
Lisan 
dersleı imiz 

Bugün: lngil izce 
Varın: Almanca 

21 

Vi.ndsor Dükü 
Avusturya krah . 

Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadzı 

Fransada hükumet buhranı gene başladı 

Blunı k abinesi 
yapılmak isteniyor! . d Ün 

VJyaoada bu maksatla bir parti kuruldu F .... d h · ı"" . . b . • istifa etti 
ve sabık lnglllz kralına müracaat edildi ransanın a 1 1 vazı yeti u ıshfa 

ile nazik bir safhaya girmiştir 
işçi sınıfı, ayan meclisinin hükumeti istifaya 
mecbur etmesini sükunla karşılayacak mı? 
Yeni Başvekil .. -~ , . 

Viyana, Vindsor Dii~ tıe Vind.sor Dükü 

' ' Lligpz ig hadisesi,, dolayısile 

Almanyanın talebi:· 
"Dört devlet donanması bir ispanya 
limanında nümayiş yapmalıdır!,, 

Fal<at nlaarruz,, un 
;>y.ukubulduğu şüpheli! 

Şotan 
On üç aydanberi i§ başında buluna· 

rak Fransanın son senelerdeki en uzun 
ömürlü kabinelerinden birini te§kil eden 
Blum kabinesi dün gece sabaha karşı is 
tifa etmiştir. istifaya sebeb, mali ıslahat 
hususunda hüktlmete salahiyetler veril
mesine dair hükfimetçe hazırlanan ve 
mebusan meclisince ide kabul edilen ka
nunun ayan meclisinde kabul olunma
masıdır. 

Blum kabinesinin çekı1mesile Fransa 
epey nazik bir vaziyete girmiştir. Sol 
partilerden, müteşekkil olan "halk cep-

istifa eden Fransız "'1bincsı içtima 1wlinde: Blıimwı sağmda oturan ııeza.. 
retsiz nazırlardan .Şotan, yeni kabineyi kurmayı kabul cfmi~lir 

Tunceli Çapulcular 
yiyeceksiz kaldılar 
Başvekil dün o mıntakadaki 

kıtaları teftiş etti 
Elaziz, 20 - ismet İnönü dün 

'. • ~ t,'Lolıra, 21 (A."A.) - Havas '.Ajansı- ..,1 ' · 
' • l'fln/muhabiri bildiriyor: ;\ : .;; 
.... (· iannedildiğine göre Almanlar Leip • # 
~zii hadisesi dolayısiyle yalnız dört dev. 

\,, )~in Valensia nezdinde protesto etme-

' ve bugün maiyeti erkaniyle T unce
linde Şimal Beyazdağ, Cenup Kızıl
dağ kıtaatmı teftiş etti. Köylülerle 
görüştü. Temdin harekatını yakın· 

arıyor. l\fohalefet hareketi can ç 
kişmeye başlamıştır. Çapulcular i 
şesizlikten feci bir haldedir . 

Basvekilin bir hasbihalinden a 
laşıldıima göre bu havali bir ay z . 
fında mutlak ve ebedi sükuna k 
vuşacaktır. - lerini istemekle almayıp bu gibi hadise

lerin tekerrürüne mani olmak üzere 
kontrolü temin eden devletlerin tesa • 
nüdünü göstermek ıüzere bu dört dev. 
letin (yani İngiltere, Fransa, İtalya ve 
:Almanyanm) bir İspanyol limanının a
çığında bahri bir nümayi~ yapmaları 

hususunda israr etmektedir. 
İngiltere ile Fransanm buna razr ola

cakları pek )'Üpheli.ciir. Filhakika Leip. 
zige taarruz edildiği hakkında maddi , 
deliller yoktur. Diğ~r cihetten İngiliz ~ ·.ıi\"~ . 
demokrasisi ile halk cephesi hükumeti ... wı'-;;. ~: 
tanrnu§ oldukları bir hükumete ait· ~ --ıt - · 

limanlardan birinin açığında yapılacak Alman 7ıarp gemilerinin Almeriad.a 
· (Devamı 1~ ~ndde) yapt1k'ları tahri1x.ıtt<ın bir nii.mune 

Floryaya gidenler 
, dün 37 bini buldu 
Temmuzda pazar günleri bu 

·~ miktarın 70 bini 

Kamil §otan 

besi,, büyUk ekseriyeti sağ cenah ~en
ıubu olan ~yan tarafından kabinenin 
düşürülmesini nasıl karşılıyacaktır? 

Bilhassa Blum kabinesi zamanında va
ziyetleri mevcut imkanlar dahilinde aza 
mi derecdde ıslah edilmiş olan işçi sını-

( Deoomı '12 incide) 

Sovget Rusyada 

Bela Kun 
Kurşuna 

dizildi 
Niyuz Kronikl gazetesi 

muhabiri bildiriyor : 
Budapeıte 

b 1 
"Buraya bildirildiğine göre, büyUk u a ca g-1 harpten sonra Macaristankfa teessüs e-

den komünist diktatörlUğil idaresinin an 1aş1 h yor halk komiserleri konseyi reisliğini ya-
( Devamı n incide) 

Sirkeci - Küçükçekmece banliyö hat ------------
tında yapılmış olan büyük tenzilatın Moskovadan kalkan 

' tesirleri görülnıeğe başlanmıştır. Dün SOVyet 
Filoryaya adeta tehacüm olmuş, aldığı-
mız resmi maIUmata göre, ıdün trenle t • ı • 
Filoryaya gidenler 3 7 504 kişiyi bulmuş ay ya re c 1 er 1 
tur. Floryaya otomobille gidenlerle ci- ~ M e 1r ft kay cSl 
vardan yaya gidenler de hesaba katılırsa 

dan takip etti. 
Sey}t Rıza istiman için imkanlar 

~'ZICI 
Drkl:\at 

Ederscznf 
.... ISfz<tHanQ 
H lliArtls1fn o1 

~. :t:!.Q'unU SÖYlcı 
ll~htük 1:\iısobok 

~,sifôl pt>~akınd 
Bul Kumar Molla 

dün FJorya plajlarındaki kala balığı 40 "V/ a\ lr<di 01 <al lr 
binkişiolaraktalıminetmekmiimkün- Fakat Fraosızlarin' Mehmetle berabe e 
dUr. Asıl plaj mevsimi olan temmuzda r rekorunu kıramadılar , pazar günleri trenle Floryaya gidenlerin 

- Yazısı spor sayfamızda 
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lspanyol salh anesi .. 
VSJ~alfil: :!}ekip Gündüz 

Fra.nko arkada,eİMolayı da katletti, 
fakat işte nihaY.et Bilbaoyu zapt.etti. 

Endülüsün son gilnlerini, UçUncU 
:Abdürra.hmnnın Gırnatadan ağlJYarak 
aynlışıru hatırlarken, o güakü crspan
;soıun, o gUnkü Endülüslilye galebesi. 
ne kızanlar, hiç §ilphesizJ o mağ!Op "' 
EndülüsUn !bugünkü sefil ve maltlıur 
evlfı.dı olan şu Faslıların hnliskan 1s. 
panyola karşı h~lrJ.m döğilşmesine da. 
lia çok krzmakta.dirlar. Zira Endülil. 
sUn fbet'baht alabetine ağlıyanl:ı.r, hı
~ete ve hissizliğe 11ayran olım.jar de. 
gillerdfr. 

Yarab! O ince Endülüsün günahı 
lbu derece ibilyük miydi ki, büyük ba
;balan İspanyol tekmesiyle koğdurdun, 
:ve onların tohumlarından yirminci 
asra musallat olanları cinayetin, vn. 
,tan hıyanetinin, kalpsizliğln, hissizlik 
:ve nhlaksızlığın muzaffer ordusu hali. Fr~ı.tl'-OJl~n yık'1.1ığı yuvasına a{jlıya .ı 
ne sokuyorsun! cı.m.bilır loo.ç spanyol anası var' 

ı Franko Bilbaoda.dır. Bilbnodan çıkıp gidenler ise o betbaht kahramanlar. 
für ki, tarih Franko ile Frankoya. tabi olan sürUlerle ve Frnnkoya yardJm 
eden ynbancz kuvvetlerle onları mukayese ettiği zaman, dalma, hnrb taliinin 
~rminci asırdaki bu misilsiz allaklığına lfınet edecektir. 

~ Bilbao dUne kndar haklı bir davanın ve bir kahramanlığın bayrağı gibiydi. 
!Bu baJTak Fra.nkonun eline geçmekle ne dava kaybolmuştur, ne kahraman
lık göçmil§tür. Hak hala ayaktadır, ve kahramanlık göğsünü bir başka kale 
önünde siper etmiye karar vermiş bulunmaktadır. .Madrid önUnde kafasını 
parçalıyan vatan hıyanetinin Bilbnoyu ele geçirmesindeki mana, Frankonun 
Zimmetine blr harab şehir, binlerce maktul vatandaş ve on binlerce evsiz 
barksız betbaht daha kaydedilmiş olmasından ibarettir. Hadiselerin bu sa. 
blmışa, Y.aba.ncı menfaatlerin bu uşağına. bUtün borçları ile beraber bu borcu 
ifa ödeteceğine imı.nmamak için ortada. hJçbir sebep yotur. Hakkın mildafaa. 
smı deruhte etmi§ gibi görünen cephe, İspanya. şehirleri yakılıp yıkıldıkça bu 

gUn1dl akide, telAkki ve hedef ayrılıklarından kurtulacak ve Faslının sUngilsU 
He geberenlerin sayısı arttıkça. yalnız haklı olmanın para etmediğin! anlıya. 
cak, nyni zamanda. milJi olınnnm, bir millet çehresi göstermenin ve ~isiplinli 
asker olmanın da sırrına erecektir. Harp b~ıbozuğun ve modası geçmiş pana. 

YF hatiplerinin yapacağı ia aeğildir. Harbi ordu yapar ve bir ordu ise belki 
hiı.lkçx olmıyan, fakat mutlaka milli olmıya mecburdur. Aksi takdirde inhilal 

mukadderdir. İspanyadaki harbin talii haklı, haksız aramryacak, hangi taraf
ta. milli vasfı görürse mutlaka o tarafa gülecektir. Franko bu vasfı kaz.an.mı. 
Y.a :Valans ise bu vasfı ibUyilli bir klskançlrkla muhafaza.ya mecburdur. 

:A.jan.slar iki gliıı.aenberi Franko haydud deV:let.ôlrilen "kendisini rnuha. 
rll> o.ddeqqe}erM stecliğini,, hnber vermeki:t'dir1er. 

--·:---'-' ........ -~-
Bunun manası ''katlle resmt cellad ve kutta? 1:arike kendini müdafaa eden 

namuslu köylü te~hlsi konulmasını,, istemektir. 

Ne !ngiltereyle Fransanm, ne de medcnt aUnyarun .buna yana5mıyacaklnrı 
ı:ıuhakkaktır. Zira medecl dünya zafından aoğan hu büyük İspanyol cinayeti 
!lfar~ısında 'belki hareltetslz durabilir atnn. buna "meşru bir kasaplık,, §ekli ve. 
rf p en vahst !katlltimm snhnesi olan Ispanyayı "resmt bir salhane,, olarak 
kabul edemez. Şekip GÜNDÜZ 

•• 
Muhitt in Ustündağa 

açık mektup 
- Festival ·çın çıkarılan brUşUrUn 
mlsilslz bir acıa olduğu babındadır -

Va~aını : Karadavut 
Sayın Hemşerlm; 
Ben bırçok fena. basılmış risale, brö

gür gördüm ama, İstanbul festivalinin 
propagandası için dağıblan Broşür ka
dar kötü yazılmış, kötü dizilmiş, kötil 
tertip edilmiş ve kötü basılmış bir NES
NE'yc kiilne kadar tesadüf etmemiştim. 

Sayın, Ustilndağm bu büyük güna
hmU affedeceğini, iyi niyetime bağışla
yacağını tahmin ederim. Zira tstanbulu 
ne kadar sevdiğimi, İstanbul festivalleri 
nin ne büyUk taraftan ol-Ouğumu ve İs· 
tanbulu canlandırmak için gösterilen 
devlet cehdinin en ufak tezahürü prşı
sında ne !derece hassas bir alaka göster
diğimi bilirler ... sanryorum. 

İstanbul festivali, İstanbulu canlnn
Cırmak, tstanbula memleketin her tara
fından misafir ve dünyanın her tarafın
dan (hiç olmazsa Balkanlardan) seyyah 
cclbetmek, tstanbulun tabii, tarihi, me
deni laymetlcrini istismar etmek gibi 
güzel ve yerinde bir düşünceyi ortava 
atmış olanların bilylik kozlanndan biri
diJ:'; _,.Yllni 1stanbul festivali en basit bir 
nokfasında dahi alakadar edilenlerin ıa,. 
ub31i ve lakayt hareket edebilmelerine 
müsaadesi olmayan bir iştir; bir mem
leket meselesidir. 

Şimdi, dilnyanrn en muhteşem tabiatı 
içinlde, insanlığın on altı, on sekiz, hatta 
belki de 20 r.sırdanberi kıymetini anla
mı~ ve tadınr almış buulnduğu, Türk ze
k~ ve zevkinin beş nsrrda yarattığı bu 
büyJik, C§slz ve benzersiz "müze--şe
hir, in yan resmi !estivalini propagan· 
daya'°~~mJr bedbaht BroşUre bir göz 

,. ._. ~ •. . . 
. • , .. Jy; • 

Fcstiual i9in garib oo esrarengiz bir 
ilımdl oo 'Mkaydi ile Mzırlanan broşiir 

gezdirelim. Evvelti yazılışından başlaya 
lım: 

1 - 11 fncl sayfada knrn bJr çcrı;e\•e ıctn 

KARADAVUT 
(Devamı. 4 ü.ncüde) 

1 Fiki r ve San'at 1 
900 yıllık bir 

ayrılıktan sonra .• 

Aramıza hoş geldin 
vatandaş lbni Sina! 

" Sana bir daha Arap pasaportu verecek 
mollanın alnını karışlarız! ,, 

V aızaı lfll : Nizam ettin Nazi/ 
BugUn bUyilk bir zafer günUmüz. 

dilr. Bir kale, bir ülke, bir diyar de. 
ğil, bir alem zaptediyoruz. 

Buna. bir ' 'istirdat" demek daha 
doğru olur. Zira bir mana, mavera ve 
uhra içinde dahi tecavüzü kabu: etme 
yiz. Ama unutmamalıdır id, bu, yine 
bir çetin harbin sonudur. Bir harb ki, 
silahla değil, zekA. ile; saldırışla değil, 
sabırla~cazanıldı: 

Bugün Kemalizmin medeni llem 
karşısında büyük bir b~ ka:tlm~ına 
tesadüf eden gündür! Bugün ilim ale. 
minin dokuz asırlık irtidadından lbni 
Sinı\yı tesellüm ediyoruz. Bundıın son. 
ra lbni Sinanın TürklUğUne itiraz. eden 
olmıyacnk. Araba bir hakkr taıııttık, 
garbı ilzam etmiş bulunuyoruz; ya. 
nndan öteye ve bundan böyle büyUk 
dlim 1bni Sinanın türbedarı TürkUn 
tarihidir! 

İmparatorluğun seyri bir ge.ribelf>r 
yığınıdır: 

Istanbulu aldı, rönesarun doğuracak 
malzemeyi garba fırlatıp attı. 

Fransa kralı birinci Fransuayx Avus 
turya İmparatoru Şarlkene karşı mU. 
dafaa etti, donanmasını Akdenizde do. 
laştırdı, Barbarosu Çivitavckya'ya yol. 
ladı; Viya nayı muhasara ede.'l ordu
nun gülleleri Avusturyalının hlUi ödü. 
nU patlatan b ir hatırndır. Fakat Ka· 

zan hanlığının Ivnn Lö Terrible gibi bir 
seserl tarafından imh a edilmesine göz 
yumdu. 
Canıiler-Inin1 saraylarının kubbeleri 

altın kaplı mUslUman Arab echirlerL 
ni, Bağdadı ve Mısın aldı; 1bni Sinayı 
Arablarıı bırakmakta beis görmedi. 

Cczai.r bizim oldu, 1rakı Arab Ye 
frakı Acem bizim oldu, fakat Farabt. 
ye ve Tos'lu Firdevsiye Ara.b ve Acem 
damgası vurulmasına aldırrnp.dık bi. 
le. 
Unutmıyalım, 
lınparatorluğun en bUyllk bir ihane

ti de budur: TUrkUn zekasını, TUrkUn 
dimağını göz göre göre gaspettirip 
çaldırm!ş ve günUn birinde zekfi.y~, ir. 
!ana. muhtaç olunca, cehlinden kaptır· 
dığı öz malınr kölelerinden, uşakların. 
dan dilenmeye, bir atıye, bir !hsan, 
bir Hitut gibi almıya baıılamış ve on. 
lann uşağı olmak tehlikesine maruz 
kalmı§tır. 

Milletler kaf alanndan esir olurlar. 
:Şunun en büyUk misali işte bu ''impa. 
rator Tilrk,, ile kiminde beş, kiminde 
dört, kiminde Uç asır hüküm sürdü~ 
milstemlekelerl arasındaki münasebet. 
lerde göze wrur. !dare ettiği milletin 
bilgi mazisini o milletin en ~erefli 
an'anesi haline yükseltmeyi bilmemi§ 
olmak Osmanlı İmparatorluğunun en 
büyük hatasıdır. 

Y1rmlnci asrm gözlerimiz önilnde 
cereyan eden büyUk macerası karşı

sında Kemalizm büyük hataya tam 
teşhisini koyduğunu bize ispat ecli. 
yor. İdeoloji ile rnitralyözii'ı Hiboratu. 
var ile baruthanenin el ele yürüdüğü 
ve gazetenin bomba ile atbaşı beraber 
gittiği devirde bilgi mazimizden çalı. 
niı.nlan toparlıyor ve ilim Alem\ndeki 
büyük hünerlerimizi milli an'a:lE" edini 
yoruz. 

Bilm~lidir ki bu dünya her zanıan 
böyleydi. Medeni 8.lemde alnı <hk yn. 
§ıyabilmek için "çok eskiden medeni· 
yete hizmet etmifl olmak,, ve bunu ta. 
nıtmak lAumdır. BugUnkU medent 
nUmayi~i~ Kemalizmin had;seleri 
ne derece vazıh gören bir dürbüne 
sahip olduğunu göw vuruyor. Bundan 
yarın için daha sağlam bir emniyet ve 
bugün i~in bUyilk bir gurur duyuyo
nız. 

!mparn.torluk Arabm dilıni kt..llana. 
rnk İranlıya; ,_, · 

-Acem! ' 
Dedi. 

Bizim İbni Sina 

- Mübalağayı sever! 
Dedi. 
Tahranlı politikacının İranlıya; 
- Se!'dar Mehmet Han bin kişiye 

bedeldir. Serdar Ali Kuli Han min ker, 
re min kişiye bedeldir. 

Şeklinde yaptığı telkinlcrdekı milli 
gurur manasını anlamadı, :ı.lay etti. t. 
ranlmın Firdevsi'yi, Hayyamı jç etme. 
sini pek tabii gördü ve 1rnnhla.r kim
bilir nasıl oldu da "Mevlimft. da blz. 
dendir,. nPnHJyj h~tırJarma Cl' ireme
diler. Getirebilselerdi itir:'I.~ e~en mi 
olurdu! 

Arao şairinin şiirini, Arab mü·•errl. 
hinin ta-:-ihini ve Arab masalını, Arab 

harsının hurafelerini bir bir czl;crlc. 
di. Muhammede, Emreülkayse hayran 

oldu. Bedevinin Sina ile Fariı.biyi bir 
Nizamettin NAZiF 
(D61Jamı 6 uıcıda) 

Yerleri . değlştlrllen 
rakamlar 

lkJ rakamla ifade edilen bir sayı var. Bu 
lkJ rakamm yekOnu (10) dur. lkl rakaınm 
yerleri değfştlrildlğl zamıın elde edilecek aa 
Y1 birinci •rakamdan d!Srt misli fazla vo zaıt 
(UI) olur. llk rakam nedir T 

Bu bilmecl!Dllz mUkMaUıdır. Hallecıenıer. 
den iki ~lotye hediye verilecekUr. Cevapla 
rm 27 haziran tarihine .kadar glinderilml§ 
olmam lA.znndır. 

Çin usultl bllmecenlo 
cevabı 

(DUnkU Arap saçının hallidir): 
DUnkU tabloda Robiruıon ltcllmc81nt tam 

8i44 defa okumak kabildir • 

Kaç .(ledemfz vardı? 
(11> haziran) tarihli Arap saçının hallidir: 
Bundan b1n aeııe evvel yani kırk nesil 

geriye giderek knç dedemiz olabfleceğtnl lll'Ze 
!!Otll'l4§tuk. 

Siz d benim varmr§ oıdugum ~49 mllyar 
ııayrsını mt buldunuz? (Şunu aklınızdan çı• 
karmnyıp.u: kl dedllı'lm rakam tıpatıp tamam 
de~ldlr). Bu rakamın dünyada ya§amakta 
olan insanların sayısından 'pek !ıızla olduğu 
nu llerl,ye ıllrcrek bana itiraz edeceğinizi 

biliyorum. Dalma ltirl\Z etmesini seven ins:ın 
lar p~k çoktur. Hepimizin bundan bin sene 
evvel yaşamıı olan ve torunlar yetl~tlren 

bUtUn , insanlardan gelm<?kte olduğıımıuu 
kabul ediyor musunuz ı Daha doğl'Usu o çne 
da ~a,arnıo olan bUtUn beyaz rrlon tonınları 1 
yız. Falan kral benim yeğenimdir diyen a
damla alay etmeyiniz. çİınkU hepimiz.in de
deler bususuııda işUrak noktamız vardır. 

MU§t:Crek dedelerimiz arasında ayni :ekildc 
klSleler, hayduUar, hrrsız ve }tatiller de bulun 
duğuna hiç §1.lphe yoktur. 
nuuın lnsanlarm bir mcn3eden ~J.:mış oldu 
~ dU,UnU:tınce hesabımız pek de aykırı gı-1 
mlyor değil mi~ 

Bu l;ıl!ml'Cemlzl yıı.lrıız ·Fa Uhde Behice mı 
mnl balletm111Ur. Ve mUkAfat kıızanmıııtır. 
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3la11ata dai,c -En uzun gün 
B UGO;-..TKO Fransa'nın belkı rn 

büyilk şairi olan M. Pn~l 
Claudel'in Cette haurc qui r.3t Rntrc ıe 
printemps et l'cte ((Bahar ile yaz aza. 
sındaki o saat) adlı bir eseri Yardır. 
Okumadım. Daha doğru~u l)undıın 
haylı zaman evci M. Paul ClaudcJ'ın 
şiirini henüz anlıyamadığım yıJJı:ırc'a 
okudum. F'akat eserin adı bcnı her dn
im, hele ha.ziran ayının yansından 
sonra her an, diişlemlirir (1) duı ur. 

Bahar ile ya:: arasınd.al~i o Baai ... O· 
nu bu ak~am geçireceğiz. Yılın en u. 
zun gecesine "şebi yelda" diye bir ad 
takmışlar; fakat en uzun gilnUn bır 
ismi yok. Bilmem niçindir? B('Jki de 

en uzun gecede bir elem, bir Rıkıntı 
sezdiğimiz için onu yılın günlerJ ara
sından ayırıp blr isim koymuşuz; en 
uzun gün ise ne§eli günler arasında 
farkedilmeyip gidiyor. Halbuki ben 
asıl bu günde, bu yaz inkılab: gUnün
dc içimde bir hüzün duyarım: yıl. ol
gunluğunun son haddine varmı5, ar
tık yavaş yavaş inhito.t edec<'k. Ger· 

çi en gilzcl meyvelerini bundan sonra 
verecek; baharda geçirdiği fırtına la.. 
ra, kararsızlıklara rağmen yaz rr.e,•si. 
rninde sükuna kavuşacak. Fakat bu 
zahiridir, o için için dUşmektedir: her 
gün bir dakika, iki dakika... Gençli· 
ğin ateşli yıllarını yaşayıp d.ı artık 
olgunlaşmış, eserlerini vermeğe başla. 
mış adamın yava1.7 yavaş, ağır ağır 

ölüme gitmesi gibi değil mi? 

Yılın ta içinden vurgun olduğu an. 
cak sonbaharda, yapraklar sararıp da. 
ortalığa tatlı blr baygınlık çöktUğtl 
zaman hissedilecek, gözle görülür bir 
hale gelecek. 

Baltar ile yaz arasmdaT~i o saat ... 
Hürmüz'ün en bUyük zafer g:..:ı1ü. ı•'a. 
kat o saatte artık ilerlemekten vazge
çiyor, duruyor, ezllmi§, kUçUlmiiş Ah. 
rimen'e belki istihfaf ile bakıyor \'C o 
andan itibaren mağlübiyctin1 hazırla. 

mış oluyor. 1 

Biliyorum ki yılın inkili.blarmı, 
~}crj;ı IU..'lV1n kJAA)msı"m' môibin"t 
;birer h d · 1 ayıp da sev':.nmck veya 

kederlenmek, bugUniln insanı için bir 
az da. çocukça sayılacak hareketler
dendir. Şimdi 1nsan oğlu karanlığı dn, 

soğuğu da hiçe sayabiliyor. Fakat no 
yapayım ki her mevsimin başlangı. 

cında, bundan binlerce yıl önceki ccd. 
dimin duyduğu hislerin gönlUmU bir. 

denbire ka\Tam~ına mani olamıyo. 
rum. Kendime bunu unutturmak için 
ne yapsam bo3: yılın her !nkilabım 

içimde bUyilk bir hftdise gibi nuyuyo. 
rum. 

Nurullah AT AÇ ----------------
( l) "Dil~lcmnek,, kelimesini yeni 

duydum: hulyaya oornwk, "revcr" 
rnanasmda. 

Dört ilçler 
14 haziran tarihli bilmecemiz.in cevabıdır. 
Meseleyi ı:öylc hallcdebUiriz: 

~:ı:f:~~ • - o d-;3 .G 
.,.L~ -2.~A' • :~· {'f :-;. l :l- ~ - '!: 
,3 ,3 l 

:-3·~,,HıııJ,ı ll (J+J}2:1- J -§'j 
'3 _T_ ' 1 l .s J 
~..,,..;ı~ .•• P. d-J ' 3 - 9f 

11 l 
~~-;ı-..f:J'!5'$ Q;.J+J+~ •IQ 

Bu bllmeccmlzl mutcllt ıeklllerde hali~ 

denlerden: Cihangir İlyas Ali 10kağınıll\ 

23 numarada Scorgtanfıı ile lstanbul yağ ıs 
kelesl kantarcı oğlu aokak 19 numarada 
KAtlp Emin mUkA.fat kazanmı~ardır. 

A~dp~ S,çl_ÇI. 
.·· ·--,- kuponu , - · . _. - ' ~ . , 
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-ilrayno lkad~nıar 
~- Bilmediğim bir şeyi öğren~im. 
-.ıatıırnn ki, bunun böyle oldugun· 
~n benim gibi çok kimsenin de ma· 
~~tr yoktur. Abdülhamit ve Ah· 
dulaziı: zamanında saraylı kadınlar 

----.. -..._...,..,.WomtM-WmliHMR_,,,iA ... --1 --·--------...-

J:ıek serbestmişler, Jstanbulun içinde 
Yaprnadtkları kalmaznuk. İkinci Ab· 
~iilrnecit tahta geçince nasıl millet 
Uzcrinde bir tazyik yaptıysa sarayla. 
l'1 da öylece bir zaptürapt altına al· 
tnı§. 

• c 

O devirlerin saray muhitiyle te· 
lnas etmiş, sözlerine inanılır bayan· 
lar anlattı: 

"' * "' 
§ - Benim büyük babam, Sul-

tan Mecidin mabeyncilerindendi. A
tada sırada, bir saraylı kadının ha· 
tına bir şal atar, onu kendi konağı
na getirir, bir müddet eğlendikten 
•onra gene saraya iade eder, sonra 
ba§ka bir saraylıyı ayni suretle ko· 
nağa alırdı. 

• ~ .y. 

-

·-ııııı::ı-.~-- -
Tiirk §<Jiri Ga1ib Dedenin lı!c:.:ü.ı:ckapı<la1,•i 

Jstanbul konuşuyor! cMevıanekapı: 2> 

§ - Benim annem saraylara gi· 
ter çıkardı. Sultan Aziz zamanında 
birçok saraylıların çocuk düşürdük· 
lerine ~ahit olmuş. Mecit devrinde 
olduğu gibi, o zaman da saray kadın 
lan pek serbestmiş ... 

Aşk, safa maceraları bir tarafa 
bırakılırsa bile, ne.Jeleri, kahkahala· 
:tı koskoca payıtahtı temellerinden 
aarsmağa kafi gelirmiş. 

Genç saraylılardan birim sıtmf\ 
tutarmış. Demişler ki: 

Mevlanekapıda kış günleri 
çifta ayakkabı kullanmak şartllr ! 
'Eski Türk şairi Galip Dedenin Mevlanekapıdaki 

evi bugün ne hald.edir ? 
Vazaıın : Haberci 

- Yüzüne ustura sürmiyen 
cinsten bir yahudinin sakalından bir 
kaç tel koparır ~a bununla tütsüle· 
nirsen derdine bire birdir. 

Kadınlar, aralarında "yapar mı· 
:Yız, yapanzl., diye kararlaştırmış· 

lar. Arabayı hazırlatıp Kağıthaneye 
gitmişler ve arabacıya tenbih et· 
l't\i~ler: 

- Koluna bağlı olan kaytanı 
İçeriden çekeceğiz. Sen hemen hay
vanları kamçılar, sürersin. 

