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Harbiyede bu sabahki clnag'!!, 

Bir ihtiyar 
23 seneliK karısını 

Öldürdü 
Zengin bir ~dam olan katil 67' 

karısı ise 55 yaşmdadır 
Pangaltıda oturan ungin bir ihti. 

Yar, bu sabah karısını kalbinden vu.-
rarak öldürmüştür. Cinayet etrafında 

bu sabah bir muharririmizin yaptığı 
tahkikatı yazıyoruz: 
.J>angaltıda, Sipahi ocağının manej 

Yeri kar§ısındaki Pangaltı apartıma
lunın dördüncü katında iki yaşlı karı 
koca oturmaktadır. 
Erkeğin adı Hliseylndir. Seliniğin 

'llkveş kaza.sındandır. 67 yqında o. 
lan Hüseyin zengin bir adamdır. Ba. 
basından kalma bir hayli emlaki var
dır. Karısının adı Sabihadır. Elli beş 
Yaşında olap Sabiha yirmi üç sene ev. 

l Hüseyinle evlenmiıstir. 
· sene sonra bir kızlan, dört sene 

da ikinci bir kızlan dünyaya 
ıtir. Bu kızlardan birincisi sinir 

tarından doktor Kenanın, 
mUtehuaıı da iktıa&t veklletin-
d. ~ . de .Ankara 
ıgerı zevcesidir 

... ı.ıun. bir memurun · 
de ~ 1 rdenberi sinir hasta. 

Hllle)'Ul sene e . i .. t 
muztariptir. Günlerm mu e. 

lığından . de geçirmekte, hastalığı 
madiyen ~vın damadı ve diğer bazı si
ziyadeleımce alından muayene ve 
nir doktorları tar. 
ted · edilmektcdır. 

~vı vvel HUseyinln hastalı. 
Bırkaç ay e d"" k k 

1 1 gece gUn uz sı sı 

ğı ziyadle eşıneç~:.meye başlamıştır. Bu 
buhran ar g ·ı d 

nlar esnasında karısı ı e e sık 
buhra ettiği görUimilş, duyulmuş-
sık kavga 

tu~u iki yaşlı karı ko~ ap~ı~anda 
AB ~sya isminde bir hızmetçı ıle be. 

EA turmaktadırlar. Kızlarından 
ra~r o ş· 1.d 
Doktor Kenanla evli olanı ış ı e o. 

(Devamt 6 1ncıda) 

Kuduz köpekler gene çoğaldı 

i-ı- kH ek diln yedi 
klşly ısır:dı 

Fenerden oarüşşafak~ya kadar 
kovalamp iki de pohs ısırdı 

• • S .. k d varn etmiı ve Çar,ambaya · · on günlerde ıehrimizde kope • sına e 
ler t f - çıkrnıttır • 
... l ara ından ısınlma vakalan ço- Darüff8faka caddesinde oturan 
la ıl\ıııtır. K yayı ısıran köpek biraz ileride ge-

Küçücük bir ev köpeği, dün F e· a civarda oturan Mehmedi, sonra 
:rıer Ve Çarıamba civannı altüst et· ~h~edi ısırmıştır. 
l'l"ıiş Ve biri kadın, bir komiser ve iki Bu esnada köpeği takip eden po
Pol:s olmak üzere halktan bq kiıiyi )' rneınuru Hüseyin ona yetişmif, 
latrmıştır. k~'pek onu da ısırmıştır. Fakat Hü· 

Fener istikametinden gelen ve 
0 

• n de tabancasını çekerek köpeği 
k' seyıalarntf, kuduz köpek bu suretle 1

me ait olduğu bilinemiyen bir kü· ~labilınittir. Jıınlanlar ve köpek 
çiik köpek evvela önüne çıkan Fe- k~duz hastahanesine gönderilmif· 
:rıerde Karadut sokağında oturan ]erdir. 
kadın zabıta memurlarından üçüncü Bu da bir başkası 
komiser Halideyi ısrrmıı ve yukarı D).in ak§am Y edikulede tramvay 
dSco~ru kaçmağa başlamıttır. Sultan ddesinde bir sokak köpeği yoldan 

lıme gelen köpek burada da Çu- ~ınekte olan Agop kızı Agavniyi 
kurbostanda oturan Kenan isminde ısırrnlftır. Köpek yakalanmıt ve A· 
bir genci ısırmıı ve peıinde bir çok gavni iledbe~~~r .kuduz tedavihane
halk ve polisler olduğu halde koıma- sine gön erı mııtır. 

Draman mahallesinde 

• 
Urn"-~ _,_,,, ... _,,_ . M--'-' on Vindcki resmin .,,_ "":!"_,. "-~ nd.c oynryan çocuklar: ( Ut.KHY ')'" .. 
bi matbaamua ge'lerek hediycaini aıalJiUr.) (Yazt-M 3 ilncude) 

.. 

Taç giyme merasimi 
Italya - lngiltere 

gerginliğini açığa vurdu 
ltalya diyor ki: 
"Bunun sebebi, ltalyanın Britanya impara
torluğunun yolu üzerinde bulunmasıdır,, 

Diln LotUlra 307iıtıklarında top'kuran ma1ı~ 'kalabalık merMimi se!JTetmiş, 1cral ve kraliçenin arabası gererken 
1ıeyecan14 alkıılama,,tır. (Re8imler, merasimin provası Csn&1nda çekilmi§t ir.) 

Londradaki merasimden ltalyan 
gazeteleri ancak on kelimelik bir 
·- ıtaıva -·tebliğle bahsediyorlar 

ye 1 l..ondra, 13 (AA.) - Pencere· • Saint James Square·da yaşlı bira-. 1 n g 11 t e re 1 lerdcn ve balkonlardan seyredenler dam, kalabalık içerisi?ıde tıkanar~k 
hariç olmak üzere taç giyme mera· yere yığılmrf ve biraz sonra da ol· 

Roma 13 (A.A.) - İtalyan gaze. ı siminde hazır bulunan seyircilerin müştür. A • 

teleri, diln Londrada yapılnuı olan 1 miktan iki milyon tahmin edilmek· Zabıta, halkın harekatını ıdarc 
taç ıiyme merasimi hakkında bir • tedir. etmek ve seyi~cilere aile .ocakların~ 
g(Uıa tafsilat vermeı_nektediler, ı Bu muaz7..am halk kütleleri, ha- da vukua gel~ış olan ha?ıscler hak. 

İtalyan ıazetelerı, bu merasime kikaten ıayanı dikkat bir disiplin da kında hopartorlerle malumat ver-
mUteallik olarak dUn on kelime hilinde hareket etmittir. Fakat bu mek için birçok hususi otomobiller 
lik kadar bir telgraf yazmıılardır: hususta en büyük muvaffakıyet, kullanmıştır. Hoparlörler, ayni za" 

' 

"İngiltere kralı George'un taç zabıtanmdır. Zabıta memurlarına, n:ıanda seyyar sıhhiye otomobille· 
giyme merasimi, bu sabah Londrada fazla mesai mukabili olarak para rınde veya hastahanelerde tedavi e· 
icra edilmiıtir.,, i verileceği gibi ihtirııal "taç giyme dilınekte olan kimselerin akrabala· 

Birçok gazeteler,"' baı yazılarını 

1
. madalyaları,, da alccakla.rdır. rı_~a ~alu~at vermek vazifesini de 

tngiltere ile İtalya arasındaki ger. Rahataızlık veya hafıf bazı ka- gormuşlerdır. 
ginliğe tahsis ctmiılerdir. zalar d~la!rsiyle ?593 ~işiye . yar- Trafalgar Square'da bu kabil ha 

Popolo di Roma, diyor ki: dım edılmı§ oldugu tasrıh edılmek· herler verilmekte olduğu bir sırada, 
"Bu ccrginliğin sebepleri, coğrafi tedir. vakur bir ses: ",Mister \Valshir'i re-

mahiycttedir. ÇünJN İtalya, Britan. 30 ciddi hadise olmuştur. 162 fikası Charing Cross saatinin önün· 
ya imparatorlufunun yolu ilzerinde kişi hastahnneyc kftldırılmıştır. Fa- de bekliyor.,, dediği :zaman halkın 
bulunmaktadır. kat vahim hiç bir vaka tahaddüs et- neşe ve §Ctaretine payan olmamı§· 

..................... ·---··---··-· ... •••••••••••• memiştir. tır. 

HABER'ln 

Fıkra 
müsabakası 

Haber, okuyucuları arasındıı bir 
fıl<rıı mUsabakam açmı~lır. Gönderi. 
lec k Cıkralann kıııa ve hiç olmazsa 
az ı !Ulmlı olma.ııı llzımdır. 

J<"ıkralar, gönderenlerin imzalan 
yahut mUstear adlarlle neşredilecek 
\"e her ay o ay içinde c;;ıkacakİ8nn 
en !ytıerfnden be ine muhtelit ve kıy. 
mt'UI hrdl~ <'lcr vcrllcc ktır • 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
aönderiniz. 

IMaltepede bugünkü 
askeri tatbikat 
Hakiki mermilerle hücum yapıldı 

Tatbikatta tayyare 
ve tanklar da var 

Bugün Maltepe piyade atış mekte-
binde tatbikat yapılmaktadır. • 

Askeri talimi re dair yeni talimaL 
namenin ilk defa. tatbik edildiğı bu 
manevralar top ve mitralyozların i§ti· 

rakiyle y p:lmıı;ı, hakiki mermiler kul. 
lanılmı lır. 

Ögl den sonra da tayyare 'e tank. 
ların i§tırakıyle hücumlar yapılacak· 
tır. 



===2=============== ===========-HABER -Akşam postası 
Siq.asa: sıs Osmanlı - Yunan seferinde ---

A vrupada korku 
Ş 1MD1 A\Tupada umumi manzara:küçUk milletlerin kalplerini kemirmek. 

te olan şüphe dolayısiyle daimi bir konkudur. 
Bu kilçUk milletler gö.7.lerini tngiltereye çevirmişler, A\.TUpa politikasın· 

da BUyUk Britanyanm liderliğiniUmit etmektedirler. Son zamanlarda !ngil. 
terenin tekrar sllA.hlanmağa ba§larnası Almanya ve tt.ıılyadan başka bütün Av. 
rupalılara derin bir nefes aldırmış gibidir. Herkes Britanyanm sulh arzusunu 
gayet samimi addetmekte: buna inanmaktadır. Netekim ayni sebepler dolayı
siyle Fransa ile İngiltere arasındaki doetluğun son zamanlarda kuvvetleşmesL 
ne iyi nazarlarla bakılmaktadır. 

Büyük komşularının gittikçe artmakta olan tazyikleri karşısında küçük 
milletler daimi bir şüphe ve iizfintu içinde yaşamaktadırlar. Büyükler arasında 
tam tir vi~nk ve uzla.sına olmadıkça kendilerinin rahat edemiyeceklerine ka
naat getirmiş bulunmaktadırlar. Bunlann bütün politikaları şimdi korku ve 
endişe esasları üzerine istinat etmektedir. Büyük m;ııetler istikrar~ız bir mu. 
\•az.ene içinde yaşadıkça küçüklerin istikrar bulmalarına 

0

imkiin yoktur. 
Mesela Lehistan hem Sovyet Rusya, hem de Almanyadan korkmaktadır. 

Fakat şimdi daha ziyade Almanyadan korktuğu için Hitler hükiımetine tcma
ytll göstermektedir. 

Dömeke harbı 
VE 

Bin başı izzet ~ey 
Miralay Vasos Yunan 
Kralı nanıına ''Girit,, 
adasını işgale nıemur 

edilnıişti 
- S- 'VcB:!~ın : 5fadık Duman 

(Emekli Kurmay Binba.IJ 

13 MAYlS-19~~ 

dlatµıta daie - -inmek 
1 KİDE bir - "temcid pil•~ 

'ısıtıp ısıtıp,, deı:nıye"'°9..1 
çUnkU gayet soğuktur - ortaY' 
ğımız bir söz vardır: "ttaU";, 
mek ... 1, Bizde halk "çok geri 
çok cahil ve ümmi" oldub'll _ha~ 
nevver zümre "gayrıtabii bır :el 
mazhar olmuş'' muş... Riva) 
gazetesinin .. Günün meselelefl 
harrirind,..n. 

"Halka inme'<..... sözü kcnctiol 
ğenıniş, kendi halinden zi~ 
memnun bir adamın ağzından ç 

. ..,ı 
lir: "Ben, hüüüüüt! ben neyıw• 
gerek fıtri zekavetim, gerek bil 

ğum yüce mektebler ve okudu~ 
riku1adc t!serler sayesinde rn~ ~ 
rin en yükseğine varmış bir iJI 

Avrupanm hem en zengin, hem en fakir memleketi olan Romanya ayni 
zamanda hem Sovyet Rusya, hem de Almanyadan korkmakt:ıdır. Sovyctlerdcn 
korkmaktadır; çünkü hakim olan sınıflar komünizmden tabii bir ürkeklik 
duymaktadırlar; bundan başka So\.-yet Rusyanın günün birinde Besnrabyayı 
istiyeceğini akla. getirmektedirler. 

Almanyaya karşı olan korku da, Almanların petrol ocaklarına ve zengin 
ziraat sahalarına. göz diktiklerinden ileri gelmektedir. 

Gerek Macaristan, gerek Avusturya ve bilhassa Çekoslovakya Almanya ta. 
rafından yutulınakta.n, yahut Alman hakimiyeti altma girmekten fena halde 
J[orkmaktad.ır'la.r. 

Nihayet günün birinde Yıldızın sah. 
rı tükendi. Babıali Giride takviye kı
taatı gönderm~ye karar verdiğini se. 
firlerc ihsas elli ve hakikaten de ha
zır bulunan fırkaları gemilere bindir. 
meye başladı. Garp devletleri bu hali 
de beğen.medıler. Zira onlar Girid a
da.sının Yunanistana bağlanmasını is. 
temiyoralrdı ama bu adanın asayiş ve 
emniyet içinde bulunması da işlerine 

gdmiyordu. Abdülhamid imparatorlu. 
ğunun ada üze.rinde tam bir hakimi
yet kurması demek, Girid sularında 

dolaşan harp gemilerinin geriye çekil. 
mesi ve adadaki biltün gürültücü un
surların tenkil edilmesi demek ola • 
caktı. Halbuki bUyük Avrupa devlet
lerinin buradaki harp gemileri Girid. 
den ziyade Akdenizi tarassut etmekle 
meşgul bulunuyorlardı. Bilhassa nııs 
ya Giriddeki hadiselerin devamında 
kendisini Akdcnize çıkaracak bir is. 
tikbal görmekteydi. Binaenaelyh bü
tün devletler Giriddeki konsoloslarına 
bir toplantı yaptırdılar ve bu toplantı. 
nın kabul ettiği şu dört maddelik ka
rar 1stanbuldaki sefirlere gönderildi. 

Beni görüp de hayran hayrall , 
mak ISirmamak kimin elindedit~ 
bile halime şaşmaktan kenditni 
yorum ... Fakat bu büyüklüğüJJl~ 

f men yine hnlkı dUşünilyorunt· 
n1m ilmimi. fazlımı kavnyanıaı. ~ 
dir; ben ona kavrıyabileceği F'~ 
den bahsedeceğim. Gerçi ben, tfı'_. 

