konulmuştur. K~if evra.kile şaıtnamesl Levazım müdUrlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka bayındırlık direktörlüğün.. 
den alacakları fen ehliyet vesikasile hizalarında. ilk teminat makbu zveya 
mektubile beraber 8/f /937 perşembe günü saat 14 de Daimt Encümende bu. 
lunmalıdırlar. (1} (2605) 

Belediye znbıtası memurlarına yaptırılacak 265 takım elbise kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmu5tur. 'Bir takım elbiseye 20 lira bedel tahmin olunmuştur. 
Eksiltme 8/ 7 / 937 perşembe günU saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Kumaş nümunesile şartnamesi LevazımmUdürlUğilnde görülebllir. İstekliler 
2490 No. lı kanunda yazılı vesika 397 lira 50 kurueluk ilk teminat makbuz ve. 
ya mektublle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflanm yu7.arda. yazılı 
günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verile. 
cek zarflar kabul olunmaz. (B.) (3602) 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan 'OskUdarda Rumi Mehmet paşama~ 
fiallesinde iskele meydanı sokağında. l No. lı dUkkan 938 veya 939 ve 940 se. 
neleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım müdUrıUğUndc görülebilir. İstekli olanlar ~ Ura 50 kuruş. 
luk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 8/ 7 / 937 perşembe günü saat 14 de 
Oaimi EncUmende bulunmalıdırlar. (Ş (3601) 

Hepsine 20 lira bedel tahmin olunan Kadıköyünde Rasimpa.~a. mahallesi. 
din tepe sokağında eski zabıtai belediye kulubesi ankazı satılmak üzere açık ar. 
tırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlUğünde görülebilir. lstek. 
liler 150 kuruşluk ilk teminat makbuz \'eya mektubile beraber B(T / 937 per. 
şembe günU saat 14 de Daimi Encümen de bulunmalıdırlar. (B.) (3637) 

1 

DlişkUnler evi silt çoeuldarı iç:ın lüzumu olan 2000 tane süt şişesi açık ek. 
&iltmeye konulmua ise de belli ihale gününde isteklisi bulunmadığından eksilt. 
me 9 / 7 / 937 gi.ınUne uzatılm:ştır. Bir şişeye, 15 kuruş bedel tahmin olunmU§. 
tur. Nümunesile ~artnamesı Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 22 l ·ra 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile berab<>r yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (3894) 

dört firar olduğu anlaşıldı 
idam mahkft.mu biri 
yakalandı, ötekiler Vali Vekili tifo salgınının 

Ak!apann ~80~!0!:.pazm ha- tehlikeli derecede olmadığını 
pishanesinden biri idama mahkum olan söylüyor 
dört mahkUm birden kaçmıştır. Bunlar Ankar~an §ehrlmJze dCinen Vali ve Be. f t.m& almmııtrr. Bu karar yarından (bul 
hapisht.neye bitişik olan vil~yet evıuk lcdiye relıı \"ekili Şükrü car.ııtecilere au be.. den) ltlbanm tatbik edilecekUr. 
mahaenine geçerek oradan pencereden yanatta bulunmu~tur: Hamal ve esnat gibi kimselerin kesa! 
çıkmışlardır. "-- Bugüne kadar yapılan tetkikat neU. toplandzft muhlUerde umumt halA lhW"' 

cesi göstermigUr kl; evvelce l!Öylencn dere. 
idam mahkumu olan Şemsi derhal cede bilyük bir tehlike yoktur. Hıfaıssıhha 

yakalanmışsa da diğerleri yakalanama- Da.ıresı reW Aaımm dyıuıetınde toplanan 

nm giderilmeli de 'komisyonun dQ~dl 
tedbtr!er araamdadır. 

mıştır. ve bir ecnebt mUtehaasıam da iştirak etllti 
Belediye bUtçcsl ta.sd1k edilerek ı~ 

tir. BUtçeyt tetkik edecek ve yapJlınaJ1 

Denizden 
Çıkarılan ölü 
Bir müddet evvel 
kaybo.lan Alman 
seyyahı mı.? 

Dün sabah köprünün Haliç cihetinde 
denlzde:ı bir ceset çıkarıldığını ya~- • -
tık. Ceset Morga kaldırılmıştır. Ora:da 

yapılacak otopside cesedi denizden çı
karılan adamın nasıl öldüğü anlaşıla

caktır. Cesedin dün ilk anda bir buçuk 

ay evvel kaybolmu§ Mora bekçilerinden 
birine ait olduğu tahmin csdilmişse de 

ceketinin cebinden almanca bir kitaP 

~ıkınca bunun bekçi olmadığı anlagıl
mıştır. 

Bundan ba§ka cesedin muayenesinde 
bunun bir Mils1Umana ait bulunmadığı 
da kat'i ıurctte tebit edilmigtir • 

En kuvvetli bir ihtimal bunun bir ay 
evvel kaybolan bir Alman seyyahı oldu-

ğu noktasındadır. Morg raporu ile zabı
ta tahkikatı sona erince bunun kim oldu 

tu ve nasıl öldUğü meydana çıkacaktır. 
;Emniyet il~inci gube müdürlüğü tahki
kata ehemmiyetle devam etmektedir. 

~lŞtJail 
Tramvay taşlayan adam 1 

Dün Kuruçeşmede oturan ŞükrU is
minde bir adam yoldan geçen tramvay
lara taş atmaya başlamıştır. Taşlardan 
biri bir tramvay camını kırınca nokta 
bekliyen zabıta memuru bu adamı t\!tup 
karakola götürmüştUr. 

Yapılan tahkikatta Şükrünün birkaç 
ay evvel Bakırköy emrazı akliye hasta
nesinden çıktığı anlaşılm11 bir otoır.o

bille gene hastaneye göntlcrilmiştir. 
Su yUzUnden kavga 

Fatihte Ahmediye caddesinde oturan 
Ayşe ile komşusu Leman çeımeden su 
almak yüzünden kavga etmişlerdir. Le-

man elindeki kovayı Ayşenin bişına vu
rarak ehemmiyetli surette yaralaıruıtır. 
Leman yakalanmıştır. 

Sustall ile ••• 
Bcyazıtta Sovanağa mahallesinde 

mektep sokağında oturan Mollayı Ferah 

sineması önünde kahveci çırağı Yani sus 
talı çakı ile sol böğründen yaralamıştır. 
Yani yakalanmış. Molla hastaneye kal
~mlmıştır. 

Kalp sakteslnden 
Tedavi için Samsundan tstanbula ge

len miralay mütekaidi Ahvct Veysel 
dün Rızapaşa yokuşundan çıkarken ü
zerine fenalık gelmiş. yere düşmüı, bir 
az sonra ölmüştür. 

Zabıta doktoru tarafından yapılan 

muayenede Ahmet Ve~clin kalp sekte
sinden öldüğü anlaşılmrştır. 

Oenç hlr kızın 
IJ)uvaffakiyetl . 

ünivers:te 'ten fa
kültesi mezunların 
dan Bayan P. 
Pişmiş haf ta için. 
de ··saman bedeli,, 
denilen büyük yıl. 
dız sisteminin ha
reketine dair ha. 
zırlamı§ olduğu te. 
r.i profesörler hu
zurunda mUdaf aa 
ederek I>oktora 

imtihanını muvaffakıyetle başarını§. 
tır. 

Genç bayanı tebrik eder memlekete 
faydalı çalıemalannı bekleriz. 

komisyon bu hususta icap eden tedblrlerf 
almaktadır. Komisyon dUnldl toplantısında 

bazı kararlnr ,·ermt~, bunları tatbik edece. 
ğtz. Esasen verUeıı kararlar tat.blkl güç o. 
Inn ~yler dcğildtr. Şüphesiz kanallzasyon 
in§aatı gibi 'bUyük l§ler müstesna.. 

Tehlikenin bllyilk olmadrğıru aöylem.lıtim. 
ÇUnkU ilk iş olarak hastalığın mikrobunu 
ıularda aradık ve aulann temiz olduğunu 
gördük. ıBUtUn mılar tem.iz olmakla beraber 
bilhassa f}Unu kaydederim: Terkos suyu çok 
teı,nizdJr. Zira bu suyun membaı D!.(lanmak. 
tadır. Sular tem.iz olunca Bele<1iyenln vazttesl 
blr dereceye kadar hatıneml§tfr. Eğer sular 
pis olııaydı; ilk iş olarak bunun önUne geçe.. 
cekUk. 

Şimdi hastalığı yenmek için Belediye il• 
halkın elele çıı.lıamuı 11.rım ~elmtktedlr. 
Bunun için de temizliğe riayet ilk ıarttır. 

Blııae.naıeyh alıaverlg yapılırken tem.iz yer. 
lcrden: temiz ellerden ~P.ılm&am& ve temiz 
geyler &lmmasına dikkat olunmalıdır. 

Bundan bqka a§lyt da ihmal etmemek 
l~mdil'. Halkla !azla tero.a!!l olan sucu; rna. 
nav; sebzccl; kahveci vesaire gibi ematm 
da mecburi qrya. t!bl tuteımaıan karar al. 

rar altına nlman J~lerl yapmağa çalı:&C" 
Xutaaa.vver bazı §eyler ,'an1Ir • .Fakat S'
dlyedekJ vaziyeti, bilhaasa p&l'lL vaziyetiııl 

kJk etmedlgim için bunlardan hanguertııl 
cU etmek 1ınkAnı olduğunu fimdillk e61 
mlyeceğfm. Makııadnnız Muhiddin trstuıı 
tm mezun olduğıl Ud, tıç aylık mOddot P 
!mda tıterl durdurma.dalı yürütımek, ~ 
yet ve Belediye ldarelerfn..tn bize tahJ?IO 
tlğl '\'ul!eyt lmkAn mertebesinde f!a etııı 

Ur. VazlyeUm Vnll vekllllğldir, bu mfatJll 
nıı. verdiği tılcrl elden gcldlgt kadar yııP 
'8 çalrşaca~m. VazlyeU tetkfk ettfkte1' • 
ra slı:lerle konU§acağmı .,,. matbuatın )i 

dmundan iaWade edeceğim.,, 

lLAN 
Beşikta~ Bayatpazar caddesinde 5 

numaralı bakkaliye dükkanında te~ 
kim bulunan Nazif Erçevik 5 - 7 / 

937 tarihinden itibaren kat'i arnka et 
tiğini alakadarlara usulen bildiriri111' 

Artin T opakollıJ 

Şirketi Hayriyeden: 
c·umartesi günleri 
t:a'til GD -4:1cri.--
sonra fevkalade 
tenezzüh seferi 

lüks tenezzüh seferlerine tahıis edilen 71 numara 
Önümüzdeki cumartesinden baflıyara!c yazın her cumartesi hoparlÖ" 
tertibatı, elektrik tenviratiyle hQll'lanan 71 numaralı vapur, KöP· 
rüden 14,15 te hareketle (Uıküdar), (Bebek), (Anadoluhisar)• 
(Emirgan), (Yeniköy), (Beykoz), (Büyükdere), (Sanyer)e ui: 
nyacak, Sanyerde yeni açılan • Boğaziçi <:anhbahk lokantası - ııı 
görmek ve orada ilk defa görülen yeni Macar orkestrasmı dinlerne1' 
istiyenlere müsait bir tevakkuf tan sonra Altmkuma gidecektir. 
Altmkumda bir ıaat kalaw, aonra Boğazın müntehumda bir ce
velan yaparak Smyere ıelecek ve 19,30 da ayni iskelelere lğraın•1' 
suretiyle 21,15 te Köprüye dönecektir. 

Mehtabda avdet 
daha geç olacaktır 

Vapurda ıekiz n.n'atkirdan mürekkeb orkestra takımı miitl' 
tehap eserler çalacak ve hoparlörlerle bütün Bogaziçi musiki nJ· 
meleriyle çınlıyacaktır. 

Vapurda dans etmek iatiyenler için huswi yer aynhnqtır. 
(San'atmdaki ihtisaaiyle mC§hur lokantacı Bay Pandeli taraftı'' 

dan çok mutedil fıatla mükemmel bir büfe hazırlannıq olduğuıııJ 
meraklılara sureti mahauuda bildiririz). 

Mevki 'farkı yoktur. Gidiş ve dönOfl 
bilet ücreti 75 kuruştur. 

