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Erdün Emtrt 
bu sabah geldi 

Atatllrkün misafiri olarak 
Beylerbeyi sarayında 
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•,.~dsor Diikünttn. 
~lenmesine yenı 
-maniler çıkarıldı 
Di!li nikahı kıyacak papasın 
salahiyeti olmadığı bildiriliyor 
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40 artist mayolarını 
arıyor! 

Kendilerine yardım etmek 
istemez misiniz ? · 

HABER bu isimle mevsimin en bilgük mil
sabakas1111 tertip etti. Kazananlara zengin 

ve kıgnıetli mükAfatlar 

Dim ııc§rcttiğimiz artistin ~;yosu 'buydu. 

Müsabakamız 40 :ırtist reEmi ve 45 mayod:ın ibarettir. Bu mayoların 
hangi artistlere aid olduğunu arayıp bulmak okuyucularımız i~in eğlenceli 
ve ayni zamanda kazançlı bir meşguli yet olacaktır ..• 

Tafsilatını birkaç gün içinde gazetemizde bulacaksınız. 
Müsabakamız pek yakında başlayacaktır 
............ - .... •ı.u111ıııııııı111111ıııuııııııı11111-·ııu1MU~ıtıllWllfıtlııt1111-.. 

Garbi Akdenizde 

441 hclrp gemisi 
toplandı 

Pariste kanaat: 

Doyç.land hadisesi gibi bir hadise 
daha çıkarsa harp muhakkakllr 

Amerikada 
Almanya aleyhine 

Tedbirler 
isteniyor 

İtalya Napolide 100, Fransa Tulonda 
48, Bizertte 40, 1spanyol ıulannda ve 
Balearda 30 gemi bulunduruyor. 28 
Fransız gemiai de Atlantikten Akdenizc 

geçmek .Uzeredir. ı 
Almanlar Akdenlzde 20 gemi topla • 

mak niyetindedirler. :Akdenizde 15 1ı
panya devlet gemiıi ve 10 tane asi kru· 
vazörü, denizaltı ve torpidoıu vardır. 
Buna Atlantikten ~kdenize geçebilecek 
olanlarla Malta Te Cebelilttankta bu. C> 
lunan ıso harp ıemiıini de katarsanız ~~ 
Garbt Akdenizde 441 cemi tecemmil et. ~ 
miJ veya etmek il.zeredir , ı 

Londra, 3 (A'.A.) - Havas J\janar ; Garbi Akdenizdeki ltalyan, Alman, ln,iliz ve Fransız donanmalanmn 
muhabirinden: 1 bulunduklan Stratejik vaziyeti ıöıterir harita 

Fransa bllk<lmetinin 'Almanya ve t. r·---::;:-:--:-;;---:~-:----:----:--=----:--...:..:::_ ____ _ 
tatyayı ademi mudahate komite.ine Berlin diplomasisi faaliyette 
~ ~ olııt:Jıtlntt ...;:l'wu 
kabule hazır oldufunu yan re.mi au· Yu g O ı • ı d h ~:":.::.~::-.. ~.::~=r:~.=:: s a vy a ı e a a 
sinde bir prenaip itillfı elde edilmit ol- gen ,· ş leş r ı· k· ı m es a .. , 
masına rağmen mühim bir takım teknik 
mütküllt bilhaaaa kollektif tenkil me • 
selesi, İspanyol sahillerinin kontrolü ı k 
::..:··::· :-"edilmeıiııe mini ol • ya p 1 a c a m 1 ş 

(Devamı 6 '"caaa' Blumberg bugün ltalyan hava 
Grevciler kuvvetlerini teftiş etti 

iki tayyare Roma, 3 (Hususi) - Alman M l' · ·ı b 
h b 

uso ını ı e ir bucuk saat görüş· 

d U" •Şu•• rd u• • ıe r ar iye nazırı mareşal fon Blum· müştür. 
4 

berg dün saat 1 7 de kral tarafın·. M l b I b areşa , u gün talyan hava 

Amerika grevleri dan ka ul edilmiştir. Mülakat yarım ordust•nu, cum~ günü kara ordusu· 
~t sü~Ü§tÜr. Marqal Blumberg nu ve pazartesi günü de donanma· 

vahamet kespettl mutealuben.Venezya sarayına gide· sını ziyaret ve teftiş edecektir. Cu· 
Yngıtovn 3 (A.A.) _ R bl' rek Kont Cıano hazır olduğu halde (Devamı 6 ınetda) 

S 1 f b 
.k . epu ıc 

tee a rı asına yıyecek, içecek 
k bb 

.. .. d b 1 ver. 
me teıe usun e u unan iki tayy 

·ı f d are, 
grevcı er tara ın an atılan bombal 
. b . . . . arın 
ısa etı i.izerıne. yere ınmeğe mecbur 
olmuılardır. Pılotlara hiçbir fey olma· 
mııtır. 

Republic Steel müdürleri, fabrika 
amelesine tayyarelerle yiyecek 1·,... k 

• • • l< ... ce 
yetııtırmekten vazgeçeceklerini ve b 
iti görmeğe karadan çalı§an takımla u 
himaye etıneıini zabıtadan istiyecekl n 
rini beyan etmiılerdir. e. 

MUdürler, zabıtanın bu takımları bi. 
mayeden aciz göstermesi takdirinde 
kumpanyanın bu İ§İ bizzat yapmağı üze
rine alacağını söylemiıtir. 

Grev halinde bulunan madeni sanayi 
(Devamı f incide) 

Kara nakil 
vasıtaları 

talimatnamesi 
Bliliin otomobil sahiplerini 
alakalandıran talimatname 

neşredildi 
Belediyece yeni hazırlanmıa olan 

motörlü kara nakil vasıtalarının mua.. 
yencsine dair talimatnamenin tatbikı. 
na 15 haziranda başlanacaktır. Mü. 
him değişiklikleri ihtiva eden yeni ta
limatname hakkında tam tafsilat al· 
mak istiyen okuyucularımız 15 inci 
saY.faY-a. bakmalıdırlar. 

Hamidiye bugün 
~.~yahafe çıkıyor .,. ... . -....... , ...... \\ .. ... ..... . ... 

. 
Hamidiyc meldcb gemisinin bu sabah 

deniz talebeleri ve nıcktcb tctldl' 

Hamidiye mektep gemimiz dost 
memleketleri ziyaret etmek üzere 
bugün hareket etmektedir. 

içinde bu sene deniı: lisesini ik
mal eden 45 denizcimiz bulunan Ha. 
midiye evvela Yunanistanm Faler 
limanına gidecek ve orada iki gün 
kalacaktır~ Hamidiye oradan ıonra 

aldıg~ıtnı .. b" . · . . ~ ır rcsmı ıle scya1ıatc ç11:an 
gcmı~tı 1.."1rnıandam Yarbay Rttlıı 

Korfo adasını ziyaret edecek ve Yu. 
g?s}av .kıyılannı takiben Dobrov
nıg e gıdecektir. 

c· .Hamidiyc bu ziyaretten sonra 
ırıt adasının Hayna limanını ziya

re t. e~e~ek ve sonra Ege denizi sahil· 
lerı~ızı dolaıarak lstanbula döne· 
~ktir. 
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Dış J'AJıtila 

450 harp gemisi 
Garbi Akdenizde ... 

Vaı~an : :,ekip Gündüz 
Garbi Akdenizde toplanan harb ge. , 

milerinin sayısı her gün bir parça da
ha yükselmektedir. Alman cep harp 
gemisinin Almeriyayı bombardıman 
etmesin<;len doğan son hadise ile sinir. 
!erin büsbütün gerildiği bir sırada 
garbi Akdcnizdeki donanmaların vazi. 
yetine bir göz gezdirmek pek manasız 
olmasa gerek ... 
1- İtalya Napolide 100 harb gemL 

si toplamaktadır. Almanya harbiye na 
zrrı Mareşal fon Blumberg tarafın
dan da selamlanacak olan bu kuvvet 
İtalyanın en son sistem kruvazör, 
muhrib ve denizaltı gemilerinden mü
rekkep olacaktır. 

2 - Bir kısnn Fransız gemileri BL 
zerta üssüne dayanarak Cezair ve Fas 
kıyılarında dolaşmaktadır. Bunlar a
rasında seri kruvazörler, denizaltı ge. 
mileri ve büyük muhribler vardır. 

Tulon üssünde ise 48 harb gemisi 
toplanmış bulunuyor. Bu kuvvet beş 
gün önce. Fransız bahriye naZır1 Gaz. 
niye Düpark'ın huzurunda büyük bir 
geçit resmi yaptı. Bahriye nazırı bah. 
riye umumi erkamharbiye reisi Ami
ral Darlan'la birlikte, lngiltereden ye
ni dönmüş olan Dünkerk kruvazörüne 
binerek denize açıldı ve açık denizde 
prova nizamında seyrederken 15 kilo. 
metroluk bir uzunluk gösteren bu kud
retli filoyu iteftiş etti. 
Açık deniz filosu başkumandanı Vis 
:Amiral Dölabord'un gösterdiği bu 
kuvvet arasında Provans, Brötanyi ve 

Lorcn gibi 23,000 tonluk zırhlılar ve 
Aljeri, Foş, I<olber, Dilken, Turvil gi. 
bi onar bin ton1uk mükemmel kruva. 
zörler, Terribil tipindeki meşhur 

Fransız muhriblerindcn iki filotilla ve 
birçok denizaltı gemileri, torpitolar ve 
filotillii liderleri vardı. 

Fransanm BiZert ve Tulon üslerin. 
deki bu kuvvetlerinden başka Gas
konya körfezinde ve Atlas denizinin 
Afrika kıyılarında bulunan deniz kuv
vetlerinden mühim bir kısınma da, 
Cebelüttarığı geçip Balearda bulunan 
Fransız kuvvetlerine Htihak etmeleri. 
ni emrettiğini ajanslar haber verdiler. 
Fransa Tulonda 100 deniz bombardı
man tayyaresi bulundurmaktadır. 

3 - İngiltcrenin asıl kuvvetlerini 
Cebelüttarık civarında dolaştırmakta 
olduğu tahmin edilmektedir. Malta 
üssündeki kuvvetlerin İtalyan donan. 
masını kontrol edecek ve icabında 
kendini feda edecek bir risk donanma. 
sı olarak kullanılacağını söyliyenler 
de vardır. 

Yeni yapılıp Malte.daki amirallık 
emrine gönderilecekleri söylenen son 
sistem kruvazörlerden bir kısmı he. 
nüz Cebelüttarıktan ge!:memişlerdir. 
İngiltere donanmasmm harb gemisi, 
kruvazör, muhrib, denizaltı gemisi ve 
tayyare gemisi halinde garbi Akdeniz 
ci~arında birdenbire 150 gemi ile be
lirivereccği muhakkak gibidir. 

4 - Almanlar Akdenizde bulunan 
Doyçland ve Admiral Graf fon: Spee 

Valans hükumetinin elinde kruvazör, 
torpito, denizaltı ve yardımcı olarak 
15 gemi vardır. 

Frankoııun bayrağı da küçük kru. 
vazör, monitör, torpito ve denizaltı 

(İtalyanın Franko emrine 6 denizaltı 
gemisi verdiğini unutmıyalrm) olarak 
on bir gemide sallanmaktadır. 

Bu adetlere Cebelüttarıkta ve İspan
yol sularında bulunan, muhtelif dev. 
!etlere ait küçüklü büyüklU birkaç ge. 
miyi de katmak lazmdır ki, bizim Za. 
fer muhribimiz de bu meyandadır. 

Demek oluyor ki (Tulon • Napoli • 
Bizcrta - Cebelüttarık. Barselon. Tu. 
lon muhammesi arasında şu anda 300 
harb gemisi vardır. Ve bu adet bir iki 
gün sonra kendiliğinden artacaktır. 

Ufak bir işaretle gelebilecek olan ln. 
giliz filosunun diğer aksamını da he
saba katarsak 24 saat içinde garbi 
Akdenizde, 450 gemi toplanacağı netL 
cesinc varırız. Allah vere de bu mağ. 
r4r, b,aşin ve şakaya gelmez teknele. 
rin topları patlamağa başlamasa ... 

Şekip GÜNDÜZ 

... 

ceb gemilerine bu sınıfın üçüncü nü. 
muncsi olan Admiral Şer ile yeni kru. ı / 
vazörlcrinden Nürnberg. Karlsruhe, 
Köln ve Laypzig, beheri dört muhrib. 
den mürekkeb olan ikinci, ü,çüncü; dör
düncü filotillalarmı ve Z-1 adlı büyük 
muhriblcrini katmıya karar vermişler. 
dir. Bunlardan mühim bir kısmı Ce
belüttarığa yakla~makladır. Acaba tn 
giltere ve Iı~ransa hiçbir lüzum ve se. 
bebe dayanmadan ve "arsıulusal bir 
va.zife almadan,, gönderilen bu gemi. 
!erin garbi Akde!lize girmelerine mu. 
vafakat edecek midir? 

14-

Almanların bir harb vukuunda hiç-
bir miih!m iş göremiyeceği muhakkak 
olan donanmalarının yeni ve kuvvetli 
('J'emilcrini bu fırsattan istifade ederek 
Akde:nize sokmak ve icabında bu kuv. 
\·etleri İtalyan deniz kuvvetlerine ka
tarak İtalyan donanmasının harb im. 
kanlarını çoğaltmak istedikleri samlı. 

yor. 1 :S _ Akdeniz kıyılarındaki spanyol 
kuvvetlerini de harb gemileri arasın
da saynıamak için bir scbeb yoktur. 
Batan ve sakatlanan gemiler haric, 

alman adetlere mUsavi olsun. 
Mls:ıl; 8. murabbaı 64. 64: X 8- 512. 2+1 

+5- S. 
Bu n"licriyl Vl'ren kaç adet bulabilirsiniz 

,.e biz yukardaki misalle birlikte tam 6 ra· 
kam bulduk kl aynı netcleyl veriyor. Bu adet 
ler acaba nelerdir?. 

Bu mesele mUktı.Catlıdır. Doğru ha11edeıı• 
ler aramnda. 4 ki~lye muhtelit hediyeler ve• 
rilcceltt1r. Cevnplarm ldarehanemlze 9 hazi. 
ran tarihine kadar (Arap Saçt) t~aretlle gön 
derllınlş olmaın lAzımdır. Bu tarlhtG mesele. 
nin hallini yine gazetemizde bulacaksınız. 

HABER - Akşam postası 

Türk mimarisinin incilerinden 

Tophane çeşmesini 
Beledi Ve 

Tamir edemiyecek 
Müzeler idaresi böyle bir eseri alelade 
ustaların tamir edemlyeceğiol bildlrdl 

Tophane çeşmesinin bugihık'Ü hali 

Müzeler idaresile Belediye sular ida. 
resi arasında bir ihtilaf çıkmıştır. 

Şehrimizdeki en kıymetli üç çeşme

den biri ve suyu bulunup halen kulla. 

rulanlaıldan yeganesi olan Tophanedeki 
çeşmenin son günlerde su yollan bozul

mU§ biraz da haraplaşmış olduğunu gö~ 

Ten Belediye sular idaresi su gelen çeş. 

menin pekala sular idaresine ait olacağı 

kant.atine kapılarak çeşmeyi tamire k·;': 

Müze idaresi haklr olarak çeşmenin 

ancak mütehassıslar tarafından asli kıy. 
meti bozulmadan ve müzenin nezareti 
altında tamir edebileceğini Belediyeye 
bilqirmiştir. 

Çeşmenin bu şekilde tamiri için ha. 
zırlıklara başlanmıştır. Bu araıda yine 
bu üç çeşmeden biri olan Azapkapıda
ki çok yüksek tarihi ve mimari kıymeti 
olan çeşme ve sebil de tamir edilecek. 
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lnsanın şerefi 

G EÇEN gün arkadaşlardan bıri 

ile Himlenburg balonunun a. 
cıklı akıbetinden bahsediyorduk. Ne 
zaman bir tayyare, tren, gemi kazası 
duysam tiıylerim ürperir. içimde malı. 
cubiyete lıenzer bir his duyarım. Çün. 
kil bu nevi felaketler, insan oğlunun, 
tab:at unsurlarına kar~ı bir mağlü. 
biyetini gösterir ve her şeyden evel 
bir insan olduğunu düşünen herkesi 
alakadar eder. Blaise Pascal kaınat 
içinde bir zerre olan insanın, kör kuv
vetler tarafından eizldiği anda dahi, 
yine hep.t>inden üstün olduğunu, çün. 
kü onu ezenler çaldıkları ı;alebcden 

haberdar olmadıkları halde onun öl. 

mekte olduğunu bildiğini söyler. Fa. 
kat bu t;.eselli daima kafi gelmiyor, 

bilel'ek mağlüb olmanın şerefli oldu. 
ğunu kabul etsek bile bilerek muzaf
fer olmanın daha şerefli olduğunu 
unutamıyoruz. 

O arkadaşa yüreğimin yandığını 

söyledim. 
- Ama sigortalı imiş, dedi. 
Şaşırdım; böyle bir sözle karşılaşa

cağım, hele bu sözü onun ağzmd!ll! 

duyacağım hiç aklıma gelmemişti. 
- Bana ne? dedim; ben malzemeye 

değil, yanan insanlara, üzenib beze. . 
nib, meydana getirilmiş bir insan ese. 
rinin mahvolmasına acıyorum.! 
Arkadaşım güldü: o sözü, tecrübe 

için, birkaç kişiye söylemiş ve çoğu: 
''Hele şükür! hiç olmazsa o ihtiyat. 

kıirhğr unutmamışlar. Sigortadan alı. 
nacak para ile daha. iyisi yapılır!., gı
bi sözler söylemişler. Yazık ki dünya
da böyle düşünceler hatta birtakım 
dostluk, düşmanlık hisleri ile Hinde11-
burg balonunun yanmasına sevinenler 
de var. Bunlar insan hayatının sıgor. 
ta parasile ödencmiyeceğini, "diyet"in 

bir zül olduğunu ve bu gibi felaketle. 
rin her insan için bir kayıb olduğunu 
hissedcmiyenlcrdir. ~ 

Duşu.u "' ua. ı.u..J.-:.1- ı . ..-.... """2"'""":1-·.J".' 
mızı düşünüyordum; gazetelerı aç-
tım. Berlin'den bildirildiğine göre Al
man gazeteleri, Almeria'nın topa tu-

tulması dolayısilc hükumeti tebrik et. 
mişler ve milletin şerefini k~dığı. 
nı söylemişler. Yüzlerce insanın yara. 
lamp öldürülmesi, birtakım binaların 
yıkılması ~eref kurtarıyor! ... 

Alman milleti insanlığın şeref tari
hinde en büyük hizmetleri olan cemi
yetlerdendir. Onlarla öviinmeyip de 
öldürmekle mi göğüs kabartmak isti. 

yor? Gazetecileri şerefi kanda arar. 
ken, o şeref in kanla kurtulacağım 
söylerken kendi kendilerine, kendi ce. 
miyetlerine iftira. ettiklerini anlamı. 
yorlar mı? 

Hindenburg balonunun sigortada ol
ması ile teselli bulanlar ne ise Alme
ria'da dökülen kanı iftihara vesile 

sayanlar da odur. yani insanlığın asıl 
Şerefini anlıvamıyan birtakım zavailı 

kimseler. 
Nurullah AT AÇ., 

Haliçle yapılacak 

Denizaltı 
gemileri için 

Valde luzRğı 
bir Alman firmasına 

kir alandı 
Milli müdafaa vekaleti Haliçte 

ki V alde kızağını ve civarındaki sa
hayı i~i sene miiddetle d~rt deniza~tı 
gemimizi yapacak olan Alman fır
masma devretmiştir. Alman firması 
iki denizaltı gemisini Almanyada, 
ikisini de yeni tesisat kurarak bura· 
da yapacaktır. 

Sivil tersanemizin şimdilik bu 
sahadan istifadesi mümkün olamı
yacaktır. Bu sebeple Kasrmpaşada 
eski Camialtı civarındaki geniş mey
dandan bir kısmının fabrikalara ila· 
vesi takarrür etmiştir. 

Şimdiki halde, yeni havuzların 
nerede ve ne cesamette yapılması, 
mevcut fabrika ve atelyelere ne gibi 
tesisat ilave edilmesi noktaları uzc· 
rinde tetkikler yapılmaktadır. 
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:Benim qöc~şii!!';. 
........... - ~ .... ~· 

Ailiıllall< ınıa"zanaııro 
F l erde kireçli toprak olur. 

a an Y k baQlar Az ötede kmnızı bir topra -s • • 

Daha beride siyah ve ziraate elverış· 
il toprak. 'k or 

Falan yerde sem patı çam .. .: 

1 1 Biraz ötede asla huyu· 
m?n arı 0 ur. f dalıklar. Daha 
mıyen manasız un .. h' 
b 'd .., tan eser yoktur; mut 1§ 
erı e agaç . . d k l 
h 4 l kayalıklar ıç;m e a ır· va :11 ya çm 

smız. Haşyet duyarsınız.. " 
Bunlar, tabii coğrafyaya taalluk 

eden tasnifler.. E 
Bir de, ahlaki coğrafya var.. -

hl"k"' cogr" afya... \ vct a a ı k . .., .. 
M, k l r kıtalar atettıgm1z mta a a • d 

zaman, havanın ve ml4kıanzaranmb. ~- 1 
w• ,..,. .b. halk aha nın, ta ıatı-
gıştıgı gı ı, . di 
. d d g"'i.:ıtiğini hısse yorsunuz. 

nın e e -s "' ~ :ı. 

(A) şehrin~e, _bütün men_:ıurlar, 
halkktan yaka eılkıyor: Mesela: 

~ 
. :il "zdeki Türk es erlerindeıı bir istim ül, ·-.~r:nii qöstcriyo r. B:r Tiirk eliyle yapılmış olan l;u 

Bu, resim dmıız m. zemt k" .. ı._ d. . z k . . alaıı u va" rocukları na itlıa.f ediyoruz ... 
gü::el al.eti çarkçı ve nıa ı:ıne 111Uıw;;n ısı o ma ıçın ca il • . • 

lstanbul konuşuyor! <Cıba l ı 3 ) 
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CUMHURIYET'te: 

Hatay meselesinden sonra 
Türkiye ve. Suriye 

Fransanın Suriyede ifa etmekte ol. 
duğu vazifeyi bu kıt'anm istiklalile 
ikmal etmesini en ziyade biz Türlder 
sevinçle karşılıyoruz, ve Hatay dava. 
smda Türk - Fransız dostluğunun cid
di ve çetin bir imlihandan muvaffa. 
kıyetle geçmiş olması her iki taraf i. 
çin ve hatta Suriye de nazara alınarak 
her üç taraf için bir bahtiyarlık ol. 
muştur. füymetli dostluklarımızı bir 
sulh eserile le);d etmiş oluyoruz. Bun. 
dan dolay1 hepimiz ancak sevinebili
riz. 

_ Aman, ne dedıkoducu şey
l Hiç biriyle ülfet edemiyoruz .. 
~[;imizin aleyhinde bir şikayet oldu 
mu kahvede (haydi, istida P'_llu 
be~den ı yaz şikayetname~i 1 ~ d~ye 
kdıntıyorlar. Adliye statıstıklenne 
b:kmız. Nüfus kesafetine nazaran 
bu kadar cinayet işlenen ?'er yok· 
tur. Değil buranın hatta cıvann h~-

Cibali çoCuklariyle bir mül~katv ! 
H si birbirinden zeki olan bu yaramazların çogu 

ep d. · l k · t · d d. 

Cemiyet kararının tatbikat safhala
rında herkesten en ileri iyi niyet isli· 
yen nazik noktalar da vardır. Bayır, 
Bucak ve Hazne nahiyelerinde Türk 
halkın huımkuna hürmet ve riayet o. 
lunması Suriyenin siyasi fetanetinden 
beklediğlmız bir fazilettir. İki komşu 
memleket mütekabil hudud emniyetine 
aza.mi itina göstermekle ancak medeni 
kabiliyetlerinin yüksek delillerini ver. 
miş olurlar. 

. shaneleri de bizim kazamn halkıy 
~doludur. Esnafı hile yapar, köylü
sü hile yapar. Hele yabancıyı aldat· 
mak mübahtır. Tedariki en kolay 
§eY yalancı şah.itt~:t... ·.ilah... .. 

Fakat yirmı kusur kılometre ote. 
de bulunan bir kasabanı~ memurları 
söyle diyorlar: 
:. - Bura ahalisi kadar munis, iyi 
kalpli insanlar görmedik. Biz gelir 
gelmez, akraba gibi karşılarlar .. "A
man gariptir. Şunun hizmetınde 
bulunalım. Memleketinden ayrıl
dığı için müteessirdir!,, derler. Evin 
en iyisini seçmiye uğraşırlar. Hatta, 
kendi ikametgahını boşaltarak ma· 
kul bir fiyatla size kiraya verenler 
zuhur eder. Ilk geldiğiniz günler 
'yemek pişirmemişsinizdir.,, di· 
ye konu komşu tablayla sahan sa· 
ı.._..,. ~'"'"iıih. 6 ;.,:..n.Jcu·:.ı. 1 )t,4.;ııluJ.UL, J. U d-

azallah cenazeniz olursa ayni vazi
yet ... Esnaf hile yapmaz. C~nay~~ 
knk yılda bir kere o da gayrı tabu 
bedhahtlar yahut yabancılar tarafın
dan işlenir. Her yerde güler yüz, 
tatlı söz .. Cemilekar harekeler .. Bir 
yol sorsanız, önünüze düşüp göste
rirler ... 

~ * ~ 

Hulasa, insanların en iyi ahlak 
hsı, cehennem suratlısı olduğu gibi, 
memleketlerin, kasabaların da var .. 

Mesela, ecnebi şehirleri içinde, 
Viyana, halkının terbiye ve nezake
tiyle meşhurdur. Madri t ahalisinin 
nobranlığmda, haşinliğinde, bütün 
ecnebiler müttefiktirler. Rusyanın 
Rmıtofuı Yunanistamn Piresi hırsız 
lariyle meşhurdur. Buna mukabil, 
eskiden, İstanbul ahalisinin iyi ~h· 
la.kiyle, namuskarhğiy]e ün almıştı. 
Fakat maalesef, son zamanlarda faz. 
la "medenileştik,,. Eski safiyetimizi, 
esnafımızın saf ve hilesiz malı gibi 
ortadan kaldırdık ... Sütümüz hayli 
bozuldu .. Su karışmamışına rastla
mak mümkün olamıyor. 

"' • * 
Gördüğüm şehirlerimiz arasında 

ahalisinin iyi ahlakiyle muhabbetimi 
celbeden bircokları oldu. Bizim halk 
umumiyet itibariyle pırlanta gibi bi; 
seciyeye maliktir. İyi ahlaklariyle 
dikkatimi fevkalade celbeden mmta. 
kalar Fatsa, Bursa, Gireson oldu. 
Bu üç yerde de iyilik, nezaket, hüs
nü niyet, yabancılara sühulet ahla· 
kın teme] taşlarım teşkil ediyor. A· 
ma, mesela Giresonlular hakkında 
müsrif derlermiş. Ben, onu da anla
mam ya! Bence değildirler. Her gÜ· 
zelin bir huyu olur. 

Manevi kusuru olan şehirleri· 
miz? .. J~te bunu söylemeğe imkan 
yoktur .. Söylersem maazal1ah kıya· 
met kopar.. Marifet, nefsini müra· 
kabedir .. Herkes, kendi kendinin ho
cası olmalr, kendini düzeltmelidir ... 
l3~n. kendi hcsnbıma. tenkidimi İs· 1 

lLınbul hakkında yaptım: Ahlakı es
kisine nisbetcn bozuldu diye dobra 
dobra si:iylcdim: Benim• babacan, 
benim kös dinlemiş lstanbulunı, 
böyle tenkitlere içerlemez .. O, der
Vİ§tir, moJladır ... Ve tenkide taham 

çarhçı ve makine mühen ısı o ma nıge ın e ır. 
Ctball çocuklarına oyoıyacak yer te~ln e tmeli, talebe velileri 

ve mektep mildürlerl çocukların mektep dışındaki bayatını 
kootrola mecbur olmalıdır 1 

mül hususunda da böyle müteham· • 
millik. müsamahakarh~ eder.. 1 

Halkevlerinde verılen konfe· 
ranslardan bazılannda yerli münev-

1 r halkı kızdırmadan fena huy-
ver e d l B" l b" h lan tenkit etmeli ir er. oy e ıra . 
lak mücadelesi, her mmtakamızı 
manen yükseltir. 

( Va-NQ) 

V aı~aı ını : Haberci 

Muharririrııiz, hepsi biribirindeıı ze7\i., ateşli ı·e yaramaz ol.an Cibali çocukları 
ile koııu§uyor 

benziyorsunuz .. Kazancın kolay tarafı- ı 
na gidiyorsunuz.. l 

Biri dayanamadf : 
- Kim size söylemiş ki ... dedi - Biz 

mektebe gitmeyiz .. Biz hepimiz mek • 
tepliyiı. Kasketlerimizi görm:.iyor mu
sunuz? 

- Bir kasket giymek mektepli ol -
mağa delalet etmez ki .. Hatta bir ço. 
cuk mektebe gitmekle de mektepli ol. 
rnaz. Mektepli çocuğun haysiyetli ço
cuk olması lazımdır. Siziil iki gün 
sonra mekteplerden kovulmıyacağınızı 
bana kim temin eder?. 

Bu sual onu daha fazla kızdırmıştı: 

Dikkat ! -------Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet
lerinizi, yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadieelel'İ 
her saat , ister mektuplaı telefonb 
ve Jstersen iz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları · 
mız ayağınıza kadar gelip söy. 
le<liklerinizi inceliyecek, şik5.yet · 
lerinize veya tcmennilerinize ga. 
7.etenıiz terci iman olacaki.ır · l j 

- Neden beni mektepten kovacaklar 
mış? • dedL Ne yapmışım ki.. Kim ko . 
vacakmış?. 

- Ben .. -dedim • Gideceğim, hoca • 
larma söyliyeceğim. Onları alıp bura • 
da bir yere gizliyeccğim, sizin halinizi 
gözleriyle görecekler ve mektep nizam. 
namesini aynen tatbik edecekler. Siz 
de bir.daha bu güzel şeritli mekt"P 
kasketini giyemeyeceksiniz . 

Bu sözler beklediğim tesiri yapmakta ' 
geç:kmedi. Yanımdan uzaklaşmak isti. 
yen ço.;uklar hep birden bana yaklaş • 
tılar. Çok zeki olduğu, kara gözlerinin, 
kıvılcımlı bebeklerinden belli biri bü • 
yücek bir defter tuttuğu eliyle sol ta _ 
rafta bir dükkanı işaret ederek: 

- Siz .... dedi • Kavga eden çocuğa 
kızdınız galiba. O çocuk şu dükkanda 
çalışır. B:zimJe alakasr yoktur. 

- Peki sen kumar oynamıyor mu • 
sun? 

- Kumar oynamıyorum, tabii. Biz 
çikolata kartı değiştiriyoruz. 1 şte bun • 
lan . 

Bu sözleri söylerken defterini de a . 
çıp burnuma uzatmıştı. Deft~ri elinden 
aldım. Kanştırmağa başladım. Bu bir 

albümdü. Her yaprağına film artistle • 
rinin muhtelif rollerde alınmış resim • 

HABERCi 
(Devamı 12 incide) 

Hulasa artık ihtilaf hallolunarak iki 
komşu memleket mütekabil hudud 
emniyetine azami itina göstermekle 
ancak medeni kabiliyetlerinin yüksek 
delillerini vermiş olurlar. 

