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22 1;;t;~;d;n;~hte- . Başvekil Elizizde 
şem bir bayram Seyit Rıza dehalet 

yapmahyız ! • • •• t d• . 
Murahhas heyet, gazetecilt:~ ve IÇIIl ·filllf3C88 e IYOf 

eksperler geçen yıl bugun I'ancell umumi - ~ 
lsviçreye yollanıyorlardı mftfettlşl 
ı $ il General 

aksi ücretleri ısta n
ti ,A41. ... ~ 

tomobillerde büyük taksi saat
lerinin de kaldırılması kararlaştı 

(Yazl$\ 6 ıncada) 

Abdullah 
HurekAt sabasındaô 

Elazize döndü 
Tuncelinde baıtanan ıslahat hareke 

ti muvaffakiyetle devam etmektedir, 
Hakikati anlıyan dağ TUrkleri yeryer 
teılim olmakta ve cumhuriyet hükOme 
tinin atifetine iltica etmektedirler • 

Muhalefet ve mukavemeti tahrik e
denlerin bir kısmı hemen ıinmiıtir. Di
ğerleri ide bir &Nlık neticesiz faaliyetler
de bulunduktan sonra teılim olmağa 
baılamıılardır. Kureyn.n ıeyhlerinden 
Hasso da teslim olanlar aıeyanmdadır. 

Sarp dağlara tırmanan kahraman --~~-------::---------.::--------

Türk çocuktan pldlerin yuvalarım te- Sovyetler Alman 
Ho:Mtta resmi daireler hep bu binada toplarırııt~tır 

mlzlemefe devam etmektedider. Toplu 
biı' mukavemet yoktur. Yeryer aklanan 

r.~17--·tleriatlrat konsolosluklarının 
Rm.a maneft'Ul 

mil .. tema...-diyen __ l'Dektu .... pıadia--mf!ra~cu:e a patıtm 8sm1 istediler 
da bulımmakta, &bt bir tilrlll teeUm 

oıımyarünmanı.zanmaıasaJıpmkta Almanya ise bu lıonsoloslukların gön-
dır. derdikleri "rapor,, ları pek faydalı Seyff Rua milteaddit defalar bu telcll 
cıe paarhk kapılan açmak iatemiftir, gördüğü için bu işe razı değil 

General Abdullah d8ndft Niyuz Kronikl pzeteai yazıyor: 
''Kızılordu generallerinden sekiz ki

Hareklt sahasına ritmit olen general 
tinin idamr,, Berlinde heyecanlı bir akAbdullah :Alpdofan Elhize dönmUıtUr. 
sülamel uyandırmıştır. Hitler, Sovyet 

Marepl Fevzi ıehrlmizde sefirini kabul etmiyeceğini ihsas etmiş-
Genel kurmay baıkanı marep.1 Fevzi t" 

ır. 

(Devama 6 tnoldtl) Hitler, bu keyfiyeti hariciye nazın 

Paşazade 
kibar hırsız ! 

.. 

1 Ioglllz konsolosunun 
evinden mDcevberler 

çaldı 

Baron von Nöyrata ihsas etmiştir. öğ
~diğine- göre, Hitler, Baron Von 
Nöyrata, Rus sefiri Berline geldiği za
man, her ecnebi sefirin yaptığı gibi 
cumhur riyaseti sarayınlda itimatname
sini reisicumhura takdim etmesine mü
saade edilmiyeccktir. 

Sovyet Rusyanın yeni Berlin sefiri 
Kostantin Yurcnerdir. Kendisinin Ber 
linc tayini evvelce Alman hükumeti ta

m, . .) 
,~ HOLAYCll .JfJU~~AR NA. YAR./JIM 

EViNiZ 
Mdsaba:K~ıza Yakınd,a 

Başlıva.cagız. 

~LdP,olt1t. 
_,_h-j,, 'r ·-··-... 

iki saatte 
yakalandı 

Pa.,,,~ Sait Cemil 
(Ya.."181 6 tncıda) 

Moskovadan 
San Franslskoya 

Bir Sovyet tayyaresi 
mllblm bir sefere 

. çıktı 
[YG.ılft 4 lünoi.id.e) 

rafından kabul edilmişti. 
Fakat A1man gazeteleri, şimdi Varşo 

vadan aldıkları bazı haberler neırcldi
yor §Öyle ki, Yurenef, Sovyet Rusyanın 
eski Madrit sefiri Rosenberg gibi Mos
kovada tevkif edilmiştir. 

(Devamı 3 füıc'ildc) Sot>yct1erüı Bcrlin Elçisi l'urenıoj 

Bilbao h8li kahra
manca dayanıyor 

Her evinde bir mitralyöz olan şehre 
glrmeğe asiler henüz cesaret edemiyorlar 

"Jainıe Primero" 
(Ya.ııaa 6. mosdal 
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Her Brell artık . 
gidiyor desenize ••• 
Madem ki Alman g~elelerl bize boykot 

ilAn etmişler, artık "Muhabir" e 
ne ihtiyaçları kalır ? 

Gazeteler her gün dünyanın her ta.. 
raf mdan her çeşit haberler alıp ncş. 
rederler. Lakin her haberin nereden 
geldiğini ve hangi arzuya, hangi en. 
dişeye, hangi menfaate tercüman ol
duğunu, hangi kaynak tarafından ya.. 
yıldığını dikkatle kaydetmeye mecbur
durlar. Zira bir haberin nereden alın. 
dığıru saklamak "GlZL'l BİR lŞ YAP. 
M.AK,, manasına gelir ve gizli bir iş 
yapmaksa. ekseriya ".MİLLİ MENFA. 
ATLERE ZID 1Ş YAPMAK,, demek 
olur. 

Gazeteciliğin milli karakterden 
mahrum bulunduğu memleketlerde ı 
"matbuat hUniyeti" yabancılar tara. 
f ından daima istismar olunmuş ve 
milli karakt:erdeI\ mahrum neşriyat 
müesseseleri pa.rayl& satınalmarak 

halk da.ima yabancıların arzu cttikle · 
ri istikametlere sevkedilmiş veya sev_ 
kedilmek niyeti güdülınU§tür. 

Misal mi ~stersiniz? Tümen tfunen ... 
Faraza Ha.beş • ltaıya.n harbi başla

mazdan evYel ltaıya. propaganda :qe. 
zaretinin birçok büyük fransız gaz.e. 
telerini satmalınasr. 

Fransa ile Almanyanm dehf;etli bir 
harbe devam ettikleri gUnlerde, Marn. 
da, Verdilnde yüz binlerce Fransızm 

öldilğil bir devirde Almanların Paris. 
te casus Lönuvar'a. Le jounıal garete
sini satın ·nldırnıa.1a.n. ilah .•. 

rette orta.ya koymuş bulunabilir. Bu. 
nun karşılığı, ancak mevzuubahs ha
reketin münakaşası olınak 18.zımgelir ... 
ken, bir boykotla karşılaşılırsa evvelki 
hareketi takip eden bu hareket birin. 
ciye saık olan niyetin vahametini te. 
yid etmiş olmaz mı? 

(Haber) de benim imzamla çıkmı1 
olan yazt üstünde duracak değilim; 
boykot havadisini veren gazete, bı• 
boykota benim yazımın vesile tcşkıl 
ettiğini töylcrken, bu yazının tamami
le benim mes'ul!yetime ait olduğu yo-
lunda sonradan çıkmış izah fıkrasmt 
okumamış gibi görilnmektedir ve ve. 
lcv ben yazmış olayım velev bir gaze. 
te bu fikre iştirak etmiş veya etmemiş 
olsun, esas neşnyatı adeta mUdaf aasız 
geçmektedır. Bunu da burada münaka 
§a etmek istemem. 

Fakat D. N. B. teşkilatını bin türlti 
ve benden ağır şekillerde mevzubahse. 
den başka memleketlerin neşriyatı ışte 
elimizin altında, göztimüzUn önU.,de
dir. Böyleyken acaba Almanların ne
den bu memleketlere de havadis boy. 
kotu ilA.n ettiğini görmüyoruz? 

Bununla beraber, bu haberi veren 
gazetenin pek yerinde olarak işaret 
ettiği gibi Alman gazetelerinin Tilrki. 
yeden gelen haberlere sütunlarını kap2. 
nuş bulunmaları bizi bir "MUKABE
LE B1L"MlS1L" e sevkedemcz. Zira 
Madam Rifen.stal hadisesi gibi mühim 
haberleri TUrk karilerine bildirmek 
zevkinden hiçbir Türk gazetesi mah
rum olihaillalıWlf. 

Bunun!\ MVrr~Dırelı#i Her 
Brell'in geriye alınacağını tebşir eden 
bir b::ı.§langıç gibi de addedebiliriz,, zira 

Kemalist Türkiycnin gaze~ciliğı. 
cihan ortasındaki büyük şerefine tamı:ı. 
men uygun bir milli karakter sahibi. 
dir. Bu demektir ki TUrkiyeôc gazete. 
ci cHne vernlen engin matbuat hlirrl. 
yetini hususi kesesi içm kullanmaz. 
Türkiyede gazeteci 153.tmalmamaz. 
Türkiyedc gazete 'yalnız milli Türk 
menf natlerinin silahıdır ve yalnız mil. 
li Türkiye ıçin çalı5ır. Gazeteci mUnev
YCr ordunun pi§tar müfrcT.esinde tam 
ve kamil şuurlu bir Kemalist nefer
dir. Bir asker temiz Tiirk üniforma. 
sını nasıl temiz olarak muhafaza eder 
sc, bir gazetecı ~e seciyesine giydiği 
temiz ı<:emaUst üniformayı tertemii. 

Alman ajan.'llarmm ve Alman gazetele 
rinin Ti.irkiyeden gelen haberlere boy. 
kot ilin ettikleri bir devirde vazüesi. 
nin sırf "gazetecilik ve ajansçılıktan 
ibaret olduğu,, söylenen D. N. B. nfo 
artık İstanbulda bir mümessil bulını. 
durmasına. ne lüzum kalır? 

olarak muhafaza eder. 
lşte, bilhassa ötedenöerl, ba. 

zı yabancı "ne§I'iyat yardımları,, na 
karşı o!an hassasiyetimiz ve bu hassa_ 
siyeti açığa. vurara.K, D. N. B. ısta.n. 
bul mümessili Brell'in hareketine asa. 
bi bir icyanla. mukabele edişimiz bun· 
aa.ndır. 

:&unun için D. N. B. oen bahsettim. 
Bunun için "Her Brell" den bahset

tim. 
Bunun için Doktor Göbels'e hitaben 

Haber'de bir açık mektup neşredile. 

rek Brell'in Türkiyeden nlınması is. 
tendi. 

Ve Türk kari Türk ga?.eteclsinin bu 
Yasfını bildiği içindir ki, neşriyatımı. 
zı layık olduğu hassasiyetle ita.kip et. 
ti. 

Almanya propaganda nezaretinin 
bu hareketi tamir etmes:ne intiz:u' 
ederken dün sabah bir de ne görelim ... 
Devamlı davamızın seyrinde kendi 
namllla gösterdiği hassasiyeti takdir. 
le kaydetmekten <.;ekiruniyeceğimiz 

bir sabah gazetesi "Alına.nlann, be· 
nim D. N. B. teşkilatından bahseder
ken bu teşkilatın mahiyeti etraf mdn 
şimdiye kadar dilnya matbuatında 
söylenmiş sözleri ima edişimi TilrkL 
ye haberlerine karşı bir boykot vesi. 
lesi olarak kullandıklarını,, yazmıyor 
mu? · 
Eğer bu gerçekten böyleyse, Alman 

matbuatmın1 Alınan milletine yaraşır 
bir istikamet takibinden inhiraf istı_ 
dadı gösterdiğini kaydetmek icab 
eder. 

D. N. B nin bir hareketini, hatta bil. 
tUn D. N. B. yi Türldyenfn İstanbul 
şehrinde çıkan bir gazetenin ınuharri. 
J"f "ha.talı veya mütccnvizane,, telakki 
etmiş olabilir. Bu telakkisini de açı!t. 

Madem ki Alman matbuatı Türki
yeye ait haberleri yazmıyacaklardır, 
c halde, yine Her Breli !stanbulda o_ 
turmakta devam ederse o zaman D. 
N. B. nin yalnız gazetecilik ve ajans. 
<;ılıkla uğra.stığmı iddiaya imkan ka. 
lır mı? 

Acalp bir mesele 
Bahse girlşıncslnl seven bir adam dalma 

cebinde olan paranm l11Zde 10 nuna bahse-
derdi Sonra tekrar bahsi yenlllyerek cebin 
de geri knlmıı:ı olan meblCığm yUzde onunu 
ortaya kordu ve her defasında böyle yapar 
dI. 

Bir gün bu adam yüz bnh!stc ellisini kazıuı 
dı ellisini kaybetti. N eticede kazandı mı kay 
betti ml? 
Cevabını yarınki nllııhamızda bulacaltsmız? 

Hırsız çobanın cevabı 
13 haziran tarihli bllmecemlzln hallidir: 

Çobruı efendisi rarkma varmadan hergUn 
sUrUd<'n 4 koyun çıkarabilmek için hergün 
ortadaki dairenin koyunlarından 1k1 tane 
eksUtnıekte ve kö~cdekUerin sayuımı birer 
tane ile artbrmaktadır. 

Herhangi bir sırada koyunların ııayıBI da.
ima 101 kalm~tadrr. Nihayet ~O gUn sonra 
vazı~ et §U oekll almaktadır. 

Çoban dalma ayni buma kalıpla koyunları 
nı saymak a.detlnde olan çiftçiden 200 koyun 
çalabUrnl§Ur. 

Bu bflmec~ do~ halledenlerden Kaç 
kıı. Te vlklye cadd,.sl E.T. aparlımıınmda 

HABER - ~kşam postası 
= 

2Jeniuiti4: 

Bugünkü ltalyan 
donanması 

Yazan: Ahmet Cemalettln Saraco!)lu 

Bir ltalyan zırhlısının k1ç bataryası ateşe haZır bir hal<l.c 

Bütün bu sınıf gemilerin İngilizlerir 
nisbeten daha eski olan hemayarlarrna 
tedafüi kudret bakımından üstün olduk 
tarın.dan şüphe yoktur. 

Diinyanın en siiratli gemileri 
İtalyan donanmasının alakayı en çok 

seken gemiler 1928 - 1935 arasında 
denize indirilmi1 olan Kandotyori sı • 
nıfı ismi altın.da anılan kruvazörler -

dir. Bu sınıfın ilk gemileri ancak 
5069 tonilato maı mahrecinde oldukları 
halde sekizer tane ı O santimetrelik 
top taşımaktadırlar ki İngilizlerin 
7150 tonilatoluk Leander kruvazörii 
daha bily:ik olmasına ra~men ancak b'.l 
ayni çapta bu mlkti\r top taşımakta -
dır. 

Halbuki İtalyan gemileri İngiliz hem 
ayarlarına sür'at bakımın.dan büyük bir 
farkla tcfavvuk ediyorlar • 

Bu sınıf gemilerin dizayin sür'atleri 
olan saatte 37 mili her gemi bir hayli 
geçmiş, hattA !talyanlann iddiuınca 
Barbiano isim1 !:runzör rür'at tecrtı. 
belerinde 4Z rMta ulqouı ve sekiz saat 
sllren tecrübelerde vasati 391 7 S mil 
sUr'at elde etmiştir. 

Bu serinin sonuncu gemilerinin maı 
mahreçleri 585 ve 6791 tonaya çıka • 
rılmış ye rivayetlere göre 10 santimet
relik toplann sayı11 da on adedine var 
mıştır • 

İtalyan bahriyesinin elinde bu lunan 
19 ağır ve hafif kruvazördan başka ek
serisi Alman ve A vusturyahlardan iğti. 
nam edilmiş yedi kruvazör daha varsa 
da bunların harp kıymetleri pek azdır. 

Italyan distroycrlerine gelince 
İtalyan bahriyesinin torpidobot muh 

ribi filotillalan hemen hepsi yeni ve 
asri gemilerden vı:.icuda gelmiştir ve 
1922 senesindenberi yetmiş kadar dist. 
royer inşa edilmi~tir. 

Bu-sınıf gemilerin }>aşında meşhur 
İt:~lyan seyyahlarının isimlerini taşıyan 
12 tane "filotilla rehber gemisi,. gelir 
ki bunlar 1628 toniliito maı mahrecin
de, saatte 38 mil sür'atine malik altı 
:tane l O santimetrelik top ve altı tane 
torpido tiyübü ve mayınlarla müceh • 
hez güzel ve kuHaruşlı gemilerdir. 

Bunlardan Alvise da Mosro isimli o. 
lan saatte 45 mil seyretmiştir ki çok bil. 
yük bir sür'attir. 

Distroyerlere gelince ekserisi 1450 
tonilato mahrecin.de tek bacalı ve saatte 
38 mil sür'at üzerine resmedilmiı ge
miler olup dörder tane 1 O santimetre
lik top ve altı1ar tane torpido ko
vanı ile techiz edilmişlerdir. 

İtalyanın tam minasiyle distroyer • 
]erinden başka (daha küçük muhrip) 
ismini verebileceğimiz 615 tonluk gemi
lcrl vardır. S:ir'atleri ıaatte 34 mile 
varan bu nisbeten küçük gemiler taıı • 
dıkları silah bakımından hiç te yabana 
atılacak tekneler değildirler ve bu yür. 
dendir ki altı tanesi 1936 senesinde inşa 
edilmiş olan bu (küçük mchrip) lerin 
İtalyan uonanmasmda zaman geçtikçe 
çoğalacağına inanmak icap ediyor. 

İtalyanlar cW.nya savaşında küçük 
motorbotlar yüzünden kazanmıı olduk. 
lan muvaffakıyetlcri ıöz önünde bu -

bulunduran beheri 15 tonilato maı 

marrecinde olan bu (s:vri sinek) vahidi 
harplerden müteıekkil bir filotilla vü.. 
cude getirmiıler ve bu minimini gemi
leri kullanmaktadırlar. 

Beheri iki tane torpido taşıyan bu 
"hücum botlan,, nrn sür'atlçri saatte 
40 mile varmaktadır. 

Bu minimini gemiler hakkında dola -
şan rivayetlere rağmen bunların İngiliz 
bahriyesindeki motörlü torpido botlara 
faik olduklarım kabul etmek için orta. 
da hiç bir sebep yoktur. 

Bilakis İngiliz botlarının sür'at, de • 
nizcilik kabiliyeti vüsat hareket bakı -
mından İtalyan gemilerine üstün olduk. 
lan muhakkaktır. 

Italyan denizaltı gemileri 
İtalyan donanmasında hiç bir sınıf 

vahidi harp, denizaltı gemileri kadar 
seri bir inkişaf ve terakkiye mazhar 
olmuş değildir. 1926 ile 1936 arasında 

geçen on sene içinde, 137 tonluk açık 
deniz botundan 599 tonluk, sahiller~ 

mayin dökücü botu lda dahil olduğu hal. 
de yetmişe yakın yeni denizaltı gemisi 
inşa edilmiştir. 

İtalyanlar denizaltt gemisi inşasın • 
da (kudret, emniyet ve ıu altında kul
laruılık ve manevra kabiliyetinin faz -
lalığı) kelimeleriyle tavsif edebileceği • 
miz hir prensibi kabul etıni§'lerdir. 

MesHi dünyanın en derin dalma reko
runun İtalyanların 1368 tonluk bir de
nizaltısı olan (Domeniko Millelire) ye 
ait olduğu iddia edilmektedir. Filvaki 
bu gemi birkaç sene evvel ,içindeki mü.. 
rettebatı hiç bir rahatsızlık hisactme • 
den 396 kadem derinliğe inmeğe mu • 
vaffak olmuştu. 
Yakın bir zamanda ise iki İtalyan 

denizaltm Afrika etrafında 15000 mil
lik bir devir seyahatine çıkmışlar ve bu 
seyahati hiç bir arızaya uğramadan altı 
aydan az bir müddet zarfında bitirrniı. 
lerdir. 

İtalyan denizaltı gemileri herhangi 
bir devlet denizaltıları kadar müessir, 
resim ve inşa itibariyle yine herhangi 
bir devlet gemilerinden aıağı değildir. 

1936 senesinde gayri resmi bir teb • 
liğe göre İtalyan hükmeti birinci aını~ 
denizaltı gemilerinin adedini 100 e çı
karmaya karar verdiği söylenmiıti. 

Bu rakama erlşmek için ancak 34 
denizaltı gemisinin inşası lazım geldi -
ği ve son sene içinde 22 denizaltı ge. 
misinin tezgahta inıalarına başlandığı 
nazarı dikkate alınırsa bll gayri resmi 
iddianın iki sene içinde tahakkuk ede. 
ceğine ;ı:iphe edilemez. 

Tıpkı İngiliz bahriyesin.de olduğu 
gibi İtalyan donanmasında da denizaltı 
gemileri mütehassıs: zabit ve efrat ta
rafından sevk ve idare edilmekle bera
ber her İtalyan deniz zabitinin bir de. 
nizaltı gemisinde bir müddet hizmet 
görmeıi mecburiyeti İtalyan devleti • 
nin denizaltı gemilerine ve denizaltıcı • 
lrğa verdiği ehemmiyeti kafi derecede 
izah eder. 

İtalyan donanmasının ilk harekat sa
h~sı mesafelerin nisbeten yakın bulun. 
duğu Akdeniz olduğu için İtalyan l:al, 
riyesinde İngiliz ve Amerikan 1onan -

malannda bulunduğu gibi büyük tayya 
re gemileri yoktur ve İtalyan bahriyesi
nin biricik tayyare gemisi olan Miragl'a 
ancak 4960 tonilato maı mahrecfnde ve 

19 HAZiRAN - 1937 ~ 

dlat1ata 
Ferd ve 

daic 
c;;,,;yei 

G 0ND1 'Z mecmuasında (15 
1937), Cahit Sıtk1 Taraııct• 

nın "Ne ve nasıl meselesı,, adlı b r 
yazısını okudum. Bay Behçet Kenı 
Çağlar, bazı şaırlerin hep öJUınd ll 

bahsetmelerine kızmış, onları ·•nıeırı· 
leket gıbi hentiz işlenmem!ş, taze b r 
mevzu üzerinde çahşmağn davet,. c~ 
miş ... Cahit Sıtkı Tarancı buna ce\:ıb 
veriyor. Diyor ki: 

.. Sanat eserini teı;ıkll eden hlaler, lın>all r 
fikirler arasında bir hlErarchle kurarak. rfl' 

mlyct içinde zor tahammuı edilen bir rnUs' 
vatsıı:lığı insanın içinde de t<'mln <!tmck 1 

Jstlyen bu sakim zihniyet, edeblyaumızın tıl" 
klşa!ına mani olduktan manda, sanat ba) 11 

mızcla yenllilderln daima fcrUero ha& il r 
cehit halinde kıılıp umumt ve kU\'Vt-tli il t 
cereyan olmaması ııcbeblcrlnln de ~uıd' 
gellr ... 

Ümid ederim ki Cahit Sıtkı Tara!l.o 
cı, bunu yazarken, ••Yavuz hırsız c'I 

sahibini bastırır,, sözünü batırJay1P 
gülmüştür. Bay Behçet Kemal Çnğ· 
lar genç şairlere, kendi içlerine go• 
mülmekten vaz geçip dış aleme, ncr· 
kesi alflkadar eden bir mevzua b!U<
malanm söylüyor, Cahit Sıtkı Taran• 
cı da: "Bizi kendi kcndim'ze bıral<• 
madığınız için, fertlere tek başına. 
kalıp enc'lerinin seyrine dalmak ızni· 
ni Yermediğiniz için biz toplanamıy<J• 
ruz,, d.yor. Yani topluluğu infiradd:J 
buluyor; fakat bunu söz kalabahğın!Jo 
getiriyor. Mıisavatçıhğma da doğru.. 
su diy~cek yok ... Yer yüzünde insan• 
ların arasında milsa\.at bulunmam~ 

sına tahamınUl edemediği gibı hisler• 
fikirler, hayaller arasında da rnüsıı· 
vatsızlığa tahammülu yol<muş. O hal
de iyi ve kötıi, de yol<tur; "olan" her 
şey bir kıym"lledir: zal.mle mazlll• 
mun, gaddarla mağduru:ı arasınd" 
fark yoktur. Fakat röyle bir fark go· 
zctmeyince de "cem yet içındeki mtl• 
savatsızlığa'' zor dcgıl, gayet kolaY 
tahammül edilir. 

Cahit Sılkı Tarancı bunun üz rine 
Remy de Gounnont'u zikredıyor: 

"Halk bir tablonun tasvir ettiğı f.eyc, 
sanat amatöril ise nasıl tasvir ectııa · 
ğine bakar ... Belki güzel sôz ama n! 
yapalım 'Kı bugün iç:ınde ynşadıgımtS 
şartlar, 1900 senelenndeki şartlar dı:.. 
ğildir. Zaten Cahit ~ıtkı Taranrı dıı. 
unutmasın ki o sözü söyliyen RemY 
de Gourmont, daima bir sanat amato· 
rü olarak kalamamış, birtakım c mi .. 
yet meselelerinde v~ziyct almıs, fı~. 
rini söyleyip kahra uğramıştır. Drey. 
fus davası zamanında: "Bütün hayal. 
ler, bütün fikırlcr m:isa,·i:lir., deyıp 

el yunamamıştır. Zamanımız şairden, 
fikir adammdnn yal:nz kendi ö:r.ü ile 
meşgul olmayıp bir 7ror:ar vermesin!, 
insanları alakadar eden ışlere kanş· 
masını bekliyor. İtiraf edelim ki ~ 
manımız, dünden daha ahlaklıdır. Bel. 
ki Cabit Sıtkı Tarancı: "Sanat 
ayn, hayat a}Tidır. Bir şair, 

insan olmak sıfatile, karar ver· 
meğe mecbur olabilir; fakat bir sanat.. 
kar olarak değil...,, dıyecektir. ÇWıkü 
böyle söyliyenler var. Fakat onlar bu 
sözleri ile sana.ti hayattan ayırd.kla. 
rmı, iruıan oğlunun e;saslr, yani bütilrı 
şahsiyetini gösteren bir faaliyet oldu. 
ğunu inkar ediyorlnr. Biz ise şairin, 
sanatkarın eserine kendisirıi tamami. 
le, yani gerek ferdi, gerek içtimai b r 
"varlık'' olarak vermesini istiyoruz. 
Bilmem hangi taraf sanate hürmet 
ediyor? 

(1) "Müsavatsızlıiiı temin etmek,, 
de lur.kçası rck hoş! Nurullah AT AC 

kabiliyettedir. 