Pasolar muteber de§ildir. 

~~~~~~~~~~~~!!!!P 
lstanbul gUmrUğtl BaşmftdUr.IUğUnderı stJ 

GUmrük satı§mdan: Sarayburnunda satış müdtirlüğünün 4 sayılı ~ 
rmdaki S. R. markalı numara.sız 369 sandıkta ve 20295 kilo daralı ağırlIS 
ve 4153 buçuk lira. değerindeki kaçakve kısmen bozuk ve kısmen de bOZ~ 
Uzere bulunan kesme şeker açık artırma ile Sirkecide bulunan satış salo!l' 
9/ 7 / 937 gUnünde saat 14 de ~artnamesi mucibince satılacaktır. lsteklile 
312 lira muvakkat teminat ve maliY.e unvan tezkeresi aranır. (3581) 
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'7 TEMMUZ - 1937 

' Yazan: Naciye izzet 
Ber tıak.kı ablası Badiyc'ye aıtUr. Kanaer kurbanı: 

-62-
Başka şeylerden bahsetmeğe f muyor, bütün hastalard~n kaçı?"o:· 

~aşladılar. 1 fa•;adan sudan sözler.. du. Çünkü bu inzivaya şıddetle ıhtı
Fakat her ikisi de fikren c;.ok m~ş· yacı vardı. Onlarla konuşmak de
guldü. Vakit epeyce ilcrlemi~ti. Da- mek bu inzavadan sıyrılmak demek· 
dı arttk çocuğu götüreceği sırada ti. 
Y~bancı 1'adm birdenbire Hayri be· Yalnız on yaşında, kemik vere-
Yın adresini surdu. mi zavallı küçük bir kızla arkadaş 

Su hale karşı l\füzeyyen çok hay- olmu§tu. Kızcağız arabasını Neda
tet etti. Fakat bu hayretini hiç belli nm yanma çektirerek saatlerce onun 
etmedi. Lemi beyefendinin en yakın yanında sessiz oturuyor, margretleri 
j: tabası olan bu kadın mı yoksa ge- bir ipliğe geçiriyor, büyük arkada§ı· 
.~P Dikmene mürebbiyelik yapmak na kolyeler yapıyordu. Sonra birgün 
kelere talip olac3ktı? Vaziyet h:tkı· Necla kendisinde bir iyilik hissetti. 
~ten çok romantikti. Müzeyyen Vücudündeki halsizlik zail olmuştu. 

a !anıyordu. Fakat şüphesiz ki kalbinin yarası 
.. Kocas.ının çok uzaklarda oldu • kapanmamıştı. Ve ebediyen de . 
~na §Üpheai olmıyan Neclaya bü - kapanmıyacaktı. Nihayet gençliğin ' 
)'\lk bir cür'et gelmişti. Hatta evvel- sihirli kudreti galebe etmiş vücudü 
kc Çocuğu alıp dışarıya, Ana.doluya iyi olmuştu. Dımağı dahi her şeyi 
açırrnağı dü~ündü. olduğu gibi görrneğe kuvvet kazan· 

t' ~hun zamandanberi kendi mai~e· mı~tı. 
:~ı kendi kazanmağı öğrendi. Artık iyile~tiğini anlayınca tek· 
Rı içiı~ korkusu yoktu. fakat bu ka· rar yoluna devam ederek T rabzona 
Çıtışla çocuğa iyilik de[lil, fenalık gitmek, kendisini §efkatle kabul ede. 
)'apac:-ğım anlıyarak bundan vaz . cek olan Ayşe nineye koşmak istedi. 
~ec;ti: İhtiyar kadına şiddetli bir heye· 
b··t.i.r B .... oğlu Lem'i çocuğunun can vermemek için geleceğini evvel· 
k Uyuk bir mevkii vardı. Çocuk mü.. ceden bildirdi. 
tı e:-ı.''l"el bir tah!il görer.ek, tarn ma· Yedi sekiz gün cevap bekledi. 
k ils,y], 1--ir adam olacaktı. Fakı;1t ya Gelen gene kendi mektubu oldu .. 
.. endiai} istediği kadar çok çalr~&m Zarfın arka tarafına müvezzi tara· 
"llca1 

w k d' · · J... fından şu zalim kelimeler yazılmış· ll K çocugunun ve en ı~ını:ı ar· 
~nı .- o da belki! - doyura.b"le. tı: 
rtı ktı. l-Iayırt Çocuğu böyle büyük 
ı:ı cnfaatlerdcn mahrum edemezdi, 

"Vefat etmiştir.,, 
Bu haberle Neclanın kederi çok 

derin oldu. O zaten küçül< ihtiyar
cığını ne kadar seviyordu. Tabii ve 
mesut bir zamanında da onu kaybet. 
mekle pek büyük bir elem duyardı. 
Fakat geçen bu feci hadiselerden 
sonra Ay§e nineyi de kaybetmek sı· 
ğınacak bir yer anyan zavallı kadını 

h arklak istikbalinin önüne geçmeğe 
a kı yoktu. 

rn Necla hiç olmaz.sa babanın hulun· 
ln atlığı bir sırada çocuğuna malik ol
b · ayh düıündü ve bunu kendinde 
ır l ak olarak gördü. 

~." ~te bunun icin derhal ertesi gü • 
l\ ........ ~ •• u .. ~ .. 1'.ııı ı ı..ıy cı ueyın c\1"1· 

e B'lttı. 

- DÖRDÜNCÜ KISIM -
~Neda Y eniköye giden vapurun 
dalarasındaki koltuğa yerlC§mİ§ 
k &ın gözlerle ufuklara doğru ba • n?0 rdu. lstanbulun baharı bütün 
g \1§~rn~yle, bütün güzellikleriyle 
g~?'_ıştı. Beyaz tüllere bürünmÜ§, 
.. ı ınce bir sis tabakası altında Be. 
3a.ı.içinin güzel bir ıınbahı beliriyor· 
"u. Sannaşıklar, çamlar, çiçeklerle 
~ev 'l' ti tı ı yalılar yüreklere ferahlık ve· 
)'ordu. 

ti Necla tabiatın bu büyük kudre . 
İıı n~en uzak kalamadı. Sanki ruhu 
~~_1§af ctmiıti. Yüreğinde uzun ve 
t\ıl 1ın bir hastalığın pençesinden kur 
Ilı arak tekrar hayata çıkmı§ bir ada
• 

1
11 hisleri vardı. Şu vapur kamara~ 

ç"11n ılıklığı içerisinde o kadar acı ge. 
g~·n Ve çok uzak olmıyan maziye bir 
oı. atmağa cür'et edebiliyordu. 

• Şirndi kendisine kanatlar;nı açan 
~iladetten titriyerek Hacer annenin 
h Utaadaki evinden çıktıktan sonra 
~~tanede geçirdiği günleri yüre • 
~~te Pek okadar acılık duymaksı -

l3 atırlıyordu. 
fik .ursadan uzaklaşırken yalnız bir 
~arı Vardı. Kaçmak! Ayşe ninenin 
ın~'fa gitm~k ve kendisini onun 
için§ 1ık ellerıne bırakmak! Bun,un 
lla . stanbula çıkar çıkmaz T rabzo· 
lla Rıtınek üzere Karaden~z vapuru· 
bir ktl~rnıştı: F ~kat vapurda müthit 
dev rrız geçırmış, sonra bir kaç gün 
illi§~~ eden büyük bir zaafa uğra -

Şiddeti" ı·· ·· · v 1 dok ı uzum uzerıne çagrı an 
dcrnt.or genç kadının yola devam e· 
ta

11 
'Yeceğini, Samsundaki bir has • 

Seye kaldırılmasını bildirmiıti. 
•inda1~unun çiçekli. çamlı hastane· 
~'nde ır kaç ay sanki bütün varlı • 
bir §:n t~7.rrüt etmif bir halde hiç rJ du§unmiyerek ya~adaı. 
~cYvefazı d:.ni~~ ~azır ba~çe~eki 
~tilge . erle yuklu hır elma agacıyle 
halde sınd;ki §ezlongta uzanmıf bir 

C geçırrnişti. 
du. v~en bu uzun aylan hatırlıyor· 
§~nlık ~d~ndaki ~alsizlik ve peri
f\lncel .Y~ıne de sırayet etmi§ dü
boC6la crının kapanık sisleri arasında J 

tnı§tı. Hiç kimse ile konu§· 

uu .. ı..u~ı: •• 11a1cıp ... uul~ll. " DUU)'QUc1 

kendisini seven ve teselli edebilecek 
bir tek kiti vardı. İşte o da elinden 
gitmişti. 

Dünyada yapayalnız kalmıftı 1 
Onunla alakadar olacak artık hiç, hiç 
kimseciği yoktu 1 

Hiç kimse mi~ .. Belki Cemil bey 
vardı! Bu mert adam Neclaya karşı 
daima iyi davranmıştı .. Hem şimdi 
kendinin çok yakın bir akrabası idi. 
Fakat daha doğrusu o asıl Lem'inin 
akrabası bulunuyordu. Bunun 
içindir ki bu adama gitmek için içe· 
risinde hiç bir arzu duymadı .. Koca· 
siyle rabıtası olan bir kimseyi gör· 
mek için kalbinde cesaret bulamı· 
yordu. Hem de Lem'inin kendi izini, 
bulunduğu yeri öğrendiğini istemi· 
yordu. 

Genç kadın güneşli kamaranın 
rahatlık veren ılıklığı içerisinde ha· 
yatının bu facialı .zamanlarının hatı
rasiyle titredi. O kovalanan küçücük 
bir ceyl5n yavrusu gibiydi. Kendisi· 
ni yakalamak istiyenlerden kaçıyor
du. 

Fakat elindeki parayı harcıyarak 
bitirmesi doğru değildi. Bir iş bul
ması icap ediyordu. Şimdi sıhhati dü 
zelmi~ti. 1çersinde büyük bir gay
ret vardı. Çocuğunu görmek ümit 
ve emeli bütün varlığını sarmıştı. 
Yaşamak istiyordu. Ya§amak için 
de çalışması 18.zrmdr. 

Bugün yavrusuna doğru koşu. 
yordu. Çocuğ~na kavuşacağı daki· 
ka gittikçe daha fazla yaklaşıyordu. 
Çpcuğiyle beraber yaşamak saadeti 
belki az devam edecekti. Fakat Nec
la gene bu kadar bir muvaffakıyet
ten dolayı kendi kendisini tebrik edi 
yordu. -:ya. 

' ( Deı,.amı var) 

HABER - f\l<oam postası 

Kadınlar için ................... 
cç mc<dleD 

Beyaz ve ye§il çiı.gili yUnden güzel 
bir jile .... Yaka dik, omuzlar bafif ka

barıktır. 

\' 

Beyaz "Celtamat., tan plaj robu .... 

Ön taraf fantezi büyük d:.iğmelerle 
süslüdür. Kemer mavi nıe§in.dendir. 

Arık maııi da.ntclcitlan bir rob 

Tcırntcını amca
n on tnıryaknODğD 

-. 
' 1 1ı 1 • , .111 ' . ~~··:ııı ... 

Kendi 
ihtiyarhğımız ... 

- Doğrusunu söyliyeyirn. Para 
yok. 

Yolda giderken baktım. Ben bu \ 
kadını tanıyacağım. Fakat nere
den? ... Yoksa tanımıyor muyum? 
Bu tombalak endam, bu boyalı saç· 
lar, bu kırışık gerdan ... Allahallah ... 
Tanımıyorum bunları ... Fakat gözle. 
ri ? ... Gözlerini tanıyacağım... Ela, 
kumlu gözler ... Onlar hala gençlikle
rini muhafaza etmi§ ... 

Evet, bunları tanıyorum ... 
Ve, o da bana bakıyor. 
Nihayet gülümsedi: 
- Birisine benzettiniz galiba?· 

diye sordu. 
-Öyle ... 

- Ben de sizi tanıyacak gibi olu-
yorum. 

- Bu ses .... 
- Sizin de scsinız. oencıe eski 

hatıralar uyandırıyor. Ama, bir tür
li.i toparliyamadım. 

- isminiz ne? 
-Necibe 
- Sizin ki) 
- Hatice Süreyya ... 
- Vaaaay, kardeşim ..• 
Boynuma sanldı. 
Ben de onun boynuna sarıldrm. 
- Sen burada ha?... 
- Ya ... Kar§ındayım İ§te ... Gö. 

rüyorsun. Sen de eağsın demek. .. Öl 
dü diye işitmiştim. 

- Gazeteler de okumiyor mu· 
15Un yazılarımı. 

-Ay, o Hatice Süreyya sen 
misin? 

-Benim ya ... 
- Oh, ne güzel, ne g~zel... . 
-Fakat sen kendini anlat baka. 

lrm, Necmiyeciğim ne zaman gel
din buraya L. Ne diye geldin?... Biz 
seni Bağdattn biliyorduk. Yaşıyor 
diyorduk ... Zira, oranın en zengin 
bir erkeğiyle evlenmİ§sin diye haber 
almıştık. .. Halbuki ... 

Devam edemedim. Pot kırmış 
gibi durdum. Öyle ya: "Halbuki,. 
nin arkasını getirmem lazımdı. Zen· 
kin kocasından ayrıldığını nereden 
bilmiş olabilirdim? .. Gözlerim, yere 
eğildi. Yaları çatlamış, şekilleri bo
zulmuş ayak kabılarına baktım. 

Necibe, acı acı güldü: 
- Devam et ... - dedi .. "Halbu

ki beni bu halde gördün. Meseleyi 
anlıyamıyorsun !,, değil mi?.. Maa. 
mafih, karihan geniştir. Tahmin e
debilirsin. Tahmininde de yanılmaz
sın. Evet. .. Kocamdan ayrıldım. 

- Araplar böyledir zaten.. in
safsız herif... Mutlaka on iki yaşında 
bir kız çocuğiyle evlenmek için ııeni 
boşamıştır ... Nalbuki ııen ona bütün 
gençliğini verdin. O seni, nüfus tez· 
kerende yaşını büyüterek on beşin
deyken aldı ... Ne vaatlarla, ne niyaz. 
larla, ne istirharnlarla annenden, ba· 
bandn sei koprttı. Ah, hain .... 

Necibe, içini çekti. 
- Kabahat onda değil 
- Ya kimde? ... 
-Bende .... 
- Allah allah'... O karun gibi 

adamı sen mi teptin? .. 
-Ben. 
- Niçin canrm?.. Ne fenalığı 

vardı? 
Etrafına bakındı. 

- Böyle sokak ortasında anlat
ması uzun sürecek ... 

- Bir muhallebiciye girelim. 
Hem birer dondurma yer, hem konu 
~uruz ... 

- Peki.. Peki... 
- Ne? ... Acele işin olduğunu id-

dia edemezsin. 

-Vah kardeşim. Ben sana ikram 
ediyorum. Girelim. 

$ ıı:ıı • 

"insan neden bıkmaz ki ... diye 
anlatmağa başladı. - Ben de Bağdat
ta refahtan, saadetten bıktım. Ko· 
cam, Bağdat halifelerinin varisi gi
biydi. Şöhretse şöhret. servetse ser
vet. Yok, yok. Bir dediğim iki olmu 
yordu. 

"Fakat ben, Istanbul gazetelerini 
okuyorum. Buradaki asri hayat göz
lerinin öni.inde canlanıyordu. Hele 
hikayeler, romanlar, sinema, plaj 
sayfalar ... 

··- Nicin ben de sevişmiyecek· 
mi§im? .. Gençliğim var .. Plajlarda, 
ııinemalarda ... 

"Kocama bakıyordum. Zaten o· 
tuzundayken beni almıştı. Şimdi 
altmış yaşına gelmişti. Gerçi zindey 
di. Fakat, komşumuz olan bir Raif 
vardı, lstanbuldayken, gözlerimin Ö· 

nüne o geliyordu. O zarif oğlan. Ço 
cukluğumda hep onu kurmuştum. 

O da beni sevdiğini söylerdi. Halbu· 
ki buralarda, Bağdat köşelerinde .. 

"Birkaç kerre İstanbula gelmiştilt 
O zamanlar, pırıl pırıl mücevherat 
içindeydim. Herkes bana secde cdi· 
yordu. 

"- Dünya, safa sürmek için de· 
ğil midir? Bu mücevherattan ne c;ı· 
kar? Hepsi feda olsun, tek ben keY,· 
fimce yaşayayrm ... derdim. 

"Artık kocama, hayatını cehen· 
nem etmeğe başlamıştım. Bir sürü 
hastalıkları falan bahane ettim. Is
tanhula geldim. llk işim kendi aley. 
himde hiyanet vesikaları tanzim et .. 
mek oldu. Kocamı nasıl aldattığımı 
isbat ettim. Zarfa koyarak ona gön
derdim. Talak istedim. 

"Tabi, heni pek seviyordu. Fakat 
zihniyetinin ne olacağı malum. Bu 
vesikalar üzerine beni bo~adı. Ba§ka 
bir kadınla evlenmiş. Bana benziyen 
bir kadınla ... Beni unutmak istiyor· 
muş. Avunacakmış. 

"Bense, elimdekini avucundaki
ni bitmez tükenmez hazine ~anıyor• 
dum. Altmlarrm, kuyumcuların pu• 
tasında eridikleri süratle eridi. Mü· 
cevherlerim yok bahasına gitti. 

"Hele ümitlerim, tevehhümle· 
rim? ... Onlar büsbütün yok oldu. 
Zira, - ne hayaliham - kom~u· 
muz Raif, o filiz gibi delikanlı halin· 
den çıkarak, kabak kafalı, bir gebeş 
olmuştu. Kendisine bir sarho§luk es 
nasında bunu söylediğim zaman Ü· 

midimin hilafına fena halde kızdı. 
"Ve bana: 
··- Aynaya bak da kendi halini 

gör!. dedi. 
"Görmeğe h"acet yoktu. 'Anla· 

mağa başlamıştım zaten... Çünkü 
mücevherlerimin azalmasile, elbise· 
!erimin eskimesile meosuten müte· 
nasip olarak, etrafımdaki delikanlı. 
lar çekildi. Bütün işte böyle, saçları· 
mm yarısı boyalı, yansı boyasız, Üs· 
tüm başım perişen bir halde sokak 
ortasındayım ... 

"Senelerin herkesi, her şeyi ihti· 
yarlattığım anlamakla, görmekle be. 
raber, kendimizin ihtiyarladığımızı 
görememek, anlayamamak!.. l§te 
benim de felaketim bu oldu .. Şimdi,. 
kafama dang dedi ama, İ§İ§ten geç· 
tikten sonra ..• 

Hatice Süreyya 

IKMıınnı1ıımnıııh11Rnllllllll!Jtrı11dlfll1lfl"lfJl'l'""""'""

L i sa o derslerine 
abonelerin 

nazarı dikkatine 
Yalnız bir derse abone olan okuyu• 

culanıruzın 3 üncü son taksitlerini 10 
temmuz 937 tarihine kadar göndermele 
rini rica ederiz. Bu tarihe kadar gelmi
yen taksitlerin aboneleri kesilecektir. 

flllllllllıım..-*tıııu •tııı•*"" ıuuı ur._ 



Su4ut sutuH, 

Spor haberlerinde 
bir parça hakikat 

Gazete sahiplerine ve baş 
muharrırıerlne açık mektup 

Vazaı1r11 : Fikret Adil 
Pazar günU kadıköyUnde, mllll kUme maç. 

ıarm<ian belki en mUhiınmi oldu. Akabinde 
de maı; günün Mdisel olmakta gecikmedi. 

Bu maç, altı bin ile on bin arıuıında oldu. 
ğu s!Sy1cnen bir seyirci kalabalığı çekml§U. 
Yalnız lstanbulda, bu kadar çok kimseyi alil.. 
kadar eden bu maı;:m, ertesi günkU gazete. 
Jerde nasıl hlkO.yc edildiğini değilse de, maç. 
ta çıkan mUcsslf ht'ldisenln, en az altı bin 
kl§lnln gözleri önlerinde cereyıın eden vak. 
anm !darelcrlnlz ııJtmda olan gazetelerde 
ne §eldlde anlatıldığım felcnlz,sizinle beraber 

g!Szden geı;:lrellm: 

"CUHURiYET,,ten: 
ıo mcı dnl..-lkayn kadar bir hayli sertliğine 

ve bllyilk blr asabiyet havası !ı;lndc oynan. 
masma rağmen bll.dl<ceslz gctcn oyun kırh.-m. 

et dakllmda ili< tokat ve yumruklara sahne 
oldu. Bir ceza '\'1Jmı.ıtmu mUtealdp Galata.. 
11araylı Ekremle Güneşli lkbtl yuınnıklaııtı. 
lar. Hakem oyunu tılklp etmekte olduğundan 
blttabl bunu giSremedl. 

:,. "' . 
lklncl dencdc 32 lnct dakikada. ~im bir 

aıyrllıj ~ıımcb Güneşli İbnıhlmle ı;.a.rpıştı 

ve ayak bileğine lbralılmdcn kasdJ bir tekme 
yiyen ~lm yerde kn·rıınm:ıp moladı. nıt_ 
tabi oyunculu m:ırı bmıkarlık vakıı ycrlno 
koatular. 

''TAN,Jdan 
Sağ mua,·In Ekrem Gün1?3ln emektar Re. 

bllslııe arkacbn tekmelere ba~dı. O yetlşml 
yormuş glbl de afili iki adet J,ımruk stılladı. 

l{. ~ • 

tldncl devre Gün~ln sal: muıı.dnl Gtılıı.t:ı.. 

ıu.raylı Ilaşlmdcn :topu nlınnk üzere atıldı. 
tkl oyuncunun ayakları fena hnlde rarpı:ıa. 
rak yere dUı;tWer. 

Darbe Haşlmln ayale blleğlnln dııt tıındma, 
lmınWn Iç tarafına geldJ. '.l'nbU d{Ş tarafına 
gelen Hnıtlm, daha ziyade ıstırap çekiyordu. 
Glln~ oyunculan llıışlml kaldımuık Uzcre 

GalatasamJ1ılarla beraber kııznnın oldufu 
