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Almanya ve Italya 
Hükumetçi ispanya linıanıarını 

abluka edecekler 
Sevki'yaf gene haşladı : · 

Malagaya 10 000 Italyan çıka
rıldı, yeni sevkiyat bekleniyor 
Alman filosu ispanya sularına hareket etmek 
emrini aldı, Londradaki Alman sefiri Berline 

Httlerin nczdindeki içtimaa iştirak 
eden Alman ~minılı R<wJ.er 

ispanya sukırıtıda Alman fil-Osu 
Kumandanı Amiral Fi8chal 

Tuncelinde ıslahat hareketi 

,/.~ Asılsa~ ~anım 
· helaldır ! 

Dersim hava1isinde bir köpril (Yazısı 6 rn<'1da) 

Hatayda vaziyet gene nazikleşti -Bedevi Araplar 
Amık ovasını 
istila ettiler 

(yazısı :z incide) 

çağırddı 
lspangagı 

Asi Moladan kurtaran 

Pilotun 
kahramanhğı 
Cebelüttarrık, 24 (A.A.) - Malaıa

dan bildirildiğine göre geçen hafta 3 
gün içinde geceleyin Malagada 10.000 
İtalyan karaya çıkanlmıttır. Yeniden 
''İtalyan gönüllüleri,, nin ıelmesi belıc • 
lenilmektedir • 

Birkaç samanc!allberi Malap yakı -
mnda bulunmakta olan Alman harp ıe 

mDui ortadu ~
Hnkd'iiletÇ ~anın -•bttilrilsı 

Londra, 24 (A.A.) - Romadan ıe. 
len ve İtalyanın İspanya sularındaki 
harp gemilerini orada tutmakla iktifa 
ctmiyerek Valenciaya yapılacak bütlln 

/ nakliyatın yolunu kesmek için bu ge
l miler kumandanlarına talimat verece. 

1 

ğine dair olan haberler, Londrada Cum 
huriyetçi İspanya sahillerinin ablokası 
için bir teıebbüs addedilmekte ve bu 
tetebbüsün çok vahim neticeler tevlit 

( Deoom.t 6 tncıda) 

Petrol 
ve benzin 

Ucuzlatma kanunu 
yarın neşrediliyor 

vııavete 
telgrafla 

emir verildi 
Petrol ve benzinden alınan güm. 

rük resminin tenzili hakkındaki ka
nun yarınki resmi gazetede neşredi
lecektir. Kanun neşri tarihinden 
itibaren muteber oldtığundan güm
rüklerde yarından itibaren kanunun 
tatbikine başlanacaktır. 

Resmi gazetede görülecek vergi 
tenzilatı miktan esas tutularak ben· 
zinin litresi ve harcıalem olan şişesi 

(Devamı 6 ıncıda) 
~--------~------------

Hamidiye 
seyahatten 

döndü 
'Oç haziranda limanımızdan hareket 

edip Yunan ve Yugoslavyva limanlarını 
ziyaret eden ımektep gemisi Hamidiye 

· dönmüt bu sabah on birde Heybeliada 
önlerinde ıdemirler11iştir, 
--~~~~-------------~ ....................................................... ! 
1 Abdü•bak Hamit 

dolayısite 1 . . 
Necip Faztlrn konferansı i 

1 
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: Hed nveıeırr m nzn n onstesn : . 
Adet L. Yekfın 

1 Buz dolab• 

Adet L. Yekrın 

- - - - __..__ ,....._ 

l 200 2oo ğaularmdan bu kıymetle 

1 Nakit para l 100 100 lııtenllen CJYayı almak hak 

f Be,,l bir yerde altm l 60 M 
kını veren kart l'i T 86 . Mandolln l 6 fı 

Blalklet l 50 ti O Conklin dolma kalem l'i 
Odeon mıırka gramofon 1 30 30 

6 26 

KU1;1.!k Kolumbia gramofonu 1 27 
Kaplama kadın kol saati :s 6 26 

27 Erkek Rol saati 6 5 3C 
Zenlt cep ııaaU 1 22 22 Tatlı kA.8eal 2 li ıo 
Musiki A.leU ( CllnbUııl 1 22 22 Ekııelılyor, Şark pazart mo 
Ekııclslyor mağazaamde.n bu dcllfl mağazalarmdan bu i 
kıymette e§YB. almak hakkı kıymette lstenllen eşyayı ı 

nı \'eren kart l 20 20 almak HIAhlyeUni veren i 
Hilson markalı cep l!aaU 1 15 ı:; Jsart 11 5 ~~ 
Ekııelıiyor '\'e modelll ma• Tatlı kAıesl l ' • 
ğazalarından bu kıymette Beyaz pantlllon ' 4 16 
lstcnllen eııyayı almak ha • Şnrl< ]>&zarı ve ~aharyıı.dls 

kını veren kart 2 ıs 30 mağazalarmdan bu kıymet-

Hlaton cep aaaU l 12 12 tc {ııtei:ıJlen cıyayı almak . 
Konsol aaaU 1 ıo 10 hakkını veren kart 20 4 o 
Eloıclıılyor ve rnodelll ma• Şckcrlllt 2 3 ~ 

~azatarmdan bu kıymette Slgı\ra kutusu 6 2 l:! 
istenilen eşyayı almak hak Bunlardan baııka kıymetleri 
kını veren kart "' 10 40 1 O kuru§lB. 75 kuru, ar&4m ? Cep ııaau ' 10 40 da yUZlerce tuvalet ıevuımı 
Conklln markalı dolma \ ' C işe yarayac;ak eşya 500 
kalem 10 8 80 
Eksel lyor \'C modelli\ ma ? ]55? 

MUs~bakamız pek yakında be ,:ıyor 
••••••••••••••••-•••••1••••••aaaauaea•aaa1a1aaaa1aıaa11a1aa8aaaaaaaaaa11aaa,aaaaaaaaıaıaaaaaaeaa•••••aıa111111a11aaaaa 
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v aı an siya MoriS şüVBiy·edeD .. . 
Yazan: Şekip Gündiiz 

.Vallnsiya. .. Valansiyar... dir, musikişinasları .Alman nişancı Janet Makdonald'a 
Umumt harpte yıpranan sinirlerile, onbaşılandır. Ve bu korkunç orkestra.-

ne yapacağını bilmi~erek bozuk düren lara ancak 10,000 tonluk son sistem 
bir sulhe kavuşan dünyanın, on Uç on harbgemilerininsUvarilerimaestroluk ·ata.ık mektup 
öört Y.Il önce, lmparator Timur tara. edebiliyorlar. y 
fmdan talan ettirilmiş bir Sıvas hem- Yeni Valansiya dilnyaya Almeriya 
şerisi gibi nasıl birdenbire zıplayıp şehrinin harabelerinde tüten duman.. 
oynamağa başladığını, saksofonlara larla yayıldı. Ve insanlık öyle yUrek
ve zilli davullara ayak uydurarak dur.1 ler hoplatan bir heyecanla sarsıldı ki 
madan, yorulmadan nasıl dansettiğini, sulhün çürük temeli bu sarsıntıya ar. 
ne kasırgnlı bir raksa kapıldığını ha. tık dayanamaz sanıldı. Ve hakikaten 
tırlarız. de bu çürük temel bu sarsıntıya daya. 

Valansiya! Valinsiya! namıyacak, yıkılacak ve dünyanın her 
Bu, en kanı soğuk ve be~ kemiği bü. tarafı .Almeriyaya dönecekti. Fakat 

kUlmez sanılan kadına birdenbire bir İngiltere ve Fransa diplomasisinin e. 
Karmen lmTakhğr, bir hattrüstüva sı linde her çatlağı yapıştıran öyle es. 
caklığı veren, dans salonlarının ter ve rarengiz bir tutkal var ki sulh bu zel
pudra kokularına gaşyedici bir karan- zeleden de kurtulabildi. 
fil katan bir havaydı. Şimdi, kırk sekiz saattenberi mc. 

Şimdi de işte iki günde bir liiı.disele. deni alem ürkek ürkek bekliyor: 
rin içinden bir başka "Valansiyal" Acaba cehennemi orkestra yeni Va-
yllkseliyor. lansiyayı bir defa daha çalmıya te. 

Gazetelerde ''Val8.nsiya!", radyo- şebbüs edecek mi? 
Iarda ''Valan.si~a!", ağızlarda "Valan.. Hadise malUm: 
siya!,,, Uypzig adlı Alman kruvazörü bir 

Bir "Valansiya!" ki "Almanya Ha- denizaltı gemisi tarafından taarruza 
riciye Nazırı von Noyrat Londraya uğramış. Doğru mu yalan mı Allah 
gidiyor", "Belçika başvekili Birleşik bilir. İngiltere ile Fransa "böyle bir 
'.Amerika Cum.hurreisi Ruzvelt'ten bü. taarruz vaki olup olmadığını sonnıya 
~k bir müzaheret temin edebilecek", lilzum görmüyorlar, iddia edilen taar_ 
''Hatay artık Türkiye ilo Fransa ara. ruzun bir İspanyol hüküm.et gemisi ta 
sında bir mUnaferet mevzuu değildir" rafından yapılıp yapılmadığını anla. 
derken ve dünyada. sulhe doğru niha- madan hUkümetçi İspanyaya hücum 
yet bir sağlam aaım atılabileceği sanr_ edilmesini doğru bulmuyorlar. Alman 
Iırken, birdenbire tehditler, ölümler ya ise bir Alman gemisi süvarisi ta. 
:ve ulumalarla. karışık korkunç bir gü- rafından söylenen söze dünyanın inan
rilltü ile başlayıveriyor. Bu Valinsiy& ması 18.zrmgeldiğini söylüyor. .Yani 
kadınlara karanfilli bir işve, erkeklere "Deutschland Über Alles? (*)" diyor, 
ateşli bir gençlik sunan o kıvrak Va. başka laf etmiyor. 
lansiya değildir. Bu en ateşli erkeğin Fransa ile İngiltere Almeriya hadi. 
kanını haşyetle donduran karanfil ye. sesine benzer bir ikinci tecavü?.e mil
line barut, dinamit ve gaz kokulan saade etmiyeceklerini söylediler. AI. 
saçan, insana. bütUn insani lezzetleri manya buna Berlinde fevkalade aske. 
ve "duygulan unutturan bir başka Va. rl toplanmalarla ve !spanyol :SUJarm. 
18.nsiyadır. aa. bir donanma topluluğu yapmakla 

Bunu ilkönoe !spanyanm AlmeriYıL multabeıe ettt. 
eehrindekl saray, konak, mUze, kilise, acaba..;\Jma.nya Akdeniz iiryısında.. 
mektep ve kı§la damlarını ağır obüs. ki İspanyol limanlarından birini daha 
leriyle uçuranı.k ve kimi bir medeni- harab etmeyi göze alacak mı 1 
yet, kfmi bir tarih, kimi bir akide, kL Kimbilb-. Dünya o kadar sUrprizle
mi bir şefkat ve hayat ocağı olan bu re alıştı ki ... Şimdi Avrupa kırk sekiz 
Ciamların yıkılışından çıkan başka. saattenberi, kulağı kirişte Garbt Ak. 
başka sesleri cehennemi bir orgun denizden haber bekliyor. Hitlerin ri
nağmeleri gibi kullanarak Doyçland yasetinde Berlinde toplanan harb mec 
adlı Alınan zırhlısının süvarisi dün- -lisinin kararlannı İspanya kıyıların.. 
yaya duyurdu. da Alman zrrhlılarmın toplarından 

Bu, notalar en gizli harb sırlan gi. dinliyeceğiz. 
bi Alman ceb gemilerinin zırhlı kule. 
lcrinde saklanan biı; yeni san'at eseri. 
dir ki aletleri Uçer toplu zırhlı taretler 

• 

Şekip GÜNDÜZ -------
(*) AZmcnya hepsinin il.crtünde! 

1 Hadiseler karşısında 1 ________ .._.._...___..._______..._...... 

Dersimin sonu ••• 
Bu vahşet nasırının ortadan kalkmasından 
en bUyUk bayramı, Arapglrlller, Eğlnlller, 
Gebanlılar ve Kemahlı l ar yapacaklardır 

Yazan : Nizamettin Nazi/ 
Tuncelinde haydutluğun son dakikasc 

gelmiştir. Elli bin insanın beyni içinde 
bir kara engerek gibi bağdaş kurmuş 
olan seyitlerin en azılısı da i}te dün _ 
denberi aman dilemiş bulunuyor. 

Ne Kutuderesi, mutudcres~ ne San 
Saltık tü~besi, ne and, ne yemin, on 
para etmedi. Ve on para etmez. Türki
yenin .her tarafında, herkesin ancak 
Ankara tarafından irade olunan şekil • 
de, Türk kanunlannın çizdiği medeni 
proğrama uyarak, Türk rejiminin gös .. 
terdiği vatandaş nümunesine benziye. 
rek yaşamaları mümkündür ve Türki • 
yenin bu şartlara riayet eden temiz ve 
şuurlu vatandaşlanna bahşettiği men.. 
faat ve hürriyet bugünkü dünyada bir 
başka devletin vatandaşlarına meçhul • 
dür. 

Bunu Anadolunun içinde, orta çağ. 
öan kalma taşla!Jml§ bir nasır gibi du -
ran Dersim kayalığı bir tUrlil anlamak 
istememişti. İşte nihayet o da öğren -
(H. 

Türlt rejimi hakim olduğu kıt'a Uze
rindekl vatandaşların haklan, menfaat. 
led ve medeni seviyeleri lizerinde ga -
yet ~skanç bir dikkati ifade eder. An -
wa memleketin herhangi bir nokta -

I{ 

~~; - ·----· 
, 

Artılc Dersimli başloalannm ektiğini 
talan cdenıiyeock ... 

sında derebeyliğe, imtiyazlı aykınlığa 

<lisiplinsizliğe miisamaha edemez. Tür. 
kiye, vatandaşlarmı grup grup iltiza -
ma veren, satan veya kiralayan bir or. 
taçağ devleti değildir. Türk vataanıru 

imtiyaz mıntakalanna ayırmayı dılişiln. 
Nizamettin NAZiF 
(Devamı. ~ 1ncıda). 

Me§hur ve çok gUzel Amerikalı ıJnema 

arUsU Janet :Makdonaldın evlendiği malQm• 
dur. Bu kadm artistte dalma birlikte görme 
ğe alı§lığımız Fransız artist! Morlı Şövalye 

&r8.!lllda bir qk olduğu rivayet edlllyordu. 
Son posta ile gelen Franaı% gazeteleri bu iz

divaçtan Morls Ş5valycntn bir hayli ıılnlr

lendlğinl gllstcrcn §U açık mektubu ne.s.ret
mektedlrlcr.) 

Azizem Janet: 
Herkes parmak ısırdı i 
- Nasıl Janet Makdonald evleniyor 

ha? 

- Yok canım .. Latife ediyorsunuz! 
-İmkanı yok! 

Hiç şüphesiz, hadisenin böyle bir he. 
yecan uyandırması Fransada sizin çok 
sevilmekte olmanıza delalet eder. Hem 
siz bir parça lda buralısınız Janet! Zira 

burada iki defa şahsen sahneye çıktığı. 
nız unutulmaz bir muvaffakiyet kazan
dınız ve birlikte dört büyük film yaptık 

ki bunların üçü aynca Fransız dilile de 
çev_:ildiler. Hatta sır! bu filmleri oyna .. 

mak için Fransız dilini de öğrenmişti
niz. 

Eh işte .. Paristeki teınsilleriniz, ııine. 
mada ldevamlı surette beraber bulunuıu 
muz, Fransızcayı söyleyişinizdeki tatlr. 
lık sizi bizden addetmemize sebep oldu. 

Fakat ben hbhalde sizi en iyi tanıyan 
Fransızım. Çünkü bahsettiğim dört fil· 

mi yumurtlamamız için aylarca ve ay. 
larca birbirimize kur yapmamız, birbiri. 
mizle kavga etmemiz boğuk sesler çı· 

kararak yaşlı gözlerle çok kere sarmaı 
dolaJ olmamız icap etti. 

Bütün bunlar hep ıtüdyolda cereyan 
etti. Şüphesiz,. 

Ve, vazifelerimiz bittikçe daima: 
- Geceniz hayırlı olıun Janet, 
- Geceniz hayırlı olsun Moris. 
Diyerek stüdyoyu ayrı ayrı terkettik. 

ve ikimiz de ayn ayrı Beverley Hilsdeki 
evlerimize gittik. 

~ Şf. * 
Mademki sizi bu kadar iyi tanıyorum. 

size diyebilirim ki olan iş genç, güzel, 
sanatkar ve,,. zeki bir kadmın hayatının 
tamamile tabii bir netice!lidir. 

Sizi çok zor bir çalışma içinde göı
düm, ne güç işleri ba,ardığmrzı bilirim. 

Sizi Holivutta çok yükselmiş bir ar. 
tistin nasıl çalışması tazım gelirse öyle 
çalışır gördüm. Sizi, daiına en iyi şekli
'de kalabilmek için kendinize dikkat 
ederken gördüm. 

Bedevi Araplar 
Antakya, 24 (Hususi) - Bin· 

den fazla müsellah bedevi arap A-

mik ovasını tamamen istila etm.İ~· 
tir. 

Türk, Alevi, Ermeni kadınları 
dün ekmek fiyatlarının yükselmeai 
dolayısiyle Antakya hükumet binası 
öniinde nümayı'\ yaptılar. 

Çetelere silah dağıtılıyor 
Arap çeteleri hazırlanmaktadır. 

Hedefleri ordu ve Hüseyr nahiye· 
!erindeki Türk köylerine saldırmak
tır. Çeteler, bu hazırlıklarını tamam· 

lamak için Suriyeden silah almakta· 
dır. 

Ordu ve Hüseyr köylerinin ile
ri gelenleri vaziyet-ten maha11i hü· 

kumete Eikayette bulunmuşlardır. 
Sancak muhafızının emrine ye· 

niden tahsisat gönderilmiştir. Bu tah 
sisatm hedefi Sancaktaki arap köy-

lerini silahlandırmaktadır. 
Aneze aşireti reisi Hacim oğlu 

Halil Antakyaya gelmiştir. 
A iret kafileleri Sancak hudut· 

Uzıın anman birlikte film ÇC'!Jirdikleri 
için biribirlerini çılgınoo sevdikleri 
rivayet edilmi~ V6 hatta evlenecekleri. 
samlm1~ 01.a1ı m.e.1hur MQT'is Şövalye 

oo me§hur Janct Makdonald 

Gündelik rezaletlerin §ehri olan Holi
vutta tam yedi yıl kendinize nasıl hür_ 
met ettirdiğinizi bilirim. Ve nihayet ••• 
Bir gün .. Ona tesadüf ettiniz .. Ona .• Ve 
kendimi nasıl tanırsam sizi de öylece 
tanıdığım için, hükümlerinizin doğrulu. 
ğuna inandığım için onun hayatınızda 
"en btiyük ehemmiyet,, haline yüksclc
bilJmesine müsaade etmeniz için lazım 
gelen meziyetlere sahip bulun<luğuna 

kanaat getirdim. Zira siz delişmen ve 
kaçık denilen tipin tamamile zıddısınız 1 

· Taliiniz açık olsun Janet! Size yeni 
tcmsilinizin ilk gecesinde on defa tek. 
rarlamak ve yirmi defa perde açılması 
(-') temenni ederim. 

İnşallah bütün rekorları kırarsınız!, 
Dostunuz 

Moriı 
(Zıt) Hı1lk beğen'ıliği eseri alkışlar ve 

ı>erde açrlrp açılıp kapanır ya .. itte onu 
söylemek istiyor 1raliba .. 

Monteblankonun 
bekArları 

Monteblanko yurddqları yabancı kızlarla 
evlenmtyecek kadar yurdııever insanlardı. 

Bir sene yapılan tahrir nüfusta bir klnu. 
nusani tarihinde erkeklerin ıoo do 4,2 ılnin 

ve kadııılarm ıoo de 2,8 zinln müteakip on 
iki ayda evlenmlo olduklarını g8stermlştl. 

1 kAnunueanl tarihinde erkcklerln yüzde 
kaçı bektrdı ? 

Bu bilmecemiz mUkAfaUıdrr. Hail.edenler
den iki klolye hediyeler verlleccktlr. Cenp
larm (30 haziran) tarihine kadar yoll&nıl• 
maaı llznndır. 

Bir hesap bilmecesi 
(18 haziran) tarlhH Arap Saçı bilmece

mlzln cevabıdır. 

Ziyafet ıofrasma oturanlar ~040 defa yer 
değtıtırmlş olurlar. Meseleyi bulmak için 1 
ııayısını müteakip altı sayı ne darp etmek 
kllldlr. 

7::.7 ı=ı ·X2X3X-1 

x 5 x 6 x 7 = 5040 
"'"11'B '--·- ... 

Bu bllmecemlze gelen cevaplardan yalnız 
Cihangir İlyas Çe1ebl sokak 29 numarada 

Alman llseei 10 uncu sınıf talebesinden 
Geora!ıırl!lln cevap doğrudur. Kendisi kitap 
kazanmıotır 

Ell a~ık amca 
DUnkU Arap Saçının hallidir. 

Eğer kardeşim 19 yaşında ise benim yaaım 
11 den !azla. olamaz. 

J92-112 = 240 
Bundan be~ sene evvel de: 

24 HAZİRAN - 1937 

:JlmJata daic 
Bir ihtiyar 

söylüyor v AKUP K;ıcJri'nin fü·cıılcri12 b(I-· 
ijındaıı adı ile yazdığı mensur 

~iir parçaları. gı:mçli~iınde en çok sev. 
diğim escrlerdendi. Sonradan onlar 
gönlüme bir şey söylemez ddu; tatlı 
ve ahenkli bir melale bürünen o cüm. 
leler eskiden verdikleri zevki esirge
meğe basladılar. Her şey gibi onlıu" da 
bir zamanın mahsulü idi: Yakup Kad
ri onlara umumi harb ınralarında haş
lamıştı; 1918 den sonraki devrin ge. 
tirdiği endişeler onu da o bağdan u. 
zaklaştırdr. Şimdi o sayıfalnrı okuduk. 
ça belki kendisi de bir yaoancıhk du. 
yuyordur. 

Er!:n"lcrüı baöuıdaı~'ı arttk açtığım, 
aradığım olmuyo:-. Fakat ilk sö7.leri, 

o sadeliği, o vek kolay gi~i görünen 
hali ile daima dud9.klarımuadır: "Yıl
lar yarlardan, yarlar yıllcdan vefa
sız. .... Yarlardan hir şikayetim yok; 

dostlarımdan ctıler yüz ve tatlı söz.. 

den baska, iadesinden ic~ olduğum 

iyilikler de gördüm. Fakat YJliar, ağır 
ağır geçecekleri, uzun sür.:-cekleri zc. 
habım verip de birden bire sonuna 
eıiveren yıllar-

Ge:ıçi'iğfuıde Erenlerin bağıııdan'ı 
fazla okurken o ilk sözler benim için 
"boa bir seda'' dan baska ne idi ki? 

Onla.T'lll içindeki yürek parçalayıcı 

manayı kuTamama :imkan mı vardı? 
O zamanlar ben de, her genç gibi, 
.kendimr.Ien eok şeyler bekliyordum. 
Adımı ol:un, dolgun. ölmez eserler 
üzerine yazabileceğimden süphem mi 
vardı? •.. Andre Gide: "Michel (belki 
de ba.şkll bir isimc!ir) alelade bir adam 

olduğunun f arkma otu~ yaaına doğru 
vardı,, der. Ben o işi otuz yaşımda da. 

anhya.ma.zdım: rüya uzun sürdüğü 

için uyanısı daha acı oldu. Alelıidc bir 

adam olduğumuzun farkına varmşl• .. , 
Kendimiz hakkında bundan daha dE!h. 
setli bir haber olabilir mi? 

Yıllar vefasız. .. Hiç bir §ey yapma. 
dan kac tanesini geçirdim? Ömrllmtin 
nıuhuebesinl yapar gibi düşünüyo. 

rum: bircok ümidlere, birçok t.a~av
\'Uralra mukabil bugün elimde ne var? 
Su Uzcrine ı;:izilmiş ve senelerle bera

ber biribirine karısarak akıp gitmiş 

satırlar ... Onları, benim elimden, be. 

nim kanımdan birer parça oldukları 
halıie bugün qen bile hatırlamağa. 

pek tenezzül etmiyorum; kim hatırlı. 
yacak! 

Tembellik ettim, istidadımı körkt. 
tim de mi ~imdi böyle ellerim böğrüm. 

de kaldım? Hayır, böyle bir §CY söy. 
lemP.k kendi kendime ütira olur. Bel
ki de gRyret gösterip istidadımı aş
tım, Lenden hakkaniyetle umulalıile. 

cck şeylt!rden fazlasını yaptım. Fakat, 

gimdi anlıyorum. istidadım o kadar 
yokımır:, o kadar alelade imi~im ki 
kendi kendimi ~mak bile değerli bir 

şeye varmak değilmiş .. . 
Dönmek, Vı\.~geçme!>. ... Aleladeliğimi 

anladıktan sonra isimsizler arasına 

karışıp tevekkülle son günU bekle. 

mek ... Belki. belki değil hiç şüphesiz 
en doğrusu, yegane doğrusu o ama 
kabil mi? bunca yılın, vefasız yılların 
verdiği bir alışıklık var. Sadece ona 

uyup beyaz kiığıd üzerine birtakım 

şekiller çizmek, aleliı.delife tahammil. 

lü olmıyan bir i§te aleladeliğimi sü. 
orükleyip durmak ... Ne yapayım? ale
ladeliğimi tamamile kavrayıp bu kav-

rayıf'•ı icablarına uyacak kadar da 
kuvvetim yok. 

NuruJlah AT AÇ 

Tahran elçimiz 
Hariciye umumi 

kAllbl oluyor 
Numan Menemencioğhından in. 

hilal eden hariciye umumi katipliğ;. 
ne Tahran büyi.ı"k elçimiz Enisin ve 

Tahran büyük elçiliğine de eski Ma· 
arif Vekili profesör Hikmet Bayur'· 
un tayinleri mukarrerdir. 

Enis, Hariciye vekilimizle bern.· 
ber Tahrandan ayrılacaktır~ 
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,.l\Jı ırk.awede 2000 
ırır.oçknst vaırmoşi 

Fransız mecmualarının en cid
dilerinden, en ilmilerinden biri ''Re· 
vue de Deux mondes,, tur. Bu müha 
fazakar mevkut risalenin haziran 
nüshasında "Dördüncü enternasyo· 
nal., ünvanlı bir uzun makale var; 
hülasaten §Unu diyor: • 

''Sosyalistlerin ihtilalci kısmı, ar· 
tık Moskovaclaki Üçüncü Enternas· 
Yonalden ümitlerini keserek, T roç· 
kinin umdeleri etrafmdR Dördi.incü 
Enternasyonal bayrağı altında top· 
lanmak yolunu tutmuşlardır. Şimdi· 
ki vaziyette ihtiyot ve takayyiidü en 
fazla celbetmesi icap eden ihtilalci
ler, işte bu T roçkistler, işte bu Dör· 
düncü enternasyonalcilerdir .. ,, 

... 

.1 

Olabilir .. Zira, ben şahsan, artık 
8Ulhperver bir devlet merkezi olan 
Moskovanm 1917 - 1921 scnele· 
rinde olduğu gibi bütiin diinyaya ih· 
tilal, inkılap tohumları saçmnktan 
katiyetle uzaklaştığına kaniim ... Fa· 
kat, dünya yüzünde komünist inkı· 
labının bütün memleketleri birden 
ihata etmesini istiyenler, bunun için 
çalışanlar vardır elbette.. Bunların 
mühim bir kısmı, ihtimal, Dördiincü 
Enternasyonnl'in çatısı altında top. 
lanır .... Evet, bu olabilir, buna alemi 
imkandır derler ... Bu takdirde, şim· 
diki rejimlerin de bu yeni harekete 
göz kulak olmaları gerekebilir ... 

ltlcrlceZQfcıuli<lc N·iyct kııywnrna. giriLcıı 1ıavuzım ba§ut<Uı ço1.ıl: çocı:Tc, gcııçihtiyar birçok duacılar toplanmıştı. 

lstanbul konuşuyor! (Mer kezefendi: 3) 

Meşhur niyet kuyusu nasıl 
ziyaret edilirmiş ! 

Fakat, bu hareketin ne kuvvette 
olduğunu göstermek istiyen muhar
rir - ki Revue de Deux mondes'un 
imzasız makalelerini bu risalenin baş 
muharriri mahiyetinde olan zat yaz· 
mış - Rakamlar z!krediyor ve bu 
meyanda olmak üzere, Türkiyede 
Dördüncü Enternasyonal'e mensup 
2.000 kişi olduğunu yazıyor. 

Türbenin içi ufak· para dolu bir de sarnıcı var 

'ı': :(. ~ 

Burada iki ihtimal olabilir: 
Ya bir serseri çıkmış, Troçkist· 

leri "Arkamda şu kadar teşkilatlı in· 
san vardır!,, diye kandırarak parn 
srzdırmağa uğraşıyor. 

Yahut da, palavracı bir alim, 
§Öyle düşünüp bir statistik ( ! ? ) yap. 
mış: "Canım! Troçki, Büyükadada 
sürgiin değil miydi? Oranın da ci· 
varında elbet balık vardır. Balık o· 
lunca balıkçı bulunur. Bahkçılan:ı 
içlerinde proletler vardır. T roçki 
elbette, bu Bliyükada balıkçılarının 
2.000 çiğini olsun kendisine taraftar 
etmiştir .. Evet, bunu böylece iddia 
edrsem pek muvafıktır ... ., f 

Nasrattİn hocanın: "Dünyanın 
merkezi eşeğimin bastığı yerdir. ak. 
sini iddia eden ölçsün!,, dediği gibi .. 

Fransız mecmuasına statistik ve
ren alim de: 

.. _ Hem Türkiye gibi uzak bir 
yerde ... Hem de gizli bir teşkilat. .. 
Adam sen de aksini kim ispat eder!,, 
diye düşünmüş olacak ... 
. Fakat, bu iddianın Türkiyede ne 

kadar gülünç bir tesir hasıl edeceğini 
düşünmemiş ... 

41 davanın 
tek şahidi 
Ayni günde bütUo 

davalarda bulunacak 
2 temmuzda Biiyükada sulh ınah· 

kcmesinde misli görülmemiş bir da· 
va serisi g(iriilecektir. Bu davaların 
hususiyeti 45 tane oluşu, hepsi
nin aynı mcvzua taalluk edişi ve 41 
tanesinin de bir tek şahidi bulunu
şudur. 

Büyükada bclediyesi4 I şahıs a· 
leyhine ağaç kesme suçundan dava 
açmış ve buna şahit olarak Büyiika· 
dada Alp Aslan sokağında 55 numa. 
rada oturan lsmail gösterilmistir. Is· 
maile bu davalar için 41 cel~name 
gelmiştir. 

Gi.izcl bir rekor değil mi? 

Niyet kuyusu dün de yaro~ğım gibi, 
hakikaten görülecek bir yerai. 

Türbenin ve camiin arka tarafında. 
ki bahgenin köşesinde parmakhklarla 
çevrilmiş derin bir havuz !arz.ediniz. 
lçinde otlar, hatta ağaç fidanları bü
rümüş olan bu havuzun bir köşesinde, 
tıpkı küçük bir deniz hamamına ben.. 
ziyen bir oda bulunduğunu .gözönüne 
getiriniz, Mcrkezefendinin meşhur Ni. 
yet kuyusunun başladığı noktayı an.. 
lamı§ olursunuz. .. 

Paslı parmaklıkların kenarına da
yanmış ziyaretçilerin yanma sokulup 
da bu havuzun sarı suyuna baktığım 
zaman, içinde iri, iri kırmızı balıkla. 
rın yüzdüğünü gördüm. 

Niyet kuyusunun bu gırib vaziyc. 
tinden bir şey anlamamıştım. Arka
daşlardan birisi vaziyeti uzun uzun i. 
zah etti. 

Bu havuz vaktiyle çok temiz tutu. 
lur, duvarları sık sık badana edilirmia. 
Ziyaretçiler şimdi üstüne bir sürü 
ııarmakhk atılarak kapatılmış olan 
merdivenden aşağı, deniz hamamına 
bcnz.ettiğim odaya inerler, orada so. 
yunduktan sonra, havuza girerlermiş. 

Havuzda da yarısına kadar su do-

lu bir geçit bulunmaklad!r ki, bu ge. 
çidin bir ucu niyet kuyusu d'c>nen ve 
bir hava rnenfezinden farksız clar bir 
delik altında bulunmaktadır. Havuzla 
kuyuyu birleştiren, daha doğrusu ku. 
yudan havuza su gelmesine yarıyan 
geçit, bir insanın zor çıkabileceği ka· 
dar cinrdır. Eskiden Niyet kuyusun. 
dan taş almıya gelenler, yarı bellerine 
kadar su içine girerek tünelin havuz 
tarafındaki ağzından girrler, kuyunun 
altındaki uca doğru ilerlerlermiş. An. 
cak asıl niyet taşlarının bulundüğu 
kuyu dibine yaklaşıldığı sıralarda ge. 
çit o kadar darlaşıyormuş ki, ziyaret
çilerden çoğu buradan geçemezler ve 
bunun için yanlarında bulundurdukla. 
rı ufak çocukları daha ileri yollıya. 
rak. niyet taşı getirtirlermiş ... 