Hele Alman ırkından akalliyetlerin yaşamakta oldukları memleketlerde 
korku bUt:Un deh§etlyle akıl ve muhakemeyi sarsmaktadır. 

!Korku, fikir !elimeti bıralanıyacağı için alınan tedbirler ve başvurulan 
çareler de ancak şüphe ve emniyetaiı.lik temelleri üzerine kurulmaktadır. 

Avrupa. umumi harpten evvel gelen fırtınalı gUnlerden çok daha berbat bir 
vaziyete diltınilş bulunmaktadır. Her an patlamak istidadım gösteren bu teh. 
llkeli vaziyete yeglne ve tıon çare olarak lngilterenin hem de kuvvetli bir lider
likle di?.ginleri ele almuı beklenmektedir. 

Netekim tngilterenln geniş mikyasta ıili.hlanmağa da,Tanmaın daha §imdL 
den Alman harp ııiyuasınm sinmesine sebep olmuıt ve Alman zimamdarları 
her fırsat dU§tUkçe sulhseverliklerlnl beyan etmeye bqlamı§lardır. 

(Bir Avrupa~ d&ımU.., ol.on lngiUz riya.!i muharrirlerinden 
A. J. Ounıım"1g.f'in Niyuz Kronikl ~ndcki yazı.ntıdan). 

An karadaki . ,_, 

• • kömür sergısı ••• 
Yazan : Nizamettin Nazif 

Ankarada bir arsıulusal kömür 
serbisi açtık. Bir hayli masraf edilmiş 
ama.. bir hayli umuvaf /ak" olduğu da 
anlaşılıyor. 

Sergide dünya madenciliğinin ve 
Türk kömürcülüğüııiln muhtelif vazi. 
yetleri, güzel, §ık ve vuzuhlu grafik. 
ler, diyagramlar, temsili levhalarla 
mükemmel bir surette aksettirilmiş. 
Aynca bir de haftalık mecmua çı

lcartmışlar, bir iki nUshBJ11 elimize 
geçti. O da şöyle böyle, yani frenkle. 
rin pa.!!Klblc dedikleri derecede. 

Gazetelerde, "Allo! Allo! Burası ar
sıulusal kömür sergisi!,, diye Ank&
rada her gün sesi duyulan genç bir 
rodyocıı bayanla yapılmış mülakatlar 
aa okuduk. 

denciliğine en büyük gururu veren şe
yi, yani ''ki.şif" i olanca romantizmi 
ile göze vuracaktı ve biz böylelikle 
Türk kömUrcUIUğünden tarihi, an'ane. 
yi ve asaleti nezetmemiş ve memleket 
çocuğunun alın terine, zekasına, vazi. 
fcşinaslığmn saygı güslcrmia olacak. 
tık! 

Sergimiz çok güzel oldu vatanduş
lar. Fakat daha çok güzel olabilirdi. .. 
'F...ğer onu unutmasaydık. Bereket ver. 
sin Ulus refikimizin yazdığı birkaç 
y11zıya. Bu da olmasaydı, pek utana-
caktık? Nizamettin NAZiF 

Karar 
1 - Giride yeniden Osmanlı askeri 

gönderilrniyecektir. 
2 - Girid sularmda'ld Yunan gemi. 

ie.rlııin derhal geriye almması VP. Yu
nan prensı JorJun da Yunanistana av. 
deti. 

3 - Glrid şehirlerinin muvakkat 
bir zaman için büyük devletlere men. 
sup kuvvetler taraf mdan işgali. 

4 - Polis ve jandarma heyetlerinin 
derhal vç süratle adaya gönderilmesi. 

La.kin Atina hilkCımeti böyle nazari 
tedbirlerle guttüğü yoldan ayrılacak 
vaziyette değildi. Kendisine karşı ani 
ve kat'i hareketlere gccilememesi onu 
adamakıllı 3ımartmı5tı ve muhakkak 
ki bu şımarıklıkla 1ngilterenin de mü
him bir tesiri oluyordu. Yunan krallık 
hanedanı İngiliz hanedanının en ya. 
kın akrabasıydı. Yunan kralı birinci 
Yorginin kız kardeşi Aleksandra Gal 
prensinin, yani 1ngilterc veilahtının 
zcvcesiydi. Mısır üzerinde ve şatki 
Akclenizdc büyük bir dikkatle strate-

Evet ama ... Acaba neden, Ankara.da 
yapılan ve hakikaten eksiği pek az o. 
lan bir eergiden bahsetmeye karar 
verdiğim halde kalemimden bu kadar 
!Oğuk cümleler çıkh. Neden bu mu. 
vaffakıyetin heyecanım duyamıyo

rum. Ben ki heyecanlı bir adam ola. 
rak tnnılırım. Acaba ihtiyarladım 
mı? 

l"orguıı batnı verııcefl lıt a:r. olur. Ayni ~ylP.rle uğruı,nıak k11cl11r lnııunı ynnuı bir şey 
buluıırıııır. Ru yllıdeıı okuyuc.-ulanmızı hercUnUn ıı.fır dUıUncelf'rlnden biran olıun 
a3 ı rmak, kendllerlnl batka ~emlPrde oyalamak l11tl3 orıı1~ hlnl~dc yonıldıığunıız: :r.anıan 
a.şuğıdakl ııu:ılll'fln cenaplnrını bulmaya çalışınıT~ (iurı•cı-kslnlı ki ,.ız bu mı-ıgull~ Pt 
tPn AOııra tanıamlle değ11'tlflnlr.I hltı~decekıılnlı. Sunlltorlml1ln bir kııımın:ı para nıü 
klfaUan da '-erecrğl14 Böylellkle hem flğJı-,nml~. hı>m mlıkt\fııtlannıı, olacakııını:1.. 

Hayır! İhtiyarlamadım. Yalnız Tür
kiyede bu kadar masraf, bu kadar iti
na., bu kadar emek ve sanatla bir 
muh~m kömür sergisi açıldığı gün 
Türkiyeye bugünkü zengin dnmnrları 
bahşetmiş olan yaıı meçhul, yarı mn. 
lfım ''U?.Un Mehmed" jn hatırlanma. 
mış olma"ına hayret ettim. 

Bence bu arsıulusal güzel nümayiş
te Uzun MehmecH, bir memleket ma. 

MaUy~de yeni 
tayinler, terf iler 

İstanbul dc!tcrdartlğı varidat kontrolörü 
celAI Okan \•e Hnldun MAiiye vekAleU vıırL 
dat umum mUdUrlllğU kontroıörlllğilnc tayin 
cpilmlşl rdır. 

1 tanbul delterdarlığı talurllat kontroförU 
Hi1:mct Ttırker butunduf,U vaı:lfedc bir de. 
rece terfi ctmııtır. 

Fatih malmlldllrU Ömer C kUdar malmU. 
dilrlUğUne, Csklldcır maımUdllrU Abdullah 
Emln!Snıı malmUdUrJO~Une ve Emln8nU mal 
mUdUrtl Ha.san aı;ık bulunan Yozgat det. 
teMıarlığma nakli ,.c tayin cdllmi&ılcrdlr. 

Bllmecelt atalar sHzU 
Bir kAğıt Curlne birbirinden oldukça me. 

ııafell (1 den 5 ) e kadar rakam yazınız. 

Şu rakamların kar§ılannda göreceğiniz harf 
leri o rakamların allına l!J&ret ediniz: 

2:R. 5, 41: K. ,ll, 19, 5-t: Z. 12: Ç. 13, 55; 
I . 2i, 2 , 49: V. 29, 56: E. 36: t. 

Bunu hazırladıktan sonra aşağıdaki eskJ 
bilmecclcrln kartılıklannt bulup da harfleri. 
nl dellllet ettiği rakamlar allınd korsanız iki 
atalar ıözU elde cdeccl;:slnb;. Bunlar acaba 
hangi atalar slSzUdUr? 

• 24, 53, 51, tiO, 44 - yer altında yağlı 
ka;>,ıJ. 

~ 51, .ıı:ı, 37, 35, 48, 4:i, 6. 7 Bilmece 
blldlrmerc dil Uııtllnde kaydırmaca. 

• Sll, 31, l, 3 ı;tn c:mlı hamam, kubbesi 
tamam. bir gelin nldrm babası imam. 

• 22, 33, 47, 20 - Dağdan gelir, taştan 
ı;cllr. kırı açık <'nl tem gelir. 

., 15, ıt, 3. 4, 22 Sarıdır ıa!ran ı;i~. 
q'kunur Kuran ı;lbl. Ya bunu bl'cccksln, ya 
bu gece öl ccl.ı.!r. 
~ 00, 2~. li, iO. 34 

içi dolu tur, ıcıık. 
Dlr uCtıcık Cıc;1cık 

• :zı. 10, , 9. ::?6 Ben yUrUrUm oyUrUr 
kAh ben l!ndc o arkaad klh o önde ben arka• 
da. 

:r. 42, ıs. u, ~:?. ın, 30, 24, 23 _ Dört 
ayaklı cansız eşcl<. 

• 57, 5 ' 24, 30, ss. 14 
bizlerin duacısı. 

Kuetarm hacısı 

1(. 34, 7, 46 _ Aldım bir tane oldu bin tane 
Bu bulmaca mUk~ctııdır. Doğru h&lleden. 

!erden 4 kişiye mulıtcllf hediyeler verilecek. 
tir. cc\•aplar lD mayıs tarihine kadar (Arap 
Saçı) iı;nrctlle gllndcr!lmelidir. Bu bulmanın 
hallcdllm~ §eklini yine 10 mayıs tarihinde 
bu sUtunlardıı bul:ıcalt.ıımı:ı.:. 

iki meşhur oyuncuyu 
ye nemlye n satranççı 

M esclc gayet basit: 

R AK1PLER1MDEN birisi bana nıuııl 

oyun oynadıysa, ben de aynı oyunu 
dlJ'.l'cr rakibime karşı oynadım. Böylece, neti. 
cc ı:-nyct tabll olarak Bllırdı, 

ÇUr.kU biri ınc mağlQp olunca dığerinl yen 
dlm. Yani iki :ınc.,hur oyuncu karşı karşıya 
oynainı~ oldular. Aynı muzipliği tavlada da 
iki kişiye yııpnblllrslnlz. 

Bu sorguyu halleden yUkt:ek mUhendlıs 
mektebinde 737 numaraıı muhterem onbaşı 
Qğludur. MUkO.falını matbaamıza uğrayarak 
almcılıdır. 

ırn:·11: Yırnanislana takatinin fcııl ... ıı. 
ılc ~~lcr 9ördti.rmc7; hıılyasrna tı td~ıı 

Yıman Ba§ue1dli Deli Yani 

jik vaziyetini çizmeye ve sağlatn kazı. 

ğa bağlamıya çalışan İngiltere Abdül

hamide tam bir emniyet besliyemiyor. 

du. Abdülhamidin saltanatı Kırım mu-

harebesi ile elde ettiği menfaatleri 
tngiltereye sağlam olarak temin ede. 

miyordu. Abdiilhaınld rüzgara göre de 

ğişlyor, kih lngiltereye, kah Rusyaya 
temavtil eili~·.-... ... U'alhntn 'fl'C.,,ıırt .. nbl 

Akdcniı.e bag1ıyan boğazlar 1izerinde 

hi'ıkim olan bir devletfn böyle mUte~a
di değişiklikler yapması tngiltcrcnin 

işine gelmiyordu. Bunun için Giridin 
ya böyle anar§i içinde kalmasını veya. 

but kendi koltuğu altındaki bir devle. 
tc geçmesini mülayim görüyordu. Bu
nunla beraber Osmanlı imparatorluğu. 
na çok fazla bir dikkat gösteren Hind 

efkan umumiyeslni de ihmal edemi

yordu. Girid hadiselerinin tarihi sey. 

rinde ~alsburi ile Gladston kal;lineleri 
hep bu efkarı umumiyeye ehemmiyet 

vermek veya vermemek temayUlünU i
fade etmişlerdi. Velhasıl lngilterenin 

el altından Atfnn siyasilerini şımarttı. 
ğı muhakkaktı. Netekini bu şımarık. 

lığı Deli Yani hayrete şayan bir dere
ceye yükseltmekten de çekinmedi 

1312 yılı 6Ubatmm on üçüncü günü 
Osmanlı imparatorluğunun Girid sula

rına memur ettiği Fuat vapuru Kan. 
diyeden .aldığı bir ~ısım kuvvetleri a- I 
danın bir başka tarafına naklederken, 
yolda amiral Miyaulis adlı Yunan gc. 

misi karşısına çık~ış ve iki gUlle ata.. 
rak vapuru durdarmağa mecbur et-

mişti. Ne tuhaftır ki, Yunan harp gc. 
tnisinin bu hareketini ilkönce protesto 

eden de yine Girid sularındaki İngi
liz amiralı Sör Harris oımu~tu. 

Maamafih bu protesto da bir işe 
yaramadı. Zira bütün bu işler evYelce 

konuıulmuş. kararlRJJtırılmış ~yler. 
di. Amiral Miyaulis gemisi Fuad va-

puruna gülle atarken Atinadaki resmi 
gazete de birinci Yorginin bir irade. 

sini neşrediyordu. Kral bunda §Öyle 
bir dil kullanıyordu: 

Giritte.!d hıristiyan ahali yapılan 
zulüm ve i§kenceye artık tahammül e. 

demez bir hale gelmietir. Giriddek! 
müslilmanların tausubu kareısında Gı 
riddeki romları mUdaf aa etmek vazi. 
fesi krallığımıza teveccüh etmekte-

dir. Bizimle bir cınsten olan insanla. 
rın bu elim vaziyetlerine göz yumma-

mızı kımae bizden arı:;amaz. Binaena. 
leyh şimdilik oraya Yunan ordusuna 

mensup bir fırkalık ktJvvet göndere. 
rek Girldli rumları himayeye karar 
\'Crdik. Bu vazifeyi görecek kıt'alar 

sali, yumurta mı tavuktan ~ 
yoksa tavuk mu yumurtadan 
gibi meseleleri dahi halledebiliri~ 
kat onlara daha vakit var, beD ~ 
lik halka inip ona lop yumurtaDl' 
sıt pişirildiğini anlatacağım.,, . ..J 

Halka inmek lüzumundan b":. 
denlcrden bir ricamız var: bir dt 
me., den, bulundukları ii.li IJ1 

icabınca bir eser kaleme alsın!~ 
kalım nasıl oluyor? Şart.,..~ 

bir kere de su katmadan snn'ı 
bakahm "mesti gurur'' olmalıtf 
rinde mi? 

MUnevverin halkı dü~Unmcsiıil 
istemez? Hatta mütemadiyen 
beraber olması, kuvvetini on 
ması lazımdır. O kadar da değ;!. 
dişini halktan üstün veya ayrı k ~ 

mcsi Hizımdır. ı:cndisinde ayrılı~ 
si, U.StünlUk vehmi teşekkül et~ 
sar.l:ffp ı;sııv" ı. .......... --· .... ..n . 
ancnk o eal'tla düşünebllcceğı. 
yükseğini ve en iyisini düı:ünür . .;d 
halka bildirir, anlıyamıyana, ka 
mıyana anlntmağa çalıııır. ._J 
İnmek ... Bu kelimedeki ba~ 

küstahlığı anlamıyorlar. Halk~ 
öğretmeğe kalkıfmalannda, ~ 
görmUş adamın fukaraya sad•~ 
uzatırken takındığı cirkin tavır l 
"Al! eskilerim senin olsun: aııı•• 
liım ya! zenginin eskisi, fukaraJl111 

nisidir!" Verdikleri de ne? ... ~e 
bilir ki? Bir insanın: "Ben bun~ı 1 
rck'tcn yapıyorum" diye yaptığf 
ne olabilir ki?... .J. 

