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iki harp gemisi dün geceyarısıAtaı··rkCuma günü 

ehrın butun ışıklan sondu, asılerın top· Kadıköy 18 karadenız açıklarına kadar uğurladı 
çulan mukabele ettiler, hasar at ve Gün susuz mu 

felef at hakkında fazla mal O mat yok 1 Kalacak? 
Ateş açan gemilerin milliy.eti belli değil 1 .u~::1~:k ·,:h~i::::i~~ ı!.~~:d:~: 
4lm.anlarzn "Dogçland,, gemisini Sov_qet tagga-

relerinin bombaladığı iddia ediliyor 
h~belüttarık, 9 (A.A.) - Gece 

ıar~ını ~O dakika geçe, Cebelüt -
dııeu l3ogazında şiddetli bir topçu 
hsu osu olmuştur. Karanlık dola
trıı.şıe ne olup ne bittiği anlaşılama
Se!e ır. l\faamafih aşağıdaki hadi • 

S:b k~Ydedilmektedir: 
ltıuşı .. te deki ışıklar birdenbire sön
le~l-0 ur. Bu sırada bu şehrin pro • 
t..._ tleri karanlık içerisinde araş.... ınaıa 
leş a r Yapıyor, bataryaları da a-
diitttı~~Yordu. Bütün ışıklarını sön
Proj{!~ş·· olan iki harb gemisinin 
teısu torıerin ışıkları altında te-
.\s·~ ettiği görülmüştür. 

bata 
1 
etin Carnero burnundaki 

gesu.""aları da ateş açmışlardır. Al
ba1ı.: Pl'ojektörleri de işlem.eğe 
liar ıŞtır. 

toı> P gemileri Schte'ye 20 kadar 
bo atmışlardır. 

\'çLANnr SOVYETLER l\fİ 
\1 BOMBALADILAR? 

dqfa~eııcıa, 9 (A.A.) - Milli Mü -
~ezareti, bir nota neşrederek 
dan tazete ve ajanslıırı tarafın· 
b O"a • %d Ya atılan ve DeutSçhlandı 
lotıar ardırnan eden tayyarelerle pi
tılan 1111

11 Sovyet o.lduklarına dair 
lıio:~iaları tckzib etmiştir. 

~İt: a a ezcümle şöyle denilmek -

l~i ta 
tı\aınil Y~arenin mürettebatı ta -
htıııu \ lspanyol idi ve nezaret, 
lbıq.: at edebilir. Bu tayyarelere 
t-'4tıhu 1 

. born bardıman edecek olan 
~ltıett rıyetçi muhripleri himaye 

lelin \> e~ri verilmiş idi. Tayyare
~lınlar azıfesi istikşaf tan ibaret idi. 
hard

111
; ancak hükumetçileri bom

~1:tı\i}n ~n Cdee<!k olan asilerin harp 
L "l"tn· 
~r k 1 bombardıman edecek -

~ tü~: \·c deniz'dcn yapılacak 
)~~~kı u taarruza mukabele eyli
tıa erd · 

~et ed·ı. Bu talimata harfiyen 
liü 1!rnıştir. 

'l'.\ı\ }(llMETçtLERİN BİR 
llol?ı lllluzu BEKLENİYOR 

~'Utt~ 9 (.ı\.A.) - İyi malumat 
~ld ğin olan bir menbadan öğrc
lıı rıta 'I3 e C~re İtalya, dün öğleden 
11 

°ııtı a' Cıano ile Sir Eric Drum
ı:: s011:asında yapılan görüşme -
,1 l'ı:uzu.:· muhtemel lıir İspanyol 
lıı1ıırnada a karşı tenkil tedbirleri 
lııj~vl!te~ evveı devletler arasında 
L Ştit. ı.. er Yapılmasını kabul et
~t" •vıaam r· 1 bir le a ıh, Roma kabinesi, 

(~rar vermeden evvel, 
~amı 2 inci sahifede) 

~ E:LA 
''""" "t.,'l ı lllide ve sızı 

t, ... :candan heye
~,b•e"keden bir 

•ta romanı ,,_. . . 
'Cf •• 
b eun sonra 
~Yoruz 

Almtr/adan ıonra bambardcman tclilen S•bt~nin aoıiyttinl gösttrir har il!ı 
1Htnııutıntıuı1111nı11QHlllJllllllOJlllllllllltllllllUllllllllUllll&llUUIPtlflllUlllllllflflfflllfltlfllh1tUıı•ıt11111111thltt1lllHttllfllfltlflllll• 

Halayın yenı ıCJaresi 
18 Haziranda res- · 

men ilian edilecek 
Antakgada yeni bir çarpışma 

oldu, yaralananlar çok! 
Suriye fevkalade komiseri Kont Dö Mar· 

tel Ankarayca geliyor 
Epey zaman· 

danberi P.ıricıte 
bulunan Fransa• 
nın Suriye Fe.v• 
kalade Komiseri 
Kont dö Martel 
önümüzdeki Pa· 
zart esi sabahı 

şehrimize gele· 
cek, aynı gün ak· 
şamı Ankaraya 
gidecektir. Kont 
dö M;ırtcl Anka· 
rada Başvekili

miz ve Hariciye 
Vekilimizle gö· 
rüştükten sonra 
Şama dönecektir. 

Şehrrmize gelen Hatag lıtgtlt 

ANTAKYADA KANLI BİR 
ÇARPIŞMA 

Ankara, 9 (Hususi) - Hatayda 
son günlerde Vatanilerin bir şid
det şeklinde artırmış oldukları tah
rikat yüzünden, Antakyada yeni -

den kanlı bir hadise çıktığı haber 
alınmıştır. Antakyanın Cancık ma
hallesinde tamamen müselliıh Va
tanilerden mürekkeb bir kafile, hiç 

bir sebep yokken Türk evlerine ta
arruz ederek, evlere doğru silahla
rını boşaltmıya başlamışlar ve bu 
yüzden üç Türkü yaralamışlardır. 

Müdafaa vaziyetinde kalan Türk -
ler de mukabele mecburiyetinde 
kalmışlardır. Bu çarpışmada müte
cavizlerden on beş kişi yaralanmış
tır. Hadisenin bu şekilde büyümesi 

üzerine Halepten yeni jandarma 
kuvvetleri celbedilmiştir. Bütün 
Antakyada sinirler gergin bir hal
dedir. 

Suriye fevkalade Komiseri Kont 
dö Martel'in bugünlerde buraya 

gelmesi beklenmektedir. Hatayda 

sükun ve asayişi iade için Kont de 

Martel ile yapılacak görüşmelerin 

faydalı olacağı ümitleri vardır. 

Y}iksek Komiser buradan Şama gi

decek ve 18 Haziranda Hataydaki 

yeni idare şeklini resmen ilan ede

cektir. Bu emirnamenin neşrinden 

ve yüksek komiserliğin alacağı ye

ni tedbirlerden sonra, Hatayda Va

tanilerin tahrikntının hiç olmazsa 

bir dereceye kadar ge,·şiyeceği tah

min edilmektedir. 

Hariciye Vekili 
Bu akşam 
Gidiyor 

Hariciye Vekıli Rüştü Aras bu 
gün şehirde bir gezinti yapmıştır. 

Hariciye Veki:imiz bu akşamki 
ekspresle Ankaraya hareket ede· 
cektir. 

Bu da bu havalinin suyunu temin 
eden Elmalı su şirketinin garip bir 
hareketinden ileri gelmektedir. 

Mesele şudur: Kadıköy su şirketi 
hükumetçe satın alınmıştır, Bu hu· 
susta hazırlanan ve evvelce pil· 
rafe edilen mukavelename bu-

·gün, yarın Ankarada iın1a ed1
• 

lecektir. Bu şirkete ait bütün mu
. ıımelat önümüzdeki Temmuz birden 
itibaren Nafia tarafından belediye• 
ye bırakılmakhriır. 

Belediye su 1 ;ır :d ırecıi kendisine 
bir şeflikle b · ı.; l)lan Elmalı 
sularının idare \ ~ hhı için şim· 
diden rarıorlarını, projelerini yap· 
mıya başlamıştır. 

Haziranın on beşinde 

kanunu tatbik edilecektir . 
yeni iş 

Bu kanuni\ göre şirketin memur. 
larile tir mukavele akdetmesi ve 
bittabi Temmuzda da şirket bele. 
diyeye geçince bu memurlara taz· 
minat vermesi lbımdır. 

(Devamı 2 ne. ıagfamtzda) 

Üsküdarda 
•• 

Uç ev 
Kamilen yandı 
Dört evden de hiçbir 

hayır kalmadı 
Dün Üsküdarda bir yangın çık· 

mış, 3,5 saat sürdükten ve 3 ev 
tamamile 4 ev de kısmen yandık· 
tan sonra söndürülmüştür. Bu yan· 
gın esnasında, yangının çıktığı im
rahorda Tahririye sokağının dar 
ve heJ:> köhne ve ahşap evlerden 
mürekkep olman yüzünden bütün 
Üsküdar büyük bir tehlike geçir· 
.niştir. 

Yaniın 16 num11rah e·;dc kiracı 
75 yaşında lbrahimin oturduğu bi. 
nadan •ıe sofada bulunan mangal· 
dan çıkmıştır. lbrahim hasta yata· 
.ğırıda yalnız yatarken manga1daki 
kömürlerde iyice kızmış ve etrafa 
kıvılcımlar sıçramıya başlamış, ni. 
hayet zaten çok eski olan döşemt: 
tahtaları ateş almış ve yangın bü· 
tün binayı kaplamıştır. 

ihtiyar yatağından fırlayarak 
kendin( sokağa atmış \e canını 
güçlükle kurtarabilmiştir. Yangın 
derhal büyümüş, yanındaki 14 nu
maralı gümrükcü Mahmudun evi· 

n ede sirayet ctmi,tir. Üsküdar 
itfaiyesi Kadıköyünden de takviye 

aldıktan sonra Fatma, Makbule, 
Hatice ve Hakkının evlerine de si· 
rayet eden yangını bu evler kıs
men yandıktan sonra güçlükle Jön .. 
düre bilmiştir. 

Karahan 
revkif 
Edilmemiş! 

MoskÖvada, Sovy~tlerin eski An
kara Sefiri Karahan ile ispanya 
Sefiri Rozenberg'in Troçkistlerle 
alakaları oldukları için tevkif i:dil· 
dikleri yazılmıştı. 

Son alınan malümata göre, Mos· 
kova matbuat dairesi bu haberi 
tekzip etmekte ve bunun hariçte 
U} durulmuş olduğunu söylemek· 
tedir. 

Bununlaberaber, yüksek idueci
lcr arasında büyük değişiklikll"r 

yapılmak tad· -. 

Cumhurreisimiz Atatürk, dün • 
kü sayımızda haber verdiğimiz 

veçhile, dün akşam c·İzmir> vapu
rile mukarrer olan memleket seya
hatlerine başlamak üzere limanı -

mızdan hareket buyurmuşlardır. 
Ulu Önderimiz, Avrupadan dö

nen Hariciye Vekilimizin Cenev
re, Paris, Viyana ve Bükreş temas
ları hakkındaki izahat ve intıbala
rını dinledikten sonra, tam 16.30 da 
sarayın rıhtımına inmişler ve cSa
karya-. motörile .tzmir .. vapuruna 
geçmişlerdir. Ba~buğumuz kısa bir 
müddet vapurda istirahat eylemiş-

ler, bu sırada kendilerini uğurla • 
mak üzere diğer bir motörle va
pura kadar gelen Hariciye Vekili, 
Vali ve askeri kumandanlarla has
bihalde bulunmuşlardır. 

Saat tam 17 yi on geçe İzmir 
vapuru limandan hareket eylemiş, 
Karadenize doğru yollanmıştır. Bu 

sırada sarayın rıhtımında Büyük 
Atasının elini öperek vedalaşan Ba
yan Sabiha Gökçen de otomobille 
Yeşilköye gitmiş, tayyaresine bine
rek Atasını uğurlamıya gelmişti. 

Filhakika Bayan Sabiha Gökçen 
(Devamı ikinci sayfada) 

tuıuuı•111u11tH1ttmıumııuıı11uut•u••••t1111anıu1111,.,u11ıııuıuıuunı11unu11t1uıuuıııuııtnıuuueıı11111ınunut nııuuıuıınıııt1uu 

Ayvansarayda toprak 
altında bir 

yığın bomba bulundu 
Bu bombalaı·ı oraya gömenlerin üç 

·Laz olması ihtimali vardır 
Bu lizlardan birisi mütarekede ln
gil izler tarafından öldürülmüş ve diğer 

ikisi de hayatta değildir 

Bugünde bomb::ıların hulunclu~u yerd• oraşftrmalara dau:ım taiiıli 

Ayvansara> ahalisi dün büyük 

bir tehlike atlatmış ve belki de 

birçok 1nsanın hayatına mal ola
cak bir fecaatin iyi bir teaııdüf 
neticesi önü ahnmı~tır. 

Ayvansarayda yen! bir inşaat 

için temeller kazılırken 49 tane 

bomba bl!lonmu~1 pr::tlamaııına meydan 
bırakılmad11.n bunlıır oldukları yer
lerden ç.·;artlarak ~abıtaya teslim 
edilmiştir. 

Bu sabal: marallinr!e tal.kikat ya· 
ı ·• l bir muharririmizin aldıg-, ma• 

(Detıamı 2 inci sahifede) 

Alman Hariciye Nazırı 
bu akşam Sofyada ! 

Bulgar maha/ili yapılacak olan 
görüşmelere ehe111.mi_qet veriyor 

Yarın Sofgtda mühim müzaktratta bulunacak olan Kro! Boriı, Ba1· 
. "ekil Köse /fJanof ~t Alman Haricig• Naırrr Von Nögrat 

Belgrad 9 (Husu~i) - Alman 
Hariciye Nazırı Von Nöyrat bura
daki müzakerc!erini bitirmi~tir. Bu· 
gün öğle üzeri tay! are ile şehri· 

mizdcn hareket ed~cek ve saat 16 
da Sofyaya varncaklır. 

Sof}·adan gelen l\~be.rlcre gore, 
Bulgar ıiyasi mahafıli b·ı z=.> arete 

ehemmiyet vermektedirler. Nazır 
tayyare istasyor.unda Başvekil ve 
di~er nuırlar tarafından karşıla· 
nacak ve 'oğruc::ı Alman sefaret
hane!!·nc gidecektir. Akşam sef'\
rethanede bü~·ük bir ziyafet veri· 
lecektir. Asıl nıü~akerelere yarın 
başlanacaktır. 

(Devamı ikinci sayfada) 
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anın aşk İsası 
on küç_:_ksa ip!·. 

ve 

Dikkat buyuruluyor mu: Bizim
kiler de dahil olarak bütün yeni 
ve eski dünya gazeteleri hemen 
yalnız iki hadisenin t afsilatile do
lu: 

1 

ı - İspanya harbi. 
2 -· Şu Windsor Dükünün ev -

]enmesi! 
Bu hal, acaba, dünyanın Bor • 

sa tahtası üzerinde yalnız iki hak i· 
katin hararetli alıcısı kaldığına mı 

dclfılet ediyor: Harp ve aşk! 
Hakikatte, galiba, hararetli piya

sası olan bu iki hisse senedi de a
nonim: İspanya harbine de anonim 
olarak hemen bütün dünya işti -
rakde, zavallı Windsor Dükünün 
evlenmesine de! .. Muhakkak olan 
bir şey varsa: Şu eski (Harp ve 
sulh) ten (sulh) çoktan kalkmış 
bulunduğudur! Demek yerine a~k 
gelmiş oluyor! 

Acaba bu: 
- Bugünkü dünya sulhuna aşk 

olsun! 

Demek gibi bir şey midir, kim bi· 
lir?. 

Yoksa şu Windsor Dükünün aş
kile bütün dünyanın bu kada-r meş
gul oluşu, bu aşk düşmanı asrın, a· 
caba, yeniden aşka iman ettiğine 
mi delalet ediyor? Meseledir. 

Meseleyi aşk düşmanı bir ahba· 
bırnıza sorduk. Ne dedi, biliyor mu· 
sunuz: 

- Windsor Dükü, bütün dünya 
ôşıklan namına kendini salbetmlş 
bir aşk İsasıdır! 

İşte gazetelerdeki evlenme tef si
l atını oku bak: Evlenme mera"simi
ne şu sözlerle başlanıyor: 

- cDiz bağı ni.,anının büyük sa. 
lıb rütbe$İni, Bain nişanının büyük 
s:.tlıb rütbesini, Chardon nişanının 
büyük salib rütbesini, Saint-~orgc 

nişanının biiyük salib rütbesini, 
Victoria nic;nnmın büyük salıb rüt
besini, Hind yıldızı nişanının bü
yük salıb rütbcsıni, LC'jion donör'ün 
büyük salib nişanı rütbesini haiz, 
son Altes Royal Edvard - George
Christian-Andre-Patrich-David Dük 
de Windsor ile Madam Wallls War
ficld'in nikiıhları ... , 

İşte bu kadar büyük salibden sağ 
ı;alim kurtulmuş olan bu aşk İsası, 
nihny<'t Madam Wallis Simpson 
gibi sod küçük salibe asılı kaldıll 

* Yine dayı hiklyesi l 
Diğer taraftan o kadar uğraşılıp 

da Avusturya tahtina oturtulmıyan 
Arşidük Otto Von Habsburg'un İs
panyaya asiler arasına gittiğini a
janslar bütün dünyaya telaşla ha
ber veriyorlar. 

Arşidük, Bask cephesinde yara • 
lanan dayısını ziyarete gitmiş! 

- Soyadı için Galata nahiyesine 
müracat ettim. O vakit yani bun
d<ın bir seneden fazla bir zaman ev
vel (!) evrakım İneboluya gönde • 
rildiği halde cevap gelmediği için 
işim intaç edilmıyor. Alakadar ma
kamların dıkkat nazarını celbetme-
nizi dilerım! 

Amma da garip : B ir senede gel
memiş bir soyadı muamelesi için 
alfıkadarların nazarı celp edılip bir 
de nazar mı dcğdirilsin, istiyor?!!. 

* Yeni bir salon oyunuı 

Bir kaç gündür gazetelerde gör
düğümüz bir şeyi anlayamıyoruz: 

M.;marJar Birliği Kongresi top -

lanmış, (Salon Projesi)° yüzünden 
şiddetli münakaşalar olmuş Dün 

de bir mimar gazetelere beyanatta 
bulunarak yine bu (Salon proje • 

si) nden bahsediyor ve jüri heye • 
tinin raporu niçin neşretmediğini 

soruyor. Jüriden bir ecnebi mima
rın (Salon proje) sini müsabakaya 
rağmen üstüne almış olmasını bü
tün mimarlık kaidelerine aykırı 

buluyor. Bu (Salon projesi) ne ait 
raporun mutlaka neşrini istiyor -
lar .. 

Allah Allah! Bir çok salon oyunları 
işittik amma, bu (Salon projesi) 
dedikleri de acaba y eni bir oyun 
mu?! .. 