Hulasa artık ihtilaf hallolunarak 
iki komşu memleket münasebetleri. 
nin alabildiğine bir dostluk inkişafı 
arzetnıesi zamanı gelmi§!tir Türkiye 
ile Suriyenin bu mes'ud imkanı mu
vaffakıyetle tecelli ett!receklerine a
id umudlarımız çok kuvvetlidir. Her 
iki tarafa bu umudları hakikat yap· 
malarını temenn~ ederiz. 

(Yunus Nadi) 

Japonyada kabine 
Japonyarım bugünkü politıka ale. 

mindeki mevkii çok nazik ve tehlikeli 
olup bunun içinden çıkmak için ycga. 
ne yol, Sovyetlerle hesab görmek ol. 
duğunda artık yalnız ordu değil, her 
türlü sınıf ve zümreler dahi kat'i ka· 
naat hasıl etmiştir. Bunun için kabi· 
nenin istifası Japonyanın daha kuv
vetli adımlar atacağına delil sayıla. 
rak bütün dünya politika alemi yeni 
Japon politikasının son safhasım e. 
hemmiyetle takib ediyor. 

(Muharrem Fev::;i Tog'Jy) 

AKŞAM'da: 

Doğurabilir miyiz, 
doğuramaz mıyız ? 

Göri.iyor musunuz? Meğer biz er. 
keklerin karnında çocuk bulunması, 
hamile olması, - artık hamil diyece
ğiz ·, çocuk doğurması ve nihayet ba. 
şında mavi kurdela, omuzunda nazar 
boncuğu lohusa yatağında yatması 
hiç te ş~ılacak, hayret edilecek, a. 
j~ns tclgraflarile bütün dünyaya ya. 
yılacak bir hıidise değilmiş ... Bu ga· 
yet tabii bir şeymiş ... 

Zavallı erkekler ... Başlarındaki bü
tün gaile yetişmiyormuş gibi demek 
bundan sonra sokaklarda karınları 

burnunda 8 • 9 aylık (hamil) olarnk 
gezecekler .•. Dairelerinde, yazıhanele
rinde salıncak kurup yavrularım saL 
hyacaklar ... Şimdi bir de erkeklerin 
omuzlannn analık \'azifeleri de yük. 
leni yor. 

Amma kabahat hep biz erkeklerde ... 
Nasıl kadınların bütün işlerıne l:ur
numuzu so~rnr mıyız? Bula.51k yıknrız. 

tahta silerii. ortalık süpürürüz. Btl-
tün kadın işlerini yapınca i~te böyle 
gün gelir. çocuk ta doğururu z 

( 11. F.) 

Baltık devletlerinin 
vaziyeti 

Baltık aevletleri Lehistan ve Ro. 
manya ile beraber Sovvetler ile Av
rupanın diğer memleltet~eri arasında 
bir scd teşkil etmektedir. Bu itibarla 
siyasi \'e :lskeri ve :ktısadi vaziyetleri 
çok mühimdir. Şimdiye kadar büyük 
devletlerden Sovyctlerle Almany:ı Bal. 
tık hükümet1erinc büyük alaka göste. 
riyorlardı. Şimdi ln:;ilterc df> bu züm
reye çok ehemmiyet \'ermektedir. 

İngiltcr~nin en mc~hur harici poli
tika adamlarından olup İspanya işle. 
rinc bakan Londradaki ademi müda
hale komitesinin reisi \'C İngiliz b~. 

(~ayfa.yı çeviriniz). 
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1 Yazan: Naciye izzet 
Her tuı.kkı ablası Hadiyo'ye 4lttlr. Kanııer kurhanı: 

-32-
Lem'inin aldığı mücevherattan 

ve muhtCı§cm tuvaletlerden hiç bir 
~ey almadı. Lcm'i kendisinin yoklu
ğundan istifade etmekle onu itham 
edemiyccekti. 

Hizmetçi valizi hazırladığı sıra· 
da Necla terkettiği kocaya şu bir 
kaç eatm yazdı: 

0 'Lem 'i ben gidiyorum 1 Layık 
olmadığım hakaretlerinize ve 
çocuğumu göremiyeceğim tehditle· 
rinize tahammül edemiyeceğim .. 

.. Çocuğunuz yalnız :ıizin değil 
benimdir de. Sizin hiç bir alaka gös
termediğiniz o yavruyu ben sizden 
daha çok seviyorum. 

.. Çocuğumu benden alamazsı
nız. Beni ondan ayıramıızsmız. Fa· 
kat mademki annesini itham ediyor 
sunuz artık ne bu anneden ve ne de 
çocuktan bir daha bahsedildiğini işit 
miyeceksiniz. Allaha ısmarladık.,. 

Mektubu zarfa koyarak üzerine 
Lcm'inin adresini yazdı. Başka hiç 
bir izahat vermekşizin hatta iıkcleye 
kadar kendi otomobilini bile kullan
mak iatcmiyerek bir taksi çağırdı. 
Yarım ıaat sonra sinirleri oldukça 
yatıştnıf, geçirdiği büyük heyecan
lara rağmen bu serbestlikten mem
nun güzel çocuğuna doğru koşuyor· 
du. 

• 
Lem'i ak§am yemeğine gelmişti. 

Yüreği hüsnü niyetle doluydu. Dün 
gece çok haksızlık ettiğini ve kabaca 

davrandığını müphem bir surette 
hatırlıyordu. Bunlan tamir etmek 

kin Neclaya karşı sevimli davran
~ağı kararla§tırdı. Neclanın evde ol· 
madığmı öğrenince küçük bir auku-

. tu hayale u'ğradı. Buna rağmen 
sabırlı olmağa ve ban~mağa karar 
verdiği için sofraya oturmıyarak 
Neclayı bekledi. 

"Karıu uzun 7.aman dıf«Vlda ka
lamazdı!,. 

Güzel bir koltuğa rahatça yerle
şerek bir cigara yaktı. Bu sırada oda 
hizmetçisi sükunetle Neclanm mek
tubunu getirdi .. 

Lem'i birdenbire bir şey anlama
dı. Bu mahcup, uysal ve yumu§ak 
ba§lı genç kadının bu isyanı o kadar 
umulmıyan ve beklenmiyen bir şey
di ki evi terkedip gitmesi Lem'iye 
açık bir hakikat gibi görünmedi. 

•• Necla bir çocuktu.. Kararsız, 
ehemmiyetsiz yalnız kendisine ait 
bir çocuk.. isyanı da çocukçaydı. 
Gene dönüp gelecekti .. O emindi ki 
Necla onsuz yaşıyamazdı.. Onsuz 

hayatını tanzim edemezdi!.. Necla 
hassas ve çabuk telaşa düşen saf 
bir çocuktu.. lıte küçük bir inat 
yapmıştı. Fakat çok sürmiyecek, ya· 
tışacak gene dönüp gelecekti.. So
nunu düşünmeksizin rastgele ço
cukça bir karar vermişti ... 

"Bu akşam muhakkak dönüp 
gelecekti ... ,. 

Mektubu ikinci defa olarak tek· 
rar okudu. 

Fakat bu defa işi deminki ka
dar ehemmiyetsiz görmedi. 

''Şimdi daha iyi anlamıştı: Necla 
ona meydan okuyordu. Necla çocu
ğunun iizerindeki haklarından iddi
aya cür'et ediyordu.! Çocuğunun 
yalnız kendisine oit olduğunu söyle· 

mııuııııııııııııııııuıııııııııııııııııuııııııun~,ııı 
murahhası lord Plymouth İspanya 

;51cri ile son derecede meşJ;ul bulun. 
rı1ilsma rnğlllcn Baltık hük\ımf;tleri
nin merkezlerini ziyarete J;ilmişt~r. 

8imdi Fınl:indiyanın merkezindedir. 
1 Oradan Estonya, Letonya ve Li\van

yanm da. merkezlerini ziyaret edecek. 
tir. Bu seyahate tngilterenin Ballı~ 
denizine ve Sovyetlerln bu taraftakı 
rnevkiine çok alakadar olduğunu if!bat 
ediyor. (Feyzullah Kazcrn) 

meğe cesaret ediyordu!.. Kendi ço· 
cuğunun ! Bütün servetinin ve ıs
minin varisi olan çocuğunu!..., 

Ah! Bu büyük bir hakaretti. Kü
çük, pcnbe güzel bebeği şimdiye ka· 
dar hiç umurlamamıştı. Hat~ tanı· 
mıyordu bile. Nedanın tehdidi kar
ıısında hiddet ve öfkeden kıpkırmı· 
zı kesilmişti. 

"Oğlum! Oğlumu almak!,. 
Bunu söyliyen baba yüreği de· 

ğildi. Azametiydi. Çocuk üzerin· 
de yalnız Lcm'inin, yalnız kendisi
nin hakları vardı 1 

"Oh ona dokunanın vay başmal 
Hatta annesi bile olsa!...,, 

Annenin ihtiyatsızca yazılmış 
yazılannı tekrar hiddetle okudu: 
"Çocuğumu benden kaçıramıyacak· 

sınrz .. Onu benden ayıramı1acak7ı'· 
nız ... ,, 

.. Ah deli kadın l Bana meydan o. 
kuyorsun hol Lern'iye, zengin, kud· 
retli, asil B ... oğlu Lem'iye karşı gel· 

mek ha! ... Bahusus ki oğlunu çalıp 
kaçırmak!.. llk evladı olan varisi· 
ni !,, 

Necla sadece .. gidiyorum,. de· 

mi§ti. Nereye gideceğini tasrih et· 
memiıti. Fakat Lcm'inin hiç §Üp· 

hesi yoktu. Çccuğun yanına gittiği 
yüzde yüz muhakkaktı . 

Bakalım yalnız çocuğun yanma 
mı? 

Belki ... Hem de Osmamn yanı· 
na? 

Bu fikirle genç adamın çehresi 

kızıl bir kan dalgasiyle erguvani bir 
rense ıirdi. 

"O•manm yanına mı?" 
Her ıey mümkündü 1 
Zile çaldı .. Hizmetçiye emir ver· 

mek için kendini toplamağa uğra§tı: 

- Ani bir gitme .. Derhal yatın 
hazırlanması ... Yalnız tuvalet için 
icap eden teyler .. Hayır bagaj lazım 
değil .. Sadece bir gidip döneceğim .. 
Bir dakika bile vakit geçirmeden 
yapılmaaı .. 

Bir an evvel Bursaya ulaşmak, 
Neclayı bulmak .. Çocuğunu almak· 
tan menetmek istiyordu 1.. Çocuk 
sayesinde anneyi de elinde tutabile
cekti .. Zira kanamm böyle sade bir 
kapris uğrunda aralarındaki rabıta
yı kolayca koparabileceğini zannet. 
mek gülünç bir §eydi ... 

Bundan bqka karısının onsuz 
yaşıyabileceğini bir türlü kabul ede-
miyordu. Necla onun malı, onun 
her şeyi idi. Onu tutacaktı, onu ele 

geçirecelcti.. Osmandan uzak 1.. Os
mana rağmen!. .. 

Lem 'i Hacer annenin sessiz evi· 
ne geldiği vakit gece yarısı olmuştu. 
İyi kadıncağız uykulu gözleriyle ka· 
pıyı ona kendisi açmıştı. 

Vaktiyle süt ninelik ettiği efen
disinin halindeki şiddetli telaş ve he
yecanı görünce şaşırdı. 

Her zaman neşeli ve ~üler yüzlü 
olan ve Hacer anneye samimi bir 

teveccüh gösteren Lem'i ancak işi· 

tilir i~itilmez bir merhaba! dedi. 
Hem de nasıl telaşlı bir halde! 

Derhal sor.lu: 
- Necla burada mı) 
....... Ah beyefendiciğim biraz geç 

kaldınız. Hanımefendi evvelki gün 

gitti. Keşke biraz daha kalsaydı 
buluşacaktınız ne aksi tesadüf... 

- Biliyorum .. Biliyorum Hacer 
anne. Ama Necla tekrar döndii mü 
onu soruyorum. 

- Nasıl döndü MÜI.. Hayır!.. 
Evvelki gün gitti artık bir daha dön· 
medi. 

- Peki çocuk) 

- O yavrucak uyuyor.. Şimdi 
epeyçc iyil~ti. Ona nasıl iyi baktı
ğımızı hanımefendi kendi gözleriyle 

HABER - Akşam postası 
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PARiS 
3 HAZiRAN - 1937 

Erdün Emiri 
bu sabah geldi 

Alalüıhün misafili olaıak 

SERGİSİNE herkes için elverişli 
NATTA'nın seyahat programları 
SERBEST SEYAHATI~ERİ • 
MİZ (Sergi müddetinnce bugün· 
den itibaren her cuma İstanbul. 
dan vapurla hareket. 
GİDİŞ: :Atina, Brindizi, Roma, 
Milant, Lozan, PARİS. 
DÖNÜŞ: Marsilya, Montekarlo, 
Nis, Kan, Cenov11, Roma, Bri indi· 

r.i - İstanbul. 

ıBeylerbeyi sarayında 
misafir kalacak 

PARİSTEKİ OtELLER 
DAHİLDİR. ................ 

K AFILE 
Seyahatterım·z 

(1 Temmuz Jıtanbuldan hareket) 
14 Temmuz şenliklerinde bulu ~ 
nacak bu grupun pasaportları 

yapılmağa ba§lanmıştır. Acele 
kayıd olunuz. Milano ve Belgrad. 
da ikamet. 

23 Temmuz İsta~ldan hareket 
edecek ikinci seyahatimizde yer 
kalmamıştır. ,-----
30 Temmuz htanbuldan hareket: 
Atina, Brindizi, Venedik, 
vapur ile, Venedikte ikııınet ve 
Lidoyu gezme, Pariı, Londra, 

• Piymouth, Manhattan transat -
)antiği ile iki gecelik ıÜ1'prİz 
seyahati, Hamburg, BerJin, 
Bük

0

re§ ve avdet. Bu üçüncü Be • 
yabat için mahdut bulunan ka -
maralannuzı derhal kapatınız. 

NATTA 
Seyahat acentaıı: Beyoğlu, Tele
fon 44914 - Telgraf NATTA -

1STANBUL 

iş başında kaza 
Yıldır.da nafıa fen mektebi binasını 

tamir eden ustabqı Koçonun ayağı al. 
tındaki tahta dün ansızın kırılmış, 

Koço on metro yükseklikten dü§erek 
'balından ağır surette yaralanmıgtır. 
Koço hastaueye kaldırılmı§tır. 

iÇERiDE: \ 
• Sıhhiye VeklleU lstanbulda olduğu gibi 

lzmlrde de bir sıhhat muzeat kurulmasına 
karar vermlıUr. Bu mllze için yeni bir bina 
yapılacaktır. 

• Türk mimarlar cemiyeti İstanbul ııubr. 
si \>&§kan lığından: 4 /6 /9S7 cuma gtlnU saat 
18 de ııubemlz kongresi kaU ol~k toplpana• 
cağından, mezktlr gUnde bQtUn Uyeylerln 
Alay klS§kUnU tegrltıerl rica olunur. 

• Türk borcu tahvilleri tıyaUan rqe z~ 
manı geldiği için aüraUe y()kaelmektedlr . 

il- Deniz ticaret müdürü Mllttt Necdet, 
liman lflerl mUdUrU Rauf! l!a~, denlz 
yolları mlldUrU Sadettin Serim Ankaraya 
gltmlflerdlr. 

il- Yeni sene bufd&Y rekolteaiııln geçen se
neden çok ytlkaek olacağı tahakkuk etınek· 
tedlr. 

• Adliyenin yeni terfi ve becayl§ llıte31 

hnzırlanmalttadır. 

-r Davucıpaşa orta mektebi doktı:ıru ?\lyazl 
Sult.aııahmet ikinci ıulh ceza mahkemeıılndc 
nleyhfnc verilmiş 720 lira.tık gıyap karan 
evrakını cebine indirirken mahkeme kMlbi 
tarafından görülmtiıı ve yakalanmıştır. liah• 
keme dUn doktor hakkında tevkil karan 
vernılştl!Jr. 

.y. t;, kanunu merlyet mevkllne girerken 
bazı mllcsscsclerln doğru maltlmat verme. 
dikleri anlıı§ılmııı ve bir l>jçlden CB,f;' a l§çl c:a
lı§tıran yerlere ~yannamc W'Zllne karar 
verl\ml~tlr, 

.Y. Yeni hayvanat \'e nebatat enstttUsU bu 
gün s:ıat 16 da merasimle açılacakUr. 

:f. Hukulc !akUlteslnln eleme imtihanları 
bltmııtır. nu imtihanı kazananlar sözlü im· 
tıhantnra girmek hal>kını knzanqcaktır. 

.y. lzmjrdc Bozkayaqa klreınıt fabrikası 

için toprn1t lta::.an amele, toprağın çökmesi 
Uzcrlnc nltınun kalmıştır. Nevşehirli otuz 
ynşlannda Ali oğlu Mehmet ölmUş, diğer. 

ıcrl kurulmu~tur. 

~· ,\nkara Hnlkcvlnde merhum \'ıunf çı. 
nar için dUn bir ihtifal yapıırrııstır. 

• Ec'edlyc ıiit mc!lele.ıı!le blrl!kte ııu me~ 
lesini de tetkike btı§lamıgtır. 

1(. 'itQ\ §lrkctl veznedarı Yani 20,000 lira 
lhtll~ auçlle mahkemeye vcrilml§ .,.e ifadesi 
~Uphell &örülerek tevkif edlml~Ur. 

,,. AmerUta co"'ra!va cmlyeU namına re
simler ı:eke~k olan Rager dUn çalı~mşalan• 
na be.ı:l:unı~tır. 

gördii beyefendiciğim .. 
"""'T' Peki öyleyse burada mı? 
- Tabii burada .. Beşikte mışıl 

mı~ıl uyuyor. 
(Devamı ııar) 

Maverayı Erdün Emiri Abdullah bu 
sabah Ankara ekspresine bağlanın hu
susi bi'r vagonla şehrimize gelmiıtir. 

Doktor Cemil pafa ile Aşair teşrifat • 
çısı Şeyh Mehm:t de Emirin refakatin. 
de olarak ve valimiz Muhiddin Üstün
dağ da aynı trenle şehrimize gelmişler. 
dir • 
Maverayı Erdün Emiri istasyonda, va

li muavini Hüdai, Belediye reis muavini 
Ekrem, İstanbul Komutanı Korgeneral 
Halis, Harp Akademisi Komutanı Kor· 
general Ali Fuat, merkez kumandanı 

general İhsan, emniyet direktörü Salih 
J<ılıç ve ıdaha birçok zevat tarafından 

karşılanmııtır. 

Haydarpa§a istasyonu Türk ve Er. 
dün bayraklarile süslenmişti. Bir k:ta 
asker Emiri selamlamış ve muzıka iki 
memleket marşlarını çalmıştır. 

Mi,afirimiz gardan çıkarken or::da 
toplanmış olan halkın sürekli alkışlarile 
karşılanmı; ve kendilerini se18mlayarak 

teıekkür etmiştir. 

Türkçe 
Lüleburgazda 

Mecburi 
Ceza mıktan 20 Jiradır 

Lüleburgazda çıkan Öıdilek gazete
sinin y~ığına göre, Lüleburgaz bele. 
diye meclisi yabancı dillerle kanu3ma. 

ğı menetmiş ve bu karara aykırı hare. 
ket eden ,.·atanda.şiardan 20 lira para 
cezası alınmasını kararlaştırmıştır. 

LUleburgaz belediyesinin bu §ayanı 
imtisal kararını memnuniyetle kayde
diyoruz. 

:/- BlltUn polla Amir ve m~murları ııs ha. ' 
zlrana kadar yeni Unlformalarmı glymlı ola• 
cakla.rdır. Polislere IAstlk sopalar vorllmest 
dUşlinUlmcktedir. 

:f. Darpane .şiıpdl_yc kadar 16 mlJ)'OD lira
lık gtımUI} para basını§tır. ~imdi Hdnci pal'o 
tlyl teşkII eden 9 milyonun dört nıilyonluk 
kısmı basılmaktadır. 

,,. DafPhanede lbni ;:ıına fı;ln mııdalyeler 
hazırlanmaktadır. 

:t- HUltômetln ihraç eşyamızm nQkll için 
. kullam!· on yeni ~llşep yaptırması veya az 

mı§lardan satın alması muhtemeldir. 
~ IUisımpaşada denlzyollan idaresi tare. 

!ından yapılacak Uman l~aresl atısıyclertnln 
t.emcıatına merulml dlln yşpılml§tır. 

:t- Maarif \'ckll~tl liselerin oıı;unlul< ~uaı
lerlnl teshil etmiş ve melıtepıcrc göndennı:• 
tir. 

fi. Hariçte okuyan talebemıı:den Almanya
dakller 04,li, )1. \'Uaturyadakller 105. Belçika. 
cgakllPr 94,5, Fransa, Macartııtş.D we çel;Oll)o
~al<yadaklled ıo:>. ltalyad.a~iler 115,5, lngil• 
tcreclcltiler 147, İs\'eçredckller 126, Ruıı)'ada· 
kiler 100,5, Amcrikauakllcr de 115,5 lira alıı• 
caklardır. 

JI. Bureadıı bir ticaret sarııyı yapıtncıı.lıtır. 
ıt- İstanbul gtiınrUklerl tıaş mUdUrlUğU va

zifesini ~·ekflleten yapan Mustafa N11rlnln 
asaleten tayini lnkarrUr etmiştir. 

11- ~ıugıanın YayJlköyUnde dU§en bir yıld·
rım inek aağ3n bir k,.dını ÖldUrplUgtUrj 

~ Londraya gttmlg olan itfaiye mUdUrU 
İhsan ayın bc~ndc §Chrimlze gelecektir. 

3 
I'ERŞF.:MBl'.l 

HAZlRAN _, HlJ7 
Hicri: 13156 - RcbiUlev~ru: 23 

Of:(,'F.!11 SE:'iE BlTOtlN NE oLDn T 
?.ecri tedbiri rlıı uzatı1mıuıı ltn\yanın Ak• 

denizdeki donıı.nınasının allıulmo.sı::ıa scebp 
oldu. 

Emir bir motöre maiyetlerile birlikte 
binmİJ ve doğruca kentlisine tahsis cdi. 
miş olan Beylerbeyi sarayına gitmiştir. 
Maverayı Erdün Emiri §ehrimizde bir 

hafta kalacak ve burada bulunduğu 

müddetçe kendilerine tahsis edilen Bey
lerbeyi sarayında BUyük Önder Atatür. 
kün misafiri olarak blacaktır. 

Ayrıca emirlerine bir motör ve kcn. 
dilerile maiyetleri için otomobfller tah· 
sis edilmiştir. 

:rıtisafi:imizin Toros ekspersile mem. 
lekt!ne dönme~i muhtemel olduğu g:bi 
deniz yolilc ve Yafa tarikile gitmesi de 
ihtimal dahilindedir. 

"Ttirklyeden Arabistana 
beşaret götüreceğim ,, 

Ankara 3 (Telefonla) - M~vcrayı 

ErdUn Emiri Abdullah dün akJam An. 
kartdan resmi merasimle ayrıldı. 

Teşyi merasiminde Cumhurreisimiz 
namına bulunan Ba~yaverlcri, Ulu ön
derin selamlarını bildirdi. Hari:iye Ve • 
kaleti vekili Şükrü Saracoğlu, Ar.kara 
valisi, mevki kumandam, İngiliz scf a. 
rcti erkanı. Irak sefiri ve ıefaret erkanı 
teşyi merasiminde bulundular. 

Misafirimiz Bapckil ismet tnönüne 
gördüğü büyük hüsnü kabulden mem
nuniyetle bahsederek teşekkürde bu. 
lundular ve bu ayrılıktan cidden tees. 
ıür duyduklarım ifade ettiler. Emir d~ 
diki: 

"- Türkiyeden Arabhıtana hayır ve 
beıaret götüreceğim.,. 

Emire bir kıta resmi selamı Ha etmiş 
ve askeri bando milU marşları çalmı§· 
tır. 

Emrin yaveri ve tercümanı buradan 
doğruca Şarki Eiidüne gitmektedir, 

• Sabanca ı6JU kıymnda bir otel ve pllj 
yapıac:aktır. 

• Cenup hududu muJıteııt komJayonu ya• 
rın toplanaralc hudut rneselelerl Uzcrindekl 
tetkiklerine baflayacaktır. 

11- lıı)ılaarlar idaresinin tekaüt ıandııtı 

mUdUrll Muza!!er çermenle muh~ebe mr
muru Hnyrt Sahirin, aandığa alt ve tutarı 
700 lira olan Ergani lıtncraz ta.hvlllnl zim• 
metlerine &~ı:irdildcrt aııttyeye tıatıcr veri'• 
mlş ve dün tahkikata ba§lanmıgUr. Hadlıc
ye birinci so~ haldmıı:ı el }toymu§tur. 

~ Papalık nel<iind~ Alman mul•h•t::tı&&rı 
bir kardinal tarafından HIUere yapılan hU• 
cumıar dolayıalle tanlye vcrt\medlkc;e mllnR• 

ııebatıo keıileceğtnl bildirmiştir. 
4f. Dlabağı nt~anlle taltif edilen Baldvln, 

ı.ord nasbocjltlneeye kadar sır unvanını taşr
y&cuıır. 

OIŞARIDA: 
~ Beynelmllel meı;al bUroau 9:8 nlaanında 

beynelmilel bir ktimtir kon!eransı top.anmr.• 
ıma karar vermlı;tir. 

l' Afatı .Avuıturyada klln Hirtenberg mü• 
hlmat fıımbrlkasmda bir ln!lllk vukua gel• 

mişUr. Bir erkek ve 7 kadın amele, oldukça 
aj'ır ıurette yaralannı11lardır. Raaarat, mU• 

~mcvr. 

• ı-·ranıııa mebuııan mccll5l ınllalemlekeJcr 
encümeni Alınanlann mUştemleke t~eplcr~ol 
redde karar vennlfUr . 

o\' Romanya Hariciye Nuın Antene&lc\l 111,11 
hun yakm bir tehlike karoıııında bulunma. 
dıtını aöyleml§tlr. 

ı. Şam Dahiliye Nezaretinde toplanan bir 
kofllfayon pollaln kalpak yerine ppka gl~· 

mestnc ve pollıte ıallbat yapılmuma karar 
\'ermlıtır. 

:ı,. J3elglka harple vatana blyanet cUrmlle 
mahk~m olanları amı tabi tutmuıtur. 

• Yugoslavya kraliçesi BUkreıe Romanya 
valdc krallçeşinl zl;\·arcte ıelmlfUr. 

:t- Italya, aQr~t trııı.nda hUkllmcU nrz
dlnde bir orta elçilik lh(!as etmiştir. 

.y. Bclgrad pollal, bir !tadını rnan_yatlırn• 
ile bqtarı çıkararak kendisine metreıı yıuıan 

ve onu kocıuıından 100 bln dinar ça'rııağa 

le§vik eden bir di§Çlyl tevki! etml~Ur. 

.y. Hlndenburg balonu tacluından aonra 
4lm.Uaya belyom ~ki lçl.n henUz teıeboo 
bUa yapmamııtır . 

\C Bqlıar ilim akademlıl ve MakcdonyR 
llım enatıtUııU relsJ, merl'IUr ŞJıwlıatıerden 

prole&ör Llu\jom!r ?ılil:t~ı:. eltin ge"e ö!ıntı • 
tur. 



onun 
tasviri 1 

Kocuı maottı va.kit, bayan ıta.naya, 1 l'aka.t yamna&ıı geçerken. 'koluna 
artJk b ha ta deVam lmklnı )'ot.. clolcuıildU: 1llddl bir vücut mudur, 
mut ~ - On .eııedeııberi ev- yoka& eeld JJlldlr diye qnl.ın'\M içini 
llydiler. On eenellk saadetli, Jll]dı ha. Salona gliıllklerl vakit, oturmasını 
yat, b6ylece Jllahvolup gidiyordu. Me.. rie& ettt. 
zar denilen çukur, korkunç karanlık Delikanlı, bunun UzerlnP, gazteri 
ajzUe her 19yf, her feYf yutmuftu • önUne bakarak anlatmafa. balladı: 

Bayan Ru& dttfQntlJO!' c1a, felelhı _ Hanımefencli, 8fr.e mDracaatnm 
onctaa bay Nezih gtbi barikulAde bir affedin1z. Fakat bu, elim bir zaruret
hayat a.rkaclapm alınala D88ll hakkı t.en husule geleli. KOC3DJZ Nezih bey, 
oldufuna akıl eaUremiyor. Ondan dar benUn babammı1- Bunu, an.11em öldük
ha tatlı fefkatlı ve itinalı bir koca bu.. ten sonra atrendbn. 
bmabilir miydi acaba! Hayır, hayır! Rana hanım. kalbiııe yediği darbe. 
Nezihhı tenkit edilecek hiçbir §eyi niıı ıiddetbıe ınukave:net edebilmek 
yoktu, olamazih da.. O, ismi gibi Ne. için rözlerüıl kapadı. Mi1c.".fir, bayatı. 
:ldhtl, tertemir.dl! m aıılatme.Jda devam ediyordu. A.nne-
Hayatıan, böylece, on Rne mtıddet• · af, Nezih beyin yanmda memureymif. 

le tam bit ..adet lginde geçmletL Bu lote b~ auretıe, amıe ohnUQ. Oğluııl,l, 
biricik,. fstilDa! mahlMru kaybediver • 'büyük gqreı ve cesaretle bilyütmllj. 
mitti nih&,et itte ita.na.. Koeamna ka. Yetittirip adam etmek istiyormut. 
'V'1JllllÜ lçbı !ntlhan d~ Fa. Llldn, emeline muvaffak olmadan. 
!kat dfnctarıfı. Bu hayatta çile doldu- tahlilini ikmal ettiremeden, ölmüt.. 
rarak tvupnğı emnt~ baflamğı Delik&Bb hayatla çok pençeleımlt 
Baha uygun bulmqtu. bir 'tttrıo refaha un olamıyor. 

Ve, yqamafa katıanmqb! Böylece, = tptzmiş. Acab& bir yardım göre. 
aeneıer geçti. Evt1e 1tocumm mezarı _, ı-ı., 

MUiDi-· 
arumcla ttmltah:ee yqıyordu. Koca. SözUnll bitirdiği zaman bqnu kal-
ımım hatırası omm için adeta bir din dırdı mv l&hibeılnlıı '1e derece sarar. 
obiıqtu. zaman ilerledik~, mUtevef. Dlll ~bnut oldufwıu gördü: 
fama hayali daha au.f, daha. pi.k bir ~ Ah hanımefendi. Affedersiniz. 
tekil ~ BUtiin bunları bilmediğinizden habe. 

Bayan Rana, yavq yavaş beyaz rlm yoktu. Dofru, buraya gelerek size 
l&Çlı ~kin bir kadın oldu. O, artık mttracaat ettiğime ka'oahatllyim. Ll· 
hayatı, ancak kocumm mezarı gerçe- kin, benim vaziyetimde olanlar şqkı. 
veai lclnde görüyordq. na dönllyorlar. Ne yapacaklarını bl. 

• • • JemiyorW.. DllfUDUp ki evliyim. Bir 
Bir bahar .... bahıydJ. ÇI~ ve de hasta çocufum var .. 

Gllneeten halkolunmut bir mayıstı. Rana, 'btıtUn maneviyatı altUat ola. 
ll'aka.t, ııana bu gke1llkierf gtSreoek nJr dinliyo~u. Ne inhidam! Hayatı. 
ıtM delildi.. Anmm Jtapm çatmdl.. mn mukaddes duvarları, yıkılmış, ken-
aı·-..... .. ı.-... ~bfiı ba1ıf1Ye dl de altm4a kalmqtı. Demek, Nezih 

açılmakta~. O çf~kler kt, koeumm ona alda~ı. Her erkeğin her kadı. 

