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Sovyet Rusya 
Uruguvayı protesto 

etti 
Patri~ b~ısd~bahıo kuruşa taksi teklifimiz gomu u. 

Uç gün evvel vefat eden Runı 
Patriği F otyosun cenazesı bugüu 
öğleden evvel görülmemi.§ bir ka 
labalığm önünde büyük bir mera
simle kaldırılmıttır. 

Daha sabahın sekizinden itiba
ren ortodoks vatandatlar ve me

raklılar Fenere hücum etmiıler . 
kiliseyi ağız ağıza doldurduklar. 
batka bütün sokakları da iki ta. 
raflı kaplamıtlardı. 

Kilisenin içinde batta Habe, 
sefiri, Yunan hükfuneti it güder\ 
ataıemiliteri, lran general kon· 
solotu olmak üzere Yugoılav, Ro· 
men konsolosları ve gene tanınmı4 
birçok ecnebi devlet mümessilleri 
bundan bafka lştanbuldaki kato 
lik kiliseleri batrahibi, Ermeni pat 
riği Mesrop Naroyan ve peskopos 
Arslanyan, Süryanii kadinı kilise· 
ıi b&§rahibi · Abdülli.had Yoldaş. 
Hahambaşılık mümessili Hermi 
saban göze çarpıyordu. 

Merasim tam saat 11 de batla 
dı. Ölü patriğin etrafında ellerin
de 12 mum olduğu halde 12 Sen· 
sinod, metropolitler, ve sayısız 
derecede papaslar yer almıtlardı. 
Evveli uzun uzadıya ilahiler, ve 
İncil okundu. Hep •birden dua -
lar edildi. 

Artık Uruguvaydan gittikçe revaç buluyor ithalat yok 
Moakova, 1 (A.A.) - Taa a • 

sızlık sonunda bu akibeti de do- ri arasında ummam ki, halka it- jansı bildiriyor: Şoförlerin on kuruta mütteri ta
ııyabilmeleri ve bu suretle tram
vay arabalarındaki kalabalığın 

önlenmesi etrafındaki yazılarımı
zın uyandırdığı alaka sürüp git
mektedir. 

Kurun refikimiz de bu mesele· 
yi takip etmekte ve noktai nazatı· 
mızı tasvip etmektedir. Dün ıaba.h 
ki Kurunda "Gezintiler,, sütunun
da S. Gezgin "Faydalı bir dütün
ce,, batlığı altında, ,oförlerin his
siyatına tercüman olarak yazdığı
mız ve teklif ettiiimiz on kuruta 
müfteri lafıma fikri etrafında 
dikkate değer bir yazı yazmıttır. 

S. Gezgin bu yazısında diyork i: 
"-Kaç gündür ortaya atılsn 

fay dalı bir fikrin peıinde kotulu
yor: On kurup taksi ! 

llkin pek sığ görünen bu dütün· 
ce, gerçekten üstünde durulma;a 
değer bir önemdedir. 

Bir zamanlar toförler arasın -
daki lüks yarııı gemi azıya alarak 
delicesine hızlandı. Büyük Avru· 
pa tehirlerinde bile görülmiyeu 
ıüılü taksiler itletildi. Bu hesap-

jurdu. kence etmek hakkı ela tanınmıt Sov,et Rusya D1t itleri ko • 
Ortada ulusal keseden çıkan olsun.,, miıeri Milletler cemiyeti ıekre • 

bir para var, artık baılanıııç yar,- S. Gezginin yazısı bizim ıünler• terliğine bir mektup töndererek 
lııtır, toförler heaapıızlık ettiler, denberi müdafaa ettiğimiz tezi Urusuay'm ihtilafı hakelbe veya 
cezalarını çeksinler der, uzakhn taıvip ediyor. Görüttüğümüz b;". Milletler cemiyeti konteyine tev. 
bakarsak zarar yalnız onları çök- çok kimseler, okuyucularımız dı, di etmeden evvel Sovyet Ruıya 
türmekle kalmaz, yerli bir serm.l- o'n kuruta müıteri taıımak müıa- ile siyul münasebetlerini kemaeJc_
yeyi de kötürümlettirmit olv.ıu.l. adetinin bir an evvel verilmeıini le paktm 12 inci ~ddetini 'ihlal 

Ben, ite bu noktadan baktığım istemektedirler. etmİf olduiunu bildirmit ve bu • 
için "Haber,, in teklifini kazançlı Tramvayların kalabalığını a· nun hakkında paktın 11 inci mad. 
ve üstünde durulmaya değerli b:.ı- zaltmak için yegane çare, buıün desinin ikinci fıkrası mutY,ince 
luyorum. Tramvayların hali or- tehirdeki otomobillerin on kuru,a ıikiyette bulunmu9tur. 
tada .. Gece, gündüz halkın çekmf). adam tqımasına müsaade ver Moıkova, 1 (A.A.) - lfükt. 
diii kalmıyor. Bir yandan da m:.ı. mektedir. : metin karan üzerine Dıttecin:ı ko-
yon1uk bir sermaye garajlarda çü~ Hatta tramvay ıirketi hariçten miserliği Uruauaydan her türlü it• 
rüyor. yeni araba getirtmeye kalksa bile, halatı yasak etmiftir. Ul'Ul\lay ile 

Akıl için yol bin de oba en kr- milli ıermayenin dııarı çıknıama- Sovyet Ruıya arumdaki tica • 
saıı gene birdir. lıte bu kısa yoa ıı için timdilik buna izin verme rete tavuaut etmekte olan YuYa• · 
bize der ki: "Haydi durmayın! Bu melidir. mtorg tirketi hiuelerinin l>iiyi!k 
iki ihtiyacı birlettirerek hem h!ll- Çünkü bugün milli bir sermaye bir kısmını ellerinde tutan Sovyet 
kı, hem sermayeyi kurtarın.,, haline ıelmit yüzlerce otomobil ekonomi teıekkülleri bu t'-ketirı 

Bunun yasaya, tüzeye, türeye. ipiz taksi duraklannda bekle· tasfiyesi için fevkallff topttntıyt'' 
uymaz yerleri var mı? Bilmem. mekte, hurdacılara satılmaktadır. çafmlmı§lardır. . 
Fakat varsa da o yaealar düzelti- Bu sermayeleri mahvolmaktan, Sovyet Ruıya ile UJ'UIUlly ara-
lerek bu tıkanık havadan kurta- halkı iıkenceden kurtarmak iç:n ıındaki ticaret ötedenberi Urugu.. 
nlmalıyız. tezimizin kabuJ!i Jbım ve zarud· ayın lehine cereyan etmit v• 1931 

Tramvay imtiyazmın maddele· dir. aeneıinin on bir ayı zarfınd• Uru. 
Bu meraıimden ıonra oturdu · 

ğa tahtla içeriye nakledilerek bu· M 1s1 rd a Ga ~ı·anteı nlı·ıer kurtu-
rada batmdaki patriklik tacı, ve ka 1 k ~ I" 
üzerindeki patriklik elbiıesi çıka· rgaşa 1 l l l' J •• •• •• J 

ıuay, Sovyet Ruıyadan Ylphİı 
İthalattan ÜÇ muJi f az}atile ::' "'V • 

yet Rusyaya ihraçta bulunmUf • 
tur. 

rılmıı, ~tu~r vaziyetteki ölü .. v~: Kahire üzerine UŞ QrlRlR lJl UORUmUnae 
cudu düzeltılerek san renkte ust•. bir talebe kaf llesl Sovyet 
kapalı büyük bir ta~~ .. konmu~ yürüyor Kahraman 
tur. Ve tabut, önde kü~~ çoc~~- Nahas Paşa Edenin 

şehitlerin kemiklerini Rusyada 
lar ."ve papu~ar olmak.~er~ kılı· telgrafından 
sanın bahçeam~~n ıeçın~ıı ve bahsediyor 

Abide altına merasimle Türk rasım •• rgltlı 
açıldı · 

gömd Ü le r Dün Moskovada güzel sanllal" cenaze otomobal11le Y edikule dı · M d ·· • 1 · d 
ırndaki Balıklı kabriıtamna nak .· b ~ıtır a . t~umayıt er yenı en Gaiantep (0.el) - Gasieatellia vo ,..._..~ islue miicliirii y....._ ~ ifsileri kooperatifinde ilk Tür~~: 

14 üncü kurtulut bayramı, görülmemi§ oğuz taraflanndan verilen söylevler din· sim ıergiıi açılm~bi'. t ı 1 agoı ernııt ır. 
leoi mııijr. ·r J bed .. kk b. kaf'l 

!A j-j n.62~1 41 d . f k'. ük b' - a e e.ıı mure ep ır ı e. aurette ve Wiy6k tezahürat i~nde kat.- lendikten sonra ieJaitlerimizin kemikle- .Açılma meruimiude • So-)'.tt 
lulanclı. Törene 1ecliıinden yelmİfine rini tapyan tabutlar omuzlanarak par· kültür bakanı Bubnof ve refiJUI'! 
kadar kadmlı, nelcli hemen bütiin An· ti kuralı önündeki tehitler i.biileainin le ıefaret erkinımız, haric~. aQ. · 
tep halla ittirak etti .• Soluılc •• caddeler bulunduiu meydana s•limniıtir. m ... illeri ve basın erkinı bu'1-.t 

u~a a a yapı an ~ç ı · Cize üniversiteıinden hareketle 
merasımden ıonra Patrık F otyc!I K h. .. • .. .. i b ı • • . . . a ıre uzenne yurume e aı a 
ebedt 11tırahate terkedılmııtır. t N" • ·ı · k ı k • . mıt ır. umayıtçı erı artı ama 

Ortodoks dınınden olan hükf .. "h. ikta d brta k uzere mu ım m r aza uv· 
metlerin tehrimizdeki konsolosha ti • k d'J · f 
nelerinde matem alameti olmak ü- ve Ben baevk e ıNmı~ ır. t 

imandan reçilemiyecek derecede kala· Burada da Kılıç, Nuri Conıker ve mutlardır. 
balıktı.. parti baıkanı Ömer Asım Alnoyla hir Serıiyı·, bir aöylevle Voki eli Bu bayrama iıtirak etmek için say. 

. . q a an eaım patanın o o-
zere bugün bayraklar yarıya ındı· b"l" • k k" • h lavlannuz Ali Kıbç, Nuri Conker ve . avbay ve mektepli çomk tanfından rektiirü açmıı ve ondan 9011J'1 
•
1 

• • mo ı ını ıarara ma ıneyı aıara 

rı mıstır. ... tm 1 d T 1 b . . i . • ugra ıı ar ır. a e enın ııte ı, 

Hafız Şahin de seJmitlenli. Huırbldar aöJlnler verilmit .. ti«ldetle allatbın· Türk kafile bafkanı Salih Ciıneo 
yirmi sündenberi devam etmekteydi. mıfbr. k11& bir nutukla reaıaml~ 

lnebolunun 
an kazı 

Geçen!erde lzmir körfezinde hata
ralc bü1ük bir faciaya aebebiy,t vermiı 
olan İnebolu vapurunun batbğı yere 
,amandıralar konmu,tur. 

Bir fen heyeti vapur enkazı üzerin
de tetkikler yapaCakbr. Sularln tesirile 
meydana çıkan 95 fıçı çit Y•iı ile un 
çuvalları lzmir gümrüğünde muhafaza 
altına alımıuttJr. Bazı mallar ela zaman
la bazulmama11 için 3000 lira mukabilin
de aablmıttır• Bu paralar tahkikat bitin
ceye kadar saklanacaktır. Muharrem İı· 
minde bir sermayedar hükiimetin mÜ· 

aaadMi üzerine batan vapur enkazını 

çskannak için teıebbüılere ba,laınııbr. 
• 

iz mirde 
Veni yılın ilk işi 
Kültür parkının 

temel atma 
merasimi 

lzmir 1 (A.A.) - Bugün ıaat 15 
de yeni )'llm ilk mühim iti o1*rak lzmir 
kültür parlanın temelatma ve ağaç dik
me merasimi kalabalık bir halk kütlesi 
huzurunda yapıldı. 

Törende bütün mülki ve askeri rİ· 
calle parti batkam ve üyeleri, iıçi bir
likleri, umumi meclU azalan, lzmirdeki 
bütün reımi ve özel kurumların mümeı· 
ıilleri ve Sovyet konsolosu balunmuı-
tur. 

Süreyya beyin söylevinden sonra 
temıP.I atma ve aiac dikme iıine ~eçildi. 

Bu meyanda ilbay, parti bqkanı, 

farbay, müstahkem mevki komutanı ve 
Sovyet konJolotu birer aiaç diktiler ve 
hazır bulunanlar bu büyük itin baıanl
mutnı temen~· ve f8rbayı tebrik etti-
1 • 

ıiyaıi mahkUm.ların affedilmesi 
yahut kabinenin iıtif aııdır. 

Meruime ilci muntazam ıüftl'i bö- ŞehitJerimizin kemikleri yeni yapı- Rua hükOmetinin ıöstermit olduf 
IQü:rle piyade, topça ye makineli tüfek lan anıt albndaki mahzene konulmuıtur. al kk . • B 

Siyaıi mabkGmların çoiu !ale· 
bölükleri iftinıılc etmif, polit kıt.alan Bunu bir piyade manaumm ha.aya üç ikaya tefe ür etmıttir. mi 
mahtelif .,..._de YUiyet a1mq •• Jirmi el silah ahı• ve top setl.&i takip etıniı- müteakip ressamlarımızdan lbrr 
binden fala halk :rol n eokalrluı kap- tir. him Çallı ile Rut ıanatklrlarmd• 
lamııtır. Havanın bulamlc olma.una raimen profetör Graber söz alarak son • 

bedir. 
lngllterenln Mıaır yUkaek 

kamıaerl 
lngilterenin Mısır yüksek ko· 

mis eri Vef dl er lideri Nahaı paf~ 
ile görütmüıtür. Bu ıırada Mısır 

Merasime 1Ut clolcuzda '-flanmıt tören fevkalide mükemmel ve iyi oldu. iki sene zarfında Türkiyede gü~ 
ve heyet yavq adımlarla ıehitlerimizin Bayram için Adanadan bir sinema ama· ıanatlann terakkiıi bakkmda J:ı. 
yat.makta olduğu yere gelmiıtir. Orala- törü setiri!mişti. Burada bulunan Vedat zı aözler IÖylemitlerdir. 
n da lnnlerc:e halle tarafından doldurul- Orfinin de ittirakile 'bayram fihne alın-

da bir birlik cephesi vücuda ıetir- muıtu. Parti üyelerinden Muhtar Göğüı mışbr. 
mek hususunda Nahaı patanın ln-
giltereye verdiği notanın cevabı Karaköyün Turizm işleri 
konutulduğu sanılıyor. lntlzamsızlıktan 

Nitekim gelen bir telgraf fU k 1 1 1 Esash bir surette 
yoldadır: urtu ması ç n halll için bir kanun 

Kahire, ı (A.A.) _ Nahas pa· BoQazlçine giden proJesı hazırlandı 
ıa Havas ajansı aytarına deniittir tramvayların rıhtım HükUrnet turizm itlerini .... b mr 
ki: yolunu takip surette halletmek için bir kanun projen 

"Fevkalade komiser 8. MileJ etmesi hazrrbımııbr. 
Lampıon dün bana B. Edenin tel· dü1Pünülüyor Projeyi tetkik etmekte olan komiı-
grafını bildirdi. B. Eden bu tel Belediyenin deniz ve kara yon ayın albaından itibaren tekrar top-

Serıimiz Ruı sanatkarları aı· 
ıında büyük bir alaka uyand
mıfbr. Bilhassa lbrahim ÇaJ. 
nın, Namık lsmailin ve Bedri Ra .. 
minin eterleri çok beğenilmiır. 
Bu münasebetle lzvutia p.ze
ıinde ressamlarımız hakkında r
ican bir yazıda Türk 1&natının ?· 

niliğine rağmen bugünkü ıekli ı . 
mıt olmasmın yarın için çok ıt· 
lak bir istikbal vadettiii aöyh• 
mektedir. 

ırafında, Ha bet meteleıinden do. ıeyrüaef er vurtalannda intizamı lanblanna devam ederek tetkik bittikten 
layı layiki ıibi Mııır meaeleıini temin için bir komiıyon ıimdilik sonra. ıa~a.,. hük~te ~~tir. 1SP8 n Y 8 11 t 
tetkik etmeie vakit bulamadrfmı köprünün - bilhaua alqam üıtü • Şimdıye kadar turizm •tlerile uirat-I 1 k I 

K k h d ki makta olan Turiq kulüp ve Belediye 1 senelik b r 
Ve fakat e • 1_. "mle de çıkacak ara öy ci etin e · intizamaız - 1 1 k I~ 1 Y nı ~1 r ıı Turizm ıabeei serçi IMa it için oldukça t caret mu ava 
Mııır meıruti hükiimeti ile müza- lığın önüne geçmek için Bebek, çalıtmıı•• ela bu tefkilitın de•letleıtiril imzalandı 
kerelerde bulunmağa hiç. bir mini Ortaköy ve Betiktq cihetine gi • melinin memlekete daha fazla bir M,.,ah Türkiye ile ispanya · 
görmeditini ıöylemektedir.,, den tramvaylann Köprüden bir alanmı lıemin edecefine ıGplae yoktur. müddettir devam eden miiıall11'411" 
Nahaı paıanın fikrine göre, B makaı ayrılarak nhtım boyundan y _,__ • " L- :.ı .. -H. neticeei almmıt. ticaret 

• '-~ .., ..... pro,..,e sore - ~ ..... I• br M-'---•- !ı..! 
Edenin bu diyevinde hiç bir kaça geçmeıinin fenni ım&&ntarı olup kadar t..Jranhk!ardan seçilecek munh· •--mmı • ----.:- .... 
mak maneVl'ası mevzuu bahis de- ohnachğmı ara§tıracaktır. Bu ta· haslarla daimi W.. turizm fuMsi inan· Ba ~Yeleye pn, hlll 
ğildir ve B. Eden nasyonalist he- aavvurun tatbikinde bir mahzur lacak, ıüe doiradan clofruya BatYelcl· !':.c ~=~ pl11m...ıııuu 
defler çerçevesi dahilinde lneiliz- görülmezse Boğaziçine giden tram lete bailanacaktır. bnlabilecek bau karphk Waina 
Mısır meselesinin kat'i ıurettct vaylar nhtım boyundan, gelenler Senah iılerile utrqmak bere •Y· rüldfte bulunan ispanya 9f 

hallini takip eylemektedir. de Tophane, Necati bey cadde - nca bir umum müdürlük kurulacak" Türk pİJIUUma Paarılacaktır. 
sinden geçeceklerdir. Bu suretle seyyah cethi için dünyama büyük tehir
halk aktam üstü Karaköyde bek- terinde propapncla bürolan kuftılaaık. Bavulu çalmış 

Taksimde Bekir ıokaimda oturan 
terzi Şevket, Şiılicle apartıman kapıcısı 
Eminin çamaıır dolu bavulunu çalıp 
kaçarken yakalanmııtır. 

tır. Bu 1aret!e T&irinc kulüp .mat sibi 
lemek mecburiyetinden kurtula - dahili Ye harid itlerine clnam edecdc, 
cak ve tramvay seyrüaef erleri İn - komisyon ise hükUmetinin bütün turizm 
tizamıru muhafaza edebilecektir. siyasetini tayin edecektir. 

Şakal••ırıark• 
Mercwla ......,.... ~:af1111M1'4\le

mlayum falwikumda ....... 
hale takaJaflJ'laıkea lririWrlerinia 
larmr çekiçle )"U"llllllardır~ 



2 SONKANUN - 19!48 

Bugünkü ~<e&ıı 0 
dürrııklYı IQ)en Ru. 

---0--

Ydbaıı gecesi, Cf doat gezmeğ".:! 
çıkbk. "Her yeri görelim,, dedik 
ve sabaha doğru eve döndük. Yat· 
tığım zaman saat altıydL Batu
cumda acı acı telefon çaldı. Derin 
bir kuyudan seri bir vinçle çıkarıl . 
mıt ve sonra birdenbire, aydınlık. 
fakat katı bir zemin üzerine tepesi 
taklak fırlatılmıı gibi uyandım. 

Saat ıekiz ... Matbaadan istiyor
lar ... 

itfaiye neferi çabukluğuyla pa
laı pandıraa giyin... Kalktıktan 
krrk dakika sonra matbaadaymı .. 
Hem de sabah gazetelerini okumuş 
ve yazacağım Yazılara dair notla 
rımı almıı bir balde ... 

Aktanuı. kadar kesif şekilde ça· 
httım ... Hatta tatilde olan arka
daılarrmın bile kısmen itini yap
Lnn. 

Şimdi artık memnunum: 
- Bravo .bana ... Demek ki ihti

yarlamamışım... Hiç bir yorgun· 
1uk duymuyonnn ... 

:(. ~ lf. 

On altı yaıla yirmi yaı arasın· 
da, insanlara, mütemadiyen: 

- Matallah... Ne büyüm.üt-·· 
Koskocaman adam olmuş ... - deriz. 

Altı ay müddetle sizi görmem't 
olanlar hep bu sözü tekrarlar 
Çünkü, çocukluktan gençliğe geçi· 
yorıunuzdur. 