Insan oğlu, ancak yükselme~ i ~ 
ği zaman kendine de, hemcıntl -; 
de faydalı bir iş görebilir. lnrtıtlı (J 
yen adam iner, durmaksızın intr~~ 
lesinin zaten ~ıkmış olduğu da fl"'j 
lidir. ~ 

"Halka karışmak, halkın t 
girmek, halka doğru ..... diycnıeıi 
ki. Fakat ''Halka inmek" diyenletf ,i 
yır. Neden? kelime kavgasına ı:nJ ~ 
kıyoruz? Elbette: qünkü kelime~. 
muzu lfşa eder. '"Halka inmek'' d 
lcr de kendilerinde bir aristo 
vehmedip balkı hor görenler~dir· ,.e 

Nurullah >.1 
== ~ 

miralay Vasos'un kumandasınd• 
nacaklardır .. , :J. 
Osmanlı ordusu istihbarat ş1l~ 

nin aldığı haberlere göre miral•~ 
sos'a verilmiş olan talimat ga?<r_~ 
sa idi. Kendiaine ıu emir v~ 

"- Adanın münasip bir Jll.,~ 
çıkacak ve Giridi Yunan kralı l 
Jorj namına işgal ettiğinizi uııs'" 
relı: adada Yunan kanunlarını A 
b~tıyacaksınız Adaya varır 
k~yfiyeti bir beyanname ile baı)J_ j 
dırmeyi ihaml emteyiniz!,, ~ 

Ve bir gün sonra miralay 'V_ ~ 
e~ri altındaki kuvvetlerden b~if .Ji 
pıyade, bir tabur istihkam aJ) 

bir batarya topu, Atina meyd':J 

dan birinde. veliaht prens J{~ 
teftiş ettikten sonra önlerine~ 
Akropol cadd~inden halkın ~ 
arasında geçerek §imendif er i 
nuna götürmU§tU. 

T 
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CUMHURIYET'te: 

lngilterede taç giyme 
'enliklfirl Matbuat genel direktörü Vedat 

Tör bir şeyin farkına varmış: Babı
ali piyasasında basılan kit9plar an· 
cak birkaç yüz nüsha içinde satış 
yaprp dururken, diğer taraftan, 
Vezirham gibi sapa yerlerde, kırk ~ !ı.~----~~ ... ~ 
bin, elli bin nüsha tabedilen ve da· ~ 

. Yı~."ııs Na.dı kral Jor/ıııı tnc !f l !/mc• 
8 •. 111 ıoırı.'t<'bctiylr ı. rall:ğ ı ıı lııg 'lf rrcclc. 
'::• ı'.ı.aııa.•mıı ı·n /11gili:: nıcJrııf :yrt rc-
1 ıır111i fcşı ilın çıalı.y~ı'nk rl 'yar ki: 

Denile-bilir ki , lngilkr<'dc Jüal . \'O 

~~ıp~rator - b ' r bııkımn hiçbir s cy d<'· 
gıldır, fakat diğer bir bakıma gc'rr <le 
her şey cl<'ıncktir. O kadcır ki n otnn .. 

ha §ayam hayreti MÜŞTERİ BU· ' ~IahaUcııitı ct'll"rindG ter~s oh~adıgı için, Sil ilıtiyrıcı 
LAN kitaplar varmı§ ... Hem de bun· böy"lc tcmm cd

7
yor 

ıllalıaTlcli Tlabcr mııhnrririıır cnmil.cı-ini ıı h.nrrrp halini re J.ıi
lıllıı 11ç11w.~ minaı c.c;iııi göslCl'iyorl.ar 

lar, bir değil, beş değil! Bir araya 
geldikleri vakit, tomar, Ylğın ve mü 
balaga~nz olarak küçük bir kütüpha· 
ne te,kil ediyorlar ... 

Halk tarafından rağbet gören 
bu e8erler, "Köroğlu", Leyla ile Mec 
nun", "Rerhat ile Şirin"., "Arab Ü
zengi., "Battalgazi" gibi tarihi ya
hut efsanevi kahramanların asırlar 
danberi nakledilen maceralarıdır. 
Bunlar, boyuna basılıyor ve satıh· 
Yor ve okunuyor. Lakin üslupları 
fena, ruhları bayat, tahkiyeleri man 
tıksız .... 

. Diyebilir miyiz ki: "lşte bu çürük 
cıhetlerinden dolayı fazla satılıyor• 

" lar.,, Bu, yanlı§ bir iddia olur. Zira 
ayni çürüklükte başka kitaplar da 
bastırıp piyasaya sürseniz satılm.ıya· 
ca~\arına göre, bunların gördükleri 
'tda~~te sebep, elbette bu nakiseleri 
egıl, bazı meziyetleridir. 

b· Ahalinin aldığı kitaplar~n elbette 
l ır de kuvvetli, hayatlı, cazip taraf
arı var. Bunlar nedirL. 
• \V agner, Cermen halk hikayele-

r . 
ını yazmak sayesinde yalnız Al-
~an milleti değil, bütün dijnyayı a. 
~lendiren bir edebiyat ve bir musiki 
1 e Şirin vardır. Yeni devrin edibi 
~~in _d: Leyla ile Mecnunu, Ferhat 
1 e ıŞrını vardır. Yeni devrin edibi 
- ki, halkçıdır, halkçı olmak idda· 
aındadır - bu halk motiflerini müh te·I mi bırakmalıydı? Bahusus, aha-

lının bunlara - pek kötü zihniyet· 
•l"rl .. ., k k" .. k l l 1 d ... ların · nı: otu a em er e ogrna· 

d d 
a ragmen - rağbetı meydan• 

a ır. 

b.. .~Şte, basın genel direktörlüğü, 
t utl1n türk ediplerini, bu halk ki
~p arı Üzerinde çalışmağa davet e-

.Yor. Buna mukabil de, onları pa· 
l"aca tatmin etmeği vaadederek: 

- Ressamlara ayda altmış lira 
~aq bağlanıyor, edipler eniçin bağ· 
all\ityor) f .. .. . " · • sa salasının onune geçı· 
JO~. 

., . Eskiden mollalara fodla verildiği 
~l<lı, §~rndi de sanatkarlara aylık ve· 

rnesı bence onları tufeyli yap· 
~ktır. Basın genel d.irektörlüğü
hun bu son teşebbüsü hem halkı, 

em de sanatkarı kayıran dört başı 
mamur bir tedbirdir. 

Mesela alınız bir Leyla ile Mec· nln ... Orta oyununun bir tek piyesi 
~ mayrp türlü türlü mevzuları oldu· 
~gibi, bu efsanevi aşk macerasının 
N~ türlü türlü versionları vardır. 
d ıce A.cem ~airin2tn sonra Fuzuli 

e aynı mevzuu, kendi zamanının 
telakkisine göre yazmıştır. 
. . Millet Kö~oğluyu mu okumak 
ıatıyor? Bir Reşat Nuri, bir Aka 
~ü!1düz niçin bu mevzulan, iyi bir 
uslupla ve zihniyet bozukluklarmt 
meskut geçerek ve mevzuun icine 
devrimizin istediği zihniyeti _ ~pro 
paganda kokusu vermeden _ . . 
eli · d' k 1 sın 
t ~e sT ıre te d rar amasınlar?. Hem, 
e r.ar. aml ıya 1 a hacet yok .. Bu efsa 
nevı tıp er ya mz Ayvaz] k a muaşa ·a 
etmezler a! Elbette bası·a ) 
d 1 

:. t. macera an 
a o muştur. Zamanım d"b' 1 · . b 

1 
ızm e ı ı, 

nıçın un arı ya:zmasın) N' . h 
k.k. d' I · ıc-ın a· ı 

ı ı e ıp er yalnız güzide b'~ .. -
. d ~·ı ır zum 1 

renın egı ayni I 
köylünün ~uh . ~amanda halkın. 
k

. d k l arrırı olmasın.. Bel· 
ı e aablkl r .. 

okut~ak e;eı ~r.a .ne yolla kitap 
raıtırmal g ktıgını bu şekilde a· 

y ar Yaparak bulacağız .. 

sun boksla ... bon yedi milyon nüfu- ı 
• ası an · .. d b' ancak ·ü ır. e e ı faheser,, den 

Ba ) z yetmı§ ta'tle satın alması.. ı 
zı ah\'alde kitap sür·· .. ·· ·· Yet .. b ] umunun yuz B rnı~ı. i e bulamaması .. Fecidir ... 

\'
una hır ted~r lazımdı. Dogwrusu 

dat T" ·· · • 
d

. orun sonda11 pek yerinde-
ır. 

<va - Nu > 

lstanbul konuşuyor ! dığr zaman fmparatorhık ko~ıbineıo: 
................................... --....... nunun dağılmasından korkulur. n ı. 

ğılma~ındnn korkulan bu k cnıbiııezon· 
~a s~n d.?''İrlcrin Roma lsrarnt1Jrl11. 
gu hukmunde, nev'i y::ı.lnız J·c:ıdi .. İl''ıc 
ı:örtilcn, başlıbaşına bir :"ılcmdir ki 
dünyanın ni1.amınıia büyük m<'vkii 
vardır. Öyk ki c~l'r 0 ı:ı:ı.rsılırsa diiıı. 
ya da sanqlır demekte lınta yoktur. 

Draman mahalesind 
Ekserisi işçi ve esnaf olan bu mahalle 

halkı çok çalışkandır 

Derdin en mühimi : Su 
Bu milllhar.alnr diindenbcri tngiltc

rcdc bcışlıy:rn t<irenkrin mahiyet ve 
amnalarr için pek sade, fakat oldukça. 
canlı işnrctleı·dir. Orada aylardır pro. 

v~l~r~ yapı~an bu törenl<>r ilk bakışla 
~hırı alayışlrr gibi görün~e bile ha
kıkatte kiir iarz Hı.erine dal butlak 
s::ıl~uş kuv\'etli bir camianın. daha 
d?,b'TU&u bir camialar manzum~ı:ıinin 
yuzlcrcc ,.e yüzlerce yıllık tarihi peşi. 
ne takar:ık şuurlu bir debdebe ve da. 
ra_tla kmdisini göstermesi demcktır. 
ft.ı.r~f etmek lazımdır ki yalnız başına 
BuyUk Britanya halkı bile dünya mil
lctle~i ara!Hnda en ku\'vctli crmiycti 
tc.şkıl etmek sureUJe kendi başına. 
müslakillen dikkat ve hürmet g-özile 
görülmcğc layık bir \'arlıktJr. O bir 
alemdir, \'e onun ör<!üğü ve yürüttüğü 
İmparatorluk diğer bir aıem. 

Karagümrükten biraz: a§R''· in~n~, 
hemen Draman mahallesıne gırer!~nız. 

B ıstanbulun, ana caddelennde 
ura ya. . 

bile pek bulunmayan mun.t~zam parkelı 
kaldırımlı bir yoldan gelın~yor'.. 

B 
k sessiz mahallede ılk gozc çar. 

u ço k '"k "k' tarafında ikişer tene c yu • 
pan şey, ı ı .... 

. u ta•ıyan bir suru merkep 
lenmıt & -s 

oluyor. .1 . d .. 
D ha sonra ellerine kendı erın en bt:-

"k ~irer kova almıf ve sağa sola döke. 
yu k'. "k 1 rek evlerine su taşıyan uçu yavru ar-

la karşılaşıyorsunuz. 
B ili ki bu semtte de terkos yok .. 

e b' d"kk' önünümü.ze ilk çıkan ır u ana 
. . orum Hayret, burası bir terzi dille:. 

gırıy . . •• 
kanıdır. Bu ıssu mahallede bir de terzı 
alı ıyor. Bizi büyük bir nezaketle kar. 

ç ş h'bil h .. k şılayan dükkan sa ı e enuz onuş-
maınrza vakit kalmadan temizpS.k gi
yinmiş birkaç zat daha dükkana geldi. 
ler ve bizimle konu$mağa başladılar. 

-Nedir bakalım eizin mahallenın 

dertleri? diye sordum. 
Hep bir ağızdan cevap verdiler: 
_ Evvela 'bizim şu camii yazın ku· 

zum. Harap olup gidiyor .. Sözde yapa
caklardr. Gelip baktılar, yapacağız ede. 
ceğiz dediler. Fakat hala bir ses seda 

çıkmadı. Gelin de bir bakın .. 
Dükkandan çıktık. Birkaç adım öte• 

deki Drarnan tercüman Yunus cami-ine 

gittik. 
Yıkık ve harap basamaklı merdiven· 

1 
inden cami avlusuna çıkarken, cami• 

:i~ külahsız tı"linaresi göze çarpıyordu. 
Dikkatli dikkatli baktığımızı gören bir 

t izahat verdi. • 
za _ tki sene evvelki büyük fırtınada 

tu buranın külahı. lştc o zaman
uçmut • 
d beri yapılmadı. 
a~aten imamımız çok ihtiyat1dır. Mü. 

• •
15

e maliyede memurdur. Bura ile 
ezzın 

lstfnye Dok 
şirketi de 

mahkemede 
ilk muhakemede 
beraet e lti ama ••• 

Bundan bir müddet cvel gümrük ~u 
h faza teşkilatı tarafından gümruk 

asminden muafen gelen bir takım 
re alxemenin hariçte satılmasından 
; layı lstinye Dok şirketi aleyhine 
t:kibat yapılmağa. b~~lanmıştı. ~u 
tahkikat ikmal edıln"~ ve !J.ok .~ır 
keti müdürü Şarl Ş •. / .ıvar bırıncı de 
recede mesul sıfatiyle ve k~;akçı· 
Irk suçiyle ihtisas mahkemesınc ve· 

rilrniştir. . 
Dokuzuncu ihtisas mahkemesı 

bu davayı süratle ikmal emiş ve 
hükmi.inü vermiştir. lstinye Dok 
şirketinin muaf en malzeme .. ith~.1 e-

d
. etmediği hakkında gumrukte 
ıp d ~ k k. 

k yrtlar bulunama ıgı ve ço es ·ı 

b~ amana taalluk eden ithal i§İnin 
ırz 'k l d"f başlangıcma ait ve!ı a ~ra . tes~ ~ 

c'1.ilemediği için Dok ~ırk~tı ~~du· 
rüniin beraetine karar verılmıştır. 

Öğrendiğimize göre ~ü~rük ida 
resi \'ekilleri dokuzuncu ıhtısas mah 
kemesinin kararını temyiz ctmeğe 
karar vermi~ bulunmaktadular. 

. 
Drağma>ı camiinc İ!Jlc bu harap 

nwrdfrcndcn çıkılıyor 

meşgul olamaz. Yerine bir vekil bırak-ı 
mıştrr. 

İşte cam:miz de böyle bakımsız, ha· 
rap, camları, çerçeveleri kırık bir halde 

kalmıştır. 