~ ~ iitm'a :bir kadftlaatl OlmUltu. Xim lSilb-, bti yUz.. 
,ıı. gördU. ~ -.. Be' pn CJe. elen be11d onu ltlı& fula bile t.ev-
ldldl. ~ mlftl. 

JCarll8DlCla kOCUI ftl'dl. Jluılnln Bakıyordu .. Bu karpsmdaki erkPk .. 
~inden dipdiri fqlarm11 gl1L But Nt. Onun tıpkım, onun tuvtru .. Onun, sa. 
slhin, ilk evlendiği wnankt baliyc11. adetfnfn tfm•a1t! 
!cfe, o mavt gnzter, o ince dudaklar, Saade'tinln tbnsall! 
o çukur çea&.. Uk1n ıu farkla kl, kar- Bu dUtllDCt Ur.erine, muhüemeain. 
pm@ d\ldP .-, d-.!ıa ayıt .• El. de bir 118Jl4eleıne oldu: Atkın timsali 
bileleri, fena .bir gece. geçirmi§ rakik ~ydI· Izbrap senerer., aldatıl· 
bir nebat glb' ~ mü, aiaatılJllamalr, batka k~, hep. , Ba~..r~ lı&)'l'C mL ol, hepli ~ ııllbu!L Ya!ııu Bf. 
u.fire 'kkµ "4eaba km ttirıldf Jtal4ı. Genç kızlık zamanı, 
aelirlyor muvma?,. ~ 4tlftlnd1\ yeni eVUJilt taınamt Ve iote o zaınan· 
Kat.-ıa içi cf«tW ~ ~ la.tin ıaeall k&rlımnda duruyor, yine 
Sa.ııkl I01l y1nn1 bet aeııeeı bir.deııblre bir l8Y liti,_.eıt, yine yalvararak ken. 

cliibıe~u: 
~· yok ol~u c1a lıf" Ba ..a.t klff değil mfyd1. 
k:mm, llldetlabı erkeit Ut, 1aeııı de .. _ ı,ee o.. Senin aevdiffn 1ekild• a.. 
en gag, en parlak hapt ~de Ona Mk-· (18derhıi kapa.. KeııdfDf 
brplqıyordu. • ytlmt JaPtla bulacaksın..,, 

- Beyefendi.. • 4iye kekeledi •• Ne ~. end,ieeyle, kadını tetltik 
• edlyaic!Q. Oii'n uzun mUddet suatU,U. 

ııu görUııC8 yerinden kalktı: 
- ~eli! - dedt.'. Affedeİ'IL 

ni& ~. yamldı~ımı anlJyotUDl· 
:tr~t etmemell)'d!m. 

U(dD, bayan Kana, ta yllr~ de. 
~ me.:lıUI bir kuWetıe teVk 
ecUle'* Btrl atıldı: 

- Oflunı! ••• dedi. - Sen ~ «· 
ıt,,,,,..... Kal.. Nereye. gidjyorlQlt.· 

... -- anmıniın artık .. 
v-. - ı.trma btstı. 

Nakleden: Hatioe BBNJrfi , ... 

K iZ 11 
saca vak 
Çellk yQre{Jllll 
macer•lflf,rt -·-

_10_ B'!_ne ';!Del bu 1111'! 

Tezyini sanatın üstadı 
Avni 1.ifij öldü 

GIJ111BldilğiJ t1iln '8z verdlleı : JHer aene 
mezar taşllU ma •• sllreceıız,, dediler 
IJl'/Jmllnlln omınerı gılında ne yapıldı ?. 
Dünya tUihinin bir dönüm nok- nayi mektebi miidürü f(>yle demiı· 

tuı olan Fraam ihtililinin muhtelif ti: 
lafhalarmdııın .raaı plince hdMt- .. Avni Ufij kendi zekası ve ken· 
tik. Busüne ıutlıyan bahis de ihti- di himmetiyle yetitınif, sanatta ph.. 
lalin enteresan hir safhası. çetin bir siyet iktisap etmİf bir sanatkir kar. 
harbin yı)dönümü idi. Fak.at daha deşimizdi. Onunla uzun senelerden 
ilk aabrl.n yazmaja baflamadan, beri beraber yapmıf, beraber ça1ı1• 
ftQt defterimin bir köteainde fakat mııtık. ufulü büyük bir botluk bı. 
bir IÜJı evveline ait bir ipret gör- rakıyor. Onun aziz hatıramı biz de 
clUm. içim llil•dı, B~ 1927 yıb 2 onun gibi bir ıün böyle kara toprak 
haziran pnü ölen ressam Avni U
fij' e aitti. Avni Ufij genç yatpıda 
hayata ıözlerini kapıyan ve labt 
1N pnç yafta eanatmm bütün iner 
Jilderini ı&terebileıı 'bir '191'~ 

Yeni yıla~~ 
ma memleketimiM "1ıat, 
yıl dönümlerinin eberiya -'1Ilması 
unutulmuı bUyülclerimizin ö!üm 
günlerini bu sütunlarda yazacqmu 
vaadetmiftiuı. Şiiaui. Ahmet Re
fik, Namık Kemal, Fıkret, ve daha 
dijer büyiiklerİQÜZİD ölümlerinin 
yıl dönUınlerini teabit ederken Av· 
ni Lifiji ele qydettikteri sonra tam 

··nünde notlarmun araamda rast· 
~am. beni hakikaten üzdü. 
iki gün evvel, onun ölüınünün onun 
cu yılıydı. 

Avni Llfij öldüğü vakit onu ta-

Dl)'BD bir arkadafı hatırasını §Öyle 
anlatıyordu: 

'"Avni Lifij renk ve bahar dolu 
gözlerini hayata kapadı. Uzak olnu· 
;yan bir günün öğlesinde,. birkaç ya· 
km dostu ile çınar altında oturuyor, 
Ba7nıt • .,,....,.. tlseJllini an
lab)'ordu. ~;. Blümün büZnil içi. 
ne ıinmiı gibi, birden, yeni bir eeeri
ni ve kitabını bitirmeden ölmekten 
korktuğunu söylemİfti. Yeni bir 
tabloya bqlıyacaktı. Bir kitap yazı· 
yordu. Bu kitap bizde tezyini san
atlara dair yazılnut eserleriıı ilki ola
caktı. 

Cazibeaine tutulduğu eserini 
bapramadan. kitabını biti1emeden 
öldü. F"9t Avni Liij'in kendisi ke· 
male ermit bir eserdi. Onun eserle· 
rindeki reıık ve çizgi olgunluğu, pek 
az eaııatklrmıızda vardır. Bir çağh
yaıı kadar temiz inısan olan Avni U
fij, 18 inci aeır romantiklerinin ru
hiyle yaprdı. Eserlerinde bu atqin 

akiıleri ~· Ve en çok muv•ffak 
oldup, ruhu yanan atqin .ıu.luine 
bütün aanat kayıtlarmdan azade ce· 
reyanlar verdiği eserleriydi.,, 

Avni Ufij, yurdum~ tezyjnJ 
18Jlatm yegine üstadıydı. ~ 
belediyesindeki dekoraeyQ :qpu- '1'-" 
tirdiii Vakit,....., .. ,...~ 
taı'latı~.W~ ~ 
l'1'&i ,.. ıiYIDtıill.:WR 
Jefdi. ötde ~V• 
.. ~. hn'ljjı ~ldn 6lü· .enaen bet.. eı ~ oldu 
p ~ hir aittt• .. kendi e
... olb k6fi yazı ne besmele yazıl
mıf ipekJi arteye sanlı olarak on se
ne enet Eyüp mezatbima götürü· 
lüp topraia verileli. Kara toprak kıy. 
metli eanatlcln içine aldığı vakit•· 

j 

AvniLifij 

altma gireceğim.iz güne kadar unut
mıyacağız. Sonra da ahlif ona il· 
yık olduğu kıymeti vermekte devam 
etmelidir. Şu kadar eöyByebilirim 
ki, Avni Avrupada bile takdir edil· 
mit olan aanatmdan bqka '8mimi· 
yet ve ahliki1le de ismine bir heykel 
diktirmek üzere yaratthr\q bir phai
yetti.,. 

Ayni sanat N4k~inin bia ale· 
beei de içli 'bir sesle ~le..haybmıf. 
tı: . 

••Aziz üatad. daha dün feyizle· 
rinizden ilham almağa çahpn biz 
bedbaht talebeniz bugün muhterem 
ve kıymetli vücudunuzu kara top
raklara tevdi ediyoruz. 

Muhterem hocamız, siz henüz 
aanat ruhunu afl)amağa çabştıjmız 
bir vakitte tizi kaybetmekle çok 
müteeniriz. Çünkü meal~izde 
doldurulma11 kabil olnuyan bir bot· 
luk bnkaıak bayata veda ettiniz. 

Büyük üstat.. Kederli ludbleri· 
m~ ve Yatlı cözlerimi&le sizi her za· 
man yadeclecok bu bükük bqıınızı 
her ıene bqaün m.., tatu:aa hü~ 
metle •ürwek rahıaetle ...,cairz.,. 

Birkaç sene evvel çıkan bir meo. 
muada~•~ 
hJri 6DUa ~tit .,.Jeri ve -,..ti 
hakk ... ,.,__.,. .. tı. 

~liaiitlqnuncu yıl dönümün 
ıde A HIJi....ım mı biJn,;yorum) 
Mı~ onun yüksek sanatın 
cfaat\ktcn eonra her sene me• 
~ ~ )'~ ıürıneğe ıöz veren• 
ler YBftyor .. Sönmez bir aetg 11'bi 
~t 8fknıJ içlerinde tqıyan bu ar
kadatlan üıtatTamU ne! ~abuk unut-
tular) 

Eğer böyleyse, Avni Lifij anıl· 
maaı. kabri ziyaret edı1m~)tle o
nun her biri ölmez bir sanat eseı i o· 
lan tabloları. ~ olirmzsa lr.a!pma 
geçenleri ~ tu1"twNn 1r:arpam • 
daclzeı~ 

Obaeıllt aten hu delil midir). -. 
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Doyçla 
hadisesinin 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
İngiltere hükmeti, Fransa, İtalya ve 

Almanya hükumetlerinden kontro!J 
icra eden filoların emniyetini zıman 

altına alabilecek usuller teklif etme • 
Jcrini istemek üzere Paris, Roma ve 
Berline bir sualname göndermek tasav· 
vurundadır • 

Filoların tesanüdü prensipi, kontrola 
beynelmilel bir mahiyet izafe etmekte. 
dir. 

Filvaki bu prensip, her gemide faali. 
yetini tahkike memur ecnebi müşahitler 
bulunmasını derpiş etmekte ve bu su
retle İspanyolları kontrol yapmakta o
lan gemilere taarruz etmek hususunda 
herhangi bir bahaneden istifadeden 
mahrum kılmaktadır. Fakat amirallık 
dairesi, İngiliz harp gemilerinde ecne. 
bi müşahitler bulunmasını kabul ede • 
memektedir. Birinci müşkül, budur. 

d 
isler! 

İkinci müşkül, emniyet mıntakaları 
meselesidir. Filhakika bazı kimseler, 
kontroKi temin etmekte olan harp r,e
milerinin hiıkmetçilerin elindeki li • 
mantarda bulunmasından bilistifade 
Frankistlere ve bilmukamele asilerin el 
terindeki limanlara demirlemiş olma • 
larmdan istifade ederek hükumetçilere 
"haberler,, verebileceklerini ileri sür • 
nıektedirler • 

Doyçlan bombardımanının ertesigünü Bcrlinde gazeteleri okuyan halk 

Italyanın vaziyeti 
l .. od:-l, 2 (A.A.) - Reuter Ajansı. 

r.·.1 istihbaratına göre, dün Londrada 
sarfedılmiş olan diplomasi faaliyetleri -
nin İtalyanın ademi müdahale komite • 
sine avdetini intaç edeceği haberi mev. 
sims'zdir. 

İtalya, harp gemilerinin bombardı -
manı hakkında layrkı veçhile teminat a. 
lır almaz mezkur komite ile mesai bir • 
Jiğiniden bulunmağr arzu etmektedir. 

Bu teminatın ne olacağını tesbit ve • 
yahut İtalya hükumetine bu teminatı 
iblağ i~in henüz vakit bulunmamıştır. 

İtalyanın İspanya hükumetinin bir be. 
yanname eşretmesi ve asiler tarafından 
kotrol edilmekte olan emniyet mmta • 
kalarının tayi olunması kabilinde bazı 
şeyler teklif etmesi muhtemeldir. 

ispanyaya bir kaç alay sevki? 
Journal gazetesine Berlinden bildiri. 

yor: 
"Gazetelerin yazdıklarından vazih 

bir surette anlaşıldığına göre, burada 
İspanyada üstünlük meselesinin üç ve
ya dört hafta içinde halli için Franko 
ordusunun kat'i bir nihai gayretine gü 
ven ilmektedir. 

Bununla beraber Almanlar, bu gay. 
rete bü}":ik miktarda insan ve levazım 
göndermek suretiyle yardım etmek 
niyetinde bulunduklarını -.inkar etmek.. 

tedir. 
Diğer taraftan kontrolü gayri mÜm· 

!kün bazı ıayialara göre, bugünkü Al • 
lnanyarun en mühim nazırlarından biri, 
paz_ar akşamı yapılan kabine toplantı • 
sında, (Valansiya haydutları) nın pek 
az bir ::aman zarfında işlerinin bitiril • 
mesi için bir kaç Alman alayınrn İs
panyaya ihraç edilmesini ııiddetle ta • 
lep etmiştir. 

Fakat Von Neurath ,buna bütün kuv 
vetiyle muhalefeet etmis ve nihayet 
Bitleri de kendi tezine celbeylemiştir. 

IspanyolJarm hüsnü niyetine 
misal 

Londra, 2 - Milltler Cemiyeti nez • 
dindeki İspanyol murahhas heyeti son 
hadiselerin mes'uliyetini t ... sbit etmek 
üzere Doyçland zırhılısı bombardıman 
işinin Llihey Adalet Divanı tarafından 
tetkikini istemiştir. 

Dört tahtelbahir gönderıldi 
Berlin 2 (A.A.) - ispanyaya yeni 

kruvazörler gönderildiği yalanlanmak. 
ta ve fakat dört tahtelbahirin dün fs. 
panyol sularına gittiği teblic edilmek. 
tedir. 

U: 23. U: 24, U: 33 ve U 105 numa. 
rah Alman tahtelblhirleri İrpanya sula. 
rına müteveccihen hareket etmi§lerdir. 

Ölen ıtalyanlar 
Roma 2 (A.A.) - Stefani ajansı, 

Malaı;a muharebelerinde ölen ftalyan 
gönüllerinin listesi nesredilmiştir. Lis· 
ıccle 62 isim gBrülmektedir. 

Amerika ne yapacak ? 

Vacinr.ton 2 (A.A.) - ])oyçland ve 

Almeria işi burada alaka ile takip edil
mektedir. İspanyol büyük elçisi B. Hul 

nezdinde bir demarş yaparak Almeriya 
bombardımanın ldevletler hukukunu ih. 

lati olduğunu l;ıildirmiştir. B. Hul, Al· 
manya büyük elçisini kabul ederek Al. 
manyanrn hadisenin muslihane bir su. 

rette hallini temin edeceği ümidinde bu· 
lunduğunu söylemiştir. 

Birçok Senato azası matbuatta Alme. 
riyanın bombardımanını protesto etmiş. 
lcrdir. Birçok parlamento azası lda Al· 
manya kuvvete müracaat usulünde ısrar 
ettiği takdirde bitaraflık kanununun 
kendisi hakkında tatbikini istemektedir. 
ler. 

Bitaraflık kanununun manası 
Vaşington 3 (A.A.) - Ruzvelt, 1s. 

panyadaki vaziyet hakkında B. Hull ile 
görüşmüştür. 

Ber?in ve Roma hükumetlerini ademi 
müdahale komitesinin faaliyetine iştira· 
ke sevketmek için Lonl:'lra ve Faris ka. 
bineleri tarafından yapılmış olan teşeb. 
büslerin neticesi büyük bir alaka ile 
beklenilmektedir. 

Siyasi mahafil, bitaraflık kanununun 
tatbiki hususunun hali hazırda tehlike
li olduğu mütaleasındadır. Amerika, bi. 

taraflık kanununun tatbiki keyfiyetinin 
ecnebi memleketlerde fena tefsir edile. 
ceğini nazarı itibare alarak, Habeşistan 
.meselesinde olduğu gibi İspanya işinde 
önayak olmak istememektedir. Halkın, 

hissiyatı garp demokrasilerinin yanı ba~ 
şrnda Amerikanın müdahalede bulun. 
ması lehinde ise de Amerikalıların ek. 

seriyeti İspanya ihtilafına karşı alaka· 
sızlık göstermekten ibaret olan hattı 

hareketin muhafaza edilmesini tercih 
eylemekteldirler. 

Bitaraflık kanununun Almanya ve 
italyaya tatbiki, Amerikalılar için AL 
man ve İtalyan vapurlari ile seyahat 
etmenin memnuniyetini intaç edecek ve 

bu da bu iki memleketin iktısadiyatına 
indirilmiş ciddi bir darbe teşkil eyliye. 
cektir. Vaziyetin vehamet kesbetmesi 
takdirinde Amerikanın yalnız diplomasi 

yolile bazı teşebbüsleıi3e bulunmakla 
iktifa etmesi muhtemeldir. Hariciye en· 
cümeni reisi B. Pittmann, meriyet mev. 

kiine vaz'ı Amerika sulhunu tetkik ede. 
bilecek olan bitaraflık kanununun tat· 
bikini B. Ruzveltten istemekten çekine. 
ceğini söylemiştir. 

Oran 2 (A.A.) - Oran rıhtım ame. 
lesi Almerianrn bombardımanını pro
testo için Savono ismindeki Alman ge. 
misile Tinos kömür gemisini yüklemek. 
ten imtina etmişlerdir. 

TJondrada niiınayişlcr 
I..ondra 2 (A.A.) - İki bin kişi bu 

gece Almanya sefaretinin öniınde ııü

mayis yapmışlar"ve Almcrianrn bomlıar. 
dımanım. tenkit eden bir ltarnr ııurcti 
vermişlerdir. 

Niımayi.,~ilcri dagıtmak için polis 
mud h le ctmcğe mc·bur olmuı;tur. 

\vrııpa snlhiiniin cam 
Le Temps gazetesı son sayısında 

Doyçland zırhlısım:ı Almeriyayı bom -
bardıman edi~ini tetkik ederik diyor ki: 

"Arsıulusal kontroKi kurduktan ve 
ademi müdahale i;ine iyi bir mecra ver 

dikten sonra da İspanya hadiselerinin 
Avrupayı ciddi surette tehdit etmekte 

olduğu anlaşılmaktadır. İyice anlaşıl • 
malıdır ki Avrupa sulhünün canı 

İbiza hadisesine benzer diğer bir hadi. 
senin elindedir.,, 

(2 İnci sayfamızın ilk sütunundaki 
yazıyı okuyunuz.) 

Berlin 
diplomasisi 
faaliyette 

(Ba.ş tarafı 1 incide) 

martesi ve pazar günleri ise mareşal. 

ltalyan veliahtının misafiri olarak 
Napolide kalacaktır. 

Curnale d'ltalya gazetesi, fon 
Blumbergin Romaya bir asker sıfa· 

tiyle geldiğini, görüşmelerin bilhassa 
askeri mahiyette olacağım ve fakat 

mülakatın harbcu bir tezahiir olmı· 
yacağını ve telaş edilecek bir komp· 

loyu ihtiva etmediğini kaydetmekte 
dir. 

Bununla beraber siyasi mahafil
den sızan haberlere bakılırsa Muso

lini ile mareşal Blumberg arasında 
cereyan eden konuşmalarda Bcrlin 

ile Roma arasında askeri bir İttifak 

yapmak meselesi mevzuu bahsedil
miştir. 

Belgrada bugünlerde bir Alman 
devlet adamının gideceğine dair ge· 

len telgrafı dün dercetmiştik. Son
radan aldığımız telgrafla bu zatın 
Alman hariciye nazırı olduğunu ve 
yalnız Belgrada gitmekle kalmıya-
rak Sof yaya da geleceğini bildirmek. 
tedir. Telgraflar şunlardır: 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman ha· 
riciye nazırı fon Nöyrat, önümüzde 

ki hafta Yugoslavya, Bulgaristan ve 
Macaristan hükumet merkezlerine 

bir seyahat yapacaktır. Bu ziyaret· 

ler Almanyanın Tuna havzası me

selesine gÖf:terdiği alakayı ifade et· 
mektedir. 

Yugoslavya ile teşriki mesai 

Berliner T ageblatt diyor ki: 
"fon Neyrat Almanyanm sa· 

mimi münasebetlerdf": bulunduğu üç 

milletin hükumet merkezlerini ziya· 
ret edecektir. Bu münascbatm tar-

sin ve tevsii cenubi şarki Avrupası· 
nın tcakini ncfinedir. 

Bulgaristan ve Macarist;:mla o· 

l;ın ıniimı.scbatınm~ bir ananedir. 

Yugo lavya ile miinasebctlerimiz: 
de t;cnisleıniştir. Daha geniş bir tc~· 
riki mc.-sai ı>artlnrını hazırlmmık mcv. 
zuu b;:ıhistir.,, 

3 HAZiRAN - ıs::ır 

Vücut kusuru 
hazan muvaffakiye~ 

sebebidir 
l{oJsuz, ba<'aksız, dilsiz veya sağır oldu~a 

halde sağlamlardan 
daha mesut yaşayanların sırları nedir ? 

Amerikan ayan azasından Tomas Şal, 
20 metre ötedeki bir hedefe muvaffa • 
kıyctle kurşun sıkabilir. 

Bunun ;ayanı dikkat bir tarafı yok di· 
ycceksiniz. Fakat bu ayan azasının öyle 
bir kusuru vardır ki, bir çok kimseleri 
nişan almaktan kat'iyycn meneder. 
Kendisi tam otuz sene kör yaşamı~tır. 

Fakat Tomas, mahiliyetinin onune 
geçebilmi§t:r. Gözle değil. sesle hare • 
ket ediyor. Birisi, hedefe bir şcylc- vu • 
rup, onun nerede oldu~unu bildiriyor. 
Ve kör adam. hiç şaşırmıyan bir meha· 
retle kurşununu sıkıyoı. 

Hedefe ses çıkararak vurm::ıkta olan 
adam, b;ttabi. kurşunun kendisine isa. 
bet etmemesi için bir uzun de~nck kul. 
lanmaktaclır. 

Fakat öyle adamlar vardır ki. iki göz. 

ı~ri de oldufu halde. önlerindeki hede. 
fe, h::tta bir de~nekle bile tam bir isa
betle dokunamazlar. 

Amerikalı ayan azası, birçok mallı! 
kimseler gibi oturup ağlamadı. Veya 
yese düşmedi. Gözlerinden kaybetti -
ğini kulaklariyle tamamlamak i~te.cli. 
Ve iş:tme kabiliyetini enikonu tekrm· 
mül ettirdi. 

Körlük, en büyük mania sayılır. Bir 
zamanlar, körler, kendilerini mukarl -
derata bırakır veya her şey için başka· 
larına muhtaç bulunurdu. Bugün, bu 
manianın ba§ edilebileceği kanaati ber 
gün daha ziyade artmaktadır. 

Bir kolejde görmiyen bir kız bulu • 
nuyordu. B:.itün notlarım, körlere mah. 
sus kabartma harfli bir makine ile ah. 
yordu. Ders veren adamın yüzündeki 

ifadeyi göremiyordu. Her halde okuma
sı da, bizimkinden daha mahdut bir sa
hada olacağı muhakkaktı. Fakat bu ima 
kız, bizi mağlup etti. Çünkü, kusurunun 
farkındaydı. Ve ona rağmen kazanmak 
ve bu kusuru hiç mesabes:ne indirme • 
ğe azmetmişti. 

İngiliz ordusu mensuplarından yüz. 
başı Gerald Lovri harpte göz nurunu 
kaybetmişti. Fakat mukadderata tabi 
olup boyun bükmekle kalmadı. Boks 
yapmağı, golf ve iskambil oynamağı 

herkes gibi becerebiJiyor. 

Körlüğün, insanda diğer hisleri te. 
kemmül ettirdiği bilhassa işitme ve cfo· 
kunma hislerini ilerletti~i malümdur. 

Birçok diğer körler vardır ki, kör 

olmalarına rağmen muhtelif sporlar 
yapabilirler. akat sanırım ki, en göze 
çarpan atletik tezab:.ir, Rusel Darbo 

ismili bir Amerikalı amanın geçen sene 
Amerikanın Kalifornia şehrinden Nev • 
york şehrine kadar yaya olarak yürü· 
mesidir. Yalnızdı. Yalnız bir köpeği 
vardı. Her türlü şehri, her çeşit hava 
içinde geçerek tam 3400 mil mesafe 
kat'etti. 

Şimdi gelelim. dil tutukluğuna ... Dil 
bir tabirle bunun adı kekemeliktir. Fa. 
kat, bu, tedavi mümkün olan bir ku • 
surdur. Vaktiyle kekeleyen kimseler, 

kendilerini <>kadar iyi tedavi etmişler
dir ki, şimdi birçok arkadaşlarından iyi 
konuşmaktaJırlar . 

Birçok asırlar evvel Demosten isim. 
li bir Yunanlı konu•urken dili tutulu • ' . 
yordu. Bunu mahvetmek için öyle r.a • 

Hikmet M :.inir 2 
lıştı ki "Ebed,. vasfına layık bir hatip 
oldu. 

Bugünkü İngiltere Kralı Altıncı 
Jorj da, dilindeki rekaketi gideren diğer 
bir muvaffak insandır · 

F~~;at bunun kolay bir şey olduğunu 
sanmayın. Sabır ister. Cesaret ister. 
Bilhassa haftalarca mümarese yapt1k • 

tan sonra, dilin hiç düzelmemiş g"bi 
göı•:indügü zamanlardcı. asla yese clü~
mcmek lazımdır. 

Bugünkü İngiltere kralı, henüz York 
dükası iken dilincle:•i re :akcti izaleye 
öyle azmetmiş bulunuyordu l:i, Avus -
trnlyaya scvahat yaptığı sıralarda va • 
purcla bile. hergün muayyen bir zanıa
manını bu kekemeliği gidermek için i<l
man yapmaga ha rederdi. 

Şimdi müteveffa balı:ısı gib" emin ve 
selis bir hatip olmak yolundadır. 

Eugün, bir cok k:mselcr, Amcdka 
Reisicümhuru Ruzveltin Ç<\Cukluğıın • 

da şiddetli bir felce ugramış olduğunu 
biliyorlar. Bunu takip eden mecalsizliği, 

Ruzvclt. yüzme havuzlarında gider • 
ıni~tir. Yatakta yatacak bir malUl ye • 

rine. öyle bir adam oldu ki, arakta 

durma:t kendisi için filhakika zahmet i 

bir iştir. Bununla beraber hele son 

Reisic;imhur intihabı faaliyetlerinde so 

kaklarda gezmekten asla geri kalmamış 
tır . 

19:;5 senesinde Yorkşayr'lı bir g •nç 
İngiliz - ki Ruz:velt gibi .çocukluğun. 
da felce uğramrştı - bir bisiklet ya • 
n;ı kazandı. 

Daha çocukken, doktorlar, kendisinin 
yürümesine imkan olmadığını söyhi • 

yorlardr. Fakat bu azimkar ~ocuk bi • 

siklet sUrme~e başladı. Henüz 22 yaşın 
da iken yarışlara giriyordu. 

Ya kolsuz, bacaksız adamlara ne 
elersiniz Kavang isimli kol "" •·r ba •• 

caksız bir İrlandalı yaJm,, ~· :-• 'nıento 
azası olmakla kalmadı, bütün Avrupayı 
dolaştı. 

Sağırlık, koca I::ethoveni. lay~mut 

bir musik'i yaratm;ıktan alıkoymadı. 

Keza sağırlık Edisonu, her eve yara}'3• 
cak bir makine icadınc!an cnedeme • 
di. 

Amiral Nelson'u daima deniz tutarclı. 
Fakat Fransızları nasıl yendi. 

Amerikalı atlet Glen Kaningam'ın 

aykları okaclar şiddetli yanmıştı ki, ar· 

kadaşları _onu artık yUrüyeme.z. 
hiç koşamaz sanıyorlardı. Fakat m 

kavemet yarı~larına hala birinci derece· 
de bir atlet olmakla de\•am etti. 

Bir çok kimseler için bu gibi kusur 
ve malüliyetler, bilakis insanı zaf<'re 

götürmek için bir nevi mahmuz vazi • 
fesini görmektedir. 

Merkezi Avrupayı 
temsil edece~{ 

Futbol 
takımında 

l<imler yer aı ·J 
Merkezi A vrllpa kupa hE>ycti içtima. 

ında, 20 haziranda Amsterılamda bnr· 
bi Avrupa fu+bol takımı ile karşıla a. 
cak olan merkC'zi Avrupa ekibini şu 

şekilde tcsbit etmiştir. 

P:aniçka ( Çekoslo\'r1k~ a ), Scsta, 
Schmaus (Avusturya), Sernntoni. An. 
drc Olo (ltalya), Laznrl (Macaristan>, 

Sas, Saro~i (MnC'aı;staiıı), Pi!o, hlcnza 
(İtalya), Puc CÇckoslo\·aY.~a). 

ltalyan milll 
takımı 

Norveçi 3-1 yendi 
Bu pazar günü Norveçin merkezi 03 
loda 30 bin seyirci öniinde karşılc:ş· 
mış olan Norve: - İtalya futbol ta· 
kımları maçında, ltalya milli takımı 
rakibine karşı çıkardığı üstün bir 
oyun neticesinde bire karşı üç sayı 
ile galip gelmiştir. 

İtalya takımı maçın başmden 
nihayetine kadar gayet seri bir oyun 

oynamış ve birinci haftayimin 14 
ünçü dakikasında Meazza'nm nya
ğiyle birinci, 20 inci dakikasmc:!n 

Piola"nm ayağiyle ikinci sayısını yn;1 
mıştrr. 

ikinci haftayim gene lta1ycınln· 
rm hakimiyct..i altına girm.iş ve onun 

cu dakikadil Pola"nın aya~iylc ürmi 
cii sayılarını kaydetmiıılerdir. 

Denilsen otuz birinci dakikada 
Norveçin ::ercf sayısını yapubiJ. 
mi~tir. 



Boks aoemDoııde 
Dünya şampiyonıuau yolunda 
bugün yapılması icap eden 

maç iyi oımayacal< mı ? 

Broddock Schmelingle 
karşııaşnıak istemiyor 

Günlerdenberi Nevyork sokakların- ması hala sallantıdadır. Nevyork boks 
da görülmekte olan afişler 3 haziran. komisyonu, Braddocku mac;tan beş 
da yani bugüu Braddock ile Schcmling gün evvel Nevyorkta bulunmaya da-

arasında yapılacak olan boks dünya vct etmiştir. 
§ampiyonluğu maçını ilan etmektedir. Scbmelinge karşı ringe çıkmayac~k 
ler • olursa §ampiyonluk unvanını komıs. 

yonunun artık tanımayacağı ihtarına 
rağmen, Braddock nokta~ı na~rı~ı 
değistirmemiş ve menece.·ıne çektırdı. 
ği t~lgrafta ,Schmelir.g ile yapacağı 
maç dolayısile, Joe Louis karşıla§ma· 
sı için yapmakta old~ğu A idmanlar~nı 
inkıtaa uğratmasına ımkan olmadıgı. 
m. komisyonun, onun vaziyetini idrak 
ederek Mdison Squar ve Scbmelinge 
karşı olan taahütlerini ifa .edinceye 
kadar isbatı vücut edemcmesınden do. 
layı kendisini aff edecc~ini bildirmiş· 

Dünya ~nıpiyoııluğunu 7;aybcdcccğo 
beııziycn Braddok 

Boks meraklıları daha bir hafta ev
velden iyi yerlerin biletlerini tc. 
min etmiş bulunuyorlar. Ancak birkaç 
hafta evvel oldt;ğu gibi, maçın yapıl. 

tir. 
Hasılı Braddock Schmelinge karşı 

e çıkmak i~tcmiyor. 