* Üç renkll kedi 

Üç renkli kedi davasını okudu
nuz mu? Galata lokantacılarından 
biri sirke satan bir adamcağıza şeb· 

rimize gelen bir Amerikalının 3 
renkli bir kedi istediğini söylemiş, 
bulursa (8000) dolar vereceğini bil

dirmiş. Bunu duyan adamcağız işi
ni gücünü bırakıp sarı-siyah-beyaz 
renkte bir kedi bulup getirmiş. Ke
diyi kaçırmışlar. Sirke satıcısı şim
di bu adamdan {500) Ura tazminat 

istiyor. 
Mahkeme ise ke di t icaretinden 

anlıyan ehli vukufa müracaat et
m ek istemiş, m emleketimizde ke
di ticaretinden anlıyan tek bir ki
şi bulunmadığı bildirilmiş! 

Af buyur ulsun amma yanlışları 
var ! M uhterem m ahk eme kıvırcık 
k uzu kasaplarına m üracaat etsin!! 

* O ğ U n eblllriz 1 
17 nci asırda Parlste ilk abdest

hane yapıldığı zaman bir çokları : 

- Dalkavukluğun son kertesi! 
Diye bağırmışlar ! Acaip dem ek 

bizim ahlttkımız daha yüksek : Zira 

bizde abide önlerinde, tramvay is· 
tasyonlarında abdesthane var, k i
me söylesen, kavuğuna bile salla • 
dığı yok!! 

* 

Ayva ~aYayda 
Bu~unan 
Bombalar 

Atatürk 
Cuma g iinü 

rabzonda 

Kaclıköy 
Susuz mu 
Kalacak? 

-DIŞ------

1 SiVAS 
B lin • Vatika~ati-

• Al va ile t ~e dcrsinız? man., ··rıascb3 
· f d d ) kan arasındaki siyasi rrı~.,,ıı.nd·t 

( Birinci sahifeden mabad) (Bırinci sahifeden deı·am} ( Birincı say a an evam }{aç z..., •. 
Şi rket, bu külfetlerden kurtul. kesiliverdi· dediler. et bOY 

iimnta göre hadi~e şu şekilde ol- bir müddet .İzmir• vapurunu ta- sürüklene~ gerginliğin nibta):,a ys· 
muşlur: kip etmiş ve bir şahin gibi türlü mak için bu ayın on ikisinden ili- d ğı ora: 

baren bütün memurlarının şirkete le bir neticeye var 1 dilirse, 
Ayvans~rayda civata faribkas:· cevelfınlar yaparak hem Atasının, '-'ıldı. Maama fih dikkat ~ .. hıı.liJI 

k ki h h · ıı ,_. "k h Jk t k olan ilişik! kler:nin kesildiğini rcs· .1 b .. nırı yanı ıda bü}ük bir a:.ı ıa'i~ em sa ı ere uırı en a ın ::ı - Berlin hükumeti böyle rıı·~·ctitJ• 
ve üstünde de iki oda V<!rdı r. Hu dirlerini bir kere daha kazanmış men kendilerine bildirmiş, ve ayın ki ek J 

12 ~inde'l 31 ne bdar c:ıri mua· mes'uliyctini yü enm vı.ıtı!call. 
odalarda 1·ıllarca üç laz a r adaş ve miiteakiben Eskişehirdeki ka- de deg" ildir. Daha evYel ,q. 

1 h d .. ·· ·· mclat için de kendil'!rinin günd~· lafl " 
oturup kalkmışlar dır. Bun ar a. rargf:ıhına onmuştur. dan meml",~ete dönmüş o . bnc:· 

· Jikle çalıştırılmaları mümkün oldu· '"" ·r sı "" yatlarını balık tutmak, tü tün ve s·- ,İzmir. vapuru Bo~azı hafif bir man elrisinin tekrar vazı e ._
1
. bil 

ki k ğunu bildirmiştir. , " 
lah kaçakçılığı y<ıpma a azan- seyir ile geçmiş, bu sırada iki sa- k . b na gı·tmiycceg~i söyleniyor_

0 
•. ,,u· nd ıı 

d b. Şirket memurları, ~ir ·etın u 1• l' 
makta idiler. Hatt a bunlar an ı. hıli dolduran binlerce halk tarafın- ı'kı" taraf mu··nasebatının " fc"P e-

K kurnaz'ıhını derhal anlamışlardır. ,,. 
risi lst k'fıl savası esnasında uv- dan Cumhurreisımiz rılgınca al- 6 k l u'-•or. 

· ~ Memur lar ke.;di·erine 12 Hn·· kesilmesi deme om ., bıışlıı)-a· 
vay i Milliyeye mütema diyen silah kışlanmış, Anadolu Kavağı Tobya· 1 ·ıa·k 1 k dı'nce mu··nas"'bat tekrar b r-"ıl • randa yo verı ı · ten sonra ar ı c il" 
'e mühimmat kaçırdığı için miitle· sında 21 pare top atılarak sclfim • . d d bı"lı'r·. yanı' açık bir kapı. ·ıı'f" Ne" 

f gün-lelikle çalışmak niyelı :ı e •• .._ • Cık devletler zab ıtas tarl\ ındın ]anmış ve bir tabur asker selam mak lu""zumu Alman ttarıc. de~ı-
1 ğillerdi r. Bu takdirde şirket me- ı:;v 

takip edil miş ve neticede ô dürul- resıninı ifa etmiştır. Son top atılır- kd" a·1meınıŞ 
mursuz kalacak ve işletml! faaliye ti zaretince ta ır e ı 

miiş, ikincisi yine o devirle rde A- ken de cİzmir. vapuru Büyük kur- d' '-al 
oldu~u gibi durac1ktır. ır. ıan ı• 

nadoluya kaçıracağı si'ahların ateş tarıcımızı ve yanındaki zevatı ha- Bu ilib:ırl:ı memurlar aralarında Fakat en şayanı dikkat 0 1ık ıne-almasile çıkan bir yan g-ında öl müş, milen Knrad<mize dog-ru açılmış ·a· papa ı 
bir toplantı yapm ışlar ve içlerinden Vat ikanın vaziyetı ır; kil h!I · 

üçüncüsü de geçenlerde ecelile bıılunuyordıı. .Zafer• torpidomuz scçdikleri delege!eri bu sabah be- hafilinin aldığı 0 1:1üt:vc~ıclellf1'1e-
vefat etmiştir. da bu seyahntte İzmir vapuruna tediyeye ve diğer bu işle alakadar dir, hiç bir mes'ulıyctı yu aıı.r 5ıı· 

Bu kayıkhane ile bulunduğu ye- refakat etmektedir. 1 d · 1 a· mn.k ı"çı·n daı·n,a sonuna k_·a resmi makam ara gön ermış er ır. "' 
rin sahıplerı kayıkhaneyi yıktır • Memlekete yeni faydalar temin kuA nunu muhafaza edişid_ır ... r." ... 

De'egeler, şirketin bu hnk!IZ " mışlar ve gayet genış olan arsasını edecek olan bu seyahatinde Ulu h '·I Eg~ "r \Tatı"kan ı· ıe Berlı'1 rıc •·. 
muamelesini anlatmakta ve a..: arı " , ı-

da satılığa çıkaaılmı~lardır. Nt:ticede Öndeı imize Dahiliye Vekili ve Par- , . . ı t kd" d da erg"ç bı"ıtu·· n sı·'-·asi ah!': ve b''" • hüKum::tçe ı<urtarıımauığı a ı r e " J .... 
Mustafa Çanakcıli adında birısı bu· ti ('r{'n"'l Sekreteri Şükrü Kaya ile .

1 
k h h ld Vatikarı 

" kendilerine resmen yol verilediği sı ece se er a e aJtıll' 
rayı satın almış ve bir çeltik fabl'i- mebuslardan Hasan Saka, Cevnd d , 1 1 d ~ nı şıt 5, ı· 

iç!n çalışmak mecburiyetinde olma· an mes u o ma ıgı .. .. uıcJile 
kası kurmak ıçin inşaata başlamış- Abbas, Salih, İsmail Müştak , Ha· dıklarını bildirmektedirler. müte\•ekkil halile butun 
tır. Ayın birınden beri arsanın de - sanl Cavid, Receb Zühtü, Doktor Mamafih memurlımn 12 Haziran- nandırmak isteyecektir. b't 

d l k l Ö d Nazırı e niz tarafın an teme azı masına Neşet mcr, Doktor Rıza Naki, da işlerini terkeylemelerioe imkan Alman Propagan a ·ıiSc.;ı~ 
başlanılmış, gün geçtikçe bu ame- Doktor Şükrü Osman Şenozan re- . bırakılmaması ve ayoi z.ımanda nutuk söyJ.cdi, katolik :k;ili 5i'1l. 

ltye yola doğru uzatılmıştır. fakat eylemektedirler. kendilerine münas;p miktarda ik- hücum etti. Valikan mehil d"r ~ıı-
Bu işle uğraşan ameleler dün sa- Başvekil İsmet İnönü .İzmir• va- ramiye verdirilmesi için bir formül di bu nutku Heri sürmekte 

1 ;,ette 
d . .. w mış ,,ıız 'J bah yine temel kazmıya evam C· puru Karadenıze doğru açılmaya aranacaktır. senın tecavuze ugra ııııll 

derlerken bunlardan Ali ve Ahme- baslarken Atatürke şu telgrafı gön· olduğunu söylemektedir. 13~ elçı • . N "k B rndckl • din kazmaları sert bir cisme ve bü- dermişlerdir: Von Öyrat beraber Vatı an, er 1 50yJıı 
yük bir taşa rastlamıştır. .scyahatinizin millet ve memlc- sini geri çağırmadığını dn t 1<eS1' 

Ali ve Ahmet kazmalarının taş- B k yor Hulasa eğer münasebıı )lİ~ 
ket için yeni faydalar temin edece- u a şam . ' k olall 

tan bozulmaması için ihtiyatla ha· lecekse ilk adımı ataca tır.l'~" 
ğinc kani olarak ajiyet dilerim. cak 

rcket etmeyi daha muvafık gör - iNÖNÜ> S f d 1 şüphesiz Vatikan olmıya diŞ sı 
rnüşlerdir. işte onların bu karar • 0 ya a. tolik dünyasının bütün erıda t\' 

"lzmir,, va p uru cuma günü Tr at. "k rasıJl • 
ları hem kendi hayatlarını, hem ci- zona varacaktır. ( Birinci sahifeden deııam) Almanya ile Vatı an arrıuııhede~ı~· 
var halkı muhakkak feci bir akı- !=============== Belgrad, 9 (A.A.) _ Başvekil ve velce yapılmış olan ktııilllW" 
betten kurtarmıştır. Çünkü Ali ile Tarı·ht bı·r sebı·ı s d" . ·1 muhafazasıdır. Hukuk JlO 1·1 edı. 

Hariciye Nazırı Rtoya ınovıç ı e rından ise bu muahede ih a 
Ahmet taşı ellerile kaldırınca taşın Almanya Hariciye Nazırı Van Neu-
yanında çürümüş bir kutu içinde Harap oluyor rath, dün saat 17.30 aa matbuat mü- ıcmiyecektir. t sıo"'~ 
yedi santim uzunluğunda armudi Kabasakal mahallesinde Sultan- messilerini kabul etmişler ve ken- Ahıın~11,,1 11,.,,, ,,,,~ 
şekilde bir cisme rastlamışlardır. ahmct camii müştemilatına nit bu• dilerine aşağıdaki tebliği tevdi ey• lllUlllUlllUIUUUllllllllU"Ul,UllnlllUUUI rd' 
Bunlar cvvelii bunun ne olduğuna lunan tarihi scbilın harap bir hale lemişlerdır: Seb e bom b9 
bir mana verememişler, sonra bir . geldiğini ve kıymetli kitabe taşla- Alman Hariciye Nazırı Baron ma di dİ ) 
bomba olması ihtimalini düşüne - b b ' d "' t •• - •. •. •• ~ 9 h . d y aeı:tl rının irer ırer uş ugunu goren Von Neurath, 7 ila azıran a u- (Birinci sahifeden ıı:r ft" 
rek derhal çavuşlarını çağırıp bul- Müzeler İdaresi bu sebili tamir e- goslavya hükumetini ziyaret etmiş· Berlin kabinesi ile noktai rıııı 
duklnrı cismi göstermişlerdir. Ni- derek muhafazasına karar verm;s. tir b 1 kt V~. 

• · atisinde u unaca ır. :aP.'f. 
hayet bunun bir el bombasından tir. Bu münasebetle Alman Hariciye MADRİT Y'SNİDEN BOM 
başk<ı bir şey olmadığına hükmedi- Nazırı ile Stoyadinoviç arasında MAN EDİLDİ ht )-e-

lerek keyfiyet derhal zabıtnya ha- Ahmet bu sabah bir muharririmizc yapılmış olan görüşmeler, bu iki Mndrit, 9 (A.A.) _ p~yı~ııtit \-e 
ber verilmiştir Bunun üzerine E- demişlerdir ki: devlet adamına Almanya ile Yu - niden bombardıman edılıll·~·bıırıle 
yüp mevki komiSE'ri ile polisler ha- - Biz her günkü gibi dün de te- goslavyayı müştereken alakadar c- bu bombardımanlar, şidct ı ı 
disc mahalline gelmişler, tetkikle-- mel kazmakla meşguldük. Kazma- den bütün meseleleri etrafile tet- eskilerini aşmıştır. daı-1~$ 
yapmışlar ve bu bombanın bulun- mız bir taşa değdi, hemc:n durduk. kike tevessül etmek için müsaid bir Madrit, dün akşa~ . 20 .13ir ço~ 
duğu yerin etrafında araştırmalıır Taşın yanında yuvarlak bir cisme fırsat bahşetmiştir. İki devlet ara- bombardıman edilmıştır. 

1 
r Jt3• 

yaptırmışlardır. Zabıta nezareti al- tesadüf ettik. Derhal çavuşumuzu sında yapılmış olan ve mütekabil kişi ölmüştür. ÇünkU soka.\~11ıı.sıııj 
tında Ali ile Ahmet tarafından ya· çağırdık . samimi bir itimad ile meşbu bulu- ile dolu idi. Küba Sefarctı a)<Bt J{ ' 
vaş yavaş toprak kaldırılmış ve ha- Bunun bir bomba olduğunu anla - nan bu noktainazar mübadelesi, si- bir çok obüs düşmüştür. f lrtıııfl'lır 
kikaten çürümüş demir bir sandık dık. Hemen polise haber verdık. ·1 'k" ı k t" balı dı"plomatlara bir şeY 0 

yasi vaziyet ı e ı ı mem e e ın mus-
Zabıtanın nezareti altında diğerle-içinde sıra ile dizilmiş 48 bomba lihane teşrfiki mesaisinin faydası tır. 

daha bulunmuştur. rini de çıkardık. Hepsinin sandığı hakkmdaki noktainazar ayni) etini - - • - dBrt 
Bunların hepsi oradan k arakola çürümüştü. Eğer taşa rastlamış ol- göstermiştir. Emvali m et r uke 1' 

nakledilmiş, bilahare ciheti aske- duğumuz zaman biraz acele edip de Görüşmeler, her iki tarafın mii· bir hank 111 dıı1' İ ~~ 
bu taşı kazma ile kald ırmıya teşeb- Yeni postahane ar ·as p8tif r iyeye de haber ver ilerek muaye· tekabil münasebetlerinin in.kişa - ı n ti' 

ne ettirilmiştir. büs etseydik bu bombalar ateş ala- fını temin tarikile umumi sulh da- manak yan hnnının , ha :dııffl ~~;ıı-
Alakadarların yaptıgyı tahmı"nle • cak ve mahvolacak tık. Taliimiz bizi d k" oturmakta olan firarr m ·rıe}'e 1 .ı~ 

vasına hizmet etmek hususun a ı zora aid olduı!'u ve bnı . .. 013• 
·· b b b 1 A d ı h bu ölümden kurtardı. Şimdi biz ha- ıttı ,, re gore u om a ar na o u are- arzu ve iradelerini takviye etmiş- kal eylemesi lazımgelece& 11" 

kfltı zamanından kalmıştır. Maa • yata yeniden gelmiş gibiyiz. Maa· tir. Alman Hariciye Nazırının Yu _ mıştı r. ıılıtı1 
ma!ih ciheti askeriye bombaların mafih diğer bombalan çıkartırken H · t f ndıın eH:on 

goslavya payıtahtını ziyareti, ayni <l7Jne ara 1 ' • d :Jit• 
cins ve nevini tetkik eyledig~i ci - bı·r kaza yapmamak için çok çalış- ı an yu··zbı·n )"ıra dex.erın e 

gayeye matuf olan iki memleket 1 --~ -hetle, bunların hangi zamana ai t tık ve muvaffak olduk. 
olduğu da meydana çıkarılabile - Romb alarla, burada kayıkçıların siyasetinin :Oütekabil kanaatini.t~k- POLiS TE ~ 
cektlr. balıkçı olduR-u için bunları balık viye ctmiştır ve Avrupa sulhu ıçın ~ A'(rA?-ff)ı ~ 

İlk bombayı bulan amele Ali ve av lamak için kulla nmış olabilirler. büyük bir yardımı olacaktır. TRAMVAYDAN ATa:dall ııtlB: 
==================== -~~================== Dün okşam tramv .1 ·tt·şer · * Diin gazetelerimizden birinde ga- - ---------------------------------------'""""-"il 27 kişi yakalanmış, yüz 

1 tıır· _ d 
Amma garip f y('t veciz bır makale gördük: Kitap 1 h ~ • • ') kuruş nakdi ceza aıınrrı~Ş ~VJ.>I', 

Pek garip bir okuyucu müracaati mezarlığı: Celal Nuri. a a e al şam uaşmu arrır erı ne yaz yor ar 1 ANASINI YARALIYA ~lif }:Btıl 
ıılze: .. r=:>~ ~ Küçi.tkpazarda oturan derele 0 • 

B~~~~~~p~cmbdrn .~~ ~~ ~--------------------~------------------~-~ ~.zabı~amü~~d~~~~ 

TevekkPli değil, adamcağız taht
tan mahrum oldu: Meğer dayısı 
mahkemede değil, ta İspanya isya
nı gıbi çıkmaz bir davada da\•acı 

imiş!! Veciz bir makale 

şöyle bir dilekte bulunuyor: ,....-- V' Kurun 1 şiddet vası talarına başvurduğu lik edebileceği derer.e1erb en ile· Hasan tarafından bakır.katil l> .. 
"'"'""""ııı"""'""""'"""''""'""""""""""""'"""""'"'"""'"""'""""""'""""'"""'"""""""'"'"ın'"""'""""' halde, Türkiye yalnız terbiye sis· r isinde itina ve ihtim.ınıa maı:har• <lığını iddia etmiş tahkı ~ 
'r.• ~ Gebzeye kadar ltk halAs sesi Erzurum• tem ine dayanıyor. dır . mımıştır. . . Ar.,ıı<'l'A 
l l/ oy a da n yUkselmişti Türkiyede askerlik h::ırekeu var· Hamidiye mektep gem"mizin De· YETMİŞ ELLI LlR Ş r' 

Venz• lzmir vnpuru ile Karadeniıe çı· d ı r, fakat gayesi tamamilc tedafüi· niz Lise!inden harp sınırına geçen BİRİNİ ALM1 r.:ıl<e ~ 
QrŞl Q Şl .l j kan Atatürk şimdi Trabzon yolun- dir. Bu kuvvetin hiçbir zaman gençleri kucağ. :ıa alarak dost menı· Sarıyerde oturan pokt~~ ~rt~ıı 

T T ~ ./ da bulunuyor. Karanlık mütareke Türk hudutlarında'\ dışarıya serk• leket sularında cevelana çıkması, lenin cüzdanında buııırı doJ<t rı , 
Yapılıyor vcuz tarı, e devrinde mukaddes istiklal müca· mayacağına emin oiab!liriı. Fakat onlara hayat ve tecrübe mektebin· elli liralıktan bir dane;ırıdıırı ;~p 
Açık IAğamlar kapa tddı 

Fatih civarında çıkan tifo hasta

lığının önünü almak için gerek 

Sıhhiye Müdüriyeti ve gerekse 

hükumet tabipleri icabeden tedbir

leri almakta ve halka meccanen 

aşı tatbik etm<.'ktedir. 