Bu sırada yanımızda kısa pantalonlu 
11.12 yaşlarında bir çocuk belirmişti. 
Yanımdaki zat yine izahat verdi: 
_ Caminin asıl müezzini ve 5 vakit 

ezanın 4 ünü bu çocuk okuyor. 
Bu çocuğa ismini sordum. 
- Arif, dedi. 15 mcı ilk mektebin 

4 üncü srnıf1nda talebeyim .. 
Ve bu sözlen söyler söylemez yam

mızdan fırlaı:lı ve bir iki dakika sonra 
minarenin şerefsindeıı ince ve tatlı bir 
sesin okuduğu ezan duyuldu. 

Kömür yakmak 
mecburiyeti 

lskek ve istasyona yakın 
yerlerde 

Devlet mlleşseselerl· 
le umumi mahallere 

~umll olacak 
lktısae vekaleti maden kömiirü 

kullanma mecburiyeti hakkında ınü 
hiın bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Bu P.,rojeye köre, demiryolu iizcrin· 
de tren durağı, deniz sahillerinde 
iskele olan ve bu istnsyon veya iske
lelerin en çok elli kilometre dahilin
deki vilayet merkezlerinde niifusla
rı 2000 i geçen kazalarda han. 1 a· 
marn, otel ve emsali umumi mahal· 
lerle hüki'ımet m iiessesclcrind,. ma
den kömürü yakmak mecburiyeti 
vardır. 

Küçük bir kızın 
yaremuzhğı 

Zabıta arkadaşı bir kızı yi'lralı
yan küçücük bir mektepli kız hak· 
kında takibata gİrİ§mİştir. 

Bu kız dokuz yaşındadır ve 52 
inci mektep talebesinden Sabahat· 
tır. Bu bacaksız arkadnşı 7 ya ında 
Sabalrnti İtmek suretiyle di.işürmi.is . ~ 

,ve ynralamıştır. 

Haberci 
Küçük Arifin ezanı bitin:eye kadar, 

biz de cam:.Oin civarındaki sokakları gez 
dik. 

Mahallenin aşağı tarafl~rs, ana cad. 
desi ne kadar muntazam ise, buraları o 

kadar karışık. karanlık, ve fena .. 
Maamafih umumiyet itibarile bu mcı

halle belediyecilik noktasından halin
den memnun görünüyor. 

Draman semti balkının karakteristik 
t::ırafı, çok evci adamlar olması imis. 

Bu mahaUede hiçbir kahve barın;. 
mazmı~ Çünkü herkes işinden gücün
den dönünce doğru evine gelir ve öyle 
kahveye çıkan filan bulunmazmış. 

Bütün mahalle halkı esnaf ve çok 
çahşkan insanlarmış. Koca mahallede 
işsiz olarak 22 yaşında Mehmet isminde 
tek bir gence rastge1:1ik. Bu da geceyi 
gündüze katıp iş aramakla meşgul ol
duğunu söyledi . 

Bu semtte sefalet içinde olan bir aile 
aradık. 

- Yoktur, dediler. 

·rAN'11
" • 

kral Jorj'un taçlanması 
K>·alııı ta-0 giymesi miiwıscbetiylo 

Ônıcr Rıza d<ı ~·u ~atır1arı yazıyor: 
Bugün vaziyet tamamiyle dcği§miş. 

tir. Britany:ı. imparatorluğunun en 
belliba§lı eczası müstakil birer devlet 
olmuşlardır. Bu de\'letlerdcn her biri
nin vaziyeti, ana memleket olan Jngil. 
tcreden tamamiylc farksrz sayılabilir. 

Mahallenin en ihtiyarını aradık.. Kanada, Avustralya, Zelanda, Cenubi 
7 5.80 yaşında olan bu zatın çarşıda işi- Afrika, hep bu \'aziycttcdir. 
nin başıqda olduğu cevabını aldık.. Hindistan da bu yolu tutmuş bulu • 

Bütün bunlar Dramanın oldukça me- nuyor. Bu memleketlerin her biri nıüs-
sut bir mahalle olduğunu gösteriyordu. takil olduğu için İngiltere hükumeti. 
Semt halkı hallerinden o kadar az şikf. ne bağlı olmasına ;1nk ;n yoktu. Ara
yetçi ki. Terkosun bUlunmamasına bile daki birliği temin için başka bir vası. 
pek ktzmryorlar. ta bulmak lazımdı. 

- Yalnız, diyorlar .. Şu bizim çeşme. Bu \'asıta, İngiltere tacı oldu ve fn. 
nin suyu, yağmur yağdığı zamanlar bu- giltcre kralı. bütlin İngiliz dominyon· 
]anmasa, içinden kurtlar, böcekler çık- !arının ayrı ayrı hükümdarı sayıldı. 
masa pek memnun olacağız. Nitekim Kral Altmcı Georgc da dün 

Bu su meşhur kırk çeşme suyudur. biitUn imparatorluğun mümessilleri ö. 
Yalnız yolları bozuktur. Biraz tamir nünde lngiltcro, lralnda, Kanada vo 
yapılsa her şeyi düzelebilir.. sairenin kralı sıfntiytc tetviç edılmiş 

Bizimle beraber mahalleyi dola~an~r bulunuyor. 
otomobilimize binmeden evvel bize bir Bu itibarla kral altmcı Gcorge, bü-
tur§ucu dükkanr gösterdiler. Burası tün iınpıırntorluk cezası arasında vah.. 
meşhur Draman turşucusu imiş. Ta deti temin ve tcmsH eden şahsiyettir. 
Üskütlardaıı, Adalardan, Beyoğbndan f ngiltcredc krallık mÜC'SSCsesini sağ 

lamlryan lngilizlcri bu makama to"' 
velhasıl 1stanbulun her tarafından ge. " 
lip buradan turşu alırlarmış. kondurmamak için azami dikkat ve iti 

.. ~ . . nnyı göstermiye scvkcdcn en kuvvet-
I'.•..ıkkana dalıp hız de bıkaç bardak li, en P.Saslt amil de b d 

turşu suyu içtik. Keskin bibeı in suyu , • U ur. 

ağızlarımrzı müthiş yaktı. Pıyanko taıı·ı·ı . 
Fakat buna ra!';n·e.ı bu derdi az ma- 1 erı 

halleden, agzımı:ı;m tadile ayı ıldrk. 30 bin Jira kazananlar 
... 

' HABERct Bir tuğlacı, bir 

Ca.mitlc l>rş oaldt CZ'1ıt nkınıaıı lf 
y<ı§I ııtlald kiiçii k m ik::ziıı 

marangoz. bir 
kahveci ve bir 

mualllmdlr 
T ayyıue biyongosunda biiyÜK 

ikramiyeyi knzananlar bi:er birer 
belli olmaktadır. Bunlar arasında 
Sök~de kahveci Hiiseyin, Krom ma 
denınde ~arangoz lbrnhim, Unkapa 
nm.da tugbcı Şeref, Haydarp ~a li. 
sesındr:n muavin Mtısib bü, .. , k .. . 'k . u ru 
rnıyeyı azanmışlardır. 

Çakmakçılarda Siinbiilllihanda 
36 nu.marada Minas, Malatyada Ka
radenız fırınında R··gıp K k" d u , <'lra oy e 
muhallebici Musa on beşer bin, An· 
~ar!"da .Sıh~~at Bakanlığınd<l Zekiye 
ve Zekı, Nıgdede 1 lakkı o~lu Ke
mal, Galatada Felemenk ti.iti.in de· 
po"unda Ro1.n, ve arkadaşları, Ar 
navutköyiindc Takycci sokağında 
.16 numarada Şaban, Diynrbekirdc 
fnyyaı r: makinisti Nrcatiye on iki

' şer bin lira isabet etmiştir. 
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Her MkJa alılul Hadlye'ye altUr. 

-ız-
- Ay ben her zaman iyi olmak YiiıNllMır f t•e ac:sm lledısrla 

istemiyor muyum Necla. adattı. Ç'Ms':i ~ lwlr'l:et• 
- Hakkın var Lem"i .. Her za.. ........,... 8illiw.. m"Jwl• ea 

man iyisin. inceliklerine kadar mektepte ona öi 
Lem"i eiı1di. Kanamm elini U• retilmiıti .. Sonra kocaSlllm ıive· 

zun bir buse ile öptü. Sonra doj.. si o kadar sert, o kadar merhamet· 
ruldu. Ciddiyetle yem6ğe bafladı. sizdi ki.. Böyle ıeylere daha alışma· 

- Öyle acıktmı, öyle açıktım mııtı. Demek ki Lem'inin çok sert 
kir... bir yüreji vardı. Çek merhametsiz-

Spor ldübü hakilr.i bir reaturan di} •• ., Bir biç ~ o~u l»ylc l'ellcide 
değil, daha ziyade bir çay aalanu ediyonla. Sanki claM yumU§Ak, 
idi. Fakat burada ikindi vakitleri daha tatlım teste brlMmll bu kü· 
yumurta, peynir, jambon ve yemii çük hatalarmı düzelbe ne olurdıa} 
bulmak mümkündü. Lem'i kendisi lıte bu tofc ıö~ &u tert fehre ile bii
için jambonla peynir, Necla için de tün bu güzel günü mahvolmuştu. 
alakok yumurta ıamarladı.. Onun Netcsi ve keyfi kaçan genç kc. 
Neclaya yumurta Jamarlayıp herhal dın biraz somurtkan durdu. Her iki
de fena bir ilhamla olacaktı. Alakok aini saran bu ııhaiblı havayı dajK
yumurtayı zarif bir surette yemek mak, izale etmek çaresiai ar111tmna· 
oldukça müıkül biı- ittir. Baz.lan· ğa lüzum görmedi. 
mız bunu ince clilinmit ekmeği ba- · · • • • • · · • 
tırarak yemekten daha büyük bir Genç evliler Par.is civanıu iyic-; 
zevk duyarız ve yumurtanm bütün dolatttktan ıonra Bordoya aelmiı
lezzetini bunda buluruz. Küçük lerdi. İAm'inin Bordoda epeyce 
katıkla yemek çok defalaı: bize tat• dostlan vardı. Fakat bur i rdan hiç 
arz ve lezzetsiz gelir. Fakat umumi biriaini ıenç ka11Bma fakdim etme
bir yerde bizi tetkik eden inaanlann mi§ti. Hatta onlara tesadüf edeceği 
üzerinde aülünç olmamak, zaraleti.. yerl6dm rntttnkün mertebe kaçınır 
mizi muhafaza ebnek için g~e ka• gibi görütıüyordu. 
ıığı tercih ederiz. Halbuki fU eaat• Oldukça tenha bir yerde küçük 
te, salonun bir köıcai11de kocaaiyle bir otel intihap etmifti. 
yapayalnız bulunan Necla bu etiW fzdmtemı haber alan doırtları onun 
te riayeti lüzumsuz buldu. Önünde- b()yle ç~ldlmeairri itrzivn ihtİyacı
ki yumurtaL8' hiç de rağbet etmek· na atfediyorlardr. Bordoda. talebe· 
sizin kocaamm üzerine dikilen söz· lik hayatında bulundufu :tamanlar
leri önünde yumurtanın ince kabu. da Lem'i hemen hüttin ıarttanmı bu 
ğunu brçırğınm küçük bir darbesiyle arkadaflarla geçiritcl. Onlar lcendi
kırdı. Eneleedm Hma ile bdlca fini1ı belı:Atbk •e ~lunlrk arkaclaı-
yqladığı ince d&limleıden aldı. yu• Janydr. · 
murtuma batırarak yemeje '-tla• "Tabii, diyorlardı. lntanm bu ka 
d.ı dat güzel bir karin olutM f.. .,, 

Lem'i lıayretle ona bakıyordu.. Necll t-<lcltmda bütün bildikleri 
Gözlerinde idıata bir deh,at ifaclai güzelliği ve bir de mükemmel bir 
vardı. Bmnci yumurt.ada aükAtu ıo.to ile yapdnı11 zarif taftletlcriy
muhafaza etti. Fakat pnç 1utdm di. Bütün bu samimi arluıdltlar 
ikinci yumurtayı almc:a artılı Jumdi. Lem'inin kan.mi takdim etm~ mec 
sini tutamadı. Çok cWdi bir taYll'la: "'8riyeti olan yerlere aötmmek iste-

- Oernanm k.ahvalbda bizimi~ mediiini nihayet anlalmtlardl. Bu· 
beraber bulumııachima çok mem· nmı için her akfaM toplandıklan 
nun oldum. klüpte fU eözler dillerinden ~ksik 

~li aaliyane: olnıuyOTUd: 
- Niçin} dedi. Oaman bot ç~ - Lem'imn mini mini kansı ha· 

cuk, bizi eilcnclirirdi. Öyle dejil mi) ltikaten çok qzip 1 Fakat bu 'kafir 
- Evet çok hOf, fal.at meeeld Lem'i yok mu!.. Kac:lmcağızı adama. 

bu dejil. .. Osman ömründe daha bu kıllı kapatıyor!... Bu bize kartı düz· 
tekilde yumurta yenıemİftir .• Bu a- ceai bir hakarettir. 
dabı muaıerette çok aülünçp çok ay• Hakikatte Lem·i kansını çok. le* 

kın bir §ey .. Bereket venin ki bura· viyordu. Fakat onu arkadqlanna 
da bulunup da aeni sörmedi. prazante etmekten çekinmesi onla• 

Neclinm yanaklan bir &lef sibl nn zanneth1deri gibi kıakanrhktan 
kızardı. Derin bir mahcubi7atle ı.. ileri gelmiyordu. Ancak Neclayı da 
tını tabağına eğdi. ha kafi derecede bir salon kadını ola. 

Ah bu Lem'i niçin böyle yapı• "ak bulmuyordu. Adabı muaşere• 
yordu) Kalabalık bir yerdo aa kü· tin en ince noktalanna lüzumundan 
çük feylere dikkat ettiğini bilmiyor çok fula riayetkar olan Lem 'i karr 
muydu) Kaıığı alarak yumurtasını ıınm bir P.af yapacain'adan korku. 
bitirdi. Fakat zihni clalpw:lı. Ne yordu. Onu epeyce tekemmül ettir 
Y•PtıPıı bilmiyordu. Mihaniki bir dikten sonra ortaya çıkaracaktı. Bü· 
harek6tle graviyer peynirinden aldı. tün hayatlannı Avrupanm ~n güzel 
O kadar dalpıdı ki çatal almağı u· ve en lüks yerlerinde 1eçiren bu mi• 
nutmuıtu. Felaketin en büyüğü de ras yedi arka~lanna kam ıriilünc; 
ince peynir dı1imini bıgatmm udyle bir mevkide kalmalc korkusiyle titri· 
afıma götürmüft{i. yordu. 