Max Baer 
Gene dövmeğe 

basladı 
Ingiltcrenin eski ağır sıklet boks 

şampiyonu Ben Ford bu hafta Londr~
nın Harringday stadında karşıla§tıgı 
eski dünya şampiyonu Max Baer ta. 
rafından ağ:r bir mağ!iıbiycte uğratıl. 
mıştır. 12 ra\'und üzerinden tesbit edil 
miş olan bu karşıla"'maca Ben Ford 
dokuzuncu ravundda nal.avt olmuı;tur. 

A~n gazeteleri ~orrance'la miitevali K. o. 1.ard.~n sonra Şıt suretle 
a.14y etmektedirler: "HaUo Jack, gülle atmanın yumnık yemekten k-Olay 
olduğunu sen de anlıyorsun ama, iş ~ten geçti. . 
Resim, Amerikan boksörlerinden Abe Simon ile gillle şampıyoıııtnım maçı-
nı göstermel•tedir. Bu maçta Torrancc ikinci rovndım lxışmda K. O. olm11§. 

turr 

Dünya gülle birincisi 
Torrance boksta 

K. O. şampiyonu oldu 
Bu adamlar Torance'ı kuvvet ve 

cüssesinin en maruf ağır sıklet bok. 
sörlere karşı koymıya kafi geleceğine 
ve kısa bir zamanda kendisine büyük 
şöhret ve een:ct temin edeceğine ikna 

Berlin olimpiyadından sonra iki 
meşhur atlet muhtelif motivler altın. 
d& profesyonel olmıya karar verdiler. 
Bunlardan biri koşucu 1.e11ci Ovens, di 
ğeri ise dünya gülle atma şampiyonu 
yine Amerikalı Torrance idi. 

Ovens gayesinde muvaffak oldu. 
Zengin olarak ailesine yaruım etti. 
Lakin ne olduysa zavallı Torance'a 
oldu. O da Ovens gibi daha büyük 
§Öhret ve servet istihdaf etmişti Ne 
yazık ki, açık göz Amerikan menecer 
lerinin tatlı vaitler!nc kurban gitti. 

Ad mira 
Avusturya şomplyo· 

nu oldu 
Viyana, 1 - Lig maçlarının fi

nalinde Admira takımı Viyena ile 
berabere kalarak Avusturya şampi
yonu olmuştur. Avstrianın puanı 
Admira ile ayni olmasına rağmen, 
atmıt olduğu gol sayısı düşük oldu
ğundan ikinci olmu§tur. 

ettiler. 
Uzun boylu boks antrenmanına lü· 

zum görülmeden meehur atlet ortaya 
çıktı: Amerikanın muhtelif şehirle· 
rinde maçlar yapmak için .ıconturatlar 
da imzaladı. 

1.façlar başladı. bidayetten itibaren 
heıtimet de tevali etti. Her maç niha. 
yet ikinci ravndda Torrance'ın K. O. 
(nakavt) olmasiyle neticelendi, ve 
kendisine (nakavt) pmpiyonu un va. 
nını temin etti. Bu suretle (17.40) 
metrelik rekoru ile .ismi dünya atıe. 
tizm rekordmcnleri listesinden daha 
uzun zaman silinemiyecek olan Tor. 
rance'ın da atletik sahadııiti faaliyeti 
hitama crmi~ oldu. Z!ra bu adamın 
tekrar manevi kuvvetini ikt isab edl'. 
rck eski formunu bulacağı cai sual-
d~ SootEria 

rzmirli 
Futbolu terkettl 

Milli takım oyuncularından olup iz. 
mirin Doğanspor klübünde merkez mu 
hacim oynamakta olan Hakkı Beıiktaı 
- Doğanspor maçında bir çarpışma.. 

da kafasından yaralanmı§tı. 

lzmirden aldığımız malümata göre 
Hakkıya kafasından bir ameliyat yap • 
mak mecburiyeti hasıl olmuş ve dok

torlar kendiıine futbolü terketmesini 
tavsiye eylcmiılerdir. Genç oyuncuya 

sıhhat ve afiyet diler, ıporu terketme •• 

sinin memleket futbolil hesabına bir 
ziya olduğunu kaydederiz. 

Lebip de 
sakatı andı 

Doğanıpor maçında sakatlanan Fe • 
nerin aağ müdafii Yaşardan 10nra ge • 

çen haftaki WrıeJ maçında da sol mü

dafi Lcbibin köprücük kemiği çıkmıı 

ve gayretli oyuncu bu vaziyetle maçı 
bitirmeğe muvaffak olmuıtur. 

Miis;ah:otr,.dan conra doktorlar le~ 

miği tekrar yerine lcoymuıtana da Le. 

bibin bir kaç hafta maç yapamıyacağı 
anla~lnuştır • 

Bir Fransız 
boksörü 

Avrupa hafif sıklet 
şampiyonlujunu kazandı 

Parisin Varram salonunda y3p1lan 
bir boks karşılaşmasında Fransız Gus 

tave Numery Avrupa hafif siklet boks 
şampiyonu olmuatur. 

Rakibi eski şampiyon :Murice AI
noult, UçüncU ravundda. gözU sakat· 

Iandığı için m:ısı yanda bırakmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Arnoult şampiyonluk ı;nvanını, ge. 
çenlerde İtalyan Tamagvin\den almı!'!. 
tL • 

Atletızmde 

Yeni bir dünya 
rekoru 

Nevyork l (A.A.) - Los Ancelos 
da yapılan bir atletizm bayrammda 
olimpiyat sırıkla atlama şampiyonu 

Cari Meadow ile William kendileri ta. 
rafından 4,48 metreye kadar çıkarıl. 
mış olan dünya rekorunu kırmak te

şebbilsUnde bulunmu~lar ve bu karar. 
larını büyük bir muvaffakiyetle teh•iç 
etmi§lerdir . 

William Sefton, daha ilk hamclde 
4,54 metre atlamıetır. Meados. iki de

fa latayı düşürmü§ son üçüncü hamle. 
de maniayı aşrnıştır. 

Çekos!ovakya - Yugoslavya 
kar,ılaşıyor 

Zagreb: 1-Atinadaki atletizm müsaba 
kalanndan avdet etmekte bulunan Çe-

koslovak atletleri, burada karşılattıkla
rı Yugoslav atletlerini 68,9 puvana 
karşı 97,5 puvanla yenmiılerdir. 

Bu münaseb~tlc yapılan 1500 metre
lik ko~uyu, 4,04,8 dakikada bitirf'n Gor 

~ek ile, 100 4 metre bayrak yanşını 

4,43,8 saniyede bitiren ekip, yeni Yu· 
goslav rekoru tesis etmiştir. 

Bu haftaki mıııt ktbme maça 

Galatasaray, Ankaragücilc 
· karştlaşmayı kabul etti 

Fenerbahçelilerin 29 uncu senelerini 
kutlulamak üzere tertip ettikleri bay. 

ram da A vusturyanın Rapid klübünü 
§ehrimize davet etmiş olduklarını ve bu 

yüzden bu cumartesi günü yapılması la 

zım l,!elen Fener - Ankarai:ÜCÜ maçının 
tehir e~ildiğini yazmıştık. 

Bu vuiyet üzerine Ankaragücü yeri. 
ne tzrnirin Doğanspor takımının tstan. 
bula getirilmesi, 12-1~ haziranda yapı. 

lacak olan Günet Doğanspor, Galata. 
saray, Doğanıpor karıılaşmalarının 5 

ve 6 haziranda icrası ve bu haftaki An. 

kara· btanbul takımları müsabakaları. 

nın 12.13 hazirana bırakılması futbol 
federasyonu tarafından kararlaştırılmış. 
tır. 

Bu karara: gerek Güntş, gerekıe Do
ğansporlular itiraz etmiş olduklarından 

bu haftaki milli kiline müsabakalarının 
tamamen tehir edilmesi tazım gelmekte 
idi. 

Fikstür kurasında ikinci müsalJ;J .,,., 
kdarak oldukça mühim bı" r . . av .. nt<:Ja 
malık bulunan GalatasaravlıJar F 
b h 

. J , ener_ 
l çe ılk oyunu oynamasa b'ı 1. - ·· · .. .. c. ,c. ı 

musabakalarını yapacaklannı fut~::ıl fc. 
~erasyonuna bildirm : şlerdir. 

Son vaziyet karşısında bu hdta :"ın 
yegane geri kalan maçı Fener _ Ank~ ra 

gü:ü karşılaşması olacak · buna m ı . ., ' u .... -
bil evvela Fenerbahçe ile çarpışac :- ·: 
olan ve ertesi günü Galatasaraya l:a 1 

yorgun olarak çıkacak olan Ankaragi... ~. 

lüler, Galatasarayın haklı olan itira z ı 

dermayan etmemesile mühim bir fırsat 
elde etmiş bulunmaktadırlar. 

Fener-Güneş 
Mütekait futbolcuları 

karşılaşıyorlar 
Bu pazar Fenerbahçe stadında y::-·

lacak olan san lacivertlilrr hayran ı 
esnasında Güneş ile Fener mütekn .t 
futbolculan ka.I'§ılaşacaklardır 1 

Sekiz klOP turnuvası : 

Beykoz - Süleymaniye 
Taksim stadında final Bu pazar 

maçını yapıyor 

Milli kUme haricinde kalan sekiz ki Ub tarafından teri.ib edilen bir devreli 
turnuvanın son müsabakaları geçen pazar günü Şe:-ef stadında yapılmıştı. 

Turnuvanın birincisini tayin edecekolan Beykoz • Sülcymaniye takımları 
arasındaki maç 6-6.1937 Pazar günü saat 14 de Taksim stadında oynanacak· 
tır. Şimdiye kadar turnuvada hiç yenilmemiş olan Beykoz ekipi Süleymaniye 
ile berabere dahi kalsa. sekiz klübün birincisi •atacaktır. Buna mukabil bir be
raberlik ve beş galibiyet kazanmış olan siyah beyazhlann birinci olabilmek 
için muhakkak surette sarı siyahlılan yenmesi lizımdır. 

Her ikW de mtıaavi kuwe--ıte ofan Beykoz ve Silleymaniye takımlarının 
birincilik kupasını alabilmek için bütün gayretlerini sarfedeceklerine şüphe e. 
dilemez. Bu maç herhalde çok alakalı olacaktır. 

Bu müsabakalar neticesinde klüplerin puvan vaıiyetlcri şöyledir: 
Maç zayısı Galib Mağlub Berabere attığı yediği PU\' tln 

Beykoz 6 
Silleymaniye 6 
Hilal 7 
Vefa 7 
Topkap1 7 
Anadolu 7 
Eyüb 7 
lstanbııispor 7 

6 
5 

4 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
4 
5 
7 

' gol gol 

1 

2 
1 

14 5 
16 7 
14 11 
16 9 
14 20 
14 20 
9 26 
3 6 

18 
l7 
]3 

l:'i 
l:J 
13 
11 

3 

Bakırköydeki spor 
faaliyeti canlanıyor 

Yıllardanbrı bazan faaliyet gösterip 
hazan da sönüp giden Bakırköytinde 
spor artık ölmez hale gelmeğe ba§la. 
mıştır. 

Burada sporcuların en hüyük derdi
ni teşkil eden saha meselesi tamamen 
hallolunmuş b.-rut fabrikalarının kıy. 
metli müdürleri Hilmi ve Muhtarın 
yardımlarile son günlerde teşkiline 

muvaffak olunan Barutgücü de bu ve
sile ıile köy g\?:ıçliğine r.emcn hemen 
lstanbulda eşi clmayacak kad:ır güzel 

'
·e teı,......;ı .... • · ı.~· l · • n~uu aan lau.i;·aç nr; gıu~~ccl: 

kadar kuvvetli bir stad yaratmışlar
dır. Birçok zamnnlar memleket spc. 
runda ileri mc\ ki elde etmiş o'an na. 
kırköylülerin bu muvaffakiyctlcri ş:ı

yanı tcbriktir. 

Bilhassa Barutgücü gibi tam otorite 
ile teşekkül eden bu varlık bize istik. 

bal de ümidimizin fevkinde randıman 
verecek kabili yeti gösteriyor. Kıı.za. 

~ıwn Parti .~~§.~anı Selim Belülün ger."
lıge verdıgı onemli alikadan ist'fa "'c 
eden köy gençlı-ri bütün manasile ı:n
rutgiicüne iltinak etmekte bilves:le 
burada spor kaynaşması ale\'lenmek_ 

tcdlr. Gücün t·..,rtip ettiği bin llra ı k 
eşya piyangos1J da tamamen satılm · ·• 
tır. Yirmi Yedi haz.ir...nda yarılar k 

olan açılma torenine büyük bir faali
yetle devam oll!lluyor lstikbalin spor 
yıldızı d ~neeeli lrnb"li) eti gördüı;ümUz 
b~ varlığa candan muvaff akiyeller 
dılcr ve idarecilerini tebrik ederiz. 



Yıldızların yıktığı 
bir saad~t yuva ı! 

4 nisan yerine 14 nisanda doltmut olmak 
bir erketl karısından ayırma.ta kAll Meldi 

Vi,.....dan ~ı re ıc,rtama bllclilbıdea on ıün daha 
Dünya sanki koıkoca bir timarane ıenç oldulunu tayleyiverdi. 

oldu. içinde yafJYanlann ytbde dokun Bunun tızerin• kocam aıİki kanlı 
be§i de çılgmlıklannı günden gilne bir cinayeti yahut bir banka ıoyıun· 
arttmyor. Anlatacafımız vak'a Viyana culuğunu itiraf etmif gibi kadrnm bt
gibi büyük bir Avrupa tehrinde vuku lan çatıldı. Gözilnil yumup ağzını aç • 
bulmuıtur ve dünya }"J.zilnde hergiln tı ve zavallı erkeğe aahtekir, namuı • 
emsaline binlerce tesadüf edilen çılgın • ıuz gibi ağırlan da dahil olmak üzere 
lıklann sadece biridir. Hldiıeyi ibret· ıCSylemediğini bırakmadı. Sonra dol • 
le okuyun. ru telefona koprak bir müneccimle 

Gökteki yıldızlar Rudolf Kaufman ıörüıtU ve ondan bir randevu aldı. 
ile Hedvig Heaıer'i bir araya getirmit 
ve bunlan kan koca yapmııtır. Geçen 
gUn bu ayni pırlak ıemavf ciıimJer, bir 
'A vuıturya hukuk mahkemeıinde ıa • 
rülen acayip bir bopnma davııından 
ıonra h1' izdivacı f eıhetmiıtir r 

Hldiae ıudur: 
Kaufman, ıtızel karnını çok ıever· 

di; bqka bir kadının yilzUne flSyle yan 
gözle bile bakmamııtı. tyi bir evciment 
idi. Hıttl kan11nın astroloji dediğimiz 
ilmi nUCUlll merakına bile allkı göster· 
mifti. Kan koca miı gibi geçinip gi • Yıldızlann hıtmma ufnyan Rudolf 
derlerken Hedvig kendini lrocaaiyle Kavfman ve kamı Hedvig 
birleftirmit olan zayiçenln bu izdivacı 
iıtemedilini teudUien atrenivennit • 
d. 

Bayan Kaufman, yaptığmus her ha· 
reketin, ablilamu ve mukadderatmus 
hulba her ıeyimizin "Levhi mahfuz,, • 
da yanlı olduiuna inanımt kim1eler· 
dendir. KocaSın hayatını tansim et· 
mekte olan yüdızlann bu izdivacı iıte
medikleriftt ijfrenlnce artık dayanama· 
dı. . 

Aile hayatının timdiye kadar hiç a· 
nzaaız ve pUrilzıriis devam etmiı ol • 
ma11nın onca, eh~mmiyeti yoktu. Yıl • 
dızlann bu izdivaç aleyhine harekete 
geçmelerinden evvel iti halletmek ll
zımdr. 

BUtUn bu hakikatler m\lhakeme eı • 

Müneccim yeniden Kaufman'm zat. 
çeıini diSktU. Bu ıef er verilen rapor 
güzel kadını dotru bir ankatm yazı • 
hanesine koıturdu. Şimdi de yıldızlar 
Kaufmanı za~ iradeli, fena kitiJerin 

refakatinde çarçabuk teılr altılida ka· 
dan hattl cinayet yıpmıyi çok iıtidat
lı bir adam olarak &attermiflercli. 

Hakimler tabiidir ki bayle uçmalı • 
ra lnannıadtlar; kadını ikna için elle· 
rinden ıeleni yaptılar. Fakat bildifin· 

dan tafmıy&n ve yıldızlara olan inan • 
çı zerre kadar aanılımyan bu inatçı 

ciJsel kadına söz dinletemediler. Ni • 

hayet her iki tarafın 1elimeti için 
bopnma karan vermiye mecbur kal· 

nasında öğrenildi. Hiç blrlü milnec ·-.ı~··~ 
cim olmıyan hlkimler, ıCSylenen söz • 'Bu• hm\& mllmaı ftclalara ral • 
Jere gerçi dudak büktüler amma, dava· men Avrupa hUkClmetleri hlll atk 
cı ile dava olunanın ıellmetleri için doktoru, falcı, müneccim gibi daltve • 
de bopnma karannı vermekten de recileri açıktan açığı ve ıerbeıtçe ic· 
geri kalmadılar. rayı un'atten menetmemektedir. 

- •A"-=---HABER - CTDI ı=tMI . 

[~: ' .. ~:~ç~:."~~~:_~~~~~~~i~:._ -
Hırsızlığın ve zulmün ölçüsü nedir ? 

·eıımezseniz bu validen 
Uğrenebilirslniz 

Yazan: AKA GUNDUZ 
Yakın tanıdıklanmdan Kadir oi· 

Iu E. A. dan alc:lıimı mektubun uy
gun yerlerini buraya geçiriyorum: 

Umumi harbin ikinci senesin· 
deydi. Orta Anaclolunun bir kaza. 
amda bulunuyordum. lbrahim adm· 
da bir delikanb cephede yaralanır, 
köyüne izin verirler. izin müclcletini 
üç bet sün geçirir. Çünkü kendi 
değirmeni ile anldı mebuaun dayı
a:nm ollunun cleiirmeni mumda 
bir au meeeleai vardır. Halletmeden 
gidene evde anası, bacıaı, km bara· 
ğı aç, değirmen de auıuz kalacak, 

·belki de bir gece yıkacaklar. 
Kartı taraf müzevirlemif. Oç 

gün iznini geçiren ve cephede kah· 
ramanca yaralanan lbrahim ilk haf· 
ta asker kaçağı oldu t ikinci hafta 
admı .. mqhur qkiya., ya çıkardı
lar. Şuradan buradan dcvıirilcn der• 
me çatma sakallı jandarmalara viır 
emri bile verilmiımiı. lbrahim itin 
sarpa sardıimı anlayınca dağarcığı· 
na çaınatırmı neyini yerlqtirince 
ıırtlamq, evine demit ki: 

- Ben açıkta gidemem. Dur 
demeden vuracaklar. Taburuma ka· 
vutmak için claidan daia atacağım, 
geceleri yürüyeceğim, aündüzleri 
saklanacağını. Bölüğüme varınca 
size aelimet haberimi bildiririm. 

Jbrahim yola çıkadursun. Bu 
.. mqhur qkiyayı, katili. yol keseni 
takip için., vilayetten kaza mmtaka· 
sma tam kırk kifilik bir atlı zaptiye 
aeldi. Bwılarm bqmck Türk olnu
yan ve eski zaptiye bc>lük apbpı• 
dan 908 de tekaüt çıkanlan birisi 
vardı. Katillikten mahkUın iki kiti 
de - o günlerin modası olarak -
affedilip hapishaneden çıkanl11Uf 

ve zabıta itlerine verilerek müfreze· 
nin çavuıluğuna ve onbqılığına ta· 
yin olunmuf. Köy köy dolafmağa 
bqladılar. Meıhur haydudu tut· 
mak veya öldürmek için dolaşma· 
dıklan köy. döğmedikleri kadın, er· 
kek, kırmadıklan kol bacak bırakmı
yorlardı. Atlan tavlanım ( t) diye 
atlanna buğday yediriyorlar, pek· 
mez içiriyorlardı. Fakir fukara 
dinlemiyorlar, mebuı hocanm akra· 
baları müstesna, ne bulurlarsa gar 
bediyorlardı. O darlıkta vilayet 
merkezine - lıtanbula göndermek 
için - aevkettikleri arpa ile buğday 
üç vagon doldurdu. 

Bir gün sözde çavuıla sözde on· 
batı azıtmqlar. Dağda bir gelin bacı 
yakalamıtlar. Ormana çekmiıler. 
Çavuı güzel kadını altı defa döi· 
mÜf, onbqı da bet defa tekmele. 
mif. Kadıncağızda ne ırz kalmq ne 
takat. 

Onlar bu halcareti yapadururken 
beride de bölük ajuı bamııt köylü· 
ye dayağı. Hem nasıl) Küreğin kes
kin tarafiyle. ihtiyar bir topçu ça· 
vuıunun kolunu iki yerden kınnıı· 
lar. Birkaç kadının tabanlanr.ı pat-
latmqlar. Çekip öte köye gitmiıler. 
Canlanna tak eden köylüler kasaba· 
ya geldiler. Y aralılan da sedyeler· 
le getirdiler. 

T eaadüfen ben orada bulun· 
duna. .,_ıiai tıidllimle tfitl•liln. 
8\IO&am) anuhMlenııi JWDle ~ 

ia cearet edemiyordu. içim acıdı, 
ne oluna olaun harbiye. dahiliye ne· 
zaretlerine, eadarete çekilmek üzere 

lei meşruta memurlarına iftira et· 
miı. Gasp, yağma, darp, iıkence, 
ırza tecavüz isnatlarında bulunmuf. 
Halkı devlet aleyhine isyana teşvik 
eylemi§. Bu tqvik müessir olmuı 
ve halk kaza merkezine baskın ha· 
linde gelmiılerl,. 

Bereket verain bundan çabuk 
haberim oldu. Ben ele f.tanbuldaki 
lere bilvasıta bir telgraf uçurdum: 
··Arzuhallerini yazcbğım için asıla· 

cağım, bari divanı harbin tahkikab· 
nı beklesinler!,. dedim. lıtanbulda 
iltimas da buldum, o da bir taraftan 
uğrqmıı. Benim için de emir gel
di: ··zulüm gören halkm arzuhalini 
yazanlan tevkif edeceğinize zülme 
meydan vermeyiniz! .. 

Vali beyde şafak attı. O kadar 
tiddetli attı ki ~ni huzuruna çaiır. 
dr. Karıısma oturttu. Mektupçu, 
defterdar, kadı, birkaç miafir, aali· 
ba iki tane de müfettiı oradaydılar. 
Bana bir alay zuhuri tekerleme
sinden sonra dedi ki: 

- Yavrum, seni aldalmlflar. 
Arzuhalde söyledikleri hep yalan, 
hep isnat. Ben tahkikat yaptırdım. 
Hepsi hepsi uydurma. 

Dayanamac:lım: 

- Aman efendim, dedim. Na11l 
olur) Gözlerimle gördüm. 

- Ben yalan olduğunu ispat e· 
deceğim, bak ispat ediyorum, dinle 
beni: Ne diyorlar) Oç v~o~ dolu. 
o ... ""1.ı.. ...... ı..ı •• .ı <AlJüGı ı.UJ'•"' "4'a· 

lanl Tahktkattan anlatıldı ki otuz 
kile buğday ile on yecli kile arpa al. 

Hikimler heyetini, ve afıs afıza ----------.ı:-------------------
bir telgraf arzuhali yazdım. iti an· 
lattnn ve dedim ki: 

IDJflar. Bunların da paraamı gön· 
derdim. Döğdükleri de yalan 1 ı .. 
patı meydanda. Kırk kiti bir adamı 
döğerae o adam aaj na kalır 1 Onla. 
n bir iki kiti döjmiif)er, onlann da 

1-:necek kadar dolu olan mahkeme 1&· 

lonununa hayretten hayrete ıUrükli • 
yen hilrtyenin bq1anp:ı cihel Hed -' 
vig'in henaz yirmi yqlannda olduğu 
günlerdedir. Kadın daha o vakitler bi· 
le astrolojrnin en hararetli çamezlerin· 
den iken, aralarında Bay Kauf • 
man'ın da bulunduiu Uç delibnlmm 
a,ktanna mukabele için de vakit bula· 
bilmitti. 

Öyle teaadilf etmlftl ld cle1Uranlıla • • 
nn ilçll de .hem yaJapJdı. hem ıUzel 
ahllklr kitilerdi. Bundan batb her U· 
çilnUn de malt vaziyetleri •e ittilcbll • 
leri parlalrtt. Hedvig eı teçmekte cUs • 
):ik çekmedi. Astrolojiye bqvurmalc 
için de Uç erkelin her biriıinden hanp 
tarihte ve saat kaçta dofınut olduk • 
lannı sordu. 

Bu malmatı alınca iman b1b ve a. 
ttincesi üserinde nUfuzu olan yıldular 
mUtehauıama kottu. Bu adam her Uç 
clelikın1mm zayiçelerlni yaptı, ittik • 
1derint keıfettt 

Klufman, ansilfaine man ~ 
4 .... &inil dotmuf ol&itumı blldfll. 
mitti. ~. 4 Niaan, stlnln cfDI • 
mak itin dllflinUlemiyecek kadar iyi bir 
ıQn oldulmıu, o ıtınde dolan ~ • 
1ann .,._ acı tatmı,acaldamu aay-
lemlftl aGeı Jm hu " clörtbap ma • 
mur,, ~ aeçmelrte artık tereddüt 
etmemittL 

Mahkemede llSylendiline göre, 
Bay Kaufman, tam ields sene bir çok 
kocaların mhıw:eJrlan bahtiyarbk 
hayatı drdtı. Sonra ne o1duyu oldu, 
gökler ba bahtı,ar kocmia DatUne 
çöktd. Mesele Kaufman, daha bol •e 
daha yüksek bir memu"1et bulınaam
dan patlak verdi. 

Kaufman yeni memuriyeti için ver • 
meıi Jbımıelen diler Yetalk ara.ada 
doğum kiğının bir Jropyuını da tak • 
dim meeburiyrtinde idL Bu flhad•tna· 
mc:nin kopyasını almak için de nUfuı 
dairesine gidince, ailrth defterinde 
kayıth olduğu gibi 4 Nisanda deiil, 14 
Niaanda doğduğunu gördü. Akıamı e
ve dönünce sadece bir flka olmak üze-

Kemo - Terapi 
enstltillerl 

"Mı11rol>u ölc:lümıek için boya· 
yml .. 

Bu .öz bir taka ele~ tatbik 
~ hir nazariyedir. E*iden te· 
davi emlemez aanılail Lirçok hasta• 
hkWi •·l\CA!~,-~~ ilaçlarla 
~~>~de ye-

~~ biı lJim olan Ke
mo Terapi yeni kimya ile tedavi me. 
aeleaile bütün m~etler uirat· 
maktac:br. lngiliz hüitimeti de yep
yeni na.Jar Wmak içiD çalqacak 
enatitü11iliı ......._ ~ oaln 
3().000 lnliliz lirail" t.W.at ver 
mittir. 

Kemo. Terapi enıtitüaü verem 
ve buna benzer haetahklann teda· 
visine mahsuı ilaçlar bulacaktır. 

Bu cim müeueaeler timdi kinin· 
den daha müeaeir bir iliç bulmak 
gayeaı1e uğrqmaktadırlar. 

Kinin Malarya haitabğmı teda· 
vide faydalı bir iliçbr. Fakat Malar 
yanm bazı tiplerine hiç tesir edeme
mekteclir. 

Keıno • Terapi ise böyle ilicm 
molekül tqkilitmı tetkik etmekte 
ve bunun müıtekkatmı Malarya üı· 
tünde denemeğe batlamaktadır. 

Mabat. hamlığı çekmekte olan 
adamı zehirlemekaizin o hastalığın 
~ yahut parazitini zehirliyerek 
&ldilfmektir. 

Şimdi zehirle tedavi ~ecek 
huta1ıklar çok delildir. ~eeyi 
tedavi edecek dveritli bir il&ç yok
tur. lıte enstitüler böyle mikropla· 
ra zehir bulacaktır. 

.. Bakteri,. lerden çolt dalia bntık 
bir talmn mahlukların sebep olduk· 
lan birçok haatahklar da vardır. in· 
san uhhatini mahveden diğer kü
çük mahluk da .. Protozoa .. dır. . 
~risi aadece kuyruklarını vu· 

rarak yüzen küçücük bir höcreden 
ibaret bu mahlUklar diier haatahk· 
lar aramda uyku hastalığı da ya· 
yarlar. • 

Bu korkunç hastalığın eakiden 
tedavisi imünaızc:b. Kemo Terapi 
ar1eniğin ·~ ripanozom,, yani uy. 
ku butalıjmı tevlit eden "Proto·, 
zoa.. üzerinde müthit tesir yaptığı. 
m ketfetti. 

Ancak anenik hastaya da pek iyi 
olan bir teY değildir. 

Kimyagerler arsenik yerine kul. 
lanıtabilecek bir teY aramaia koyul 
dular ve "Atokail., i buldular. ilk 
önce bu ilaç çok iyi farzedildi. Fa· 
kat kullanıldıkça gözün sinirini ha· 
rap ederek hattayı körlqtirdiği an· 
lqıldı. 

Nihayet bir Alman firmuı mah· 
laklan boyamanın en iyi çare oldu· 
ğunu kqfetti. 205 Bayer adlı ilic; 
T ripanozmalara iyice yaplflll&kta, 
bunlar da mahvolmaktadır. 

Dünyada en çok kullanılmakta 
olan Aaİ>irinin bulunma11 Kcmo • 
Terapi itlerinin bir romanıdır. 

Salislat dü Sudun romatizma üze• 
rinde teair ettiği biliniyordu. Fakat 
bu il&ç hutanm hamn cihazı üze
rinde fena tesirler bırakıyordu. 

Salislat dü Sudun Molikül teşek· 
külitma birkaç Atom daha ill"l'.e 

"'Buralan diifmaD baaa bu ka· 
dar zulüm yapmaz ... 

Bu arzuhal lıtanbulda bomba 
p,i patlamq. Dahiliye nazırı Ta· 
lit bey hemen telgrafla emir ver
mif: ··Müfrezeyi timdi aeri çek.iniz, 
bafmdaki üç kifiyi tcVkif edip tah
kikata bqla)'lllız ... 

Harbiye nazın Enver PBfll kö-
.. .. • -··. ··sütün müf. purmUf, enur ve ... -s • 

rezeyi tevkif ediniz, ~~an! ~ ve 
riniz. Batta bulunan uç kiııyı ıclam 
ediniz .• , 

Sadaret bu itlerle uir&§acak 
küçük makam olmadığı için hiç aea 
çıkarmadı. 

Ertesi günü viliyetten bir niza· 
miye zabiti ile on uker geldi. Mtif· 
rezenin ailihlannı aldılar. Hep1ini 
vilayete götürdüler ve hapeedip dj. 
vanı harbe verdiler. 

Viliyet fitili ahruttı. Vali kaza. 
)'a bir pfre çekip IOl'V: 

.. Bunlann arzuhalini kim yaz. 
dı.,. Herkea biliyor ki ben )'Udun; 

cevap verirler. Aktam üıtü beni tev 
kif ettiler ve mahfu_,a vilayet mer· 
kezine götürdüler. Vali beni divanı 
harbe vermiı. Denıit ki: ··su adam 
kanuni salihiyeti olmadığı halde 
arzuhal yazmıt ( 1) • Hükumeti celi. 

edildi ve bu yeni teklin ain ve llZI• 
yı c!indirmekte çok faydalı olduiu 
görüldü. 