Sonra, yirmi ile otuz bet ara · 
11nda, vücut inkitaf ınızdan pek u 
bahıolunur. Fakat, benim ya§ıma 
varınca, gene boyuna sağdan sol
dan duyuyonunuz: 

- Şi,manhyorsun, saçların dö
külüyor, ağırlqıyonun ! 

Bu da, gençliğe tamamiyle elve.. 
da"diylıinize ve orta yatblık mev
ıimine adamakıllı giritinize ala· 
mettir. 

iç.ime amızm tüp he girdi... A · 
caba, böyle ç.alııabilmem gençli~ 
ğimden bil& bir nebze muhafan. 
ettiğime mi alamettir? 

Fakat, sonra, kendi kendime 
güldüm: Gençlik özentisi olmak 
kadar çirkin ne vardll'? ..• En iyi11, 
bir insanın girdiği çağlan ayner 
muhafaza etmesidir. 

Bu yeni ıene, bana: 
- Hey gidi gençlik hey ... - d~ 

dirdi. 
Fakat, doğrusu, Nasraddın Ho~ 

ca gibi, etrafıma bakarak "Ben se

nin gençliğini de bilirdim!,, deme
dim. 

Rekorlarm1 aklıma geldi: 
İnebolu ile Ankara arasında yü. 

rürken, bir günde altmıt kilomet. 
re katetmi!tim. 

On ıekiz yatındaydrm; bir ge
ceyi eğlentiyle ve gözümüzü larp
maclan geçirdik. Ertesi gece bit 
düğün vardı, oraya gittik. Bir da
kika uyumadım. Gene bankadaki 
işimde çabttım. Alqam üzeri Av 
rupadan bir arkadaşımın geldiği. 
ni duydum. Ona uğradım; saba
ha kadar çene çaldık. Tamamiy
le uykusuz geçirdiğim üçüncü ge
cenin sabahı gene i§imi boylamak 
üzere niyetlendim. Ortaköyder. 
tramvaya bindim. Harp zama 
n11dı, kalabalıktı. Iskarça içindr: 

iderken birden gözümü açtım ki. 
g ·• •• • d · M .. • köprünu uzerm eyım. eger, yır · 

m'i dakika kadar ayakta uyumu· 

şu111· ··h· uk Hayatımın en mu ım m ave· 
f de bir yazı rekorudur sanı

ıne 1 
y eıilliii çok severim. Şam.t 

nıll· • . ~ Oradan Lübnana dö
n ·ıtını~tım· d b" . • h 
• .. ümde yüreğim e ır ınııra 
nu! Muanm başına otul'tl· 
duydul11· 

O'lçü ve 
tartı 

aıetıerl 
Buglln yeniden 

muayene edllmeğe 
ve damgalanmıya 

başlanacak 
Bütün memleketteki ölçü ve 

HABER - 'A'l<sam -poıt1lıı 

Haliç sahillerindeki 
çöküntüler 
çoğalıyor 

Muhtelif yerlerde bazı binalar 
tehlikeli bir şekilde kayıyor 

tartı aletlerinin muayene edilerek Haliç sahillerinin iki köprü ara- kanın deniz kıyısı kısmı denizden 
yeniden damgalanmasma bugün • ımda bulunan kısım, bilhas.aa Ye- atağı seviyeye düşmeğe baılamıt
den itibaren batlanacaktll'. Beledi. mit ciheti ötedenberi mütemadi· tır. 
ye bu huıuıta tertibat almıf, ve yen çökmekte ve buradaki binalar Karıı sahilde de Azapkapı ci· 
damgalama yerlerini tesbit etmiş- denize doğru kaymaktadır. Fakat varındaki toprak kısmının denize 
tir. Bu damgalama ve ayarlama iti bu hal son zamanlarda Halicin di . doğru kaydığı görülmektedir. 
bir ay sürecek ve ondan ıonra ayar ğer kısnnlanna da sirayet etmiı - ·unkapanı köprüsü yanındaki 
müfettiılerinin iştirakiyle umumi tir. Levazım anbarı, evvelce alt kat 
kontrol başlıyacaktır. Bilbana Cibaliden Fener va- pencereleri ve kapu altı örülerek 

Gerek belediye tefkilitı, gerek pur iskelesine kadar olan kısım bu su basmasından korunduğu halde 
ayar müfettiıleri geçen aya kadaı yıl içinde fazla bir çöküntü göster. bina daha fazla çökerek iyice de.. 
devam eden yeni öl~üler teftiıin- diğinden bu kısımdaki binalardan nize batmııtır. Bu binanın bir 
de geçen yıla nazaran daha iyi ne- bir kısmının bodurum katlarını su müddet sonra kullanıl.mıyacak b;l' 
ticeler almı9lardır. Belediye teıki- baımıştll'. Bunun için Ayazma ka. hale geleceği anlaşılmaktadtl'. Bu 
latı damgasız ölçü ve tartı aleti pıda üç binayı sahipleri bıralmnıt- Bu bina mütarekeden sonra eski 
kullananlar hakkında zabıt t'tıta· lardır. Bu binalar yıkıcıya satıl • "Seyrisefain idareai,, tarafından 
rak bunlan doğriıdan doğruya DU§tır. Gene bu kısımdaki iki fahri yaptırılmışb. 
müddeiumumiliğe vermiştir. Bu ---------------------------
gibiler geçen yıldan daha azdır. 
ve mühim bir kıamı Belediyenin u 
bıtlarma rağmen istintak dairesi 
taraf İndan kendilerine verilen üç 
günlük mühlet içinde ölçüve tarb 
aletlerinin ayarlanmıı olduğunu 
ellerindeki vesikalarla isbat etmit
lerdir. 

Bu meyanda Elektrik sosyete
sinin saatteri muayene ve ayarla· 
ma dairesi tesisab çok eksile görül. 
düğünden bu daire muayene ve 
ayar iti yapmaktan menedilmittlr. 
Fakat tirket bu eksiklikleri tamam 
ladığmr tekrar ayar b8.§ müfettitli
ğine bildirmittir. 

Otomobil çarptı 
Cumhuriyet caddesinde inkılap a

partrmanında oturan Lutfiyeye ait 1314 
numaralı hususi otomobil Tarlabaımdan 
geçerken 60 yaımda Sadıka çarpmıı, 
he§tnc:lan ağır surette yaralamııbr. Ya· 
raJı hastaneye kalclmlmı§, otomobili ida· 
re eden Kamil yaka)anmıttır• 

rak fasılasız on bet saat çahthm 
On yedi tane yazı yazllll§mı· Va· 
ıati birer buçuktan yirmi beş bu· 
çuk gazete sütunu tutar. Bunlar

dan bir tanesi de mektep kitapla
nna alınmıftı. 

~ "' ~ 

Bu rekorlarla son yılbatı gece-· 

mi mukayese ederek, kendi kend: 
me üzüldüm. 

Ha.yır, gençliğimi kaybettiği 

me değil... Eski halimle artık re· 
kabet edemiyeceğime... ÇünlV.i. 

timdiye kadar yegi.nc rekabet 
mikyaıım eski senelerdeki ken 
dimdim ..• 

Bugünkü ben, dünkü beni ku 
kandmı; ne yalan söyliyeyim ... 

(VI • rtO) 

"lstanbul rtidyosunu 
beğenmediqimiz için 

dinlemiqoruzl,, 
Radyo sosyetesinin kaçak radyo kullanan

ları mahkemeye vermesi para etmedi 
Bundan bir müddet evvel la . 

tanbul radyosunwı, para vermi • 
yen abonelerini veya gizli radyo 
kullananlan, yapılan ihtarlara 
rağmen sosyeteye para verme .. 
mekte ıırar ederlerse, mahkemeye 
vermeği kararlatbrdığını yazmıı· 

tık. Sosyete, radyo kullananlar • 
dan büyük bir kısınma yaptığı 

müracaatların gene sükiinetle kar. 
tılandığmı gördüğünden bunlar • 
dan bazılannı mahkemeye ver • 
mittir. 
Öğrendiğimize göre bu teıeb -

büslerden de müsbet bir netice 
ahnamamıştrr. Çünkü Mahkeme
ye verilenier duruşmada radyo 
makinelerini kullanmadıklarını ve 

ya İstanbul radyosu neşriyatını 
beğenmedikleri için dinlemedik -
ferini söylem.işlerbir. 

Esasen radyo sosyetesi bu ha• 
reketi umumi harpten evvel Ye 
radyonun mevcut bulunduğu bir 
zamanda yapılmıt olan telsiz ka· 
nununa istinaden yapmaktadır. 
Bu kanun, kaçak tel15iz cihazı kul
lanmayı yasak etmektedir. Her 
ne kadar bundan dört yıl kadar 
önce posta, telgraf ve telefon ka· 
nun projesile bera:ber radyo ka • 
nun projesi yapılmıt ise de bu pro
je henüz Ka!nutaydan geçmed?ği 
için lıstanbul radyosunun kaçak 
radyolara karşı kat'i bir mücade
le silahı bulunmamaktadll'. 

Sultanahmette yapılan hafriyat 
Geçen yaz ıehrimize gelerek 

Nevyork Üniversitesi namına Sul· 
tanahmet camii yanında hafriyat 
yapan profesör Baxter bir ilim he
yetile beraber ilk!baharda şehri • 
mize geleceğini alakadarlara bil
dirmiştir. Şehrimizde bulunan ve 
bu hafriyat işlerini takib eden zat 
bu hususta temaslarda bulunmuş 
ve hazırlıklara başl~tır. 

Bu sene uzun zaman kazana
bilmek için ilkbaharın gelmesile 
derhal başlanacak olan hafriyat • 

ta imparator ve imparatoriçe 
dairesinin meydana çıkarılması • 
na çalışılacaktır. Ayni zamanda 
gelecek mozayik mütehasaıslan 
da bu devrin meçhul bulunan mo
zayikleri üzerinde tetkikler yapa· 
caklardır. 

Şimdiki mozayiklerin bulun -
duğu sahanın etrafı bir takım hu
susi şahıslara. ait olduğundan lü • 
zum görülürse belediye ve müze -
lcrin yardımile bunlar da istim • 
lak edilecektir. 

[ ŞEHDİN. DERDLERİ l u AS #YOi W« c 

Fenerlilerin şikayeti 
Fener çarııımda manavlık yapan Tevfik anlatıyor: 
- Gazetelerde Şişlide, Beyoğlunda . Sultanalımctte 

falan oturduktan halde semtlerinden şikayet edenleri oku
yorum da hayret ediyorum. Ya bunlar acaba bir hafta on 
giln mliddetİe bizim semtte oturııalar ne y~parlar? Bizin. 
en iyi caddemiz sayılan Unkapanı - Eyüp caddesinin ber
batlığı g<SzönUne alınsa, yan sokakların ne şekilde olduk
tan daht kolay anlaJrlTT. 

Uzun söze ne hacet? Mesela Fenerle burnunun dibinde 

olan Sultan Selim arasında ;ıraba işliyemez. Nakliyat eşek· 

terle yapılır. 

Belediyenin biraz da bu semte ehemmiyet vermesini çok 

t emenni ·ederiz. Fakat gene biliyoruz ki bu sözlerimiz ga

zetenin sütunlanna geçmekten başka hiç bir fayda temin 
cdemiyecektir. Ne yapalım talümiz., 

Peyam1nln talcıhOı - ,_,, ,__ --- ,...... 
Her Jilbapnda bir takım falcdıklar 

yaparlar. Peyami Safa da önümüz ~eki 
tene için ıunlan aöyliiyor: 

Yeni Camiin etrafındaki molo ·lar 
kalkmıyacak; Verem hastanesi açı nu .. 
yaeak; dilenciler toplanmıyacak ; tram
vaylar bol ve rahat olm.-yaeak; aaf süt. 
yağ, su bulunmıyacak; yollar temiz tıt• 
tulmıya:ak; gehrin planı yapılmıyacak. 

Kehanet zaviyesini biraz daha gc
ni§letinee şunlan okuyorum: Devairdo 
lcırtaaiyecilik nihayet bulmryacak: ha• 
yat ucuzlamıyacak: Edebiyat ve kültür 
spor kadar el üstünde tutulmıyacak: 

resim galerisi açılmıyacak ; Türk 
operası doğmıyacak; bütün Türk çocuk· 

• lan bedava okumıyacak; sokak köpekle-
ri azalrruyacak; ilaçlar pahal·bktan kur
tulrruyacak; yerlisi olmıyan bazr A vru• 
pı müstahzarlan bulunmryacak. 

Temenni ederiz ID - ve elbette 
kendi ele eder ki - "bütün ka.bir' · n11 
yalancı olduğu,. Peyamiye ispat edilım.,. 

Heyhat! .. Ummayoruz! 

* Balayı aeyahaUnde ... 
- ,_,, 21-2 ,_, pOOp # 

Ebecliyyen bekar kalacainu söyB 
:yen .,. bizi de nktile buna ikna e
den Burhan Felek dostumm e~Jendi. 
Şim~ Atinadan mektuplar göndererek 
sütununda neırettiğine göre balayı ,.. 
yahatine çıktığı uılqdryor. 

Felek diyor ki: 
Şehirde krallığın geldiğine de'!Uef 

eden yeglne fey resmi kapılarla beylik 
bayraktalti armadır. Bunlardan başka 
herıey, olduğu gibi, Atina gene asfalt 
caddelerile mavi .:öğünün arasında. Bir 
az dikkatli yürüyen bir adam Atinanlll. 
it yerlerinde gördüğü ba§lan, daima 
htanbuldan hatırlıyabilir. Biribirine 
politika ile, coğrafya bağlarile, hayat 
menfaatlerile bağlanmış ve itiyatları, yi• 
yiı içiıleri, tartılan ve heveslerile biri .. 
birinden ayırt etmek çok gUçletmi§ olan 
bu iki memleket ırasında iki tek vas·ta 
vardı: Bir İtalyan vapuru,bir de Romen.. 
Ne Yunanlılar, ne de biz tstanbu1Ia 
Pire arasmda vapur i; lctmek istemiyo-
nıs .. Neden bilmem. · 

* Slhlrll kUllh .. ,.., --
Hikmet F eridua J"itZıyor: 

Bilmem yalan bilmem doğru, bu .. 
damcağu bir kfilth icat etmiş. Lumı 

başınıza giydiniz mi?. Bir hayal olup 
kimse tarafından görünmüyormuııunU%. 

Bu efsanevi kiilih gece geç vakit 
evlerine dönenlerin kim bilir ne kadar 
işlerine yarar .. Mesela bayan içeriye al• 
mıyacak.. Kapıyı çalarsm:z .. Kapı açıJ. 
madan biraz evvel külahı baıınıza glyipııı 
haydi içeri .. Yatağa. 

Böyle killShlar bize geldikten sonra 
artık bütün nakil vasıtaları, tramvaylar. 
vapurlar bomboı gidip geliyor •. H erkes 
biletçiden gizlenmek için külahınt ba .. 
§ltla &iymiş .• Biletçi kimseyi görmedi~ 

için ne yapacağını §Cl§trmJif kalmış .• Orw 
tahkta kimse olmadığı halde bo~ı- kta 
tüten sigaralar var. Yerlere portakal 
kabuğu, öteberi atılıyor .• 

Biz de ili.ve edelim: 
Meaela ite reç kaldın.. KülAhını si• 

yip Akıam gazetesinin id&J"ehaneaindeıt 
içeri ;irersia.. Enis Tahsin: "Nerede kal 
dı bu Hikmet . Feridun?,, diye söylenir
ken usulla masanın b:'!'ln• otunınun. 

Ve: 
- A •.• Beni mi aradnm? Buraday. 

dım.. Fakat ıapkamı baGllldan çıkarma. 
mııbm da beni ıönnem:ısinizt 

Dersin.. 
Oh •• Kekl.. 

(Hat - Sür)' 
zaaıwı www •••wı a ww w wwwm m.-

Haliç sosyetesi 
memurlarının 63 

bin lirası 
Ekonomi Bakan'ığı, Haliç soe. 

yelesi memurları tekaüt aandığzn,n 
ıandık nizamnamesi mucibince 
tasfiye edilerek tutarının sosyete· 
nin eski memurlanna tevziini ali· 
kadarlara bildirmittir. Eıki şir • 
ketten aldığımız mal6mata göre 
bu sandıkta 63 bin lira bir par~ 
mevcuttur .. . 
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iL alyan kuvvetleri ricale mecbur mu 
o acaklar? Bir Akdeniz ihtilafında 

ltalyan 

H 
nombardımanı altında 

beşler 
T ürkil}e, ita/yaya karşı 

niçin harekete qeçemez? 
Bir Yunan gazetesinin Paris muhabiri diyor ki: 

Y r 
.. • r 

ltalyan tayyarecilerinin başları 
kesilerek Harrara gönderilm iş 

ve teşhir edilmiş 

Yunanistanın da böyle bir 
barba atılması IAzımdır 

ltalyanlar ısveç kızılhaçını neden 
bombardım·an ettiler? 

Londra, 1 - Habeşistan' dan 
gelen son haber, §İmal cephesinde 
ilerlemekte olan iki Habe§ ordu
sunun bu akşam birleştiklerini v . 
müıterek bir hücum yaptıkların ı 
bildirmektedir. Bu iki Habe9 or 
dusunun birleımesi çok ehemmi 
yetli bir hadisedir. Bundan sonra 
Habeılerin daha büyük hareketle· 
re haılıyacaklanna muhakkak na 
zariyle bakılmaktadır. 

Hussen Haile'nin adamlariyle 
Sultan Şivaloidinle'nin adamlar. 
İtalyanlara mutavaat etmiılerc:Jir. 

Musoliniyi çileden 
çıkarmamak iç~ 

ltalyan tayyarecilerinin başları 
kesHerek Harrara g8tUrUlmU• 

Roma, 1 (A.A.) - Stefani a-

Be'çika Kralı ltaıvan Kralının bir 
nıektubunu i'ngiliz Kralnna götürdü 

jansı tebliğ etmiştir: Balkan matbuatı, hi.li İngilte· 
Somali cephesindeki hambar~ renin Balkan devletlerinden yar

dıman tamamen yerindedir. Çün · dım istemesi itiyle uğrqıyor. 
kü Dagaburda diiten iki lta!yan Atina gazetelerinden biri in · 
tayyarecisi Habe~ler tarafından gilterenin Yunanistana yaptığ' 

Roma, 1 (A.A.) - Bugün neş · öldürülmüt ve hatları keailerelc 
1 teklifleri ııraladıktan ve bunlar a-

redilen 85 numaralı resmi tal yan teşhir edilmek üzere Harrar' a aön-
:1 rasında Sovyet- Mısır - Libya hat tebliği §U malUınatr vermektediı derilmi•tir. İtalyan u--L.larınm 

:s- ~ tına icabında Yunan askeri dah\ 
Eritre cephesinde, tayyare kuv· hedefi •iiphesiz ne lsvN- Kızılha-

:s- -3" gönderilmesini istediklerini yaz · 
vetleri genit mikyasta bir keşi! çının, ne de her hangi bir Kızıibat· dıktan sonra Türkiyeye on iki a _ 
faaliyeti göstermişlerdir. heyetinin çadırları idi. Bununla daların vadedilmif olması gibi ar. 

Somali cephesinde, ltalyay' beraber !Urası bilinmelidir ki, Ha- tık eskilikten çürümüş bir hika · 
mu!ava11.t eden Ogaden - Rer - Da· be~ ıefleri balyan uçakları görü yeyi ortaya atıyor. Bununla bera -
b i aşireti başkam Hüseyin Haile, nünce bu çadırlara sığınmakta - her bu gazetenin Pariı muhabiri 
5ellcli nehri ayaklarından Baula dırlar. Bu hadise üzerine yapıl - laılağma çalınmış olan bazı diğe\' 
,-:ıdisinde Danase mevkiini ifgar rnak istenen yeni spekülasyon, Ha- havadisleri de kaydetmektedir k~ 
enniştir. Sultan Şavelai'nin aske- betlerin Somali ve Eritre cephe- ıöyledir: 
ri kuvvetleri, orada bunlara müla· }erinde kullandıkları ve nıilletle · "Temas ettiğim politika ım.ha 
ki olmuş ve bu suretle, ltalyaya cemiyetine tafsilatiyle bildirilen fili, ltalya ileyhindeki teşekküle 
karşı mutavaat etmiş olan eski Ha muharebe usullerine binaen, hiç Türkiyenin de girmesini menuu 
beş kuvvet!.?rinin lta..lyaya kar~ı o bir esasa dayanmamaktadır. bahsederek hu harekete iştirakin.:! 
lan sadakatlerini tebarüz ettirmiş · 0 kadar ehemmlyetll defjllml• mukabil lngilterenin Türkiyey~ 
tir. Stokholm, 1 (A.A.) - lsve:t on iki adayı vadettiğini ıöylüyor-
Habeş kuvvetleri ilerliyor Kızılhaç cemiyetine Adisababada. lar; fakat vaziyetin teferruatiyle 
Adisababa, 1 (A.A.) - H a he ? ki İsveç konsolosundan gelen bir mütaleasında, Türkiyenin ltalyd 

kıt t E •t h · d l t ı aleyhı0nde yapılacak 11JD1nni bir as · ı:::a ı rı re cep esm e o. .yaı; telgrafta dün verilen haberlerin 
bombardımanı altında yavaş ya tamamen teeyyüt etmediği, hadi. keri harekete ittirak etmemesi 
vaş, kilometre kilometre ilerliyor. senin bildirildiği kadar vahim ol· muhtemel olduğu neticeaine varı~ 

Şimdi Şire bölgesinin hemen madığı ümit edilmekte olduğu V" yorlar. Buna baılıca iki ıebep gös
tamamen Habeşlerin elinde oldu- bu akşam sarih malumat vermek temıektedirler: 
ğu bildirilmektedir. Son haberle ümidinde olduğu bildirilmektedir A-Türkiye pek sadakatle güt-

b
re e

1
örde, d!igrHenibn yakrısı da

1 
!'1~- halyan elçllljl muhafaza altında tüğü Sovyet siyasumdan aynlmı~ 

eş er e ır. a e§ uvvet erınıı: yacaktır. Sovyet Rusya Cenevre · 

leyhinde rey vermit ve iktisadi! 
zecri tedbirlerin tamamiyle tatbi 
kine taraftar bulunmu§sa da bü · 
tün dünyaya sirayet edebilecek 
yeni bir karışıklık çıkmamasını is · 
temekte ve buna mani olmak içiu 
de pek gayretle çalışmaktadır. iş 
te bundan dolayı Sovyet Rusya 
müttefiki Türkiyenin böyle bir mt. 
barebeye girmesini pek de istemi · 
yecektir. 