Lem'i tekrar btlannr çattı. Ku· Bütün bu arkada,lann içensm• 
ru bir sesle: de Osman çocukluk arkada,ı olduiu 

- Dikkat et Necla. Bıçağı da ir.in ötekilerden clah" amimiydi. 
beraber yutacabm 1 Otele yerleftilderiain ilk aktamı gel· 

Bayle ıiddetle hakikate rücu ye- diii vakit kann hemen koltuktan 
ni zevceyi yerinden sıçrattı. Evveli fırlıvarak e1ini aza=-
kocaıma, aonra brçaia baktı. Birden 1..em·ı Wr lloroz rı1" öfkeden 
bire her te)'i anladı. YanakL1n bu luplunmzs ~. Kan.mm ar· 
defa ersuvant bir renge girdi. Lem 'i kMa,ma ~ bu iltifatı çok 
tekrar ederek: çirkin, çotr. .... IM.abauetu. Di'!le· 

- Dikkat et Nedi. Bu yaptıim linin arumW ... •lık sibi vahft 
bir aoeyete bdmma, bir B.. oğlu Wr .. le: 
Lem'inin kanama yakıtınaz. - Ne eluJonun Neda).. Evli 

Genç kadın cevap vermedi. Ya· Wr lrMar Ntuiunu unutu~OI' IDU• 
vil§ça tabaiını itti ve artık hic bir tua) 
§ey yemedi. J {~ wr) 

... 42 inci 10kaktaıı daha giizel, JiGnii ...... ve ~ 
şimdiye bdar sördüiünüz bütün filmlenlea ....... . 

8~VAN GRNER L l 11111) 
Oynıyanlar: DICK POWFLL - RUBY ıtQO aW kız 
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BOY~ BiR LÜKS LOSYON 

KAZANAN 
Blrinci: Calıicl ı\kçetikü Pertent

yal Hali. 
İkinci: Mehpare Bengi latiklil lise

si. 
. Vçünco: Cahid Şelremini Tııit!ıpt-

nar yokuşu. .. 

BiRER iPEKLi MENDiL 
KAZANANLAR 

l - YVfda&"lıW Sirlleri eaki AJ(b 
oteli kaqısında. 2 - nııami Bengi 
Ista11but erkek lisesi. 3 - LUtf i Öıen 
F.lairgkı orta olaalu. 4 - Kbıısı Hı. 
zal P"atfh 13 Uncil okul. 5 - M. Ş. Ş. 
B. Kıral Laleli ·caddesi 44. 6 - Nezi. 
lTe Çapa öğretmen ollüa. 7 - ~n 
BeğJ.arbaeı 8-Penı.. Altmel racr. 
9 - Aaümaıı Nedim .,..._ llebaet 
ata J'Olnlfu. 10 - Setimi Bmgi Ve. 
fa lileıtl •. 

•ER ~TA 
Jl - H. c. o. lehnmJnl il 1 So. 

bJ&. 12 - Cuam- Gökbulak 15 hld o
kul. 15 - A. L. O. Vefa lilıal. 18 -
O. t. Ç. lA. Jt S. K ~i 2:S. 

IÇIRID&ı I 
• HlndlntıuTr -.ıcı. tadUI dol&Jm(le 

Atatar1cle AllMa dmet ...... Jlltler aramda 
....,...... te&U edllmlfUr. 

• nıs ıtlMlr §4tl>ri ... 'd Hııı Harici. 
:re ,e~lı Tnftk RlltUl ArM dQa Penpa. 
llMlta tt&t,ta ~ kabUf eCM'ea Bir mUCldet 
ıörUtnıottUr. • 

• Ecnebi vapUr acentaıamun vapurlara 
girlf ve çılaf ıettınertnı tesblt etmek Uzere 
dUn emnJyet mUdUrlDltlnde bir toplantı ya. 
Jllmiftn'. 

'lo Londrad& İngiliz mUhendialert tant111. 
d&D yapllan Kuıuc9f1Dedl kwulacak yelli 
kömllr depoları projeleri selmlftir. 

• Jtmlrgln otoblla ıııervlalerine alt tetkL 
kat bitmlış ve otobUllertn g~ 10uar 
ı.lllC edllmifUI'. 

• DblnbU Halllfvt luılinmdaıı IUl».rtn 
taribl uan ıOrmek içi.il IUIAUler tertip 
edecektir. 

• Polla memurlan ile lmlrtert bulran b&.. 
tından itibaren t&JDamen yeni kıyaf eUerllll 
giyineceklerdlr. 
lktıat vew.tı denla IDGllefaft l!Jedullah 

GUney deııla ~ Jal ~ De 
s•rnl 1ç1n .. hrlnı!M ıelnllfUr. 

• Süleymanlyede Kolla GUrant camllncle 
uan aUka meraklılarmdaa marep1 Vuadın 
ol'U Hidayet moılJtkler merde& CdW'. 
mı,tır. 

Ha evinde 
unus Emre 

dolapn tiirlerinin ve sanatınm mü
tekip asırlarda münevverler arasın· 
tla da uyandırdığı alakanın sebebini 
anlatmıştır. 

Bandını SGBra Ssdeddin Niizhet,. 
Yunueun hayablldan, e8Cflerinden 
bahseden uz~n bir ıwtuk söylemiı
tir. 

Sadeddin Nüzhetten sonra da 
Yunus hakkında bir kitap ve muh-
telif makaleler Yazmlf olan doçent 
Zi)..J.lia f Mm, Yum usun sanatını 
felıaeft ltaimndllft tetkik eden bir nu· 
tuk ıöylemiıtir. Yunusun muhtelif 
ıiirleri de okunmuıtur. 

J•lt Wlhllderi ~ G10181im 
H.lbvleri Tirk hüyüklerini an· 

mal için fiyle bir progımn yaprmf
br: 

1 5 Haziranda romancı Hüseyin 
Rahmi ic;in tstanbul halkevlerinde 
yapılacak merasime Şehremini halk 
evi de İ§tirak edecek ve bu arada 
Şehreminliler tarafından Hiıaeyin 

7apaıı mUtebum 1'taalMlla davet edilm.lf. \ .. lııııallılll ala 1ıo uuı,. ... dll&. 
Ur. Mrkq 1lla ...-:1ıtla IUbs 

• Bu lenf 7 ı:ocuk kampı daha açılacaktır. -~. 
• Ahnaırya ne ll!'amısda yeni btr ticaret • - adli7eclıaizfn terfilerine 

....,ıaa.a Jafı...._d& llNtalıallat hl.ad nmne 1'lklek tudUca iktfran eunft 
o&ıRftur, 8'W lçbt alr M)'et bqüMr~ lr ... rlara tıltd~tlrmıfllr~ 
.D...tıncı ırıuccekUr. • HQU1met pamuk tplill Wılll 

• Kamutayın dilnkU celle.uıd• Ziraat baa tamamen •rbeat bırakmak 
kuma dair kanun lAyylfıaaııwı mfızakereet. D 1 $ ~ R 1 D A ı 
ne devam edhrek IMt mel madde:ve kadar • Hınatllıta•d& 8tvl klyQn~ 
Jnu.liere ,.,._ur. aı •b&Mbetle lk.. ~kfn taranan Hrrvat ldlJIDJerUe 
Ulat. ve llaUye veldllertl9 mıallıi dinlltOrt 181' arauıdll ftlma plea '* 
be)'U&t ve iahatta bulwuıl\llkrdu. Bınet lrlylllıll _., W r J1D11D 

• F.cııebUerilı aeyalıM ,; e lkameUenne alt lanııtlftll'. T.,...._., ._ d5l"dl 
kanun Jl)1haaı tamamlanmıştır. tatar. Hadlee 1111' ll)'Ul toplaabdlll 

1/- HUkGmetln hariçte kıllan döVtZlertmlzle ku bulmuetur. 
l(lep abrırnatma v• 20 7qma lalda&" l(lepıe. • BtltUııı Kora yarım 8daaııld& 
na mUba7aaama mU•aade edeceji babv ve. 11n11tur. 
rtımektedir. • Lehlatandall aldığı yükO At 

'lo Adapazan hapishanesinde buluııaır Oll tlll'Daekte a&ua 1793 Umlull ~ 
111Deye mallldlb MLI 1'U9Uf k~tır. Y\L. YUMll ,Utbl Amerika IUlarmd& "" 
llUf elQ ,ak&J••Hm'I ol~ llhrl. kan vapuriJe çarplf&l'&k bf.tmJit#• 
-.es. c» aranmakMMiu'. INrtattJqtı!'. 

• Y&pılan blr vergi kaçakçılıt'I ihbarı Oze. • llO ldflllk 1* ~ '9IU11 
rflle mauye memurları Beyoğlu Ertneat kL ,,_. yamı 11~ ..Sectk .e 
Uaeal hea.plarını tetkllce lıql......,_, w '9IDlıl1 tdNUUr. 

• DUa ..... yı 1111'1~ ........ akfama • Hmdenburg beloaUDUD 
Ud9r ._11c:Utıt ~ mHAM'• ver. 35 kl§bıin ceMdi AJmaıııyaya 
gialne alt hazırlıklarım 7&1>autlardlr. dlr. c. ... _........ din ıM 

• Nıtde vUtyeU dahilinde ıa kilometre muttu_r. 
lıntid&t eden SaJtdc tıatakJıtr lltlkftmet tara.. • lqWa ''Nan Olnldcle .. in 

• On dokua mayu teDHkleri lçla dUıı de 1---------.....--~-
l'en• atadmcla prova ~. 

tmclım lnmıtuhnqtu. Gayet aonlılt MI' ara. babtrl bayan Jıl&k..m poUa 

Jadan çıkmata davet edDmlttlt· -~~ 

• HUkfımet büttan Eıe havzaama elektrik 
cere,... •encek hnair lllvanndald au kuv. 
vetwrHe huekete plM U ıdyn ldlovatıık 
bir eleklflk u.ntralı kurmafa karar vermlf
Ur. 

• Vakınar unıum ntOdUrlU#t1JıUn lbidele. 
1'1mlı baklcmdül mUrlC&atlannm dlr1aal 
hıatı bllttın vfllyeUere Bqveklletten bUdL 
ritmt§th'. 

• Galatada 7apıl&CalC 7eal 1Qlcu Alonu. 
nun Fran11z mimari Beb tarabndan yapılaa 
yeni projeırt Dnnal edltmell: Daeredir. Salo. 
DUD ÜllUlll& ay tıqmdall iUbarea baf
lanacalctır. 

• l'eeUval komJte.el. bu Mneki feaUvaHer 
için butınlan brofÖtlere konulmak Uzert 
açılan resim mllsabakuma iıUrak eden rea. 
aamıarm vmUklerl eterterl tetkik ebntfUr. 

Kmnlte, mO..baka,a ı,uraıc edeııı 12 rea. 
u.ından ~Cemal Nadlrle Brkek mual. 
Jlm n1ektebi rea1m mualliml Şllkrihlln eser. 
lerlni beBenmlfUr. 

• Burdurum Dirmll köyünde bur P. 
hıılann bir ilk mektep muallimi 11• Kaarif 
mUtetttflne hllcum etUkJertnl )'U11111tık •. 

Öğrendllf mlse göre vakaam aeld& ldpda 
mUrekkep olan failleri yakal&malf ve çalı. 
nan e~lar mtıaadere edihnifUI' • 

,,. Kimyagerler blrllll beJtU umumJyul 
diln Halkevfnde toplanmıı. ve yeni kimya. 
ıerler Kaııunu Uzertnde sörllftllmUttür. 

• Gelecek ders yılmcla azlık ve ecıııebl 
mekteplerlode tUrkc;e. t.&rtb ve cotraıY& 
denılerl artt.mıuak. mUffJd .,.. bedin t.rllL 
yeet denlet1 ele Tllrk m.aıtmler tanllllld&a 
WrllecekUl". 

• Untrap&llmda aat'am toprpA1c Wuna. 
lll&dı:a ıc;ın Atatürk keprUatı a.yaJd&rı elln 
tutturulaawaaktadJr. 'Buaun tcto projeJ'I 

ClllÇEN l&R 811GtJN NS oU>t1 T 
!ıfmrdakl tqmr mentaatıeriM dokaflul. 

m&dıkça tngntere İtalya ile h:ıl'P etmek la. 
t.mtnr. 

• 23 m&)'dta V&r10'ft)'a gtcıeıı
"t HarlclJ• lııaJlal llUder 
~ AJmaa Baıdc\J'l lıüMI 
tı zlyıLret edecektir. 

• !taıyaııı Hariciye nazın Ko0t 
J1n meclllte hartet ~ d9ll' 
Dlıtuk ID)t~kUr. 

llueoHDI de cwaartMI sQaü 
1-ı'lD UGQncQ 711 toplaatul Dl 
pltold& llÖS alacaktır. 

• Lebl9tanda vnna·• ıo 11• 
edUmlf ft .-...,_ ... 

ZAYi- 2':53 numaralı 
mı ayt ettfm. Yentahıi 
eskllirıln htucmtı yoırtur. 

Kaat~ Vblm 
J{Gflber 

:kr"=~-~ y &Iacalmıdan e1k 
. 

•utafaof'M 

s ü M ER sınemesında 
Metbur artiat U>W ARI> ARNOLD e dilber BENNilt 

BARNERS ........... O)W 

KALIFOANIVA f'ATI 
,,..,.... 6lü filmini alriiaiia. 

Kalifomiyayı zaptetmlf. en zen,m ha,,.u.mın hakimi o1mul 
binlerce hallca kumanda etlnİf Geae1B1 Sutter J.ya)t La 

tuvir edeli ltir fllmdir 
lldaci film: Dl! N 1 Z LER ıt ER iSi 

VJCTOR FRANCEN, MARCEL CHANTAL ve JEAN P 
AUMONrun büyük muvaffabyetleri 



Yeşil Ankara v 
bir orman yangını ald nefa. 

Bir muhterem zataı nktUe Anlcarada nm da tul6 "'~yeni tabiat,. 
aıılatımt oldulu ıu tCSzleri ula unu- aetlıı boauJmllı ... n.fh•den-
~I yUsllnden tolUD JıallD'tnlll ı--· 

tlprmteld •sJan Jtllllllil 
..... dit 1na1...,.. .., .. 
w .. ,_..<W,....,... 
... tonuna bctarhlamm)1151Nil)lııa 
aı.ı.ııt yunlumua da Ortur, Jıeı*"""' 
l91l1r. a~ bir boftn' hlU,,..ladi ...... 

lllllablrl. 
&,... ........ 

- Kadem ki yqillik ilretmek kabil 
detu. ah, bari mümkün olsa da, JU sap 
lln '" anlıc çorak Anadolu yaylumı 
bir deniz, bir glSJ haline cetirebilae'k .. 

Aramızda ClçUncO biri ftrdı Jd pir• 
dl. Paradobtan botlanırdr, dedi ki: 

- Buan m6rted o1acaiJm ft yefi1 
baYl'lk ardına takılıcapn ıeliyor .. 
Çtln1rn bu din bayratuun böyle yepl 
Obnur, Muhammed peygamberin çöl 
art..ında, bir ıaye halinde yttiI renk, 
hnt ot ve •i•s aramumdan kinaye 
lıni, .. 

• • • 
lündl, .. iç --- 1017 ,.... :-da ıeziyoruz ve muiye raci ola 
..W.vcnyi hatırlıyoruz .. y"° buhvlantan .. ,.. tuhJaD 

:zrı ceyy14 kokuıunu cipr1eıtml&e p 
erekten reçdk.. Otomobltlmb Qfaltte 

ıa.Ylralr, çtftlp .... ~tıı"i .. 
rllı, ntfe1 allnma~ atbl ı.otuıtuııt»lt 

ctir. ... ......... HayraakWa ~= ,._,_ or-

manıan..Y .... ~ 1 "' dl. 
- u AaJrara,. bit .u,cıa • ı, ' ............. 