Italyan deniz tayyareciliği 
Diğer taraftan İtalyan harp gem:ı~ 

riyle tayyarelerip tabiyevi tevhit hare
katını yüksek bir dereceye çıkarrrut ve 
bu bakımdan çok inkiıaf etıni§ bir bah• 
rlyeye maliktir. Bilhassa tayyarelerin 
deniz hidematıruia kullanı§ı itibariyle 
İtalyan bahriyesi büt(in rakiplerine fa
iktir. 

Her İtalyan üssü bahrisi, icabında 
mahalli deniz kuvvetleriyle m:sai bir • 
liği yapmak üzere ehemmiyetli tayyare 
kuvvetine maliktir. 

1936 senesinde İtalyan donanması 
mürettebatı 300 zabit ve 50.000 gedikli 
ve neferden mürekkepti. Efrat arasın· 
da uzun tecrübe görmüt gönüllülerin 
nisbeti bir hayli }•:iksek olmakla bera • 
ber (güverte altı) mürett. batl yeni si. 
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Rusyadaki 
Alman 

konsoloslukları 
( B~ tarafı l incide) 

. Bu haberler, Moskovada resmen tek
tıp edilmiştir. Tamtersine, Yurenefin 
Bcrline gitmek üzere yola çıkmağa ha
zırlandığı bildiriliyor. 

Son hadiselerin izahı 
Son defa Rusyırda yapılan muhakeme 

v~ ,idamlar karşısında dünya efkarı 
bır muamma karşısındaymış gibi hay
rete düşedursun, fLondradaki iyi maliı-
lllat alan Sovyet mahafili şimdi hadise
leri izah edilecek vaziyettedirler : 

Onlara göre, bütün bu hadiseleri 
''ınarazi bir kaprisin,. eseri olarak müta- ı 
lea eden kimselerin yanıldığı nokta şu· 
dur ki, onlar, biribirini takiben yapılan 

Yııharda gördiiğihıiiz cıı1 lciğımmı.bö~?~ arı{j.ı al:ıimmıı:ıl. 'ç'.: • :çuir tccl~ı:r almıya. l'.i~ıwı görmemiş, ııo aşağı 7;1. 

8ımla1·da otımııı ıxıttıııd.a.fLarı pfaltk tçıııde y<ı.~amıya mahl;fmı eden nımıbal.ardaıı lıırl$t olmıı§f11r. 

Jstanbul konuşuyor! <Sinem k ö y : 4 ) 
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CUMHURIYET'te: 

lstanbulu tifodan 
kurtaramaz mıyız ? 

Yunus Nculi b119iin tifo;J,an §ik<iyct 
cdi.yor . 

.Şikayet nı it 
• Hayır, bu lı!r ~1.."ôyat değil, bir ıTa
n.1ı.arptir. Tifo 1ıı.cdeni uir ~clıır içiıı 
ycılııız bir sılıhi bcliyc dcği~lir, bıı dil. 
pcdü:: bir ayıptır da. Zfra bir ~chirda 
tifo olnıası o §Chriıı JlÜl bir şchiı ol
duğımım "/cımcn sabit bulımnıası., 

manasııı:ı gelir. l'ımııs Nadi diyor l:i: 
"Zamnn z:ım:ın bu kuyuların nasıl 

tcmizlenecekleri hakkınôa kor.ulacak 
kaideler de kezalik dikkatle takib ve 
harfiyen talbik ettirilecektir. 

Bostan kuyularını birer birer elden 
geçirmek kolay bir iştir. Bostancılar_ 

dan lstiyeceğimiz sıhhi şartlar m;la 

z~r değildir. 
Böyle böyle lstanbulun elimizde ti. 

fo nokt.ai nazarından vücuda gelmiş 
b:r hartnsı bulunur, \'C ondru·. sonra 
mücadelenin takibi gayet kolay olur. son Sovyct muhakemelerini,• Sovyet 

devletine karşı tek bir fesa'dın parçaları 
olarak görmekten acizdirler . 

Sovyet mahafili diyor ki: 

"Kanunusanide yapılmış olan muha
kemelerde muharrir Radekin nutku ve 

geçen ağustostaki muhakemelerde Zi

novyefin müdafaasım bir tetkik ediniz, 

Rremlinin hakimiyetine karşı bir .fesat 
Planının muhakkak surette mevcut oldu 
&unu en şüphelileriniz bile kanaat geti
rır. 

Sinem köyün üst kısmında 
kurulan yeni evler 

Alt kısmında oturanlar için birer zehir 
menbaı olmamahdır -

Bütün bu tedbirlerin en eltcmmiyct
lisi ise bUtün halkı tifoya karşı sefer_ 
her etmekliğimizde göıiilecekt:r. Has
talık müz'iç, ölüm korkunçtur. Haklı 
olarak bu iki haileyi adamakıllı can. 
!andırmakla ve üzerinde c;ok ıl:'rar et. 
mekle halkın pek yerinde bir korku 
ile karışık dikkatini kendi !ehimize 
kazanmış oluruz. Bu takdirde müca
de!e çok kolay ve muvaffakıyetle yü. 
rüyecektir. 

KorJ}ünistlerin kat'iyetlc kabul ettiği 
kanaate göre, kütleden müzaheret gör· 

tniyen hiç bir darbe, muvaffak olrnıya

tağından, fesad! tertip edenler bugün 
llluvaHak olabil:iiklcri noktaya kadar 

Olsun gelmeden evvel, böyle bir müza
heret teminine başvurmu olacaklar.,, 

Rus yadaki 
Alman konsoloslukları 

Rusyadaki Alman konsolosluklarının 
\apatılmasını muvafık bulacağını Al
nuınyaya ihsas eden Rusya, Almanya-
1lan menfi cevap almak üzeredir. 

Ruslar, Rusyadaki Alman tebeası a
halinin, konsoloshane bulundurmağı i· 
tap etmiyecek derecede az olduğu kana 

atindcdir. 
Hitler ise, Almanyanın bu konsolos

luklannın açık kalmasını istemek husu-

sunda talimat vermiştir. 
Bu konsolosluklar, Berlinc göndere

bildikleri izahlı raporlar dolayısile Al• 
rnan hükiımctincc pek lüzumlu sayılı
Yor. 

( Niyuz Kronikl' den) 

lbnisina ihtifali 
iki ecnebi alim geldi 

Büyük Türk alimi lb~i Sina ~~in 
pazartesi günü yapılmak uzere T urk 
Tarih Tetkik Kurumu tarafından 
hazırlanan ihtifalden maada \.iniver· 
sitede salı günü de bir ihtifal yapıla-
caktır. 

Belçikalı profesör Trivet ~iyer 
Ve Romanyalı profesör Gomoıu bu 
sabahki trenle ~ehrimize muvasalat 

etmişlerdir. 
1 ler iki profesör önümi.izdeki sa. 

lı giinü üniversitede - öğleden son· ' 
ta saat üçte başlamak üzere - bi-

ter konferans vereceklerdir. 
Beynelmilel birer şöhret ve kıy· 

rneti olan misafirlerimizin lbni Sina 
hakkındaki tezleri yüksek birer ilmi 

eserdir. 

Sinemköyün me.shur Akarca çeş
mesinden biraz uzakla.5m:ımıza \'akit 
kalmadan, etrafımızı, bir alav çocuk 

sardı. 

Bu çocukların arasında öyle güzel 
yavrular vardı ki, bir resim ~madan 
geçemedim. 

İriliufakh yavruları dizdim, resim. 
lerini alıyordum. Bu sırada yanıma • 
genç b•r bayan sokuldu. 

- İşinizi bitirdikten sonra, size ben 
de bir şey göstereceğim, dedi. 

Resmi çekip makineyi kapadım ve 
genç kızın yüzüne baktım, kendisini 
dinlemiyc ha~ır olduğumu anlatmak 

istiyordum ... 
O, ne demek istediğimi anla•:namış

tı. Her kelimesinde şiddet ve hiddet 
beliren bir ifadeyle şöyle anlattı: 

- Ben doğma büyüme bu mahalle. 
liyim. Ailem fakirdir. Fakat beni iyi 
okuttular. Bir sene sonra üniversite. 
Yi bitireceğim. Çocukken, &.klım er
miyor, birkaç yüz metre Ustiimüzde 
oturanların pis lağım sulariyle bizi 
zehirlemelerini garip bulmuyordum. 
Fakat şimdi bu büyük haksızlık beni 
nekadar kızdırıyor, bilemezsin:z. 

Genç kız burada sustu, iki adım i . 
!erledi. Eliyle hemen 50 metre kadar 
ilerimizde, tepenin üzerine kurulmuş 
iki yağlı boya. yeni evi gösterdi. 

- İşte. dedi. Bakınız. Bu ev zengin 
bir münevverjmize aittir. Yen.i yapıl. 
dı. Sahibi büyük ınemuriyetlcıde bu
lunmuş. Şimdi de yüksek içtimai mev. 
ki sahibı bir zattır. Avuç dolusu para 
sarfedip bu evi yaptı. Fakat lağımını 
bizim oturduğumuz yerlere akıtma. 
mak içln en küçük bir çare bile ara· 
mağa mzum görmedi. 

üniversiteli kız bir kere da.ıa sus. 
tu. Etrafımıza toplanan çocu1':tardan 
laalcttayin birisine: 

- Haydi, dedi! git~ de, beye, bu evin 

1 lağımının nasıl aktıgını göster ... 

lran Şehinşahı- ı 
nın heykeli 

'I'a brandtt merasimle 
açıldı 

Tahranda Şehinşah Pehlevi Haz
retlerinin Gar meydanına dikilen 

heykellerinin açılma töreni çok par
lak bir şekilde yapılmıştır. 

Gar meydanında yedi yüz izci 
toplanmış, mektepli genç kızlar me· 
~asime binlerce çiçek demetleri ile 
ıstirak etmişlerdir. 

lstanbulda tifonun sürüp gitmesi 

Yazan : Haberci Türklük için affolunamaz büyük bir 
ayıbdır. Sıhhat Vekaletini, lstanbul 
hükümet ve belediyesini ve f stanbul 
halkını 'c hastalığı bu mcmlckett"n 
sökUp atacak bir mücadeleye davet 
ediyoruz, ve bilmiyoruz kaçıncı defa 
olarak ileri sürdüğümüz bu· davetin 
artık cevabsız kalmamasını ehemmi
yetle bekliyoruz. Sesimizin yankısı 

çıkmazsa biz susmıyac:ığtz, daha kuv 
veUi bağıracağız. Bu koca.mr.n ayıb 
zilleti allında daha fazla ezilmrğe ta.. 
haınmülümüz kalmamıştır artık. 

Siııemköyünihı t<ılisiz ya vrularındmı bir gnlp 

Çoluk çocuk, cümbür cemaat tepeye 1 
tırnıanınca, yukarki resimde sizin de 
göreceğiniz manzara;'l}a karşılaştık. 
Muhteşem evin lağım küngü, bah

çeden bNj on metre uzaklaştıktan son
ra. birdenbire meydana sıkıyo:- ve pis. 
lik tepeden aşağıya açıktan akıyordu. 

Kokuya fazla dayanamadım va bir 
resim aldıktan scnra hem~n :;t:ri dÖI\-

dilın· 
Genç üniversiteli })ı\ni ayni çahreyle 

bekliyordu: 
- Nasıl, dedi. İnsanın sinirlenmeye 

hakkı yok mu? Dün:ra kadar para sar 
fedip ev yapıldı da, sonra biraz aşa
ğılarında oturan binlerce vaterıdarıı 
zehirlememek için biraz fodakartık 
etmek akıllarmd:ın bılc geçmiyor. 

Genç kız cosmuş, ateşli atcşh 1tnla. 
tıyordu. J{imbilir daha nckadır söyli. 
yecekti. Fakat orada daha fazla <hır
nuıdım. :Mahallenin kısmen iyıce olnn 
yegane yoluna, Pervaz sokağına doğ. 

ru gittim. 
Bu sokak orada oturanların himme-

tiyle, bol bol toprak dökülerek olduk. 

ça ıslah cdilıniş, düzce bir hale sokul. 

muştu. 

Civara nazaran mes'ut saya.bilece
ğimiz bu sokağın eski bir bak'!falı ol. 
duğunu duymuştum. Konstantin is
mindeki bu iht'yar, dükkanının kapısı 
önüne çıkmıı:, bava alıyordu. İhtiyar 
dedim ama, ona ihtiyar demek için 
epey §ahit isterdi. lriyarı, dimdık bir 
vücudu, pek az kır düşmüş saçlariyle 
50 yaşında bile görünmüyordu. Yanı
na sokulup yaşını sorduğum 7,aman, 
bu doğma büyüme s:ner:1köylü: 

- lki kere otuz üç, otuz dört 
\'ar. Öyle pek çok değil. değil mi? 
dedi. Hesap ettim. karşımdaki adam 
67 • 68 yaşlarındaydı. 

- Maşallah, dedim. Kendine çok 
iyi bakmışsın! 

Evvelfl giildü, sonra ccvab VPrdi: 
- Yalnız iyi bakmak para Ptmez, 

bana buranın havası da yaradı da, 
böyle sapasağlam kaldım. 

- Aman, nasıl olur? Bu 18.S'!mlara 
bu kadar yakın oturup da! .. _ diye iti
raz etmek istedim. 9ç çe)Tek asırlık 
Sinemköylü, buna adeta kızdı 

- Neye, dedi. Bir kere alışınca ar
tık o bir şey yapmıyor insana Köyü. 

müzün havası çok iyidir. Hem mahal. 
lcmizdekilerin ma~allahı vardır. Her

kes aslan gibi sapasağlamdır. 

Beni bir günde hasta edebilecke bu 
semti ta.th tatlı metheden ihtiyardan 
n)Tıldıktan sonra, caddeye fırladım, 
kendimı CV'\'elf:ı. bir dondurmrcı dük. 

ltanına attım. Orada sıcağın ,·erdiği 
harareti söndürüp lfı41mlarm pis ko. 

kusunu kısmen unuttuktan sonra mat 
baaya döndüm. 

HABERCi 

Vaırnrnaı: 
Mevh\oe kapı 

'fAN' da 

Kiler 
Fclcl; Burhan'ın omıı yanmış gali

ba .•. Bugilıı 35 ile 45 arasıııda1d cr1:c1~ 
lcriıı birçoğu11un caııı yandığı gi.bi. 
Nerede o analarımızın dcvriıulckı gü. 
zcl tıırşl(Zart Rercllcr! Ev ycı11eklcri, 
hamur işlcrit IJiçbiri kalmadı. Ağız 
tadıyla yemci• yiyebilen bahliyarl:.ır 
pc.rmakla göstcrilcbiyor. Eğer l:ı::: ~

ııat mektepleri sayesinde yannld ııcs· 
lin kadınları cıııa!arımızm ldkı lcriıı• 
i1ıya cdebilirlctsc ne nııdlu yarıııld er. 
1.:a'klcrc ... Dostıını Felek diyor ld: 

Açık görüşür bir adam olmak iti. 
barile sö: ' .ye bilirim ki; yeni h$lnımla
rımız da bu yola anneleri ka1ıır rağ
bet göstermemektedir. Reçel yapmayı, 
salamura bastırmayı hasis ''e hanım. 
lığa yakışmaz bir hizmet sananların 
ne kad11r aldandıklarını, Avı upanın 
en güzel ,.e en modern kadın mecmua. 
Iarında kiler ve sofra işlerine moda 
kadar e!ıemmiyet verilmesi olsun gös
terilmelidir. 

Son zamanlarda bayanıarmıız ara_ 
sında yavaş ya,·a~ uyanmıya baı:;lı_ 

yan bu merakın eskisi kadar geniı;le
mesini memleket iktısadiyatı ve yu
vaların sıhhat ve saadeti no:ttnsın. 

dun nekadar temenni etsek az::lır. 

.KURUN'da: 

Ressamlarr:ıuz ne 
r stlyor3ar ? 

Asım U.~, Anl.-ura resim scryisindcıı 
ba1ıse!le11 bugünl.-i.1. yazısında ır.c1.1 lc. 
ketiıı rcshn taıuıtmda ilerliyclJilmc:;i 
için Türk ressaml.1nnın ne gib' ~eyler 
i.stcdiklcriııi §Ö!fl.o lııı liisa cdı yrır: 

Türk ressamların hiikumettc.n bir
takım dılekleri bulundu;umı k<!.ydc. 
deceğim: 

1 - Bir sergi yeri yapılması. Rcl!. 
samlarıa bu dileği çoktan hükıimet<:e 
de arzu edilen bir emeldir. Ye..lnız fi. 
liyat sahasına gcc;mcsi gecikmi~tir. 

Ankara resim serı;isinc ~ctirilcn e
serlerin zenginliği artık bu işin de ele 
almak zamanı geldiğini bir kE"re daha 
göstenu!şt'r. 

Heykel Şehinsah l lazretlcrini at 
"'al•kal Kon.si rıııtiıı ve Tatr ısı cMT•Mnları öııilııda 

2 - ı::crbi nizamnamesi. Tc.hkikatı. 
mız ressamlarımızın bu dila~lerinin 

~Sayfayı ç-ctiri1ıiz). 
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10 milyon tonluk 
Demir madeni 
iktisat Vekili Divriği 

madeni hakkında izahat veriyor 

-- =l=8=H=A=Z:::İ=R=A=N==1=9=37=~~::--

Ankara, 18 (A.A.) - Kcndile· ı 
rine vaki ricamız üzerine Ekonomi 
Bakanı Celal Bayar, M. T:A. ensti
tüsünün son günlerde gazetelerimiz. 
de ve efkan umumiyede alakalı akis 
ler bırakan demir araştırma neticele
ri etrafında Anadolu ajansına aşağı

za, kendi topraklarımızdan kafi ipti
dai madde bulmak zaruretiyle, de· 
mir araştırmalanmıza hususi bir e-

daki beyanatta bulunmuştur: 
.. _ Bütçe müzakereleri sırasın

da Kamutayda maden arama vaziye. 
timiz hakJunda umumi malumat ar-
zetmiştim. Bu arada demir maden· 
leri itibariyle de malumat vardı. A
radan çok zaman geçmedi ve fakat 
bir sistem dahilinde ilerlemekte O· 

lan mesai, demir madeni itibariyle 
bugün kendisinden bahsettirecek 
safhalardan birine girdi. 

Demirin hususi ehemmiyetinden 
bahse lüzum yoktur sanırım. Bu 
madenin ve demir sanayiinin ehem
miyetini hakiki sanayileşme, mi11i 
korunma ve kurulma bakımından 
büyük kıymetini, büyük Başvekil 
İsmet 1nönünün Karabükte temel 
atı§ merasiminde irat buyurdukları 
nutukta en beliğ şekilde ifade edil· 
rniş görüyoruz. 

Bu itibarla ve kurma mesaisi 
İçinde olduğumuz kendi fabrikamı-

hemmiyet vermiş bulunuyoruz. 
Şimdi bahsedeceğim, Divriği de

mir madeni, bu mülahazalarla He
kimhan - Çetinkaya - Divriği gü
zergahı üzerinde bir seneyi mütcca· 
viz zamandır, tarama suretiyle yapıl 
makta olan sistematik mesainin ne· 
ticesidir. Bulduğumuz yeni maden 
matlup şeraiti haizdir. 

fhtiva ettiği demir cevheri nisbe
ki yüzde 60-65 tir. Serveti jeologla
nmızm verdikleri ilk hesaplara göre, 
1 O milyon ton tahmin olunmaktadır. 

Divriği sahasında tetkikatımız 
devam ediyor. Yukanda bahsettik· 
lerim, bir kabuk halinde satıhta gÖ· 
rülenlere aitti. Şimdi deri.1liklerini 
arıyoruz. Bu aramalar da müsbet 

, netice verirse yalnız bu madene isti
naden bile Türkiye dünyanın en 

'1.,·n ve en kıymetli demir maden
lerinden birine maliktir demek kabil 
olacaktır. 

Demir mevzuuna girmişken size 
şunu da söyJiyeyim: 

fzmirde F raşe civarında mevcut 
demir madeni yataklarının jeolojik 
tetkikleri de ikmal edilmistir . ., 

Hariciye ve lkflsafVe
ki leri Bağdat yolunda 
Ta 

r. Aras Bağdattan sonra 
rana ve Moskovaya gidecek 

Ankara, 19 (Telefonla) - Ha· 
riciye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras 
ve lktısat Vekili Celal Bayar diin 
gece buradan T oros sürat katariyle 
dost lrakrn merkezi Bağdada müte
veccihen hareket ettiler. 

Vekillere Sümer Bank Umum 
müdürü NuruJlah Esat Sümer, ma-
den tetkik ve arama enstitüsüumum 
müdürii Reşit Osman Gencer refa. 
kat etmektedirler. Ayni trenle, 
~ehrimizde bulunan fran ve Jıak el· 
çileri de hareket etmişlerdir. 

Vekillerimiz doğru Bağdada gi-

decekler ve birkaç gün Irak hüku• 
metinin misafiri olacaklardır. ~r. 
Tevfik Rii§tÜ Aras, bu suretle bir· 
kaç ay evvel resmen Ankarayı ~iya· 
ret eden Imk hariciye nazın Naci 
Elasilin bu ziyaretini iade eyliyecek
tir. 

Dr. Aras, Bağdattan T ahrann 
geçecek ve oradan da Hazer denizi 
ve Kafkasya yeliyle Moskovaya gi· 
decektir. 

lktısat Vekili Celal Bayar, öğ. 
rendiğiınize göre Bağdattan Anka. 
raya avdet eyliyecektir. 

Moskovadan 
Sanfransiskoya 

Vaşington, 19 (A.A.) - Bir Sov • 

yet tayyaresinin şimal kutbu yoliyle 

karaya inmeden San Fransiskoya gitme 

üzere Moskovadan hareket ettiği öğre-
nilmiştir. 1 

Uçuş devam ediyor 
San Fransisko, 19 (A.A.) - San 

Fransisko istikametinde uçan Sovyet 

tayyarecileri, Sovyetlerin Vaşington 
sefiri Gregory'ye aşağıdaki telgrafı gön 
dermişlerdir: 

"Şimal kutbuna 3 saatlik bir mesafe. 

de bulunuyoruz. Uçuş norrr.al şekilde 
devam ediyor . ., 

Tayyare bugün saat 14 de ( Grenviç 

saati) San Fransiskoya muva salat ede -
ccktir. 

Vaşington 19 (A.A.) - San Fransis 

ı ıN ıııııırı rııı ınııı ııı ııı ıı ıı ıı 111111 ı ıı ıı :ı ıı ııımıı uıı ıı ıı ıı n ııııuıt ııt.'illıııı 
de g özönünde olduğu neticesini ver. 
mi:1tir. Onun için bu dileğin de yakın 
zamand:ı. tahakkukunu bckliycbi:iriz. 

3 - Vekülctlcrce ressamlara yapı
lan yardımların arttırılması. Şiiphosiz 
güzel san'atlarda ilerleme hususunda 
bu yardımın mühim bir mevkii var. 
dır. Resimde "realite ve ideoloji" ye 
ehemmiyet veren devlet adamlarımız 
;essamlan bu vasıta ile teşvik edebi. 
ilrler: Vek5.iet1cr için resim satınalır. 
ken muvaffak olan eserleri tercih e
derler. BöyJecc memleketimizde güzel 
!an'atlann hem himaye, hem de Her. 
lemesine yardım etmiş olurlar. 

ko istikametintle uçan Sovyet tayyareci 
leri François Josef topraklarım geçmiş 
terdir. 

Al aska radyosu o aralık 82 derece arz 

ve 54 derece tul dairesi Uzerindc bulu
nan tayyareden bir haber almıştır. Tay 
yareciler önlerini görmeden uçtuklarını 

aofuk ve kırağıdan muztarip bulunduk 

lanm beyan etmekte ve fakat hcrşeyin 
yolun'da gittiğini ilave eylemcktcdirler. 

Sanfransiskoya muvasalat ettikleri tak

dirde 1933 scnesindenberi tayyueci 

Rossi ve Codosun üzerinde olan doğru 

hat mesafe rekorunu kırını~ olacaklar

dır. Codos ile Rossi 9103 kilometre uç
muşlardı. 

Şimal kutbu yoluyla Mos1~ova ile San 
Crans!sko arasındaki mesafe 9.600 kilo 
metredir. 

H!ndlstanda 
Mecustler gene 

mesele ('ıkarıyorlar 
Amrita- Pencap 18 (A.A.) - Müs 

lümanlarla Sıhler (mecusi) ler arasın • 

daki vahim gerginlik dolayı:;ile İngiliz 

kıtalan harekete hazır bulunmaktadır. 

Çnrşılar kapanmıştır. n:ı~rın galeyan o
cakları polisin muhafazası altındadır. 

Şimdiye kadar otu: iki l:!şi yara!anm:ş. 
tır . 

Söylendiğine göre l:argaşalığın sebe
bi öldUrülen bir Sıhin cenar.e alayına 
müsliinanlann taarruz etmiş oldukları • 1 
dır. 

&\masya<dlaı J 

Bir çocuğu 
kartal kaptı 

Amasyanın Derbend isimli sayfiye 

mahallinde emsaline ender tesadüf edi:
Jir bir vaka olmuıtur. 

Tuna mül8katı 
Alman siyasetinin ~gayretlerine 
parlak ve kuvvetli bir cevap oldLI 

BUkreo 18 (A.A.) - Rador ajansı bJldiri• euretlle bu masa!lıın ebedi surette ortıı~ 
yor: 

Orada çamaprcılık yapan bir kadın Tuna Uzerlnde Tataresko - Hodza - Sto 
de're kıyısında çamapr yıkamağa gitmiı yadlno\·fç - Antonesko mUIO.katı bugün saat 
ve 20 gilnlük çocuğunu bir çalı kıyısına 9,SO dan 18,30 a kadar <!e\'am etmltUr. 
btrakmı§tır. Bir milddet ~maıır yıka- MUlrücattan sonra Romanya baş\-eklll Ta 
yan kadın bir aralık duyduğu bir gUrUl tareako, mealektaşları naııuna yapt.Ifı lbeyt• 
tU üzerine geri dönmü! çocuğunun iri natta, bu mUIA.katın KUçUk Anla,.'ml& tarihin 

kıı.ldırmak isterim.,, 

Hodzanın beyanatı 

de mllhlm bir hldlse te§kU etliğini, KllçU!t 
bir kartal tarafından kaphdığını dehşet Antantm Uç hUkQmet relslntn, Uç mIIIeU da 

le görmü§tilr. ımı olarak blrle§Uren büy(lk mentaaUer hak 
Kadının feryadına etraftakiler yeti§· kında mllzakerc etmek için ille de!a olarak 

miş bağıranlar, havaya silah atanlar bu· toptandıklannı kaydettikten sonra: 
lunmuş fakat bütün gayretler bo§una "MUzo.kere neUocslni hUllaa için §Unu aöy 

llyebllirfm: KUçUk .Anlaşma bugQn ttUnyadıı 
gitmiştir. Kartalı gözlerile takip edenler hiçbir kuwetln rıe zaydlatmap \"e ne de 
onun Derbcndin Ust başındaki tepeye aanıme.ğa muktedir olamıyacağı kuvveUI ve 
konduğunu görmüştür:. b!r:tkll bir unsur te~kU etmektedir,, demlL1-

Bund1111 sonra t>ütUn kasabalı kartalın Ur · 
peş:ne dü§milş. tepeye çıkılmış ve 0 za. Tatarcsko KUçUk antantı t.hrlktı.mlz b!r 

tarzda l'&termeğe çalıpn fa.yfalart tekzip 
man kartalın ağzında bir kSğıt paketle etmiş ve demlıUr ki: 

havalandığı görülmüştür. "- Küçült antnnt devletlerinin mUşterck 
Çocuğu tepenin Üzerinde bulanlar l muharobc cephesini ter'kettiklerl için blrlblrl 

sonradan şunu öğrenmişlerdir. Kartal ardınca yenllmJş olan curıaccıaro. Hla bf?~. 