Fatih civarındaki bazı çeşmeler

den sular alınarak tahlil edile -

cektir. • 
Sultannhmette ve Fatihte görü-

len açık Hiğamlar dün ameleler ta

rafından kapatılmıştır. Açık liığam 

bırakılmamaktadır. Sıhhiye Mü -
dürlüğü, son tifo hastalığının mut

laka, Halkalı suyundan ileri gelmiş 

olduğu iddia edilmiyeceğini söyle

~ktcclir. 

Haydarpaşa • Gebze hııltt için 
hazırlanan yeni ve ucuz tarife bu 
ayın 15 inden it i b:ıren tatbik edi· 
lecektir. Yeni tarife ile Haydarpn
şadan Gebzeye k adarki istasyon. 
l!ı r beş mıntakaya ayrılmış ve her 
mın taka için yeni ve teozila tb bir 
tarife yapılmıştır. 

Ür.i er ite kampa 
Üniversite kampı bu yıl Harbi

yede Yedek Subay okulunda açı· 
lacaktır. Her talebe için fakülteler
d en kırkıır kuruş alınacak , buna 
mukabil kamp müddetince Üniver-
si teliler Yedek Subay Okulunca 
iaşe ve ihata edileceklerdir. 

Doçentlerin maaşları 
Omversı tede 40 lira maa~lı Do· 

çen ller yirmi ikiye indirilecek ve 
7 lira maaş\ılarda otuza çıkanla
caktır. 

delesine başlamak için Samsunda Almanya ilk fırsa+ca Avrupayı de· den birçok dersler ö~retecektir. hizmetçisi Hnlide tara talll< 
"Hamidiye .. nin bu küçük seyahati da 

Anadolu toprağına ayak basan lik deşik bir mermi tarlasına çe• rılmıcı, suçlu hakkın _
1 ile açt•ğı büyük ufukları kalplere ~ f\I 

Mushıf ..ı Kamal milletine ilk h:ılas virebilir. başlanılmıştır. p A 'O~"'f:! ·d rı 
ferııhlık veriyor. r A r-l• 

sesini Erzurum dağlarından yük· Makale m'ı harrirl kadının ağzın· MANEVRA."!- ecebill 1,ıceıı 
seltmişti. dan bu mukayeseyi yaptıktan sonra Son PoStCJ BeşikUışta şofor il vrıı yııP' 63 
Doğudan batıya istikl!l gelmişti, kendi kendimiıi tanımak için ha· lra n ve T ür k i ye mUno· ettiği otomobil, rrıane ııırdıııı ,~· 

ş mdi.de batıdan doğuya umrao gi· yan Liokeyi misal gösteriyor. se zellerl otobüs bekliyen yolc~arpfl11c:' ' 

d iyor Cumhu riyet Yeryüzünde Türklerin ga}·et hakh yaşlarında Halideye ~ 
Ta n "Homldlye,. mektep ge• olarak ''kardeş., diye tavsif edebi· ralamıştır. A -yp.riO~!iJC' 

mukayese ve misi dost memleketle r lccckleri bir millet varsa o da, Bü. BİR FABRiKAP rııedc ıı'I' 
yük Şark komşumuz lran mi!letidir. Dün akşam l{azlıç:Şf bri1<9~ ı 1 

neticeleri sularında Evvelki gün Buyük Meclis tarafın- · derı ıı der 
lngilterede memleketimize dair imparatorluğun son devirlerinde dan tasd.k 1 rlilcn muahedeler ve met kardeşlcrın ·sc de 

M dan yangın çıkmış 1 
• s fle 

yeni bir kitap çıkmışlar. uharriri Türk denizciliği inhitatın son dere· mukavelelc münasebetıle Mecliste .. d .. · · ımüc:tür. dıııft 
Ba} an Linke isminde bir Alman kesine ulaşmıştı. Meşrutiyette bu komşu mı ile. hakkında gösterilmiş~ son uru -s tfl'l!l r 
kadınıdır. Çok demokrat fikirli hale çaresaz olmak üı.ere milletçe olan hislere Türk milleti bütün kuv- Yangı~ ~eri ~~~u çı~Jl'lıştı . rl' 
olduğu için Alman yada yaşayama· girışilcn fedakarlığın sistemli bir votile iştirak eder. Iran bu günkü atılan bır sıgara çA t J: 
rnı ş. lngiltereyi vat an tutmuştur. kalkınmıya esas teşkil edememiş hızi}• le az zamanda bir mamureye SAC SA p.flı11e ııı' 
Bu kadın Türkiyenin "'her köşesini olduğunu ise bugü n hazin hazin dönecektir. Türkiye için böyle '.lir Feriköyünde oturan rıscife ı.:'1u 

düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Al" karı!jı drtı ..,tf 
gezmiş, halk arasında dolaşmıştır. devleti yanında hissetmek büyük sı Kevserlc ı ··ıiil'l 'e.,.. 
T.. . . d Al "b" ili b' C umhuriye t devri i5e den izcili~:.. bir bahtiyarlıktır. bı'rlen'le kıskançlık yııtı·c .ıe ~ı·f· uri'ıye e manya gı 1 mi ır mize sisteml i bir faali yet ve him~ e ev ıı v 
birlik kurmaya ça!ı~ıyor. Fc..kat Al· met sarfet mckledir. Ha rp geınici. .A.~sam gaya tutuşmuşlar, J1 arıııstı1 
manya bu maksad için cebir ve li g imi z inıkan ve iktid ımmızın ta• Başmakalesi yoktur. Naciyeyi yüzünden y 
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Günün· meselesi: 
UYKU HASTALIGI 

Şehrin süt ihtiy8cı işi, süt
cülerin elinden allnacak · 

Dört buçuk yıl uyuyan 
kadın uyandı 

!D ört sene mütemadiyen porfa .. 
kadın Yeni bir teşkilat yapılıyor ık.al şerbeti ile yaşayan 

~stcınbulda sarf edilen sütlerin miktarı ve cins ı 1 ~;~;d.~ ~;~çb~;.~~:;.:c ;:~~~ ıe ~~"~~.~~: :~~~;!~,%~;:':~·:;: 
llz • d hafta bu müthış ve uzun uykusun- desının hazmedemediği anlaşıldı -

erın e çalışılıyor. A vrupadan malumat isteııdiı dan uyanarak ıyilesmış. ycnı doğ- ğından daha sonraları yalnız por-

l
)) <!lediy . 1 muş bir çocuk gıbı ha ·ata kavu~ -
O . c sut işini kökünden hallet- barile sarfedilınekte olan süt mik- tir. Runl!:ırdan bir kısmı Belediye- 1 muc:tur: 
sat\anıı.ıye karar vermiştir. Bu mak- tarı ayrı ayrı tesbıt edilmektedir. ye gelmış ve tetlcık cdilmi\•e başla- ı ktısat M"d Asansor cıvarında oturan ve Mü-
lki ce u urlüğü tarafından Bu cepheden yapılan tetkikler, nılmıştır. Bu hususta kat'i bir ka- ı 1 b 
"tll'lekph·e· den yapılan tetkı'kler sona . . d 1 k ı 11 e ismıni taşıyan evli ve iki " ı·aı· ancak nazarı sana a yapı ma -

uz sekız on giıne kadar ncticelendiri- k h .b. ı b n eredir. la olan bu tetkiklerden sonra ve - çocu sa ı ı 0 an u bayan dort 
Qtr ta f Jecektir. b k 1 \'anı ra tan şehrin süt veren hav- rılecektır. Yalnız şimdilik elde edı- u~·u · yı ev\'el uyku hastalığına 

takal suyu verilmesıne başlanmış
tır. 

Uyuyan kadın ıki buçuk sene yal
nız portakal suyu ile yaşamıştır. 

Ve her defasında, ağzının ön tara

fındaki dişlerinden biri kırık oldu-
arile va ı· .. · Bcledıye digver taraftan yabancı tutulmuşt dıkler· sa ı ne mıktar sut ver- - Jcn netice, siit işinin şahıslar cim- uı · ı ve bu l · d h memleketlerde süt isinin nasıl hal ı·lk d 'k' .. ğu için portnkal suyu bu dişin a-gı :nı n arın en zıya e an- • ı de hugün olduğu gıbi serbest hıra- zaman a ı ·ı, uç ay hasta yat-

ralı«ından şırınga ile ağzına veril

miştir. 

Ve bu hastalanışla tam ıki bu -

çuk sene hiç uyanmadan uyumuş-

tur. 

tınd ıntakalarda ne gibi şartlar al- ve ne suretle idare edildiğmi araş- kılıp Belediyenin yalnız mıırakabe mış ve mütemadiyen uyumuş, son-
Oluna beslendikleri tetkik ve tesbit tırmaktadır. Bu arada bilhassa Bul- ile me~gul olması kafi gelmiyec<>ğı ra iyileşmiş ve bır müddet faal va-
bir y~akt~, _bir günde, bir ay<ia ve garıstan, Danimarka, İsviçre gibi merkezındedır. ziyette yaşadıktan sonra tekrar has-
hakkı da ıstıhlak edilen süt miktarı sütçiılügu ilerlemiş memleketler Bu itıbarla Beledıyc bu işin esas- talnnmıştır. 
t.d ında istatistikler çık"'rılmak _ n-ıec1·,, s·n·n tak'p 1 d • · <q ır. Bu " ı::x:: ı. c 1 1 1 ey e ıgı sıs • lı surette ıdaresı )çin ayn bir teş-
lah arada lokantaların, pas- 1 temler gözden geçirilmektedır. Gc- kilat kuracaktır. Bu teşkilat bir 
lak ane ve sair emsali yerlerin islih- rck bu memleketlerin, gerek dığer mülhak bütçe 1le ve ticari zihni -

Nihayet geçen hafta hasta kadın-

cağızın vücudü harekete ve uyan

mıya başlamış ve kısa bir müddet 

içinde de tamamen iyileşerek aya

ğa kalkmıştır. 
doğ eyledikleri sütlerle doğrudan memleketler belediyelerinden sut yellerle idare edilecek ve sütlerin 
Vey~i~ ~vlerde hastalık, ihtiyar hakkındaki tahmatnamc ve diğer istıhsal, sterlize ve satı ş işlerini 

ıtntuıııtttHtuııı ı ııtttıııtuuııuıııttıııı tt ı ı••HUttıııı11ıı ı ıııtıı11111111ı••ıuııt11111ııu11111111ıınııııınııuınıııııınuuııtuıuııı11ıııııııımı11" 

uçuk çocuk bulunması iti- kararların birer suretlerı istenilmiş- murakabe ve tedvir eyliyecektir. 

8eyazıtta bir kitap 
sarayı yaptırılacak 

/l - -·-
,.ost bu k itap sarayı 
da bazı fikirler ileri 

hakkın
sürdü 

Q ~1.ediye şehrimizde Maarif Ve- şası için bir proje yapmak üzere bir 
~1 i aletile birlikte bir kitap sara- müsabaka açılacaktır. 
~ nşasına karar ''ermiş, bu sara -
ın Ya ı tu Pı acağı yer hakkında Pros-
n tn" lıass utaleası sorulmuştu. Müte -

tih: ıs. Prost bu husustaki tetkikle
·u bır 

llıUst ırnıiş ve bu sarayın ancak, 
~a ak~ı şehirde bir ilim mınta-

sı O] 
la arak ayrılacak olan Beyazıt-

tır Yapılabileceğine karar vermiş -

J.:~ Saray, müstakbel plı:inın tatbi

CUı a geçilmeden önce inşa edileceği 
lla E!lle 'Belediye İmar Müdürlüğü 

Yazıt T dt b 1 ım mıntakası çevresi için-
ara \l saray için münasip bir yer 

buı::U.Ya başlamıştır. Böyle bir yer 
tine ~~r ~~unmaz Maarif Vekale
~lecek, sonra sarayın in-

~ eni yıl 
Y. t 
o:,.ışları 

~ . ._.. ··-·· 
'-'uzun 25inde yar1•· 

Vna lar ba,hyor 
her s Yet Baytar Müdüriyetince 
lar1 bene Yapılmakta olan at yarış
lacak~rsene de 2.5 Temmuzda yapı
!!d(!C<:Jt • Yarışlar altı hafta devam 
6 ııc1 Ve altıncı hafta sonunda 
llosu~arış olarak Vil5.yet Aygır de
~ ll!n t mensup aygırlardan elde e
"ıa hır nyıar idarei hususiye namı
~o u i .koşu yapılacaktır. Bu bir 
~ittir Çın 1500 lira mükafat verile-

\> a~ 
t t~ leş. mahallini görmek ve ziya-

Saray en modern tesısatı haiz 
olacak ve ayni znm;,ında gayet genış 
tarzda yapılacaktır. 

Saray yapıldıktan sonra şehrin 

muhtelif yeılerinde ilmi ve sıhhi 
şartlara uygun olmıyan binalarda 
mevcut olan bütün kitaplar bu bi
nada en ilmi şekılde tasnif edılmiş 
olarak yerlcştirılecek ve dığer u
mumi kiitüphaneler Jağvedılecek
tir. 

Sarayın içinde de yangın tehlıke
sine karşı kitapları koruyacak ter
tibat alın cak ve bılhassa kıtap ela-

jerleri her tarafı kapalı ve saçtan 
yapılmış kütüphaneler içınde sak
lanacaktır. 

Macaristanla 
Ticaret 
Anlaşması 

Yeni bir mukavele 
aktedildl 

Müddeti 31 l\Iayıs ak~amına 

kad11r uzatılmış olan Turk - Macar 
tıcaret ve klering anla~masınm bu 
ayın 30 una kadar temdit edildiği 
İktısat Vekaletinden Ofise bıldiril-
miştir. 

Diğer taraftan Türk ve Macar 
heyetleri arasında yeni bir ticaret 
''C tediye anlaşması için Ankarada 
devam etmekte olan müzakereler 
sona ermiş ve bir anlaşma imza -
lanmıştır. 

Bu yeni ticaret ve tediye anlaş
malarının 1 Temmuz 937 tarihin -

l ll1 ic:~ Yerlerini ve koşu mahalli 
~ ıı 'ko den tedabiri almak üzere 
~~lt ~fü u. m.ahalline bir baytar he- den itibaren mcriyet mevkiine gir-

rnıştır. mcsi kararlaştırılmıştır. 

~i roman:84 

en de seveceksin! 
biye 
...._ Cevap di il" . t liuc1 ver ve.. nve ettı: 

h~ <ıQıle Utsuı; bir sabrım ve ta -
--,k rnez b' ~ 'Ve ır sevgim var. Bu 
'il O Sab 
~ ltıuvaff ır el ele verdıkten son-
~ıYor ak olmam&k için sebep 
'll . 

~ı ç Ceva 
~ ~te<fd" P vermedim. O da bir i-

llra: ut saniyesi geçirdikten 
....... 
h /\.llah 
"t~ı· a ısmarladık 

•Ya .. 
' "'·· nınıdan k'ld' ~ '-'\!le .. çe ı ı. 
~ıı~ll Rule .. 

tr thı denıedirn yü .. d" K lblm 
~it ş *>ır . . , . ru um. a 
tı :ltııy0r uıuntü tazyikı içinde 
t
11 

ı Y\l~ Stnirlcrimin bozulmuş 
~orcıu. Cı~en şiddetle başım ağ
ı V~ge"t· ceğım yere gitmek -

tcıı • ını v b' l:f <t ev e ır arabaya at -
hij.~I' b~ e dondüm! 

it h Şınıın ağr .. .. 
....._ en dü .. k ısı suruyor ve 

llu ı unuyorum· 
~ b' . 0Yle nereye varacak? 

Etem izzet Benl ce 

111 
Bir ayın içinde 

Ablam gideli günler oluyor. 
Ayrılışımız çok hazin oldu. Ha • 

zin kelimesi bu ifadeyi vermez. A· 
cı ve ıstıraplı. Hele Güneşten ayrı
lışım günlerdir kalbimi sızlatıyor. 

Meğer ablama da, Güneşe de ne k a
dar çok bağlanmışım. Şimdi ken
dimi koskoca Şamın içinde yapayal
nız biri gibi f arzediyorum. 

Avunmak için hiç bir tesellim 
yok! 

Salih bomboş ve manasız. 
Tanıdığım aileler de birer birer 

Şamdan çekiliyoriar. Fakat, bilmi
yorum niçin ablamdan hala haber 
yok! Buradan ayrılalı günü gününe 
tam bir ay oluyor. 
Şimdiye kadar Osmancıktan 

bana bir, hatta, iki mektup gönde
r ebilirdi. Beni unuttuğuna, ihmal 

Hamallık 
Ağustosta 
Kalkı_qor 

EvvelA b ü yük caddeler
den kalkacak 

Sırtta. smkta hammalhğın kal
dırılması için evvelce mühim bir 
proje hazırlanmış, letkık edılrnek 

i.izerr• \Talı Üstundağa verilmi~ti. 

Bu projede Valı Muhıddin Üstur .• 
ı dağ tntbik bakımından bazı deği • 

şiklıkler yapılmasına lüzum gör • 
mü~ti.ır. 

Belediye Ağu~los birden ıtıbaren 
İstanbulda eşekle nakliyatı yasak 
etmiye karar vermişti. Bu emir nak
lıvat ışınde bır dl'ğişiklık ve mu
rakabede yeni bır sistemin kurul
masını mucip olacaktır. Bunu dü
şünen Belediye hamallığın da A
ğustos birden sonra kaldırılmasını 
muvafık görmuştür 

Sırtta, sırıktakı hammallık evve
la ana caddelerde ve nna raddelere 
amud olan ıkincı dü1 satıhlı cad -
delerde hamallık kaldırılacak, me
yılli yerlerle diğer sokaklarda ka
lacaktır. 

Evlenme 

1 
lşlerinin 
Masrafı 
Evlenenlerden ahnmaeı 

tamim edildi 
Ba:n belediyeler evlenme memur

larının, evlenme işlerine aıt muha
bere evrakını, uçtc bir ücretle pos
t~ya verdıkleri görülmuştür. Ten· 
zilattan tstifade edecek mektuplar; 
yalnız belediyelerin kendi işlerine 
ait muamelfıtn münhasır bulundu
ğundan badema evlenme işleri hak
kındaki mektupların posta ücretinın 
halktan alınması ve bu kabil mek
tupların üzerine cşahsa aittir .• şer
hinin yazılması nliıkadarlara bildi
rilmiştir 

cltığinc asla inanamam. Nıhayet 

ben ona nasıl bir vefa ile bağlı ısem, 
o da bana muhakkak ki, içden bir 
duygu ile dosttur. Vefasına inanı· 
yorum. Buradan trenle Ankaraya 
aktarma ile gideC€k, oradan da Ço
ruma ve Osmancığa araba ile gide
decekti. Ağabeyisi en emin ve ko
lay yolÜn bu olduğunu bildirmişti. 
Mektubunda: 

c Ulukışlada trenden enmen ve 
K ayseri - Yozgad - Çorum yolile 
gelmen de mümkündür. Ancak bu 
yollarda tehlike var. Hem yollar 
bozuk , hem de asker kaçakları çok. 
Yolcuları rnhatsız ediyorlar ... > 

Diyordu. Onun içindir ki, yolu
nu biraz uzatmakla beraber d:ıha 
emin hır yolculuk yapmayı tercih 
etti. 