B - Türkiyeyi idare edenle .. 
pek akil ve durendit kimseler ol· 
duldan için bu zevatın, on iki adıı 
tavizine karşı, korkunç neticele "" 
verebilecek olan böyle bir çarpış 
maya taraftar olamıyacakları zan 
nedilınektedir.,, 

Muhabir bundan sonra Türki · 
yenin i9tiraki fÜpheli olan böyle 
bir harbe Y unaniıtanm atılmama · 
ıı için Atina hükftmetine nasihat
ler vermektedir. 

Amerlkada lnglltere 
•lyaset.na hOcum 

Amerikanm gazetecilik kral. 
adım almış olan Hörst yazdığr bh 
makalede, büyük harbe Amerika· ı 
nm girmesinden alınan dersin u · 
nutulmamasını söylemekte ve A l 
merika efkarı umumiyeaini tabii 
yeti altına alarak yalnız İngiliı~ 
menfaatleri için İ!tİsnıar etıne!t :n i 

tiyen Bıitanya propagandaıma 

nazarı dikkati celbetmektedir. 

rsveçte nUmaylfler 

Habeşistanda lsveç seyy:ır sifi· 
hiye otomobillerinin bombardı· 

man edJm~si dalayısiyle Stok
holmde İtalya aleyhtarı nümayi,. 
ler yapılmıştır. 

Stokholmdeki İtalyan elçiliil 
süvari polisi muhafazası altına &• 

lmmıştır. 

ıtalyan Kra•mın ~i"klıubu 

Şimdi Londrada bulunan Bel· 
çika kralının· İngiltere kralına, ı .. 
talyan kralımn bir mektubunu gö-
türmüt olduğu rivayet edilmekte
dir. Bu mektupta lngilterenin tim· 
di tuttuğu ıiyaıetle İtalyayı acnıun· 
da nevmi ıne bir aurette her tür· 
lü çareye baıvurmak vaziyetine 
dütürmek enditeıi gösterilmekte . . 
ımıf. 

Belçika kralmm kendi mektu .. 
buna gelince, bu mektupta da kral. 
petrol ambar~oıunun Yalmvr mev 
aiminden evvel tatbik edilmemesi 
temennisinde bulunmuştur. Bu IU· 

retle tu s11ada zaptı çok 1üçle4mi9 
olan İtalyan cfkan cmumiyes1nin 
çileden çıkmeması ve Musolin\'nin 
bütün dün:nı. ! ükUııu için tehlikeli 
olacak ;clüld~ mukabelede bulun· 
masının önü ahnmı' olur. d · d Stokholm, 1 (A.A.) - ltalyaa de tamamiyle ltalyan politikası a-urumu fU ur: 

B b d Md e~~~~i~~~~lıf~--------------~~---~-=~~Q•~m·~~~-~~~~-~---------~ ah cenu un a, e ena ır · . .. l 
.... b-ı . d K k. altındadrr. Yenı sene tezahur e- ragm" en •ehirde Avrupahlarınrok maneviyatı sağlam. halyanlarm-

1 
Gayrımiibadlllerln magı o gesm e, cenupta a sıa · . . . l s T 

Abb. Add. M kalle a- rı esnasında kuvvetlı hır talya_ sevdikleri Kinatı vermutundan az kinin de fena halde sarsılmış oldu. istekleri mo, ı ~ ı ve a Y 1 h h" . .. .. l .. t•• y 
ı 1 d a ey tarı ıssı goru muş ur. e- çok bir stok mevcuttur. Fakat b.ı ğu anla~ılıyor. 
:m arm a.. · 0 f · d Y 1 b. l M l nı sene arı esın e apı an ırçn : hadiseden sonra İtalyan mamul~- Şimalde areşa Badoglin 

Habeı ordusunun sağ cenah d1°n"ı a·y1°nler Dolodakı· bombardı d 1 G 1 G · b. tının ortadan kalkacağı zanne i - ve cenupta enera razyanı, ıç 
tiddetle ve ileri doğru tazyik el - manda ölenler için yap.dan birer a- d h .. d 1 .... , 
mekte ve. ordunun kısmı külliıi i - mektedir. e uzur ıçın e c;egı ···• 

yin haline gelmi§tir. Bazı kurum· Şimalde Mare,al Badoglio'nun 
se hareketsiz durmaktadır. Sağ ların bu bombardınıanı protesto İ· ltalyanlar yakında rlc'ate hattı geniş zaviyeli bir (V) man· 
cenah, Agula istikametinde Oes- çin büyük tezahürler hazırlamak mecbur olablllrler zarası arzediyor. Bu zaviyeni ıı 
sie yolu üzerinde bulunmaktadır. ta oldukları bildiriliyor. Bu sabahki poata ile gelen ln- re'si Makallededir. Sol cenah, 

Dankali bölgesindeki Habe~ giliz gcu:eteleri, Habeıistanda har Danakil çö!iinün bir y~rinde ., ~ 
d ı l k . Habeşlstandakl Avrupalılar l 

kuvvetlerinin e ta yan mu ave- halyan.ara kar•• ne:rat bin yakında talyanları ricate mec ıağ cenahı iae Şire dağlarında-
metine tesadüf etmeksizin ilerle· bur edebilmesinden bahsedi vor duyuyorlar dır . 
diği bildiriliyor. A İtalyan askerlerinin maneviyatı· Raı Seyyum ve Ras Kassa p~k Adisababa, 1 (A.A.) - vru 

Somali cephesinde, hayret edi· l nın, devamlı bücum1ar karıısmd~ akıllıca hareket ederek büyük öl· palılar Tigre cepheıinde talyan 
lecek bir sükfuıet vardır. Yalnız ! sarsıldığını yazıyor. çu"de çarpı11.maktan ihtiraz edivor. ların boğucu gaz kullandıkla•mı :s- ~ 
talyan tayyareleri çok faal bir hal · b k b' f . "Deyli Herald,, gazeteıinin as · Ve İtalyan hattının orasına bura 

öğrenince üyü 1r ne ret ve ın · 
dedir. Tayyareler Cibuti - Adisa . l l 1 keri muhabiri. İtalyanların bugün ıına durmaksızın darbeler indiri· fial göstermı§ er ve bu infia . s , 
baba denıir yoluna kadar gelmiş- b b d d her cephede müdafaa vaziyetinde yorlar. Bu vaziyet, hemen ita -veç heyetinin om ar ıman c. il-
lerd ir. · d b. k d bulunduklarını yazarak diyor ki: yanları gerı· ırekı'lmeğe mecbur e • diği haberi üzerıne ün ır e.t a- 3" 

imparatorun §İmal cephesinde ha artmı~tır. Şehrin başlıca ote· "Şimdi fütuhatı ne derece Her- debilir. 
seyahatına devam edeceği bildiril- 1 ı ı lete ..... eklerinı· deg"il, ellerindek: Bazan muvaffakiyetle neticele-lindeki müşteri er, ta yan şaraıı 
mektedir. l k ı yerlerı· Habe!l hücumlarına karttı nen, bazan da neticelenmiyen a-
ltalyanıara dehalet etmı,ıer 

Roma, 1 (A.A.) - Badoglic 
telgrafla bildiriyor: 

ve likör fite erini ırmış ar ve o ~ ır 
tel sahibinin ltalyan mamulatı o- tutabilmeği dü~ünüyorlar. pansız hücumlar, ltalyan hatları-
lan otomobilini kırmak istemi~ler . Şimalde ve cenupta harekete na doğru meçhul ufuklardan ya · 
dir. Filhakika zecri tedbirlere geçen Habeşlerdir. Habetleri~ ğıp durmaktadır.,, 

Maliye Vekaleti bundan bir müd
det evvel Gnyrimübadillerin bqbca i .. 
tekleri hakkında bazı i:zalıat iııtemiıtir• 
Bu ıuretle birçok iatekler arasında e• 
mühim ve acil ofanlann hamne çah1ı

lacaktrr. 
Gayrimübadiller verdikleri cenplu 

da umumiyetle ıu üç meselenia lıalledil· 
mesini istemiılerdlr: 

1 - Muayyen paranın tevzii, 2 -
Mevcut bono!ann itfasının tesTiL 3 -
Zonguldaktaki madenler meseleıiniıa 

halli. 
Cayrimübadilter muayyea nakit ola· 

rak Adanadaki Yummlı Tripaaia'dea 
kalan fabrikanın bedeli ol.aa 450,000 liıo 
ranın en tasa bir zamanda tevziinı İli• 
mektedirler. 

Bundan bqka bono ..tıılan h. 
türlü müşkülattan azade olarak tekıir 
ve tasnif edı1melidir, 1'u suretle bono 
ahcılan fazlala§Acak '" iMi ttlbl fint• 
lann yüksehneseine de yany.caltbr. 

Cayrimübadiller hundan lııatb t9911 
kayıtlannrn zamanında yetiıtirilmemesi 
yijzünden çıkan mahzurlan da Maliye 
veldletine bildirmi!lerclir, 



2 SDNKANUN - 1936 

Komprinıe 
ronıan 

BARBARQSTA 
İN TİK~-

ran 
CHer nedense artık kimsede öy

le yüzlerce sayfalık romanlar oku
maia tahammül kalmadı. Böyle 
tef errüatlı, günlerce ıüren uzun 
laflardan ııkılıyoruz artık... Tez 
canlı olduk tez ... Hayatımızın her 
cephesinde aradığımız enotantane 
ıürati romanlarda da arıyoruz. 1-
liçlar ıibi romanların da komprİ· 
me olanları moda ... Ben de bu mo
daya uyarak size bir komprimecik 
roman veriyorum.] 

---=---~~~~~~~~~~~~~~~-:::-~~~~~~~~~--~~----:-::::--=-::-:;;::--::-~ isv 
tezlonıa uzanarak kitap o!<,,yor, TefırDka numarası: 109 Va~aın: ( va-NO » rci 

1 Eylul salı 
Vapurumuz, saat onda Galata 

rıhtımından kalktı. Annemden ay. 
rılırken biraz ağladım, amma, bu, 
çahuk geçti. Y emyeıil, masmavi 
gökyüzü, drk hava net' emi çabuk 
getirdi. Bir çocuk gibi sevinç deli
siyim. Yarın lzmirde, öbür gün 
Piredeyiz, cumartesiye de İsken • 
deriyede ... Zavallı teyzeciğim, be
ni görünce kimbilir ne kadar se
vinecek ... 

2 Eylul çarp.mba 
Seyahatimiz çok güzel, çok ei

lenceli geçiyor. Vapurumuz hayli 
kalabalık... Gündüzleri Jiivertede 

Cıktıiı •ündenberi, en bü7ilk l 
ıa,eai, okuyucularına elinden ge-
len hizmeti yapabilmek olan (HA. 1 

~R) (Bize sorunuz, size cevap 
~~JiV baılıiı altında yeni bir 
•iitım 9çarak, muhterem okuyucu
larma yeni Ye faydalı bir hizmet 
daha ıörmeii dÜfÜDdü. 

(Biu sorunuz, size cevap vere
lim) ~ taaa •••••ite olcayu
culanmızm bir dert ortafı, bir a-
kıl hocası olacaktır. 

Doktora ıitmeğe lüzum kalma
dan akıl dan:.ımak iıtediiiniz hu. 
talıklannızda, ırkrntıya düttüjü • 
nüz fakat bir müşavir için avukat· 
lara avuç doluau para vermek iı· 
temediiiniz hukuki itlerinizde, 
merak ettiiiniz tarihi hadimelerde, 

er denizi seyretmekle vakit ıeçiriyo· 

::ı-i.K;:.::~~dı:;::;e ~:..;::~ F~liz gibi vü~~tlu olan ve çeli~~iz zanne~ile~ 
Kaptan benimle çok mefCUI oldu; Lıdya kendısınden pek daha ırı olan Emıneyı 
~~'.de bir gelip beni d•naa kaldır- altına ~lmış dövüyordu ... Boğacaktı, öldürecekti!:!'. 

3 Eylul perfembe 
Pireye geldik. Kaptan Atinaya 

kadar bir gezinti teklif etti. Müte· 
madiyen pe§ imde dolaıryor. Ba • 
kıtlarını hiç beğenmiyorum. 

4 Eyliil cuma 
Kaptan, bu sabah erkenden ka

marama geldi. Yüzü sapsarı idi. · 
Bir kenara ilişti. Önüne bakarak 
ilanı aık eUi. 

Reddettim. Gözleri döndü. Yü
zü kıpkırmızı kesildi. Eğer atkını 
kabul etmezsem gemiyi yakacağı· 
nı söyliyerek çıkıp gitti. Bu tehdit 
heni çok korkutuyor. Adamcağrz 
deli gibi idi. Aman yar.abbi, ne 
yapayım bilmem ki ... 

5 Eylul cumartesi 
iki yüz yolcunun hayatmı kur

tardım. 
Gökpmar 

akıl erdiremodiiiniz ıpor meaele
lerinde, Yerıiler, kanunlar, nizam 
nameler, vesaire hakkında 'bir der
diniz, bir ıorgunuz mu var?!.. 

Hwen bize ya:uma, n ton1 • 

nus ••• 
Suallerinize, her tahanm en aa

hibi allbiJ'et ,.... bileili ..... 
ai:retlerine clamtarak deılaal ce • 
Yap Yerecefiz Ye mütlrüllerinisi 
halletmiye çalJ!&cağız .. 

ONUN lÇlN HİÇ GEÇ KAL • 
MAYINIZ ... 

Bütün müşküllerinizi, 15-20 sa
tırlık kısa ve düzgün bir yazı ile 
yazarak: 

(BlZE SORUNUZ CEVAP VE
RELlM) 

Geçen kısımların hUllaaaı ! 
Barbarosun kızı olan Lidya, 

baba.~ından bihaberdi. Ona diiş. 
man olarak yetiştirilmiı.ılir. 1'el. 
kin neticesinde, babasını zehltlc.. 
mek için, kilerde şerbet hazırla. 
makla meşguldür. Emirıc, "nu 
gözetliyor. 

Genç kız, yüzüğünün tap al • 
tındaki mahfazayı açtı. Buradan 
bir madde çıkardı. 

Tekrar, kapıya doğru, korka · 
rak baktıktan sonra, zeıhiri ferbe
tin içine boplttı 

Bu sırada, pencereden Emine· 
nin eli uzandı.. Hayrette kalan 
Lidyanm gözleri önünde, kupayı 
kaparak, aldı, delikten dlf&rl gö • 
türdü. 
Gençkız, kııık bir ıeıle: 
- Kim o?... • dedi. • Nedir 

ba? •.• Bırak m ... 
Bir aniye 10nra, Emine kapı· 

ela belirmitti 
- Yaptıimı gördüm •.• 
- Ben, bir tef yapmadım ki .•. 

Nedir ıördüğünüz? 
- Şerbete zehir koydun ... 
- Bende ulair ne ıezer? .• Ne 

zehiri? •. 
- s~~· sehir bula .. 

11111' •• Ben, mi tanıyorum. •• Pren • 
... Lidyunm ... Bu zehirde, Y ı -
lanh m••dır menMJlltmclanclır. 

- Ey-.alı. •• Matm>ldam ••• 
- Gariiyommws ,. .... 

- Anitanın kızı ... Buraya ge· 
len, Anitanın kızı imiş, reis ... Onu 
yanına sokma aakm ... 0,yılandır ... 
Kim bilir ıar.'.!" ~e yapacak! ... 

Ve: 
- imdat! ... İmdat! .... dedi .• 

Emineyi öldürüyor ... Yeti§, reis! 1 

Hızır, hayretle ileri doğru a • 
tıldt. 

Kapının etiğine gelince, iki ka- ı 

dının hakikaten döğüıtüklerini, 

boiuttuklarmı gördü. 
- Ne oluyorsunuz? Nedir bu?. 
Emine, çok kuvvetliydi. Hatta 

erkeklerle bile bqa çıkabileceği
ni müteaddit tecrübelerle iıbat et
mifti. Epeyce iri yapılıydı. Buna 
rapıen, filiz gibi ince bir kıız olan 
Lidya onunla bqediyordu. Bir çe
lik baltanın bir çman harab editi 
ıibi, keskin büc11mlarile, ~illeyi 
anıyor, 1e11deJetiyordu. Hatti 
yere dmrdi. Ozerine çıktı. Bo -
la.ana yapqtı. 

Emine, bık bir ıeale haykır -
dı: 

Hızır: 

- Hiç bir ıey anlamıyorum! ita 
- dedi. 

- An itanın kızıdır bu! ... - di- ıu 
ye tekrarladı. - Gene buraya bir • 
cinayet icin gönderildi ... Seni ol- ıera 
dürecekti: reis, fakat, Allab imda- •İn 
dmııza yelİftİ. Y 

el 
Hızır, dehıetle bakıyordu. 

- Anitanm kızı! ... diye yük • •• 
sek sesle söylendikten sonra dü • ıtitl 
tündü: .. , 

4' B . kı ... - enım zım ... ,, r· 

Yüksek sesle sordu: • 
- Sen Ani tanın kızı mııın?. rı 
Lidya, batını önü!le iğdi: 

Set yok .•• 
Emine, bu ıırada, kilere ıirmif 

orada, tatkmlık esnuında, Lid • 
yanm unuttuiu yüzülü ıetirm • 

- itte, zehir bunun içind.,dL. 
S..kma, tat yeri nud açıllJOI' ... 

Hızır, hlli: 
- Anitanm kızı._ Evet, o ••• S. 

yüzük ••• 

- Rei. ! ... Reia ••• Sizi öldüre • 
cekti, beni öldürüyor ••. 

Hiç bir vak'a kartııında sar 
aılmıyan soğukkanlıhiı bu ma • 

Ne batlı macera önünde ıene kaybol- Ne oluyor, canım? ... 
Yar? •• 

Hızır, .. koparır .... ko • 
layhlda, LidJQJ Eminenin üze -
rinden çekti, aldı! 

Kaclm, o -·•n, 10luk 80lala: 
- Sizi nhirliyecekti •• Şerbe • 

tinize nlıir ~u. •• lıte yGsük o
rada duruyor ••• içinden çıkardı •.• 
Gislerimle af5rcliim ... Hem bu ze· 
bir, Yılanlı manastınn en müthiı 
bir zehiri ye panzehiridir. 

mutbı. 

"- Tnekkeli defit •.. Onu d• 
min o kadar benimaedim ••. Gariir 
ıarmez kanım kaynadı... Benıa 
kaım ... EYlidnn ... ,, 

Fakat, feci cihet aklına aeH • 
yordu: 

"- F.n 11ayri metru bir atkın 
mamulü... Kız kardetimle benm 
mii!terek evlidmıız ... ,, 

(Devamı var) 

Genc Jm, IOn bir kartaNt te • 
tebbüMinü hücumda l:Rddu. Emi -
nenin üzerine ..tdırdL Fabt, E
mine, ondan daha atik danandı. 
Şerbeti, d&kiilmemeaini temin i . 
•~~~~~·----R-o_z_e_t ____ M_U_h_e_n_d_l_s_m_e_k_t_e_b_ln--

Taamaza kartı lroydu. 
iki kadın, ıimdi, aaç sap, baı h k... I v deki tahkikat 

bata dC5iütüyorlardL.. sa te ar ıgı Milhendiı mektebinde açlık 

1 Esnaf ve işçi 
Gürültü üzerine, ilk yetiten Yapı I m ad 1A1 ırevi yapan talebe hakkında taı.-

Zübeyde oldu. ~ kikat yapan heyet Ankara7a da. 
A .. ed. L •• 7 N anıaşıllyor müıtü. Ox..end=X.imize ıöre he•et 

- ••• , .. 
4 ar uu ••• e yapı • Ozerl yezıa1z rozetlerde •• .. T 1 

Verginin aQırlıQından 
şikayet eden kahveci 

Aıakara caddesinde Bizim kah
ve •hibi Ahmet diyor ki: 

"itler , bir senedir yarıd'ln 
fasla ualdı. 

Zaten kahvemde oturacak y~r 
yoktur. 