0--·-.l- 1.~(Jıthan....l- ••3o;,r.1a., •~-

tJ ı )·ah\ıdiler vı.rmış. Bunlardan bi .. 
l'i, iğne tire satmak iizere, arabanın 
llenceresine yaklaşmış: 

- iyi göre!ılij•oruz, bazirgan ... 
Sok kafanı içeri! • demişler ... 

Sokmasiyle sakalından bir tutam 
:Yolm<ılan ·~·e arabayı siirdütmeleri 
b' 1 lr o l 'lUŞ ••• 

Tabii, neşelerir.i, kahkahalarını 
tasavvur ediniz ... O devir icin bun. 
dan daha büyük bir eğlen~e olur 
Jnu? ... Sakalın kıllarını ötekine be· 
l'ikine göstermişler. Diğer hastalara 
dağıtmışlar ... 

• • • 
Sultan Hamit, şehzadeliği esna· 

eında bütün bu serbestliklere aleyh. 
tarmış. Sarayın köşe bucağına ya. 
hut bahçede ağaç arkalarına falan 
saklanır, kadınların biribirlerine an. 
)attıklarını dinlermiş. Hatta, dadm 
ll'ıevkiinde olan ihtiyar saraylılar: 

-- Aslancığım 1 Adam dinlemek 
ayıptır! Bu huyundan vazgeç ... Ha
fiye misin sen? .... diye ona Çıkışır. 
1armı~ .... 

Fakat ikinci Abdülhamit, böyle
likle, saray kadınlarının yaptığı bü-
tün marifet!eri öğrenmiş. Tahta ge. 
Çer geçmez, "yiiksek duvarlar, sıkı 
bir zaptiirapt, ne içeri ne dışarı!., u 
sulünii kunnu~ .. Onun zamanınd:ı, 

saraylılar, ancak senede bir kere hır
kai sMdete ve muayedelere gidebi
lirlerdi. Şehirde öyle alabildiğine gez 
mek falnn ydktu. 

Dadısı mesabesindeki bir saray
lr, o padişahken §Öyle söyleninniı: 

- Hafiyelikten hoşlandığı daha 
o zaman belliydi ... 

{Va-Ntl) 

Tramvay • Kamyon 
çarpışması 

Şi§li - Tünel hattına itliyen vatman 
Şükrünün idaresindeki tramvay ile Bo-

rnonti bira fabrikasının 4059 numaralı 
kamyonu istiklat caddesinde Parmakka
pı tramvay durağında çarpıımıılardır. 

Kamyonun şoförü Hasan Tahsin ile 
kamyonda bulunan amele Cahit ve Hris 

to muhtelif yerlerinden yaralanmıılar, 
lıa-;t .. nryr k:ı1chrı1mı!ll:ırdn. 

Mevlinekapının ıesili kahvesinde 
oturanlarla, epey konuştuk, dertleştik .. 
Bu arada gençlerden birisinin anlattık • 
lan, hem acı,, hem de gülünçtü. 16-17 
yaşında.ki mektepli şöyle söylüyordu: 

- Biz kı•m mektebe nasıl gideriz, 
" bilir misini? Günde iki kere ayakkabı 

değiıtirerek .. 
Bu sözlerden bir ıey anlayamamıı • 

tım. Karıımdakinin bön bön yüzüne 
baktım. O zaman izah etti : 

- Yani çamur yüzı:inden çift ayak. 
k::1)t kullanmak mecburiyetindeyiz. 
Evvela birer çift temiz ayakkabımızı, 

tramvay caddesinde peylediği.miz bir 
dükkna bırakırız. Sabah!an evimizden 
başka bir ayakkabı giyer çıkarız. Çamu 
run, hemen hemen mübalağasız yan 

bele kadar çıktığ' düz yolları bıraka • 
rak, yan sokajclara saparız. Buna da se
bep, yan sokaklarda yolların daha tüm. 
sekli olmasıdır. Bu sayede tümsekten 
tümseğe sekerek gider, çamura biraz 
daha az batmak imkanını buluruz. Böy
lece cambazlık ede ede tramvay yoluna 
çıktık mı, üstümüzdeki çamurları te • 
mizler, orada temiz ayakkaplannuzı 
bıraktığımız ö:ikkna giderek, çamurlu 
kunduralarla temiz kunduralarımızı 
değiştiririz. Akşam da ayni değişme 
hareketlerini yapıp evimize döneriz. 

Bu anlattıklarımız aynile hakikattir. 
Buradan mektebe insan kılığında., yani 
çamura bulunmadan gitmek, başka tür

lü gayrikabildir. 
Semt'.mizin çamuruna öyle lastik fi. 

lan vız gelir. Daha yan yola gitmeden 
lastikleriniz ya samura batar kalır, ya
h ıt ta parçalanır.,, 

Genç talebe, bizlerin hayretler için. 1 
de dinlediğimiz sözleri~i ~ kadar tab!i 1 
bir tavırla anlatmıştı kı, ınsanların her 

Mcvllinekıapının ihtiyar aktarı Alı 
Rrıhrt. ffrı1"'rri He J..n.,,wt11t/nr 

ll!cvlciııckapı gcııçleı-iııin yegane eğlencesi kahvede arasıra gram.0/011 çalmaktır. 

türlü azaba alışabileceklcrine bir kere 
daha inandım .. 

Kahveden kalktık. ':-alan biraz do-
la;-tık ve geri dönüp sur dışındaki ma. 
ha:leye gitmek üzere idik, kahvede 
gençler toplanmış. gramofon çalıyorlar 
dı. Bu onların yegane eğkn~esi idi h tr 
halde... Kahvenin yanındaki bir aktar 
dükkanı ve bu .dükknın da çok ihtiyar 
sahibi nazarı dikkat=mi celbctti. 

Elinde ibrik, aptcst almaktan dönen 
bıı aksakallı ihtiyarla konuştum. 

1s..Qi Ali idi. Ya~ını sorduğum za • 

ınan: 

-Galiba, dedi, 86 tevellütlü olaca. 

ğım. 

Semtinden tek b:r şikayeti vardı: 

- Allaha çok !;!:.ikür, halimden. ye • 
rimden memnunum. Yalnız büyük bir 
korkum var, yang:ndan korkuyorum. 
Tamamen ahşap mahallemizde uracık 
bir yangın çıkse, susuzluk yüzünden 

lld. kale kapım arasında rtı8gcldiğimı;; 
(1(1rih 1>ir mn.ııoora. 

topumuz l.ıirden tahtakuru:;u gibi ya • 
nacağız, diye söylendi. 

İhtiyardan ayrılacağımız sırada bu -
ralı bir genç yanıma sokuldu: 

- Çok iyi adamdır, bizim Ali baba, 
dedi. Herkese iyilik etmek ister. Ma • 
hallemizde bir imam vardı. Adamcağız 
öldü. Çocuklar sefil bir vaziyette kal • 
mışlardı. Şimdi Ali Baba, onları tıpki 
kendi çocukları gibi bakıyor, büyütüp 

yetiştiriyor .. 
Konuşa konuşa kale kapısına doğru 

ilerliyorduk. Bir.den arkamızdan tanı • 
dık bir ses işitt:r:ı. Başımı çevirip bak. 
tım: Kitabi yatçı muharrir Baha yanın
da açık renk elbiseli bir ıatla h'ze doğ· 

ru gellyorpu. 
Yanımıza sokuldukları zaman Ba. 

ha arkada~ ın\ takdim etti: 
- Bay Mürtaza, emekli deniz subay

lanndan ve tarih meraklılarından .. 
Hep beraber tekrar yüıüd~k. artık 

kale kapısına ~elmck üzere-yd:k. Bay 
Baha birdenbire yolun &ağında.ki, altı 
ahşap. üstün kerpiç harap bir evi gös • 

terdi : 
- İşte. dedi, büyük Türk şairi ko -

ca Galibin evi ... 18 inci asrın &onunda 
yetişen kıymetli Türk şairi bu evde 

doğ<lu, bu evde ~tişti. 
Bu sırada hiç ümit etmediğim blr iş 

oldu. Bizim foto Ali bir m:iddet derin 
derin düşündü. Sonra: 

- Ben, odi, size Galip dedenin bir 
mısramı okuyayım. Ve cevabımızı bek. 
lemeden ıu iki mısraı söyledi: 
Kim kadir ilac eylemeie hükmü 

kaderdir 
Tarihi imit Galip 7Artn eseri •tk 

Birden bire şair keıilen, uçariliği ile 
meıhur arkada~nuzın yüzüne hayret
le bakıyorduk. O .güldü ve izah etti: 

- Vaktiyle okumuştum da, çok be. 
ğendiğim için aklımda kalmış 1 Böyle 
konuşa konuşa artık kale kapısına gel

miştik. 

!~ ve dış kapılar arasındaki mezbe -
lelikten, gcçeııken sat tarafta eski harf. 

HABERCl 
(Devamı 4 tlncfıtle) , 

'fAN' da 

Londra radyosuna d kkat 
tavs~ye olunur 

Londra radyosu evvelki akı,am yap -
tığı neşriyatta Dersimdeki mevzii ha
diselerden Kürtlük timsali bir isyan 
.diye b:.ıhsetmiştir. 

Londra dost bir merkezdir. Her i~te 
bizim iyiliğimizi ister. Her sahada 
r:ıe:tfaatleriıniz rnuvazi<iir. 

Londra radyosunu, Dersim mesele • 
sini dünyaya bu suretle aksettirmesi, 
yalnız bir ş:ye delalet edebil ir. O 
da memleketimize ait hak'kcıtlcri 

harice duyurmak için i::ap eden tcçhi • 
zatırruzın noksan ol.duğudur. 

Bunu Hatay meselesinde çok açı': 

bir surette gördük. Sesimizi dışarıya 
duyuramamaktan ve hariçten kendi va
sıtalarımızla gün:i gününe, saati &aati

ne malfunat alamamaktan ne kadar bil. 
yük mahzurlar olduğuna, ne derece e • 

ı.aslı milli menfaatlerin tehlikeye düş •. 
tüğüne o zaman en acı bir lisanla dik • 
kati celbettik. Bunu .d i ğer arkadaşlar1 
mız da yaptılar. 

Londra radyosunun neşrettiği ha·. 
ber isbat ediyor ki Hatay işinde geçir. 
diğimiz fena tecrübeler, iz bırakmadan 

unutulmuş, bu mühim milli ihtiyaca 
ait techizatıroızı tamamlamak için icap 
eden tedbirler alınmamıştır. 

Biz öyle temenni ediyoruz ki Hatay 
tecrübesinden sonra tekarrur eden bu 
Dersim meselesi, bu neviden son fena 

tecrübemiz olsun. Umumi hayatımızda 
noksanlığı sab!t olan teşkilatunm o şe

kilde kuralım ki memleketimizde iyilik 
yolunda bile bile atılan şuurlu bir adı • 

mı, harici alem, birdcnb:re kopmuş bir 
isyan şeklinde görmesin, mahiyeti de .. 

rebeylik olan mevzii bir vaziyete Kürt· 
lük diye b'.r mana vermesin . . 

(Ahmet Emin Yalman) 

l\URUN"da: 

Alman r lcallnln 
seyahatleri 

Alman Genel Kurmay Başkanı gene
ral Beck Parise gitti; birkaç gün kal • 
<lıktan sonra dün ak~am Berline döndü, 

Bu ziyaretin zahiri maksadı Paris ser. 
gisini gezmekti. Fakat hakikatte Fran
sız ordusunu idare eden yüksek ma -
kamlarla mJhim bazı meseleleri konuş. 
maktı. 

General Beck'in Paristen sonra Lon 
draya da gideceği söylenmiş idise de 
haberler:n Lıu ciheti tahakkuk etmedi • 
Bununla beraber Bitler Almanyasının 

I~üdendorfu tanınmış olan bir kuman • 
danın bugünkü cihan ahval ve şeraiti 
içinde Pa rise gitmesi .;e orada Fransıı 

ordusu erkanı ile ilk defa olarak te • 
masta bulunması müh'm bir hadisedir, 
Nitekim general Beck'in Farisi ziyaret 

edişinde beynelmilel siyasi ve askeri 
ehemmiyet bulunduğunu bizzat gazete
leri idd'a etmektedir / 

Dikkate değer bir nokta şudur ki Al. 
manyanın askeri kuvvetini şahsında 

temsil eden bir Alman generali Farisi 
ziyar~t ettikten sonra Berl::ne döner • 

ken Alman hariciye nazırı Von Neurath 
dahi Londraya hareket etmek :izerc 
bulunuyor. Bu suretle her iki ziyaret 
hadisesi ehemmiyetçe biribir:ni takviye 
ediyor. 

İngiliz imparatorluk konfe:nnsı ln -
gilterenin harici siyasetini tas,·ip ve 

geniş mikyasta silahlanma programına 
devam karannı vermekle beraber Al -
manya ile bir anlaş1TUya varmak için 

çatışmasını muvafık görmüştü. İngiliz: 
hükumeti bu karar üzer:ne Alman ha • 

riciye nazırını Lorı.1raya çağırmrştır. 

Von Neurathın İngiliz payitahtına ya. 
pacağı ziyaretin sebebi budur .• 

I 

Alman resmi mahafili Von N eurathın 
Londra seyahatindeki ehemmiyeti müm 
kün olduğu kadar küçültmeğe çalış • 
makla beraber şuradan buradan akse • 
den bu türlü haberler bilhassa bu mem.. 
leketlerin matbuatında göı•:.ilen teza • 
hürler perde altında çetin bir diplomasi 
faaliyeti başladığını göstermektedir. 

Bu faaliyet faşist memleketlerin ko
münizme kar~ı icra ettiği bir nevi siya

si taarruz gibi telakki olunabilir . 
(.Aaım Ua) 
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Yazan: Naciye izzet 
Her hakkı ablası Hac1Jyo'ye aJtUr. Kanıser kurbanı: 

-49-
Bütün bunlarq rağmen Neclayı 

hatırlatacak olan bu küçük çehreyi 
görmek için şimdi içerisinde derin 
bir hasret uyanclığmı hissediyordu. 
Hem de adamlanna karşı çocuğu 
llakkmda alakasız görünmek istemi· 
yordu. 
· Bunun için her sabah onu odası· 

na almağa karar verdi. Onu yalnız 
sabahları görecekti. Çünkü çocuğu 
görmesi ona öyle bir heyecan veri
yordu ki buna daha fazla tahammül 
edemezdi. Ayni zamanda bebeği 
kendisine alıştırmak için güzel o
yuncaklar almak hilesini düşiindü .. 
Ona çok iyi pek çok uyuncak ala
eaktr. Dikmen şimdiye kadar daha 
gormcdiği bu sihirli şeylere hayran 
olurken, oynarken baba da çocuğu 
korkutmaksızm bir köşede sessizce 
lleyredecekti. 

Çocuğun çalışma odasına yalnız 
getirilmesini emretmişti. Dikmen, 
bu mini mini şahsiyet çalışma o
C!asma daha ilk defa olarak giriyor· 
Clu. 

Çocuk sükunetle gözlerini etra· 
nnda dolaştırdı. Kırmızı acem halı
Jariyle kaplanmış duvarları, pnl pı· 
nl parlıyan akapu takrmlannı dik
k:atle tetkik etti. 

Lem'i bir köşede kendisini gizle
mek ister gibi hiç hareketsiz duru

tor, çocuğun dikkatini kendi üzerine 
~ekmeksizin onu gözden geçiriyor
öu. 

Küçük çehre birdenbire canlan. 
Clr. Ağız latif bir tebessümle açıldı .. 
Çocuğun gözleri sevinçle t§ıldadı. 
Dikmen sihirli oyuncaklan gÖnnÜ§· 
tül 

Bir sevki tabii ile onlara doğru 
koştu. Makineli at şüph~!z ki gör
dükforinin en fevkaladesiydi. Fakat 
kapalr kutuların sırn da işe karışı
yordu. Bütün bilmediği hazineler
den daha az cazip değildi. 

Bu kadar çok olan fevkaladelik
lere karşı şaşıran bu küçük adam 
mıhlanmış gibi duruyor, hiç bir şeye 
Clokunm~ğa cesaret edemiyordu. 

l~te o zaman Lem'i oraya girdi. 
Bütiin bu zenginlikleri şimdiye ka
~r küçük bir köylü gibi yaşıyan oğ
luna takdim etti. Çocuk artık bun
lara alışmış olacaktl. 

Baba bir kutu açtı. f çerisinden 
~ylariyle, istasyonundan tüneliyle 
bir şimendifer çıktı. Hatta ufak bir 
manivelayı bir3Z oynatınca tren dev. 
·-liyor bir de mükemmel 'kaza olu· 
:r.ordu. 

Dilemen oyuncakların üzerine 
İyice başmı eğmiş ciddi ve mühim 
bir tavırla bakıyordu .. 

Şu küçük mikaplar ve sütunlarla 
ev yapmak hiç alakasını uyar..dırma. 
C:Iı. Çünkü evi yapmak için mutla
l{a uğraşmak. lazımdı. Balona karşı 
bir tebessümle iktifa etti. Fakat 
küçük Dikmen de en büyük heyeca
nı uyandıran tüfek olmuştu. Lem'i
nin onu oyuncak kümelerinin ara· 
smdan çıkardığını görünce derhal 
elinden kaparcasına çekip aldı ve ta· 
myan gözlerle muayene etti ve artık 
bir daha elinden bırakmadı. 

Bu adeta bir yabaniye benziyen 
küçük köylii bu kadar güzel oyun
cak yığınlan arasından bunu seç
mişti. 

Çünkü bu korkunç ve memnu şe· 
yi koru bekçisi Veli ağanın elinde 
gi;rdüğü için iyice tanıyordu. Veli 
ağa ki Dikmenin gözlerinde 
meşhur ve büyük bir şahsiyetti! 

Şimdi artık alışmış, bugüne ka
dar o kadar sıkıldığı babasının mev
cudiyetini bile unutmuş koru bekçisi 
oyunu oynamağa başlamıştı. 

Heyecandan sarsılıyordu. Silahı 
beline takmıştı. Kendisini büyük 
bir ormanlıkta farzediyordu. Sanki 
hayali bir avı öldürmek istiyormuş 
gibi silahı omuzuna koyuyor, ya
naklarına değdirerek nişan al01or ve 

tetiği cekiyordu. 
- Bom! Boml oldu! 

Bu küçük adam karşısında 
Lem'inin çocukluk hatıraları uyan· 
n11ştı. Gülümsiyerek sordu: 

- Kim öldü Dikmen'? 
- Bobi .. Pom l Pom 1 Pom l lşte 

öldü. 
Baba yavaşça tekrar sordu: 
- Bobi kim? 

- Bobi mi? Sen onu bilmiyor 
musun} .. ihtiyar köpek .. işte İ§te öl
dü. Bak bak ölüyor ölüyor Pom 1 
Poml 

- Peki: ama sen neden onu öl· 
dürüyorsun? 

Küçük heyecansızca anlattı: 
- O artık ihtiyarladı .. Veli ağa 

artık onu istemiyor .. Poml öldü öl
dü! 

Durdu. Sonra esefle söyledi: 
- Veli ağanın sahiden bir tüfe

ği var! Benimki si oyuncak.. Sahiden 
öldür müyor kil Eğer benim tüfe
ğim de onun gibi sahiden olsaydı 
ben de öldürürdüm. 

Baba bagtan a§ağıya kadar sar· 
sıldı. 

- Sana bunları gösteren Veli 
ağa mı? 

- Ha .. O i§te ..• Bak i§te )löyle 
yaptı .. 

Küçük tekrar tüfeği yanağına 
dayayarak yaptığını tekrar etti: 

- İşte, İ§te, yere düştü.. Öldü .. 
Görüyor musun} .. 

Bebek şimdi başka bir taklit da . 
ha yapmağa başlamıştı. Bu müessir 
bir hakikatin masumane gösterilme 
si idi .• 

Çocuk köpeğin uluyu§unu taklit 
ediyordu. 

Yere uzanmt§tı. iri ulumalarla ni
hayetlenen zayıf iniltiler çıkarıyor
du. 

Can çekişen hayvanların yaptığı 
gibi küçük bacaklarını titretiyordu. 

Ve baba şa§kın bir halde bir ölüm 
sahnesi canlandıran bu güzel küçük 
çocuğa bakıyordu. 

Öyle bir ölüm sahnesi ki hem çok 
komik ve hem de yürek paralıyor • 
du. 

Oğlunun taklit ettiği bu ölüm 
sahnesi Lem'i için birdenbire taham· 
mül edilemez bir hal aldı. 

Y ava§ bir sesle: 
- Dikmen, bırak şu oyunu!. de

di. 
Fak.at çocuk dinlemiyordu. Aya

ğa kalkmıştı. Çok canlı bir hare -
ketle, büyük bir heyecanla konuşu
yordu. Anadolu şivcsile karışık tat
lı çocuk ifadesiyle köpeğin son aki
betini anlatıyordu. 

Lem'i yüreğinde büyük bir acılık 
hissediyordu. Bekçinin bu kadarcık 
bir çocuğun yanında köpelc öldür· 
mesinin ne büyük bir hata olduğunu 
düşündü. Ç.ocuğun küçücük mu
hayyelesi tehlikeli bir halde sarsıl
rruştr. 

Daha yumuşak bir sesle tekrar 
etti: 

- ~rtık bırak bu sözleri Dik
men. Sen daha böyle şeyler anlıya
mazsm ... 

Çocuk iddiacı küçük bir adam a· 
aabiyetiyle: 

- Anlıyorum, dedi. Ben hepsini 
biliyorum. Veli ağa çok hayvan öl
dürüyordu. Tavşanlar, başka köpek. 
ler .. Ben hepsini görüyordum. 

- Bunları görmekle hiç iyi et
medin Dikmen. Sen daha çok kü· 
çüksün. Ölümün ne olduğunu bil
mezsın. 

Bebek gene iddia etti: 
- Biliyorum .. Ben biliyorum. 
Ve çok küçük çocuklarda oldu-

ğu gibi iyice anlaşılamıyan bir ifade 
ile bir ~eyler anlatmağa uğraştı. Ken 
di sözleriyle kendisinden geçmiş, sar 
hoş olmuş gibiydi. 

- Evet, evet ben biliyorum J Bi· 
risi öldüğü vakit yere düşer. Ağlar, 
bağırır.. Sonra susar! Annem de 
düştü. Lem"i onu bir mektupla öl
dürdüğü vakit düştü! 

(Devamı var). 

Muhit in stü dağa 
açık mektu 

(Ba§ tarafı! incide) 
do göze vuran ııu manasızlığa bakınız: 

"SAADET,. 
"Mc.,hur ve güzel aanatkAr Amelit& Far

Uya. Boğaz sırUarmdan 1stanbulun allQeU. 
ne baktı da: 

- tstanbulu gördüm, artık meJUt ölebill• 
rim! dedi.,, 

Ne büyük şahadet! 
2 - 20 ve 21 inci ııayfalardakl kll§eler 

a.ruıtıa bula bula koydukları "rıalranc ve 
arl!ane:ı ! T,. parçaya bakmız: 

".İstanbul adalarınm adı, frcnk tarlhlerln 
de Prens, bizim tarihlerde toprağmdan klna. 
ye Kızıl, kiliselerinin bolluğundan klnaye de 
GAvur ada diye geı;er ••• Halbuki Adalar ne 
Prenstir, ne Kızıldır, ne de GAvurdUr, htan· 
bul adalan Arılftc adalardır. {l) 

Gilzel 1atanbulda her yer, her geçit, her 
meydan,her ev,hcr ağaç dibi, her koltuk birer 
aşk yuvasıdır, ama "Aşıklar yolu .. yalnız 
BUytllcadada ,•ardır. (2) 

Adalarda gUneş !§ıklar yolunun karpsm
da batar ve ay doğup yükseldikten sonra 
gUnUn yolunu takip eder (!}. ayni noktada 
ufka damlar ve diner(!) 

Seyrine doyum olmaz bu görünün.,. 

Ne o:iebiyat! Eğer maksat, insanı a
daların gurubundan, tulUundan ve meh
tabından nefret ettirmekse cidden mu
vaffak olmuş yazan ... 

3 - Bir de, BroşUrUn dokuzuncu sayfa· 
sındakl §U mat.aa bakmız: 

"İstanbul bağları., 
"İstanbul ba~lıırında ısata aUrdUnUz mü! .. 
"Ucsuz bucaksız batlarda kUtUk aralann 

dak! yollar uzar. uzanır .... 
" ... Genç kızlar ana memesinden ı;Ut emen 

yavnılar gibi, uzum tanelerini aalklmlnrdl\n 
dudak:arlle toplar.,, 

Bunun kadar soğuk, bunun kadar 
tstanbula uymayan bana ne gösterebi
lirsiniz? 

Bir Broşür bir maksada göre yazılır 
ve hedef o maksa;:iı en iyi ifade edebH
mesidir. Düşününüz bir kere... Şu İs· 
tanbul kuruldu kurulalı insan zekası ne 
kadar işlemiş, neler yazmış, her bakım· 
dan mukaddes olan bu beldeye karşı 
duyduğu hayranlığı göstermek için sa
natkar neler yaratmıştır! 

İstanbul için güzel bir söz söylemiş 
veya güzel bir şey yazmış.. müverri.hle· 
rin, gaze.teclle:rin, ldinlomatların. saırle-
rin. hükümdarların, haddi hesabı mı 
vardır, ki istanbula hayran yabancı 
şöhretlere kıran mı girdi ki ~n!ldolu ve 
Trakyalı Türke propaganda ıçın hazı~
lanan Broşür, şu meşhur ( 1?) ve gü· 
zel ( !?) sanatkar ( !?) Ameli ya Farliy~ 
(???)nın büyük sözlerile kıymetle?,dı~ 
liyor? Atatürktcn, inöniinclen, Şukru 
Kaya1dan. tstanbul valisinden sonra e
ğer mutlaka başka işhat vasıtasına 
jhtiyaç var idiyse hatıra ilk gelen veya 
teşrifatta en önde duran Amelya mıdır? 

Memleketin her tarafında otur~n 
Türklerin hayalinde tstanbulu .en ~zıp 
şeklile canlandıracak. vakti hah yerındc 
vatandaıları tstanbula çekmek için ya:r.:ı 
sanatini ilahi bir miknatıs gibi kutlana: 
cak edibimiz, muharririmiz, şairimiz mı 
yok? 

Bugünkü kalem neslinin İatanbulu 
terennüm etmekten aciz olduğu!'a t;e 
zamandanberi inanılıyor? Festıvalın 
propagandası için mu?arrir~erimizlden, 
şairl'!rimizden yardım ıste.n~ı de re?dc-
~en mi oldu; Yoksa para ıstı yen mı? • 

Memleket büyüklerinin güzel s?z.lerı
le yan yana neşredilen bu kav~f. ış~ s?; 
ğukluklar nasıl fes.tiv~.ıe .. malcidılebıldı: 
vallahi bunu ben bır turlu anlayama 
dım gitti. . 

Allah vere de bunları başka dıllere 
tercüme etmemiş olsalardı .•. ~~k~.a ~~lt 
basında bir yabancı bu Broşuru gord';1k~ 
ten sonra tstanbula gelmek zahmetın 
katlazma:r:. Zaten kapağın resmini ya· 
pan Cemal Nadir de böyle dü~ünmüş ol
malı ki yaptığı bir çift seyyaha pek ka
kavan ve biraz da hayal kırıklığına uğ· 
ramış ~amların edasını vermiş. Hani 
resimler neredeyse dile gelecek ve: 

iÇERiDE: 
lf. Ltse!erin olgunluk lmUhanl&rı bugün 

bnşlo.yacaktır. 

~ !%mirde Fota sahillerinde birer çocuk 
obası açılmam: kararla§tırılmıııtır. Buraya. 
fakir çocuklar, a.lıiıacaktır. 

1(. .Aıikarıı.da Knradenlz hınuzunn yUzmek 
fçln giren Ticaret llse:ı1 talebesinden Ktml 
boğulmu§tur. Babası oğlunu kurtarmak 117.e 
re suya ablmı1'. baygın bir halde c;ıknrılmı~· 
tır. 

DIŞARIDA: 
ili- Parlste blna amelesi, Beynelmilel sergi 

sahasına kadar teşmile karar verdiği bir grev 
:yapacağından. patronlar cemlycU bu ame

'.-Yahu! Ne ettik de buraya geldik? 
nedir bu başımızın çilesi?,. 

Deyiverecek. Şu canım İs~nbul han-
gi seyyah hangi misafire böyle acai;> 
bir çehre göstermiştir? 
Broşürün tab ve tertip faslına başlar

ken, derhal söyliyelim ki bu kapağın 
Cemal Nadir imzasını taşımasına hay
ret etmekteyiz. Cem<ıl Nadir büyük bir 
karikatürist ve zeki bir sanatkardrr. 
Çok zahıpetle yapıldığı her renginfün 
ve çizgisinden belli olan bu resim ne
den bu kadar manasız? Aceleye gelmiş 
olmah. 

Sayın Üstündağ~ · 
Tab'a gelince .. Bu bir faciadır. Tür· 

kiyenin bir devlet matbaası vardır ki 
tabı alemine şaheserler hediye etmekte
dir. Bu müesseseye, istanbulun ve mem
leketin çok mühim bir sanat nümayişin~ 
ait propaJ?;anda vasıtaları hastmlamazsa 
ne bastmlır? 
Bro§ü~ün on ikinci ve on üçüncü sav· 

falarındaki o mürekkep nedir? O parca
lı çizgiler nedir? Sayın Üstündağ 1 Bro
şürünüzü basan matbaanın makinisti 
öyle baştan savma iş yapmış ki ... On 
ikinci sayfanın alt kısmındaki Nuh Ne
biden kalma, müzelik çiçek'in deseni 
görütnyor, mürel<kep dolmuş. Kalıpları 
bir defa bile silmemişler. Dokuzuncu 
sayfadaki o çer~eve nedir? Ne kavaf j. 