Belki, h~nüz yerleşmiş, yorgun
luğunu almıya başlamış, onun için 
mektup yazmayı geciktirmiştir. 

Ancak, ne olursa olsun muhak -
k ak ki, Şamda çok yalnızım ve bu 
yalnızlık fena halde beni sıkıyor ve 
rahatsız ediyor. 

Kalbi boş, dimağı bo§, günü boş, 

6 kazada 
Hayvan sergisi 
Açılı _qor 

Ehli hayvan ıslahı 
anlat ı acak 

Hay,·anların ıslah ve çoğaltılması 

için Yalova, Be.) koz, Kartal, Çatal
ca, Silivri, Bakırkoy kazalarında 

bırer ehli hayvan sergisi açılması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu sergıler, ılerde nahiye ve 
köylerde de kurulacaktır. 

Sergiler at ve sığır olmak iizere 
iki kısmı ihtiva edecektir. 

Sergılerdc teşhir edılecek 18 tay 
için 145 lira, 37 sığır için de 259 li-

ra olmak üzere ceman 404 lırn mü
kafat verilecektir. 

Bu kaza s~rgilerinc iştırak eden 

hnyvanlar Zıraat Vekfıletı tarafın
dan açıhın sergılere iştırak edebi -

leceklerdır. 

Scrgıler Ağustos ve Eyhil ayla
nndn nçılacaktır. 

Tiırkiyede ılk defa olarak kuru

lan ve ıhdas edilen bu sergiler için 

Vilayet Baytar Mi.ıduriyeti tarafın
dan bir talimatname hazırlanmak
tadır. 

Kızlaşı 
Yıkılmak 

Tehlikesindemi? 
Mah allinde tetkikat 

yapllıyor 

Fatıhte Kıztaşının yıkılma tehli

kes1 gösterdiğinden bahsedilerek 

Müzeler İdaresine ve Belediyeye 

şıkayet edılmişti. 

Belediye ve Müzeler mimarların

dan mürekkep bir heyetın Kızta -

şında yaptıkları tetkikat netıcesin

de böyle bir tehlıke olmadığı an -

laşılmış, mimarlar rnporlarını ala

k"d r makamlara vermışdir. 

bıı ıııs .. n ıçın sıkılmak her halde 
hudutsuz bir ıstırap! 

Taşındık 

Bılmiyorum niçin?. Salih durup 
dururken evi ve mahalleyi taşıdı. 

Fettan mahallesine geldik. Daha 
küçük bir ev. Fakat, yeni. Etrafımız 
daha çok Arap. 

Eski evimiz ve eski mahallemiz 
daha lüks olduğu kadar konu kom
şu da Türklerdi. Burası hemen 
hemen hep Arap eYleri ile, hem de 

ikinci sınıf Araplarla dolu. Her hal
de ho ·a gider bir şey değil. Ancak 
Salıh o kadar sinirime dokunuyor 
ve beni o kadar kendisine karşı la
kayt olmıya sevkediyor ki, 

- Niçin evimizi ve mahallemizi 
değiştiriyoruz?. 

Diye bile kendisine sormadım. 

Onun da bütün itinası o mahut ve 
düşmanı ulduğum esrarengiz sandığa 
karşı. Yine bu eve de sandığı büyük 
bir itina ile taşıdı, İstanbul evleri

J}in sandık odalarını andıran küçük 

bir odnya dikkat ve ihtimamla yer
leştirdi. 

Bir senelik 
Sanayi 
işlerimiz 

"Sumerbank" hercti u m·mi. esi 
dün Ankarada toplanmış, mı mü-

nasebetle lktısad Vekili Celal Ba· 
~ar izahnt vermiştir. Bu ·rahata 
göre, gerek "Sumerbankn, gerek 

lktisad Vekiltelinin elinde bulunan 
teşkilatında yuksek kontrol hakim
dir. Mali kontrol kolaydır. Bilhas• 

sa teknik ko·ıtrol tatbik edilmek
tedir. Bunun için ecnebi mütehacı• 
sıslar <la getirilmiştir. Maliyet fiatı 
ile randımart daima gözörıünde bu

lundurulrrnkladır. 

Kağıt rabriknsına geli.,ce, fab· 

rika o kadıı r ,ok talep karşı!ında 

kalmıştır ki, rabd~nyı tev~i etmek 

zarureti hasıl olmuştur. Fabrika 
emin ellerdedir. Ve tevsi edi İrtce, 

tıem memleket ihtiyacı tamamile 
karşılanacak hem kağıt daha uzu
ca mal olacaktır. 

işle rde hiç bir israf yoktur. Aç 

karnına adam çalıştırm:ımak gayesi 

takip edilmemektedir. Fazla maaş 
alan adam fazla rand•man vcr:r, 
buna İ!>raf denm'!z. 

Selli Ö7. yapmak ta bizim ıçın 

zaruridir. Bir senelik sellilözümüzü 
temin etmi ş bulunuyoruz. 

Pamok sanlıyiimiz gitt kce inki

Ş'lf etmektedir. Deri senayiimiz. de 
ise ibtidar rnad~e hariçetn geliyor. 
Hayret edilecek şeydir amma, ha· 

kikatlır. Çünkü biz bir kı.,ım deri· 

!erimizi nim rramul ol:mık ihraç 

ederiz, agır d er!lerl it1e !ıariçden 

getir tmek 01ecburiyetinde bulu:ıu· 

yorur. Bunun ıçin Anadolu yayla· 
s.nd~ bu ibtidai maddeyi de te

min et mek lazımdır. Zira3t ·:ekı\. 
leti bu işi ~akip etmektedir. Bunda 
muvaffak oiunak, 8 milyo:'l lirn 
mem'eketimiıde i<alacaktır. 

Çelik ve kendir sar.ayiine gel\n. 
ce, o 1ların da b.1 sene ıınncnde 
etüdlerini bitirec_ğiı. 

Bu izahattan soıra 

1936 pilançnoıu tasvip 

- l3u sandığın nedir bu ehem
ınıyeti ? .. 

Dedim. Sadece: 
- Hıç bir ehemmiyeti yok. Elde 

bulunmuş olmasından ibaret.. 
Diye sudan bir cevap verdi, yine 

kaçamak yaptı. Bir mesele cıkar -
mamnk için susmayı söylemiye ter
cih ettim. 

Zaten. bu hayat ve bu tatsızlık 
böyle giderse ya ben onu, ya o beni 
bir gün bırakıp savuşacağız. Yal
mz bekliyorum ki, ipi koparan ben 
olmıyayım! 

Merak 

Ablamdan halıi bir haber yok. 
Merak ve heyecan içindeyim. 
Durup dururken kalbimin sıkıl-

dığını ve sanki daima başıma bir 
gelecek varını. gıbi bunaldığımı, 

kuruntu duyduğumu hissediyo -
rum. 

Hiç kimse, hiç bir zaman bir fe
laket gelecek .. diye beklemez. Fa
kat. ben: 

- Ne zaman gelecek, ne zaman 
öğreneceği.ro ? .. 

(Devamı var) 

1
- Halk F ilozo fu -

1 d iyor k i : ... _________________________ . 

Kendi kendine ko· 
nuşan bir haber 1 
Dünkü gazetelerde, hiç şüphesiz 

bütün çocuk babalarını alakadar 

edecek bir haberde şöyle deniliyor: 

.çok çocuklu ailelere yapılacak 

yardımlara karşılık olmak üzere 

Sıhhiye Vekaletinin yeni sene büt

sesıne 50.000 liralık tahsisat kon -

muştu. Vekalet bu parayı 50 şer li

ra olmak üzere ailelere dağıtm1yn 

başlamıştır. Dağıtma müracaat sı

rasına göre yapılmaktadır. Bu su -

retle 1,000 aileye yardım edilmiş 

olacaktır. 

Halbuki Vekiılctc müracaat eden 

çok çocuklu ailelerin sayısı 32,000 
dir!» 

Rakam konuşsun! İşte bir haber 

ki kendi kendine konusuyor, zan -

nederi1_ Biz bu sütunda bu mese -

leyi büyük öneminden dol:ıyı sık 

sık deştik. Bu kad~ devede kulaıc 
kabilinden para mükafatı usulü ne 

o aileyi tatmin eder zannederiz, ~ıe 

de memleketin bu işde daha pek 
çok geniş ihtiyacını. 

Bu işi kökünden halletmek ıçın 

yalnız çok çocukluyu böyle hiç me

sabesinde bir mükafatla koruma 

değil, Türkiye devletinde umumi -

yetlc çocuk babalarını devletin ka: 

nunla koruması hakkı kabul olu'l
mahdır. 

Milli rakamlar asıl o vakit hey • 

betile konuşacaktır! 

Halk filozofu 

Bir camii 
Sakathyan ağaç 

Çcmberlitaşta tamir edilmekte 

bulunan Atik Alipaşa camiinin me
zarlık kısmında bulunan bir ağa -

cm camiin esas temel duvarlarını 

tahrip ettiği ve camide bazı çatlak

lıklar ihdas ettiği için mezkur ağa

cın kesilmesi etrafında ~~tkikat ya
pılmak tadır. 

Müzeler İdaresi ağacın kesilme

sini istemektedir. Fakat Evkaf İda

resi, bu ağacın tarihi kıvmeti haiz 

olduğunu ileri siirerek, kesilmesine 
taraftar görünmemektedir. 

Polislerin 
Yeni kıyafeti 

Polis memurlarınm yeni forma

larının dağıtılması işi bir çnk yer

lerde ikmaJ edılmiştir. 

Bütün vilayetlerdeki polislere, 

yeni elbiseleri en geç bu ayın 15 ine 

· kadar verilmiş olacaktır. Diğer ta

raftan aldığımız malumata göre po

lis memurlarına birer küçük lastik 

sopa verilmesi düşünülmektedir. ,. 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
izmit-İstan ul 
Otomobil yolu 

Bir l.aç gtin evvel, bir dostu -
muz, otomobılilc Ankaradan ls
tanbııla geldi. Arkadaşımız, hu
susi otomobılile yaptığı bu seya
hati söyle anlatıyor: cAnkara -
dan f stanbttla ralıat, güzel bir 
otomobil yolu yoktur. Fakat, yo
lun bilhassa lzmit il~ İstanbul 
arasındal."ı kısmı ~-:ık berbat bir 
haldedir. Adeta burası biryol 
değıl bir patikadır. Arabamız ye
ni ve sağlam olmamış olsaydı, 

muhakkak ki, bir kaç yerde ka
lırdık. Ôyle yerler ı•ar ki, kaya
lar üzerinde hôsıl olmu§ mer -
diven basamağı gibidir. Bura -
Zardan geçerken arabamız bir 
tank oluyordu. Yine öyle yerler 
var ki, derelerin, sulann içinden 
geçiyorduk. Arabamız buralar
da da bir derıiz motörü oluyor -
dtı. 

Bu yolculuğu otomobille yao
tığımıza tabıi çok pişman old"Ut.:. 
Fakat, bir kere, yola çıkmıştık, 
iş işden geçmişti. l3il1ıassa İzmit 
ile 1stanbul arasındaki kısmın 
süratle tamiri çok yermde lıir 
iş olur. Geçtiğimiz yol bir çok 
defalar da tren yolunu katedi
yor. Arabamızın 'tekerlekleri ra
kıl tCl§ları üzerinde öyle hoplı -
yarak geçiyor ki, çektiğimiz sı-
kıntı tarif edilmez.> ı 
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Amele mebuslar 
sordular, Avam 

hükumetin Dük'ü tebrik edip etmiyeceğini 
• • 
ıçın kamarası reisi bahsi hemen kapatmak 

derhal ruznameye geçti 

Nikahı 
"Sizin 

kıyan 
böyle 

papaza şöyle bir telgraf çekilmişti: 
bir 

de 
nikah kıymıya ne 

salahiyetiniz vard.r,. 
hakkmız, ne 

Buna rağmen rahip Dük'Un davetini kabul 
etti, ve gelin güveyin nikihını kıydı 

Nikahı kıyun rarıip ]erdin JngilteregtJ dönclüğil z:ıman, halk. kenaısirıi 
alkışlarla karıılaclı -

1 ngilterenin eski kralı Sekizin-
ci Edvard bugün artık Dük dö 

Vindsordur. 
Kaç aydanberi hepimizi az çok 

merakla meşgul eden bu mesele 
halledildi, bitti değil mi? Artık he:
kesin iki eşe de saadet temenni e
derek bu bahsi kapadığı bir sıra 
yeni bir mesele çıkmıştır. 
Bakınız nasıl: Dükün, Fransanın 

en güzel bir yerinde nğaçlar ve 
çiçekler arasında yükselen bir şa
toda mi saf ır olduğu malUm. Ora
nın bcledıyc reisi tarafından ni -
kahları yapıldıktan sonra ruhani 
merasim yapılmıştır. 

Bütün bunlar bir takım tafsilat 
ki okuyucularımız pek aıa bilirler. 
Onun ıçin biz şimdi yc.ni çıkan me
seleye gelelim: 

Dini nikahı yapan Anderson 
Jardın namındaki ruhani reis Lon
draki Angelikan kilıscsi tarafın -
dan şıddetle tenkit edilmektedir. 
Angelıkan kıliscsinin eskı bir dua 
kitabı vardır. Bu rahip, nikahı o
radaki şekillere göre yapmış, ev
velfı orada hazır olanlara izdiva -
cm nasıl mukaddes bir rabıta ol
duğunu anlatarak söze başladık -
tan sonr.ı Di.ik'e dönmüş: 

- Bu kadını eş olarak almak is
tiyor musunuz? gibi bazı sualler 
sormuş, sonra ayni tarzda Düşes'c 
dönerek: 

- Bu erkeği eş olarak kabul e
diyor musunuz? diye sormuştur. 

Tabii iki taraf da muvafık cevap 
vermişlerdir. 

ettirirken ne Dük, ne de Düşes gi
bi unvanlar kullanılmıştır. Sadece 
kendi adları söylenerek dünyanın 

tıer türlii unvanları bir tarafa bı· 
rakılmıştır. Ruhani reis Cenabı hak 

huzurunda bu çiftlerin mes'ut ol

malarını niyaz ettikten sonra bun

ların meşru surette evlenmiş ol -
duklarını, artık biribirlerine ait 

hukuk ve vczaife sahıp bulunduk
larını söyliyerek merasime nihayet 
"'crmıştir. 

Yine teferruat ve tafsilata giriş
miş olmıyalım. Asıl yenı çıkan me
seleye gelelım: Evet, Angelikan ki
lisesi mehafili Dük ile Oüşes'ın ey:
lenmelcrinı tcs'id eden ruhani rei
sinin bu hareketine hiç memnun 
olmamışlardır. 

Angelikan kilisesinin başı olan 
Kanterburi piskoposunun, kral Se
kizinci Edvard'a k<ırşı almış oldu-

ğu vaziyet unutulmamıştır Onun 
için şimdi yine fngılteredeki An
gelikan kilisesi m<.'hafihnin bu ve
sile ile de hatıra gelmesi imkan -
sız değildir. 

Angelikan kilisesinin bir Church 
Times gazetesi vardır. Bu gazete 
İngiliz resmi kilisesinin vasıtası -
dır. Bu gazete yukarıda ismi ge • 

çen ruhani reis Anderson Jardin'
in nikah merasıminde bulunma -
sından kilise mehafılinin hiç mem
nun olmadığını açıklan açığa yaz
maktadır. Angelikan kilisesinin ga
zetesi dı:J or ki: 

cKifüeye mensup bir adamın ec
nebi bir memlekette bulunurken 
bir yere giderek oranın sahibi ta
rafından gösterilen arzu üzerine ni
kah merasıminde bulunmasına ve 

dua etmesine kanuni noktainazar
dan hiç bır mani yoktur. işte ki
lisenin kaidelerine riayet edilerek 
bu izdivacın da o suretle tes'id e -
dildıği hakkındaki iddia bundan i
leri gelmektedir.• 

Ouk dö Vind:;or ile eşi, izdivaç
larının dini surette de tes'i1 edil
mesini istcmışler, ruhani reis An· 
dcrson da bunun üzerıne m·.!rasımi 
yapmıştır. 

Bundan sonra herkes artık bu iz
divacın dini surette de tes'id edildi
ğinı söylemekte tabii olarak bir beis 
görmemiştir. Halbuki Angelikan ki
lisesının gazetesi işte bu noktaya 

dokunuyor. Demek istiyor ki o ru
hani rcıs oraya davet e<lı!er~k git
miş, dua etmiştir. Fakat bundan 
Dıilt ile Düşcs'in izdivaçları Angeli
kan kılıscsi tarafından da tes'ıd e
dilmiş olduğu manası çıkarılma -
malı! 

Sonra bu gazete nedense şunu da 
ilaveye lüzum görüyor: Kilise mc
hafili Dük aleyhinde her hangi bir 

husumet hissi beslemiş değıldır! 

Meselenin bütün aslı ne imış, ba
kınız: Bir kadın kocasından ayrı -
lır ve eski kocası hala sağ bulunursa 

böyle dul bir kadınla izdivaç e • 
dilmez. Eğer böyle bir !<adını alan 

(Deoamt 6 ıncı sag/ada) 

Fakat dini merasim esnasında ru
hani reis eşlerin adlarını tekrar 

ı~ük dö Vlndsor lngilterc kralı lıulandnlu ııralarcla lstaabala geldlli zaman, şe.'ırin tarihi eserlerini 
ve g;;,,u ... cek ger/1>rirı; ""llffııldı,./ na,~, <f;j Vhıd~nrf,, b•·rıh,.,. R"Z;p dolrnm•$11 

Edebi Roman No:21 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

aaha parlamıştı. Bayan Canseverin 1 

eşyası arasında bir takım fotoğraf· 

lar çıkmıştı. Mektuplar bulunmuş

tu. Hatta tabancasının kılıfı ·da çek
melerden birinde görülmedi mi? 

Acaba Dürinin eşyası, sandığı se -
pcti var mı? Varsa nerede? İçin-

de ip ucu olabilecek bir şeyler bu

lunabilecek mi? Bir mektup, bir 

fotoğraf, basit bir eşya .. Bilinmez .. 

Belki katıli meydana çıkarır. O za

man da yeni bir saha açılmış olur. 
Ertesi günü bunu müdüre anlat

tı. 

- Zannetmem, dedi. Zavallının 
nesi olabilir? 

- Bir defa bayan Birsine sorsa
nız. 

- Bunu açıkça soramayız. Koca-

sı geldi. Başka Lir vasıta ile öğre
nebıliriz. 

İkı gün sonra cevap yerine ço
cukların mektep çantalarına benzi
yen küçlık bir el çantası geldi. İki 

dost bakıştılar. Çanta ağır değildi. 
Fakat ikisi de hafif bir heyecan 
geçiriyordu. Tedarik edilen bir a-

nahtarla çantayı açtılar. Üstünden 
bir eski kombınezon, bir çift ya -

malı çorapla iki mendil çıktı. Bu'"n
ların altında kapları çeşitli bir çok 

cep defteri vardı. İkısı de birer i
kişer deftere göz gezdırdiler. 