Bm dqan veririm. Kirayı, elek. 

trik parasını zor çıkarırken 
(!O) lira Yerji koymutlar. Buka

dar çok para bAna çok ajır ıe~Ji
iinden Yenneme imkin olamıyor. 
itiraz ettim. F8 tr ... t tat"' bir senıa -

dir ujrqıyorum, bir türlü itimi çı
karamadım. V uiyetimclen çok ••· 
kılıyorum. Bu ıidifimiz ne olacak 
bilmem. 

Giintle oncalr bir, 6ir 6apıi li
ra ,ıkaran lalıir 6ir lıalawdnm 
kemli.ine afır gelen 6İT uergi İçin 
yaptıfı itiraın bö,l• 6ir HM lii
rüncemede lıalmoına laayret et
tilı. 

AltilıtUlarların bu İfİn tlalaa lc
la uzam4Uına meyden uermiyecelr-
' -··· . ........... --.- ·-

Kendi ya{llyle kendi 
kavrulan bakkal 

Alemda .... a, ~en.ıül yckt.ıtuı 
ela, bakkal Mehmet diyor ki: 

"ltlerim fena değildir, fakat 
az mermaye ile ve borçauz it yap • 
makta olduiundan, fazla bir t.91' 
yapamıyorum .. 

Kimleclen veresiye almamaia 
ahdettlfim için sermayemi pek 

o.ı 1..zden kay..ı(.. .. L.gim itlere 
de, (iman yereıiye alınca iki ke
re -rhot olurmut) diye dütüne • 
rek ye en dojru bunun kendi J&• 

iile kendimi kaTl'Ulmak olduiunv 
heaaplıyarak üzülmiyonnn. 

Beni en çok sıkan ıeçen aene
nin vergiıidir. 

Bu tene münaıip bir miktar ol-

yonunuz burada?.. E•l .... me d•rn•llne alimi• mektepten yeniden bazı mah1mat 
Emine, haykırdı: Ba k IOl'lllUfbıl'. Bakanlıtm bu--.... 
- Zübeyde ••• Şu terbeti kal • . yramın üçüncü ıünii i i çe- ki karannı henüz Yermediii ula. 

dır •• Çarpıp dölmıiyelim .. Senin ve tıt rozet daiıtıldıiını, bunlardan tıtmaktadır. 
lrıaıcanın kurtulutu ondadır ı biri üzerinde kadmlan Eairaeme -=-------------

-Ne münasebet? demeli adı buhmdutu halde di - Acele satılık kAglr ev 
c:.:..1ec1· x.: • ierintle b · bir b--" olmadıJh-ı Aksarayda Çakırata mahallesi Allı-

- ~7 1a•IDI yap... iÇ ı•• .... dullah çavuş sokafrnda 32 numaralı 
Zübeyde, itaat etti. Fakat, ıor- yaZIDlfbk. Bunun da bir ..hteklr- mtleeddet altı oda bahçe elektrik ft 

du: Irk olmuı ihtimalini iliYe etmif- ... yolan ha.t ~deldlere •lntS&t, 
- Niçin diiiüıütoraunuz? Bu t•. Ataidd mektuptan ajre -

im kimdir? nildiiine ıare, ortada bir •hte. 
- Anitanın kızı! karlık yokmuı, ikinci ye yazıını 

Bu IÖz üzerine, T unualu •bık rozet de Kadmları Eairıeme der-
cariye çıldıracak gibi oldu: netine aitmif. 

- Anitanın km!... ·Efendim 
Ve, baytece, batırarak, Hnn -

nn bulundutu kuara albna ade • 
ta hücum etti: 

Muhterem gazetenizin 80 bi -
rinci kinun pazarte&i nüshasında, 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • cemiyetimizi siyaneten rozet sah

dulu halde, ıeçen sene bize tayin 
edilen Yerai çok aiırdı. itiraz et• 
tim fakat bili bir ıey çıkmadı. 

Aylardan beri cnap ~iyo-
na.,, 

tekarlığı hakkındaki yazınıza te
şekkürler ederiz. 

Her iki rozet ~ cemiyetimize 
aittir. Resimli rozet cemiyetimi -
~ sem bolü olup, diğer rozet de 

Hiç kredisiz, kendi yağile ken- tevzi edilmeğe tahsis edilen rozet 
di kavrulmak preilsibi herkesin oldufunu Diveten bildirir, ıasru1ıan 
kendi düşüncesine göre değişe - dercini tekrar rica ve bilvesile 
ceğinden Mehmedin sözlerine bir hünnetlerimizi teyit eyleriz efen-
§eY ilavesini fazla görüyoruz. dim. · 
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Cocuk baltası 1 D'&EdHl>İRENLfR(tfN Bek tedj? · niz 
Fi 1 m 

Büyük 
Yıldızh!r 
n;eral1 h Hediye kazananların 

adlarını yazıyoruz 
ı_-___ v_e_d_•_•_ır_a_k_a_z_a_n_a_n ___ t f 1 ;;;;·~:rı;;;;.-kazananlar 1 

!lrevvare Kadıköy MUhUrdar sokak l:S No. 

\Jç l.ra kazanan 

Remzl Fatih, Atpazarı 75 No. 

CUzdan kazanan 

Sait Haydarpaşa lisesi 6152 

Bisküvi kazananlar _ı 
l - Muzaffer KaragilnlrUk 44 Uncu o. 

kul 584, 2 - Şevkl Ortaköy Galatasaray 

1157, 3 - tımıet Samav Şehzadebaşı ı, 4 -

Cevat Şenol }kinci okul 765, 15 - Acal' Bele 

Şişli Terakki llsesl, 6 - Birsen Tramvay 

caddesi Set UstUnde 31 No. 7 - Mehpare 

on beşinci Ukolrnl 88, 8 - Papadopulo NL 

kolas Senbenova Useeinde, 9 - Ragıp Saraç 

lstikla.J caddesi İzzet Bey e.partrmanr. 

Şekerleme kazananlar 

10 - Ar,ı:ı.papazyan Pangaltı llııesi 17, 

11 - NeclA Kansu Bakırköy blrincl okul. 

12 - Hilseyin Avni Yağ iskelesi 29 No., 13-

Jale Engin kız lisesi 87. H - Doğan Oktay 

20 inci okul !!95, 15 - Vedat İstanbul lisesi 

2/D, 16 - Kenan 44 UncU okul 5/A 17 -

Leman 12 inci okul 41, 18 - Özdemir Edir. 

nekapı diş tabibi Ubeyt oğlu, 19 - RabL 

a Murat reis mahallesi mescit sokak 25 No. 

i2 - Aliye Yarkan Tekirdağ liman me_ 

muru B:ıh::ıdtlin kızı, 73 - Akın Bandırma 

üçüncü okul öğretmeni Feride oğlu, 74 - Bür 

han beşinci okul 86, 75 - Cemil Denlzcioğlu 

Üsküdar, 76 - GUner Feridun Meşrutiyet 

caddesi Güneş aparlımanı, 77 - Celfilct GL 

ray kız muallim mektebi orta kısımdan, 78-

Bajan Fotini Galatı:ı. karanlık fınrrn so. 

kak 6, 79 - Bercµhl Arapyan Eseya.n kız il. 

sesi Uçlincil smıf., 80 - Halim Beykoz Ka. 

vakdere caddesinde 5, &l - Bedia GUrsel 

29 uncu okul 394, 82 - Ha.mit Ankara is. 

tasyon gişe memuru, 83 - lsmall İstanbul 

lisesi 379, 8·! - Jozcf Pardo Tahtakale cad. 

desi 44, 85 _ H. Avni Bayındırlık fenokulu 213 

R6 - Jorjiya Samatya Camcak sokak 11, 

87 - Hasan Harp okulu 2159, 88 -- Luma 

on birinci okul lOi, 59 - N"ecdct Yalçın Ye. 

ni nesil okulu 21, 91) - Naciye Ca~aloğlu 

Tasvir sokak 8, 91 - Oğuz Öldeş Ankara 

lisesi 3,C., 92 - N'cjat ·Beyoğlu on ikinci o_ 

kul 213, 03 - Orhan Ünal Davutpaşe. orta 

okulu 273, 94 - Samim SUleyman Işılt lisesi 

440, 95 - Sevim Vezneciler Zeynep~mil 

sokak 46, 96 - Şakir Turgut Galata sahil 

sıhhiye memuru Ralfin oğlu, 97 - Slragan 

Bostanbaşı hamamı müsteciri, 08 - Teoman 

Cevat Heybeli Şadiye sol{ak 13, 99 - Semiha 

4 üncU •okul 50, 100 - Vedat Beşiktaş Ha. 

san paşa caddesi 55, 101 - Sabahaddin Bo. 

montı 44. Uncu okul 3'1, 102 - v. Onc.may 

Beşiktq Garaj sokak 10, 103 - Samim Do. 

ğan Tck!rda.ğ telgra!hane caddesl ıs,. 10'

Yaşar 35 inci okul 445. 

20 - 1brahım İstanbul ıısesi 569. -8~8-1--k-8-0-m-e_m_l_e_k_e_t_l_e __ _ 

Kitap kazananlar 

21 - L'Cltfullah Şevki İstanbul lise.si 728, 

22 - ~{uznffer Erol Bölge sanat okulu 418, 

23 - Rıfat Giray Davutpaşa orta okulu, 24 

- Suat Oktay 55 inci okul 71, 25 - Tank 

Onur 43 met okul 1565, 26 - Vasfi Galatasa. 

ray lisesi 1411, 27 - Yaşar ÜııkUdar 21 in. 

ci okul 263 28 - Zerefşan 159 uncu mektep 

466, 29 - Hacer kız ortaokulu 455, 30 -

Ali Kumkapı ortaokulu 471, 31 - Ekrem 

rlne ucuz posta 
tarifesi 

Dünden itibaren Yunanistana 
olduğu gibi Romanya ve Y oguslav 
yaya gidecek mektup, posta paketi 
eşya ve saireye de en ucuz tarife 
tatbik edilmeğe başlanmıştır. 

pılmasmı icap ettirmektedir. 

~tADD~LEH 

Perakende 
~.:n az / En çrı. 
Krş. Krş 

BAKKALİYF, 
Bulgur l2 17,5 22 
Fıuıulya çalı 22-12.35 15 23 
Fa.ııuJya horoz 15 ıs 20 
Fasulya ufıık 10,5 14 15 
Mercimek 20 22 25 
Nohut 9 12,5 17,5 
Nohut natürel 12 15 22 
Pt>ynlr U. yağlı 26 35 40 
Ka.,ar yağlı 50 60 80 
Kaşar ikinci 40 50 7J 

~eytinyağ ek<ı. l'k" 47 . 50 55 65 
Yemeklik 40 45 5.5 
Yağ Trabzon 70 • 80 75 90 
Tereyağ 120 -200 140 220 
Yağ yemcklilt 50 - 60 75 90 
Yat blrtncl Urfa 70 85 100 
PlJlnç 8 • 35 l5 48 
!\lakarna 15 - 18 22 26 
zeytin 15 . 29 11 . 45 
Sabun 24,5 25,5 30- 50 

SEBZELER 

tnce biber 8 - 10 10 12,5 
llıwuç 2 - 3 5 
Prasa 1 - 4 3 5 
IAhana 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Patatea ~5. 6,5 7,5 15 
Soğan 5-7 6 9 
Kereviz 6-5 7,5 12,5 
YctD domatee 3·5 5 7,5 

YEJJ-llŞLER 

Ayva ekat. ekst. 6-8 10 15 
Ayva birinci 5 - 6 6 10 
Ayva lldncl 3 - 3,5 5 7 
Nar ekat. ekat. 6 7,5 10 
Nar lklncl 4 5 7,5 
Elma Karadeniz 4 - 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7,5 10 
Elma t1nye 4. 5-9 5 15 
Mandallna 0,5 - 3 1 • 5 
Portakal 0,5. 5 1 • 7 
Ceviz 11 • 18 12,5 20 
KMtane 6-8-10 10 15 
Muıtmula 4-6 7,5 15 

MAHRUKAT 
Odnn (çeki) 3.50-425 2 5 
KömUr 3,4.5 5-6 
Kok 

Sömt kok 21 

bir entı·H ıı 

muhte~l'm 

de1'orlar 
yüh~ek 

lüks 
hepsi 

UÇURUMA DOGR J 
Fransızca filminde BR1G1TTE HELM - HENRY ROUSSEL - FRANÇO!SE 
ROSA Y yarınki cuma akşamı 9 da TÜRK sinemasmda (Ufa fi1midir) 

....................... ' 
MARLENE DIETRICH'in 27 Numara~ı Casus, GRETA GARBO'nun MA-
T AHARl filmlerinden daha güzel, dah ~-nlı ve daha heyecanlı 
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lu CASUS 
AŞK - HEYECAN - HARP- SEViŞEN CASUSLAR - ZENGlN VE MU
AZZAM sahneler, Amerikan ordusunun hudutsuz yardrmlarile ve mil
yonlar sarfiJe yapılan muazzam şaheser. Ba§roUerde: 

GARY COOPER - MARYON DAViES 
(Fransızca sözlü) 

Yarın ak,amdan itibaren İPEK sinemasında 

SARAY SINEMASINDA ___ _ 

Hergün 2 1/2, 4 1/2 ve 6 1/2 matinelerlnde 

Ali.Baba ve 
Harun Reşit 

Rıza Heybeli orta.mektep 122, 32 - HUse. 

Balkan anla~ması posta işlerin
de karşılıklı bu şekilde tenzilat ya., 

-----~~·~~.:_~~~~~~--~~~~------------~~----
Tamamen Türkçe sözlü ve şarkılı 

yiıı özmert MevlAnekapı melek sokak 4, 33 

- İsmet Kurtul Pertevniyal llsesL 34 _. M. 

Erol Kasrmpaşa Babariye caddesi, 33 - E. 

mine Kovacıdede camii 1, 36 - İsmail Der. 

man EyUp 38 inci okul 329, 37 - Koço Va. 

puridi Fenerde, 38 - M. Paraskerl Samat. 

ya. caddesi 341, 39 - Nezihe Kadıköy lkba!L 

ye 12, 40 - Ahmet Biçer beşinci okul 332, 

41 - GUndUz Ankara maliye bakanlığı takip 

kaleminde Reşat oğlu, 

ı~Urekkep kazananlar-, 

42 - İshak Ka.sımpaşa kUçllkhamam 9, 

43 - Leman Sakarya 24 UncU okul, 44 - o. 

ğik Koçooğlu Ortaköy Ermeni okulu. 45 -

Rıdvan lnönU ortaokulu 834, 46 - Taluıin 

Beyoğlu Çukurcuma 64, 47 - AsUman, Ne. 

d1m Beyoğlu Mahmutağa. yoku11u 14, 48 -

Billeııt Gilrsoy 11 !nci okul, 49 - FUruza.n 

Beylerbeyi 27 incl okul 214, 30 - Horsep 

Harbiye cedldiye sokak 202, 51 - İlhami E. 

dlrnekapı Sarmll§ık sokak 11, 

Mendll kazanalar 

52 - Necdet 49 Yavuz Selim cadde.si 53. 

- Nerime Şişli Midilli apartımanı, 54 -

Firdevıı 59 uncu okul 294, 55 - Galip Altuğ 

Çengelköy havuzb&§I sokak 16, 56 - İhsan 

:Ahmet Şlpne ıı inci okul, 

1 Defter kazananlar 

57 - Billent Varol Boyacıköy 115, 58 - Fik 

ret ortatlcaret mektebi 1129, - Ayten Bağ. 

larbaşı 60, 60 - Cevat Doğan İstanbul lise. 

sl 1058, 61 - Muhiddin Beşiktaş 18 inci o. 

ltul, 2ı: 62 - !smet ôzman Kabata., Usesl 

56, 63 - AsUman Barbaros Aksaray Küçük. 

10.nga 112/2, 64 - Nihal Yüce Kadıköy 11 

inci okul 72, 65 - Osman Şemsl Ba.k1rköy 

7.eytinllk Ömer Naci sokağı lOONo. 66 - Ay. 

!'ie kız lisesi 59, 67 - Ahmet Bursalı KUçUk 

J{aradeniz oteli, 68 - Bican !st1kıa.1 cadde. 

ı-ıl :?65 No. 69 - Gönl\I Ankara. AtatUrk o. 

kulu 39, 70 -- H. Rıfat Tepebaşı mektep so. 

l<ak !!, 71 - lbr:ıhlm Serin Sıraservfler 207, 

Bir. falcı kadına göre 1936 
Büyük ~ark opereti. Güzellik ... Musiki .. Kahkaha ... Güzel kadınlar.. Nefis 

şark dans ve baletleri ..• 

senesi nasll geçek ! Yalnız suvaresinde Fransızca kopyesl 
lntransigeant gazetesi aytan 

meşhur falcı kadın Madam Luce 
Vidi ziyaret ederek 1936 senesi -
nin siyasal vaziyetini nasıl gördü- i 
ğünü sorınu§. Kadın şu cevapları 

vermı§: 

Fransanın iştirak edeceği bir 
harp olmıyacaktır. 

Ulus1ar kurumu önemli bir rol 
oynamağa· devam edecektir. 

İtalya kurumun hiç bir teklifi
ni kabul etmiyecektir. 

Habeş harbi senelerce sürecek 
fakat nihayette İtalya galip ge -
lecektir. Negüsün akibeti fena 
gösteriyor. Kendisine ihanet edi -
lecek ve tacını kaybedecek. 

lngilterede işçi fırkası ehemmi
yet kazanacak. Habeş meselesin
de hem lngilterenin he~ de İtal
yanın durumu değişmiyecek ve 
Avrupada aksi tesirler yaratacak. 

Musolini Habeş seferinin sek -
teye uğramasından ise Avusturya 
ile Almanyamn birleşmesini ter -
cih edecektir. Afrikada kaybetti· 
ğini A vrupada, Balkanlarda ka -
zanmayı istiyecektir. 

İtalya içinde bulunduğu mali 
mü§küllerden sıyrılabilecektir. 

Alman - Avusturya birleşmesi 
1938 senesinde vukubulabilir. tık 
evvela bir dostluk misakı ve tica
ret anlaşması ile başlıyacaktır. 

Almanya ile Rusya arasında 

gerginlik olacaktır. Fakat iki mem 
leket arasındaki duru.m şimdikin
den farklı olmıyacaktrr. 

Almanya birçok sömürge ta-

Mümessili: FRiTZ KORTNER - Çin dansları ANNA MA Y WONG tara
fından. Y er1erinizi evvelden aldırınız. 

lepleri ortaya atacakbr. Fransa 
bunları tahakkuk ettirmek istemi
yecektir. • ~.. • • ' • . !,• . ,..:::.\Z'i r.; . ' ' . • 

Fransız til}atrosu 

HALK OPERETi 

Devletler İtalya aleyhine bir • 
leşmiş kalacaklardır. Fakat ted -
birler fazlalaştırılmıyacaktır. 

Japon ihtirasları ile kıyas edi- Ilu akşam 20,30 d 

lince Musolininin ihtirası hiçtir. TELLi TURNA 
Büyük operet 

Avrupa ile Japonya arasında Cumartssi ve pa-
harp olmıyacaktır. zar akşamları Ye 

1936 da bulunacak bütün hal pazar matinedeıı 
çareleri hep karışık olacaktır. başka her zaman 

Aİman - Avusturya birleşmesi- zabitan ve talebe
ne harpla mani olmağa çahşılmı- ye tenzilatlı. Pazartesi akşamı 
yacaktır, fakat Avusturyadaki Kadıköy: Ha1ede Bay - Bayan 

Fransız kapitali kaybolacaktır. 

Yunan kralının tacı başında 
durmuyor. O bir güneş tutulma -
sından sonra doğmuştur ve bir 
kral için bundan fena bir şey ola-
maz .. 

Yazın bir Fransız devlet adamı 
bir suikaste maruz kalacaktır. Bir 
diktatör (-bu falcılara inanan bi -
ridir.) adamlarından biri tarafın
dan öldürülecektir. Kendi de bu -
nu biliyor. 

Son zamanlarda hakkında çok 
bahsedilen bir diktatör bir kaç 
sene zarf mda anide bir kaza 
neticesi (Tayyare 1) ölecektir. 

Musolini memleketinde hiçbir 
tehlikeye maruz değildir. Hariçte 
kaybettiğini dahilde kazanacak -
tır. • 

Ent:rant;ijanın 
fa ıcısı ortall§ı iyi 

görüyor 
Entransijan gazetesi 1936 senesinin 

nasıl olacağını tanınmış bakıcılardan 
Madam Soumati'ye ıomıu§tur. Aldığı 

cevaplar şunlardır: 
Avnıpada hiç bir hı;ırp oJmıyacak

tır. 

Fransada hiç bir ihtilal patlak ver-

miy"cektir. 
Habeşistan harpleri çok uzun süre· 

cektir. 
Zecri tedbirlerin arbk modaaı geç

mi§ tİr. ttalyanlar anlaşma için bazı tart
ları kabul edecek fakat Habe:!ler biç bir 
şart kabul ebniyecektir. Avrupa millet
lerinden bazdannm bu harpte ltalyaya 
yardım edeceklerini sanıyorum. Nihayet 
Habeşistan Avrupalılar arasında taksim 
edilecektir. 