yere toplanm"lardı. Orada da Elaem, olan.. 
ca tiizl De ohmlille bir yumruk salladı. tsmo... 

il kııca,rken yetişti blr dalıa vurdu. O andan 
itibaren Galııtas.'lrayda ol.-ııyaıı ve oraya 

mensubiyetini tıe'\·glsl ve formruıma hürmetin 
den bafjkaca bir gnyretkeşlWe lsbat etmek 

tenezzWUııde bultınmıyanlArdan bıışkalnn, 

arkada.,Iannı, :tokattan ~-e yumruktan kur. 
t.annak lstlyen Gilncslllcr UstUne tuUnndılar. 

"KURUN,,dan 
Bir aralık top 1Ia111mln ayağında. İamallle 

Hqlm arasında sert bir ayak çarpışması \'C 
llıışlm dl15tUğli yC'rden knıkrunıyor. 

Bu '\-a:r:lyet, C5a5t'n slnlrlerl bozulma, ve 
aıınblleıtmJ, iki takım a.raıımda çok rlrkfo 
ve JUzumsuz bir kavgaya ııebeb oluyor. 

"AKŞAM .. dan 
Bir kııç oyun var ki yenl bir ddet çıktı. 

JIAkP.m arknsmı döndüğU ır.nman ,.e top baD

ka tanı.lta <>,Ynanırken önde giden oyuncuya 
tcl<me '\'llmınk. Bu hareket bilhassa ba OJ'lln. 

da mUtemodlyen oldu. Ekttm, hakem gördü 

yaptı. Hakem arkaStnı döndll, yaptL Onun 
vazllcsl önüne gelen oyuncuyn tekme '\-Ur. 
m&ktı. 

:/- :/- . 
l"enllet'-eklertnl ıınlayan san kırmıulılar 

ı,ı tekme vo yumrukla h:ıllctmek yoluna 1>:13 
Tnrdular. Oyuncl3 her dal..il\a için 'bir kavga 
~kacııtı ez.lllyordu. 

Bu ınraıb Ekn'mlıı gene kaııdl bir hareketi 
beklenen nrtlc.cyl ,·erdi. Ortalık l<anştı. Çok 
mllu!'lf bir Mdlııe oldu. Birkaç Onlataaaray. 
lmın hrnallln U tüne yürlhncsl üzerine fkl 
taknn blrlblrlne girdi. \'e hnlk ıınlıaya doldu. 

"SON POSTA.,dan 
Rcbll Eltreme ka~ yaptığı hareketlerle 

Ol'UDU tığırmdan rıkardı. On binden ftu.la 
Belire! önUııdc iki talnmın blrlblrlne girme. 
ıılne ıwl>eb oldu. Macın ilk anlanndan ftiba. 
ren nğır basmnyn balıyıın Gıılatal!lııray, 

1(. ~ • 

Bir akın yap:ırken lsm:ı.llle çarp13tı İkisi 

de yere dil5tll. tsm.'lll biraz sonra ayağa kıılk 
tı. Jlıı:Jlml b.'llr.al<tn ~ l•cnnnna. getirirken 
Gllneşll lbmhlm koştu. Uaygın bir halde 
olan Hıışlme bir t.elmıc \ıırdu. Bu J·crsl:r; ve 
mllnaııebf-tsl:ı hareketten sonra, zaten ıılnlrll 
olan oyuncular yumruk yumrujtn blrlblrlerl. 
ne girdiler. lltılk ıınbaya doğru ıılctı. 

''SON TELGARAF,,tan 
Bllhııss:ı. Ekttm ı:ok sert bir oyun ile her 

an ka\•ga etmf'..k l5fütndını gösteriyor, hake. 
mln lhtarl:\nn:ı lrulal< asmıyor. 

Jıebllye yumruk '\'llmınk, tl'.l:me atmak gl. 
1 fena Mn'l<eUrrde bulıınn~·or. 

• • • 
tbrahbnl sah:rll.'\ ltrırnl:ıması g!Srutecck bir 

6<'ldl. lhınd:ın iki 8(.'Dn eı."Vf'.l Takslnıde yapı. 

lan a:\va hldlscslnl hatrrlatb. 
Oyun bundan 5011ra çıtırmdaıı ~ktı '\'O bir 

az sonra da oyun bir bire bcrnbcre ve kav. 
gah bir Deklldc bitti. 

"HABER,,den 
\'ndyet berabere olunca baıta.nlw>rt sert 

oynanan oyun bUsbUtün kızı:1b. HAkeml.n yn .. 
'\'tlşlığından istifade eden fkl taraf oyuncola. 
rı blriblrlrrlne tekme Bllllamağa b:ışladılar. 

Tam 30 unnı clnklkada Hnıtm bir iki rıı.ldp 

oyuncuyu ça.lımb ı;eterck Glin03 kalesine 
inerken lsmnllln ı;clme '\"C tekme!ille yere 
düııürüldü, ,.c kıvranmağa baııladL Bütün 

oyuncular ıırkad:ı.5\armm yardımına koıuı

tular. Bu esnada blriblrlerlne glrdJklerl gU. 
tilldU. İki tnrnf tokat, tekme, yumrukla 
tılrfblrlcrlnl bir bO.Jll döğdUJer. Ilalk aaha a 
alan etti. Pollsln müdnbaleslle bu arbede 
nDıayet basbrrldı Oyuncular soyunma oda. 
lanııa. çekildiler. 

"KIRMIZI-BEY AZ,,dan 
GUn~ln ele mulmbil akınlarile mü\'azencll 

grr~n deHc orUılannda ilk mll\.'lU.enesWlti 
Ekrem yaptı. Ollneı;li olsun, Adlsabtıbalı ol. 
ıun memleketin bir, iki,. u~. be3 yettştırdlll 
ıu03ln top snnntkllrlanııdan hilkaten en yu. 
muşağı olnn Rdıllye C\"\'elA eldi. Sonra bin. 
dlrdl. Sonra biçti. Dab:ı ııonra da l"ed.l!. 

~ :ı: • 
l~lmln hnxndakl bir topu kendisine malı.. 

sus alışile toplıunak istedi Kasıtsrı: olarak 
bmnll de a)ııl topıı sırnunak lhtI.rat•mı dııy 
du. Duyar a! iki 1 de yere düşerken J,n·ar. 
landılar. tsm:ıll bir kenara Ua11lm bir kena.. 
m uzandılar. Ynlnız, ~im yere inerken to. 
pun üstünde kaldı ve ayağı ııdamnkıllı bur_ 
lculdu. 1,te Sarı kınm:ımın bu rok n87Jk, 
terbiyeli, 1)1 fut.bolcu u nksl zamanda ve 
klm!lenln tı:ı.tası olmndan böJtc bir müessif 
Ytırta gerlrfnoo ortalık •'ver yansın,. oldu. 

Olmdunuz mu? Efkat-1 umuml)"Cye, bldlııe 

yt blr edebiyat, tıllr, makale istemıyen mns. 
bet btr hll.cllscyf, binlerce kişinin gördüğü blr 
hidlscyf nasıl aksetttrmişsinlz, gördünüz 
mU? Ben, binlerce kf§lnln birer lira duhullye 
vererek, bir o kadar da. yol ma.sra.tt edip ge. 

!erek ve Uzcrlne CltkknUerını teksif eoerek 
selTetUklerf bir ho.disenln ge.zctclrtmlz tara.. 
!mdan bu ka.dar mUtnakız bir §Ckllde arze_ 
dilmestne tahammW edemiyorum. Ve dllgtı. 
nUyonım: 

Neden hf.ldlse, miltenakız olarak gösteril. 
dl? Bunun iki sebebi ola.billr: Ya ka.sden ya. 
pıldı. Yahut cllkkats!zlltttcn. 

Kasden yapıldıysa, bu, n!fcclllmez bir ka.. 
slttlr. Bu kasıt, sadece, yapanm ad1 ve baya. 
ğı bir klUpı;:UIUk tesirile hak!kntcn kaııdl dt'. 
ğil, ga.zeteclllk mesleğine ve çalıştığı gazete. 
ye kasdıdır. Zlro, mnı:a gidip hMlseyt gören. 
ler, ertesi gUn gördUklcrlnln aksini okUyacak 
olurlarsa, bundan sonra ne sızın makalele. 
rlnlze, ne de gazetenizin ncorlyntma inanır. 
lar. · 

Yok, eğer knsden yapılmamıı; da, dlkkaL 
sizlikten yapılmış ise, bu daha fecidir. Zira, 
kruılt denilen h!d!se de hiç olmıızsa bir zekO. 
eserl vardır. Ukln cllkkaUılzllkte ihmal, va. 
zlfcyt yapamnmak gibi şeyler de vardır. Ru 
takdirde, yalnız, lstanbulda on bin k!§lden 
fıızlayı al~kadar eden blr i§I takibe dikkatsiz 
bir meslekda§ı nasıl - ho§ acaba bunlar 
meslekda§ mıdır? - memur edersiniz? 

Hakikat oudur ki, sazeteıerlmizde, gaze. 
telerinlzde spor işleri ile n.111.kadıır olanlann 
ekserJyeU klUpçU!Uk zihnlyeU ile hareket 
etmelctedlrler ve !çlcrlndcn pek azı dUrUsUU. 
ğll, hııldkatseverllğ! ve mcsleklerlnl klUpı;:U. 
IQk fevkinde tutmaktadırlar. Burada, maksa. 
dım, eski Ft>ner • Galatasaray rekabeti ye. 
rine geçml§ olan CUneş _ Galatasaray reka. 
kabeUnc dokunmak değildir. Esasen gözle 
görülen htı.dlselerln yazı ile ne dereceye kıı.. 
dar tahrif cd•leblleceğinl siz takdir cderslnlz. 
Maksadım, sadece, spor sUtunlarmızm, çoluk 
çocuk ellerinden, klllp kaçkmlarmdan, klUp 
slyasctçflerinden alınarak, blr klübe mensup 
dahi olsa, kUçUklUklerden uzak, temiz kal. 
mış, ~ahstyetlerl doğrudan doğruya ve şah. 
san sizce malQm kimselere tevdi edilmesinin 
teminidir. Eğer, böyle kimseler bulamayız 
dlyn dllşl\nllyorsn:ıız. spor habcrlerlnlzl, doA'. 
rud!ı.n dotnıya zabıta muharrlrlcrlnlzc takip 
ettiriniz, zira, garazkAr ve dar zihniyetli, 
~örnşıa, kUltUrs'lz klllbçU spor muhıırlrlert 

vtızUnden, spor s.'lbaSJ, çoktan Çeşme meyda. 
nı oldu. 

D:ı.h'l fcı.zla tafsUıı.t isterseniz emrinize L 
madeylm. 

Fikret ADİL 

Vardım arıyor 
Ana vatanına kavuşan 20 yaşın

da Türk tebaasından bekar bir gen
cim. Yugoslavyada liseyi bitirdim. 

· Şimdi işsiz ve müşkiil bir vaziyette
yim. Tahsilimi huradn bitirmek için 
bana yardım edecek birisini arıyo
rum. 

Adres: Vakit kütüplranesinde
dir. 

HABER - ~şam \:>Oifuı 

Aşk yüzünden 
otelci ! 

Sabık lsveç prensi 
han işletiyor 

Bundan iki 
sene önce, İs
veç kralının ye
ğeni prens Le
nar' ın, bir köy
lü güzelini seve 
rek evlenmeğe 
kalktığını ha
tırlarsınız. 

İsveç kralı, 
önce, buna iti
raz etmişti. Fa-
kat aşkın ağır Prens Lenar 
bastığım görünce evlenmelerine razı 
olmuştu. Ancak şu §artla: Prens Lc
nar gerek kendisi ve gerek çocukla
rı için mevcut olan bütün krallık 
haklarından vazgeçecekti . 

Prens buna razı oldu. Bir köylü 
ailesinden gelen, fakat taliin ve gü
zelliğinin sevkiyle bir tarihte "güzel. 
likkraliçesi" ilan edilmiş olan Kate
rin Nisvand ile evlendi. 

Şimdi Almanyanın Naino isimli 
küçük şehrinde seyyahlar için bir 
han açıldığı bildiriliyor. Herkes a
caba bu han kimindir? diye biri
birine soruşturarak o civarda bulu
nan tarihi bir şatoyu görmeğe gider• 
ken, hanın içki salonu tezgahında 
kimleri görseler beğenirsiniz! İsveç 
kralının yeğeni sabık prens Lenar 
ile, karısı Katerin Nisvand değil mi? 

Gerek prens Lenar, gerek karısı, 
tezgahın gerisinden. müşterilere 
içki sundukları gibi, hazan müşteri
lerin masaları arasında da dolaşarak 
onların hizmetlerini görüyorlar. 

Arada bir, prens, gömleğinin 
kolları sıvalı olduğu halde, tezgahın 
ardında pardak yıkarken görülüyor. 
Bu sırada karısı sabık "güzellik kra
liçesi" de yerleri süpürmektedir. 

lki sene evvel balayını geçirdik
leri sırada prensle karısı bu civara 
gelmişler ve seyyahlar için münasip 
ve ro.h .. t: b; ... llO>' ,,.}....,..,,l,(i,nı .,:.:.._..~:! 

lerdi. Bunun üzerine sonradan o 
mıntakada eski bir ev satın alarak 
bugünkü şekli ile tipik bir seyyah 
uğrağı ha1ine koymuşlardır. 

Müşterileri arasında prensler de 
bulunuyorsa da, bu sabık prens bu 
eski meslektaşlarını, diğer herhangi 
müşteriden ayırt etmiyor. Akşam 
üzeri işlerine"• n döndükten sonra, o
ranm nefis tezgahında bir.bardak so
ğuk bira içip radyo dinlemek istiyen 
şen ve tunç yüzlü çiftçiler de lsve
çin bu feragatli prensinden ayni iti
barı görmektedir. 

(The People'den)" 

iÇERiD E: 
.Y. Yeni lhrac mevsimine ı;trlllrken ba§lıca 

lhrae mtıddelerimü: için tedbirler alınmak. 
tadır. Rlzenln Pazar nahiyesinde i§ ve ziraat 
bankaları taratındaneıma. 1hrac §lrkeU, It. 
dırda pamuk satış kooperatifi kurulmu~
tur. Fındık sa.tıı kooperatifleri de kurulmak 
Uzcredlr. 

• Mısınn İstanbul ba§konsolosluğuna ta. 
yln edllen Anvad El Bahra\'t'UZ Bey cuma 
gUnU §elırimlze gelecckUr. Yeni başkonsolos 
umumi harpte kanal cephcslnde ordumuza 
iltlhnk edip bUtUn umum! harp milddetlnce 
bizimle beraber çarpışan bir ısahslyettır. 

• Şirketi hayrty~ temmuz ve ağustos ay_ 
lan için lıoğazn cumartesi günleri lUks se.. 
!erlıır tertip edecektir. Ru vapurlarda orkes. 
tra ve ucuz bU!c bulunacııktır. 

• Leyli kız talebe, tatili Kandilli lisesinde 
geçirecektir. 

~ Çat.alca civarında kendisine verilmiyeıı 
Nurlye kızm ana.sını ve babumı öldllrcn 
Ali, 20 sene 9 ay hapse ve Nurlyeye 2000 11. 
ra tazminat vermeğe mahk<ım edilmiştir. 

• Belediye açıkta dcnlze glrmeğ:I meneL 
memekted!r.Yalnız tehlikell yerlere işaret ko 
nulacaktır. 

'!- Dokuzuncu yerli mallar sergisini bizzat 
lktısat vekili CelAI Bayar aı,;acaktır. 

lf. Atına Untvenrltesi profesör ve saylav 
Fuat K6prü1Uye fahri doktorluk tevcih etmlı 
Ur. 

• Üniversite talebesi birinci kampı dUn 
bitmiştir. Yarm ikinci kamp başlayacaktır. 

3f. Ankara Hukuk mektebinde ikf sene bir 
sınıfta kalanlann haklarını kaybetmeleri ve 
ancak birinci sınıftan tekrar okumağa bil§. 

lamaları haklundakl karara vaki olan ıtlrazlar 
Uzerlne iki sene kalanların ayni mıift:& derL 

'1ı TEMMUZ - 1937 ' 

Amerikalı güreşçi 
Tekirdağlı ile güreşmek üzere 

lzmire gidiyor 
Şehrimizde bulunan Amerikalı 

Bulkomar ve meneceri Zibisko bir 
iki güne kadar Izmire gideceklerdir. 

Tekirdağlı geçenlerde bir akşam 
gazetesinegönderdiği mektupta yeni 
şartlar dermiyan ediyorsa da, Ame
rikalılar, evvelce bu işi kararlaşmı_ş 
addederek, lzmire gitmek ve gene 
sözleşildiği gibi pazar günü orada 
güreşmekte ısrar etroektedirlcr. 

Spor kurumu 
• • re ısı 

Son kavga hldlseslnl 
tetkik i çin lstanbula geldi 

Türk spor kurumu ikinci reisi Aydın 
mebusu Adnan, Galatasaray - Güneş 

maçında vukubulan müessif hadiseler 
hakkında tahkikatta bulunmak için şeh
Timize gelmiş ve alakadarlar ile temasa 
ba§!amıştır. 

Su sporları 
Türkiye 

birincilikleri 
Bu sene lzmlrde 

yapılacak 
Türk.Spor Kurumu susporları 

federasyonu yüzme, kürek ve yel
ken yarışları Türkiye birinciliklerini 
lzmirde yapmağa karar vermi§tir. 

Yüzme yarrşlan ıçın lzmirde 
bir havuz hazırlanmaktadır. Yelken 
müsabakaları 12 eYlulde :vapılacak
tır. Yüzme ve kürek müsabakaları 
da 25 eylulde icra edilecektir. 

Federasyon 
Lisanslı oyuncuya itiraz kabul 

etmediğini bildirdi 
Doğansporlu Nurullah hakkında 

nizamsızlrğına genel merkezce karar 
verilerek işin federasyona havale e· 
dildiğini Yazmıştık. Federasyon li
sanlı oyunculara itiraz kabul edilmi· 
yeceği hakkındaki kararı bildirmiş 
ve itirazı reddetmiştir. 

Ieri takip edebilecekleri ıckllnde blr karar 
verilmlgtır • 

• Sırt hamalltğmm kaldınlmasma alt ka. 
rar tkl Uç sUne kadar l!O.n edilecektir. 

'f. Tllrklyeden Yunanletana giderken Uze_ 
rinde 200 Türk altını kaçıran Kllya adında 
bir adam, gümrük muhafaza memurları ta. 
ra!mdan Lllleburgazda yakalanmıştrr. 

'!- Smdırgıda bir orman yangını neticesin. 
de ikl kilometrelik bir saha yanmıştır. 

* Sıcakların tcı:lrile dUn oehlrde Uç kişi 
bayılmıştır. 

'1- Çanakkale bo~azmda İtalyan gemiııine 
çarparak batıran İspanyol gemisi kaptanı -
Brüksel anlaşması mucibince - 'Muhakeme
nin \°iyanada, lt-alyan vapuru acentasr da 
Tllrkl:redıı Nıreyanını istemiştir. 

Jt. Denlzyollıı.rı mUdürU Sadettin mUbendiıı 
Ahmet Şevketle yeni vapurları görmek Uzere 
cumartesi gilnU Almanyaya hareket edecek. 
tir. 

:f. Köstcnceden muhacir yUkllyen Hisar 
vapuru dllıı ~am tik göçmen kafilesini 
getirmiştir. 

7 
ÇARŞAMBA I 

TEMMUZ - 1937 
mert: 1356 - RebiWlhır: 21 

Ateı geceai 
Güneıtln doğu,u Güne,ln batııı 

4,36 19,•• 
Vakit Sabah Öğle !kindi Akpm Yatsı tmsal 

2,36 12,18 16,19 19,ii 21,iS 2,18 

Menecer Zibisko: 
'Tekirdağlı bizim burada bütün 

yaz kalacağımızı zannediyorsa, vazi. 
yet böyle değildir,, diyor. 

Biz, gelecek hafta muhakkak 
gideceğiz. Binaenaleyh evvelce ka· 
rarlaştrrdığımrz şekilde Tekirdağlı 
pehlivanı, lzmirde bekliyoruz.,, 

Bu hafta 
lzmltte a t le tizm 
maçları yapılocak 

İzmir, 7 - Önümüzdeki pazar 
günü bütün mmtalca klüplerinin i~ 
utaKıerıyıe ouyuk ~6ır arıetızm b y • 
ramı tertip edilmi§tir. Çoktandır an• 
trenmanlarına devam eden sporcula
rın bu müsabakalarda iyi dereceler 
alacakları ümit edilmektedir. 

Süvarilerimiz 
geliyorlar 

Avrupada muvaffakıyetli bir 
turne yapan süvari ekipimiz bugün 
Pranidence vapuriyle .Marsilyadan 
hareket etmişlerdir. Siivarilerimi:t 
önümüzdeki salı günü şehrimize ge· 
IE-ceklerdir. 

• Liman idaresi 80 ner bin liraya Uç bil. 
yük sıı tankı alacaktır. 

J/. Maliye vckill, gayrlmUbadll !şlerlnlıı teı 
rlnievvele kadar kat'ı oeklldc tasfiye edllece
ği bildirilmiştir. 

'!- Et! bankm lstanbul §Ubesl Tophanede 
eski Ereğli o!rketlnfn bulunduğu b!nnd& 
kurulmaktadır. 

•"Havacılık marp mQsabaka mllddeU uza.. 
tılmı3tır. 

3f. Ankarada bu ayın dokuzunda blr sivil 
havacılık kampı açılacaktır. 

• :Maarll vekd.leU eube mUdUrlerlndell 
Tezer Ağaoğlu TUrk maarlt cemiyetl Anka
ra kolleji mUdUrlUğUne tayin edilmi§ttr. 

~ Şimdiye kadar taksimle Beyazıt arasın
da lşllyen yenl mtem tramvay arabalanndaJS 
UçU Şi§ll - Beyazıt aruında fşlemcğe bat
lamışllr. YP.lnız bunların kapıları bir tara!U 
olduğU ve Harbiye 11e Taksim arıısmda sağ
dan değil soldan yolun orta kısmına ınııa.. 
bileceği için Uzerlerlne (Harbiye !le TakslllS 