Bu niyet ta..slarını aldıktan sonra, 
ziyaretçi niyetin olmasını bekler ve 
niyeti olduğu 1.arnan yine ayni tarzda 
bura~a gelerek, taşı aldığı yPre kadar 
götiirüp koyarmış. 

Bana bu taf sllatı veren arkadaş 
şunları da ilave etti! 

- Fak~t bilir nlisiniz, halkın niyet 
taşı diye böyle eziyetlerle topladığı, 
tekkenin şeyhleri tarafından, her gün 
dar kıj}'llnun ağzından av-uçla atılan 
çakıl taşlarından başka bir şey değil· 

Motosiklet kazası di ?... • 

Kızıltoprakta Bağdat cacldesinde o. Bunları öğrendikten sonra etrafıma 
turan Haydarpaşa lisesi talebesinden da.ha dikkatli bakmıya başl,adım. Ha. 
Edip dün motosikletle Kuşdilinden gc- vuzun biraz ötesinde, niyet kuyusu. 
çerken bahçıvan Alekoya çarpnu~ta-. nun §imdı bil' teneke parçasıyla kapa. 
Yere yuvarlanan Aleko muhtelif •yer • Jr olan daracık menfezi başında, bir 
!erinden yaralanmış, hastaneye kaldırıl I iki ihtiyar kadın ve çocuk bfr şeyler 
mı tır. ynpryorlnrdr. ,Ynnlarmn so'<ıalnrflkhm. 

• 

Vazaını : Haberci 

Mcrkczcfcııdiye gelen ziyarctçilcrdcnbir genç kız, bir ya.Jlı kadın t:c bir 
ço1• d.a çocıı7; 

Haberci eskiden içine ufak para <ıtıl. 
nıt§ olan tarnıcı tctk"ilc ediyor 

Arkaılaşlarım daha evvel izahat verdi. 
ler: 

Eskisi gibi kuyu dibi11de11 çakıl top 
lamak imkanını bulamıyan ziyaretçi. 

Ier, şırndi başka bir çareye baş vuru. 
yorlarmış. Bu da, niyet kuyusunun ağ. 
zından toprak almakmı~. 

Kuyunun başına gittiğim zaman, 
deminki kadınla çocukların huikaten 
mendillere toprak koydukl:ırmı gör. 
dilin. 

Bulunduğumuz avluda ufak c.;ocuk
lar, genç kızlar ve yaşlı kadınalrın tc§ 
kil ettikleri ziyaretçilerin -.,ir kısmı 

da, avludaki şadırvanın kenarındaki 

y:lrr insııın hiiviikliiminrl" ''m'ıırlıı k hir 

taşın etrafında toplanmı~lar, bir şey
ler y~pıyorlardı. 

Hemen oraya doğru yihüdüm. Bir 
kuyu ağzına benziyen beyaz taşın or. 
tasında deliğe başımı sokup herkes 
gibi ben de bakmıya başaldım. A12ağ1. 
da bir sarnıç, sarnıcın karanlık suları 
dib!nde de pırıl pırıl parlıyan bir şey· 
ler vardı. Bütün dikkatime rağmen 

bu parlıyan şeylerin evvela ne oldu. 
ğunu bir türlü anlıyamadım. Sonra gö 
züm yavaş yavaş karanlığa alıştı. O 
zaman suyun dibindeki parlak maden. 
!erin para olduğunu hayreti~ gördüm. 

Başımı kaldırdığım zaman şaşkın. 
lığımı öyle belli etmiştim kı, arkadaş· 
lardan birisi bu garib sarnıcın esrarı. 
nı da hemen anlattı. 

Mcrkczefendiyi :r.iyarete gelenler, 
eskiden kalplerindeki bir ı:ı·zularının 

olması için gördüğümüz sa· nıca para 
atarlarmış ve bu istediklerı ~eyin ça
buk olma.sına yardım cdcrmış. 

Biz böyle konuşurken, avludaki zi. 

HABERCi 
(Devrınıı 4 ünciide) 

Dikkat! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün şikayet· 
lerinizi, yapılmasmı istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve ısterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mı.z ayağınıza kadar gelip aöy
lecliklerinizi inceliyecek, şikayet • 
lerinize veya temennilerinize ga
zetemiz tercüman olacaktır. 

-------------------U 

CUMHURIYET'lc: 

Hakaret neye der:er ? 
Matbunt davalarında muharr.re is. 

nad edilen suçların yüzde doksnnı ha. 
kaı-ettir. Iiill hafif ııikıiyetten en sun
turlu küfüre kadar, tenkidden tecavü. 
zc çıkan yolun bUtün .stasyonlnrında 
k~lcme alınmış her türlü yazı, hakı:ı. 
ret çerçevesi içinde adalet huzuruna 
çıkar: Davacıya sorarsanız. bir ma. 
k:ı.mın \'eya bir insanın vazifede her 
hangi bir kusuruna işaret, hakaret. 
tir. Çünkü bu kusur; vazüede bir sui. 
istimaldir \'e hayali geniş bir tefsirci, 
suiistimal kelimesinin icindell hakare. 
tin h~r türlü mnnaı:ıını çıkarır. 

Muharrir "bu para yerine sarfo. 
lunmamış,, der; artık davacıyı d•nlc. 
yiniz: 

- Bu parayı yerine sarfetmedim de 
ne yaptım? Cebime mi atlım? Suçlu. 
nun ifadesi sarihtir: Bana suiistimal 
isnad ediyor: şerefime, haysiyetime, 
ahlakıma, makamıma tecavüz ediyor; 
halkın husumetini aleyhime tahrik c. 
diyor. 

Avukatlar da, bir yazıdaki açık ten. 
kitten açık hakarete köprü kuran bas. 
ma.kalıb hukuk mugalataları ile dile 
gelirler: "İşte filan vasfın fil:in keli. 
meye taallükunun sarih dclaletile ... ., 
filan, falan. 

Kanun hakareti iyice tarif etmiyor. 
Bir yazının tenkid veya tahkir olup ol 
matlığı hakimin tefsirine ve takdirine 
kalmıştır. 

Ceza ve matbuat kanunlarına haka. 
retin aydınlık bir tarifini ilfn-e etme. 
nin sırası gelimştir. Ondan sonra, ya. 
zıda hakaret \'C adaletin müdahalesini 
icab ettiren bir suç olup olpıadığının 
tayini için, diğer h~\tün davalarda ol. 
duğu gibi matbuat davalarının da ilk 
tahkikata. · tabi tutulması lazım gelir. 

(Peyami Safa) 

KURUN'da: 

Suçlular ceza görmeli ! 
P:ızar gecesi, çoktan unuttuğumuz 

bir fel[tket karşısında titredik. Beşik. 
taş yangınn1dan bahsetmek istiyorum. 
Gazeteler, buca gereği kadar yer \'er. 
mediler. Bütün meçhuller çözülmedi. 
Suçlular ortaya konmadı. 

Ne bir motör uğultusu, ne bir itfaL 
ye çanı var. Birtevlye adamı büsbü. 
lün sinirlendiren polis ve bekçi düdük
leri ötüyor. Neden sonra itfaiyenin 
geldiğini duyuyoruz. Yan?n yerlerde 
sokaklar dar. Ne su tankları, ne hor
tum arabaları girc'hiliyor ... 

- Su! Su!... 

Diye bağrı~malar içimi çürüttü. ln. 
dim. B:zim Terkosu yokladım. Su yok. 
Niçin su yoktu? H<'r şeyden önce çö. 
zülmcsi liı.zımgeeln ipin düğümü işte 
budur. 
Yangın saat birde başladığına göre 

iki kırk dokuza kadıır itfaiyeye niçin 
haber verilmcmi.5tir? Pol:s devriye]~. 

ri, bek Çiler ncrcdc idiler? Bizim semt. 
te komşular biribirlerini ıtyandırdılar. 
Bekçiler bu en basit işi bile yapma. 
mışlardır. Eğer Be§ikta.<J yangınında 
bugün yalnız bir zavallı kadından baş 
ka kimse yanmnnuşsa, bunu hıçbir 

tedbirin siperi sanmayın. Tesadüfler 
olmasaydı, yüz kişi de yanabilirdi. 

Herkes, vaz,fo bafiında uyanık duran
lara dayanarak tatlı uykularında idi· 
lcr. Uyku, yarım ölümdür. Bari 12im. 
den ~onra bu uyanık teşkilata inan. 
mak ihtiyat.sızlığına ken:limiz nöbet 

bekliyelim. Ortada yüz binden fazla 
zarar, ~ıkla. çırılçıplak beş altı yüz 
yurtta§, Ye bii· de kı:ıvnılmuş cenaze 

var ki, iş kazaya fa.lan hağlaqa.maz. 
Suçlular C<?Za görmeli ve halk böyle 
suçların tekrarlanmıyıJ.cağına inandı. 

ı-ılmalıdır. 

Ul,US' la 

Musiki 
Musiki meselesi gelecek nesiller için 

halledilmiştir: yeni türk sesi, garb 
musiki alemi içinde duyulac!lktır. Fa. 
sıl heyheyı, C?ki hayatın hatırası ola. 

rak bir müddet daha ve biz yaştakiler 
için ya.5ıyacaksn da, Atatürkün Sa. 
rayburnu nutkundanberi, onun, bir 
uaha dirilmemek üzere ölmiiş olduğu
na şüphe edilemez. 

Taksim bahçesinde ilk dı>.f a alatW'• 
(Sn.11fa1n Ql'!tiriniz) • 
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ıstanbuı Mahkeme huzurunda 

Yazan: Naciye izzet 
Ser hakla abl&n B&d1ye'ye a1tt1r. Kanaer kurbanı: 

-~2-

Tekrar sükun bularak: 
- Emineyi görmek istiyorum 

dccli. Şimdi oldukça büyümüştür ... 
Dikmen ondan çok bahsediyor. 

- Emine de küçüğü o kadar ec
viyor ki ... Şimdi Dikmeni görmekle 
pek çok sevinecektir. 

- Pek ala 1 lzmire döndüğünüz 
vakit Emineyi bana yollarsınız. 

Kadın büyük bir endişe ile sordu: 
- Nesıl} Ben yalnız mı gidece

ğim} Dikmeni götürmeyecekmiyim} 
Büyük bir elem ve izdirap ifade

si görülen kadının çehresi Lem'iye 
çok dokundu. Tatlı bir sesle fikirle· 
rini anlatmaya başladı: 

- Çiftliğe dönmek lazım geli
yor. Hacer anne. Biz Dikmenle bera 
her ara sıra sizi ziyarete geleceğiz. 
Fakat §imdi yalnız gideceksiniz. Oğ· 
lumu yanımda alıkoyınak istiyorum. 
Sen tabii lstanbulcla kalamazsın. o· 
rada sana çok ihtiyaç vc!rdır. Hatta 
burada artık daha fazla kalman da 
doğru olmayacak. Dikmeni senin 
yoksulluğuna alışdrrmak lazım fla. 
cer anne. 

- Peki ben gidersem ona ki;, 
llaltacak} 

Lem'i yavaş bir sesle cevap ver
di: 

- Dikmene bir dadı tutacağım. 
Necla gelinceye kadar ona dadı baka 
caktır. 

Kadın büyük bir heyecanla: 
- Yal ... dedi. Hannnefendi ge· 

lecek mi} 
- En büyük arzum budur Hacer 

anne. 
Lem'inin ifadesi k'at'i idi. Bu ses 

siz heyecanı arttıran sukun oldu, Ha 
cer anne gözleri yaşlarla dolu Lem'i. 
ye bakıyordu. Lem'inin tavru düşün 
celi idi. Sonra mütevekkilane umuz· 
larrnı kaldırarak dudaklarında §ayan 
merhamet bir tebessümle söyledi: 

-Ah Hacer anne! Eğer erke]{. 
ler manasız bir inat ve azamete ka
pılmasalar, haksız yere kıskançlık et 
mesler kendilerini daha çabuk' islah 
edecekler. 

Kadın başka bir teseJli kelimesi 
bulamayarak büyük bir ~efkatle: 

- Benim zavallı yavrucuğum 
Ciedi. 

Tekrar bir sukut oldu. Sonra 
Lem 'i sanki acı dii§Üncelerinin çok 
ağır yüklerini atmak ister gibi silicin. 
di. Başını iyice yukarı kaldıra.tarak: 

- Ümit ederim ki artık bunlar;n 
h·epsi bitecek dedi. 

Çocuk şimdi benim yanımda ka
lacak Hacer anne. Anlıyorsun değil 
mi? Biz lzmire bazı vakit sizi gör
meğe geleceğiz. Sen hiç merak etme, 
Dikmen seni unutmayacak. 

Eğer §U saniyede genç adama ço
cuk doğmadan cvelki sözleri hatrr
latnuş olsaydı çokşaşıracaktı: 

.. Çocukların aileleri yanında bü
yümeleri iyi bir şey değildir. Evvela 
bir •Üt nineye verilir. Ondan sonra 
da mektebe ... işte mükemmel bir kül 
türün en güzel bir prensibi ... Süt ni
neden mektebe ... !,. 

~~ 
ka! İstanbul gazeteJerinin vermekte 
olduğu bu havadis alaturkanın zaferL 
ne değil, Taksim bahçesinin seviye ve 
muhit değişlirdiğinc delalet eder. Za. 
ten bir mUddettenberl dUşegelmekte 
olan Taksim bahçesi, bu suretle, Bel. 
vil ve Panorama serisine girmiş oL 
maktadır. Sanat v~eri azaldığı ı. 
çin, bu sene bol bol garb musiki sahne 
leri göreceğiz: bir a1aturka1: Ta'ksim 
bahçesi kalıibalığına, bir de garb sah
nesi seyircilerine bakmız ve 0ikisini 
mukayese ediniz. Yeni Türkiye ile es
ki Türkiye 'kalaba.lıklarmm a.ramıı, 
bizim nesiller bir intikal hath ne ayır. 
ma.kta.yız. 

Varsın hicaz tnksimi, son nefesini 
Taksim :bahçesinde versin! 

(~). 

Elem ve izdirap Lem"inin §imdi 
kalbini yufkalaşdmnı§tı. Arbk bu 
kadar sert ve §iddetli bir disiplin ce
saretini kendinde asla bulamazdı, 
Neclanın tebessümlerini hatırlatan 
bu hüzünlü, fakat aynı zamanda bu 
gülen çocuk gözleri onun bütün kud 
retini hiçe indirmi§ti. Bu gözlere bak 
mak, bu gözlerin serhoş eden ışıkla
riyle, okşayişlariyle kendinden geç· 
mek için o dünyadaki bütün terbiye. 
cilerin en mühim prensiplerini inkar 
edecekti. 

işin hakikati şu idi: 
Lem·i sevdiği kadının yokluğu 

ile bütün kalbini, bütün ruhunu ken. 
clisi de farkında olmaksızın onu ha
tırlatan çocuğuna veriyordu. 

Hacer anne tekrar lzrnire; dön· 
dü. Diplomalı bir dadı çocuğa bak· 
mak üzere konağa yerleşti. Çocuk 
da derhal büyük bir değişiklik görün 
dü. Giyiniş tarzı ba§tan a§ağı değiş· 
ti. Artık saçları fena kesilmiş, kaba 
dokumalar giymiş küçük bir köylli 
çocu~ değildi. Şimdi muntazam 
bukleleriyle, beyaz keten yakalı si
yah kadife kostümüyle bütün ıncc 
ve asil güzellikleri derhal göze çar· 
pan bir çocuk olmuştu: 

Genç baba bundan büyük bir if· 
tihar duydu. Dikmen ... B oğullan 
soylarının bütün genç delikanlılarını 
habrlatıyordu. Konağın bir odası za. 
ten bütün bu soyun portrelerile do • 
lu idi. 

Bir sabah salona getirilen çocu· 
ğu elinden tutarak asıl kendi odasına 
götürdü. 

Daha ilk defa olarak c;ocuğu bu 
odaya getiriyordu. Ka11ıda, odanın 
en ziyadar bir yerinde Neclanm bü. 
yük bir p ortreai onların girişlerine 
bakıyordu .• 

Ressam iri parlak gözlerin bütün 
cazihe.!ini ve küçük ağzın melenko· 
lik tebessümünü vermekte şayan 
hayret derecede muvaffak olabilmiş. 
ti. hararetle, canlılıkla dolu fa.kat ay. 
m zamanda hayatın çabuk sukutu 
hayale uğrattığı bu hazin tebessüm .. 

Bütün çehrede, bütün bakışta 
öyle bir canlılık vardı ki erkekle ço
cuk sanki onu tamamiyle sarmak, 
ihata etmek istiyorlarmış gibi önün. 
de durdular. 

Lem'i: 
- l§te annen: dedi. Görüyor

sun ya Dikmen ne kadar güzel, ne 
kadar güler yüzlü. Senin zannettiğin 
gı'bi o ölmedi. Sapa sağlam.. Bizim 
gibi ya§ıyor ... 

,Küçük cevap vermedi. Başını İ· 
yice kaldırmış. Resme dalmıştı. Göz 
leri anne bakışlarına cevap veriyor
mU§ gibi görünüyordu. Bir kaç sani· 
ye kadar sustu. Sonra mütereddit ço· 
cuk sesi sordu: 

- Bu benim sahihden annem 
mi? 

Genç baba oğlunu ya.şayan bir 
anne hayaline alııtınnak ve onun 
zihninden iyice yerleşmi§ korkunç 
ölüm hayalini silmek için cevap ver
di: 

- Tabii.. işte aenin annen bu 
Dikmeni... 

Ölmedi ... 
Küçük bir tahaf bir eda ile ve 

şüpheli tekrar sordu : 
- Benim sahihden annem mi? 

Şükranın, F eridenin annesi gibi mip 
Vereceği cevapta yalan söylemeli 

istemeyen Lem'i evvelkinden daha 
biraz kati bir fİVe ile: 

- Ne eliyorsun Dibnen? Neyi 
sormak isti yonun? 

Öteki diifündüğünü anlatmak 
için büyük bir gayret sarf ederek an· 
latmaya uğraıtı: 

- Bu sahici mi anne mi diyo. 
rum ... Ellerini oynatır mi~ Ağziyle 
konuıur mu? Çocuğunu kucaklar 
mı öper mil 

konuşuyor k . I 
yaretlçlerden ::-:::;~ =~ bir adın d Oğ ü d ü 
~tandönenAlideyaııunızagelmi§- Kadın polis vasıtasile kurtarıldı, 

Merkezef endide de göreceğimizi gör 
mUştük. Zaten artık ak§am da. yak. 
laşmıştr. 

Yolda yegane sözü söyliyen yine 
Ali oldu: 

- Dikkat ettiniz mi, bilmem; dedi. 

Merkezef endinin garlb türbesinde bu 
kadar ziyaretçi gördUk, fal;at bu ihtL 
yar kadmlahn arasında bir tek erkeğe 
rasgelmedik. 

HABERCi 

Vaıronaı: Bakırköy 
"' l(o "' 

Sinemhög için 
bir düzeltme 

Sinemköyden bahseden son yazımız
da, Sincmköyün Ust kısımlarında bu. 
lunan evlerin lflğımlarını açığa akıt
mak suretiyle aşağı mahallede oturan 
ları zehirlemekte olduklarını yazını§. 
tık. Ve bu arada da o semtte rasgeldL 
ğimiz genç bir üniversiteli bayanın 
sözlerine tercUman olarak, münevver 

bir zata ait yeni yapılmış bir evin res. 

mini koymuş ve bu evin biraz ötesin
de bir kUnkten açığa. boşalan lağnn. 

dan bahsetmiştik. Şimdi öğrendiğimi
ze göre, l..iinktcn akan lağım, yalnız 
bahsedilen eve değil, bUtiln bir mahal. 

leye aittir. Gazetemizde resmi çıkan 
evin sahibi, belediyenin lakaydisi kar. 
§Isında, bizzat kendi kesesinden para 

harcı yarak, eskiden etrafa daha fena 
yayılmış olan mahalle lağınılanm bir 
araya toplamı§ ve böylece ınmtaka. 

nın bir kısmını olsun geri?.den kurtar. 
mı§tır. 

Vaziyet böyle olunca, aş.1ğ1 hıahal. 
lelerin bu feci tehlikeden bir an evvel 
kurtulmasını dilerken bultmduğu Ust 

r 
mahalleye f enabk değil, elincren geldi. J 
ği kadar iyilik etmiş olan bir vatan
da§a, o zaman beyhude yere çatını§ 

olduğumuz için mtitecssir oi.öuğumuzu 
yazmak ve vaziyeti düzeltru"?k isteriz. 

IÇERJDE: 
.Y. Beynelmilel ticaret odaları kongresine 

Tllrklyo namına i§tlrak edecek olan .MJtat 
Nemli dUn akoam Bcrline hareket etmıoUr. 

t\ Evvelce hUkQmetçe iatlmlA!t edllmJ§ 
iken bllıUıaro.,na.sıisa elden çıkan Heybeliada 
papaa mektebi tahliye edilmektedir. 

Bu lk1 bina bQkQmet dairem olarak kulla
nılacaktır • 

.Y. Bursa Omıanıı bankaşı aoygunculan
nm duru:ması dUn bitmJ11Ur. :Muhakeme 
kararını 28 haziranda verecektir. 
~ Kadıköy Su oirkcU bir hattadır suyu 

kestiğinden hakkında tahkikat yapılmakta• 
dır. 

~ !ktuıat vckt\letinden verilen emir Uzerl• 
;ıe Hııllçtc batmrıı gemi enkaz ve metruk!· 
tmm çıkarılmam için sahiplerine bir hatta 
müsaade verllmtgttr. Bu müddet zarfında 
1§8 ba,,lamayanlo.rm malları hükQmete devr
cdllm!ı addedilecek ve hUkQmet bunları çr• 
kararak Halici tem.lzlllyecekUr. 

l/o P..clcdiye Kırk çe§llle ve Hıılkalı suları· 
nm tcmlzJenmcsl ve daimi olarak mlkrob8U% 
bir hale getirilmesi için bir proje bııztrla• 
mııtır. 

lı'. Mezbahada, etleri clruılerine göre dam• 
galayacak makine dUn gelml§Ur. 

.Y. l temmuzda bıı§layacak Kızılay haftası 
:için hazırlıklar yapılmatadrr. 
~ Otelciler birliği kurulmasına c;ah§tlm&k• 

tadır. 

.Y. ''Propaganda,. 1siml1 mecmuanm aah!b! 
Rauf aleyhine açılan müstehcen neırtyat 

davasına dUn de devam edilmlıtır. 
~ 115 temmuzda Dolm.abahc;e 11araymda 

açılacnk olan bllyUk tamı kongresi -ve 1181" 

gt için hazırbklar yapılmaktadrr. 
'/o C. H. P. merkez bllrosu temmuzda ıeh

rlmlze naklolunacaktır. 
~Devlet hava yollan idaresi posta tayya• 

Telerlnl ldralayanlardan Ankaraya gitmek 
voya dönmek fçin 170 Ura almm~ bfnı.y 
tctnde beJ defa seyahat edenin aıtmcıda pa• 
rasız nakline karar vcrmlı:ıtir 
~ lngfllz konsolosunun eıılne alt mUcevhel"' 

lerl çalan kibar hırsız Said pqa zade Cemn 
7 ay hapse mahkQm olmuı;tur. 
~ VllAyct dahfllnde nll!us f§lertnın tan!f• 

mt tı:ın bir toplantı yaptlmıotır. 
.Y. Snrrycr belediye muhasebesinde Ud bin 

suçlu tevkifhaneye gönderildi 
Dün adliyede §İmdiye kadar gÖ· H.1kim kararı tebliğ eder etmez: 

rülmcmi§ bir hadise olmuş, bir mah· Ekrem birdenbire suçlu yeriııdeu 
kum mahekemede hakimlerin gözü fırlryarak davacı yerinde duran Neri. 
önünde metresini yere yatırarak manın iizerine atılmış ve mahkeme 
döğmü§tÜr. içinde küfür savurarak: 

Hadise şudur: Aksarayda evvel· - Ben, bir sene daha hapis ol· 
ce yatadığı Neriman isimli kadından mayı göze aldım. Senden intikam a· 
yüz bulamıyan Ekrem evvelki gece lacağım.. diye bağırarak bir yum· 
kafayı çekerek Nerimanm bulundu- ruk savurup kadını yere yuvarlamı§ 
ğu kardeşi F eridenin evine gitmi§ ve üzerine çullanıp döğmeğe kalkış· 
ve kapıyı kırarak içeri girmiştir. Me· mıştır. O sıraCla mahkenıe salonun 
sele mahkemeye intikal etmiş, dün da bulunan polis memurlarından 
asliye do'\rdüncü ceza mahkemesin- Faik araya girerek zorlukla Ekremi 
de Ekremin muhakemesi yapılmış, yakalamıştır. 
Nerimanla kız kardeşi Feride de da- Ekrem polisin elinden de kurtu· 
vacı sıfatiyle mqhkemede bulunmuş. lup kadını döğmek istemi§se de bu· 
lardır. na meydan verilmemi§ ve kendisi 

Ekrem mahkemede eve taarruz adliye jandarmasına teslim edilmis· 
etmediğini ve cam kmnadığını söy- tir. Bu hadiseyi müteakip davacı 
lemişse de gerek tahkikat evrakı ve Nerimanla kız kardeşi Feride korku. 
gerekse dinlenen şahitlerin ifadele- lanndan adliyeden çıkıp kaçmrşlar
riyle eve taarruz ve cam kırmak suç dır. Mahkum Ekrem tevkifhaneye 
lan sabit olmuştur. Kendisinin böyle gönderilmiştir. 
kavga ve taarruz suçlarından dört ---t---t--u .. -.-r-k--t-l_n_ 
sabıkası olduğu anlaşıldığından Ek-
remin beş buçuk ay müddetle hapsi
ne karar verilmiştir. 

Yanda pet ol 
Tasfiyesine IUzum 

hasıl olmadan 
kul lanılablJiyor 
Van gölü kıyısında Erinis civa· 

rında bulunan petrol madeninde tet
kikat için bir heyet Vana gitmiştir. 

Pek zengin olduğu tahmin edi
len bu membadan istifade için el· 
yevm mevcut tesisat geni§letilecek· 
tir. 

Mühendis Kerimin nezareti al
tında maden kuyusundan çıkarılan 
petrol o kadar saf ve temizdir ki tas
fiyC!ine lüzum hasıl olmaksızın mo· 
törlerde mahrukat olarak kullanıl
maktadır. 

• be3 yüz liralık blr hesap açığı görUlmll§tUr. 
Belediye murakıpları bu açığın neden i!cri 
geldlglaj tetkik etmektedirler. 
~ Bu 11eoekl festivale Yugoslnvyadan 2:5, 

Bulgartstando.n 12 ve :Macarlstandnn da 20 
ld~lllk mJIU oyun heycUeri gelecektir. 

l/o Tramvaylarda kapıların ltllltlcnıncsı 
mahzurlu görüldllğUnden bu hUBUstakl cmlr 
geri almmı§ ve kapıların klliUenmeden ka· 
panması blldlrllınJ§tlr • 

.Y. Telcton ocbekwnde bir tek boş numara 
kalmadığından yeniden telefon almak iBU
yenlertn müracaatlarının olmdillk isafına 
lmkAn bulunamamııktadır. 

DIŞARIDA: 
=t- Ynı ı.·rnnsız kabinesini Fransız matbua

tı ckserlyctıe lyl l<argılanmı§tır · 
.\'• Beynelmilel amal konferansı dün kapan 

mıotır . 
~ .Avam ı<:amara.sı lngUlz: mebuslarının 

tahslsatıannm 600 liraya çıknrılmıı.sıru knbul 
etınl§tır. 

l/o Belçika Bııgveklll dUn Vaşlnı;tondn A· 
mer!ka CUmhurrclst ile görll~üştUr. 

• Amerlkada grevlerin de 6nUne geçecek 
ycnı blr fçUmıı1 kanun projesi tcUdk edil• 
mekteıllr. 

olcı 
/ronoo 

olo 2,28 12,16 18.17 lD,45 21,49 2,08 
tu.ı,o 

OJ:ÇllN RNJ: BUGUN Nıı: 01.I>Uf 
!Joğazl&r konteransmda h&klı talebimiz 

çok 1;>1 karıılandı 

1arilı Huıumuna 

lgrafı 
Türk Tarih Kurumundan: 

BUyUk Türk tılozofu ,.e tıp bilglnl lbnl Si• 
nruım 000 Uncu yıldönUmll dolayuılle ünıver

Bltc konferans salonunda yapılmr~ olan töreıı 
mlln:ısebetııe llfmlcrln yüce hlmlal ve TUrk 

röncsansı \'e lnkılıl.bının yaratıcıSJ AtatUrke 
lttifnl<Ia verilen karar üzerine çekilmi§ olan 

tazim tclgrııtrn:ı. Ulu Şef gıu ilUfatnamelcrlle 
mukabele buyurrnu§lnrdır: 

Bay lfnsan C'cmU Çambd: 

'l'ürk Tarlh Kurumu ~kanı 
Dolmubah~e l!:Ua)'I .. İltanbul 

"TUrlt ftllınJ lhnl Slnanm ölllmllnll.n "900 

üncU yıldönllmll münaııebctlle yapılan 1-0ren.. 
de bana kar~ı gliııternmııı olan teml:ı ''e yük. 
ııck hlelerdr.n mütehasslıı oldum. TeıtekkUr 
ede,r ve l'Url• mm mOntcslplerlne daimi bft.. 
~r dUerlıo.,. 

1L ATATtlBK. 

:f. .Alınan l§ı::-nU zamanında dü§manla teş
rlld ıncıal etUklcrlndcn dolayı mahkQm olan 
lam maıwu.s hıızrrlnnnn allı umumt kanunu 
mUnnscbctUe eski muharipler bugün Drüksel 
de muazzam bir nOmayi§ yapmışlardır. Bu 
mUnnsebctlc <,:arpl§malar otmut ve birçok 
nUıntı)"i ı:llcr tevklt cdilmiıtlr. 

:f. Tirandan alınnn malQmata göre 80n 
Etem Toto il'lyanmm fa!llerlnln muhakemesi 
bltmı~tır. Mllddciumuml maznunlarda.n 16 
tıınm idamını, diğerlerinin do ağır cczalar!l 
çnrptırılma'annı lsteml§tir. 

:t. Hltıer. Musollnlyt, MUnlh, artıntik ha!• 
tasına :ıo temmul!!dan 28 temmuza kl\dar lf" 
tlrakc davet etmiş, Musollnl, bu daveti, ııar
ta munllAk olaralc l~abul ctınJıtir. İki devlet 
ndamı arasında vuku bula.cağ? evvelce haber 
'erilen rcsmT mUllıktın gelecek 1eneye talik 
edlldl'll haber veriliyor. 
~ Iraltta Bağdat istasyonuna yakın bir 

yerde içinde 21 k!ııl bulunan bir amele kam• 
)onu hattı geçerken lft.stlğl patlayarak kal• 
mı§ ve o sırada gelen tren bir° klfl kurtul
nıamncıuıma hepsini ezmlgUr. 

:f. Hlndlstanm ~mallndeld isyanm reisi lpl 
fakirini himaye eden asıl kan İngilizlerin 

eline dU§mU~tUr. 
~· Dlln Londrada bir tramvay kazuı ol• 

mu11. 21 k!~I ötrnu,tur . 
lf. Büyük harpte lngillz: bahriye ve mu

vasalat nazırlığını yapan Sir Erlclyeddea öl• 
mü~tUr~ 

,,. Itclslcumhur Ruzvelt tezglha konula• 
cak yeni r.ırhlılarm 16 pusluk toplarla ali~ 
landırılacnğtnı blldlrmlgtır. 

:;. Çcko:ılovnkyn mebusıın meclllll ordıı 

encümeni bUttln gençliğin umumi askert ter 
biyesi hakkındaki hükt\met l&ythasmı kabul 
etml§Ur. 

:f. Dlln sabah Londranm dotu kıammd& vu
ku bulan bir ~ramvay kazası 21 kiflnln ya
ralnnmasmA. sebep otmu§tur. 

tt. Blr müddet ewel l\lllleUer Cemiyeti 
konseyinde bahis edilmiş olan Irak • lran !h 
tllL\flıın etratmda yapılan mUzakeret"" :neti• 
celemnl!f ve kntt anlBfllla projell Tahranda 
yazılm1Jlır. 