çocuğu anasının isine gelirken çarşıdan ' ~ze-mi_yc_c_c_k~le_rı_n_ı_k_o_ıı_eg_ı_er_ım __ ad_m_a_b_ıı_dl_r_m_~_k 
alıp kundağının içine soktuğu pastırma J 
paketi için kaldırmıştır. Pastırmayı kun 1 
claktan çıkaran kartal artık socuğa ihti 
yacı kalmadıf,ından brrakmı§tır. 

Parlayan gaz 
ocağından iki kadın 

yaralandı 
UskUı:iarda Bostan sohğında oturan 

Zilha ile Hatice dün gazocağında kahve 
pişidrlerken ocak parlamış. kadınlar 
SöndUrmeye savaşmışlardır. Bu ırada 
Zeliha sol kolundan, Hatice bacakların
dan yanmıştır. ikisi de hastaneye kal
dırlımıştır. 

Tekailt edUecek 
gUmrUk memurları 

GümrUkler vekaleti 65 yaıını doldu

ran memurları mecburi tekaüde sevket 
meğe karar verm:ı ve 14 temmuzdan i
tibaren bu kararm yerine getirilmesi 
bildirilmiştir. 

Zorba bir t. adın 
Temizlik amclc&inden Ahmet, Tekke 

kapıda kınlan bir ağacı kaldırırken Ha. 

lime isminde bir kadın Ahmedin işine 

tarı§mı§. taıla Ahmcdi başından yara • 
lamıi!tır. 

Arabadan dUşen 
çocuk 

Kadıköyünde Hamidiye mahallesin. 

de Akilbey sokağında oturan 16 yaşın
da Saim amcası ile dün arbaya binerek 

Ka.dıköyüne gitmek üzere yola çıknuı • 
Jar<lır. Yolda Saim arabadan düşmüş, 
ağır surette yaralanarak hastaneye kal
dmlrruştır. 

iÇERiDE: 
• Mimar Prost, belediye imar mUdUrU ve 

yeni adliye sarayı proje!lnl yapan mimar 
bugün hnplshatıc arsasında yeni adliye sara 
yı ıcın tetkikler yarımı§lardır. 

• Son gUnlcrdc takas primleri ı;ok dU§mUJ 
tur. 

:;. llkr.ıektep lkmnı imtihanları bugUn tk. 
mal cdilınfşttr. 

• Anknn. ko!lııcrvatu\·arı temsil ve opera 
kııımı tıı.lebelcrl kamp yapmak Uzcre tem 
muz~ şf'hr1mize gelPfeklerdlr. 

• EIAzi::do bir sanat mektebi kurulacak 
tır. 

.\'• Ankara lınll<cvlnde açılan resim ıergtsl 
ayın 23 Une." kapanacaktır. 

• 1sk,.:ıdcrunn vnpur seferleri Hataydli 
ınllll idare kurulduktan sonra ba§layncaktır. 

"" İstanbul !c:ıtlvaJI sıraaında bir de lt!al 
ye töl'('nı yapılacaktır. 

• 'üniversite vo yüksek mektepler kamp\• 
nm btrlncl devresi dUn Yedek subay okultrn 
dn ba,ş'nmı§tır. 

:t- B 'edlye odacı ve kapıcılarla hademeleri 
!Çin bir teavün sandığı kurulmuıtur. 

iz mitte 
Atatürk günü 
Çok heyecanlı oldu 

Ata türkün lzınite geldiği günün 16-
ıncı yıldönilmü hükmet bahsesinde bü. 
b:.in İzmit halkının ve büyüklcrlnin iş

tirak' yle coşkun ve heyecanlı bir teza. 
hüratla kııtlulanmış ve AtatUrkün tari -
hi nutuklarını söyledikleri yerde 120 

ki~iliş bir ziyafet verilmi§tir. 
Vilayet M eclis: İdare azasından Rifat 

Bilge Atatürkün İzmite ilk gelişine ait 

hatıralarını anlattıktan sonra Nuri Do. 
ğan da sık sık alkışlarla kesilen Ata tür

kün lzmitte söylemiş oldukları nutuk • 

farını okumuştur. 
Atatürkün nutku okunur!-:en heyecan 

son ha.ddini bulmuştur. 
Atatürk glinünün !ıc ;. ;::anı, gecenin 

çok geç saatlerine kadar devam etmiş. 

tir. İzmit baştanbaşa bayrak, çiçek ve 

elektrik tesisatiyle " • :::ımiştir. 

Boldvln şehrimize mi 
geliyor''! 

Eski İngiliz B<ı~vekili Baldvinin ya. 

kında dinlenmek üzere yapacağı seya • 

hat esnasında şehrimize de uğraması ve 

bir müddet E'-liyiikl! ~ada kalması muh. 

temel görlilmeltte.dir. 

ıuııııunu1ııııııııı1ıııııuıııımıı11Mııı~ı111ırıııı1ıuıııı111ııııuuuuııtııın 

Bombardıman 
Bugi.inki.i sayımızın 2 inci 
s~yıfasmda "Bombardı • 
ınan,, yazısının muharriri 
"Karadavut,. tur. lınza 

sehven konulmamıştır. 

• So.bllt Romnnya hariciye nuın TıtUI9 

ko Çckoslovııı, rc!ılcum?ıuru tara!ır.da?ı k., 
bul ct!llmlştlr. 

• Yunun iktisat nczar,.U Pire ve Mldllll 

gümrtıklerfne TUrltlycden tazo bıllık lthaıı 

mUıınadcıılnl vcrnıl~r . 

• So\•ycUcrln Tob.-yo elçisi BerUn flltllll;lne 

tayın cdllmlıtır. 

:f. Alman C?rltl.\nıhnrblyc rtlsl Parlate Fran 

m milli mtıd:ı!aa nıı:mlle ~mU~tUr. 

1flfl! IW TAM'Yhıli 

ı~ıı 
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BclE,'Tad 18 (A .. A.) - Avala ajansı bC~ 
yor: DUnkü mUlılkaUarile Küçült tUJAI d 
lcUerlnlıı Uç hllkQmet re18i, üç devlet ~~ 
da sllren tam ahengi bir kere daha ten;µ~ 
cttirml!k istemişlerdir. vfll 

Bu rnuııucatm, son eeneter u.rtmdS }. 
pa siyasetinin S'eı;lrdigt fecl k&n§Ik!ıktar I~ 
de sulh slylL'.!eUne sadık kalmı§ olan KCÇ 
ıuw dcvlcUerfnln miltterek faaliyeUcrlll :ı 
inklşatnıda }'elli btr merhııle te:skll edece.' 
ne şüphe edilmemektedir. Ayrıl umandtı li 
çUk lUIAt dcvleUerl ke:ıdilerfnt a.!Akadir ~ 
<len muhtelif beynelmilel nıUnıuıcbeUere ' 
meseleleri halletmeğe ul!'ra§acaklardır. _,..ı 

Yugoslavya, KUçllk lUllllın nıenfıuıtıerw 
ve ttışriki mesaisini daima gaz&ıUndc bUl11' 
dUrmak prUle J{cndisine alt mcseıcıcrl t~ 
iyi bir ~ekli :le halletmlşUr. Bu tarzı harclıt 
Romanya ve Çekoslovakya tarafrndan t.r.l<ıl r 
cdllml:J ve Çek ınazm Hod.u., bu hususta d' 
mlşU; kJ: I 

"- Yugosla~a Ue kom§ulan arasında 
rnllnasebetıerin iyfl~mczl neUce!llnde KUclllC 
lUIAfın dactJiacağmr lddfa etmek lnanıJını) ' 
cak derecede bir ıı:ıfdlllik olur.,, 

Mncaristana göre asıl mevzu 
iBudapeetıı 18 (A.A.) - KUçUk Ante!11 

devleUertnl:ı BqveklllerlnJn toplantısı bur' 
da bU:>'Ük bir dikkatle takip olunmalttad1r; 
Umumi kanaate göre, bu konferansın as· 
mcvzuunu Sovyct Rusyanm beynelmllel ,.~ 
ycuıe cenubu şarlct Avrupurada Alman f!.
ynııeU teşkil edecektir. 

ırnı:uk Antant Ba§V~klllertle noman>~ 
barlcl ·c na~ırmm IŞUraklle Tuna UzerllldO 
yapıl;n konferans hakkında ~eşrcdilcn re.sıııl 
tebliğ ııunıan blldlrınelttcdlr: 

Re~mi tebliğ 
"KUcUk Antant tıa.şvcklllerilc Roman>' 

harlclyc n:uın Anltmt!ıkonun ııurak11e 'fil' 
na Urerind'! yapılan toplnntıda Küı;tlk ;AD' 

ta:ıtı alil.kadar eden sSyasl, fçUmat \'t lktJJ." 
dl bi"Qmum meseleler tetkik edılmlfıtlr. gıı 
mUnascbetı~ müzakere cı!!lcn b11Qmum zııe' 

selelerdc lrnçUk Antant tı .. vıetıerf arıı.smd• 
tesanlldll e!kll.rm mevcudiyeti bir d~fa dab11 

teyft edilmltıtir. KUı;Uk Antant devletleri ar' 
ı;mdaki siyast teşriki mesainin tal<vlye ve ıo 
kl§af'ı ne her ııuıhada mU~terek çah§mBY8 

devamm lllEUmu da teyit edtlml§Ur. 
Mlllet'cr cemiyeti ;paktına eadılt bulu sn 

KUçUk Antant devletleri, mezk(lr miaakl8 

bir gtlna tadll!t yapılme.truıa mUsaado ctm"" 
mcğl de aynca kar&r altına almqlal'drr ... 

lstanbul öğretmen• 
lerinln tenezzUbU 
lııtanbul 6ğrctmcnlerln1n yarın Çınarcı~• 

yapncaltlan tcneı:ztlhfl Uılrlldar, Kadıktıy ve 
havallslııden da\'etll buJwıanlarm tazla za· 
man ve para aar!etmemclcrJ lçln kendUerinlıı 
köprüye gelmelerine hacet bırakılmamıv, bU 

· sebcblc Akay idaresinin BMra vapurunun 
saat D da doğrudan doğruya ~drköy lıkclC 
sine gelerok ÜskUdar, Kadıköy ve bavallsl 
nln daveUJ öğretmenlerini alarak Çınarcıı'?& 
gtdcccktlr. 

İstanbul, Beyo~ıu vo hnvallslnln dıı\"elll 
l!CT'etmcnterlnt de köprü USkUda.r lskelcslc• 
den 11aat 8 de Ştrkctlha}Tiyetıln 71 numaralı 
\'apunı alarak Çınarcığa götUrccektlr. 

• Fraruı:z cumhurreJsf Mısı:r krallle vnldc 
kr&llçesinc bir ziyafet verinlıUr. 
~ Belçika b&f\'ekill dUn Nevyorka. yastl 

olmu§tur. 

• Sovyct Rusya - Mancuko hududunda 
yeni bir htcUse oımuetur. SovyeUer hududu 
gcccnıerln Japon, Japonlar fsc Sovyet ar 
kerlcrl olduğunu iddia etmektedirler. 

.:'fi Esle! FrenllIZ cumhurrelslerlnden Gaa 
ton Dume.rg dün k:llp tcktealndcn ölmU tur. 
7f yn.'1ndaydı. 

4t İtalyan hariciye n:ı.zm Kont Çlyanonu:ı 
llkt~rlııde Ankaraya geJece~ haberini dUn 
Belgrad radyo:ıu tekrarlamı~tır. 

v. lngtllz mUdafaa nazırı İnııklp, 31 mayı9 
tarihine kadar ılllhl&nma ~çtn tahminen 42 
milyon tngilb: liralık alpar1s yapıldığını hH 

dlrmlt ve bu miktarda fcvkll.!Me ıılparl§lerlıı 
dahli olmadığuıı dıi ayrıca kay-detml§tlr . 

1f. Fi'lstln Aarap gazeteleri, lngtllz tah!clk 
kohı!ayonunun raporunun ne~rl Uı:erlne del'" 
hnl J>nnarep kon.,"TCslnlıı toplanmasını lste
melıtedir. Bu kongreye lralt, Suriye, Havera.• 

UHerta. F111stın delegeleri i§Urak eyllyccek• 
Ur. 

• S3karya UzC?rlndeld bQyUk k6pr11nUn 
ltU~t rcsmJ yarın Nafl:ı veklll Ali Çetınkaya 
tllra!ınd:uı yapılacaktır. 

DISARIDA: 
• IDUn bUtUn .Macaristan, kral naibi amlrlll 

Horttn1n 69 uncu yıJdönUmUnU kuUulıunIJtır. 

" &ı.bık lnglllı: kralı eyllllde ParUı ıeıvtaJ 
nl 2iyaret cdecekt1r. DUk bundan ııonra Dal 
maçyn snhtııcrlnl gezeeektlr. 

• Ammana d6nen Emir Abdullah, hUkOmo 
tc bir ml'!l!lj göndererek IUmadını blldlrmlıt 
"e ayrıl umanda memleket fdarealnde ıala 
hat yapılmnsını lstlycn bir emir vermlııtır. 

c:·~ ,,_ 
t o: 2 !5 12,115 ıe,ıe 19,415 2UT 2,07 ... ~ . 

&-t;.maimm•• 
UF.Çf.:N Rl:N~ BUOU'N g oLDn !' 

Bir avukat iki arkadaçını dUelloy& davet 
ctu. 

lf. Tunustakt grevler dolayıslle vukua ge
len hAdlııelere uker1erln mUdahaleSI icap ey 

leınlşUr. Bir muıuım \·e on asker yaratan• 
mı§tır. 

:f. \ 'iynnada bir ihtlJOJ hazırlıınmkla mUttc 
hlm milli muhalefet uaa:nd&n 31 ltl:l.!ı!n mu 
hakcmcslne dUn bqlanmı§lır. 
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itiyat 

Bay Edib, karısmm kendisini blr- r 
denbire bırakıp gitmesini bir türlü af. 
fedenılyordu. Filhakika. Mihıinin bir. 
Çok fena heyları vardı: kıskançtı, ha. 
sisti, müthig surette inatçı, mlistebid, 
!a.zıa. titizdi. Durup dinlenmek bilmez, 
nıütemadiyen yerleri pBilatır, ~aum 
tozunu alır, her şeyin yerli yerinde ol. 
ınasını isterdi. 

Maamaf ih bu kabahatler, namuslu 
a.ile kadını kabahati olduğu için, E
dib, sinirlenmekle beraber, tahammül 
gösteriyordu. 

o, böyle bir kadınnı a~ıkane sözle. 
re kulak asmak ihtimali olduğwıu bh· 
an aklından geçirmemişti. Halbuki iş
te kimbilir hangi jigolonun sözlerine 
inanmış, kanmış olacak ki, kaçmıf,itı. 

Edibi en fazla kızdıran mesele, ka. 
rısmm kaçması değil, karısını anlıya. 

nıa.ı:ru§ olmasıydı. Kalben kin beslL 
Yor, günün birinde( karısının Şişhde, 
"M.,, mahallesinde, "H.'' sokağında 6 
numara.da oturduğunu ve Kemal be. 
Yin hannnı diye kendine süs verdiği
ni öğrendi. 

Oh çok şükür! Nihayet hıncını ala.. 
1 . 

bilecekti. Derhal sokağa fırladı. Ve 
söylediğimiz adrese gitti. 

Bir kapıcı: 
- Evin ilst katında, sağda! - dedi. 
Bu, güzel bir apartımandı • .Asansö. ! 

vardı. Merdivenleri çıkmak zahmetin. 
den kurtuldu. Kapıyı çalıp: 

- Kemal beyin evi mi? _ diye sor. 
duğu zaman, açan erkek: 

- Kemal bey benim! - dedi. 
Bay Edib, mUmkUn mertebe sakin 

görlintnek istiyerek: 

- Size btr şey s5yliyeceflın. ! 
-Buyurun. 
Kapıdan içeriye girer girmeı, garib 

bir hisle karşılaştı. Burasr, adetA. ken. 
di evjydi: tı.yn1 temizlik, aytıl tefertii· 
a: . H-cr şey oğulmuş, parlatılmış, sa.. 
lonun perdeleri sımsıkı kapatılmış ... 
Masanın üzerinde kaçarken bıraktığı 
saksıların, heykellerin, eşi... Ve üste. 
lik asla. tahammül edomediği bir şey 
parlatılmış parkenin üstüne konnn 
bezler: ayak izleri kalmasın diye ba. 
sa basa, kaya kaya yüri.\necek ... 

Mihri, bunların i1:ımini "kızak,, koy. 
muştu. 

Bay Edib: 
- Ayrıl zamanda hanımefendi ile de 

görüşmek 3sterdim! • dedi. 
- M.aa.tteessilf karım evde değil •. 

Annesi r '-:;ızdır. Oraya gitmeye 
mecbur 1 

Bu b ~ .ı.bık kocada hatıra. 
lar uyam.ıu ... ı. Kaymva.ldesini gözleri 
önu;de canle.ndirdı: o da kızı gibi hır
çındı. Belki de daha beter: 

Fa.kat Kem.al bey sinirleniyordu. Sa 
hırsızlıkla sordu: 

- Kiminlo teşerrüf ediyorum aca • 
ba? 

Bir an unuttuğu kini kabararak, E. 
dib, kendini prezante etti: 

16 - Yarnş ya»a§ çektığl piposundan çı 
kan mavi <::ımanlarm helezonu ara.smdan 
;;ençUk günlerinin hayalini hatırladı: Sefil 
f;'ençJI~ Vhltechııpel'de geÇmi§tL Kan koca 
iki Berserl onu istismar etm.1Jlerdl. Sonraları 
Reno onu yankeslclllğe aUrükllyerck bir ka
zanç memb"' olarak 'kullanıyorlardr. 

15 y~ın ' ::en yalnız ba§ma ko.ldı. Bir 
kaza nctice:ıinde kendisini kullananlar orta 
dan kalkmr~lardr. 
17 - Tehlike zevk1nden çok fena sevki 

lab!inln te~rlle buna devam etU. Kendlslnde 
istedlltlnl temin edebilecek bir kabiliyet his· 
S<!diyordu. 

"ılıJ,ı.ı!Jlı .. 
- Ka.rmızın asıl kocası l 
Ka.rşı.sındaki erkek gözlerini kırpış 

tırdı. Yüzüne biraz kan hücum etti. 
Fakat kendini tutarak, mülayim bir 
sesle: 

- Efendim. öfkenize ha.k veririm. 
Fakat beyhude yere beni itham etme. 
yin. Söyliyeceğiniz fena sözlerin biri. 
ne müstahak değilim. 

Edib, müstehzi: 
- MUstahak mı değilsini? 
- Öyle ya.: ben sizi tanımıyordum. 

Sizin ahbabınız değildim. Hiçbir su
rette size ihanet etmiş olmuyorum. 

- Peki ama, Mihrinin evli bir ka. 
dm olduğunu pek ala biliyordunuz? 

- Biliyordum, lakin... müsaade ~
derseniz kendi sözlerini tekrar ede. 
Yim. O, diyordu ki: "Kocam bana kar
şı lakayttır. Aramızda hiçbir milnase. 
bet yoktur. Ondan ne suretle olursa 
olsun ayrılacağım. 

Koca, öfkeyle bağırdı: 
_Maşallah ... Karı amma da nan. 

körmüş ... 
Kemal tekrar söze başladı: ' . _ Beyefendi. Birlikte serın kanlılık 

la düşUnelim. Karınızın tekrar eve av 
det etmiyeceğine eminim. Çü~.kü o 
müthiş kibirt;dir. Kararından dunya
da caymaz .. · 

_Evet, bilirim. Katır gibi inatçı. 
dır. 

- Siz, onunla tekrar barı§mak mı 
istiyorsunuz? 

Edib bey, kalbinden kopan bir fer
yatla: 

- .Asla ... Aramızda her şey bitmiş. 
tir. Tamamen bitmiştir. 

Bir a.n ortalıkta. sükut oldu. Edib 
beyin öfkesi geçiyordu. Kendlkendinc 
hatta ııu suali sordu: 

"Acaba niçin gelmişti? Buradıı işi 
neydi? ... ,, 

Kemal, yine söze başladı: 
- Eğer biribirimizdcn şikA.yet et. 

mek Jazımgelirse, asıl §ıkayetçi ben 
olmalıyım. Yook, hayret etmeyin. Siz 
gidiyorsunuz, ben halefiniz olarak ka. 
Iıyorum. Ah beyefendi, emin olun ki 
bir kadının ilk ~ıkı yahut ilk kocası 
pek ağır bir mes'uliyet yilkleniyor. 
Kader ona bir genç kızı teslim ediyor. 
O, daha tazedir. İstendiği gibi yeti§e. 
bilir. Halbuki erkek onunla me§gul 
olacağına, hodbinane, hislerine kapıh
yor. Onu ihmal ediyor. 

Bay Edib, öfke ve hayretle bağırdı: 
- Deme;~ ben Mihri ile evlenirken. 

si21in halefun olacağlnızı düşünmedi
ğim için kabahatliyim. 

- Ya beni, ya başkasını... Sizden 
sonra geleceği düşünmeliydiniz. Belki 
bu sözlerim sizi kızdıracak anıa, doğ~ 
ruyu söylilyonıın. Slz Mihride tashih 
edifobilecck bütün lıırçınhkları, huy
suzlukları ihmal etmişsiniz. Bu gü.-ı 
onları ben çekiyorum... Meseli pipo 

(Devamı 15 incide) 
Nakleden: Hatice Silreyycı 

HABER - ~l{p.m postan 

ii©>ırlltcın amca 
Hayvanat bahçesinde 

1 
---· .... __ .. ....-.a-.---ı~ 

Kibar hırsız - Siyah 

SergUZe Uerdl'n zevk alıı,r, cesareti hiçbir 

tecrübesini boşa çıkarmadr. Zabit oldu ve 

iyi barckeUeıinden dolayı göğsUDe nl§an bile 
takıldr. 

t 8 Mtlta.rekeye kavuşuıunca, ya.21 tşlerlle uf, 
ra§ma:,·a başladı. !ık serg-Uze§t romanı mu~ 
vaf!akiyet kazandı. Kısa bir zamanda mUhar 
rlrllk şöhreti kutaı bir ıekil o.ldr. 

Herbert Valling artık model blr ronıanc: 
olmuştu. S:ılonlarda tebcil edildi. El UstUndE> 
tutı.ıldu Ye çok para kıızandr. 

Fakat ı:egUze,tçl yaratılışı ondan büyük 
muva!!aklyetıer istedi. Gece kahra.manlıklıv 
rı serisine biribinden 11.stUD perve.ıuz.lıkla.rla 

devama başladı. Kendi kendine biraz d& ~ 
tihza ederek dUDyııda hiç kimsenin kendlstn· 
den şUphelenmiyeeeğinl söyltyordu. 
19 - Tele!onun zili hay&llne nihayet ver. 

dl.. Telefonun ahizesini oldukça hayretle ku. 
lağ"ma götUrdU. 

Bir kadın sesi: 
- Allo .. dedi.. "Ks.ra Gölge,, yle görüşU· 

yorum değil mi? 
Müthiş ıruretta sarardr. Kendistnı tamamlle 

emniyette ?J:ınnettlği bir strada gelen bu tsa. 
hetll darbe kenıllsini sarsmıştı. Keke'cmemek 
için bUyük bir ga.yret sa.rfetmeaı llz1m gel· 
dl: 

' 
-· . 

• - 1 ; •• • • ... .. ,. . ...... -. • 

Yazan : Niyazi Ahmet 

71 sene evvel bu gün 
.,, ~ - __, ._. ..-. ~ -

ltalya • Avusturya deniz 
harbi başladı 

Avusturya amirah "Zırb~ı gemiler hllcum 
ile düşmanı batırınız!., emrini verir 

vermez ltalyanlar şiddetli 
bir ateşe başladılar 

ltalya - Avusturya çetin bir deniz di. Maksat temin edilir edilmez Kay-
harbma hazırlanmışlardı. zer Maks toplarım ateşledi. 

1866 yılı 19 haziran günü, 71 Her iki taraf neticenin bu çarpış• 
sene evvel bugün İtalya gemileri şu mada belli olacağım umuyorlardı. 
haberi aldılar: Ya mağlup olmak veya kati bir za-

- Avusturya gemileri hareket fer elde etmek lazımdı ve bu olacak-
ettiler. tı. 

Avusturya donanmasının başında 
bulunan amiral T egctof. imparato· 
run emri ile aldığı vazifeyi büyük 
bir şerefle dalgalandırmak istiyor 
du. 

İtalyanlar Karober limanına ihraç 
yapmak istiyorlardı. Fakat yapılan 
hücum, hiçbir netice vermedi. De
mir üzerinde bulunan bir gemileri 
hasara uğradığı gibi iki gemiyi de 
bırakarak Lisa boğazına çekilmek 
mecburiyetinde kaldılar ve yaralıla
rı hastahane gemisine nakle başla
dılar. Donanmalarİnda iki günlük 
kömür kalmış ve 81 telefat veril
mişti. Adanın müdafileri de müşkül 
vaziyette idiler. Bombardımanlarda 
54 toplarından 17 si iskat edilmiş, 
24 ölü 70 yaralı vermişlerdi. 

ltalyanlar, muvaffak olamamanın 
intikamını almağa hazırlanıyorlardı. 

Amiral T egetof düşmanm hazrr
lığmı haber alınca derhal harekete 
geçti ve bütün donanması ile Lisaya 
hücum etti. Avusturya donanması 
üç ko1a ayrılmıştı. Birinci fırka zırh
lı gemilerden ibaretti ve bu fırlCayı 
F erdinand Maks zırhlısından bizzat 
amiral idare ediyordu. İkinci fırka 
komodor Peçin idaresinde bulunan 
zırhsız gemilerdi. 