- Mavışin hatıratı. 
- Bazısını güniı giınüne, bazısı-

nı zaman zaman tutmuş. 
Defterlerin arasından bir kaç fo. 

toğraf da çıktı. Bunlar hep meş • 
hur Abdullah biraderlerde çekil-

miş fotoğraflardı. Sırmalı, nişan -
lı, kılıçlı, sivri sakallı güzel bir a
damı göstererek: 

- İşte, dedi. İrfan Paşa. 
Arkasında blr yazı okunuyordu: 
(Sevgili kızım Fatma Dürrünni-

sanın doğduğu gün tey~mmünen 

keşide ettirılmiştir.) 

Bir iskemle üzerine oturtulmuş 
bukle saçlı, iri gözlü bir bebek fo
toğrafının arakasında da şunlar ya
zılıydı: (Ciğer parem kızım Fat • 
ma Diirrünnisanın bir yaşına bas
tığı günün hatırası olarak keşide 
ettirilmiştir.) 

Bir kaç uzak dost ve akraba fo. 
toğrafından başku bir de delikan
lı fotoğrafı vardı. Arkasına iki sa· 
tır yazı yazılmış, sonra çok dik -
katli bir surette karalanıp yazılar 
bozulmuş. Tuhaf! Bu resmin iki 
gözü bir makasın ucu ile oyulmuş
tu. 

- Bir ip ucu olamaz mı? 
- Henüz bir şey diyemem. Bü-

tün dü&ıümlerı belki defterlerden 
çözeceğiz. 

İkisi de merak içinde idiler. Fa -

kcıt defterler bır hamlede okuna
mazdı. 

- Yarın gece ben istirahat ede
ceğim. Bize geliniz orada rahat ra
hat çalışabiliriz. 

II 
Mavişin defterlerinden notlar: 

•• 191 kış ortası 

Mühürdara kapanıp kaldığımız i
çin bütün memleketi bilmiyorum. 
Bildiğim şu: İstanbul· bir kasırga 
geçiriyor. 

Bir yanda servet, bir yanda se
falet. Bir tarafta eğlence, bir taraft!l 
yas. Evcle, sokakta, trende, ve her 
yerde yalnız iki tip insan var: Pek 
tok insanla çok aç insan. Bizim ev 
gibi ikisinin ortası azın azı. 

Adını unuttuğum sosyoloğ teşhi
sini ıyi koymuş: Büyük buhranla -
ra, heyecanlara uğrayan bir cemi
yette ruh ve sinir aksillfımeli baş-
1ıyor. Bakıyorum; her yanda çalgı 
ve para çalanlar, pahalı yemek ve 
insan başı yiyenler, sonra et ete, 
göğüs goğüse, diş dişe salya salya
ya şehvetlenenler ... 

En mamur mahallelerin fırınla-

HiKAYE 
Yazan: Zeki Cema~ 

Altın kumda! •. 

P azar günü Altınkuma keyf için 
değil, bir haftadır geceli gün -

düzlü çalışmadan sonra yorulan si
nirlerimizi dinlendirmiye gidiyor -
duk. 
Arkadaşım Nuri ile Köprüde da

ha bilet alırken şu mukaveleyi şi
fahen imzalamıştık .. 

Cazband, dans yok .. Bahçenın gü
zel bir tarafınd:ı ot•ıracağız. Canı

mız sıkılırsa Kavağa doğru çıkaca

ğız. Bizi alfıkadaı etmıycn ve gul· 
dürmiyen hiç bir şey kouuşmıyaca
ğız. Eğer kım mukaveleye muhrı· 
lif hareket ederse plaj ve kahvt>de
ki içki paralarını o odeyecek 

Bu mükemmel bir ışdı Vapur bo
ğaza doğru ilcrledıkçe serin scrın 
esen rüzgar alnımızı okşuyor ve 
yorgun dimağlarımızdakı bi.ıtun faz
lalığı sanki silip götürüyor .. bi7. de 
her şeyden uzak, yalnız kahkaha 
mevzuu yakalıyorduk .. Öyle gülü· 
yorduk ki ... 
.Aıtınkum .. plajına çıktık. Ban

yo yaptık ~ ~zinoda Boğaza karşı 
nefis bir yemek yedik.. Karşıdan 
Kavaklar nefis bir :sılüct halınde 

yükseliyor. Uzaktan Poyraz köyü 

koyuna doğru gelen balıkçı kayık
ları zayıf rüzgara yclkenlcrıni uy
durmuşlar .. Boğazın uzaklaı ından 

bir vapur geliyor .. 
Böyle seyıedcrken dalmıştık. Bil

mem nereden çıktıh1r? 
Biribirine uymıynn bir çift bize 

doğru gelmiye başladı. 
Nuri yavaşca l>eslend1: 
- Kadın nefis. 
- Amma kocası çok çirkin, hem 

de ihtiyar .. Talısiz kadın . 
- Kocası olduğunu nereden bı

liyorsun ?. 
- Parmağındaki yiızukten. 

- Bu evlilik içın bır hiıküm değıl. 
Adam aşığa benziyor. Hak kadının 
turuvakarını taşıyor Bır evli erkek 
karısı ne kadar güzel olursa olsun 
karısıııın eşynsın ı t<ı51maz. 

- Buıılar C\" li . 
- Hayır değil . 
- İddiaya gırışelim. KimsC>den 

sormadan öğreneceğiz. Hareketle -
rini tarassut cdece~iz. Ve kaı ar ve
receğiz. 

- Pekala .. Bugiınkti butün mas· 
raf kaybeden tarafa ait .. 

Biz böyle konuşurken onlar da 
aksi gıbi yahut iyi bir tesadüf tam 
bizim yanımızdakı masaya utur -
mazlar mı!! 

rı önünde lıır dılım ekıııf;k ıçın e
zilenler, ve en vıran mahallelerin 
sofalarında sıyah havyarı bal ve 
şampanya ile ezenler! 
Babamı beş ~ne iyan azası, son

ra da ayan ikinci reısı yapacağı.z 

diye ald<ıtıp üç yıldcınberi unutaıı
lar şimdi tekrar hatır !adılar. 

Çünkü ayan meclisi azalc.rının 
bir takımı isyan etmiş. Hcılkın ek • 
meksiz, sütsüz, ekersiz, gazsi2 bı· 
rakıldığını açıktan açığa haykırı

yorlar. Babam sekiz senedt:nberi 
beklediği bu bostu şimdı reddedi -
yor: 

- Ben yolsuzluğu müdafaa ede
mem, beni bunun için hatırladılar, 
diyor. Ayan bugüne kadar nerede 
idi? Şekerlerini, pırinçlerini, kah
velerini azalttıkları gun halkı dü
şündüler. 

Bunun hakikati halkın sefaletini 
düşünmek değil, kcndılerini dü -
şünmek. Yarın birer avuç toz şe -
kcr versinler, yine susarlar. Ben 
zaten Kardiyak adamın biriyim, 
yüreğime mi indirecekler? 

Geçen hafta uzun bir mektupla 

Ihtiyar adam: 0v:ı· 
- Guzelim .. dedi. Arkana turce~ 

r,.,rııı 
karını almaz mısın?. bava ""' 

Kadın memnun: l\Clt 
- Tcşekkiir ederim, dedi, er 

yardım <'tti. 
Ben hemen atıldım: . ,.1i 
- Ben kazanıyorum. çünktı et r. 

tll .. 
erkek ne knı Jsının cekctını ctcf· 
ııc de karısı: teşekkür C>derın'l· 

Bu esnada garson gl'lmışti: 
- Ne omredıyorsunuz.. adırı 
Erkek hEmcn kızardı vr k 

dondu. 
- Ne istıvorsunuz cıciın? ... 
- Bır kahve.. rıı 
- O halde rf>fıkam \'C bcıı 

için hırer kahve.. . ı:wıı· 
- Ben kazanıvnrum Nurı · il 

E ı· acJ31 
lar kat'ıyyen evli değıl.. v 1 ôS' 
(Refik<ım) falan diye garsona g rı· 

d utıı 
terışlık vapnrnz. Sonra kn ırı cı· 

koC8-
dı.. I fa 1 buk ı r-di bir kadın 08'11ıı 

nın yanınclıı cok cesurdur. Ve tC" 

b. k . a··· şe,·i ıs garı ı ocıısının ıste ıgı J 

rr,,·z.. .
11 Rıı esnada ıhtiyar erkek ceb~r , 

do den (Son Telgraf) ı çıkarıp , 
düncii sahifedeki hikaye si.it0110 

mı okumıya başlamaz mı? 
Bu sefer Nun knbardı: )'1'\-

- İşte dostum. ben kazrın;~dııı 
Çünkü scvgilısı, bahusus bU ııı· 

güzel bır kadın yanında ıkcıı 
~aıı gazete okumaz. c<ılt 

BCiyle bir mtinascbetsizlıği 1111 

evli hır adam yapabilır. ceııı· 
Maamafıh ben de şu adama 11 • 

sını vereyım. Kadınla kura bac: 

\avım. lC • .. ?. 
Nuri hemen kadınn go ,1 • 

rıni dıkti. Kadın b:ısını çevirelı. ~., 
rkCt• ne b· ktı. Kadın bu sefer c b JC" 

kolunu dürttti ve bı•im du)' 1 1 

ceğımız bir s •c;le ao· 
- Şu munascbetsııc b:ık· 

zı.inü dıkrnış, han::ı bakıyor. dır· 
Erkek gozürıu hık:iyedcn k<ıl 

madan· , 
11cıı1 

- Budalaların bakıjınn c el rııtl 
k:J 1 

nıiyct vernıt'... Dedı v~ . lı.İ 
•· oP kerıdisıne uzatmı~ olduğu Pıl 

Berı hemen ııtıld.m· C\" 

d rıı r• 
- İşte Nun tx-n kaza.'l 1' 18rı 

lı bır kadın kenc.lısınc bak
30 

kocasınn yetiştırmı:z •ye' 
hık3 

Epeyce bcklcdık. Auı.ım 
yi sonuna kadar okudıı. ıccl•• 

· der Guzf"J. dcdı, gaı.eıeyı 
topladı. c-tbınc soktu ) 

( J),.,,umı .~ ,,,,., ıuı. fa~ 
.;t 

tıııdırdı bu fıkiı lerırıi açık ı.ç-ık 

ayarı azalığını reddetti. afırl' 
O . . et.r• 

ç beş günduı evımızın . ı·deıl 
GıZ l 

da haflyelcı dolaşıyor· .. , babaJ11 
glzlıye öğrendığimıze gorc rfJ'lııJC 
gilya muhalif blr fırka kll 

üzere ımiş. 0tt· 
- - Bud-.Jalar! diyor babıı~· ıııti· 

narıgı 
mış beş yaşından sonra 
rasın peşinden koşacnğıTn· edilC· 

• verefJ'I 
Bun& hiç bır mann 

9 
eıı 

y,ıııırc tı 
Babamı herkes tanır. kler et · 
mühım \'ilAyetlerde vallll cdıli11ce 
908 de meşrutiyet ı!All tııııcıı· 

. 'd ndarıı1 
•• de 

bınlerce Abdulhamı ı.ıstı.ıfl 
ı el dıı' rete uğrarken babam . e ı..ıı i 

taşıyıp ı:ılkışladılar. Bugtl;ifJ'ldı ııı 
temiz yaşayan babam 
devlet düşmıım olncnk? nııbe( 

1 bır tı· 
Fakat btr gün daha ne ıerele ııı .. 

aldık: Ben CC\nebı mektep aaştıP 
. ailerle )'°'' 

sil etmıştım, ecnebı .. manlığıı ıc 
kalkıyormuşum. Miıslu 95ııslıl 

.. dursun, c d' 
kışmazlığı şoyle pabııtt1 d' 
edebilirmişim. Zaten 0180lıı.J'~J 
Abdülhamidin son ;;e-Va-rrıı 

' 

d 
rı 

la 



''Hükômetçilerin başına ge
çeceğim, bütün delikanlıları 

harbe sürükliyeceğim ! 
Bunu söyliyen Parisf en gizlice İspanya

ya kaçan on beş yaşında bir kızdır 

Barselona vardığı zaman·, 

I~., .......... , ... 
bütün emelleri yıklldı . 
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L ... ~. Macerasmı anlatıyor ı 
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P,. 
''ııten · ı· j gı.z ıce spun11nf/n l.:<rçan kuçu1<. kız gazef~ciye nwcerasrnı 

nnlotıgor 

be kırıste Jaklin ~lişel i.,minde on ğum proje çoktan hazırdı. Gazete. 
,.1: Yaşı~da mektepli bir genç kı - leri gizli gizli okuduğum zaman, 
boıd &unun birinde Paristcn kay - dostum İspanyolların uğradıkları 
dıı ugunu ve ızleri takip edile e- her ınağlübiyet karşısında vücu • 

111; ;ıık sekiz saat sonra kendisi- düm gayri ihtiyari titriyordu. Dün-
lcıtıd spanyadn B.11uclonda yaka - yada Pariste duramıyacaktım, mut-

'l' ıgı Yazılm11tı. laka gitmeliydim. 
htı ~k bnşın.ı Paristen yola çıkan Son muharebeler içimi altüst et-
a ke:.zın bütün hulyası, bir ~Milis nıişti. İnanılmaz gizli bir kuvvet 
~- ı olmak \·e erkekleri harbe beni tahrik edip duruyordu. Gece-

}\ ttnaktı. Ieri tyuynrnıyordum, iştiham kay-
Scıtı 1~ Barsdonda yakalandıktan bolmuştu. Ders zamanlarında göz -
let:a, kC'ndısilc gönl~cn gazetN'İ - !erimi kapadığım zaman, kendimi 
0H~ basından geçen nuıccraları elimde bir bayrakla milislerin ba-

nnlatıyor: şında ileriye doğru atıldığımı gö-
1'}'1 h liuk(ımctçilerin siperl<.•rindc rüyordum. 
~., <ıtC'be c:tmevi bütün kalbimle Bu arzum o kadar şiddetli idi ki, 

'U cd· 
ll 1

) orum. On b<'!': yaşında 'ım. buna rağmen, kendimi tutuyor, 
;ı Va ta bir kızın bu şekılde bır hissimi ne anama, ne babama, ne 
buıu Unun hiç kimse tarafından ka- de kimseye belh etmiyordum. 
t tııl'dılıniyeccğine emin bulunuyo- HAREKET 
ı t. 

1~alımc kavuşmak için bu Nıhnyet bir pazartesi günü! 
ltı dek ha ıma ve kimseye sczdir- E\'de yemek yedikten sonra oku-
~ıt( ek? başarmak lazım geliyordu. duğum liseye gitmek üzere saat iki-

·ırn · 1 On oy e yaptım. de dışarıya çıktım. Sokakta biraz 
%111;eş Yaşındayım. 20 ikinci ka- yürüdükten sonra, bir kapının ko-
~a~a k22 de Paristc doğdum. İspan- vuğuna saklandım. Çünkü anne • 

açmak iı;in kafama koydu - min saat iki buçukta evden dışarı-

ya çıkacağını biliyordum. Dedi • 
ğim gibi annem saat iki buçukta 
çıktı ve evden uzaklaştı. 

O zaman derhal eve koştum. ö
nümde gayet kısa bir zaman oldu
ğu için, derhal makasa yapıştım ve 
o kadar beğendiğim saçlarımı ken• 
öi elimle tereddütsüz kestim. El .. 
bisemi çıkardım, bir kursaj, bir şort, 
mavi çorap giydim, başıma da bir 
Cie Bask beresi geçirdim. Tanınma
mak için gözlerime de gözlük ge .. 
çirdim. Mutfakta alelacele yolda~ 
işime yarıyacak ne buldumsa, bi· 
raz ezmek, çikolata, bir şişe suyu 

· aldım, sırtıma da elime geçen bit: 
pardesüYü örttükten sonra kapıcı
ya görünmiyerek, sokağa çıktım. 
Ohhh! Artık serbesttim. 

Ct?bimde uzun zamanlardan beri 
tasarruf ederek biriktirdiğim 250 
frank kadar bir para vardı. istasyo. 
na geldim. Avinyon yolile Narbon'a 
kadar aldığım bilet 180 frank tut
tu. Yani bu para servetimi adama· 
kıllı hırpaladı. 

Tren hareket etti. Programımın 
ilk kısmı tahakkuk etmişti. Otur • ' 
duğum kompartımanda bir kadınla 

bir erkek vardı, bir çok defalar be
nimle konuşmak yollarını aradılar. 
Fakat ben hiç sesimi çıkarmıyor • 
dum. 

Sabahleyin Avinyon'a vardık. 
Garın istasyonunda yalnız kalın • 
ea, beni dünyada bir başka mahal • 
leye bile tek başıma gönderm iye 
kat'iyyen razı olmıyan annemi dü
~ndüm. 

Oradan tren değiştirdim. Bu se
fer kompartımanda yalnız bulunu
yordum. 

SON İSTASYONA VARINCA 

Yine sabah oldu. Güzel bir gü • 
neş ışığı altında Narbon'a yardım. 
Son meteliklerimi iyice nıuhafaza 
etmiye kadar verdiğim için, bütün 
açlığıma rağmen bir tek sandoviç 
parasını gözden çıkarmadım. 

Şimdi zihnimde beni meşgul eden 
bir mesele vardı. Muhakkak beni 1 

arıyorlardı. Onun için mümkün ol· 
duğu kadar başkalarına şüpheli gö
rünmekten çekinmek lazımdı. 
Şehrin sokaklarında dolaşan iri 

bıyıkl~ bir adamın beni takip et • 

....................................... __ .. 
lspanye d a asilerle hü· 
kOmetcı ler her g ü n b ir i• 
b ir lerine bö yle kıyas ıya 
bombalar sa vuruyorla r, 
Tayyareler şe hirlerı ya
kıp y ıkıyor, masu m in· 

sanları öldürüyo r 
................................... 
tiğini zannettim.· Maksadıma vasıl 
olmadan tevkif edileceğimi düşü -
nerek, az kalsın bayılacaktım. Fa
kat bereket versin, polis molis de
ğilmiş. Herif uzaklaştı, ben de ge
iıiş bir nefes aldım. 

Artık karar vermek lazımgeli • 
yordu. Buradn şüpheyi davet et • 
mcden daha fazla kalamazdım. 

Yolda giden bir adaina İspanyol 
hududunun nerede olduğunu sor -
dum. O da elile uzaklarda bir dağı ı 
gösterdi: 

( Devnmı 6 ınct srı -.'!J•ntzdcr) 
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.Çinde Milli birliğin tahakkukuna 
mini olan en büyük kuvvet 

Hiç şüphesiz ki aile an'anesidir, medeni kanuna 
rağmen Çinliler eski bildiklerinden şaşmıyorlar 
Ş u Çın denilen bir diyar var -

dır ya! Uzak Şarkın hudutları 
en geniş, nüfusu en kalabalık bir 
memleketidir. Belki uzak olduğu 
ve münasebetlerimiz de az bulun
duğu ıçin biz bu memlekete pek 
o kadar aldırış etmeyiz. Halbuki 
Çin yavaş yavaş eski halinden SlY• 
rılmakta, uı:un senclerdenberi be
lini doğrultmıya çalışmaktadır. 
Biz burada siyasi mülahazalara ka
pılmıyarak, bugün Çin denilen di
yarı, şöyle Maki bir tarzda gözden 

l l 

geçiriverelim: 
Bir defa Çinlinin ismi umumi • 

yetle üç harften mürekkeptir. İlk 
harf aile adı, son iki hafler de ken
di adıdır. Şimdi biz bir Çin muhar
rırının yazılarını güderek, bir Çin
li ınuharririle bu memlekete baka
lım. 