.Y. Macarlıitanm Ankara elçisi B. lılarlııaaY 
Ank~ra elçiliği üzerinde kalmak üzere, aynı 
zamanda Macarll'llant Irakta ve tranda teın• 
.ııc memur cdilml§Ur • 



... 24 HAZİRAN -19S7 = 

Tehlikeli 
namuskarlık 
1'alıir efendi otuı sene n:ı.musklr&ne { §Üphe edemez. Bu çantayı demin İstin 

çalıştıktan sonra. tekaUt olmuştu. Boş, ye<leki kahvede buldum. Herhalde onu 
Uzun gUnlerlnl nasıl geçireceğini bile. bil' hırsız orada bırakml§ olamu. J 
iniyordu. Hava güzel olursa deniz ke. Çünkü isinde paralar duruyor. 
tıannda dolaşırdı. Yağmurlu olucısP. Remzi bey asabiyetle nefes nlmağa 
latinyedeki kUçlik k~vede oturur, başladı. Kansına hitaben: 

nargile içerdi. v • - Sen ne zaman tstinyeye gittin? 
t~te ""';" v ı soğuk bır ha-~ o 6-ı .ya.gınur_ u tat kah - Be§ sene evvel.. 1zmirden bala-

va vardı. Tnhır efendı, berınu • mın kızlan geldiği zaman onları gez. 
veye. girdi. Camların arkasınd:ı.n hay. . v • • 

ro.n hayran denizi seyretmek üzere bir dtnnege gıtmiştık ya.. 
iskemleye otururken altında. sert bir - Buglln sokağa çıkmad_ın ı:nı? 
§ey hissetti. Hemen dönüp baktı: Genç kadın omuzlarını sılktı. 

Bu bir kadın çantasıydı. - Bqımm ağrıdığını bilmiyor mu. 
Açtı. İçinde dantelalı, küçük ~ir s~ sanki? .. Evden dışnrı ~ıkmadım .. 

mendil, bir pudralık, dudak allıgiı Munaeebetsizin biri bana oyun oynu
kırk lira kadar bir pa.raı bir de sahi- yor. 
besine ait kartvizitler ve bir zarf için- Tahir efendi, öfkeyle: 
de bir fatura.. - Milnasebetsiz kiı'n ?.. Ben mi? .. 

Tahir efendi adresi zarftan öğrenir Ben mi? .. Neme ıazıın aleme oyun oy. 
öğrenmez, bu kaybedilen çantayı yeri. uama.k ? .• 
ne götUrmek armsunu duydu ve der- Rernzi bey, asabiyetle: 
hal kararım verdi. - Haydi siz çantayı verip yolunuza 

"' • * gidin.. Ben sonra karımla anla§ırım. 
trı yarı bir u~k, Tahir efendiye La.kin 'rahir efendi, kendisine bu 

hayretle bakarak: tarıda muamele edilmesine razı ola.mı. 
- Refia hanımı mı istiyorsunuz?·?· yordu. 

dedi. - Müsaade eclin. Siz benden şüphe 
O esnada Refia. hanım da göründU. ediyorsunuz. Neden ben Bize fümat 
Ufak tefek, sarı§ın, zarif, güul bir edecekm13ım? Belki çanta sizin değil. 

kadındı. Sordu: Çiinkü bakın, bayan .mademki .sokağa 
- Emrediniz efendim? çıkmamı~ beş senedir fstinyeye git~ 
Tahir efendi, yollarda ezberlediği menıiı. çantada ne var, söylesm de öy. 

hatibane cUmlelerl birbiri ardı srra le vereyim .. 
yuvarladı: Refia, sabJl'SlZhkliı. bağırdı: 

- Ruhunuzun aza,ııµ istirahatini te. - Bir mendil, bir allık, pudralık, 
min etmek emelile geldim, hanmıef en- ·10.50 Ura 'kadar para .. İ§tc o kadar .. 

di. Tahir ~fendi ilave etti: 
Bu sözleri söylerken cebinden yılan - Kartvizitler .• Bir fatura.. bir mek 

derisi arntayı çıkardr. Genç ka.dm, bu. tu b" .1 • ~ P: ır "Ue res.ım .• 
nn ıgörilr görmez: _ Reı!im ml? 

- ~tam! • dedi. - Evet, resim. 
Tahir efendi, lügat paralayaral(: Refianm iri gözleri bUsbütün açıl· 
- Onu bulup size iade edebildiğim· d:: 

den dolayı bahtiyarım efendim. 
Ka.dm, üstüne doğru yürilyerek, öf. 

keyle tltriyen seslle ya.va§Ça: 
- Susun .. Defolun! 

- Aman efendim •. 
- Gidin, gidin.. Haydi, çabuk .• 
Tahir efendi tam kapı dışarı edile. 

cekti ki, geride beliren bir erkek ses
ler.di: 

- Ne oluyor? .• Ne var? .. 
Tahir efendi, Refianm yümne bak. 

tı. Genç kadın cevap vermedi. Erkek, 
mı.~kaide hitaben: 

- Karımın c;antasını niçin elinizde 
sa11ıyorsunuz? 

- Sallamıyorum, efendim .• Onu bul 
dum da.. Geri getiriyı>rum. 

Remzi bey hayretle: 
- Çanta.nJ .mı kaybetmiştin, Refia? 
Genç kadın, büyük bir sükunla: 
- Hayır! • dedi. 
- Öyleyse çanta bu ef endinln elin-

Cle ne anyor? 
- Belki çalmıglar.dır . 
Erkek, gelenin yUzUne öfkeyle baka. 

rak: 
- Çalınmış mı? Doğruyu söyleyin 

bakalım .. Nedir? 
Tahir efendi, 'kendisinden şüphcle • ı 

nildiğini sanarak kıpkırmızı olmu§tu, 
- .Affcredersiniz. Hakkımda kimse 

- Ne gibi resim? 
Remzi bey ona yeti§tİ, ihtiyann 

lttt ederek denizde mayo ile çıkarıl. 
nu§ bir sporcu genç resmi buldu. 

- Kimdir bu .. Kimdir? .. - diye sor. 
du: 
Kadın ağlar bir sesle: 
- Ne bileyim ben?.. Nereden bile. 

yim ? .• Bana yaptıkları münasebetsiz 
oyun devam ediyor? .. Bu sıska ihtiyar 

kar§ımda daha duracak olursa valla. 
hi, billahi bayılırım .. 

Tahir efendi merdivenlerden hızlı 
hıilı inerek: 

- Gidiyorum, gidiyorum .. İşte gidi· 
Yorum •. 

Remzi bey ona yetiştiği, ihtiyarın 
boğazını sıkmak 1stiyen bir tavırla: 

_ Evimlz.e tatsızlık soktun, hınzır! 
En mea'ut bir aileye ~he tohumlan 

döktUn, mclun.. A11ah ~Hiru ver -
sin! 

Tahir elendi, beraat etmek istiyc
rek: 

_ Fakat efendim? .. Ne yapacaktım 
çantayı bulduğum zaman? .. 

_ Kendine maletseydin, ahmak he. 
rJf I 

Nakleden: Hatice Süreyya 
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543 sene evvel bugün 
.-. awww:s.... .._..,, ... 

Kristof Kolomp yeni 
bir diyar keşfetti 

Hükümdar kaı ısı, kardeşleı i ııe iki çıplak 
kızı ile llolombu ziyaı et etli ve ispanyaya 

gelmek istediğini bildiıdi 
1494 yılı 24 haziran günü 543 

sene evvel bugün, Kristof Kolomp 
Koban denilen dağlık bir araziye 
çıktı. Yeni yerler keşfetmek için 
seyahatine devam eden Klomp, her 
gittiği yerde pek garip insanlarla 
karşılaşmak taydı. 

Kobanda gördöüğü insanlar. o· 
nu Kasiki denen hükümdarlarına gö. 
türdüler. Geldiği yerin neresi oldu
ğunu sordu ve şu cevabı a1dı: 

-Buraya Omafay derler. Şark 
tarafmda birçok adalar vardır. Bu· 
lunduğumuz yerlerin nihayeti )-Ok· 

tur. Biz bulamadık. 
Kolomp buradan hareket ed~· 

rck sahili takibe ba§ladı. Yerliler bü
tün sahil boyu toplanıyor ve kendi· 
lerini selamlıyorlardı. Üç gün bu 
auret1e seyahat ettikten sonra bir a· 
ralık deniz renginin süt gibi beyaz· 
)andığını gördüler. Fakat ne oldu
ğunu anlıyamadılar. Bu yeni yer· 
lerde insan var mıydı? Ve kimler o
turuyordu~ Kolomp sahilin birine 
bir miktar asker çıkararak etrafı tet· 
kik ettirdi. Fakat hiç kim~elere rast-
lamadı. Birkaç gün daha yola de· 
vam ettikten sonra meskun bir mm· 
takaya aeldiler ve çok iyi karşılandı· 
lar. 

Kristof Kolomp, her gittiği yere bir 
haç koymayı adet edinmiıti. Bu· 
rada ayni şeyi merasimle yapmağn 
karar verdi ve bir pazar günü yanın· 
da bulunan papasla merasime batla. 
dı. Yerliler ve hükümdarlan da me· 

rasime gelmişlerdi. Yapılan duaları 
sükun içinde seyrediyor, ne hayret ne 
de hiddet gösteriyorlardı. Merasim 
bittikten sonra hükümdar Kristof 
Kolomp' u çağırdı ve şunlan söyledi: 

- Bu yaptılclarmızdan anladı· 
ğıma göre allahmrza te§ekki.ir edi· 
yorsunuz. Bu taraflara pek kuvvet 
li askerle gelip birçok yerler zaptet· 
?1.işsiniz. Ahali korku ve dehtel 
ıçındedir. Bilmelisin ki, insanın ·ru· 

hu vücudundan ayrıldıktan sonra iki 
rol vardır. Bu seyahatlerden birisi, 
ınsam pis ve karanlık yollardan öyle 
bir yere götürür ki, aı.ap ve iıkence 
içinde göz açılmaz. Buraya gidenler 
dünyada itkence yapanlardır. ikinci 
seyahat, ruhun istirahat yeridir. Q. 
rada 'Zevk ve safa vardır. Eğer öle· 
ceğini dü§Ünüyorsan, ona göre hare. 
ket et. Tek kimseye zarar verme ... 
Fenalık yapmaktan çekin ... ,. 

Kolomp yanında bulunan müşa· 
vir ve tercümanı ile ıöyle nfukabele 
etti: 

- Ben hükümclanmclan aldığım 
emirle hareket ediyorum. Kimseye 
zulüm yapmak niyetinde değilim ve 
böyle bir şey yapmadım da. Yalnız 

insan eti yiyen vahşilere karşı insan· 
ları müdafaa edeceğim. Gayem bu. 
dur.,. 

Hükümdar, bu sözlerden son de. 
rece memnun olmuştu. Tercümana 
İspanyanın nasıl bir yer olduğunu 
sordu \"e aldığı izahattan sonra ken· 
-lisi de oralara gideceğini bildirdi. 
Fakat bu tasavvurunu karısına söyle 
diği vakit müthiş bir çığlık koptu. 
Bunu çocukların ağlamaları ve bağ. 
rışmaları takip etti. 

Hükümdar: 
- Ağlamayınız. Gitmem .. Fa· 

kat böyle yaparak misafirleri gücen• 
dirmeyelim. Çünkü bu beyaz insan 
lar mutlaka gökten inmiş insanlar
dır ... 

Kristof Kolomp yerlilere veda 
ettikten sonra buraya Rio Della Mi· 
sa adını verdi ve yola devam etti. 
Gidecekleri yer Jamayka adası idi. 

Kolomp adanın etrafında tam bir 
ay dolaşarak keşifte bulunduktan 
sonra sahile çıktı. Yerli hükümdar 
onu büyük bir nezaketle karşılıyn· 
rak ikramda bulundu. 

Kolomp çok kalmadı. Gemisine 
dönerek hareket hazırlığı yaparken 
sahilden iiç büyük kayığ1n kendileri. 
ne yaklaşmakta olduğunu gördi.i. 
Bunlar Kasik (hükümdar) kansı ve 
iki kızı ile iki oğlu ve beş karde§İydi
ler. Kızlar çml çıplaktılar. Kayığın 
bir tarafmda iki Hintli birer davul 
vuruyor diğer ikisi odundan yapıl· 
mış iki boru çalıyordu. Hükümdar 
maiyeti ile doğru amiral gemisine 
çıktı. 

Meğer hükümdar Kristof Ko' 
lomp'ln lsyayaya gitmek ve lspanvu 
kralını görmek istiyormuş. Şöyle de. 
di: 

- Ben memleketimi terkederek 
sizinle beraber gelmeğe karar ver
dim. Kralının kuvvet ve kudretini, 
yaptığı icraatı yanında bulunan Hint 
)ilerden işittim. Bütiin buraların a· 
halisi bunu bildiklerinden sana mu· 
halefet edemiyorlar. Ben familyam 
ile kral ve kraliçeye arzı hürmet ede
ceğim.,. 

Kristof Kolomp bu sözlere tc· 
şekkür ettikten sonr< : 

- Fakat dedi, ben doğru lspan· 
yaya gitmiyorum. Daha birçok yer 
ler dola§acağım. Dönerken gelir ve 
beraber gideriz. 

Hükümdar memnuniyetle Klomp 
dan ayrıldı. 

Kristof Kolomp bundan sonra 
fazla dolaşamadı. Hastalanmıştı. 
Duymuyordu ve göremiyordu. Y ft• 
ni öleceğinden korkuyorlardı. Cemi. 
ler doğru lzabella yolunu tutarak bü 
yük seyahı, sağ salim, fakat hasta 
olarak lzabella limanına getirdiler. 

Kibar hırsız - Siyah centiınıen 

41 - .Aceleci adımlarla konu,malar ışıt 
U. Kara gölge hemen ya.nmd& bulunduğu 
öOyllk ve kadlfo bir perdenin ark&8ma sak 
!anma zaınnnı oldull'\lnU anladı. Perdenin 
arltuma girince bnhçeye bakan bUyUk bir 
pencereyle kat"§ılaştı. 

42 - Lord Valmond, Mdlse hakkında 
maUunat almaya gelmi§tl. 

s~artord lordu, fUmatsızııkla kıı.rşılrunıştı. 
o:ıu §Uphcll blr bakı§la tetkik etti. Kendisi 
artık bir ikinci defa aldatılamazdı. Lordun 
kat'! euallcrlle tatmin edilince, ikisi birlikte 
bUyUk salona doğru yllrUclüicr. 

•3 - Lord VRlmond odaya girer girmez 
gözlcrlle maaa UııtUndc duran luyınetll be 
dlyeyl aradı. O, gene masa UatUndc duru• 

. J' 

yordu. Sonra kasaya doğru llerllyerek açmak 
istedi. 

Stnfford koluna dokunarak: 
- Affedersiniz lord Valmond, dedi. Rcsm1 

hU\1yet vnrokanınızı g!!rmek l&tertm. 
Lord cevap verdi: 
- Hay hay .. lote lordlar kamaraııınm 

kartı. 

44 - Stat!ord mllsterlh oldu. 
Lord Valmond ka.sayı attı elini kMayu 

sokunca haykırdı .. lncilert koyduğu yerde 
bulmuı;tu. 

- Bu nasıl olur Stafford? dedi. 

Polis hafl~eslnln tamılzllğl olanları anlat 
mak lı;ln arkadaıılannın da teyidine !Uzum 

g!!stordl. 

45 - Lord otelden aynhyordu. Holdeki 
imdat zıu bUtUn §lddcUio çaldığı zaman o 
merdl\•cnlerde bulunuyôrdu. Salonun kapılI 

önüne geldlklerl zaman balkon kapısu~.xı ta 

mamlle açık ve perdenin rUzgfU'Ja sallandığı 
nt gördillcr. Mcçh1ll ziyaretçi kaçml§tı , 

.-~----· 
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ispanya limanları 
abluka edilecek 

( Ba.1 tarafı 1 hıcide) 1 
etmesi ve beynelmilel sulh için hakiki 
bir tehlike teşkil eylemesi muhtemel 
olduğu beyan olunmaktadır. Bu haber
lerle, Almanyanın kendi menafiinfo 
himayesini temin etmek hakkını mu • 
hafaza edeceğine dair olan yarı resmi 
Berlin tebliği arasında bir münasebet 
görülmektedir. 
Maama~l'ı bu haberlerin İtalya ile 

'Almanyanın hakiki niyet ve tasavvur • 
lann tekabül etmemekte olduğu ümit 
ediliyor. • 

ispanyaya giden Alman filosu 
Lizbon, 23 (A.A.) - Röyter Ajansı 

muhabiri, Admiral Scheer, Nürenberg 
ve Karlsruhe Alman harp gemileriyle 
•Jç torp!do muhribinin ve bir nakliye 
gemisinin bu sabah Lizbona vasıl olmuş 
olduğunu biLdirmektedir • 

Bu gemiler, öğleden sonra Akdenize 
geçeceklerdir. 

Lagos, 2-4 (A.A.) - "Portekiz,, Ad. 
miral Scheer adındaki Alman zırhlısı 

ile Nürenberg ve Karlsurhe adındaki 
Alman kruvazörleri ve üç torpido mu!ı· 
ribi ve gaz gemisi, Lagos limanına ge!. 
miştir. Buradan Akdenize geçecekler . 
dir . 

Berlin, 24 (A.A.) - Admiral Graf 
Spee zırhlısı, Alman menafiini müdafaa 
etmek üzere dün akşam İspanyol su • 
larına hareket etmistir. 

Bahri kontroİdan çekildiler 
Londra, 23 (A. A.) - Berlin ve Ro

manın talimatı w..erine Alman ve ltal. 
yan tefirleri, memleketlerinin kat'i 
surette bahri kontrol sisteminden çe
kilecekelrini bildirmişlerdir. 

Maamafih Almanya ile İtalya, Lon. 
dra komitesi mesaisine iştirake de • 
vam edecekler ve kendilerini ademi 
müdahale itilifnamesine bağlı addeyli 
yeceklerdir. 

Ingiltere ve Fransamn 
Almanyayı ikaz teşebbilstl 
Londra, 23 (A. A.) - İyi malünıat 

almakta olan bir menbadan bildirildi. 
gine göre, Fransa ve İngiltere hükfı· 
metbri, geçen gece Berlindeki sefir. 
lerirn Almaryamn Vaı.i .. siya ":ıükü. 
metine kal'8I beynelmilel ihtilatlara sc 
beh!';H verecek ve Avrupa sulbünü teh 
likeyc koyacak her türlü hareketlerin 
vahametini Berlin hUkiunetinin naza. 
rı dikkatini celbe memur etmeğe ka. 
rar vermislcrdir. 

Kontroldan çekiliyorlar ama bu 
işi lngiltere ve Fransaya 

bırakmağa da razı değiller r 
Roma, 24 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Salahiyettar mahafilin istihbaratı

na göre, İspanyol sularındaki İtalyan 
harb gemileri kumandanlarına bey. 
nclmilel kontrol sistemine iştirakten 
fariğ olmaları hakkında daha. şimdi
den talimat verilmiştir. 

İyi malumat almakta olan mahaf il 
' bu keyfiyetin mezkur gemilerin !tal. 

yan mcnafiinin pek mühim olduğu !s. 
panyol sularını terkcdecckleri mana. 
sına gelemiyeceğini beyan etmekte ve 
İtalyanın donanmasına karşı yeni bir 
taarruz vukuunda derhal harekete ge
çebileceğini ilave eylcmektedirler. 

Ayni mahafil, ltalya ile Alman
yanm şimdiye kadar kontrolü AI. 
man ve ftalyan gemilerine mevdu 
bulunan mmtakalann kontrolüne 
F ransrz ve İngiliz gemilerinin me· 
mur edilmesine muhalefet edecekte . 
rini beyan ebnektedir. 

Öğrenildiğine göre Roma hükii. 
meli, halihazırda Valanciaya iate 
n:ıaddeleri götünnekte olan gemile· 
rı~. araştrrmuı imkanını derpİf eden 
must~bel hattı hareketi tetkik et
mektedir. 

İtalyanın Almanya tarafından ya. 
pılması muhtemel bir mukabele bi1ml
sil hareketine i§tirak edip etmiyeceği. 
malüm değildir, yalnız resmi mahafil 
Almanya ile !talya arasında Roma ~ 
Berlin mihveri çerçevesi içinde tam 
bir tesanüt bulunduğu noktasında ıs. 
rar etmektedir. 

Burada İtalyanın Londra ademi mü 
dahalc komitesini terkctmiyeceği tc· 
yid cd!Imektedir. ltalyanın diğer dev. 1 
Jetlerce riayet edildikçe, beynelmilel 

taahhütlere riayet edeceği ilave olun
makta.dır. 

Alman sefiri Berline döndü 
Londra, 24 (A. A.) - Siyasi maha.. 

fil, Edenin Almanyanın kontrol siste. 
mlnden çekilmekle iktifa etm!ş oldu
ğu suretindeki beyanatına rağmen 
Almanyanın müstakbel hattı hareke. 
ti dolayısiyle endişe izhar etmektedir. 

Alman ve İtalyan kontrol gemileri
nin çekilmeleri, Valansiyanın menfaa 
tine hadim olacağından dolayı ve Al. 
manyanın doğrudan doğruya herhan. 
gi bir harekette bulunmaktan tevak. 
ki edeceğini ilan ettiği bir dakikada 
A.kdenize yeni bir Alman filosunun mu 
vasalatı dolayısiyle burada bir §aşkın
lık ve kararsızlık hilküm sürmektedir: 

Diğer taraftan Londradaki Alman 
sefiri von Rfbentropun acilen Berline 
hareketi, birçok faraziyelere yol aç. 
maktadır. 

Bazı siyasi müşahitler, general 
~a~~oya daha fazla miktarda gönUI
lu gonderilip gönderilmiye-::eği ve Al. 
manya ile Qekoslovakya arasındaki 
gerginliğin daha had bir mahiyet alıp 

almıyacağı sualini lrad etmektedirler. 

İtalya ile Almanyanın kontroldan 
çekilmelerinin, kontrolün ielemesi Uze. 
rindeki icil neticelerine gelince üç ih. 
timal derpiş edilıtıektedir. 

1 - Alman ve İtalyan kontrol ge
mileri yerine Akd~nizde İngiliz ve 

Atlas Okyanusunda Fransız gemileri. 
nin !karnesi. 

2 - Komitenin ~imdiye kadar kon 
trolü İtalya ve Almanyaya mevdu 

mıntakaları başka ecnebi donanmala
rına tevdi etmesi imkanı. 

3 - Kontrolün tamamen ilgası. 
Hatırlardadır ki Eden, daha geçen. 

lerde, kontrol işinin pek yolunda git. 
memesinden dolayı İngilterenin bu hu 

su.su yeniden tetkik etmesi imkanına 
telmıb etml§ti. 

Valansiyanın alnı açık 
Cenevre, 23 (A.A.) - - İspanyanın 

Bem orta eliçai ve Cenevredeki beynel. 
milel iş konferansın.da hükümetçi İs • 
panyanın başdelegesi Fahri Ribas, mat 

buata hükumeti namına aşağıdaki be· 
yanatta bulunmuştur: · 

"- Uğrunda bu kadar fedakarlık 
yaptığımız şerefimize çok ehemmiyet 
veririz. İşte şerefimizle temin ediyoruz 

ki. Leipzig hadisesi sırasında bütün İ!. 
panyol denizaltı gemileri tayfalariyl~ 
birlikte üslerinde bulunuyordu. Buna 

binaen her türlü tahkikatı kabule a
madeyiz.,, 

· Cenevrede kanaat 
Cenevre, 23 (A.A.) - Cenevre ma • 

hafili, İtalya ile Almanyanın bahri 

kontrol sisteminden çekilmelerinin Av
rupanın vaziyetini vahimleştirmiş ol • 

duğunu kabul ve teslimde müttefiktir -
ler. Maamafih bu mahafil, İtalya ile Al 
manyanın istirdat etmiş oldukları ser • 

bestilerini ne suretle kullanacaklarına 
intizaren, ihtiyatlı davranmaktadırlar. 

Umunfiyetle düıünüldüğüne göre, 
_Valencia, Leipzig kruvazörünün torpil-

lenmC1ii tcı}ebbüsüne dair olan Alman 
tezini Cenevre müessesesesi nezdinde 

protesto ve bu bapta bir tahkikat ya -
J>ılmasını talep edecektir. 

l\f oskovada heyecan 
Moskova, 24 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 

Almanya ile İtalyanın kontrol sist~· 

minden çekilmeleri, bJyük bir heyecan 
tevlit etmiştir. Fransa ile 1ngiltercnin 

bu husus ile Sovyet Rusyadan daha ıi. 

yade yakından alakadar oldukları ve bu 
mesele.de vaziyet almanın bu iki dev • 

lete ait bulunduğu ehcmmiyc.tle kayıt. 
edilmektedir • 

Asilerden kurtan!an çocuklar 
Moskova, 24 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Santai adındaki İspan • 
yol vapuru, Leningrada Basklı 1.500 
çocuk çıkamu_§tır. 

Alman ordusunun manevraları 
Berlin, - Büyük Alman askeri ma. 

nevraları bugünlerde başhyacaktır. 2 
Temmuıa kadar sürecek olan bu ma. 

ffABER - 7\k'!am postası 

Dersimin sonu 
(Bcı§ tarafı! incide) 

mek nasıl bir vatan hiyaneti ise Türk 
milletinden bir parçayı kapıp üzerinıte 
bir imtiyaz iddiaya kalkışmak ta, öyle. 
ce bir hiyanettir. 

Uzun aıırlardanberi devlet içinde 
devlet, hükmet içinde hüfilmet kura • 
rak en dizginsiz bir istibdat ve vahşet. 

le elli bin Türkün üzerinde caniyane 
bir saltanat süren .. Dersim an'anesi,, 
ortadan kalkarken Türkiyenin her ta -
rafında halk büyük bir neş'e, bir sü • 
rur ve grur duymaktadır • 

Bilha&Sa Eğinliler, Kemahlılar, A . 
rapgirliler, Gebanhlar, Eymirliler gibi 

aısrlarca Dersimin yanıbaJiında yaşamak 

felaketine katlanmış olan Türklerin 
Dersimde alınan neticelerden .duyduk -
lan ferah, gönül rahatı ve teselli öl;:ü. 

ıüzc!ı:.ir. Dersim belasının ortadan kal -
dınlması bu kazalann nwıwn halkı • 

na yeniden dünyaya gelmit olmak gibi 
bir saadet bahşetmiştir. 

Dersim asırlarca bu halkın ensesin
de bir kene gibi yaşadı, bir kara sülük 
gibi bu dünkü betbahtların kanını em. 
di. 

Büyük ıehirlerimizde Eginlilere, A . 
rapgirlilere, Kemahlılara bol bol rast 
gelmemizin sırrı bu zavallı vatnadaJ • 

lann Dersim belasından kurtulmak iç~n 
memleketlerini terke mecbur kalmr,ı 
olmalanndan ibarettir. 

. Hükumetin Dersimde giriştiği hareket 
le ne dece mükerruncı bir iş yaptığım, 
Denimde zorbalığa nihayet vermekle 

ne mühim bir dahili ve içtiıpai iş başar

dığını anlamak için bir Arapgirli ile bir 
Eginli ile konuşunuz! 

Onlar size Dersimin kendilerine dün. 
yayı nasıl zindan eden bir cehennem, 
bir eşkıya yatağı, bir vahşet kovanı 

olduğunu anlatacaklardır. Ve diyecek· 
lerdir ki: 

"- En çalqkan, en zeki, en işgüzar, 
en namuslu bir vatandaşlar kitlesine 

hayatı haram eden Dersimin mukadder 
akibctine uğradığı bugün, bizim en bil. 
yük bayramlarımızdan biridir.,, 

~ "' .y. 

Şimdi, Türkiye Bayındırlığının bo:i • 
yük Bakanı Ali Çetinkaya, medeni 

Türkiyenin ortasında bir vahşet nasırı 
gibi asırlarca kalmış olan Dersimin ka. 
ra kayalanru oyarak, azgın sularını be-

ton köprülerle a.~arak bu eski haydut 
inini Kemalist Türkiye ye l~yık bir. va • 

tan parçası haline getirmeğe çalışır · 

ken Dersimi çeviren münbit ovalardaki 
namuslu vatanadaı köylerinden de 

ncş'eli sesler yükseliyor. Muhakkak ki 
o köyler, delikanlıları, gelinlik kızlan. 

olgunlaşmağa başlamış başakları ve h~r 
şeyleriyle beraber şimdi en coşkun bir 

bayram yapmakta.dırlar. Memleketin 
her tarafındaki bayramdan çok daha 

coşkun olan bu bayram, milletin A • 
tasına minnet, hükumetin yorulmak 

bilmez başkanına hayranlık ve Cum.. 

huriyet harp kuvvetlerine şükran ifade 
eden bu bayram hakikaten b:iyük hiı 
bayramdır. 

Zira vatanda.şlar, asırlardanberi, ilk 
defa olarak bu 1937 hasat mevsimirlA.le, 

Eginli, ~rapgirli, Kemahlr, ve Gebanlı 

Türk, bir yıllık emek neticesinde top
raktan aldığı mahsulün Dersimli hay. 

dutlar tarafından qasılıp talan edilmi

yeceğine emin olarak orak sallayacak, 
döven dövecek ve harman kaldıracak .. 

Nizamettin NAZiF 

nevralar Holanda ve Çekoslovaya hu • 
dutları civarında yapılacaktır. 

Kahraman pilot 
Bugün gelen Fransızca Le Journal 

gazetesi Madrit radyosundan aldığı ~ıı 
şayanı dikkat malumatı vermektedir: 

"Hükmet mahafilinde bütün Cumhu-

riyet İspanyasının "pilot Fransisco M!. 
randa,. run hatırasının h•Jrmctle anıl • 
ması icap ettiği beyan edilmektedir. 

Miranda, Nasyonalist harekatına ta • 
raftar gibi görünmüş. Franko saflarrn;ı 
dahil olmuş, general Molanın pilotu ol
muş ve Molanın ölümiyle beraber ken:ii 
ölümünü de intaç ettiren tayyare kı>

zasıru istiyerek yapmıştır. Fransisco 
Mirando bu projesini hükumet ordu · 
ıundaki halazadesi Dionisio Chamarro - ı 
ya haber vermi§ti. 

24 HAZiRAN - 1937 

Tuncelinde ıslahat 
Elaziz, 24 (Sureti mahsusada gön 

derdiğimiz arkadaşımız Niyazi Ah·. 
met yazıyor) - Plömer, Çimi§ke· 
zek, Pertek, Oacık kazalarında hiç 
bir hadise yoktur. Nazimiyenin Hay. 
daran, Lazkirdin Mahmut, Hozatın 
Sin nahiyelerinde küçük arazide mu
halefet var, bunların çoğu silahlannı 
getirerek teslim oldular. 

Suçlular korkarak geri çekildi. 
ler. Bunların kurtulu~ imkansızlığı 
karşısında yakında teslim olacakları 
anlaşılıyor. 

Muhalifler ş~ınlardır: Sin nahi· 
ycsinde Abbas uşağından Bahtiyar, 
Kırgan, Abbas, Haydaranda Harilli, 
Kahmutta kamilen iştirak vardı. Fa· 
kat, Yusuf han grupu harekete baş
larken kamilen teslim oldular. 

Burada iki aşiret yaşıyor: Biri 
Demenan, diğeri Yusufhan. 

Yusufhanlılar silahtan tecrit e· 
dildi. Demenanda suçlular geri çe· 
kildi. Muhaliflerin sayısı üç yüzü 

geçmiyor. Asi rüesası altıdır. Bun· 
lar, Abbasuşağı reisi Seyit Rıza, 
Haydaran reisi Ağartrili Kamer, De
menan reisi Cebrail, Yusufhan re· 
isi Boznaklı Kam•;, Bahtiyar reisi 
Şahin. 

Bahtiyar aşireti kamilen teslim 
oldular. On iki kişi silahlıdır. Zaten 
suçtan takip edilenler yedi kişidir. 

Kureysanm Seyhan reisi Hisso 
da muhalifler arasındadır. 

Şakilerin başları ne diyorlar ? 
Roznaklr Kamer, Demenanlı 

Geç, fakat yerinde bir karar 

Gıda maddde
lerinin satışı 

Çok titiz bir şekilde 
kontrol ediJecek . 

Gıda maddelerinin istihsal. ihzar, 
imal, muhafaza ve lc:Jepo edildiği ve sa. 
tıldığı yerlerin bir ağustostan itibaren 
çok sıkı bir surette kontrolüne başlana
caktır. 

Kontrol edilecek yerler şunlardır: 
Pastacı, şekerci, helvacı, muhallebici, 

sütçü, yoğurtçu, peynirci, yağcı, lokan. 
ta, aşçı, işkembeci, birahane, meyhane, 
gazino, fırınlar, sucuk ve pasbrmacılar 
ve imalathaneleri, makarna, nişasta his. 
küvi ve çukulata imalathaneleri, su dol-

durulan yerler, sirkeciler, kahvehaneler 
kasap, tavukçu, ciğerci, balıkçı, bakkal, 
ekmek bayii, aktar, kuru kahvevci, su 

depoları, hamamlar, kullanılmış eşya sa. 
tanlar, paçavra depoları kağıt depoları, 
sebzeci, manav, turşucu, bostan çama. 