arumaa durmaz) levhası asılmıştır. 

D I ŞARIDA : 

• Portekiz baıvckfllne yapılan ıruıkatl 
dolayıslle tevki!1er yapılmaktadır. 

• Nevyorkla Londra ara.smda ilk tıcati 
transatı!ntlk hava eeferleri ba.§lamııı ve ııd 
tayyare de salimen yerlerine vasıl oımuşlaJ'• 
dır. 

• Fra.nsanm Akdeniz filosu Tulon aı;tl<I.., 
rmda 7.8..10 temmuzda manevra yapac:al'
tır. 

lf. İsveç har!clye nazırı 8 temmuzda )foS
kovaya gidecek w 11 temmuza kadar orad• 
kalacaktır. 

• Yunanlst.anda Makedonya havaıısind" 
yağan §lddeU! yaA"murlar esnasında dU~etl 
yıldınmlar 7 kipyl öldUrmQftUr. 
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Askeri tetklkler 

ünkü ve bugünkü 
Alman ordusu 
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llılar Milletler Cemiyeti menabfüıden ve lngilizce "The Ar·my, Naoy, and Air 

Forco Gazette den alımm§.) 

. l<'ransarun en büyük askeri muharri- f 
ti liann Bidu Alman ordusunun bu • 
t'İtııkü vaziyeti hakkında şayanı dikkat 
~ Çok değerli bir makale neşretmiştir. 
ann Bidu Harbı umuminin devamı 

ltılddctince "Albay X .. imzasiyle en 
~lahiyettar askeri tenkitler yazmış ve 
tı. U Sahada büyük bir şöhret kazanmrş -

r. 1919 danberi dünyanın her tarafın 
~. ~aptığı sey:rhat ve tetkikler, tecrü • 
~i büsbütün arttırmıştır. 
İiinaenaleyh, hakkında bir çok ve 

ltıllhelif şayialar dolaşan Alman ordu -
•unun nakilci vaziyetini onun kadar 
'-Ia!ıiyet ve vuzuhla yazacak başka bir 
llıuharrir bulmak güçtür. 

l:ıu.nun için makalesini aynen terciL 
ltıc ediyoruz: 
'ta '''7 eraay muahedesi, Alman yaya, ağır 
ba'Pçusu olmayan, tayyaresi ve erkanı 

tbiyesi bulunnuyan. on ilci sene için 
~lan ve kıymetleri ancak hayal olan 
fJ • lfcrlenien m:.iteşekktl yedi 
~r~k bir ordu bıraknuştı. Mareşal 
~°'· nıağlüba bu tahta kılıcı verriken 

}taptığını pek ala biliyordu. 

) llu aletle Almanya yapabileceğini 
~tı. Fakat, onun daima bu vaziyette 

acağını düşünmek gülünç olurou. 
1933 taki hareket sağlamlaşınca , Al

~l\Ya, evvela maske altında, sonra da 
3S ten itibaren resmen, hakiki bir 

~~du teıikiline çalıştı. Bu ordu bugün 
Ilı Yaşındadır ve Avrupa siyasetinin 
a Ualllrnalanndan biridir. Bu orduyu 
.,111alllak için 1 Kanunusani 1934 teki 
~bugünkü vaziyeti gözönüne almak 

1llldır. 
l934 hakikatm iizerlndeki 

perde kalkıyor 

t l934 senesinin kanunusani ayında 
C&trı• ' h .. V d , .. ı vazıyet, enuz ersay muahe e. 
~tn ahkamına uy.gurıdu. Ordu iki ku -
~ 11cla grupuna taksim edilmişti. Birisi 
~~lindc, diğeri Kasselde idi. Yani bi. 
Ş 1 

§arki, diğeri garbi Almanya içindi. 
,~k ~umandanlığı dört piyade ve iki 
it arı fırkasından m'..iteşekkildi ; garp 
"u~ndanlığı ise üç piyade ve bir sü -
atı fırkasını ihtiva ediyordu. 

l{ ·~u taksimata bir nazar atfedelim: 
h.01\igsbcrgteki birinci fırka şarki Prus 
a Yı, Yani Almanyamn diğer kısmın.dan 
iıtılnıış bir mıntakayı işgal ediyor. 
n;ttindeki ikinci fırka bütün Baltık kr. 
l::ı~nı işgal ediyor ve Şimal den1zinde 
fır1t e kadar uzuyor. Berlindeki üçüncü 
~~ Almanyamn Cenubu şarkisini 
b ·· deburg ve Silizyeyı işgal ediyor. 
tı~t<lUncU fırka Saksta ikinci hattadır. 
b e l>olonyaya karşı duran ilk grup 
lıdur. 
lkin . . 

terd ~ı grup ta şu vazıyettedir: M:.ins-
leri ekı altıncı fırka Elbe'le Ren nehir. 
bia· arasında, Almanyanın ~:mali gar. 

1ndeki b .. ·· , 
Ccnu . utun ovayı işgal etmextedir. 
Ctfn ~takı yedinci fırka Bavyerayi işgal 
ll' c tedir. 

akat . 
ıu., aynı zamanda Mnin boyunca u-

.r Or ••• 1 
"ardı ' oy c ki, garpta da bir cephesi r. 

neşinci f . 
~..... ırka ıkiye taksim edilmiştir: 

•L"'t Ort 
1taa1nı i a Almanyanın dağlık mınta .-
Yarıaı ~gal ediyor: Ştutgardaki diğer 
he ahtıı a Fransız hududuna karşı cep. 
aı Itır. Fak t · ttl\cı a unutmamalıdır kı, bu 
llliıı.'1e' :Yedinci ve beşinci fırkaların ö

• ~iın edilmcmiı ve ıayri aa • 

keri bir mıntaka vardır ki, cenupta, Re
nin 50 kilometre şarkına kadar bir şirit 
!eklinde uzuyor. 

Şimal hududu da böyle açıktır, çünkü 
Şimal Denizinden Baltık"a olan geçitte. 
ki tahkimat yıkılmıştır. Baltık'ın garp 
tarafı tamamiyle müdafaasız.dır, ve ni -
ha}·et, Polonya ve Çekoslovakyaya 
karşısındaki şark ve cenup hudutların. 
da, 1914 te mevcut olan müdafaa terti
batından başka almak menedilmiştir. 

Orduda seferberlik teşkilatı mevcut 
değil.dir. Fırkalara taksim edilmiş olan 
kuvvetlerden ba~ka hiç bir ordu grupu 
yoktur. Yeni gruplar teşkil edebilecek 
mütemmim kadrolar yoktur. Her 
piyade fırkası üç piyade ve bir top
çu alayı ihtiva etmektedir. Yirmi bir 
piyade alayından her biri dört taburdan 
yani on altı bölükten m:iteşekkildir. ' 

Bunlardan üçü mitralyöz bölüğüdür. 
Bu bölükler haricinde, hususi mitralyöz 
teşkılatlan menedilmiştir. Bisiklet te~ 
kilatları, tanklar ve refakat topları da 
yasak edilmiştir. 

Her süvari fırkası dört taburluk altı 
alaydan müteşekkildir. 

Tamamiyle bu fırka teşkilatları için • 
ele bulunan topçu kuvvetler, dokuzu at 
·:.izerinde olmak suretiyle ceman yekun 
72 toptan ibarettir. Bunlar, 77 lik top -
!ar ve 105 lik obüs «>plandır. Bunun 
haricinde, vasat ve ağır toplarla demir. 
yolu üzerin.de toplar mevcut değildir. 

Tayyarelere karşı müdafaa topları mev 
cut değildir . 

Ne kara, ne de deniz tayyaresi mev
cuttur. Hatta balon bile ... 

Donanma, sekiz hatharp gemisinden, 
sekiz kruvazördür, yirmi yedi de dest. 
ro}'er ve torpiyör.den ibarettir. 

1936 meehuri hizmetin ikamesi 
İşte Alma nordusunun teşkil edildiği 

devir: Hitler mevkii iktidara gelince, 
memleketinin yüksekten konu;abilmesi 
için, kuvvetli bir ordu teşkil etmek az
minde ol<luğu söylenmekteydi. iki se -
ne müddetle maksadını gizli tuttu. Fa
kat bu müddet zarfında Almanyada 
çok m:ihim işler görüldü. Bir taraftan 
Reichswehr 1 teşrinievvel 1934 te 
bir senelik bir çok gönüllüleri teşkiJa • 
tına ithal etti. 

Yiizbaşı Von Vede) bu hadiseyi şöy
le anlatmaktadır: ''İlk defa olarak bir 
çok Alman genci, vazifelerini müdrik 
olarak, ancak bir sene için kışlalara gir 
mişler ve asri bir şekilde teşkil edilen 
alaylara taksim edilmişlerdi. Bu devre. 
de, hakikati örten per.de henüz hari -
cen dü:memişti; henüz alay numaralan 
yoktu, takımlar garnizonlarının isim ~ 
!erini taşırlardı. Fakat yeni rejim inki -
şaf etmişti! .. 

Bu cesurane şeyleri kim söylüyor • 
du? 2 Kanunusani 1936 da, Hitlerin 
resmi gazetesi olan Volkişc Beobah -
ter ... 

Ayni zamanda i~ hizmeti, yani sivil 
hizmette inkişaf ediyordu. 1934 ten iti. 
haren başlıyan bu hizmet prensip iti -
bariyle-gönüllüyG;j. Bu hizmeti ifa e -
denlere birer vesika veriliyordu. 1934 
senesinin eylül ayında Nüremberg kon
gresinde bu hizmette bulunan 25.000 

genç, Hitlerin önünde resmi geçit ya. 
parak şöyle §arkı söylüyorlardı: 

1 "Biz obüs kasırgasx içinde yqama • 

HABER - Aliş~m==g;.::ıo:=st=as=t=========-== ,,,,=-=.-=::======::-:--?--====7== --
V u gos o a vya d a 

üler. Köyl· 
Jaodarm aya ateş 

açtıl ar 
Zagrep 7 (A.A.) 

kasabası ahalisinden 
- Donji • Lacevaç 

bir grup, yanla. 
olduğu halde ka. rında altı jandarma 

nunsuz bir şekilde ekilmiş olan tütün 
en maliye memur. mahsulünü tahrip ed 

!arına hücum etmi§l erdir. 
Birkaç el silah atı ldığı ve jandarma. 

dığı için memurlar lardan biri yaralan 
da ateş etmişlerdir. 

Dört jandarma ile maliye memurla
gır surt'A.te yaralan. 

den bir tanesi öl. 
if surette yaralan. 

rından bir tanesi a 
y 

mrştır. Mütecavizler 
müş, 3 tanesi de haf 
mı tır. ş 

Benzin ihtikarı 
Şehrimizde bulunan İktisat vekili 

Celal Bayar, benzin ve petrol fiyatları 

üzerindeki tetkiklerine dün öğleden son 
ra devam etmiştir. Celal Bayar dün 
kumpanya direktörlerini ayrı ayrı nez
dine kabul etmiş ve kendilerine fiyatlar 
hakkında sualler sormuştur. Bu esnada 
bir katip bütijn sorulan suallerin ve veri 
len cevapların zaptını tutmuştur. Anla
şıldığını göre Celal Bayar kumpanya di
rektörlerine hükumetin benzin ve petro
lün hükumetin fedakarlığı nisbetinde 
halka faydalı olabilecek şeki1de ucuzla
ması için icab ettiği kadar kat'i hareket 
edeceğini bildirmi~tir. · 

iktisat vekilimizin bu sahadaki tetkik 
terini henüz bitirmediği anlaşılmakta

dır. 

Balıkesirde fiatlar Istanbuldan 
ucuz 

Balıkesirden yazılıyor : 

Belediye benzinin litresine 15 ve pet
rolün lit resine 13 kuruş narh koymuş
tu. Kumpanyalar bu fiyata satıı yapa
mamakta ve piyasaya mal çıkar111<1mak
ta ısar ettiklerinden belediye halkın ih
tiyacını gözönüne alarak depoda me\·
cut gaz ve benzinleri satışa çıkarmıştır. 
Bu suretle intizamını kaybeden otobüs 
ve kamyon servisleri tekrar işlemeğe 

başlamışlardır. 

dık, fakat askeriz ... Sana küreklerimizle 
hizmet ediyoruz, çünkü biz İ§ askeri -
yiz.,, Hitler, bu şarkının manasını, 

anlara bizzat kendisi i.ıah etti. İş as -
keri oldukları için, cemiyete, mukabi • 
linde hiç bir menfaat beklmedikleri bir 
hizmete mecburdular. İş zihniyeti, bun
dan böyle, her tJrlü hutgam maksat -
lardan aza.de olmalıydı. "Bütün bir mil
leti yeni bir iş telkkisi içinde terbiye 
etmek büyük bir eserdir.,, Hakikatte 
sınıflardan bir kısnu iş kamplarına gön • 
derilerek orada askeri talim ve terbiye 
görmüşlerdir; bir kısmı da, bilhassa 
harp için çalışan sanayie taksim edil -
mişlerdir • 

Ve nihayet. Almanyada askeri iktı 
sat ta tesis edilmiştir. Yani, bütün Al -
manya, yalnız askeri maksatlar için ça
lışmak üzere organize edilrnemi'9 fakat 
icabında, her tüd:.i mamulat ve madde
leri en kısa zamanda harp levazımatı 
haline getirecek tertibatı almıştır. 
Mevadı iptidaiye stokları yığılmış _ 

tır; bir çok fabrikalar kurulmuş ve 
bunların en mühim kısmı harp levazı -
matı imal etmi~tir. Bir sene içinde ye. 
ni bir çok demir madenleri işletilmeğe 
başlamış, petrol kuyularında sondajlar 
yapılmıştır. Sun'i ipek, yani sellüloz 
ve alüminyom'un inkişafına son dere -
ce ebemmiyet verilmiştir. Kavoçuk it
halatı kontrol edilmeğe başlamıştır. 

1934 te, bütün• Almanya iki çehreli 
bir şahsivct h;ıliT" .. ue1miştir. Tıpkı ay-
1i kolaylıkla infilaak maddesi ve gübre 
olan nitratlar gibi ... 

1935 senesinin mart ayında, Alman • 
ya, heyecanlı bir havadis verdi. Mecbu
ri ask~ri hizmet tekrar ikame ediliyor -
du. Ayni zamanda ordu, on iki kolordu 
üzerine teşkil edilmiş, otuz altı fırkaya 
çıkarılıyordu. Bu ordunun mevcudu 
kaç ki1iydi? Bu söylenmiyordu ve kom
şu milletler birçok muhtelif faraziyeler 
yürütüyorlardı; bazıları 4.50.000, diğer. 

!eri de 550.0CO olduğunu söy;:.iyorlar -
dı 

1935 senesi teşrinievvel ayında 1914 
doğumlular. yani 21 yaşında olanlar 
askerliğe çağrıldı. Bir sınıfın 300.000 

'efrat v~recği hesap edilmişti. Ayni za • 
manda 1900 doğmululardan 1913 do -
fumlulara kadar, 21 - 35 ya§ı ara5Ill. 
da olanlar altı haftayla iki ay aruında 

Franko lngiltereyi 
tehdit ediyor 
( B~ tarafı 1 incid.c) 

ki şartlar altında İspanyadaki muha
sım taraflara muharip hakkı veril
mesi fikrini de terketmişlerdir. 

( miiteşekkil husuşi bir tali komite 
tC§kilini teklif edecektir. 

Öğrenildiğine göre Fransa ile 
lngiltere, Almanya ile İtalya tara· 
fmdan lnailiz ve F ransJz bahriyele-o 

rine mensup gemilerin kontrolii-
nii kabul etmelerine mukabil mu· 
harip hakkının verilmesini isteme· 
mek tedi r ler. 

Şimdi vaziyet: esasından değiş
tirebilecek bir tek amil kalmıştır: o 
da gönüllülerin geri çağmlması me· 
selesidir. 

Valancia hi.ikumeti, bunu evvel
ce kabul etmiştir. Şimdi her şey, Sa
lamanca hükumetinin kararına bağ· 
dır. 

Gönüllülerin geri çağmlma ı me 
selesi, cuma gününden ev\'el bir ka· 
rara iktiran etmediği takdirde, ade
mi müdahale komitesi azaları, Fran· 
sız - lngiliz ve İtalyan - Alman 
planlan hakkında hükumetlerinin 
görüşlerini izaha davet edilecekler
dir. 

Tahmin edildiğine göre, Lehis
tan hük\ımeti, bir uzlaşma teminine 
çalışmak için, meseleyi baştan aşağı 
tetkik edecek ve yalnız bitaraflardan 

Eden'in temasları 
Londra, 6 (A.A.) - Bu sabah Fran

sız elçisiyle görüşen Eden, öğleden son· 
ra sıra ile Portekiz ve İtalyan büyük 
elçilerini ve Yunan orta elçisini kabul 
etmiştir. Bu görüşmeler hakkında resmi 
hiçbir malümat verilmemiş olmakla be· 
raber, parlamento mahfelleri bunları 
fngiliz hükumetinin gönüllülerin geri 
alınması hakkındaki müzakerenin tacili 
için ssarfettikleri gayretlerle alakadar 
görüyorlar. 

Keza General Frankonun da projeye 
mütemayil olduğu ve Dia Rio Dasco ga
zetesinde son intişar eden makalesinin 
bunu teyit ettiği bildirilmektedir. 

Portekiz hükumeti de gönüllülerin ge 
ri çekilmesine taraftardır. Eden büyük 

_elçileri kabul ettikten sonra uzun müd
det başvekille görüşmüştür. Başvekil 

harici meselelerle sıkı bir surette alaka· 
dar olmaktaıdır. 

Amerika sefirile rniilakat 
Londra, 7 (9.9.) - Amerika sefiri 

Binghame, hariciye nezaretine giderek 
üç çeyrek saat kadar Eden ile görüşmüı 
tür. 

Edenin, Van Zeeland ile yaptığı mü
lakatı anlattığr zannedilmektedir. 

Kültür Bakanı şehrimizde 

Maarifte ıslahat 
için tedbirler 

Hukuk fakültesinde 1440 
talebeden 215 şi sınıf geçti 

Maarif vekili Saf eft Arıkan bu 
sabah Ankaradan şehrimize gelmİ§· 
tir. 

Maarif Vekili bundan on gün ev. 
vel şehrimizde iken lstanbulun ge

rek orta tahsil vaziyetini, gerekse 
önümüzdeki ders senesi başında ye-

niden açılması icab eden orta mek
tep ve liseler hakkında tetkikat yap-

mış, vaziyeti bir defa da Terbiye er· 
kaniyle görüşmek üzere Ankaraya 

dönmüşti.i. Saffet Ankan, buradan 
aldığı notlar ii7'.erine alakadar mÜ· 
dürlerle görüşmiiştür. 

Vekil şimdi hem bu kararlann 
tatbikım kolaylaştumak, hem de 
Üniver!';İte ve diğer yüksek mekteb
ler h<\kkındaki tetkikatını tekemmül 

ettirmek için şehrimize gelmiştir. 
Saffet Arıkan lstanbulda bulundu
ğu müddet zarfında ayrıca, Dolma
bahçe sarayında açılacak olan sergi 
işleriyle de meşgul olacaktır. 

Hukukta imtih an neticeleri 
Hukuk fakültesinde imtihan ne

ticeleri dün öğrenilmiş ve 1440 ta
lebeden ancak 21 5 şinin doğrudan 
doğruya sınıf geçtiği anlaşılmıştır. 

Hukuk fakültesinde birinci smı· 
fında imtihana giren 850 talebeden 
1 1 4 ü püri.izsüz olarak sınıf geçmİ§, 
diğerleri, ikmale kalmıştır. 

İkinci sınıftan 380 talebe imtiha 
na ~irmiş, 43 ü geçmiştir. Üçüncü 
sınıftan imtihanlara girenlerin sayısı 
21 O dur, ki, bunlardan muvaffak o

lanlar 58 dir. 

Haliçte bu sabah 
dört kişi boğuldu 

( Ba§ tarafı ı incide) 

cu koşarak gelmiş, işine geç kaldığını 
söyliyerek kendisinin de sandala alınma 
sını rica etmiştir. Bu adam Mezbahada· 

makasçı Hüsameddindir. Sandal iyice 

dolduktan sonra yavaş yavaş sahilden 

açılmış, Sütlüceye doğru yollanmıştrr. 

Sandalcı Hüsameddini Mezbahaya çı· 

kardıktan sonra kızları Eyüp iskelesine 
götürece1<tir. Fakat Sütlüce iskelesini 

geçip me7.bahaya yakladtrğı bir sırada 

mezbahadan doğru siiratle gelen bir 

motör gö::-ünmüştür. Sandalcı Ali motö
rün yan taraftan geçeceğini tahmin ede
rek yoluna devanı etmişti. 