Bu muharrire göre, Çinin harid 
meşgalesi Japonya, dahili meselesi 
de ailedir. İçerde hakiki sükunu 
tesis etmek ve harici tehlikelere 
karşı koyabilmek için ilk önce hal
ledilecek meselelerden biri de Çin
li ailedir. 

Çinde 30 kişiden kalabalık ai -
lelere tesadüf etmek nadir değil-

Ha lhnkl }apongatltı .Ue tuanüdr1n en Hgilk lcuvoeliJir. l"ukarıav bir 
Japon lc.adınınin ~ag laazırladı~inı görilgoru% 

dir. }(\ ila 15 nüfuslu aileler ise Bunlar bir takım kehanet araş • 
Çinde mcbzulen mevcuttur. Köy- tırmalarile iki evlenme namze • 
lerin pek çoğu ailelerin adını ta- dinin kimler olacağını tayin cder-
şır. ; ler. Bundan sonra nişan gelir. NJ-

Manevi bakımdan evlenme, mu
tavassıtlar tarafındc.:n hazırlanır. 

şan merasiminde daima binlerce se
nedenberi değişmemiş olan an'ane-

Bir J apon ail~•inde çag takımı 

ler hakimdir. Kızlar, erkeklere na
zaran aşağı mevkide addedilir. Fa
kat her sınıfta ananın adli ve sos
)'al mevkii yüksektir. O, kocasına 
ecdadın itikatlarını temadi ettire -
cek erkek bir varis \'ermek olan e
saslı vazifesini görmüştür. Kadın 
yaşlı ise ve çocuğu olmamışsa-, ko
caya bir veya bir kaç kapatma hak· 
kını verir. 

Fakat 1931 de kabul edilen ka
nun iki tarafın müşavirliğini kabul 
ve ilan etmiştir. Bu kanuna gö -
re, delikanlılar ailelerine sormadan 
istedikleri gibi evlenebilmektedir
ler. Fakat bu kanuni hükümler 
henüz halkın itiyadları arasına ka
rışmış değildir. Gayri meşı·u ev -
lilik rabıtası kanunca meskut ge
çilmişti. 

Çinde en fazla tanınmış roman, 
on sekizinci asırdan kalmış olan 
cKırmızı kôskün riiya ·ı,, dır. Bu 
romon iki aiknin büyüklük ve 
emellerini tas\·ir eder. 

Aile, sosyal organizasyonun nü
vesi olduğuna göre, aile bağlarının, 
akrabalık rabıtalarının, menşe bir

(Devamr 6 net sngfada) 
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f 
Siz gecenin bu vaktinde karanlıkta 

böyle ne arıyorsunuz ? 

y 

buralarda 

Elbette birşey için geliyorsunuz .. Bu adam 
saattir burada seni bekliyor 

kimbilir kaç 

Fakat Parhah bunu hiç anla -
mamış göründü: 

- Sen deli olmuşsun, dedi, bu
radan git. Eğer benden para isti
yorsan bunu al da git. 

Hakikaten Parhalı karanlıkta 

Bilal'a bir altın sikke uzattı. 

re daha söyluyorum, şu parayı al, çalmış olan meçhul adam da (Kali) 
git. evlatlarındandı- hiç zor değildi. Fa-

- Yok, ben sizin arkanızı bırak- kat Parhah böyle bir vak'a ile na-
mıyacağım. Sız g~nın bu vaktın- zart dıkkatı celbetmekten, yeniden 
de karanlıkta hurah:ırda ne arıyor - bir çok ded~kodulara yol açmaktan 
sunuz?. Elbette bır şey ıçın geliy1Jr- korkuyor, hele ele geçmiye çok i.i.r-
sunuz?. Bu adam kımbılır kaç saat- küyordu. 
tır burada sc<•nı beklıyor Be-nı ğö- Artık Bılale karşı sılahı değiştir-
rür görmez S<ına ıslık çaldı Ben ıki- mıştı Onun korkmad ığmı, para ile 
nizc karşı t~k hır adamı FakHt ne- de baştan savulmadığım görünce: 
reye gitseniz arkanızdan a~ rılmı - - Gel. dedı, r.en de bizimle be-

Kalan 
Bir sokak 
Süleynıaniycde Bozdagan keme

rinde Kaptan pafa Mektep soka -
ğuıda oturanlardaıı aldığımız bir 
mektllpta deniyor ki: 

cUniversitenin arkasına isabet 
eden sokağımızda 30 - ;j5 kadar ev 

vardır. Burası evvelce yandığı i

cin, veniden bir mahalle kurulınuş

~ur. ;akat, bu sokaktn uzun zaman- l 
danberi lamba yoktur. Elektrik ce

reyanı olmadığı için. evlerimizde de 

elektrik yakmıyoruz ve petrol alm

basile oturuvoruz. Elektrik Şirke

tine müracaat ettik. Bır ma7bata 
yaptık. Bunun üzerine bizden J00 

Bilfıl'm aklına başka bir fikir da
ha gelmişti. Bu parayı almakla al
mamak anısında tereddüt elti. Şu 
anda paraya çok ihtiyacı olduğun
dan dolayı değil, fakat parayı a -
lırsa acaba bu adamla ilerisi için 
daha sıkı münasebata girerek es -
ranna nufuz etmek kabil olur mu? 
diye düşünüyordu. Lakin şimdi pek 
nazlı da'\Tandı: 

yacağım. rabcr gel... Biz dcfme çıkaracağız:. . 1 
Parhalı gül<>rek: Biliil onlarla bi!raber gitmiye em-

l ıra istcdıler. Ayni zamanda biri

birimize kefil olmamız lazımgeldi

ğini söylediler. Bir takım şartlar i

leri sürdüler. 

- Ben, dedi, para istemiyorum. 
H int paşasının kızını bulacağım. 

Bana onu bulur musun? 
Parhali bir taraftan parayı ka -

bul ettirmek için Bılal'a ısrar ede
rek: 

- Sen, dedi, şu parayı al. Bu 
b ir altındır. Haydi buradan git. Se
n in deli olduğunu görüyorum. 

- Ben para istemem. Ben Hint 
paşasının kııznı arıyorum. Söyle, 
o nerede? 

Parhali sabırsızlanıyordu. Fakat 
kendine de son derece hakimdi. Bi· 
lal artık kendisinin tehdit edil -
mediğini görerek vaziyetin ken
d i lehine deminkinden çok iyi ol
duğuna hükmetmişti. 

Parhali sadece: 
- Haydi, deli adam , dedi, al bu 

parayı git. 
Sesinde emreden biıadamınkuv
Sesinde emreden bir adamin kuv

veti vardı. Fakat Bilal bir kere da
ha tekrar etti: 

-Hint paşasının kızını aryorum. 
Bu kz nerede? denizde mi boğul -
d u? 

Pnrhalı Bilalin bu kadar ısrarla 

sorması karşısında doğrudan doğ

ruya cevap vermiye lüzum göre -
rek: 

- Ben bilme:, dedi, sen kimi söy 
lüyorsun? .. 

Sonra BilaHn anhyacağı bir ma
na ile her kelimeyi ağır ağır söyli
yerek ilave etti: 

-Bu parayı al, git. Yoksa benim 
arkamdan gelemezsin. 

Bu sefer Biliil tekrar: 
- Hindistandan gPlen kız ne ol

du?.. denizde mi boğuldu?.. diye 
sordu, fakat Parhalı şimdive kadar 
hiç bir şey söylemeden orada bek
liyen adama Bilalin anlamadığı 
bir kelime ile bir emir verdi Ka -
ranlıkta çevik bir hareketle bu a
dam öyle bir hücum etti k i, B ilal 
bıçağını çekmiye vakit bulama • 
mıştı. Parhalı istihza ederek: 

- Bıçakla oynama, nedi. elini ke
sersin. 

Fakat Bilal bu istih1..ayı kolay ko
lay hazmedecek gibi değildi. Ka -
ranlıkta meçhul adamla şiddetli bir 
boğuşmadır başladı. Çok çevik bir 
pehlivan gibi olan meçhul adam 
Bilali kıskıvrak ederek sürii.klemi
ye muvaffak olmus ve tepenin ke
narındn aşağıya doğru ağzını aç • 
mış, korkunç bir uçurumun kena
rına kadar sürüklemişti. Fakat bu 
sırada BiHıl düşmanından daha zi
yade atik davranmış, ev\•eia hiç mu
kavemet etmiyerek onun ilk şidde
tini gevşeterek onu aldatmıştı. Bir
denbire bir hareketle düşmanını 

devırdi. O zamana kadar bu boğuş
mayı dikkatle seyl'eden Parhalı bu 
sefer Bilale: 

-Çok yaşa, dedi, biz seni dene
mek için yaptık. Sen çok iyi dö -
ğüşmek biliyorsun. 

Bilal düşmanını bırakmak iste
miyordu. Uçurumun kenarından 

onu aşağıya atmak kolay görünü • 
yordu. Fakat Parhah şiddetle mü
dahale etti: 

- Bir adım daha, dedi, sonra sen 
ölürsün .. 
Onlar iki kişiydi. Bunların bir olup 

Bilale bir hdinlik etmeleri müm • 
kündü. Hatta Bilal şimdiye kadar 
Par halının bö.} le seyirci kalışına 

şaşmıştı . 

Farbalı bir kelime daha söyledi. 
Meçhul adam hemen boğuşmayı 
bıraktı. Parhalı Bılfile sokularak: 

- Yeler, dedi, şımdi sbyle. Sen 
b izden ne istiyorsun ... Sana bir ke-

- Biz, dedi. buradan defıne çı - nıyet edemezdi. Fakat içinden ge-
kannak istıyoruz Sen de el bızim- len öyle bir merak vardı ki, eğer 
Je beraber.. Parhalı ile arkadaşından ayrılmaz 

Parhalı Bilalden akasını sı • ır- da onlarla beraber gıdersc başına 
mayı çok düşunmü tü Fakat onu çok şey geleceği ıçin çok şey öğre-
öldurmek, yahut clını, ayağını bağ- n<.>Ceğim htsS('derek yürümek isti -
Jıyarak bır yerde hırakıvl'rme.k yordu. 
Parhalı ile adamına. -Clinku ıslık (Devamı var) 
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Biz, elektrik şirketinin teklifini 

kabul etmedik. Nafrn Vekaletine 

miiracaat ettik. Cevap bekliyoruz. 

Sokağın karanlığı dolayısile, ge

celeri. bazı uygunsuz kimseler, bu

ralarda dolaşıyorlar. Aiakadarla -

rın nazarı dikkatine celbcdcrek bu 

Hu .. ku" metçı·ıerı·n başınaı sokağa Jfımba konulmas.tnnı te -
minıni gazeteniz vasıtasilc rica e-

g eç ece ği m, delikanlıla- i-yoru_'· H-IK-A-YE-1 

rı harbe sürükliyeceg~ im Al k d ' 
( S inci sayfadan cleoa m) 

- Şu tepeyı görüyor musun? işte 
orası İspanyadır. dedi 

Bir an cesaretim kırıldı. O kadar 
uzaktı kı gb~teı diği yer .. . Sonra 
yolları da bılmıyordtım Fakat bir· 
denbıre içım tekrar hızlandı. De
niz. kenarına ındım Balıkçı ka -
yıl-hırını gciri.ınce. aklıma bır fikir 
geJdı Kara yolu ıle gidemezsem, 
deniz yolıle gtd rırn ya. diye du
~undum 

Fakat bunda dı:ı muvaffak ola • 
madım Denıı kenarında bır kaya
nın ko\ruğuna oturmuş. bir taraf -
tnn ekmekle çıkolatımı kemırıyor. 
diğer taraftan da ne yapacağımı 
düşünüyordum 

KIZG IN GÜNE$ ALTl NDA 
Mıdcme bır kaç lokma inince 

canlanmıştım Dağa doğru yola çık
tım. Varım kılometre yürümüş

tüm ki, bir mıtralyözün arkasına 

uzanmış bır adam gördum Ken
dimi bellı etmemek içın hemen ·o
lumu değıştirdım Artık si\Ti ç::ı

kıl taşlarile dolu keçi yollarından 
yürüyordum Beynimi yakan kız· 

gın bir güneş altında yarım saat 
yürüdüm. En nihayet bana göste
riJC'n dağın tepesine varmıştım. 

Biraz dinlenmek ıçin yıkık bir 
du,·arın dibine oturdum Ayakla -
rımın altında uzanan ispanya sa -
hillerını ~yrediyordum Vadinin 
ortasında küçük Por-Bu şehrini gö
rüyordum Oraya ulaşmıya karar 
'\iermıştım Şehre doğru mmiyc 
başladığım zaman. yolda. silahını , 
kucağına ko., muş bir mılis aske • 
rinın rahat rahat sigarasını içmek
te olduğunu gordum 
Kendımı o havalinin kızlarına 

lıenwtmıye ça lışarnk. nefer<' yak
laştım Bana İspanyolca bağırdı. 
Ben de İspanyolca cevap verdım. 

·- ŞchirdC'n gelıyorum. dedim. 
AskN sesini çıkarmadı, yürüdüm. 

Dcnızin kenarına gelınc-e kayalık
lar arasında sığınacak bir yer a -
radım Ayaklarımı derin bir zevkle 
serin suyun ıçine soktum Bıça -
ğımln kayaların aralıklarından çı • 
kardığım midyeleri lezlX!t'Lc ve 
taze taze ) edim. Ondan sonra da 
yoluma devam ettim. 
Karşıma büyük bir ev çıktı. Üze· 

rinde İspanyol bayrağı dalgalanıyor
du. Baktım, sarı ve kırmızı Ka -
talonya bayrağı ... Bu binanın ö • 
nünden de hiç kendirru belli e t -
meden geçtim. 

NİHAYET iSPANYA 
Sahil kısmı tel örgülerle örül • 

müştü. Fakat ben artık tel örgü 
dinler miyim? Bu telleri kaldıra
rak, altlarından yavaş yavaş ö -
hür tarafa kaydım. 

Artık 1spanyada bulunuyordum. 
Artık hıç bir korkum kıılmamıştı. 
Bütün ihtiyatları terkederek P-0r-Bu 
daki kahvelerden birine girdim 
Kuruyan boğazımı tazelemek i -
çin, bır bardak lımonata ıçtim. 

Limonatanın pnrasıru Fransız para
sıle ödedığım zaman. bi r hadıse 

çıkmasın diye korkuyordum. Fa
kat garson parayı olduğu gibi ka
b ul etti. 
Bır küçük bankaya giderek. pa

raları c.lcğıştırdım Bu sefer Bar -
selon'a hareket e>tmek uzere olan 
trene bındım . Vagonda hulyaları

ma dalmıştım Artık ertesi ~ün bır 
mılis askeri olacağımt düşunuyor
dum. 
Kompartımanda Bılbaodan hi.i -

kumetçı İ:;panyaya gıden bır çok 
yolculaı vardı Yolculardan bıri be
nimle Katalonya dilı\e konuştu, 

ben de Fransızca cevap veımış bu
lundum Bu macera ıçındc ılk ga
f ım da bu oldu. 

Y AKALANDIGlMl HİSSEDİ
YORUM 

Berıımle konuşan adam gar şef
lcrıne ve bır polise müracaat elti. 
Onl:lr da hemPn geldiler, pasapor
tumu sordular Ben de artık sım 

kozumu oynıyarak, tatlı dille r~s
mi memurları yumuşatmıya çalış
tım Fakat bunlardan biri beni 
ikinci me\'kte aldı ve Barselon·a 
kadar yanımdan nyrılmadı. 

Barselonda otomobille karakola 
gıttik, oradan bana bır yer gös -
terdiler ve l>ır oda ayırdılar Oda
ya girdığim zaman, bütün teşeb -
büslerimin •arıda kaldığını anlı -
yaı ak, ağladım. 

Barse1onda ban;ı çok iyi mua . 
mele <'ttılcr HerkPs hcnımle meş
gul oluvor, heı kı.s bPnım hoşuma 
gıdecC'k bir şey yapmıya çalı~ı . 
yordu 

Cumart<>si ı>abahı üçte bird<>nbıre 
uyandım Asılerin yedı tayyarf'Si 
Barsı:'lon'u bombardıman Pdiyordu 
Bombalnr, bulunduğum yere o ka
dar yakın duşüvorlardı ki. titrı -
yordum Fakat korkma.dım, göz . 
lerimı kapıyarak, kendımı muha· 
rebc meydanında zann"divordum 

DÖNÜŞ 
İki gün sonra, bcnı Fransay~ gön

dereceklerini söylediler O zaman 
annemi tekrar lwtırladım. İki em
niyet müfettiii beni bir otomobil
le Fransn hududuna kadar götür -
düler. 

Babam hududa gelmiş beni bek
liyordu. Babamı gorünce. boynuna 
atıldım, ağladım. O da beni öyle 
şefkatle göğsüne bastı kı. yaptı -
ğım işden dolayı beni affettiğini o 
dakıka anlamışdım. 

Yenı neşrıvat 

Faruk N afizin seçme 
tlirlerl 

Suhulet kütiıbhunesi tarafından 
(Son devrin meshur şair ve edıp -
leri serısı) nin ılk sayısı olarak 
(Faruk Nafiz hayatı ve seçme şiir
leri) adındaki eser çıkmıştır. 

130 sayfalık buyük kitapta şai· 

rin eserleri ve biografisınden baş
ka (şıir) ve (Faruk Nafız ve bu -
günkü Türk şiiri) ismindekı maka
leler de bulurunaktadır. 

25 kuruş::ı olan b ı k t'l1'>ı okuyu -
cularımıza tavsıye cderız. 

tın um a ... 
( 4 ıiucü 5oy/acl'1n dtfJ\lm) 

- Bu aksam nereye gidelım . ci-

c ım 
- Nereve istersen .. 

Ben tekrar söze başladım: 
- Bunlar evlı d~ğıl azızim .. 
Fakat bu esnada erkek sıgara iç-

mek tçin tabakasını çıkardı. Bir ı

~ara alıp ağzına kovunca kadın: 

Yoo . Bugi.ınku ıçtığmız 

sıgara fazla . dır. dedı ve sıganıyı 

alıp \•ere fırlattı. 

Ben Nuriye baktım· 
- Hakkın var .. dedım. Bunu an· 

cak bır evlı kadın yapar Sevgıhsı 

1 değıl Ben kaybettim .. 
• 1 11unu••••H••••••••"••U•••u•1Hınıuıuıı1Hı1•"""''"' '""''".ııu111ı 

Angelikan kilisesi 
Dük dö Vindsorla 
Barışmıyacak ! 

( 4 tncıirny/adan ,fetıarn J 

bir erkek çıkarsa böyle bır ızdi • 
,•aç kılısece tanınmaz! .. 