şırcr, kalaycı, tiyatro, sinema, dansing 
barsakane, yağ izabe yerleri, lderi imalat 
hanesi tabakhaneler, balık tuzlama ına· 
halleri, leblebiciler, yağhaneler, diğer. 
menler, buz depolan, fabrikalar .• 

Kontrol şöyle yapılacaktır: 
- isimleri geçen mahallerde müesse· 

senin ismi ve adresi yazılı ve sayfaları 
numaralanmış ve kaymakamlık ve bele. 
diye müdürlüğünce tasdik edilmiı birer 
teftiş defteri bulundurulacaktır. 

2 - Belediye hekimi ve Belediye za
bıta muavini çevrelerindeki bu yerleri 
birinciden başlayarak sıra ile sonuncuya 
kadar teftis edecekler ve bu mahallerin 
hıfzıssıhha kanunü ile nizamname ve 
talimanamelerle belediye zabıtası tali. 
matnamesine ne dereceye kadar uygun 
olduklları araştırılıp ıslahı kabil ve te
mini mümkün noksanları bir sıhhi ihtar 
varakasına doldurup sahibine tebliğ ve 
bunları teftiş defterinin ilk sayfasına 
yazacaklardır. 

Vaziyeti sıhhi kaidelere uymayıp da 
ıslahı da mümkün bulunmayan müesse. 
sclere bir zabıt varakasile tesbit edilip 
baş hekime bildirikektir. 

Belediye hekimleri haftada üç gün 
öğleden sonra teftiş ve nümune almak 
işite meşgul olacaklardır. 

Belediye doktorları ile Belediye zabı· 
ta memurlarının teftişleri sıhhat müfet. 
tişleri ile nahiye müdürleri taraffından 
kontr~l edilecektir. 
Yıkanmadan ve pişirilmeoden yenen ve ' 

seyyar esnaf tarafından satılan gıda 

maddelerinin mutlaka kapalı camekan 
içinde bulundurularak açıkta ve her ne. 
vi televvüsata maruz bir şekilde satıl. 
masına Belediye zabıta memurları aza. 
mi surette dikkat edeceklerdir. 

Cebrail, Yusufhanlı Agdath Kamer, 
Seyhan a§iretinden Hisso ve Bahti• 
yar aşiretinden Şahin Elazizde mev• 
kuftur. 

Kendileriyle görüştüm. Diyorlar 
ki: 

.. _Biz hükumete mutiiz, devle· 
te hizmetlerimiz çoktu, büyük harp· 
te ve Sait isyanında hükumete milis 

olarak yardım ettik. Muhalitler adi 
suçlulardır. Takibattan korkarak 

köylerinin yakınında kurula;k°ara
kolları uzaklaştırmak için bu fenalr 
ğı yapmışlardır ... 

Devlete kanım helal 
Yusufhan aşireti reisi Kamer di· 

yor ki: 
"-Bu işe çare bulup önliyeme• 

dim. Onun için devlet beni assa ka• 
mm helal olsun.,, 

Şakiler arasindaki düşünce 
Demenan aşiretinden biri göğ· 

sünü açtı ve dedi ki: 

··-Bu aç bu doyacak!.. Devle· 
tin efendi olmasını isteriz. Devlet 
efendimiz olursa l:arnırmz doyar ... ,, 

Muhafız alayı cephe tutarken 
asiler şunları söylemişlerdir: "'An· 
karadan zırhlı askerler geldi. Bunla· 
ra kurşun işlemez teslim olalım.,, 

Asker ve açlık karşısında 
Askeri kıtalar tesisat yaparak 

ilerlemektedir. Çeteler tekrar sıkr~· 

tırılmaktadır. mezru arazi tamamiy 
le kuvvetlerimiz elinde olduğundan 

açlık da ayrıca şakileri sıkıştırmakta· 
dır. 

Tayyarelerimiz keşiflerine de-
vam etmektedirler. Şakilerin yakıp 
yıktığı Munzur köyü yeniden yapıl· 
maktadır. 

Seyit Rızanın mektubu 
T unçeli §akilerinin başı Seyit 

Rızanın dehalet m~ktubu gönderdi· 
ği teeyyüt etmektedir. 

Seyit R;za ve avenesinin kaçma· 
sına imkan yoktur. Tam bir çelik 
çenber içindedirler. Seyit Rızaya akıl 

hocalığı yapan Ali Şirin isimli habi
sin de aralarında olduğu anla~ılmış· 

tır. Bu adam Koçkm hadisesinin de 
ele başılarındandı. Sergerdelerden 
Fındığın teslimi bir gün meselesi· 
dir. 

Petrol ve 
Benzin fiatları 

( IJQ.:J tarafı l incide) 
nin fiatı yeniden tesbit edilecektir. 
Benzin depolarındaki stok benzinle· 

rin miktarını tayin 'için belediyeden 
bir heyetin mahallinde tetkikat yap· 
ması da muhtemddir. 

Vilayete bu sabah gelen telgral 
Bu sabah vekaletten lstan· 

bul vilayetine bir telgraf gelmiştir. 
Bunda, petrol ve benzinden elınmak 

ta olan gümrük resminin indirilme· 
sine dair olan kanunun cuma günkü 
(yarınki) · resmi gazetede neşredile· 

ceği, buna göre icap edenlere tebli· 
gat yapılarak ihtikara meydan ve
rilmemesi bildirilmiştir. 

Vilayet gelen emirden bugün 
belediye ile bütün kaymakam ve na· 
hiye müdürlerini haberdar edecek· 
tir. 

· Kanun neşri giinünden muteber 
olduğuna ve alakadarlara da kamı· 
nun ne günü neşrolunacağı evciden 
haber verilmiş bulunduğuna göıe 
benzin yanndan itibat1en ucuza sa· 
tılacak tır. 

Şirketler uğraşa dursun ... 
Ankara, 24 (Telefonla) - Ben 

zin ve petr.ol ~irketinin Türkiye mü· 
messilleri hükumet nezdinde teşeb· 
bfüılerde bulunmak için buraya gel· 
diler. Derhal "tatbikten doğacak za· 
rarlan !,, gösteren bir ariza verdiler. 

........ ·-·····················-· ] __ ........... '1 
ı . 
i HABER fi 
l lstanbulun en çok satılan ha-~ 
i kiki akşam gazetesidir. ilanla;~ 
i rmr HABER'e verenler kire-: . . 
İ derler. i 
• I" 
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I rak Kralı 
heyetimizle gö~üştü 
ffarlclye ve Iktısat Vekillerimiz Bağdatta 
fe\1kalade dostluk tezahürleri görüyorlar 
Bağdat 23 (A.A.) - Anadolu ajan. Saraya giderken ve çıkarken Bağdat 

'ının husus muhabiri bildiriyor: caddesini dolduran kesif halk kütleleri 
Dün Bağdada muvasalat eden heye • heyetimizi pek samimi tezahürlerle sc • 

tinıizin istasyonda Irak ricalile ve Bağ. lfimlamışlar ve alkışla~ardır. Göst, . 

dat halkı tarafından parlak merasimle ril~n samimi alaka ve muhabbet ese~ • 
ltarıııı len her türlü tasavvurun fevkindedır. 

:r anmıştır. . 
l . . . . H . . • V Bu tezahürat heyetimizi mütehassıs et. 
rak Harıcıye Vczırı, arıcıye e - . . 

kili doktor Arası otomobilile Kral sa • mıştır. 
rayında heyete tahsis edilen daireye Akşam Hariciye Veziri heyetimiz §e· 
göt .. d .. refine verdiği ziyafette iki memleket 

<ır u. 

Öğ .. .. A C 1,.1 arasındaki dostluk ve kardeşlik bağla • 
leden evvel Ruştti ras ve e <1 • • • B . . . • . B kT rının sulh ve iki memleketın ınkı§afı 

ayar, Harıcıye Vezırını ve aşve ı.ı . . .. . 
z' 

1 
k d'l · ıçın olan ehemmiyetini tebaruz ettır:::ı 

ıyaret ettiler. Bu ziyaret e en ı erıne kl . z· f t k iad . . nuu ar teatı olunmuştur. ıya e ço 
e edıldı. · ~ b' · b samımı ır hava içinde geçmış ve unu 

Doktor Aras ve Celal Bayar beraber. parlak bir s:ivare takip etmiştir. 
lG.tindc lrak elçimiz Tahir Lutfi oldu • Iran gazetelerinin dostça 
hı halde saat S,30 da Majeste Kra1 
Gaziyi Kasrizzuhurda ziyaret ettiler. neşriyatı 

Tahran 23 (A.A.) - Pars Ajansı 
Bu ıiyaret esnasında Irak Başvekil ve tebliğ cdi}"Or: Gazeteler Türkiye Ha · 
lfariciye Veziri de hazır bulunuyorlar. riciye Vekili Rü.~tü Arasın yakınc!4 
<iı. Tahrana yapacağı ziyaret münasebeti!e 

Başvekil 
yarın 

geliyor 
Vekiller heyeti 

dlln toplandı 
l>ahiliye Vekili 11 temmuzda 
~oskovada Hariciye Vekili ile 

Türkiye ile İran arasındaki dostıu:r 
münasebetleri etrafında uzun makale . 
ler neşrcdi yorlar: 

Ku§eş gazetesi diyor ki: 

"İki memleket arasındaki münase • 
betler bugünkü kadar hiçbir vakit ıa · 
mimi olmamıştır. Bu iki yüksek devle": 
reisinin hüsnüniyet ve kiyasetinin bir 
semeresidir. Türk _ tran münasebet • 
leıi kuvvetli bir terakki amilidir. tki 

memleket arasındaki samimi dostluk, 
son anlaşmaların imzası Samyinin İran 
parlamentosunda ve İsmet İnönünün de 

intakı hak! 
Akşam gazetesinin muharrirleri 

geçen haftaki Galatasaray - Genç
lerbirliği maçından otomobille dö· 
nerlerken, yolda takımların puan 
vaziyetlerini, milli kümenin şampİ· 
yonluğu işini görüşüyorlarmış: 

Bu sözlere kulak kabartan §O· 

för otomobili ağırlatarak muharrir· 
lerin münakaşasına karışmış - ken. 
disinden başka h\k kimsenin akıl e· 
demiyeceği - bazı ihtimallerden 
bahsetmiş. 

Şoförün sözlerini (Kimin hatı· 
rına gelir) başlığı ile sütunlarına ge· 
çiren Sadun Galip yazısını şu sözler· 
le bitiriyor: 

"Doğrusu bu benim hatırıma 
gelmemişti. Eğer otomobil kullan· 
masını bilseydim şoföre: 

- Ver otomobili bana, sen bu
yur Akşam'a spor yazılarını yazma· 
ğa ! diyecektim.,, 

Futbol hakemlerlol 
çağırıyoruz 

Aşağıda isimlerini yazdığımız 
genç futbol hakemlerimizin bir i~ 
hakkında görüşmek üzere bir hafta 
zarfında her gün öğleye k~d:ı:gaze· 
temiz spor servisine müracaat etme· 
lerini rica ediyoruz: 

Binicilerimizin . 

büyük zaferi 
Prens Dögal yar1şında takım1r1 ıı~ 

altıncı oldu 

Dünkü ·müs.abakalarda Eyüp 
birinciliğ i kazandı 

Dünkü müsabakada birinciliği 
kazanan Eyüp Öncü 

Londra, 23 - Valide kraliçe 
Marinin de hazır bulunduğu Londı ü 

enternasyonal binicilik turnuvasının 
üçer kişilik ekip halinde 30 millc.tirı 
İştirak etmi~ olduğu Prens dÜ Cal 
kupası müsabakalarında yalnız · 6 
millet tasnife girebilmiştir. 

Bu çok güç müsabakada IrlandC\ 
ekipi 12 hata ile birinci, Almanya i!e 
Belçika 28 ser hata ile ikinci. büv\.ik 
Britanya 44 hata ile üçüncü, Birle· 
şik Amerika 48 hata ile dördüncü, 
Romanya 68 hata ile be~inci, Ti.irki· 
ye 84 hata ile altıncı olmuştur. 

Dünkü yarışlarda da Eyüp Ôncii 
çok mükemmel bir koşu yapmağa 
muvaffak olarak birinciliği kazan
mıştır. Türk 8Üvarilerinin bu büyük 
zaferi Londra hrılkının hararetli al· 
kışlariyle karşılanmıştır. 

Süvarilerimiz birkaç güne kadar 
Londradan hareket edecekler ve 14 
temmuzda Istan~ula bulunacaklar· 
dır. buluşacak 

Ankara, 24 (Telefonla) - Baş· 
bakan İsmet lnönü yarın buradan 
lstanbula hareket edecektir. Sovy~t 
Rusyaya gidecek olan Dahiliye V c· 

B. M. Meclisinde söyledikleri hararet· 
li nutoklannda nihayet iki parlament:> 
arasında teati olunan dostluk mesajla · 
riyle de teeyY.Üt eylemiştir. İki mem· 
leket arasındaki münasebat dostluktan 
da fazladır. Bunlar, manevi rabıtala: 

ve mütekabil lıürmete istinat eden ve 
i~tcn telen duygulardır .. , 

Samim Talu, Feridun Kılıç, Ba· 
llaettin Uluöz, Halit Ôzbaykal, T ah· 
sin Ôzsöz, Tarık, Rıfkı, Ekrem, Ta· 
lat Özışık. _.::.._ ________ ~~~--..:.._----~__,~-:--~~--::-~ 
Bandırma-Balıkesir Miço Sarandi 

ŞampnycırnBuk 
~emeırnınıa kili Şükrü Kaya da Başvekille bera· 

bcr lstanbula gidecek ve or._ada pir· 
kaç gün -kaldıktan sonra Moskovaya 
tnütevcccihen hareket edecektir. 

Atletizm müsabakalarına 
klüp iştir.ak etli 

beş 

Dahiliye Vekiline, Rusya seya
hatinde Sıvas mebusu Hüseyin Rah· 
lni ile Kastamonu mebusu Şükrü 
Scnozan ve Hariciye Vekaleti me· 
?nurlarından Şerefeddin refakat ede. 
tektir. 

Dahiliye \•ekili 11 temmuzda 
Moskovada hariciye vekilimizle bu
luşacaktır. 

Vekiller heyeti 
Ankara, 24 (Telefonla) - icra 

Vekillerin heyeti dün de bildirdiğim 
Veçhile·dün öğleden sonra Başvekil 
ismet lnönünün reisliği altında bir 
toplantı yaptı. Bu toplantıda mü· 
him kararlar alındığı anlaşılmakta
dır. Görüşmeler bilhassa Başvekilin 
aon şark seyahati etrafında olmu~· 

Bu haftaki 
yağh güreşler 

Bu hafta pazar günü Pomak Sü
leyman, Sığırcıklı lbrahim Ha. 
run pehlivan gibi tanınmış yağlı gü. 
reşçilerimiz müsabakalar yapacaklat 
dır. Müsabakalar Tahtakalede Uzun 
çarşıda Aile bahçesinde olacaktır. 

Galip ve 

Bandırma - Balıkesir atletizm bi - f 
rincilikleri, Bandırma . İdman yurdu, 
Bandırma Demirspor, Gönen İdman • 
yurdu, Erdek İdmanocağı ve Aydı:ı-

cık sporcularının iştirakiyle yapılmıt _ 
tır. Alınan dereceler gunlardır: 

100 metre - Nuri Akyürck (B. t. 
Y) birinci, Saim Sarper (B. !. Y) ikin
ci, Necati (Gönen). 

200 metre - Nuri (B. 1. Y) birinci, 

mağlup 

tur. ~ 

-1$.iTW . 
S us lah ile 

Beyoğlunda Kadriler yokuşunda otu. 
tan Halil ile arkadaşı Şevki alacak yU
zilnden kavga etmişlerdir. Şevki susta. 

bıçak ile Halili sırtından ağır surette 
Yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu hastane • 
sine kaldınlmış, Şevki yakalanmıştır, 

Metresini döljmu, 
Valde hanında oturan Olga ile dostu 

berber Mehmet dün gece kavga etmiş._ 

lerdir .• Mehmet metresini fena halde 
dövmüş, bayıltmıştır. 

Hamile olan kadın Haseki hastane • 
ııine kaldınl~tır. 

Tahta perde yıkıhnca 
Taksimde İpek sokağında oturan I.e. 

onun beş yaşındaki kızı Dirohi ile ayn! 
Yerde oturan Kozma isminde bir ço-

cuk demir tüccarı &:ileymana ait arsa
da oynarlarken tahta perde yıkılmış, L~i 
Ç'Ocuk altında kalnuştır. 

Bunlardan Kozma başından, Dirohi 
ayaklarından yaralannuş, ikisi de teda
vi altına alınmışlardır. 

Şişe i!~ oynarken 
Cibalide Demirhan mahallesincle 

oturan İımailin kızı altı yaşında Nih.:tl 
§İşe ile oynarken ~işe kınlmrş, Nihal 
ağ bileğinden yaralanmııştır. Nihal, 

tQ.Çuk hastanesine kaldınlmı§tır, 1 

D;l;ı geıw: cja;ıs 1'..aber~, ~c~hur A mcrikalı zenci Coe l.tıtis'in, dünya 
şampiyomt Brad-Ok't1. seJ.."izİ1ıci rauntta n.a.lrovt etmek surctile m.ağlüb et
tiğini l>i7ılirıli. Resmimiz bu iki boksörii. bu lniyilk maçtan bir7roç gün ev. 
vcl yaıı yana göstcruıcktcdir. 
Coe Vııis diinya şampiyonluriıı için Şmcling1a 1..-.arşıla.şacak ve bu m.açı da 
ka.:::cmırs~ ,. lcendi i/€Ulesin,c göre • boksu tcrkcdccoktir. 

Necdet (Gönen) ikinci. 
400 metre - Hikmet (B. t. Y.) bi • 

rinci Necdet (Gönen) ikinci. 
400 metre - Hikmet (B. 1. Y) bi • 

rinci Cahit (B. D. S) ikinci. ı 
800 metre - Osman (B. D. S.} bir!n 

ci, Saim (B. !. Y) ikinci. 
1500 metre - Necati (Gönen) birin 

ci, Ali (B. 1. Y) ikinci. 
Uzun atlama - Arif (B. 1. Y.) Birin. 

ci, Nuri (B. t. Y.) ikinci. 
üç adım - Saim (B. 1. Y.) birinci, 

Hüseyin Kartal (B. 1. Y.) ikinci. 
Disk - Ragıp Kural (B. t: Y.) bi • 

rinci, Nuri (B. 1. Y.) ikinci. 
Cirid - Lutfi (B. 1. Y.) birinci, 

Mustafa (Gönen) ikinci. 
Yüksek atlama - Saim (B. t. Y.) 

birinci, Hüseyin (Gönen) ikinci. 
5000 metre - Kemal (B. D. S.) birin 

ci Ahmet (Gönen) ikinci. 
100 x 4 bayrak koşusu - Bandır • 

ma (!. Y.) bir.inci, Bandırma (D. S) 

ikinci. 
100 x 400 Balkan bayrak yarışı -

B. t. Y. biriinci, B. O. S. ikinci. 
Neticede Bandırma İdmayurdu 80 pıt 

vanla birinci, Gönen İclmanyurdu 25 
puvanJa ikinci, Bandırma D. S. 20 pu. 
vanla üçüncü, Erdek 6 puvanla beşinci 
olmuştur. 

Barutgücü 
Bu pazar büyü k bir 

spor bayramı yapıyor 
Bakırköy Barutgücü sporcuları kliip 

lerinin birinci y,ıldönümül'l':i bu pawr 
kendi sahalarında zengin :\lir pı:ogram -
la kutlıyacaklardır. 

PROGRAM 
ı _ 'Mef~sim saat (14) de ba§lıya. 

cak. 
A) İstiklal marşı (Askeri bando ta • 

rafın.dan) ve bu esnada Türk bayrağı • 
nm direğe çekilmesi. 

B) Gücün resmi geçidi: 
2 - Başkanın söyJevi. 

: ,- .., . 
' 

3 - HallC namına parti Asbaşkanı 
Hasan Tahsin Erez tarafından söylev. 

4 - Genç bir sporcu tara'f ından hal

ka tOi'ekkür. 
5 - Sporcularla Gücün. arması ve 

pramit harekatı. h 
6 - 100, 400, 800, 1500 metre koşu. 

kazaıFDdı 

Arr:erikadaki İstanbullu pehli
van Miço Sarandos, 40 güre~çinin 
iştirak ettiği dünya birincilik müsa· 
bakalarmı kazanarak elmaslı şampi· 
yonluk kemerini beline takmağa mu 
vaffak olmuştur. Yukarıdaki resmi· 
mizde Miço kazandığı kemerle gö· 
rülmektedir. 

1 opkapıll Haydar 
İki arkadaşilc beraber 

BarutgUcUne girdi 
Topkapr lübünden Sabahaddin, Meh

met ile takımın golcilsil olarak tanıl:uı 
Haydar eski klüplerinden aynlarak Bcı.~ 
rutgücüne iltihak etmişlerdir . 

Kongreye davet 
Dcmirspor 1;Wbünd.cıı: 
Devlet Derniryolları dokuzuncu j~. 

eltme Demirspor kltibü müessisler h('. 
yeti, 25.6-37 tarihinde saatli de, Cn. 
ğaloğlu Halkevi salonunda toplana
caktır. 

ları. 

7 - Güreş ve Boks. 
8 - İstirahat. 
9 - Akınspor (B) takımiyle maç. 
10 - Pera takımiyle Barutgücı:.i (A). 

takıll\1 arasında maç. 
11 - :Eğlenceli soorlar. 

12 -Son. 



Şaka 

Kedici Bay Ahmede 
Bizde kedi hakkında şiirlere dair 

ikinci ac;ık mektup· 
Vazaını : Osman Cemal Kaygılı 

Sayın bay Ahmed, mamdan küçük bir lastik top alacak 
Sana karşı HABER'le neşretmi§ oldum. Dükkancı bay Moiz bana 

olduğum mektup üzerine bana gön bir top uzattı, fakat bu top biraz 
diğin cevapta diyorsun ki: büyüktü. 

"Tavsiyelerinize teşekkür ede- - Dahaküçük olsun 1 
rim. Fakat size bir teklifim var: Dedim. O da bana sordu~ 
Benimlebirlikte gelin de Sivri ada· - Çocuk kaç ya§ında? 
ya beraber gidelim, ben orada ce· - Henüz bir buçuk aylıkr 
surca kaplanlarla aslanlarla sava· Adam manalı manalı beni süzdü: 
şırken sen de onln mestedici şiirler - Haydi be, hiç bir buçuk aylık 
okuyarak bana yardım eder; bu çocuk top oynar mı? 
suretle oradan bir sürü üç renkli er· - Aman bu çocuk dört ayaklı! 
kek kedi toplayıp onları piyasaya Herif, bu söze ne dese beğenir. 
sürer, kazanacağımız paralarla şu sin? De~esin mi ki: . 
ölümlü dünyada bundan sonra ra- - Dort ayaklı mı, ma§allah ma· 
hat bir hayat süreriz!,. şallah 1 Demek sizin çocuk dört 

Peki ama bay Ahmed, benim §İir ayaklı ha? 1 •• 
tarafım, yani şairliğim biraz zayıf· - Dört ayaklı sıpa değil 1 
cadır, vakıa vezinden, kafiyeden, - Tay mı? 
ahenkten, mahenkten pek çakmaz - ~ay da değili 
değilim ama bu piyasada benden - Ke J.? 
çok derin, çok yüksek, çok içli §aİr y h ~- 11 .. .. • . ~ 
arkada§lamnız var• sen bu güzel a u 1 gulumsıyerek: 
teklifi onlara yap~n da üç renkli .. - ~yleysan, dedi, Yarım fazla 
k d. l I b" I'k . soyledın r e ı avına on ara ır ı te gıtseıı N" . ? 
daha iyi olur. Ve böylelikle maksa· Kıçdı?. 
dma daha kolay erersin} e ının ayağı uç buçuktur da 

- Bu şairler kimler? onun içini 
Diyeceksin. işte sana onların ad- f şte bay Ahmed, görüyorsun ki 

larını birer birer sayayım: ben de senin gibi bir kedi meraklısr 
. Halid Fahri Ozansoy .. Soy adın- yım ! Fakat bu mübareğin üç renkli 
dan da anlaşılacağı iizere bu zat erkeğini bulmanın imkanı yoktur. 
hem söyler, hem çalar •. Hatta, ge· Yalnız bir tarihte ressam Çallının 
çende, kendi tekir kedisine yazmış bir beyaz erkek kediyi üç renge bo
olduğu şöyle bir şiiri de vardır ki yararak bin beş yüz dolar muka
bunu lstanbulun meşhur kedi me· bilinde bir Amerikalı seyyaha satmış 
raklılarından Hakkı Siiha Gezgin olduğunu söylerler. istersen bir ke
bana okumuştu. İşte o şiir de şudur: re de ona baş vur azizim. 

BIZlM TEKiR O. Cemal KAYGILI 
Bir l·edim var, rengi tekir, cinsi Van ŞikA.yetler temenniler : 
Ne sevimli, ne de güzel bir hayvan 
Semtimizde e!İ yoktur çapkmm 
Man~n marta kesilir ba pehlivan 
Henüz· genç de üç ya~mda ancak 

var 
Kap1anm bir minyatörü nev civan 
O, bir kere coşup ava çıktnnr 
Zangır zangır yerinden oynar tavan 
Deeil sade o T.~ .ıdebur fareler 
Sansar bile durur önünde divan! 

Nasıl bay Ahmed. kedi merakı 
salt seninle bende mi varmış? Bak 
eloğlu, kedi için ne giizel şiirler ya· 
zıyor. Sonra Halid Fahri Ozansoyun 
aziz dostlarından Salih Zeki klasik 
rnan de~ilen meşhur bir §a.İr daha 
vardır kı, benden iyi olmasın 0 da 
oldukça kediye düşkün bir ~dam
dır. Hat.ta onun da kedilere dair ya
zı_Jmış bır takım klasik §İirleri vardır 
kı al, .sana;onlardan birini de ya:zı. 
vereyım: 

Homer ona yazmışb birinci desta-

1:'. ·ı . di nmı ~ı ona gıy 'rdi alaca futanrru 
T eokrit ilk kavalı onun önünde 

çaldı 
Virgil bütün &§lanı dağda kediden 

aldı 
Ovid dağlar devirtti bir minicik 

D' • kediye 
ıyoJen onu ~erdi lakendere hediye 

Ben nerede hır kedi görsem kaplan 

E k JC "d' sarurmı r e mı ır, dişi mi kuyruğundan 

tarunm' 1~te sayın bay Ahmed, fstanbuld~ 
kedı için böyle şiirler söyliyen şair
~e: vark;n kedilere şiir söylemek 
ıç.ın .8enm, beni kendinle birlikte 
Sıvrı adaya davet etmen münasebet 
alır mı~ Sen ne yap, yap bunlardan 
b.irini kandır, yanına al, beraber Siv 
1~. adaya götür, orada kediler karşı 
soylenecek şiirleri onlara söylet! 

Bay Ahmed, sana şimdi burada 
kediye dair bir de tuhaf fıkra anla
tayım: 

Benimşimdi tam bir yaşında bir 
sarman kız var. Ama bir görsen ne 
dilber şeyi Hatta, bu geçende has
talanmı§tı da sepete koyup Fatihte
ki hayvan hastahanesine götürerek 
tedavi ettirmiş ve bunu uzun uzun 
KURUN gazetesinde yazmıştım. 
Bizim Sarınan krz, geçen yaz daha I 
bir 'bu~ulC &}::lıkken ona i\lac.a ha-

in hisarlardan 
bir dilek 

Balatta günde UçyUz kl•I 
cıgara arıyor, bulamıyor 

Balatta Leblebeciler caddesinde 
4 numaralı Şen Gi§e aahibi Ali De· 
ğerli isimli okuyucumuzdan töyle 
bir mektup aldık: 

"Ben dört ay evvel Balatta Leh· 
lebiciler caddesinde sırf inhisar malla 
rı satmak Üzere gayet modern ve Ba. 
]atın şimdiye kadar görmediği dere· 
cede şirin ve temiz bir dükkan açtım. 
Bu dükkanın yalnız techizat ve te· 
sisatına 1500 lira sarfettim. Posta 
idaresi bana bir şubelik bile verdi. 
İnhisar rakı ve şarabı satıyor pul ve 
gazete bayiliği yapıyorum. 

Fakat inhasar idaresi bana bir 
:türlü tütün ruhsatiyesi vermiyor. 
Çünkü yirmi adım ileride tütün sa -
tan bir musevi bakkal var. Fakat bu 
bakkal haftanın ancak he§ gününde 
açık, diğer günler kapalı. Her gün tü 
tün ve cigara almak için dükkanıma 
en aşağı üç yüz kişi müracaat edi
yor. Müteaddit müracaatlarım seme 
resiz kaldı. Eğer tütün tezkeresi 
verilmezse altı çocuğumla bütün Ü· 
midim ve istikbalim mahvolacak. 
Çünkü evimi satarak bu dükkanı 
açtım. Tütün satamazsam kapatmak 
mecburiyetinde kalacağım. Diğer 
taraftan Sultanahmette seksen met· 
re mesafe dahilinde tam yirmi iki tü. 
tün bayii var. Bayilerin biribirlerine 
yakın olmaları orada bir mahzur 
teşkil etmiyor da benim dükkanımın 
bulunduğu Balatın en büyük ve hal
kın en mütekasif olarak geçtiği cad· 
dede neden mahzurlu görülüyor. 
Derdimi anlatmak için nereye mü -
racaat edeceğimi şaşırdım. Bu dile • 
ğimde bütün bu civar vatandaşla -
rının da hislerine tercüman olduğu. 
mu hiç çekinmeden söyliyebilirim. 
Bu acı "\'aziyetime alakadarların na· 
zarı dikkatlerini çekmenizi rica ede
rım . ., 

Okuyucumuz dileğinde haklı gö
rünüyor. Bayilerin çoğalması fazla 
sürüm noktasından elbette inhisar . 
lar idaresinin de menfaatlerine uy -
gundur. Baıka bir mahzur yoksa bu 

Talebelerin 
askerlik 
kampları 

Galatasaray lisesinde talebelerin as
kerlik kampı başlam91tır. Diğer mek • 
tepler talebesi de Temmuzun beşi ve 
altısında kamp başlıyacak ve verilen 
karar mucibince bu sene bej gün fazla 
olarak yirmi gün devam edecektir · 

"Foto Süreyya,, tarafından çekilmiş 
olan resimlerimiz Galatasaray Iise~i 
talebelerinden muhtelif gruptan kamp 
ta göstermektedir. 

Napoıvonun oda.sı 
Gaıbi Gürcistanda küçük biı nahıye 

merkezinde nıeydana çıkarıldı 
Dünyanın bu en büyiik genern- f 

linin vermiş olduğu muharebel~rin 
ve yapmış olduğu seferlerin harıta· 
sım aklında tutmuş olanlar, Napole· 
on'un çalışma odasının halen garbi 
Gürcistanın küçük bir nahiye mer
kezi olan Zugdidi'de bulunduğunu 
duydukları zaman hakikaten şaşıra· 
caklardır. 

Filhakika, Napoleon, hiç bir za. 
man Kafkasyaya gitmemiştir. Bu 
eşya, Zugdidi'ye, Nepoleon'un meş· 
hur mareşallerinden Napoli kralı 
Joachim Murat'in torunu Achille 
Murat tarafından getirilmiştir. Achil 
le Murat ise, Zugdidiye, o zaman 
miistakiJ bir memleket olan Mingreli 

müteşebbis vatanda~ın bu sahada 
çalı§masma imkan verileceğini ümit 
ediyoruz. 

prensesi Salome Dadiani ile evlene· 
rek gelmiştir. 

Gürcistanm Sovyetlcşınesi üze· 
rine Dadiani'lerin muhtelif malikfı. 
nelerinde dağınık bir halde bulunan 
Napoleon'a ait bu eşya dikat ve iti
na ile toplattırılarak 7-ugdidi müze· 
sine yer1eştirilmiştir .. Bu müzede, ha 
len, Napoleon'a ait bir yazı masası 
ve teferrliatı, bir dolap, muhtelif ka· 
napelcrle Bonaparte'ın ve mareşal· 

lerinin çok kıymetli ve nadir birçok 
da resimleri mevcuttur. Çok kıymet. 
li bir hatırayı ayn olarak çikretmek 
icap eder: O da Napoleon'un ölümii 
i.izerine, şahsi doktoru F. Antomarci 
tarafındnn alınan yüz mulajıdır ki 
bütün dünyada ancak üç veya dört 
tanedir. 