Kemo Terapi ilminde yeni birrok 
ilaçlar bulunacaktır. Şimdiye kadar 
tedaviai imkaneız anılan inatçı bir 
çok haatalddara ilic; bulunması im· 
ünları çok kuvvetlidir. Nitekim bu 
ilim çok hızlı adımlarla tekimül yo
lunda ilerlemektedir. 

Hatta Kemo • T erapicilerin pek 
yakın bir zamanda lumJere bile aaJ. 
dıracaklan söylenmektedir. 

A. E. 

on bet pnlUk aybklannı kesip bi
rer hafta hapaettircceğim. Dağdaki 
pnç bdma hakaret bahsine gelin
ce, bu büsbütün yalan, hem iki bq. 
lı yalan 1 Kadın evvelemirde 18 ya
tmcla değil, nüfus kiğıdiyle sabit 
oldu ki yirmi bq yaımdadır t Bu 
biri Beter, altıtar defa hakaret et· 
meğe gelince! Aman oğlum, hele 
bir clütün 1 Şahtan benim ömrümde 
böyle bir hadise hatuna gelmemiıtir. 
Bq, altı defa hakaret 1 Olmaz teY 1 
Yalanı 

Bu sefer büsbütün dayanama· 
dun: 

· - Müsaade buyurunuz muMe· 
rem vali beyefendi hazretleri 1 de
dim. Bendeniz de iki lif edeyim: 

- Söyle yavrum, söyle 1 Barikai 
hakikat müaademei efkardan çıkart 

- Neden çıkana çıbm. o beni 
alilcadar etınez beyefeacl haaetleri. 
Bendeniz de töyle dütünmek ceaa· 
retindeyim: Gaabm, hınızhim öJ. 
çüsü nedir- Oç vegonliııık mal ga,. 
betmektir de on kilo, on okka, bir 
okka gasıp değil midir) 

Kırk memurun bir çupıda, elbir
liii ile halktan birini döğmeai suç· 
tur da her memurun ayn ayn bir ki· 
ıiyi döğmesi basit bir teY midir) 

Kadına bet altı defa halcaret me· 
selesine gelince; beyefendi ~e
ri kırk elli gün güzel havah, güzel 
sulu dağlarda dolapn, atlarma bile 
pekmez içiren, hapishaneden yeni 
çıkmlf bir dağ par;:aama siz bu ihti-
mali belki - bilmem nerec\en pay bi 
çerek - kondurmazamız. Fakat 
betine altıama değil, onlar heaabma 
sekizine onuna ben kalıbımı bua· 
mnl 

Divanı harp onlan mahkum etti. 
Ben kurtuldum. Tarih, yolunda 
yürüdü ,ııeçti. 

AkaGUNDUZ 



Hindistanda dul kadın
ların yakılmasına 
mani olunamıyor 

3 Ay içinde iki zavalll daha 
diri diri yaklldı 

Hindi.standt.ı bir dul kadının ya 

Bombaydan yazılıyor: 
··-Ey ahali ben kendi arzumla 

kocamı öteki dünyaya takip ecliyo· 
rum. Sakın buna mani olayım deme
yin hepiniz lanete uğrarsınız!. .. 

Sözlerini söylemeğe mecburdur. 
Çünkü bu sözleri duyan halk eğer 
hükumet müdahale ederse gidip ıe· 
hadette bulunacak ve kadının kendi 
arzusile öliime atılmıı olduğnunu 
söyleyeceklerdir. 

Cenaze sandal ağacından olan 
odun yı~ınına varınca yere konur ve 
k~ıit yüksek sesle bir takım ilahi • 
ler okur. 

l ~in çabuk bitmesi için bu yığın 
üstüne pek fazla yağ da dökülmüt· 
tü. Cenaze ateşin ortasına atılınca 
kira ile tutulmuı ağlayıcılar avazla· 
rmın cıktığt kadar bağırmağa, başla· 

ı--k..;;~r.=:~ .. Son dualar okun~ ~ 
kuvvetli delikanlılar kollarından tu· 
tarak papasın önüne sürüklediler ve 
takdis edilmesi için yere diz çöktür· 
diiler. 

Tam bu sırada kalabalık arasında 
bir krpırdanma oldu. Halk üç polisin 
cenaze mahalline doğru gelmekte ol
duğunu görmüştü. Fakat t kraba • 
dan dokuz kiti hemen polislerin kar
~ısma koştu ve sudan bir bahane ile 
kavga cıkardılar. Bu esnada ise çok 
çabuk bir el çabukluğu ile kadın 
kaldmlarak alevler ortasına atıldı 
~e m~thiı çığlık ortalığı inletti. Po· 
lısler ı lerlemek için bir daha teıeb
büs ettiler. Hindular da papaslarının 
sevk ve idaresi altında boğazlarını 
yırtacak kadar bağırarak kaclmın 
çığlıklarını bastırdılar. 

Bir iki saniye sonra bütün sesler 
sustu. Y alnrz atC§ çıtırdamağa de
vam ediyordu. Çünkü kadın duman 
lardan boğulmak suretile can ver 
mİ§, cayır cayır yanıyordu. Bu esna
da polis takviye kıtaları gelmiıti. 
Kadını canlı olarak kurtarmanın 
imkanı kalmamıftı ama, polisi vazi 
fesini yapmaktan meneden dokuz 
~~i!.i ~~kala~~ğı gibi tevkifhaneye 
goturdu. lngılız mahkemesi müeasir 
bir ibret olmak üzere bu adamlan 
Rupabaninin katili olarak uzun 
müddetli hapis cezasına çarptırdı. • • • 

Hindistanda lngiliz yaaa11, lngiliz 
cahsil ve terbiyesi eski adetleri yı • 
kıJmamaktadır. Çünkü Hind pa~ 
lannm mukabil propagandalan bu
nu sıfıra indirmektedir. 

Kendini yakbrmak istemiyen 
dul kadının hayatı Hindistanda ger· 
cekten dayanılmaz bir ittir. Öyle ki 
alevler içinde çekilecek birkaç aani· 
yelik ıı:tırap bütün bir hayat mücl
dr.tince sürecek sefalet ve manevi 
iskenceden rok dara ehvendir deni· 
lebilir. 
. Dul kadınlan Hindliler cemiyet 

naricine atarlar. Akraba ve tanıdık· 
lan rastgeldikleri yerde kadını öle· 
siye döverler. Buna mukabil ister ar
zusile isterse 7.orla olsun kocasının 
arkasından yakıldı mı hemen "aziz .. 
1er smunna yükselir ve namma ma· 
bed inp ediJi,. 

kılmaaını göstaren eski bir tablo 

Rupabani ölüm acısı içinde in
ledi. Diri diri yakılmayı belki de um. 
duğundan daha ziyade ıztırap veri· 
ci buldu. Bununla beraber dul ka
lıp da hem " mabud,, Jann hem de 
kullann daimi nefretlerine hedef ol
maktansa ölümün acısına dayanmak 
daha iyi idi. 

KadıllJn ölüm acısile bastığı çığ-
lık ortalığı çınlattı ve ancak yirmi 
bet yaıında olan zavaJlmm ateıte 
cayır cayır yanmasına mani olma
malan kin bütün hısım akraba ve 
tanıdıkl~n yerli polise karıı elele 
vererek mücadele ettiler. 

• • • 
Bu hal son üç ay zarfında ikidir. 

Agra şehri civarında vukubulmakta
dır. lngiliz idaresi "Sutti., denilen 
bu korkunç ve vahti adeti yasak et-
miı olmakla beraber kocalan ölen 
bela' Aaı •illi yakı~ &ir 
türlü engel olamamaktadır. lngilir 
ler bundan 108 sene evvel dul kadın 
yakmasmı menettikleri halde 2000 
senedir devam eden bir adeti bir 
türlü kaldıramıyor ve her sene böyle 
yüzlerce vaka kaydediliyor. 

• • • 
Doktorlar Rupabeninin kocasmm 

ölmü§ olduğunu söyleyince kadını 
müthit bir .~~~tır a!dı. Çünkü ken· 
disinin de ol~ ~oc.a~ıle birlikte yakı· 
lacağını pek ıyı bılıyordu. Hind din 
kitabı bir kadının kocasını gerek dün 
ya gerekse ahrette yalnız bırakılma· 
masını emreder. 

Dul kadın~ diri diri yakılması 
için riayet edilmesi lazım gelen bir , 
takım adab ve erkan vardır. Bu me· 
rasimi ha~l~tmak, icrasına da neza· 
ret etmek ıçın aynca mütehassıslar 
kullanırlar: nitekim köyün fakiri 
çağrı~rak R~~~niye lazım gelen 
talimatı verdınldı. 

Kadına derhal gelinllik elbiseleri 
giydirildi, batına da karılık ni..-nesi 
olan pembe. r~nkli çatkı bağlandı, 
çünkü kendısıni dul ve kocasız kal· 
m~ bir kan saymaması lizımdı. 

Şimdi meseleyi hükumete haber 
vermek ve kadının kendi rıza ve te· 
!ebbüıil~ ~una karar vermit oldu
gun~ bıldirmek lazım geliyordu. 
Vazıfe akrabadan birisine verildi ve 
o da bu maksatla köyden çıkıp kasa· 
banın yolunu tutturdu fakat yolda 
mahsus g~ç kaldığı için haber vakit 
ve z~m~nıle hükumete yetitemedi. 

Hındıstanda cenaze merasimi ek· 
seriya ölümden birkaç saat sonra 
yapılır. Rupabani vakasmda ise la· 
zım olan hazırlıklan yapmak için 
cenaze on saat kadar geciktirildi. 

Kocasile birlikte yakılacak kadın 
katiyen ağlamamalı, gözlerinden bir 
damla yaı akrtmamalıdır. Bu kadın 
bütün gece ölüm döşeğinde oturdu 
kocasının başını dizinin üstüne koy· 
du. Sabaha kadar dua etti ve ölü ko
casının kulaama ara sıra aşk sözleri 
mmldiındı. Odftya hiçbir akraba 
,.,iremez, hatta lcöyiin keşişi bile ölii 
ile kansı arasındaki bu son ve feci 
halveti ihJal hakkma malik değ.ildir. 

Tabut evden çıkarken ailenin ve 
köyün en kuvvetli delikanlılan he· 

Kaşlar 
Her yüz.e yarqaıı bir kq tekli var· 

dır. Kimi yüze uçlan kalkık, kimi çeh 
reye gözlerin üzerinde ince bir hat gi. 
bi dUz giden, kimisine uçlan pkakla· 
ra doğru hafifçe inen kaşlar yarqır. 

Bunun için bizim aarımır.da da her 
kadın kaşlarını kendi yüzüne yakışa
cak şekilde tadil etmekte, hiçbiri kaş. 
larını yaratıldığı biçimde bırakma. 
maktadır. Hatta bazı sinema artiıtle.. 
ri ve onlardan gören de birçok bayan
lar or.ları tamamiyle trq ediyorlar ve 
kendilerine yeniden kalemle kaş ya. 
pıyorlar. 

Ancak sahne ve film artiatlerine 
yakışacak olan bu tekil hiçbir kibar 
sosyete kadını tarafından taklid edil· 
memelidir. Kibar kadınlar kaşlarım 
Yüzlerine yakışacak bir şekilde düul· 
tebilirler. Fakat hiçbir zaman kqları 
tamamiyle traş edip kalemle kaş çize. 
mez. 

ince kalmak için ••• 
Fakat ince kılmak, vücudun ince -

liğini muhafuı etmek için yapılacak 
fey bizce okıdır yorucu ve yıpratıcı 

değildir. 
Vlkia gazetelerde bunun için bir 9J· 

rü tavıiyeler okuyoruz. Amma bu tav 
•iyelerin hepıi ancak ve ancak zengin 
olanlar, ev itiyle meıcul olmıyan veya 
büroda çalıınuyı mecbur bulunnuyan
lar içindir • 

Bizim tıvıiyemiz yalnız ıundın iba
rettir. Ve bunu her kadın yapabilir: 
Günde bir saat yürümek. Eğer iıten 
fazla geç çıkıyorsanız bile hiç olmazsa 
evinize yayı olarak avdet ediniz. 

Yürürken ıehrin niıpeten temiz ha
valı tokakJınnı tercih ediniz. Bir aut 
arla bir yilrilyUf, hem ciferlerinizi te • 
mizliyecek, hem adalelerinize yumu . 
pklık veıeceJr, hem de b:ltün gün otu· 
rarak Ytlcudun\dda topladıpz fu • 
lalıklan yakacaktır. 

Tırnak boyaıı 
Tırnak boyalan artık, kızıl ve koyu 

renkte değildirler • 
Tırnaklan laplanJ boyamak modaaı 

artık geçmiı bulunuyor. 
Bu ilkbahardan itibaren tırnak lak • 

Jannm renıi ıçılmıttır. Avrupada ı:a· 
rif kadınlar tımıklannı açık pembe 
Jıklarla boyanuya baılanuı bulunu • 
yor. 

iskarpin/erde 
çiçek 

Bundan sonra çiçekler, yalnız bap' 
ve göğüıe degil, ayni zamandı ayaklara 
da takılabilecektir. Kanadada icat edi· 
len ve ıuvarelerde ıiyilebilecek bir nevi 
iskarpinlerin taıma11 Uı:erirıkle bir kü
çük vazo bulunmaktadır· Bu vazoya, 
elbiıenin rengine ve mevıime göre çi
çekler yerleıtirilmektedir. 

Böyle çiçek takmak modaaının bil
hassa kadınlar arasında taammüm et
meai, onların fistanlarının kısalığı yü· 
zünden bacaklannın ıerbeıt bulunma11 
ve çiçeklerin, zarafetinin muhafazası 

mümkün olmasıdır. 
Daha bir müddet için erkekler nez

dinde çiçekler "ayağa dütmiyecek,.tir. 

men kadının çevresini sarar ve en 
küçük mukavemet göstermesine 
mani olurlar. Hatta kadın evinin ka· 
pısmdan dıpnya adım atınca: 

Yaza 
hazırlık 

Cildi korumak 
için neler 
yapmahdır? 

Büto:.in kıt kürk yakalar ve boyun at
latan içinde gizlenmit olan enıe ve 

g~rdınlar, bahınn ilk güne~iyle k~ -
caklaıınca bir hayli güçlük çekebilir. 

Gerçi kadınlann bir çoğu her gece 
yatağa girmeden evvel yüz derilerine 
beıleyici ve kuvvet verici kremlerle 

itina ederlerse de ense ve gerdanlarını 
umumiyetle böyle bir ihtimamdan mah 
rum bırakırlar • 

Masaj noksanından dolayı boyun de 
rileri ıertleıir, buruıur, ekzerıiz yap • 

mamak yüzünden de boyun ~al bağ • 
lar ,gerdan katmerleıir. Zaten bütün 

kıı boyun atlatan ve kürk yıkala~a 
sarılı kalmaktan boyun deriıi gevıe -
miş ve pelteleımiı bulunmaktadır. 

Evlerde bahar temizlifi yapmak adet 
, olduğu ıibi kadın\ar da bahar ve yaz 

mevıimlerini kırplamak için kendileri

ne çeki o:.izen vermelidirler. Yapılacak 
ilk it beyazlatıcı ve besleyici bir krem

le tam bir bahar temizliği yapmaktır. 

f ıte ıize böyle bir kremin tertibi: 

Vuellne blanche 
ParattiJle TOlle 
Lanolin• Anhydre 
Eau difl,tllee 
Vantlie 
1:8prlt ele vln 

420 Gnı. 

30 " 
120 .. 

180 " 
0,11" 

il " 

Enae çok sıcak ıu ve sabunla yıkan

malı. Küçük bir havlu ııcak ıuyı ba • 

tınlarak boyuna SJnlmalı, bir dakika 

bırakılmalı, ıonra da bu kremle iyice 
ovulmalıdır. 

Krem yirmi dakika kadar bıralrıldık
tan ıonrı ııcak ıu ile temizlenmeli ve 

beyazlatıcı bir losyonla frekıiyon ya • 
pılfnalıdır. 

• • • 
Her cece yiUUnlbe muaj yaparken, 

kullanmakta oldufunua ylb kremine, 

awcunuaua içinde bir kıç damla tatlı 

bademyafı katarak bununla boyun ve 
enıeniıi iyice frikaiyonlayınız. Yü

.Jnüzilıı tuvaleti bitinciye kadar boy· 
nunuda bırakm. 

Yüzünüzün tuvaletini bitirdiğiniz 

nman telleri kaoçuktan bir tırnak fır

~ıı ılın ve enıenize sürdüğünüz kremi 

bu fırça ile enıe ve boğaz kökünden 

batlıyırak dairevi hareketlerle çeneye, 

arkadan da bap kadar ovunuz. 

Sonra da kremi siliniz. 

• • • 
Eğer gerdnınız katmerleıi7orsa, bu-

na karıı "boğum masajı,, denilen ma • 

saj uıulll vardır. 

Bu masaj için ellerinizi cevtekçe 

yumruk halinde kapayın.. Parmakla . 

rımzın ikinci boğumlarını boğazın her 

iki tarafına dayayı_n ve bükük olan her 

parmağı yürüyormuı gibi ç: neye doğ

ru hareket ettirin. 