Kılısenın bu noktai nazarı yeni 
öğrenilmış değildir. Bundan 6 ay 
e\<vel Kral Sekizıncı Edvard'ın Ma
dam Simpson ılc evlenmelerıne ım-ı 
kan olmnqığını ılerı süren Angelı
kan kih csı hep bu noktaya daya
nıyordu Şımdı de Dük ıle Düşes'in 
ızdıvacını tanımamaktadır Ruha • 
ni reıs Anderson Jardın, nıkıih me
rasımıni yapmadan evvel Şımali 

Avrupa Angelıkan kilısesınm mü· 
messıh' olan Folham pıskoposund:m 
bır telgraf almıştır Daıly Maıl ga· 
ıetesı bu telgrafın nasıl olduğunu 
yazıyor kı hakıkaten çok kat'i bir 
t a rzdadır T<>lgrnfta ruhani reı!ı Ar.
dC>son'a şöyle deniyor: 

.Angelıkan kılısesı namına Fran
sada a~ ın ıcr .. sına sızın hakkınız ve 
salahiyetıniz yoktur.• 

işte kılıse ıle Dük'ün arasında 
boyle bır mesc>Ie çıkmış oluyor. 
Gorüluyor ki, Angchkan kılisesi 

Dük dö Vındsor ıle Duşes dö Vınd· 
soı 'un dıni nıkahlarını tanıma • 
maktadır. 

A\•am Kamarasında amele me 
buslardan hırı, Başvekıl Nevıl Çem
ber layn'c birdenbıre sormuştur· 

- Duk do Vındsor'u tebrik için 
hüklımet". kendısıne bır tebrik mek· 
tubu gondermeyı duşiınuyor mu? 

Başvekıl bu suale cevap \·erme · 
miş, ve A\'am Kamarası reisı de 
hemen bahsi kapatmak için mü · 
zakeratı açarak n.ımameye geçmiş· 
tır 

Fakat amele fırkası mehafılınin 

Duk'e karşı samımi tebrıkfıtı de· 

vam etmiştır Umumi Harp esna· 
sında vclıaht olan Dük ile beraber 

Fransada cephede beraber bulun
muş olan amele fırkası reLlerin -
den Bcr Tillet çok cnndan gelen 
bır telgr.1fln bu mes'ud ızdh·acı 

kutlamı:.ıtır. 
F ... kat Angclıkan kihsc.ı Duk do 

Vındsor ılt bir türlü barışam.yor!. 

1 Eski ~tüb~~;:~~~:~·:=~.,J 
ikinci kısım - - 91 -

(1000) lirayı, (17,000) papeh, otel fare
lerine: 'bu paralar sizde kalsın. güle 1 

güle, afiyetle yiyiniz!., diye '<im bu·axırdt 
~ 

Haydi bakalım tut kelin perçe -
minden! mal herifin cebinden çık
madıktc:n sonra ona n'=! yapabilir 
kı? 

Hıç' .. ·ve hemen karakolda tah
Hye .•. 

Bu işin bir de şu şekli vardı: 
Vanlt<>sil'i şayet çaldığı şeyleri 

zula e meden yakalanırsa, para\·an
lık eden adam, kcndisinın memur 
olduğunu söyliycrek hırsızı yaka -
.sından tutar. hatta etrafa göste -
ıiş olsun dıye, iki de tokat atara '· 
karrıkoln goti.irürdü. Ye yolda r:, 
c!r-rken, oir kolayını bulup, ~ı ça
lınıına getirerek, çaldığı 7 ı on -
rian alır, cebine indirirdi. 

Abdülhamid devri poliı-inin rüş
vet almak, çalınan paralardan pay 
islemek ihırsile hırsızlara müsa -
mahakar davranışı yüzündendir ki. 
Karakaçan Yani, Şalvar~ ·~kcı, l\'Iil- I 
ton kard~ler, Gözüyar.ı::ın f 1avro, 
Kürt Memo, Arap Arrl~ gıbi meş- ı 
hur kasa hırsızları, en sağlam İn -
giliz kasalarını peynil' ikeser gibi 
kesmişler, binlerce ve bınlt•rce li
rn çalmışlardır. 

Hele, meşhur yankesici Cimbok 
Ali zabıtadan gördüğıi yardım .sa
yesınde. İstanbulun canını yakmış, 
so·ıma:iık ev, yoklamadık cep bı

rakm:ı.nuştı. 

İstıbdnt d<'\·rinde ba ~lıyan \•azife 
t~kasül ,.c ahlaksızlıgı, 324 hürrı

yetinın ilanından epey sonraya ka
dar devam etti. 
Azmı bey gıbi enerjik ve disıp

lin sever bır polıs müdürü iş ba -
şına geçinc-.e, bu kötuluklerc. bu 
yaman seyyielere nihayet verınek 
ıçirı sonsuz bır gayretle ç~lış;nı -
ya başladı. Cezri tcdbırlcr aldı, za
bıta meslegındekı bt sim siyah ruh-
1u, simsi •ah vıcdanlı adamları kov
du, tardettı. 

Filhakika. meslek kadrosunda u

mumi bır temıziık, bir tasfiye ya
pamadı Butiın kotuleri, düşkün ah
laklı insanları, ıyılerden ayırt e · 
'demedı Aralarında yine bır kaç 
arsız ve uğursuz kımseler haldı Fa
kat bunların rezaletlerı mutlaki · 
yet devrinde olduğu gibı. 

Kasa h ırsızhı ına gozctilük ! 
Tramvaylarda pnrıvanlık'. 

Dızdızcılmla ortaklık! 

Yapmak dereoclerıııi bulmac..~: 

• ıdareı maslahat• formüli.ı ıçınde 

bir hımaye usulü tesis edılerek, yi· 
ne az çok 

- Cerrı menfaat! 
Yolları bulundu 
O kanh ve kaı anlık yıllarda. 

memleketın asayı~ıle al8kadar n -

lan bazı adamlar yankesıci par::ı · 
\·anlığı, kasa kırsızlığı. gozcülüğü 

yapmuk ~uretıte elde ettikleri pa· 
raların vNdığı neş'e ve zevkle, 
m e>slekten kovulduktan sonra. es -
kı gozc:ulu{,rım ve paravan~ılığın 

verdığı ıtıyadla yavaş yavaş yan
kcsıcıhk ve kaldırımcılık san'ati -
ne (!) sulük ••tmışlerclir ki, bunla
rın bazıları buglın hala aramızda 
dolaşmakta . fırsat ve ımkan bul -
dukça. ışlemekten geri JrnJmamak· 
tadırlar. 

Şurasını da ukranla sbylemek 
lfızım gelır kı. ıstıbdat ve meş -
rutıyet devrınde olduğu gıbı, bu· 
gun butun 1 t nbul y nkesıcılerını 

haraça bağlıyım, kumarhanelerle 
umumi evlerden haftalık nlan za· 
bıttı amırlerıle küçuk memurlara 
rastlamanın ımkanı yoktur Bunu 
da. Cumhurıyet devnnın faaJıyet. 
vazıfese\erlık ve azametıne borç· 
lu olduğumuzu unutmamalıyız. 

Hırsızların yardımcı, gözcü ve 

para\ anlarından başka, bir de ha
bercılerı vard. Bu adamlar, Sır -
kecı kahvelerini, rıhtım gazinola-

rını gezerler, tararlar, kolaçan e· 
derlerdi Buralarda beli kuşaklı a
ba elbiselı Rumelıli çobanların, a

rakiyeli, başı y&zma sarıklı, lap

çınlı, poturlu Anadollu tüccarlarin 
yanına sokulurlardı. Bunlarla dost
luk, ahbaplık tesis ederek, bu su
retle vaziyetlerini, paralı olup ol· 
mcıdıklarını anlnmıya çalışırlardı. 

Çokça paralı olduğunu hissettik
leri kimselerin. hoıngı otelde kal
dıklarını hat ta hangi numaralı o
dada yattığım öğrenerek tahkıkat -
]arının n ticesmı hesaplarına ça
lıştıkları otel hırsızıarına haber ve· 

rirlerdı 

Bu yolda çalıo:;an hırsızlar& (otel 
farcsı) der.er Otel farelerı, al -

ıcıf.:ık 
JJir t .. uaft.n « a k·ı11•sznı . Jen 
ediyr.r, bir t.ı. n; t .N dn cebıft 

· k rh tnaymuncuğtın tı çı arrqv 

1· ·ete ıte 
dıkları malumat üzere. faa ı' ~ • 
çereler, paralı tüccarların ya tı sır 
ları otellerde oda tutarlardı. . ... 

(!ırı" 
kaç gu·· n uslu uslu odalarına . 

nı • 
cıkarlar etrafı tetkik ederler. 
• • fl'R' 
hayet kiracının odnsında bultırl 

10 
dıg~ı bir saatte mavmuncukla 

• J , ıı:ırı. 
pıyı açarak odava girer. btı\ ll rlar• 
heybe!ni, dolapları araştırı . r· 

""t ırıı buldukları paraları çalıp go L 

lerdi. ·ıı· 
O devirlerde. volcu]arın üstlcrı ,, 

~ ınp 

deki mevcut paraları otel kasıısr • 
teslim etmek adet olmamı tı. l\ '.r 

•il • 
s:-ıfiı ler p:-ır<J1c>rmı mııhaf 1:ı <' ·ne 
mek için nf.ıdiren otel sahipl~rı{tr 
verirlerdi. Her yolcu, otele ınıs~ • 

1 h .. '-'8 us 
ge en er tuccar parasını. J btı· 

tünde tasır yahut hevbcsındc. 
:ı; • • lor • 

vulunda saklar, odasında hıra. de 
• ·çın 

dı. Çantaların, hevbelcrin 1 .., 
"' d ra•· on bın liradan fazla bulun u 1' 

k barı 
Hiccarlann sayısı oldukça a 
bir yek ün tutardı. ~1 ~ 
Meşhur otel farelerinden (ı~· ~ı;

- ki şimdi yine buna bcnzcr_~:rot~l 
den dolayı mevkuftur - girdıgı 

13
• 

odalarındaki bavullardan, yolc~ ,. 
rın ceplerinden müteaddit defa ~a 
(10.000.) ile (17.000) lira arasın 
para çalmıştır. bil' 

Glindüz araştırma yaptıkları o· 
vullarda para filan bulaınıyandıJ' 

. uyıı reler, ya gC"c<', herkcsın • btl 
ğu bir santte odalara girerek. 
sefer de ceplerde araştırma y3 P

3
?" 

rak, buldukları paraları alıp ce 
leı ine doldururlardı. 

Korkmazlar mıydı~ 
Neden korkacaklardı? 
Hapisten mı? 
Teshiıden mi? r .. • kO 
Bır kere haoıs olmaktan •et 

kulan yoktu. °Çünkü kaç ker~ı.ın 
hapishanelere girmiş, çıkmıştı 13~ 
Jar! .. Bahusus, bu i :<:i<.' kolaV )<o J3ır 
hapis olm::ık ihtımali de )oktU· ) 

(Devam~ 

Çinde 
Mil~i birliğin 
Tahakkuku 

( 5 inci sugfad~ n derıorrı } b'ı' 
l ·-· ' • h attn nı:ıJiZ •C 
ıgının umumı ay .. d•' 

b··d r Sırtı rol oynaması pek ta ıı 1 • • degış· 
kadar bu hususta hiç bir şc) :N.,!l' 
memiştir. Ve bugünku. Çın. da, ıı· 
kin hükumetinin ıdaresı aıtın r. 131 

a.l ın ıstı · sırlık adetlerine baglı k efl'lıŞ 
sosyal rgan zasyonun d gışrtldc\'' 

. \'e 
şartları altında demokrası ıattlıı1' 
let sözlermin manasını an 

güçtür. rjU'llıi 
Çın büyük ve orta bU çooı-ı.ı 

mıliet fikrine yükse enıiyor. r.e)' .. 
· her ~ 

asırlık , ıle menfaat erı 
1 

J'llıl ' 
den üsttindur. Aıle ahl..ıltı c 01stl 
let ahliıkı &rasında b lıırtıış·rıcısi 

. bır• i.t 
b .. ·· k ·· d lede vıne b uvu muca e . 

30 
gahp gelm~ ir. Zamnn .za~cn bur· 
kımı~damıya ihtiyaç hiSS u ııfl' 
juvaji bıle, millet mcfhU~~~1erırıe 
cak h rkes kendi rnen ;eıctcd1r; 
alet etmek için b('nirnse nlc 53~1 

ı .k anc" ı· 
Hakiki vatanperver 1 k8 daJ1 

b . taba 
ve ehemmiyetsiz ır {il· 
baret kalmaktadır. n 1<Uçii1' Jl1

11 
.. 

Adetleri pek çok ola ·ıc pJ'C 
f d:ı aı J3t.1 

kiyet sahipleri sını 1 ·ııdıf· c;B' 

sıbine sıkı surette bag en ıı, 
··etle bLI' 

sınıfın aileleri ekserı) ~ ıtkeP 
. 'd n rnurc ğı on kadar kışı e ıi" 

lunmaktadır. . •(!.çiler ,·e it 
Endüstri işcilerJ, çı Jllustell, 

. ·1 . ·ıc esasına • Jııı 
rnat ışcı erı aı . rnedeııı ıııt· 
bir topluluk bahnde :ıtt dır i.J'' 
reketlere yabancı kaırnıı JlljJli b . 

Çinin geri kaJmasındad, efl 1'il 
·n e 11e 

W"mi tesis edememcSl · ıtı.i ıı 
& • bugun 

yuk umıl, Çindekı 
vaziyetidir. 
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IKU[Q)CS KOZLARR 
Tefrika No: 77 ·Yazarı : M. Necaet Tunçer 

Haremağası, genç maiyet zabitinin odasına gitti: 
''Sahra sana müthiş bir.tuzak hazırlıyor, dedi, 

dikkat et .. Onun kazdığı kuyuya düşmeyesin!,, 
Süleyman glılümscdi: 
- Sahranın ata bindig~ ini gö -

l' .. 
unce, onun kendi kabilesine git-

tiğini rni sandın? 
- Evet.. başka nereye gidebilir, 

111ella? Atını öyle bir sürdü ki.. to
zu dumana kattığı zaman, gökten 
Yıldırım düştü zannettim. 
k Bükümdarın bu işi ciddiyetle 
arsılamayışma hayret eden genç 

n:aiyet zabiti bu sözleri söylerken, 
gozlerini hükümdarın gözüne dik
tnişti, şaşkın şaşkın bakıyordu. 
b· ~eni İsrail hükümdarı, genç za-
ıtın omuzunu okşıynrak: 
- Haydi işine git, dedi, onu ben 

atla Hebrona göndermiştim. Sah
ra bana haber Yermeden bir vere 
gidemez. ~ ,, 

Kara bulut ,. la bir 
karşlla,ma .. 

Sua, Suleymanın yanından mah· 
cup olarak döndü. Genç ve tecrü • 
~siz zabit bu mahcubiyeti bir tür
lu ~~utamıyor ve hiddetinden diş
crını gıcırdatarak söyleniyordu: 
r - Acaba Sahra o gün nereye git
ı? Süleyman onu hususi bir iş için 

nereye gönderebilir? 
Ve yumruklarını sıkarak bağırı

l'Ordu: 

t - Sahra, Süleymanı aldatmış-, 
ır. Kirn ne derse desin, Hamolula

~1 baskından önce haberdar eden 
. ~hradır. O, Süleymanı avucunun 
ıtçıne almış .. hükümdar onun bü • 
Un .. 1 

altında gözlerini bareme dikmiş 

bakıyorsun! 

Sua birdenbire hiddetlendi: 

- Ben Ham onlu değilim ... Sa -

man altından su yürütmesini bil -
mem. Benim her işim meydanda-

dır. Hüki.imdarın haremine göz a -

tanların gözlerini oyarlar .. fakat, 
sen çok hilekar bir kadınsın! 

- Benim hangi hilemi gördfln? 
Ben hayatta hiç ldmseye fenalık 

etmedim. Eğer bir fenalık yapmı

ya karar verirsem, ilk hedefim şüp
he yok ki, sen olacaksın! 

- Ben sana ne yaptım? 

- Daha ne yapacaksın? Benim 

aleyhimde hükümdara söylemedik 
söz bırakmamışsın! 

- Gözümle gördüklerimi söyle
dim. Yalan mı? atına binip - kim

seye görünmeden - arka kapıdan 

Hamolulara doğru çıkıp giden sen 
değil miydin? 

- Ben Hamolulara gitmedim. Hü
kümdarın bana verdiği mahrem bir 

işi görmiye gittim. 

- Bu bahane ile Hamolulara, he

men dağa çıkmalarını söyleyip çar
çabuk döndün.. hükümdarm al • 

t~larını Bedevilere yağma ettir -

din .. bunu anlıyamıyacak kadar bu
dala değilim, Sahra! 

Sahra burnundnn solumıya baş
lamıştı. soz erine inanıyor. 

Sua o günden sonra Sahraya düş- , 
?nan olmuştu. 

Hiddetinden, iri dudaklarını şi
şirerek homurdandı: 

d.- lkn o cKara bulut> un hnd-
1.ıni bildiririm. Elbette bir gün e-
llrıe fırsat geçer .. 
bıyordu. 

••• 
~ Bir sabah Siıleymanın harema
~alarından biri Suanın odasına 

O§tu: 

A. - Sahra senin kuyunu kazıyor. 
Yağını denk at! 

d 
bedi. Sua haremağasına sor • 

U: 

- Ne ~ apabilir o bana? 
~ ~ N~ mi yapar? Sua genç ve a
y şlı hır kadındır.. Aklına geleni 

ap?nakta tereddüt etmez. 
- Benden ne istiyor? 

";:- Bükümdara onun aleyhinde ""'z .. 
soyJemişsin! 

- Nereden duymuş bunları? 
; Bükümdar söylemiş .. 

ua hiddetlendi: 
ı;;;:- Ne diyorsun.. hi:kümdar mı 
-v .r lerniş? 

bi- Evet. Süleymanın ondan hiç 
,,,_r sır gizlemediğini bilmiyor mu
~"11? 

de; Biliyordum amma .. bu kadar 
sa~ı · ~e~ Hamoluları kaçırtan in-

il hükümdara haber vermiştim. 
u be · ·f d' • nım vazı em ı. 

~a"k l:Iamoluları zaviyesinden da
l>lıtı? açırtan haini sen tanıyor mu-

te? Şüphesiz .. tanıyorum. Bu iha
tle~\{ap.ın, Sahradan başka kimse 

liare 
~ık ı. mağasının ağzı bir karış a

,..aldı: 

-:N"e d" t~i Yiiz .. 1Y~rsun ? .. demek ki Sahra 
lr. ll'l"? lu hır kılıç kullanıyor .. öy-

ı. 

- Eib fütıd;:ı h ette. O, Siıleymanın ba -
tıı h •

1 
erkesin dediği gibi bir cka

- tı ut. tur. 
d liük .. ır., ~ umdarın ona itimadı var-
trı. k . ğer mevkiini muhafaza et -
el 1 ter ırı hak sen, sa~ın bir daha bu ka-
t1.1y1<'1lıe kında Suleymana bir şey 

' acırım sana!. 

l liare 
l'll'lez ;ağası bu sözleri söyler söy-

ti. uanın odasından çıkıp git-

~a~un, kend· ... 
61tı n ısı ıçın hazırlanan tu-

bı.iy0 ... d eden ibaret olduğunu bil -
gj • u o 

tıcı~ d ·
1 

aksam hayvanat bahçe-
lıırı g<.>ı~-~~ı~ken, uzaktan Sabra • 

Sua h·ıgını gördü. 
'h ıddet · . 
~a\ra ını yenemiyordu. 
Sı:ıı.- ş Ya\raş Yiir-d·· 'll'a t u u .. 
Sua bir a~slara yem veriyordu. 
Sahra agacın dibinde durdu. 