şidir o! 
On birinci sayfanın on birinci satır•n 

da yanboşu oynamış. on ye~int:i sayfa
nın yirmi yedinci satrundakı :'ola.,nm 
(1) i, yirmi beşinci satırındakı "faa!i-

. yeti ,, kelimesinin (t) si, yirmi LÖrdüncü 
satırındaki "İstanbul .. un (u)su, sekizin· 
ci satırda bir (k) ezilmiş. Böyle tashih 
provasını andıran bir nesneyi memleke
te nasıl dağıtabiliriz? 

Bir lokantada elinize bu derece fena 
basılmış bir liste verseler o lokantaya 
bir daha ayağınızı basar mısınız? san· 
marn. 
Dünyanın her tarafında sayısız rakip 

leriniz vardır sayın Üstündağ. Faraza 
Paris ... 
"Neden Parise seyyah ş.tiaiyor?., diy1:>· 

ruz. Gider tabii. Çünkii bu yıl "240., 
milyon Türk lirası sarfettiler; bir bev-
nelmilel sergi yaptılar ve Faris şehri 
bir defa olsun böyle kötü bir Broşür 
nesretmemıştır. 

Hep Atinadan bahsediyoruz. Neden 
Atinaya seyyah gidiyot? İstanbuldan 
daha mr güzel bu dost be]de? . 

Sanmıvoruz. Fakat buna hayret etmı
yoruz, Zira sırnnı biliyoruz. Yun3:nlı
ların Atinayı propaganda eden neşrıya
tı ba~lı başına bir kütüphan.e ve b1~1ı 
başına bir edcbivattır. Bızlm şu cok 
muhteşem ve zavallr fstanbulumuz böv· 
le bir edebiyata layık mı değildir: Y?k· 
ıı.a bövle bir propa~andayı ~~arabıle-

~ k , 
cek adamımız mı yo · . 

Elirr.l:ie Atinavı metheden Brqşilrler 
var. Bu yazıyr yazal'ken bir onlardaki 
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O~N SE~E BUOUN NE OLllTI T 
Boğazları askerl~Urmemlz için davet et

Ul\'iml.z konferans yo.nn Montrödo toplana 
c:ak. 

:ı. Fraruw: aıskcı1 mahkemesi, casuslukla 
Uhanı ~ iki Rus mnıtcclsinln muhakc 
mcslnl blUrmlş ve eksorlyeU muUaka lle 
bunlann bcraaUnc karar vermlııtır. Muhnkc 
mo giz.ti olmuştur. 

q. ltaıya lmparatorluğUnun lhynm,. için 
yapılan altı scncllk pi~. zannedildlğlne göre 
pazartesi gUnU nazırlar mecllslne tevdi edile 

SAFO 
A. Oodo - H. Rifat 

Sayfiyede okunacak gUzel 
bir roman 

VAKiT Kitabevi • 1on kuru~ 
leye aaıı gilnll iş vermcmeğe karar verml§o' ı..-------------
Jcrdlr. 

"köy Atina.,nın resimlerine, bir de cı.1 
Broşürdeki "büyük şehir İstanbul.,\l~ 
resimlerine baktım. Parmak ısırdım d~ 
rusu. isviçrede Kadıköyün ouda bı~ 
kadar ufak olan Montrö şehrinin festı• 
vat programını isterseniz size takdim ~: 
deyim; aradaki farkı anlarsınız. Ha• 
buki bizim şehrimiz öyle resme geli~ ~~ 
şehrimizde öyle büyük fırça ve fotogr3 

sana tkarlan vardır ki ( 4) biz bunlara 
neler neler yaptıramayız? .• 
Broşürün yirminci sayfasındaki rcsıfil 

de insan Ortaköy camiini mi grüyor. 
Piza kulesini mi, vallah şaşırıyor. 

Velhasıl şu felaketli Broşürün tsta:ı· 
bul şehrine kaç paraya mal olduğuna 
pek merak ediyorum doğrusu ... ( 5) . 

Bu Broşürün dağıtılmamasını crnıc 
buyurmanız festivalin selameti namırı3 

tarafımızdan rica olµnur. 
Olbabta emrü ferman Hazreti menle· 

hül'emrindir. 
KARADAVUi 

(1) Muharrir (: !') A~Uftc de demlJ er• 
lalOm a, cskl zamnn zilrefn!Jının ağı.mil·' 

AşUfte Jr parça tatlıca bir manaya grJirdJ. 
Halbuki A lftc "11 rtUk,. ~.-c (l:alttık) mı.uıJJ 

sına grllr. (Aoırtenln biri), (bırak cnnım J\, 

ırtcyl :,, gibilerden. 
(2)-rrote!lto ederim. Şimdi 5J1e blr cm~nıı 

dli:n ıfe, l\loJad:ı bir, Kfiçükçamlır.lu'l:ı bir. 
Aynstafnrıostıı bir,. Bcşfütaşt:ı bir ki cemııtt 
J c>lifın tlürt tnne h:ıtırlayıverdlm. Bununla bC 
nıber lı;tnnbulc2a her ısğn~ diblnln, bet 
"KOl.TUI<.,un, hrr e\·ln bir a,,k yunun oldtJ 
ğunu ' ' f'Yll olablleceğiııl iddia cidden bll)illı' 
cUrd11r . 

(:l) Bu taaccliplr. Uı: toktııyı koywı bir. dl! 
ğlllz. l\IalCıın n bu l~t "ponctuatlon,.cb 
arifane gUı: kırpmak, ln)·ık 11ltından çapkı11 

~.::ıpkm ı;lilınC'J< mnnnııınn gc-llr. Bir. tr.1.ıınbal 
bağlarında ~ıı .. ın ne ahlllc r.abıtnsmm m!l 
dnh:ıfoslnr lli7,ıım gÖ5tett.n bir var.lyct:tc tııs 

berdar değiliz. 
(1) Fıırıl7n lııtnnbııldakI matbuat mllmt'!I 

11111 Sunt, rcatmlf'rl Almanyanm en bü~1llt 
mecnı!l1llsn tnmfmdan lmpr,d:ın beynelmilel 
bir artisttir. 

(5) l\lndl'mkl hu kndnr ltötU bastlnr.:lktı, 
neden bir hııımsl matma tercih edildi? nele 
dhe matbaa.,rnın bundan dn mı kötl\ b:ııl:ırıı 
ğı. tahmin cdUlyor ! Şunu d:ı s3:ı llyf'lim ki 
htanhulun en ıruıhlr tabı ustası Ahmet Bfl
hıdlve m.ntbBAamıla.dır. \.'c o bun.un bAtilmlA 
deslnl basardı. 

lstanbul 
konuşuyor 

(Baş tarafı S üncüde) 
!erle . ve beyaz kerpiçle yazılmış bir ya
zı göro:ik. Burada: 

(Eşeklere aptesane) .. 
Yazılı idi. Fakat işin garibine bakın ki 
koca mezbelelikte, gen9 bir çocuk 
başka bir yer bulamamış gibi, doğru 
gitm'.ş bu yazının karşısına geçmi'j, 

aptest bozuyordu. 
Hem gülerek, hem de iğrenerek scy. 

rettiğimiz çirkin manzaradan sonra ka
le kapısından dışan çıktık. Biraz son.. 
ra pek meraklı manzaralarla karşlaşa • 
cağımız, M erkezefendiye doğru ilerle • 

dik. 
HABERCi 

Yarına: Merkezefendi 

Türk kuşunda 
imtihanlar Başladı 

Türkkuşu İstanbul şubesinin 
Ramideki tatbikat sahasında dün im
tihanlara başlanmıştır. 

imtihana giren 16 talebenin hep 
si muv.affak olarak "A bröYesi .. al· 
mak iktidarını göstermişlerdir. Bu 
gün de l 6 kişi imtihan olacaktır. 

ccktir. Pltuı, muhtelif nalla {&ileri yapılması 
nı derpl§ etmektedir. 

~ Musolinl Venedlk aaraymdnn yeni bir 
nutuk söylemlşUr. Altmı§ bin klııinln dlnlc
diği bu nutukta ı.ıusollni ezcümle demtııtlr 
ld: "Aile ocatµım muha!azlan olmalısınız. 

Çok kuvvetli olmnlnrmı nr.zu etmekte oldu
ğumuz çocuklarınıza ilk lnUba olarnk onls 
ra Roma fa,tst terbiyesi veriniz ... 

}{. Atinadaki Fethiye camlinln mUze yapıl 
ması lçln "rerU Atlnalılar birliği., Yunan 
kWttır bakanlığına müracaat etmlşUr. Fa• 
knt kU!ttlr bakanlığı ?JUslUman mUzeııi )'BP 
ma~ı dU:sUndüğünden Atlnalılar birliğinin 

talebini reddetmlııtlr. AUnalılar blrllğl, l:ıtı 

mevhur camlln A Una §Chrlnln tarihine çok 
bnğlı olduğunu ileri sUrtıyorlardı. 
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Qir genç kızın 

anıca 
n=u a.ı ~ns-teın niçin 

lkaçuyor Yazan : Niyazi Ahmet 

1088 sene evvel bu gün 
~ ~ -- -

hatırası 
llugun bi.iyük bir mevki tutan Galib ı 

Servetten bahsettiğim zaman Bayan 
ıtuıaffer hazin hazin gülümsedi. 

tim. Artık hiç dilşünmeden kendimi 
sevgilime feda emteyi sevinçlP telak
ki ediyordum. 

1 
Vali Mehmet Granata 

- Ben onu vaktiyle çok :iyi taııı
llU§l:nn. İstanbula t:ıhsil için geldiği 
ta.lnaıı sık sık görüşürdük. 

- O vakitten sonra ona hiç raslama 
dınız nu? 
-Hayır. 

- İsterseniz kendisini getireyim. 
'I'elişla: 

- Yok, yok ... İstem.em! • dedı. 
Fakat bu halinin bendo birçok şüp. 

il.eler uyandıracağını düşünere!t ilave 
etti: 

- Sakın bir macera tasavvur etme. 
~niz. Yirmi beş sene süren büyük 
bir kin filan ... Yok, öyle bir şey yok. 
llu, küçük bir hikayedir. Ben o zaman 
lar küçük bir kızdım. Bir terzinin ya
llnıda çalışır, az bir para kazanırdım. 
Bir gün Beyoğlunda yürürken Galib 
Peşime takılmı3tı. Namusluydum, cicL 

diydim. Benimle konuşmak istiyen o 
•nık gibi tüysliz delikanlıyı te~ledim. 
İi'akat o sebat etti. Ertesi gün yine yo. 

lU?nu kesti. Rumeli şivesiyle birkaç 
l!löz attı. Benim güleceğim tuttu. 

''Her gün böylece beni takip etti. 
~ihayet ben de mukabele ettim. Bir. 
ilkte gezmelere gittik. Kaçak yoluy. 

la arasıra. beni öperdi. Fazla ileri var. 
ltıazdı. Herhalde mes'uliyettı;?n korku. 
Yordu zannedeim. 

"A.§ıkane dostluğumuz bütün bir 
kıg silrdü. Fakat bahar geli=ıce bizde 
de kırlarda dolaşmak, sahillere git
llıek hevesi uyandı. Bir gün Boğaziçi. 
ne gittik. Eğer Galibin cebinde para 
<ılsaydı herhalde bir otele filan girme
~e kalkardık, başımızdan bir feliket 
geçebilirdi. 

Bayan uzaffer, gillere'K ilave et. 
tı: 

- Yirmi yaşındaki gençlerin fazla 
Paralan olsa ldmbilir ne dE'Iilikler 
Yaparlar ... 

"Velhasıl, gittiğimiz gibi, tertemiz 
döndük. Fa.kat ertesi hafta için mu. 
hakkak bir otelde yemek yemeye ka. 
l'ar verdik. Galib para bulacaktı. Ben 
de bUtiln kış biriktirdiğim parayla 
kendime bir kumaş aldım, elbise dik. 
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".Ama, erkekler cidden ııhmaktır. 
Gideceğimizden bir gün evvel Galib, 
asık bir suratla geldi. 

''Telaşla sordum: 
"-Nen var? 
"- Annem hastaymış. Galiba ame. 

liyat olacakmış. Çok üzülüyorum. Git
meye mecburum. 

''-Ne zaman? 
"- Bilmem. Tclgrar ı:ıekliyorum. 
''Böyle bir mecburiyete inkıyad et. 

mekten ba~ka çare yoktu. EğPr tel. 
graf gelirse gezintimiz suya düşecek. 
ti. Netckim 0 sabnh telgrafı~ geldiğL 
ni habe!' verdi ve gitmiye mc-::bur ol
duğunu söyledi. Doğrusu üzülmedim 
dersem yalandır. 

"O, beni tcscm ediyordu: 
"- Ne yapalım, şekerim? ... Mecbu. 

riyet... Emin ol ki ben senden fazla 
üzülüyorum. Bugün olmadıysa başka 
sefere yine gideriz... Bizim gi. 
bi seviştikten sonra bir gün evvel, bir 
gün sonra ne ehemmiyeti olur? 

"Size hikayeyi anlattıkça s0ylediği 
sözler birer b;rer aklıma geliyor. Tre. 
ne kadar teşyi etmeyi kemUsine tek. 
lif ettim, kabul etmedi. Bütün haya. 
tımda en acıdığım §ey varsa o akşam 
ona verdiğim derin, çılgın buserlir. 

Muzaffer hanımın tebessümü kay. 
bolmuştu. Kendinde biriken gözyaşla
rnu geri çekmek ister gibi bir işmiz.az 
Yaptı. Burnunu sildi ve devam etti. 

- Tabiidir ki, her şeyi a."llattığım 
bir arkadaşım vardı. Yirnıi yF.şmday. 
ken aşkını anlatmak en büyük saadet 
olsa gerek. Saliha her derdimi dinler
di. Bütün macera.ya vakıftı. En güze. 
li: bana hiç nasihat etmezdi. O gün 
beni allak bullak görünce Üzüntillü bir 
hadise olduğunu farkederek sordu: 

Meseleyi anlattım. 

1 
''-Ne yapalım kardeşim .•.• dedi .• 

Annesi ameliyat olacaksa ne çare? .•. 

• 

"O günkü yalnızlığımı gidermek i. 
çin birlikte gezmeyi teklif etti. Üzün
tülüydüm. Evvelce istemedim. Fakat 
o kadar ısrar etti ıp, kabule mecbur 
oldum. Yemekten sonra bir tr::unvaya 
bindik. Bebeğe kadar gittik. Oradan 
sandala binerek Bebek bahçesinin ö. 
nünde hem ~algıYI dinliyor, hem de 
sketingi seyrediyorduk. Hıristivan ka
dınlarla f~li ve şapkalı erkekler, as. 
falt bir saha üzerinde tekerlekli paten 
!erle kayıyor, roeharetler gc8teriyor. 
lardı. 

.. Bir de ne göreyim? Galib sarışın 
bir kızı yakaJaroşı. dönüyor, dönüyor. 

''Göz göze geldik. Ben fena oldum. 
Saliha sandalı çektirdi. İşte o günden 
sonra galiba bir dnha görm~füın. Ve 
onu asla affetmed·m. Belki alrıbet be. 
nim için bayırlı oldu. Kocamla evlen. 
dim. Namuslu bir hayat yaşadmı. 
Kimbilir, onunla ne betbaht olacak
tım. Belki namusum bir hiçe f .. da ola. 

caktı. 
Sonra sustu ve gözlerini önfu'.P iğe-

rek, yavaşça: 
- Ne bileyim ... Belki h1yıı.tımızm 

da en tatlı gününü kaybettim ... _ dwl. 
Nakleden: Hatice ffüreyya 

üzerine yürüdü 
101 balaı dolusu aUınta elde ediıen lalıl -
Hükumdaı " testi ı olmagaıun başı! . • ,, 

dey ince ayahlaı ı ile hapse giı di 
849 yılı 21 haziran giinü 1088 Adamlar bundan bir şey anlamı-

scne evvel bugün Elmerye valisi yorlardı. Fakat verilen emir yapı· 
Mehmet vilayeti hududu dahilinde lncaktı. 
bütün tebaasını silahlandırmış, ha· Sab~h ağarırken Granata sokok-
rekete hazır bir vaziyetteydi. Asker- larmda kanlı cesetler göze çarpıyor-
1ere kumanda edecek olanları yanına du. Birçok şehirli de hücum ecen 
ça~rd1 ve şunları söyledi: valiyi görmeğe gidiyorlardı. 

- Büyük ve şerefli bir iş yapa- Mehmet, rastladığı gayri mem-
cağız. Sizin gibi kahramanlar yanım- nun şehirliyi yanma çağırıyor ve di· 
da bulundukça muvaffak olmamam yordu ki: . 
için hiç bir. sebep yoktur. Yolumuz- _Sen niçin harp etmek istiyor· 
da belki küçük arızalara rastlıyaca- sun .. Ölmek ve öldürmek iyi yaşa
ğız. Fakat tehlike yoktur. Kurdu- mak için değil mi?. O halde iyi yaşa
ğum plan diinyanın en müthiş pla-

B 
mak istiyorsun. O da para ile olur. 

nıdır. u planın mahiyetini öğren· 
diğiniz vakit buluşmamızda hayran Al şu altmları, git ve iyi yaşa .. Bize 
olacaksınız. yardım edersen muhtaç olduğun va· 

yapacağımız iş şudur: Doğru kit hep böyle nltmlarla karşılaş?.cak· 
Granataya yürüyeceğiz. Şehre gir· sın. 
dikten sonra hoşnut olnuyanların işte valinin planı buydu. Mu. 
planımın karşısında boyun eğerek va Hak oldu. Yalnız bircok taraf tar 
peşimize takılacaklarını tekrar et· toplamak kafi değildi. Maksat hü
mek isterim. O takdirde hükumeti kumeti elde etmekti. O, bu planı da 
elde etmiş olacağız. Ondan sonra kurmuştu. Ani vaveylalar her tarafı 
her birinizin alacağınız mevkileri çınlatmağa bnşladığı vakit valinin 
şimdiden tahmin edebilirsiniz.,, yüzü gülüyordu. 

Bütün işleri ve zeYkleri çarpış· - Ne oldu .. Gene ne var? .. di-
mak ve kan akıtmak olan Elmeriye· ye adam koşturdu. 
liler valilerine hep birden: - Bazı şehirEler ayaklanmışlar .• 

- istediğinizi yapacağız.· diye haberi geldi. 
söz verdiler ve o giin yola çıkıldı. Artık durmak olmazdı. Bizzat 

~ :r- ~ kendisinin yaptırdığı bu fitneyi bas· 
Granata senelerdir büyük bir tırmak lazımdı: 

keşmekeş içindeydi. Halk düşman· - Bunlar hep Elhamradan çıkı
lardan intikam almak için başı boş yor .. Haydi Elhamraya ... Emrini 
bırakılmıştı. Herkes istediğini ya- verdi. 
pıyor, istediğini vuruyor ve müte· Sarayda Mehmedülyesari vardı. 
madiyen gazbediyordu. Bu hal hü· ikinci defa İspanya tahtına geçen 
kumetin otoritesini sıfıra indirmişti. b u hükümdar hiç bir vakit aza kana-

İşte Elmerye vdisi böyle bir zıı-
manda şehre giriyor lu. at etmiyerek İspanyanın her tarafı· 

Pl
A d. "\ na hakim olmağa uğraşıya::-, birrok 
anı ney ır... ';s 

Ne yapmıya muvaffak olacak· yerlerden ağır vergiler alıyordu. 
tıL. 

Bunu kimse bilmiyordu. Fakat 
adamları inanmışlardı: 

- Muvafofk olacağına inanma
sa kendisini tehlikeye atmazdı ... 

Diyorlardı. 
Granatahlor bir gece hiç beklen· 

miyen bir halle karşılaştılar. Şehir 
sarılmış ve valinin adamları her ta
rafa yayılmışlardı .. Fakat bu yayıl· 
ma ve muhasara şehirlilerin teslim 
olacaklarını göstermezdi. Onlar gÖ· 
ğüs göğüse geldikleri vakit da çarpı· 
şır. Ya ölür veya öldürürlerdi. Bina
enaleyh kanlı bir boğuşma olş.cakh. 

Vali Mehmet şehre girer girmez 
adamlarından birçoğu yanma çağır
dı ve şu talimatı verdi: 

- Silahsız olarak her tarafa ko· 
şun uz. Y er1i kimi görürseniz bana 
gönderiniz. Kendilerini beklediği· 
mi söyleyiniz. 

Bu ne demekti? 

"Veşilay,, 1n yeşil 
J!ÜTIÜ 

Ye~llay kurumundan: Bu yılm yeşil gUrı 

bayramını 27-C'.i- 027 pazar gUnU Yalovada 

KUçUk köpr\\niln ynnındıı Nurlnin bahı;:e ve 
gazlnosunda kutıulayaca'·ız. üyelerlmizin 
\'e arzu eden içki düşmanlarının sabahlcyiıı 
ı~öpril ııda!ıı.r isl:elestnden saat dokuzda hl\ıt 

reltet eden Akay !dareııinln umumi vapurllıt 
Yalo\'nya gelmelerini ehemmiyetle rica ade
riz. 

O ı,rUn gnzino yalnız Uyelerlml:ı:i tahsis e. 

dUmi~tlr • 

Almanca dersle r i 
HABER'in lisan derslernii ter~ l3 

eden heyetten bir muallim hususi al. 

manca erslcri vermektedir. Bilhaı!ı.'la 
ikmal imtihanlarına pek kısa zamun. 

da yetiştirir. Şerait ehvendir. Hau!T 

de "Almanca hocası'' rümuzuna me!.:
tupla mUracant. 

- Siyah centilmen Kiba r hırsız -

2 6 - Oradan, geceleri Londra sokakların 
ela pollalerln glSzlerl önUnde serbestçe dolqa 
bildiği, VaJllngt auvnrclerdc meşhur bir mu 
harrir olarak tan1tan güzel elbisesini sec;tt. 
Onıuzlannl\ da şayıccc, ı;ell;ı l gUzel bir pele.
tin attı. 

Maskesini ve gece ç:alıı;;nıularında kullan 
dığı siyah eldivenlerini aldı. 

27Tnmamllo hazırlandıktan sonra lı;: avluy.i 

&.kan sürmeli pımı:ercyi kaldırdı ve duvard 

iyice tpsbit edllml§ bulunan bir su borusuna 

tutun:ıralt bu !l\"luya kaydı. Adale oyunu ~ 

nun lçln bir eğlenceden ba§l<a bir şey dei."il 

eli. 

28 - Birdenbire le1ılikeye alılınadan ön 

ce, sokağı bütün dikkatile gözden geçirdi. 

Meydanda ldmseler yoktu. Yalnız geç kalmı;ı 

iki kişi llerllyordu. Onların da sırt.lan kendi 

sine dönUktU. 
o. Quecns Parka. doğru yollandığı zama.n 

ı:ıanl, sabahın lklııinl çaltyordu. 

2 9 - Lordun olell.ne tetik adımla.rla var 

dr. Parmaklığı aştı ve sık ağaçların arkasına 

ve giri§ kapısını muhafazaya memur iri ya 

rı p:ı°iPln gell§inl gtızetıemck için gizlendi. 

Poliain tam arkasını dönmesinden istifade 

eder~l< ağaçlıklı yola saptı. Bu yol doğru hiz 

mel lrnpısınrı gidiyordu. Böylece evin arkası 
nn uıa~lı. 

30- Orada, şapkasını, pelerl.nlnl ıruvare 
elbisesini çıkardı, bir köşeye gizledlğ'I bir pa 
keli buldu. 

Sonra sırtma uzun ve siyah elbisems1 bir 
şey gl'çirdl; siyah eldivenlerini giydi. mask• 
sini tal<tı . 

l\anıgolge arlık lııe girişmek içln hazıı: 
bir v:.ıziyetlcycll. 



lstanbul muallimleri.nin gezintisi 
f stanl>ul muallimleri Şirlieti Hayri ye ve Akay dan birer vapur tutarak Dün Çmarcığa bir gezinti yapmıılar· 

cm. Bin beı yüze yalan muaUimin ittirak ettiği bu tenezzüh ~k eğlenceli ve samimi geçnıiı, her iki vapur 
aaat 23 te köprüye dönmüıtür. · 

Muallimler Çınarcıkta buluncluklan sırada üç kitilik bir '4-eyet Yalovaya giderek orada bulunmakta olan ~tatürk'e İstanbul muallimlerinin tazimlerini sunmuşlardır. • 
Atatürk heyete iltifatta bultmmuı tur. R~mimiz dünl(ü gezintiden bir kaç intibaı tesbıt ediyor. 

Beşiktaş yangını ta~kik'!!!; \ Fikir ~!!~~t 
E • d k harara sokup çadırına ~rmasına zer. Vln en yangın ÇI an r•:;!~•h•mmiyetv•nn•di. 
kadın tevkif edildi ve~f~~merde,yedi~vliyakuv. 

Be_ş!ktaşta otuz iki evin Yan.masile 1 
neticelenen bUyilk yangnu ailn blltnn 
tafsilatile yazmıştık. Yangm etrafmda 
müddeiumumilik Beşiktaı kaymakamı 
ile zabzta tahkikata devam etmektedir-

mcdi.. 'Bursa bu euretle yine yangın teh. 

llkesl atlatt:I • 

ler. Evinden yangın ·çıkan Emine ilımal 
ve teseyyübü görüldilğü için bu sabah 
tevkif edilmiştir. 

Yangımn, 14 numaralı cv'dc ilzeri k'bı 
le örtülmU§ mangalldan srçrayan bvrl· 
cımlardan çıktığı tesbit edilmiştir. Bu 
evde oturan tütiln amclesinden Emine 
bir mangalı külliyerek ilzerlne bir ye
mek tenceresi koymu§tur. Sıçrayan bir 
kıvılcım döşeme tahtalarrru tufu§tur
mu§, bu yüzden çıkan yangın genişle-
miştir. ıY 

Evdekiler o esnacfa uylfuda oldukla· 
rından yangıru çok geç haber alrnışlar
öır. Yangmr mahaJle bekçisi görmUş, 
tabanca atarak halkr uyandrrnuş, sonra 
Beşiktaş merkezine haber verilmiştir. 

Yangında yanan Neviş ismindeki yaş-
lı.kadrnm kömUr haJine gelen cesedi diln 
öğleden sonra gömWmüştilr. 

Felak'etc uğrayanlann bir Jösnu Be
§iktaş civanndaki cami ve medreselere 

yerleştirilmfşleridir. İstanbul itfa~ gru 
pundan 251 Mehmet onbaşr ve 225 nu-

maralı . Hamtti yangmr söndiirm~ ça. 
Iışnlark'en <!üşen enkaz ve ta parçala
;ile muMelif yerlerinden yaralanmışlar 
öır. 

Dünkü nüshamızda yangına 'dair mu 
h·arrirler:imizin ilk tahkikatr neticesi o
'larak alınan malOmat yanlışlıkla itfaiye 
~mUdürlüğüne atfedilmiştir, tavzih cıde-.. 
riz. 

JstanbuJda üç yangın baş Jangıcı 
Dün 11 de Kasımpaşada Çivicilerde ı 

Taşçı Muharremin 15-17 numaralı / 
oUkkanr üzerindeki odada yangın ol • 

mU§, bir yatak ve bir yorgan yannuş - ı 
tır. 

SaatlS de yine Kasımpaşada Tabak
anc meydanmda Tosun ve Bay • 
ramın oturdukları evin bacası tutuş • 
mır.ş, söndürülmüştür . 

Saat 17 de Küç:ikpazarda Muradiye 
sokağın.da Türkiye Limited şirketine 
ait yağ ve sabun fabrikasının yanındaki 

aşçı İzzetin <lükknmın bacasından sıç -
nyan kıvılcımdan ya:ıgm çıkmış, ·çatı 
kısmen yanmıştır. 

Bur ada beş dükkan yandı 

Mardinde yangın 
Mardin, 19 - Burada benzin yüklü 

bir kamyon infillk etmiştir. Bir garaj. 

ve ilstilndek:i otel harap olınu§, üç 

kam~n yanmıştır . .. 

"'-Yedi bin evliya kuvveti de Türk. 
te vardır. Türkün öyle alimleri yeti§. 
miştir ki İsmail ve lsrail oğullarının 
bütUn peygamberleri bunların ellerine 
su dökemez! ... ,, 

Demeyi ise biç düşünemedi. Velha. 
sıl kılıcına, bileğine, boyuna, posuna 
ve'aslanlığma rağmen esirinin ırgadı 
oldu. Viyanaya gitti aldı, Romanyaya 
gitti aldı, aldıklarını biriktirip birikti. 
rlp heybelere doldurdu, develere yük. 
Iedi, Mekkeye yolladı. Kendini hep 
hakir gördü. Arab hokkabazlar Tür. 
kUn medeniyetini el çabukltiğu ile 
''medcniye{i islamiyc" haline getirdi. 
Ier, betbaht imparatorluk bunu da 
yuttu. Kendisinden çalmanlarm ne 
kıymet olduklarını ancak esirinin e. 
linde gördüğü gün anladı ve bu kıy. 
metlere sahip olan esiri kendinden 
yüksek bu1du. İmparatorluğun tari· 
hinde milli gururun kırılmasına ve 
ümmet fikrinin yerleşmesine başlan. 
gıç budur. 