1dlınit -- llr ,.. miJıo •ir ..... - milı• ~ 
- eatne çıkın be~ Hepli de 

yontar ban _.,... Paırat pmdl it· 

bire;:::M'td • plamlft ftl'. 
te, ııoruW' ,_- ormanlandır. 

--.:=ı.1ıa ....... sUaet. pek ıaı 
oyalaylCI tip eyuaJatı ,aPF· D.ı&. 
rak dtyONm _., 

- Bundan on ,en e.-.ef, ~etDırmat. 
dald r-••) tuamcta ~ 

1ayll1D 1Jakalatlat1rent toförtlmh, 
bir afsr t-..t. durdurdu. Kıtytilye 
oıoınobillıd IUJ•-

• •A"Cfll1J10f mdlUl'I ba ataca 
haykrtdı .:._..._, ~ ıeUyor .. An. 
be .. Ne Clll'IO .. e tkea mini nıfnl bir 

karada:::;~ a,eadeıı kırk Ura 
fldan d O datner seni yabla
ceza atddardr·· ... ~elini 8ınrUftlln sonu. 
ulat bu atacın ~· 

kadar adeyemenln f,, 
na '- halkta bu siluılyet uyan-

- Demea 
mrt? ..ı-.. lıyor :..._ - u~ •• blribl'"- qı .,... 

te.~-ls ----- kaqmnda 
v ..... 0~ Yajmur 

tlu~ -,·- m1..ı .. .....Ue ifliyor 
~1111yor. Rutubet ~:-""'."k•'d _._,_ · 
~ erimidn JÜ'ltlftl. "" hu-. 

~ pdi ııq .. ~bu mev. 
_. lll1dm ~ omua blflarmı 
birer pen~ ıiW 1rawsa,an rutubet f •• 

SMlan bu tıf8tl inam hulyalara 
t-... u- 4• \,ir IDUcWet MIMu; •e•--.- 1 .... yapdı.. 

~U; ballar ortaemda lııDe ~ 
·~ '•--.u1. 1ra1~ ntlan. &.eriDle ~ 

~doluyd ~k dolatllll1• çok gör• 

tntlt iosfrmlt okn doıtum "F., birde~n--•~c~ 
l>hc ~uttııiılk; 

~kler &terdi. "1*dl ~ r.
•-ııuer«e kutlar cıvıldıyör .. 

~.1'ııa ne mWrcmmel olUJorl • de· 

- AnJraranın tu1Qu rfbi ruru1"I • 
harilcuJidedir. Bir ıaumı meclup ede
Cek llefaaettedir. J'akat. bozuldu-

- .\1Jah Allah- Sebep? 
~nı tarafmdaıı p-erkeıı ele pr• 
11~ ltoruiar, ormınlar, tüıf plaf 
ki •aqqr Yalıyor ... Taltiat deliltL. Es. 

b~ 90k toa oturdu. Tos J1e, handa. 
1'tı Grt a'lriller yaratır •• Çölleria P"IP-
~ •ebebpten mqhurdur .. Aakara· 

HABER 

t ABONE ŞARTLARI 
......... ,I:tr:ı .w:c .. 
;:: :11 .. ·=: . . ......... 

_ Elleri ıanıam . auyamıert nrı-
am&r ~ f.. • diye, ı6ılerini 
korUmm )'81iDfifnden ytııttmtlze çevir• 

di. 
- ? •• 
Nt dı,or .ı,. bayntle haktdr. 
- Sa~ hayn!Beynimde 

pçld ~ ,.,... Wr feci batıranm 
kafJlllDda dUJiincelerimden bir keli· 
ıneyi yllJ#k ... 18ylediaa. v._... 

-~ (• .. ) k8yl d .... 
pada ı.iJ' _.... ,anımı oldu. HeJctaıı. 
Iarca _.. ataG yandı, kül oldu. Jm
darmlJlr• ,, ... JMı çıkarttı ı.. diye köy. 
Iiiniln blrinl yıkalamıtJar. !atbıtak ... 
tim. ~ iütr. IOftra itiraf etti. Be& 
bebilli _. •• ••au cannn ormanı~ 
bu hale ptrdia1,. dedim. Ne dete be. 

l~l Kuytuluklardan birine -
..ıı...1~rW 11kllmı1- Donilfte alacak• 
1 Yerinl PP"P bulamayınA. iUyüm 
Dl-o$J1 sıbm diye yakmıf ormam.. 
ltr, 4fıli ~- telikld edi1'0l'duı 
~ •ıtJdi ki orman .. HWUlme. 
tıiıdf..., detDffİP mi Urıta.. 

Acı acı ,wcsmr .• Sonra cJoiaıı ıilJıe-

daıtiık .. Teni reji1111n yefillitledni ı-----------
~ blltOn muhabbetile ku· 
~ .. 
~ •• 1>1r mucize halinde bUtUa 

0 
~ Otta Anadoluyu kaplayacak 

.. ,_, onnaa netil!erfnl hamakat. 

..,~ten koru ey .. Ulu taa
ııt .. Yllıut q medeni ıuurf .. 
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21,45 de sözlerini ehedİJeD mm,.. 
ya k.... PillucWü Lebinnm 
milll bhramamckr· 1876 ,dmdıa 
·Wna .o&yetinin zuıo. u.ı....
doimuıtu. Litvanyada pnnelı1t ~ 
den eaki bir aileye mensuptu. 

P"ıLnıdski Vil~ oku<•• ktan ........ ~ ..... c:.., ,... 
kültoline devam ebnei•'•dı. Bu 
eenada Çarlık aleyhine tertip edilen 
bir auikaeta medhaldar la)'Jluak tev 
kif ve bet eene hapee mahkbı edil· 
di. Sibiryaya ıuruldu. 

Genç Pilaudaki kencliaine çok U· 

zun gelen mahkumiyeti bitirdikten 
sonra Vilnaya dondu ve bir 10Syaliat 
olarak siyuı hayata atıldı. 

189.f ydmcla "'ifçi., admı tapyan 
gizli bir gazete çıkannaja baıladı. 
Bu ~teyi on yıl idare etti. Kendi
si yazıyQr, kendiıi diziyot ve kendi
si dajıtarak fikirlerini yayıyordu. 
Bir defa yakalanması ebediyen kü· 
reie mahk&n olmuı demekti. Bunu 
bildiği halde korkmuyor, çekinmi
yor, her yerde kendiıine itimat tel. 
kin ederek gazetesinin aiırwnüne ça 
bfıyordu . 

Pileuclaki 1894 yılmda hayan 
Mari Juazkieva ile evlendi. Kanii 
onun hü~ Iİ)'Mİ ~yar 

~ ••· cewetiai arttuiYOlliu· 
~ iatiklili içaa ç... Un 
koca~ c.ıı.a .... 
leriDo ...... liWı ku~lo qaub 
bele etmek mac:Wı,ıai de il&ve etti-

* Bir cua her ikili yakalandı. Kan 
k«* bir -.e Vaqo•a ludeeinde hap 
1e malıkGm edilmıtlerdı. Bununla 
beNber Pılaudaki biliyordu ki, bir ee
ne eoma gurege mahkum edilecek· 
tir. Onun için, deli roliınü yapma· 

Pilaud.lö 11\im diipiinde 
rildiği vakit Lehiatanm birinci mare
tali ilin ediliyordu. Bu. onun hakkı 
idi. 

Birinci marepl, liyuetle uirat
n:uyarak bütun hayatını uadeti için 
eairgediii Lehiıtanm müatakbelyr 
taYlfDU derin bir hula eeyre datdıiı 
giınler fırka mucadeleainin fena ne
ticeler doiu..hileceami aGrdü ve 
derhal ...... peti. Hüktlmeti
nin n~ tecllirlere l.t 
v1llU9k mllerıl.ııpch. Her türlu 
~~lmYdu. 

Leli miUeli onu timdi cumhur 
ıeiaJiiine ptinyordu. Pilaudaki i,. 
._.... Harbiye nazırbimda kal· 
llUlJI tercih etti. Cumhur ~ıliiine 
pıofeeör Moackinin ıetirilmaini mu 
ft&k buldu. 

Pılaudakinin iti bitmiı delildi; 
O, durmadan çabpyordu. Lehilta· 
nm ~mı kıymetlendiriyor, maa· 
rifini yübeltiyor, içtimai bayatnı 
ekaiklilderini tamamhyoıdu o ol
duju vakit "Devrimizin en kudretli 
,.hıiyetlerinden biri IÖAdü.,. denil· 
di. 



Londradaki merasim 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

Rogent Street•te vukua gelen 
ve bir şişe darbesiyle bir delikanlı
nın ölmesini intaç etmiş bulunan 
hadise, bugün Bow - Street zab1ta 
mahkemesi tarafından rüyet edile
cek tir. Cünki.i tevkif edilmis olan 
bir şahıs,· açıktan açığa itha~ edil
mektedir. 

Kral ve Kraliçeye hediyeler 
Londra, 13 ( A.A.) - Kral ve 

kraliçeye, taç giyme merasimi mü
nasebetiyle birçok hediyeler gelmiş· 
tir. 

Bu hediyeler, çok muhteş~m 
şeylerdir. 

Fransa, kraliçeye Sev\'es mamu· 
)atından beyaz bir ayna ve krala 
gene Sevres mamulatından ve çini· 
den iki büyük vazo göndermiştir. 
Bunların her biri üzerinde lngiltere 
krallığının armaları mine ile işlen
misti. 

• lngilterenin himayesi altında bu 
bulunan Asya hükiirn;-,larlnn, altın 
ve fil disi kakmalı sil; ~· :ı.r ve kücük 
prcnsesl~re de bir takım oyuncaklar 
göndermişlerdir. 

Başvekilin nutku 
Londra, 13 (A.A.) - Baldvin, 

dün bir nutuk söylemiş ve bu nutuk, 
radyo ile neşredilmiştir. Başvekil, 
bu nutkunu başvekalet dairesindeki 
mesai odasında söylemiştir. 

Hatip, duymakta olduğu heye
candan bahşetmiş ve kral ve kraliçe 
ye karşı olan ı:ıadakat ve ihla~ını te 
yit eylemiştir. 

Baldvin, demiştir ki: 
"- Kilisede genç kralımızla 

zevcesini, milletlerinin ancak ölüm
le nihayet bulan hizmetine vakfıha
yat edeceklerine yemin ederken gör 
düm. Sokaklardan geçerken birçok 
simalar gördüm ki, hepsinde de 
kml ve kraliçeyi alkışlamak saadc· 
tinin beşaşeti vardı. Bugün görmüş 
ve işitmiş olduğumuz §eyler, ebedi
yen hatıramızda ve kalbimizde men 
kuş ve mahkuk olarak kalacaktır. 
1 lcpimiz, haycıtımızı milletimizin, 
iınparatorluğun, kralımızın ve krali
çemizin hizmetine vakfedeceğimize 

alenen yemin edelim. Cenabıhak 
kral ve kraliçemizi aziz etsin.,, 

Merasimin tafsilatı 
İngiltere kralının taç giyme mera

simine ait tafsilatın öğleden evvelki kıs 
rnım dün vermiştik. Merasimin dün 
verebildiğimiz kısmından sonrası §Öyle 
devam etmiştir: 

Saat (Londra saatile) 12,40 .. Şimdi 
yağ sürünme ve taç giyme sırası kraliçe 
Elizabettedir. 

York başpiskoposu merasimin bu 
safhalarını idare ederken duaların kral. 
lardan bahseden mısraları tekrar edili
yor. Kraliçe tacını giydiği zaman bütün 
orada bulunan Lediler de ellerindeki 
küçük taçlarını giydiler . 

Kralın tahtının yanında sureti mah. 
susada hazıranmış bir tc:ht daha duru
yor. Kraliçe oraya oturdu ve kilisenin 
orgu bütün koro heyetinin refakatile 
bir ilahi çalmağa başladı. 

Merasim bitmek üzere 
Saat 13,20 .. Taç giyme ayini a rtık 

nihayet bulmak üzere.. Kentenrburi 
ba§piskoposu kral ve kraliçeyi son defa 
olarak takdis ediyor. Koro heyetinin 
gittikçe yükselen sesi. 

"Seni tahsin ederiz ey ilah.. Seni 
hakimi mutlak olarak tanırız?. Kü~·ei 

arz sana ibadet ediyor. Sen ey ebedi 
Eb!,, 
Manasına .gelen bir ilahi terennüm 

ediyor. Kral ve kraliçe tahtlarından 

iniyorlar .Arkalarında büyük devlet 
adamları olduğu halde, mihrabın ardın 
dan kilisenin •Sent Edvard kısmına gi. 
riyorlar. 

Kral bu kiliseciğin mihrabın sol ta-• 
rafına düşen kapısından giriyor ve kra 
Iiçe sağ tarafından .. 

Birkaç dakika s~nra tekrar çıktıkları 
zaman, kral imparatorluk tacını hamil 
oldu ğu halde ve elinde hükümdarlık 
küresi ile asayı taşıyarak göriinmekte. 
dir. 

Kilisenin garp kapısına doğru yürü
yorlar. 

Kral saraya clöniiyor 
Saat 14,15 .. Kral saraya dönüyor. 

Ülkenin hükümdarı olarak ilan edil. \ 
miştir. Kral, tahta çıktığı zaman söylc
digi gibi, '"Yanıbaşındaki yardımcı ar. 

Ta.c giyme mı11W.8cbctiyl.c clıiıı :'}c7ıri. 
mizdc lngiltcrc c7çiliğinc ait binaımı 
bahçcsiı1<le yapılan '111.crasim ve §Cn-

liktcm. mı(htclif intiba.lor 

kadaşı, refikası,, kraliçe he birlikte evi. 
ne dönüyor .• 

Evvelce tayin edilmi' sokaklardan 
geçerken, alkış sesleri, haykırışlar so
kakları çmlatıyor. Şimdi halk, kral ve 
kraliçenin sarayın balkonunda görune. 
rek kendilerini selamlamasını bekliyor. 
İşte göründüler. Alkış tufanı .• 

Kralın nutku 
Londra 12 (A.A.) - Kral Jorj taç 

giyme münasebetile bu akşam Bucking 
ham saraymdan radyo ile milletlerine 
aşağıdaki hitabede bulunmuştur: 

"- Taç giyme merasiminin asla bu 
kadar şümullü bir manası olmamıştı. 
Çünkü dominyonlar şimdi bu eski kral
lığın hür ve aynı hukuka malik ortakları 
bulunuyorlar. 

Bu sabah bütün imparat-orluğun ha
kikaten Vestminister kilisesinin içine 
toplanmı§ olduğunu hie .. ttim. Cçrçk 

kraliçe namına gerek bizzat kendi na. 
rnıma sizlere saadet diler ve hakkımda 
gösterilen muhabbet ve sadakate hara
retle teşekk:ir ederim. Eğer gelecek 
seneler içinde şükranımı, sizlere hizmet 
etmek suretile izhar edebileceksem, 
herhalde bu tarzı her _şeyin f:::vk:nde 
tutarak tercih edeceğim. 