Üçüncü fırka binbaşı Eberle ku-
mnn lamnda gambotlardan ibaretti. 

Bir aralık: 
Altı gemi göründü .. 

lşaret verildi ve amiral: 
:- Harbe hazırol.. Yanaşık niza· 

ma geçiniz .. emrini verdi. 
T egetof mütemadiyen emir veri· 

yordu: 
. - Tam yol.. 

Şimdi, bütün zırhlı, zırhsız ve 
gambotlar son süratle ilerliyorlardı. 

- Zırhlı gemiler hücum ile düş
manı batırınız. 

Fakat bu emir verilir verilmez hal 
yanlar şiddetli bir ateşe ba§ladılar. 
Avusturyalılar düşmanı batırmak 
emrini almış olmalanna rağmen 
ateşe mukabele etmiyor, son süratle 
yanaşıyorlardı. 

Bu, ateş menziline girebilmek İçin 

centilmen 

- Tam:-ır.ıtıe nlcl:lnryorsunuz .. GörUştUğU. 
nUz .. 

- Roman muharriri Herbert Valling değil 

mi; Biliyorum .. Bir tehdid sesi olmasma rağ

men bu ahenkli, tatlı ve insanı teshir eden 
bir sesti. 

20Genç romancı bu darbe üzerine kendine 
geldi vo mUcadelecl ruhu kendini göstererek 
neşli bir tarzda. cevap verdi: 

-Sizi bu kadar hakikate vakı! görmem• 
den memnunum, dedi. 

Benden•ne istıyorsunuzf 
- Lord Valmondun kızına hediye ettiği 

ltalyan amiral gemisi en ziyade 
tehlikelere girmekte idi. Onun için 
amiral Persano gizlice gemisini de
ğiştirerek Akondator zırhlısına geç• 
ti. 

Uzun müddet farkına varılmayan 
bu gemi değiştirme biraz sonra an· 
laşıldr ve Kayzer zırhlısı Akondato .. 
rn şiddetli bir hücum yaparak sakat· 
ladı. 

Kayzer çetin dövüşte muvaffak 
olmuştu . Fakat bu esnada Redi Por
togallo karşısına çıktı. Kayzer düş. 
manmı mahmuzlamağa kalktı ve 
süratle üzerine yürüdü. ltalyan ge• 
misinin demirleri, filikabrı, bomba 
kapakları on altı kademlik zırh par· 
çasr koptu. Avusturya zırhlısı mah

muzlamayı muva.ffakiyetle be tere
memişti. İtalyan ge ... -nisi derhal tr.p• 
larını Kayzere çevirdi ve ateşi( tli. 

Şimdi Kayzer bocalıyordu. Pruva 
direği kırılmış, bacanın i.izerine yığıl
mış ve ateş çıkmıştı. 

Baca sakatlanmış olduğundan 
stim de müşkülatla tutuluyordu. A
vusturyalılar ateşi söndürmeğe uğ
raşırlarken biraz evvel sakatlanan 
Akondator fırsatı knçırmadı. Tekrar 
ortaya çıkarak kendisine yapıldığı' 
gibi ınahmuzla intikam almağa kalk
tı. Fakat muvaffak olamadı. Şimdi 

bütiin gemi ve 2ırhhlar mahmuz 
tecrübesi yapm:ığa uğraşıyorlardı. 
Reditaga da mahmuz kurbanı olarak 
381 mürettebatı ile battr. 

Muharebe tam bir buçuk saat sür 
müştü. 

ltalyanların Reditanyası 381 Pa. 
lestro'su 236 mürettibati ile yanın· 
mıştı. Diğer gemiler 1'! 40 yaralı 8 Ö· 
lü vardır. 

Avusturyalılardan 38 ölü, 59 a
ğır yaralı, 79 hafif yaralı vardı. 

Bu deniz maharebesi deniz harp 
tarihinde ehemmiyetli bir yer alır. 

Tarih bu harp hakkında şu satırları 
yazar: 

"Top kuvveti bu muharebede 
ikinci derecede kaldı. Çünkü top 
muharebesi yapmak için gertrizi sa

(Devamı 15 incide) 

inciyi, siyah ccnti'menln na.mı a.§ırdığmı öğ• 
renmek istiyorum. 

Bu söz Uzerine Vallingin kendinden geçişi 
o dereceye vardı kl elindeki ahizeyi düşür. 

dil. Bununla beraber genç kadının, her şeye, 
Vallingin her hareketine taınamne vakıf ol~ 

duğu anlaşılıyordu. Her DCYi kayıb mı edl• 
yordu? 

Kısa bir !!Uk~ttan sonra bu tatlı sesin ıs
rar ettiğini işitti: 

- Tekrar yerine bırakır mrsız, Herbert? 
Stı:e hl«:bir fenalık gelecek değil .. Faltat 

nasıl yaptığmw bana anlatmanız l&.zrm. 
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Kibar 
Zabıtamızrn yeni bir muvaffakiyetini 

haber aldık. Bu, İngiliz general konso
losunun apartımanıru soyan bir hırsızın 
iki saat zarfuıda yakalanmasıdır. 

Taksimde Reço apartımamnxn bir 
numaralı dairesinde oturan İngiliz ge
neral konsolosunun dairesine ıdün saat 
on ikiye doğru uzunca boylu, temiz gi
yinmiş bir adam girmiştir. 

Kapıyı konsolosun Maltcllı hizmetçisi 
Mişel açmış, temiz giyinmiş olan zat 
hizmetçiye şöyle demiştir: 

- Ben Ankaradan geliyorum. Gene
ral konsolos ahbabımdır. Kendisile gö
rüşeceğim. 

Hizmetçi kendisine İngilizce hitap 
eden ve çok kibar davranan bu ziyaret
çiye konsolosun evlde olmadığını, bir 
müddet sonra gelmesinin muhtemel ol
duğunu söylemiş, isminin Ekrem oldu
ğunu da sözlerine ilave eden kibar zatı 
kabul salonuna almıştır. 

Bu zat salonda bir müddet oturduk
tan sonra hizmetçinin yanmıda telefo
nu açmış, konsoloshaneyi aramış, kon
solosla görüşmüştür. Hakikatte ise bu 
zat telefonu açmadan konuşma taklidi 
yapmı~trr. 

Görüşmeden sonra kibar zat: 
- Konsolosla randevu aldım akşama 

görüşeceğiz diyerek ayağa kalkmış, ko
ridordan geçerken yatak odasının ka
pısında !duraklayarak hizmetçiden bir 
bardak su istemiştir. Hizmetçi Mişel 
salona gitmiş, bir dakika sonra su dolu 

bir bardakla gelerek konsolosun ahbabı 
na ikram etmiştir. 

Ankaradan gelen zat suyu içmiş, bar 
aağı hizmetçiye verirken: 

- Thank you verymuch (size çok 
tefekkür ederim) diyerek dairelden çık
mıştır. 

Yarım saat sonra konsolosun zevcesi 
yatak odasına girip yüzillderini takmak 
isteyince 250 İngiliz lirasr kıymetinde
ki pırlanta yüzüğü ile yakut taşlı kilpe 

hırsız 
ve diğer mücevherlerinin yerinde olma
dığını görmüı, hizmetçiyi çağırarak 
sormuştur. 

Evde yapılan araştırma neticesinde 
mücevherat bulunamayınca Taksim mer 
kezine, oradan emniyet Z ci şube 3 üncü 
kısmına haber verilmişti.Kısım komiseri 
Eşref on arkadaşını yanma alarak he
men apartımana gitmiş, yerinde keşif 

yapıp izahat aldıktan sonra bu hırsız
lığı paşazade Sait Cemilin yaptığına ka 
naat getirerek Beyoğlunun her tarafın-

da araştr:maya başlamı~lardır. Bir saat 
sonra Sait Cemil Kumbaracı yokuşunda 
ele geçirilmiş, Emniyet müdürlüğüne 

getirilerek sorguya çekilmiştir. Sait Ce 
mil kendisinin böyle bir vaka ile alaka
sı olmadığım söylemişse de üzeri ara
nmca 250 İngiliz larlık kıymetindeki 

yüzük fanilası ile frenk gömleği arasın
da iğne ile iliştirilmiş bir halde bulun
muştur. 

Bunun üzerine Sait Cemil suçunu iti
ıaf etmiş koıı:solosun dairesinden çıkar
ken hizmetçinin su getirmeye gittiği sr 
rada yatak odasına girip mücevherleri 
çaldığım söylemiştir. 

Sait Cemil apartrmandan çıktıktan 

sonra Aynalrçarşıda bir kuyumcuya iğ
nelerlden birini on liraya rehin etmiş, 

sonra Bosfor birahanesine gidip yemek 
yemiş, orada tanıdığı İrfan isminde bir 
kadına küpeleri hediye etmiştir. 

Sait Cemilin itirafından sonra rehin 
ve hediye verdiği mücevherler alınmış, 
diğerleri ile birlikte general konsolosun 

evine götürülerek konsolosun zevcesine 
gösterilmiştir. Kaldın, hizmetçi ve apar
tıman kapıcısının eşkal verememelerine 

rağmen haber verildikten iki saat sonra 
hırsızın yakalanarak mücevherlerinin 
meydana çıkarılmasından dolayı Türk 
zabıtasına karşı büyük bir hayranlık 
duyduğunu söyliyerek teşckkür1erini 
bildirmi§tir. 

Bilbao dayanıyor 
Bu sabahki gazetelerden bazılan İs. 

panyada !silerin ••nihayet,, Bil.baoya 
ıgirdiklerlni "hususf,, kaydiyle 'bildir -
mekte idiler. Fakat felakıetli akıöetine 
maaletef yaklaşll11'! olmakla beraber 
Bilbao 'henllz a~ilerin eline geçmemiş • 
tir; müdafileri cidden kahramanca bir 
gayretle şehre asilerin girmesine mani 
olmaktadırlar. Bu hususta bugün gelen 
telgraflar şunlardır: 

Bilbao, 19 ( A.A.) - Bilbao cephesi: 
19 (A.A.) - Havas "Ajansrrun muha -
biri bildiriyor: 

Franco latalanrun elinde bulunan 
Belgona srrtlanndan ölmüş bir şehir 
manzarası arzeden Bilbao tamamen 
eörülmektedir. Sokaklardan sUt'atle 
ıeçeıı kamyon motörlerinin sesleri ıut 
lara kadar gelmektedir. Bilbao evlerinin 
(lamlarma ve balkonlarına lronan mit • 
nlyözler Santodomingodaki Franko 
ınevzilerine ateş etmektedirler. 

J 

Santander yolu açık 
Galdacano, 19 '(A.A.) - Havas ajan. 

&mm muhabiri bildiriyor: 
Bilbaonun etrafındaki çember git • 

tikçe daralmaktadır. Santandere giden 
yoMan başka "tahliye subabı,, vazifesi
ni görecek mahreç kalmamıştır: 

Dün ilk defa olarak Baskların top 
kullanmadıkları görülmüştür. Yalnız 

General Frankonun krtalan dün San -
estebana girerken Begona etrafında ha 
reket eden Bask milislerine ait beş tank 
toplariyle ateş etmi}Ierdri. 

Batan zırhlı 
Kartecena limanında tamir edilmekte 

olan hükilmetçilerin Jaime Primero zırh 
lıımda meçhul bir sebepten ani bir in • 
filik olduğunu yazmıştık. 

Zırhlı bu infilak neticesinde batmış -
tır. Böylece İspanyanın elinde hiç bir 
hattı harp gemisi kalmamış olmakta _ 
dır . 

Salamanka, 19 (A.A.) - Öğrenil -
Cliğine göre Jaime Primero, vukubulan 
infilak neticesinde batmıştır . 

Bu mühimmat nereye 
gönderiliyor ? 

Ünited Press muhabiri bildiriliyor. 
Son gi.lnlerde Almanyadan İtalyaya 
gönderilen mühimmat dolu trenler A. 
vusturya hududundan geçmektedirler. 
En son 35 vagon.dan mürekkep mühim
mat dolu bir katar geçmiştir. Geçen 
giin de mühimmat dolu 30 vagon geç -

mişti. Avusturya memurları bu vagon
ları muayeneye bile lüzum görmemit -
lerdir. 

Bu mühimmat Akdenizdeki Alman 
gemilerine teslim edilmek üzere Napo -
!ide bulunan bir Alman müessesesine 
ait olduğu zannedilmektedir. 

Asiler de giremediklerini 
itiraf ediyorlar 

Salamanca, 19 (A.A.} - Asilerin ka. 
rargahı umumisi tebliğ ediyor: 

Bilbao cephesi: Kıtalanmız N ervi -
onun sağ sahilinde San Bama be ·ve 
Luchanayı işgal etmişler.dir. 

Bilbaonun cenubunda kuvvetlerimiz 
Uncetayı zaptetmişlerdir. Miravallesin 
hizasından katedilen Nervionun sol sa.. 
bilinde Campa de Pastel ile Oporta iş
gal edilmişıtir. 

Bilbaoya hakim bir mevkide bulun • 
maktayız. Bulunduğumuz yerden şeh
rin tenha sokakları görülmektedir. 

Ankarada ttç amele 
taş altında kaldı 
Dün Ankarada lsmetpaşa Kız 

enstitüsiyle Tayyare Cemiyeti ara. 
smdaki boş arsada bir amelenin öl
mesi ve iki amelenin yaralanmasiyle 
neticelenen feci bir kaza olmuştur. 

Kazanın olduğu yerde bulunan 
bir kayanın yıktırılmasına bir aydan 
beri çalışılmaktaydı. Dün bu kaya· 
mn son parçalan yıktırılırken büyük 
bir taş parças[ kaymş, çalışmakta O• 

lan ameleden Mecit oğlu Sadık, Ço· 
rumlu Abbas ve Arifin Üzerlerine 
düşmüştür . . 

Bunlardan Sadık derhal ölmüş, 
Abbas Arif hafif surette yaralan· 
mışlar ve hastahaneye kaldırılmış· 
lardrr. 

Muammer Eriş geldi 
İş bankası umum müdürü Muammer 

Eriş bu sabah Ankaradan şehrimize gel 
miştir. 

Yara lanan çocuk 
Çubukluda oturan 14 yaşında Recep 

cadde üzerinde top oynarken Rızanın 

idare ettiği yük arabası kc.ndisine şid • 

detle çarpmış, Recep başından ağır su

rette yaralanarak Haydarpaşa nümune 
hastanesine kaldmlmıştrr 

frABER ..= /\~şam posta~. 

Başvekil 
Elazizde 

(Ba§ tarafı 1 ine-ide) 
Çakmak dün Ankaradan şehrimize geJ .. 
miştir. 

Başvekilin seyahati 
Başvekil İsmet İnönü şark seyahatine 

devam etmektedir. Başvekilimizin sey.,. 
ha tine dair şu telgraflar gelmiştir: 

Kayseri, 19 (hususi) - Başvekil İs

met İnöniinün husus1 trenleri saat 24 
te şehrimizden şarka doğru hareket et
miştir. Refakatlerinde bulunan Milli 
Müdafaa Vekili burada kalarak asker\ 
müesseseleri teftişe başlamıştır. 

Malatyada 
Malatya 19 (hususi) - Başbakan 

dün buraya geldi. Halk coşkun tezahü 
ratla karşda..dı. İnönü teftişler yapıyor. 

Çetin kayada 
Çetinkaya 19 (hususi) - Başvekil 

İsmet tnönU buradan geçti. 

Malatyadan hareket 
Malatya 19 (hususi) - Burada 41) 

dakika kalan Başvekil halkın al\n~ları 
arasında Elazize hareket etti. 

Taksiler 
Ucuzluyor 

Belediyeye verilen direktif veçhile 
'benzin fiyatlannm inmesinden sonra 
taksi ve otobils •Ucretlerinin ne kadar 
inmesi llzım geldiği hakkında tetkik • 
!erine yarın ba§hyacaktrr. Emniyet al
tıncı şube müdürlüğü bu hususta şim -
diden bazı esaslar hazırlaml1 bulun _ 
maktadır. 

Belediye, bu yeni vaziyet dolayısiyle 
şehrin bazı yerlerinde eski otomobiller
de ela.n kalan b~y•:.ik taksileri de tama.. 
men kaldırmak karannx vermiştir. Tak-

si ihdas edilirken 'bu büyük taksiler lüks 
otomobiller için konulmuştu. Fakat 
bugün bilakis şehrin en kötü, en ber • 
bat eski arabaları büyük saat taşımak -
ta.dır. 1 ~ 

Franız kabinesi 
düşüyor mu? 

Malt vaziyet 
mUşkülAt çıkarıyor 

Paris 19 (A.A.) - Mühim bir siyasi 
zat matbuata beyanatta bulunarak eğer 
frangın müdafaası için parlamentodan 
l~gelen salahiyetleri alma::sa kabine 
nin daha uzun müddet iktidar mevkiin 
de kalmak mesuliyetini deruhte edemi
yeceğini söylemiştir. 

Ayanın kabineye karşt vaziyeti 
Faris 19 (A.A.) - Yarın parlamento 

nun kabul ettiği mali metin ayan mec
lisinde münakaşa edilirken Blum kabri
nesinin akibeti belli olacaktır. Sureti 
umumiyede zannedildiğine göre neti-:e
de iki meclis arasınlda muvakkat bir an
laşma olacaktır. 

istifalarının sebeblerini anlatma}.: ıçin 

kambiyo muvazene sermayesi 1;ksf.crle

rinden Rist ile Bandouin'in hiikJmc.te 
tevdi ettikleri mektup ayan mecJısbin 

maliye encümeninde büyük bir heyecarı 
husule getirmiştir. 

Encümen azası mektubun mnt·.ini if-

şa etmemeğe karar vermişlerdir. Zcl.nne 

dildiğine göre maliye nezaretir.d~ yük· 
sek bir makam işgal eden Ru<!'! GI! is1.i
fa edecektir • 

Fransa ile tica
ret muahedesi 

Salı günü AnkaracJ<:. iımala.ıan Türk 
-Fransız ticaret anlaşması iki taraf a· 

rasmdaki mübadeleyi çoğaltmağa ve 

bloke hesaplan kısa bir zamanda tasfi 

yeye matuf bir takım maddeleri havidir. 

Fransadan ithal edilecek lavanta ve 

tuvalet maddelerine mukabil Fransaya 

Türkiyeden gülyağı ihraç edilecektir. 
Türk ihracatının kıymetinden yüzde o
tuz beşi Türkiyenin nefine, hususi bir 
serbest döviz muamelesine tabi tutula
caktır. 

Bir temmuzdan itibaren tatbik mevki 
ine konulacak olan bu ticaret anlaşma

sının müddeti bir yıldır. Ve bu müdde

tin hitamından iki ay önce iki taraftan 

bir itiraz çıkmazsa kendiliğinden bir 
yıl müddetle daha yenilenmiş olacaktır. 

19 HAZİRAN - 1937 ~ 

22 temmuzda 
bayram yapmahYız ! 
Bugün 1937 yılı haziran aymm on Çanakkale zaferi, nasıl Kcnıaııst 

d~kuzuncu günüdür. Bundan tam bir rehberin doğuşunu göze vurnıu§53' 
yıl önce, yani 1936 yılı haziran ayı. Mustafa Kemalin Samsuna ayak ~ıı· 
nm on dokuzuncu günü Türkiye dış sışı nasıl Türk milletinde uyaPıkltgt~ 
bakanı Dr. Arasın reislik ettiği mu- başlangıcı olmu~sa, Dumlupımır nas 
rahhaslar heyeti, birçok türk gazete. müstakii Türkiyeyi yaratmış ve LıO• 
cileri ve askert, bahri, sıhht, mali ve zan nasıl Müstakil TürkiyeyP. dilnY3' 

idari mlişavirlerden, eksperlerden mü yı b:at ettirmişse Montrö de tıp!<~ 
rekekp kalabahk bir kafile ile birlik. bunlar gibi başlı başına bir devreY1 

te Sirkeciden trene binmiş, !sviçreye temsil eder. Montrö, kurulan y·' ni 'fiir· 
yollanmıştı. Doktor Aras, bu İsviçre- kiyenin kendi dehasının öz malı oııın 
nin Montrö adlı şehrinde arsıulusal metodlarla kazandığı ilk "modertl 
bir konferansı içtimaa davet etmişti devlet zaferi,. dir. 
ve Türkiye murahhasları bu konf e. Montrö zaferinin büyük ::.nitiateur• 
ransta Türkün büyük bir ·davasını ünden ve onun irşadlarmı en iyi tat.. 
halle memur edilm~ bulunuyorlardı. bik eden hükllmet reisimizle MontrÖ· 
Yani Lozan muahedesiyle lstanbulıja nün büyük amelesi Arsatan bahset· 
Tophane kasrında karargahını kur. tikten sonra bu büyük siyasi hadisC•• 
muş bir yabancı müessesenin lağvını, de şefler tarafından takdir edilen bir 
Boğazlardaki arsıulusal kontrolun kal kıymet olarak yükselen Menemenci· 
dınlmasım istiyecekler ve imparator- oğlu ile General Asımı, Amiral Fahri• 
Iuğun Türke kaybettirdiği . boğazlar yi , Paris ve Londra Büyük Elçilerirniı 
hakimiyetini Kemalist Tü.rkıyenin tek Fethi ve Davazı mümessil Sadakı bu· 
rar Türke iade ve hediye et~eye ka.. rada zikretmeyi unutmak ~tem:yo~ 
rar verdiğini söyliyeceklerdı. Binae. Zira bunların devamlı, muntaz.am \le 
naleyh bugün Montrö konferansının şuurlu çalışmalarına bakan yabancıln-
bilfiil başladığı günün tam ve hPJdld rın Türk murahhas heyetinin disiplin 
yıldönümüdür. ve ahengine hayran oldukları anları 

1936 yılı haziran ayı dünyanın kor- unutamıyoruz. 
kunç bir umumi harple burun buruna Şimdi Montrö konferansının mes'ut 
yaşadığı bir devre tesadüf ediyordu, neticesini verdiği tarihi güne tam bif 
Avrupa tam bir emniyetsizlik içinde ay yaklaşmış bulunuyoruz. Boğazlar 
idi. Almanya ve İtalya mütemadiyen mukavelesin'n imzasile müstakil Tür· 
emrivakiler yapıyorlar ve herkeste kiye hem büyük bir milli davasını 
normal ve meşru yollarla siya.si dava. dünyaya bir "meşruiyet dersi., \·ererek 
larm halledilemiyeceği kanaati uyan.. halletmiş, hem de büyük A vTupa dev· 
mış bulunuyordu. !etleri arasına karışmıştır. 

Doktor Arasın İsviçre toprP.ğma a. Binaenaleyh biz Türk millr?tinin bU 
yak bastığı gün, "Boğazları askP,rileş. büyük yıl dönümünü unutmn.masını, 
tirmek,, gibi mühim bir davayı, arsı- hatta birinci yı ldönümü pek muhte. 

ulu.sal sıyasa alanında bomba gibi şem bir bayramla tes' it etmesini isti. 
patlıyan bir davayı diplomasi kana_ yoruz. Önümüzde bir ay vakit vardır. 
Imdan ve açıkça konuşarak halletmek Bu bir ay içinde memleketin her ta. 
iddiasında bulunan Kemalist Türkiye. rafında hazırlıklar yapılmalı ve 22 
ye karşı, en dost yabancıların gözle
rinde bile hafif bir istihza seziliyordu. 

Hiç kimse KemaUzmin göstereceği 

yüksek siyasi hünerin farkında değil. 

di ve herkes Montrö konf eransınm 
Türk davasına uygun bir neticeye u. 
laşamıyacağına emindi. • 

Yabancıları bir tarafa bırakalım. 
!stanbulda murabh~ları, gazetecile. 

ri ve eksperleri teşyie gelenlerin bir
çoğu dahi endişeli endişeli şöyle söy. 
Icnmekteydiler: 

- İşi velveleye vermeden ani, yıl. 
dırım gibi bir emrivakile boğazları iş
gal etmek varken, tsviçreye gidip 

beyhude gevezeliklere neden ltizum 
görülüyor? Mevcut siyasi §artlar için_ 

de murahhas heyetin, konferanstan 
''imzalanmış bir muahede,, (':' ) ile dö. 
nebileceğini sanmak çocukluk olur. 

Bütün nikbinliklerine rağmen bir. 
çok arkadaşlar Bulgar:stanı, Yugos
lavyayı, şimali İtalyayı hep bu so. 
ğuk sözlerin tesiri altında pis pis dU. 
Şünerck geçirmekten kendilerini ala-

manuşlardı ve davanın muvaffak ola. 
cağına tekrar tam bir itimat elde ede. 
bilmem.iz için bir gece Doktor Arası 

dört saat dinlememiz lazımgelmişti. 
Sırası gelmişken burada bir tarihi ha. 
kikati kaydedelim: 

Türkiye başmurahhasl Montröde bir 
konferans toplanması için Şeflerin 
tensibi He ilk teşebbüse giriştiği gün

den konferansın imza edildiği ıı..na ka... 
dar Boğazlar davamızın a:.."l:lıulusal 
meşru sıyasa yollarından hal'cdilece. 
ğine bir mümin gibi itikat etmiş ve 
sarsılmıyan bir imanla. çalışmıştır. 

Milli Şefle ve hükumet reisiyle geceli 

gündüzlü temas ederek, en hurda te
fcrrüatı dahi Şefin tasvibine arzede. 
rek muharrik kuvvetini Türkiyede 

Şeften alan ve İsviçrede bulunan bir 
makine gibi işlemiş, iğnesini, ipliğini, 

modelini, atlasını ve renklerini hep 
Şeften tedarik ederek Montrö gergefi. 
ni örmüştür. 

Bir ay devam eden bu çalışmanın 

humma ve heyecanını Mou.tröde bu. 
lunmuş olanlar unuta.mıyacaklardır. 

Montrö yalnız Türkiyenin dünya sıya
sasında dürüst iş başaran bir devlet 
olduğunu ispat etmekle kalmamış, 

Türkiyeyi idare eden Kemalist deha. 
nın cihan diplomasisinde ne rakipsiz, 
ne mavt-rai bir kudret olduğwıu da is. 
pat etmiştir 

temmuz günü ve gecesi, dünya Tür· 
kiyenin kendi siyasi derec.:.sjlıdek i 
devletlere yakışır bir vakar içinde 
muhteşem bir bayram yaptı~rını gör. 
melidir. 

Teklif ediyoruz: 
22 temmuz günü ve gecesi Türkiye. 

nin boğazlardaki tam haki:niyetini 
tes'it etmeliyiz. 