Fakat Ali motöriin sandal 
doğru ilerlediğini ve yolunu 

.. . 
uzerıne 

değiştir-

me:iiğini göriince kürekleri daha süratli 

çekmeye başlamışsa da fazla yolcusu 

bulunan sandalı motörün önüne düşmek 

ten kurtaramamıştır. Motör birkaç sani
ye içinde raklaşmış. sandala çarpmıştır. 

Müsadefe ·çok şiddetli olduğundan san

dal ortasından ikiye bölünerek batmış-

muhtelif kısa devreler için askerliğe 
çağrıldılar . 

1936 ağustosunda yeni bir tertibata
lındı: Evvela bir sene o~ması tekarrur 
eden askeri hizmet, iki seneye iblağ 

edildi. (Sonu yarın) . , -

tır. Yedi Yahudi kızı s;ığlıklar kopararak 
denize düşmüşlerdir. 

Yahudi kızlarının feryatlarına sahil

den denize atlayanlar ve sandalcılar ye· 

tişmiş. kızları kurtarmaya başlamışlar· 
dır. Kurtarma işi yarım saatte bitmiş, 

denizden çıkarılanlar sahilde toplanınca 
Efö:a, Fani, Yako kızı Rabeka ile Hü-

samed:iinin kayboldukları anlaşılmıştır. 

Bunların cesetleri aranmış, buluna
mamıştır. 

Zabıta tarafından yapılan tahkikatta 

kazayı yapan ''Şahini bahri .. ismindeki 
motöriin Silivridc oturan Mehmet oğlu 

Ahmet kaptana ait olduğu ve k-en:Hsi 

mezbahaya geld!kten sonra motörü eh· 

liyetsiz makinist Veli oğlu Azize teslim, 

ettiği, Azizin de motörü Yemişe götür
mek iizere işlett!gi anlaşılmıştır. 

Tahkikata müddeiumumilik el koy-

mı,ış, makinist tevkif edilmiş, kaptan 
bulunarak isticvap edilmiştir. 

HABER 
ıstanbulun en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

.. nanı_;.rını HABER•e • 

verenler ka~ ederler. 
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. \..<Z.Vap Y<ırq,lirri ·'!· 

Tarihi macera ve aşk rom:ım r azan: (Va • Nu) 

Sarışın cariye soyunmuş aynanın karşısın· 

Nışanlınız affederse 
bir daha öpücük 

hastalığına 
tuta/mayınız 

Beykozdan Arif Öğretir adlı bir 
delikanlı bize gönderdiği bir mek
tupta !Öyle bir hadise anlatıyor: 

da vücudur.u 
Gegen kısımların hulasası 
füiçük Osman, cariyeler ı·e ben, bii. 
yük l>ir gemi ile Giriddeıı lt-alyaya 
gidiyoruz. Orada bi::: Papaya müla
ki ol.aoağtz; cariyeler de papaya he. 
diye olunacaklardır. Şimdi gerek 
cariyeler ve gerek köleler, ayrı ayrı 
kanı.aralarında J.."ilitlidirler. Anahtar 
bende bulunuyor. Küçük Osmanm 
kızlan gö:;Une kestirdiğmi anladı. 

§ım için bıı tedbıt i c.Znıı§ıtm. Uyu
duğıcm mrada bir h.arcket hissede. 
rek uyanıyorum. 

I<(. ~ 4 

Evvela korktum. Sonra korkmama 
hakiki bir sebep olmadığını anladım. 
Zira, yanımda, küçük Osman vardı. 

Bu odaya nereden girmişti? Anlaşı. 
lan pencereden! Zira, evvelce de söyle· 
diğim gibi pencereyi açık bırakmış. 

tım. Kapıyr kilitlemi§tim. Onun ka... 
marasiyle benim kamaramın arasında
ki vaziyet öyleydi ki, çevik olan bu 
çocuk, ihtimal, malıirane bir sıçrayış. 
la işte böyle odama gt:mişti. 

Fakat ne arıyordu burada? 
Ya.stığımm üzerine iğilmi§, soluk a. 

lıp verişleriıni dinliyordu. Ben, mah
sustan, uyuyor gibi yaptım, belli et. 
medim. 

Usul usul, elini yastığımın altına 

daldırdı. Bin bir ihtiyatla, anahtarla... 
rı oradan çekti, çıkardı. Bu hareketi o 
kadar büyük bir ustalıkla yapmıştı ki, 
sesi işitilmedi. 

Evvela: 
"-Ne yapıyorsun çocuk? Kendinin 

de, benim.de başnnızı belaya mı soka.. 
cakaın? • diye haykırmak istedim. La· 
kin sonra 'içimde bir merak belirdi. Sa 
de merak mr acaba? Belki de, hare. 
mağası olan bir vücudun tatmin ediL 
miyen hislerini göz zevkiyle mümkün 
mertebe gidertmek arzusu ..• 

Sesim boğazımda tıkandı kaldı. Me
rakını, dumura uğramış hislerim her 
§eye galebe çaldı.0Ben de tehlikeyi gö_ 
ze alarak sustum. 

" Osman, yavaş yavaş Denden u.zali-
laştı. Ayaklarının ucuna basıyordu. 
Kapıya yaklaştı. 

Anahtarı içinde ve kilidin üzerinde 
bıra19Jııştıın. Çevirdi. Dışarı çıktı. Yi. 
ne kanadı örttü. 

Ben, bunun üzerine, yatağımdan a.. 
şağlya kaydım. üstüme gelişi güzel 
bir şey geçirdim. Ayaklarıma pabuç. 
!arımı takmrya. bile'vakit bulamadan, 
kulağımı kapıya da.yadım. 

Gırrc; ... 
Bir kapı açılmıştı. 
Evet, Osman, cariyeler<!en birinin 

odasına giriyordu. 
- :Mutlaka san~ın cariycnindir! • 

diye düşündüm. 
Sofayı tamamiyle tenha bulacağım

dan emin olarak, kapıyı açtım. Dışa. 
rı çıktım. 

Sessizlik. 
Tenhalık. 

Serbestçe yürüdüm. 
Aydanın odasına doğru gittim. Ka. 

pının önünde durdum. 

tetk il< ediyordu 
sü her yerden duyulacak sanıyordum. 

!çerde sesler: 
- Ah ... Yarabbi! Yarabbi! ... 
''- İşte - diye düşündüm .• Tahmi. 

nimde yanılmamışım . ., 
Gözümü anahtar deliğine uydur

dum. Zira, kamaradan dışarıya bir zi. 
ya huzmesinin sızdığını farketmiş. 

tim. 
Sarışın kadını odanın ortasında gör 

düm. Karşısında bir ayna duruyordu. 
Kendisi soyunmuştu. Hem vücudunun 
güzelliklerini temaşa. ediyôr, hem de 
sanki bir kusuru varsa vaktinde ted. 
bir almak için ihtiyatlı bulunuyordu. 
lğiliyordu, kalkıyordu. Yana, arkaya 
dönüyordu. Ama, bütün bu vaziyetler. 
de, gözlerini bir an olsun aynadan a
yırmıyordu. 

- Ah, yarabbi? ... - diye bir kere da 
ha tekrarladı .• Beni böyle bir kümes 
hayvanı gibi kilitlesinler buraya ha? 

Şaştım: 

"- Kiminle konuşuyor acaba? .. .,, 
Zira, Osman.m içerde olmadığı an. 

laşılı.yordu: Her halde bizim piç bura. 
dan içeri girseydi, kadın, böyle aleste 
soyunmuş dunruyacaktr ya ... Elbette 
bir heyecan eseri gösterecekti. Burada 
ne aradığını Osmandan sonıcaktı. ör. 
tünecekti. Hem o zaman· böyle kilitli 
kalmaktan da şikayeti olmı.yacaktı. 
Kadın devam etti: 

- ömrümde b~itma gelmiş şey de
ğildi. Bir gecemi bile erkeksiz geçir
mekten hoşlanmam ... Rezalet. Bir ses 
dinliyormuş gibi boynunu uzattı: 

- Ne? ..•• dedi. 
Sonra, bu meçhul sese cevap verdi: 
- Tabii ... !sveçtenberi... Hep böyle. 

yim. Daima, daima erkeklerle beraber 
geceledim. Dün gecemi?... Hah hah 
hah.. Dün gece de elbette senin gibi, 
yani enai gibi uyumadım. Yine koy. 
nuında. biri vatdı. 

Lüzumundan fazla bağırıyo~du. E. 
ğer konuştuğu adam her kimse şayet 
bu kamarada olsaydı, elbette böyle 
haykırmıyacaktı. 

Kulağıma. uzaktan bir ses çalındığı 
için, iki kamara arasında böyle konu
şulduğunu anladım. 

Uzaktan, yani diğer kamaradan ge
len ses: 

- Kimdi bakayı~ yanındaki? ... 
Yoksa başpapas mı? 

Ayda bir kahkaha attı: 
- Haydi, aptal... Ağız mı arıyor. 

sun. Beni alaya almak niyetinde mi. 
sin ama> nafile, tuzağa · düşüremedin. 
Başpapasın senin yanında olduğunu 

biliyordum. 

"Geçen senenin mart ayında 
T aşkasapta güzel bir kızla tamştnn. 
Bir müddet seviştikten sonra nişan· 
landık. Fakat bundan sonra kız ba
na karşı çok çekingen davranmağa 
başladı. Geçen kanunuevvel idi, 
bir gün ondan bir öpücük almak is· 
tedim. Razı olmadı. Halbuki ev· 
velce hiç de itiraz etmiyordu. Bunun 
için asabileştim, ona iki tokat attım 
ve ayrıldık. Fakat kızı çıldrrasıya 
seviyorum. Karşılaştığımız zaman 
bana hafifçe gülüyor. Fakat ben bir 
türlü aşkımı ona söyliyemiyorum. 
Hiç cesaretim yok. Bu kızla barışa
bilmek için ne yapmalıyım? Çok ri· 
ca ederim, bana bir fikir veriniz.,, 

CEVABIMIZ: 
1937 yılında; keyfi istediği anda 

bir öpücük alamadığı için, nişanlı· 

smı tokatlıyan bir delikanlıya ancak 
cürmü meşhut mahkemesi veya 
Mazhar Osman bir fikir verebilir! 
Bu harek~tinize "asabileşmek" de· 
ğil, delirmek, kudurmak derler. Ni
şanlınız sizin deli o 1 d u ğ u n u
z u iddia etse hak k a z a n ı r . 

Ve biz onun yerinde olsak, 
şuurunuzun tamam olduğuna dair 
bir rapor getirmedikçe gülmek de· 

ğil, yüzünüze bile bakmayızve hat· 
ta sizi gördüğümüz yerden, zincir
lerinden boşanmış bir deliyle karşı-
laşmış gibi, kaçanz. Nişanlmrz gene 
çok iyi kalpli ve cesur bir kızmış ki 
size gülüyor. Eğer kendisinden he· 
men af diler ve sizi çıldırtan öpü
cük hastalığından kurtulduğunuzu 
temin ederseniz belki de barışır. O 
zaman bir daha böyle bir hastalığa 
yakalanmamağa çalışırsınız. 

Bursalı " ya cevap 
. Bursalı imzasiyle mektup gön· 
deren okuyucumuza: 

Hislerinizi, sevdiğiniz kıza arka
daşı vasıtasiyle göndereceğiniz bir 
mektupla anlatırsanız mesele kal· 
maz .. Arkadaşınıza tekaddüm etmiş 
ve kıza da bir tecih sebebi vermiş o· 
lursunuz. Bu emrivaki, arkadaşı· 

mzla aranızın bozulmasına da mani 
olur. Çünkü kızın vereceği karan 
biribirinize darılmadan kabul etme· 
ği evvelden kararlaştırmış bulunu
yorsunuz. Yalnız bu teşebbünüzdcn 
arkadaşınızı haberdar etmeyiniz ve 
yalnız hareket ediniz. · 

( Dcl'<ı m 1 'lmr) 1 pİİİİİiHİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİq --······--··························· .. ················ 1 ............................................................ 
H oı, doktoru u 
~~ Necati Pakşi Hl 
:; Has_talarmı hergün sabah l O dan iS j 
İ! ak~am 19 za ka'dar Karaköy Tünel iS 
u -!• meydanı Mahmudiye caddesi No. U •• •• Ü 112 de kabul eder. U 
H Salı ve cuma gü_nleri saat 14 den i; 
d 18 ze kadar parasızdır. ~~ 
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500 Liraya 
Satılık Ford Otomobili 

500 lira F urt markalı spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o

lanların arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 
"FORT" işaretiyle bir kart yaz. 
malan kafidir. ----------
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- 9 Nakleden: ta. ~ 'C. 
[~ 

Çıplak vücudile bu kadın cesedinin ~ ~ 

YaZ&n: Morla Ublım 

UlümUn dehşetine rağmen t ~ 
tahrik edici btr ifadesi vardı [ [ 

Feliks Dorlodu, cesedi o sabah, saat 
altıya doğru, bu çayırda bulmuştu. 

San aaçlan, yan beline kadar çıplak vü 
cudu, boyalı ylizüyle bu kadının ani bir 
ölüm:.in verdiği ist.rrap ve dehşete rağ
men, tahrik edici bir ifadesi vardı. Man. 
zara karşısında, meyhane sahibi evvela 
haşyetle geriledi. Sonra, korkusu hid. 
det ve en_.dişeye tahavvül etti: 

- Allah belasını versin, dedi, al ba. 
ş.ırruza bir beta 1 Dükkan içinde bir ö
lü ! Ne diye gelip buralara girmiş .. 
Yoksa tamamlamışlar mı? .. Evet .• Ta -
mamlarruşlar 1. 

cesedin üzerine eğilmiş, muayene edi -
yordu. Sonra etrafına baktı. Kimse yok 
tu. Cesedi biraz öteye götürmek arzu
sunu tatbik edeeek miydi?. Biraz öte • 
ye, dükkanı hudutlarından dşı.nya gö 
türmek, çalılar arasına saklamak, her 
haJde kendi' başım lüzumsuz bir bel ya 
sokmaktan kaçmak olacaktı. Kimse, bu 
kadının Yeşil Çayır meyhanesinde öl 
dürülmıJş olduğunu bilmiyecekti. Ve 
muhakkak ki bet on gün sonra meyda
na çrkanlacaktt. 

Fakat Dorlodu ilk aklına gelen hare. 
keti yapan kimselerden değildi. Bu 
mevsim de ormana o kadar giren çıkan 
ve tenha yerler arayan vardı ki, ceset, 
derhal görülecekti. Hem şu dakikada 
bile, onu tarassut etmedikleri ne ma ~ 

hlm? Y8: cesedi taşırken yakalarlarsa, 
görürlerse! Hem bu kadının bir gece 
evvel meyhaneye gelmiş olduğu da t~ 
bit edilebilirdi. Polis öyle kolay kolay 
atlatılır mahllik değildi kit Dahası da 
vardı. Cesedi taşırken parmak izleri 
kalacaktı. Netice tehlikeli olabilirdi. En 
mühim ve Dorlodunun en ziya.de dik -
kate aldığı bir nokta da'ha vardı. Bu ci. 
na yet büyük bir havadis membaı olarak 
.gazeteler tarafından istismar edilecek -
ti. 

Hergün gazetelerde "Yeşil Çayır., is
mi görüleeekti. Dorlodunun da aradığı 
bu idi. Kendine reklam olacaktı. Bu itL 
barla herşeyi olduğu gibi bırakmağı ter. 
cih etti. 'Acele, acele meyhaneye dön -
dü, Karısına, garsonlara hadiseyi anlat -
tı, cesede dokunulmamasını sıkı sıkı 

tenbih etti, bir çarşaf alıp, gitti, cesedi 
örttü. Ve saat yedi olunca Mezon - La. 
fit karakoluna telefon etti. 

Komiser, yanm saat sonra geldi. Ci. 
nay,et sahnesine bir gö zattı. Etrafa ba
kındı. Müphem izler arasında daha ta
ze iki otomobil izi görünen dar yolu 
kapattırdı. Sonra müddeiumumi, istin • 
tak hakimi, doktor, jandarma ve daha 
sair muhtelif makamlara haber verdi. 

Sathi bir muayeneden sonra, doktor, 

kadının, boğ azma· yapılan ani ve §id -
detli bir tazyik neticesinde boğularak 
öldüğünü tesbit etti. 

Dorlodu sorguya çekildi. Meyhane -
ci, ehemmiyetli bir tavırla ıunları anlat-

dı." Evve]a, meyhanede, içerde oturdd § p 
Jar. Sonra, dışarı bahçeye cıktıJar. !(.~ 'a 
Şu masaya oturdular. § 

Komiser sordu: 1(1) 

- Aralaannda bir kavga filan ofl ~ 
mu, yahut kavgalı gibi mi konuıuyof q 
lardı? ~ 

- Gayet ahbap ve dost konUfuyof ';6 
lardı. Mütemadiyen §a.kala~ıyorlardı• ~ >;: 

~ 
dm, yanındakini Jillo diye çağırıyor, I"' 

da, ona La Piyeröz diyordu. Yemek f 
ken, yanı başlarındaki masada otıırl 
iki kadınla ahbap oldular. Bunlar gaf 
kibar, şık, narin yapılı, ayni .z~ 
da hiçbir şeyden çekinmiyen talmn~ 
dılar. Bu kadınlar da onlarla şakalı1 
mağa başladılar, fCl.Inpanya ikram e~ 
ler ve hesabı onlar gördUler. La PiY' 
röz bir türlü yerinde duramıyordu, Jıl ~ ~ 
lap kallap, 'öteki iki kadmı öpüyor~ ~. ; 
Onlar "da gülüyorlar ve seslerini çıkıl .,,· ~ 
rruyorlardr. ~ ~ 

İnce, sıska, rengi limon küfü gı"bi t ~ : 
lan istintak h~kimi: ;;:- 'g 

- O ... dedi, müşterilerinizin g" ~· §. 
hareketleri varr.. ::ı [ 

İstintak hakiminin bu sözlerine pi ~· 
lodu şöyle cevap verdi: ~ ti 

- Ne yapalım, mJesseacye gelef ~ ~· 
kovamayız ki ... Hem bundan bir f ~ ~ 
çıkmaz ki.. ~ 

- Devam ediniz.. ~ 
. ., ... 

- Akşam üzeri, her zaman oldllı r5 

gibi hava güzeldi. Çayırda danse.d0 
numaralar yapıldı. İki kadın da da11s( 
tiler. Elbiselerini çıkardılar, bir çall 
nm arkasına koydular. Gidip otoın~ 
lerinden be~, uzun tü11er alıp vücll

1 

lanna sardılar ve böylece dansettil' 
Sonra gelip o kıyafetleriyle Jillo ile V 
Piyeröz'ün masama oturdular, te1'tf 
şampanya Ismarladılar, içtiler. (/ 

1 • ·,i 
yansı o unca, nızamname mudl'>'-
müesseseyi kapadım. Herkes gitti. f' 
kat iki kadının otomobili bir türlü ıt• 
ket edemiyordu, bir yeri bozuhnııj 
Jillo meşgul olmağa başladı. llerd" 
yolda idiler. Ben kapılan kapadınl, af 
tık aldınş etmedim. Yalnız, sonra fal 

kına varmışım, çayırı aydınlatan Jatı'tıı' 
lan söndürmeği unutmuşum. Düğt111 

leri, işte, kasanın yanında olan ıa# 
lan .. 

Komiser: 

- Unuttunuz mu, dedi, yoksa ~ 
müşteri istedi de kasten mi bırak~ırı~~ı:' 

- Unuttum, yoksa ne diye b-09"':. 
lamba yakıp masraf edeyim. Hern ~ 
bırak diyecekti?. Herkes gitmişti. ~ 
de müthiş yorgundum. Şurada uzarı' 
yordum, saat ikiye kadar uyumuŞıl 
Uyanınca aklıma geldi, söndür.O~ 
Tekrar yattım. 

- O esnada gayri tabii bir şey g5f 
mediniz mi?. 

- Hayır. Esasen hiçbir şeye • dil:~ 
etmedim .. Sonra, sabahleyin saat 
da, her zaman olduğu gibi etrafı do1' 

- Dün. b:itün gün bir çok müşteri şırken, haricten bazı kimselerin, .d~~ 
geldi. Saat yediden biraz evvel de bu kanın çitini ~zorlayıp çayıra girdiklt

11 

tı: 

kadın geldi. Buraya bir iki defa daha gördüm ve cesedi buldum. Yal<la~ 
gelmişti, tanıyordum. Dün yanında, o • baktım, La Piyeröz denilen kadı:l1ll 
tuz yaşlarında kadar, kızıl saçlı, şoför olduğunu tanıdım. 

kıyafetinde giyinmiş bir delikanlı var (Devamı 'Var) 
~~~~---~~~~--:--=-:::-:--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_./ 