Miyonlarca kişi için taç imparatorluk 
vahdetinin bir remzidir ve merasimin 
zahirisi de pek eskidir. Fakat onun de· 
rin manası pek yenidir. Çünkü onu 
eskilerinden ayırt eden bir hususiyet 
vardır ki, o <la bana diğerlerine hizmet 
etmek vazifesini yüklemesidir. Yanım. 
da Rraliçe olduğu halde sizin huzuru
nuzda bu işe nefsimi hasrettim. Allahın 
yardımile vazifelerimizi sadakatle y2. 
pacağız. • 

Sizlerden çocuk olanlar bugünün 
endişesiz olarak mesut hatırasm1 sakla. 
yacaklar<lır. Diğerleri ise, eminim ki, 
ileride irriparatorluk içinde dolastıkları 
vakit bu serbest iştirakimizin bizim için 
ne yüksek mana ta~rdığını ve bizim 
kendi aramızda ve diğer milletlerle 
idame edeceğimiz dostluğun sulh da
v2sına ne kadar yardım edeceğ=ni anla. 
tacaklardır. 

Hepinizin, krallığımın başlangıcında 
ihata e<len bu sevgi ve iltifata ve benim 
ve kraliçenin daima layik olarak kalmr
mızı dilerim . ., 

Kazalar ve talisizliklcr 
Londra 12 (A.A.) - Taç giyme me

rasimi kazasız geçmemlştir. Krzılhaç 

bakıcıları on bin kişiyi tedavi etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 3 7 kişi 
hastahaneye kaldırılmıştır. Merasimi 
görmek üzere bü~"in geceyi so~akta ge. 
çirmiş olan bir adam tam alay geçece
ği sırada sektei kalpten düşüp ölmüş· 
tiir. 

Vindsor diikii radyo haşrnda 
Paris 12 (A.A.) - Gazet:lcrin yaz. 

d1ğına göre Car.de köŞkünde bulunmak 
ta olan Vindsor Dükü tac giyme mcrc:-

simini radyoda büy'..ik bir dikkatle ta· 
kip etmiştir. Düke bugün rlünyanın her 
tarafından mühim miktarda mektup ve 
telgraf gelmiştir. Bizzat kendisi de al. 
tıncı Jorja bir tclgrar çekmi;tir. 

Taç giyme merasiminin 1800 metre. 
den mürekkep olan filmi tayyare ile 
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Parıste garip bir iddia: 

"Taç giyme merasi 
yapılamaz!,, 

Bllnll söyleyen kadın H rallık ailetii/C 
nıünasebeil olduf.: unu ileri siiriiyor 

Bu sabahki posta ile gelen f'ans
Soir gazctcr.inde okuduk: 

"- Beşinci Jorjun ağabeysi Dülc. 
dö l{arans benim babamdı: Annem de 
1kinci Giyom 'un kır. kardeşiydi:,, 

Bu iddiada bulunan \'e taç g iyme 
merasimine mani olmıra" calr•mıı;; o
lan kadın Madam Lii3i adında Parfrli 
bir kadındır. 

Bu kadın ga.zc+C''c:e mii~""""+ r•. 
miş \'e ~u bcynatta bulunmuııtur: 

"- Em tarihin c>n b •:·iı!. eina:,· .. tıc. 
rindcn birinin kurbanıyım! Babırnı;n 
gizli cvlcnmt'si ikinci Gi~·omun h oı::u . 
nn gitmemiş \'C o da beni daha ufac• 't 
yaştayken kaçırtarak fakir Ye ihti:·ar 
bir kadının evine C\'lc°Ltlık olarak Yer. 
miştir. Fakat ben h<.>r zaman a~il bir 
kandan olduğumu his~ediyordum. I"ı. stJ 
zının başına gelecek felaketleri rcz.. G:z.rip idcliada bu.Zı1nan TA:.si i 
miş olan 7..avallı babam, benim vücu- 7cıt:ıe.ın 

duma, \'indsor ve Hohcnz.ollern aıle Altıncı Jorj"un ta.c gi~ın° mer 
lcri arasındaki rabıtayı gösteren ar. ne mıi.ni olm:ısı için J..ondrı:.11111 

malar döğdürmüştü. Fakat beni kaçı. hur arnkatlarınd"n birisine rı:61 ran caniler vücudumdaki bu i~aretlcri 1 at ettim A vukatlm bu i~le cı~ 
yok etmenin tedbirli bir hareket oltı. rette mcczul olmaktadır. 
C.'lğını na.zarı itibara alarak bunları rn;er taraftı.n b:ına ''".nltŞ ~t 
silmi~lcrdir. te nüfus kıiğıclr veren nüfus aııJ 

Ben her eeye rağmen bu i$aretlcri ı ni c;" tta\J. cı.. m. Asal t. ıın\·ıı.ıılcJ 
Ültra - viyole ı~ıkları sayesinde mey- kaydctnıiye 1 bu adamalrm da , 
dana çıkartacağım. j rını göreceklerine şüphe yoJ:toJ'• 

Zaten kraliçe Voktorya ile aramda Yapılan tahkikatta bu ka.dıll10 
olan benzerliklerin nekadar büyük ol. hakika avukatlara müracaat 
duğunu görüyorsunuz. bu iddiada bulunduğu anlaştl .... JI 

Her gün Entellijens Servisten aldı. Diğ<'r tarafatn kadının deli o~ 
ğım birçok tehdit mektuplanna rağ. da anlaşıldığından bu hadise P., 
men sonuna kadar mUcade!e edecek Londrada büyük bir alaka ve 
ve hakkımı istiyeceğim. uyandırmıştır. 

Harbiyedeki cinayet 
(B~ t'.lra/ı 1 incide) den kalbine saplanmıştır. Sab~·11• 

t~r~aktadrr niiPri dP. Ankara.da. uv- m"" nı,...;:v+::.. • 
cının yanındadır. BüsbUtiln deliren Hüseyin 

Hüseyin ?Un_ g~e . yine -~bl bir sı eline sağa sola dört el daha a~/ 
buhran geçınnış, verılen ılaçları al. miş, karısının cesedine baktıkt.J.11 
dıktan sonra yatağına gipniştir. ra balkon kapısını açıp dışarıff 

Bu sabah yedide kalkan Hüseyin mıştır. /,. 
arkasında pijaması ile yatak odasın- Hüseyin Balkonda dolaşırke!l ~ 
da dola~mıya başlamıştır. Kansı Sa. zenesini kay~erek on beş nıe~ 
biha da uyandıktan sonra Hüseyin ka. aşağıya bahçeye düşmüş, ölıtı eli 
nsına: Hizmetçi Aspa.sya korkudan e,•.,. ..J 

- Haydi gel, kahvaltı edelim tekli- yere büzülmüş, sonra merdh·eıııe'~. 
finde bulunmustur. Yataktan yeni kal ikişer iki~r athyarak dört k•~ 
kan Sabiha henüz canının kahvaltı eL miş, burada kapıcının kansı ile 
mek istemediğini söyleyince Hilseyin .ıa.:1mıştır: _ J 
dışnrıya çıkmış, misfir odasında bu- - Efendi, karısını vurdu. çY: 
lunan tabancasını alıp tekrar yatak o. kar:ıkola haber ver! _ _,ıı1 

dasına girmistir. Kapıcı tstepan ikinci katta °"' 
Hüseyinin odaya girmesiyle taban. Iar tarafından börek almak uz.er' 

cas:nı karısına doğru ateş etmesi bir biye civarında.ki fırına gönderilOl_.1 
olmuı:;tur. Gözleri dönmfü; bir halde ı t Jd•~~ ~ • step:ın fırından gelirken yo 
kocasının üzerine ates ettiğini gören kıra haykıra merkeze doğrU 
kadın balkona kaçmak istemişse de ı hizmetçi Asp:ısya ile karşııaşJI'":' 

• ilk kurşun kadının sol memesi üzerin- olduğunu sormu'.;tur. Aspasya. c? 
ti haber verince kazncı ile ikiJl ~ 
galtı karakoluna gitmişlerdir. ~ 
yerine zabıta memur!arı koş111~ 
deiumumiliğe malumat \'eril '"/
"Aspasya ile kapıcı apartnna.D• ' 

dükten sonra Hüseyinin daıııad;A 
nanla kızını ve akrabalarını h• 

Vindsor Düküne gönderilmi§tir. Sabık 
kral bu filmi şatosunda madam Simpson 
ile birlikte seyredecektir. 

Şehrimizdeki meras:m 
Dün ~ehrimiz.deki İngi!t:re sefare. 

ti bahçesinde İngiltere monarşi tatih". 
r.in temsili b"r geçid resmi yapılmııttr. 
İngiliz erkek ve kız mekteplerinin ço.. 

cukları - kral ve kralice kıvafetlerindc 
İngiliz sefiri Sir Persi Lor~nin rcfi~ası 
Lcdi Lor.en ve bütlln İngiliz kolorıisi 
öro'..inue kendilerini eski usul üzere kılıç 
selamı veya reveranslarla takdim etti" -
ten sonra şarkılar söylem=~ ve sonra 
neşe ile bahçede oynamıılardır. 

İngiltere bü· •ik elçi!i Sir Persi Lo
r en, kralın sıhhati ve kraliçe ile kral 
ailesi şe-rcfine şampanya kadehini, beş 
yüzü miitccaviz İng"liz kolonisi önünde 
kaldrrdrğ1 zaman: 

"llillw.".wı 111f'l1llf'/;r•timizlc Tiiı ki. 
,·rrıİ;ı lmrdr~t;" ·rı~<lma.';tn olmrt:nnı 
111r11uw11i,·ı·tfr. lm.wfr.drrim. Rrınu 
m 11 lıaf a:rı n: d"ı·nnı rtti rcceğimizi 
11mr1rım ... df'mİ:ıtir. 
Sabahleyin sefa

0

retin kilisesin.de bütün 
diplomatların da hazır bulunduğu bir 
servis yapılmıştır. 

Bıına, !::hrimiı.de bulunan Haric"ye 
vekilimiz doktor Rüıtü Araı da iıtirak 
ctmi;tir • 

etmişlerdir. 

Hilscyinin kızı ile akra.hasın~ 
zıları yanm saat sonra, Dok~ 

nan da iki buçuk saat sonra 
mana gelmiştir. Milddeiumunıl 
vinlerinden SaA:lun ve tabibi ad 
Salih Ha,ım uat onda a 
gitmi§ler, yatak odaaında buluJI~ 
dının ceSedi ile bahçede üze~.~ 
mü.§ bulunan Hüseyinin cesedı~ 
yene etmiıle:·, aonra Pangal~~ 
koluna giderek hizmetçi A.sP8;".."..A 
diğer bazı kadın ve erkeklerin 
rini almışlardır. 

HABE~ 
( 1 

ıstanbulun en çok ~·~ 
hakiki akşam gazei'c ·--. '. ılanlarını HABE~ r 

1 t' 
verenler k~r eder 



T. . K. irtibat 
P memurluğu 

LAtvedlldl 
T. S. K. nun ._..,.ıldt bulu

nan irtibat memurluiu umumi mer-
kezin emriyle ~· 

Şehrimillle bla İfİ yapnakta o-
lan R... evrak ve Ciolyalan Anka. 
raya yollQw:aktlr. 

Nap ~ 1Pule latanbula ıelecelfnt 
n Gllataun1 baıketbolculan D bir 
-s yapacap bildirdilfmlz ........... 
taam 8ofJa basketbol mabtellll ... ....... be,...._ .. ,. ... -~~-----~-.... ..,,__. .. ....,. 
............. Abtlrk 

1.ul'J.-da llmbabm Jaeöanci 
..-.ıe11ıt bukedlp1 talamlle maç yap 

11111•- b1fıılldın bildirilmekte. 

Afdbdlli • 1 ................ elan 
y .... , ........ ~,..... ................... a._, tnıt.a~lllücltblyapm 
,.,_. y ........ bir IDIÇ yapacak. 
tır. H•latmı Atinada bir ıureı ..ıo
- ...... terk edeceiini '-raa
,_ blJcllnn cim Lomloa bu m 
blı Daidralof " yahut da Deif*nJa 
olnakttr. 



HABER - J\kşam l)OStan 

Almaya lngiltere ve 
Sovyetlerde havacılık 

En yeni Alman tayyarelerinden 

Havacılık, ba§hca devletlerinin milli f 
miJdafaalarında gitgide daha ehemmi.. ı 

yetli • ve pahalr • bir rol oynamaktadır. , 
İtalyayı bir' kenara bırakarak Alman 

ya, Sovyet Rusya ve ingilterenin hava 
ııilahlanrında ııon zamanlardaki vaziyet
lerini tetkik edersek, bunların bakika. 
ten bUyük bir inkişaf halinde bulunduk
lannı müşahede ederiz. 

Alman havacılığı 
Ayni zamanda hem havacılığ:n yUk. 

sek idare makamını, hem de havı kuv
vetlerinin kumandaııını bir elde birleı
tirmit olan Alman hava bakanlığı 6 ma· 
yıs 1933 te tesis edilmittir. 23 ıubat 
1933 de, kara ve deniz ordulan yanın
da bir de hava ordusu yaratılmı§tı. Ay. 
ni yılın 15 ıon teırininde, hava bakan
lığı, o zamana kadar diğer bakanlıklar 
arasında bölilnmüı olan hava yolları, 
meteoroloji servisi, pasif müdafaa gibi 
muhtelif idareleri kenldi idaresi altında 
topladı. 

Hava ordusu ba§kumandam olan ha. 
va bakanına, başkumandan muavini ve 
hava bakanlığı müsteşarı muavinlik e
der. Hava ordusunun dört ıubeden mü. 
rekkep bir genel kurmayı vardır. Bunun 
emrinde müfettişler vardır ki, sefer
berlik halinde bunlar hava or ]usunun 
muhtelif unsurlannın kumanda.mı el .. 
lerine alacaklardır: Avcı kuvvetlı:ri mil 
fettişliği, bombardıman kuvvetleri mil· 
f ettişliği, keşif kuvvetleri müfettişliği. 

Merkezi idare de dört müdürlükten 
mürekkeptir. Bundan başka tayy.•re da. 
fii toplar müfettişliği ve yurdun havaya 
karşı korunması müfettişliği, ti.'yyare 
mektepleri müfetti§liği ve nihay~t hava 
malzemesi müfettişliği de buraya tabi
dir. 

Başkuman'.danlığın emri altında beş 

bava mıntakaaı, bir de deniz hava cep. 
hesi kum,ndanhğı vardır. Sivil hava 
amirlikleri de, Almanyanın muhtelif 
yerlerine taksim edilmiJ on altı hava 
subayının elinde bulunmaktadır. 

Hava ordusu şunlardan mürekkeptir: 
Hava kuvvetleri, havaya karşı müdafaa 
topları, hava, kuvvetlerine bağlı kıtalar, 
bir de resmigeçit ve polis alayı. Fran
sada henüz teşekkül halinde olan hava 
birliği, Almanyada tamamiyle tahakkuk 
etmiştir. 