Fransa lngiltere ile dost kalacağı 
gibi İtalya ile de gayet iyi münasebet· 
ler idame ettirecektir. ltalya mahvol
maksızın Habeş harbinden yakasını sı· 

yırabilecektir. Akvam cemiyeti yıkılmı
yacak fakat göreceği işler daha ziyade 
ekonomik ve sosyal ofacak. Japonya 
korkusundan 1936 yılındıı Avrupa mil
letleri bit-leşmiş Amerika eibi değil ve 
fakat her devlet iı:endi şahsiyet ve istik-

j İıt.lnbul B~lediq~si 

SCJ.hir1Yyat rosu 

111111111111111 

Bu akşam saat 
20 de 

HÜLLECi 

iLi 1 Yazan: 
I!eşat Nuri 

111111111 
_N_a_ş_it - Ertuğrul Sadi 

HALI IJ E 
Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 

Bu gece saat 20,30 d:• 

ATI ALAN 
VSKÜDARI GEÇTi 

Vodvil 3 perde 

Her tarafa tramva) 
Telefon: 22127 -

lalini muhafaza şartile birle!eceklerdir. 
Japonya 1936 yılında bütün Çini ele 

geçirmekle iktifa edecek ve AVl'Upa la
tası için bir tehdit teşkil etmiyecektir. · 

Almanya ile Rusya arasında bir ha. 
dise çıkmıyacaktır. Sovyetler bu yıl da 
diplomaside ilerliyerek birleşmiş Ameri .. 
kadan daha diplomat olacak!ardır. 1938 
da Mısır Akvam cemiyetine girecektir. 
Daha sonralan yani lnaiJtere ile Kana. 
da da bazı rahatsızlıkların ba§hyncağı 
çağda Mısır büsbütün istik1tıl kazanacals 
tır. 

Latin olmıyan ve Fransanın dostu 
bulun.an bir devletin yaşlı hükumdarı 

ö~ecektir. 

Şimdi pek çok ko-"~"b" bir devl• 
tin hakiki reisi be! senctlcn fnr.l:ı ikt:cfar 
mcvkiinde kalıı.mıyacakhr: Çünkü öl
dürülecektir. 



HABER - }..kşam postası 

"Yahudilerin erkek 
çocuklarını kesiniz!,, 

Haktannda Firavun tarafından böyle emir verılen 

Yahudiler Mısırda neden 
tazyik göı" müşlerdi? 

Mısırda 
Çıkanlan bazı 
tuğtaıardan 
lı im Yeni bazı 
hakikatleri 

ortaya koydu 
Eski din kitaplarında ve bil

hassa Yahudilerin Tevratında, 
Fravunun kiremit yapma!: için 
Yahudilere artık saman da verH
memesini emrettiğini herkes gibi 
biz de okumuıtuk. Arkeoloji bil
ginleri işte bu &amansız kiremit 
ve tuğlaları son günlerde bulup 
~eydana çıkarmıılardır. 

Kiremitlerin bulunması ve men· 
!elerini bizzat bunu emretmit o· 
lan Fravunun sarayına kadar İ'ı · 
lemek İ!leri, öyle dikkate şayan 
fenni araştırmalarla olmuıtur ki, 
bunların bir eşine daha asri poHı 
hafiyesi romar.iarındll bile tesa
düf edilemez. 

Fenni araştırmaları en son iı
bat parçasını meydana çıkarmağa 
aevkeden ipucu, tıpkı bir hafiye
nin aramakta olduğu mücevhera

Musa, Yahudleri samansız tuğla yapmak için sıkıştıran 

iş nazırlarından birini öldürünce Mısırdan kaçmdğa mcc· 
bur olmuştu. Nevyork müzesinde olan bu tabloyu Pauı 

Merwart çizmiştir. 

tın bir parçasını tesadüfen bir _......,,.....,..--~~~_.,.,_.__.....,......-...-,ırıır::P'--::.lir"I'-,..,-., 
rehinci dükkanında bulmasına 

benzemektedir. 

Nevyorkun Metropoliten mü -
zeai~ mensup arkeologlar Kahi
red.e bir . ontikacı dükkanında peo: 
dr.hh tuğla parçaları bulmuılaı 
dr. Bunlar çok eski bir çağa ait 
olduklarından bilginler hemen sa. 
tın almıılar ve nereden gelmit o:
duklarını anlamak için uğraştı> 

durmu9lardır. 

Neredeu geldiklerini kimse bil
iniyordu. Parçalar pek de değeı · 
li sayılmadıklarından kimse sorlAŞ· 
turmamıştı. Bunlar belki de el
-den ele geçerek antikacının dük . 
kanına kadnr gelmişlerdi. Hansı 
köylüniin bunları ner~den çıkar
dığını bilen yoktu . 

Birkaç sene sonra bunlardan 
gene bir avuç dolusu meydana 
çıktı. Bu parçalar mikroskop al
tında gözden geçirilince üstlerin
de arpa kökleri görüldü. Jşte bu kü 
çücük ipucu ve sebatkarlara yar
dım eden tali sayesinde, kiremit 
parçalannm hangi tarladan mey 
dana çıktıkları bulundu 

Burası Nil Deltası mıntakasın
da Kahireden yüz yirmi kilomehe 
kadar uzakta Kantir adlı küçücük 
bir köydü. Bilginler burada 2000 
ile 3000 yıl evvel yapılmı§ ve son
ra harae olmu~ bir yerin sahasını 
buldular. Ülkeyi eline geçirmi! o
lan bir kumandanın taş üstüne taş 
bırakmaması ve her şeyinin yık.ı
ması için emir verdiği anlaşılıyor. 
O vakittenberi ise topraklar altın 
da kalan enkazı kimse kazmamı~, 
Asya ordu!ari, Büyük lskenderiı. 
askerleri, Romalılar Müslümanlar 

' ve Hıristiyanlar birbiri ardınd:ın 
bu toprakları çiğneyip geçmi§ler
di. Burada birbiri ardından köy
ler yapdmı! ve mahvolup gitmİ§· 
ti. 

Metropoliten müze~i burasnıı 
1929 yılına kadar l(azdı. Bazılar, 
fincan tabağı büyüklüğünde, ki 

Ramses"in tahtının ayağında bul•ır.nn 
bu tuğla Yahudilerin samans~ p.p

tıkları tuğlalardan biritiir. 

misi de tavla zarı kadar olmak 
üzere yüzlerce tuğla parçası bu İ · 
du. Müzeden doktor H. E. Win· 
lock bu kırık dökük ufak tef ek par 
çaları bir araya getirip bütünle
meğe memur edildi. 

Resimli ve nakıtlı tuğlalarm 
hemen hepsi ayni mevzua dairdi. 
Bunlar Mısır düşmanlarının Mu -
zaff er kumandan önünde yerle 
re kapandığını gösteriyordu. Ka -
zılan yerde tam iki asır zarf mda 
işgal edilmit saraylar bulunduğu 
da meydana çıkmıştır. Doktor 
Winlock diyor ki: 
"- Burasının (Aman'nın sev 

gilisi Ramses hanedanı) adı veri
len ondokuzuncu ve yirminci sü};.. 
lelere mensup kralların §İmaldeki 
sarayları olduğuna inanmak için 
çok kuvvetli sebepler vardır , , i 

"G t ' "Kantir,, Tevratta oşen op · 
raklarr,, adı verilen mıntakanm e

teklerindedir. Buraya Yusuf pey
gamber kardeılerini yerle§tirmiş, 
kedisi de Ramses ıehri olan 

Firavcn ik"c i 
Ramscs'in >ldınr ta. 
şımakta o:an fa _ 
yans tlı ğld\'inl:m 

biri.. Arkeoll')erar 
üunu Mısırın eski 
Kantir ha ~ı.ı b:!)nrin

de bulmuşlardır. 

Kantir'deki sarayda ya§amııtı. 
Şimdi kazılarak meydana çıkarıl
makta olan eski Mısırlıların !ehri
ni İsrail oğulları esaret kayıtları 
altında inliyerek yapmışlardı. 

Süslü, nakışlı tuğlaların bulun
duğu saraylar Yahudilerin saman
sız tuğlalardan vücuda getirdikle
ri yapılardır. Nitekim Musayı is
yana ve neticesinde Yahudi!crin 
baıına geçip onları Mısırdan çı
karmağa sevkcden sebep de bu sa
mansız tuğlalar olsa gerektir. 

Bu tuğlaların meydana çıkma-
sı, arkeolog doktor Edvard Navillc 
nin 1886 de ortaya koyduğu haki
katleri büsbütün kuvvetleştirmiş

·tir. Doktor o sene Mısırda yaptı~ı 
kazılarda din kitap1arında Yah\~· 
diler tarafından yapılmış olduğu 
yazılı Pitham şehrini bulmuştu. 

Doktor Neville bu şehrin bulun 
masiyle Yahudilerin ba§ların~n 
Musa olduğu halde Mısırdan çı
karken takip ettik1eri yolun aydın 
land·ğını söylemi~ti. Dini b=kaye·I 

leri olm:1anlar bilir k" , Yahucli1e-J 
rin ba§ma tayin cdilmit olan Mı-

Yahudiler Mısırdaki esaretleri çağ:nda Fravuna tuğla yapıyorlar. Bu eski tab
lo şmdi Nevyork umumi kütüphanesinin resim l:olleksyonu kismınd:ıdır. 

sır!ı işbaşıları çok zalim kiıilerdi 
ve Musa peygamber günün birin
de kendini tutamıyarnk bunlardan 
birisini sokak ortasında öldürdüğ=~ 

için Midiana kaçmıt ve Mısırn 

dönmeden evvel o:ada b:-~c s::r.e I 
kalmııtı. 

Yusuf peygamber zamanında 

Mısırdaki Yahudiler bir tehlike 
te~kil etmiyecek kadar azdı. Bur.
lir ''Büyük Vezir,, in himayesi a~
tında çabuk çoğaldılar. Fakat son. 
rala.rı Yusufu bilmiyen ve gittikçe 
çoğnlmakta olan bu yabancılal ı 

memleket için tehlike sayan bir 
Fr;:ıvun, himaye yerine, tazyiklere 
başladı. 

Eski günlerde tazyikin en iy ı 
ıekli angarya idi. Yeni §ehirleıini 
kurmak için Fravunun tuğla ve 
kiremide ihtiyacı vardı. Tuğla y:ı
pacak toprak yatakları boldu. h
lak çamuru bir arada toplamak i . 
çin lazım olan samanı önce kr :l] 
temin ediyordu. Mısırda tuğlala.,. 

harmanlarda pişirilmiyordu. Çüı.· 
kü Mısırm iklimi çok kurudur, fa
kat tuğlaların dağılmaması ·çin 
çamura yahut balçığa saman k:ı
tıhr ve gayet sıcak olan güneşte 

kurutulurdu. 

Meydana çıkan ~serlerden Fra 
vunun niçin kızarak artık samaı~ 
verilmemesini emrettiğini anlıya· 

ruz. Yahudiler dini bayramlarını 
gözetmek için senenin muayyeıı 

günlerinde angarya işlerinin tat•l 
edilmesini istediler. Fravun bu i:i
teği bir grev b.:şlangıcı sayarak 
Yahudileri daha fazla çalıştırmak 
için saman verilmemesini ve sa -
mnnı da gidip kendileri bulmak 
şnrıile tuğlaları yapmalarını, ve 

adam başına günde düşen tuğla. 

sayısının hiç bir suretle eksiltilme 
mesini emretti. 

Bundan daha önceki bir çağ.fa 
Fravunlardan biri.inin Yahudile-1 

rin doğacak büW:ı erkek çocukla .. 
rının kesilmesine emir verdiğhi 
:azı itlerinde meydana çıkarılan 

eserlerden anlıyoruz. Bu emre se
bep de Yahudilerin gerçekten teh• 
li!ce olacak kadar çoğalmıt bulun· 
malarıydı. 

lşte bundan kurtulması için Mu. 
sa su sızmaz bir sandık içine ko· 
narak Nil ırmağına bırakılmış, a• 
kıntılar onu Fravunun kızlaı·ının 

yüzmekte oldukları kıyıya götÜ1"· 
mü§lerdi. Tevratta okuduğumu:ı 

bu hikayenin bizzat Musa tarnhn· 
dan yazılmış olması ihtimali kuv• 
vetlidir. \ 

Fravunun kızlarından birini.n 
cvlfltlığı sıfatiyle Mus&, sara7!ar" 

da ve hanedan arasında büyüdüğü 
için o günlerin en yüksek ve hus&1· 
si olan krallar mektebinde tah~il 
görmüttü. Ayni zamanda da Ya· 
hudi karde,Ieriyle teması kesme• 
diğinden, on~ardan da bilgi öğren. 
miş ve o devrin en bilgin adamla• 
rından biri olmuştu. 

Mısır bilgileri mütehaasıslan, 
Musayı kendine evlatlık edinen 
Prensesin Hntşepsut olduğunu bir 
çok yıllar. iddia edip durdular. 
Çünkü bu Prenses tam o günlerde 
Mısırda kuvvetli bir nüfuz kazan
mağa başlamıştı. Nitekim son gün 
lerde Filistinin Eriha şehrinde ya• 
pılan kazılar bu iddiayı gerçekleı• 
tirmiştir. 

Erihanın Yahudilerin eline geç
mesi bu krali~enin ölümünden 1 f'\) 
sene sonraya tesadüf etmektedit. 
Tevrat Musanın Yahudileri Mısı,.. 
dan çıkarmak için Fravunun kar
şısına çıktığı zaman seksen ya§ın
da olduğunu yazmaktadır. Binaen• 
aleyh Mısırdan göç tarihi bu Pren. 
sesin ölümünden sonraki günlere 
tesadüf etmektedir. 
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lJ ~ k lk a I Leyla e;ykozda küçük bir evin \ /ı YAZAh: 

HALİDE EDİ~ 

82 ( NakU, tercüme ııe iktiboı hakkı mahfuzdur.) önünde durmuştu. Pencereden genç 
bir kız, sevinçle haykırmağa başladı : 

- Ah.. Anneceğim, sen misin ? 

-
"Bilmem. Ben de sade dimaia ta ditli, köhne, gıcırtılı dolap de

hitap eden bu cim muaikiden biç ğil. istenildiği zaman durdurulan, 
anlamıyorum. Halbuki Avrupa istenildiği gibi yavaılattırılan bir 
mmikiaini pek ıeverim. Bilhaua tahta çarh değil. Demirden, çeli!c
Perepini çaldıiı vakit. Bana efen- ten bir çarh. Yüzbinlerce beyı\r 
dinin çaldığı hava ne ıibi ıelir, kuvvetiyle, dw-up dinlenmek bil
ıize anlatayım. Dahi bir sada mi- miyen, aman aralık vermiyen, 
mannın kurduğu bir sada abideai. kafa, yürek demeyip ditleriyle k~
Yalnız riyazi bir dahi böyle bir mirip, ezip geçen çarh ! 

Ge9en "••mın hulAeesı r 
Leyli, otuz beş yaşlannda seii'i\ar 

bir kadındır. Arnavutköyünde oturu
yor. Sabahleyin gözlerini açar açmaz. 
ıazeteye sarılıyor. Bütün gazeteler 
o rUn, bir sece ev,·el Biiyükderecle 
hüviyeti meçhOI bir kadın tarafından 
öldUrUlen Miinir Şehap vakaundan 
bahsediyorlar. Zabıtanın aradıfı ka
dın, (Leyll) dan başka biri delildir. 
Fakat, onu tanıyan yok. Şoför sadece 
onun eşkAlini tarif edebiliyor. itte o 
kadar .• Devamını aşağıda okuyunuz. 

Hili yiyordu .. Ve Nevzat, Ley·/ mit .. Maliye memurları sıkııtırıp 
linın qkiyle yqadıkça, ölünciye duruyorlar. Yarına kadar mühlet 
kadar da yiyecekti. Nevzat haya- verdiler. 
tında biricik kızı Nesrine Y alıbt)- Saçlarını düzelterek önüne bak-
yunda yedi odalı bir evden baıka tı: 
bir ıey vermemİftİ. Hanlar, ha-, 
mamlar, sayNız dükkanlar bire"' 1 
birer eriyordu. 

- Benim ıenden bqka Jc:iminr 
var, Nevzat? Bu parayı buıün b'
na verirsen, ne kadar aevİneçeğİbl 
bilsen ... 

eaer yaratabilir.,, Rabia kendini böyle bir kör 

"Acaba bu abidenin içi nasıldır kudretin elinde, böyle korkunç bir Leylinm ıefabatine senet mi 
dayanırdı? d 

. • ., 
erıınız.,, 

Vehbi efendi biraz dütündü. 
Cevap verdiii zaman bir ıada 

abidesini delil, Şark ve Garpta 
alelade imanların meakenlerini 
mukayese ederek anlatıyor ıibiy
di. 

"içleri hep mantıfa uydurula
rak yapılllllf olacak. Her parçaat 
bir mak .. t için yapılllllf. On
larda bizimkilerdeki köteler, 

ıbucaklar olmua ıerek. Bir 
maksat dütünülmeden yapılan kir 
ıeler. Fakat ne kadar daha r..llna 
yakm ve· aıcaktırlar !,, 

Kanarya yantça aiildil. 
"Si•i ııktım mı?,, 
Nejat efendi salona dönmüıtü. 
Rabia ıözlerinde aamiml bir 

minnetle teıekkür etti. Hakikat 
yüzü dinlenmit, tavrı eski süktinu
nU!a1i14tf.'.!V ebDl Dede efendiye 
do;ni ilerledi. 

tali çarhının ditleri arasında hiı
aediyor. 

Kader, bir müalüman kızının 

gönlünü bir kifire vermiı. Kafir 
de anaıı ölmüı, ortadan kaybol
muı. Belki bir daha dönmiyecek. 
Kim demiı felefin çarbı kördür, 
aaiırdır, kemirdiii ıönül, ezdili 
kafa bir tesadüf eıeridir. Hayır, 

bayır. Her 19yde bir hikmet var. 
Pereırini'nin anaamm alümü, Ra
biaya ıökten ıönderilen bir ali
met. Tabe etmesi, iatiifar etmesi, 

ıönlünün aünahını çıkanp atmuı 

için ona ikaz eden ilibl alamet. 
Rabiayı aamedaniyet imtihan edi
yor. lmanınm kudretini, .. ıabeti
ni deniyor. 

Rabia, bayatta lier olan feYİ, 
görünmiyen gizli bir kuvvete atfe
decek hilkatlerden biriydi. Olçğ. 

leri biç bir zaman zahiri olamaz
dı. Onun yapdıiı dünya Lir ruh 

Leyla Beykoza 
niçin gitti ? 

Leyli Beykozda vapurdan indi. 
iskele boyundan Yalıköyüne doi
ru yürüdü.. Küçük bir yokUf çık
tı ve boyasız küçük bir evin inin
de durdu. 

Pencereden bir ıenç kızın bqı 
ıöründü. 

Batı çatkılı, masum bakıtlı on 
bet yaılannda bir ev kızı. 

-Ah .. Annem ... 
Diye haykıran ıenç kız telqla 

kapıya kottu. 
- Babam on bet giindenberi 

teni .. yddayıp duruyor .. Tam vak
tinde reldin ! 

Leyli ciddi bir tavırla içeriye 
ıinli: 

- Yatıyor mu •. ? 
- Evet.. 
- Hlll cHzllrl ~- .. ., 
- Ha1ır. DOktor her aiill ı•li-

Nevzat bey ilri yıldanberi kö
türümdü .. Yataktan kalkamıyor
du. Ona Nearinden batlra bakan 
kimse yoktu. ETde ihtiyar bir ana
lıklan da vardL 

Nesrin anumm boynuna aarıt
dı: 

- Ne olar annecilim, beı on 
sün burada kalan.. Babam aen; 
ıCSriince dirili1or.. Tatlı attlı ko· 
nUf'lyor. Sen ıidiace tekrar eskiai 
ıibi fen•l•tlY91'· Rüyasında hep 
aeni 1a,..klıyor ! Nefret ediyonan, 
bari bana olaım merhamet et an· 
ne! 

Leyli omuzunu ıilkerek yukarı
ya çıktı .. Nevzat bey kal'J'oluınm 
içinde kirpi ıibi bü:ıülmilf yabyQr~ 
du. Haıtalıktan erimit, lriiçülmüt. 
zayıflamqtı. Gürültüyü duyunca 
ıazlerini açtı: · 

- Leyli.. Sen miıin 1 Ah, bn 
de timdi teni rii,-amda airiiJor
dam. 

Ve aevinçle batım kaldırdı: 

NeYzat, Leylinın hazin ve tatlt 
aeaini duyunca bütün elemlerint g.. 

nutmuttu: 
- Sen merak etme yavrum! d.,. 

di, batm ııkılınca elbette bana ko
pcabın .. Yabancılara derdini dl-· 
kenen, kızarım dofruaa ..... ! 

Leylinın yüzü ıülmeğe N,ıa. 
' 

mqtı. 

Nevzat bey elini yaahfınm al· 
bna ı&türdü: 

- V erıi borcunuz ne kadarmıt 
bakayım .. ? 

- Birkaç yıldanberi alm•mıt • 
lar .• iki yüz lira diyorlar. 

- Pek de çokmut a canım! Ma• 
amafih sen üzülme.. Al tanlan. 

Nevzat titrek pannaldariyle iki 
,.Us banknota saydı.. Le,.llya a
zattı. 

- Bundan baıka ha~lık itte ., 
mez misin? 