Mardin garajlarından birin.de bir 

kaın~na 400 teneke benzin yükleruniş -

tir. Tenekelerden bazılanıun lehimlen -

mesi için bir tenekeci çağınlmış, bu a. 
dam tenekeleri lehimlerken be112inler 

infilak etmiştir • 

Meydana çıkarılan suikast 
planından sonra 

Avusturya Başvekili 
bir muhafız teşkilAtı 

vücuda getiriyor 
Daily Herald yazıyor: 

Avusturya başvekili Şiişnig, 

kendi kurmuş olduğu .. Ana vatan ce 
miyeti,, teşkilatrmn en iyi azasın
dan hususi bir polis muhafaza kuv. 
veti 1 ücuda getinnektedir. 

.11Junlann iiniformaları mavi ola
caktır. Ve bu teşkilat Hitlerin "Si. 
yah muhafızları,, nevinden bir şey 
olacaktır. 

Şüşnigin muhafızları, teslih edi· 
lecek ve başlıca gayeleri, Avusturyn 

Nazileriyle mücadele ebnek olacak· 
tır. 

Bu karar, Şüşnig'e karşı tertip 
edilmiş bir nazi suikast planınm ta· 
kip -ediyor. 

Karilerin lıatırlıyacaklarr gibi, baş 
vekil Şüşnig'i ve oğlunu tayyare ile 
kaçıracaklardı. 

Şüşnigin muhafaza kztaları gayri 
resmi olacak, bu itibarla gayet seri 
ve enerjik sur~tte hareket edebile. 
cektir . ., 

Dünya briç 
şampiyon 1 uğu 

Betbibt Osmanlı imparatorluğu! 
Zaferlerimizi yalnız iyi ata binmek ve 
iyi kılmç sallamakla kazandığımızı sa. 
myordu. 

BüyUk gaflet! 

Türk milleti yüksek bir bilgi mazi. 
sine sahip olmasaydı, eğer biz mazide 
Umt tefcvvukunu ispat etmiş nesille. 
rln dehasına varis olmasaydTk, eğer 
nescimize §iirin, tıbbın, felsefenin sa. 
nat ve amaatın sihirli an'anesi çooook 
eskiden karışmamış olsaydı; şimdi üs· 
tUndc 25 müstakil devlet bulunan kos. 
koca kıt'alal'da tozu dumana. kanştrra· 
bilir, ferman dinletebilir miydik'! 

Biz hükmettik, kahrettik, devirdik. 
ezdik, yal(tık, fırtına olduk, kasırga 
olduk; zira biz dünyanın insan zeka 
ve adalesinde tanıdığı bütün meziyet. 
lerin en tatlı jmtizaç ve izdivacrnr 
temsil eden milletiz! 

Haydi bakalım Türk pro!esöril! 
Bugün senin 5cref günündür! Sen ü. 
niversitclerin paraziti değilsin! Eir 
üniversite senin diyarında alışılmamış, 
yeni ve yabaqcı bir umran müessese. 
si değildir. Sen kürsüye çıkmak ve 
öğretmek hakkını ö,ıle b!r millette~ 
alıyorsun ki o millet ilimde en asıl 
an'ancdir; o millet, ilimde en büyük 
veraseti ve medeniyette e!l şerP.Di ir -
şadı ispat eder. 

Dokuz asırlık ayrılıktan sonra arcı
rnıza ho~ geldin \'atandaş 1bn i Sina! 
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Geçen hafta Mü ayimin yendiği 

Bul Kumar 
Dün de Mulla Mehmetle 

berabere kaldı 
Balıkesir 20 - Bugün burada yapı • 

lan serbest güreş müsabakalarında ge. 
çen hafta Mülyime mağlup olan Ame • 

Olimpiyat 
komitesi 

34 iincii toplantısını 
yaptı 

Var§ova, 1 8 - Burada toplan
mı§ olan 34 üncü enternasyonal o· 
limpiyat kongresi görüşmelerini bi. 
tirmiş tir. 

Kongrenin son günlerdeki top· 
lantılarmda, spor müsabakalarını 
seyredecek halkın takınmakta oldu
ğu tavzr ve hareketler bahsin mev· 
zuunu teşkil etmiştir. 

Halka sporculuk ve olimpiyat 
zihniyetine uygun bir tarzda müessir 
olabilmek için her şeyden evvel mat. 
buat ile sıkı bir surette mesai tC§rİ· 
kinde bulunulması kararlaştırılmış
tır. 

1 2 inci olimpiyat oyunlarmın 
pratik bir şekilde tatbik edilebilmesi 
için, kongre tarafından 1 ::> maddelik 
bir proje tesbit edilmiştir. Bu proje· 
de derpiş edilen hususların ayniyle 
tatbik edileceğine dair KontSoyeshi· 
ma Japon organizasyonu komitesi 
namİna söz vermiştir Bahse mevzu 
olan bu projenin esas noktalarını, 
J 2 inci olimpiyatlara dair yapılacak 
olan neşriyatın Fransızca, Alman-

111 'ı -rikan boğası Bul Kumar Molla n e. 

metle karşılaşmıştır. bıl 
Çok güzel ve heyeca:-ıb geçen . 

k bır kar~ıla;mada Molla Mehmet açı ~ 
hakimiyet tesis etmeğe muvaffak 0J111t1 

hatta iki defa da Amerikahn~n sırtıtıl 
yere getirmişse de hakemler bu vaıi • 
vetlcri görmemişler ve halk tarafında!l 
şiddetle protesto edilmişlerdir. 

Hakem he}•eti müsabaanm sonunôa 
·ıaıı pehlivanların berabere kcı.ldıl;larını ı 

etmişlerdir • 

M-eıhezi Avıupa 

Futbol maçları 
Prağ, 20 (A.A.) - Çeteka Ajansı 

bildiriyor: 

Merkezi Avrupa kupası için bugtit1 
yalnız üç maç yapdmrştır. Avruparuıı 

Zurih şehrinden Grashoppers takın\% 
Çekoslovak Prostejov takznu ile 2-2 

berabere kalmıŞ ise de netice itibariyle 

Zurihte evvelce hasmını mağlUp etti • 
ğinden galip telakki olunmuştur. Zağ • 
repte İtalya Geneva takımı Yugoslav" 

ya §ampiyonu Gradyanski'i 3.:.0 mağ• 
JCıp etmiş ve bu suretle ıkinci tura gir' 
mek hakkını kazanmıştır. Nihayet 

Ujtest takımı da Romanya şampiyontJ 
Venusu 4-1 mağlUp ederek o da ikin
ci tura girmiştir. 

ca, İngilizce ve İspanyolca dillerind.e 
olması, Japon organizasyonu komı.· 
tesinin tebliğlerini Japon ve lngiliz 
dileriyle yapması, organizasyon ko· 
mitesinin, on ikinci olimpiyat oyun· 
larr için yapılan hazırlıklar )lpkkın: 
do. ı ... n. •• Uaiuıt ~ ........ llC lCU~lı cuc"'c:J. 
hususi bir istihbarat servısı tesıs 
etmesi, muhtelif teknik meseleleri 
tenvir ve tavzih hususunda, organi· 
zasyon komitesinin enternasyonal 
spor federasyonlariyle daimi temas 
ta bulunması teşkil etmektedir. 

Buz üstünde yelken 

Bursa 19 - Dün gece yarısı şehrimiz 
de büyi:,. ve tehikeli bir yangın oldu. 
Çırapazarında beş dükkan birden alev -
Jer içinde kaldı ve yandı Yangının han· 
gi dükkndan çıktığı henüz tesbit edile-

Budapeştc, 21 (A.A.) - Dünya briç 

şampiyonluğunun finalini Culbertson 

ile zevcesinin teşkil ettikleri Amerikan 

ekibini magll' p etmek suretile Avustur 
ya kazanmıştır. 

Sana bir daha Arab pasaportu ve. 
recck m:::ıllnnın alnını karışlarıl!'. 

Bizce henüz meçhul, fakat Avrupada son derece sevilen bir spor.: Buz 
üstünde yelken yanşı •• . 

Yu!<ardaki resmimizde; lıviçrede yapılan bir yelken yarııında müsabıklar 
ıamandırayı dönerken &'Örülmektedirlcr • Nizamettin NAZiF 
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bu Atletizm Galatasaray2-Gençlerbirliği0 
Dkll müsabakalar• A?kara Gençlerbirlifi futbol takımı, 1 
da OldUkÇB iyi tehrırnizdeki ıon maçını dün Takıim 1 

d d stadında beş bine yalan bir kalabalık 
ereceler alın 1 önünde: Jzmirli Muıtafanın hakemlifi 

Ct 'ta.kaim ıtadyomunda, Galatasaray • le Galataaaraya kartı oynadı. Saat Uç 
lif 11çlerbirliii ma~ından evvel muhte - buçukta ufak bir merasimden aonra 

ltlctizm müsabakaları yapılmıştır. takımlar şu ıekilde dizilmiflerdi. 
l'eknik neticeler ıunlardır: Galatasaray: Avni - Lfıtfi, Reıat -

1 
ıoo ınctrede Galatasaraydan Haluk Suavi, Hüseyin, Ekrem - Bülen:d, Ha-

l 1-s ile birinci, gene Galatasaray - şim, Eşfak, Süleyman, Necdet. 
::ıı .~~.zım ikinci, Fenerbahçeden Ci • Gençlerbirliği: Rahim -:--- Halit, ~h-

t uçuncü. san - Kadri, Hasan, Keıfı - Selım, 
-too metrede Galatasaraydan Galip Salahaddin, Rasim, Niyazi, thıan. 

54 3-5 ile birinci, lstanbulıpordan Sa. Kur'ayx kazanan Galatasaray, ıiddet 
llh ikinci. le eıen rüzııarı arkalanna almışlardı. 

&oo metrede htanbulıpordan Cev - tık hücumu Ankara yaptı, fakat sarı 
~ 2.7. 4-5 ile birinci, Fenerbahçeden kırmızı mu<lVin hattında kesilen top der 
~ ildncl • hal Ankara ıuııf sabasına ııirdi. 
· ısoo metrede Beıiktaıtan Artin 4.23. Rüzearr hcnplryarak akıllı bir oy~n 
~ ile birinci, Galataaaraydan Vitali oynayan sarı krrmızılılar bu devrenın 

Necdet 'Joaleciyi de atlattığı M.slü topu awtıs Gth 

btirıci • ilk yirmi dakikasında misafir takım sa-
liikıek atlamada GalJtaaaraydan hasından aynlmaarJar fakat bu ar~da 

muhakkak iki ıot vaziyetine giren aan 
knnuzılı muhacimleri bunlardan da isti 
fade edemediler. 

l)ı..d ile Fenerbahçcden Necdet 1,82 yakaladıkları birçok fnsatlardan iıtıfa-
ltltıııa&a muvaffak olmuşlardır . de etmesini de beceremediler.SUle~n 29 uncu dakikada, ortadan bir Gala

tasaray akını 18 içinde evveli bir faUlle 
ke°iildi akabinde de top Kadrinin eline 
çarptı. Hakem buna penaltı verdi. Rept 
hafif fakat k81eden bir ıUtle ikinci golü 
de atıı. 

l>Brt mıntaka araımdakl 

Bisiklet 
nıü:saboka:tı 

1'lanbul birinci oldu 
~nkara, lıtanbul, Buna ye Kocaeli 

'hrcuları ara11nda lıtanbul bisiklet 
~ğı tarafından tertip edilen bisik -

)'anılan dün aabah Şiıli ile Büyük. 
dere araıında, gidip ıelme 60 kilomet.. 
llU1c bir yol üzerinde yapılmııtır. 
. lier mıntakadan üç kitinin iıtirak et

titi bu müsabakalara Ankaralılar, Fe -
~eraıyonun verdiii en son model pn • 
Jrlııan1ı biıikletlerle, difer mıntakalar 
hrıtçılar ise alelade makinelerle iıti • 
l\k etmiıterdir • 

tok ıiddetli bir rüzgr altında yapılan 
bu ll1:iubakada l.zmitten Orhan bir saat 
•ı dakika ile birinci, tıtanb\ıldan Muh
~ ildnti, htanbuldan Torhun UçUncU, 
~tıkvadan Yakupla lamall dördüncü 
"' 'bttincl gelmiılerdlr , 
Takım halindeki tasnife, lıtanbul :Z4 ,,, 
~ 

P\lvanta birinci, Ankata 15 puvanla 
~ci, Kocaeli 1"9 puvanla i1iÜ'lcU, Bur 
la "'36 puvanla dördüncil ıayılımJlardır. 

Gltyrı federeler araamda 

Şişli, ArnavotkUy 
berabere kaldılar 
l>ün aabah Takaiın ıtadyomunda ray 

il federe klüplerden Şitli ile Arnavut
~(Syu araunda Jile maçı yapıldı • 

Zevkli bir oyundan sonra taraflar 
-!,::ı berabere kaldılar. 

l<ırmızı • Beyaz 
ikinci sayısı 
bugün çıktı 

Bitaraf ıpor yazıcııı Tallt Mitatm 
tırrnın • Beyas isimli mecmuaıınm 1-
~ci aayw bugün çılttı. 

f çir*le çok güzel spor yazıları ve son 
~çlann rtıimli tafsilatı bulunan bu 
"1ecrnuayı bUtün sporculara tavsiye ede. 
tiz. 

ve Necdet yUzlde yilz gol olacak vazıyet 
lerl kaçırdılar. Ankara mlktafilerl Halit, 
İhsan ve merkez muavin Haunm da 
cansiparane mUdahalelerile tıkımlannın 
mağlüp olma11na mani oldular. 

... t .. ._.ii .a.ı.ıı. • .a... .......... o ... sJ ... ı.ı. M•fdl bib .... ine bir-,.,nlt Ula vt 

DihaW tn(JÇın gilul ~tane?erınden biri 

li&i hiicuma geçti. Soldan yaptıkları bir iki- sıfır bl.afarkla mailQp Y&zlyetinde 
akın kornerle netiçclendi. Bu ceza VU• oJ.ınalann• rafmen Gençlerbirlifl canh 
~tundan gelen topu Haaanın bir vu akınlar yapmaktan geri ldurmadıtar, en 
ruıile Galataaray kaleaini bulduysa da kuvvetli akmcılan ıoliç Nlyazinin aa
bunu kalenin ldireli kurtardı. 

Birkaç dakika sonra ihsanın ortalayx
ıı Galatasaray kaleıi için ikinci ve çok 
mühim bir tehlike idi; A vinln de bot 
bıraktıfı kaleye top girmek Uaereyken 
LQtfi çok ,U.el bir kafa VUruıile bunu 
kurtarmala munffak oldu. Bu iki teh 
likeyi atlatan san kırmıalılar aıla aJan
lanna tekrar batJadılir. 

33 UncO dakikada Haılnıin ıeriler· 
den alarak Necdete ıeçirditi top, Af· 
'dan tekrar ortaya havale edildi BUlent 
kafa ile arkaaında ve deınarke bir halde 
olan Haıime ıöndercli; o da, yerden ve 
köıeleme bir ti.itle taknnnun ilk Ayıamt 
kaydetmit oldu. Bundan aonra ikinci 
golü lele aunmak için Galataaarayhlar 
bir hayli ufrattılana da muvaffak ola
madılar, birinci devre 1-0 Gtnçlerbir
lili aleyhine bitti. 

!kinci haftaym rUzg~n arkalanna a
lan misafirlerin beraberliği temin için 
ıtddetli hUcuumlarile baıladı. 
Havanın çok sıcak olmasına rıfmen 

bu devre çok ıilratli ve zevkli geçti. 
Top zaman zaman iki kale arasında me
kik dokuyor, fakat bir türlü kalelerden 
içeri girmiyordu. Bu lnsımda her iki ta
kımın da mMafileri ve kalecileri cidden 
gUzel bir oyun g6ıterdiler. 

20 inci ve 2 2inci dakikalarda gene 

kathlt yUzl!nden, bu mühim oyuncudan 
iltifade edemiyorlardı. Niyuiyi ıcriye 

merkea muavin Huanm c1a hllcuın hat 
tına ıeçlrdller, ıon dakikalar Gençler-

blrlifinin GıtGalUIU altında •e Galıtl

aaray kaleıi &nUnde cerepn ettiyıe lı!e 
netice delitmedl, san 1mmuıb1ar (bazi 
muharrirlerin tablrlerlle) bu llr&t k&p

rUıllnU aıfıra karp Ud colle &eçmlf ol
dular. 

M(laabaka - yukanda da 1'z&tun 
ribi - buultıcı bir sıcak " ıth bir 
rUzılr altur.!a oynanmıt olmasına nl
men ıed ve znkli cereyan etti. 

Ankara tıJamında kaleci, her iki mU. 
dafi ve orta muavin çok g(lzel oynadı
lar. HUcum hattında: Rasim Ye Selim 
rakip kale için daiına birer tehlike 14i
ler. Sc.liç Niyazinin sakat olması Genç

lerin ıol çıkaramamıı olmatanna sebep 
oldu. 

Galataaarıydan da Avni, Retat ve bil 
haasa Lutfi fevkalide bir oyun çıkar1dı-

lar. Muavin hattının hücum ve mUCllafa
aya yardrnu iyiydi. Akıncılardan Etfak. 
Necdet, talitiz; Süleyman çolr yavaştı. 
Bu hatta en ziyade göze çarpan gene 
Haşim oldu. O.M.K. 

Amerika tenis 
ve yeni 

Amerika tenis ıampiyonlu!u maçtan 
na hazrrlık mUaabakalan, Vimbildonda 
baılamııtır. 

Bu .kaqdıwm-Jat4ı!a ~en ıenenin 
bkinclai Alis Marbul bilyUk bir varlık 
g6ıtermektedlr. 

tnıiliz eazeteleri: mUıtakbel pmpi
yonluk maçlanna da ittlrak edecek olan 
bu güzel kız için "bir zamanlar Franld 
tenisçi meıhur Suaaa, Langleni maflQp 
eden Amerikalı Villinin yerini tutacak 
yefane yıldır., demektedirler • 

Resimlerimizin altmdakinde ılhel 
pmpiyon Aliı Marbul, yanındaki de ıe 
ne bu birincilik kartılapalanna giren 
Amerikanın tasunmrı tenisçilerinden 
matmazel Anita eııenizlerde görül· 
mektedir. 

şampiyonluğu 
ylldız~ar 
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lbni Sina ihtifali 
bugün yapılıyor 
Üniversitede büyük ilmi _ 

merasim başlamış bulunuyor 
Bugün büyük Türk tıp alimi ve ) 

filozofu lbni Sinanın 900 üncü yıl 
dönümüdür. Türk Tarih Kurumu ta. 
rafından hazırlanan ihtifal bugün Ü· 
niversite konferans salonunda yapıl· 
maktadır. 

Saat 14 te başlamış olan ihtifal 
Türk Tarih Kurumu başkanı ve Bo· 
lu saylavı Hasan Cemil Çembel'in 
bir nutkiyle açılmıştır. 

Açılış nutkundan sonra Sıvas 
saylavı ve tarih profesörü Şemsettin 
İbni Sinanm hayatını tC§rih edecek 
milliyeti hakkında öne sürülen iddia. 
lara cevap verecek ve onun irfanını 
anlatacak, müteakiben lstanbul say. 
lavı doktor Neşet Ömer büyük Türk 
aliminin tıbbi doktrinlerini izah e· 
decektir. 

Üniversite profesörlerinden doIC· 
tor Akil Muhtar Jbni Sinanm kurdu. 
ğu tıp esaslarına bir bakış mevzulu 
söz söyliyecektir. 

Birinci celsenin son sözünü Bel
çik:anın Louvain üniversitesi profe
sörlerinden, beynelmilel tıp tarihi ce. 
miyeti müessisi ve bu cemiyetin fah
ri reisi T ricot - Reyer alacak, lbni 
Sinanın Avrupada tıp tedrisine yap· 
tığı tesirleri anlatacaktır. 

Celseye bundan sonra yamn ea
a.tlik bir ara verilecek, bu esnada 
ifürk Tarih Tetkik ve Araıtırma 
Kurumunun büyük alimin eserlerin. 

den mürekkep olarak tertip ettiği 
sergi gezilecektir. 

ikinci celsede beynelmilel tıp 
Tarihi cemiyeti reisi profesör Go· 
miu lbni Sinanın garp tıbbına hiz. 
metleri ve muhtelif lisanlara tercü
me edilmi§ olan eserleri hakkında 
izahat verecektir. 

Profesör İsmail Hakkı lzmirli, 
lbni Sinanm bugün bütün dünyaca 
şöhreti olan felsefesini izah ettikten 
sonra doktor P~rihan lbni Sinenm 
kadın ve çocuk hastalıkları hakkın· 
da ortaya koyduğu esaslan teşrih e· 
decektir. 

Son sözü rasathane müdürü Fa· 
tin söyliyecek, lbni Sinayı riyaziye 
ve heyet hepsesinden tetkik edecek· 
tir. 

Yarın lbni Sina günü yapılaca~ 
ve §ehrimize gelen ecnebi tarih alim. 
leri söz eöyliyeceklerdir .. 

Moskovada merasim 
Moskova, 20 (A..'A.)-Sovyet

ler Birliği ilim akademisi, lbni Sina
nm ölümünün 900 üncü yıldönümü 
münasebetiyle, 28 haziranda yapıl • 
mak üzere bir müsamere tertip et
mi§tir. Bu müsamere esnasında 
Pr. Yakubovski "lbni Sinanm ya§a
dığı devir" Pr. Borisov "Tıp ve fi. 
lozof lbni Sina" hakkında ve Pr. 
Bertels de ••tbni Sina ve edebiyat" 
mevzuu etrafında birer konferans 
vereceklerdir. 

iftihar verecek bir statistik 

Her gün vasati iki 
metre köprü yapıhyor 
Nafıa Vekilinin Sakarya köprü
sünün açılma merasimindeki nutku 

lzmit 21 (Hususi)' lzmit - '.Adapa· J 
zarı vilayetlerini biribirine bağlıyan 
ve günde .1200 nakil vasıtasının ge· 
lip geçtiği nehir üzerindeki büyük 
Sakarya köprüsü dün Nafıa Vekili 
!Ali Çctinkaya tarafından açıldı .. 

Köprünün açılış töreninde b'u. 
lunmak üzere Bolu valisi, belediye 
reisi, Düzce ve Hendek kazası ve be. 
lediye ve parti heyetleri lzrnit Halke· 
vi heyetleri gelmişlerdi. 

Yapılan program mucibince va
li Hamit Osk'ay, lCayrnak'.am Ihsan, 
General Mürsel, General lbrahim 
~li Çetinkayayr :Arifiye istasyo
nunda karşıladılar. 

~li Çetinkaya ile birlik:te gelen 
lzmit mebuslan İbrahim iYjğit, ~li 
DıKınen, Hasan Hayri ve vekalet er
kanından '3 5 kişi trenden ·indiliten 
eonra ihalkm a.ijaşlan arasında bele
'diye dairesine giderek isnrallat etti· 
ler. 

Na'fıa vekili Bolu vali8inin Bolu 
Demiryolu hakkındaki istif sarına ce. 
vaben pek yakında Bu yolun da ya· 
pılacağmı söyledi. 

luklan mecmuu 6200 metredir. Bu 
rakamlara küçük köprüler dahil de
ğildir. Bu realite cumhuriyet dev
rinin çalışma tarziyle saltanat dev· 
rinin arasındaki farkı çok bariz bir 
şekilde gösteren bir misaldir. 

Büyük Önderimiz Atatürlt 19311 

senesindeki tetkik seyahatleri esna
sında Nafıanın köprü siyasetine esas 
olacak direktifler vermişlerdir: Gün 
de v,asati olarak iki metre köprü yap 
mak. Nafıa bu direktifi köprü in§a· 
smda asgari mikyas olarak ittiha-z 
etmi§, 9311 • 936 seneleri arasında 
5042 metre tulde büyük: köprüler 
yapttrmı§tır ki hesap edilirse beher 
gün için 2 metreden fazla isabet e
der.,, 

Bundan sonra vefıl :' 
.. _ Reisicumliur '.AtatürlC ve fa. 

met lnonü hükumeti namına açıyo
rum. Mübarek olsun., diyerek: kor
dela'yr liesti ve köprüyü açtı. 

Nafıa vekili merasimi müteaJCip 
bir müddet istirah'at ettikten sonra 
hususi trenle Ankaraya avdet etti. 

Bundan sonra köprüye gidildi. 
Yollan dolduran halk gelenleri al· 
kışlıyor~u. Köprü başında vekalet 
köprü ve şoseler reisi bir nutuk söy
ledi. Bundan sonra Nafıa Vekili Ali 
Çetin kaya da bir nutuk söyliyerek 
ezcümle şöyle dedi: 

Bir eğlentinin 
sonunda para kavgası 

Ayasofyada oturan Ali oğlu Mch~et, 
25 yaşındır Fatma isminde bir kadını 
evine davet etmiı, birkaç aaat sonra ka
dın çıkıp gitmiıtir. 

HABER - 'J\k'şam postası 

Sovyet 
tayyarecileri 
Ncvyork, 21 (A.A.) -Sovyet 

tayyarecilerinin dün saat 16,25 te 
(Greenwich saati) Vaşington devle. 
tinde kain Vanconverde yere inmiş· 
lerdir. 

Bundan evvel Okland askeri 
merkezinin 13,50 de aldığı bir ha
berde tayarecilerin mevkilerini ta
yin edemedikleri fakat Seattle'nin 
cenubunda bulunduklarını zannet
tikleri ve Portland tayyare meyda
nından kendilerinin radyo vasıta
siyle sevkedilmelerini istedikleri bil
dirilmekteydi. 

Nihayet saat 16 da Sovyet tay
yaresi şu haberi göndermiştir: 

''Benzin tulumbası durmuştur .. 
Portland' da karaya ineceğiz',, Port· 
land'ı geçmiş oldukları halde benzi
nin tükenmesi yüzünden tayyareci
ler geri dönmeğe mecbur olmuşlar
lardır. 

Zannedildiğine göre seferin en 
çetin kısmı büyük.Okyanus sahili u· 
zunluğunca yapılan uçuş olmuştur. 
Burada tayyare pek şiddetli bir rüz
garla ~ücadele etmek mecburiyetin. 
de kalmıştır. 
Verilen talimat üzerine 1200 
kilometre daha uçacaklar 

Okland, 21 (A.A.) ,- Sovyet 
tayayrecileri Vanconverde iyi bir şe. 
kilde karaya inmişlerdir. Pilot Çeka· 
loff, tayyareden iner inmez bir bar
dak su istemiştir. T ayareciler yor
gun, fakat sihatçe iyidirler. 

Çekaloff, bütün sefer müddetin
ce tayyarenin tnevkiini tayin etmek 
mümkün olduğunu ve tayyarenin 
mükemmel surette işlemekte bulun
duğunu beyan etmiştir. Pilot, önü
nü görmediği için Vanconver'de ye· 
re inmek mecburiyetinde kaldığını, 
çünkü daha Okland'a gidecek ka
dar benzin mevcut olduğunu tasrih 
eylemiştir. 

Sabahın illi saatlerinden itibaren 
birkaç bin kişi Okland tayyare mey· 
danını istila ederek tayyarecileri bek 
lemi§tİr. Tayyare ile pilotları halkın 
coşkunluklarına karşı muhafaza et· 
mek için polis fevkalade tetbirlet al
mıştır. 

Vaşington Sovyet elçisinin verdi 
ği talimat mucibince tayyareciler 
Vanconver'de benzin :hazinesini dol~ 
durarak sis dağılır dağılmaz Ok
land'a hareket edeceklerdir. 

:Vanconvı:r, Okland'a 1,200 ki
lometrelik bir mesafede kaindir. 