Çeneyi zayıflatmak ve deriyi derli 

iki şik model 

SOL~~: Bu sene "de~xpiece,, çok 
~~~l~ gıyılmektedir. Resimde gördü • 
~.ınuz ~~ek ceket gayet sade ve genç • 
tır. Önunden düğmelenen ceketi bir 
eşarp ıüslemektedir. 

Cep biçiminde kesilen parçalar ceke· 
te ayrı bir güzellik ve değiıiklik ver • 
mektedir. 

. Eıarpın renginde kupk ve ppka 
ıle bu tayyör fevkalade zariftir. 

SAÖDA: (Duxpiece) in boleroıu 
gayet dardır; ur:unluğu tam beldedir, 

Bir kaç sene evvelki biçime bu ıene 
fazla tesadüf edilmektedir. Etekteki 
ayn pensler kalçaları küçük göıterir. 

Kalçaaı fazla olanlar için bu kostün 
fevkalade iyidir. Ceketteki 4 büyük 

d~ğme ve yakadaki etarp ayni renkte
dır . 

Şık bir kaç ~·nt.a modeli 

~opı u ~erme'< itin çene banC.Jj d;ı var
dır Bu ba17 • .... . .,ı ouı un g:ce ;ı: :ı .de tut • 
rnıya lU.:um yo'·tuı - . • .. 

a • u un1..uz tnloh.clif 
zamanlarda. m l ~ . . ese a okurken, ıstırahat 

ederken bağlanarak bir müddet hıra • 
kılına kafidir • 

Güzellik doktoru 
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Tarihi macera ve qk romam - 85 - Yazan: (Va - Nu) 

Giritliler arasında bir paniktir koptu : "Türk at
ları ! Türk atları ! Eyvah, mahvolduk! ,, Hakikaten, 

adada dolu dizgin fakat suvarisiz 

Geçen lmmılarm hülisası 
'Akdenizde giderken hriatiyanlara 
esir olduk, Girid d&ına OOğru 
götü:rülüyoruz. Nişanlım 1:e akra-

bam olan Ay~, ıonun babası meçhul 
oğlu küçük Osman ve ben hristi.. 
-yan oldtuk. 
Falcat, yeni adı Angiliki olan Ay
§e, i§i daha ileri vardırarak hris_ 
tiyan1an.n adeta erMnı'ltarbiyesi 
araaına giriyor. Onlara, Türklerin 
tı.a.MZ hriattya,ı yapılacağım anla
t't!Jor. 

• • • 
BUtiln gemidekiler, kUpeştelere da.. 

yandı. GöZierimiz, sahildeydi. Sahil. 
de de bilyUk bir kalabalık vardı. Top
lanmış, bakıyorlardı. Bir alkış tufanı. 
dır yük!eliyordu. Türk gemilerini esir 
alarak gelen altı hristiyan gemisini 
takdir ediyorlardı. 

Böyle bir muvaffakiyet son zaman. 
larda hiçbir amirale müyesser olma
mıştr. 

Kiliselerin çanları çalınıyor, ''bur. 
ra,, lar işitiliyordu . Çarşaflar sallıyor. 
lardı. Bayraklar asmışlardı. 

Nihayet iki taraftan d:?. toplar atıl
mağa başladı. Gemiler, yelkenlerini 
indirdi. Etrafımızt kayıklar aldı. GU. 
vertemize çıkmak için iplere tırmandı. 
Jar. Öpüşmeler, sanlr§malar, kokl~
malar .. 

- Yaşa süvari .. Yaşa kaptan .. Yaşa 
amiral. 

~atal skallı ihtiyarı yakaladılar. O. 
muz armüan ve bacaklarmdn tutup 
hoplattılar, hoplattılar, havaya attı. 
lar. Bu, Giridlilercc, en büyük iltifat
mış .. 

Sonra, vali ve maiyeti ziyaretimize 
g eldi. Papasla r, dua ettiler. Yollar çL 
çeklerle döşenmişti. Gemiler yan~m
ca çıkmağa b~ladık • 

Kaptanla valinin arkasından yürü
yenl "r arasında ben de vardım. 

Kaptan dedi ki: 
- Zatı neciba.nelı?rine çok kıymet. 

tar hG<liyeler getirdim .. 
- Nedir? 
- Kadınlnr .• Fakat mUslUma.n ka. 

dınları, saray kadınlan .. 
Kara sakallı valinin sesi memnuni. 

yetle titredi: 
- Çok teşekkür ederim.. Bundan 

a .lıa alfı hediye olamazdı doğrusu .. 
- Ah, bilmezsiniz, ne müşkülatla 

korsanlanmın elinden bunları kurtar-
dım. 

Ve, a.nlatmağa başladı. 
Bütün macerayı başından sonuna 

kadar hikaye etti. Mesele küçük Os. 
manm kahramanlığına. gelince, vali: 

- Hayret! Hayret! • dedi. - Nerede 
bu küçük kahraman.. Görebilir mi. 
yim? 

Annesinin yanında yfuilven Osmanı 
gösterdiler. 

Vali: 
- Gel evladım! Seni öpeyiıp: - de. 

di. 

F k:ıt, Osman, kendini öptürtmedi. 
& t. askeri bir selam verdi. Ciddiyet. 
le c·'ir.i uzattı. Bu halile, vali üzerindı.: 
m" ..,sir oldu. Derhal hürmet telkin 
etti. 

Ayşe. artık hristiyan kadını gibi 
b~ı açık bulunuyordu. 1ki k~eli top. 
lan:ın halk, hayret ve alakayla onun 
güzcU'ö-ini seyrediyordu. 

o mruı . annesini valiye takdim et
ti \d ta. büyük b;r ad:ı.m gibi konu_ 

• •• :-du. 
_ Birlikte cok büyük yararlıklar 

göstereceğiz. Görüı·sünüz, necabetıi 
vnl! hazretleri, milslümanları mahve. 
d ceğiz.. Kaleyi hem içinden, hem dı
şmd. n f "thedcceğiz.. 

- o ~ um! Sen biiyük b ir adam ola. 
caksın, belli .. Bu yaştn bu kadar işler 
yapm.ak iktidarını gösteriyorsun; bu 

atlar koşuyordu 
kadar büyük emeller besliyorsun. Mu- l 
vaffakiyetler temenni ederim ve seni 
de, anneni de sellmlanm. Dilerim ki, 
hristiyan bir Türk devletinin tahtına 
oturasın. Papa hazretleri seninle ala
kadar oluyor. Sen de bu nli.kaya layık 
olduğunu isbat ediyorsun. Vefat ha.. 
berini öğrenmekle çok müteessir oldu. 
ğumuz Sünbül ağa, seni bize tavsiye 
etmekle ne bliyük isabet etmiş .. 
ve sonra, askerlerine seslendi. 

- SelAm borusu çalın: 
Selam borusu çaldı: 
- Hrnstıyan dinini kabul eden bu 

Osmanlı §ehzadesinin şerefine tiç kere 
"Hurra!,,, 

- Hurra, hurra,hurra! 
Bu ne~ haykırmaları esnasında bir

donbire bir panik oldu. 
- Geliyor! Geliyor. 
-Eyvah! 
- Ne oluyor? .• Kim geliyor? 
-Tilrkler! 

-Felaketi 
- Girid elden gitti. 
- Mahvolduk .. 
Ağlamalar, bağnımalar ve naı l!Je8. 

leri • 
Ve sonra, k&Çl§malar .. 
-Kaçın .. 
- Çiğneneceğiz. 

- Türk atları 
Bir vaveyladır kopuyordu. Askerler 

de başta olmak üzere bütün bir kala. 
balık, çil yavrusu gibi sağa sola da
ğıldı, köşelere sindi.. Bir evin kapı 

aralığına vali, kaptan ve ben de gir. 
dik. 

Vali: 
- Bu ne? - diyordu. - Kim gelmig 

olabilir? Ahaliyi korkutan nedir? .. 
Türklerin adayı basmış olmasına im. 
kan yoktur. 

Fakat vaveyla devam ediyordu: 
:... Türk atları.. Girid adasında 

Türk atlan .. Mahvolduk .. 

Hakikaten, kırk elli at, b~ları boş, 
üzerleri süvarisiz, gemi azıya almış 
bir şekilde sokağın taşlarından kıvıl

cımlar çıkararak ve dört nala geliyor. 
lardr. Düş1?nlerin üzerine basıyorlar. 
dı. Kafaları, bacakları eziyorlardı. 

Vali: 

- Bu ne? • diye haykırdı .• Bu atlar 
nereden çıktı? 

- Türk atları. 

-- Hani süvarileri? 
-Yok .. 

- Peki öyleyse, ne korlfoyorsunuz. 
Bu inhiza.ma sebep nedir? 

(Devamt var) 

Elektrikle uyutma 
mümkün oldu 

Genç Sovyet profesörlerinden G. 
Kalendarov, elektrikle uyutma (elek -

tronarkoz) meselesinin halli ile meşgul 

olmakta ve bunu halle çalıımaktadır. 

Profesör, ilk tecrübelerini 1934 se -
nesinde yapmış ve bir kurbağanın ka -

fası ile 1belkemiğinin ucuna elektrodlar 
koymak ve bu suretle bütün vücuttan 

bir elektrik cereyanr geçirmek sayesin
de, hayvanı uyutmuıtur. 

Elektrik cereyanının devamı müdde -
tince hayvanda her tt:irlü hassasiyet ta

mamen kaybolmuş ve cereyanın kesil -

mesi üzerine kurbağamn hassasiyeti 
avdet etmiıtir. 

Bilahare, ayni tecrübeler, köpekler 
ve tavpnlar üzerinde de yapılmıı ve J 

bunun üzerine profesör, tecrübelerini 

hayvanlardan insanlara intikal ettirmiş- r 
tir . 

Profesör, ilk defa, kendisini "elek -
tronarkoz,, a tabi tutmuştur. Bu tec -

rübenin neticelerine göre, başlangıçta 
insan, alnında hafif bir ağn hissetmek-

te, gözleri bulanık görmeğe başlamak • 
ta ve hassasiyet yava1 yavaı azalmak -
tadır. 

Nihayet. gözler tamamiyle kapan -

makta ve insan "elektrik uykusu,. na 
başlamaktadır. Elektrik cereyanının 

kesilmesi üzerine, insan pek ~abuk açıl
makta ve. en mühim cihet te şurası ki, 

kendisini gayet iyi hissetmektedir . 

Profesör Kalendarov, ''elektronar -

koz,, meseleleri üzerinde 28 ilmi tetkik 
eseri yazrruıtır. 

"Soyuztekfilm., teknik sinema tröstü 

de, son zamanlarda, elektr!k uykusu 

hakkında ilmi bir film çevirmiı ve bu 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa· 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde· 
si No 1.2 kabul eder. 

uykunun başlangıcından nihayetine ka. 
dar b:itün safahatını bu filmle tesbit et 
miştir. (Tas) ---------------

Zenginliğin felaketi 
Sydney Ccundon tam kırk yıldır 

Tasmanianın muhtelif yerlerinde al. 

tın aramaktaydı. Nihayet 71 inci yJ. 
şına bastığı gün adanın §imali garbi. 

sindeki Long ovalarmda zengin bir da 
mar buldu. Fakat bu buluşun verdiği 
heyecan zavallı ihtiyara pek fazla g.!1-
di. Altın damarını bulup da zen6irJi. 

ğini anlar anlamaz kalp sektesinden 
öl dil. 

Bir pul meraklısı 

lngiltcrenin Margeyt ~ehrinde .'\I 

bert Şcfor bütün diinyadan kırk mil. 

yon pul toplamıştır. Kolleksiyon~Pıa 

tam otuz senedir devam etmektedir. 

Evindeki duvar kağıtları. hat ~a 
duvara asılı tablolar hep pul ile süs-

lü yahut tamamen puldan yapılmı~-
1 

tır. Yuk ırda gördüğünüz resim !ıt>p 

puldan yapılmadır. 

Yeni bir cins gözlük 
Gayet parl:ık ışıkta çalışanların göz 

leri:ıi korumak için Amcrıka bahriye 
mütehassısları yeni bir cins gözlük 
camı icad etmişlerdir. 

Bu camlar ültra viyole şualarını 

yüzde yüz ve infra kırmızı şuaları yilz. 
de 85 yok etmektedir. Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 

parasız muayene eder. Bu şualarm gözlere çok zararlı ol
( duğunu elbette blllrsiniz. 

3 HAZİRAN - 1937 

Ameırlka cumhuırreısı 
" Ruzveotıın zabıta romanı 

Çevoıren 
fa. 
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- Bir ıeyden 1üphelenmiyorum. Sız 
neden bu suali soruyorsunuz? Sadece, 
saat ondan ıonra böyle yazıhaneye dö
nüıünüze hayret ettim . 

- Bu bana ait bir it·· Artık bundan 
bahıetmiyelim. 

Lakin Şaıjot inatçı kii. Tekrar baı - ı 

laclı • 
- Benimle Cervelliye gelip yemek ' 

yemez misiniz? İsterseniz ıizi bekle • 
rim. 
-Hayır ... 

- O halde kalıyorum. 

Bunları ıöyHyerek-' Misa Hop, bir 
koltuğa oturdu. Bu kadar güzel bir kL 
dından, bu derece inat beklenemezdi .. 

Cim isyan etti: 

- Ya, dc-Oi, derhal bu odadan çıkar
sınız, yahut istifanızı verirsiniz. 

- Beni kovuyor musunuz?. 
Genç kadının gözlerinde ~üphe ve 

tereddütten başka bir §ey yoktu. 
- Yarım dakikaya kadar istifanızı 

vermenizi bekliyorum. 
Şarlot kalktı: 

- Hay, hay, Mister Bleyk ! 
Diyerek çıkıp gitti. Cim de koltuğu

na yığıldı. Nasıl olup ta kendini bu ka. 
dar gülünç bir mevkie koymuştu?. 

Bununla beraber. r:1:1in, hata da -
hi işlemiş olsa. verdiği bir karardan ge
ri dönmesi imkanı yoktu. Kendi kendi -
ne kızdı, gidip af dilemek arzusu ile 

mücadele etti. Lakin, biraz sonra, te -
lcfonu açtı, Çervelli lokantasını buldu 
ve MiH 'Hop orada olup olmadığını so. 

du, lJz\ln bir müdd~t b~klc-Oikten ıonra 
•arl~t telefona geld~. Sordu : 

- Kimsinizt 
- Beni 

- Beni aradığınıza çok memnun ol-
dum. Zira istifam hakkında sizinle gö. 
rüıüp halletmek üzere bazı ~ktalar 
var. Eğer canınız sıkılmazsa geliniz 

görüşelim. işinden çıkarılan bir memur 
ile, istifa eden bir ıerik arasında fark 
vardır. Bu itibarla .... 

- Derhal geliyorum. 
Cim, masaya oturur oturmaz Şar 

lot: 
- Eğer, dedi. Siz telefon etmeseydi. 

niz, ben edecektim. 
- Niçin?. 
- Sizden bir tavsiye istiyecektim ... 
- Sıkılmağa hakkınız yok ki ... 

- Şimdi biraz daha ıyiıiniz. 
Sustular. Bazan böyle susarak uzun 

m:.iddet kaldıkları olurdu. Bir müddet 
sonra Cim sordu: 

- Kaç yaşındasınız?. 
- Yirmi altı ... Fakat ne diye böyle 

birdenbire yaıımı soru nrsunuz? 

- Sahi mi? Vakia sire dikkatli ba -
kınca. daha çocuk olduğunuz anl:tşılı • 
yor amma, yazıhane.de o kadar ciddi 
bir haliniz var ki?. 

Sustu. Biraz sonra devam etti: 
- Yirmi altı yaıında ... Tuh1f. . Bu 

yaşta bir kadın için bir hayat değil, de

ğil mi?. 
- Ben halimden memnunum. 
- Hakikaten memnun musunuz? Tu. 

haf ş:y... Mernnun olır ız için bü -
tün ;artlar mevcut olduğu halde nasıl 

olup ta memnun olabiliyorsunuz. Hem 
bu, benim itimi daha güçleıtiriyor. Ü _ 
mit vermek işimi ... Ben kırk üç yaıın -
dayım ... 

- Sahi mi Herr Dakter .. Amma her 
uman kırk üş yaıında değilsiniz ... Bil. 
hassa benim içi,n.~ 

- Doğru mu söylüyorsun Şar'k>t?. 
Şarlot alelac:le ilave etti : 
- Şey .. Sizi bazan öyle gördüğüm 

oldu ki, seksen yaşında bir ihtiyardan 
daha ihtiyarsınız. Onu demek istiyo • 
rdum. Fakat benim istifa iı:m ne olu - •

1 yor. 
- Bununla meşgul olmama:uz daha ı 

iyi olmaz mı'.' Amma belki bir tavsiyeyi 1 
tercih edersiniz?. 

Ve gülerek Cim ,cebinden bir kur • 
ıun kalem çıkardı, yemek liıtesinin ar. 
kaaına bir şeyler yazarak Şarlota uzat· 
tı: 

- Bilmem bu kafi gelir mi?. 

Şarlot kağıdı alarak şu ıatırlan oku. 
du: 

"Ben, zird~ vaziüıimza, Şq,rlot 

Hop'un 3ekiz ,'J'Ne devamlı aurette mü
eaaesemde 9Glışfığını ve bu müddet 
zarfında sadece benim şeri1dm olmak. 
la kalmadığtnı, ayni :Jamanda, dü11ya 
d/.ı .saadetim içilı elzem yegane kadm 
oltluğımu ta.adile ve teyit ederim.,, 

. "Cim L. Bleyk 

Şarlot bu satırları iki defa ol:udu. 
Sonra gozltrini kaldırdı, mırıldandı : 

- Bu yazdıklarınızın samimi oldu
ğunu zannctmryorum. 

- Aldanıyorsunuz. 

- Hayır, a~danmıyorum. Çünkü §İm-
diye kadlr karşılaştığımız müşküllerden 
bir kısmının farkındayım. 

- Beni dinleyiniz. Bu geçirdiğim ha
yattan bıktım. Bazı tasavvurlarım var, 
size ıhtiyacım var ve sizi seviyorum. Ba 

na inanmanızı ve derhal benimle gelme
nizi istiyorum bunu yapabilirsin:z? 

- Anlıyorum Cim! Belki de sizden 
daha iyi. Aldandınız. Bunun için hayatı

nızıdan bıktığınızı zannediyorsunuz:. Fa 
kat haksızsınız. Siz heniiz İlkayı sevi
yorsunuz. Hayır, hayır. İnkar C'tmcğc 

kalkmayınız. Ben biliyorum. Ve dünya· 
da kimse, sizin kalbinizde onun yerini 

alamaz. Bununla beraber zavahire ra~· 
men i~ler öyle zannettiğiniz kadar fena 
değil. Eğer isterseniz, onunla tekraı e! 
kisi gibi mesut olabilirsiniz. 

Şarlot bu sözleri istemiyerek, kendini 
zorluyarak söylemişti. Ve ilk defa ola
rak ona "Cim .. diye hitap etmişti. Cim 
Bleyk ısrarla tekrarladı: 

- Seni seviyorum, Şarlot! 
_ötekinin yerine mi? Hayır. Benim 

için ikinci derecede kalmak imkan11ı-

dır. Fakat sizin :lostunuz, samimi ve ha
kiki dostunuz olabilirim. 

- Bir kadının sizin gibi cev.ap vere
bilmesi için alelekser bir tek sebrb var
clır. Kalbinizde bir başkzsı mı var'.'. 

Ne diye münakaşayı uzatmalı. Neye 
yarar ki, bütün düşündüklerini ıiiylese,, 
hayatta yalnız onu sevdiğini söy~ese ne 
olacak ki sanki! .. Şarlot bunları biran 
içinde düşündü ve ... 

- Evet, dedi, bir başkasını &eviyo
rum. 

Cim gülümsemek istedi. Muvaffak 
olamadı. Boğuk bir sesle cevap verdi: 

- Anlıyorum. Eğer sizi meıut ede· 
bilirse. hak:katcn memnun olacağım. 

- Beni hakikaten mesut edeceğini 
sanmıyorum. Zira, sevdiğim erkek ser

best değil. 
Cim bu cevaptaki acı istihz.ayı anla· 

madı. Latife etmeğe çalııarak: 

- Ne vzık dedi. müteessir oldum. 
Ve şayet ·talak kararı almak için avuka· 
ta falan ihtiyacınız olursa, Bleyk Sapirc 
ve Driıkol müessesesi emrinize amade· 
dir. Sırası gelmişken sorayım. Yarın, 
her zamanki gibi yazıhaneye gelecek mi 
siniz? 

Şarlot hürmetkar tavrını takındı: 
- Tabii Mister Bleyk l 
Cim şapkasını .almak için başını çe· 

virdi. Şarlotun önünde duran yemek liı 
tesini büküp çantasına koyduiunu ıö. 
remcdi. 

BiR KANU MODEL 

ink:sarı hayal, bir çok insanların ra
alivetini durdurur. Cim öyle değildi. Eı 
ki~inden ldaha büyük b~r faaliyetle bra 
rının tahakkuku yolunda çalışmağa baş 
ladı. Artık tek baıına kaldığını tama -
mile gö:-mtiştü. Planını yalnız olarak 

baıaracaktı. 
( Dcı•amı txır) 
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olabilir, fakat ••• 
Esash ve metot dahi!inde 

ciddi çahşmak şartıle . 
çevnıreın : Ertuğrul M~hsın 

sıralayınız ki tedriç aanatıne uygun 
olarak yüluelain: . . 

Evela az miıhım olan vaka ve 
delilleri ortaya çıkarınız. Bu suretle 
dinleyicilerinizi yavaş yavaş l daha 

1 

~ABER - ~1tıam peatası 

lstanbul Komutanlığı 
Satına.im~ Komisyonu ilanları .. 

33. cü Tümene bağlı 16 cı alay için 
5000 kilo sığır eti açık eksiltme ile 
satınalınacaktır. İhalesi 18 Haziran 
937 Cuma günü saat 15,30 da yap.ıit1.· 
caktır. Muhammen tutarı 1875 lıra· 
dır. Şartnamesi her gün öğelden ~vv~l 
komisyonda görülebilir. 1stekhlerın 
141 liralık ilk tefuinat makbuz veya 
mektuplarilc beraber ihale günü vak. 
ti muayyen inde Fındıklıda Komutan· 
Iık Satmalma I~omisyonuna gelmelc. 
ri. (3162) 

Gümüşsuyu haslanesi için 1201Yi 
k · ıt ·ıc satıııa· kilo francaal açık e sı mc 1 

hnacaktır. İhalesi 21 Haziran 937 

Pazartesi günü saat 15 de yapılacak· 
tır. Muhammen tutarı 1920 liradtr. 

•• o• V1 d n evvel ko• 

Eğer matbuat sizin hakkınızda 
~eya mcvzuunuz hakkı_nda. yanlış 
:>ir fikir vermişse, onu şımdi berta· 
·af etmek zamanıdır. Eğer. mevzuu· 
nuz karanlık, anlaşılmaz hır şeyse, 
onu §imdi halkm önünde . aydınlat· 
mak, anlaşılır bir hale g~~ırm~~. z~· 
manrdır. Eğer nutuk soyledıgınız 
yerde halk mevzuuı:ıuza karşı d.üş· 
manca bir fikir beslıyorsa, onu şım· 
di serbest ve açıkça söz söyliyerek 
düzeltmek zamanıdır. Ortada bir 
düşünce karı§t~lığ~, ~ir fi~ir .hercü
merci, yanlış hır f ıkrı sabıt, bır uyu· 
§amamazlık varsa, onları şimdi yo· 
lunu7.un üstünden kaldırmak zarna· 
mdır. Şahsi fikir muhalefetleri var· 
sa, mümkün olduğu kadar, bunlara 
ehemmiyet vermiyerek hemen asıl 
maksadı, asıl meYzuu, asıl delili mey 
dana koymak şayanı tavsiyedir. 

· · 1-~· k t beye çıkarını§ o ursu· yuKse mer e . l 
D. leY.icilerinizi tamamıy c 

Şartnamesi her gun og c e . . . 
1 d ·· ·· lebı"lı'r tsteklılerılltn mısyon a goru · 

Muhalifleri küçük görmemek, 
hasım tarafla mümkün olduğu ka
dar fikir birliği tesis etmeden asıl 
mevzua, asıl maksada girişmemek, 
birçok zamanlar daha doğru olur. 

Umumiyetle güçlükten kaçmak· 
la insan bir şey kazanmaz. Eğer din· 
leyiciler sizin giiçlükten kaçtığmızı 
görürlerse ciddiyetinizden ve cesa
retinizden şüpheye düşerler. 

Eğ~r bir takım fikirlerin kökle,. 
mi§ olması için evvelce sebepler var· 
diyse,. siz açık ve samimi konuşu· 
nuz. Eğrr sizinle beraber çalışan 
rırkadaşlarııuz bir hata yapmışlarsa 
onu itrirrıf ediniz. Dinleyicilerinizin 
hiç bi r tesir altında kalmadan sözle-
. "17i dlnlemelerini istiyorsanız bü
tün bunlara ehemmiyet vermek mu· 
hakkak lfızırndır. 

NOKTA: 55 - Yolunuz aer
beıtleyince hemen vaka ve hakikat· 
leri ortaya koyunuz. 

Yakalar, her tesirli nutkun b~l· 
kemiğini teşkil eder. Eğer bir vaka 
ve hakikatten bahsetmiyecekseniz, 
ne diye söz söylemiye kalkıyorsu
nuz} Bir takım dostça ima ve kina
yeler ve neşeli hikayeler nutuk söyle 
mek demek değildir. Bunlar belki 
bir nutkun süslü çerçevesi olabilir. 
Hakiki bir nutkun ruhu, cevheri ol· 
malıdrr, iskleti olmalıdır, bir ev na· 
sıl taşlarla yapılırsa o nutuk da vaka 
larla yapılmış olmalıdır. 

Ukalamn biri; nutuk söylemek 
sanatının, fikirleri saklamak oldu
ğunu söylemiştir. Hakikat bunun ak 
sidir. Nunuk, fikirleri söylemiye va· 
sıta olan sanattır. 

Eğer halka söz söylemek dere· 
cesine yükseldinizse demek ki aşağı 
yukarı bir mürebbi mevkiindesiniz. 
insanların seciyelerine, karakterleri· 
ne siz şekil veriyorsunuz. Sizin çok 
ağır mesuliyetiniz vardır. Bir mute· 
met, bir yediemin vaziyetindesiniz. 

Bir soytarının sefil gayesiyle 
liareket ediyorsanız, kendi kendini· 
ze itimadınız yok demektir. Yalnız 
ne ve kimin hesabına olursa ,,lsun 
güldürmek ve alkış toplamak gaye· 
nizse kendi kendinizi dahi tatmin 
etmiyorsunuz demekti. 

Nutkum~zu vakalar üzerine kur· 
malısınız. Bu kanuna belki ehem· 
miyet vermezsiniz. Belki bunu ıah 
smızda tatbik el uıezsiniz. Fakat acı 
cezasmı <ekmeden, bunsuz muvaf· 
fak olduğunuzu söyliyerek inkar e· 
demezs;niz. 

Yalnız palavracı olarak tanınma 
malısınız. Umumi bir hatip için bu 
öldürücü bir sıfattır. Bu sıfattan 
hırtulmak için en iyi çare daima ka· 
fi derecede cok vakayı ve hakikatle· 
ri bulup nutkunuza koymaktır. Bu 
suretle nutkunuzun, sizin ve dinle
yicilerin;z için zahmete değer, kıy
meti olur. 

NOKTA: 56 - Ortaya koyaca 
ğrmz vaka ve hakikatleri o tarzda 

nuz. ın h l ''kl k 
h . t eden onlara, ta a u e a· 

tes ır e m b" f"k . t b 1 d kleri yeni ır ı rı or aya 
u e ece wınızı göz önünde bulun· 

atamıyacag i hitabette bu ana 
durunuz. Umum . · l ih 
k b. k müptedı hatıp er • anunu ırço ·· 

ı '-1 l •re neticede zararını go· ma eaer er • 
rerek ı1asmp kalırlar. l 

D·" 1· 'c'ılerinize ancak kabu et 
ın eyı . . . 

w h oldukları ~eylen vcrınız. mege azır . 
O 1 d nı adım ruhı kavrayış mer. 
narı a ı 

tebesine çıkarnıız. 
T . l' bir nutuk yavaş yavaş 

csır ı k k .... k 
k Clkar Bir ta nn uçu va· 

vu arıya · d · 'k 
k 1 d·~inden harekete er, gıttı 

a ar va ı .. k b" 
d h ühim vakayıı geçere ' U· 

ce a a m .. k ı· 
• "k h~d· nin •ahikasma yu se ır. vu a ıse -s d' l 
İ3u ükseğe çıkı§, bu tırmanı§. ın e· 

. ·ıy •evk ve heyecan verır ve 
yıcı ere :t • k 

1 ruhen iyi hır hale so ar· 
on arı . f 1 da 

Usta bir ha tıp; n~ es a ma. n 

1 d. . dinliyen hazırunu daıma 
,en ını l dinl · .. k • ~ ıkarır. Bu surete eyı· 
yu s ... ge ç b" .. d.'kl · 
·ı k dilerinin de uyu u erı. 

cı er, en . d 1 M·· 
ni, yükseldiklerini hısse er er. u-
teessir olurlar• açılırlar. 

Niçin} .. . 
Çünkü hatip on~ .?Y.!e hır mcv· 

k. yükseltmi•tir kı onundc daha , 
ıye 'S b' k . 

berrak ve daha ihatalı ır no taı na· 
zar açılmıştır. Bu ha.le~~ ~~hiyeni~ 
bir kısmmı hatibin iyı soz soylemesı, 
diğer kısmını da muntazam sırala· 
yarak meydana k<?>:duğu vakaların 
tesiri meydana getırır. 

Hatta az müstait bir hatip bile, 
"akayii iyi sıralam~Y? ~~liyorsa: va· 
kayı ve hadis~tı gelışı guz~l, pla?s~ 
serpiştiren iyı ve parlak hır hatıbın 
nutkundan daha tesirli söz söyliyc· 

bilir. l . 
Bazı kimse erın .nutuklarını dik-

ı~atle tetkik edcrsenız bunların hiç 
ivi hatip olmadık~anm görürsünüz. 
Bunlar ne ınüs~ıt, ne de hatip ola· 
rak yetitnıi§le.rdır.. .Buna. rağmen 
vakayi ve hadısa~ ıyı tanzım etmeyi 

l "ld"kleri ve tedrıç sanatini iyi kavra 
)1 1 b' ... k 
dıkları için gayet uyu tesir hıra· 
kırlar. 

NOKTA: 5~ - Her nutukta 
böyle bir yükseht tartın. Fakat bu 

1 
tedriç söylenen nutkun sebebine uy· 
~un oimalıda· 

Bir nutkun §Bhikası muhakkak 

ıcı müteessir edici olmamalıdır. sars , h . 
B" melodramın mu akak olan tahı· 
k~:ı gibi olması lazım değildir. Bir 
aile toplantısın.da nutkun en yüksek 
noktası bir kelıme oyunu veya uy· 
gun düşen bir latife olabilir. Bir tica· 

t odası toplantısında söylenen nu· 
~~kta en yükse~ ~o~ta ya herkesi tat 
min ve ikna edıcı bu atatistik, yahut 
iktısadi bir buhr~~ın çaresi hakkın· 
da bir teklif olabılır. 

Herhangi bir mevzu için halkın 
hissiyat ve efka~ına tercüman o~~ak 
üzere yapılan hır toplantıda soyle· 
nen nutkun şahikaaı, hükumett~n 
muayyen bir şey yapmasını veya ıç· 
timai ıslahatın tatbikini istemek ola· 

bilir. .. k 
Bu suretle bir nutkun en yukse 

noktasını bir latife, müheyyiç .bey~· 
nat, statistik, bir şiir, bir teklıf, hır 
karar teşkil edebilir. 

Bu nokta; dinleyicileri sarıma· 
ya, memnun, ikna etmiye, yü~~e~t
miye yarar. Her nutuk; kendısını~ 

kovdugw u mevzua uygun hır ortaya J • • 

h.k ya yükselmıye mecburdur. 
ı:a ı a ' k 1' 
B cro'"z öni.inden ayırmarna a· 

'-ınu ,, 
7undır. .. ı 

Bir statistik nutkunu~ en y~k: l 
ı kta81 bir dram §ahıkası gıbı 1 se: no • k 

olmamalıdır. Ve bı~ ?1ateı:x:ı .~ut ~ 
latife ile bitmemelıdır. Guldurmesı 

141 liralık ilk teminat makbuz vey~ 
mektuplari!e beraber Fındıklıda Ko. 
mutanlık Satınalm:ı. komisyonuna gel. 
meleri. ' <3163) 

.,., .. Tü' Selimiye fırını içi:-. uv. cu men . 
230000 kilo fırın odunu açık eksıhm.{' 
ile satınalınacaktır. !halesi 21 Hazı .. 

·· ·· aat 15 30 ta ran 937 Pazartesi gunu s ·· 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 29H 

·· ,.wleden 
liradır. Şartnamesi her gun og 

·· ··ı bilir İsteklı· evvel komisyonda goru e · 
terinin 221 liralık ilk teminat ı:na1:· 

·1 b raber ıhaıl' buz veya mektupları e e 
.. .. k ı'nde Fındıklıda gunu va ti muayyen . 

T\omutanlık satmalma komısy~muna 

gelmeleri. (3164) 

33. cü Tü~en birlikleri için 18,000 
kilo sığ1r eti kapalı zarfla satınalma· 
caktır. İholesi 18 Haziran 937 Cumcı. 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muhan': 
men tutarı 6480 liradır. Şartname.sı 
her gün öğleden evvel konıis~onda. ~ö 
rülebilir. İsteklilerinin 486 lıralık ılk 
teminat makbuz veya . mektuplariyl~ 
2490 sayılı kanunun 2 \'e 3 cü madde. 
terinde yazılı vesaikle beraber en ıu; 
ihaleden bir saat evvelinç kadar tek. 
lif mektuplannm Fındıklıda Komutan 
Jık Satmalma Komisyonuna verme:e
ri . (3159 ı 

33. eli Tümen Birliklerile Hayd~r
paşa hastanesi için 5000 kilo koyur. 
eti açık eksiltme ile satınalmacakt1r. 
İhalesi 18 Haziran 937 Cuma günü .:ıa· 
at 15130 da yapılacaktır. Muhammen 

tutarı 2250 liradır. Şartnamesi hl'r 
.. öğleden evvel komisyonda görüle. 
~~. İsteklilerinin ı:169 liralık ~Ik :e. 
minat makbuz veya mektuplarıle b·~. 

raber ihale günii vakti muayyenif:.cJe 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma lrn· 
misyonuna gelme:eri. (3160) 

33. cü Tümene bağlı 16 Alay !~in 
1200 kilo koyun eti açık eksiltme i;e 
satınalınacaktır. İhalesi 18 Hazıı <' n 
937 cuma giinü saat 16 da yapılacak
tır. Muhammen tutarı 552 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel kn· 
misyonda görülebilir. 1stekı:Jcrinin 41 

liralık ilk teminat makbuz Yeya m·'k. 
tuplarile beraber ihale ~ünü vakti rr.ı!. 
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık Sa. 
tınalma Komisyonuna gelmeleri. 

(31G1ı 

lazım gelen bir nutkun şahikası sar· 
c;•cr, acı bir şey olmamalıdır ve hep 
bunun gibi. 

Muvaffak olabilmek için bir mt· 
tuk, içinden ahenkli olmalıdır. Ta· 
kip etmesi lazım gelen dümdüz yol· 
dan akıp gitmelidir. Bir nutuk her ne 
bahasına olursa olsun hiç bir zaman 
teferriiatla karına karışık edilme· 
melid!r. Yalnız bir vaziyeti anlat· 
mıya veya bir tasviri meth "cya 
zemmedcrek, canLrndrrmıya yaıı· 

yan kü ük bir takım teferruat bu 
tavsiyenin haricindedir. 

Biliyorum diye, hiç lüzumu ol· 
mıyan bir fıkrayı ortaya koymakta 

mana yoktur. Bir nutukta dinleyici· 
lerine son derece idareli \•e dikkatli 