Zuedicli müzesi, yalnız Napole· 

24~-1931 

Telsiz ve Radyo 
kanunu neşredildi 

Telsiz kanunu dünkü resmi ga· 
zetede neşrolunmuştur. Kanun, 1 
ağustos 1937 de meriyete girecektir. 
Bu tarihten itibaren bir ay içinde 
telsiz tesisatı ve cihazları bulunanlar 
ruhsatname almağa mecburdurlar. 
Bu mecburiyete riayet etmiyecekler 
cezalandırılacaklardır. 

Vapura binerken 
Üsküdarda oturan yirmi yaşındı. 

Şükrü isminde bir genç bu sabah vap~· 
ra binerken ayağı kayarak denize dül
m:iştür. 

Şükrü dalgalara kapılmış, Kızkulesi 
civarına doğru giderken arkasından 

yetişen sandalcılar tarafmdan kurtarıl· 
mışttr . 

--on'a ait eşyalar dolayısiyle meşhur 
değildir. Bu müzede, Mingreli"nin 
eski hükümdarları Dadiani'lere ait 
çok kıymetli silahlar, tabakları ınuh· 
telif tablolar da vardır~ 
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"Bu işi yapam~zsam Meff:
0
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1

~~a-edir ? 
pabucumu yerim ! ,, Kan hücevreıeri imaı 

e d i lebiliyor 
Dünyanın en garip iddiaları 
Meydan okumak, yapılmıyan ve ya -

pılamıyacak şeyleri yapmağa kalkış -
mak hissi, insanlarda ta ilk zamanlar

danberi mevcuttur. 
Bundan birkaç sene evvel, bir iddia 

ilzerine Amerikadan kalkıp geri geri, 
dilnyayı dolaşan Wing isimli Amerika -
lmın İııtanbula geldiğini hatırlarsınız. 
İşte bu adam, gayri mümkt:in gibi görü
nen geylere k&.rşı meydan okuyuşunur. 
müteharrik bir misali idi. Gözlükleri -
nin kenarına taktırdığı husuı;i aynalar
la kar;ıda daima geriye doğru yürüye -
rek bütün dünyayı dolaşmağa ve bu 
yüzden ihtimal bir kaç bin dolar müka. 
fatr da almağa, her ne bahasına olursa 

olsun azmetmişti. 
}lil Vern'in kitaplarından birindedir, 

sanırım: İnatçınin biri, Galatadan Üs
küdara geçirmek üzere kendisinden on 
para istiyen kayıkçıya, bu meteliği ver
memek için, bütün Karadenizi karadan 
dolaşıp Üsküdara geçer. Bu da. ayni 
meydan okuyuş isteğinin ideal bir ör -
neği değil mi? Neticede bu iddia sahibi
nin kazandığı mükafat ta on para ol -

muştu. 

Bu nevi iddialar, hazan doğrudan 
doğruya bir bahis halini almaktadır. İn. 
gilterede krsa ceketler, bir bahis neti -
cesinde vücut bulmuştur. İngiliz asilza -
delerinden Lord Spenser isminde biri, 
Bonjur 'biçimi kuyruklu ceketinin alt 
kısmını keserek sokakta gezmek iddia. 
sına giri~mişti. Dediği gibi yaptı ve 
o garip kıyafetle sokaklarda dolaştr. Bu 
suretle modern iş adamının giydiği 
kısıı ceket meydana geldi. 

İddia üzerine girişilmiş işlerden bir 
diğeri, yine İstanbuldan başlar. Ernest 
adında bir Norveçli şampiyon koşucu, 
on dokuzuncu asrın ba1langıcında İs
tanbuldan kalkıp yaya olarak KalkOtaya 
gitmiş. gelmiş, bu suretle 5600 mil 
mesafelik bir yolu altmış günde kat'ct
miş, vasati olarak günde takriben 100 
mil yol almıştır. Ayni adam, iddia yG. 
zilnden Paristen 'Moskovaya on dört 
günde koşmuştur. 

Bu gibi iddiaları a~ağı yukarı sıhha
te nafi farzedelim. Çünkü netice de 
spordur veya bir işe yaramıştır. I~kin 
bir çok i>ahisler VIJ iddialar, saçmadır. 

Bizde "bıyıklarımı tıraş ederim ... diye 
bir tabir vardır. Frenkl!rde ise, şapkamı 
pabuçlarımı yerim,, nevinden iddia eser
leri görijlür . 

Fakat bunlar, lUta kalmıyor. Mosko
vada !birisi, Rus -Japon harbi esna -
srnda bir arkadaşiyle bahse tutuşmuş 

1 
t 

Gö:.ii hapalı tıra~ et!C'bil<'c<';;;11 ; ,., 
iddia eden adnm •. Bo ·rıunıı <'trıniyct 

ed.en adnmrn C"-.~arr>tinc lırıvra11 
olmamnl.· l.·nbil mi? 

ve Japonların, 1904 senesinin muayyen 
bir tarihinde mütareke istiyeceklerini 
iddia etmişti. 

"Dediğim çıkmazsa, pabuçlamru ye
rim,, diyordu. Dediği çıkmadı. Ve ger_ 
çekten pabuçlarım yedi. 

Bahis ve iddia yüzünden sakal, bıyık 
trra edenler Amerikada çok görülmüş
tür. 

AmerlY.ada bahse girişmek, halkın 

milli hayatına karıgmıştır. Bilhasc:as 
Cumur başkanı intihabı sıralarında bin
lerce ki!i türlü garip bahislere girişir. 

/Ji'rt ayni.- ii:;rrirıc. d~ı·rİ<İlcm s<' . . ,~/u~~~rıc çılwn adf1nıla AmNiknda Uı·i~i 
ciimlıur mtılwbıncfo gın.~ııgt b"lı.~i lmylu•tlt•u lmcl111 ... 

tıen 5 milyon doların, bahi.s dolayr~ile ı frenklcrin "pabuç veya şapka yemek .. 
ortaya konulduğu hesap edılmekteciır. teamülleri de kan~ırsa, biri ötekini 

Bittabi bunun mühim bir kısmı öden 

memiştir. . 
Hangi politika adamının cumur r.ı~a-

setine aetiriteccği azerinde bahşe gırı -
senleri~ bazılarının iddia şartı para de. 
ğildi. Bahsi kaıanamıyanların ceza o. 
larak iç çamaşırlariyle köprü .üzer!nd.~, 
yürüdükleri, fıçı giyerek gezdıklerı go-

rülmüştür . 
Bir kadın, kız çocuğu elbisesiyle ;e 

•cuk arabası içinde N evyorkun en ış-
len caddesi olan Brodvaydan geçmiş -

tir. Arabasının ön:.inde: "London'un 
reisicümhur olacağına bahse girişmış • 
tim. Kaybettim.,. yazılı bir ta beta asılry· 

dı. 
Gözleri kapalı tıraş etmekler, dört 

ayak üzerinde yürümekler mi ararsı -
nrz, hepsi bu iddia hevesinden doğan 
türlü garip ve tehlikeli hallerdir. 

Bizde bahis ve iddiaların haikın ha • 
yatına girmiş olan tarafı cidden ehven
dir değil mi? Hele şimdiki modalara gö 
re, bir çok kimseler ,bu yolda bir bahse 
girişmeği arar bile ... Mesela : ''Bıyık • 
]arımı keserim .. iddiası, yeni nesilden 
kimselere zarar getirmiyeceği gibi, es. 
ki nesil adamlarını da ayrıca memnun c. 
decektir . 

Bu takdirde "sakal, bıyık bırakmak,, 
iddiası, bir nevi ceza olur ki, buna 

Gt•ri p,rri yiiriiyrn•T.. diinyn .~cy11Tcatinc 
t.'ıl,·mı~ olan gnrİJI adam 

J.~tmıb rtl .\olwl..tnrı nda 

blzzarure takip eder: 
Pabuç yemek dolayısiyle uğradığı • 

mız suihazımdan, kendimizi tıraJ etme-

ğe de vakit bulamayız. 
• • • 

Güvercinler şimdiki 
yangın bombalarının 

ceddidir ! 
Lizbon müzesinde hayranlıkla ı 

seyredilen bir. tablo, bir. ~uh~rebe 
meydanı iizerınde uçan ıkı aletı ve 
bunların içinde bulunan iki şövalye· 
nin mızraklarla harbe iştirak ettikle· 
rini tasvir etmektedir. Bu bir san· 
atkarın istikbali keşfeden tahayyü
liinden mi doğmuştur? Buna inana· 
cağımız gelir. Fakat o çağların kro· 
niklerine nıiiracaat edilirse bu tab· 
loyu yapanın yalnız muhayyelesine 
uymuş olmad~ğn:ır. gö.rürüz. 

lngiliz tarıhçısı Tılbury 1200 se· 
nesinde bir İngiliz köyü iizerinde u· 
çnn bir ma~in: gö:üldüğünü ve bu· 
nun kilisenın uzerıne konmuş ol· 
duğunu anlatır. Orta çağ şövalyele
rine ait hikayelerde sık sık "uçan 
makine,. lerden bahis vardır. Ve 
1 489 tarihinde yapıl mı· bir Alsas 
resmi bulutlarda yüzen bir gemi 
şeklinde bize bunlardan birini tas· 
vir etmektedir. Hiç şüphesiz bu gi· 
bi hikayeler birer masaldan ibarettir. 
Fakat portekizli Üstadın tablosunda· 
ki re!'limlerin hakikatten mülhem ol
dukları sanılabilir. Bu tablodaki ma· 
kinelerden biri her tarafından alevler 
saçan bir kuşa benzemektedir. 

On altıncı asrın ilk yarısında ya· 

Şimal kavimlerine ait eski e'!er· 
}erde de, kasabaları imha için ateşten 
kuşların salıverildiği anlatılmaktadır. 

1583 de alman diliyle çıkmış olan 
bir eserde, müellif, bir muhasaranın 

iyi netice vermesi için, kuşatılmış 
şehirden uçmuş bir güvercinin yaka

lanmasını, sırtına küçük bir torba 
içinde biraz barut konulmasını ve 

buna bağlanacak bir fitilin uçurma 
esnasında ateşlenmesini tavsiye et
mektedir. 

Böylece, eski muhariplerin elin· 
de bir kuş, canlı bir mermi oluyordu 
ki bunu bugünkii yangın bombala· 
rının ceddi addetmek mümdündür. 
Fakat orta çağda hava muharebesin 
den bahsedilirken daha ziyade düş-

man saflarına dehşet vermek icin 
kullanılan "'ateşten ejder,, ler hat~ra 
gelmektedir. O zamanlardan kalma 
bir eser bu korkunç canavar hakkın

da tafsilat vermektedir. Bu alet, ger
gin bezden yapılıyor, ya kocaman 
bir balığa, yahut da bir yılana ben-

zetiliyordu. Bunun içi ti.iten ve du
manı mide bulandıran bir madde ile 
doluydu. Aleti havalandırmak için, 

birkaç a~ır sonra Mongolfiye kardes
ler tarafından sabit balonda kulantl-

mış olan prensibten istifade ediliyor. 
du. 

Tatar ordularının üzerinde görü. 
len bu uçan, tüten ve fena kokan ca· 

navarların manzarası, çelik zırhların 
içine çekilmiş hıristiyan şövalyeleri-

nin ruhlarında büyük bir korku uyan 
dmyordu. 

Ruzveltin yeniden kazandığı son l 
Reisicilmhur intihabı esnasında, takri • 1 

amış olan alman riyaziyecisi Muns· 
ter'in "Kozmografya., isimli eserin· 
de bir di.işman şehrinin muhasarasını 
daha müessir kılmak için, kuyrukla· 
rına alevli paçavralar takılmış gii· 
vercinleri şehre ucuran bir Danimnr 
ka kralının hikay~si anlatılmektadır. 
Ürkmiiş ku lar evlerin damlarına 
kondu ve tamamen tahtadan yapıl
mış olan bu binaların tutuşmasiyle 
şehri baştan ba.Şa harap eden bir yan 
gın çıktı. 

( Varşovada çıkan "Robotnik,, 
geze lesinden). 

İlim ve fen dünyasının en büyük 
muamması olan, bizzat hayatı araştırıp 
anlamak için qütün laboratuarlar ve 
bilginler durmadan çalıimaktadırlar ve 
bu çalışmalar müspet neticeler vercck 
gibi görünmektedri. 

Birleşmiş Amerikanın Oregon Üni • 
versitesinden iki profesör, doktor Ervin 
August ile doktor Alfred Maslroiç şa. 

şılacak bir alet icat etmişlerdir ki bu -
nun sayesinde laboratuarlarda kan hü · 
ceyrelerini yapabilmektedirler. 

Tarihte birinci defa olmak üzere kır. 
mızı kürcyveler canlı bir uzviyetin ha. 
ricinde imal edilmektedir. 

Gayet nazik bir ameliyat neticesinde 
bu doktorlar canlı bir adamdan bir par. 
ça ilik alarak bir miyar şişesi içine 
koymu~lar ve gazlar vasıtasiyle bu şi· 
şeyi muayyen bir hararet derecesinde 
bulundurmuşlardır. 

Ayrı bir kol bu şişenin içine gıda sev. 
kettiği gibi diğer bir kol da mevat mü -
badelesini bo~altmaktadrr. Böylece ilik 
sanki canlı bir uzviyetin, bir kemiğin 
içinde imiş gibi yaşamaktadır. Bu ilik 
tenasül etmekte. 7.-rarh mikropları öl
dürmekte ve yeni kan hücreleri yap • 
maktadır. 

Bütün bunlar, ~cffaf camdan mütema 
diyen tetkik etmiş olan alimlerin gözleri 
önünde geçmiştir. 

Bu tecr(ibe yalnız bir tek vak'adan 
ibaret değilir. Birçok oktorlar ayn la -
boratuarlarda hayatın muhtelif seyir • 
!erini. canlı vücutlardan tecrit etmek 
suretiyle şişeler içinde yaşatıp öret • 
mektedir 

MalUm olduğu üzere canlı maddenin 
esas unsuru, yaşıyan hücrenin vücu • 
dunu teşkil eden ve adına "protoplaz
ma,. denilen peltemsi cisimir. 

Yukarıanberi anlattığımız tecrübele -
rin çok derin ilmi kıymetleri olmakla be 
raber hayat muamması gene halledile • 
memiştir. Mesela kimyagerler "Proto. 
plazma,, nm teşekkülatını tamamı ta • 
mamına bilmektedirler. Bu cismin ter • 
kibi yüzde 72 oksijen; yüzde 13,5 kar
bon; yüzde 9,1 hidrojen, yüzde 2,5 
nitrojen; azıcık demir izleri, azıcık sili. 
ka dö manganez; biraz magnezyom; 
biraz kireç, klor, fosfor, kükürt, flüor, 
soda ve iyod'tur. Fakat bunların hepsini 
bira raya getirmekle "Protoplazma,, ya 
benzi yen bir cisim elde ediyorlar amma, 
ıtu farkla ki bu ancak ölü ve cansız bir 
maddedir. 
Eğer Amerikalı doktor Corc. W. 

Krile inanmak lazım gelirse, "proto
plazma cisminde hayatın şulesini elek -
trik vücude getirmektedir. Vücudu -
muz milyonlarca dinamodan müteşek. 

kildir.,. 
Bu nazariyeyi kabul etmiyenler pek 

çoktur. Diyorlar ki: "Hayatı ancak ha. 
yat yaratabilir; nitekim protoplazma • 
yı da ancak protoplazma doğurabilir. 

Protoplazma yaratmak için de ~imdiye 
kadar yapılan tecrübelerin hepsi boşa 
gitmiştir.,, 

Sun'i telkih suretile doğurtmak tec
rübeleri de ilim araştırmalarında çok 
dikkatle tetkik edilmesi lazım gelen bir 
mevzudur. Bu sahada akılları şaşkın • 

lıktan durduran neticeler elde ediln-.i! • 
tir . 

Böylece Amerikanın Harvard üni • 
versitesinde profesör G. Pincus hakiki 
bir muc ze yapmı§tır. Bir çok tecrübe
ler sırasında bu profesör bir tav :ının 

yumurtalannı çıkarmış, bunlan kim~·e • 
vi bir cisimle telkih ettikten sonra di • 
ğer bir tavşanın rahmine dikmiştir. Q. 

rada bu yumurtalar normal bir tekamül 
devrcı.i geçirmiştir. Bazı vak'alarda da 
yumurtaları sadece telkih etmekle 
muayyen bir hararet derecesine tabi tut 
mak kafi gelmiştir. 

Porfesör Pincus'un araştırmalarını 

daha ziyade derinle tiren ikinci bir .ıı • 
lim, Woods Halt biyoloji laboratuar • 
larında anası babası olmıyan canlı bir 
hayvan istihsal etmiştir. 

Doktor Ethel Brovn Harvey "Ayı 

pençesi,, denilen ve kabuklu at kesta _ 
nesine benziyen bir cins deniz hayva _ 
nın telkihedilmemiş yumurtalarını a. 
larak cazibe kuvvetinden 10.000 defa 
daha mühim kuvvette bir "santrfüj., 
içine koymuş ve yumurtalardan her bi· 
rini iki parçaya taksim ettirmeğe mu • 
vaffak olmuştur. 

Doktor bunlardan ana olacak kısım. 
lan dikkatle ayırarak bilkimya telkih 
etmiştir. 

Deniz suyuna yerleştirilen bu yu • 
murta aksamı trpki kendi nesillerinden 
ana ve babaları olan ayı pençelerine 
benzer ve normal ayı pençeleri doğur • 
muştur. 

Bu araştırmalar neticesinde bakalım 
günün birinde hayatın bizzat kendisi 
bulÜnabilecek midir?. 

• • l/o 

ÇO<elYlkOaır OçDır;ı 
1 !P>al ıraşltiı~ 

Bu sevimli küç:.ik Rus kızı, para üt 
atlayıcısıdır. Fakat havanın boşlukların 
da· tayyareden aşağıya atladığını san • 
mayınız. 

Kız Moskovada bir çocuk parkında 

paraşiitlc atlamakta birinci gelmiştir. 

Bu parkta çocukların atlamaları için 
beş metre yüksekliğinde bir kule var. 
dır. Erkek ve kız çocuklar tayyareden 
aşağıya nasıl atlanacağını bu kulede 
öğrenmektedirler. İniş ancak birkaç sa
niye sürmektedir. 

Havadan alınmış fotoğrafını gördüğünüz bu ka e Birle§miş Amerikanın büli: 1 

altın ihtiyatını depo edecektir. Burada saklanacak altının kıymeti bizim para
mızla 15 milyar liradır ki dünya altın ihtiyatının yansından fazladır . 

Son kanunusani aymdanberi buraya haftada iki tren dolusu altın taşınmak. 
tadır. Ve bu nakliyatın haziran ortalarına kadar devam edeceği söylenmek
tedir. 

Amerikanın yeni altın hazinesi Kentuki vilayetinde Knof kalesinde inşa edil. 
miştir. Bu kale makineleştirilmiş birinci t-:ivari fırkaaının kışlasıdır , 
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rarihi macera ve a~k rom;im -104- Yazan: 

ihtiyar rahibeler çan seslerini duyunca 
koşuştular ve Osmanı, gelin odasında 
cürmü meşhut halinde yakaladılar. Ben 

korkudan mahvoluyordum 
Geçen kısunlann hülisasi 

Kilçilk Osman, papas olmuştur. 
Ben, onun lalastyım. Birltr~te, ka.. 
dınlar manastırının gözetleme lrori
dorutııt geziyorduk. Yeni rahibe o. 
Zup an'ane mucimnoe gelin kıyafeti. 
ne giren bir kıadın bizim Osmanın 
gözU.ne pek giizel görünüyar. Bu ya
man deUJoanlı, penceresini açıyor, 

itikaf odasına atlıyor. 
:(. :(. :(. 

Osman, pencereyi arkadan kapadı. 
Ben, merak ve heyecanla lçersini 

6Özetlemiye başladım. 
Gen!; rahibe bir ses duymuştu. 
Başınt kaldırdı. 
Heyecanla: 
- Sen... Sen... - diye kC":kelcdi. _ 

Sen kimsin. 

Osman, gayet tabii bir halde: 
- Sen kimi çağırmıştın? 
- İsayı ... 
- Öyleyse. .. 
-Ah, lsa. .. 
Yakla.5arak: 

- Eve~ ... Benim ... Sen çağırôm ve 
een geldim.. De!111-n papa.sin konuş
tuklarım dinlem~tim. Ne derece sa. 
mimi ol:iuğunu gördUm... Seni pek L 
~m sevdi. !ete arzunu yerme getir
<lim. 

YiizünU iki eliyle tutup ba~ını kal. 
dırarak: 

- Dur ... Gözlerinin içine bakayım .. 
Gözlerin, çok gUzeI ... 

Kadın, büyük bir coşkuniukla: 
- Onların içinde senin nmhabbe. 

tin, senin aşkın yanıyor ... Eğer gözle
rim güz~seler, senin aksini naklettik. 
leri içindir ... 

Osman, dudaklarını uzattı. Çok 
masumaneyc benziyen bir buseyi genç 
rahibenin -yUzünc kondurdu: 

- Benim pak ve nezih 7.evcem ... 
Tam o esnada, kulağımın dibinde 

bir ses i3ittim: 
- Yarabbi! Yarabbi! .. , 
Heyecanla döndüm. 
Bir ihtiyar rahibe ... 

Yüzüme deh§etle bakarak: 
- Burada ne arıyorsun? ... Sen kim 

sin? Sen ki bir erkeksin, nasıl olur da 
buraya girebilirsin? ... Nasıl olv.r da a. 
şağİlarını gö7.etlersin ? ... 

- Ben. .. Ben. - diye kekeledim. 
Bu kadının demin merdiven eşiğin. 

de uyuklıyan kadın olduğunu anladım. 
Hani, üzerinden atlayıp geçmiştik. 

Beni yakamdan çekerek öte yana 
itti: 

- Nedir gözetiediğin ? ... D.ır baka. 
yım ... 

Baktt: 

- Aman yarabbi... - diye inledi. • 
Buraya nasıl gelmiı;lcr, bahusus aşağı_ 

ı ya girmişler, manastırın harimine ... 
Gelin odasına ... Gelinin itikilfma. Ben 
mahvoldum. 

- Merak etme .. Bizim her ye.re gir
meye, her §CYi görüp anlanııya hak. 
kımız var ... İstersen ba~papasa sor, 
başrahibeye de sor. 

- Osmanın lalası sensin galiba ... 
Hani Osman ... 
Aşağıya işaret ettim. 
- ~mck ... Demek siz mür.aadeyl 

böyle anladınız ... Gelin odas~na gir. 
mek, ve bu rezaletleri yapmak. 

- Niçin rezalet olsun... • diye iti
raz edecektim. 

Fakat, pencereden nşağıytı bir k~re 
daha bakınca, deminki ilk maeumane 
busenin §eklini kaybettiğini ve ~ığı. 
:rından c;ıktığını gördüm. 

Nöbetçi rahibe: 
- Kurtarmalı ... Biitün ima~d çan-

larını ~almalı .... dedi. 
Oracıkta bir ip asılı dtm.ıyormu§ 

meıfor. Ben ~laca karanlıkta farkede. 

memişim. O ipin ucundan ~ekmeye 

başladı. 

Binanın her yerinde birtakım kilise 
çanları uğuldamıya. başladı. Ayni za

manda, birtakım kapı kanathrırun a. 
çılıp kapandığı, koşuşmalar oicuğu L 
~itiliyordu. Bulunduğumuz koridor 
bütün aksiscdaları topladığı !c:in her 
ses burada işitiliyordu. 

- Neymiş? ... Ne varmış? ... - gibi 
sesler de duyuluyordu. 

Gelinin itikaf odasına da birkaç ih. 
tiyar rahibe üşüştü. 
Osmanı orada gördükleri vakit bL 

rer çığlık kopararak gerilediler. 
- Burada ne arıyorsun? ... Buraya 

değil bir erkek çocuk, en masum rahi 
belerden başka kimse gircmeT. 1 ... Sen 

ne hakla. girdin? - diye haykil'dıtar. 
!çlerindcn biri: 
- Yakalayın ... Ne münakaşa edi. 

yorsunuz? _ diyerek ötekiler.! çıkıştı. 
Rahibeler, hücum ederek Osmanı 

tuttular. Gelinse: 
- Aman, ilişmeyin... İsadır! • di. 

yordu. 
Demin bize koridora glrer-~k istedi. 

ğimiz yere bakabileceğimizi söyliyen 
bahçedeki rahibe de bunlar arasında 

- Demek ki maksadın buymu' '? ... -
diye o da hiddet asarı göst<?riyordu. 
• Demek kendine İsa süsü verdin. 

BütUn bu gürültüler esnası!lda, Os. 
man, bilyük bir soğukkanlılık gösteri. 
yordu: 

- E'•et! Ben !sayım? ... - diye vaku 
rane başmı kaldırdı. 

(Devamı var) 

Giitüp işitüitecim : 

Belediyenin müthiş 
bir münekkidi 

Va~aılfil: Hüseyin Rlfat 
Üzerlerindeki şık ve zarif elbiseler J 

gösteriyordu ki ihtiyaç kendilerin· 
den çok uzaklarda .. Taksim meyda-
nında tramvay bekliyoruz; Sıras;r
vilcrden doğru geldiler; yolda başla-

dıkları "belediye,. bahsine devam et
tikleri anlaşılıyor; biri çok aleyhte; 
öteki zat o kadar değil; hatta biraz 
da halkımızı kabahatli ve kusurlu 
görenlerden .... 

Belediye aleyhinde olanı ne ka
dar hiddetli? Arkadaşına da çıkışı· 
yor ve mütemadiyen söylüyor: 

"- Evden cıkar cıkmaz Cihan
gir meydanında · kosk~ca halıları sil· 
keliyerek ortalığı toza, dumana boğ
duklarını görmedin mi? 

Büti.in apartman kapıcıları ça
murlu paspasları sabahleyin kaldı · 
rımlara vura vura temizlerler; biz. 
ler, hele o saatte mektebe giden ÇO· 

cuklanmız hep o tozları yutarız ... 
Beyoğlunun arka taralarında o

turanlardan sokaklarda tavuk besli
yenler mi istersin? 

Mahalle aralarına sokulmuş ma
rangoz atölyeleri, otomobil garajla· 
rının çoğu tezgahlarını sokaklara 

kurmuşlar; meydanlarda çalışıyor· 
lar ... Gürültüleri de caba ... 

Yolda gördüğiinüz leblebicinin 
neydi o sırtındaki kıl torbanın hali) 
elli yaşında mı, yüz yaşında mı o 
torba bilmem? Babadan, dededen 
kalma galiba 1 

(Taksim meydanındaki abdec; t. 
haneyi göstererek) kokusu buralara 
kadar gelen şu karşımızdaki ıtrıy::ıt 
fabrikası pek ho§unuza gidiyor, de· 
ğil mi/., 

Gelen boş bir tramvaya girdiler; 
ben de girdim ve belediye muarı.a 
devam etti: 

"- Bak, dedi, Karaköye kadar 
yolda sana daha neler ve neler gös
tereceğim. 

lstanbulun guya şu en meşhm 
caddesinde ne kadar lokanta ve pas· 
tahanc varsa mutfaklarını mağazw 
larının altlarına yapmışlar; baca gibi 
sokağa açtıkları pencerelerden gü
nün her saatinde öyle kokular neş· 
rediyorlar ki ... 

Motosiklet meraklıları, ve onun 
ticaretini, tamir işlerini yapanların bu 
kalnbnlık caddede fıdcta cirit oyna· 
dık1arınm yoksa farkında mı değiJ . 
sin? Acaba motosikletler otomobil 

ahkamından müstesna mı? Bunlann 
nrnsma kılıksız, kıyafetsiz bir takım 
çocukların kira ile tuttukları bisiklet. 
leri karıştır karışdan karşıya geç
mek ne kadar tehlikeli hal alır? 

Bak ... Bak şu köşeye ... Herif ta· 
mir ediyorum diye dükkanın önüne 
çektiği pis tahta perdenin guya ayıbi 
nı örtmek için iizerine, tutmuş taht.'l 
lardan daha pis bir paçavra germiş .. 
Artık bu da göri.ilmez mi! 

Sana geçen gün Balıkpazarmda 
başımdan geçeni anlatayım: Biraz 
kaşar almak için hem de büyük bak· 
kaliyelerden birine girdim; bir parça 
kestirttim: tezgahtar hemen parmak 
larını ti.ikriikledi; yandaki asılı kağıt 
lardan birini kopardı; benim peyniri 
de o tiikrükli.i kağıda koydu 1 

Hemen "be adam ... Nedir o yap· 
tığın pislik ... at o tükri.iklü kağıdı; 
git ellerini yıka; bana temiz kağıt 
içinde mal ver.,, diye bağırmışım ... 
Küstah herif benim bu sözüme: 

-Siz ona benzemez daha neler 

yiyorsunuz da haberiniz yok! diye 
mukabele etmesin mi? 

Aklım başımdan gitmiş, basto· 
nu kafasına indirmişim; güri.iltüye 
patron koştu; ben kapıya belediye 
polisi çağırmıya çıktımsa da yalvar-

dılar, yakardılar... Allah belanızı 

versin dedim; peyniri almadan sa· 
vuştum ... 

Diş fırçalarını paketlere sardrra· 
caklarına esnafın bu tükrük pisliği-
nin ününe geçseler.,, 

Bu sırada bir kontrol geldi; bilet 
leri muayene etti; fakat bu da hid
detli muarızn başka bir sermaye ol
du; dedi ki: 

"-Kontrolün ağzının sarımsak 
kokusu burnumu kıracaktı; işte bu
nu da belediye menetmelidir.,, 

Yanındaki zat dayanamadı: 
"-Yooo .... dedi, bunu da ' mı 

belediye düşi:insün; bu tramvay §İT· 
ketinin vazifesi.,, 

Derdcmez muarız zat dahaasab! 
bir hal ile cebinden paketini çıkardı: 
Bir cigarn ağzına aldı; bir tane de 

arkadaşına verdi; boş kalan kutuyu 
kırdı: parçaladı: parçaladı .. Ve bü
tün parçalan Karaköy köşesini dön-
mekte olan tramvnym penceresin
den fırlattı, caddeye attı! ... 

Hüseyin Rif at 

- -

------- -
- -
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- Korkma Şarlot ... Değişen sadece 
yüzümün hatları ve cismimdir. O ka • 
dar ... 

Şarlot için bu MSzler kafi gelmişti... 
Her şeyi anlar gibi olmuştu. Bütün 
mevcudiyetiyle ileri atıldı, kendine a· 
çılan kollara koştu, bir an öyle kaldı 
ve sonra hıçkmklar içinde sarsılmağa 
başladı. Bir taraftan da: 

- Çok milteessifim, çok ... 
Diyordu. Cim onu bir koltuğa oturt

tu. Geri çekil<ii. Onu seyrctmeğe baş • 
ladı: 

- Yarıi, dedi, avdetime mi mütees _ 
sif siniz. 

Şarlot ~imdi, göz yaşları arasından 
g:ilüyordu: 

- Beni istediğiniz zaman, hani ya 
beraber yemek ye.diğimiz akşam, size 
"Evet,, demeliydim. "Evet., demek te 
istiyordu•ı. Eğer o zaman bunu söyle
miş olsaydım, sizi sevdiğimi itiraf et -
miş olsaydım ... 

- Fakat ben anlamıştım, ve şayet 
anlamamı! olsaydım şimdi size müra • 
caat eder, daha doğrusu avdet eder miy. 
dim?. 

Şarlot bir an sustu. Fakat, sonra, et.de 
ettikleri saadeti daima mazinin fena 
günleri ile ölçen ve onlan mes'ul tutan 
bütün kadınlar gibi sordu: 

- Peki amma, niçin bana haber ver
meden gittiniz? Niçin bu kadar... Bu 
kadar garip bir şekil.de hareket ettiniz? 
Ben sizi olduğunuz gibi seviyordum. 

Şarlot kalktı Cimi tekrar kucakladı. 
Öylece yazıhaneye kadar gittiler. Cim 
masasına geçti, Şarlot ta kart~sında 

eski yerine oturdu, ve: 

- İlkadan, dedi, kurtulmak istiyor -
dum. llka bir başkasını seviyor, beni 
öldürmek istiyordu. 

- Evet, müthiş bir kadın .. Sizi öldü 
zanneder etmez, onun hakkında bütün 
bildiklerimi söyledim. 

- Onu siz mi ihbar ettiniz? 
-Evet. Ben! 

Cim içini çekti: 
- İste, dedi, ben de onun için avcfet 

ettim. -Görüyorsunuz ki beni katletme
di. Onu kurtarmak vazifemdir. 

- Muhakkak kurtulur. Bu nevi ka -
dınlar daima kurtulurlar, Kurtulmasa 
bile mademki sizi öldürmek istiyordu. 

Yoksa onu sevdiğiniz için mi kurtar • 
mak istiyorsunuz, ve onun için mi gel
diniz . 