Fransızlann rekorunu 
kıramadılar 

Paris, 21 (A.'A.)-:Vanconve·r 
de karaya inen Sovyet tayyarecileri· 
nin Moskovadan hareketlerinden i. 
tibaren takriben 8.700 kilometre ka. 
tetmiş oldukları tasrin edilmektedir. 
Tayyarenin San F ransiskoda karaya 
inerek 9.600 kilometre katetmesi 
mukarrerdi. Binaenaleyh: 9, 104 ki
lometre 700 metre ile Codos ve Rcs-
8i tarafından tesih edilen doğnı hatta 
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ayyarelere karşı 
havaya ağ 

germek projesi ! 
Bazı Amerikalı mütehassıslar bunu ıavsi 
ediyorlar ama işin olamıgacağını kendile 

de anlamışlar gibi ••• 
Cihan harbinde Alman tayyarele- gin bir hayal kuvvetine lüzum 'Y 

rinin Londra gibi büyük bir merke- tur. 
ze yaptıkları hava akınları, verdikle- Oksijensiz 8000 metre yüksek 
ri maddi zarardan ziyade İngilizlerin te uçmak da pek de rahat bir i~ 
ma~~viy~t~~ı altü.~t .. etmiş ve o .~ün ğildir; binaenaleyh baraj için 1 Q.0 
bugun duşunen butun k~falar boyle metrelik bir irtifa havadan yapıla 
büyük ve kalabalık şehırlere karşı b b 1 k d d .., k"' fı' eli 

h l k om a ı a ını ur urmaga a 
yapılacak ava taarruz arma mu ·a· .. . . . 
b'l k careleri aramağa ko· Bu yukseklıklere varılabılır 

1 l or~nrda ~ Yahut da saatte 400 kilometre h 
yuNmhuş ar ı. A 'k d la saldırmakta olan bir tayyare 

i ayet merı an or usunun 
mütehassısları böyle bir çare bulmuş kanadına zarar verecek kudrette 
olduklarını iddia etmektedirler. Di- kablo veya çelik ağ taşınmak su 
yorlar ki "sabit balonlara bağlı çelik tile bu kadar yükseğe çıkılabilir 
tellerle şehirlerin üstüne gerilecek Bir balonun yükselteceği ağır 
ağlar hava akınlarını durdur:ur.,, tebdili imkan ettirdiği havanın s 
Amerikalılar hatta bu müdafaa va- !etine müsavidir. Balonun kendi sı 
sıtasım hava tabiy~sine ithal ederek leti haı:iç olmak üzere taşryabileee 
adına .. balon barajı,, adını takmış- ağırlık da budur. 

lardır. . . . Fakat topraktan uzakla§ tıkça h 
T anmmış hava tabıyecılerınden vanm kesafeti eksilir. Dolayısile 

Harcourt Jonson ba~ın ~~diyor: tifa arttıkça ağları taşımak için bal 
"Eğer balon barajı kafı miktarda nun cer kuvveti azalır. 

yüksek olursa, akıncıların bir hava B d b k .. l "kl d vs 
akınına hiç de teşebbüs etmemeleri un an aş .~ .~uç u er ~ e 

k ·· k"" d" Bu bara· ı dır. Balon yeryuzune yakın hır y pe mum un ur. J arın mev . . 
cut olduklarını sadece bilmekle akın- de hı~roıenl~ doldurulacaktır .. ~u 
cılar fikirlerinden cayacaktır. Çün- kendı çevresınde olan hava gıbı, . 
kü pervanenin yahut kanat ucunun lan yükseldikçe itsa eder ve tazYI 
çelikağa bir kere dokunması tayyare eksilir. Balon yukarıya çıktıkça mtl 
yi yere düşürerek parça parça ede.. luklar açılarak gaz bırakılabilir ~ 
cektir. yukarıya çıkmakta iken böylece sı 

Fransız umumi erkanıharbiyesi· sıkı olduğu muayene edilebilir. f 
nin derhal teslim şartile bin beş yüz kat aşağıya çekildiği zaman içind 
sabit balon ısmarlamış olduğunu ki gaz dışarının tazyikı yüksel'lleğ 
şuracıkta kaydediverelim. Bu balon- başlayan havası tarafından sıkıştırıl 
larm yüksef me kabiliyeti 1 0000 met" mağa başlayınca balon çırpınma" 
re olacak ve taarruza karşı Parisin başlar ve idaresi çok güçleşir. 
üstünde böyle ağır çelik ağlan taşı- Hucum eden taypareler kendisini 
yabilecek kudreti bulunacaktır. çok üstünden uçtuğu takdir.de balo 

§ımdı bazı mutehassısıar l.>alon DaraJlnın enemıyecı peK -azanr. o" 
barajlarının düşman tayyare akınla- nunla beraber yine de teesiri vardıt· 
nna karşı en müessir çare olduğuna Çünkü bomba tayyerelerini çok yii 
inanmış ve buna göre planlar yap· sekten uçmağa icbar eder. 
mağa koyul.1:11~şlar~ır.. .. Balon barajinin tetkik tefenu~ 
. Oksford unıversıtes~ profesorl~- tında insanı yıldıracak kadar çok J 

rınde~ doktor F. A. Lındemann dı- vardır. Bunlan aşağı çekmek içİl1 
yo~. kı: . vinçler, kablolar, ağlar, balonun §~ 

- Saatte. 400 hatta 600 kılo· kil ve inşası bütün bunlar büyii" 
metre hızla gıden bomba tayyare- mühendislik meselelerini istilzarfl 
!erinin bir kablo yahut elverişli ka
lınlıkta herhangi bir cisme çarpınca, 
ne olacağım düşünmek için çok zen· 

mesafe rekorunu kırmağa nıuvafafk 
olamamışlardır. 

Rozveltin tebriki 
Vaşington, 21 (A.A.). - Reisi· 

cumhur Ruzvelt Sovyet elçiliğine 
telefon ederek Amerika ile Sovyet· 
lcr Birliği arasında yere inmeden ya. 
pılan bu ilk uçuş ile kazanılan mu
vaffakıyeti tebrik etmiştir. 

ettirmektedir. 
Düşman bombacılarına karşı kO" 

runmamn en iyi yolları olabileceğine 
inanmakla beraber, balon barajın~ 
bu yolda icrası mümkün bir terak1'1 

olduğuna da kaniim .. Yeni bir usul 
keşfedilip ortaya atılıncaya kadarı 
ordu erkanıharbiyelerinin bu batoıı 
barajı meselesini iyiden iyiye tetki1' 
ederek ona göre planlar tasarlama• 
ları lazımdır.,, 

Bomba hücumuna karşı böyle ça• 
reler aranırken bir taraftan da zehir• 

Hırsızlara karşı köpek li gazlara karşı tedbirler alınmakta" 
dır. lngilterenin Mançester ve Lon• 
dra bölgelerinde ihdas edilen iki ta" 

ne mmtakavi depoda daha şimdideıı 
sekiz milyon gaz maskesi depo edil• 
miştir. Memleketin muhtelif kısı111• 
lannda da böyle on bir depo daha in• 
şa olunmaktadır. 

Maskeler, lastik aksamı çürü01ek• 
ten muhafaza edecek bir cinsi gazl3 
dolu odalarda muhafaza olunmaktıı• 
dır. lngiliz hükumetinin gayesi heJ' 
erkek, kadın ve çocuğa bir gaz ms• 
kesi temin etmektir. Hatta köpek , ,e ''- Bugün bu köprünün açma 

törenini yaparken şose ve köprüle
rimiz hakkında sizinle bir görüşme 
yapmak istiyorum. Cumhuriyet 
devri hükumeti ele aldığı zaman an· 
cak 1 05 kadar köprü tevarüs edile· 
bilmiştir. Bunların altmışı impara· 
torluk zamanına ve altını§ beşi de 
daha evvelki zamanlara aittir. impa
ratorluk devrinden kalan köprülerin 
ekserisi devlet eliyle değil, hayır sa
hipleri tarafından yaptırılmıştır. 

Mehmet birkaç saat sonra sandığında 
bulunan elli lirasının çalıridığmın far-
kına varmıı, hemen Fatmanm evine . 

atlar için bile maskeler vardır. Kutı .. 
daktaki çocuklara da maske takıla• 
caktır. 

600 küsur senelik Osmanlı im
paratorluğu devrinde yapılan köp
rü adedi 60 iken 13 senelik Cumhu
riyet devrinde inşa ve ikmal edilen 
biiY.\ik: köprülerin sayısı 7 4 ve uzun. 

giderek paralannın geri verilmesini iste 
miştir. 

Kadın inkar edince Mehmet etrafı 
araştırmaya başlamış, gümüş liralarını 

sandığın altında bir mendil içinde bul· 
muştur. 

Fatma paraların bulunduğunu görün-
ce bir yanldan Mehmedin gırtlağına 
sarılmış, bir yandan da: 

- Can kurtaran yok mu? diye bağır
maya başlamıştır. Kadının feryadına o 
esnada yoldan geçen zabıta memurları 
koşmuş, Fatma ile Mchmedi tutarak 
merkeze &ö~ürmüılerdir. 

Amerikanın Broklin şehrinde sabıkalılar artık suç işliyemiyeceklerdir. 
Oranın polisi soyguncu ve katillerle.uğraşmak için on iki tane vahşi köpe
ği talim ve terbiye ederek mükemmel bir surette yetiştirmiştir. 

Köpekler hakiki takibatta bulundukları zaman dişleriyle çenelerini kul 
!anmaktadır. Fakat burada fotoğraflarım gördüğünüz :köpekler talim es
naSlnda ağızlarına birer ağızlık takılmıştır. 

Bir soyguncuyu eve girmekten men için bütiin ağırlığını onun bacak
ları üstüne yiikliycn şu zeki köpeği l?C\riiyorsunuz? Öteki resimler de hır
~ızı yere seren ve polis gelinceye kada r onu aciz bir halde yerde tutan köpek 
!eri göstermektedir. 

Sokakları zehirli gazdan temizi~~ 
mek için yeni bir cins su püskürtüc\l 
motörler inşa edilmiş ve bilfiil harP 
oyunu yapılarak bu makineler uıtı" 
vaffakiyetle tecrübe edilmiştir. püs• 
kürtücü makineler yukarıya, yanla• 
ra ve aşağıya doğru su tabakaları 
fışkırtmaktadır. Su tabakaları tufaıı 
içinde bırakmakta, havayı temizle" 
mekte "Ve binaların duvarlarına yıı• 
pışmış zehirli gazları yıkayıp götür• 
mektedir. 
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Şaka ----
Boşanmayı 

kolaylaştırmalı mı? 
Edebiyat, tıp ve tiyatro 
mensuplarından bazlları 

arasında bir anket 
Vazaın : Osman Cemal Kaygılı 

Kurun ·gazetesinin avukatlar a· 
rasmda açmış olduğu boşanma an· 
keti hoşuma gitti.' Ben de tuttum, 
bu meseleyi, şuna, buna, rastgelene 
birer birer sormıya başladım. işte 
onlardan şimdiye kadar almış oldu
ğum cevapları olduğu gibi buraya 
yazıyorum. 

Bay komik Naşidin cevabı: 
- Azizim bana k·alırsa evlen· 

meyi olsun, boşanmayı olsun tülua
ta bırakmalı. Yani insan içinden 
doğduğu zaman evlenmeli, gene için 
den tülu ettiği zaman boşanmalı l 

- Demek evlenme boşan~a i
tinde piyes olmamalı 1 

- Haaayir! Bu iş ne piyes, ne 
süflör, ne kondovit ister. Kadınla 
erkek tıpkı bizim oyunlarda olduğu 
gibi birinci perdede çabucak evlen· 
meli; son perdede de kolay kolay 
ayrılmalı: 

Ni7.amettin Nazifin cevabı: 
- Dostum, hayatta üç türlü bo. 

§anmak var, biri şu bildiğimiz zin· 
cirden boşanmak .. Eğer kolaylaştırıl 
ması istenen boşanmak bu. boşan. 
mak ise git Mazhar Osmana yalvar! 
ikinci boşanmıya gelince bir alay 
§imşekten, gök gürültüsünden son-
ra havadan bardaklar dolusu yağ
mur boşanmak.. Yok, eğer maksat 
bu ise koş Bay F atinin dizlerine ka. 
pan .• Üçüncü boşanmrya gelince Q 

da kadının kocadan, yahut kocanın 
kSt.J;tdan boşanmasıdır ki şayet arzu 
edilen lrolaylrk, bu üçüncü boşan
mrya dairse o zaman mesele değişir? 

- Nasıl değişir? 
- Nasıl değişecek be delikanlı? 

Birçok kılıbık erkeklere umumi af 
ilan edilmiş olur! 

Şair Halit Fahrinin cevabı: 
- Boşanmanın kolaylaştnılma

amı bence evvela edebiyat bakımm-
dan incelemeli .. Eğer kolaylaştmla. 
cak olan bu boşanmalar bugünün 
genç edip ve şairlerine yeni yeni 
mevzular ilham edecekse febiha, 
yoksa bu mesele olduğu gibi kalma. 
lı! 

Dahiliyeci doktor Ekrem Şerifin 
cevabı: 

- Benim raporsuz, reçetesiz bo. 
§anmıya aklım ermez. Bu gibi işler· 
de, boşanacak karı kocaya önce dok. 
tor: "Yapılan arizi amik muayene 
neticesinde bunların boşanmaları 
tıbben gerektir!., diye rapor vermeli, 
sonra her iki taraf ayrılmah 1 

Asabiyeci doktor Kemal Osma. 
nın cevabı: 

Bir takrrrı hiddet ve sinir buhran· 
ları neticesi olarak biribirlerinden 
ayrılmak istiyen karı ve kocalar 
mahkemelere baş vurmadan Önce bir 
eczahancye gidip şu reçeteyi yap· 
tırmalı: 

Potion Naftalin (72-5) gram 
Tentyr de Davalaciro (29) santim 
taraskonlu tartaren - pür. (550) 
litre. Hu_ill Asid borikal r~maneque 
( 120) kılo . Pancar de potas derical 
(,-2) kulaç, sarmısaklı Overiyal 
(000,98) S. sirop Enginar (356) G. 

Bunları yaptırdıktan sonra karı 
koca o gece yatarlarken üçer defa: 

- Ya Fahrettin Kerim himmet 
senden, şifa haktan! 

Deyip bunu yarı yarıya içmeli ... 
- Ondan sonra ertesi güni.i bo· 

anmak için mahkemeye koşmalı de. 
ğil mi? 

- Ne rııahkemesi a biTader, bu
nu içtikten sonra her ikisi de yeni 
ba§tan biribirlerini sevmeğe başlar· 
lar. 

- Bu reçeteyi hangi eczahane· 
den yaptırmalı? • 

- Onu yalnız bizim Bakırköy 
hastahanesinin eczahanesinden yap 
tırabilirsiniz, çünkü bunda yapıla
cak ufak bir yanlışlık, Allah sakla· 
sın, insanı zıvanadan çıkarabilir. 

Sadri Ertemin cevabı : 
- Monşer boşanmalar da evlen. 

meler gibi bir takım kalitelere tabi· 
dir. Evlenmede olsun, boşan
mada olsun, eğer realite bu kaliteler 
de bir değişiklik icap ettiriyor~a. es· 
ki feodalitede olduğu gibi realiteyi 
kalitenin keyfine değil. kaliteyi re· 
ali tenin hükmü altına almalı! 

Ruhiyat profesörü Şekip Tun· 
cun cevabı: 

- Senin boşanma dediğin ne· 
dir, evlenme dediğin nedir sanki? 
Azizim, bunlar hep bizim enkonsi· 
yanlarımızda teraküm etmiş gayri 
insiyaki vehimlerdir ki, bizlerde cins 
lere karşı olan bütün deruni İncizap 
kudretlerinin müruru zamanla mad. 
diyetimizde tahammürü ve katı me
kanla maneviyetimizde tebahhuru 
bazan iki cins arasında fevzai ve 
şiddetli bir talak arzusu tevlit eder. 
işte büti.in mesele, bu muav:alanın 
siipjektif değil, objektif bir suretle 
hallindedir. 

Fikret Adilin cevabı: 
- Monşer, benim bildiğim bo· 

şanmanm bile bir orijinal tarafı ol· 
malıdır ki biraz tadı çıksın! Mesela, 
ne bileyim, birçokları kadından da· 
yak yedim 1 diye mahkemeye koşu
yorlar. Bu, usul artık pek harcıalem 
oldu. Biri de çıkıp karımın beni o 

kadar fazla sevmesinden bıktım Ya 
Resulallah! benim bu kadar fazla 
sevgiye tahammülüm kalmadı, be. 
ni bu hatunun elinden kurtarın dese 
biz de yepyeni bir boşanma talebi 
görsek! 

Gedikpaşada balıkçı Haçiğin ce· 
vahı: 

- Boşanma kolaylaştırılmalı 8 • 

ma bugiinlerde değil 1 
_Ya ne vakit ya? 

- Bir iki ay sonra? 
- Niçin? 
- Daha iiç gün oluyor bizim 

köroğlu ile barışalı, §İmdi sıcağı sı· 
cağına bu iş olur? 

O. Cemal KAYGILI 

iki model 

SOLDA: Kızarmış ekmek renginde· 
ki komple ... Kol reglan ve verev keıil . 
miştir. Küçük bir yakaıı vardır. E!biıe-

dc görülen büyük bir cep mantoda da 
vardır. Bu clb=ıe evli kadınlardan fazla 
genç kı7.lara yakışmaktadır • 

SAGDA: Zarif bir spor kopmleıi.
Ceket truakar ve bedene sıkı değil, bol. 
dur. Ceketi ıüıliyen ıcüçiik cepler ve 
krua:ie yaka Üzerindeki düğmeler deri
den yapılmııtır. 

HABER - J\lipm postan 

KARI 
KOCA 

Teklifsiz 
olabilir mi? 

Bu suali bana geçen gün aklı başın· 
da bir arkadaş:ım şundan bundan konu. 
şurken sordu: 

"- Kuzum, dedi, sen ne dersin, sa. 
na bir şey sormak istiyorum. Sence bir 
ailenin saadeti için karı kocanın resmi 
mi, yoksa teklifsiz mi olması lazımdır? 
Erkeğin karıs.ıa biraz yabancı olduğu, 
onun bütün hususiyetlerini hakkiyle ve 

tafsilatiyle tanrmadığı bir ailede mi 
saa.det olur? Yoksa aralarında derin bir 
samimiyet olan ve hiç bir gizli bulun -

mayan, biribirlerinin bütün hususiyet -
!erin tanıyan bir çift mi daha mes'ut. 
tur?,, 

Ona şu cevabı verdim: 
- Şekerim .. Bir ailenin içinde saadet 

bulunması ıçın lazımgelen bir sürü 
şeyler vardır. Ancak bundan sonradır 
ki bu çift arasında resmiyet ve yahut 
ıa:.föalilik bulunup bulunmamasının bu 
saadete bir ~ey ilave edip etmiyeceği 
mevzuu bah&olabilir. 

Resmiyet bir ailenin saadeti içn ben. 
ce muzırdır. Hssiyatlarını birleştiren iki 
insanın biribirlerinin bütün dertlerini, 
bütün üzüntülerini bütün sevinS:lerini 
bilmeleri lazımdır • 

Biribirlerine yabancı kalan, biribir
lerinin dertlerini bilmiyen, müşterek 

sevinçleri olnuyan bir çiftin, neden be
raber yaşamak ihtiyacı hissettiklerini 

ben bir türlü anlayamam. Samimiy~t 
bir ailenin saadeti için en evvel lazım 
gelen şeylerden biridir. 

Fakat samimiyet ile laübalilik ara • 
sında müthiş bir fark vardır. Uüba _ 
!ilik bir cemiyet içinde iki arkadaş, a
rasında, umumi bir yerde olduğu gibi 
kan koca arasında da güzel değildir. 

Teklifsizlik ile samimiyet arasında
ki incecik farkı anlamıyan insanlar pek 
çoktur. 

Bir kan koca samimi olmalıdır. Fa. 
kat teklifsiz asla! .. 

Kocasının mütemadiyen sevgisini 
muhafaza etmek isteyen bir kadının ko 
casına perişan bir vaziyette görünme • 
meğe gaytet etmesi lazımdır .... 

Eğre bu ailenin evleri müsaitse iki 
yatak odası kadar kadrnın lehine hiç 
bir şey yoktur. Ne kadar güzel de ol • 
sa kadın giyimsiz vaziyetinde uykudan 
kalkarken veya saçlarım kıvırmadan, 

rimellerini sürmeden evvel kocasına 

pek görünmemelidir. 

En yabancı insanların arasına çıkar_ 
ken gösterdiğimiz ihtimamın yüz.de o
nunu olsun kendi eşimiz olan kocamıza 
karşı göstermek bi.ı:im için lazım değil, 
elzem olan bir şeydir. Çünkü bizi be 
ğenmesi, bizi sevmesi icap eden insan 
hiç şüphesiz ki hayabıruzı birleştirdi • 
ğmiô! bu adamdır. 

Unutmamalıyız ki bu erkek biz.den 
başka her :Cadını giyinmiş ve süslen • 
ciş ve güzelleşmiş olarak görmektedir. 
Saçlan dağnık, sürmesi akmrş, yüzüne 
krem sürmemiş olarak gördüğ:.i yegane 
kadın biz ~lduğumuz içindir ki, ek.se. 
riya kocalarımızın gözü dışarıda kalır. 

İki yatak odası yapacak kadar büt • 
çeleri ve evleri geniş olmıyan ka 
dınların sabahleyin kocasından evvel 
yataktan kalkması ve " iki eli kanda ol· 
sa •. bir kere aynaya bakıp yiizünü şöy. 
le bir "tiüzeltmesi şarttır. 

.Bir erkeğe karşı : "Canım ne olur 
kocam 1,, diye ihmal göstermek bir ka.. 
dının yapacağı hataların en bü}l':iğü • 
dür. 

Bir erkeğe hiç bir kusur ve çirkinlik 
•österilemez. Koca ne de olsa koca . 
dır ve madem ki bu satırların onlar t? 

rafından okunmryacağını biliyoruz. a 
çık ·a söyleyebiliriz: Koca "El oğludur!"' 

Eskiden ''İmam çatması,, derlermiş .. 1 
Biz de ''Bele.diye çatması., deyebili. 

riz, değil mi? 
H. H. 

E n iyi 
temiz 

dokto r 
havadır! 

Azıcık hayali, bir o kadar da sabn 
tahamm:Hü olan bir kızın kendi kendi. 
nin güzellik doktoru olab:Ieceğine ve 
bu iş için cebinden bir tek metelik 
masraf etmiyeceğine bütün varlığrmla 
inanıyorum. Şu sözlerime dikkat edin: 
Geçenlerde uzakça bir yere kadar git -
miştim. Orada çiftliğinde yaşamakta 

olan bir kız bana kendilerini sevimli ve 
şık yapmak için her türlü fırsat ve im
kanlara malik olan İstanbul kadınları. 
na ne kadar haset ettiğini söyledi. 

Yüzüne baktım: Göze çarpan par • 
laklık ve sıhhat izlerini şehir kadınla -
rının yorgun gözleri, sıkı ve gergin a
ğızları, durmadan sinirİi sinirli kıpır -
clanan parmaklariyle kıyas ettikten son. 
ra ben de bu kızın hiç masrafsız ken -
dine verebildiği sıhhat ve sevimliliğe 
haset ettim. 
Oranın tertemiz ve saf havası var. 

/ 
/ 

/ 

Fakat senenin bu mevsiminde hepimiz 
bu nimete malikiz. Bu temiz hava ile 
ciğerlerinizi bol bol doldurun. Sabahle
yin ilk iş olarak hemen güneşe çıkıp 

temiz havayı tenefKis edin. 

/' . 
I 

/' 

Her soluğu. dudaklannız hafifçe ka. ,' 
pah olduğu halde burun delikleriniz • 
den yavaş yavaş salıverin. Her sabah 
başınızı yüksekte dimdik, göğsünüz 

kalkık ve yüzünüz güneşe müteveccih 
olmak üzere en azı on defa derin derin 
soluk alın ve tarif edilen şekilde soluk 

salıverin. 
İşte güzellik ve sağlık kazanmak için 

her .kadının tutturabileceği bu yol hiç 
masrafsızdır . 

Şimdi de gelelim saçlannıza: Meş • 
hur bir deri m:.itchassısı ile konuşu· 
yordum. Kadınlann saç rengini muha
faza edebilmesi için ne yapmaları tazım 
geldiğini sormuştum. Bana ne cevap 
verdi biliyor musunuz?. 

- Ne yazık ki kadmlanmız güneşle 
temiz havayı kullanmasını bilmiyorlar. 
Zavallılar tabiatın bize olan tükenmez 
Hituflarından istifade etmesini bilme • 
dikleri için lüks berber salonlarına koş
makta ve saçlarının rengi bozulmasın 

diye avuç dolusu paralar vermektedir. 
Halbuki ''Güneş - hava tedavisi,, en 
zahmetsiz ve masrafsız bir tedbirdir. 

İşte şapkasız gezip dolaşacak gün • 
lerdeyiz. Bahçenizde, plajlarda fırsat 

buldukça saçlannızı açık havada tara. 
yarak fırçalayıruı. 

Kışın belki de biraz yağ bağlamışsı. 
nızdır. İncelmek ve deniz kıyılarında 
mayo ile gezerken hututunuzun ince ve 
cazip görünmesini istersiniz değil mi 
Elinize ipi alarak bahçeye çıkın ve ip 

atlayın. 

Odada sırt üstü yatın vücudunuzu 
ellerinizle destekliyerek bacaklarınızı 

belden yukan kaldırın ve büt•:in ağırlı
ğınız ense kökünüzün üstüne istinat 
edinciye kadar gövdeyi kaldırmaya de· 
vam edin. Bu egzersis yağ bağlamış o. 

• 
• 

lan karnınızı muhakkak zayıflatır. 

Bahçeniz.de biraz koşun. Ancak ko 
§arken dizlerinizi mümkün olduğu ka 
dar bükmeğe gayret edin. 

Şimdi yaz mevs.imin<ieyiz. Sıcakla 
girerken beslenme tarzınızı muhakka 
değiştirin. Yağlı etler, hamur işle 

plav ve tatlı yerine bol süt, meyva \1 

taze sebze yeyin. 
İşte size hiç masrafsız ve zahmetsi 

bir ;takım sıhhi ve çok faydalı g(izelli 
çareleri ... 

Güzellik DOKTORU 

Ev kadını köses1 
Nasal temizlemeli ? 

Fötr şapkalar 
Bu şapkalar, bilhassa iyi cinsten o 

}ursa şöyle temizlenir: Şapkanın üze 
rindeki kordela ve saireyi çıkarın 
amonyaklı bir su içine so:Cun. (Bir lit 
suya bir çorba kaşığı amonyak) Yum 
şak bir fırçayla, tüylerin istikameti 
fırçalayın. Sonra çalkalayın ve şekli 
vererek kurutun. 

Kuru kuruya temizlemek için: İn 
bir zımpara kağıdiyle, yine tüyler ist 
kametin.de sürtün. Sert Fötrler yıka 
maz, bunları benzine batırılmış bir he 
le silmek 15.zımdır. 

Yazlık şık mantolar .•• Solda: Sarı zcm:nli lskoç kumaşın<lan empermeabl 
Mıwi renk taftadan büyük bir "fiyango ile süslüdür. 

Ortada: Mavi renk tafta üzerine beyaz em,.,rime desenli manto. 
Sağda: Beyaz "Şantung,, kumaıtan manto ..• Bordürler kahverengidir. 
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Tarihi macera ve aşli romanı -101-

Osman, Kilisedeki gelini gözüne kestirmişti. 
Ona dedim ki : "Aman, ne yapıyorsun? Böyle 

şey er, bu manastırda insanın felaketini 

Ge!;en lasunlarm hülasası 
Eılçü1-o Osman, Trodtnlar manastırın. 
da1ci garip ooziyctleri scyrcciiyor. 
Ben de, mııın 'lalası olmak sıfatıyl~ 
yanındayım. G<>::etlcme penceresin
den hücrelere bakıyonız. 

• ır: .y. 

- Mucize göstereecğim ı _ dedi. 
- Nasıl mucize? 
-Anlarsın ... 
- Söyle rica ederim. 
- Beni birçokları hazreti İsa. telak-

ki etmiyor mu? İşte ben de zihapla. 
rında yanılmadıklarını göstercçcğim. 

O anda lbu sözlerden bir şey anlıya.. 
mamıştım. Sonra anladım: 

Mucizeye inana ihtJynr rahibe ile 
cellfid, ölüyü, tarif edilen delikli bir 
ta:but içinde, hava. nlınıya mUsait bir 
mezara gömdUler. !Kendileri de cenne
te gitmek için, Osma.nın zehirli yüzük 
taşını suda eriterek içtiler. İçmelerilc 
ölmeleri bir oldu. Şimdi artık ortada, 
bu esrara vakıf zararlı bir adam kal. 
mamıştı. 

Osmanın bu vaziyetten nasıl istifa. 
de ettiğini b!razdan Unlntncnğmı. Zira., 
o dalın şimdilik, manastırın içindekt 

tetkikatın. meşguldü. 

Karanlık koridorda biraz daha yU
rlidük. Hücre pencerelerinden içeri ba.. 
kıyorduk. Bir sUrü :rclıibelerin tek ya
hut çift yahut daha fazla olarak, hile. 
relerde diz çöktüklerini dua ve sena 
ile meşgul olduklarını görüyorduk. Ta. 
bii bu manzaralar dikkatimizi celbet. 
miyordu. Durmuyor, geçiyorduk. 

Osman, yüz buruşturuyordu: 
- lçlerinde güzeller nadir! ..• 
- Evet. .• Öyle olması da. gayet ta. 

bil. Zira ekserisi samimi olarak dün. 
yayı terketmiş insanlar ... 

- Bakalım, genç kızlar tarafı na. 
sıl ? .•. 

Ansızın kulağımıza bir erkek sesi 
çalındı: 

- Bu da ne? Hani içeriye erkek a
lınmazdı? 

.Aşağıya alakayla: baktım. 
Bu da ötekilerden pek farklı olmı

yan dört köşe bir odaydı. Yalnız bir 
p'}.."lceresi, erkE'kler manastırının kili. 
sc.3:ii'deki glinah ~ıkarma dairesine 
bakıyordu. Çifte demir parmaklıklı o. 
lan bu pencere cidden görülecek şeydi. 

Çüte demir parmaklık, blribirinden 
bir adam boyu uzakta bulunuyordu. 
Zahir 'bu gUnah dinliycn rahible rahi. 
benin yaklaşmamalarını temin içindi. 
Kimbilir n~ tUrlti maceralardan sonra, 
bunun böyle olmasına karar verilmiş. 
ti. D~ası dn vardı: Rahibeyi görüp, 
rıı.hib ba..stan c:kmasın diye, iki dcrnfr 
pannakhğm arasına bir kafes kon. 
muştu. 

Fakat 'tıizim bulunduğumuz yUksek 
mevkiden hem günah çıkaranı, hem 
çıkartanı görmek mümkün oluyordu 
ZavallI ihtiyar rahib! Hiç de bu kn. 
dar takayyUtle kafesler arkasında 
gizlenilecek bir aslan değildi. Oturdu. 
ğu yerde bastonuna dayanıp duran ve 
günah çıkıırılırken uyuklıyan bir ihtl. 
yardı. Tirit gibi bir şeydi. 

GUno.h çıkaracak olan diğer rahibe
ler, yan taraftaki hücrede sıralarım 
beklıyorlardı. 

Burada, glinah çıkarma hücresinde 
bir beyaz elbiseli kadın vardı. 