HABER 

(*) Conventioıı signcc.n 

Almanya 
Çek oslovak yadan 

Tarziye istiyor! 
Berlin, 18 (A.A.) - Alman 

ist~barat bürosunun yarı resmi u· 
zun bir notasında Pragda tevkif ve 
birkaç hafta evvel tahliye edilen 
Bruno W eigel adındaki Alman va· 
tandaşınm "uğramış olduğu azap ve 

işkenceler,, tasvir edilmektedir. 
Salahiyettar mehafil, Almanya· 

nın şimdiden diplomasi yoliyle te· 
şebbüsata girişmiş olduğunu, pro· 
testoda bulunduğunu ve bu hareke· 
tin tamir edilmesini istediğini beyan 
etmektedir. 

Alman hudutlarının himayesine 
müteallik olan 9 mart 1937 tarihli 
kanunun bir Alman vatandaşına kar 
şı keyfi tedbirler alan her ecnebi 
hükumete karşı mukabil tedbirler 
alınmasını derpiş etmekte bulundu
ğu hatırlatılmaktadır. 

Lokal Anzeiger, diyor ki: 
.. Çekoslovakya hükumeti, Al· 

manyaya tarziye vermediği takdir· 
de Çekoslovakyaya beynelmilel hu· 
kukun ne demek olduğunu anlat· 
mak için daha ağır tedbirler dcrpi~ 
edilmesi zarureti hasıl olacaktır.,. 

Htidise kapanıyor 
Prağ, 19 (A.A.) - Almanya ile Çe-

koslovakya Bruno Veigel meselesi hak 

kında siyasi görü~melere ba§lıyacak • 

]ardır. Çekoslovakya, Almanyanın Pıağ 

sefiryle mutabık kalarak Alman mat • 

buatmın hücumları durdurulmak şar • 
tiyle polemiklere nihayet vcrmeği ka • 

bul etmiştir. Vukubulacak hadiseler 

dioloınasi tarikivle 
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Gençlerbirliği 
Ugün Güneş, yarın da Galata

sarayla karşllaşacak 
ı,liUi küme maçlarının şehirlerimiz puvan farkı kapatabilmek için yarın 
.asında.ki son karşıla.smalarmı bu. ki karşılaşmadan galip olarak çıkm~ 
.. Ve yarın Ankara Gençler birliği mecburiyetindedir. Hemen hemen mu. 
llııeş ve Galatasaraylılarla Taksim savi kuvvetlerde olan bu üç klübün 
la.ııU;,da yapacaklardır. müsabakaları milli kümenin nihai 
Gençler Birliğinin bu son jki mUsa. tasnifinde mühim bir rol oymyacak
~kada nasıl bir netice alacağ1nı iah- tır. 

etmek imkansızdır. • • _F_u_t_b_o_l_f_e_d_e_r_a-sy_o_n_u_i_k-in-ci-re_ı_s_i 

1 
~karalılar şimdiye kadar yapmış d 
.~Ukları on bir müsabakada ı\nkaı1l- Nasuhi Bay ar 
CÜnü, Beşiktaşı, Doğansporu birer 

ere; Üçoku da iki defa yenerek ~ş istifa etti 
talibiyet kazanmışlar; birer defa Do. 
d anspora, Galatasaraya, GünEşe; iki 
~fa da Fenerbahçeye mağlup olmuş. 
ber, Beşiktaşla ikinci maçta da bera
\> re kalmışlardır. Bu suretle 22 pu. 

1 
an sahibidirler. Güneşlilerse, yaptık. 
arı on müsabakadan b~şini kaıa;ı
:~§, birinde berabere kalmış, diğer 

0rdünü ıde kaybetmiş ve 21 puvan 
llınıya muvaffak olmuşlardır. 
Şi~dilik !stanbul takımları arasm. 