Kibar hırsız 

Kalbim öyle çarpıyor~u ki, gürültü 

Siyah centi lmen 

102. 

102 - Kıymetll dostumu bunlarla, çok sev 
dlğl koıtuklanndan birine bağlamak hiç fena 

olmaz. 111tlra.'1at etmJ, olur •. Ve §imdi hO§c;a 
kalın aziz1m. baron .. İyi eğlenceler temenni 

oder!m. 
l{ara gölıe, peçeli kadınla birlikte urt.adan 

kayboldq. 

,. 

103 - Esrarengiz kadı:n, dışanya çık. 
t.ıktan sonra. bir ağacın altında durdu, Kara 
gC!lge, onun, kendisini kurtarmt§ olan tele_ 

fondaki kadın oldu~u biliyordu. 
Kadın ahenktar bir sesle: 

- Evet mösyö ValllnR" dedi, tel<'fondakl 
kıı.dm bendim. Fakat bu geceki ıergüzeşllul 
zi nasıl öğrendlğtmı ımnnayın .. bu bir sırdır. 

:t04 - Bu du\•ara çıkın ve elinizi uzata 
rak bana da yardım edin .. 

Kara gölge blr sıçrayı§t& duvara atladı fa_ 
kat geriye baktıft zaman kimseyi göremedi. 

Bir dakika geçti. Onu beklemek istedi !akat 
bunun faydasız olacağını anladı. Zaten uzak 
takl ıaatlerden biri, be§i çaldı. Neredey1e 
oatak aökecekU. 

105 - Sokağa aUıı.mağa karar verdikten 
sonra, maskcsile cldl\·enlerinl çıkardı, hafif 

p&rdesUsUnU giyerek yakasını kaldırdı. Oteki 
cebinden çıkardrğr son derece yumuşak bir 

ııapkayı da ka.faı<1ına geçirdi. Devriye dolaşan 
bir polis memuru onu evine dönen bir sabah 
çı zannetU, 

81-' 
106 - İki saat sonra, Baron d3 r' ~ 

dln evi yanındaki garajda, bir oo!ör ot~, 
biline dehşeUl gözlerle bakarak mırılda.D1> 
du: r~ 

- Olur ,ey değil ! Yoksa şeytan rı11>1\.f 
c' bunlan? Halbuki ben, dUn gitmeden 1 

her tara!ını iyice temizlediğime eıniJlilll' 
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bazı karanlık ve esrarengiz hadiselere 
sahne olduğunu düşünerek manastırın 
kapısı karşısındaki küçük ve münzevi 
bir kulübenin arkasına saklanmıştı. 
. Parfe Gular manastırın kapısına gc
lınce 'durdu ve: şen bir şarkı tutturdu. 