Osman, ynvaşçn: 

- Gelin! • dedi. 

- Evet. Demin nıanastıra girerken 
gördüJümüz kız. .. 

Osman, memnun: 
• - Güzel kız? _ dedi. 

- Cidden güzel-
Gcnç ÇOc:ulc, ~apkm çapkın göz 

kırptı. 

- Şununla b!r ahb:ıplık etsem ... 
Birdenbire bütün vücudumu dchsct 

kapladı. 

mucip olur. ,, 
- Ne diyorsun? 
- Ahbaplık elsem diyorum. 
- Aman Osman ı aman ..• 
- Ne var? 
- Görmedin mi? 
- Neyi? 
- Bu mel'un yerde insanlara yapı. 

!anları... Bir aynaya bakmak bile in
sanın nasıl fo!ıiketini mucip olabili-
yor. 

Osman, "aic:!uına ..• ,, manasına biri. 
şarctte bulunduktan sonra: 

Haber, okuyucuıan 11.raııında bir 
tıkra mnsabak4Sı açmıştır. Gtıncıert. 

ıecek fıkraların kısa ve hiç olmaz.sa 
az lş!Utmıe olması IAzımdır. 

Fıkralar, gllndcrcnlc:rfn imzalan 
yahut mUstear adlarile n~redllecek 
ve her ay o ay ıc:tnde çı'kacaklarm 

en fyılerJndcn beşine muhtelit ve kıy. 
metil hediyeler verilecektir • 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

Sattım keçi aldım 
karı 

19~8 de askerden geliyordum. Bur • 
sada Karacaova mübadillerinden Ali 
Koç ile karşılaştım .. 

- Hoş geldin bre, efendi! .. 
- Hoş bulduk Ali Koç, nasılsınız, 

iy1siniz inşallah! 

- Öldi benim kari, beş liraya aldum 
başka, sattım bir keçi beş liraya, aldım 
bir kari. • 

- Allah, ölene rahmet, sana da sa
bır versin. Yeni kanna ve sana uzun 

ömürlCT ve saadetler ihsan eylesin. 

- Eeeehhh bre, efendi. imi ne ola -
cak? Sanki edecem merak?. Var 1..ıaş _ 
ka da keçi, cı'edi. 

Çürük 
Sadık Köylü 

t:ohum 
Trabzonlulardan biri evlenmiş. fa • 

kat bir hafta sonra iş bulup Bat uma git
miş. 

r 
- Felaketi mucib oldu mu? • dedin. 
- Vakıa olmadı. Kurtarıyorsw1. 

- Başkasını kurtarabildikten son. 
ra, kendimi haydi haydi. .. 

- Demek ki bu gelini gözüne iyıcc 

kestirdin Osman? 
Genç çocuk: 
- Öyle gibi ... . dedi. 

Bu sırada, ihtiyar papa..s, geline su. 
r uyordu. 

(Devamı uar) 

Yakadan haberi 
yokmuş 

e Bir ziyafette sofraya kokmuş balık 
getirmiıler, §akacı bir adam tabağı 

kaldırıp evvela dudağına sonra kulağı
na götilrmüş, ne yapıyorsun diye sor • 
muşlar : 

- Bir hafta evvel akrabadan biri de· 
nize düşüp boğulmuştu, onu sordum, 
biz denizden çıkalı onu gün oldu bu 
vak'adan haberimiz yoktur diyorlar, 
demiş. 

Tılsım il 
Metin Sadık 
kapak 

Nasrettin Hocanın bir gün karısı 

hastalanır. O arada bir sütsü sesi işi -
dince hocadan süt ister. Hoca acele ile 
hemen bir tencere kapağı alır. Ve süt. 
çU}•:.i çağırır. Sütü kapağın içine dök -
türür. 

Fakat litrenin içinhe biraz süt kalır. 
Hoca ona da yer bulur. (Kapağın tutu. 
lacak yeri biraz çukurcadır ya) İşte ka· 
lan siltü de oraya koyar. O vaziy~tte 
kansına gelir. Kadıncağız o kadarcık . 
sütün görünce: 

- Yahu, bu kadarcık sütı:i ne yapa. 
yım ben 1 diye bağırır. 

Hoca hemen atılır: 
- Yok kancığım. bak burada da 

var! deyip kapağı ters çevirir. Bu defa 
tutulacak yerde ki birazcık sütü de dö
ker. 

Batumdan babasına mektup yazıp hal METiN 
ve hatır sorarmış. çocuğu olup olmadı. Masrafsız me k tu P 
ğııu anlamak ister, amma bunu baba - Salamon, oğlu Mişonu İstanbula yol· 

sına nasıl yazsın. Açıktan açığa sor _ lıyordu. Oğluna bir pullu zarf vere -
maya utandığı için, hal ve hatır soran rek: 

mektuplarından birinin altına şöyle bir - Mi§on, dedi, al şu zarfı Sirkeciye 
beyit yazmış: çıkar çıkmaz, bunu postaya at. Ağna • 

"Yürü mektubum yürü, 
Çok haberler al da gel. 
1 iken 2 olduk, 

3 olduk mu sor da gel! .. 
Babası mektubu okuyunca oğlunun 

derdini anlamış. Şöyle cevap vermiş: 

"Bu mektup güzel mektup 
Böyle mektup yine yaz, 

Tohumun çUrük sıktı 
Kışın gel de yine yaz!. ,. 

M. FERiT 
Neden anlamış! 

Komisyoncu Bay Zeki bir gün oğl u 

Nezih ile vapura binmi§'ti. Bir aralık 
Nezih babasına: 

- Baba, dedi, vapurların da otomobil 
gibi tekerlekle yürüdüğünü hiç bilmi -
yordum!. 

- Oğlum, vapurun tekerlekle yürü -
düğünü nereden anladın? 

Nezih r:Jvertede asılı duran bir can. 
kurtaran simidini göstererek: 

- Baksana, dedi, vapurun da otomo
bil gibi yedek tekerlekleri var!.. 

Nejad Sagay 

yalum ki sağ salim İstanbula yittin. 
Mişon zarfı babasına iade eder: 
- Sen şunu yeri al.. Bunun yerine 

kutuya pulsuz bir ıarf atarım. Postacı 
sana yeturursa almazsin, amma ağnar -
sin ki senin oğlusu Mişon sağdrr .. 

Beyoğlu : Giray Kunter 
Bu asıan1 kim 

öldürdü 
Arnavudun biri, bir fare vurmuş ve 

kuyruğuna ip bağlayarak kahvecinin ka 

P.ısı önüne asmış. Birkaç ki§i gelip, bu 
fareyi kim öldürdü, demiş. Arllbvut se· 
sini çıkarmamış. 

Başka biri gelip, bu aslanı kim öl -
dürdü? diye sormuş. O :zaman Ama -
vut yerin.den ~alkıp: 

- Ben öldürdüm bre gardaşum, <le. 
miş .• 

s.o. s. o 
KİRALTK EV 

Kadıköy Moda caddesi Tt:ılliilzarlc 

~okak 32 numaracln 5 odP!J, b~ 1. çcli \'.:> 

yağlı boyalı bir ev kiralıktır 1 alip o. 
!anların ayni adrese mürı:ıca ü etme. 
1 eri. ( 8850) 
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Müddeiumumi, markham en son o • 
!arak, Bleykin şahsi dostu ve en çok iş 
verdiği Killigrev'i çağırtmıştı. Killi • 
grev gelir ~elmez, ırj.iddeiumumi doğ . 
rudan doğruya mevzua girdi: 

- Şimdiye kadar, dedi. her taraftan 
müşkülatla karşılaştık. Mesele mühim. 
Beş m:Iyon dolar kadar bir hırsızlık . Bu 
işten bir rezalet te kopabilir. Binaen • 
aleyh, size Bleyk sadece iş yaptırdığı 
bir adam sıfatiyle değil, ayni zam~nda 
şahsi dostu olarak mUracaat ediyorum. 
Bana bildiklerinizi söylerseniz, hem 
dostunuza yar<lım etmiş olursunuz, hem 
de, gelip, yazıhanenizde defterlerinize 
bakmak ve tetkikat yapmak gibi bir va
ziyetten kurtulmuş olursunuz. 

Killigrev yüzünü ekşitti. Meseleyi 
öğrenince hayretler içİn<le kalmıştı. 
Bleyk ona bütün servetini paraya tah -
vil etmek istediğini söylediği zaman 
hayret etmişti. Bu sefer Cimin Öldüğ-:i. 
nU, üstelik üzerinde beş para bulun • 
madığmı öğrenince iki misli haY.ret et. 
mişti. Şurası muhakkak idi ki, Cim her 
ne şekilde olursa olsun öldükten sonra. 
soyulmuştu. Öyle ya, biı:zat ona tevdi 
ettiği paralar nereye gitmi~ti? 

Killigrev hakikati söylemenin bir 
sok faydaları olacağını düşündü. Ev • 

· vela bir rezalete mani olurdu. Sonra 
yazıhanesine müddeiumuminin gelme _ 
sinin önüne geçerdi. Daha sonra da, es
ki dostuna bir yardımda bulunmuş o • 
turdu. 

Bu itibarla, kararını çabuk verdi, 
blitün bildiklerini miidde:umumiyc an
lattı. Sözünü bitirdikten sonra, müddcL 
umumi sordu : 

- Demek. Mister Bleyk bütün kcr • 
veti nakit olarak üzerindeyd~ burası 

muhakkak! 

Klligrev tas.dik etti ve müsaade ala • 
rak gitti. 

Müddelumumi, koltuğı..na gömülC:•:i, 
bir cigara yaktı ve uzun uzun düşün • 
meğe başladı. Mesele fevkalade bir e
hemmiyet almağa ba§lamıştı. B:r türHi 
işe nereden başlıyacağını bilmiyordu. 

Ertesi gü.1, müddeiumumi Mark • 
ham, yine Bleyk meselesi ile meşgul idi. 
Odacı iceri girerek. Miss Şarlot Ho • 
pun ke~dis:ni görmek istediğini söyle. 
di. Ve : , 

- Miss Şarlot, dedi, Cim Bleyk'in 

hususi katibiymiş. 
Müddeiumumi onu derhll kabul et -

ti. Şarlot gayet sinirli bir halde içeri 
girdi, kendine gösterilen koltuğa otur • 
clu. Elleri titriyordu. Şarlot, kendini 
toplamak iç:n büyJk bir ceht saı fetti. 
Buna muvaffak oldu ve gayet sakin bir 
sesle söze başladı: 

- Mister Markham, size bir itiraf _ 
ta bulunrnağa ve, bazı şüphelerimi söyle 
meğe geldim. Belki şüphelerimde ya -
nılmış olr.b 0 lirim. Fakat şüphe dediğim 
bu hislerin, bende bir kanaat haline 
gclmi'} 'Olması, daha uzun müddet onla. 
rı saklayamama sebep oldu. 

Bir an durdu. Söyliyeceklerini topar. 
ladı. Scnra devam etti: 

- İşte, ben Cim Bleyki seviyordum. 
Onun bana karşı derin bir muhabbeti 
olduğunu biliyordum.Fakat Cim insan
ların en dürüstleıinden idi. Bu sebep. 
ten münas~betimiz, daima bir patronun 
memuriyle obn münnec!J:::tlcri::::: ı::~:ı -
hasır ka!dı. Cimi, biliyorsunuz ki evli 
idi. Lakin, fevkaJade betbahttı. Karı • 
sının kendini sevmediğini anlamıştı .. 1 

Bunu anlaması için de pek çok sebep -
ler vardı. Ve şuna kani olmuştu ki, ka
rısı. bir tek şeyi parasını seviyordu. Ka 
rısı kalbsiz bir kadındı. Eski bir artizt 
olduğu için gayet yüksek kabiliyetleri 
vardı, hakiki h islerini saklamasını bilir. 
di. Bundan başka, Cimin himayesine al 
mı!! olduğu bir tenis şamp·yonu ile 
de t\§ıkanc münaseb:::tlerde bulunurdu. 

• 1 d. Cim bunu da anlamakta gccıkme ı ve 
hayatı b1r zehir oldu. Lfıkin, kalben 
~ok iyi bir insan olduğu isin sesini ~ı -

karmadı. Hakikate gözlerini yumdu. 
bir reıalct çıkmasını da istemiyordu· 

Fazla hassastı. Fakat yaşadığı hayat 
hakikaten bir cehennem hayatı idi. 

Şarlot bu sözleri o kadar derin bir ka

naatle ve samim'yetle st;~Jyordu ki. 
rr ".iddeiumumi ona dikkatle bakıyor ve 

acıyordu. 

- Miss Hop, dedi, şüphelerinizi söy· 
ler misiniz?. 

- Şüpheİerim, milthiş §Üpheler Mis.. 
ter arkham .. Öyle.zannediyorum ki. her 
hangi bir vasıta ile, bu kadın Cimin 
servetini ele geçirmiştir. 

Şarlot ağladığının farkına varma "' 
dan söylüyordu: 

- Bütün bunları söylememe sebep, 
sevdiğim adama karşı böyle hareket et
meme kendimi mecbur telakki etti'ğinı 
içindir. 

Belli idi ki Şarlot asıl ıöylemek is~e
diği sözleri söylemeğe korkuyordu. 
Müddeiumumi bunu anladı ve sordu: 

- Yani, Bleykin karısı tarafından 

katledildiğini mi sanıyorsunuz? 
Şarlot ayağa kalktı. Heyecanlanmış. 

tı: 

- Evet, dedi, böyle zannetmekten 
kendimi alamıyorum. Bu kadında his 
na~na bir §ey yoktur. Baıka birisine 
aşıktır ve kocasına ihanet ctm:ştir. Son 
ra büyük bir hırsı var. 

- Anlıyorum Miss Hop. Lakin bü • 
tün bunlar bir intibadan ibaret olabi • 
lir. Belki de kalbinizin fazla ta;kın ol • 

ması ... Ne demek istediğimi anlıyorsu. 
nuz. değil mi? .. Bu hislerinizden ... ba }ı:jl. 
bir deHliniz var ml ? 

- Var. Evveıa, kadının yanında dai
ma bir tabanca taşıdığını biliyorum. Bu 
nu bana bizzat Mister Bleyk söylemiş. 
ti. Bun<lan başka Cim. ortadan kaybol
madan bir müddet evvel fena halde 

endişeli görünüyor. ade'ta kendini teh. 
likede imiş gibi hareket ediyordu. Ba· 
na öyle geldi ki, kansı tarafından bir 

taarruzdan korkuyordu. Hem bir gün 
arısı bana gelmiş, kocasiyle yakında 

uzun bir seyahate çıkacaklarından bah. 
setmişti. Ertesi gün, Cime sordum. Ha 
beri bile olmadığını söyledi. En mühim 
nokta da §U .. Cim ortadan kaybolduk -
tan b:r müddet sonra, karrsı da kaybol. 

du. Hattil, Bleyk'in cesedi bulunduğu 

gece dahi burada değildi ,ancak ertesi 
~·:in Nevyorka döndü. Benim bildiğim 
Mister Blcyk otomobil kullanırken ga
yet tedbirli hareket ederdi. Tenha bir 

yolrla. gece yarısı, onun böyle bir ka • 
za yapmış olması doğrusu tuhafıma gi
diyor. Daha sonra Mister Driskol ile 

gidip kendisini gördüğümüz ve Cim'n 
para namına bir şey bırakma.dığını ha -
ber verdiğimiz zaman öyle bir hal al
dı, öyle sözler sarfetti ki ... 

M:ster Hop, daha fazla st>yleyemedi, 
koltuğuna yıgıldı, kaldı. Şiır..di artık 

hiingür hüngür ağlıyordu. 

TAHKiKAT BAŞLIYOR 

Şarlot Hop. müddeiumuminin oda -
sından ayrıldıktan beıı dakika sonra 
Mister Markham. müfettiş Ernest Hiti 
çağırdı. Bit cinayet masası milf t:ş • 

!erinden idi. Ona, hadiseyi anlattı ve: 

- Bu me:cledc, dedi, esrarengiz: 
noktalar var. Belki de bir şey yoktur. 
Lakin her halde bir tahkikat yapmalı· 
yız. Evvela Bleyk'in cesedini mezarın. 

dan çıkarıp Tıbbıadliye göndermek ta • 
zım. Kimbilir? Belki de cesedi muaye • 
ne eden doktorun gözünden bir şey 

kaçını'} olab:ı ::. Hem ne de olsa bir ka· 
saba doktoru. Sonra da, kaza mahallin. 
de tahkikat yaparsın. Yahut, Pented 

Port'a iki adamını gönder. Nazan dik • 
kati celbetmeclen Bleykin karısının ora. 

lar<la görünüp ı:örünmediğini öğrensin· 
lcr .• 

(Devamı var) 
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Herkes 
olabilir, 

hatip 
fakat ... 

Vindsor Dükü Avusturya 
kralı yapılmak. isteniyor 

Esash ve metot dah·ilinde 
ciddi çahşmak şartile 

Bazı Fransız ve lngiliz gazetelel'i; 
Vindsor dUkasmı Avusturya. tahtına 
gcçirme!c için Viyanada gizli bir par. 
ti teşekkül ettiğini haber vermektedir_ 
lcr. Bu hususta fransızca "Marianne,, 
gazetesiıı.de ııu tafsilat verilmektedir: 

Tarih: 5 Haziran Cumartesi. 

Dekor: Viyana civarında beyaz şa. 
rabiyle şöhret bulmuş olan Vöslau cçevnırelfil : Ertuğrul Muhsin 

6 
J\rtık vakit gelm.i§tlr. Tesirli bir battp için 

nUnde geni§ saha açılrnrştır. Hiçbir vakit 
ta.ınar.ımızc!akl kadar çok muammalar ve 
?ııeseıeıer ortada yoktu, insanların mukadde 
tatı hiç bir vaktt bu kadar blrtblrlne ba~ıı. 
lılilletler hiçbir zaman bu kadar blrtbtrlerine 
:erbut değUdJler. lyf hatipler her yerde rağ f 

t görürler. Söz söylemek 11&J1atlnl öğrenen 
~e gayesine erişmek, §a.hsl, Ucarl, siyası gllç 1 
lUkıerı yolunun üzerinden bertaraf edebilmek il 
fçtn, nutkun kudretinden nasıl istifade edece ' 
tını bilen bir adamın ellnde bugUn pek çok 
flrsa tlar vardır. 

NOKTA 97: - Bugllnlln tesirli söz söylt>-
~e sanatı eskl nc-!\lln hitabet aan:ı.tindı•u 
hUsbUtün başkadır. 

Halka nutuk söylemek hakkrndak! büUln l 
kitaplar ve öltretilen şeyler bu mühim haki· 
katı göstermiyorlar .. ınıa. geçmiş asırların 
bUYÜk halk nutuklarım tetebbu etmeyi tav• 
alye er!l.yurlar. Sank! eski Roma ve YunanlA 
tan bize, bugünkü iş ha.yalımızda ırızrrn olan 
llıuva!fa.klyetl temin edeblllrlermlş gibi, bil• 
~ kimseler hAlA. (hitabet) içinde ( Cicero ve 
l:>enıosthenes)t misal olarak gösteriyorlar. 

l3lz bugün istihsalin, satışm, reklAmm, 19 
fdare~!nln eskisine nlsbetle bUsbütUn yeni 
bir §ekline sahibiz .. Bunun gibi. halk batlhi 
l"e halk hitabetinin yeni şekli için de umul· 
lıladtk yenl imkanlar vardır. 
Eğer tabir caizse, yeni hatip; ıırk tir orma 

lUn zorlukla geçilen yolunda mllntebasm• 
lıiııneeen adım adım ilerlemeye azmetmlo 
bir (Cecll Rhodcı) gibi kendi mesleğinde ma 
!~atsız değildir. •(Yen! hatip) Dlaraell gibi, 
bir nel'i tiyatro terruıllinl andıran. nutkunun 
her cUmlesl üzerinde itina ne çalışan bir ıv 
<lanı da. değildir. Yaldızlı toplarını havaya 
f2rıatan bir hokkabaz gibi ııllı!IU ve parlak 
CUznıelerinl ortaya atan bir hatip de değildir. 

Yeni hatip; sade, ıahst, dosdoğru, kuvvet!!, 
.,.. her §eyden evvel de tesfrll konu§Ur. Yeni 
h&tıbln b ir gayesl vardır. Ve o gayeye nB.Sıl 
~ı da billr. Söylediği nutuk hakkın 
da. btraktığı tesJr ve neticeyle hükmolunur. 
lltr makine kuran f'e.brlkatör gibi, yent bir 
~11.Up, de mm•a!faldyefil mesaisinin katı esil.!! 
larmt nutkunun kurulu~unda temel olarak 
~anır. 

NOKTA 98: - Tesirli Mlz söyllyebllmek 
lcln lkl oeY muhakkak JAmndır.: Blrlneisl : 
neteru bir gaye, Udnclal: Teknik bilgi. 

Ekseriya hatiplerin çoğunda bunlardan bl· 
~1 varsa öteki yoktur. Eğer fyt tl)'atro tem 
elllertne gidecek olursanız bunlarda birçok 

BUt!ln bunları aşağı yukarı, az çok elde namındaki kaplıcalı sayfiyt' lokanta.. 
edeblllrl!linlz. Fakat evvel! kendinizce malöm ,, larından birinin şarkısında ~r·rennii.m 
ve kalt bir gaye gütmell!!lnlz. Yalnız çok el~ edildiği veçhile "Serinlikle dCl~u" ko
fa blZfm kendi görilşUmUZUn ha.itim olmak 
ister. rulukları ... 
Zamıuumızda her mesleğin bilgi ıahaıı o Eşhas: Birkaç maliyeci (ekserisi 

kadar genl~leıniştlr ki bir adamm her me~ yahudi). Vjyana aristokrasisine men. 
!eğe burnunu sokarak anlar gibi görünmesi sup birkaç şöhret ve hatta birkaç si. 
artık kabil değildir. 

İster istemez tek bir meslekte lhUsa.ıı ka• yaset adamı ..• 
zanmak mecburtyetlndesJnl.z. Toplantıdan maksat: Krallığı ihya!. 

2 - Vakalar ve Mdtseler: Her muva!ta. Halihazırda Viyanada herkfsin giz. 
klyetıı ba.ı;ıarıo bir takım vaka ve hMlııelert liden gizHye bahsettiği bir hadise işte 
toplamakla ve bunlar ctra:mdakl fikJrler! 
tasttye etmekle başlar. böyle başladı. 

Siz sesinl.:!:1., ruhl varlığınızr, jestıertnızı . Avusturyada bir .. Vindsorist'' parti 
dinle:ılci!erlrılzl, me,-zuıarınra:ı tetkik etme- teşkil edilmiştJ-. Partirun karar ve ni. 
ilsiniz .. Bütün bunlar nutkun teknik taratma üı: 
temas eder. Fakat bir nutkun muvatfakiyetı . yeti majeste beşinci Corcun büyi' 
trpkı t;ır mUhendlsin çalışması gibi, vakalar oğlunu, Mari • Terez ve Fransua • J o. 
ve hl•füıelerle tecrübeler Uzerlne lstlnat eder. zefin tahtına çıkarmaktır. 

3 - Esa!!lAr ve telerrilııt: MUmkUn oldu Ciddi bir teşebbüs mü? Ho5 bir ha. 
ğu kade.r esaslan sl:lz söylemeyi meslek edin 
mlş bir hatipten, teferruatı da kendi teerUbe yal mi? 
lerlnlzden öğreniniz. Bu ıımt bir usuldür. Bunu şimdiden kestirmek güçtür. 

Eter bir hatip yalntz kendi kendine çalı~!!. Fakat şimdiden, "Sabık Sek:?inci Ed. 
rak söz sövlemeyt öğrendJyse, belkl nutuk. vardın hayatına dair tarihi dosyaya, 
ları. mllesslr olabilir .. Fakat çok defa ifade 
sinde kaba ve hantal kalır. Diğer taraftan belki hepsinden daha meraklı olan ye. 
iyi yetıştlrllmlş, JA.k!n henUz şa.hSt tecrübeye ni bir sayfa ilave etmek mümkiindilr. 
sahip olmayan bir ha.tip belki. gayet ııartalt "Vöslau misafir'Lerüıiıı kravatları 
söz s~yJlygblJlr, fakat cansız ve tesirsiz ka· . u. 

dükün armasiyle tezyin edilmiştı. ıu. ı
lır. 

( _ T881llr: Bu; muntazam ve usul da.hl11n safirler cüzdaıı"l<ırını iyice açarak ve, 
de çalışmak demektir. sız vaka ve hA.dlı!elori ilercJ,eki. aylarda, yeni harekfıtı bcs?i. 
nıUsbet bfr tarzda toplama.trsmrz, tasnif et ycock ol.tın mithinı meblağlar vernr cl• 
mellıılnlz, tah111 elmeUsiniZ ve sonra onları biribirk1·indıeıı ayrıZ.dılar.,, 
blrlblrlne önnellsinlz. 

5 _ Yazmıll<: Bir halk hatibi için, fabrtlrıı Viyanada pazartesi günleri çıkan 
tör için olduğu kadar, her !ileyt ya.zmak mu büyük haftalık bir gazeteye muhabir 
hakkak llZlm değildir. Fakat genç hatipler Pem tarafından verilen makale bu 
ba§tangıçta tkl üç ıııene nutukları hakkında cümlelerle bitiyordu. Fakat bu maka.. 
defter tutmalı ve nutuklarmm tesirlerin\ 

le neşredilmedi. Bunun sebebi vardı: 
oraya yazmalıdll'lar. 

"Resmi matbuat bürosu,. tam vaktin. Diğer batlplerln muvatfakiyet kazanan en 
gUzel flklrlerlnJ oraya yazabilirler. Tiyatro 
ya gittiği za.man piyeste en çok boşuna giden 
noktaVl o deftere kaydetmelidir. 

6 ..:. Tertip: Tertip nıuıı.yyen bf:r ga:,wıe güt 
mek değildir. Bu bir hedefi tasarladıktan ve 
tarihleri toplayıp tasnif ettikten soma bun 
tarı l!D muvafık bir şekilde kullanalıllnıek l<:in 
srratamak demektir • 

(Devcımı ve somt perşembeye) 

teknik tekA.mUI görürsUnUz .. Fakat muayyen ,...'-!!'_•-~~-=----=='-:-'"A:'::~m~-.1 
btr gayeyt lllldlren bulursunuz. Fakat halk Tstanbul l,evazırn Amirliği 
topıaı:ıwarma gidecek olursanız orada ekseri S&tınalma Komisyonu .,!!anları 
l"a bir gaye vardrr, ama teknik tamamile ek 
•lktlr. 

Eski zamanlarda nutulc söyliyenlerle, va 
kaıa.rı, mevkii fille koyanlar arasmda bUyUk 
btr tark vardı. Diri diğerini küçtik görürdü. 
l:mgün serbest meslekler hatiplerle, sanayi 
<Se filiyat ad:unl:ı.rile doludur. Birçok avukat 
lar, rahipler, slya.~iler cerbezeyi kendilerine 
tı edinmişler, halbuld ötede eluıeri fabrikatör 
lerde, mUhend!slerdc. tüccarlarda ve işçilerde 
lerbest s6z SÖJ(lcmc kudreti yoktur. 

Bu her iki taraf i~n bir zarardır. Serbest 
tıleslekler filiyatçı kuvvetlerle blrlPşmiş ol· 
•atardı bugün daha yülcsek ve daha faydalı 
Olurdu. Ticaret ve sanayide daha tesirli oltı 
l'ak takdir edilselerdi şimdikinden daha sa. 
llbJyeW daha nutuzlu olurdu. Eskiden flit· 
;:vatçı adamlar kendilerini lft.kırdıyc meslek 
•dlnmltı hatiplere pek çok kaptırmışlardı 
Oradan oray:ı giderek nutuldarmm tekniğin 
den bqka hiçbir sermayeleri olma.yan talil. 
katu hatipleri dinUyorlar, ve ftllyatçı adam 
lar hatipler tarafından ille.re edlllyoı·du. San 
k1 kuynıls bizzat köpeği sallıyormuş gibi. 

Piyade atış okulu, Maltepe ve Bursa 
askeri liseleri için alınacak olan Uç a
det çamaşır yıkama makinesi 23 Ha
ziran 937 Çarşamba günü saat 15 de 
1stanbulda Tophanede Satınalma !{o. 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. lşbu makineler 4 parça. 
dan ibaret olmak üzere bir yıkama, 
sıkma, kurutma ve Utü makineleri o. 
lup monte ve provaları dahil olmak 
üzere tst. için 5500, Bursa için 6000 li. 
ra fiat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 
1275 liradır. Şartnamesi Tophanede 
Satmalma Komisyonunda görülebilir. 
Her parça. için ayrı a;yrı fiat verilmesi 
meşruttur. tsteklilerln kanunt vesika· 
larile beraber teklif mektuplarını iha· 
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (440) {2570) 

Bu dUşüntilecek kadar ehemmlyeUJdir, 
lıa.ttA tehllltclidlr. Vakla ba.l ve mevki muha İdareleri İstanbul levazım 8.,-nirliği
J'ebeden evvelki gibi fena değildir ama gene ne bağlı kıtaat hayvanatı için 773 ton 
tedbirll olmak ve dikkat etmek IA.zmıdır. Ar kuru ot 28 Haziran 937 günU saat 15 
tık iş adamının kendi nutkunu kendisinin de Tophanede Satmalına komt~yonun. 
r;öylernek zamanı gelmJştlr. Mademki iş ada k 
:ı:nı bugUn ağır mesuliyeUerl bizzat kendi ta• da kapalı zarfla e siltmesi yapılacak. 
ıımaktadrr. şu lıo.lde yalnız sl!z söyliyen a. tır. Tahmin bedeli 20.098 liradır. İlk 
danı B.rkaya geçmeli ve iş adamı cepbeyt at• teminatı 1507 lira 35 kuru~tltr. Şart
:ınalıdır. namesi komisyonda görülebilir. İstek. 