lia e.1 fena vaziyette bulunmalarına 
~a. g'rnen, bundan sonra yapacakları 

~~~arda alacakları neticeye göre b~ 
0tu O.urumu değiştirebilmeleri ihtı. 

tnau de vardır. 
Beşiktaş ve Fenere karşı İstanbul. 

~a oyunlaını gördüğümüz Ankara 
cnçlerbirliği - bilhassa Fenerbahçe 

0Yllnunda iki muhakkak fırsatı ka. 
~ırdıktan s~nra, bir tek gol farkla ye
~ilnıi~ ve o m:ıçta. güzel bir oyun çı. 
b:ı-rarak hiç de yabana atılmıyacak 
~~ kuvvet olduklarını ispat etmişler. 

Galatasaraya gelince: on beş gün 
~elki Ankaragücü milsabai<asına I 
~~ar milli kiimedc hiç yenilm~r:n ~~ l 
~· Güç maçında ka.ybettıgı ıkı 

Mersinli 

Futbol federasyonu ikinci reisi Na • 
suhi Baydar, federasyondaki vazifesin
den ikinci defa olarak istifa etmiştir. 
Malumdur ki Nasuhi Baydar bundan 
iki ay kadar evvel de bu şten çeklmş 
ve sonra tekrar avdet etmişti. 

Bisiklet yarışı 
Yarın saat 8 de 

başlayacak 
T. s. K İstanbul bölgesi bisıklet a... 

janlığmdan: 
1 - Ankara, Bursa, Kocaeli ve İs. 

tanbul bölgeleri bisikletçi:.e~~ ~ra.sı~
da pazar günü Mccidiyekoyu ıle ~u
yükdcre arasında yapılacak okın (öD) 
kilometroluk yarışa havaların sıcakh. 
ğı dolayısiyle sabah saat 8 de başlan. 
ması kararlaştırılmıştır. 

2 - İstanbul takımına girecek olan 
Stileymaniycden Abdullah Cevad ve 
Lambo. Galatasaraydan Muhsin, Fe
neryılmazdan Tanaş ve Torkumdur. 

3 - Koşuya tam saat sekizde baışla. 
nacağmdan bisikletçilerin bu saatten 
evvel yarı~ yerinde bulunmaları ö. 
nemle bildirilir. 

Ahmet 
Dün lstanbula geldi 

Anın güreş takımımızın en. mühim 
llt\rundan ve Berlin olimpiyadında 
~endi kilosunun dünya üçüncüsü ol:ın 
~rsinli Ahmet, olimpiyatlard:ın dön
dUkten sonra memleketine gitmi!;ti. 

Berlindeki büyük muvaffakıyctine 
l'ağmen unutulan bu güzide pehlivanı. 
ll:ı.ızın Mersinde bulunduğu es:rı<la pro. 
fesyonel olacağı' dedikoduhrı ortaya. 
atrımışti. 
Ahm~din amatörlükten uzaklaşma.. 

Siyle mılli güreş takımımızdaki yeri
llin kolayca doldurulamıyacağmı tak. 
dir eden Mersin valisi, kendisin! An.. 
karaya göndermiştir. Ahm~d Anka
l'ada Türkkuşuna kaydolunarak pla. 
llörcillüğe b,a.şlamıştır. 

Şimdi vazifesi 1stanbula naklediL 
ll'ıiş olan Mersinli Ahmed, dUn şehri~ 
ll'ıize gelmiştir, bir iki güne kadar an
trenmanlarına ba!)lıyacak ve gelecek 
ay yapılacak olan Finlandiya ve lsveç yersinU Ahmet 

ltı ü~ • 'Jakalarm:a:_:i:_şt:i:_ra::k=...e.=.d::..e.::.r...:..e_k_t_ir_._-:-~--~-:--:-:L:~:-:::::-::-;--;--;-........_ ___ rpen l•S Anadolu hisarındaki 
1 4 maçlar 

Gayri res mi dilnya 
Şampiyonluğu maçı 

Londra, 18 - ~Vimbledonda 21 
haziranda başlıyacak olan gayri res
lni dünya tenis şampiyonasının ka
)ı'ıt müddeti bitmiştir. Bugüne ka
dar, kadınlardan tekler için 86, er 
keklerden tekler için 11 8 kişi müra
caat etmiştir. Bu yıl geçen yıla na
~aran gerek kadınlardan gerekse er
keklerden onar kişi noksandır. 

Erkeklerin arasında Gottfried 
\'on Cramm ile Donald Budge'nin, 
~adınlarm arasında da Helene Jacebs 
lle Hilde Sperling'in bulunması bü-
~ bir ihtimal dahilindedir. 

Galatasaraylılar 

İkinci kürne şampiyonu Anadoluhisar 
taknniyle ikinci kümenin genç takımı 
Akınsp'Or arasmda pazar günü Göksu 
sahasında mühim futbol maçları yapı. 

lacaktır. 
Bir ay evvel bu iki klübün çok büyilk 

bir zevkle takip edilen ilk karşılaşma -
lan beraberlikle neticelenmiş olduğun. 
ifan bir intikam maçı mahiyetinde sayı. 
lan bu haftaki müsabakaların ~ok çetin 
olacağını zannediyoruz. Her iki klübe 
muvaffakıyetler temenni ettikten son • 
ra maçların P.roğraınını aşağıya derce -
diyoruz: 

Saat 15,30 da Akmspor san takımile 
Hisar yeşil takımı arasında. 

Saat 17, 15 te Akmspor lacivert takr
miyle - Hisar san takımı . 

Ankaralılara bir çay Dünya yürüyüş 
. z iyafeti veıdiler rekoru 
Galatasaray klübü, Ankara Genç- Stokholm 19 (A.A.) -İsveçli Mika· 

lerbirliği takımı oyuncularile idareci. elson, 10 kilometrelik bir mesafeyi 44 
..._-"-~__.;:;...... __ ..,_~-~~~~--......... -._L-.:ı....ı..; L U-

Son cevap 
Spor sütunfarmda daima klüpçü· 

lük zihniyeti i!e hareket eden ve bi
taraf olmak is:tidadmı kaybetmiş o
lan kimselerin yazxlannı neşreden 
bir akşam gazetesi, bundan birkaç 
gün evvel, Rapidi yenmiş olan F e
ner - Güneş muhtelitinden bahse
derken bu muhteliti teşkil eden on 
yedi oyuncunun isimlerini saymış 
ve bunların ••tstanbul muhtelitinin 
ve milli takrmm teskiline de kolaylık 
vereceğini,, söyledikten sonra şöyle 
demişti: 

"Bu takımın bir veya birkaç O· 

yuncusu diğer klüplerden - eğer 
varsa - daha iyileri ile değiştirildi· 
ği takdirde temsili takım kolaylıkla 
meydana çıkıverecektir.,, 

Biz de cevap olarak yazdığımız 
bir yazıda, muha:rririn saydığı on ye. 
di oyuncudan bazıları derecesinde, 
diğer klüplerde en aşağı elli oyuncu 
bulunabileceğinden şüphe etmenin, 
Ti.irkiyede futbol denilen bir sporun 
mevcudiyetinden şüphe etmek ol
duğunu söylemiş, Türkiyede milli 
takımın ancak iki klüp oyuncuları 
tarafından (Galatasaray - Fener) 
teşkil edildiği devirlerin geçtiğini, 
çünkü bu iki klübün bir· hayli zayıf
ladığım, ona mukabil memleketin 
birçok yerlerinde ye~i ve kuvvetli 
takımlar ve oyuncular belirdiğini id· 
dia etmiştik. 

Biz bu iddiada bulunurken, ne 
bir maksat güderek, ne de bir müna· 
kaşaya yol açmağı düsündük. Sade
ce en <ışikar ve bedihi bh: hakikati 
tebarüz ettirmek istedik. 

Dün hayretle öğrendik ki, mev
zuu bahis makale sahibi muharrir, 
nihayet bir defacık olsun, makale
sinden bahsettirebilmenin tevlit et
tiği garip bir cüretle bize hücum et
meğe kalkışmı§. 

Vaktin kıymetini bildiğimizden, 
bu yazıyı daha evvel göremedik. Fa 
kat bize gösterilince tabii okumak 
mecburiyetinde kaldık ve gördük ki, 
muharrir, sırf bize hücum edebilmek 
icin mevzu haricine çıkmış, kelime 
.;e cümle oyunları yapmağa kalk
mrs (fakat ağzına yüzüne bulaştır
mıŞ) ve bizim Türkçe bilmediğimizi, 
b u nun için de okuduğumuzu anla
madığımızı iddia etmiş. 

" ••• b ir veya birkaç oyuncusu 
_ Eğer varsa - değiştirildiği takdir 
de· ... ,, cümlesindeki "eğer varsa,, 
kelimelerinin birer şüpheyi ifade et. 
tiğini • b unu bizzat yazan muharrir 
müstesna olmak üzere - herkes bi· 
lir. Esasen biz de, bundan şüphe 
edilmemesi lazım geldiğini iddiadan 
başka b ir şey yapmadık. 

Milll takımın Fener - Güneş 
oyuncularından teşkil edilmesi me
selesine gelince, makalesinin başın
da, böyle bir iddiada bulunmadığını 
söyliyen muh!lrrir, yazısının alt ta
rafında , milll takımların bir veya 
iki klüp oyuncularının inhisarına 
tevdi edilmesindeki faydalan, başla· 
rına birer rakam koyduğu beş misal
le göstermeğe çalışıyor. 

İki sütun üzerine yerleştirilen 
b'u polemik baştan başa, bu nevi 
tezatlarla doludur. 

Bunların hepsinden bahsetmeğe 
ne vaktimiz ve ne de yerimiz vardır. 

Yalnız bir noktaya ehemmiyetle 
temas etmeden geçemiyeceğiz: Ken. 
disine '.Memleketin en eski spor mu
harrirlerinden biri,, diye hitap etti
ğimiz muharrir bu vasfın verdiği aza 
metle bizim, Türkçe bilmediğimizi 
ve bunun için de makalesini anlama 
dığımızı söylüyor ve bize "Türkçeyi 
öğretmeğe,, çalışıyor. 

.. Eski,, olmak daima bir meziyet 
teşkil etmez. Eğer muharrir, mese
la, ''Bordo şarabı,, olsaydı 'eski,, 
olmaktan mütevellit bir gurur du
yabilirdi. Fakat lüzumundan fazla 
eskimiş bir muharrir olmak, hiç de 
meziyet teşkil etmez. İşte misali! 

Muharrir şöyle diyor: "Yazısı 
gazetelere geçecek bir kimsenin ar
tık Türkçeyi öğrenmesi çağı geçmiş 
olmalıdır ama biz gene öğretmeğe 
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Herkes hatip 
olabili~, fakaluo 
Esash ve meto1t dahilinde 

ciddi çahşmaJt şartile 
~ce~DIF<e!fll : Ertuğrul ı.'nulısin 

Halk hatibi olmak ihtirasını taşıyorsanız, 
hemcıı çabucak milcadeleye hazır olmalısınız. 
KUı·stide bulundu~unuz zaman halkm rchi. 
ustaclı olmalısınız. Gariptir ki halk hatibin 
itiraza uğı·amasmdan pek hoşlanır. P'akat 
böyle bir itirazda bulunan adamın sert ve 
kuvvetli bir ce•apla susturulmasını da pek 
sever. 

NOKTA 93: - Kütle~i t.ek bir şahm gibi 
harekete getlrebildlnb:se halk üzerindeki 
hakimiyetiniz.in f!llhiku~mo. vardımı. demek. 
tir. 

Bir nutkun kıymetinin derecesi dinleyici. 
lerinl blrleştlrmeslle ölçUlUr. Böyle blr n~tuk 
herkt'si aynı şey etra!mda ayni hareketi yap 
maya sevkeder. Bir nutukta hislerin derece 
sini, sanki halkın blr tek kalbi varmış gibi, 

ayni şeyt ayni kuvvetle duymasile ölçil!Ur. 
Mo.demkl maksadmız dlnleJicllerlnlzl ayni 

şeyi dUşünmeye sevketmt'ktlr, 0u halde on
ları tr:k ahenkli bir haleU ruhlyeye sUrUk 
lemeniz lAzımclır. Böylelikle hep beraber gUl 
melerine, hep beraber ağlamalarına, hep be 
raber alkışlamalarına, hep beraber de hare 
kete geçmelerine mUeıısir olabilirsiniz. Ye 
eğer halkı aynı zamanda ayni şeyi yapma.ya 
sevkcr1eblllrscniz dlnleyicilerinlz Uzerindekf 
Mklmiyetlnizin en yüksek derecesine çıkmış 
olursunuz. 
Artık herkesi kontrolunuz altma girmiş 

görürseniz o zaman •(bu fikri kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar) d1yebilirslniz ve eğer 
herkes ellerini kaldırırsa o zaman ustalığını 
zm r1~1illnl gözi.lnUzle görmUş olursunuz .. 
Böyle bir haleti rublyeye soktuktan sonra is 
terseniz artık beraber kalkıp harekete geç
melerlnl veya. bir ~arkı söylemelerini veya 
Uç dda yaşa d1ye bağmnalarmı temin ede
bili rslniz. 

NOKTA 9 1: - Btiylik blr balk kiltfoslne 
hitap ı-dlyorııamz IÖ:ıUnllzll tekrarhyarak 
Jmn't•tlendlrmı>k mıulUnU k ullanuuz. 

El!cr bir .halk mücadelesi için söz ııllytuyor 
ııanız gayenizi bir cümle içinde toplayınız. 

Her demol<rasl; bir takını cUınlelerle ikna e

derek hUkUm sUrer. Çok defa umumt intiha 
bat, iyi bir cUmleyle kazanılmıştır. Sciplo 
bir nutkunun fçiııde hep (bununla beraber 
ben I~artacanın mahvedilmesi fikrindeyim) 
cUmleslnl, Chamberlaln (herkese Uç dönüm 
toprak ve bir inek} cUmlesinl, Cot>den ve 
Brigb.t (serbest ticaret) kellmelerlnt, Lloyd 
George (tahammUl edeceğiz) kelimesini me' 
bur nutuklarının içinde dalma tekrar ediyor 
lardı. Böylelikle dalma tekrarlanan ayni cUm 
le mlııt bir harel;etin nakaratı olmu~tu. 

Her lntihabatta rey veren binlerce kişi bir 
tek cUmlevi, sanki bir dua gibi okurlar .. Hat 
tA çok defa bu cUmlelerln arkasında ne bir 

mana ne de ciddi bir fikir bakhd,r. ıı....Jne 
uygun bir iş., i~ uygun bir ücret! .. ) gibi. 

lst"'r bir1 Unh·ersite salonunda, ister tir 
halk top~anwında olsun, fikrinizi bir cUmll• 
de toplayınız ve onu, halk hafızasına. kaz·n 
caya kadar: tck:-ar ediniz. Pek taLll olaraK 
bu cümlenin, dinleyicilerin anlayışına. uygun 
olması IA.zımdır. Bir üniversite t;:tiınaınıia 
bu cümleyi latlnee bile aöyllyeblllrsinlz.. Fa 

kat; halk toplantısında halk diliyle olmalıdır. 
Herhalde bu cümle mana. itibo.rlle kavTayış!ı, 
Sada itibariyle ahenkli olmalı k1 dinleyicilerin 
lıafrzalarma bir klfşe halinde girebilsin. 

NOiiTA 95: - Btıyilk bir balk toplantı. 
ımıda veznin ve kafiyeııln kudretinden istifa 
de ediniz. 

Halk vezni sever. Vezinde; tahteşşuura u 
tap eden ve onu okşayan, ayru zamanda ru· 
ha hoş gelen bir kuvvet vardır. 

ı.ru~lklye ve dansa olan scvglmlz; musiki 
ve dansa has olan "eznln ve ahenkli hareke 
tin çekici kuvvetinden ileri gelir. Vezni sev 
mek insan yaraclıl~mm esaslı vasrflarmden 
blrld1r. İster bir lnd1yana harp dansındaki 
tum, tum, tum olsun, ister bir halk opcra31 
nın nağmesinde olsun insan her ikisine c.ie 
kapılır. 

Bu; belit! de henUz ne olduğunu ke~fedea 
med1~imiz bir eslrl ihtlzazı:n hareket kanunu 
na istinat etmektedir. 

BUtUn büyük nutuklar, dualar, manzume 
ter h~p kelimelerin vezni ve katlyeslle tesir 
ederler. Mesela.: (Başlangıçta böyl~ydL Eu 
gün de böyledir. Bundan sonra da böyle kaJ 
malıdır.) 

E~er bir nutkun sonuna veznin bu esrarlı 
ve kulağı okşayıcı tesirini illve edebilirseniz 
o zaman söz söyleme tekniğinin en yüksek 
meTtebeslne vardmız demektir. 

Tesirli hatip 
NOKTA 96: - Umumt bir nutukta, ıe. 

11\.ııettı-n 7.lyııde ıtab!I[ teırılr hılklmdlr. 

Nihayet siz de takdir etmişsinizdir 1<1 
bu kitabın en bUyük kıymeti; halka söz söy 
leme ısanatlnin hakiki mahiyetini öğretmelt• 

tir. Nutuk söylemek, §j\rkı söylemek, dans<>t 
mek musikiyle me~gul olmak, resim yapm<-k 
tiyatro oynamak, şiir yazmak gibi şeylere 

bememez. ÇUnkU bunlar birer sanattır ve 
yalnız birer sanat olarak kalırlar. Bunların 
hiçbiri bilfiil ticari meşgale değildirler . 

Halhuki nutuk söylemek netice itibarile 
tıpkı, para ve kuruş gibl geçer . akçedir. 
Buna rağmen btltUn kitaplarda dalma yaln•z 
(sela.set n maharet) olarak gösterilmiş \'e 
öyle Jcalmı§ltr. Bllenml§ tarafının keskinlilt 
kudreti hiç nazarı ıtıbara alınmadan sanld 
yalnız cilalı gösterı,u, parlak bir aeyml§ gibi 
ortaya konmuştur. 

Fakııt §imdiye kadar hiçbir zaman bir 
kimsenin ıarkı söylemekle, dansetmekle re-

çıksa beğenirsiniz? Şöyle b ir şey: sim yııpmakla hUkQmette bUyUk bir idare 
"Önümüzde sık sık gördüğümüz mevkiine yUkseldiğl görillmemiotlr. Buna 

bir muhtelit var demişiz. Böyle bir mukabil her başvekil siyası mesıe~nde nu• 
takımın mevcut oluşu teınsili takım tuk suyeıılnıle yol atamamış mıdrr? tnııanıre 

1 l 
l d · • tın asırlardanberi yalnız halk hatipleri tara 

teşkiline bir ko ay ık 0 ur emışız. frndan idare edildiği dofıru d{'ğil midir? 
Bu takımın bir veya birkaç oyuncu· Ticari hayatta da tes1rl! bir nutkun lrn1• 

su diğer klüplerden - eğer varsa - reU bir çok kimseleri kendi mUe.sseeelerinla 
daha iyileriyle değiştirildiği takdirde başına geı:ırmiştlr. Sayısmı bilmediğimiz k"' 

temsili takım kolaylıkla meydana clar çek insanları yalnız meşhur değil, ayni 

k d Y 
· d k ti' zamanda zengin etmiştir. Sa~lsbury (lstı>r 

cı ar emisiz. anı orta a uvve ı . . kabııl edelim, ister etmlyellm, zamanımızda 
bir muhtelit var ... ,, kuvve~ kelimelerdedir. HAkimiyet söz stiyle 

Bu ne? .. Bu "mışız" lar ne olu- mesinl bllı>nlere aittir). demişti. 
yor?... Tesir bırakmıyan nutuk, bir acizdir \•e in 

llk nazarda, bizim muharrire sanı muvaf!akiycl<;lzlJğe sUrUk!er. Buna mu· 
böyle bir isnatta bulunduğumuz, o· kabil tesirli nutuk, bir kudrettir \'e soyliyP. 

b 
ni mııvaf!akiyete eriştirir. Kendinizde hu 

nun da bunu inkar ettiği zeha ı uya- k d 
M 

u reli ink1~at ettirirseniz onu para kazan 
nıyor. Halbuki öyle değil. uhar- mak, yeni bir ig kurmak, adamlarınızı ıdare 
rir zaten bunu söylemek istemiyor. etmek, hayatta yUrUmek istediğiniz .rol na. 
Şu halde ne demek istiyor? .. Burası sıl oiıırsa olsun onu kolaylıkla aşmak busu-
meçhul !.. Çünkü Türkçesi zayıf ol- sunda muvaffakıyetle kullanabilirsiniz . 
duğu için söylemek istediğini ifa. Tıpkı bir mlllctın mukadderatı bir nutult'a 
deden acizdir. dt'ğişti~i gibi mUnnslp zamanda söylcnmf~ 

uygun bir n•ıtuk ta blr ticarethanenin mıı. 

. Ne garip bir tecellidir ki, bu saç- vaflaklyeUnde başlıca amil olur. Son zanııın 
maların alt tarafına şu hekimane Jarda bir çok firmalar; kendi işçilerinin, us 
cümleyi ilave etmiş: tala.rınrn, satıcılarmın lştiraklle yapılan top-

"Hatırlatalım ki, hücum ederken lantıdan tevkalAde büyük faydalar görnıfh 
lerdir .Bu yllzden istihsal çoğalmış, lstih:Ak 

müdafaayı ihmal etmemek, gülünç ild katlı olmuş, gerginlikler bertaraf e·llı 
olmamak icin en tedbirli harekettir . ., miş, ı;-revleriin cnUne geçilmiştir. NutuklRr 

Şimdi bizde, kendisine böyle söylenen toplantılar ıs[l.yesinde işr,;ilcrle i'J 

hekimane değil, fakat arkadaşça bir sahipleri arasındaki mUna.sebet en ma!ml ce 
tavsiyede bulunalım: receyi bulmu~tur. 

Mı:ktedlr hatipler tara!mdan verııen kon 
Eğer münakaşaya devam etmek feransıard,ı işçilerin mUblm bir kısmı tenvl 

arzusuna mukavemet edemiyorsa, edilmek ve harekete getirllmel{ suretlle r 
derdini marko paşa vasıtasiyle değil- fevkall'lde neticeye varılmamış mıdır. ? 
se bile Türkçe bilen birisi vasıtasiy- tı'mit ederim ki bu kitabın; muayyen r: 
le bize bildirsin. Aksi takdirde ken- yell, fillyatçı ln~anlara mahııus olduğunu 
d yoksa öyle sathi bir takım ml\lOmnt edlnml' 

isini Üstat ''Ahfeş,, in pençesine istlyen Jdmııeler için olmadığını herl<e~ 11n1 
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Biliyor musunuz? 

Kaç ylldız var 
En son yapılan tetkiklere 

göre bizim kainatımızda bu
lunan yıldızların sayısı otuz 
milyar olarak tesbit edilmi§
tir. 

Fakat çıplak bir gözle bun 
lardan azami altı milyondan 
fazlasını görmek imkanı yok 
tur. Her yıldızın kendisine 
mahsus altı tane seyyaresi 
olduğu da hesap edilirse bor 
lukta 180 milyar tane "Dün
ya bulunduğu meydana çı
kar. 
Dünyanın en eski 

osyetesl 
Jsveçte mevcut bir En

düstri sosyetesi yer yüzünde 
bu cinsi kurumların hiç şüp
hesiz en eskisidir. Sosyete 
hiç dunnadan t 225 senesin
den beri yani yedi yüz yıldan 
fazla bir zamandan beri bu 
madenleri işlemektedir. 

Boyah göl 
lsviçrede forat adlı bir 

göl vardır ki her on yılda bir 
kere sulan J.ıp kırmızı boya 
ile boyanmış gibi kızıllaşır. 

Akılları şaşkmlıkan dur
duracak kadar acayip olan 
bu iş de dünyanın başka hiç 
bir yerinde bulunmiyan bir 
cins su nebatİndan ileri gel
mektedir. 

BUyUk karpuzlar 
Amerikanın Longworth 

vilayetinde bir çiftçi geçen 
sene d i l i m 1 e r i atmış 

~kişiye yetecek büyüklük 
te bir karpuz yetiştirmişti. 
Karpuzun ağırlığı 63 kilo idi. 

Bizim Diyarbekirde yeti
şen karpuzlarımız da çok bü· 
yüktür. Bunların ikisi bir de
ve yükü olur ve çarşıda tane 
ile değil dilimlere kesilerek 
kilo ile satılrr. 

Zamkta ,eker 
Nebatların bir çoğunda 

bulunan adi §eker, harp za· 
mamnda mevcut şekerle ay
ni kimyevi tertip hatta ayni 
ağırlıktadır. 

Fakat siz ve ben her hal
de kahve ve sütümüzü bildi
ğimiz gibi §ekerle olmasını 
isteriz değil mi? 

Denizde altln 
Deniz suyunda altın var

dır. Fakat beher tonda bulu· 
nan miktar o kadar azdır ki, 
bunun çıkarılması ile astarı 
yüzünden daha pahalıya mal 
olur. 

Bununla beraber dünya 
denizleri çok engindir. içinde 
bulunacak altın da hesap
sızdır. 

Yal'ının büyük sanatkarları 

aşında 
' Ercüment'le 

tanbur üstadı 
bir konuşma 

Mesut Cemilin dörl yafında tanbura 
başlayan bu kUçUk talebesi : " Ben, 

diyor, bUyUyUnce muslkı,ınas olacağımı,, 
Size küçük bir Türk sa- vimize gidip gelen musiki 

natkan tamtacagım ki, he- şinaslardan Rauf Yek ta, ço-
nüz on yaşında olmasma rağ cuğun bu halile alakadar ola

Küçük sanatkar Ercüment 

Kemal Batanay 

men bir çok üstadları yakın
da gölgede bırakacağına şüp. 
heyokl 

Beyoğlu 9inci ilk melde
binin 4 üncü sınıfında bulu. 
nan bu küçiik dört yaşından 
beri tanbur çalıyor. Ş~mdiki 
hocası 1stanbul radyosunun 
spikeri ve tanınmış musiki 
şinaslarımızdan Mesut Cemil 
kendisini layik olduğu ihti
mamla yetişdiriyor. 

Babası, ticaret odası me
murlarından ve tanınmış tan 
hurilerden Kemal, oğlundaki 
istidadı şöyle anlatıyor: 

- Gerek ailem ve gerek 
se ben, ötedenberi musiki ile 
uğraşırız. Ercümend (oğlu
nun ismi) iki yaşına geldiği 
zaman köşede bucakta buldu 
ğu süpürkeleri alır ve onlar
la saz çalma taklidi yaparak 
daha~ buçuk konuşmasını 
hı e beceremezken bir takım 
acayip şarkılıır söylemeğe uğ 
raşırdı. Bu hal. dört yaşına 
kadar devam etti. O zaman
lar lstanbulda bulunan ve c· 

rak kendisine küçük bir tan
bur hediye etti. Çocukta kı
sa bir zamanda gördüğümüz 
ilerleyiş onunla daha fazla 
meşğul olmamızı temin etti. 
Yedi yaşında ilk mektebin 
birinci sınıfına girdiği zaman 
ciddi ve ağır eserlerden on 
parçayı suhuletle çalabiliyor
du. Günden güne artan bu 
istidadı olğunlaştırmak i!:ıini 
Türkiyenin yegane tanbur 
Üstadı Mesut Cemil bir se
neden beri üzerine alını§ bu
lunuyor. 

Çocuğum bu bir sene içinde 
yeniden yedi ~rev ve bC§ 
tane saz semaisi öğrenmiştir. 
Şimdi o kndar güzel nameler 
yapıyor ki, ben bu kadar se
nelik tanbur çaldığım halde 
bir türlü onları çıkaramıyo
rum. 

Birde sanatkann kendi
siyle görüşelim. Kasımpaşa· 
daki evinin küçük odasına 
girdiğim zaman elindeki tan. 
burla nefis bir bektaşi nefesi 
çalıyordu. Beni görünce bir 
suç üstünde yakalanmt§ gibi 
kızararak ayağa kalktı. Sol 
elindeki tanburun sapı boyu
nu aşıyordu. Çabuk ehbap 
olduk. Sordum: 

Yazısız Hikaw~: ------

Şen Fıkralar Lokantaya köpekle gidilir mi ?.. . 
Greçe müşteriler fındı; Evlenmek bahsi 

Aytenle Fikri onar ya
şında olan iki arkadaştırlar. 

Fikri günün birinde Ay· 
tene büyüyünce kendisiyle 
evlenip evlenmiyeceğini sor
du. Küçük Ayten : 

- Çok isterdim ama bu
nun imkanı yok! 

Kar§ıl?ğmı verdi. Bu ce
vaba çok üzülen arkadaşı 

-Niçin? 
Diye sormaktan kendini 

alamadı: 
- Niçin mü) Çünkü ai.. 

leden olmiyan birisiyle evle
nilemez de ondan .. Bak gör
müyormusun: Annem ba
bamla; büyük annem dedem 
le; yengem amcamla evlen
mişler. Fikri, sen benim arka 
da§ımsın ama, ailemden de· 
ğilsin ki, bunun için seninle 
evlenemem!.. 

Yalan söylemek 
merakı r 

Dört ya§ında olan Suzan, 
anlattığı bir hikayeye annesi. 
ni inandırmak için uğraşıp 

duruyordu. 
Annesi ona sert sert : 
- Amma sen yalan söy

liyorsu!'l; Yalancı küçiik kız. 
ları ben hiç sevmem! .. 

Diyince, küçük Suzan da 
ağlıyarak: 

- Öyle ise bende yalan 
söylemek için anne anneme 
giderimi 

Dedi .. 
Bir sual 

- Anneciğim kurtları ni· 

Bütün işleri acele olan 
bay lzer öğle yemeği için lo
kantaya girdi. Cebleri posta
nın o sabah getirmiş olduğu 
zarflarla dolu idi. Mektupla
rı yazıhanede okumağa vakit 
bulamamıştı. Yemeğini ıs
marladı. Zarfları çıkararak 
masanın üstüne koydu. Ye
mek yerken bir taraftan da 
mektupları okumağa daldı. 

Komşu masada kendisi 
gibi karnını doyurmakta o
lan bir müşteri vardı. Bu ada 
mın galiba bol bol vakti var. 
dı. (Haber) gazetesini aç
mı§, rahat rahat okuyordu. 
Yapacak başka bir işi olma
dığı pek belli idi. Köpeğini 
de beraberinde getirmişti. Ye 
mekten sonra onu gezmeğe 
göt ürer.ekti. 

Lokantada kimseyi ra
hatsız etmemesi için köpek 
tasmasından masanın ayağı
na bağlanmıştı. Sahibi onun 
bir parça kemik, azıcık ye
mek artığı dilenmek için baş
ka masalara gitmesini hiç is
temezdi. Hem de lokanta
nın içinde bir köpeğin masa
dan masaya dolaşması ne lo
kantacının ne de müşterile
rin hoşuna gidecek bir işti. 

Adı Fındık olan bu kö
pek de masanın ayağı di. 

çin avlarlar? 
- Zavallı koyunlarla 

küçük kuzuları parçaladık
ları için kurdları avlarlar yav 
ruml 

- iyi ama, niçin kasap· 
ları da avlamıyorlar~ 

Küçük Kıral temel atma merasiminde! .. 

- Alafrangayı seviyor
musun ~ 

- Seviyorum ama: Ala. 
turka daha çok hoşuma gidi· 
yor. Zaten ilk mektebi bitirin 
ce Mesut Cemil (bey) bana 
viyolonsel dersi de verecek; 

- Derslerini mi çok sevi 
yorsun, oyunumu, yoksa 
tan bur çnlmağı mı? 

- Numaralarrmın hepsi 
iyi. Oyun da oynuyorum a· 
ma, daha çok tanb~rumla uğ 
raşıyorum. 

Hiç konser verdin 
mi) 

Çoook, manasına gelen 
bir hareketle elini salladı. 

- Mektepte her müsamere 
de veriyorum. Geçenlerde 
T oktaliyanda ufak bir par
ça çaldım. Y a.kmda da Kadı 
köyünde bir konser verece
ğim. 

• Bütün hareketleri ve söz. 
lerinde olğun bir adam hali 
vard:. 

Son bir sual sordum: 
- Büyüyünce ne olmak 

istiyorsuP. . 
- Musikişinas olacağım 1 

* • 

~ ~--~n.:.<...t '' ~ goruyor ve ipten atlarnaS 
-a:-:--~ - = "\.:::ı-· dikkat ediyordu ama, bll: 

.11 ~ ~ ~il .... ,.. / \ dikat edemiyecek biri var.· 
~o'./ÇS •I 

/ 
iki kolu da müşterilere yetlf 

> 1· ,,, • • ,)e 

~
\. i' ~ •• tirilecek yemek tabaklaf'l) . ı· 8' :..,":", ~ dolu olan garson Cema ın 
~ -~ --- ~ 

'fJ ~0ı;_,-v~~ cele~en sağa sola bakac ,. 
~~::-----'---~-~-r vaktı yoktur. Sabırsızlıkıo 
binde kıç üstü oturmuş, 11• beklemekte olan müşterilere• 
ra sıra kendisine bir kemik külbastı, şi~ kebabı, zeY~P 
parçası, ekmeğin kabuk tara. yağlı enginarları taşımak içtll 
fmdan bir lokma vermekte durmadan, soluk almada11 

olan sahibinin hareketlerini koşmak lazımdı ... 
gözden kaçırmiyordu. - Hey Cemali Hani bt· 

Fakat Haber gazetesin- nim külbastım ... Şiş kebabı 
de o gün her halde çok he- hala gelmedi Cemal. .. Yah~ 
yecanlı bir havadis vardı ki, enginarlar tarladan mı gelı' 
sahibi kendisini unutmuş, yor~ 
gazeteye dalıp gitmişti. işte Cemal soğuk su getirect~ 
tam bu sırada bay lzer de tin ı.. 
mektuplarını bitirmiş, başını Masalarda müşteriler bö),. 
kaldırarak etrafım gözden ge b ş 
çirmeğe başlamıştı. Gözleri le ağırırken Bam ... Güm .. ı· 
birdenbire kendiliklerinden rak, şangır şungur bir gü· 
komşusunun sevimli köpeği- rültü oldu. Fındık acı acı bit 
ne dikildi. Fındık da gözleri iki havladı!.. 
ni ceblerinde ta~ıyan aptal kö Her kes ayağa kalktı: 
peklerden değildi. Bay İzerin "Ne var? Ne oluyoruz?,, sıl 
kendisine bakmakta olduğu alleri duyuldu. 
mı görünce, o da bay lzere Ne yazik ki tam da gar· 
k;ırşı, her nedense yüreğinde son Cemalin geçeceği sıradıı 
bir sıcqklık, hemen doğu ve· bay İzer bir pasta parçası ll' 
ren bir sevgi duydu; Çünkü zatmış, Fındık ayağa kalka· 
bu yabancı bayın İncecik pi· rak ilerlemı§ ve ip iki mastı 
liç kemikleri aramak için ta- arasında gerilmişti. 
bağını karıştırdığını görmüş· 

Bacakları İpe takılan Ce' tü. Böyle gevrek gevrek pi-
liç kemiklerini çıtır çıtır ye- mal gümbür lümbür yere y1J 
mek ne de keyifli olurdu. varlanmış, burnu ta~ıdığı ye· 

mek tabaklarının içine dal· 
Fındık, sevincini göster- mıştı. Patatesi kızartmalı kii\ 

mek için kuyruğunu sallıya. 
rak; iyi terbiye edilmiş kö- bastı, gevrek şiş k"ebabı 'it 

pekler gibi sırıtarak bay ize- zeytin yağlı enginarlar döşe· 
rin gönlünü kaptı. O da taba menin üstüne çil yavrusu gi· 
ğından bir kemik parçası al- bi dağılmıştı. 
dı, Fındık ileriledi, lezzetli be ilk şaşkınlıktan kendini 
diyeyi kaptı ve derin minnet toplıyan Fındık, hemen yağ· 
duyğularını göstererek yut- lı kübastıların üstüne saldır' 
tu. mı§ ve bunları sahibinin ma· 

Arada güzel münasebet 3ası altına çekerek keyifli 
kurulmu~, buzlar erimişti. keyifli atıştnmağa koyul· 
Fındık Yıne kıç üstü otura- muştu. Bir taraftan da kücü• 
rak bu sefer kendine yemek cük köpek beyni içinde şÜ)" 
artıkları bol bol vermekte o- le düşünüyordu: 
lan bay lzcrin yanı ba~ma Kimisinin felaketi gelir· 
yerleşmişti .. , :ı; se başkalarına saadet oluyor• 

Beri taraftan ise bizim 1 Oh . . ld d VA N. muş ne ıyı o u a gar· 
a - u nun (Papas os- son yuvarlandı. Ömrümde 

man) romanına dalıp git- bu kadar zengin bir ziyafet 
miş olan ~ahibi, yalnız köpc· görmemiştim. 
ği değil hatta nerede bulun-
d .. b'I b'" b Garson Cemalin niçin ugunu ı e us ütün unut· 

F d k d düşmüş olduğunu hir kimse muştu. ın ı a kendinden :.-. · ş· d' anlryamamıştr. Mutbag .. a gi• geçmıştı. ım ı sahibini de-
ğil yalnız kendi karnını düşü. dip dökülen yemekleri ismar 

d B. t f lamaktan başka yapılacak yor u. ır ara tan tasmasr· 
na öbiir taraftan da 11ahibinin iş Y<'ktu. 
oturduğu masa bacağına bağ Bu sırada ise bay lzcr bü· 
lı olan ipi aklına bile getirmi. ti.in o yemeklerin ve kırılan 
yerek, yalnız ve yalnız mide. kapların parasını ödemeğe 
sine indireceği lezzetli lok- mecbur olmadığı için büyük 
malan hesaplıyordu. bir sevinç duyarak, yerinden 

Fındık oturdukça ip yer- sessizce kalktı ve lokantadan 
de serili duruyordu. Fakat çıkıp gitti 
bay İzerin uzattığı lokmalan Ahmet EKREM 
almak için ayağa kalkınca iki 
masa arasında geriliyordu ... 

İp iki masa arasında ger
gin olunca gelip geçen müş
teriler atlamak mecburiyetin 
de kalıyorlardı. Hem de bu
nu gülerek yapıyorlardı; 
Çünkü Fındığın oburluk 
ve aç gözlülüğü görülecek 
bir manzara idi. 

BULMACA 
Kamı gur gur eder, 
Kurbağa değil. 
Ağzında zurnası var, 
Zurnacı değil. 
Baımda tablası var, 
Tablacı değil. 

Nedir bu? Bilin bakayıııt· 
Bilenlerden birinciye bir kol 
saati, ikinciye bir şiıe kris· 
tal losyon, üçüncüye üç ~i· 
ıe esans ve iki yüz okuyuctJ 
mu:za muhtelif hediyeler ve· 
rilecektir. 

................ ım!:r. 
HABER 

ÇOCUK SA YF AS 
Bilmece kuponu 
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Dersimlilerin dini 
seyitlerin dolabıdır! 

Elciziz'den, Hozat'a gelirken yolun berisinde Baragini köyünde bir totem var; bu bir mezardır. Bura· 
da imam Hüseyin'in neslinden geldiği söylenen "Karadonlu Canbaha" gömülüdür. 

Buna "Ağu içen" derler. Babanın harap mezarına hayatım vakfeden Dersimli, Seyidin en muti bir 
haraçgüzandrr. Bu köyde yaşıyanlan:-ı bir kısmı mukaddestir, diğerlerine zorbalık ederler. Bu tekallüp 
fernıanı, 'Ağu içen" in torunu oldukhnnı iddialarmdan ibarettir. Öbür taraf çalışır, bunlar otlarlar. 

Ders.inıde din bir vicdan işi değildir. 
Din Seyitlerin clinıde bir geçim yoludur. 
Zorba1ık vasıtasıdır. Din, cennet ve cc -
hennem burada satılır ve <lağztzlır. Bu.. 
rada vergisiz ibadet makbul değildir. A
daksız duayı ne Tanrı, ne Seyit kabul 
e>der. 

Çalışmadan yaşryan, üfülliikçülüğü -
nü aleme rahmet bilen Seyit, Dersime 
niçin musallat olmuştur, bu binlerce in -
sanın vicdanile, sayi ile bir oyuncak gi. 
bi oynamak hakkını nereden almıştrr, 
bilir misiniz? 

Asılsız yalan bir şecereden .... Guya 
Seyitlerin topu birden peygamberin to
tonudur. "Evladı Resul,, dürler .. Onun 
için mukaddestirler 

liakikatin hüküm sürdüğü asrrdayrz. 
Muhammet araptı, Dersimli, Horasa -
ntn öztürküdür. Bütün teşekkülatı a -
detleri din deyip inandığı her şey, ya • 
§Clyışrndaki hususiyetler hep Orta As -
Yanını:lır. Seyit te oradan sürüklenip ge 
lcnlerin torunudur, teşekkülü Turanlı • 
dır. Bir Anıbı bu dağa atsanız ne ken -
disi, ne de sülalesi yaşar. 

Onun için Seyidin vicdanlar ve ka • 
ıançlar üzerine musallat bir şakiden 

başkabir şey olmadrğınx kafaya kazma
l~dır. 

Bize göre seyit 
Hakkari dağlarının servetine, vieda. 

llına hüküm için başına bir ' 1Siyadet 
ııikkesi,, geçirmiş olan masl\lp Seyit Ah 
dülkadir de mtitemadiyen kendisini pey
gambere bağbyan bir §ecerekien bahse. 
dip durmamış mıydı? Bu sergerde kürt· 
tü, her hali şekli, şemaili ile Sason dağ. 
larında yolkesen kiirtten farksızdı. 

Bir gtin Arapla Kürdün ayn ayrı asıl
lardan gelme iki kavim olduğu bedaha -
ti yüzüne çarptldığz zaman : 

- Evvelce Arap idik, şimdi Kürt ol. 
duk, demişti. 

Bu da yalandı, evelce Arap değildi; 

aslen ve neslen bir Kürt kabilesinin 
mahsulü idi. Şemdinan dağlarında ek -
ıneğini taştan çıkarrruya uğraşan ma • 
snm insanların hayat ve kazancını avu
cunun içine almak onların yumruk ka -. 
dar kafalannı, loş vicdanlarını bir oyun 
cak haline koymak için (Esseyyidi) un
Yanını ceddi uydurmuştu. 

Bir ihtilat gecesinde 
''Seyit., üzerinde faz1a konuştuk. Se

yidin doğrusunu da yalanını da nasıl 
an1aklığmuzr b'.r ihtilal gecesinde Diya_ 
rrbekir surlarında yükselen genç bir se
t!le bırakıyorum ... 

O gece, Diyarbekirin her gecesi gi -
bi çok yıldızlı, çok parlaktı. Bir iki saat 
ıonra Cumhuriyetin irtica ile boğuştuğu 
kanlr günlerin bir fecri daha doğcicak -
tr •.. 

Belediyenin önüne cört sehpa kon -
muştu. Seyit Abdülkadir, oğlu ve yar_ 
dakçıları bu sehpalarda cezalarım bulu. 
yorlardı. 

Seyit Abdülkadir zade Mehmedin il
mik boynunda iken sesi duyuldu, Seyit 
Mehmet büyük bir imtiyaz istiyoı:ldu. 
Her kötülüğü yapacak1ar, hiç bir kanun 
eli, hiç bir devlet kuvveti kendilerine 
ilişemiyecekti. Seyit Mehmet bağırıyor. 
du: 

- Evladı Resul asrlmaz, evliidı Resu
lü asan millet iflah olmaz!. 

Bu tegallüp ve irtica hırıltısına genç 
Türkiyenin sesi, henüz otuzunu doldur
mamış bir zabitin ağzından yükseldi: 

- Vatanıma hiyanet cıden Resul de 
olsa asarım ... 

Bu ses manzaraya müstesna bir ülvL 
yet verdi. vatan sevgisi hiyaneti boğ -
muştu. 

nelere inandırırlar ? 
Seyit, Dersimi asırlardanberi yemiş, 

kemirmiştir.. Dersimin hastası §Una 
inancimimıştrr: Seyit üfürmedikçe ;yi
leşmeo:. Seyit üfürür, fakat hasta ölürse 
bunda gecikildiğine, bundan evvelki 
~şlerde seyidin rızası tahsil edilmediğine ı 
ınanmak ıstıran vardır • 

Dersim Kızılbaş müslümandır. Bir 

«ülahya Saglaoı Naşit Hakkı 
kısmı Zazadır. Bir kısmı da Caferi Sa • 1 aşireti başında, yukarı Abbas aşiretini 
drk isminde bir imamın içtihadım tanır,, görürken tetkik edeceğiz. 

Bu imamın mezbebınde göze çarpan şu RezaJethane 
merasim vardır: .Muharremde Hasan, 
H:.iseyin için 12 gü~ oruç tutmak, 12 
imama. ''hanedanı ehli beyt,, e tapmak, 
kışrn Muhammet için üç gün aç dur • 
mak. 

Fakat Dersim dininde, Orta Asya -
dan gelen kabilenin getirdiği Totem d'i. 
ninin, tab:at dininin tesirleri hakimdir. 

Dersimin dört köşesinde cins ve nevi 
hatıra hayale sığmıyacak kadar mü • 
tenevvi Totem serp1lmiştir. Seyit, onu 
canı gibi beklemiştir. Bu tembel aç sü
rünün beklediği Totem, ya bir eski pa
buç, ya yıkık bir ıduvar, ya bir mezar ta. 
şı, ya bir paçavra veya kuru bir odun. 
dur. 

Kızgın güneşin her şeyi yaktığı bir 
yolun kenarındaki memba, geniş bir göL 
gc veren ağaçlık, ,serin bir pmarbaşı na 
türizmi burada da hatırlatmrştır. 

Bunlar da mukadldestir, başını bir 
seyit veya ocak zade bekler, onunla ge
çinir. 

Birkaç Totem s:ıyayım: 

Ağu içen 
Elazizden Hozata gelirken yolun be

risinde Bcirgini köyünde bir totem var: 
Bu mezardır. Burada fmam HUseyinin 
neslinden geldiği söylenen (Karadonlu 
Canbaba) gömillüdür. 

Buna (Ağu içen) derler. Babanın ha. 
rap mezarına hayatını vakfeden Dersim 
Ji, Scyidin en muti bir haraçgüzandır. 

Bu köyde yaşıyanlann bir kısrnr mukad
destir, diğerlerine zorbalık ederler. Bu 
tegallüp fermanı "Ağu içen,, in torunu 