Şarkı bitince de kahkahayla gülmeğe 
başladı sonra biraz daha kapıya yaklaşa
rak muhayyel davete cev01p olarak şöy. 
le bağırdı: 

- Hayır, içeriye girmiyeceğim 1 Si· 
zin evinizde insan içecek bir gey bula
nuyor halbuki bugün ceblerim bir hayli 
dolu git de tarafımdan bunu şeytan baş 
rahib~ söyle 1 

Rahip tekrar sallana sallana dostu Ra 
vayakın yanma geldi. 

Parda}'an, gizlendiği yerden acr bir 
inkisarı hayalle çıktı. Tekrar rahibin 
peş~ne takıldı ve yürürken düşündü: 

- Şarkı, şüphesiz bir işarettir. Söyle
diği sözlerin tabii gizli birer manası var. 
Fakat nedir? .. Bunu muhakkak öğren. 
rneliyim! 

Ravayak otelin kapısından görününce 
Parfe Gul5.r neşeyle bağndı: 
- Benimle beraber gel birader Rava

Yak. sana mükemmel bir ziyafet ver
tnck istiyorum; 

Ravayak yavaşça sordu: 
- Uç güvercin lokantasında ne diye 

Ycrniyelirn? 

- İmkanı yok buraıda yemem. Bura
nın Yemekleri pek berbat. Biraz ötede 
Dl .. k 

u ernmel bir meyhane tanıyorum. O. 
rai da hem iyice eğlenir, hem de yer içe· 
r z. 

Parfe Gular, Ravavakı on beş gün 
'"'-'el • ğ' J · ' 
1 

yı ıt anla beraber ge1miş olduk-•r;, ıneyhaneye ıUrUkledi. 
• ardayan onları adımı adımına takip 

etti. ve hizmetçiye verdiği bir altın sa
Yeıınde onla • . .. .. d b'I ~· • rı ıyıce gorup uya ı ece,.ı 

yarı açık bir pencerenin önilne kurulıdu. 
Parfe Gu!ar dostuyla beraber masa 

batına oturarak yemekleri ısmarladı ve 
sevinçle bağırdı: 

- Görecek§.in birader Ravayak, bura. 
da enfes yemekler yiyeceğiz. 

Ravayak tatlı bir sesle sordu: 
- Bana neden b\,·acirı P.avaycık diye 

hitap ediyorsunuz., Pek5!5 u!ıiyNı;unuz 
ki, muhterem ped~r Ma!"; • Ma~\en de, 
diğer birçokları gibi, benim hissiyatımı 
hoş bulmadığı için Föyan manastırın

dan kovdu. 
- Doğru! .. fakat bunu hep unutuyo· 

rum. 
Rahip nefis yemekler ısmarl=tmıştr. 

Parası vardı. Ve bunu esirgemiyordu. 
Her cinsten bol bol şarap da vardı. Bu 

aralık küçük bir münakaşa oldu. Ravayak 
masaya konan etleri görünce, günlerden 
cuma o!dui;ıınu binaenaleyh d vemek 
suretile günaha girmek btemt•d=ğini 
söyledi. Bunun üzedne Parfe Gular fe
na halde kızıd ve bağırdı: 

- Mademki seni perhizden muaf tu
tuyorum. Mesele yoktur 1 Benim bunu 
yapamağa hakkım var. Halbu senin ba
na itaatsizlik göstermeğe asla hakkın 

yoktur .. Mademki muhakkak perhiz tut 
mak istiyorsun, bunu başka bir gün ya. 
parsın. 

Ravayak rahat etmek icin, itaat et
mekten başka çare görmC>di. Esasen vic 
danı müsterihti çünkü rahibin yaptığı 

işi yapmağa hakkı olduğuna tamamile 
inanıyordu. 

Yemek devam ettiği müddetçe, iki 
dost, Pardayandan başkasının cesare
tini kıracak, basit ve beylik mevzular 
etrafında konuştular. Fakat Pardayan 
kendi kerı!dine ş<Syle diyordu: 

- Bu zavallıya mlltemadiyen içirdiğl 
şarabın teıir ettiğini görünce, rahip 
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------~----------~-Hemen Depernonu kcnaı.ı çekti ve 
Leonoranın planı bakkın<la kendisini 
haberdar etti ve o da, bu fikri mükem
mel bulduğu için çabucak uyuştular. 
' Alınan mahimata göre, Jan, bir yıl

ldırım süratile Arbr - Sek sokağından 
geçmiş yeni köprü istikametine doğru 

yollanmıştı. Bunun üzerine üç şef takip 
edecekleri yolu derhal tayin ettiler ve 
adamlarının başında yeni köprü !st!ka
metine bütün süratlerile yollandılar. 

Fakat bütün bu teferrüatlar onlara 
tam on beş dakika kaybettirmişti. 

Bir yıldırım süratile Arbr Sek soka
ğına dalmış olan kafile, yüz kişiyi geç
miyordu. Bu kafile, hergün yüzlerce 
süvariyi yanyana gören Paris halkını 
merak ve heyecana düşürmctdi. Fakat.. 

Konçiniye dört silahşörü de ilt'hak 
etmişti. Sen Jülyenin yüzünde hala sar
gısı duruyordu. Eynosla Lonval yedikle 
ri müthiş darbenin tesirinden henüz 

,.kurtulmamışlardı. Buna rağmen, sırf 

yiğ it Jandan intikam almak için bütün 
kuvvet ve cesaretlerini toplamışlaNlı. 

Konçini, zevcesinin tavsiyelerini har· 
fi harfine takip ediyordu. Dört silah§ör 
le Depernonun adamlarından birçokları 
derhal faaliyete geçtiler. 

Derhal. yıldırım süratile, bir !llayia do. 
lasmağa başladı: Kral tesadüfen yalnız 
başına arabasında gezmeğe çıktı, kor
kunç bir haydut onu öMürmek istiyor. 
Bu kafile de cinayete mani olmak için 
bu haydudu kovalıyor. 

Yiğit Janın ismi zikrediliyordu. Dar
ağa:ı hadisesi tamamiyle başka bir şe
kilde anlatılıyordu. Onun hakkmlda kor 
kunç ıeyler uyduruluyor kendisine en 
tüyler ürpertici alçakça cinayetler isnat 
ediliyordu. Her taraftan müthiş sesler 
yükselmeğe başlıyordu! Lanetler. kü
fürler tehditler ve yahud da kralın im-

dadına ko an süvariler hakkında hayır 
uualar, muvaffakiyet temennileri. 

Korkunç şayia, bütün süratile müte
madiyen uçuyordu ve şimdi kafileden 

daha süratli ilerliyordu. Böyle vaziyet· 
lerde olduğu gibi, ilerledikçe ıdaha fazla 
dağılıyor mübalağa ediliyordu. Şimdi 

artık kralı öldürmek istiyen bir tek hay 
dut değil, yiğit Janın kumandası altında 
bir çete, bir oı1duydu. Kralı öldürdükten 
sonra etrafı yağma edecek, herkesi öl-
dürecekti. \ 

Paris. Konçini, Depernon, ve N?vinin 
geçtiği yerlerde, dehhaş. bir manzara 
arzediyordu. Dükkanlar kapanıyor, he

yecan ve dehşet içinde kalan halk var 
kuvvctile kaçışıyordu. Bazıları da elle-

rine birer ı-illih geçiriyor, kafileye ilti• 
.hak ediyortdu. 

Bu esnada, bu müthiş heyecanı tevlit 
eden Jan, henüz kralın arabasını gör• 

meden Biissi kapısına geliyordu. Arka
sında nal ses1eri duyar gibi olmuş ve 

kendi kendine şöyle demişti: 
- Depernon peşime takıldı! Herhal· 

de Konçini ıde ! 
Arkasına bakmtş hicbir şey göreme

mişti. Kapıyı geçerek Büssi sokağına 

girince birkaç k:şinin, yüksek sesle, bir 
arabanın tehlikede olduğundan ve atla-

rının çılgın gibi Sen Jermen manastrn 
istikametinde kaçtıklarından ve arabayı 
ı;;ırçalayacaklarından bahsettiklerini 

duydu. 
]an, manastırın garp cephesindeki 

duvar boyunca uzayan Kolombye so
kağına daldı ve gene arkasında nal ııes· 
leri duydu. Arkasına baktı. Bir süvari 

bir yıldırım süratile peşine takılmış mü 
temadiyen kendisine yaklaşıyordu. Bun 
dan endişeye düşmedi- çünkü arkasın- ' 
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dan kovalayan bir kişiy!di - ve yolu . .ı 

devam etti. 
Fakat meçhül süvari, ona gitgide yak 

)aşıyordu. Nitekim Jan bir aralık onun 
tamamile yaklaştığını hissetti v~ döne· 
rck ondan hesap sormak istedi. F·kat 
tam bu esnada arkasındaki süvari ces
Iendi: 

- Ey genç dostum! Bu cebe~· ~mi 

ıüratle nereye uçuyorsunuz: canım? 
Jan sevinçle bağırdı: 
- Mösyö ıdö Pardayan! 

XXII 

Pardayanın buraya nasıl ge!diğini · 
zah etl:ıek zaruridir. Bunun için de b: 
kaç saat eveline avdet etmek llı:ımdrr. 

Aşağı yukan, }anın odasında dola-
ıarak ne yapacağını düşündüğü sırada, 
Pardayan da otelinden çıkarak kendi 
kendine şöyle demişti: · 

- Kralı görmek lazıc:.:.r ! .. Kim bilir 
oğlum hakkında ona ne raporlar v ::: "ldi. 
l!nkikatleri meydana çıkarmağa hakk·-n 
yok mu sanki?. 

Fakat yapacağı müracaat on:- ıüphe
gjz güç geliyordu. Çünkü yavaş c · 
larla ve asık bir çehreyle yürüyordu. 
Ve yürüdükçe tereddüdü artıyordu. Ni
hayet homurdanarak şöyle mırıldandı: 

- Yardım ist!yormuşum gibi olacak ı 
Halbuki ben şimdiye kadar işlerimi da
ima kendim gördüm ve muvaffak ol
dum!.. Şu halde? 

Pötit - Burbon sokağına gelmişti. Bu 
radan geçerek rıhtıma doğru yürüdü. 
Sağa saparak saraya oradan gidebilirdi. 
Fakat. şüphesiz, boşuna gitmiycn bir 
mü:-ac"-.ttan kaçınmak için gayri ihti
y-:1, sebeb arıyordu. Ve geriye dörldll. 

Bl:-az ev\·cl geçmiş olduğu dar bir 
sokağa girince, birdenbire ürperdi. Bu 
sokağın ortasında Lconora Galigayı gör 

mü§tü. Arkasından da, lakayt bir tavır
la Saetta yürüyordu 

Bu tesadüfte fevkalade bir ıey yok· 
tu. Şüphesiz Leonora aaraydan çıkıyor 
Saetta tda gizli bir şekilde onu muhafaza 
ve teşyi ediyordu. Bundan taşılacak 

ne vardı ki? hiçbir şey. 
Fakat canı sıkılan Pardayan Saettay· 

la karşılaşmak istemedi. Bunun için 
mantosunu iyice yüzüne çekti ve Sen
tonorc sokağına kadar gitmek azim ve 
kararile ikinci defa küçük sokağın önün 

den geçti. 

Fose sokağının köşesine geldiği bir 
mada. Jan - Tison sokağından çıkan 

bir rahip gör.dil onu derhal tanıdı: Bu. 
rahip Parfe Gulardı, 

Birinciııi gibi, bu tesadüfün fevkal5de 
bir tarafı yoktu. Buna rağmen, Parda. 
yan bu iki tesadüfte bir alaka sezer 
gibi oldu ve Leonorayla rahibin, göriiş
mek üzere, mahsus oradan geçtiklerini 
dügündü. 

İyice emin olmak istedi. Etrafına bir 
nazar atfetti. Bir harabe gördü vc"du
vann arkasına gizlendi. 

Tahmin ettiği veçhile, rahip sola dön 
dil ve önünden ~eçerek, lakayt bir §el:il 
de mendiliyle yüzünü yelpazeleyerek 
ilerleyen l..eonoraya doğru yiirlidü. 

Rah!p ona yaklaşınca, Leonoranın 

elindeki mendil yere düştü. Kadın bunu 
kaldırmak üzere eğildiyse de rahip de:
hal atılarak mendili yerden kaldırdı ve 
Leonoraya verdi. O da bir tebessilrnle 
tC§ekkür ederek yoluna c':evam etti. Rıı. 
bip de Pötit - Burbon sokağın:: co ..ı 
yürüdü. 

Görültdüğü veçhile had!se ~ayet bas:t 
ti ve biç kimsenin nazan dikkatini celp 
edemezdi. Fakat Pardayan, şüpheli gör
müş olduğu bu ktiçük hadisenin en ufak 
tcf errüatını bile keskin gözlerınden ka· 
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çırmadı ve gizlendiği yerden çıkınca, 

§Öyle mmldan:dı: 
- Bundan emindim 1, Rahip rere e. 

ğildiği sırada madam Konçini ona bir 
şeyler söyledi.. Dudaklarının oynadığı
nı pekaHi gördüm! .. Acaba ona neler söy 
ledi? 

Bir müddet düşüncel~ Leonoranın ve 
rahibin takip ettiklJ:ri istikametlere sı
rayla baktı ve şu neticeye vardı: 

- Mesele, rahibin gittiği istikamette 
halledilecektir! .• Bu adam zaten beni 
merak ve endişeye düşürüyor. Doğrusu 
onu biraz yakından tetkik etmek iste

rim! 
Bu kararını verince, rahibin arkasına 

takıldı ve uzaktan onu tak:be başladı. 

Parfe Gulnr sarayın önünden geçti 
Sentonore nokağma gelerek şehir kap~. 
sına doğru inmeğe başladı. Acele etme

~en ve mutadı veçhile yuvarlanır gibi 
yürilyordu. Çok sarhoş görünmüyordu. 

· Daha doğrusu her zamanki gibi müba
lağalı tavırlar takınmıyordu. 

Mantosunu gözlerine çekmiş olan 
Pardayan onu gözden kaçırmıyordu. 

Z:::ten rahip de. takip edildiğine ihtimal 
vermeden ve arkasır-:ı bakmadan yürü-

yo11:1u. Fak;"tt kapıyı geçerek gehir hari
cine çıkınca, birdenbire neşelendi ve 
bağıra bağıra şarkı söylemeğe b:ışladı. 

Rahibin tolunda. Sen Rok kili!esinin 
hemen hemen karşrsmda. göriinüıte mü 
tev:ız:i bir lokanta vardı. Lokantanın ka
p:sı üzerindeki levhada §U inim yazılıy
dı: "Uç güvercin otel ve lokantası,, Par 
:fe Gular bu lokantanın önünde durdu ve 
ıeslen~i: 

- Ey! Jan Fransua! .. Jan Fransua! 
Orada rrusmız:? .. 

Binanın en üstünde'ki küçük pencere
den, Ravayakın zayıf ve soluk çehresi 
göründü. Hummalı &özleri sokağa dal. 

dı, Kendisini safıran adamı tanıdı ve 
garip bir tebessümle gUlilmsiyerek na
zik ta vrile: 

.-Merhaba birader Parfe Gular .. Bir 
şey mi istiyorsunuz? 
·-Merhaba birader Ravayak .. Aıağı

ya inin ... Param var size bir ziyafet ve-r
mek istiyorum. 

- Bugün cumadır bira'dcr Gular o.. 
ruçluyum ve duayla meşgulüm. 

- Canım bırakın bu orucu morucu. 
inin .. diyorum ya bir hayli paralıyım. 

Ravayak kat'i b!r tavırla ısrar etti: 
- tmknnı yok biraderim. 
Parfc Gular sabırsızlıkla bağırdı: 
- Sizi oruç ve duadan muaf tutu-

yor ve günah!annızı peşinen !jıkarıyo

rum. 

- Teşekkür ederim fakat ben kendi
mi muaf addetmiyorum. 

Rahip amirane bir tavırla emir verdi: 
- !n aşağıya diyorum, yoksa pence. 

renin altından ayrılmam ve öyle bir gü· 
rültü çıkarırım ki, namaz kılamaz, dua 
edemezsin .• Ve yahud da fena dua eder 

cehennemlik olursun .. Haberin olsun. 