Cim başını salladı: 

- Ben size olan aşkım yüzünden siz 
den uzakla~trm, tıka boşanmağı asla 
kabul etmiyecekti. Yahut. beni zengin 
zannettiği müddetçe buna razı olmıya. 
caktı. Ve mademki sizinle evlenemiye 

cektim, en iyisi ortadan kaybolmaktı. 
Ben de öyle yaptım .. Kimbilir, diyor -
dum, belki sonra... Fakat ıf rndi iş de -
ğişti ... 

Ş:.rlot, ona, seven fakat s~vgilinin 
mantığını kabul etmeyen kadınların ba
kışlariylc bakıyordu. Sonra yava-ş ya • 
vaş: 

- Bir an, dedi, artık ebediyen biribi
rimiz:n olaca~ınr. artık hiç bir kuvve -
tin bizi ayıramıyacağrnı düı;.:.inmüştüm. 

Cim kalktı. Bir aşağı, bir yukarı do-

laşmağa ba~ladı. Böyle müşkül bir an. 
da Şarlota müracaat etmek. ona en 
basit, en makul hareket gelmişti. La -
kin şimdi anlıyordu ki Şarlota müra

caatinin sebebi, İlkayı ölümden kurtar. 
mak içindir. Bu noktayı evvelce düşün
memi~ti. Ve ~üphes:z İlka kurtulunca, 
b:itün bu çektiklerinin Şarlot yüzünden 
olduğunu bildiği için, hiç bir vakit onun 
kcx:asiyle mes'ut olmasına müsaade et. 
miyecckti. 

Cim: 

- Şarlot, dedi biliyor musun ki ak
lımdan fena fena §eyler geçiyor. Bu 
hain ka<lınr bırakalım ölsün diyorum 

Şarlotun gözleri on<lan bir an için 
olsun ayrılmamıştı. Lakin şimdi, biraz 

evvelki şüpheli ve hatta biraz: da iıtih. 
1 kar eden manaları kalınamııtı: 

- Bunu, dedi, benim için yapmağ1 
razı olur musun? • 

Cim hafifçe kızardı: 

- Bu, dedi, müthiş bir ıey detil mi? 
Fakat senin için memnuniyetle yapa -
rım. Bizim hür ve müa'ut olmamıza 

başka çare yok . 
Şarlot kalktı, ona yaklaıtr. Batını el- 1 

lerine aldı, öptü ve: 
- Cfm, dedi, biz. sen ve ben böyle 

bir şeyi kat'iyyen yapamayız.Fakat böy 
le bir şey düşilndüğüne memnun ol. 
dum. 

Cim, ona baktı. Derin, derin ... Son
ra kucaklamak istedi. Fakat Şarlot ha. 
fif bir hareketle onu yerine oturttu ve: 

- Hayır, de<ii, hayır canım .. :E.kiden 
olduğu gibi bütün akıl ve dirayetimizi 
ba~rmııa toplıyalım ve İlkayı nasıl kur • 
tarabileceğimizi düşünelim. 

Oturdular, Cim: 
- Yarın, dedi, vali sabah aaat onda, 

r.ihai kararını verecek. 
- Albanide mi?. 
- Evet. Bunun için, valinin yanma 

bu saatten evvel gitmiş bulunmamız 11. 
zım. 

- Mesele basit. Albani Buradan dört 
saatlik bir msafede. 

Cim düşünüyordu. gidip valiyi gör • 
me, bilhassa !ikayı, Şarlotun huzurun
da mi1dafaaya kalkışmak hoı bir ıey 
değildi. Bununla beraber, Şarlotun be
raber gitmesi lazımdı. 

- Ben, dedi, valiyi phaan tanının. 
Beni de muhakkak hatırlar. Daha doğ .. 
rusu eski halimi hatırlar. Eğer siz be
nimle gelmezseniz onu ikna edemem. 
ho~ yanımda siz olmazaap.ız, bu dünya· 
da kimseyi benim ben olduğumua inan. 
dıramam. 

Şarlot bu sözlerdeki acılığı anlayın
ca, hafif bir gülc:i: 

- Ne kadar değişmi§liniz:, ne kadar 
mükemmel surette bu i:i becermitainu 
dedi. Bütün bu emeklerin kendi kendi
nizi yok etmek için olduğunu düıünü • 
yorum da ... Şimdi de bir ölüyü dirilt • 
meğe çalışıyorS\ınuz. Cim, bu ne kan • 
şık iş ... 

- Benimle Albaniye gelecek miıL 

niz?. 
- Vallahi bilmem... Tekrar Cim 

Bleyk olacağınız için, meaelenin sonu 
nasıl bitecek, bilmiyorum. Bir defa, ha. 
yatta olduğunuzu öğrenince, İlka para
nızı elde etmeğe çalışacak. Sonra, bü • 
tün dünyaya, ortadan kaybolmak için 
neler yaptığınızı, nasıl yüzünüzü, ıeıi • 
nizi, şeklinizi değiştirdiğinizi yayacak. 
Sizi gülüne mevkie koyacak. Onu kur • 
tarmağa mecbursunuz. Bunu kabul e
diyorum. Lakin, yalnız batınıza hareket 
etmelisiniz. 

- Eğer yalnız ba~ıma yapabilecek 
olsam, kolay. Lakin, benim ben olduğu
mu isbat edebilmem için ıiz.e ihtiya • 
cım var. Eğer yardım etme.zaeniz, mu • 
hakkak idam c<iilir. 

- Bırakınız biraz dü~neyim. Vali 
nasıl adamdır? İyi kalbli midir? 

- Benim bildiğim gayet iyi kalbli
dir .. Her halde o da benim gibi değiı • 
memi}tir. 

- Onu bu ak§am muhakkak cörmc • 
Eyiz .. 

- Bu saatte mi? 
- Tabii t:lefon edelim, bir tayyare 

tutup gidelim. 
Şarlot elini telefona uzattı. Fakat 

Cim durdurdu: 
- Evvela, dedi, valiy~ telefon ede • 

lim . 
- Doğru .. 
Şarlot, telefonu açtı, vanyı ııteaı, 

Beklediler. 
Cim: 
- Siz, dedi. konu§unuz. Benim de 

yanınızda olduğumu söyleyiniz. Belki 
benimle ne görüşmek ister. 

- Peki .. 
(Devamı var) 
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kendisini gösteren Zonguldak Halkevl, şaire müracaat ve Abdülhak Himid hakkında bir konferans vermesini -
rica etmiştir. Bu müracaatı kabul eden Necib Fazıl orada "Abdülhak Hamid ve dolayısiyle" başlığı altında 
bir musahabe yapmııtır. 

Necib Fazılın Hamide dair fikirleri esasen ehemmiyetli olmakla beraber, ölen büyük şair hakkında 3imdiye k.a.. 
dar söylenmiş olanların alika ve dikkat/! en değerlisini teşkil etmekte olması bakımından da mühimdir. Hamid 
vesilesiyle ortaya bütün bir tarihi, içtimai ve edebi miyarlar ma:ızumesi \'C ''critcrium" lannı koyan Necib 
Fazılın bu musahabesi büyük kıymet ve ehemmiyette bir eser çıkarmıştır. Buitibarla edebiyat alemimizde bir 
hadise olan bu konferansı aynen veriyoruz. 

şair·-·N·eap-Fazir-KiSiküfei<ril"iihim····bi"i~--·eaeb"i' 
hadjse telakki edilebilecek bir konferans verdi 
A BDtlLHAK Hlmidl sömdtıttımtızüJı 

ertem &'ÜJlUydU. Zonguldakta blr 
vazife emrini aldım. Şairin refika 

aı, kendlıılne veda ederken bana dedi ki: 
- Oraya gitUğinlz çok iyi. .• Hlmldin ölU 

nıu k&l"ftamda en canlı allkalardan birini 
duyan da Zonzuldaktır. Bu allkaya benim 
IJ&mıma ve Hlmldln en yakınlarmdaıı biri 
aı!aU?>? bizzat te§ekkUr etmenizi rica ederim. 

Hatırlıyorum ki Abdülhak Hlmld de, bir 
kaç kere bana ?..onguldaktan bahııetmı,u. 
BJr dcfaıımda Zonguldağa gönderdiği bl .. 
mektubun metnini göstermiş. Zonguldak U-ıe 
rinde, o yerin kendisine duyduğu a!Akavı 
beğenmekten gelen bir dikkat ve huauiyet 
le durmuştu. 

Hlmlde alt, tlklr, hla ve hatıralanma, tı. , 
JUmOnden loerl llk d~a olarak dil vermek t~ 
tebbUııünde bulunuyorum. Hatta. huıual aon 1 
beUer, mUnakqalar, neşredllmemlş notlRr 1 
ve yazı araııı Jrnıa bahlııler bir tarafa. dol"• 
rudan doğruya ilk deta olarak.. Böyle bir 
günde, tuadilf karoıma Zonguldağl çıkanyor. 
Hl.midin huııuııl bir dikkatle baktığı bir yeri. 
bana muhatap gösteren tesad'ıtten aynca 
zcvlt <.!uyuyorum. 

A BDÜLHAK Hlmid TUrk ceınJyetl· 
nln en nezaketli anlarından btrln
ıle doğdu ve bir aııra yakın btr za• 

man r,crı;evcsl içinde, cemiyetteki bU incelik 
karakterinin bUtUn seyirlerine, lhtıtltlarına. 
JaUhnlelerine şahit oldu. 

Hl\mldl, sadece yq ve görgU bakımından 
aeyrettlğimlz zaman derhal bUyOk çap ve 
bUyOk ölçUy1e yUzyUze geliriz. 

1t1r11f etmeliyim ki aanatkArm ömrü ve 
bundaki Amiller muelul, bence bir koca da• 
Tadır. ÖldUrUcU mUeııalr, klml alıp, kimi b:· 
rak!,Yon Nlı;ln götUrUp, niçin bekletiyor., 
Bll~de hl:Syle ao~lar& k&r§ılık yok ı 
Buna rağmen tuhaf bir tesadüf zlncirln!n 
tekrar telcrar verdiği mJa&Uere dayanarak 
lıUkmedeblllrlz ki, sanatklrdakt keyfiyet 
Tergisf, istediği kadar kemiyet verglsfnden 
ayrı oLru.n, çok büyUk keyfiyeUer, anlqılma7. 
bir tabiat mllsaadeslle kemlyetlerlnl de 
peflerlnden çekmek fmtlyazm& erınlıler, bol 
yumıııar, çok g6rmU111er, uzun yqamıtlar 
dır. Bu, belki ruhumuzun kalıbımıza üfledi 
il bir devam ve mukavemet nefhaaından ge 
Uyor. Belki kuvveUl bir ruhla maddesi ara. 
mıda, gökteki bir kart&lm gövdesilfı kanat14 
n arasında.ki ahenge eı bir muvazene, bir 
&Dlqma var. Her ne oluraa olsun! 

S&natkA.r ki alnmda Allahın dudak izleri• 
ne benzer bir ışıkla doğar ve kalabalıklardan 
bu ııığın dclA.Jet!le ayrılır, o, bu nura varla 
olmakta ne kadar talih Bahlbiyse, nurunun 
qıldaya.cağı ömUr öJçUsOnde de o kadar talih 
a&blb!dlr ve birinci tallln, ikinciyi dofurmak 
ta az çok \•e esrarlı bir hüneri vardır. Kula 
m&haus ibda. nevileri ve hadleri içinde, 
ulan payını kapmıı olan sanatklr, yaratıcı 
kudretini tııkırt:rken, çok defa en zayıf ve 
ııarln bünyeyi yıllarca ayakta tutacak bir 
llqka kuvveti de, 11&nkl laUbılal edımdir • 

B1zi kemallerlne inandırrnlf aanatklrlar 
aruırıda, bu lk1 hususiyet ve talll btr arada 
buluyoruz. Omlroıı, SA.di, Şeksplr, Göte, 
BQgo, onlardandı. Onların Blhlrbaz kudreti<' 
rl, aakallarmdakl her tel bembeyaz oluncay11 
kadar 8UrdU. Biran felce uğı"&madı. 

TablaU tek ve yekpare örnek diye alanlar 
dan değilim. Fakat ondan bir mavera ve 
Mbebler Alemine akmak şartlle tabtattekl 
dtızen ve nlsbeUere ha)Tan olanlardanım. o. 
rada bir çok unsurların nıUşterek bir kaderi 
nr. Ağaç e\ ell yemlı \'erme kabillyetlndt>n 
dll§er, eonra kurur. An. bal yapmavı unutur 
aa, ölUr. Hattl lruıan yapıııı bir fabrlkan•n 
çelikten cihazı bile, yeni bqtan ve uzun zah 
meUerle diriltilmeye muhtaç olmamak için, 
durmadan, dinlenmeden işlemeye mah~m· 

dur • .Adeta cemat, nebat, hayvan ve iruıan, 
Jıaııgf maril.ı. ne,·fne göre blçllmlı bir bünye 
tqıyorsa, bünyeıılnı, zıımanın a;ımdıncı ham 
lelerine kat'Şl, korumak için, mevut marlfr. 
Unf inkıtasız tekrara borçlu kalıyor. 

tnR&Ddaki ruhu. bU unııurlardakl marifet 
huaulle karşılıklı koyabiliriz. 

lıte çok defa, uzvi yıkılııından evvel, ru
hi çökü§Üne şahit oldutumuz aa.natklr da, 
zaman denilen ejderhaya tele bir kaleden 
mukabele eder. Sanal kaleııl ... 
Zamanın hakiki fatlhleri, bu kaleyi tq taş 

8rdUler, sonuna kadar duvarlarını yüksellt'· 
ter VP. içinden hlr çıkmadılar. 

Sad', seksen yaşında <GW 11tanı1 bitirir
ken, HA.mld seksen altı yaşında (Vicdan aza 
Ilı) piyesini karaladı \'C Göte, en ileri c;ağ
~anndan 'tıırtnde b)I" dedi: 

Herke!! ha~·ııtındll an-ak bir krre bll· 
IQğ 1 tırabı re!«• ... Fakat dehanın çocukları 
ö!Unrrye kıı.dar ve sayısız bWOğ acısı çeker 
ter. Ç'UnkQ, b6ylece her de!aamda gençleotr 
ter. 

B üTON bu dllfUncelerden nıakaat, 

demek detlldlr ki btr 1&natklno 
laymeU, yqadtfı yaşla öllçUIUr. 

Öyle olsaydı. Zaro ağaya iki mısra eöyleUr 
ve onu dünyanın en bUyUk aanatkln diye 
g6ııtertrdik. DUnyanm en epia k&latarmdan 
biri, 39 Y&Jmdayken beyninde bir kamer 
Çlbanlle ölen, (Paacal) glbllerinl ne yapaca. 
gu? Buna mukabil ylrınl yirmi bet yaşların I 
da, sanata kll.ııtükten ııonra hayata da kl18en ı 
ve kum çölllertne gömdUğU bet on aeneyl 
ıuıcak doldurup çok ıenç ölmekten bqka ça 
ve bulamayan FranıuZ §afrl (Rlmb4-.aud) mi• 

salinl de iddiamız lehinde kullanalım. 
lllz, ruha \'C onun tek kudret kaynatı ol

duğuna inananlar, rubu, ele avuca nğmaz, 
kanun ve çerçeveye glrm~. glrllt ve esrarlı 
kaprla , e· cilve dolu bir varlık halinde ldrlk 
etmek isteriz. Basit vakaların karakteri on• 
dan \17.aktır. onun. terıı bir mizaç hareket1le 
bir bedeni, k!l.ğlt gibi ka,-urup yakabileceğini 
anladıtJmız kadar., kukln tir hayat ıevk 
ve lradClllle de. çtırUk blr kalıbı eruıeslnden 
kana.,·ıp tutabileceğine lnanınz. Bizce ruh. 
ke)!iyeUn ve madde kemiyetin mOmeullldlr. 
l\:enıiyctln ıııe, keyfiyete uşaklık etmekten 
hıışka ro!U ve kendi kendisine hiçbir kıymeti 
Yoktur. 

Onun içindir ki bUr&Y• kadar, blr kalite 
cevherinin, kabltete l)eml üzerindeki lelllrle 
rinl araıtırdık. Şimdi kaydedebiliriz ki yal 
nız eser ve yaş aayıııı cepheııinden AbdWhak 
HA.midin dıo manzaran. keyfiyetleri kemiyet 
Ierııe kanıık yqaml§ ve temel p.hslyet ro. 
ı Unu oynaml§, barlkullde ve bUyOk talili ua 
tatarı:ı dı§ görUnU§lerlle çlzsial çlzgi&lne uy· 
gunJur. 

kadar geldi \•e o günlerde birdenbire d&vahı 
rm en bUyUğ1111e karıılqtı: 

Ne olacatım? Kendimi nuıl kurtaraca-
ğım 1 Kurtuluşı.ınıun fonnülll nedir 

O ltTADA lkl örnek var: Hrlatlyanlık 
,.e İBIAm.Jık dUnyuı örnekleri ... BJ· 

rl mOııbet lllmlerle tabiat ve hldlM 
teri teııblre, eıyayı fhtaya ba§lamıotır. Din 
hükUmlerlnJ Yeryüzü kanunJarında:ı ayırn:r§ 
ve ondan sadece, cemiyete kalb vezffesi g~ 
ren, huaual bir bauutyct ve iman yoğurmuı 
tur. Böylece akılla kalbin tezatlarını kaldır
mış, haklarını ödemı,, ılrketinl kurmuıtur. 

öteki, dert üııtu ınanzaraslle, ham aoftala 
nn elinde, kllnata en iptidai ve ablak bir 
yUz çizen kaba mantık çerçevelerinden J. 
baret. .• Bu çerçeveler kendi görUtlerine &lla 
el sOrdUrtmei. lnsan katumın her turıu ' 
arayıcı bamleslne düııımaııdır. Bu hamleyi 
bizzat dinin emrettiğini bilmez. Vaktıyl-. 

kurduğu, 1§ gördUrdllğil ve kudsileotlrdlğt 
müeaacaeler, ılmdl fili ııahumda, bUtUn klll· 
çelerlle tnls halindedir. 

Bu bllnço kar318Dlda ne yapalım? 
Tabii Garp dünyasma d6nellm. 
Burada bir ııorgu zlnclrile k&r§ıl&§&C&ğıL: 
Bu dönüş doğru mudur? Blr ııey. hanı;I 

mlk~'L'llar, hangi hadlere kadar asımdan in· 
hl raf edebilir? Nokaan1anmızı açığa VUrulnf 
olan garp dünyası, thtıyaçlamnıza da kefa. 
let etml§ midir? Bir heyetin dı~ çlzgllerlnl 
kopye etmekle, ruhi ve mahrem maktalarmı. 
kadar inmek mUmkUn mU ! Dil§man ııillhm
dan, kurtuluş umulablllr mi? Bizim olan 
ve markamızı tqıyan yeni blr alllh döğWe 
mez, venl bir dünya lnf& edilemez mi? BI· 
zlm de bir röneaansımız olamaz mr? Şahıılyet 
üzerinde fedaklrlık yapılabilmesi kabil bir 
şey midir? Bir veya bir grup millet ve ce
miyetin mahsuDerl araamda, bUtUn lnııanlık 
ça lştlrak edilebilecek orta malı maluıulle, 

eduemiyecek husuııt mahııul arasındaki (Nu 
ance) lar nelerdir? 

Tanzimat hareketi bu muazzam davanm, 
muhtemel 1*:blr sualine cevap vermedi. 
MeııelPyl ııo.t telekkUr adamlanndan ziyade 
basit ılyuet ad&mlan işledi. Cemiyet, ııağ, 
kıııır bir taklit psikolojisi ve Urkek, muvaza 
acı bir hamle içinde garba doğru itildi. 

A BDULHAK Hlınld veıılleaile bqımı 
za koca bir meaele açtık. Bu mese 
leyi atmaya mecburduk. Zira hiç 

bir bA.diae altın gibi 8&l ve iııtiklA.JU detfldlr. 
Blr vakıayı çep~çevre sarabilmek için. onu 
kendi dekoruna. \'e dekorunu, yerleştiği bll• 
yUk fona nisbet etmek llzım. Kaldı ki dcvrl 
nl izah etmeden ııanatkAn izah edebilmenin 
ımklnına akıl erdirilemez. 

S ANATKA.R, cemiyetinin, bUtün ha• 
yat proplemleri k&r§ı81Ddakl mizaç 
ve hassasiyet merkezi, ruh hamur 

kA.n. ince ve mlsUk bir ldrllk mekanizması. 
dır. Yoksa LodoB rüıglrı estikçe muvazeM 
ııi bozulan lııterik bir kadın gibi uıuorta bir 
blıı Aleti değil. 

Bunun içindir ki. Türk cemiyetinin Sırat 
KöprtlsU kadar tehlikeli bir geçide ayak at• 
tığı devirde hemen aııanatklrmı soruşturma. 
~a mecburuz. Cemiyetinin bu macerası, baka 

Necib P'a::ıl Kı&akıirek 

• ıım onun ruhu menşurunda naıııl renkler 
doğuruyor·: Cemiyetten aldığı tesirler, oMI\ 

A CABA dc>ğrUdan dofruya k~yltyel 
olarak A bdWhak HArnıt nedir? 
ona cevap vermeye çal~alım: 

Dedllfm gibi AbdWbak HAanıt, Türk cemi 
yeUnln en neaakeUI &nlarrn<Jan birinde doğ• 
du. Nt"zaket kelimesi, bu anuı debfcunı llade 
etmekte biraz zayıf ... Bu an, bir cemiyetin 
kafa ve ruh aıkld merkeztnı, kWtUr ve me
deniyet ınlbralUD1 detftUrdltı andır. Türk 
cemlyeU prktan garba dofru ana menbaını 
detıftlrlyor. Bu <:!'mi.ret ki fertten devleteı 
kadar. bUlUn mUeııııeaeıerını tııllm dUnyaıı•• 
mn ruh ve kalıplan içinde Yoğurdu. Aaırlart'a 
bu ru?ı ve kalıplann kıymet bükllınlerlnt 
rakip dUnyaıim topraklan Uat1lnde vttrUttU. 
Halt! bir ara1Jk kavgamın muv&ffakt79tle 
bitirmiş görUndtI. Şeksiz ve f(lphellz bUtUn 
dUnya:ra htlkmettitı anlar geldi. Fakat aon 
ra ne ohfu? HUkUmraııırtmı. bUtUn blr esprt. 
ideoloji ve ristem atı teklinde örUp muh&la• 
za edeblldi mi? Hayn'! 

tııtanbUlun fetblle yeni devrine gl~n ve 
yeni doğUtUnU imzalayan garp dUnyaaı, be· 
zır!ığını Kanuni c;afmın ııonuna doğru bltlr 
dl. , e bUtUn kuvveUle taarruza geçti. Ne bl• 
zim garba akmlclnmız, ne ııonunda garbın 
bizi toaıayııılan, aııkerl \"e Blyaııl birer taar
ruz değildir. Bunlar medenlyeUerfn .. fdeOlo-

jllrrln. eııprllerln c;arpı"'1aları, blrlblrlnl lmtl 
hana tekmeleridlr. Artık, hergUn biraz daha 
toprak. nuruz, nizam ve hayatiyet kaybeden 
Türk cemiyeti, dehoetu aarıımtııarla, AbdUI 
hak HA.midin doğduğu Tanzimat günlerine 

su dolu bir klsenln içine boşaltılmış kızgın 

bir kurgun ma;>ii gibi, bakalım ne şcklllere 
bUrllnPcek ': Heyhat ki Tanzimat sanatkln 
na baktığımız :r.aman, onun da Tanzimat 
münevverinin aynı, sığ ve safdil bir mukal· 
llt oldutt-unu görUrUz. Garbı anlamadan. gar 
bo. hayrıınılır. (J.ouvre)un bl\yük salonların 
da, R"J'acl, Mlkelanj, Grcko kopyaları yapan 
acemi talebeleri andırır. Meşk meraklısıdır. 

(BUyllk) 'e (ulvt) ye uzaktan tutgundur. 
Fakat içinde hiçbir nells murakabesi hiç bir 
şatuılyet hılmaaı, hiçbir dünya ve sanat tell\k 
kisi yoktur. 

1 ŞTP: Abdülhak HAmld, bu kategori 
!rinde mevdana geldi, i<rndlıılııi 

o zümreden bildi ve o zümrenin 
kıymet hUkümlerlnl makbul ve gidi;,lnl mu. 
kemmcl buldu. O kadar ki, dllrilııt, i.}i niyet 
11, fak&l baıılt bir idealist olan Şlnasıye §Ö} IE' 
hitap ~ıu: 

Nfl\ t.enev came ettiler Ubas 
Şilr U lnpya. çok mukaWt.ıer. 
Sen fakst e3ledlndl '\"az'ı esu, 
Gddl senden vlkuda mucitler. 
övlp, bir mrktep e31t'dln bünya41 
Çıktı t.llmlzlt>r, bütün Uııtacl ... 
Bun!l ralmen o, kendisinin habcrsra ...... a· 

ğu bir tara!ile, ferdiyetinln müstesna örgtlsl 
le bu zümrenin ııevlyeslnl aşmıı, bu zUrnrnln 
ideolojisinden farklı bir şey beklemeksizin, 
göııl"rdiğl lııtikametıere doğru hızla ko .. n'tıl' 
miş. onlar n hazmedemcdı""I nıaıJdrl rl tr• 
messUlc bqlamıı. taklit tesirini orljlnale yak 

laştınruo ve bir intikal devrinin 
arasında, birdenbire bOyUk ve Uk 

şaşkınlığı 

§ahslyet 

Oltın büyük şair 

kılaamda görUnOvenniıUr. Bu bal, o anm 1 
şartlarına göre, g6zkamaştırıcı bir manzara, 
kocaman bir merhaledir. 
Namık Kemal bu manzaranın öııUnde: 
- HA.mld, sana hitap edebilmek ıçln ismin 

den büyük kelime bulamıyorum. 
demete mecburdu. 
Nitekim sarbı, llade aleUeri, mevzuları, 

unsurıan, melodlsn, keyfiyet ve kemiyet eı 
çUlerite aksettlren Uk örnek olarak bu mıır 
bale, arada blnblr görllf, duyuş, aUayıı rtar 
kı da olaa, bugtlne kadar reıımen ve zahiren 
aşılamadı. Bir (BUtün) halinde :lstlhlA.f edl• 
lemedl. H&ttl ondan sonra, en y&km günle 
re kadar korkunç tereddller, blrlbirlne ge~ 
mlf nealllerln anarfilerl ~rdl. 

TANZİKA T'm memlekeUmizde ea 
mllşahhu mUeııeemeai (Dllyunu 
Umumlye)dir. Tanzimat ruhunu, 

(Düyunu Umumiye) kadar ifade edebilecek 
bir müessese tasavvur edilemez. Avrupadan 
borç para alan cemiyet, borcunu ödemek için 
naıııı kendi ,-göbeğinde alacak takip eden btr 
mües.le8eye ıazı oluyorsa, anl&yıf81Z lllkllt 
psikolojisi de, AbdWhak Hl.mitten sonra 
bir (Edebly.'\tı Cedlde)ye, bir (Fecri lU)ye 
cevaz vermek vazıyeUne dU§tü. Birer DO~ 
nu Umumiye ed'3btyatı olan bu mekteplere 
nazarl\n Hlmldin farkı. garptan aldığı kıy 
metı hak etmeyi bilmesinde, ondan kcndl:ıine 
bir natUr yapmasında. tek kc lmeyle dü;llne 
bllmcsindedlr. 

H AM1T'te ilk göze c;:arpacalc kıymPt, 
biraz evvel ferdiyet örgUstl diye ifa 
de ettltfmlz gibi onun (lndivldııl 

aU, benlik mayasıdır. Bu benlik, garbın bü
~11k Uııtatıarm:ı alt metafizik meaelelerl, ken 
dl mc!eleııl y:ıpmayı bllmJşUr. HA.mitte, ı:s
IOm, Allah, hayat ve kA.lnat proplemelerl bl· 
rlnci plAnd11.dır. Kllnata baktığı vakit, oıı 
tab1oyu görtıyor: 

Pl11lmde bu ııecdı-Jlhı ~\bit, 
Aklımda şUkflk, dilde Ummlt. 
Fc,·klmde LlkRyı 1'Prmedl~ yet. 
Zlrlmdeı fenayı Adt>mi~")'et. 

0, varlığının hrsabını lııter. Olu,un llJTMnı 
her yerde arar. Hiç bir ıey öğrenemez. Fakat 
her" ~in çUrtıdUğUnU görmekte, her maddf'
nln 1 ini, gizli bir kurdun oydulııJnu duymak 
tadır. 

Fanilik fıkrl onıı dişlemiştir: 
r;, rt, baklkatı r,ya, türap fekUndt" •• 
Fakat bu hükme naaıl razı olııun? En bü-

yük korkullU yok o'mak. ~rar: 
Eğt'r ırubar l!M' t"ncamı haaretlm Yarab? 
Nl'dlr bu şey ki ~r gözdf'n Ab tf'klln&-. 
Hiç bir cevap alamaz: 
Ktıkattur çıkacak ~lrr, lllllllardan. 
Gön ıl tıuıln f!df'dunyn rübap şekllnde. 
Karşwnda bir mezar var, bu mezarda bir 

zamanlar c:llnl ıııktığl. harAretinl duydu~u 
gözlerinin içindeki hayat alevlerini llf!yrettl~ 
bir vücut yatıyor. O artık yok, o gözler ar 
tık birer renkli tq gibi, gördUğünU anlama 
yan bir madde ıııoğukluğu içinden bakıyor. 
Kabil mi? Buna inanmak. yok olmaya inan 
mak. yoklujta tlnmek, dibine varmak kabil 
mi? Olamaz! Btınun Uerlsf var. Kezar tası 
nm dilllzll#fne bakmayın: O g1zU bir dllle 
ebediyete açılm!f blr dehliz olcl\lfuDU haber 
,·eriyor. HA.midin de atnma baksanız, dllatz 
Fakat içi" Bu korkunç ve bedbin muha.ie 
bpden. ma'I'\~ hırıı ve ümide gl'!çlyor 'l:e 
llAhl nlkblnll~ -kalıyor: 

Bu ta, CPblnl~ t.enzer ki a3nı makberdlr, 
oı,ı ııUkln ıı .. dhlr, dt"nınn m ..... rcUr. 
Bu bAk, it>) lt"I Ummldl andınr bentt, 
n~ulsa zlllmetp benZt"r, fakat mtbal'!V\"erdlr 
Artık tef kkilrlerine mihver, makber olıı 

~or. Neye b:ıksa o mahiyete bulannıııı, o ma 
hfyet karşıııında rol alml§ görüyor. Neytn 
peçesini kaldırsa aynı şey çıkıyor. Ölllın, eı • 

ya ve hAdlselerin ııankJ bir ne\•( Usctidll,. 
Yaratıcı tefekkürün bqı, Mistik .• 
her şevd ı:-orüş de, 

. e aynı ce,·hcrl bulur. Çoklu""'• l kll 
ğe, ve dıı Al i k ti f 6U e 
Une irca d emHn hesrc n • fı; Alemin vahde 

e er. er angl bl" dava sahibi de 
böyledir. Her şeye davasrnın UasUnu tatbik 
edecektir. Bazı dUrbUn adeaeJerindekl tak~! 
mat ıttı gibi, dünyaya, kafasındaki kı) aıılar 
içinden bakacaktır. Bakın, Hlmld de. ö!Um 
karşıııında, ııayıaız şekl11erl tek şrkllde mu
hakeme eden Ytilcsek ruh fonksiyonuna nasıl 
çıkıyor, bu mlııtık "ecd ve 'izyonu nasıl 
buluyor. 

Makber görttrüm bakınca ebre, 
Cari görürllm ıu nehri kabl't", 
Nihayet, aebeblerln sebebinde, Allah~ lca 

rar kılıyor. O, her clıımln kendisine doğru 
kaydığı, her varlığın kendisinde yok görün. 
dUfU, her f&}ıslyeUn kendisinden nl~ vcr
dlğl büyUk galb nedir? 

~ddm mı buzunı klbrlya) a, 
Bildin iDi nedir o tını ekber 1 

İtiraf etmek IA.zımdır kı bu proplem.Jerle 
Ufraıml§ olan ııanatklr, değildir. Pıuıkalın, 
beynindeki kanser çıbanını bunlar açtı. Dan 
te bunlardan başka bir §ey görmedi. Nlc;:e 

bunlarla çıldırdı. Göte uykularını bunlara 
feda etU ve Tolatoi. bir gece, haııta yatağın 
dan fırlayıp, at sırtında, bu fikirlerden kaç 
~ak istedi. 