akseden bir yükseliş, diğer bir nu· 
tukta tamamiyle manasız ve lüzum· 

suz olur. Kısacası eğer nutka uymı· 
yiln ve te~irini mahveden bir yi.ik~e-

liş, bir tedriç bulacaksmm:. o nut· 
kun hiç yükselmemesi, hiç bir şahi· 
kaya varmaması daha muvafıktır. 

(Devamı cumartesiye). 

ı r 

·Cocuk haltasJ 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

11 Mayıs tarihli bihuecemizin halli: 
( 119 idi.) 

KRiSTAL ŞİŞE İÇiNDE BİR 
LOSYON KAZANAN 

Birinci: Hakkı Korkmaz, Besni tah • 
rirat kaleminde. 

ORTA BOY BİR LOSYON 
KAZANAN 

İkinci: Osman Sıra!, Ke<likpaşa E • 
minsinan mahallesi Dağhan sokak l 7. 

iKİ ŞlŞE ESANS KAZANAN 
Üçüncü: Sencer, Büyükhendekte 

Safteroğlu . 

MÜREKKEPLi KALEM 
KAZANANLAR 

1 - Ahmet Taştepe, Gelenbevi orta 
okul, 2 - Kenan Özdöl, Fatih orta o· 
kul, 3 - İkbal, Mahmutpap Camiçi 15, 
4 - Nuri Gelenbevi orta okul, 5 -

Teoman, Ankara İsmetpaıa mahallesi 
Korkmazlar, 6 - Neriman Maytere, 
Ankara Ulucanlar caddtsi Ergenekon 
sokağı l 1; 7 - Saide Sekman, İ. K. O. 
okul 11 O; 8 - Ali Rüstem Ülgen Hüs. 
nil oğlu mağazasında; 9 - Ziya, De • 
nizyollarında Kamarot; 10 - Fatma 
Karaçık, Edirnekapr Feyzipaşa caddesi 

' 199. 

BİRER RESiM ALBOMU 
KAZANANLAR 

11 _ Sabri Akı, Kabataş erkek lise -
si, 12 _Necla Kansu, Bakırköy 1 inci 
okul 13 _Hikmet Türe Topkapı Mal· 
tep~i 4; 14 - Tahsin, Galatasaray. 1i -
sesi· 15 - Kemal Dikolçay, Kadırga . . -
3 üncü ilk okul; 16 - Vasil Barbar og 
lu, Cibali Tomrukkasap sokak 26; 17 
- 1. Bilir, Edirnekapı Sarmaşık so • 
kak 55; 18 - S. Köseoğlu, Beyoğlu 

Bostanbaşı hamam, 19 - Ziya Kanlan. 
dur, Bordur orta okul; 20 - İsa, Tram 
vay Şirketinde vatman; 21 - Asuman 
Nedim Akkuzu, Beyoğlu Mahmutağa 

yokuşu; 22 - İsmail K. K. Şehremini. 
23 - Şermin, Aksaray 65 inci okul. 
24 - Müjgan Doğan oğlu, Alayköşkü 
caddesi. 

DEFTER KAZANANLAR 
25 - Kamil Çatalkaya, Katırcıoğlu 

han: 26 - N. Çağlı, Samatya 52 No.; 
27 - Cengiz Ersan Feyzi Ersanoğlu, 
28 - Nurhan Beyoğlu 29 uncu ilko • 
kul; 29 - Olçay H. C. Pertevniyal 1i • 
sesi; - 30 Emin Ş:mşek Bakırköy Ce-

vizlik: 31 - Ferdana Eskişehir inhi • 
sarlarda; 32 - Lütfiye, BeyoğlU-12 in
ci ilk mektep, 33 - Mevhibe Subaşı 

Karagümrük; 34 - Şadi Ağon Aşık • 
paşa Karadeniz caddesi; 35 - Şükrü • 
ye Ahmet Hıfzı kızı, 36 - Hakkı Ka. 

şıkçı, Mektep sokak numara 2, 37 -
Muzaffer Taş han yanında; 38 - Ta • 
ceddin Deniz, Vefa erkek lisesi, 39 -
Fahriye Oluç Fatih Çırçır. 40 - Hik • 
met Savaşkan Beyoğlu Tünelbaşı. 41 

-Feyziye. Sirkeci Hocapaşa --42 Sa· 
lahaddin User, Kasımpa§a orta okul: 
43 - Ayten Evseven, Bağlarbaşı; 

44 - Selami Bengi, Vefa lises:, 4.'i -
Behçet Mutlu Çanakkale: 46 - 477 
Asaf. İ5tanbul Erkek lisesi: 4 7 -
Seyfeddin Dikkolçay Kumkapı orta o. 
kul, 48 - Nigar, Liyomel çikolat fahri· 
kası: 49 - Nuriye Karaı;:imrük ilk o. 
kul. 

YAZI SİLMEK İÇİN BİRER LASTlI\ 
KAZANANLAR 

50 - Necati, İstanbul erkek lisesi;; 
51 - Kemal Teğmen, 52 - Orhan İs· 
tanbul erkek lisesi; - 53 Mehmet Ze. 
ki, Şehremini İbrahim çavuş; 54 -
'ıfükerrem, Sirkeci Demirkapı: 55 -
1553 İstanbul erkek lisesi Nüzhet Ro
ba; 56 - Nezihe, Çapa öğretmen okul; 
57 - Yüksel Nedim Akkuzu, Beyoğlu 
Mahmut ağa yokuşu; 58 - Kazım Hı. 

zal Fat'h 13 üncü okul; 59 - asan Al· 
tında! Beyazıt Elektrik Şirketi; 60-
1 Iikmet Sandıkçı Gelenbevi orta okul; j 
61 - Nuri Ecvir~en, Bahçekapı Yalı • 
köşkü; 62 - Sadi Kayhan, Düzce Şe
refiye mahallesi; 63 - 505 Kenan Ke • 
nan Kasımpaşa orta okul; 64 - Mem 

duh Berber f-. i··a .t c> şı; 65 - Rıdvan 
Göksel K:ı~ık:>y Alhyol: 66 - Ömer 
848 Kumkapı orta okul: 67 - Yaşar 
Şaylı, Kaba ta§ Erkek lisesi: 68 - Fey· 
zi Kumkapı orta okul; 69 - Hafcc 
Bakırköy Yenimahalle ; 69 - Seyfeddin 
İstanbul lisesi erkek lisesi: 70 - Hak. 
kı Fındıklı Dcrciçi; 71 - Seyfi Kum • 
kapı orta okul: 72 - Burhan Kazaca, 
Edirnckapı 45: 73 - Hikmet Beyof • 
lu 45 inci okul; - 7 4 Melahat Ers m 
Aksaray 15 No. 

MÜREKKEP KAZANANLAR 
75 - Muazzez Gülen, Cerrahpa!la 

36 - 38 No.; 76 - Hasan, Sirkeci De· 
mirkapı 22 No.; 77 - Süleyman Uçkun 
Kabata!l liscsi; 78 - İclal, Erenköy kız 
lisesi; 79 - Selma 1800, İstanbul kız 
lisesi; 80 - Serap Bari, 35 inci ilk o • 

' kul: 81 - Vecihi Beyazıt; 82 - Ulvi
ye 28 No. Samatya: 83 - Mehmet Ali 
Samatya Yalıboyu; 84 - Adnan Aka 

dur Berber; 85 - M. Kemal İstanbul 
erkek lisesi 86 - İlhami İstanbul "r • 

kek lisesi; 87 - Mehpare İsti~se
si; 8& - crihan Altın Elfener; 89 -

Liltfi Özin, Emirgan orta okul - 90 
Zeki Vefa lisesi; 91 - Mahmut, Sirke 
ci İstiklal oteli; 92 - Aysel Nedim 
Akkuzu, Beyoğlu Mahmutağa yoku§U; 
92 - S. Eray, Ortaköy Urgancı so. 
kak 8. 

A~ık konuşma 
Bay Ali Rıistcm Vlgen'c: 

Taşrada bulunup da hediye kazanan 
okuyucularımızın hcdiyelcrinı aldır. 
mak için gönderecekleri posta ücret
lerine bir nispet tayini imk.insızdır. 
Çünkü hediye çci§tlcrimiz hemen her 
hafta değişmektedir. Okuyııculanmr. 
zın posta ücretini tahminen bulmaları 
icab etmektedir. 

Trahom 
mücadelesi 

Gezi Antep kHyle
rlnde iyi netice verdi 

Gazi Antep Muhabirimiz yazıyor: 
Trahom Mücadele teşkilatınca köy 

mücadelesinin diha verimli ve salim bir 

şekilde yapılmas' için büyük ve mühim 
köylerde birer tedavi istasyonu açılma· 

sı dü~:inülmüş ve vekaletin müsaadesi 
alınarak ilk tecrübenin şehrimiz köy • 
lcrinde yapılması kararfaştığından fiili· 
yata geçilm:ştir. 

Tedavi istasyonları açılacak köylerin 
nüfusu çok olması, köyde mektep ve 
karakol bulunması ve çevresinde tedavi 
için gelecek hastaların kolaylıkla ge • 
Jebilmesi için yakın köyler bulunması 
gözönünde tutularak seçilmiştir. 

Tedavi istasyonu açılacak köyler faz 
la olmakla beraber şimdilik altısına in
hisar etmiştir. 

Her köyde ikişer odalı birer ev kira • 
lanrnı§ ve tanzim edilerek faaliyete 
başlanmıştır. Her tedavi ev:nde geceli 

gündüzlü bir sıhhat memuru bulunmak 
ta ve hem o köyün hem de civar köy • 
lerin hastalarını ilaçlamkaktır. 

Seyyar mücadele doktorları da her 
gün bir köyde bulunmak •:.izere her haf. 
ta bu köyleri dola~makta, hem kontrol 
vazifesini yapmakta ,hem de küçük a -
meliyatlar icra eylemektedir. 

Bu mücadele ;eklinin atlı sıhhiye 
memurları veya otorr-ob:tle yapılan mü
cadelelerden çok daha verimli olduğu 
tahakkuk etmiştir. 

• ı;: • 

Almanca dersleri 
HABER'in lisan dersiernii ter~ o 

eden heycacn bir muallim hususi al. 
manca crsleı ı vermeınec•r. Biiha.ssa 
ikmal imtihanlarına pek kısa zamc.m. 
da yetiştirir. Şerait ehvendir. Haücr 
de "Almanca hocası" rümuzuna mek· 
tupla müracaat. 



lstanhuldan görünüşler 

KAğıtbanede bir 
pazar Alemi 

' 
Artık havalar epeyce ıaındı. Bütün 

bir '11 kahvelerde, eiftetnaİarda, tiyat • 
rolarda, yeraltı veya Balıkpa.ıarr mey· 
banelerinde vakit geçirenler yavaş ya • 
.at Jurlan dafthyorlır. Pnar günleri 
MtoldiyeJdSyil, Sandıkbumu, K&ğıtatte 
" daha bit ıtlril mesire yetltri ehli 1 
Jı~erle dOlup dolup boıaJıYor. Ha.a 
ıar da ne çok aıcak, nı de uıiıt... Y efil 
,emenlerin Uıtllne eski bJr balı •eya 
battmıJye 1erip &~rine dt tifileri dk. 
dinli tni Keki, gel keyfim ı•l t •• 

• • • 
Dlrtanedeyiı.. Sık alı: ku.eleftmlt 

olan hovardalar, bir kemin •• blt sat
Jak Hila üenpıe aydurduklan el 
plartılan ile çingene kızlanm oyna • 
ti)'Ottat. 

Ötede, lçtjji rakının atqlyle cup 
p1m mfb blr rakkaae, •çılıı merui
miade pmpuıya tftai JmÜ bir kıra • 
Use !.•tmetlJle 29 luk bir rakıyı apçıa 
~. 

:Den o kadar aJabaldc 1d. tandaUar 
lterDemüten dyac!e yerlerinde •11 • 
'r'W·· Tan yana celmft iki kayıp bl • 
tlnc!e akordeonıa tango çalarlarken dl • 
'fedac1e 11kb arhoJ •fır bir bn deniz 
ı.n.. ha}lıtl)clt: 

Xllda '-taw eltimle 
Dm ........ ........... 
Bir çabr b.np etrafına C!Ditfl! "~ 

tlrelt ~ ~yte •rmıt a~ 
~zter, mahakbk ki gtlntın en klrh 
bulrgtnlan. Baıuldarmdakl tuyDd 
baflfletmek lbtiyacmı lrilHdenler tek 
ma halinde bprmna dfzllc!Meri bu yer. 
den zinde bir halde, yilzlUIG toka ede • 
rek dıpn çrkıyorıu, 

thtfyar bir bdm, barakama yerden, 
on bir buçukluk bir ciprayı 1 yirmi ku. 
rap alabilmek f~ çenesini yorarbn, 

)'imi lbapndakl •l•ç altında kmalmut 
oJan rab IOfl'umdan fırbyan bfr C1e1l • 
bnlr, ortada rabek atan en mu.it bir 
tahminle brlc yapndaki lllb mı mb, 
ginıene bdmm afnna, biriblrl ardmca 
Af bq liralık sobfturuyor, Xadm, 
ektor Voronofun lcadmr &llıede 1ma. 
bn bu ap ne 8yle genç n pJlk bir hal 
ahyarkl.. 

Birkaç yb M)'hclhln kGmeleııdili 
meydw, pataJMmnaw ~ketlal 1111 -
nn daJvrodN'. Meler llretiywJaımrı 1 

Arada bir &Uretlar Amuikalılann met 
huf Padkttaı1aoat ımııede bırakacak 
b:r ıekle dökülilyoraa da, bizim futbol 
ma~rmwn aJıııllne olılrak ıeyirciler tara. 
fmdan derhal anu ahnıyor . 

Daba tenhaal, bafka bir grupun or • 
tasında cin Pbl bir adam, ıu deıtiıtnin 

bqına kiğrttan bir külih geçirmit ve 
klftdm ıivri tarafını yauılatarak UıtU
ne para koymuı. Elinde bir defnek var, 
eğer detnekle klfıda vurup parayı 
deıtlnin dıpna dUfUrtlrıeniz kazanıyor. 

wnus. Belki otuz defa tecf'Jbe ettiler, 
nafile f Para daima danr.ık ağızdan içe 
ri Ôfİ101 ,prlp deiB mi? 

Rakı içmeyenler parmakla sayılacak 
kadar az.. Kayık aalincaklannda kırk 
yapndald koca adamlarla altı, yedi ya. 
tındaki ~oeuk!ar yarlı ediyorlar • 

Kiraladıktan 111ka beygirlerin Uı -
dtnde, lilrtilnmeden yukan ııynlmış 
pantalotdan ft dGftlk çoraptannın ara. 
undan arkmtt p•~ bağtariyJe. aramet. 
ll birer t&nJye gibi oturan delikanlılar, 
etrafa llıdeml tenudllle bakıp, ıem ola
rak lndlanıJa araba kotumJannm uç
lannı pklatarak ıeçiyorlar •• 

Y'olda, kenarda,çaınurda,tepede bu 
ellınceJi ıua&n sevkine iyice varmağa 
ahcletmlt adamlar kendilerinden reçmf 1 
UJUYOrlar· 

Anda fınat huhıp ip uydurdufu 
delikanlı ile f8yle rezintiye çıkm11ken, 
anned tanfıbdaı '8blanu bir ıenç 
ku, Japkmlllll o1mq ybl ve karma • 
kanpk aaçlarlyJe bir teY plmadıfma ye 
minler ederek ıofrayı topluyor. 

:Arkaclafl, iltedlll .-rlnyı llSyletmı • 
dili i~ clanbp ancak diae kadar çıkan 
dereye kendhıi bldzn.p atan bir ar -
Jq, elbllelinl fıplrto Jımbuınm Uı -
dinde Jrurutmaia ufrqıyor. 

Velbud 8yte bir hay ft hay ki, de
meyip rftlin' itte tize Ktfıtanede re • 
çen bir puann muhtuar bil&nçe>1u. .. 

:4.limet Necifet 

Tramvaydan atlayıp 
yakalananlar 

Dlln Emiıı&ıUudm pça. tramvay
lardan 25 kişi atlamıg, bunlardan 19 
u hemen para ceıamu verm1tJe,rdir. 

Diler altı kltJnln berinde para bu. 
hmmadılmdan bunlar haklmıda zabıt 
tutuımuttur. 

--- 9emek en çok 
dişi rimi beğenmişler - ..... 

- Ba llir muciae cleiil. -., buit IHr dikkat ifidir. ~ ve dit 
etlerinin nacine ~ Wr .. P9b kullanmak, ağzı al'Ul?R kuvvetli fakat 
mulaanit olnuJua antieeptikli .. ,.a.ı1e ,-me1r lrafidir. - ..... - IC......._ dit ...... "_,__ - '°"*Y••an •••• rakiple-
riımiD .&ne iMi lillhı ela nrbw • •• aıecı lı de TOKALON kremi kul-llJI . . Bil • ... ....... ,. ~-..•uı. ~--. Senihnm t1mdet mualan bu 
.. m'de cWda. Şimdi de •ıh . . .... •• * . . . . buna da clolr 
---- ........- •••• 3lllra ... ..,.,.__ h .... ,... hizmet 
._ Wdbtler • ..... 8- prof .... RMpt t'wa Dl.NTOL dit ..., 
ama• IUJUllU kullllmyanm ••• Taatıltı•ı •nııulmla w .ırat· ... 
.... 9 

HABER - ~ •"'====:s:.--==-=-==-=--=-=*===== ----------~= 
ıstanbul Polislerin terfihl 

lerlnd~~~~~~!f;::. Mecliste görilşflldfl 
tr. 

- Adınız ne sizin 
-Kemal. 
-Söyle bakayım Kemal l:llyüdUiiln 

zaman ne olmak iıtiyorıun?. 
- Çarkçı olmak istiyorum. 
- GUzeJ. .. Bu fikrini defittirme Ke-

mal. Çarkçı olmak büyük bir adım ol. 
aıak demektir. Makineleri bilmek, on -
lanıı. dilinden anlamak, onların hasta • 
lıktarını tedavi edebilmek ve bilhassa 
yeni, bUyUk, başkalannın bitmodili 
makineleri yapabilmek, yaratmak ... Bu 
cidden mükemmel bir aan'attlr. Fakat .. 

Gözlerini bana dikmiş, heyecanlan -
mııtı. HattA ideal edindiği aanati, be. 
nim bu tarzda takdim edi1im, ona bir 
grur da vermiıtl. Devam ettim. 

- Fakat.. Ben senin yanında bu 
karttan görecet:me gUzel bir makine, 
motör. dinamo kollekıiyonu görmek 
isterdim. 

- Onu daha yapamadım.. • dedi.. 
Nereden bulabilirim 

- Bunlan nereden buldun? Nasıl 
buldun? Aradın tabii... Ara onlan da 
butacak11n .. 

- Arayacatım .. Size vadecliyorumN. 
Yalnız çikolatalardan çıkan bu kartlara 
da pek kızmamalıaınız? Ben ıinemayı 
da çok severim. Faraza bu art:atler a -
rasında Blak Coneı'e çıldınnm. 

Zayıfça, cılız yUzlU biri aCSze kanttı: 
- Ben Kovboy olmak istiyorum! 

• diye bağırdı.. 

- Kovboy neye derler biliyor mu -
ıun1. 

- Filmlerde &örüyorum. Blak ıibi 
olacafım, itte.. 

- Kovboy yan haydut, yarı çoban 
bir prip Amerika& eerıeridir ki baya
tı hiçbir zaman filmlerde cöroaınn el. 
bi tatlı ve heyecanlı olmamııtır. Hem 
kovboy'un daniskası bizde yetitmiıtfr. 
Adına efe derler. Hem efe, haydut ta 
delildi. Filvaki bazan haydutlar da 
lı:endilerine bu adı takarlardı. Amma 
halk onlann efeliğini tanımazdı. Neye 
o katu Amerikalı budalalara kafam 
kaptınyıonun? Adın ne senin 

- OlllllD.. ••• 
Yanında duran bir diler renç, kara 

açb biri de mmldandı : 
- Benim de adım Oamaııdır 1 
- Deaenüe ki mah•Jlede ounan bir 

hayli, boL Öyle ise •nbı adın Kara 
Osman, HAin de adın San Osman. Saç. 
lannısdan kinaye.. Peki Kara Oamaıı 

sen ne olacabm ?. 
- Orman memuru .. 
- Ya sen San Oınnan. artık kovboy-

Juktan vazgeçtin delil mi? 
- Şaka etmiftim zata. Ben de çark· 

çı oJacaiım.. ' 
Demlndenberi dinleyen .,. hiç söze 

kanpnayan büyücek bir çocap sor. 
dam: 

- Sn ne olmak lltlyonun1 Han wen 
XandenisUlin calibm ... 

Kıardı: 

- Nereden 4e biliyor? 
Dedi ve Ube etti: 

- Çark~ otaatnn.. Blılm hemen 
hepimizin ırzuıu makine mUhenclili ol 
aaakbr. tçimlacle y~ bir tane mele. 
tep müdliril var. 

Ve hepli birden gillllferek parmak. 
lariyle bir arkadaılarını gCS.terdilerı 
-tıte bul 
Mektep mldürU olmak iltiyen ço • 

c:ui-ı baktım. Bunun elinde bir reaimli 
kıraat kitabı vardı ve çiklet tiiniyor • 
du. Arkadaflannı tekaip etmedi. Bil. 
yük bir ciddiyetle : 

- Evet efendim.. • dedJ • Benim ar. 
suıa bu.. Ve ben mektep mildikü ol • 
dutum ıün talebelerimin tokaklarda 
yararuulık etmelerine mU..ı~~ vermi • 
yeceğimi de fim:liden lli7e vaded~bm • 
rim. 
Bu cevap hoauma citnıifti.. Arkadaı • 
lannrn da botuna gitti ve her kafadan 
çıkan ayrı ayrı sözleri pıadl yanyana 
getirerek bu çocuk yıfınırun bana •öyJe 
bir ıeylcr ıiSyled;flnl kat'a1ayabl1dlm: 

- Siz. mshılledeki ya1hlann tit-A • 
yetlerine b9kmayınıs. KumaT irim biz 
kim? J:~m bir budatannyız? Ef'emvo. 
ruz. Eğlencemln lmıyortar. §arla .ay. 
lllyonız. prkı llSylememlze kmyorlar .. 
Koı ımaca OJftUYOl'UZ• Ja.,or1ar. Ne 
latltadut Onlar &ili blaftlercle otur • 

Dahiliye ve Maliye Vekilleri bu 
hususla izahat verdiler 

/ 

Anlwl., ı <Kuaul) ecllllıı 'bu J ._ lelgfaf 'fıe telefOll ldaNat teıkil4t 
günkü toplantıaında polis te§killtı ka. ve vazifelerıne ald kanuna ek kanun 
nunu mUzl.bn edtlmit 'ile polla me- •,ıballe, teplrt aaa,t kanununun 
murlannın terfline ald olan M mcı 30 uncu V-3 36 mcı maddeteı:inin de
mtcfde tir.erinde bnUIND clffpte etmek lifttriimesi, bahri muavenet, tahlis ve 
te bulunduğu terfi eartlanna temas bahrf mU111demeye mütedair beynel
edilmiştfr. milel muk.avete,e ift:rak , •• 191iden 

Bayan Nukiye Elrtm, halen kadl"(). I bet lı::aza tetklll llaldmtdakt nmm il. 
da bu1und•Jfu muayyen llU"tlan ifa e- yibalarıam biriacl mllıakerelert ya
demedikleı-i ıçin tet'ft hakkını 'kazana. pılmqtır. 

mıyacak o1ıııı ve fakat 'tutfelertnln L ~ Telsiz kanunu J1e Ankarada bir tıb 
fumda Jyi sicil alarak bulundukları fakttltellf tt'9i8I haklnndakt Jramm it. 
hizmetleri yapmakta devam edeeekle. ,ıha11mlm da birind ~ ya 
rin de Uç eenede bir tahsisatlarına mu pdnııwbr. 

ayyen bir aam yapılmam bt18U9unun Telata nnunumm kabumnderı llOB· 

adetleri pek mahdud ola da bu gibi n. m~ ~ilen ~ Arıbnda 
memurlara karp tatmhi edlcJ bir ha- bir bb fakü1te11i kmu!nıuma afd b· 
reket teşktl eyUyeeeğinl Baylemtt ve nun mtnuebetile .ez ahme otan batib. 
bu makeatla da bir de takrir ~iş. lerden ~ Uludaf )'mi fakll1ıeBm 
tir. kanıhıpıa blyD Ttlrk tabibi ftmt 

Btltçe e:ıcOmenl mazbata muharri- Slnanm 938 1lneil yd4öulbu'fbıe tea
rl Raif Karadenfzhı tmhatmdan IOD· dut ettirilmesi tememıfatn~ bulun. 
ra aöz alan Dahiliye Vekı1l ve _ _., t row w mut ur. 
Genel sekreteri Şükrl Ka,. '8yte de. Sıhhat Veldllnln s3zJert 
mlltfr: 

.. _ Bayan Nakiye ElgUnUn mUtaıe. 
uı ve takriri tamamly1e yenne mu
rat olan blt takrir ve mtttalet.dlr. ll'a. 
kat a,m zamanda btıtçe enM\menfnln 
mtttaıeası dahi bepJmfzln Jr•Jbfnde yer 
tutacak bir endişe mahsutndUr. O en
dişe de tudur: bir defa bumın ınmmıt 
bütçeye teıfrl ne olacaktır, on. 
daıı aonra dlfer vulfeler ~ memuri
yetlere dereeel llrayetl ne olaeaktlr? 
Bu da nazarı itibara almacak bir key. 
fiyetur. Gerek birinci lilzunu, gerek 
ikinci endifeyl biBe millete hrp en f. 
yi ve doğru bir şekilde izhar edecek 
kanaat ancak Btlytik Millet Meclisinin 
kanaatidir.,, 

Nakiye B:lgUn, tekrar 88z alarak 
takririnde hlklm otan fikri ft noktai 
nuan bir defa daha izah eylemle ve 
bmıa takibPD de MaHye ~knt Fuat 
.Atrah tmıJan aöylemlftlr: 

"- Arkadaşlar, dembl DL'ılllye Ve. 
kili arbdapınlZlll e6ylediff Teçhile 
hepiniz içtı poıı.ı.ta tetfti mtlstel
r.imdir. Jfadelıer1nde twaret ettikleri 
veçhile beyett celllenlz mümade eder· 
• bu hu.usta bUtçe eiıeQmen! nana. 
mesinde müzakere edilmektfı olan ba
rem .kuıununda aynen 1Mnt1a türtr 
ahibJııin temu ettllf noktl. mevcut. 
tlir. Oıada bir istisna ~ U· 

lll1lm& llJDÜ olmak bet'e bmnı bir b
.ideye rapte:5erwek daha iyi olm anne. 
derim .•• BagUn pollı için bu ldlbet. 
yarm jandarma lc_:ln b&tP mabetler 
olUl'Ba annede.rlm ki milfkül olur.,, 

Müzakerelerin sonunda, Nakiye !:J. 
etin tarafından verUmlt olU takrir 
kabul edllınlftlr. 

Mtkakp,re o!unan dJjer 
IAyıbalar 

Polis kantınunun diğer maddeleri. 
nin mim.keresinden sonra da P<>ata 

manam mı?. 
Netice: 
1 - Cibalidc iyi ha•Dlar Y&flYW .. 
2 - Cibali ijOCuklaD çok ıdci.. 
3 - Cibali çocu.Jdamwı bot .zaanan • 

lannı dikkatli uıürebbiiU ar8llDda ce. 
çirrnelerini temin etmek. onlara toplu 
bir surette eğlenecek yer bulaaak U • 
zım. 

4 - Çocuk ba\>aJAR Yt mektep faoca. 
lan çoc:uldanuı ye talebeleriain ...... 
tep dlfında ıeçen ..-.ıannı kontıW 
etsnelidirı.r. 

5 - Şekercilerin .,,,.r blr kumar • 
hane cibi mahalle anlannda doı11 ... 
Janna polia miDİ ~. 

6 - ÇiiııoUta TC. DrameJ4 fabrikalan ' 
matı.mu lrlnmr oYmmata mGult re • 
simler, numaralar. n teldUerst dolu 
kiiıtlua armakt8 meneclihaeu. 

Cibeliı;!en aprılsrkea, hePlf çarqı w 
makine mlhenbi olmak ildyen 90CUk 
lariyle bu mahalle bana yamun ı.oca. 
ımn bir filolunu içinde bamıdı117onauı 
libf bir vehim vermittf, pliba.. ftUyen 
yüzlerce Tarbinden, Dizel motlSrOnden 
" mlan d8ftD Ulkarlardan yeni aynb 
yormllfUDI gibi kuJaJdamn olaldıyor • 
d .. 

Diğer milt&lealardaaı IODl"l aö& -alan 
sıhhat ve IŞJmal muavaet veldll 
doktor Re!tk Sa)dam. )'ettetırflecek 
doktorlar hıkJunda tuJalan 9ÖJMmit
t.Jr: 

.,_ tık 1ene lçiade, 8 Jdelı'JD Awa
paya g&aderU.mea için 11.ıımplım tah. 
lllAt biltçenıiJe konaıllltv. IAğer 10· 
12 kwnndaıı miNkn?» bir hb fUöltıe. 
al gibi bl,yük m11eieleri vkuda setir· 
mek bir aman ... lelWİI'. Belki le; 
buçuk Hile *ecektir. Ba mll&letl 
ka~tk ifia bu .._._ itiba
ren tst1nltaıl T.da w.ı. 7W'duna bir 
m1a1i fazla talebe almauı §fJn lllltoe. 
mbıe lizımge1eD tahaiutı knyduk. Bu 
mtıııase~Je üç 1ene _.. ....... 

mek~ açdnca flç mmıtı birden del-
hal f aallJ81e Pceoütır ... 

Sıhhiye Velrlllntn 
sonra kanunun mıddeleri okaarak 
kabul edilmlıtir. Mec:lil cuma gllntl 
toplanacaktır. 

aeldl. Jarın 
karaya trldt1or 

TeVflk AQ-Q 
Aras vıvanada 

Cennrecte Hata1 anaynuı ve ıtatil. 
liiniia telbid içln toplanan Bbpeder 
kam--. topllllltdenna Ttlrk t.ı mu. 
rıhhaaı olarak lftiralr eden Hariciye 
liyali ..0.t'epn .Nama llenemeaci ot. 
Ju bu ..-ıskJ eapreele tehdmise ... 
mit ve • ..,_... bfrP 8"M t ... m. 
dan~. 

Hariciye ıiyaal miiltetuı yann ak. 
gam Ankırı,a hareket edecektir, 

Harielye Veldmls 
Viyana 2 (A.A.) - Türkiye Hadd

ye YeldH Dr. Arae 1tan,_ ıelmfttir. 
Bu baha IOmlaa tdotna Ankanıya 1we. 
ilet etmlll môt.eme141ir. 

Temas~ar 

Viyana 2 (A.A.) -Avueturya aj&n11 
bl1dir17or: 

Dq bakanı Shm:t. hususi ıurette Yi. 
yanada buluaın Tllrldye H&ılc:lye Ve
kili Dr. Tevfik RilftU Araa kabul et. 
mittir· Muıttat. Awaturya De Tiirkiye 
araamdalci mlnatebatl vudlaadıran 
samimi doatluk bavaa Jçln4e cereyan 
etmiftir. 

Blıbo pe kadar 
TDrkçe - Manzum 

Mevlina 
rübatleri 

Fan biiJük ............ Jıl.ll. 
.......... ..,,... tıwülwi 
Kitb m _._ illw .e •it

tir • 
Miiterwa &ı•i: Hmmn Rifat 
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Leonora Scntonore aoka~ki ika. 
metgihına gelince, derhal Saettayı bul. J 
durdu. 

Karşı kar§Iya kalınca: da ona, lakayıt ! 
bir tavırla sordu: 

- Oğlunun bu gece ne yaptığını 
duydun mu??. 

Saetta mutat laübalilikle cevap ver-
di: 

- Hiç bir şey duymadım. Hatta 
görüyonunuz ki cndite içindeyim. Jan 
meyt.:ianlarda yok. Ba§ma ne geldiğini 
de bilmiyorum. 

- Ben biliyorum. 
Eski diiello üstadı hiçbir §ey söyle. 

medi fakat gözleri endişe ve heyecanla 

açıldı. 

Leonora onun gözleri içine bakarak: 
- Oğlun Konçininin eline düşmüş. 

tür. Onu açlık ve susuzluktan öldürmek 

istiyor. 
Saetta korkunç bir tavırla: 
- işkence hiç de f cna değil. bunu iti· 

. raf etmeliyim. Fakat ben daha iyisini 

buldum. (Sesi sert ve tehditkar bir hal 
aldı) onun öldürülmesini isteıniyoruın. 
Biliyorsunuz ki sinyora, onu cellat için 
saklıyorum.,, 

- Biliyorum, Saetta, zaten görüyor. 
sun ya, sırf bunun için seni haberdar 

ediyorum. 
.. "k 

- Sizin dostluğunuza zaten buyu 
bir itimadım var, sinyora zaten bunun 
için size medyunu şükranım .. Fakat ~r
tık beni esiriniz gibi kullanabilirs~.ız. 
l%tiln mevcudiyetimle size aidtm, çun
kü görüyorum ki benim için, koca~za 
bfle hiyanct ediyorsunuz. 

Leonora gayet ciddi bir tavırla: 
_ Evet, dedi, ona senin için hiyanet 

ediyorum.. Eğer~ şikar~ elinden al· 

ınak için yardım ettiğimi öğrenirse 
ınabvoldum. Katiyen merhamet etmez .• 
Bunu hiçbir zaman bilmemesi lhım 
bat!a oğlun bile bunu bilmemelidir. 

- Bu husuta, ağzımı açacağıma, di. 
Jimi koparmayı tercih ederim. Bu haberi 
sizt:len aldığımı hiç kimse bilmiyecek· 
tir sinyora! 

Leonora fazla ısrar etmeğe lüzum 
gönnedi ve: 

- Pekala, Saetta, dedi, sana itima. 
dım var. Şimdi dinle: Oğlun, Ka soka. 

ğındaki evin bir mahzeninlde mahpus. 
tur. Mahzenin · kapısı arkasında, çivinin 
üzerinde bir anahtar asılıdır. Bu an.ah. 
tar, soldaki ilk kapıyı açmakt~drr. Bu 

kapının arkasında küçük bir koridor var 
ve burada yalnız sürmeyle kapa1ı bir 

çok kapılar var. Bu kapılan arar ve 
kolayca bulursunuz Saetta. 

Saetta samimi bir heyecanla bağırdı: 
- Ah! Sinyora, bu yaptığınız iyiliği 

hiçbir zaman unutmayacağım. 

Ve ani bir hiddetle ilave etti: 
- Yirmi senedenberi beklediğim bir 

intikama mani olmak, kalbimi parçala. 
mak demektir .. Derhal oraya gidiyorum 

Leonora amirane bir hareketle onu 

durdurdu. 
- Bekle Saetta. Konçini şimdi ora· 

dadır. 
Ve onun lakayıt bir tavır aldığını 

görünce, azarlar gibi: 
_Senin için bayatunı tehlikeye koy. 

duğumu şimdiden unutuyorsun. Floran. 
salı elini alnına vurdu ve samimi bir 

teessürle: 
-Hakkınız var sinyora! Beni affe· 

din ve ne yapmam lazım geldiğini söy. 

leyin. 
- Konçininin buraya dönmesini bek 

temelisin. Merak etr:net işini kolayca 
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dir ki, Janın ortadan kalkması elzemdir 
ve ben sırf bunun için onu mahkum et
tim .. Ona kaI'§I hiçbir kin ve garazım 

olmadığı halde .. 
Konçini ıdişterini gıcırdatarak: 

- Benim de, sizin zikrettjğiniz se· 
beplerden başka bir de şahsi sebeplerim 
vardır. Bunun için ona karşı otan ki
nim hiçbir zaman geçmiyecektir. Bu
serseri benim elimle ve işkenceler için
de mahvolacaktır. Bana haber verdiği
niz tehlikelere gelince, size şunu söy
liyeyirn ki. hiçbir kuvvet beni bu mil
yonlardan vazgeçiremel'!. 

Leonora ona itimat ve takdirle bak· 
tı ve başile tasdik ederek: 

- Tehli~nin sizi korkutamıyaca
ğrnr zaten tahmin ediyordum, dedi. Fa
'.:.;.ıt muvaffak olmamız için, karşımızda· 
ki manileri nazarı itibara almamız la
zımdır. Bunun için devam ediyorum. 
Karpmırda bir insan daha bulunaoak 
tır ki. mevzuubahs ettiğim diğer bütün 

tehlikelere bedeldir. Çünkü bu insan, 
fevkalbeıer bir kuvvet ve zekaya malik 
olan ve akıl hayale gelmiyecek müthiş 
mücadelelerden daima galip çıkan bu 
insan ayni zamanda hak kuvvetine de 
maliktir. 

Konçini, bir sevkitabiiyle elini kama-
sına götürerek tehditkar bir tavırla 

bağırdı: 

- Kimdir bu adam? 
- Size onun ismini söyliyeceğim, 

Konçino. Şimdilik şunu bilmeniz la-
zımdır ki, bu adam, servetin sahihi olan 
gencin babasıdır. 

- Prenses Faustanın, bu milyonları 
oğluna bıraktığını duymuştum. Demek 
ki Faustanın oğlu ölmedi, öyle mi? 

- Hayır ölmedi! 
' - Kimdir bu? 

Leonora işaret parmağile, döşemeleri 

işaret ederek b'ir isim mınldandı. Kon
çini bU i~mi duymaktan ziyade keşfetti 
ve hayretler içinde kalarak: 

- Şimdi anlıyorum. 

Diye mırıldandı ve bin:lenbire hiddet 
içinde coşarak bağırdı: 

- Faustanın oğlu ölmüştür! •. Ve 
benimle bu milyonların arasına girecek 
olan herkes, ayni akibetc maruz kala
caktır. 

Leonora ona tekrar takdirldr bir ta• 

vırla baktr. 
Konçini tehditklr bir soğuk kanlıhkla 

devam etti : 
- Bertaraf etmemiz lizrm gelen teh. 

likeler bunlardan mı ibaret? 
Leonora biç tereddüt etmeden: 
- Hayır! 

Dedi ve Konçiniye son derece tesir 
yapan bir ciddiyetle ilave etti: 