Ravayak, ayyagm inadını tanıyor ve 
tehdidini yerine getireceğini biliyordu. 
İtaat etmediği taktdirde, elinden kurtu
lamıyacağınt anladı. Buna rağmen son 
bir te~ebbüste bulundu ve giyinmiş ol· 
madığmı gösterdi. 

- Bunun ehemmiyeti yok. Manastır 
daki rahip biraderlere birer kadeh ısmar 
layıp döneceğim. O zamana kadar sen 
de giyinir hazırlanırsın. 

Tekrar şarkısını tutturarak ve sağ& 

sola yalpa vurarak manaatJrm kapısına 
gitti. 

Pardayan, yüzlerce metre öteden du. 
yutabilecek kadar kuvvetle bağnlan söz 
leri duymak için orada durmayı fayda· 
11% bularak. rahibi ıcçmitti. l\4anastımı 
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•d Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha· MAZON l en • ratlı ve biberli yiyenler, bilhaua içki içenler mi• 

ıze d.el~rini tahri§ ederler ve 

Dikkat ve lYl HAZIM . . Ekşıhk, Hazımsızlık MEVVA 
cdinız. ağırlık ha§ dönmeleri hiaaederler 

TUZU 

HAZIMSIZLICI MiDE EKŞIUK ve YANMALAR) 
giderir. lNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir ıite 
MAZON alınız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyu 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu: MAZON ve Boton ceza deposu, İstanbul 

Y enipostahane arkasında 

.,!tADYQ 

lSTA..'iBt:L: 

r!:ıS.So PlAkla dana muatkla!, 19,30 konte_ 
~· Beyoğlu halkevl namına Dr. l{lzım 1s 
da§ı (Güne§ banyosu), 20 Ncziae ''e arkL 
§ark~ lnrııtmdan Türk musikial vı h&lk 
ç lan, 20,SO Ömer Rıza tarafından a.rap
~:ıev, 20,45 Semahat ve arkadaşları tara 
ay Türk musikisi ve halk oarkılan (.saat 
ha.~), 21,15 orkestra, 22,15 ajana ve borsa 
Pla.}(tlen, ve erte.si günün progrrunr, 22.30 
&on. a loloıar, opera ve operet parçaları, 23 

Yh·.\~.\: 
lS,:?o -lenf •uUılkl, 19,20 lıarı§ık yayın, 20,30 

illi ~nlk konser, 21,4:1 mualklll piyes, 22,45 
'ti 0ııaert, 23,1:1 muhtelif haberler, 23,25 

Cllt'eU koruıer 
l·t~......... . ... .,,, 
Po ıs.os konser,, piyano musikisi, 19,30 rö. 
lıJ rtaj, 20,05 Mnı:ar garkıtan, 21,05 çln ed,. 
k Yatı, habarler, 22,~ cuband takımı, 23,10 
g ~r. 24,05 traruıızca ve 1talyanca haberler, 
b~lln:ıoron, son h!!.bcrler. 

IUtt:ş: 

21 
ltı,os eğlenceli konser, 21,25 konleran~. 

lıa·40 Piyano konseri, 22,15 oan koDHrl, 22,35 
tr~a, haberler, 8\)0r, 22,50 gece komut. 23,50 
l.o~ca ve almanca haberler, son haberler, 

"UllA: 
'ta,l9,05 orkeatra koruıeri, 20,0ll haberler, hL 
ı:u "esaıre, 20,85 muslklll d6portaj, 21,05 ko. 
22 :;-aıar, 21,25 piyano konaerl, 22,05 musiki 
~ lıonuemıı., haberler, hava vesaire, 23.!!0 
r0ıı 8 Orkestrası, '.!4,35 haberler, hava., gramo. 

ııo~,,. 
~'a lS,fYS haberler, oda mualklsl, 19,55 karııık 
lco Yrıı., 21,45 kan§rk musiki, 22.05 aentonl~ 
~3.20 komedi. 

~6betçl Eczaneler 
llii~t akıam gehrln muhtelit semtlerinde 

la• çl 0 Ian ecza.neler ~unlardır: 
'Ii::;1buı ClhcUııdekller : 

(CeınııııönUııde (A. Mina.ayan), Bcyazıtta 
llillt ), KUçükpazard& (Yorıl>, EyUptı 
s.a.dı.Jcll'let .Atlamaz), Şehremlnlndı (Nbmı 
U!:ro ), IC&ragümrUkte (Kemal), Samat.yada 
~ fllos), Şehzadebqmd& (1ama11 Hakkı). 
cıa~Yda (Sarim), Fenerde (Vltall), Aleın 

lle <Eşret Neşet), Bakırköyde (HUll), 
Yoğıu t'lhetlndekiler· 

Cat . 
(Car1 atıuıarayda (A. Cevat), Bostanba.şmrta 
'raJtaıh), Galatarta Topçularda (Hidayet) , 
loııuıolllde (l{emnl RebUl ), Kurtulu~t& (Go_ 
~ >. Şişlide Maçka caddealnde (Maçka>, 
'l!eıı7::~~§ada (Vıuııtı, Huköyde (Barbut), 

ll'a1t-gta (Nail Halid), Sanyerde (All&f), 
'Oı1t Udar, Kadık8y ve Adalardaldler: 

~tıu tıdarda (Sellrnfye), Kadık6yünde ms. 
Clfaıt§?nede (Arman Hulnat). BüyUkadada 
~Heybelide <Tana.ş), 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
8ARAT 
fURK 
MELER 
rru 

a Programım biJdlrmem!ıttr 

a .A§k bandoıu. Vonderbar 
ı Blldlrmemtıtır. 

a ÖldUren zellJr Lorel Har 
dJ çocuk bıraıiıan 

~AKAKYA 1 Bildlrmemııur. 

VILVIZ 
'\Ül\IER 

ALKAZAB 
rAN 

ŞIK 

f ABB 
AB&J 

a NU ıarkıar. Mlklman 
ı T&raabulba. Klrmızl deri• 

iller çeteat 
ı Yeni Hatay. Senller. 
ı Nil şark111 

1 BlldlrmetıtmJr. 

a Bildinnılıtmlr. 
ı Altm arayan kızlar. Hin 

dJıtan katıramanlan. 

SA~()A.Jl a Cehennem ada.st. Ölüm 
(~ki .t •torJ•) kervanı. Cinayet yolu . 
'LAFER ı . Clnayet ce:r:aaı. Golenı 

DeU kral, 

lSTANBUL -
t Roma ateşler içinde. Lorıl 

Hardl dert:afz arkadqlar 
ı Blld!rmemtıUr • 
ı Kalleııt. Fantoma 
t ÖIUm §Uar. ŞoberUn qkı 
ı lııllv ıstırabları. Doktor 

mayoıu 

BALK t Damraıı haydutlar. Antak 
ya vı İlkenderun (Etki Kımat~yl 

tayyare 
'AJl'il 
Narlıkapı 

1 - l!:akimo, 2 - Deni% 
kızı l!:ttaı~·a konseri, 3 -
İsmet lnönllnlln Rusya 
seyahati. Yarın gilndüz 
sanatkAr ?l.'Nqit, 

KADIKOY 
RAJ.E • Ölüm perlıL 

OSKUOAR 
t Gönül dedJkodulan 

AY 
KARAGUMROK· 

ı Sanşın karmen. Düııya 

havadi'l 

TJY ATROLAR: 

Yaz tcmsıııert Beylerbeyi lıkelt 
Tiyatroıunda 

HALK OPERETİ 
Bu akıam 

ltSKt R.ULUI 
ESKt TAS 

Operet üç Pf'rde 
•t7.937 perıembe ak 
,amr Beılklaş all~ 
bahçc.1lnde 

9-7-937 cuma akşıunı 
Kadıköy Hlle bahçesi 

I0.7.937 cumartesi akşam Be~k Belediye 
Bahçeainde 

Her tarats veıııı.lt vardır. 

Ali.illATICA 
Soc. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 
Uğrayacakları Limanlar 

l>fre 13 • d" • 

V apurlann bimleri 

' rın ısı, Venedik, 
"u· Triestı RODt 
~ t" t 
t l un Avrupa için Ekspres trenlerite CEL O 
c akj ederler RODt 

Hareket ıünleri 

CELtO 
~~-:::--~~~--~~~~~~~~~~~~--..: ıre. Napoli, Marsilya, Genova 

Ca.mpidoglio 
lt;---- Fenieia 

1\ l°ll•, SelAnik, Gotos, Pire, Patraıı, Quirinale 
<li~ara~da, Brindisi, Ankona, Vene- Diana 
~ 'I'rıeate 
Seı~~ Abbazia 

clanik M'd'll. t ------.....::..--------· ta. • 1 ı ı, zrnirt Pire, Kalama. 

ise o 

.._____---~----------~----~A=lb=a=no:___L, ______ :.:_..:__ ____ ___ 

Diana 717 
Fenicia 1417 
Albano 1517 saat 17 de 

Bıırgaz V 
• arna, Köstence 

Abbazia 2117 
?derano 2817 

.._______ __________ ~~~----~~·v~e:st:a:.__~----~_::_29:'.:7~~~--
Sıılina Diana 717 

' K.ıaa, tbrail Fenicia 1417 ıaat 17 de 
Abbazia 2117 

----------------------~--~_..;..~~M:e:r:an~o:.._ ________ :28:/~7~--~--
ıı.~ 

Albano 
:Vesta 

1517 aut 17 de 
29/7 

9 Temmuz cuma •kpmr 

PANORAMA 
Bahçesinde 

YAVRU 
nun gecesine 1 

Münir Nureddin 
Bayan HAMiYET 

ve Yavruyu seven arkada9lan 
ittirak edeceklerdir. 

TORNACI ARANIYOR 
Birinci ve orta derecede tornacı us.. 

tasına ihtiyaç vardır. İsteklilerin Ha.. 
liç Karaağaç Şakir Zümre TUrk sanayi 
harbiye fabrıkasına müracaatları 

(8988) 

TOPTAN KlR~\UK 
Tophanede Karabaı mahalleıİn· 

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

B,j.·oğlu Döra:.incü Sulh Hukuk 
Mahkemesin.den : 

Pangaltrda Altmbakkal Cumhuriyet 
caddesinde 17 5 sayılı Gesar apartıma -
nırun 1 numaralı dairesinde oturmakta 
ve tüccar komisyonculukla iştiğal eder 
iken 23 - 4 - 937 tarihinde ölen Bo
gos oğlu Mıgırdıç Firankın terekesine 
mahkeece elkonularak tasfiyesine ka • 
rar verilmiştir. İlan tarihinden başta • 
mak üze~ alacak verecek ve sair su • 
retle alaka.darlann bjr ay mirasçılann 

üç ay içinde Beyoğlu dördüncü sulh 
huku mahkemesine baş vurmaları müd 
detinde ba1 vurmayanlar hakkında ka -
nunu medeninin 561, 569 uncu madde_ 
!eri hükümleri tatbik edileceği ilan olu. 
nu~ (710) 

İstanbul Yedinci İcra Memurluğun -
dan: 

Bir borçtan dolayr dairemizin 37-
732 sayılı dosyasiylc mahcuz olup pa -
raya çevrilmesine karar verilen bir 
halı üç seccade halı masa oda takımı 

saat abajör mangal çini soba konsol ve 
saire ev eşyası 13-i-937 salı günü sa.. 
at 14 ten 15 kada Haliç Feneri Tahta. 
minare caddesinde 72 No. lu ev önUn. 
de hazır bulunacak memur tarafından 

açık arttırma suretiyle satılacağı ilAn 
olunur. (9007) 

SATILIK EV 

Yenihal karşısında Kantarcılarda 
sabunhane sokağında 5 No. lı fevkalL 
de nezaretli, bef; oda, bir taraça, üç he.. 
la, tulumbalı kuyu ve terkos suyu ve 
elektrik tesisatını havi havadar bir ev 
acele satılıktır. İçindekilere müracaat. 

DOKTO 
Kemal Özsan 

üroloğ • Operatör 

Bevliye mUtehass ısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: Tul: 41235 

n:::::::::-.::=:::::r:==:::::::::=::::::::::: =· •• 
11 HA BE R'ı·n u . :: :: .. .. 
:: :: .. .. 
·ı es:~ it. l!!I\,. :: I! ~~~~u ~! .. .. 
s5 B<u pcınHur u 
n -10 - H :: ·ı n :. 
!! Bu kuponları 30 giln neşredece :ı 
g ğiz. Onları hergiln kesip saklayı 

!: nız. 30 tanesini bir seri ha.linde bl• J 
:i rikUrip idareml:r:e getirenlere bir 
U numara vereceğiz. Sonra ulwıal eko 
;! noml n ~tmna kurumunun İltan 
U bul şubesi tara!mdan tayin olun~ 
i$ cak blr &'ÜJlde bu numaralar ara.sın H da kura çekilecektir. Hediyeleri u 
:: ceman 1500 kilo eekerdlr. .. 
ı::m=:::mr=:::::-.:::a==:::rmm 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

Fransızca dersi 

lbes 
Resim 19 

gıraıını~s maı~asnlnls 
( Büyllk mağazalar ) 

1- Le grand magasin: Büyük mağaza. 2 :- Un rayon:.. Bir daire. 3- Un 
comptoir: Bir tezgah. 4 - Un vendeur: Bir sat~ m.omuru (erlrek). 5 -
Une vendeuse: Bir sat~ memuru (kadın). 6 - Une cllente: Bir 1rodın mü~ .. 
teri. 7 - Une aclıeteu.se: Bir alıcı, müşteri (l.xıdın). 8 - Lcs employe (e)s 
Memurlar. 9 - Une parapluie: Bir şemsiye. 10 - Les gants: Eldiven7er

4 

ıı - La. megisscrie: ince deri i§leri.12 - Un ascenseur: b_ir asarnıc5r. 13-
L& dentelle: Tentene. 14. - Des mouchoirs: Mendiller. 
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BEYKOZ HAFTA 
10 Temmuz 1937 ye kactar 

YERLİ 
MA 

PAZARLARI 

ADEM 1 1KT1 DAR~-• 
ve El IE L CI IE V $ E K L 1 CI 1 N E K A A 9' 1 

HORMOBiN 
Tebletlerl • Her .__.. .... ,,.... ı ...... lallueu tasa Hormollln .1 

ÇQnkQ: 
RADYOLiN 
Türldyecle ve komtu memleket· 
lenle yüz binlerce kitinin cfitleri· 
ne sıhhat ve aüzelHk vererels bu 

töbreti barwn,...... 

RADYOLiN 
Ditlerdeki pu ft küfeklleri te
mizledikten bqb dit etlerindeki 

hutahldan da tamamen 
izale eder. 

Günde ilci defa imi· 
lanıhnah ft cfitler 
bol bol fuplemnaJı. 
dır. 

Radyoıın 
Kullanan qmda dai
mi bir bahar tarave. ti,.... 

Her akşam 
Memleketin en ,UkMk m.U.lrllll'lle blrtllde 

SAFiYE 
TA K S 1 M ••••diye 

bahçe•lnde 
Tanbari F AHRI mafmclaa An adola halk tÜ?ldillri. Çaldmta LOT· 
F1YE tarafından millt oyunlar. Romen muhacirlerinden bir Türk 
aenci tiarafmdan ~idman Bükret .... OIU.. clnlediiimia SlGAN 

an.n•inin har eserlerini mutlaka dila1eyinis. Tel: 43703 

Bu akşam 1 BAVl\.NLAR- -~~~~~~~~ 
armara ıntakası Suadlye PIAJında 

Münür Nureddin konseri • 
• 

Sinemada Mayerllnk Facıa•ı 

Her işinizde 
KOLAVLIK 

Her ........ alana phac - ,apbrmak. Apartman w ft 
bir türlü eoa ,...._ w _....k arzu ettilinis takdirde 
ili; vakit pçirmeclm lltıtnbal (7G) numaralı paeta kutusu adre
line hir mektub ..... .... itinizi bilirininiz. 

Sizi çil ve lekelerden 

Fazıl çil 
lllcl 1lurterır 

Edirne )dmyapr Fazıl 

-- Dr ............. __ , 
'l!tro ASIBI 

Tifo ve paratifo hutalıklarma 

ı tutulmamak lç[D tMlrl bt'I, ... 
afiyeti pek em.in tue atıdır. Her 
eczahanede bulunur. Kutwıu: 45 

._ __ turu.ıv. __ .. 

ÖLÇÜLER ve AYA 
Başmüfettişliğinden: 

340 el ilk şlşelerın 
kullanılması için lk· 
tısat V ı tinde 
yalnız in ısarlar ld -
r sın zunıve 
ver imi• duQundan 
bu pl.rwalarm WU.r ................ ..,... iPn lmDm•wtı~ 
liine failleri hQ\11Mla 1782 •Jdı alsüler bmmu maciWnce 
bat )'llpllaciaiı ilan olunur. 