NOKTA99: - HillAsıı. olarak, en son -,u JileriJı 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün. 
nokta t:ııurrlir etmelldJr ki mliesın bir cü maddelerinde yazılı belgelerle be. 
ha.tıp olabllınelc lı;:in, söz söyleme saıın.tlne, raber teklif mektuplarını ihal~ e:aatin
nru-raffaklyeile b:ı,armanın eııaıılanru da ım 
\re etmek lilzımdır. den bir saat evvel komisyona verme. 

Bu föylece tatbik edilebilir: leri. (7) (3297) 
ı - Gayesini, m:ıl.:sadmı bilmek: Bu; her ---------------

hang! bir işte muvaffak bir netice elde ede
bilmek için gözönUnde muayyen bir gaye Vf! 

kaU blr maksat bulundurmak deme\~tlr. tn 
ııan ne mey<Je.nıı. getirmek istediğini iyice 
cweltl k endisi bilmelldlr. Meşhur blr avam 
hatibi mi olmak istiyorsunuz? Çok mUşte.I 
mi kazanmak istiyorsunuz ? Yahut bulundu 
f!.ınuz mlles~esenln başma mı geçmek isti" 

KbRUN doktoru 
Necaetln Atasagu:a 

Her giln 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ltlelide Tayyare apartımanlannda daire 

yorsunuz ? Yoksa siyasi bir hareketi idare 2 numara 3 de hastalarım kabul eder. 
etmek mt fstıy.,rsunuz? Yahut da mllletl l• Cumartesi gilnleri 14 den 20 ye kadar 
n iztn mürebbisi diye ~öbret kazanmak mı ,,. 
is tiyorsunuz ? muayene parasızdır, 

• 1 

ı de, başmuharrir nezdinde teı;P.bbüste ı 
bl!lunmU§tu. 

burgun <zıkrrıasına imkan yok~n .. bir 
İngiliz {•ren.sinin c;:ıkarılma~ını ta\'myc 
etmiştir. Otto'nun yerine Edvard 

Sabık İngiltere kralının, Avusturya 
tahtına namzetliği nasıl konabildi? 
Viyana siya.si, mali, münevver ve ki. 
bar sosyete mahfellerine mensub bil· 
yük ekseriyetin (katolik veya yahu. 
di olsun) ayni zamanda hem kral ta
raftarı, hem de ı ;beral oldukic;rı ma. 
liiındur. Fakat ayni zamanda maJüm. 
dur ki, Küçük ltilii.f, Almanya ve haL 
ta, meşhur Roma • Berlin mıhverinin 
teşkilindenberi İtalya, esasen haliha
zırda Salamankada bulunan ve elde e. 
demediği Avusturya tahtı yerine bu 
defa da İspanya tahtına çıkmak isti
yen Ottonun Avusturya taht:na çık. 
masma şiddetle muhalefet ediyorlar. 

Nihayet Eduar. David dö Vindsonı 
Avusturyaya bağlıyan hissi bağlar da 
malümdur. Beşinci Corcun oğlu her 
sene Avusturya.da kış sporlariyle meş 
gul olmaktadır. Tahttan feragat ettik. 
ten sonra, yine Avusturyay1. Baron 
dö Rotşild'e misafir olarak gitmiş ve 
orada biraz rahat ve sükUrı arsmıştır. 
Halihazırda da yine Avusturyanm . 
Karenti vilayetinde Voselkonbnrg şa. 
tosunda, yeni düşesle bal ayını geçir
mektedir. 

Bundan maada, bir Viyana gazetesi 
nin yazdığına göre, ''dük mükemme. 
len bildiği almancayı,, b!r Avusturya
lı şivesiyle,. konuşmaktadır. 

" Malaya vasiyetnamesi ,, 
!şte siyasi kıymeti ink!r erlilebile. 

cek deli!ler. Fakat ''Mataya muhtı· 

rası,, diye de bir şey vardır. 
Bu Mataya kimdir? Harptenberi 

İngilizlerle yaklaşma taraftarı olan 
eski bir başvekil. 

Dolf us'un katlinden • 25 temmuz 
1934 • den sonra, bu adam Şuşnig'e 
"siyasi vasiyetname" vermiş ve bun-

Viyana 
Söyl•."tdiği ne göre eski bawr!k1iın 

fikrinden ilham alan "Vöslau davet. 
lileri,, t'ıı.aliyete geçmişlerdır. 

Bunlar, en güzel asri romanın kah. 
ramanı olan sekizinci Edvardm \"ıya. 
nada tahta çıkmasının A \'US~UT} a:1 a , 
Vallis Varfild'in \'atandaşlan olan 
Amerikalıların muhabbetini kazaudı • 
racağı fikrindedirler. 

Onlarca, din meselesi, bertaraf e~ 
dilemiyecek bir mini teşkil etmez, ve 

Anglikan Eduar dö Vindsor, tı~kı pro
testan dördüncü Hanri gibi, kendisini 
Roma kilisesine tevdi edebilir. 

Şi.mdılik, na.mz.etliğini vaz~tmesi i· 
çin sabık İngiliz kralma, belediye re.. 
islerinin imzREını taşıyan bircok isti. 
dalar gelmektedir. 

Fakat dük dö Vindsor ne cevab ve .. 
riyor? 

Bp.rası meçhuldUr.,, 

lıtanhJll Aıliye Üçüncü Hukuk Mah. 
keıneıinden: Anika tarafından kocası 
Tophanede Kafeslide Hacımümin soka
ğında 15 numaralı hanede mukim Ey. 
yüp aleyhine 936-1426 No. ile açılan 

talakın tescili davasında: Müddeialeyh 
Eyyüb:in ikametgahı meçhul o1masr 
hasebiyle ilanen tebliğat yapıldığı hal • 

de muhakeme günü mahkemeye gelme
mi§ olduğundan hakkında gıyap kararı 

bilittihaz muhakemenin 28-6-937 saat 
14 te talikiJ~ karar verilmiştir. Mu • 
mailey Eyyübün mezkClr gün ve saate 

mahkemeye gelmesi veya bir vekili ka • 
nuni göndermesi ve aksi takdirde gıya. 
hında muhakemeye devam olunarak bir 
daha celseye kabul olunmıyacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu -

da, Avusturya tahtına "Otto do Ha~. nur. 
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Hariciye Vekilimizin SurJyelllere naslhatı: Almanyanın 

I '' t l k • k • talepleri os o ma 1 ı (B~ tarafı 1 inci<U:) ' 

tar d ı b • d e olan böyle bir nümayişe iştirak etmek 

D a e ine lr istemiyecekler.dir. 
' ' Esasen Valensianın kat'i tekzibi de 

Hataya gitmek için pasaport ~~;iyeti bir kat daha güçle§tirmekte _ 

1 1 k Dün dört devletin murahhaslan bl· mese esi kolay aştırı aca tün gün bu hususta müzakerelerde bu. 
•'Suriye sahiline bir yelkenli Türk lunmu~lar ise de aralannda anla1ıldı • Hariciye vekili Doktor Rüştü 

~ras ve lktısat Vekili Celal Bayar 
Suriyeden geçmişlerdir. Hariciye ve. 
kili Rüştü Aras, Suriye • gazete· 
cilerine beyanatta bulunmuş ve ez
cümle demiştir ki: 

··- Hatay anlaşmasını Suriye 
tasdik etmezse onun yerine Fransa 
tasdik edebilir. Yeni Tejimden siz 
de memnun olmalısınız.. Çünkü 
bundan siz de otomatik surette isti
fade edeceksiniz. Orası ihya edile
cektir. Üç sene sonra, gördüğünüz 
zaman tanıyamıyacağımz kadar de
ğişecektir. Limanı ela canlandıraca
<Uır altındaki mahsulleri de tamta
mcrkezi olacaktır. 

T oprağm üstünde olduğu ka· 
da.r altındaki mahsulleri de tanJYa· 
cağız. Pasaport işine de bir çare bu· 
lacağız. Zaten hudutların kalkmıı
emı istiyenlerdeniz. Bizde "hudut 
hastalığı" yoktur. 

Hataydaki btldiseler 
~aplar Türklerle hiribirlerinin 

milli hislerine hünnet ederek dost 
geçinmeğe meCburdurlar. Bahsetti. 
'ğiniz Hataydaki hadiseler manasız· 
dır. SUratle .nihayet bulmalıdır. Q. 
rn~ı mesut bir yuva olacaktır. 

Rivayetlere, masallara inanma· 
ymız. Biz, dünya sulhu için §arkın 
hizmetindeyiz. Davet ediyoruz. Tür 
k'iycye gelin, görün, ara~tmn, Tür
kün kalbine öyle inanın. J\tatürk· 
ten son ferde kadar hepimiz impa· 
ratorluktan ayrılmış parçalara 8Cvgi 
besleriz. Biz.den çekincmezsiniz. 
Düşününüz ki mesda biz, tek arabı 
türkle§tinni§ değiliz. Halbuki ne ka· 
öar Türk araplaşm1 tır. Arablarm İt· 
tlhadı kendi bilecekleri iştir. Biz de 
memnun oluruz. Asla oynlık taraf
ları değiliz. Siyasetimiz pozitif tir. 

Kral Faysalın Ankarayı ziyare. 
tinde mevzuu bahsettiği arap ittiha
dını bizim baltaladığımızı söylüyor· 
lar. Hayır, bu mesele Arabistanı 
da arapları da alakadar etmezdi. 
Fransa ve lngilterenin yapmak iste· 
Clikleri bu işe bizim yabancı ve seyir· 
ci kalmamız imkansızdır. Dinden 
bahsediyorsunuz. Biz laikiz. lnkt · 
laplarımızı kendimiz için yaptık. 
Bunlar ihracat ma1ı değildir. Ve bu 
_çeşit ithalat malına da ihtiyacımız 
yoktur. 
· Çok samimi söylüyorum. F ran· 

sa ile ihtilaflannrzı hallediniz. Türki. 
ye - Fransa - Suriye dostluğu fay 
aalı olacakbr. Fransa ile Suriye 
liudut1amım müdafaasını müteah
hidiz. işte sepesefik Suriye mallarına 
'ithalat kolaylığım arkadaşım Bayar 
yadediyor. 

Dönüşte belki Şama uğrarız. 
Sevmesini ve kendimizi sevdirmesi
ni bilmeliyiz. Marifet budur. Kom· 
şulamnızm da daima kuvvetli olma· 
~mı isteriz. zarı. aczi harp gibi tel'· .. _ _] . 
1n c:ıcıenz.,, 

Siyaset dolandıncun 
He.tay davasını araplık davaSt 

nalinc koymağa çalışan siyaset do· 
landıncısı Abdürrahman Şehbender 
Şam da çıkan El' eyyam gazetesinde 
nC1rettiği bir beyanname ile bütün 
hüviyetini meydana vurmuştur. 

Şehbender bu beyannamesinde 
•·Para veriniz, para veriniz, başkn 
nu Türk istiklalinden cmföyushrdl 
türlü bu dava yürümez. İskenderun 
Türk istiklalinden kurtulamaz.,, di· 
yerek boş bir emel uğrunda araplart 
kandırarak kendi cebini doldurmal< 
istemektedir. 

Köpril üzerinde ziyafet vermek 
garabeti 

Şam mebusu Fahri Barudinin 
nehir üzerindeki bir köprüde, 50 ki · 
şilik bir ziyafet verirken, misafirlerin 
ağır biıaması neticesinde köprü yıkı
larak fahri Barcdinin ayağı kırıldı · 
gı haber verilmektedir. 

Kocaman bir palavra 
Şamda çıkan F etel Arap ga:tetc· 

'lıunları yazıyor:. 

gemisi gelmiştir. Bu gemi Türk· ğma göre hiçbir itilU 1lası1 olmamıştır. 
men dağının Mağara köyünün yakın Taarruz bikAyesi uydurma mı? 
lannda demirlemiştir. Bir Türk ge· Paris, 21 (Husust) - Paris • Mi.eli 
misinin bu civara gelmesi, orada bu· gazetesinin Berlin muhabıri gazetesine 
lunan Arapların nazarı dikkatini cel- şunları bildirmektedir.: 
betmi§ "Ve bunlar gemiye yanaşmak "Berlin gazeteleri ve siyasi maluıfi:i 
istemişlerdir. Fakat araplann yak· "Leipzigin torpillenmesi hadisesi., ni 
laşmasmdan evvel, bu gemi yükünü İspanyol hükCımetçilerinin "artık ta -
indirmiş ve hemen denize açılmıştır. hammül edilemiyecek olan tahrikleri,, 

Anladığımıza göre, bu gemiye nden tekrar babsetmek için bir fırsat 
refakat eden zat Abclullah bin El - bilmketedirler. ' 
Şek Maruf El. Halebidir. Bu zat Ancak Von Neurahtın Lon.draya az. 
Türkiyeye gitmiş ve cephane ile gel- metinden evvel Almanlar tarafından ya 
n1iştir. Abdullah bin Maruf, arap- pılmakta olan geniş bir diplomasi taar -
1arın intikamından korktuğu için ruzu kat"1ısmda bulunulduğu hakikate 
kendiıini belli etmemiş ve zannohm daha mülayim görünmektedir. ,, 
duğuna göre Harbiyat köylerinde Muhabir, 16 Haziranda neşredilmi~ 
saklanmıştır. Sakalını da traş etmiş· o1an bir Alman tebliğine Leipzigin tor· 
tir. pillenmiş olduğu haberinin tekzip edil. 

Polis makamları, gelen baZl miş bulunduğunu hatırlatmakta ve şu 
Tiirk otomobillerini teftiş ederek, suali sormaktadır: 
bunlarda bulunan tüfek ve cephane· 15 Haziranda Leipzige hakikaten 
yi müsadere etmiştir.,, torpil isabet etmiş ise kumandanın 

Bela Kun 
kurşuna dizildi 

(Bcı§ tarafı 1 fncide) 
pan 52 yafmdaki Macar siyasisi Bela 
kum Rusyadaki umuml temizleme hare 
keti esnasında kurşuna dizilmiştir. 

Bela Kum, Moskovada Komintern 
konseyi ansındandz.,, 

HABER: Bela Kum Avusturyada bir 
banka memuruydu. Macarlıtanda hlikQ. 
met derbesi yapıp iktidar mevkiine geç
tikten sonra tiddetle hareket edip, hap
se attığı A11idiik ve arşidü§eıleri öldür
mckli. Romanya ordusunun tehdidi neti 
cuinde, iktidar mevkiini bıraktı. Onun 
yerine bliyük arazi sahibi Mac.arların 
mümessili olan, kont Karoli ve Horti 
bugünlrll niyabet hükQmetini tesis etti
ler. 

Bela Kum kaçarak Sovyet Rwsyaya 
iltica etti. Bu sırada Rusya dahili müca
deleler içindeydi. Amiral Kolçak ve ge· 

neral Vrangel, general Denikin muhte
lif yerlerden kızıl kuvvetleri, aıkı~tır· 
maktaydı, Bela Kum cenupta Kırım ve 
Ukranya üzerine harekat yapan gene
ral (bugünkü mareşal) Budienninin 
.. Kızıl süvari,, ordusuna siyasi müşavir 
ıesildi. Vrangel tstanbula firar edin
ceye kalciar bu mevkii muhafaza etti. 

Bela Kum Sivastopol üssü bahrisine 
girdiği zaman arkadaşı Rakçi ile birlik
te Peşte darbei hfikumetinde yapma1dığı 
§iddeti, her nedense eline geçen Çarlık 
zabitlerine kartı reva gördü. Ve bir 
dretnotta kurduğu divanharp haftada 
5000 muhtelif rütbcldcn zabitin kur§una 
dizilmesine karar verirdi. 

On bCJ glin müddet, Sıvaıtopol civa
rındaki dalgalar, muhteliE rütbeden 
zabit aerpu larını, zabit cesetlerini Ka
radenize doğru götUrUp getiıınekteydi-

ler. 
Bundan sonra Bela Kum, evveli Al

manyada ve sonra Viyanada kurula~ 
b~ynelmilcl büroya memur edildi. Viya 
nadaki vuif esinde Dolfüs tarafından 
Avusturya müstakil sosyalist paı:tisinin 
:imha edildiği ana kadar kal.ör. Ondan 
sonra tekrar Sovyet Rusyaya eeçti. 
Ve Komintern azas ıiken §imdi kurşuna 
dizildifinin haber verildiğini öğreniyo· 
ruz. 

iple boğulan 
çocuk 

Balrkesir - Smdırgınm köyle· 
rindcn birinin civarında köp~klerin 
parçaladığı bir çocuk cesedi bulun· 
muştur. Ceset muayene edilince par. 
çalanan çocuk cesedinin boğazınd:ı 
bir takım ip jzleri görülmüştür. Ço
cuğun iple boğularak sokağa atıldığı 
ve ceJedinin de köpekler tarafından 
parçalandığı anlaşılmıştır. 

Tahkikat derinleştirilince çocu· 
ğun on iki senedcnberi dul olan 39 
ya§mda bir kadına ait olduğu mey· 
dana çıkmıştır. Kadın tutulmuştur. 

her şeyin yolunda olduğunu ayni ak}llm 
telgrafla bildirmeıü nasıl mümkün o • 
lur? Ve bu hidiscnin 16 Haziranda tek.. 
zip edill'T!i§ olmasını nasıl izah edebili· 
riz.,. 

Alman gazetelerinin giirültüsü 
.Berlin 20 (A.A.) - Sabah gazeteleri, 

Leipzig kruvazörünün hücuma uğrama 
aı etrafında gürültü yapmakta devam 
etmektedir. 

Nazi Partisinin n&giri efk~rı (Völ 
kischcr Beobac1ıter,, gazetesi diyor ki: 

"Korsanlarla müzakereye girmekten 
bir şey çıkmaz. Onları tenkil etmek ve 
yoketmek lhımdır. Almanya, sarih 
bir harelcct beklemektedir. Büyük bahri 
devlet sıfatiyle İngiltere sözUnil söyle. 
melidir. Dünya sulhl.inün menfaati ba. 

lamından, misal teşkil edecek bir su -
rette hareket etmeli ve bu canilerden 
y-eni hücumlar.da bulunmak arzusunu 
gidcrmeliıdir. Kontrolü yapmakta olan 
devletler, neticeleri çok mühim olacak 
bir felketi önlemek üzere derhal hare -
kete geçmelidir.,, 

Hitler Ast şefini tebrik etti 
Bertin, 21 (A.A.)- Bilbaonun zaptı 

dolayısiyle Hitler ile asi Franko.ara • 
smda telgraflar teati edilmiştir • 

Biskaye cephesinde 
Saint • Jean - de - Luz, 20 (A.A.)

Asilerin ileri hareketi, l3ilbaonun öte -
sinde olan Foteguye doğru devam et -
mektcdir. Bask kuvvetleri, Bilbaonun 
şimali garbisinde Barcaldo, Zorroza ve 
Zababidanın garbindeki dağlık arazide 
müdafaa istihkimları vücude getirmiş 
terdir. 

Bilbao tamamile işgal edilemedi 
Santander, 21 (A.A.) - Bilbaonun 

tamamiyle işgal edildiği haberi San -
tanderin sivil valisi tarafından · kat'i • 
yetle tekzip edilmektedir. Vali Nervion 
un sağ sahilinde Cumnuriyet kıtalarr -
nın şiddetle mukavemet etmekte olduk
lanru ibeyan etmiştir. 

Bask çocuklarının 
vatanperverlik hisleri 

Londra, 20 (A.A.) - Southampton 
civraında Uorth- Stoncbamdaki kamp 
ta bulunan 500 mülteci Bask çocuğu 
radyoda Bilbaonun ail§tüğUnll haber a· 
lır almaz ka~lardır. Derhal araştır -
malara baıtanmı§ ve 350 çocuk hemen 
bulunmu§tur. 

Sekiz ekip,. sabaha kadar civardaki 
ormanlarda araıtırmatar yapmr~lardır. 

150 çocuk hat! bu ormanlarda saklan • 
nuı bulunmaktadır. 

Bu vak'aya phit olan zat, şu beya, 
natta bulunmuıtur: 

"Bu ~uklar, Bilbaonun .sukutunu 
öğrenir öğrenmez, birdenbire kollektif 
cinnete tutulmUJtur. Çocuklar, her gün 
İspanya havadislerini ıon derece dikkat 
le dinlemekte idiler. Hassasiyetleri cid
den f evkalde bir dereceye çıkmış bulu. 
nuyordu. 

Frankonun ve yahut Musolininin L 
siırilerini söyler iseniz derhal boğazını

J za atılacak bir vaziyet almakta idiler. 

- ---- -

2f HA.ZİRAN - 1937 

Frankocu1arrn §ehri i§gali iizcriııe ııcrlcrindcn yurdlarınd.an olan Bflbaolll 
kailm VC çucul:lar t>apıtra vhıcrlerkC1' 

um kabinesi 
•• un istifa etti 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
fı ayanın bu hareketi karşısında sakin 
kalacak mıdır? 

işçi sendikaları k!tihi umumisi Juho 
nun geçenlerde söylediği "Blum kabine 
sinin parllimentoda tiüşürülmesini as
la kabul edemeyiz,, yolunidaki nutku 

1 
hatırlanırsa bu suale derhal evet demek 
kabil olanuyor. 
Bu hususta gelen telgraflar §unlardır: 
Paris, 21 (A. A.) - Başvekil Blum 

bu sabah saat 3 de Reisicümhur Löb. 
rön'iln yanına gelerek kabinenin isti· 
fasını vermiştir. Löbrön, yeni bir hü. 
kOmet te§kili için derbal müzakerele. 
re başlamıştır. lyi haber ahuı maha. 
filden bildirildiğine göre, devlet reisi 
ilk mülakatını Blüm kabinesinde dev
let nazırı olarak bulunmuş olan Ka. 
mil Şotan ile yapmı§tır. Bundan son. 
ra Löbrön ayan reisini kabul etmiş ve 
yarım saat kadar kendisiyle görUş
mUştUr. 

Şotan bu sırada Elizcdc bulunmak. 
taydı. Saat 3 U 40 geçe, mebusan reisi 
Hcryo Elizeye giderek, Löbrönün ya. 
nma kabul olunmuftur. 

Ayan meclisi müzakerelerinin 
tafsiUltı 

Paris, 21 (A. A.) - Ayan meclisi. 
nin dün akşamki celsesinin başlangı. 
cında Abel Gordey, sol cenah fırkala
rı delegasyonunun intikali mahiyetin. 
deki ,teklifinin bilhassa hükUmete 
cebri bir istikraz akdine tevessül et. 
mek ve devlet ile Fransa bankası ara. 

·smdaki mukavelenameleri tadil eyle. 
mck müsaadesini bahşetmekte olınası 
itibariyle ayan meclisini tatmin et. 
memek!e olduğunu tebarUz etlirmi§. 
tir. 

Müteakiben söz alan maliye nazırı 
Vincent Auriol, uyan meclisi maliye 
encümeninin metnini kabul edemiye
ceğinl beyan etmiştir. Maliye nazırı, 
demiştir ki: · 
"- Siyasi hayatımızın her nabız n.. 

b§ını milli kredi aleyhinde istismar 
etmemek ieab eder.,, 

Nazır, heyecandan titriyen bir ses. 
le, vazifesini yapmış olduğunu, üç ta. 
ranı itiliıfnameyi imza etmek surctlle 
beynelmilel mesai birliğine müracaat 
yolunda gayret sarfetmi§ bulunduğu. 
nu aöylemi§tir. . 

Hatib, netice olarak, _şöyle demiştir: 
"- Ne ademi itimadı kabul ederim, 

ne tahdid edilmiş füm~dı kabul ede. 
rim.,, 

Ba.!7vekil Blum, fıyfın meclisinden 
sol cenah fırkaları delegasyonunun 
metnini kabul etmesini taleb P.tmig ve 
§Öyle demiştir: . 

"- İstenilsin, istenilmesin; yine 
bir halkçılar cephesi hilkltmetiyiz. 
Ayanın ekseriyeti ise halkçılar cephe. 
sine mensub değildir. Bu ekseriyet, 
bizden milteınadiyen ibir nevi "akıllı 

Bu çocuklardan bazılarında, çakı ve 
ekmek bıçakları vardı.,, 

Kamp idarecileri, çocukların açlık 
neticesin.de kampa döneceklerini tahmin 
etm~kte.dir . 

Bir kısmı bulundu 
Londra, 20 (A.A.) - Yaşlan bü -

yük olan birkaç tanesi müstesna olmak 
üzere bütün 'Bask çocukları bu sabah 
Southam?to;ı c.varmda Neham kam .. . 
pına scvkedilm:şterdir. 

uslu davranma" istemi§ ve bu ba1 bi
zim memleketteki icı11.atım1zın inslcn.
mmı değiştirmiş, bozmuştur. 

Ayan mccUsin;n bu ümidi, hükume. 
tin girişmiş olduğu icraat tam mues.. 
sir olacağı sırada yapmıl'} old.1ğu bir 
takım tahdidler şeklinde kendisini 
göstermiştir. Biz, kend:miz f~in bir 
sukut sr..hası aramıyoruz. Bilakis ya.· 
şamak 3stiyoruz. Filvaki 'kabinemizin 
mevcudiyeti sizin elinizdedir. Fakat 
bu mevcudiyetin idamesine itnkaıı 
yoksa yarının ne olacağını sizden so. 
nınm.,, 

Bundan sonra Blum, hükümetin ta.. 
hakkuk ettirmil'} olduğu icraatı hatır
latmıştır. H~r türlü sosyal kı-nunlar 
mali lSlnhat sahasındaki ~bbüsler.,, 

!Başvekil demiştir ki: 
"- Ayan meclisi, kabul edilmiş oları 

kanunlardan rucu edilmesini mi istiyor? 
Ayan meclisi, ekseriyetin değişmesini, 
hükltmetin muhtelif amele teşekkülleri 
ile olan münasebetlerinin lelerin tadilata 
uğramasını mı istiyor? ı te ayanın ne
tayici tahmin etmek mümkün olan ka• 
ran ile kökünden hal ve fasl edeceği 

mesele budur. 
Ayan maliye encümeni sabık maliye 

nazısı Kayyunun kısa bir müdahalesin· 
den sonra ayan meclisi, 96 reye kar§t 
168 reyle sol cenah fırkalan delegasyo 
nunun metninde ısrar eden tadil, teklif 
terini rclddetmiş ve ayan maliye encüme 
ninin metninin 83 reye karşı 198 reyle 
kabul etmiştir. 

Blum, itimat reyi istememiştir. 
Kabine, geceyansından biraz sonra 

toplanmıştır. 

Doryo kazanamadı 
Saint - Denis 21 (A.A.) - Belediye 

intihab?tında halk cephesi listesi 10,54Z 
:reyle kazanmıştır. Sağ cenah fırkası o
lan "Fransız halk partisi,, ancak 6,966 
rey alabilmiştir. Eski Saint - Deniı 

belediye reisi ve Fransız halk partisi 
(faşist) lideri jakes Doriyonun beledi· 
yenin idaresinde yaptığı yolsuzluklar· 
dan ijolayz azledilmiş olduğu hatırlatıl• 
maktadır. Doriot, mağIUbiyetten sonra 
mebusluktan vazgeçtiğini beyan etmiş
tir. 

Son dakika 
Şotan Başvekilhği kabul etti 

Paris, 21 (hususi) - Reisicumhur 
bu sabah saat 7,30 da Şotani yeniden 
kabul etmiş ve kabineyi teşkil vazifed:ıi 
vermiştir. Şotan bu vazifeyi kabul ede· 
rek mebusan ve ayan meclislerinde 
parti erkanile temaslara başlamıgtır. 