-Vallahi artık senden~ n• 
temele atana,onnn. Şu- •&tmlCfa • 
ki man~yu ıörüyoraun ya.. l 
yıldır ODU IİJİJorum... . 

"Hanımefendiye Alman muti· dünyuı ! Beterin ıözle ıörülen, 
yor amma .. Babam esldainclen da
ha fenalattı. 

- H&n,i rüzılr attı aeni baıün 
buraya..? Gülümaedi •. Gizlerini NenNm 

ıözlmne dikerek, Mrbç 1&11iye 
baylece kıpırdamadan c:hmlu. 

kiainin, aizin çaldıfmız k11mmdan elle tutulan bütün eserleri, bütüa 

bir teJ anlamadığımı ıiiylüyor- iıledikleri bir gölge, aaıl arkada 
dum.,, hayata hakim olan menbaın ıöl-

Nevzat bey, Leylinın on alb yıl 
önce evlendiii kocalanndan biriT
di. Leyli birkaç yıldanberi on
dan ayn yqıyordu. 

L91ll karyolama lcin• elilerelr 
eski kocuınm aolak yanaimclan 
öptü .• Batı ucunda duran bir kol
tuia oturdu: 

Nevzadın içine bir Jllm atat 
daha dökilmüt sibi, Wrclen Jala· 
iın içinde dojrularak, tekrar elim 
yutıimm albna ıötürdii;. 

,.Fikrt musikiyi biz pek anla- gesi. Bu, dimaiındaki ilk izler, Nevzat çok zenıin bir yol mü
teahhidiydi. 

- Birkaç *6Ddenberi teni ıih'
mek iatiyordum, Nevzat! Bir türlü 
vakit bulup da ıelemedim. Otur
duium evin verıi borçlan birik-

mıyonız.,, ilk teıekküllerden vücuda ıelen 

Bu mevzu, efendin in salihiyet- kanaatiydi. 
le babsedebileceii mevzu olduiu 
için kekelemeden aö,lüyorclu. De

(Devamı var) 
Leyli onun ıenetini yemekle 

bitirememiıti. 

Yam ettiı 

"Fakat bizi Garp mueikiıinden 
ayıran bu fikriliii delildir. ÇünkH 
Garp muaikiılnde de fikri olanı 
çok azdır. Asıl farkımız deruni 
tempomuz ve ahenk meaeleaidir.,, 

"Garp muıikiıinin melodi 1ok-
tur.,, 

Kanarya ablmıttı: 
"Size öyle ıelir. Fakat muhtelif 

melodileri bir araya katıp yaptık
ları bu muğlak ahenk bence me
deaiyetlerinin en büyük, belki bir 
tek muvaffakiyeti. Bizdeki tek 
batına tekrar edilen, taylenen me
lodiler insana bir yalnızlık hi11i 
verir. Alaturka ıarkı ıöyliyen bir 
adam bana kendi içine hapıolmuı 
bir adam ıibi ıelir.,, 

Oduına giderken efendinin ha
tırına, Profesör Hopkinz'in (Mak
bet) den okuduğu, hayatı tarif 
eden bir parçanın bir satırı geldi: 

"Bir divanenin kendi kendine 
tekrar ettiği bir masal!,, 

Vlll 

Feletin çarhı dönüyor. ln .. n 
lara k11met daiıtıyor, talilerini 
tespit ediyor. Fakat Selim paıan&nl 
bottan kuJUIUDdaki au çeken tah-

Tet'rlka No. 2 

DUnkU kıamın hUl•u• 
Samiye, Nadide haıumeE.adinin ko

nağında mürehbiyeclir. Bir gÜa mukave
lit mulıarriri Ali beyden 1"r mektup se
liyor. Melrtap, Samiye Arif Nedret ad
resine yollanmııtır. Samiye de, onun n· 
li olmaclıiuu bilen konak halla ela .. fl
nyorlar. Fakat Samiye nli olmadıir, i· 
ıin içinde bir yanbıbk balunduiu iddi· 
aamcladır. 

Hemen küçük yazı masama koştum. Fakat b;r
denbire aklıma bir §ey geldi. Arif olsa da olmıs;\ da 
Ali Bey beni çağırıyordu .. Mühim bir it için Samiye 
Ekrem Tok'u görmek istiyordu. Şu halde ona y~?.a,a
ğıma doğruca kalkıp gitmek daha kestirme o!ac:tk•ı. 
Hatta hemen o günü gitmeğe karar verdim. 

İzin alabilmek için Nadide hanımefendinin daire
sine doğru yürüdüm. Oradan çıkmakta olan Pervin
le kar§llaıtrm. 

Çok neıeli, keyifli görünüyordu. Müstehzi göz
leri gene üzerime takıldı. 

Sabahki mektubu han:ma ıöylemit oldufunu aıı
ladım. Birdenbire vaziyetin eğlenceli tarafını dUıU
nerek gülmeğe bqladım. Demek ki ben deli idim 1 
Pervin benden iyice emindi. 

Nadide hanımefendiden izni kolayca aldb;.iim. 
Fakat bana karıı dalına güleryılzlU ve lf1tufk5r o?an 
bu iyi kalpli kadının yilzü değifmif ti. Pervinin me
ıeleyi anlatması üzerine kimbilir lakkımda neler dU
tOnmilttU. Bütün çocukluğunu mektepte geçirtn, 
muallimlerin hararetle tavsiye ettikleri bir ger.ç b z .. 
Ah bu Mukavellt muhanirl. .• Niein bu yapttfı dik-

kataizlikle hakkımda ıüpheyi davet ediyor. Ah nedi· 
yeyim bilmem kL •• 

Ali Beyin yazıhanesine girdiğim vakit ö~ledcn
sonra saat iki idi. Burası uzun ve insana hüz;bn vtren 
bir oda idi. Yerler tozlu, kirli kartonlarla kaplanmıt
tr. Siyah. kaba kl&rtlarta kaplı rahleler oraya turaya 
atılmııtı. Yazıcrlann ilzerime dikilen kiistah H mtı

teceaaia gözleri karpsmda fena halde 11kıhycrduro. 
Bereket versin ki odanın öte tarafından dotrı1 "!e· 

vimli bir ses yükseldi : 
- Bir arzunuz mu var hanım! 
Bu oldukça yaılı bir adamdı. Odanm en IOllUnQ 

parmaklıkla ayrılımı bir yeri itcal ediyorc1u. Ona 
dotru ilerliyerek: 

- Ali Beyi c<Srebilir miyim diye sordum. 
- Ali Bey timdi mqıuldür. Sizi ancak vereceği-

niz bir randevu ile kabul edebilir. 
- Fakat beni çatırdı. Mümkün olduğu kadar 

çabuk gelmemi alSyledi. 
- Şu halde it defitti. İlminizi lutfen söyleyiniz. 
- Samiye Ekrem Tok. 

Sanki hatırlamak istiyormuı &ibi: 
"Samiye Ekrem Tok., Samye Ekrem Tolc,, di)'c 

tekrar etti. 
Sonra önündeki listeye bakarak araıtırma.ğa ?>at

ladı. Hem araıtınyor hem de ismimi mrntdan'Y<'r b . 
Fakat araştırma nafile oldu. Ba,ıru kaldırarak y&ibtk 
sesle sordu : 

- :Mektubu alalı çok oldu mu? 
- Hayır. Hatta bu sabah Beyefendi. 
- Garip tef! dedi. 
Ayağa kalkarak: 

- Si.ı biraz oturunuz hanım. Ati Beyin o.Jaam
da olup olmacbima bir bakayım. 

Ben gene dUfUncelerime dalmıttım. Bir kaç .:la
kika ıonra geldi. 

- Ali Bey sizi bekliyor Samiye Arif hanım de
di. 

- Elli lira yetifir mi? 
.(Dnana ,,.,. ) 

NiPn bana Samiye Arif diye hitap ediyordu:' Hf. 
çin eklerinde enelce hiç görmediğim derin bir te
ccsıUs vardı.? Perrinin Samiye Arif Nedret '1iJ• 
milıtehai kahkahası kulaklarımda ıene çmlama:a 
batJadı. BUyUk bir encliıe ve rahat11Zhim beni ar- · 
dıiını hiaaediyordum. Şimdi korkmağa baflaım1tmar 
Pakat niçin ve neden korkacaktmı. 

Şunu da eiSyliyeylm ki Jlukanltt müarriri li• 
11 Beyi hiç tanµmyordum. Onu ıörmeklijim beAde 
hiçbir hatıra uyandırmadı. Onunla ilk defa olan~ • 
brtılaflyordum. 

Altmıf yaflar:nda çok ciddt ve resmt tavalı bil' 
adamdı. Fakat çok sevimli idi. Nezaketle blu bır 
sandalye cöıterc:li. Dakikalan kıymetli, bir it adamr 
tavrile derhal meseleye ıiritti: 

- Yazıhaneye acele gelmenizi rica etmemin ..,.. 
bebi sizin eski MukavelAt muharririni.ı BiW Beyle 
ıUrüncemede kalmıt itlerlnbi ve heuplammı bir ~ft 
en-el halletmek •e, yoluna koymak içindir. 

- Nasıl Billl Beyle olan hesabım? diye tekrw 
ettim. 

- Evet otus dfSrt senedenberi buranın Jluqv .. 
llt muharriri Billl Beyle olan muamele ve heuıtla. 
nn1s ... Zannederim ki kendiıi şizin vuinildi, deiiJ 
mi1. 

- Evet. 
- Birkaç ay evvel 81dU. Tabii haberiniz "rl!rr, 
- Hayır, bilmiyorum. 
- En birinci arzum sisin ıürüncemede b1mıf 

itlerlnbi yoluna koymak ve bunlan bir in eVYef bi
tirmektir hanımefendi. Şuramu da lllve edeyfm 1d 
ıin hiç bir ıeye mecbur tutmuyorum. tstı"lrbalde itJ«"
rinizi n hesaplarınızı bana vermek kendi ar.runu lr 
bağlıdır. Fakat ben bugün bana dcvredilmit olar, ~U. 
tUn bu hesap ve muameleleri bir ln cnel düelta'!e
fe mecburum .. Eler kendiniz bu itlerle uğrafft'.1ak 
lstemeneniz 2öıterecefinz bir vekille de yapa'i li-
riz. .(Devamı var) 
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Sadi Karsan diyor ki: 
~ _,._,r=n --

Uypeşt'i 
SEYREDERKEN ••• 

Macariıt.anın ıenclerd~nberi manıf 

tmnPİYon takımt UYJ>qt'in lstanbula 
••leceiini haber aldıinn zaman doğru
su her futbol meraklrsı cihi ben de çok 
amnmiftiın. 

Uypeıt takımının, yalnız Mııcariı
tanm deiil Merkezi Avrupanın bi!e sa· 
.vdı " ileri ıelen ekiplerinden biri ol
dujunu biliyor, bu futbol üstadlannır. 
parlak munffakıyetlcrini Avrup:ı gaze
telerinde ırk ıılc okuyordum. 

J)aha ıeçenlerde Paris muhtelitini 
~ pamuğu gibi atan Peıte muhteli
~ alb oyuncu veren bu takım de~' 

".:...I"? gu 
•7ul. 

' Dünya kupaaı tampiyonÜ ttalyanla-
ra icarı• kendi topraklarında bakim bir 
oyandan aonra ani ıanu:rzlıkları yüzün· 
elen berabere kalan Macar milli takonr
na rene Uypeıt hir çok oyuncu verme
tnlpniycii? 

itte fÖ}ıreti dillere deatan olan bu 
Uılans en kuvvetli 'bir zamanmda htan
t.dcla &'Örmek fırsatına kavu§mU~ olu
YQrdalc. 

Doinıaunu aöyleınck l&zongeliyor.a, 
._ taJn.iyeli Galataaarayla Uypeıt'in 
llUIÇml seyre ıiderken, neticenin ne ola
cafım aklımdan ıeçirnüyor, bu rneıhur 
bllcmınt oyununu ıörmeg~ i ne si atem 
&..L:- ' 
--..P ettiğini, Qyuncularm ne ~ekilde 
ı,;n"'hirlerile anla!hğmı görmeği merak 
edi,.ordum. 

itte bu diitünceler ile maçı aeyı-et· 
mele Gzere stadyuma ıitmittim. 

Maç '-tladı .• iri cü11eli olan Macar
lar ıeri alanlar ve temiz vurutlar ile ha· 
11mlainu aloıtmnaia bqladdar. 

Bizimkiler biraz tutuk ve mütered· 
dit oynıyor ribi ıörünüyor. Buna da ıe
~ M·carlann töhretinin teıiri olacak •. • fi..,;-:; l/J . 

Ôywıun d.ıha ilk dıdtlknlannda an-
ı.:_ &it ki lfaeular topa çok taniz vuru

yonar, her nziyette mükemmel ıüt çe
kİJWlar ve handan oyunda da topa ta
~-a.. Ykim bulunuJ'orlar. Kısa ve kü
çflı ....._. ile ilerlemekten ziyade c:e
nalılar ......._ o~nu AÇ17cwlar. 

Hücum hathnda en fazla nazarı dik
kati c:alDeden oyunculan iki cenah ve 
orta muhacim. Bunlar iki insaytlcrinin 
loYmetli yardımi?e ve aıırtma paı!ar ile 
},izim müdafaa için daimi bir tehlike 
doiurayorlardı. 

Müdafaada bilhasaa temayüz eden 
bir oyuncu olmamakla herk~a hi11eıine 
düıeft vazileyi liyikile İfa ediyordu. 

Bu ıe&eple oyuncular arasında irti
bat olduğu gibi hatlu arasında da güzel 
bir insicam ve ahenk vardı. 

Birinci devreyi iki sıfır galip vıızi-
1•tte bitirdiği zaman netice Macar tn
kınunJa en fazla ncan dikkati celbeden 
&uıaaiyet takımın çok leli, ve atak ol. 
lftUı, oyuncuların topa hakimiyeti ve to.. 
ıta temiz vunıılan idi. 

Bir de kale önünde. arkaları kaleye 
tnİİteYeccih olduğu halde bile yerlerin
de ıürat1e fmldak gil>i dönerek kuvvetli 
!Üt çtianeleri takdir ile bahtadcğcr gü. 
ul bir harddıetti. 

lldnci devrede seri oldukları kadar 
nıubvim ve nefesli olduklannı da gös. 
1-- Macar oyunculan buım]arını de
mir Wr çember içine aldılar. 

Saiclan aoldan uzaktan yakından 
kaleye yağdırdıkları nefis fÜt!er ile hizinı 
~mütemadiyen '11nıtırdılar. Fnkat 
baaun ıanılanıun kendilerine hiç de 
Yardım ebn~diği apaçık görünüyordu .. 
Xaç tüt direğe vurdu. Ka~ tanesi di
reılderi J'&lrya.rak dııarı çıktı. &yıaını 
Allah bilı"r B b" • l · · .. l • Ull:l ızun kıı ecının ı;u:ı:c 

kurtanılarını da ilave edecek olursak 
0Yllntın ne tekilde cereyan ettiğini an. 
labnıı oluruz. 

UyPeftin dünkü oyununu gördük. 
ten sonra ertesi günü yapacağı maçır. 
çok enteresan ola~ağrnı düıünüyordum. 
Herhalde cumarteıi cünü iyi bir netice 
almak istiyorlarsa çok ça!ı~mamn la
aımaeleceğini, canla ha!la oynamaları 
~ edec~§ini b:Jrada ıöylemck b:l~ 1\i-

1 
rumsı12dat" zanncdeTin1.. 1 

Sacli Karıan 

Uypeşt ilk maçını 4 - O kazandı 
Macaristan şanıpiyonu hakikaten 

bir takınıdır nıükenınıel 
Macaristan ıampiyonu ilk m:!

çını dün yaptı ve 4 - O kua.ndı. 
Uypeıt bu iiic maçı, Beyoğlu 

spor (Pera) ile yapacaktır. 
Fakat futbol federasyonu, or

ganizasyonu hazxrlıyan Galatasa -
ray kfühüne yaptığı bir tebligatla 
gayrimüttefik olan Beyoğlu sporla r 

yaprlacak maça müsaade edilemi
yeceği, eğer bu maç oynanına, 

Galatasaray& aym dördü ve 

ebıi için verHen müsaadelerin hük 
mü olamıyacağmı bildirdiğinden 
Galatasaray da dün kendisi bizzat 
bir takım çıkarmak mecburiyetin· 
de ka]mııtı. Bu takını Galatuaray 
ihtiyat oyuncularından müte§ekil
di ve hafka takımdan 4 • 5 oyuncu 
ile takviye edilmifti. 

Saat tam 15,10 da önde Uypeıt 
arkada takviyeli Galatasaray ih • 
tiyat takımı sahaya çıktılar. 

Hakem: Suphi Baturdu. Oyun 
Macarlann üstünlüğü ile baıladı. 
Daha ilk defa oynadıkları sahayı 
hiçde yadırgamıyorlar. Bu hücum· 
lara san kırmızılılar canlannı diş-
1erine takarak kar§ı koyuyorlardı. 
Oyun gitikçe hızlanl}•or ve he e· 
canlanıyor. . 

ilk gol 
9 uncu dakikada Macarlar sağ

dan seri ve güzel bir hücum yap • 
tılar. Santreforlannın güzel ve 
ani bir tütünü kale direği çeldik
ten sonra top gene Macar ıağ aÇı
ğmın ayaiile kaleye doğru aktı. 
Çok güzel oynıyan sağ açık saiiçe 
bir pu verdi. Sai için yakından 
bir tütünü kaleci Sabahattin an -
cak çelebildi. Buna yetİ§en sol a
çık da sılu bir şütle topu kaleye 

Dünkü maçtan heyecanlı bir enstantane 

soktu. 

ikin ci gol 
Bundan hemen iki dakika son· 

ra Galatasaray kaleıi bir tehlike 
daha atlattı. Ve bundan sonra o -
yun tamam.ile Galatasaray nısıf 

kalesine geçti denilebilir. Macar· 
lar bir çok fırsatlar kaçırdılar. 
Bnulardan 40 inci dakikaımdaki 
ıııntreforlan güzel bir gole çevir
di. 42 inci dakikada Macarlar ge· 
ne fevkalade bir fırsat kaçırdılar. 

Bu hattaki 
lik maçları 

Bu haf ta lik maçlarına iki sa
hada devam edilecektir. Taksim
deki maçlar. Uype§t • Galatasa • 
ray oyun!armdan tehir edilmiştir. 

Y apıl:lcak lik maçlarmrn prog· 
ı-n.mı şudur: 

1 _ 4 • 936 CUMARTESİ GÜNÜ 
Fener stadı: 
Alan gö.zcüaü: Samim Talu 

F enerbahçe • Eyüp B takımları sa

ta: 13,30 hakem: Samim Talu, Ve. 
fa • Beykoz B takımları saat 15 
hakem: Bahattin Uluöz. 

Ş~ref stadıı: 

Alan gözcüsü: Rıfkı, Süleyma
n iye • Hilal B ta.krmlarr, saat 15 
hakem: Rıfkı, 

1 - 3 - 93G PAZAR GÜNÜ 
Fener stadı: 
Alan gözcüsü : Saim Turgut 

Vefa. Beykoz A t.akımlan, saat: 
12.45, hakem: izzet Muhittin A -

Ve haftaymi 2 - O galip olarak bi- men Macarların hakimiyeti altına 
tirdiler. girdi. Ve Macarlar 28 inci dakika 

ikinci haftaym da üçüncü, 35 inci dakikada dör • 
ikinci haftayına baılarken Ma· düncü gollerini attılar. Ve oyun 

carların talamlarını değiştirdiğini bu tekilde Macarlann çok bariz 
gördük. Çok güzel oyruyan ıai a- üstünlüklerile 4 - O bitti. 
ç.ıklan yerini genç bir oyuncuya • • • 
bırakmıfb. Bundan bafl<a aol haf Macarlar eğer kendilerini ark· 
mevkiini de çok genç bir oyuncu salardı, bu oyunda en az go1 çrka-
ifgal etmiıti. rabilirlerdi. 

Oyun gene Macarların kabir 
üıtünlüğile baıladı. Ve daha bi -
rinci dakikada Macarlar büyük 
bir fırsat kaçırdılar. Bizim takım 
kaleıi tamamile ablukaya alınmı~ 
bir vaziyette idi. Sağdan soldan 
kolaylıkla kaleye inen Macarlar 
kaleyi adeta bombardıman ediyor 
lardı. 15 inic dakikaya doğru bi -
zimkiler biraz canlanır ıgibi nldu. 
lar. Fakat bu uzun sürmedi. Uy -
peşt'in bekleri beton bir duvar gİ· 
bi buhücumiarı kolaylıkla karşı • 
lıyarak · uzaklaştt"dılar, 

3 üncü. 4 üncü gol 
Bundan sonra oyun gene tama· 
sa 

pak, yan hakemleri: Feridun 1(1• 

hç, Samim Talu 
F cnerbahçe - Eyiip A takımları 

14130, hnkem: Sadi Kar~an, yan 
ha 1tcm!eri: Bahntlin Uluöz, Se • 
dad. 