oldukları iddiaların.dan ibarettir. Ö -
bür taraf çalışır bunlar ot}arlar. 

San Saltık 

"Sarı Saltık .. : ben bu ismi Dersimi 
bilmeden de duymuştum. Runıelide A. 
nadolunun Garp kıyılarmıda bir değil,, 
blr kaç ''Sarı Saltık,, yatın görmüştüm. 
Hozatla Ovacık yolu üstünde bunlar • 
dan biri daha yatıyor ... 

Sarı Saltık totemi Dersimin vicdanı
dır. En büyük antl.ar. onun başmda içi
lir. Aşiretler ahitlerini bura.da yapar • 

lar. 
Ovacık yolu üstünde, kuru, çıplak, 

fakat hakim bir tepede oldukça mazbut 
bir ttirbe içinde yatırılan bu sembol, 
"San İsmail Sultan., diye tanıtılıyor. 

Sarı ismail, öldüğü vakit dokuz tabut 
tan baş göstcrmi~ imiş. Demek ki bu • 
gün ide Rumelide, Malatyada, daha bir 
kaç kasabadaki mezarların her biri bir 
başrnındır. Biraz ötede, Ka.racaköyün • 
de oturan seyitler; bunun torunların -
danız, derler. San Saltık mezarı, iyi bir 
sermaye, hiç bakım istemiyen ve çok ge. 
tiren bir irattrr. 

Dersiıri:ie ağız ve göz hastalıkları için 
mütehass1s hekim San Saltık postneşi. 
nidir. 

Yıkık 'bir duvar 
Mazkirtin Muhindı nahiyesinde de 

başka bir tot"eme rastlanır. Bu bir yı -
kık duvatidır, Baba Mansur Sultan, gu
ya bu duvara binmiş ve onu at gibi yü. 
rütmüş. Şimdi bu duvar, bu babaya at. 
fedilen hurafe ile mühim bir ziyaret ye
ridir. Bu duvar Dersimlinin mihrabıdır. 
Köyde oturanların bir kısmı Bab~ 
Mansur tayfasıldrr, ,bu duvara gelip eli
ni yüzünü sürenden üç beş kuruı dile • 
nirler, bununla geçinirler. 

Kırmit totemi 
Kırmil totemi de bir mezardır: Kara 

Süleyman Sultan yatar. Fakat bu yal -
ruz bir totem olarak mütalea edilemez .. 
Burayı bekliyen Dersimin en enteresan 
şahsiyetidir, nefsinde büyük bir a§iretin 
reisliği ile, Dersimde türeyen Seyhasan
lar kolunun başseyitligini cemeden Se
yit Rıza•dır. Bu adam Dersimin karan • 
lık vicdanında bir urdur. Seyit Rıza, ne. 
dir, ne istiyor, ne olacak? Uzerinde çok 
tevakkuf edilmesi lazımgelen bu adamı, 

Pertek - Hozat yolunun kenannlda, 
bir sırtın üzerindeki Zive köyünün de 
bir totemi vardır. Bu "Sultan Hazır., ın 
mezarıdır. Burası İmam Hüseyinin bir 
tc :-ununa nisbet edilen toprak yığmzdı:. 
Buraya evladı o1mıyan aileler gelirler, 
günlerce o civarda sürünürler, bekler
ler. Burası her türlü iğrenç vak'alara 
sahne olur. 

Sar'aya müptela olnalrın hastanesi bu 
rasıdır. Buraldaki seyitler okur, üfler, 
nefheder,. üstelik beş on para da geçim 
toplarlar . 

Derviş Cemal 
Bir de Derviş Cemal vardır .. Hozata 

iki saatlik Seyit Cemaller köyünü de bu 
kurmuştur. Oturduğu köy kuru bir me_ 
şelik iken ansızın yeşillik olmuş. Bu ba.. 
banı kabri yoksa da, oturduğn köyün 
böyle ansızın yemyeşil oJması muka;d • 
des tanınmasına kafi gelmiştir. Bittabi 
içindekiler de beraber. 

• • • 
Kendisine böyle bir totem edineml • 

yen seyit, eline eski bir e§ya parçası 

geçirmi§ ve ona mukaddes bir hüviyet 
vererek geçinmiştir. 

Meseli, Karacaköyündekl Seyit Ka • 
sım evindeki bir çift pabuca bir mazi 
u1durmuştur. GQya bu pabuç Sarı Sü 
leyman Sultanın tonınJarrndan Seyit 
Nesimin imiı. Bu pabuç mucizeler yarat 
rruşmı~. Aslının doğru veya yalan olma. 
sının ne hilkmü var, bugün Dersimin 
dört köşesinden sürü sürü insanlar ge • 
liyor, pabucu görmek için koyunlar, ke
çiler, arpalar ve eşekler hediye ediyor • 
lar. 

• • • 
NatUrizrnden, tabiat dininin eserin _ 

den bahsetmiştim. Seyit natUrizmi de 
istismarı ihmal etmez. Küçücük ka • 
falı Dersimli. yazın cehennem güneşi 
aJtında yanarken; bir memba görünce 
ona da tapmağa başlar, zavallının bu 
halini gören bir açıkgöz, başına yeşil bir 
paçavra sararak koşar: 

- Burada eskiden su yokmuş. Dede. 
min dedesi Seyit filan ölmüş, buraya 
göınm'ii§ler, onun gömüldüğü yerden bu 
su fışkırmış, bu ağaçlar bitmiş, seyidin 
ruhu, kavak şeklinde yükselmiş .. 

Bir kaya, geceleri yol gösteren ay, 
koca bir cevizlik görünce cahil Dersim. 
1i sakalına sarılır. Boynunu büker, ya • 
hut diz çöker ve ona tapar. 

Mecmualar: 
Yeni Adam 

181 inci sayısını okuyunuz. İçinde lııman 
Hakkı, H. A vnl, Adnan Cemil, Hasan Ali 
İ>r, tzzeddln Şadanm yazıları vardrr Bu e~ 
yıda İıımall Hakkının inanmak adlı bir piye 
~ini tefrika ediyor. "Dönenler,, başlıklı maka 
ıe de şayanı dikkattir. Bu sayıda tç sosyete, 
dı~ sosyete, kUltUr, ha!tanm dUşUnccleri, 
hUlAsalar sayfaları var, EpikUrUn bahçe!!I 
ıııı.veslnin 11 lnci forma.8mı da nıı.ve olarak 
alınız. Karilerlmize tavsiye ediyoruz. 

Gündüz 
Bu ııa.ı:İ.a.t ve fikir mecmuası HHml Ziya, 

Şerit Hulfisf, Cahit Sıtkı, Cevdet Kudret, 
Feridun Fazıl, Ahmet Kutsi, Sabih Zeki gibi 
imzaların en güzel yazılarlle Boover Romar• 
tın ve Roskinden tercUmelerle intişar eden 
bu mecmuayı okuyucularmuza tavsiye ed: 
r!Z. 

Askerliğe davet 
EminönU yabancı askerlik şubesi başkan· 

Jığmda.n: Kısa hizmetli ve orta ehliyetname 
yi haiz ta§ra şubelerine mensup EmlnönU, 
Fatih, ve EyUp kazaları nuntakalarmda bu. 
lunan yabanctlar 1 Temmuz 937 de yedek 
subay okuluna sevkedileceklerdlr. Bu tarihe 
kadar ellerindeki ''eslkalan 11e birlikte Sul• 
tanahmettekl Eminönü yabancı askerlik şu 
besine mUracaat etmeleri Uftn olunur. 

ZAY!- Ortaköy Mecidiye nüınune 
mektebinden aldığım 17/ 64 No. ve 
1338 tarihli şchadetnamemi kaybet_ 
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmU yoktur. Mehmet Selim 

(2855) 

1 Tı 

·Jstan bu ı Belediyesi i fanı arı . 
~ 'lo.... ,. ~- , • .. 

Pasta, Şeker ve şekeı leme, çikolata .. bisküvi 
tahin. ve kos helvası ve emsalini gapa~ 

nıüesseseleı hakkında talimatnanıe 
1 - Pasta, şeker, şekerleme, Çikolata, bisküvi, tahin helvası imalathanele • 

ri kagi:- binalarda kurulacak ve bu sanat ve mesleğe tahsis ec1ilcccktir. Bu i:r.a • 
lAthanele~de başka sanat ve iş yapılması veya bunların mesken veya yatakha • 
nelerle hır kapı ve merdiven ile ilişik olması veya yatakhane olarak ktıllanılması 
memnudur. 

2 - iki metre yüksekliğe kadar duvarları her vakit yıkanarak temizl~nebil
mek içL-1 fayans ile muntazam bir surette örtiilmü~ ve ?emiPi çini ile dö.,:nmiş 
olacaktır, ve zeminin münasip yerinde akıntı sularını lağıma sevkcdcn ıskaralı 
ve sifonlu delikler bulunacaktır. 

3 - Müesseseler imalatın şekline ve vüs'atine gö: e kJ.fi geni!?likte ve serbest 
çahş3.bilecek surette ~n az aşdğıdaki kısımları uiribirinclcn ayrılmı, olarak ihti -
\ ' Cl edecektir. 

A) İmalathane ve ocak 

B} Bulaşık yıkama yeri 
C) İptidai maddeler deposu 

D) Hazırlanmış maddeler depostı 
E) Mahrukat deposu 

4 - Uk dört kısım ziyadar ve pencereler muntazam olacak ve sinek girme " 
sjne mani olmak ilzere ve. dışandan sabit ve ince bir tel kafes ile örtülecektir, 
Hava değiştirmek üzere ihtiyaca göre pencereler üzerinde tertibat veya hava ba • 
calan yapılacaktır. 

5 - Bu müesseselerden her tUrlU su ihtiyacı ıehir merkez suyu (terkos) ile 

temin olunacak, bulunduğu sokakta terkos suyu tesisatı olmıyan müesseseler 

temiz olduğu isbat edilmi§ bir su ile dolduracakları en apğı yarım tonluk ve mü· 

essesen:n laakal bir günlük ihtiyacına kafi bir su deposu bulunduracaklardır. 
İmalathane dahilin?cki masalar mermer veya fayanstan ~lacak ve bütün kaplat 

ve malzeme tam bir temizlik içinde bulunacaktır. 

5 - Ocaklardan (havagazı da dahil) çıkan dumanlar ve gazlar etrafa yayılma • 
dan davlumbaz tarzında bütün ocak sathmı kaplayan geni§ ağızlı bacalar va • 
sıtasile damdan dışarıya çıkarılacaktır. 

7 - Bulaşrk mahalli mermer veya dökme ta~tan olup • yıkanmış kaplarm 

süzülmesi için oluklu kısmı bulunacak ve duvar kısmı mermer veya fayans o ,. 
lacaktır. Kazan, tencere, mablak, formalar gibi ıeyler temiz raflarda veya do • 
lapJarda saklanacaktır. 1 

8 - lptidf maddeler ağızlan kapalı kaplar içinde ve muntazam kapaklı d°" 
laplar dahilinde veya raflarda bulunacaktır. 

g _ tma1 cdilmi§ gıda maddeleri cam tahta veya kapalı dolaplarda muha• 
faza edilecektir. 

ıo - tınal!thane kıınnlan ile doğrudan doğruya alakası olmıyacak tarzda 

işçiler için soyunup giyinme, yemek yeme, el yil.t yıkama yerleri ve aptesane 

yapılacak ve işçiler dalına temiz tutulacak tam bir iı gömleği giycceklerdirc 
İmalathane dahilinde yatılama.z. 

11 - Mahrukat deposu muntazam ve etrafını kirletmiyecek bir şekilde ola .. 
caktır. · 

12 - Kullanılacak iptidat maddeler aaf ve temiz olacak ve bu husustaki ta· 
limat ve nizamlara uygun bulunacaktır. 

Pasta, şekerleme, şeker, çikolata, bisküvi tahin, koshelvası, ve emsalini 
yapan mUeısseselerin tabi olacaktan ıııhbl tartları gösteren talimatname yukan• 
ya yazılmıştır. tlgill olanların malumu olmak üzere ilan olunur. (B.) (3530) 

Üsküdarda Toygar Hamza. mahallesi Sellm.sız caddesinde ölü Ha.hibeye 
ait 79 No. ıu harap ve maili inhidam evin tamir veya hednıile izalei mahzur 
edilmesi için hissedarlardan adresleri malüın olnuyan yüzbaşı Hamdi, Abdullali 
ve Hikmete tebligat yapılamamıştır. !lan tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
izalei ma..hzur ettirilmesi, aksi takdirde yapı ve yollar kanununun 44. üncü 
maddesi mucibince muamele ifa edileceği tebligat makamına kaim olmak üze. 
re ilan olwrnr. (3375) 

1 
lstanbul Levazım Amirliği 11 

Satmalma Komisyonu ilanları l 
!dareleri İstanbul levazım amirliği-

ne bağlı müessesat içni alınat':ık olan 
yüz bin kilo yoğurda talip ~ıkmadt. 

ğmdan 22 Haziran 937 Salı günü saat 

14,30 da. 1stanbulda Tophaneö.e Satı
nalma Komisyonunda pazarlıkla ek

siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
15 bin liradır. İlk teminatı 1125 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülebL 
lir. İste!dilerin kanuni vcs !kala~ile be. 
rabcr belli saatte komisyona gelmele-
ri. (12) (3453) 

Maltepe askeri lisesiıtde mevcut 
olan 2500 teneke ve 98 adet makarna. 
çay ve üzüm sandıkları 24 Haziran 937 
perşembe günü saat 15,30 da Topha
nede satrnalma komisyonunda açık 

artırma ile satılacaktır. Hepsinin tah. 
min bedeli 144 lira 70 kuruştur. Temi. 
natı 22 liradır. Eşyalar okulda görü
lebilir. İsteklilerin belli saatte komis. 
yona gelmeleri (5) (3282) 

lstanbul Asliye mahkemesi birinci 
ticaret dairesinden: 
İbrahim tarafından Bodo'3 ıle Be.

yoğlunda !stiklfil caqdesinde Kamil 
sokağında 3 numaralı Mihailid.is apar. 
tnnanı 5 numaralı dairede Sot!ri Kos-

tantin aleyhlerine 926/ 266 nu::naralı 

dosya ile ikame olunan al:ıcak dava. 
smda oturduğu yer belli olmıyan müd 

A \1Cıları davet 
1stMbul Avcılar Kurumundan - BUyük 

lllllet Meclisinin la.sdlkına. iktiran eden 3161 
sayılı kara e.vcılığl kanununun ıı inci madde 
sinin (A) fıkrası bU)TUğunca avcı kurumla 
rında kayıtlı Uyelere verilen bakJarc!an iııti 

fa.de ' 'e kanunun 1 2inci maddesi mucibince 
bUkmU kalmayan av tezkerelerin! yenilerlyle 
değlştlrebllmenlz i~ln kurumumuz Uyelerinin 
ellcrlndeltl hüviyet cUzdanla.rmm t €bdllln• 

ıuzum görilldtijtünden çarşamba ve cuma 
gUnleri saat 15 ten 18 e kadar Emlnönlinde 
Hüseyin efendi hanında. 9 numarada Kunım 
merkez bUrosuna mUracaatla.rı. 

Eyiw sulh hukuk htikimliğmden: 

Burgaz adasında 'Yalı sok~k 34 sa.. 
yılı evde ölü Panayot Papa Ko~stanti· 
nin oğlu ve hasta Marikanm öz kar. 

deşi Kostantin Papa Kostantin: malı. 
kememize müracaatla halen Yr.dikule 
hastanesinde tedavide bulunan hasta. 

kardeşi Marikaya vasi tayin ec1ilmesi. 
ni talep etmesi üzerine : mahalli zabr~ 
tasından gelen celp ve dinlenen şahit-

ler ve hastaneden gelen tezkere ile 
has1 anın dinlenmesinde fayda olmadr. 
ğını ve kardeşi Kostantinin vasilik 

yapabileceği ve vasiliğe elverişli oldu
ğu ve başkaca vasi olabilecek kimsesi 
bulunmadığı anlaşılmış olduğundan 

hasta Marikaya kardeşi Konstantinin 
vasi tay:nine kabili itiraz ve itizar ol. 

mak üzere 11.6.937 tarihinde verilen 
karar sekiz gün müddetle ilan olunur. 

(8349) 

deialeyhlerden Sotiri Kostantitıe tebli. hanesine asılmış olduğundan borçlu 
gatın ilanen yapılmasına mar.kemece Sotiri Kostantinin belli günde mahke
karar verilerek muhakeme gilnü oL meye gelmesi ve gelmediği lcikclirde 
mak üzere 15-7.937 perşemln ı;aat 14 hakkında gıyap muamelesi yaçJacağı 
tayin ve davetiyesi mahkeme divan. f ilan olunur. (88fil) 
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PARDESO 

PANTALON 
Son .la oda Kumaşla~ a Ucuz, Şık ve dayanık 11 

YAL Z G LATAD 

lbise Mağazasında Bulac ksınız 
SELSVOR 

HAFTALIK ve AYLIK 
Tediyatla dahi muamele vardar. T,..eleforı 43503 J 

ARA 
>'~ ~, 

E 
1 Hazirandan iti ba en 

Av ve ni a 
fiyatla ı indiri:en 

CI NSl Mi KD AR 
En alA kara av barutu 

" .. ,, ,. .. 
,. .. " ,, " 

Birinci nevi dumansız av barutu .. ,, .. .. " .. " ,, 
" 

,, .. " " .. " 
tldnci nevi dumansız .. " .. " ,. .. " n • " 

,. .. 
" " .. " .. 

Yerli dumansız -av barutu .. " " 
,, 

6 m'/m Flober Kurıunlu 
6 m'/m ,. tek ıarjh 
C5 m/m ,. çift tarJlı 
9 m/m .. kurıunlu 
9 m/m ,. tek prjh 
9 m/m ,, çift prjh 
Krrmm renkte lUks av kovanı 70 m7m 

,, ,, ,. ,, .. ts5 mZm 
Mor renkte av kovanr 

Krmu%1 renkte ve iki atıma mUteham mil av ko. 
Turuncu renkte av kovanı 
y e§il renkte sinek markalı av kovanı 
Kayısı renkte av kovanı 
Yetil renkte büyük kapslillü av kovanı 

Yeşil renkte büyük kapsüllü ve tapalı av kovanı 
Kur'§unt renkte av kovanı 
Dolu kırmızı av fişeği 

.. mor .. 

., turuncu .. 
,, kayISI " 
" kUIJUni ,, 

Keçe tapa ' • 
Yağlı tapa 
Yağlı takım tapa 
Kapalı kapsül . 

"Av saçması: 
3 kı1oluk torbası 
1 ,, kutusu 
1/2 ,. kutusu 

" ,. 
., 
" 

' 1 

; • 
• 1 . • 

-yı 

1 kiloluk kutusu 

1/ 2 " .. 
1/4 ,. .. 

1 " .. 
1/ 2 ,, .. 

1/4 .. " 
1/10 .. ,, 

1 .. .. 
1/2 .. ., 
1/4 " " 1/10 ,, .. 
1/4 " " 
1/10 " 

,, 
adedi 

,, 
" 
" ., 

" paketi 
,, 
H 

.. .. .. .. .. 
•• .. 

adedi 
.. .. 
.. .. 

yüz adedi 

" paketi 
kutusu 

• 
......--esı 

Fi ATLAR: 
Eski Yeni 
Kuruş ş. Kuruş 

290.- 220.-
150.- 115.-
80.- 60.-

800.- 600-
400.- 300.-
200.- 150.-
80.- 60.-

600.- 500.-
300.- 250.-
150.- 125.-
60.- 50.-

175.- 150.-
70.- 60,-

1.50 1.-
1.50 1.25 
2.- 1.50 
3.50 1.7 5 
3.75 2.-
4.- 2.50 

450.- 325.-
400.- 300.-
350.- 275.-
350.- 275.-
300.- 225.-
300.- 225.-
275.- 200 
250.- 200.-
275.- 225.-
200.- 175.-

9.50 7.50 
9.- 7.-
8.- 6.50 

7.50 6.-
15.- 5.50 

40.- 25.-
75.- 50.-
85.- 60.-
75.- 65.-

157.SO 150.-
52.50 50.-
26.25 25 

• 
1 

ş. 

Ma u iyat Listesine Ba y utmayınızl 

• 

1 Si RL 

BAŞ v Oİ~ AGRILARI GRİP 
• 

VE ltEZLEYI 

L"P.:"IM;:'t"\ı. DERHAL GEÇİRİ~ 

.. -

Neden 
A . . ? 
spırın . 

Çünkü ASPiRrN seneler- · 
· denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in fesirinder 

emin olmak için lütfen 

$ına dikkat .edi_niz. 

t.:1::':ı marka-'CD . --' 

iNKiBAZ 
ve ondan mütevellit bag ağrılarını de· 
feder. MiDE ve barsaklan kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksif edilmiş bır 
toz olup MÜMASiL MUST AHZAR. 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KATI tesir eder. 
Yemeklerden soma alınırsa HAZIM. 
SIZLIGI. MiDE EK~1L1K ve YAN· 
MALARINI giderir. MiDE ve BAR. 
SAKLARI ALIŞTIRMAZ .. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe· 
rler. l\1AZON ieim ve HOROS mAt· 
kasına dikkat. 

Kü: iik şişesi çıkmı~tır. Fakat bü· ı 
yük i~esi ekonomiktir. 

g-... .. 



-

Bu defa da Jın onun yüzüne baktı ve 
bu d.efa lda onun ytuUnde merlwııet ifa 
deai belir4i. 

- Sia d~ epey deiftmİfliıılz 1 Hep ,ay 
nl bot hayaller, avalh Ravayak 1 Sefalet 
Bize yetiımiyormuı gibi, bir de nefıiııi&e 
cefa veriyorıuııw:. VUcuduntmın celll
dı oluyoraunuz r .• IJalbuld ıcnçainiz, 
çirkin bir adam ldeğilıiniz, mUneveni· 
niz •• H•yü tizin için çok anz.ı ola1'Wr. 
iyi bir it. aile hayatı, halbuki tiz bDtUn 
bunlan bırakıp, ba,.Ilerle ufrqıyonu
nuz .. Bu hayaller lis nereye ~ye
cek; biliyor musunuz?,.. Bunu '8yJeme
ie bile caaret edeııdyorum. 'l'ann sizi 
muhafaza etıip f 

Ve kolunu, Ravayakm kolu altına ı.e· 
sirerek t,tıı bir tebeuUmJe na •• etti: 

- Haydi ıetiıı gidelbn. Siıe 4edim 
ya, zenginim! Daha otu kuıuıwıı var .. 
Size bir ziyafet vereyim. tyi bir yemek, 
ails•l bir prap, ıörecebiıık ki, me 
c!Unyayı batka gözle gösterecektir. 

Ravayak. hiçbir ıey söP.emeden. ta-
1avvur edilm~ bir teflıatle orıa baktı. 
Kirpiklerinde iri .bir göıyatı ~be
lirdi. Cdıs yanağına kaydı ve yosunlu 
kırmızı ıakalr içine kanttr. Birdenbire 
J anın elini yakaladı 'ft dudaklarına &~· 
tUrdil. 

Bundan p.praıı ve akılan Jan hayret 
Je bağııldı : 

- Ne yapryorıunuz, camm? Ben ne
yim ki, bana böyle bilyilk bir b,Umıet 
gösteriyorsunuz? 

Ravayak heyecanlı bir ıeslı: 
- Sis ili~ timıaliıhıi14 dedi. 

Sisin için hiç bir ıey ~,_ bir bed· 
hahtl teaeJli etmek lgin.. keadl ıetuap ve 
lıederinizi unutu~~ Halbuki 
Mr bUaeniz 1-

Jan mu•ımmh bir warla ona baktı. 

• 

- Zannettiğinizden çok daha wluı-
nı biliyorum. . 

Dedi ve RavayaJan ilrpererek, endiıe 
1i bir teki~ kcndiaine baktıp 16rlln
ce, sahte bir neteyle ilive etti: 

- Meaeli, biraz sonra ... ı bet olaca 
l,ıDı. Bile yemefini unuttutımw. açbk
tan kudurduğumu, suıuzluktuı botuJ.du 
iUJllU biliyorunı ... Canımı şimdi anla
dımf.· Ruhumu karartan 1Na achktır! 
Gelin dostum! c;;c;recektinll kf. biraz: 
,ıyiP içtikten ıonra blmbttb adlllılar 
oıaedı.r. 

lta•ayak aon b1r defa terclı!dUt etti. 
Jın, onuıı .kenclilne gelmek lltemedili
ni zannetti. Hakikatte Ravayak kendi 
kendine ıunlan IÖyl&yorda: 

- Ben bu kıılctu kalpü bir insan mı 
yım? •• Bu kadar bUynldttk ve iyilik beni 
nıUtebaasiı etmiyor mu? Ntpn? .. Hep 

kıakançbk ttytam ı çnnktl o ıevlllyor •• 
Ben sevilmiyorum!.. o bana .acıyor! •• 
Bense, onun gençliifne merhamet et-

miyeceihn .. Onu Umitsblik içinde çıldır 
tacağnnl .• Buna lın1ctn var mı? Hayır!. 
Ben herkes gıöi tnean deırum! Ben ada 

leti yerine getiren bir ac1ammı ve 8ylece 
kalmak istiyorum. Ben beteri naflann 
fevkine yübelmeliyim. Eğer .CSyJemes 
aem, bana verilen mukaddea vuif eye 

llyık olmamıı olurum... SHyllyeceğim, 
bu lhmıdır ... Bu fedaklrhkla, keddimi 
affettirmeliyim. 
Kararım verinee, vicdam mliıterih ol

du Takallüs etmiı olan çebreai tabii 
bir vuiyete gireli ve Janı uıluca takip 
eıti. ' 

Bir mıbaJJe ıneyhıneaine ıtrcıner ve 
bir çardağın altına oturdular. ~dakl 
çardıllğm altma lda Kon~inin adanılan 
kuruldular. Konupuklanm duymuyor
lardı. Fakat kendilerine ııs.tırilmit olan 

...ı a \f -c 

PARDi\YANlN OGtU 
Her kilfUrU bir ıUpürge darbesi takip 

ediyordu. Bu ant tahavrilUn sebebini 
bir tilrlU anlayamıyan Uş arkadaı, aya
l• fnlıyarak, Uzerlerine inen aUpürge 
darbelerinden, kabil olduğu kadar kur- 1 

tulmafa çahpyorlardı. 
Kırkan p§lanhk içinde ümitsiz bir 

tetebbUate bulundu: 
- ırabt, ıeVılli Brlgit ! 
Hiddetinden kendisini ldeta kaybet

miı otan kadın baftrdı: 

- Ben ıb:in aevgili Brigitiniz defi
Um ! Ben namuslu bir kaıdmım r Siz beni 
mahvettiniz! .. Defolun diyorum ıinl 

Ve pencereye doğru koprak onu ağ
ama kadar açtı ve bUtUn kuvvetile ba
fırmafa bapadı: 

: -Yanım arr imdat! öldürüyorlar! 
' Uç arkada§, geciktikleri takdirde, bii
tiln ıaahallenin lizerlerine aaldıracatını 

anlai:ldar. Çabucak gerilediler. Ve bir 
hamlede nıerdivenleri indikten sonra, 

fabanJarmda korkunun kanadile, ideta 
uçarak Sentonore kapısına kadar vardı
lar ve nihayet takip edilmediklerine e
min oldular. 

Karkan ıefil odalannda yalnız kalın
ca, ilk İfİ, daha ilk adımda kendisini 
namus yc>lundan alıkoyan parlak teP 
tetkik etmek oldu. 

Bu. nikelden yapılmıt, kıymetalz bir 
kutuydu. Açtı. içinde gene demirden 
kıymetab bir yUaUk ve taı:ıımachp bir 
liaanla )'UllDVf bir klğıt vardı. Aprdığı 
teYin laymetals otuıu onu biraz telkin 
etti. YtızUIU alarak ıöyle dlitilndii: 

- Grengaya, bunu Perete vermesini 
IÖylerim. Belki hoıuna gider. • 

Kutuya gelince, bunu da çoktanberi 

ciymediği eski ve yırtık bir yeleğin Fe
bine koydu, ve artık viodan azabı duy
madan, kendisini minderin üzerine attı, 

yorganına sanldı ve uyuınıtkta cccikme
dL 

Bu kUçlik kutu, Kolfin Kollln, Bertiy 
den ııırdıfı kutuydu. O da, bunu Jlbyt 
bir ıekilde çckmeceıine atmıı ve unut
ınuftu. 

v 
Bertiy'nin kayboluıu tberlııe bir ay 

geçmitti. Martr kilisetinln etrafma )·ük 
sek bir çit gerilmit ve ~ıtmnalara bat 
lanmııtı. Toprak bentlz biru kazıbr ka 
zılmaz bir merdivenin yükıek baaamak
lan meydana çılamft!. Bu, malQm kl
fıtlardald iprf)t ve malOmatın dofrulu· 
funu gösteriyordu. 

Bu ilk netice alındıktan sonra, çalıt
malara daha bUylik bir ihtiyatla devam 
edilmesine kırar verilmişti. Bunun ıc· 
bebl, vaktile Sen Denlı'nin sadık t~raf· 
tarlannı iyin için topl~tği. mahztni 
zedelememek ve bozmamak arırusı•vdu. 

Bunun böyle olmasını Mari dö Bovi
ye istemitti. Batrahibe, yeraltı kntıeal 
meydana çıktıktan sonra. bunmun bir 
ziyaretgah olacağını ve manaıtsra bir 
hayli gelir temin ede:eğinf g8z8nilndc 
bulunduruyordu. 

Krabn günah çıkancm peder y- .:ın, 
arattırma Jılerinde kendisini müdür ta· 
yin ettirmefe muvaffak olmu~tu. Kral 
ve kraliçenin onun sadakatine itimatla· 
n vardı. Halbuki bu rahip Akuaviva' 
nm eliıu:le bir lletten başka bir ıey de
ğildi. 

Tabii, defineden kat'iyyen bahıedil· 
miyordu. Ar2ştırmalann remıl bedeft. 
mukaddes kiliseY,i meydana çıkamıaktı.ı 
Cidden hayırlı ve dint bir İf. Bunun lçhl 
bir rahibin müdür olarak tayin edilmesi 
gayet tabit g8rilndU.. 

Koton bir tatraftan araıtırma .iflerlııl 
idare ediyor, eliler taraftan da 1sililenlıl 
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etrafını muhafaza ediyordu. Kilisenin 
etrafı halka yasak eldilmemişti, fakat bu 
ralara geni§ bir casus 1c'bckesi kon
muştu,dağm lizerinde serbestçe gezilcbi 

lirdi. Kilisenin civanndan görünmeden 
geçmcğe ise kat'iyycn imkan yoktu. Gö. 
rünmiyen gözler,yolcularm en küçük ha 
rcketlerini bile kaçırmıyorlardı. 

Kotonun emri altında, l:iu casusluk ve 
nezaret Jlerile meşgul olan bir çok ra
hipler vaılclr. 

Kralla kraliçe namına alınan ve onlar 
farafrndan tasdik edilen bu tedbirlerden 
başka, biribirlerinden sakınan Sülliyle 
Konçini de, hususi gizli bazr tedbirler 
almışlardı. Böylece, kilsenin etrafı !ildeta 
gizli bir muhasara altına alınmıştı. 

Konçini, muzaffer olacağından, o ka
dar ümitliydi ki, yiğit Jan, Grengay, 
Eskargas ve Karkanın yerine dört asil
zade silahşörü maiyetine almıştı. Bun
Jann isimleri Eynos, Roktay, Lon~al ve 
Sen-Jülyendi. En büyükleri yirmi altı 
en gençleri yirmi iki yaşlarındaydı. 

Bu silahşörler, Konçininin fikrince, 
başa geçeceği zaman, sırf şahsı için teş
kil edeceği muhafız kıtasımn temeli ola
caklarldı. 

Şimdilik, bunlara tevdi edilen yegane 
vazife, Yiğit Janr bulup onu diri ola-
rak yakalamaktı. 

Konçini, onu kıskıvrak bağlı olarak 
getirdikleri takdirde, kendiler1ne beşer 
bin lira vaadetmişti. Kuvvetli ve cesur 
olan bu dört \delikanlı, bir tek kişiyi 
kolaylıkla ele geçireceklerinden emin 
görünüyorlardı. Yiğit Janr tanımıyorlar 
dr. 

Konçini onu iyi tanıyordu. Ayni za
manda, kendisine hiyanet ve şeflerine 

ntihak d:len Eskargas, Karkan ve Gren{ 1' 

gayı da unutmuyordu. Bunun için, o· 

tuz kuvvetli hayldut bularak bunları da 
istihdam etti. 

Bu haydutlar, sekizer kişilik kafileler 
halinde, Sen Jülyen, Lonval, Rokay ve 
Eynosun emirleri altına verilmişti. Bu 
kafilelerden birisi daima kilisenin etra
fında bulunacaktı. Filhakika, Konçini, 
]anın defineyi ele geçirmek istediğini de 
unutmuyordu. BinaenaJeyh tcldbirlerini 
ona göre alıyordu. Fakat Konçiniyle a
damlarr, yiğit Janr bir türlü bulamıyor
lardı .• 

Halbuki o; hiç de saklanmıyordu. 
Fakat mütemadiyen dolaşıyor ve bir 
sevki tabiiyle, bilhassa şehrin uzak ma
hallelerinde ve civarında araştırmalar 
yapryoridu. 

O gün, yani on üç haziran günü, yi
ğit Jan, bütün sabah nehrin sol kıyrsın 
daki dar mahallelerde dolaşmakla geçir 
mişti. Bir hayli yol yürümüştü .. 

Yeni köprüden gelirken, Arbr Sek 
sokağma girmiş ve uzun müddet, ara
makta olduğu sevgilisinin eski evi önün 
de durarak, onu !daima gördüğü balko
nu seyretmişti. Sonra, içini çekerek o
radan uzaklaşmıştı . 

Dimağı, düşüncelerden bomboş, kal· 
bi parça parça olduğu halde ve ümitsiz 
bir vaziyette, nereye gittiğinin farkın
da olmadan yürüyordu. Sentonore so
kağına gelmişti. Sokağr indi ve farkın
da olmadan, şehrin kapısından çıktı. 

O gün, at pazarı vardr. Bu pazar, 
şehirden çıkınca biraz ötede sağ taraf
ta, Sen - Rok denilen küçük tepC:de ku

rulmuştu. Binaenaleyh oraları çok kala 
balıktı ve Jan, hep ayni dalgınlıkla, bu 
kalabalık arasına karı~tr. 

Monmartr'la Sentonore kapılaıı ara
sında, iki tarafında ağaçlar dikilmiş biı 
meydan vardı ve burada da Pardayanın 
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nezaretten çıkarken görmüş olduğu top 
oyunu oynanıyordu. 
Yiğt Jan oyuncuları seyrediyormuş 

gibi orada acı ve ıstıraplı rüyası içinde 
yaşıyordu .. Hiç bir şey görmüyor. Hiç 1 

bir ey işitmiyordu. Yorgunluk ve bit
kinlik, hiç farkında olmadan, onu orada 
du~urnıuştu. 

Tam bu esnada, Konçini, maiyetinde 
ki dört cesur asilzadeyle pazardan ge
çiyordu. Kendisine sntım dönmüş olan 
Janr gördü. Gözleri parlzl:ir, dudakların 
da korkunç bir tebessüm belirdi. Eli kı-
lıccırun kapzasına uzandı ve şikarına 

atılmak üzere olan bir yırtıcı hayvan 
gibi hazırlandı, 

ilk düşüncesi, delikanlım üzerine atıl 
mak, yakalamak ve kendisini toplamağa 
vakıt bırakmadan alıp götürmekti, Et· 
rafına bir nazar atfetti ve hiddetle başı
nı salladı. Bu kalabalık arasında adam 
yakalamak imkansızdı. Bunu anladı ve 
dişlerini gıcırdatarak küfür ve lanetler 
savurdu. 

Bir aralık, onun üzerine atılıp, iki o
muzu arasına bir kama darbesi indir· 
meği ve sonra da kalabalık arasında 

kaybolmağı düşündü. Bu mümkündü. 
Fakat tahayyül ettiği intikamdan sonra 
böyle basit bir intikam! .. Tereddüt etti. 
Dudaklarınia bir defa daha korkunç 
bir tebessüm belirdi ve kendisini tuttu
ğu için kendi kendini tebrik etti. ]anın 
nekadar dalgın olduğunu görmüş ve ak
lına bir düşünce gelmişti. 

Kısa bazı emirler verdi. Mantosuna 
sarıldı ve kenara çekildi. Ad<Jmların<lan 
biri koşarak uzaklaştı. Diğer üçü Jarun 
birk:ı~ adım ötesinde durdular ve onu 

gözden kaçırmamağa dikkat ettiler. Sak 
}anmalarına lüzum yoktu. Jan onları 
tanımıyor ve Konçininin ad:ıınları olduk : 
larını da bilmiyordlL J 

Bu aralık Jan yürümeğe başladı. Uç 
asilzade de onun peşine takıldılar. Şap 
kasını gözlerine indirmiş olan ve man
tosunun yakasını da burnuna kadar çek 
miş olan Konçin, uzaktan adamlarını 
takp etti. 

Birdenbire ciddi bir !es: 
- Refah ve sevinç size, mösyö yiğit 

Jan! 

Jan ürpeıidi. Ve uykusundan uyandı
rılmış bir adam şaşkmhğiylc yanında
kine baktı. Derhal kendisine geldi ve 
dudaklarında çok hafif bir tebessüm be
lirdi. Ayni zamanda tatlı bir tavırla: 

- Siz misiniz Ravayak ! Refah ve se
vinçten bahsettiniz 1 Doğrusu tahmini
nizin tahakkuk edip etmiyeceğini merak 
ediyorum 1 Siz yaklaştığınız zaman ben 

de zaten bir kama darbcsile her şeye 
nihayet vermeği düşünüyordum .• Görü 
yorsunuz ya, kalbimde sevinç var. Re
faha gelince: Otuz kuruş, işte bütün 
servetim. 

Jan bunları söyledikten sonra sinirli 
ve acı bir kahkı:ıha attı~ 

Ravayak ona elemli bir tavırla baktı 
ve böyle gülen delikanlının ıstırabından 
kendisi ıstırap duyuyormuş gibi yüzün
ldeki çizg.iler takallüs etti ve acıklı bir 
tavırla başını sallayarak: 

- Yüzünüz iyice solmuş. dedi. Zayıf 
lamışsınız:. Gözlerinizde hümma var •• 
Hasta mısınız? 

- Ben! .• Her zamankinden daha iyi· 
yim tdostum ! Hasta olan budur. 

Kalbine şiddetli birkaç yumruk indir 

di. Ravayakın yüzünde ümitsiz bir ifa
de belirdi. Gözlerinde elem ve ıstırap 

okundu. içinde müthi§ bir mücadele ol-

duğu besbelliydi. Konuşmak üzere ağzı
nı açtı fakat dudaklarının arasnıdan 

ancak boğuk bir inilti çıktı. 
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~DYo 
!a?.\..~trL· 1 • 
!>t 8·80 Pllkla dl.Dil mu.ıımı, 19,SO konferanıı 
lıe • İbrahim ZaU (Gıdalarıınuı) 20 fasıl •az 
tııı 'htJ, 20,30 arapça ııöylev, Ömer Rıza tara 

21 
dan 20,45 faaıl ııa.z heyeU, (eaa.t ayarı), 

l'l,.ı:s orkeıtra, 22,1:5 ajans ve borsa haberle 
lol l'e erteaı &1lnlln programı, 22,30 pllkla 
~ar, opera ve operet parçaları, 23 son. 
·•rA..~..ı": 

'Qı, 17.35 nramofon, konuıma, 19 opera yayı
~ahlann gnıpu, SattrahaUerde haberler, 
h .. re, 24,115 kan§ık yayın, 
-~'1'!:: 

~.O:s röportaj, 18,S:S koro kouert, 19,20 
dl, Ufnıa, 19,M orkestra konser!, 21,0:S kome 
l' 22,ıo haberler, 22,33 çingene orkc.strast. 
\.~ lan, 23,40 orkestra konseri, 1,10 son ha· 
...ırıer 

lltLG,RAD: 

19
18,25 Viyolonsel kon.sert, 19,05 gramofon, 

l'ı •3~ konser, 20,S:I ulusal yayın, halk ıarkıla 
~ framo!on, haberler, 21,:SO konser, havayan 
~Odller, 23,0:S haberler, 23,20 mu.siki ve 

havalan. 
t.oNDBA: 

11,08 çocuklvm zanıanı, 19,0:S danıı or• 
--traııı, 20,0:S hava, haberler ve ııalre, 20,35 
J>lyea, 21,2:S orkestra, konseri, 22,2:S konu~ 
~ 23,0:S haberler, hava, spor, konuşma, 23 

danıı orkeııtrası, isUrahaUerdc haberler ve 
'-!re 

lto~: 
18,05 haberler. dans musikisi, 18,:S:S karı 

ille Yayın, 21,43 kanıık musfld, 22,0:S opera 
~Ynır, Fedora, tııtırahatlerde konuomaıar ve 
•berıer, en sonra dans mu.slklııi. 

Nöbetçi Eczaneler 
be :Su akıam oehrtn muhtelif ıemtlerinde nö 

ltt olan eczaneler ounlardır: 
l!:nıınıınUnde (A. Jıllnaııyan), Beyuıtta 

~lfaYdar), KUçt\kpazarda (Hikmet Cemil), 
)'tipte (Hikmet AUamaz), Şehremtntnde 
(~lzım Sadık), KaragUmrUkte (Suat), Sa· 
~tyada (Erofiloıı), ŞehZadebaşmda (0nlver 
:le), Abarayda (Ziya Nuri). Fenerde (VJta 

>. Alemdarda (Abdülkadir), Bakırköyde 
(lJııo.ı). 

SiNEMALAR 

SARAY 
TURK 
l\IELEK 
ll'll!:K 

SAKARYA 
YILDIZ 
SCllEB 

ŞIK 

ŞARK 

"!IR.I 

BEYOCLU 
ı Progr&DlDU blldirmemtıtir 

ı Saadet. Palyaço 
ı Blldirmemlttir • 
ı OidUreD sebir Lorel Har 
diçocuk~an 

ı BUdtrmemlfUr • 
1 şanghay. Samııon 
ı Tarubulb&. Kmn1%1 dert· 

uıer çeıe.I 
ı Yeni Hatay. Sefiller. 
ı Bttmtyen ıstırap. A§k ve 

ısıum 

ı sııdirmeiıtmlr. 
' sudlrmelftmlr. 
ı Altın arayan kızlar. Hin 

SANOAK r 
(Eık1 •htorya) 
:t.AJi'ER 

diıtan k&hramanlan. 

thUru tırtmalar.. Yıldı 
rım bölUk. Kukaraça. 
parla esran. Cennet kor 

ııanıan 

lSTANBUL 
ıırE1"B 1 Rom• atqler içinde. Lorel 

Hardl dtrt:sfa arkadqlar 
Mh.U ı Blldlrtneml1Ur . 
"ZAll 1 Yetil domino. ÖIUm ve 

sat er 
llhAL 1 tratıı bel!. Hafiyeler kralı 

"LEMl>AR 1 KUçUk prenMI. A§k kur 
b&Jll. 

HALK ı J{illt attmdL Antakya •İs 
lEaki Kemalbeyl kendeJ'UD. Eararenegtz 

Narlı.Jtapı 
ŞAFAK 

BAi.ii 

tayyare 
ı-TanıoUta 

2 
_ ı.orel Hardl 

KADJKOY 
ı pepo 

OSKUDAR 
1 Mavi valıler 

BAKIRKOY 
MILTtY ADI ı BUdinnemiftir • 

13<!yoğlu clheUr.clckller: 
1-tıkıa.ı cadde.sinde (Della suda), Tepeha Birinci sınıf Operatör 

~lllda (Kinyoll), Galatada (HUııeyln HUsnO) Dr. CAFER TAYYAR 
'~imde (Llmonclyan), Şl§llde •(Nargileci· 
~). ıuııımpaşada (Vasıf), Haııköyde (Bar- Umumt cerraht v~ sinir, dimağ 
'lıııt\, He~lkta!1ta (Nail Halit), Sanyerde (A· Cf".rrahisi mütehaasıaı 

> • Pariı Tıp F akülteıi S. Asistana 
'll'skUdar, Kadıköy ,.c Adalardakiler: Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
'1'skUdarda (Sellmlye}, Kadıköy{lnde Pa-~ estetik - "Yüz, meme, karm bu-

lt. ·otunda (Rıfat). BUyUkadada (Halk) ru§uklukları,, Nisaiye ve doğwn 
'--b,.ltde (Tana~)' mütehassısı ~ 

K!RALTK EV Muayene: Sabahlan M e cc !I n e n 
kadıköy Moda caddesi Tellllzacle 8 den 10 a kadar U 

'°kak 32 numarada 5 odalı, bsnçeli ve öğleden sonra Ucretlidir 
r.~hboyah bir ev kiralıktır. 1 a1ip o. Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 
ıuarın ayni adrese mUraca 1t etme. 111•• No. ı Telefon: U086 

HABER - Aqam postası 
= 

Hnkave 
itiyat 
(Baş ta1"afı 5 incide) 

tUtUnünün kokusuna tahammül cd.:-. 
miyor. 

Bay Edib: . 
- Ya ...• dedi. . Bana da pipo içme. 

mi menederdi. 
- Hele iç sıkıcı nasihatleri: Üstü

nü lekeleme, şemsiyeni unutma, aya~: 
ayak üstüne atma ... 

Eski koca lflfa at•larak. cümlenin 
arkasını tamamladı: 

- •.. Pantalonun buruşur sonra. .. 
- Ya yaz ortası, toz girer diyt! 

pencereleri açtırmamak ... 
- ... Güneş eşyaları solduracak di. 

ye storları kapamak ... 
- Fazla masraf olmasın diye oda

dan odaya geçerken carppada.k elek. 
triği söndürmek ... 

Uzun müddet acı acı dertleştiler. 
Nihayet, bay Edib. vaziyetinin pek 
garib olduğunu farkcderek. mahcub:1.. 
ne kalktı. Ve ziyaretıni iazh etmit oi. 
mak için ıu sözleri kekeledi: 

- Liltf en sab{k k:ırnna söyleyiniz. 
Boşa.nınak arzu ediyorsa ben hazırım. 

Sonra, uametle kapıya. doğru yürü. 
dil. LA.kin uzun bir itiyat neticesi, yü
rürken, ayaklarmı "kızaklara" geçır. 

miş olduğunu f arketti. 

Gtlnil 1rUnUne tarih ...... lllİİııi............... 
ltalga A vusturga 

deniz harbi 
başladı 

(Bq tarafı 5 incide) 
bit tutacak surette seyretmek lazım· 
dır. 

Halbuki bu muharebede tarafeyn 
birbirlerine mulqtbil olarak seyredip 
geçiyorlardı. ltalyan kumandan ida
resizliği, hatta korkaklığı yüzünden 
elindeki üstün kuvveti iyi idare ede
medi. Hatta muharebeden sonra 
ikinci bir hücuma dahi cesaret ede
medi. 

Bu muharebe iktidar dirayet ve 
iyi idarenin maddi vesaitten ne ka· 
dar ziyade işe yaradığını gösteren 
canlı bir misaldir.,, 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
si No 1.2 kabul eder. 

Sah ve cuma günleri 14.20 ye kadar 

~ (8850) parasız muayene eder. 
~~~~~~~~--~~~~~~~~--