•aıtt ' gen,. b" %rıı .. ~ za ıtin kendisine 
\>~a gorünce dayanamadı .. 
...... 1,.-. &okuldu: 

"'~tnı g·· 
ozetliyorsun burada? 

Sahra her aksam ( Mukadde• 
kuyu)dan Sültymanrn suyuna 

· getirirdi .. 

- Ben mi?! 
- Öyle ya ... şu ağacın gölgesi 

- A1çak! sen çok kötü yürekli 
cir adamsın! Ben ekmek yediğim 
kapıya namkörlük yapamam. Sen 

beni böyle manfısız sebeplerle hü

kümdarın gözünden düşürmiye ça
lışıyorsun .. fakat, emeklerin bo -

şuna gidecek! muvaffak olamıya
cnksm! Seni bir köpek boğazlnr gi
bi boğazlıyacağıml 

Ve Suanın cevap vermesine mey
dan kalmadı .. Sahra koşarak ha -
rem kapısından içeriye daldı . 

(Devamı var) 
wu111uu•uuuuınnuuınuıuıuıı11unı1111111111ııu111111ııırıı111111111111111111nııu11neuuı1111uu.ıuıu11111ıuuıııuıuıuu1111uu11111uuu 

Sultanalımet Üçüncü Sulh Hu -
kule Mahkemesinden: 

İstanbulda Hasır iskelesinde 4 
numarada Nikolaki Cihani vekili a
vukat M. Halım tarafından Aba
cılarda 44 numarada bakkal En -
ver Vehbi aleyhıne 936/1669 nu -
maralı dosya ile açılan 111 lira 85 
kuruş alacak davasının cari du -
ruşmasında müddeialeyhin ika -
metgahının meçhul olması hase -
bile ilanen tebligata rağmen son 
celse olan 1/3/937 tarihinde mah -
kemeye gelmemiş ve muameleli , 
gıyap kararına da itiraz etmemiş 

ve vekil dahi göndermemiş ol -
duğundan meblağı müddeabih l ı l 
lira 85 kuruşun dava tarihinden i
tibaren % 5 faiz ve % 10 ücreti 
vekaletle tahsiline ve bilcümle ma
sarifin müddeialeyhe aidıyetine ka
bili temyiz olmak üzere l/3/937 ta
rihinde gıyaben karar verilmiş ol
duğundan tarihi ilandan itibaren 
sekiz gün içinde temyizi dava edil
mediği takdirde hükmün kesbi kat'· 
iyyet eyleyeceği ilanen tebliğ olu
nur. (33232) 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
M a1ıkemesinden: 

Yunan bandırasını taşıyan Ter
maikos vapuru Anvers limanında 
27 /Şubat/937 tarihinde hareketle 
muhtelif emtiayı hamilen 9/Mart/ 
937 tarihinde Pire, Selanik, İs • 
tanbul limanlarına müteveccihen 
seyir ederken Cebelüttarık ch·aın

da İspanya sularında 20/Mart/937 
tarihinde nsi kuvvetler Sefam Har
biyesi tarafından tevkif hamulesi 

alınıp 27 /3/937 tarihinde serbest bı
rakılmıştır. Mezkfrr gemi İstanbu
la geldiğinde tanzim kılınan denız 
raporunun alınmasını Termaikos 
vapuru acentesi tarafından istenil
miştir. 

Muhakeme günü olarak tayin kı
lınan 5/7/937 tarih saat 15,30 da 
vak'adan zaaılı herkesin raporu a
lınırken yukarıda gösterilen gün 

ve saatte bizzat hazır bulunmaları 

Yalova Sulh 1Iııktık Mahkeme -
sinden: 

Terekesi hali tasfiyede bulunan 
tütün tüccarı ölü Veysiye ait olup 
Yalovanın Gacık köyundeki De -
ğirmende mevcut (2112) buçuk li
ra muhammen kıymetli pek az müs
tamel (Dizel marka (16 beygir) 
kuvvetinde mazotla müteharrik 
hey'eti hazırası tamam lamba üç 
anahtar gaz ve su deposu boruları 
i1e ses kes deposu gibi par -
çalan havi motör ve ketenden ma
mul uzunluğu (12) metre; ge -
nişliği (12) santim ana kayış ve 
(12) metre uzunluk ve (15) san -
tim genişlikte lastik taş kayışı ve 
(205) santim uzunluk (7) santim 
kutrunda iki yatak üzerine bağlı 
bir şaft ve yat'.lğı ve yetmışer san· 
tim kutrunda büyük dökme demir 
ve bir nğaç hareket ve avara kas: 
nakları ve bir baltacıkla taş mili 
ve taş Çlkicile 105 santim kutrun
da iki değirmen taşı ve demir bir 
vinçle ağaçtan mamul bir banke 
ve tahta bir sepet ve taş zarfından 
ibaret teferruatı. 

25/6/937 Cumn günü saat 13-15 
arasında açık arttırma ne p:ıraya 
çevnlecektir. 
Arttırmaya iştirak edenlerden 

mezkur motor ve teferruat•na tah
min olunan kıymetin % 7~ nisbetin
de pey akçesi alınır. Tayin kılınan 
günde arttırma bedeli malın mu
hammen kıymetınin % 75 şini bul
madığı takdıı de en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile art -
tırma daha on beş giin müddetle 
temdit ve 12/7/937 tarihine mü -
sadıf Pazartesi günü saat 13 - 15 a
rasında en çok arttırana Üsküdar 
ahkamı şahsiye hakimlığmin mu -
vafakati alındıktan sonra ıhale e
dilecektir. İsteklilerin arttırmaya 
iştirak için muayyen gün ve sa
atte Yalova Sulh Mahkemesine mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

veya bir vekil göndermesi D-:;;f:' 
Tıcaret Kanununun 1065 nci mad-

desine tevfikan ilan olunur. 937 /350 

7 - S O N T E L G R A F - 9 Haziran 1937 

Güneş-Fe er 
Rapidi 3-2 yendi 

Oyun sert ve 
içinde 

Üç bine yakın bir seyirci kitlesi 

önünde oynanan maçı Nihad Asım 

;idare etti. Muhtelif takım: Cihat -

asabi bir 
oynandı 

hava 

Atletizm müsabakaları 

İstanbul Atletizm Ajanlığı tara -

fından hazırlanan ve bütün klüp-

Faruk, Reşad - Mahmut Reşad, An- !erin atletlerine nçık olan atletizm 

gelidis, İbrahim - Melih, Naci, Sa- müsabakaları 13 haziran pazar gü

Iahattın, Rebii, Fikret şeklindeki ta- nü Taksim stadında yapılacaktır. 

kımla oynandı. 

İlk devrede muhtelif rüzgar al

tına düşmüştü. Buna rağmen mu -

hacim hattının gayretli ve ::mlaş -

malı oyunu topun sık sık Rapid ka

lesi civarına kadar gelmesine se -

hep oldu. N·aci ıle Salahaddin ilk 

altı dakika zarfında belki on tane 

Bu müsabakalar ayni gün karşıla

şacak olan Galatasaray, Doğanspor 
takımlarmın maçından evvel yapı-

lacaktır. 

Müsabakalar 100, 400, 800, 1000 

koşular, yüksek, cirit, disk ve bay

rak yarışından ibaret olacaktır. 

Rapit bu gün 
şüt attılar, fakat bunlardan yal - A k · 1 • 
nız bir tanesi kaleyi buldu ve ka- n araya gı 1 

Fcnerbahçe tarafından davet eleciyi yarım plonjoıılu bir kurtarış 
dilerek şehrimizde iki maç yapmış 

yapmağa mecbur etti. 
olan Rapid takımı, Ankara klüp-

Rnpid'lilerin yavaş yavaş ken -
dilerini toplayıp rüzgarın da yar- leri tarafından iki maç yapmak ü-
dımile mukabil akınlara geçecek - zere Ankaraya davet edilmişlerdir. 
leri zannedildise de muhtelit mü- Bu daveti kabul eden Viyanalı 
dafaasının güzel oyunu buna mey- futbolcular bugün Ankaraya hare-
dan vermedi. ket edeceklerdir. 

Rapidin birinci golü Yugoslavya Belçikayı 
Yirmi dakika kadar bir müddetle yendi 

bocalayıp duran Rapid hücumcuları, 
kaleden belki kırk metro uzak bir Yugoslavya • Belçika milli takım-
mesafede bir fav 1 kazandılar. ları futbol maçı bir bire berabere 
Merkez muhacim Binder bunu şüt neticelenmiştir. Birinci haftaymda 
halinde doğru kaleye havale etti. Yugoslavya sıfıra karşı bir sayı ile 

SATILIK KELEPİR YENİ 
MOTOSİKLET 

D. K. V. marka 950 lira kıyme
tinde sepetli yeni ve hiç kullanıl· 
mam.ış 530 lira maktuen s:ıtılıktır. 

Bahçekapı, Hasan Deposuna 

müracaat ------z AY t 
Emniyet altıncı şube direktör -

lüğünden almış olduğum 4350 sa
yılı sandııl ehliyetnamemi kaybet· 

tim. Yenisini alacağımdan eskisi· 

nin hükmü olmadığını il&n ede • 
rim. 

Sirkeci yolcu salonunda sandalcı 

Mehmet 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Büyükadada Çınar caddesinde 

sakin iken elye,·m ikametgahı meı; 
hul Marikaya. 

Nuri ile şayian ve müştereken 

mutasarrıf bulundugunuz BUyüka

dada Balıkçıl caddcsınde ve Pala

mut sokağında ka•n 48 I! kap1 ve 

6-5 parsel numaraiı dükkfının gayri 

kabili taksim oldcğ • .mdan aç k art

tırma ile satılarak şuyuunun iza

lesi hakkında söıü geçen Nurinin 

aleyhinize açtığı davanın muba~e

me gününde isbati vücut etmedi

ğinizden hakkınızda gıyap kararı 

verilmiş ve gayrı mcnkulun kayıt 

suretinin celb ve ehlivukuf mari -

f etile keşif ve takdiri kıymet mua

melesinin 24/6/937 saat 13 te icrası

na ve duruşmanın W-6 937 tanlıi

ne müsadif Salı günime bırakıl -

masına karar verilmi~tir. İşbu i -

lan neşrinin ertesi gü,,ündcn mute· 

ber olmak üzere 15 gün za:-fında i

tiraz etmediğiniz takdirde muhake

meye kabul edilmeyeceğiniz teb -

liğ makamına kaim obıak üzere i

lan olunur. (937 /7ll) 

Üsküdar ikinci Sulh Ilukuk Mah
kemesinden: Cihad da oyunu Iayıkilc tak~b et- galip vaziyette bulunuyordu. 

medıği için top alt köşeden kaleye ltalyanlar da lngillzlere Üsküdarda Altunizade mahallesi-
girerek gol oldu. 

1-0 mağllıp vaziyete düşen muh- galip nin Tophaneli oğlu caddesinde 60, 
telitliler gene hiikim oynam~kta Paris sergisi münasebetiyle yapı- 62 No. Ju hanede sakin iken vefat 
devam ettiler. Yalnız rakib kale ö- lan futbol turnuvasının finalinde eden ve terekesine mahkememizce 
nüne yaklaşılınca hücuınlaı m ani Londranın profesyonel (Chelsea) el konulmuş olan Zenciye Abdullah 
olarak soldan sağa geçirilmelerin:le takımı ile İtalyan (Bologna) karşı- kızı Leylfının gayrı menkul tere-
Melihin muvaffakiyetsizlikleri gö- Jaşmış ve İtalyan takımı bire karc:ı k · d 
rüldüğünden Salahaddin ile Melıh ~ esın en bulunan mezkur 60/62 
yerlerini değiştirdiler. Bu değ!~me dört sayı ile galip gelmi§tir. No. lu hane ile Boğaziçindc Emir-
muhtclit hücumlarının büsbütün Üçüncülük ve dördüncülük için ganda muvakkithane caddesinde U 
bozulmasına sebep oldu. Devrenin yapılan karşılaşmada S Jfıvia Avus- No. lu havasız bir bab dükkanın nı-
bitrnesinc on dakika knln Avus - trin'yı sıfırn karşı üç sayı ile yen - sıf hissesinin verese vekilinin ta-
turyalılar, rüzgarla beraber oyna- rniştir. Iebile ve açık arttırma ile satıla _ 
malarına rağmen düştiikleri bu sı· ==:::::::========::::ıc= rak paraya çevrilmesine karar ve-
kışık vaziyetten kurtulabildil~r. NÖBETÇi rilmiştir. 

Muhtelitin birinci golü ECZAN L E ER 1-Elyevm 38 ve 40. No. ları ta-
43 üncü dakikada Rebii şahsi bir 

gayretle avt çizgisine kadar sür- Bu akşam şehrin muhtelif semt- şıyan tophaneli oğlundaki mezkilr 

dü[,rü topu yerden ortaladı. Kale Jerinde nöbetçi olan eczaneler şun- hane bir tapu senesine merbut iki 
önünde gol yapabilecek Melıhle lardır: kapılı ve altında bir dükkanı müş-
Naci vardı. Melı"h yu"arlanarak i temil olup iki kısım olarak kulla-• stanbul cihetindekileT: 
gelen topa bir iskn geçti. Fakat Na- nılmaktadır. İşbu hanede elektrik 

Eminönünde (Salih Necati), Be- t · t l f kl b .. ··kl- d ci bütün seyircilerin çektikleri ahı esısa ı o up u a ı uyu • u ye i a-
yanda bıraktırarak sıkı bir vuruş- yazıdda (Cemil), Küçükpazarda da ve bir bahçesi ve bahçede on ka-
la topu ağlara taktı. Biraz sonra bi- (Yorgi), Eyübde (Hikmet Atla - dar meyva ağacı ve bir su tulum -
rinci devre 1-1 vaziyetinde bitti. maz), Şehremininde (Nazım Sadık), bası (kuyusu 38. No. yı taşıyan kı-

İKINCİ DEVRE Karagümrükte (Kemal), Samat _ sım dahilinde) ve 40 No. lu kısmın 
Muhtelit takım ikinci devreye altında demir kepenkli bir dükka-

yada (Rıdvan), Şehzadebaşında h l • 
Cihadın yerine Hüsameddini ala _ nı mu tevi o up üç yeminli ehli 
rak çıktı ve bu sefer rüzgarın da te- (İsmail Hakkı), Aksarayda (Sarim), vukuf tarafından 38 No. lu kısma 
sirile büsbütün üstün \"aziyet aldı. Fenerde (Hüsameddin), Alemdar- (650) lira ve 40 No. lu kısma dn 
Rapid muhacim hattının zaman za- da (Abdülkadir), Bakırköyde (Mer- (550) lira ve hey'eti umumiyesi-
man canlanıp geçmek istediği mu- kez). ne {1200) lira kıymet takdir edil-

kabil akınlar ise Angelıdıs, Meh - Beyoğlundakilcr: miştir. 
med Reşad ve Faruğun gayretli o- Galatasarayda (A. Cevad), Bos- 2 - Emirgandaki havasız nısıf 
yunlarile semeresiz bırakıldı. tanbaşında (Garib), Galatadn Top- dükkana ise 65 lira kıymet takdır 

Bununla beraber Binder devre çularda (Hidayet), Taksimde (Ke- cdılmiştir. Satış bedeli peşindir. 
ortalarında sağ açığının yaptığı bir mal Rcbül), Kurtuluşta (Galopulo), Müzayedeye iştirak etmek iste -
ortalayışta topu Hüsameddinden Maçkada Feyzi caddesinde (Maç • yenler kıymeti muhammenenin 
kaptı ve takımına ikınci golü ka - ka), Kasımpaşada (Süleyman Re _ % 7,5 yedi buçuk nisbetinde pf'y 
zandııdı. Bu golde Hüsameddınin ceb). Sarıyerde (Nuri). akçesi vermeleri Iazımdır. Rüsu -
bariz hatası vardı. Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda- mu delliiliye ve yirmi senelik ev -

Muhtelit hücum hattı takımı kiler: kaf taviz bedelleri müşteriye ve 
mağli'ıp vaziyetten kurtarmak içın Üsküdarda Çarşıboyunda (Ömer vergi ve rüsumu saire terekeye aid 
tekrar hücumlara geçti. 27 nci da- Kenan)' Kadıköyünde Söğütlü • tir. 
kikada Fikret, Rebiinin tıpkı birın- çeşmede (Arman HulC'ısi), Büyüka- 3 - Satış 12/Temmuz/937 Pazar-
ci devrede gelebildiği vaziyeti ya- dada (Halk), Heybelide (Tanaş). tesi günü saat l4 den 16 ya kadar 
rattı ve avt çizgisinden ortaladığı - Üsküdar İkinci Sulh Huk.uk Mah-

alçak bir topa Melih yetişerek ta- ,ı R A D y Q ı kemesinde yapılacaktır. Kıymeti 
kımına beraberlik golünü kazan - I muhammenelerinin % 75 şini bul-
dırdı. ._______________ madığı takdirde en çok arttıranın 

Bu golden sonra Rapid'liler, maçı BUGÜNKÜ PROGRAM taahhüdü baki kalmak sartile mü-
anlatmak istediğimiz için bahset - Akşam ncşnyatı: zayedc on beş gün temdid olunarak 
medığimiz sert oyunlarını taham - Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 28/Ternmuz/937 Çarşanba günü 
mül edılmez bir hale kadar çıkar- 19,30 Mandalın orkestrası Berk ve saat 14 den 16 ya kadar devam e • 
dılar. Bu arada Naci Rapid'in sağ arkadaşları, 20 Nezihe ve arka - decek ve en çok artt!rana ihalei 
müdafiini sakatlıyarak oyundan daşları tarafından Türk musiki - kat'iyyesi icra kılınacaktır. Bedeli 
çıkmasına sebep oldu. Fakat ha - si ve halk şarkıları, 20,30 Ömer Rı- ihale azami beş gün zarfında mah-
kem de kendisini oyundan çıkardı. za tarafından Arapça söylev, 20,45 keme veznesine yatırılması ve ak-
36 ncı dakikada vukubulan bu ha- Bimen Şen ve arkadaşları tarafın- si takdirde ihale bozularak bun -
diseden sonra muhtelitin üçüncü dan Ti.ırk musikisi ve halk şar • dan hasıl olacak zarar ve ziyan ve 
golünü yaptığı 44 üncü dakikaya kılan (Saat ayarı), 21,15 Orkestra, fark ve faiz ondan tazmin ettiri -
kadar yer yer hadiseler baş gös- 22,15 AJ0 ans ve borsa haberlerı· ve 
terdi. ertesi günün programı, 22,30 Piak-

Nihayet son dakikada muhtclitin la sololar, opera ve operet parça _ 
bir hücumu esnasında Rapid mü- lal'l, 23 Son. 
dafaası bir penaltıya sebebiyet \·er- YARINKİ PROGRAM 
di. Salôhaddin bunu gole çevire - Öğle neşriyatı: 
ı-ek takımını galip vaziyete getirdi Saat 12,30 Plfıkl:ı Tiirk mmıikisi, 
ve oyun bu suretle 3-2 rnuhtelitin 12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak 
galibiyetile neticelendi. neşriyatı, 14 Son. 

lecektir. 

4-Daha fazla mahlmat almak iste 

yenleı· mahkemenin 937/70 No. lu 

tereke dosyasına müracaat edebi

lirler. Talip olanların satış günü 
Üsküdar ikinci sulh hukuk ha -
kimliğine mliracuat eylemeleri i
lan olunur. (937/70} 