12 yaşındaki 
sabıkah 

Hapishaneden çıktıktnn ikl 
giln sonra 

Bir dükkanı soydu 
ve yakalandı 

iki gün evvel hapishaneden çıkan 12 
YAŞINDA SABIKALI Rıza bu gece 
sabaha karşı Kızıltoprakta Kalamış cad 
'desinde Hikmetin bakkal dükkinına de• 
niz tarafındaki pencere demirini söke· 
rck girmiş, on iki lira ile sigara ve elek 
trik fenerlerini ceplerine doldurmuştur. 
Küçük hırsız Kalamı§ caddesinden ge
çerken polisler tarafından şüphe üzerine 
çevrilmiş, üzeri aranınca hırsızlık yap· 
tığı anlaşılmıştır. Bugün adliyeye verile, 
cektir. 
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faaliyet gösteren Martiniyi işaret ede- sargılan bütün kuvvetlerile sıktı. Ha· 
rf!k sordu: fifçe içini çekerek bunlan masanın ke· 

- Ya o ne yapıyor? narına bıraktı ve adeta hatlar gibi, fa-
- istirahat etmeniz için, size yatak kat saınimi bir endişeyle: 

yapıyor. Ve yemek hazırlıyor. Eğer _Bu vaziyette mi gideceksiniz? ~e
yaralannrz yemek yemenize mani de- di. Hiç düşünmüyorsunuz. Bir defa ha· 
ğilse. Jinize bakın mösyö .. Ceketiniz paçavra 

Jan, komik bir itirazla: haline gelmiş, pantalon ve çizmeleriniz 
- Ne o, dedi. kolay gele! .. Buraya de delik deşik içinde ... Neye benziyor-

yerle1eceğimi mi zanncidiyorsun ? sunuz? .. üstelik her tarafınız kan için-

Pcr~t ciddi tavrile ona baktı ve şöyle de. 

dedi: jan, paçavra haline gelmit o1an el-
- Beni ve annemi, yorulmadan, bık- bisesine, acıklı bir nazar atfetti Mali va 

madan haftalarca tedavi ettiniz. Eğer ziy;ti dolayısile, itiraf etmemesine rağ
§imdi sağsam, bu sırf siz.in sa,yenizde- men canını fena halde yakan yaralardan 
k:lir .. Ve bana küçük kardeşiniz diye ziyade, bu yeg5ne elbisesine acıyordu. 
hitap ettiğinize rağmen hen sizin için Perct onun bakışını gördü ve mana
bir yabancıydnn. Uzun seneler bizi siz sını anladı. 
beslediniz .. Ben de sizi birkaç saat tc- _ Yarın size münasip bir elbi~e teda 

davi edersem ... Siz de burada birkaç rik ederim, de:ii. Bu kıyafetle dolaşa
gUn istirahat ederseniz, zannediyor mu mazsınız. 

sunuz ki, size olan şükran borçlarımı Jan Jakayt bir tavırla omuzlarını kal· 
bu kadarcık şeyle ooiycceğim dırdı ve kat'iyet ifade eden bir sesle: 

-Fakat ben istemiyorum!. - Gitmem lazım. Zaten bir hayli 
Gens; kız, birdenbire şayanı hayret vakit kaybettim. Şimdilik hoJiça kal 

bir vel:nrla : Peret ... Sana icap ettiği gibi teşekkiirde 
_ Dikkat edin 1 ... dedi bizim gibi bulunmak için tekrar geleceğim. 

küçük insanfarı istihkar ediyorsunuz Jan onun elini tutmu~tu. Genç kız ha 
zehabı uyandırmayın. fifçe sarardı ve onu yava§ça alıkoyarak, 

Jan itiraz etti: son !derece sakin bir sesle: 
- Aklına ?>öyle bir şey mi getiriyor- - Bu saatte nereye gitmek istiyor-

sun? sunuz? .. Bakın her taraf karanlık. Biraz 
- Şu halde gelin, yaralarınıza baka· sonra lambayı yakmak Ulzımgelecek. 

yım. J an hiddetle bağırdı: 

Jan biran ona şefkatle baktı ve çok - Doğru! Yapacağım iş için çok geç 
tatlı bir tavırla: • kaldım 1 Ah! Sefil Konçini, sana çok 

- Sana bütün kalbimle teşekkür pahalıya mal olacak .• 
ederim, Peretciğim, kledi. Fakat emin Ve hiddetle odada dolaşmağa başlaya 
ol ki, böyle ehemmiyetsiz şeylerle kay-, rak, önUne gelen her şeyi itiyor, masa
bedUecek vaktim yok ... Kafi derecede' nın üzerine şilddetli yumruklar atarak, 
f;tirahat ettim, §İmdi gitmem lfizım. 1 görünmiyen düşmanlarına tehditkiir söı 

Peretin ,earmakları, elinde tuttuğuı ler yağdırıyordu: 
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-----------------------·- -----------,----~-----------------------~-ziyette kılıcım kınına yerleştirerek tek
rar bağırdı: 

- Diri olarak yakalayn 1 Köpek sıl:.ı§ 
tı. Haydi çocuklar! 
, Jan kükredi: { 

- Gel de yakala. Fakat cesaret ede
mezsin. Çünkü korkak ve alçaksın. 

Gene boğuk bir inilti.. Hiddetli bir 
çığlık .. : 

-iblis! 

Düşen Eynosdu.iki kişi daha iskartaya 
' çıktı ... Tam on kişi ediyor. 

Janın elbiseleri parça parça olmu§tU. 
Yüzü ve elleri kan içinde. Buna 

rağmen Jİddetlc mukayemet ediyor .. 
Fakat bitmek Uzeredir, parmaklan çö

zülüyor .. Her taraftan inen darbeleri, 
son bir gayretle karşılıyor . 

Konçini onun bittiğini görüyor, co-
§Uyor ve bağınyor: 

- Hücum, çocuklar! .. yakaladık! 
Jan soluyarak cevap veriyor: 

- Henüz değil! 

Son ve fevkalbeşer bir gayret ... Bek
lenilmedik bir canlanma ... Havada gene 
c,ehennemi bir ldaire .. Bir enin 1 Bir a-

dlm düşerek bir daha kalkmıyor .. Bo
ğuk bir inilti 1 Bir kişi daha yerde .. Bir 
feryat: 

- Vuruldum. 

Vurulan Lonvaldı. 
V c şimdi tam on Üi l:i;;i ediyor!.. Yer 

de yatan on üç katil! .. On üç 1 Muazzam 
bir rakam; hücuma başladıktan znman 
- Konçini de dahil olmak üzere - on 
üç kişiydiler. 

Fakat mücadele de bitmiştir ... )anın 
gözleri karanyor ve mahvolduğunu his
sediyor. 

Bu esnada, arkadaşlarının hezimetin
'den kttdurmuşa dönen Roktay, onların 
intikamım almak arzusile Y.anıyor ve 

efendisinin tavsiyesini unutarak tıağın• 
yor: 

- Geber köpek 1 .. 
Ve kılıcını bütün kuvvetile ona in

diriyor. Ayni zamanda ağzından milthi§ 
bir küfür fırlıyor 1 Darbe boşa gitmi§
tir. 

Jan mtydanda yoktu. 
Adamlar askınlık ve hayret içinde 

donakaldılar. Ortalığı derin bir sükün 
sardı. Sonra birdenbire, küfürler, bağır 
malar, tehditler, ortalığı çınlttı ve kapı· 
ya hü::um edildi. 

Fakat kapı çok saglamdı ve her şeye 
rağmen mukavemet etti. O zaman, du· 
varın etrafında çılgın bir koşuşma ba§
ladr. 

Ve adamları böylece, içeriye girecek 
bir delik ararken, üm!tsizlik içinde kıv
ranan \'e hiddetiden sapsarı kesilen Kon 
çini, donuk nazarlarla, kan gölcükleri 
içinde hareketsiz yatan cesetlere baktı. 

Aklına Eskargas, Grengay ve Karkan 
geldi. Bu köşkün serserilerin sığm3 ğı 

olmadığına emin miydi? Eğer hakikaten 
öyleyse? Dördü birden üzerine saldırır 
}arsa? Bir tek kişinin yaptığı bu kor
kunç işe bakılırsa. yanında bulunan o:ı 
kişiyle birlikte, bu dört iblise p~k haf~f 
gelecekti. En doğru hareket. hıç vakıt 
kaybetmeden çıkıp gitmekti. 

Adamlarını çağırdı ve hep beraber. 
ölü ve yarablarını da alarak, başları ön
de, şehrin yolunu tuttular. 

VII 

Jan döğüşürken, arkasında, büyük bir 
-dikkatle açılan sürmelerin ~ıcırtısr 

gıbi bir ses duymuş ve anlamıştı. Hay
ret etmemişti. Aklına ilk gelen düşünce 
şuydu: , 

- Canım! onu kurtarmadan evvel öl
miyeceğimi'pekala biliyordum. 

Yavaşça, sol elini sırtının arkasına 
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------·--------------~~----~------...,--~----------------------doğru kaydırarak, titriyen kapıyı dinle
mişti. V c bu müddet zarfınlda fevkalbe
şer bir gayret sarfederek ve bütün so
ğuk kanlılık ve kuvvetini toplayarak en 
tehlikeli kılıçlardan korunmağa çalış
mıştı. 

Birdenbire, arkasında, kapının ardı
na kadar açıldığını işitmiş ve ~rkasma 
dönmoden ve bakmadan geriye sıçramış 
tr. Hemen akabinde, birisi kapıyı itmiş, 
sürmeyi kapamış, anahtarı da iki defa 

çevirdikten sonra - son tedbir veya 
şaşkınlıktan müteveJlit gayriihtiyari bir 
hareketle - anahtarı yok etmişti • 

Bütün bunlar bir saniyeden az bir 
zaman içinde olmuştu. Ortalık kararıyor 
du. Jan. işçi gibi giyinmiş, zarif b:r ka

dın silueti gör1dü. Ona bakmağa ve te
şekkür etmeğe vakit bulamadı. Genç 
kadın mırıldandı: "Ses çıkarmayın! .. ve 
sırtını ]ana dönmüş bir vaziyette, kapı 
ya yaslanarak, dikkatle dinledi. Sonra 
doğrularak şöyle ldedi: 

- Gidiyorlar, gelin! 
Ve ona doğru dönüyor. 
Bu, vasattan yukarı bir boyda çok 

güzel ve sevimli bir genç kızdı ... Zarif, 
ince, narin. Teni, göz kamaştırıcı bir 
beyazlıkta, açık kestane renkli saçlardan 
bir vckar ve asalet. Hararetli ve, ciddii 

bir çehre, bu Parisli, küçük bir işçidir. 
Yigit Jan, onun karşısında büyük bir 

za rafet ve nezaketle eğilerek söze başlı
yor: 

- Madam ... 
Fakat birdenbire hayretle bagırryor: 
Pcret! .. Sen misin!. Güzel küçiık 

kardeşim! .• 
Grengaym kız kardeşi, Karkannı rla 

ıevgilisi Peret giizel bir tebessiimle 

bakıyor Fakat bu kardeş kelimesi lizeri-1 
ne, gi.izel yüziinden ani bir ıt.tırap gelip ı 

ge~iyor, ve kan kırnuzısı dudaklarında 

yeniden ayni güzel tebessüm beliriyor. 
Jan onu yakalamış kaldırmı§ ve pem

beleşmiş yanaklarına kardeşçe ~e şefkat 
li birkaç buse kondurmuştu. O da ha
fifçe sararmıştı. V c şu bir tek kelimeyi 
söyledi: 

- Gelin. 

Yaptığı fevkalbeşer miicadeleden zi
yade. bu beklemediği tesadüften dola· 
yı afallaşan Jan, onu bir sevkitabiiylc 
bahçenin ortasında yükselen eve kadar 
takip etti. 

Pcretin. cok eskiden yçgane arzusu 
Janın karısıy olmaktı. Sırf bu maksatla 
saflığın meçhCıl Qlduğu bir muhitte taf 
ve temiz kalmağa muvaffak olmuştu. 

Fakat yalnız bu sebebten dolayı değil, 
ayni zamanda vekarı ldolayısile. Maama 
fih bir müddettenberi bu hayalden, bü
yük bir gayret sarfeıderek vaıgeçmişti. 

Çok ince, zeki, son derece ciddi ve iyi 
kalpli olduğu için. bütün bu meziyetler 
hiçbir zaman görmemiş olduğu, tahsil 
ve terbiyeyi istihtaf ediyordu. 

Jnmn, kendisinden ve kendisininkiler 
ıden daha başka bir kandan olduğunu 
hissetmişti. Hiç şiiphe yoktu ki, günün 
birinde ona doğuşundaki esrar perdesi 

kaldırılacak ve onun çok büyük insanla
rın soyundan geldiği pekala anlaşılacak
tı. Bunun için, kentli kendine şöyle de-

mişti: ''O benim olamaz. Hiçbir zaman 
olmıyacaktır. En ldoğru hareket bunu 
hiç düşünmemektir.,. 

Cok güzel olduğu ve bunu pekala 
bildigı için, bundan vazgeçtiği halde, 
gene ide biraz ümit beslediği tahmin e
dilcbilircli. Fakat gururu dolayısile, bü-

tün gizli h:slerini biiyük hir itinayla 
saklıyordu. Demirden bir irade sayesin
de, bu hisleri boğmağa ve ya hiç olmaz
sa gizlcmeğe muvaffak olmuştu 1 
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Jamn, kalbini başka birisine verdiğini 
anladığı güne kadar bu vaziyet füğiş

medi. Bunu tahmin ettiği ve beklediği 
halde, bu, ona gene de ağır bir darbe 
oldu. Fakat irade kuvveti sayesinde ken 
ldisini alı~tırdı. Ve, sakin ve ciddi çeh
resine rağmen son derece hassas olduğu 
ve onun birçok iyiliklerini gördüğü için, 
ona ancak şükran hissi, ve kardeşçe bir 
dostluk bcslemeği nefsine telkin etti. 

Maamafih, ncf sinc olan hakimiyeti ne 
kadar büyük olursa olsun, bu şekilde 
bir feragati nefsin onda ara sıra, ufak 
tefek bazı aksüiameller tevlit etmesi 
gayet tabiiydi. 

Peret. Janr atelyc vazifesi gören oda
ya götürdü. Burada, her tarafta .yıka
ma ve ütüleme aletleri, ve asil kadınla
ra ait olduğu besbelli olan bir sürü za
rif çamaşır, dantela vesaire vardı. 

Girmeden evvel, Peret hakiki ve be
cer :leli bir iş kadını gibi, işçilerinden bi
risini çağırdı. Bu, topluca, elli ya~ların
lda bir kadındı ve ismi Martindi. Peret. 
cizlicc, ona bazı talimat verdi. 

Henüz hayret ve şaşkınlığından kur
tulamayan Jan, buna dikkat etmedi ve 
ııc§eli bir ifade vermcğe çalıştığı fakat, 
gayriihtiyari mütehtyyiç olan bir sesle 
sordu: 

- Beni tam zamanında nasıl kurtar
mağa muvaffak oldun? .• Sana hayatımı 
borçluyum Peret. Sen olmasaydın, yiğit 

Janın hesabı görülmüştü. 
Pcret. kendisine has olan ciddi bir ta

vırla cevap verdi: 

- Başkalarının hayatını kurtardığı

nız zaman buna bu kadar büyük bir e
hemmiyet atfetmezsiniz, mösyö .. Tam 
zamanında açılan bir kapı yüzünden bu 
kadar gürültü yapmağa ne lüzum var? 

]an şaşkınlığını gizlemek için gülme
ğc başladı . . Ve devam etti. 

- Fakat orada ne işin varoı? Burada 
ne yapıyorsun? 

- Fakat mösyö, burası benim evimi 
- A! ... Sen Farisi terkedip sayfiye-

ye mi geldin? 
- Göri\yorsunuz ya. 
- Şu halde para kazandın? 

- Hayır, fakat ağabeyim bana mü-
himce bir para verdi ve ben de buraya 
yerleştim. işlerim çok iyi gidiyor .. Eğer 
böyle devam ederse, çok zengin olaca
ğım. 

Jan canıdan gülerek: 
- Fakat ne olursan ol. dedi, şu cid

di ve sakin tavrmı değiştirıniyec:eksin 

Peret. 
- Birkaç iyi müşteri buldum diye, 

deli gibi dans mı edeyim? Nihayet bu 
bir tali eseridir. 

- Tali! .. Tali!.. iyisi mi, bunun, se
nin sevimliliğinin, çalışkanhğnnn ese· 

ri olduğunu söyle .. 

- Bu kadar fazla hareket etmeseniz 
çok daha iyi olur ... Biraz rahat oturun .• 
Buna bir hayli ihtiyacınız var. 

Jan onun sözünü keserek sordu: 
- byle ama, sen orada neler yapı

yorsun? 

- Görüyorsunuz ya! Kompres vesa• 

ire hazırlıyorum. 

- Bunlara ne lüzum var canım? 
- Sizi tedavi etmek için mösyö. 
Jan kuvvetle itiraz etti: 
- Fakat benim bir şeyim yok ki ca

nım! 

- Ne mallım? Zannettiğinizden da
ha ehemmiyetle yaralanmadığmızı kim 

iddia edebilir? 
- Canım. bunu hsisetmiyorum. 

Pere:t tatlı bir şefkatle: 
- Görürüz. dedi. 

h·u' yük bir Jan, bir şeyler yapan ve 
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: haberler, 24 son haberler. 

(Eski Kemalbey) kenderun. Esrarencgtz 

tl..GRAD: 
19,o:; hrı.Ik melodilcrl, konferans, gramofon 

~tısaı yaym 20,55 halk aarkıları, haberler, 
21 1 

• • :s:s konser, 22,45 gramofon, haberler, 23. 
~ ınusıkl. 
-.o~rAı 

18,20 karışık musiki, 18,55 kan§ık yayın. 
21.4l'i kan~ık mwılkl, 22,05 kang1k konser, 
23,05 Yeni kitaplar, 23,15 orkestra ile ıarkı• 
~,50 dans musikisi. 

Nöbetçi Eczaneler 
lflu akıam ehrln muhtellt semtlerinde nö 

'atttı olan (!Czaneler ıunlardır: 
~önUnde (Salih NecaU), Beyazıtta (Ce 

lııııı, KUçUkpnzardıı (Yorgi), Eyllpte (Hik• 
~Atlamaz). Şehremininde (~azım Sadık) 
~"a.gUmrUkte (Kemal), Samatyada ·(Rıd
'), Şclızadeba~mda (İsmail Hakkı), Ak· 
'trayda (Sarım), Fenarde (HUsameddin), 
.\ıeındarda (Eşref Neşet), Bakırköyde (İste 
~). 

Narlıkapı 

ŞAFAK 

BALE 

tayyare 
ı - Tangollta. 
2 - Lorel Hardi 

KA D JKOY 
a Pepo 

OSKODAR 
a Mavi valsler 

BAKI R KO:f 
MfLTlYADI a Blldlrmcmt~Ur • 

1st!J{IM caddesinde (alftkovlç), Yllluıek 

kaldırımda •(Vlngopulu), Gn.latada (Merkez), 
Taksimde (Kemal RebUI), Şl§Ude Omıan 

beyde (Şark Merkez), I{asımpıışada (Vasrf) 
Hasköyde (Barbut), Beşlkta§ta (SU!eyman 
Recep), Sarıyerde (Nuri), 

UskUdıır, Kadıköy ve Adalardakiler: 
UskUdarda Çar§ıboyunda (Ömer Kenan), 

l{adıkffyUnde Attıyolağzmda. -(Merkez) BU· 
yUkadada. (Halk) Heybelide (Tanaşl, 

lstanbul sıbht milesseseler Artırma ve 
~ksiltme komisyonundan: 

Şekli tı<tsiltmeye Miktarı Muhammen Muvakkat 
~Ulan e5ya fiat garanti 

Kuruş Li. K. 

481 05 Kapalı zarf 
~Un fan.ile 1200 adet 192 
~dekos fanilc 3000 adet 70 
~ekos don 3000 adet 67 
~ata.kırk bez :t350 metre 78 
atıska 2000 metre 85 652 72 Kapalı zarf 
~erikan 140 santim 5000 metre 74 
~rikan 90 snntim 5000 metre 45 

Tanhi 

5.7.1937 
saat l:S de 

5.7.937 
saat 15,30 

~ap "M:erserire" 6000 çift 27,87 
<11enctn 39X40 2000 adet 10,50 158 79 Açık eksiltme 5.i.1937 
~dil 43X44 2000 :ıdet 11,75 saat 16 

lliİebe karyolası 250 adet 13,00 289 69 Açık 5.7.1937 
~eme karyolası 50 adet 1225 saatl6,30 

Leyli Tıp Talebe Yurduna H1zım o~an ve 4 eartname üzerine tanzim edilen 
~e hizaıa...""lllda miktarları yazılı olan c3yalar eksiltmeye konulmuştur. · 

:Eksiltmeler hizalarında yazılı olduğu şekilde Cağaloğlunda Sıhhat ve !çtL 
~ nıua.venet mUdlirlUğü bin~ında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2'iuhanıınen fiat, muvakkat garanti ve ihale saatleri hi1.alarında gösteril
~t.ir. 1.stekliler şartnameleri ve nünıuneleri her gUn Funt Paşa Tiltbesl ya.. 
'lllnda Tıp Talebe yurdu mekezinde görebilirler. 

İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 
~lgeler ve bu işlere yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplari

birlikte kapalı zarflara nlt teklıfleri ihale saatinden bir saat evvel komisyo
'a '\'ermeleri ve açık eksiltmeler için de belli saatte komisyona gelmeleri. 

(3388) 

.tş.t_ah .. bu ı e eı e d iyes·i . ·~ i ı a n. ı arı 
Senelik muhammen 

kira.si 
~UWkderede Büyükdcre caddesinde 
... v5 ~. lı kahve karşısında ~ metre 
~urabbaı arsa. 
'ı' 0Pkapıda Arpaemini mahallemnde 
U athkuyu sokağında 1 N. lı arsa. 

15 

24 

llk teminau 

1,13 

1,so 
Q 8kUdarda iskele meydanı so!rnğında 
eııi?.den dolma nrsa. 100 7,50 

'?ukarda semti, senelik muhammen kiralariyle ilk teminatları yazılı olan 
~llar ayn ayn kirayft verilmek Uz.ere açık nrttırmaya konulmuşlardır. 
~art.nameleri levazım mUdUrlüğündc görillebUir. !stcklil~r hizalarında gösteri. 
l~ ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1.7.937 per§emeb günU saat 
{ de Dainı! Encümende bulunmalıdrrlar. · (B.) .(3458). 

MAZON isim HOROS markasına dikkaL D poıu: Mazon v Boton Ecza depoıu lstanW 
Yeni postahane arka$1nda No. 47 

.. : ,.• . \ r ·' "' . . ... 

AVCILARA 
•• 

MU DE 
1 Hazirandan . itibaren · fiyatları indirilen 
Av ve nişan malzemesi 

Fi ATLAR: 
C l N S l M i K D A R Eski Yeni 

En ala kara av barutu 

ti '' ~ ,, ,, 

,. " ,, ,. " 
Birinci nevi dumansız av barulu 

.. ,, .. .. ,, 
,. .. .. ,, 

.. .. ,. .. n 

İkinci nevi dumansız " 
,, 

.. iN .. .. ,, 

.. ,. .. ,, 
,. .. ,. .. ,, 

Yerli dumansız av barutu .. " .. " 
6 m/m Flober Kurşunlu 
6 m/m ,. tek şarjlı 
6 m/m ,, çift şarjlı 
9 m/m ,, kurşunlu 

9 m/m ,, tek şarjlt 
9 m/m ,. çift şarjlı 
Kırmızı renkte lüks av kovanr 70 m?m 

,, ,, ,, ,. ,. 65 m/m 
Mor renkte av kovanı 

Kırmızı renkte ve iki atıma mütehammil av ko. 
Turuncu renkte av kovanı 
Yeşil renkte sinek markalı av kovanı 
Kayısı renkte av kovanı 
Yeşil renkte büyük kapsüllü av kovanı 

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 

n 

" 
" .. 
,, 
" 
11 .. 

.. 
n 
,, 
" 
•• .. 
" ,, 
" 

adedi 
,, 
,, 
,, 

,, 
paketi 

,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, .. 
Yeşil renkte büyük kapsüllü ve tapalı av kovanı 
Kurşuni renkte av kovanı 

.. .. 
Dolu kırmızı av fi~eği 

.. mor 
" .. 

,, turuncu ., ,. 

,, kayısı ., " 
,, kurşuni ,, ,. 

Keçe tapa ı • ı , 

Yağlı tapa ı • , , 

Yağlı takım tapa • , 
Kapalı kapsül • • 1 

Av •açması: 
3 kiloluk torbası 
1 .. kutusu 
1/2 " kutusu 

adedi 

.. 
" 
" .. 

yüz adedi 

paketi 
kutusu 

Kuruş Ş. 

290.-
150.-
80.-

800.-
400.-
200.-
so.

eoo.-· 
!00.-
150.-
60.-

175.-
70.-

1.50 
1.50 
2.-
3.50 
S.75 
4.-

450.-
400.-
350.-

350.-
300.-
300.-
275.-
250.-
275.-
200.-

9.50 
9.-
8.-

1.50 
6.-

40.-
75.-
85.-
75.-

157.50 
52.50 
26.25 

Kuruş Ş. 

220.-
115.-
60.-

600-
300-
150.-
60.-

500.-
250.-
125.-
50.-

150-
60.-

ı.-
1.25 
ı.so 

J.75 
2.-
2.50 

325.-
300.-
275.-
275.-
225.-
225.-
200 
200.-

225.-
175.-

7.50 
7.-
6.50 

6.-
5.50 

25.-
50.-
60.-
65.-

150.-
50.-
25 

1 Bayile r dek i 
Matbu Fiyat Listesine Bakmayı Unutmayınız! 

jiNHİSA~LAR İ-DARESİ 1 
, .................................................. , 

Her Veırcdle 

Yalnız Uludağ 
Gazozunu ısrarla isteyiniz. Çünkü 
en temiz ve sıhhidir. Maden suyu 
ve gazozlanmız evlere kasa ile 
gönderilir . 

Telefon: 41030 

DIŞ TAB i B i 

Necati Pakşi 
Hutılırıru her giln aabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde

si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 
paraım: muayene eder. 

Nafıa Vekaletinden : - , 

1 - İzmir • Aydm hnttı Uzerinde Ç nmhk "Es\cı Aziziye'' istasyonu civnrm. 
da yapılacak varyant ile bu va.-yant üzerinde takriben M.00 metre tulilnde bir 

tünelin ve yolcu binasiyle umumi hala ve Aydın istasyonunda betonarme bir 
geçidin ineaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu i§in muhammen bedeli 570. 000 ve muvakkat teminatı 26550 lira· 

dır. 

3 - Miina.kasa. 7-7.937 tarilıinde saat on bc~~o Deimryollar in§aat daire. 

sindeki komisyon odasında yapılacaktır. 
4 - Bu münakasaya aid mukavele projesi, ek~lltme şartnamesi, Bayındır. 

lık işleri grnel şartnamesi, Pro1elcr ve diğer mütcl'erri e\Tak 2S,5 lira. mukn.. 
bilinde dcnıiryollan inşaat dairesinden verilmek~dir. 

5 _ Münakasaya iştirak etmek istiyenler 2400 numaralı kanun mucıbmcc 

ibrazına •nccbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.936 tarih ve 3297 numaralı 
resmi gazetede ilan edilmiş olan talimatnameye göre 937 senesi için vekaletten 
verilmiş müteahhitlik vesikalarım havi zarflarını mezkfır kanumın tarifatı 

dairesinde hazırlıyarak 7.7-937 tarihinde saat on dörde Jrndar Demiryolln:- in. 

şaat dairesindeki komisyona makbuz mukabiilnde vermiş olmaları Iaznudır. 
'164.1) .(3501) 
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lU f1A""BER - ~kşam postası 
~==~~~~==~====~-============= 

~yvalı, u güz:el va.ıo dü,tü. Blnblr parç• -oldu. ŞimdJ".ne ,.pm•IJ T 

·~nrenin birisi kırılan parçalan toplayıp yapı~brmak i~e de. tabii bu ıuretle •atonun"i"ıki Kliz:~111Al -yerlne'lelmez. 
Jkinci.si ve şayanı tercih olan1 ise. krnk parçalan atıp~yerinr. yepyeni bir ''az:o almaktır. 

Bilhassa bu iki çare size herhangi bir masraf _ihtiyarını icab ettirmiyorsa hangisini tercih 
edersiniz ! 
Fakat, bir soğuk hava dolabı aldı{aınız takdirde, bu iki şekilde de hareket etmek kabildir. 
Çünkü soğuk hava dolapları her türlü bozukluöa karşı teminatlıd1r. 
Ancak teminatın biri bozulan parçaların tebdilini veya tamirini tekeffül eder. Diğer bir 
teminat ise, bozulma ne şekifde olursa olsun, tekmil mekanizmayı tamamil değiştirm ği 
tekeffül eder. Bu~teminat şekli ise ancak FRIGIDAIRE 'dedir. 

Siz de tekmil soOutma cihazın~n deOiştirilmesini 

tekeffül eden teminat tehadetnamesi talep etme{ai 
behem hal unutmayınız. 

G E N E R A L M o· T O R S 

~ 

ı~-r:~. 

VE BÜTÜN A TIE ŞUBELERİNDE 
HAZIR ve ISMARLAMA 

KOSTCM 

• 

PARDESC 
PANTALON 

Son Moda Kumaşlarla Ucuz, Şık ve dayanıklı 

YALNIZ GALATADA MEŞHUR 

Elbise Mağazasında Bulacaksınız 
E 

TALIK 
R 

ve AYLIK 
Tediyatla dahi muamele vardır. Telefon 43503 

-. ~ r I 

\'ri-be:n ,iz ·Levazım Satınalma 
~:. · · ·. -; .. '". I< o mi s v on u i ı a n ı a r ı 
~ ~-l.i- . 

Beher kilosuna. tahmin edilen bedeli (10) kuru§ olan (10000) kilo süt, 22 
Haziran 1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de açık eksiltme usullle ah. 
nacaktır. 

Muvakkat teminatı (75) lira olup §artnamcsi komisyondan her gün para· 
sız o1arak verilir. 

İsteklilerin, 24~0 sayılı kanunda. yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve 
saatte Kasımpaşada. bulunan komiaY.ona. mllracaa.tlan; ,(3227), · 

Baylara llzım olan r PREZER-
1 VATiF )in 

En i~·isi, en sağiamı ve en 
sıhhtsi ancak ve ancak 

Eczahanelcrden daima bu 
isimle arayınız. Toptan iş 
ceza deposunda bulunur . 

--· 
._.,:ft. r •I ~"(~{' 1, •\ • • ı ' 

E OZıN 
BUtUn AArlların panzehiridir. 

Beyhude ıst~rap çekmeyiniz, 

Bir tek kaşe 

NEVROZIN 

En müannid baı ve diş ağnlarmı 
sür'atle izaleye kafidir. Romatizma 
evcaı, sinir, mafsal ve adele ııtırab· 
lan NEVROZIN'le tedavi edilir. 

Nezle, Grip ve Bronşite ka111 
en müessir ilaç: 

ı N E V R O Z i N' dtr, 

' 
\ 
' 

E OZiN 
fMı ;\•\·~ ...... '· . ". ' 

Ter 
edinie -