Bunlar 0 meselelerdlr ki ferdin ana şah.'11 
yet ve benliğini örer. Kafasındaki ldrAk clha 
zını kurar. Onu, klinattatıl vaziyetinden, 
dUnya ve cemiyetteki vazıyetlnln mimarisine 
kadar ulaştıracak bütün davalara yol açar. 
Kuracağı bütün kıymet hllkUnı!erfne deııtck 
otur Her cisim, her hldiııe ve her tellkklnlo 

nlsbet edileceği, bll)1lk 'mizanı te kil eder. 
Bunlara topyek(ln bir sanatkA.rın metafizik 

vicdanı diyebiliriz. 
tı!Am mcta!lzlkl içinde duymuş \'e dU1Uo 

müş ''e aralarında SUlcyman Çelebi .. Fuzuıı. 
Baki. Seyh Galip glbl bllyOklcr .)etişmlş dl. 
van §alrlerlnden bir zUmre lııtlana ed1lecck 0o 

lurııa, TUrk edebiyatında metafizik kafa}& 
sahip ilk sanatkAr Hl.mittir • ' 

H AKt'rrEN evelkiler. ccmivetıeı;.inln 
en muvazeneli, en tezatsız mevsı. 
mlnde yetiştiler ve fert, cemiyet ve 

öz kaynak araıımdakl vezinli atmosfere, kcıı 
dl 1ahslyetıeı1nl katmaktan b!l§ka bir şey 
yapmadılar. 0.)sa cemil !'Un z kaynagını 
kaybetti~ ve .} eni bir 1 ynağa slırüldU il hlr 
devri tcmsıl etU. BlllUn ntc\ cuUarın l'Jkıl• 
mak, bUlUn ıuıanrne'crln cözlllmek tehlikesi 
arzetUği anda, HA.mide dU en borç. asil me• 
zular karşısında herhans:ı bir tavır \e şahsi 
yet ııahlbl olmak dcj'tll. cnıaalslz bir lnkı!Ap 
yapmaktı. 

İnkıllp ke'lmrslnl u u1.a kullananlardan 
olmak istemem. tnkıllp. Allahın fllllerı anla 
tılırken söylendiği lbl ... Yoktan \ar cLınPk 
te9hl8lne yakın bir iş. lnııan oğlunun en aza 
metli cehdini temsıl eden bir ı tır. Koca bir 
cemiyetin, evindeki nizamı hozduğu ve kap. 
kacak. yeni bir hayat 'e düzene doğru göçe 
hazıı1ıuıdığı bir fıalle deminde, ona arad,g-ı 
hayatı bulduracak, ılyaset adam'arından 
evvel, sanat ve tefekkür adamlandır. 

Bunun için ise yeni, istlkllı.111, mUcerret 
bir teh8"81lıı 'e tefekkür ufku ) akalamak. 
o ufkun u~erlne bütün heybetılc çokmek, 
onu mllll bünyeye malelm~k. bütlln kanun
ları. nılyarlan, tuetıerl. '"asıtalarl'e, )eni bir 
aanat dUnyaııı bina etmek, gUmrUk muamele 
al yapmayan bir cihan kurmak IA:rımdı. 
B~. t\:af da~ndan yOkıı k ve d \!erden 

kuvvetli da\·anın. görUndll"ll ilk günlerde do 
tan. garip bir talihle bUUin d vamınc t ö
'l'llilr suren \'e tam bir halllne ahit olmadan 

(Sayfayı { tiriııi:) 
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p riste 
reng·z 

Herkes batıp 
o abilir, fakat ... 

ad ise 
Harbiye mektebinde 
araştırma yapıldı 
Şimdi Pariste cereyan etmekte 

olan bir hadise ıneşhur Dreyfus va· 
kasından daha miihim neticeler ver· 
mek istidadındadır. 

Esash ve metot dahilinde 
ciddi çalışmak şartile Hadisenin birinci perdesi geçen 

gün askeri polisin de harbiye mekte
bini kuşatması, mektebin dahilind~ 
kumanda heyetiyle talebeyi tecrit eı 

~e"Dıreını: Ertuğrul Muhsin 
Gaye ve malwıt; ne yapmak ıstedlğinizt 

terUp do nasıı yapacağınızı tayin eder. Uzun 
veya kısa söz söylemeye dalr verece~nlz ka 
rar bu terUp esnasında meydana çıkar. 

7 - 1hUııu: l{endlnize en uygun dU§Cn 
bir tan: bUldunuzsa öyle kalınız. PJD.nmm 

da bu ihtısaaa, bu tarza uydurunuz. En iyi \ 
ne yapabWyarsanız onu yapınız. 

KC!ldl kendlnlzl her oeye burnunu sokan 
heveskOrJar smı!ma gtrmcye zorlamayınız 
&iz aöylcmc uslQbunuzu inkl§af etUrtnlz. 
Ve iyi yapamadığınız, tamamlle baııarama. 
yacağmız bir 1§1 yapmaktan çekininiz. 
8- VnzJyet ve nhvnl: Bir baUp için naza 

n dikkate alınacak en mtlhlm gcyler, salon 
vo dlnle:tfcUerln vaziyeUlc kendi ahvali sıhhi 
YCS!dlr. Ratıp: not kAğrtlarmı koyacak uyw 
gun b1r yer bulme.lıdır. DlnleylcDer ön sıraya 
doğru sıkışmalıdırlar. KUçllk çocuklar ve kil 
çUk kızlar, başlarmda kimse olmadan, grup 
halinde oturmalıdırlar. Nazan dikkati başka 
tarata çek43cck gUrUltU vesslreye meydan 
verilmemelidir. Bazı nıb1 ve asabi hallerin 
6ntlne geçmeUdlr. Eğer dlnleytcller; ttımat
mz ve emnlyet:aiz, kızgın veya lAkayt bir ha· 
Jeti nıhlyedeyseler toplantıya m!lzlk, §UkJ 

veya ho:ıa gidecek bir haberle başlanmahdrr. 

9 - TC§kil!t: Birçok kimseleri alAkadar 
eden ve muhtelff hazırlıklar tstıyen hususat 
Jefn leşkll4t yapmak l!zrtndır. Basit bir nu 
tuk s6yllyebUınek için teşkfl4ta lUzum yok· 
tur .• Fakat dlnlcylclleri bir f,;e te:ıvlk etmek 
IA2:ınıgellnce, onları nkıllarma gelen vcyt he 
men yapmaktan mencdebllmek için, tC§kllAt 
kurmak la.ztmdır. 

Her bllyllk dlntcytc! kUUe!!fndc muhakkak 

dalma ya aptal bJr adam yahut mutaassıp 
blr herif, yahut bir muhalif bulunur. Onun 
için eğer toplıı.ntınm sonunda kaU blr karar 
umumt bir teşekkür beyanı veya buna ben 
zer bir netlce ıo.zımsa evvelden iyice 

hazırlanmalıdır. Bunları haleU ruhiye tcsa• 
dUtlertnc yahut o anm lmkD.nlarma bJrakmn 
me.lıdır. 

mesi ve şehirle mektebin muvasaln
smı kesmesi ile kapanmıştır. Büyük 
erkanı harbiyeden tt\yin edilen za. 
bitler binayı baştan başa arnmışlar
dır. 

T aharriyat giineş batarken ba~· 
lamış ve ertesi sabah tanyeri ağarır· 
ken muhasara kordonu kaldırılmış· 

10 - Kııredıl<: :Muvaffak bir iştn başanl 
ınruımdakl esas (nçıklık, hllestz hurdasız oı. 
mak)tır. Fazla çalı~a fazla para vermeli· 
dlr. Bu; umumi hltabet saha.sma tatbik edi tır. . 
lince bir hatibin dlnleylcllcrtnc hlzınette bl.:· Mesele lngiltere harbiye oezare· 
lunmaya cldden azmetml§ olması prensip! tinin Fransa hükumetine yaptığı biı 
meydana ç:kar. Eğer bir hatlp sadece kendi· ihbar üzerine patlak vermiştir. Av· 
nı gısstermel<, kendi gururunu ve ihtirasım rupa kıtasmda bir harp halinde F ran· 
tatmin etmek için söz &öyliyorsa er veya geç h 
bu an18§1lır .. Ondan sonra da nutuk söylemek sız - Jngiliz arekatı için tasarla. 
için kendisine hiç tırsat verilmez . nan planın son zamanlarda Alman· 

Nokta. ıoo - Nutkun teluılğinl elde edebU 1 lann eline geçmesi ve bunun Paris· 
mek ıcın blrlclk :101 evve1A Cııntıl) olncuğmı t ld d'lmı'ş ol b''t'" " . en e e e ı ması u un şup· öğrcnrnelc, sonnı. dn bu ilğrenllcnln en doğru • • 
ruısıl kullanı:lacağmı bllmekttr. heleri Paris harl.. ıyc mektebi üzerine 

sız her zaman ,;eı~ue ve ltcllmelerl iyi kümelendirmiştir. Gerçi Fransız res· 
s cmeye gayret ederek soz &tlylamcIIBin.lz. mi makamları bunu idetle tekzi 
Bunu birlsllc konu§Urkcn veya umumi top . d 1 . . ş . P 
ıaotııard3. tecrübe edeblllrslniz. lnglllzler etmekte ıse e ngılız gazetelerı me-
mUkAlemede çok kuvveuı dcğildlrler. Bulver seleyi bütün tafsilatiyle yazmakt..\· 
bir kere (tereddüt. mmldanmak, cansıkrcJt dır. 
hk lnglltz mUkruemestnln Oç muhtelif gUzcI 
llğldlr.) deml§U. Harbiye mektebinde genç bir za. 

bit vardır ve bu adam da Dreyfus gi· 

bi bir yahudi olduğundan silah ar· 
kadaJan kendisini hiç sevmemekte· 
dir. 

mllrııllflllfftımnıınmnıııetııumıuıımmıı1t111uırımrrııılfltfl,llflll 
~6zlerin1 yuman Abc!Whak HAmld, muhtat 
olduğumuz cihazı kurabllml§ mtdlr? 

Bu kitaptaki tecrübelerle sız iyi bir hatip 
olduğtınuz nlsbette hoş sohbet bir adam ola 
cağmm da g6rccekslniz .. Ve ayni zamanda 
nıUkAlemenln 1>1 söz söyleme sanatlnde fay 
dah bir tecrübe olduğunu da farkedecekııt· 
ntz. l.!UmkUn olduğu kadar tok, toplantılarda 
saz a6y1Cıncyc çe.ır,malısınız. 

Bir çok mOnakaşatann ynpıldığı bir klUbe 
aza olunuz. Veyahut arkada§larmız nrnsmda 
böyle bir klOp teşkil ediniz. En muva:fıkı s. 
çık yerlerde yapilan toplantılarda ıı6z sl>yl~ 
mcktlr. İtlraztarıa karvt18§8cağnuz vo dinle 
ylctlcrfn size llyılc olduğunuzdan fazla ehem 
mlyet vermediği yerde 86z slSyJeyfnfz. Böyle 
açık bir toplantıda, ıırzı imtihana çeken mu 
teriz ve mUne'kklt bir halk ltUUest önUnde 
saz eôyllyerek onltı.rr avucunuzun içine ala 
bilirsen~. o zaman ustalığın en ytıksek mer

Yapılan tahkikat genç yahudi 
zabitini temize çıkarmı~tır. Mesele· 
nin Dreyfusu mahvetmiş olan iftira 
gibi bir suikasttan başka bir şey ol· 
madığı anla!}ılınca. şimdi hakiki miic 
rimler aranmağa ha lanmıştır. 

Buna mUsbet cevap veremlyeceğ'.m. 
O, berbat bir takUt mğlığmda çırpınan 

cUceler arasında, bu cihanın tahakkukuna 
doğru, erkekçe atıJmı§ bir adımdL Fakat bu 
adnnın yeni bir sanat, cemiyet ve d&va ıu· 
uru yoktu. 

A BD'OLHAK Htını!d, phslycthılıı. 
d6rttc ilçUnü, otarma bağlayıcı, 

ara bulucu, muva.zaacı, Tanzhnat 
tfp!ne fsWd ctUnnektc mukavemet göstere. 
memıou. O, §Uuruyla günllnUn ld~k aevlye
aını ~amış bir adam, fakat tahtC§şuuruyıa 
UJJ Abc!Ulhıi.k HAmlddl. Kansının lSlllmtı kar 
oıamda oahlandığt vakit hlslerllc, fikirleri 
JAznngelC'll uıvt ahengt buluyar, benliği ııa.. 
pis?ıanestnt yıkıyor vo blzl hrs !drAklnln en 
ırtıtaıı aevtyesıne c;ıkarablllyordu: 

Ey )'81', ~ nevbnhnr nstn ! 
Ben aıı.lryonım ld Yıı.l' sensin? 
E~ nlglUı bnhrU bcrrc, 
BI-raen nımn ki bazı kcrre, 
H ce.redekl riizlgAr scnstn. 
'.Ağlar derim, C3klbar &ensin. 
Türben Utfuıtbıce anlarrm ki: 
ötdıım, ban tllrbecbr &ensin. 
::M'anzume!etfndc, yektn haline.le manadan 

b8§l.a bir ocye ehemmiyet vermiyor, mısra 
derunıt §ekil, eda. ahenk, l§çflllc gtbl bir ta
kını sanat mrlarmı aramıyort:lu. Böyleyktn 
'Ja:tr ne eIM8lstz tonlar yalUı.liyablllyordu: 

Bir glln dedi ı rrap lcfudo 
Ben ölme) e ı:ehnlştm btı Hinde. 
Ölmek dcdt, kııhkaha!l gtlldilm. 
Duydum Jd fnl•at itimden öldüm. 
Emlttn' biz o nıl:ı, nim :rind 
l\cfrctlo vcdi, HlndU slnde. 
1'aldım mı, demi yolda bir gUn, 
Hhıdl.stnnm denl7J rinde? 

Onun ııeret ve ycgtmcliğl, demin vruııflan. 
nı tarife cesaret ettiğimiz ennat ve tefekkür• 
clhanmı kurabilmiş olmak değil, o ihtiyacı 
bf%e (lndlrcct) bir halde, va.zcdcbUml§ olmak 
tadır. 

Netice: 
Abdllihıık HAmid, 
ı - Tanzimat devrinin acem1 taklit ıevf. 

yesfnJ, mQstcsna yııratılı§lylc deldi ve taklit 
teıılrlnl, orijinal doğurmanın huduttan içine 
attı. 

:ı - TCrk t'eceddllt edebiyatında bllytık 

vo soylu problemlerle ilk defa gUregcblldl, 
ilk de!:ı d01DndU. 

3 - Şuur Ustu olarak devrlnln herhangi 
bir adamı, fakat 11uur altı olarak aaıl At>
dtllhıık HAmld knldı ve bundıı. bir phslyetn 
ula§ablldl. 

4 - Fakat yeni ,.c lstlklAlll bir sanat ve 
dünya teIAkklsinc varamadı. 

5 - Yeni ve lstlltltUll bir ifade duvuı tanı 
getiremedi. 

6 - Onun içindir ki kendisinden sonra, I 
nizamlı bir halkalanıııa "c bll§lnngıca esas 
Olruhadı. 

Bu bakımlardan Htımldln yc.rl,. mUcerrct 
Ol4rak en bllyQk yer olmasa da, gene TUrk 
teceddüt edebiyatında en bOyllk yerC!r. 

Teccddllt edeblyatrmızdıı. bu yerln Usttındc ı 
ki d"rcetye tırmandıracak hamleyi henllz 
J.fms getırm•ı1 ı!"ğlldlr. 1 

(Kcnferansı'.'l ikinci kısmını pazar~. ı 
~i günü vereceğiz.) 

tebesine erl:tfnlz demektir. 

• ·oKT 101: - En son , .e en mUhlm olarak 
ta\Styc ed rlm: A~ll konu,uııuz. 

AteııH degt!Bı!nlz, eo,uksanız, hassaı değil 
seniz belki doğru ltonuşal>Ulrelnlz. Fakat hf(: 
bir zaman iyi konu§'mayt öğrenemezsiniz. 

Gladstone; (tesirli söz söylemenin 11rrı; 

mUmktln oıduğu kadar vaka ve hAdlsclcrl, 
rakamları kati ve emin bir tarzda toplama!< 
ve onları o kadar ustalıklı yerinde meydana 
koymaktır ki bUtUn dUnya bunları sizin gibi 
IUrazsız w.ı a.IAkayla kabul edebilsin') demiş 
Ur. 

Ben btitUn tecrUbclerlnıl, yazıcı sı!nWe, bu 
kitaba ı;ayet. ciddi olarak yazdım. Umarım
ki siz de, okuyucu 11.Cat ile, benim J;\bi ayni 
ciddiyetle hunları kabul edeceksiniz. nen 
sIZin değerli bir gaye gUttUğünllzU ve lsUd:ı. 
dımzı hallcm iyiliği yolunda ku'lanarak llerll 
yccegfnlzl kabul ettim. Eğer siz de böy!.c 
dUııUnUyorsaıuz gayret eder, ıı.tcşll konUJabl 
llrsinJz .• Dlnleylcilertnlztn anlayışına, duyw 
gularıruı, isteklerine hitap edebilirsiniz. 

sız bir demirci ustası gibi, dlnleylcllcrtnızı 
elinizde tutmalısınız.. Nutkunuzun atqlle 
onların lAkaydlUğiul ve fııkıran dUşman!ıifı 
nı eriterek, alevlenen bu kızgın demiri, hddl 
sentn örsfl Uzerlndo dövmelalnlz. ÇUnkU bir 
dlnleyicl kUUesl, lıpkı ham bir maden glb!. 
dlr. Onu kızgın ocakta eritmeli. ayıklamalı, 
tasfiye etmeli.. Ona yalnız söz Böylemell. 
Onu ynkalamalı, tızerlndc çnlt§matı, çünkü, 
o kUtıe sizin elinize makul ve kAmlJ bir mak 
aat lçtn §ekil vcrec,.ğinlz ve asllleştırcccğ~ 

n1z hıım bir ınadde olarak ı;erllmlştlr 
SON 

Satılık hane 
Perapalas arkasında Tozkoparanda 

Mektep &0kağında 4 numaralı iki ka~lı 
hane satılıktır. 

Yukarda iki <>da bir salon bir apte • 
sane aşağıda bir mutfak, bir oda ve ay
nca odunluk kömürlük ve yine ikinci 
yüz numarası vardır: Anahtarı oradaki 
bakkalda.dır. G6ril~mek için lstanbJl 
vilayeti bahçesinde pulcu Avni Buluta 
müracaat. 8886 

KıRlJN doktoru 
/ 

Necaetln Atasaau , 
Her bfin l 6,30 dan ZO ye kad::ı 

Ulelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastaJannı kabul edeı 

Cumartesi gtinleri 14 den 20 ye kzdaı 

muayene parasızdır. 

T ahkiknta iştirak etmek üzere 
de lngiltere erlciinı harbiyesinden 
bir zabit Parise gitmiştir. 

oc k 
haftası 

Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

5 Haziran tarihli bi1mcccmizin halli 
şudur: 

\ 

' • • • • • 

'
' . • • • 1 , 
' : . 
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BlR BÜYÜK LOSYON 
KAZANAN 

Birinci: H. Mehpare İstikUil lisesi 
302. 

ORTA BOY BİR ŞiŞE LOSYON 
KAZANAN 

İkinci: Ziya Dcn!zyollarmda kama • 
rot. 

lKt SlSE ESANS KAZANAN 
Üçiin~ü ~ Ferdane, İnhisarlar Eski§:

hir. 

MÜREKKEPLi KALEM 
KAZANANLAR 

1 - Kazım Hızal, Fatih 13 üncü 
ilkokul; 2 - Melahat Ye§ilköy mekte. 
bi 4 :.i:ıcü sınıf; 3 - Abdullah Aslan 
Can, Şehremini Saray meydanı; 4 -
Mahmut Sirkeci Büyük İstiklal oteli 
altında 43: 5- A. Kurtaran, İstanbul 
erkek lisesi; 6 - Süheyla 54 üncü okul, 
7 - Adnan Yalçın, Sultanahmet Can • 
kurtaran: 8 - Necdet Doğançe, Fatih 
orta okul, 9 - Ayten, Bağlarba ı; 1 O -
İsa, Tramvay Şirketinde vatman. 

BlRER ATLAS KAZANANLAR 1 
11 - Mkrim Sirkeci Demirkapı 42: 

12 - Nezihe, Çapa Öğretm:nokul 87: 
13 - Nuri, Kelenbevi orta okul 185; 
14 - İclfil, Erenköy kız lisesi 155; 15 
- t. Billur, Edimekapı Sarma:tık so • 

Boşanma 
suç ortağı • 

Fransada dünya ad i 
en garp b·r davası a 

ar 
a 

~n 

1 
Paristcn yazılı

yor: 
Farı.edelim ki 

"dünyada horth • 
yan ruhlar vardır 

ve bir erkek de bu 
hortlaklardan çek 
güzel bir kadım:. 

abayı yakmıştır. 

Gerçi sevgil'sini 
gözleri ile görcbili. 
yor ama, onu kolla. 
rınm arasına a~ıp 

sıkamıyor!., 

Sözün burayr. 
kadar olan kısmın. 
da hiç bir fevkala
delik yok. Çünkü 
dediğimiz gibi iş 

sadeci'.! bir faraziye 
ve hayal sayılabi. Delikanlı, 7:e ul'si:.i 7ı'ii1rmU c1lına a 1an 
lir. Fakat böyle olduğıınıt mahkemede itiraf ctmi.ş ve 
hortlaklara a~ık o. ce buluştuğwm süylcmi§tir. Mahkeme 

bir hortlağa ci!tı1-: 
horlı,akla lıcr gc. 
do ttıUik talebini 

lacak kadar saflık lxı.buı ctnı.i~tir. 
gösteren erkeğin etli ~anlı karısı 1 
mahkemeye mür:ıcnat edıp de kocası I 
aleyhine bo§nnmn davası açması ve 
suç ortağı olarak hortlak ruhu gös. 
termes: üzerine me.t~lc büsbütün baş. 
ka bir renk almaktadır. 

İnanılmaz gibi görünen bu hfıdlse l 
Fransada cereyan etmiştir. l 

Meselenin Fransa adliye tarihinde 
bir e3i daha görülmemiştir. Hele bo
şanma davasında suç ortağı olaralt 
bir ruhun gösterilmesi hakimleri bfü;_ 
bütün şaşırtmıştır. iş bu kadarla kal. 
sa ne i'-'İ • ne boş bir iddh deyip ge. 

J ' 1 
çilir. Fakat dava olunan adam malı- • 
kemcde "ruha karşı beslediği aşkını:" 
da itiraf etmiştir. 

Ancak romancıların hayalhanesin. 
den .;ıkabilecek bir hikayeye benziyen 
bu davada suçlu İngiliz tab'iyetinde 
Lconard Riç ndlı bir delikMlıdır. Ka. 

nsı Madelon verdiği istidada "koca
sının bundan dört yüz sene evvel öl. 
müş olan güzel bir kızın ruhuna aşk 
bağladığını!" zikrctmietir. 

Evlendiklerinin hemen akabinde 
Madelon ile kocası halaylarını geçir. 
mek için Luvan ırmağı üstünde eski 1 
bir ~atoyu kiralamışln.:.dı:. Kocaman I 
kargir binanın etrafı buyuk bahçeler. 
le kuşatılmıştır. Bir müddet için g<'n" 
karı koca bahçelerde dolaı;:ı.ra.k, geniş 

ormanları atla dolaşarak ve Luvan 
1 

ırmağı üstünde mehtabı seyrederek sa 
adetli bir hayat geçirmi.~lerdir. 

Karı koca atoda• ruhların bulundu • 
ğuna dair müphem b rtakım hikaye • 
ler i9itmi§lerdi. Soylcnen sözlerin ne 

dereceye kadar doğru olabile eğini nn 
l~rnak için bütün hayatını şato sahip
lerinin hizmetinde geçiren ıhtiyar 0 bck 
çiyı sorguya ı;ekmişle •lir. Bekçi "bu 
hikayelerin biç de yalan olmadığını, 

3atoyn bundan dört yüz sene evvel 
gelin sıfntiyle gelmiş genç bir kızın 
ruhunun ~ntodan h.ç ayrılmıyarak 
burasını mesken itt!baz etliğini söy. 
lcmiş ve hikayeye şöyle clcvnm etnıiş. I 
tir: 

.. _ Zamanın adetine göre bu kız 
anne ve babası tarafından ~atonun ea. 
bibi olan ihtiyar, g-eçimsiz, mendebur 
asilzaıJeyc ver lnıi~ti. J{üç;iik gelin ise 

kak 55; 16 - Nuri, Karaglimrük ilko. 
kul, 17 Nuri Evirgen, Bah~ekapı Yalı 
köşkü cadde• 88; ı 8 - Burhan Kazacı 
Etlirnckapı Nesli~, Çınartı Çcıme cad 
desi 41'i; 19 - Hale Edip llayd:ır 9: 

BiRER KALEM KAZANANLAR 
20 - İsmail Pcrtevniyal lisesi. 21 -
H. Cahit Olcay, Pertevn1yal lisesi 135; 
22 - Halime Edimekapr Gülgcçmez 
rnahallesi; 23 - Muzaffer Hilrkal Bah. ı 
çekapı Ta~ han yanında; 24 - Cal it, 
Ş~lucmini Tatlıpınar yokuşu, 25 - Mu 
kaddes Şehremini; 26 - Cah:t Pcrtev
niyal lisesi 310; 27 - İsmail Sel. Ça 
mahallesi 25; 23 - Rıdvan 63 ".intü 'Ik 
okul 29 - Zeki O. Şe'uemini 1:s ~ndcr 

bostan sokak; 30 - C. Aktılgıh 4: l 
31 - ı\dnan AkarJır, Bah~:kapıda bcr. 
ber. 

evlenmeden cwel evlerini ziyaret et· 
miş oln.'1 meteliksiz bir sc.ray mensu. 
buna gönül vermis bulunuyordu. Bn. 
b:ısı yerinde niç sevmediği bir adamın 
karısı olarak bu 5atoya gırince sevgi-
1' sine kendisini kurtarmcsı için bir 
haber gönderdi. Fakat bu haber koca. 
sının eline düştü. İhtiyar tilki mektu. 
bu okuduktan sonra yerine gönderdi. 
Ve karısıyla ~1şıkını avlamak içın bir 
lu:ıınk kurdu. 

}{adına sadık olan deliknnlı şatoya 
geldi. Gece karanlığında içeriye girdı. 
Mektupta okuduğu tariften kadının 
yatak odasmı buldu ve içeriye girerek 
onu uyandırdı. Lakin daha kadıncağı. 
zı kucalı:lamıyn 'akit bulmamıştı kit 
şatonun ihtiyar sahibi arlı.asında yn· 
rım düzüne kadar uşakla odaya gırdi. 
Delikanlı gerek kendisinin, gercl, o 
sevgilisin'n hürriyctelri için bütün var 
hğıyln döğüşürken öldürüldü. 

füzgmlılı:tnn kUplero binen herif 
kansmı genç adamı ölüme sürUklc. 
meklc ve daha bin bir türlü ağır suç. 
larla itham ettikten sonra boğdura
rak, c "'dini ra.tdhun nlhndnki zin. 
dnnlardan birine gömdürttü. 

O gündenbcri bu güzel kadının ru. 
hu §atoyu hlç tcrketmemiştir. Dört 
yüz r;cnedir ta.a binanın soğuk kori. 
dorlarmda gece gündüz dolaşarak 

gcnçli~ind doynmnd ğı dünyasından 
şimdı ~1to. ·a gelen genç erkekleri 
kandırmak suretiyle gam almaktadır.,. 

Genç güvey ıhtiynr u agın bu hikfı· 
ye ine kalık halarln gülmliıjlür. Fa. 
kat arndnn bir hafta "'Cçmcdcn kocası 
nm güzel ruhu görm0 yc başladığını 

M'ld lon mahke-c:lc soylemi5tir. Ver 
d ği ifadeyi hraber okuyalım: 

"- Kocam ilköncc korkmuştu. Fa. 
kat zaman geçtikçe ruh onu bUyillcdi. 
B na knı·~ı biitün ha,.are>ini h~; b .. +• i. 
Horlhğı germek üm~diylc gccc'cri 
mağara ı;ibi koridorlarda dolo.şmıya 
başladı. Nihayet güniin birinde bana 
açıktruı açığa it r"flarda bulundu. Ha 
yatta ondan b~s'm hirbır ldmeocyi 
scvcmiyc""[: nı söykdi. İll;öncelerı ko 
camın cıldırmış o1duğunu bandım. Eir 
çolt doktorl:ı.rı ve bütün arkadaslnrı· 
nr ~atoya dnvct ett!m. Bütün teşebbüs. 
icrim bo~unn gitti. 

Kocaıh gUndüz"eri uyuyor, geceleri. 
ni ise sevdiği hortalğın yanında geçi. 
riyordu. Son zamanlarda artık benim
le konuşm"Z oldu. Hntta uhun kıs. 
k:ınmakta oldug-unu ve d rhal şatoyu 
hırtı.kıp gitmemi E ~I lı .... 

Kadnun bu hikny üz me Fransız 
hukuk h:"ıkimi uzun uzadıya düşUn. 

müş ve bo. ~ınm:ı knrannı v<:>r"rken §U 

sözleri söy!enııştir: 
"- Delikanlının bir hortlağa bilfi· 

il anık olması veyruıut böyle abes bır 
sabit fikre sapl::ınmasmm hiçbir ehem 
miyeti yok. Asıl bizi ali'ı.kadar eden 
mesele nikı.ıhlı ka.r.srna karşı soğuk 
davrz.nmnsı ve sevdiği ruh kıo:ıkamyor 
diye onu cvınden koğmıya. kalkışma. 
sıdır. İster bir horllnğn, isterst:. etli 
canlı bir ziruh<ı. rı~ık olsun madem l:l 
karısını betb:ıht e· m"l:t"dir. bu ZD', 1. 
Iı kadını undan nyırmamak bir zulUm
dür., 
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geçebilecekleri oldukça geni~ bir kori
dor vardı. Bu koridor oldukça mail bir 
§ekilde aşağtya doğru iniyordu. 

Oraya daldılar. Yirmi aldım kadar yil. 
rüdükten sonra başka bir mahzene, lda. 
ha doğrusu bir nevi, yüksek kubbeli bir 
mağaraya girdiler. Görilnilrlerde, bir 
açıklık yoktu. Burası çık:ma~dı ve onla· 
n bir çok sUrprizler bekliyordu, 

Evvelft, köşede bir düzUne kadar ku. 
ru ot demeti, yan tarafta bir yığin me.
ıale vardr. Bunlardan birlelni derhal 
yaktrlar. Ne de olsa ellerindeki kuru 
ottan daha iyi yanıyordu. 

iki fıçı. Baktılar. İkisi de dolu, Tadı· 
na baktılar. Mükemmel bit şaraptr, A· 
ğız1arı kulaklarına varmış bir halde bir. 
birlerine baktılar. Diğerinde de aynr 
nefis şarap. Bu mağara ttıUkernmel ve 
gilzel bir yerdi. Bu adeta bir rüyaydi, 

Hepsi bu kadar değildi, 

Dört cesim sanldık. Bunlan açtılar. 
ikisi silahla doluydu: Kılıç1ar, kamalar, 
hançerler, tabancalar, tepeden dolma 
tüfekler,. Koca bir tabur askere bol bol 
JCafi gelecek kadar silah,. 

Grengay Ski sandığı kapayarak, dil. 
§Unceli bir tavırla mırıldandr. 

- Belli olmaz ki! 
UçüncU sandık külle !doluydu. Bunu 

karıştırdılar .• Jambonlar, sucuklar, hem 
de dünya kadar 1,. 

Çılgmlar gibi gUlüyor, birbirlerine 
müthi~ dirsek darbeleri indiriyor, iti§l .. 
yorlardı, Böyle bir ziyafete hiçbir za. 
man konmamı§lar!dı, 

Dü§ünUn br kere! Bir tek santim 
masraf yapmadan, ikametg!h ve kendi. 
lerini aylarca besliyebilecek bir neva· 
le! 

Orada altın ve mUcevherat bulmak 
Umidiie, dördüncü eanchla hDcum etti. 
ı,.,._ HPvhat. havır! 01"2iıLt Aekizkliclik 

fıçr varvdı. Yine şarap r.. Bu yabana ve lllr:aydife-rini buluyorlardı.. Hatta 
atılır bir şey değil!di ı... Herhalde en nazlanmağa bile ba§ladılar, çUnkü Gren-
mükemınel cinsten .§araplar olacaktı. gay dalgrn bir tavırla ilave ediyordu: 

Küçük fıçxlardan birini kaldırdılar, - öyle ama 1,. Mütemadiyen çiy yu-
Pek ağır değil.. Aşağı yukarı on kilo.. mı.ırtayla beslenecek değiliz yat •. 
Neyse, bunlardan sekiz tane vardı .. Ha. - Doğrul 

Grengay tavuklardan birisini bacakla 
rından yakalıyarak Karkanm burnu ö
nünde sallayarak devam etti: 

- Ve işte şarap t 
Gözlerini hayretle açan Karkan itiraf 

etti: 
tın sayılacak bir miktar. Küçük bir d~ _ Ne yapmalı ? 