Şeref stadı: 
Alan gözcüsü: Muhtar Oygur 

Karagümrük • Kasımpaşa A ta _ 
kımları, saat: 11, ha.lcem: Suphi 
Batur,Ortaköy - Anadoluhis:ır A 
takımları, saat: 12,45, hakem: Şa· 
zi Tezcan, Süleyman1ye - Hiliil A 
takımlan, ısaat 14.30, hakcr.n: A. 
A. Göğdün, yan hakemleri: Rıfkı, 
Tahsin. 

Macar takımı şöyle te,ekkül et
mi§tİ: 

Hori, Futo, Ştenberg, Salai, 
Suç, Y OO§, Pustai, Vinse, Kallai, 
Balog, Koçiı. 
Macarıar n~sıı bir 

talıım? 

Misafirler Uype§t takımı 4 • 5 
ikinci kanun cumartesi ve pazar 
günleri Galatasaray birinci takı .. 
mile ka111ln~acakt1r. 

Misafir takımı dün Taksim stad 
mahallindeki yaptığı müsabaka • 
da gördük ve Macarlar bu maça 

tam takımlarile çıkmı~lardı. O -
yuneularınrn hepsi uzun boylu iri 
yarı atletlerden müteşekkil olan 
bu klüp dün bize çok gü.zel bir o· 
yun gösterdi. 

Takımın bütün oyuncuları u • 
zun boylu olduklarından havadan 
oyunlarda bütün takrm çok ha -
kim. 
Önümüzdeki hafta yapacağı maç 

larda Ga'atasnray takımımız hava l 
dan oynamar.ıağa gayret etmeme
lidir. 

Dünkü takımdan daha l<ıaa boy. 
lu olan Galataaaraylrlar eğer ha• 
vadan oynamakta ısrar ederse va· 
ziyetleri ç.ok miifkül olacaktır . 

Uype§t takımının kalecisini 
dün tanıyamadık. !kinci haftay • 
mrn ortalannda bir tek plon;on 
yaptı ve yegane tehlikeyi bu ıu • 
retle kurtardı. Bütün oyun esna • 
ıında bundan bqka kendisine lıiç 
dü,memitti. 

Her iki müdafileri de gayet aa 
it dü§tü. ilk devrede çok uzun ve 
muntazam VU"lflu olduklarını g5r 
dük. Fakat ikinci kııımda. kartı 
tarafm zayıf olduğunu anladık • 
lan için olacak - uzun VUJ'Uf yap
madılar, gerek müdafiler ve ge • 
rekse muavinler kalelerini biribir
lerine verdikleri kısa paılarla mü
dafaa ettiler mamafih sol müda • 
fileri ve kaptanları mefhur Şten • 
berg cidden iyi oynıyor kafasına 
!e her iki ayaima fevkalade ha
kim. 

Muavin hatlanndan en kuvvet· 
siz oyuncuları sağ muavin orta 
bi1haaaa ıol muavin geçilmez bi • 
rer müdafaa oyuncwu olmalda 
beraber hücum hatuna da kabil 
olcluğu kadar yardım ettiriyorlar· 
dı. 

Hücum hattmda: Sağ açık çnk 
seri dün attıktan gollerin hemen 
hepıinde bu oyuncunun teairi var
dı. 

Sağ iç Vinea merkez müha • 
cim Kallai hücum hattının nı!ıu. 
F evkalide iyi anlatmıılar dur • 
durmadan ukı tütleri var. 

Sol içleri de çok arkı çekiyor 
fakat biraz sert ve favüliü oynı • 
yor. 

Sol açıklan seri ve kat'i ay,. .. 
ğma çok hakim değil. 

• • 1(. 

Galatasaray takımmm bu mi
safir klüp kar§ıımda galip gele • 
bilmeıi çok miifküldür. Onun için 
Galatasaray takımı sağ müdafi, 
merkez muavini ve sağ iç oyuncu
Jannı dikkatle seçmelidir. 

M. S. ve O. K. 

Atlnad a yapılan 
maçta 

Olimpiyakos 3 
Beşiktaş 2 

Atina, 1 (A.A.) - Burada bu
lunan Betiktat takımı üçüncü ma• 
çını bugün Oli.mpiyakoı takımiy· 
le yaptı. 

Oyun umumiyet itibarile ıeri 
ve canlı oldu. Her iki takım da 
müsavi bir oyun çıkararak ilk de.
reyi 1 • 1 beraberlikle bitirdiler. 

ikinci devrede Olimpiyakoı 

iki Beıiktat bir gol yaptı. Beıik • 
tatlılar beraberlik aayumı temin 

etmek için çok çahıtılana da mu
vaff ak olamadılar ve tabadan 3·1 
mağliip çıktılar. 

Türk takımmın düzgün oyuna 

seyirciler üzerinde iyi bir tesir bı
rakmqtır. 

Betiktatm aollerini Şeref ve 
Hakkıza~ .. 

il 

1 

i 

.. 
1 
r 
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Türklüğün en büyük 
nıerkezler.inden 

Bakôyu Sovyetler 
ne hale koydu? 

Koca şehirde bir tek cami kaldı - Baka 
eskiden manen tabi olduğu ıstanbuldan 
artık ayrıldı, Moskovaya döndü - Türk 
kadını Ruslarla, Ermenilerle evleniyor 

Sovyet Rusyadaki vaziyeti en etmi,lerdir. (Fakat, bizdekinden 
lyl bümekle tanınan Loui• Fischeı ba§ka türlü olarak ve muhtelif ıe
lamind eki muharririn "Lu,, gcıze- killerde - Haber) 
tainin •on nii•hasınJa okuduğu- Artık lstanbuta fabl dejlner 
nua Bakaya dair bir ycızıstnı a Komünist ihtila.J.inden evvel 
ıafıya aynen dercediyoruz. çarlık Rusyası bütün ekalliyetleri 

BakOda çarfaf kalmadı ı Ruslaıtırmak emelini güdüyordu. 
BakUda ~ gün nafile yere pe- Ve bu ıiyaset aksi tesir ederek 

çeli kadınlar aradım. 1931 sene- müslümanlarda da birle~mek ar
alnde lran hududundaki ve Çiçe- zusu uyandırıyor, ve isli.miyetçi 
rinin Asyaya dofru uzanmıt bir hareketi doğuyordu. 
parmak diye tavsif ettiği bu şehri Rusyanın diğer müslüman di -
ilk ziyaretimde Ali Bayramın bol- yarlarmda olduğu gibi BakUda d!l 
feYik kütüphanesine gittiğim za- St. Petersburgtaki çardan nefret 
:man içerde birkaç genç kız vardı. ediyorlar ve İıtanbuldaki aaltana
Bunlar bir erkeğin odalanna gir- ta karıı bir muhabbet bealiyorlar
'diğini görür ıörmez gerek sevki dı. Bugün dini olan bu bağlat 
tabii, gerekse idet aaikaıiyle ha,- kesilmiıtir. Çünkü Türkiye ve 
larını örttüler. 1935 sene.sinde sev- Sovyet Rusya liyik olmu!lardrr. 
ki tabit ile olsa bile baş örtmesi u- Bundan batka Ruıyadaki Türk e
nutulmuı bulunuyor. kalliyetleri kültür bakımından ta-

HükUınet dairelerinde ve f abri. mamiyle ıerhest kaldıklanndan 
"alarda çalışan kadınlar, tabiatiy- Ruııyaya kar!• nefret hiaai zail ol
le, örtülerini ilk çıkaran oldular... muş ve Azerbaycan Türklerini ı.. 
Bunları Sovyet propagandasının tanbula meyletmeye ıevkeden Tu-

HABER - . 2 SONKANUN - Bil .. -· .... --·--· 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

2811211936 vazlyett 
AKTiF PASiF 

Kas11. 

Altın: saU lilogram 16.567.5271 L !S.305.601. ı2 
P.anlcnot ...... -··--····-----·- ., 6.201.873 -
Ufaklık - - ·- ,. 288.815. 35 29 704.~89.47 

Oahlldekl Muhabirler : 

Türk ıırası ---··-·-------·---··- I L 428.915.32 428 91532 

Hariçteki Muhabirler . 
Alan Saff kilogam 4.401,270 6.190.752.01 
"ltını tahvili kabil Serbest dÖYizle 9 712.992. 9o 15 903 744.97 

Hazine Tahvlllerl: 
Deruhte edllerı t>Yrakı nahiye 
arşılı~ı l..JSl.7.ıla.563.-

&orm•~• -----·-···-·-----
Ibtiyıt akçesi····-··-.. -· .. ·-··· ............ --·-····-·-· .. 

TedavUlcfekl l. •nkaotlar: 
Deruhte edilen evra .. ı nalniyc ~ 15&7.f.8.568.

Kanunun ô ve 8 incı madde-
l eriııe ccyfü: a11 hazine tarı 
hodan vaki tediyaı 

Denıhte edilen tvrı ı nlk tlyt 

10.907.985. 

ba'uycsı ~··-··--····· .. ··········- 147 840 578 
Kar~ıl~ı ramımen altın olaı-ak 

..... 
•U.•..... 

Kanunun o ve 8 ıncı mad· 
delerim· tevnkan Hazine tara- • 10•907 985.- 147.840578.
fından vaki tedlyaı 

tcdavült ilheten yaudilcn il J aooo.ooo. 
Reeskont mukabili ıedavüle 
vazed!lt"'n 4 000.000. .... .,.:1 

Senedat CUzdanı 
Hazine bonolan L. 619.500.-
fica.r'f senetlc-r -----·· .. U 9:-\3 815.57 U.SS8 315.57 

Eaham ve Tahvillt CUzdanı ~ 

1 
Oerobtc edilen eY?alcı nak-

" tiyenio karplıtı esham Te U 38' ti67.56 
tıhYiltt ıtibari kıymede 1 

H 1 Serbest gıhaın .,. Tabdlt - 4.4t5.84!i 80 S8.809.9JS.S6 

.A ltın \-C döTiı !zmne &YAD' 

r abvillr ftzmn" nın~ 
'"' 26.517.f9 
• 4.Ul.473 41 4 S67.9Q0.96 

Hlaaedarl•r--·---, 
muhte:lf 

--········ 4500000-

Yekin 
ı' 013 ;ıq~ QI\ 

278.~12.146.t>U 

Urk Lirası IWlevduatl : 

~~:iz ==::=: ı J7.1717f4. 

övlz Mevduab = 

~::~~ı ::::=-:== 1 f22!~~~: 
•htalH - ..... --·····-.. ···-·········--··-··--··-

Yekin 
2 ,,.,.. 1183 t•rlhh•den ltlba,.... 

l•konte hatldl flİMe & 1•2 - Altın iizerlne avans y9ade 4 M 

ikna ettiği kimseler takip etti, tioı- rancılık hareketi de ölmiiftür. ••• MEŞHUR 
di de en nihayet M>n ırup sokakta Artık BakU Aayaya arkumı ~e-
gülünç olmamak için çıkarmağ3 virmiı, Moıkovaya bakıyor. Daimon Pilleri 
mecbur oldu. Y:ani en mütea11ıp- BakO TUrklOkten uzakl•flJOr 
lan bile moda aaikasi}~le bu eski, Şimdi BakUda çarlık umanın
köhne adetten vazgeçmeye mec- da olduğundan daha çok fazla 
bur oldular. türkçe okutulan okul vardır. Fa -

Dini lnklllplar kat BakQ ula ıimdiki ol-
Ortüyü çıkarma hu memleket- duğU kadar az Türk ol-

te Sovyet rejiminin kurulmaıından mamıtbr. Türk halkmm eı· 
beri vukua gelen derin deciıikli- ki zamanki durumu ile bugünkii 
ğin küçük bir teferrüatmdan ha,. durumu arasında büyük fark göze 
ka bir ıey değildir. Sovyet ittih'l- çarpıyor. O zaman Türkler Rus
dına dahil müslüman memleketler- lardan ayrı yaşıyan bir kütleydi. 
deki dini inkılapl:ır.a karJı hükU- Rusların kendi malıalleleri 
met ih~iyath davranmaktadır. Biz· kendi eğlence yerleri Tardı. Çar 
zat Ruayada dinin kalkmıı, kiliae- hükUmetinin ustaca körüklediği 
lerin kapatılmıı bulunduğu bir an· bir düımanhk §ehirdeki Ermeni Te 

da bile Baku gibi müslüman Sov- Türk kütlelerini birbirine girİ§tİri
yet diyarlarında müeı:zinin ıeai e- yordu. Yani Ruılar o zaman (A
lan İ!İtiliyor, camiler elan hınca.- yır ve hükmet) siyasetini kullanı
hmç doluyordu. Hatta müteaddit yorlardr. 
kadın almağa bile müsaade edili- Hırlstlyanlalia evlenen TJJrk 
yordu. kadınları 

Uoca fahlrde tek cami Fakat §İmdi vaziyet deiipniı-
Rusyanın her tarafında koıııü- tir. Şehirde vuku bulan her be§ iz

bist !efleri papazları vazifelerin- divaçtan üçü kantıktır. Ruıla" 
Clen ayırdıkları, kiliseleri kapattık- Türk ve Ermeni kadrnlariyle ev· 
]arı halde Bakiida açıkça Allahn lenmektedirler, Hatta en garibi, 
lnandıklarmı ıöylüyorlardL Fakat Ermenilerle Türkler arasında izdi
bugün propaganda sayesinde aba- vaçlar da vuku bulmağa ve çoğal-

linin taassubu azaldıkça camiler mağa başlamı,tır. 
hiç bir itiraı:a maruz kalmada '1 TUrk mahallelerl 
kapatıldı ve bugün Bnkuda açık Harpten evvel Bakuyu ziyare~ 
olan sade bir cami kaldı. edenler bilirler ki Türk mahi\lle

leri o zaman berbat şeylerdi. Da .. 
Bu tek camiden §ehrin bütün 

'diler kısımları göriilür. Şehirde-
ki büyük endüstri el faaliyet cam• 
avlusunun tenha!rğı ile büyük bfr 

sokaklar, küçük alç:ık evler, ufa
cık pencereler, güneı görmez, pis 
yerler ... insan, değil buralarda Yl\· 

ütün dijer pillerden fazla ay 
!labr ve hepsinden da.-andrlıdır. 

Satıf deposu : 
JAK DEKALO ve ŞÜREKl&I 

latanbul T•hlekale 
lzmlr ıatıı yeri : Ôdemitlt 

Hüseyin Hmnii 

dar 'Ye piı .okakların iki tarafma 
aıralanmıı, birbirine rirmiJ evleri 
olan bir Nki Şark tehri •. 

JUrk mezerf ıiı Pllrk oldu 
Geçen ıenedenberi tehire ha

kim olan bir tepede, eski Türk me
znrlığının yerinde yapılan parkla 
BakU Sovyct Rusy.ada eıı süzel 
parklardan birine ınalik olmuı
tur. 

Yazın akt1m olunca tehrin pet~ 
rol kokulu ııcak havasın.dan kur· 
tulmak için binleree BakOiu bu 
parka çıkarlar. Çiçek tarhları 

karıısında açık havada bir ~eıt
ranın çaldıiı havaları dinlerler. 
1931 ıeneıinde ıehirdeki operaya 

gittiğim halde bir tek kadm göre
memittim. Fakat bu sefer park
taki kadın dinleyicilerin çokluğu 
nazarı dikkatimi celbetti. 

VIM .. . 
bulaşık yerinin yağlı pisll 

lerinide temizler. 
Vfm yalınız bulaşık kurnasım te. 
mizlemek için değil' hatta bakır 
kaptart, bıçakla~•, boyalt tahta
ları mükemmel temizler ve hiç 

J>ir çrzrntı brakmaz. 

. VIM 
' TAKLiTLERiNDEN 

SAKININIZ 

ı& 
Jt,~ 

tezat teşkil ediyor. Tıbbın içtim:\. 
ilel!tİrildiği bir diyarda, mutaassıp . 

lar, caminin parmaklıklarına, di
lelderinin olmuı, dertlerinin du 
yulması için bez parçaları asıyor
lar. Fenne uluhiyet v.eren bir mem
lekette fennin ilerlemesine ~ngel 
teıkil eden böy!e taassuplara d" 
müsaade ediliyor. Acaba Sovyct· 
ler geçmi~;n bir c.anlt müzesi olo.n 
bu ~yi eski bir cÜD!J'Anm habras: 
olarah mı saklamak 'istiyorlar? Bu 
da o!mıy~k bir f .C}' .d~ğildir ! 

şamak, solraktan geçmek bile is
te~iyordu. Fakat !İmdi bu gay:i 
sıhhi evlerin yerine güzel, modern 

binalar kaim olmaktadırlar. Pet
rol tröstü ameleleri burada güze! 
bir mahalle vücuda getirmektedir
ler. 

Birkaç sene evvel haremden 
dışarı çıkmıyan Türk kadınları -------------· 

• \~rt kad,nın he«lenltlt U. 

H~r' ink:l~l>J 
Bakuda gezinen bir Avrupalı 

aokak isimlerini ow..ımakta güçl;ik 
çekmez. At4ltürkün Tü.-'!dycde yao 
tırdığı gibi Scvyetlcr de arap fıarf ı· 
leri yerine Latin alfabesini kabul 

1926 senesine kadar Baku. 
1917 senesinde ne idiysa öyleydi. 
Fa.kat 1927 senesinde burayı ziya

retimde fevkalade bir inşaat faa~ 
liyetine şahit oldum. Şehir daha 
o zaman bile iki misli büyümüş bu · 
lunuyordu. Fd:at elan şehrin iki
ye ayrıldığım söyliycbiliriz. Bir 
kısmı gayet ani, güzel evlere ma
lik, kannlizasyon teşkilatı olan 
ve her itibarla bir Avrupa şehrini 
andıran bir !ehir, diğer kısmı ise 

'rürkiyedeki vatandatlarını takli · 
den bürolarda ve fabrikalarda ça· 
lışmağa 'ba§lamışlardır. 

16 Y•f evlenme çatı 
Sovyct diyarında genç kızla

rın ancak 18 yaşında evlenmeleri
ne müsaade edildiği halde Kaf-

knsyada eski adetler nazarı itibara 
alınarak genç kıı:lar 16 yaııncla 
evlenmeye müsaade edilmiılerdir. 
Yalnız b~baların müstakbel da -
matlarına kızlarını para mukabi -
linde satmasına müsaade edilme · 
mcktedir. 

Veni zihniyet 
Yeni evler, elektrik I§ığı, latm\ 

--~ 

harfleri, Avrupa kıyafeti halkın nı 
hu üzerinde büyük tesirler vap-

makta, Asyanın dörtnala Avrupa- CRTIME 
lılafmuını temin etmektedirler. ~ 
Hararetli sınai faaliyeti an'anevi Si MO 
meskeneti, tenbelli~i öldürmekte· ı 
ve yerlerine gayret, hareket. teşeb-

Her kaaının ıtiUu 't •tilln"•• 
bü~, ~er ~i zamanında görme his· bir kremden bekledijt ,..ı ,w 
lerını do:,<Urmaktadrr. cildin mükemmeliyetini. 11118111Üb 

Bu yeni enerji kaynamaSJ sade ğını, tatlılığını, beşereala araratl. 
Bakuda değil, Batum, Tiflis ve ni ve tenin beyazlığııu .tema .... 
Erivon gibi diğer Türk diyarların- Her yerde satdlr. 
da da kendini aöstermektedir. SlMON KREM, S~ .. 

N. M. • PUDRASI ·--· 



Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz 

Far Hasan Far • 
ır 

Fare zehiri macunu 
Bir parça ekmek veya pnstırma ve ya yağlı 

gıdalara sürülerek farelerin bulundukları ye· 
re bırakınız. Bilhassa sıçanlar derhal ölür. 

25 Kuruştur 

Fare zehiri buğdayfarı 
Farelerin bulundukları yerlere ıerpiniz. 

Bilhassa küçük farelerle fındık fareleri 
derhal ölürler. 

'8 
MACUN ve BUGDA Y 

25 Kuruştur 
iKİSİ B R ARADA 

Bazı fareler buğday zehirinden ho§lanır ve bazıları macun yemek ister. Razı fareler snbah 
yedikle1·ini aktam yemezler. Bunun için farelere her iki c;eşidi vermek lazımdır. Bunun 
içindir ki her ikiıini istimal eylemek çok muvafıktır ve • bu suretle farelerin ana, baba ve 

ıilıileıi muhakkak ve kat'i surette ölürler ve kokmazlar. İkisi bir arada 40 kuruştur. 
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R 

ADIMi iKJiDARnBH GIVSEKllGiNi 
0 -TEDAVi'i'Ü_. EN . E.MiM ilA~ 

·HORMOBiNDıR · 
. . . . ,. ..,,. . . " 

HORMOBiM DiMAG· YOAGUMLUGUMU,VüCUD 
BiTICH~liGiNi . SüR'ATLE .GiDERiR. i 

. . . . . 

T.U:S i lAT : GALATA .PO s TA WUTUSU 12ss' -woAMOBiM 

111 ~ı 
Türk Hava Kurumu 

Büyük p·yangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 

Büyük tenzilat 
Kürk mantnlarımzı 

ay vade ile ve kefaletsiz 

VKO 
ticarct!ınnes;n<len tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni şeraitle sipari~ 

kabul olunur. 

Haıan deposu: Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

1111111ı1lllllllilllllrnnı:ınrnnııııımm D 1 K K A T filiı! .• ıruıı••llllld 

~ KREM SO EY 
Güneşin \'e ıoğuğun tesu·i ile husule gelen yanıklıkları, çat 

--· ıaklıkları ve lekeleri izale eder ve cildin güzellik taravet ve letn· 
':' fetini temin eder. 