- En müthiş, en korkunç tehlikeyi en 

sona bıraktım, öyle bir tehlike ki, diğer. 
leri onun yanında gölgede kalır. 

- Sizi dinliyorum. 
Leonora ona doğru biraz daha eğil• 

di ve aynı tavrırla: 

- Bu öyle bir tehlikedir ki, dedi, is. 
terse bu işte yapacağınuz bütün teş.eb. 
büsleri biran içinde mahvedebilir. Biraz 
evvel okuduğunu kağğıt da bu tehlikeli 
şahsa aittir. 

- Anlamadım? 

- Bu şahıs, daha mühim diğer evrak. 
lara da maliktir. Bu şahıs bütün bu ev. 
rakı, sahibine yani definenin sahibine 
verebilir. Anlıyormusunuz? 

Konçini hiddetle kekeled: 

- Anlıyorum. Definenin sahibi bu 
evrakı hamilen ortraya çıktımı, hiçbir 
kuvvet onun bu hakkını inkar edemez. 
Fakat her ne bahasına olursa olsun bu 
muazzam hazine ancak biıe ait olacak. 
tır! -
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Binaenaleyh bu bahsettiğiniz tehlike. 
li şahıs da mahkilm edilmiştir.. o da 
definenin sahibi gibi mahvolmuştur. 

Leonora garip ve g!.z.d bir tebessümle 
gülümsedi ve sakin bir sesle: 

- Maatteessüf şimdilik daha kimse 
mahvolmamıştır. Onlan mahkum edi. 
yor musunuz, Konçini, çok güzel, za· 
ten ben de sizden bunu bekliyordum. 
Fakat bu mahvedilmesi lazım gelen 
şahsın kim olduğunu öğrenirseniz, bu 
kararımzdan belki de vazgeçeceksiniz. 

Konçini ürperdi. Sarardı. Anladı ki, 
Leonora artık bu defa gizli düşüncesini 
meydana çıkaracaktı. Kekeliyer·ek: 

- Niçin tereddüt edeyim, deldi. Bu 
şahsı tanıyor muyum? Bana bu ka
dar yakın mı? 

Leonora en tabii tavrile, fakat, Kon. 
çiniye korkunç görünen bir yavaşhkla 
izah etti. 

- Onu tamyıp tanımadığınızı bil. 
miyorum. Yalnız şun~ biliyorum ki, 
ortadan kaldırılacak şaşbıs bir kadındır. 
Genç bir kız .. Çocuk denecek kafdar 
g-:nç .• 

Bu sözleri söylerken kocasının göz. 
leri içine bakıyordu. 

Konçini saçlannm diken diken oldu. 
ğunu hissetti. Buna rağmen kendisini 
zorlamadı ve gülümsemekte devam et
ti. O zamana kadar çehresinde görülen 
azim silinir gibi oldu ve mahveıdilecek 

rakibin bir kadın oluşundan sanki is. 
tihfaf duyuyormuş gibi bir tavır takı. 
nar ak: 

- Genç bir kız!.. Çoçuk den~cek ka
ciar genç .. Doğrusu itiraf edeyin. ?.i.. 

Leonora sözünü keserek: 
_ Görüyorsun ya, dedi, şimdi tercd. 

k!Ut ediyorsun. . .• • 
Konçini onun sesinde gayrı ta~ıı bır 

hal ve hiddet sezemedi. Adeta lakayıt 

bir tavrı vardı. Bunun için kendi ken. 
dine: "Belki de mevzuubahs olan o de .. 
ğil,, diye düşündü ve yalvarır gibi bir 
tavırla sordu: 

- Kimdir bu genç kız? 
Leonora Iakaydile cevap verdi: 

- dö Soji adında birisi. 
Konçini derin bir nefes aldı ve gayri 

ihtiyari, elini ıslak alnına götürdü. Le. 
onora ldevam ediyordu: 

- Bu genç kız, önümüze dikilen en 
tehlikeli bir manidir. O yaşadıkça, biz: 
tehlikeye maruz olacağğız •. Hatta defi. 
neyi ele geçirsek bile. Çünkü o mühint 
evrakla krala müracaat ederek bizi çok • 
fena bir vaziyete sokabilir. Kral da, 
böylelikle bizden kurtulmak için mü· 

kemmel bir fırsat elde etmiş olur ve bizi 
cellada teslim etmekte asla tereddüt 
göstermez. 

Konçini düşünüyordu. Madem ki 
mevzuubahs olan Bertiy değildi. Uzun 
müddet alicenaplık taslamağa hiç de 
!üzüm yoktu. 

Çehresi tekrar zalim ve sert halini al. 
dı. Etrafına endişeli bir nazar atfetti. 
Halbuki hiç kimsenin kendisini gözet. 
lemiyeceğini biliyordu. Sesini alçalttı. 
Halbuki kimsenin kendisini duyamaya· 
cağını •da biliyordu. Vahşi bir sesle: 

- Nihayet nezaket ve dürüslüğünde 
bir"derecesi var .. Madem ki bu genç kız 
işlerimize mani olacak onu da mahvcdc. 
ceğim. 

Leonora ona garip bir tavırla baktı 
ve müthiş bir tebessümle: 

- Şu halde, merak etmeyin, Kon'iİ
no, genç kız artık bizim i~in bir tehlike 
teşkil edemiyecektir. 

Konçini hayret etti: 
- Peki şu halde, ne diye .. 
Lconora korkunç bir soğuk kan. 

lıkla sözü11U kesti: 
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- Bir kaldını vurmak mecburiyetinin 
ıize dehşet vermesinden korkuyorduın. 

Ve sinsi bir tebessümle: 
- Çok şükür! Görüyorum ki, jca. 

bmda en müthiş şeylerden bile çekin· 
miyorsunuz. 

Konçini omuzlarım silkti ve: 
-Şu halde onu .. 

Bir defa daha, söylemeğe cesaret ede
mediği sözleri elite yaptığı bir hare-
ket tamamlıyordu. 

Ondan ıdaha cesur olan Leonora kor. 
kunç bir sinsilikle: 

- Hayır, onu öldürtmedim, dedi. Za
ten bunun ne ehemmiyeti var? O, dün
yada hiç kimsenin kendisini kurtarama. 

· yacağı bir mezara canlı olarak girmiş
tir .. Herhalde ölmesi kendisi için daha 
hayırlı olurdu. 

Konçini lakayıt bir hareket yaptı. 

Madem ki mevzuubahs edilen genç kr.. 
zın Bertiy olmadığını biliyordu, meç-

hul bir kızın akibetinden ona ne? .. Şim
di ancak bir şey temenni ediyordu. Le. 
onorarun biran evvel gitmesini. Vakia 
Bertiyden şüphelenmediği besbelliydi. 

fakat orada kaldrğr müddetçe, kasır. 
ganın kopmasından korkulabilirdi. 

Leonora, sanki onun aklından geçen 
şeyleri anlamrş gibi ayağa kalktı ve ya
vaşça, hep aynı sakin tavrı ve şefkat 
dolu bakışlarla: 

- Şu halde bana hak veriyorsun, rde-
~il mi? . 

Diye sordu ve birdenbire kollarını 
onun boynuna sararak, göğsünde sıktı 
ve garip bir ısrarla tekrarladı: 

- Söyle, Konçinocuğum bana hak 
verdiğini söyle .. Neticesi ne olursa ol. 
&un. 

Konçino sabırsızlıkla mırıl<lan<lı: 
- Tabii .. İyi yaptır 

Leonoramn gözlerinde bir zafer kı· 
vılcımı parladr. Onun boynunu bıraktı 
ve Konçinoyu şa§rrtan bir soğuk kan. 
lıltkla: 

- Şimdi çekilip gitmemiz lazım, de. 
di. Hat .. Az daha unutuyordum: Uşak
larına, en aşağı yarma kadar izin ver. 
J aru kurtarmağa gelecek olan adamın 
hiç kimse tarafınldan rahatsız edilmeme. 
si lazım. Diğer taraftan senin tarafın• 

dan açhk ve susuzluğa mahk\lm edi. 

lerek burada yalnız bırakıldığım Ja. 
mn, iyice kani olması lazım. 

Leonora fazla bir tek kelime ilave et. 
meden başile ona bir veda işarşeti yap• 
tı ve ağır ağır kapıya doğru yürüdü. 

Ronçini onu takip ediyor ve bekledi. 
ği darbeyi yemeden kurtulabibdiğine 
son derece seviniyordu. 

Nihayet kapıdan çıktılar ve Konçini 
derin bir nefes alarak kapıyı kapadı. 

O zaman Leonora ona döndü ve tatlı 
bir tavırla: 

- Bu genç kızın kim olduğunu iyi .. 
ce bilmen lazım. Sana izahat vermcği 

unutmuştum, bu genç kiz bilhassa Ber• 
tiy adile anılmaktafdır. Hani şu Arbr • 

Sek sokağında oturan ve bir aralık 

kralla bütün saray halkının alakadar ol. 
duğu genç kız yok mu? .. İ§te o .. 

Konçini beyninden vurulmu§a döndü 
ve dehşetinden ağız açamadı. Eğer ka. 
pıya dayanmamış olsaydı, srrtüstü yere 
yıkılacaktı. 

Leonora ona son bir defa daha baktı, 
gözlerinde bir nevi merhamet, dudakla. 
rmda hafif bir tebessüm vardı. 

Sonra, hiçbir gürültü etmeden kapı• 
dan çıktı ve Büşai sokağı istikametine 

doğru yürüyerek gecenin karanlıı;ı 

içinde kayboldu. 
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lstanbul Levazım Amirliği ı • T Ü R K i Y E 
Satınalma Komisyonu ilAnları • 

Maltepedebulunanpiyadeatışoku. Şişe ve Canı fabrikaları 

RADYO 

18,30 amatörler dans orkestrası 19,00 plak. 
la danı musikisi 19,30 spor musahabeleri: 
E~ret Şe!Jk 20,,00 Sa.dl vq arkadaşlarx tara• 
ftndan Tilrk musikisi ve halk şarkıları 20,30 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 
Salliye ve arkadaşları tarafından Türk mu. 
•!killi ve halk §arkılart ·(Saat ayarı) 21,15 
Orkestra 2"l,15 ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günUn programı 22,30 plAkla sololar 
Opera ve operet parçaları 23,00 son. 

VlYANA: 
18,35 tavfçre musikisi 19,05 karışık yayın 

20,30 musiki eğlenceleri 21,25 kısa piyesler 
22,05 musikili piyes 23,15 mubtelll haberler 
23,25 orkestra konseri. 
BERLlN: 

18,05 piyano ve keman konseri 18,35 kuk
lalar, gramofon, gUnUn akisleri 22,25 tayya· 
reciler musikisi 21,05 haberler 21,15 orkestra 
konseri 23,05 hava, haberler, spor 23,35 eğ. 

lenceU konser • 
PEŞTE: 

18,05 amele şarkıları, h1klyeler 19,25 çin• 
gene orkestrası 20,05 k.:>nferanslar 20,35 
Baıet musikisi 23,40 gramofon 24,05 caz. 
band takımı 1,1.0 son haberler. 
BüKREŞ: 

18,05 orkestra. konseri 20,05 konferans 
20,:?5 çifte piyano konseri 21 konfera.ruı 21,15 
akşam konseri 22,35 haberler ve saire 22,50 
gece konseri 23,50 muhtelit dillerde haber
ler. 
lJELGRAD: 

19,05 ~arkılar lD,25 konferans, grarmofon 
ulusal yayın, gramofon, haberler 22,15 ııar. 
kılar 23,05 haberler 23,25 dans musikisi 

LO;";'DRA: 
19,05 piyano musikisi 19,20 piyes 20,05 ha· 

berter ve saire 20,35 org konseri 20,55 havz. 
dis :n,ıo opera yayını: Flga.ranın izdivacı 
22,0!if viyolonsel ve piyano konseri 22,45 kı• 
r:ıat :?3,05 haberler, spor, konuşma ve saire 
2,.1,:;o dans orlcestrruıı 24,35 haberler ve saire 
24,45 gramofon. 
PAn!s (P. T.T.): 

l cı,1)3 orkutr& konseri 19,05 org konııeri 
19,:JS haberler 20,05 ıarkılır 20,20 gramofon 
haberler ve aalre 21,35 karı§rk yaym 23,35 
haberler, gramofon. 
ROM.A: 

13,20 Rlo de Janelrode.n na.klen konser 
18,~5 karışık yayın 21,45 karıııık musiki 
22,0;; komedi 23,20 oda mu•lkl•l 24,05 haber· 
ler ,.e soirc 24,20 dans muıılklst. 

SiNEMALAR 

SARAY 
TURK 
MELEK 

İPEK 

SAKARYA 

YILDIZ 

S'OMEB 

ALKAZAR 
rAN 

ŞIK 

ŞARK 

BEYOCLU 
1 ölüm evi. Mavi Valıılar 
ı Palyaço 

A ve Marla. Kansı ve 
daktilosu. 

1 öldüren zehir. Lorel Har
di çocuk btrsızları 

19 mayıs filmi: tngllte 
re tacının lncilerl. Altıncı 
corcun tac giyme töreni 

1 şanghay. Samson 

1 Tarasbulba. Kırınm deri· 
uıer çetesi 

1 
-yeni Hatay. Sefiller. 

1 
lHı.blar eğleniyor. Savoy 
tel 217 

ı Linç kanunu. Mayerling 
sıogapur poatası. Altın 

toplayan kızlar. 1936 ALI• 

na B&lkan ollmplyatıan 
Attın arayan kIZlar. Hln 

•• dlstan kahramanları. 

SAN O AK ı 
(Eski A ıtoryıı) 

•arzan yamyamlar arasm 
da (hepsi birden> 
Mustafa. Çayll' haydut!&.· 
rt. Alayın kızı. ZAFER 

{Eski Cumuriyct) 

l"l:RAll 

AZAK 

mLAL 

ısTANBU~ 
s Serseriler kralı iş anyor 

(Türkçe sözlU) ve Mazur 
kil. 

1 Roıneo ve Julyet. 
tin • tin 

1 :Macaristan geceleri 

Rln. 

1 Bağdat blllbillU. KJm öl· 

dl.lrdU 
ALEl\U>AR ı şen dul. Bulunmıyan a

dam 
BALK 1 Patpata.şon kIZ hırsızları 
lEski Kemalbeyl GökyüzU ate~ler içinde. 

lngillz kralmm tac mera• 

illmi 
Tarzan geliyor (Türkçe 

Narlıkapı 

Ş :A.K aözll.I) 
AF KADJKOY 

1 Hindenburf poıtası 

. Nöbetçi Eczaneler ! HALiD 

b l:!u ak:a.m oehrlıı muhtelit semtlerinde n<ı
et1:ı olan eczaneler §Unlardir: 

OSKODAR 
ı şahane melodi • 

BAKIRKOY 
1ııtanbul ciheUndekller: utLTtVADI ı BildlrmemJotir • 
EmlnönUnde (Salih Necati), Beyazıdda 

(He.:,-d:ı.rı, KUçUkpazarda (Hikmet Cemil J. 1 
EyUpte (Hikmet Atlamaz), Şehremininde 

(Nazım Sadık), KaragUmrUkte (Suad), Sa· 
nıatyııda (Rıdvan). Şehzadebaşmda (Üni· 
V<'rı.ite). Aksarayda (Ziya Nuri), Fenerde 
(HUsameddin), Alemdarda (Esad), Bakır· 
l:öyde ( llerkez). 

Beyoğlu cthetlndekller: 
lstlldAl caddesinde (Kanzuk), Bostanba• 

ıtnda (!Umat), Gala.tada Mahmudiye cadde· 
•ide r!smet), Taksimde (Niza.metin). Kur· 
tuluşta (Necdet, I<aıımpaısada (Vasıf), Har. 
köyde (Barbut), Beolktaıta (SUJeyman Sır· 

SEZEN 
TE.R%iHANESi 
Sahibi: !bsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
ter :zi sidir 

rı) Sarryerde (Nuri). d ller mevs· l"k ı· 
tl'ııkUdar, KadıktlY ve Adale.rdakllerı En cazip rrı:ı e ' ım 1 

me lD 

tl'akUdarda ÇarşıfbOyunda (Ömer Kenan), ve §Ik kutnıışl&r· 

lu için 20 ton koyun eti ve 55 ton sı
ğır eti 10 H&.ziran 937 perşembe gü. 
nü saat 16 c!a tstanbulda Tophanede 
satınalma komisy-0nunda kapalı zarf. 
la eksiltmesi yapılacaktır. Koyun eti
nin tahmin bedeli 7000 lira, sığır eti. 
nin 13750 liradJr. Her ikisinin beraber 
ilk teminatı 1556 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
!steklilıerin 2490 sayılı kanı.mun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
beraber teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komi5yona ver. 

meleri. "453" '~912" 

ldareleri lstanbul Leva21Dl amirliği 
ne bağlı müessesat için 163 ton sığır 
eti 10 Haziran 937 perşembe günü sa· 
at 15,30 da lstanbul Tophanede satı. 
nalma komisyonunda kapalı zarfla ek. 
siltmesi yapılacaktır. Tahl\1in bedeli 
elli yedi bin elli liradır. nk teminatı 
4102 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
285 kunış mukabilinde komisyondan 
alınır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ün~ü maddelıerinde yazılı bel
gelerle beraber tekH:f nıektublarını i. 
hale saatinden bir saat evvel komi'5yo-
na vermeleri. "454" "2913". 

İdareleri !stanbul levazım amirliği. 
ne bağlı müessesat için 281 "iki yüz 
seksen bir., ton koyun etinin 10 Hazi
ran 937 perşembe günü saat 15 de ls. 
tanbulda Tophanede satınalma komjs
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 126450 liradır. 
İlk teminatı 7572 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 632 ıruruş mukabilinde ko. 
misyonda alınır. tsteklilerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle beraber teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. "452" "2911" 

Zay~ 
1614 sicil numaralı arabacı ehliyetimi 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan bük • 
mü yoktur. HALİL 

DO TO 

Kemal özsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevllye mütehassısı 
Kaxaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'l el: 41235 

KlJRDN doktoru 
Necaettln Ata sagu !1 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

L~lelidc Tayyare apartımanlarmda daire 

2 nuı;nara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cunıartesi günleri 14 den 20 ye bclar 
muayene parasızdır. 

Aırn@lfl)nm ~©$~®~®Sftlfi)c§J®~ 
Pa§abahçe Şişe ve Cam fabril:ıunrzm b~r senelik ihtiyacmclan ·· 

teh:lki 400 ton çavdar &<2pı 16: 6. 937 tarihli pazaı-:esi gtinü ::; 1 
15 te .top~ veya &:::ınıi 2 kaımede açık ef:siltmiye konulacaktır 

' 

Talı~lenn şa~~n~eyi görmet~ Ü::=!re Cahçt.!~apıda birinci vakıf ha· 
nmdal:ı merkezımıze 1:-er P.ün - ·~v-~.,.,t e:b~ilirb:. 

, ısac•s sz .. ,;t1ı:ıwe••.as•:o :~ --- ...-~=-sw-·A ... 

Tahmin edilen b2deli "4878" 1ira "78'' kunıs oaln "45384" kilo ekmek i8 
Haz'nn 937 tarihine rasl yan cuma ~ü11ü saat 14 de kapalı z:ırf usulile alına. 
raktır. 

Mu vakkat ternin:ıtı ":;:;5" lir:ı. "!J1" kuruş olup şartnamesi komisyond'l hc;r 
gün parasız verilir. 

~steklilerin, 2490 sayılı kanunun t•r i~ııtı d:ıh"lind~ ta....,zim edecekıeri kapa!ı 
teklıf mektuplarını en geç telli gün Vl: saat.e:.l bir saat evveline kadar Kasını
paşada bulunan kom ·syon b~kanlığına makbuz mukab'linde vermeleri. 

(3156) 

lnh·sarlar Un1uliı PJ!üdürlüğünden: 
500 ton çavdar sapı isteniyor 

Paşabahçe fabrikamız ılıtiyacı ıçin Şartnamesindeki vasıflara göre rüO 
ton çavdar sapı satın alınacaktır. 

1 - Sapların teşrinievvel iptiıl<>.smdan başlamak üzere aza.mi dört ay zar. 
fında fabrikaya.teslimi meşruttur. 

2 - Talip olanların yüzde on beş teminat akçasile beraber ve 7 JH::ı.zi• 
ran/937 tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğünde müskirat muame. 
lat şubesine müracaatla teklif mekt.ıp !arını vermeleri. (3131) 

1 stan bu· ı · Bel e:d.iy'e s .i ···: i 1 an.la r ı 

Motörlü kara nakil vasıtalarının fenni 
muayenelerine dair talimatname 
ı _ Muay~nelere 15 - Haziran -937 tarihinde başlanacak ve günde elli 

vasıta muayene edilecektir. 

2 - Muayene yeri istanbulda Sultana~met parkı, Anadolu cihetinde ise Ka
dıköy iskele kumluğudur. 

3 - Emniyet altıncı şube seyrüsefer merkezinde 1 Hazirandan itib.:ırcn bir 
müracaat defteri açılacak ve 25 haziran da kapanacaktır. Seyrüsefer fen memur
larında olan bu deftere muayene günleri için yapdan müracaatlar vasıtalar plaka 
numaraları işaret edilmek suretile kaydedilecek ve müracaat sahiplerine muaye • 
neye gelecekleri tarih ve günü gösterir bir etiket verilecektir. Muayeneye geli
nirken bu etiket de beraber getirilecektir. Müracaat için bizzat gelmeye mec • 
buriyet yoktur. Herhangi bir kimse bir veya müteaddit arabalar için müracaat 

edip aıra alabilir. 

4 - Muayene gününden evvel yazı ile mazeretini tesbit ettirmeden kayıt 
edildiği günde muayeneye gelmiyen nakil vasıtaları bu muayeneyi takip eden ilk 
cuma günü ve beş lira ceza vermek sure tile muayene edilir. Bu cuma günü de 
gelmiyenler ondan sonraki cuma günü muayene olunur. Lakin bu takdirde ceza 
on lira olarak alınır. Bu sefer de gelme yenlerin plakası sökülür ve bütün mua • 
yeneler bittikten sonra tayin ve ilan edi 'ecek bir günde muayene olunur. 

5 - Muayenede kusurlu görülüp her ne sebeple olursa olsun plakaları SÖ• 

külen nakil vasıtalarının ikinci muayeneleri yalnız cuma günleri yapılır. Maama• 
fih ikinci defa da muayeneye gelip de cksiklil:lerini düzeltmiyen arabalardan fü • 
sulen işgale sebebiyet verdiklerinden dolayı beş Jira ceza alınmak suretile üçüncü 
muayeneleri yine cuma günleri yapılır. Lakin üçüncü muayenede de kusurlu gö• 
rüldüğü takdirde muayene bütün muayeı1eler bittikten sonra ilan edilecek gün • 
lerde muayene edilecektir. 

6 - Muayeneye gelen vasrt:.>lar teknik bakım?nd;ın her cihetçe iyi vaziyet • 
te olacaklardır. kabında vasıtaların fren kampanaları dalli sökülerek balataların 
ve kampanaların vaziyeti tetkik edilecek tir. 

KadıktlyUnde Yeldelı'!rmenlnde (Üçler), Bl!- ı lstanb"l Yeni Po.da1uıne kaT~ısı'lultı 
yükadada) (Halk), Heybelide (Tanaş). ... ----------.:..-------::--~-----------

'f Ürk iye Cumhuriyet Merkez Bankası 
7 - Taksi ve otobüslerde boyası eksik 'lfö"eme'iİ fena camları kırr!t, cam . " 

mekanizması bozuk kapıları kolayca açılmıyan ve iyi k:apanmıyan din.ı;il Vt karo-

291511937 vaziyeti 
t4\ K T 1 F" =-=tır• --ı P A 5 l p 

Kaaat 
.IJt.m .aft k!l~ram 21.043.63"1L.29.599.5)8.2j Sennaye • , • • • • 

p 13u 110 İbtJyat akçe8l: 
Buk.not. • • • .. , oJ. , o. .- 43,610.643·93 
lJtü.llk, • • • " .1\72.975.~ Acit ve fevkatlde. • ı • • 

iL. 
Dalllldeld Mıı.laablrler ı 

TUrk Uruı: • • 
Jl&rlç&ekl muhabirlerı 

.t..ıtm ...ıı ldlorraı 5.05·•. 4791 

.AJ ı.ma talı YUl ka btl ııerbMt 
dDTlller. 
Dll•t dlSvlzler ve bOrçlu 

.618.28.j.-

7. IG9.529.31 j 

65 773.46 
1 

.618.28~--
Husust • , • 

Teda.villdeld aa.nıuıoUar: 
Deruhte edile.o evrakı aakUY• 
Kanunun e n 8 tnd madde
lerine teTfikaıı hazin• ıar&tm.. 

dan ••ld teQ.;7 at, 

Deruhte lHllieD evrakı a&JıtlY .. 

2.10.li.1f2.4( 
4.~18.00f.7. 

'L. t?.421.471-

baldyut, • • • • 1l 145.327.l92-kllrlnı bfJdyeierl • • • • 
llallla• taaıı"1.lerl ı 

41.694.412.50 48.869· 715•27 

Deruhte edJlen nraJU ııa.ktıye 

Lira 

15.000.000-

6.621.180.10 

I Karşılığı tamamen alt.ııı olarak li 
tedavili• UAnteD vazedlltn L.. 19.000.000-

1 

::::.ont mukabili tıavete.n ted I" 9.0CO.OCO- 173.327 ( 92. -

Tark LlrMI MnctuCI 12.60J,2Jl.J8 
DIY&s J'uJl}ı"d.a ti : 

ı\ltm t&bvtl! lı:ablt d!Jvizler I'- 1 .722.7 

karıı!ıtı- f 158.748.563-
J[anunwı ı n 1 lncl mad. . 
delerin• teTftk&D Ha.11n• tar~ 
tmde.n vaki tediyat. ~,, 13.421.471- 145.3Z7.092-

l!lenfldat ellsd&ml 1 

Ba.zine bOnoıan. • • • L 2.000.000.- 740 991 8,, 

" 
1'16.740.991.82 28. • . ~ T1car1 eeneU•r • • • , • , ..;;..;.~..;.;.;-..--.--.-

Eaham Ye Ta.bvlllt clladıuu: 

'.tıl. ?ttyenl.D kartılıtı uham •e L.37.562.710.47 
1nerubte edilen eYrakı nak.. 

1 
\ t.Ahrlllt ttlb&r1 kıymetle .1 

le Serbest esham n talıTtl!t L. 3.857.801.25 41.42 .511.72 
Avanalar: 

Altm ve dl..m Ozerla• 

Ta..'1v11 ~ t flzerlne 

lliMMartaı 

Muhtelli 

1 

l- 63.382.571 8.736.230.22 
• R672.847.6'l 

Yekta 

Olğer dlM.zter H alacaklı 
l<llrln~ bakiyeleri • • • L.23.'17.~.<mt~'." 23.675.701.60 

&luhtelU • l02.95l.t71.75 

l \i4.114J.27ö.l!J 

4.500.000-
12.352.807.ŞL 

334.176.216.83 
L.&oııto ııa :s<11 ytaae ~ 1-2 - .A1t.a bertıaı 

seri aksamı sesli ve lakça tekerlekleri salgılı olanların derhal pllikaları alınac;ık ve 

ondan sonra beşinci madde ahkimı tatbik edilecektir. 

8 - Bütün motörlü kara nakil vasıtalarında la:nba. fc::r ark1 kır:nızı Iamb:ı
ları yanmıvan veya bu husustaki tal:ma ta uvmayan el kornası bulunmıvan tak· 
silerde taksi saati üzerindeki lambası far ve kti~ük lilmba!arhı beraber bir dU/7 • 
mcden yanmıyanlarm plakaları alınarak hal:larmdJ b::!}inci madde ahkamı tatbik 

edilecektir. 
9 _ Motörü tüten, yatak ve supapları vm-an, elektrik tesisatı kusurlu, ıkl· 

mülatörü boşalmış susturucusu h"'talı vamtnlann ve istepnesi bulunmayan toksl 
ve otobüslerin plakaları sökülerek hal:latında bc~inci r.ıa<lc!e ahkamı tatbik edile-

cektir. 

ı O - Anadolu cihetindeki motörlü kara nakil vasıtah:rı 12, 13. ve ı.~ tem • 

mttz tarih!nde muayene edilecektir. Bun'arın da miirc•-nat deftc:ine kayıt ohm • 
malan elzemdir. Bu cihetteki motosikletler d:: bugünlerde muayene deftere k:ı· 

yıt olunduktan sonra gelecek~e:-dir. 

1 l - Rtımeli cihetindeki motosikletler ceftere l:::yıt o1arak 6 ve 3 temmuz 
günlerinde muayene olacaklardır. 

12 - Otobüsler ı. 5 ve 6 temmu1 gi.mlerintle mulveneye s::!yrü ::dcdtki 
müracaat defterine kayıt olduhtan sonri geleccl:lenfa. 

13 - 1 C), 20 ve 22 temmuz günleri k;:ıınyon \"e i:amyonctl::!r muayene edile • 
ccklerdir. 

14 - Sair günler, cumartesi ve Ç<!r samba rr:Ü'lte=na deftere kayıt olan tahsi 
ve hususi otomobiller kayıt oldukları gün 1erdc mııaycne edileceklerdir. 

15 - MJracaat defterine kayıt olmıyan hiçlı:r mot:.irlü br:ı r.alül v:ısı~a:ıı 
muayeneye giremeyeceklerdir. 

16 - Muayeneler 15 ağustosta bitecektir. .... - •- ı "'T· •- -

17 - Muayeneyi geçen motörlü nakil vasıt11annın ön camlarına plaka nu • 
maraları perfore edilmiş bir etiket yapıştırılacaktır. J~ara nakil vasıtaları bu eti
ketini bütün sene taşımaya mecbur .hır. Herhangi suretle etiketi bozulanlar ıo 
kuru~ mukabilinde bir yenisini altıncı şube muhasebes'nden a.]abilir. 

18 - Muayeneler bittikten sonra mııaycneye girme:ni~ hic bir motörlü ka
ra nakil vasıtasının seyrüsefer etmesine müsaad:: edilmeyecektir: ( B.) ( 3166) 
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•ummmmE...., o sta ırn IC> u o IHl a u lk o ını a ıe ü v lYı lk s lYı ır p ırn z ~ mmnmm.• 
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~az heyeti ve en yilksek ı 

ile yakında açılıyor. ifü 

m:,~.:Zıcın Memleketin en tanınmış 

OKUYUCUSU ?. 
::: Nezih ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında büyük tafsilat fül 
::: ............................................................................................................................................................................. :::: 
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Evinizi en büyük zevk ve en 
nefis dekor içinde döşemek 
süslemek ve güzelleştirmek 

' • 
Döşemede, tezyinde ve her nevi 
salon eşyasında en modern ve en 

ileri zevki size ancak: 

DEKORASYON 
Mağazası tattırabilir 

Beyo§lu - lstlkUU caddesi - N. asa 

Büyük mühayaatta kredi muamelesi .11apılır 

MiDENiZE 
dikkat ve .İYİ HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yi· 
yenler, fazla, baharlı ve biberli 
yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve 
EKŞİLİK, HAZİMSIZLIK, a
ğırlık ve baş dönmeleri hisseder -
ler. 

MAZON isim, HOROS markasına dikkat 

M A ZON MEYV A TUZU HA. 
ZIMSIZLiôI, MİDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GİDERİR. 
1NKİBAZI defeder. Bugünden 
bir şişe MAZON alınız. Hiçbir 
mümasil müstahzarla kıyas ka • 
bul etmez. 

D 

Tecrübe ediniz 
lBaş ve IClş ağroDaıro a 

GırDp CI NezOeD 
Romatızmaıyu geçnırnır 

SEFALiN ismine ve 
kutusuna dikkat ediniz 

SEFALIN'i tecrübe etmek latersenlz a,ağıdakl 
kuponu kesip Uzerlnda yazıh adresinden 
Bir adet bedava alabilirsiniz 

bedava 
ınılYımune B<upoınu: 

lstanbul, Ankara Cad. Meserret otell 
yanmda Na. aa TURKIYE eczanesi 

11~H~e•r•n•e·v~I ~!E•ml!l~Ak!ll~n~ı•e•y•ı•ı•ıy•a•t•ı•a•s•a•t•m•a•k• 
K ve Kelepir emlak almak 

A isteyenlerin Hiç VAKi T geçirmeden 

L IST ANBUL : Bahçekapı Sadıkiyc Han J 1 numa-

l işleri Bürosu 

raya müracaatları hu itlerini derhal 
temin eder. 

Telefon : 21168 , 

Fenni Kasık 

bağları mide, 
barsak böbrek 
düşkilnlüğüne 

Fenni koraa1ar 
İsteyenlere ölçü 
tarifesi gönde. 
rilir. 

Eminönil 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

OREPULOS 
Taklitçilerden 
sakınınız 

Beyoğlu ikinci Not erliğine: 

Eyübsultanda Tabakhane derunilD· 
da 13 No. 1ı mağaza ile 14 No. lı ar-

sada malım olan ip bükmeğe mahsus a. 
li.t ve edevat ve takım ve tesisat ile 
kiracılık ve intifa haklarımı tücca!'. 
dan Behçet Ali Atagenc'e satıp te&lim 
ettiğimden usulen ilanını ısterim. 

Adres: İstanbul Örücüler 40 No. <!a 
kasket lUccarı Şefik Koç. 
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.................................. 111.k" ' 

Herkes onu istiyor 

Çünkü: 

RADYOLiN 
Türkiyede ve komıu memleket
lerde yüz binlerce kiıinin di~lerİ· 
ne aıhhat ve güzellik vererek bu 

ıöhreti kazanmı§ln' • 

Oli 
Diılerdeki pu ve küfekileri te
mizledikten batka dit etlerindeki 

hutalıklan da taın:ınıen 
izale eder. 

Günde iki defa kuJ. 
lanılmalı ve diıler 
bol bol fırçalanmalı
dır. 

~a<dlw@n n ını 
Kullanan ağızda dai. 
mi bir bahar tarave. 

ti yaıar. 

Baylara ıazını olan 
( P REZERV A Ti F) in 

, 

En nyısa, eın sağoaımo ve en 
solhhtsı ancak ve aıınıcaık 

r"''''''''"')'{':·ı··"lSK'''"''I Markalısıdır • 
1 ······················ . iC:i"8"ö;8neoeırde~ cıanma bu 
nsımıe aravonoz toptan iş ecza 

Deoosunda buDunuır. 

SALACAK 

ar ü u 
Köprüden: 7.30 - 9.30 . ı0.30 - ı3.30 . ıs . 16.tS. 17.30 

18.25 • 19.15 . 20.05. 
Salacaktan: 7.S5 · 9.45 - 10.45 . 13.4S • ıs.ıs - 16.30 - 17.SS 

19.45 - 20.30 - 23.4S 

Saat 16 dan 24 e kadar caz•••••••I 
Son ge~en too Model Çocuk 
Arabalarını gellp görUnUz 1 

r va 

Toptan ve perakende satış - Beyoğlu 
JstiklA.I caddesi No. 31i 