' 

Sıtahatınızı mühafaza etmek 
ve Genç kalmak için her 

sabah Havagazı Şof-Ben 
ile bir Duş alanız. 

• 

UAVAGAil 5DFBEnl - - --

Ever ciciM .' 
PERLODENT oi~ MAcunu 
~AYESİrtOEOiR., 

Bina işleri lli\nı 

Nafıa Vekaletinden : 

15 

1 - Eksiltmeye konulan jş: Ankara Jandarma Polis mektebi lh:ıta. duvar. 
lan, parke, kaldırım, istinat duvarları, merdiven ineası ve bahçe tesviyesi ve 
tanzimi igleridir. 

Keşif bedeli: 18.000 lir11.dır. 
2 - Eksiltme 1.7.1937 tarihinde Perşembe günü saat 15 de Nafı~ Vekftle. 

ti Yapı lşleri Umum Müdürli.ıği\ Eksiltme Komisyonu odasında ha.palı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şarlnamesı ve buna mütefcrri e\Tak 90 lrnruş hl-del muka. 
bilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden almabijlr. 

4 - Eksiltmeye girebilmPk için taliplerin 1350 liralık muvakht t~inat 
vermcgi ve Nafıa Vckalctind~n alınmış müteahhitlik vcsıkasını ha;.,. olması 

lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektup!~rını ikinci maddede yazılı saatten hır saat ev
veline kadar Komisyon Reı:'1:ğınc makbuz mukabilinde vermes: mul-tazidir. 

Postada olacak gecikmeleı kabul edilmez. (1540) (3344) 

.$._:;t.lcı. 
..... lı.r, ., . .,: ... ,~,.. 

Bina iş:erl ilaoı 

Nafia Ve~caletinden: 
1 - Eksıltmcyc konulan iş: Ankara ia Muli,·ye ır. ktebı Fıhhi t :.:ıi~ 1, kalo

rifer teı satı, au deposu ve çamaşırhane inşaatı ve tamiratıdır. Keşif bedeli: 
34828.22 liradır. 

2 - Eksiltme 5.7.937 Pazarles; günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Yapı lşle. 
ri eksiltme kcmisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi \'e bur.n ınü•crcrri evrak 174 kuruş bedel mukL 
bilinde yapı i l ri umum müdü: lüğündcn alınab lir. 

4 - Eksiltmeye g reb.lme!t içm taliplerin 2:;12 lıra 12 kuruşluk muvakkat 
teminat \'Cnnesj ve Nafıa Vekalctir.den alınmış mU.eahhit!ik veaikg,sı ve asgL 
ri 15000 lira değerinde kalorifer ve sıhhi tesisatı iyi bir şekılde yapmjş oldu • 
ğuna dair \'esika göst"r~esi lflrmdır. tstcklile. ın teklif mektuplarır.r ikinci 
madd de ya~ılı sa'.lt en bir sa~t "' ·eline k"~::ır I\omisyon Reisliğ:ne makbuz 
mukabilinde vcrm~si mul~ta,id ':'. Poı:,tada olacak gecikmekr kabul edilmez. 

(1571) (3440) 
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" ı r ~mrn.. Harbiyede U Bahçesinde ~:!m: .... 
mı r ak am: Memleketimizin en kıymetli sanatklirları bir arada ım 1 
HH ~ :::: 

!ili B yan M. J ALLA iı~ 
:::: .=··==·.· •. ·.:. 1 m~ Sazendeler Muganniyeler Muganniler :::: 
:::: Keman Nubar Mahmure Şenıea Ağyazar :m 
:::: K 1 lL--- L l Celil :::: 1 fü~ emençe A eko llaAI1 ey i .. =:.:.·:. ı 

P. Y Afi Udı' Abdı' iEii ıyano orgo tap !: •• i:i:·:!: 

m~ ~~:e~1 ~;:;t Ayda ian 1 
em Darbuka Hasan Tahsin 'AYRICA: Muhtelif Anadolu oyun llavaları ve zeybekler. ~. :.~f.~. j 
ifü kat .• Müessesemizde bulunan sanatkarların hiçbir yerde icrayı sanat .... 
5iii etmedikleri de ilan olunur. • ·: .... : .. : 
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RADYO GRAMOFONLARINIZDA 
E SO KAN 

AL 
RADYO FON PICK·U P 

• 
IÖNESI KULLANJNIZ! 

Pıck-Up için 5 plak çalar C!lr•m~~';', ':'" M.uv· 

Radyo ve GRAMOFON için hususi ya pdan bu iğneler ıeıi ıayet tabii verir. Bir iğne 5 defa kullanılır. 
Avrupa, İstanbul ve Ankara Radyolarında RADYOFON iğneleri kullanırlar. 
Perakende F. 100 adetlik kutusu her yerde 40. 200 adetlik kutusu 70 kuruştur. 
Türkiye Satış Deposu: NİHAT IŞIK Sirkeci Hamidiye cad. No. 37. 
Satış yerleri: ANKARA ŞükrU Durgun Şenses Murik Pazarı. lZMlR - Musta!a Sarı Gramofon Mağazası. 

Edirne : Muallim Hilmi Atakan. Kütahya : Fahri Mustafa Elektrik ve Radyo evi 

___ ı ____ Eeryerde RADYO:FUN arayınız 

-12 Ha.ziran Cumartesi aktammdan itibaren ---.. 

H~r!:SD IC 
Zührevi 

hastalıklardan en yüksek ve en kıymetli aanatkin 

v arkadaşları Kemani 
S ı pek çok 

evlen Bayan 

___ ·n 
S4PJ.. Tanburt REFiK 

A ıVET 
Saz heyeti: Keman: Cevdet, Kemnçe: Sotiri, Piyano: Feyzi, Udi: 
Mısırlı İbrahim, Kanun: Ahmet, Klarnet: Ramazan, Ney: Emin 

Artistler: Radife, Şükran, Birsen, Faide, Fahriye, K. Safiye 
Muazzez, 

OJruyucular: Hamit, Artaki, Soliıt Mustafa 
Pek yakında ~ka hakiki sürprizler, bu fedakarlığa rağmen 

fiyatlarda hiç bir değiıiklik yoktur. Tel. 41065 

y Pi 
19 Haziran Cumartesi akşam yedinci senei devriyesi 

mUnasebetile 

Fevkalade E2-lenceler 
Tertip edilmiştir. Hergün meşhur şantöz: Dlna Verner 

ref aka tile C A Z 

• 
1 

Kcıruırnmak ve 
!hl o1Fzosso h ınıaya 
n=naık~noe ırnayeit 
etmek fiçDını aaa 

Baylara 
azını olan 

Prezervatif 
f BEX; AKI . KA 

Markasını 
tercih ediniz. 

Eczanelerden 
ısrarla isteyiniz. 
Toptaırn (iş !Ec;g<al 

(O) e IPJ c s lYI » ını <dl aı 

IHleır V<eır<91~ 

Yalnız Vludağ 
Gazozunu ısrarla isteyiniz. Çünkü 
en temiz ve sıhhidir. Maden suyu 
ve gazozlanmrz evlere kasa ile 
gönderilir. 

Telefon: 41030 

BEY LiKiT 
YAOLI 

YAGSIZ 

Güzel Yüz 
Jçln ilk ~art 

Jı( Uzel diş. 

Güzel Diş 
tçin ilk ve en 
esaslı tart ta 

RADYOLiN 
kullanmaktır. 

Mikroplan (.o 100 öldürür, ditleri fırçanın giremediği yerlere 
kadar nufuz ederek temizler, parlatır, di§ etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur. 

n Mükernnıeı en 
hoş en iktisadi 

Heır al}.:tşam 

TAK i __ _ Belediye 

Bahçesinde 

SAFiVE 
Bestekar tanburi 
Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 

Süzan Yaşar Necati Tokyay Keman 
Şefik P iyano 

Nermin İbrahim Hasan Kanun 
Hasan Panço 

Melahat Yahya Şükrü Klarnet 
Nihat Ney 

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

Telefon : 43703 

Fuzuli Berkmen ve 
Y. Kilitls 

Muşamba ve laciverd ıtorlann en iyi cinsleri M>n 
moda perdelik renkli markizet, etamin ve filele

rin her çe§idi, otomatik zarif komi§ takımla· 
mnız gelmi§tir. 

Mefru~ta aid malları mağazamızda 
görüp tetkik ediniz. 

1 edigatta kolaylık gösterilir 
Galata, Tünel cad. No. 24 Tle.: 43957 -

zarı 

111
1 ııı ıııı ııı. ''mnıı ~ 11

11 nıı ~ 1111 ıım 11111 mı mı 1111 ıı ıı m ııı m ın!lllnn ıı 

Şirketi Ha eden : 
iK 

Boğaziçinin Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi havasiylc 
meşhur "ALT 1 N KUM PLAJ 1" açılmıştır. 

· rP'AZAR ~lOJNll..IE~D: 
Köprüden hareket saatleri: 7,30 · 9,30. 11,20. 13,30. 14,30 

16,30 • 18,30 dur. 
- Altmkumdan dönÜ§ saatleri: 16,40. 17,55 -18,35. 19,05 · 20,25 

tir. 

Saçlara parlaklık. ve yumuşaklık verir, şapkasız gezen Bayanlara ve Baylara 
yağsız NECiB BEY Briyantini tavsiye edilir, mutlaka bu briyantini alınız. 

DEPOSU: Enıinönü o 47 NECiB-BEV 