- 'k t ta Hicb'r k - Doğrusu hiçbir §CY anlamıyorum .• 
1ı aç 1 r. ~ 1 şey a madı. - Sonra, bu ü,. boğazlannnt tavulC-

01 d V•ıı A • , I - Anlamana !azla ihtiyaç yok .. Hele 
- ur şey egı · caba ne var· 'da yumurta gibi yutulmaz ya 1 
F 

'r'd'I k bir git de.,. döndüğün zaman, epey bir 
xçıyr çevı 1 er ve kırdılar, fa at Meıele mühimdi. Dü•ilnülınel7e de-d d h Y • yemek için herşey hazırlanmı§ olacal· 

aynr zaman a e şet içinde geriye sıç. ğerdi. Bunun içitı düşündüler. 
radılar. Sapsarı kesilmişler, yerlerinde Grengay ba§rna bir yumruk indire- tır. 
sendeliyorlardı. rek sevinçle bağırldı: Karkan anlamıyordu, fakat kainbira-

Bu kil.-ük fıçının · • d d B deri nazarile baktığı arkadaşına büyük 
:ı: ıçın e barut var r. - uldum ! f şte: En doğru ıey, 

'l'Y 1b ki onlar o d kik 11 • bir ı'timadr vard1. İtaat etti ve gitti. na u n a adanberi, e erın. Mösyö Janın eski evine gidip bütün 
de meşalelerle, onun yanında dönlip du• mutfak levazrmatmı almak ve buraya Karkan gidince, Eskargasla Grengay. 
ruyorlardr, getirmektir .. Ne diye bureya yerle§mi- bir mıktar yumurtayla, ustalıkla boğ-

Kendilerini derhal topladılar, me§ale. yelim. muş oldukları tavuklardan birisi.li aldı· 
terini hatırı sayılır bir mesafede bırak· _ Hem de burasr gayet iyi.. Hava- lar ve onlar lda dı§arıya çıktılar. 
trlar ve tetkiklerini ikmal etmek üzere 'dar .. Bu ercak havalarda serinliğin bil· Yarım saat sonra avdet etmişlerdi. 
tekrar oraya Yana~tdar, Bu kUçük fıçı• yilk: bir ehemmiyeti vardır. Ellerindt artık ne tavuk, ne de yumur-

larldan altısı, barutla doluydu, Diğer · - Hem de hiç kimsenin gelip bizi bu- ta vardı, Fakat buna mukabil, büyükcre 
ikisinde kurşun vardı rada rahatsız etmiyeceği muhakkaktır. bir paket tereyağı, küçük bir §İşe şarap, 

Grengay hayret ve ~evinçle: - Çok lo:loğru, üstelik ne ödenecek yarım düzüne kadar taze francnla ve bü 
- Biz bUtUn bunlarliı .. En ıırkı mu. kira, ne edebsiz ev sahibi, ne de can sr-

b
. yükçe bir parça jambon getiriyorlardı. 

hasaraya ıle mukavemet gösterebiliriz, ktcr komıı.u var. Şu halde karar karar- k. 1 :ı Görüldüğü veçhile mallarını gayet ar ı 
dedi ve yine dUşUnceli bir tavırla tek. dır ... Tencereleri almağa kim gidecek? ~ ff k 

d 
bir •ekilde mübaldele etmege muva a 

rarla ı. Karkan hiç tereddilt etmeden: :ıı 
B ·ı· olmuşlardı. 

- 1 ınernez kit. - fıterseniz ben gideyim, dcidi. 
T hl'k ı· 1 Bir hayli yol katetmesi icap eden 

e ı e ı sandığı büyük bir itinay a Karkan gayet kafadar bir arkadac.tı 
k 

Y Karkanr beklerlerken vakitlerini boş gc-
kapattı larrnx söylemeğe hacet yoktur, fakat fazla kurnaz değildi. Derhal ilave 5. 
Bereet 

'-! b dıkl çirmediler ve yeni ikametg hlarını tet-
.ıu, u, sıradaki san arın en etti : kike koyuldular. 

sonuncusuydu ve mağaranın bir köşe• - Tencereleri getirmek mesele değil, 
sine yerle,tirilmişti. Yanan meşalelerilc fakat,. Yağinuı yok ... Bir lokma ekme- Burası herhalde bir de atölye vazife. 
aksi istikamete yerleştiler. ğirn.b bile yok. si görmüştü. Birçok dülger aletlerinden 

B 1 E 1ı: l G Ul ğ b 1 maada, çivi kutusu, tahta parraları ve-
öy ece her tarafı dola§tıktan sonra, s argaa a rengay g me e aş a- :s 

ate§ yaktılar ve iki tavukla, omlet pi • • 'dılar ve Grengay clddt bir tavırla bir saire. 
§irdiler. Tabii birsürü jambon ve ıu uk yumurta yığınını göstererek: Bütün bunlar tozla örtülmüı olduğun 
da koydular ve burada, sergilzeıtçi ha. - İtte yağ t dan, buraya senelerce hiç kimsenin uğ• 
yatlannrn en güzel yemeğini yediler. Dedi ve Eskargas da ayni ciddiyetlt ramadığr besbelliydi. 

Grengay ayağa kalktı ve nutuk irat oiğer bir yumurta yJlhn.nu iu.retle ili.ve Tetkiklerini ikmal ettikten sonra, bir 
eder gibi bir tavır takınarak söze baş- etti: taştan bir ocak hnnrladılar~ 
laıdt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~i~t~~km~e~k..ıı......~~~~~~~..ı.-~~t...Ml~~Mı~nı~d~a~or~at"-=a~d~o~ld~u~r~du;l=a~r'--~~~~~ 
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Karkan tencere ve kazanları getirince, 
•teş vermek kafi gelecekti. 

Grengay kapıyı tefti§ etti. Hila çok 
ııağlamdr, Anahtarla kilitlenmi§ sağlam J 
bir kilit ve cesim bir sürmeyle müceh-
hetdi. Kapı dururken tavandan girip ! 
çıkmanın hiç de hÔş bir şey olmadığını 
arkadaşına söyledi ve yerde duran de
mir çubuğu alarak, birkaç darbeyle kili 
di kırdı. Sürme, onları, lüzumsuz bir 
ziy retçiiden bolbol kurtarabilirdi 

Esasen bundan korkulamazdı. Me2' 
um abide, önünden her geçene dehşet 

veriyordu. En cesur adamlar bile ona 
titriyerek yakla§ıyorlardı. 

Herşey böylece hazırlandıktan sonra, 
oöşeme tahtaları üzerine otuıidular. 

Grengaym önünde bir delik vardı. 

Herhalde tavuklar burada toprağı kaz· 

mış olacaklardr. Grengay, Eskargasla 
konuşurken farkında olmadan, kılıcının 

ucuyla bu deliği kanştrnyoı4du. 
Birdenbire merakla bağrrdı: 

- A !,. Bu da ne ? 
Deliğin üzerine doğru eğildi ve top

rağı ellerile itmeğe başladı böylece or
taya kocaman bir halka çıktı. 

Halkaya büyük bir tecessüsle gözleri 
ni dikmiıi ol:ın Eskargas: 

- Mademki bir halka var demek ki 
bir !döşeme ta§t var, dedi, ve mademki 
bir dö~eme ta~ı var. Şu halde altından 
bir ey çıkacak. 

Eskargas garip bir tavırla: 
- Herhalde bir mahzen olacak, de

ci. 
- Şu halde bunu öğrenmek lazım .• 

Neler olabilir. Bilinmez ki! •• 

_!_Haydi bakalım! 
Hiç tereddüt etmeden, kazmağa ve 

toprağı itmeğe başladılar. Biraz sonra, 
ortaya, cesim bir döıeme ta§I !iıktı! 

Grengay, iki clile halkaya yapıJmıttı 
ve bütün kuvvetile çekti, Cesim ve ağır 
ldöşeme kımıldamadı bile. 

- Vay ıeytan! 

Diye söylendi ve demir çubuğu ala. 
rak halkaya geçirdi, ikisi birden kal. 
dırmağa çalııtrlar, yine yer~den oyna· 
tamadılar. 

İkisi birden eğildiler ve taşı yakın. 
dan tetkik ettiler. Yine uğraştılar, ça• 
baladılar fakat bir netice elde edeme. 
Aii.ter. 

Grengay hi.ddetlenerek söylendi. 
- Fakat canım, bunun açılması la• 

ZIJD yal 
Bu sözleri söylerken halkayı iki eli. 

le, ısağa sola, yukarıya, aşafıya sallı• 

yordu. 

- A !.. Bu da ne? .. dedi. 
Halkanın dibinden oynadığını hisset. 

mişti. Bu defa yavaş yavaı ve dikkat. 
le aym hareketi yapmağa başladı. Sert 
bir gıcırtı duyuldu ve cesim taş kendi• 
liğinden ağır ağır indi, ortaya bir mer. 
divenin basamakları çıkmıştı. 

Tam bu aır~da, yolda, hemen tan:
dıkları seri ayak sesleri duy.dular. Ka. 
pıyr aralayarak baktılar. Hakikaten, 
gelen Karkandı. Ona bir işaret yaptro 
Jar içeriye girince, sürmeyi itinayla it. 
tiler. 

Karkan muzaffer bir tavırla bağırdı. 
- Uç şi§e p.rap buldum! 

Memnun tavırlarla arkadaşlarım yülı: 
terin.den kurtardılar ve bu defa kendi .. 
leri de muzaffer bir edayla ona yiye
cekleri gösterdiler. Karkan hayranlıkla • 
ağzını açtı. 

- Bunlan nasıl buldunuz, dedi. 
Grengayla Eskargas evvel! ona, son

ra birbirlerinin yüzüne baktılar ve: kah
kahalarla güldüler. 
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-----------------------------~-------------------------------Nihayet Grengay izah etti: 
- Birkaç yumurtayla bir tavuk sat. 

tık, dedi. 
Karkan arkadaşlarına tak.dirkar bir 

nazar atfederek : 
- Olur şey değil, dedi. Doğrusu 

bu benim aklıma gelmezdi. 

Eskargas sahte bir merhametle . ve 
alaylı bir tavırla: 

- Zavallı l dedi. 

- Artık derhal yemeği pişirmekten 
başka yapılacak bir işimiz kalmadı. 
, Her şeyi inceden inceye düştinmek 
itiyadında olan Grengay : 

- Durun bakalım. dedi. Eğer ateş 
yakarsak yukandaki deliklerden duman 
çıkacak. 

- Tabii! 

- tyi ya! İşte o zaman darağacından 
duman çıktığını görenler şüpheye düşe. 
cekler ve bizi buradan atacaklardır. 
: - Fakat ne de olsa. 
' - Biliyorum, tehlikeyi göze alaca. 
ğrz. Fakat belki bunu bertaraf edebili. 
riz. Evvela şu mahzeni ziyaret cldelim. 
Sonra kararımızı veririz, 

piğer ikisi hiç tereddüt etmedi, 
- Hadi gidelim! 
Dediler ve derhal aşağıya inme~ is. 

tediler. 

Grengay tekrar onları durdurdu. 
- Uçümüz birden oraya ineceğiz 

cma, bu kocaman döşeme taşının Uzeri· 
mize kapanarak bizi oraya gömmeyece. 
ği ne maHim? 

Diğer ikişi: ''Vay şeytan!,, ıdiyerek 

derhal gerilediler. 

Grengay devam etti: 
- Ben yalnız iniyorum. Sen, halka. 

nrn nasıl işlcı:liğini gördün, Eğer vu. 
rursam, açarsın. anladın mı? 

- Korkma oğlum! anla§ıldı. 

Grengay yer'<ieki kuru otlardan bir 
meşale yaktı vev apğıya indi. Döşeme 
taıı inmiş vaziyette duruyordu. 

Onu güçlükle yakaladı ve kapamak 
istedi. Taş tekrar düştü. Fazla ısrar et. 
medi ve kendi kendine: 

- Herhalde onu kapayan bir (lüğme 
var, dedi. 

Basamaklan sayarak indi. Ayağını 
altıncı basamağa basarken, taşın keneli. 
liğinden çıkarak kapandığını gördü, 

- Mükemmel, diye mırıldandı. Gayet 
basit şimdi nasıl açıldığını anlamalı, 

Karanlık içindeydi. Kuru ottan me. 
ıJa!esini yaktı ve basamakları indi .. On 

iki basamak vardı. Hiçbir şey bulama. 
yınca, çıkmağa başladı. Gizli deliği ka. 
payan basamağın uclannldan birisinin 
çatlak olduğunu gördü. Bu kırık parça• 
ya ayağını bastı. Delik.açıldı. Aynı ba. 
samak, onu hem kapıyor, hem açıyordu. 
Birkaç defa, aynı hareketi yaptı. Ta1 
kolaylıkla indi çıktı. 

- Mükemmel 1 diye mmldamh. 
On dakika sonra. bütün aletlerini, 

demir çubuğu, odun ve tahta parçala· 

nnı, kuru otu, hulasa yukarıda bulunan 
her şeyi bu mahzene taşınu§lardı. De. 
liği kapadılar ve hiç kimsenin kendile. 
rini göremiyeceklerini nazarı itiralı: 
alarak rahat ettiler. 

Grengay izah etti. 
-Buralda emin yerdeyiz. Hiç kim• 

senin bizi rahatsız edemiyeceği muhak. 
kaktır. Dumanın şüphe uyandırmasın. 

dan kokmryarak ateş yakabiliriz. Şimdi 
burasını ziyaret edelim. Ondan sonra 
yemeğimizle me§gul oluruz. 

On adım uzunluğunda ve yedi 2°::lım 
genişliğinde küçük bir mahzenin içinde 
bulunuyorlardı. Merdivenin tam karşr. 
sında iki ki§inin, cepheden rahat rahat 



llADYO ....... 
lSTANBUL: 
18,30 plAkl& dans muıılklsl 19,30 spor mu-o 

~eb~~;~ct!:t::ı ~:~~=::ı;~~ 2~~~~:~ 
\re halk §a.rkıları 20,30 ömer Rıza tarafından 
~abca söylev 20,45 Sa!flye ve arkadll§ları 
aratrndan TUrlç musikisi ve halk şarkıları 
~aat ayarı 21,15 orkestra 22,15 ajans ve 

rsa. haberleri ve ertesi gtlnUn progra:ını 

: 2,30 plAkla sololar, opera ve operet parça• 
lrt 23,00 Son. 
'11YANA: 
k 18,05 karışık yayın 10,30 şarkılar piyano 
oııserı 19 karışık yayın 20,05 piyes 21,20 

llıuıılki yayını 22,20 harpa ve kitara konseri 
!2,30 röportaj 23,15 muhtelif haberler 23,25 

0 nser 23,55 haberler 24,10 dans musikisi. 
lltıu .. tN: 

18,05 musiki 19,35 konserler 20,05 gllnUn 
~slerl 20,2:5 akşam musikisi 21,05 haberler 
h 1,ıs eğlencell ve muslkUl yayın 23.,0!~ hava 

llberler 23,25 spor 23,35 halk musikisi ve 
dans havalarr. 
l>EŞTE: 

19,05 Konser 20,45 cazband takımı 21 35 
~ ' 

:ıra.sı haberler 21,50 haberler, balet musikisi 
23,20 hava, çingene orkestra<ıı 24,05 kon!E'
l'&ns, gTamofon, haberler. 
Stl1rnEŞ: 
f 19,05 konser 20,05 konferans 20,25 ll'gramo
on, konferans 21,10 piyano lconseri 21,35 

Orkestra konııerl 23,35 haberler, spor hava " . e saire 22,50 gece konseri 23,50 muhtelif 
haberler. 
l!ELGRAD: 

19,05 dans musikisi 19,35 piyano konseri 
20,35 Ulusal yayın, gramofon 21,05 konser 
.22,05 haberler, halk şarkrlarr, gramofon, .ha· 
Va 23,20 senfoniler. 
LO!'.'DRA: 

19,05 muslklll plyea 20,05 hava bab~rler 
"e saire 20,3ıf'" org konııert 20,150 mukadôeme 
1le beraber opera yayını: Don Juan 22 25 
2 • 
2,25 askcrt bando 23,20 haberler, hava, spor 

"e saire 23,30 haberler 23,45 dans musikisi 
24,35 ha\"a, haberler ve saire 24,45 gramo
fon. 

l=>ARİS (P. T. T. T.): 
18,05 orkestra. konseri 19,05 röportaj ve 

org musikisi 19,35 şarkılar 19,50 gramofon 
lıabcrlcr, hava, eğlence 21,35 komedi 23,35 
lıabcrlcr 23,50 gramofon, hı:ı.vn. 
1-lOMA: 
'lıt;O .. Tfppdgu2, .. 253halk,toOveP,,,arrl un nn 

18,20 dRn'3 musikisi 18,55 lnı.rışık yayyrn 
21.,45 Jtarı~ık muıılld 22,015 eıırkılar 23,05 
~entonlk konser :M.Ol'i hl\va, hııberlrr 24,20 
1lans muolklsl. 

-------·~~~·~~~~-N U betçi Eczaneler 
:Su akşam şehrin muhtel!! semtlerinde nö

betçi olan eczaneler şunlardll': 
İstanbul clhetlndekller: 
Eminönilnde (Mehmet Wlzım), Beyazrdda 

iA.sador}, Ktiçilkpazarda (Necati Ahmet\ 
~yUpte (Mustafa Arif), Şehremininde 
(Hamdi), KaragllmrUkte (Ari!), samatyada 
(llıdvan). Şehzadebnşmda (Hamdi), Aksa• 
rayclıı. !Şeref), Fenerde (HUsamettın), Alem 
<!arda ·( AbdUlkadlr), Bakırkllyde (!stepan) 

Be:rcı"tlunclakiler: 

!stıklı\I ca<ldı;>slnde (Kanzuk), Bostanba
§ında. (İttihat), Gala tada Mahmudiye cadde• 
ilinde (İsmet), Taksimde (Nfzamettın), şı,
lide Kurtuluş caddesinde (Necdet), Kasımpa• 
şada (Müeyyed), Hasköyde ('Nesim Aıııeo). 
lleşlktaşta { SUleyman Recep l, Sıırıyerde 

CN'urn. 
ÜııkUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üskildarda (İmrahor), Kadıklly, Yeldeğlr

tnenfnde (Üçler), BUyilkadada (Şinasi Rrza), 
Heybelide (Halk). 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE. EVi 

SiNEMALAR 

BEYOOLU 

SAKARYA 
YILDIZ 
SUMER 

ALKAZAB 
l'AN 

ŞIK 

ŞAllK 

ASRJ 

ı Programını bUdirmemtotir 
ı Saadet. Palyaço 
ı Blldirmem!§tfr • 
ı ÔldUren zehir. Lorel Har-

dl çocuk ıursızlan 
ı Bildirmemiştir • 
ı Şanghay. sam.son 
ı Tarasbulba. Kırmızı deri· 

liler çetesi 
ı Yeni Hatay. Sefiller. 
1 Bitınlyen ıstırap. Aşk ve 

ölllm 

ı Blldlrmeiftnill'. 
1 Bilditmelştmlr. 

ı AJtm arayan kızlar. HJn 
dJstan kahra.mantım. 

SANOı\.K · ı Zombl. Stngapur korsan 
(Eski ıt.torye) ıarı. 
Z.\FER clnayet cezası, 

Deli 1<raı, 

Gol em 

ISTANBUL 
FERA.11 

~llLIJ 

AZAR 

e:tı.AL 
ALEl\IDAR 

ı Roma ateşler içinde. Lorel 
Hardi dertsiz arkadaşlar 

ı BildJrmemlştfr • 
ı Kara güller 

Tatlı bel!. Hafiyeier kralı 
KUc;Uk prenses. Aşk kur 

banı. 
BALK t 
(Eski Kemalbey) 

Damgalı haydutlar. Antak 
ya ve !skenderun 

Narltkapı 

ŞAFAK 

tayyare 
ı - Çardaş FilrsUn 
2 _ Mild Maus 

KADI KOY 
BALE ı pepO 

OSKUDAR 
BALE r MAVl valıler 

BAKIRKOY 
MİLTlYADI ı Blldirmeml~tfr • 

33. cü Tümene bağlı 16. cı alay için 
5000 kilo sığır etine ihale günü talip 
çıkmadığından ihalesi on gün uzatı-

larak tekrar açık eksiltme iel 28 Ha. 
ziran 1937 Pazartesi günü saat 15 de 
münakasası yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 1875 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
141 liralık ilk teminat makbuz vey::ı. 
mektupları ile beraber ihale günü 
vali;ti muayyeninde Fındıkılda komu. 
tanlık satınalma komisyonuna golıne. 
leri. (3594) 

33. cü Tümene bağlı 16. <ıt alay L 
çin 1200 kilo koyun etine thııle rünü • 
talip çıkmadığından ihalesi 10 gün 
uzatılarak tekrar açık eksiltme ile 28 
Haziran 1937 Pazartesi giliiU saat 
15,30 da münakasası Yafıılııcaktır. 
Muhammen tutarı 552 liradır. Şartna. 
mesi her gün öğleden evvel :komisyon
da görülebilir. tsteklilerin 41 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektuplan 
ile beraber ihale günü vakti muayye
ninde Fındıklıda komutanlık satına!. 
ma komisyonuna gelmeleri. . (3595) 

DIŞ TABI BI 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan ak~a· 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde· 

KUPONLU VAD 

Fıtık A§rılarından 
Ameliyatsız kurtulmak isterseniz 
ölçü üzerine yaptığmuz YOKAP 
FENNl FITIK bağlan kullanınız. 

YOKAP 
Beyoğlu tokatlıyan oteli karşısın. 
da Şark Merkez Ezca Deposunun 
üst kabnda katoloğwnuzu ve 
ölçü almak tarifelerimizi isteyiniz. 
Telefon: 41753 

Satılık ve kiralık 
bakkal ve tütüocil 

dükkanı 
Beyoğlu - Parmakkapx Mis so . 

kağmda 1 8 - 1 numaralı "Cim,. 

apartımanı altında tütüncü dükkanı 
eşyası ve malları ile beraber s~tılık •• 
tır.' Mobilyesi yeni ve muntazam • 

dır. MalUmat almak istiyenler sa • 

hah 8 den 1 2 ye ve öğleden sonra 

14 de 18 e kadar ayni adrese müra • 

caat etmeleri. 

Sinemasında 

Kendi kendine 1000 kP.llme ile 

lngilizce dersi 
Resim : 18 
A voyage 

(Bir seyahat ) 

lstanbul • Ankara Caddesi 
~ Posta kutua~ ~ latanbul 214 
t• Telgraf adresı: tstanouı HABER 

Yazı ışıerı i'eıoron"'t.t~ 2~s12 
idare ve ll~n ,';' ı 243.te 1 

Suadiye Plaj~ 
ıi No 1.2 kabul ~~er. • 1 - Montekarlo aeceleri 

Salı ve cuma gunlerı 14.20 ye kadar 

. ABONE ŞA~TLARI 
ı Türltigl Ee"ebı 

Sen etik 
• e aylık 

3 aylık 
t aylık 

1400 Kr.' '2700 KP. 

730, .. 1450, .. •ı 
400 .. 800 .. 
150 ,, 300A H 

Salubi H Nısriqat Mütliirü: 
Has-ari _R.asim~Us 

V Baiildıt/ ,,~, (V AKIT) math~iısı 
""- .. --... ~·- ....... ;.· 

parasız muayene eder. 

Almanca dersleri 
HABER'in lisan derslernii ter~· o 

eden heyetten bir muallim hususi al. 
manca ersleri vermeklMir. Bilhassa 

ikmal imtihanlarına pek kısa zama.n. 
da yetiş~irtr. Şerait ehvendir. Ha.lı!'1 
de "Almanca hocası" rümuzuna mek· 
tupla müracaat. 

Deniz . Levazım satınalma 
Komisyonu _i.ıa.~!.~rı 

1 - 22 Haziran 937 gününde yapılan münakasasmda talıp çıkmıyan 
10000 kilo süt, 5 Temmuz 937 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 14 de a
Ç!k eksiltme usulirle aJmm;lk üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun tahmin! tiatı 10 kuru::; olup, muvakkat tcmınau 75 
liradır. ;o 

3 - Şartnamesi komisyonda her gjin parasız a.lıııabilir. 
4. - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya:ıalı vcsllrnlnrla birlikte ve belli 

~ve saatte Kasını.paşada bulunan Komisyonumuza. ıniiracaalları. (3623) 

seıimiye Askeri Sa-tıirarriia 
K o misyonu • arı a r..i;. ·~~ . 

ı - Kapalı zarf usulile 143.000 Kg. 
yulaf satınalmacaktrr. 

2 - Tahmin bedeli 7936 lira 50 ku. 
ruş v; muvakkat teminatı 595 lira 25 

kuruştur. 

3 - İhalesi 12. 7 .1937 Pazartesi ~
nü saat 15 de Selimiye askerlik daire. 
si binasında Tümen satınalma komis. 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları ayni gün sa. 
at 14 c kadar komisyona teslim edil. 
rniş olmalıdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
kanuni vesikalar'mı tekl:f mektuplari

lc beraber komisyona tevdı etmeieri 
. şaıttır. 

6 - ı:;artnam-;, komisyonda her gün 

l görülebilir. (35i9) 

r- Thc ship: vapur. 2 - The lincr: y'.Jlcu va7nmı. 3 - The dccl·· ·· , . '· gımer. 
'"· 4 -The ra.l: ııarm::ıklık. 5 - Pa·s"'uôers: yolcHlar. 6 - The quay: 
~.·,Jıtım. 7 - T)ıe captain: kaptan. 8 - Tlıe bridge: kaptan köpr'ii.sü. 9 _ 
...,,e t'.look: havıt~) lfm~tı. 10 - Tugs: çalana. 11 _ A cross-Channel boat: 

J, rınafrla ialiymı rap!lt'. 12 - The pıer. i~kde. 13 - A semaphore: deniz l:e

• ıu rıııdu, İ~'J,rct lmlc~;i. 1.~ - Cargo: ıı:li. 15 _ A crane: bir vinr. 16 _ 
A sailor: bir gemici. 17: A gangway.tir geçit. 
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Memleketimizin en kıymetli sanatkarları bir arada ilH 
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:::= .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
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Sazendeler 

Keman Nubar 
Kemençe Aleko 
Piyano Y orgo 

M ·ı :::= Muganniyeler ugannı er ifü 
Mahmure Şenaes ,.Ağyazar em 
ıh L IA c l"'l ii:S san ey a e a =.:.~: 

Udi Abdı• .. 
Afitap :::: ;::: .... .... .... .... 

:::: .... .... .... .... ..... 
Cümbüş Cemal 
Klemet Şeref 

Ayda ma 
J\ YRICA: S. ATlLL\ revüsünün muhtelif Anadolu . rm :r:: Darbuka Hasan Talisin 

=:::a::s:::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::· ......._ :_ ....................................................... , ........ 
oyun havalarr ve zeybekleri... :m 
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iade eder, 

Sıhhat 
N 

Çahşmaktan 

mütevellit 

Dimağ 
ve 

Beden 
Yorgunluklarını 

Baş 
VE 

Diş 

Ağrılarını 

üşümekten 

mütevellit 
kırıklıkları 

rlerhal geçirir. 

Eczahaneler· 
den 1 lik ve 
12 lik ambalaj· 
larmı arayınız. 

vererek 
'EVi 
ediniz 

Tttrktye Cumhuriyet Merkez Bankae:n 
19/6/ 1937 vaziyeti 

A K T i F Lira P A S • F" ::as zc: 
ura K.uaı 

Aitm 11&t1 kilotram 21.013.s11 L.29.600.0'29. l l 
Banlmot. • • • • 15.900.061.-
Ufaklrk, • • • " .870.872.97 46.370.963.08 

Dablldeld Mubabtrler ı 

Tllrk lirası: • .. 
Ba.r1o~ ınub.abl.rler: 

Altm safi kllogr&t IS.054.4'7-t 
Altma tabYill kabil eerbeılt 
dOTlzl.er, 
Diğer dövizler ve borçlu 

!iL. .986.924 .96 

7.109.521.601 

26.3M.6t 
J 

.986.924.96 

klirlng bakiyeleri , • • ! 40.851.620.2.3 47.987.475.44 
Jlulııe t&b'f'lllert: 

Deruhte edllen •Trllkl oaktiye ı 
karfılı!t- L 158.748.56.1-

delerine te"f'ftka.n Hame tar~ 
Kanunun 8 '" 8 lıı.c1 mad.. i 
tından ftld tedlyat. ,. 13.496.827- 145.251.736-

Benedat clWtaaıı I 
Haslne bonoları. • • • fL. 4.000.000.-
Tlcaı1 aeııetler • • • , : . ~ "32.005.752.53 36.005.752.53 
Eeham ve TabvUAt cDzclaaı: 1 

q tıyen.tn k&rfllıtı e.ııham Ye L.37.497. n9.98 
{Deruhte edilen ewa.kı nak- 1 
ft:ıhviı4t ttibar1 laymetıe 1 

B Ser~t Wıam Ye tab.rla.t L. 3.761.517.49 41.259.297.47 
Avanala:r: 

Altm Te dem llzerlu 
TahvflAt tlzertne 

llluedarıu: 
lfahtellt 

~L. 66.492.-
1 

ıL. 7.655.690.74 7.722.182.74 

Yekb 

2 Mart 1933 tarthtnden ttlbe.ren: 

4.500.000-
11.481.443.13 

1 341.565.775.35 

• • • lj,Q00.000-l5erma7e, , 1 

thtıya.t akçesi: 

Adl ve fevkalı!.de. • , , , 
Hususi . • • • , • • 

2.1os.112.4<ıj 
4.510.001.1, t>.s21. ıso. ıo 

l'edavWdekl Banknotlar: 
Ofl'Ubt• edllen evrakı oakUye 
Kanunun 6 Ye 8 tncı madde
lerine te'Vflkan hazine taratm. 
dan •akl te<iiyat, 

Deruhte e<!ilen evraJo nakt.1y .. 

ııL 158.748.563-

IL. ı:ı.496.s21-
bakiyesl. • · • • l L 145. 25 t. 7 36-

tednüle lfheten vazedilen L. 19.000.000-
Karşıliğı ~a.meı:ı altm olarakı 

Reeııkont mukabiU UA v~ten ted. ,, 9.( C0.000- 17 3. 251 7 36. -
vu.d. 

Ttlrk Llraaı Mevdutı ------ı 14.033.205.48 
Dilvt. Ta.allhftcla tr : 
Altma tahvili kabil dövizler 

~L. 1.039.1: 

• • · ~L.2A.234.477Jl9 26.235.517.14 

Diğer dllvlzler ve &lacaklı 

kllrin~ bıtklyelerl • • 

MııhldJJ 1 · -· . • 1 106.424. 136.63 

. 4 ı .56J. 77 5.35 ..,,.;.....;..;..;"""'===·= 

TiFOBiL 
-im!!!! 

Bu akşam 

Or iHSArt SAMi 
fifo ve paratıfo hastalıklarına tııtu 
mamu: için ağızdan aiınan tifo hap 
landır Hiç rıhatsızlır: verme?.. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

J 

Münir Nureddin 
0 A A 

BahçesJnde 1 

Göz .Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuıı..ıı-smanıyc cad. Nl ı 

(Cağaloğlu Eczanesi vanırıda 1 

Tclcf0n. 22 566 
f*'M 

24 HAZfRAN-1937 

onu istiyor 

~ lYı in) ık lYı : 
R DYOLiN 

Türkiyede ve komşu memleket· 
' lerde yüz binlerce ki.-:inin dişleri· 

ne sıhhat ve güzellik vererek bu 
şöhreti kazanmışhr. 

RA Y L .N 
Dişlerdeki pas ve küf ekileri te· 
rnizledikten başka diş etlerindeki 

hcıl'talıklan da tamamen 
izale eder. 

Günde iki defa kul
lanılmalı ve dişler 
bol bol fırçalan:nalı
dır. 

~<Sl©ly©>U n Inl 

Kullanan ağızda dai
mi bir bahar taı·ave. 

ti yaşa•. _ 

. •· . " . .. . . ' . ~-

" 
, • • • ' t. ... ·• 

Her akşam 
Memleketin en yüksek sana:karlarile birlikte 

Fi 
TAKS • M Belediye 

J bahçesinde 

Milli og11nlar ve 
~kır@i&»<S'lÇft ~ ifil iYi Mal tr~ llaıır 

•••••••• Telefon: 43703 _______ ., 

Sezonun en güzel ve en temiz içgisidlr 

MAZON isim, HOROS markasına dikkat 

MiDENize: 
dikkat ve 1Y1 HAZIM ediniıı 
Çabuk, iyi çignemeden yemek yi• 
yenler, fazla, baharlr ve biberli 

yiyenler, bilhassa iç!<i içenlet 

midelerini tahris ederler. ve 
EKŞİLİK, ı-ı1ı.Jz1MSIZLI1{, a· 
ğırlık ve baş dönmeleri hisseder• 

ler. 
~1AZON J\1EYVA TUZU HA
ZIMSIZLIGI, MİDE EKŞTL11' 
ve YANMALARINI G1DERİ°R· 
İNKİBAZI defeder. Bugi,jndeıı 
bir şişe MAZON almız. Hiçbir 

mümasil müstahzarla kıyas ka • 
bul etmez. 