•~JJıımiillıillinliifiınıı~iıı~~ı~ırını~~i.~J llıı~inı dırı!Q~~ı~i!IQ~ııinıı;r. 
0~~88888~~gs<_gggg 
00 N E Z L E ye KARŞI EN MÜKEMMEL ŞiFA rx: VERiCi l 'E KORUl'UCU ILA.Ç 

GOME JOSTERiL 
burun damlasıdır. Nezleyi derhal iyi eder ve teneffüs yolu ile geçen has 

tahklardan korur. 30 kuruştur. 

0~88888888888 

İstanbul Sıhhat ve İçtimai Mun"e·ı 
net Müdürlüğünden: Muhabere ile Ders 

3. cü keşide 11 2. ci Kanun 936 dadır. Mahmutpaşa Kürkçü han 
Tel. 21685 

Tıp Fakültesi ebe mektebinden al
mış olduğu 22~1930 tarih n 
33711022 numaralı diploması 4-8-9~ 

gününde ~ıaltepenin Bostan sokağın
daki c\·ile bir1ikte! yanmış olnn Ebe 

lhsaniyeye Sıhhat ve İçtimai Muave

Gayet miisnit !\erait dahiJinde mu 
bere ile fransn:cn ve ticaret dersi 
wrilir. Arzu edilecek malümat bi 

ücret ve derhal verilir. l ı kuru~ı 

pul ile İzmit po ta kutusu 10 mür 
caat. 

Büyiik ikramiye : 50.000 Liradır H ........... : ............................................. 1 
~ ·-······· iii·;···~·;;·~·i;;:;ı ........... , 

net Vekaletince }eni diploma verilece- --------------ı 

g"inden önemi kaJmıyan eski diploması !!lll••m:•ım••=-ı••••ııııl 
1 ~o··z Hekı·m1 her kimin elinde görülürse ahnarak u 

ikramiye
vardır •• 

g Ratip Türkoğlu g .. .. 
fi Ankara cedcteaJ Meszrret H 

ıı,ııı,ıııı~~,1,iııı~ ı ::~~ .... ~.~~~~ .. ~.~~~~~~ .. ~~~.~~ ~~ .. ~~~!. ... " ı ~ :ınl! .... tı ·-····························· ····-·· •••••••••••••••• ii 

adı yazılr Vekalete gönderilmesi nya Dr. ~Ül<rü Ertan 
bulunduğu yerin Sıhhnt Müdürlüğüne Babıali, Ankara c:.'lddeıi No. 60 

yahut hükumet tababetine n elinde Telefon: 22566 
tutulacak kimsenin de kcıfalete bağla-ı Salı cünleri mcccanendir •. 
narak adının bildirilmesi ilan olunur. illm::ı••• 5f 

, 
rAnDAYA . 'iN m.rımı PARDAYA TN OJ,ül\10' 

güzel P arisli bir luzdı. Her zam.ı.11 la
netle anılacak olan lıu l:>i2 ı-.Pt•csi 
~ırasında geçen karanlık ve kanlı \'a
kalar deninde, mel'un düşüııceli in
sanlar arasında böyle bir meleğin lm
luııması inanılntıyacak kadar ttJhnf
tır. Çünkü kendisi hakikaten mııh·ti
nin fenahg;ından uzak, saf, tn · .... r.uı. 
Yüksek kalpli bir insandı . 

Bulunduğu oda) a girer.sek t>nu co
cuğunun beşiği Uzerinc eğilmic: hi.r 
h.-ılde görürüz. Çiinkü lohu.c;a dö~ğin
de!l kalkalı heniiz bir iki gün olmus
ttı. Bundan sonra artık yalnız vavru:u 
irin yaşamak istiyordu. · 

Ru ev ne kadnr sakin ve temizdi. 
'e kadar ·ık ve güzel döşenmi~ti.Pnr

lnk ce,·izden mobilye ile süstü ntak 
odasında Dük Dangulenin .mışıl. mı~ıl 
:ayuduğu beşik ,·e beşiğin üstiinde do
kuzuncu Şarlin ı;ehirli elbisP ile yap
tırdığı RÜzel bir re.sim asılı bulunu
yordu. Kral ~erçere içinde giilümsii
yordu. Marinin hakı~ı da cocukt:ın 
babasının resmine döndükçe gülerd •. 

Sonra bu küçük Yaramaz. Valo'a 
hanedanının bu kü~ük yavrusu uya
nıyor, bağırıyor, nnnesi göğsünü iıc·n

rak çocuğu şefkatle kucağma aln.or 
ve emziriyordu. Y nvrucuk da el!erilt! 
'fe dudnklarilc annesinin mP.me~ini 
yakalıyarak emiyordu. 

Burada her ~ey ~ade ,.e gürülfU
süzdü. 

Şimdi de daha faal olan ~ahı~lara 
geçelim. 

Pani GaroJa, manastırdaki hiic~ c
iiıuie llügnoların mahvını ve l\fariy
Jakın ölümünü düşünüyordu. Bu i
mansız papaz, aşk ve kin yüzünd"n 
hiç farkında olmadan mukaddes En -
gizisyon cemiyetinin elinde müthis t.lr 
alet olmuştu. 

h ürsiidc etrafa alev saçan bit 5•'Y· 
tan g ibi ha) kmrl>en içinden Marina
kı dü::ünii) ordu. Rakibinin ölect>ği, 
büyük bir katli:"ıma .sebebiyet \·erere
ği, n~ nihayet Alisin kendisfain oıa
cağı gün yaklaşıyordu. işte hep lı:m
ları diişünerek mes'ut olacağım sanı
yordu. 

Dük dö Giz de bu büyük güıı i~in 
hazırlanıyordu. Planı müthi~ ve !":ıde 
idi. .Kral, protestanları tamamen öl
dürerek ka tolik dinini kurtaracak O• 

lan mücadelelere engel olacak gibi 
göründüğü için lıu isyanın .-:onunda 
herhalde Paris sokakları:ıa deh~tli 
bir çarpışma olacaktı. . 

O vakit Giz kralı. llügnolarla hır 
olmakla itham edecekti. K"'ndi5:ni 
ka tolikle:·in başl~umandanı il:\n etti
recek katliam başlıyarak Patis .rnn
dığı, sokaklaı· kan denizine döndüğ'li, 
halk coştuğu zaman Lun sar3 \ ıı:a 
hücum edecek, Hügno taraCtnrı o 1:ın 
kral hal'edilecekdi. Marşa! d<i Tilnın 
lcendisile bir oldu~u gibi Dük ı!ö D~m
vil de rnlda bulunan dört yüz tUfeli,i 
,.e iic hin sih·ari a~kerini onun emriı e 
\'ere~ekti .. Bastil müdürü Kitalan da 
dokuzuncu Şarl i~in zindanlarından 
en müthişini se~ecek ,.e eğer kral mü
dafaaya ka lkı:;ırı-a muhafız kumanda
nı Kossen elile efendisini teYkif ede-

cekti. 
o "akit Giz, katliamın önünü ala-

cak ve b05uretle de hem muhakkak bir 
ölümden kurtardığı Hügnoların gözü
ne girecek hem de katoliklerin hürme
tini üzerinde tophyacaktı. 

Fransa kral ız olarak yaşıramı

yacağı için zaten amcası olan Kardi
nal dö Loren de kendisinin Şarlman 
ne.~lfnden olduğunu gösteren ~tereyi 
hazırladığından Hanri dö Giz krnl o· 
Jacaktı. 

Bu, kelimeyi, sırf başkasını bilme
diğimiz için kullanıyoruz. 

Çünkü biribirine çarpan, l>iribiri
ne karışan, bağlı bulunan ve sonunJa 
tarihin bize gösterdiği hadiseleri hu
sule getiren düşüncelerin hepsini bir-

den ancak o anlatabilir. Fakat bilim 
ı·omanımızın knhramanlan, isteğimi

zin dışında olarak konmuş oldukla
nndan geçecek Yakaların da tama
men doğru olacağı şüphesizdiı·. 

t~te uzun manevralardan ~onra 
meydan muhare~esinden bir giin enel 
karşılıklı yer almı iki ordunun hali
ne çok benziyen hu genel (umumi) va
ziyete bir göz atmnmız lazımdır. 

Romanımız, tarihi bir ,·aka ile sıkı 
sıkrya bağlıdır. Diz giicümüzü şahıs
J:ırı, vakaJarı yaratmağa değil - bir 
hay,·anat bilgini nn.c:nl bir belkemiğin
den nesli sönmüş bir hayyanın bütün 
iskeletini kurabiliyorsa - bir kelime, 
bir tavır, bir vaka üzerine kurmağa 

ç.a Jrştık. 

Bunu bir misal ile anlatalım: 

Mesela tarih bize, Vikont Ortcs 
Daspermonun lmtili Sen Bnrtelemi 
g ünü sokaklaı·fa Hügnolann üznlne 
l,öpeklerini .ı:ıaldırtarak gezdiğini söy
lemiş olsa, bize diişen ,·azife ant'ak bu 
adamın rnhi halini, sokağın gö:-ünii~ü
nü, halkın düt'üncesini anlatmaktır. 

Mevzuumuza gelelim: 
Bu vakanın en mühim ~ahsı ifa

terin dö Medi~idir. Krafü:e ağır bir 
mane\'ra ile, ayni zamanda bir t:ışla 
iki kuş "urmak ü:ırre bulunuyordu. 

Çilnkü, Hügnolnrm öldürülrr.(·ı;:i 

ayni darbe ile oğlu Daodnnın, Allaha 
,·erilmiş ~ocuğun dn ölümiine srhep 
olacaktı. 

Gerçi talis:z de:ikanlı bir kere~in
de ölümden kurtulmu~ ise de isminin 

anlattığı kadere bo) un eğmek zaınum 

geldiği gibi artık bu sefer kafi olarrk 
Allaha kurban gidecekti. 

Şimdi hazırlamakta olduğu IJUg
no katliamını Katerin acaba çoktan. 
beri tasarlıyor muydu? 

Hayır! Çünkü onun hakiksttt pek 
o kadar sofu olmadığını ' 'e icabında: 

- Demek artık dualarımızı fran
ısızca okuyacağız! diyecek kaciar ka
yıtsız olduğunu görmüştük. 

1'"akat kendisile Jan Dal bre nı a
sında kahredici bir rekabet danısı 

\'ardı. Zavalh kraliçe Janın <i 1ümi;ne 
kadar Katerin, !\arnr krali~esin;n 

Fransa hUkfımdarlığı tahtını oğlu 

Hanri dö Na,·nra hazırladığına kana• 
at getirmi ti. Evveıa maksadı. bu :Rc
arnlr kadından kurtulmak olduğu :dn 
ahalinin tnn~subundnn i tifade dn·e

ğe kalkıştı. Sonra, Jlügnolar Pnri~ e 

girdikleri Ye Katerin de onları prn!;t'· 
sine aldığı znman aklına mü hi~ 1.ir 
düşünce geldi. 

- Acaba hlitün Hügnoların viiru
dunu ortadan kaldırmak zam'lnı gd. 
di mi? diyordu. 

Fakat kendisi buna henüz kafi 
surette karar vermeden enel bu kat
liam hazıl'lanıyordu. 

Katerin, Hanri dö Eeaı'n hakkın
da kafasında büyüttüğü düşiince!t•rl 
hakikat ynpmağa gücü yeten Iliigno. 
!ardan korkuyordu. 

Ayni zamanda kral olmnk için ~on 
derece bir heves ve istek beslediğini 
andığı Gizden, günahının c.::eri olarak 

bu mlithiş sırrı mr.yclana çıkarıp ken. 
disini saraya, Pmnsaya, hattfl dün
yaya rezil etmes i ihtimali olan Dcoda
dan ~ok fazla çekiniyordu. 

Homa ile daima haberleştiği içın, 

belki fazla ötesini düşünmeden papa· 
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HABER 

7 - Mübenclia Loı ki.inatta meçhül bir yerden 
bazı itaretler almıth· 

8 - Gazeteler dünyanın diğer telıiz iıtaıyon· 

larından da ayni itaretlerin almdığmı yazıyorlardı. 
9 - Proleaör Grigoroviç Merihe dair konfe

ranılar vereceğini ilan ediyor. 

l 
... / .. 
·:/ ~«.f~ . -. ' ' ., ... _ ~ . 

ı . . '\ 

10 - Profeıör Gri_ .Jroviç Merih yıldızında İn· 
aan ve hayvan olmaclıjını iddia ediyor. 

11 - Fakat dinleyicilerden biri ayağa kalkarak 
Merih :11ldızında inıanlann u.vat olduiuna .ciyle
di. 

12 - Ahali iki iman olmuı münakqa we sürill
tü ediyorlardL 

PARDAYANTN OLUMU • 

nın gaddar emirlerine boyun eğiyor

du. 
Gizler vasıtasile Hügnoları ,.e 

Hügnolar vasıtasile Gizleri mah' et
mek, oğlu olan Mariyyakın vücudunu 
ortadan kaldırmak, Romada kendisi
ne pek kunetli bir mevki kaz~nmak .. 
lşte onun düşündükleri bunlardı. 
Bunların sonu da, dokuzuncu Ş:ırl' 

in vaktinden evnl ölümünden so11ra 
Dük Danjuyu tahta çıkanp onun na
mına istediği gibi hüküm sürmekti. 

işte bütün bu müthiş düşünceler 
hakikat olmak üzere idi. Alis ve Pani 
Garola vasıta.sile Mariyyakı elinde 
bulunduruyordu. Korkak ve vesvt•;;ı .. !i 
olan dokuzuncu Şart, Hügnoların kt-n 
di aleyhinde suikast hazırladıklarına 
inanmış ve o da annesinin el!nde bir 
ilet olmuştu. 

Gizler her zaman silahlı olarak 
hücuma hazır bulunuyorlardı. 

Onun için, Katerin her vakitten 
fazla mes'ut ve rahattL Sabırsız~rğı 

geçmiş,müthiş saatin gelişini sakin sa
kin beklemeğe başlamıştı 

Kraliçeden Kont dö Mariyyal.a, 
anadan oğula geçersek, Deodanın bu 
birdenbire gelen sevinç ile iki yönden 
mes'ut olduğunu görürüz. 

Zavallı delikanlı, nihayet annesi
nin kalbini yumuşattığını sanıyor ve 
Katerin de onu bu suretle oyalıyor

du. 
Bundan başka, Kont Alis il~ se

,·iştiklerini artık gizlemiyordu. 
Ara sıra onu üzen bazı bula1uk 

düşünceler artık tamamen dağılmı tı. 
Bundan sonra Alisi daha fazla artan 
bir •§kla sevmeğe başladı. Çünkü on
dan emindL 

Evlenme günleri yaklaşıyordu. 
:!cap onunla etlendikten sonra ne 

yapacaktı. Kalbinde kendisini zoılatıı
ğı gibi Fransa krallığı sarayında mı 
kalacaktı. Yoksa nişanlısının isteğine 
kapılarak Fransadan uzaklaşacak mı 
idi. Henüz bir şeye karar vermemişti. 

Bildiği bir şey varsa o da Ali:lin 
saf olması, kendisini sevmesiydi. Şüp
hesiz böyle bir saadetin göz kama~tı
rıcr ışığı her şeyi karartır. Bununla 
beraber bu saadete, Jan Dalbreniu ani 
ölümtiyle büyük bir matem kuışmış
tı. 

Kontun o ana kadar hürmet ettiği, 
taptığı, hayatının felaketten saadPte 
dönmesine sebep olan bu kadın artık 
hayattan ayrılmıştı. 

1'~akat Deoda, bir anne ile biı· ni
şanlıya ka,·uştuğunu düşündükçe bu 

acı da yavaş ya,·aş geçmeğe yüz tu
tuyordu. 

Alis dö Lükse gelince, Jan Dalb. 
renin ölümü en büyük bir endişeı;ı:ni 

ortadan kaldırmıştı. Çünkü kendi~!ni 
konttan ayırmak Jan Dalbre için en 
büyük bir emeldi. Kraliçe Jan ölünC"e 
Alis bu engelden kurtulduğu için ra
hat bir nefes aldı. 

Katerin dö l\lediçi, kendisin~ etti
ği hizmetlere karşılık umduğunJan 

fazla bir mükafat vadetmişti. 
Alis Kont dö Mariyyakla evlene

cekti. lşte bu kız da, bir çok fırtına
lardan sonra o kadar güçlükle elde 
etmeğe çalıştrğı saadete nihayet eri
şiyordu. 

Dokuzuncu Şarl ise, ann~inin ,ıı. 
dettiği büyük Yakayı sabırla bekliyor
du. Ne olup biteceğini 'tamamen bil
miyordu. Yalnız bu \-akanın kt'ndi ha
kimliğini sağlamlaştıracağına emindL 
Artık hiçbir gürültü, h!ç bir aıkıntr, 
hiçbir muharebe kalmıyacağını anlı. 

yordu. Bundan sonra ormanlarda 
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koşarak rahat rahat domuz w gc} ik 
avlıyacak ve ara sıra, acaba maiyetim
deki avıclardan biri beni ölrlürecek 
mi? diye düşünmiyecekti. 

Bundan sonra, ufak bir heyecan-' 
la kendisini müthiş bir hale 80!.nn 
buhranlara tutu1mıyacağını düşiınü

yordu. Artık itira:r.sız hüküm süretPk 
yani istirahat, bütün bir milletin ~r
vetile, zekasile, fen ve sanatile b·:nin 
edecekti. Edebiyattan hoşlandığı için 
şairlerle, ince sanatlara meraklı ol
duğu için kuyumcularla, a'·ı sevdıği 

için avcılarla düşüp kalkacak, bunlar
dan hiriı;inden bıktığı zaman ôbtirile 
uğraşarak vakit geçirecekti. Ne Hüg. 
nolar, ~e katolikler, ne muharelıl! ııe 
kan kalacaktı. 

.Adi bir şehirli elbisesile yalnız IJ;\. 

şına Parisi dolaşacak, ara sıra bazı 
1enha kır kah,·elerinde oturacak ni
hayet bu dolaşmalarına derin ve bit
mez bir aşkla se' diği Mari Tuşenin e
Yine gitmekle son ,·erecekti. 

işte henüz yirmi yaşında olan bu 
çocuğun hülyası bu idi. 

Öbür işleri için deı danışman (~uü
~.a,ir) leri, parlflmentosu, yek illeri bu
lunduğundan hükümeti onlar idare 
edeceklerdi. 

Katerinin oğluna '·adettiği yeni 
şeyler bunlardı. Bununla beraber 
kral o kadar emin olmadığı halde ge
ne bekliyordu. Çünkü eğer bu şe" lcr 
hakikat olursa sonucun kendisi İ!;in 
ha.},rh olacağını düşünüyordu. 

Fakat, anne i vadinde pek ciddi 
olduğundan herhalde çok büyük bir 
§eyin hazırlandığını seziyordu. 

Bu gibi düşünceler kafasında do
Jaştıkça daima gülümsüyor, Hüg:ıo
Jar:ı, anne.c;ine, nefret ettiği kardeşi 
Danjuya, korktuğu Hanri dö Ilea1·na, 

kendisini öldürmek istediği Kat:-rira 
tarafından söylenilen Kolinyiye karşı 
hep gülümsüyordu. Şarl artık tama
men mes'ut olduğu gibi gülümseyişi 

de çok samimi idi. Yüzü de nomal (ta· 
bii) halde bulunuyordu. Yani hiddet 
yahut korku ile mosmor kesilecfgi 
yerde kansız, renksiz duruyordu. 

Gözlerinde bir azamet ışığı parla
dığı görünüyordu ki bundan da etra• 
fında bulunanlar şaşırıyorlardı. Giz 
biraz korkuyor, Katerin ise bundan 
tuhaf manalar çıkarıyordu. Luvr sa. 
raylıları, küçük Şarhn bu azameti. 
nin neden ileri geldiğini, bu tali.siz 
çocuğun neşesine sebep ne olduğur.u. 
ince bıyıklarını niçin öyle sivriltere?k 
dikleştirdiğini biribirlerine soruy•>r• 
Jar ve herkes bunun sebebini anlamak 
için kafa patlatıyordu. 

Fakat bütün saray halkının bilme
diği bir şey geçmişti. MariTuşe sağ. 

lam, sevimli, güzel bir çocuk doğur

muş ve dokuzuncu Şarl da bu sur~1 le 

baba olmuştu. 
Voluva hanedanına mensup yeni 

bir çocuk doğmuş olduğu için kral ba. 
na nasıl bir ün,·:ın verilmesi lazımge. 
leceğini dü1ünüyordu. (1) 

Mari tuşe kralı sevdiği hakimli• 
ğinden endişede bulunduğu, rahat hır 
ömür sürmeği, Şarli bir kral dt>ğiJ bir 
aşık gibi görmeği istediğinden. sonra
dan üzerine kin ve düşmanlık topJa
maması için çocuğa bir ünvan veril• 
mesini istemiyordu. 

Fakat kral gülümsedi.. Onun is. 
tediği oğlunun saltanat tahtında l>ir 
hakkı olmasıydı •. 

Şimdi Mart Tuşenln evine bh gnz 
gezdirelim. 

Marl Tuştt, son derece zarif rn 

(1) Bu çocuk Dük Darmalendir. 
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