Almanya hava bütçesinin tetkiki 
1926 dan 1934 e kadar olan senelerde 
tedrici ve son yıllarda dehşetli bir artış 
göstermektedir. Gerçekten, bu bütçe 
1926 dan 1933 e kadar vasati olarak 265 
milyon frank iken, 1933 de 475 milyona 
ve 1934 de 1.281.437.000 franka yükse
liyor. Fakat bu resmi bütçe dev1etin ve 
kollektivitelerin yardım tahsisatile ha
kikatte cok daha yüksek bir rakama ba. 
liğ olmaktadır. Son yıllard:ı hava bütçe
si için verilmiş olan fevkalade tahsisat 
asgari 80 milyar frank olar;ık tahmin 
edilmektedir. 

Alman hava ordusunun terkihini izah 
etmek teşkilatın tarifinden çok daha 

\; 1.;•:.ı 

bir filo (Horıt Vesıel ıiıtemi) 

güçtür. Alman makamları gerek tayya. 
relerin, gerekse hava kıtalannın miktar. 
ları hakkında çok ketum davranmakta
dırlar. pununla beraber çok e:nıin kay
naklaıidan alınan malUmata göı c 1 son. 
teşrin 1936 tarihinde teşekkül ": miş tay 

Scvyet Rusya dünyanın en mahir pi' · • 
lanru yetİ§tinniştir. işte havnıda Sovyct 
yıldızı resmeden bir Sovye! filo&u ... 

yare filolarının miktarı 150 ve hiımet
te bulunan tayyareler yekunu da ı 900 
olarak tahmin ediliyor. 

Bu sene sonunda filo miktaunrn 200 
zü bulacağı hakkındaki t;ıhıninlerin 

hakikatte, açılması pek muhte:neldir. 
Tayyare kuvvetlerinin en büy:ik kıs. 

mı yüzde 60 ı bombardımana: \'Üzde 20 
si avcı ve yüzde 20 si de keşif hiı.metine 
ayrılmıştır. 

En büyük güçlük tayyareci l::ı <lrôları 

hususunda hisse:iilme!<tedir. Fa'.<at bı.ın
larr yetiştirmek için çok büy:.ik gayret• 

ler sarfedilmektedir: 1936 nir.anında 

i20 asteğmen orduya iltlha!c e:miştir. 

Assubay talebeler için iki yel"! mektep 
kurulmuştur. 

Faal ordunun malzemesi. harp halin
de, sivil tayyareler ve yedek tayyareler. 
le kuvvetlendirilmeye nanızctt.:-. Tay· 
~arelerin görmeden sevki ve radyo ile 
ıc~are edilmeleri hususunıda büy't.ilc terak 
kıler elde edilmiştir. Modern motörler 
ve hususiyle kompresörlü motörler ima. 
linde yapılmış olan hatalar herhalde ya
kın zamanda tamir edilecektir. 

Alman askeri kuvvetlerinin büyük 
bir avantajı ağır yağlı motörlerin geniş 
ölçüde kullanışı olacaktır. Bu usul, bom 
bardıman tayyarelerinin UÇU§ ve taş!• 
yış kabiliyetlerini arttıracaktır. Bunun. 
la beraber İspanya harbinin tecrübeleri 
bu hususta vahim yanlışlıkları meydana 
çıkarmıştır. 

Geçen yıl, Almanya için, en nikbin 
tahminleri bile aşmak tehlikesini göste
ren bir havacılık inkişaf !devresinin ba§. 
langıcmı teşkil etmiştir. 

Sovyet havacılığı 
Sovyetler birliği tarafından elde edil

miş olan neticeler daha az hayret verici 
değildir. Hava ordusu müstakildir, fa,. 
kat kara ve deniz ordularının umumi 
teşkiJatı dahilinde bir birlik teıkil eder. 
Sovyet Rusyanın havacılık hususunidaki 
masraflarını açıklamak oldukça güçtür. 
Çünkü bu masraflar üç bakanlığa tak· 
sim edilmektedir ve bol munzam tahsi. 
satla genişlemektedir. Sovyet askeri 
malzemesi yüksek kabilivettl'! ı?orun· 

mektedir. Bir hafif bombardımancı tipi 
ve tek kanat avcı tayyaresi, saatte 400 
kilometre sürati aşmaktadır. 

Bu tayyarelerin bütün malzemesi Rus 
yada yapılmaktadır. Bu malzemenin 
tamamile yenileşmesi 1936 sonunda ta. 
mamlanmış olacaktı; bunların çoğaltıl
ması işine bu yıl girişilmiştir. 

1933 de Sovyetler Birliği 1800 harp 
tayyaresinden mürekkep 1 S7 filoya ma.. 
likti. 19 34 de 2800 tayyarelik 321 filo, 
1935 ide 3200 tayyarelik 437 filo, geçen 
yıl 3500 tayyarelik 488 filoya çıktı .• 
Fakat bu filoların kıymeti nedir? Bu 
hususta bir· hüküm vermek çok güçtür, 
çünkü Sovyet milli müdafaasında her 
şey gizlidir. 

İngiliz havacılığı 
Tetkik edeceğimiz üçüncü büyük ha· 

va devleti İngilteredir. Habeş harbi es. 
nasında kendisi için kötü bir akibet do
ğurmasına ramak kalmış olan büyük 
bir gecikmeden sonra İngiltere kendine 
gelmiş, ve geçen yıl, muazzam olacak 

cibi görünen, bir gayretle işe başlamış. 

tır. 

1935 başlangıcında İngiliz hava kuv-
vetlerinin vaziyeti çok mütevaziydi ve 

şunlardan mürekkepti: Metropol filola
rı: 54; denizaşırı filoları: 24; gemi fi. 
}oları: 12 ve 8 yarım filo. 

1935 mayısında elde edilen terakkiler 

Korkunç bir &ilah: Tayyare mitralyözü.. 

Bolıula Halkcvinüı tcşebbü.c1ü ile açılan meccani biçki ve diki§ 
devresini bitirmiştir. Bu teşebbüs rağbet görmll-§, croksan J:ad.!lf 
derslere devam etmiştir. Yurd mczunUırı yaptık1nrı i§lcrlc bir serf' 
cxıklardır. Re.mıimiz mezunlardan bir grupu göstc1VJor. 

Memleket mektupOaııro: 

Elliziz bu yıl teın 
suya da kavuşuy 

Elciziz muhabirimiz ya::ıyar: \ 
Elazir., kuruluş tarihi henüz yilz 

yılı geçmiyen yeni bir şehrimizdir. 

Harput ovasında inşasına bylanan V.Ç.. 
Mamuretilaziz ismi vcdleiıou ycnl ka 
saba, süratlc ehemmiyet bulmuş, bu
na mukabil Harput ehemmiyetten 
düşmüştür. 

Şehrin kuruluşunda caddelerin a
çıklığına b1~ıassa dikkat edilmiştir. 

Sokaklar müstakbel intizama müsait 
genişlikte yapılmış, yeni yeni yükse. 
len evlerin görünüşü bozmamasına ça
lışılmaktadır. 

Ancak, 1'-J.rUluş bir asır önceye ait 
olduğu için, intizam, caddelerin ge. 
nişliğindea ibaret kalmıştır. Cadde ve 
sokak boylannca inşa edilen muhtelif 
yapılar, basit ve iptidai şekillerde 
yükselmiş, ne kasabanın, ne de kasa. 
balının ihtiyaçlarından hemen hiçbiri. 
si düşünülmemiştir. O zamana ait 
manzarası "geni5 sokak ve caddelere 
malik büyük bir köy,, veziyetinden ile
ri geçememiştir. 

Bugünkü Elaziz ise, kelimenin bU
tün mana.sile modern bir şehirdir. 
Parke döşenen caddeleri, harabeler ü. 
zerinde yükselen binaları, a~tlan park 
ve bahçeleri, büyük bir inkişaf vücu-

mahsQs miktarda idi : Metropol filolan. 
nın miktarı 67 ye, denizaşırı filolannın 
24 e, gemi filoları 13 ve 8 yarım filoya 
yükselmişti. Mayısla eyhll arasında ye
niden kurulmuş olan filoların yekunu 
24 dü. Bundan başka, hükmet iki sene. 
ye taksim edilmek üzere o)dukça mü. 
him yeni bir program hazırlamıştı. 

Bu program, geçen 16 şubatta birden 
bire çok daha geniş olan bir yenisiyle 
değiştirildi. Bu programa göre İngiliz 
milli müdafaa kuvvetleri ve lwsusiyle 
bava kuvvetleri son derece artacaktır. 
5 senede harcanacak olan 160 milyar 
frangın en büyük kısmından havacılık 
faydalanacaktır. ilk tesis masrafları 
müthif nisbetler dahilinde artmıştır: 
Yeni hava meydanlarının intaıı, 7 5 ye. 

ı ni hava istasyonunun e!de edilmesi, fi. 
lolar miktarının artısı ... Hava kıtaları 
mevcudu 1934 de 31:000 kişi iken 1936 

da 50.000 e çıkmıştır. 
Tayyare endtistrisi de çok kuvvetlen 

dirilecektir. Havaya karşı müdafaa va. 
sıtaları, bütün müdafaa sistemlerinin 
takviyesi suretiyle çok artacaktır. 

Avrupanın büyük devletleri havacılık 
hususunda kc~if. fakat yıkıcı bir inkişaf 
yoluna ıirmig bulunuyorlar. 

(Le Tempı) 

da getiren şimcndif er ve gitti 
şen sc-.>yal kalkınma hareketl 
ri bir şehir olmuştur. 

Bu ~r..ıa1r1ri ~·....ı- -
içinde vukua gelmiştir. Eal 
asır ihmal ettiği ve geni.j toP 
dan gördüğü istifadeye ınu 
bir eser ":":.icuda getirmediği 
günkü yeniliklere ancak c . ..M 
devrinde kavuştu. Cumhurır-.1 
yılın yapamadığını on yılda 
isabet ve muvaffakıyetle b 

Bu taali, şehrin trene ka 
dan sonra büsbütün nrtmıs -;I 

maştıncı bir hızla ilerıcnıcJttt 
muştur. 

Tren, iktısadi bünyede gcJl 
lılık vücuda gc.tirmiş, içtiı:xıııi 
ler bu tarihten sonra d&ha 
ve manalı bir şekilde tesiriııi 
miş, iktisaba başladığı med 
bu suretle hututunu çatucal' 
lamıştır. 

Kaldırım ve caddeleri 
nen, bir parkı, her türlü ,,e 
tevi bir çocuk bahçesi, açık 
iki stadyom, bir cumhuriyet 
ve on dershaneli büyük bit 
binası inşa ettiren vilayet,~ 
yatak istiab edebilecek geni 
tonarme, gayet muutazanı bit 
yurdu ile emsaline örnek 
mükemmeliyette bir hnlkeV'i 
kazandırmıştır. 

Cumhuriyet meydanına }. 
büyük ve güzel bir heykeli 
buradan a)Tllan yollann kaS' 
lan mesafelerini gösterir Je\' 
lik edilmiştir. 

Belediyece iki büyük 
bir şehir tiyatrosu. bir parl<t 
baha, uf ak miktarda bir nfıl 
elektrik şirketine ortak ol 
hir 327 lftmba ile tenvir edı 
miz ve iyi su tesisatı ile şelı 
plan ve haritası için bu seııe 
kararı verilmiştir. 

Sosyal kalkınma üzerinde~ 
rol oynıyan halkcvi, muhit ir.; 
biraz daha faydalı olınnktıı 
şaf ve peçe milcadelesindc 
muvaffak olunmu5, halkı rfl~ 
scltme yolunda. meEa.iyc de 
mekte bulunmuştur. 

Eli.ziz, önemini gittikçe 
iskfm mıntakası haline gc 
Bugüne kadar yedi yüzU . 1 
göçmen evi yapılmış ve bııt 1' 
hacir bu evlere ycrlcştirilctC 
sil ~'aziyete getirilmi§tir. 



IstlklAI 
lisesi 
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Tarihi macera ve aşk romanı - 64 - Yazan: (Va • Nu) 

Haseki Sultan parmağından kiraz büyüklüğün-
de tek taş bir yüzük çıkarıp Sünbül Ağanın 

parmağına sulh alameti olarak taktı 
Geçen kıımılann hülisaıı 
Silnbiil ağa, esi.iden luıdınlar tn· 

rafından fcl'lmltidc sevilen bir ~alı• 
siyctkcn, §İmdi ihtiyarladığı için, 
bu lmvveıini kaybediyor. Artık, 
zmıale yii: tutmu§tur. Riitiin ema· 
reler bunun 1JÖJ!e Q/duğunu göst~ 
riyor. Onun için Siinl>ill ağa, ço· 
cuğu t'c ·"'t•gifüi ifo lu!rnbcr J ... ınn· 
bu/dan ayrılmllğa harar t'eriyor. 

• • * . 
Ağa, bu kararını tatbik için ertesi 

günden itibaren çahımağa baıladı: 
İlk it olarak bizzat dü§manı olan 

Haseki sullanı ziyaret edip dedi ki: 
- Benim hakkrmda çok fena fikir. 

teriniz var, efendimiz, halbuki, ben, 
hakkımdaki, teveccüb:inüzü yenileyecek 
bazı tedbirlere baş vuracağım. Bunun 
da birincisi, Hicaza gitmek olacak. 

- Hicaza mı? 

- Evet, artık ihtiyarladım. Son 
gi.inlerimi ibadete hasretmek istiyorum. 
Çoluğumla çocuğumla bu mukaddes 
topraklarda yaıayacağım .• 

- Osmanı da mx beraber götürecek· 
.. ' sınız. 

- Evet. 
Ayıeyi de? 

- Muvafık görürsenb: niyetim 
· ıe .• 

Haseki sultanın gözleri parladı: 
- Ala .. Ata.. Bu fikrinizi beğen<lim .. 

Ben de yardım ederim. 
- Tabii efendim, iki buçuk kırın. 

tım var. Cariyelerim, kölelerim, hazine. 
lerim, atlarım filan .. Birçok padi§'thlar 
zama.;ınd.f"'hizmet ettiğim için bunları 
biriktirmek bana mUyeaser oldu. Hep. 
sini götüreceğim .• 

- Elbette götürürsünüz .. Hatta ben 
de sh:e aynca bazı hediyeler vermek 
istiyorum .. Uzatm elinizi .• 

Sahte harem ağası elini uzattı. Ka
dın cfnedi, parmağından kıymettar bir 
yüzük çıkardı. Eski düşmanının par
mağına ,bir sulh nişanesi olarak taktı. 

- Artrk aramızda hiçbir ihtilaf kal. 
madı. 

;Hasekinin elini öptü. Padişahın zev
cesi de masumane bir buseyi harem 
ağasının alnına kondurdu • 

- Haydi bakalım .. Yolun uğurlu ol. 
sun .. 

- Fakat efendim .• - -: .. 
- Bir mesele var.. Pek mühim bir 

mesele .. Öyle sanıyorum ki, Ayşeyi de 
Osmam da padişah bırakmak istemi
yecektir ..• Hele çocuğa karşı bağlılığı. 
nı, son kuyu meselesinde gördünüz .. 

Haseki sultan düşündü: 
- Hakkınız var .. Fakat, o meseleden 

sonra ne kadar korktuğunu, adeta yap
tığından pişman olmuş gibi bir vaziyet 
takındığını gördünüz. Cinci hoca vası. 
tasile de müessir olabiliriz. Kendisini 
ikna ederiz .. 

Bu suretle karar verildikten sonra, 
artık, iki taraflı çahşmağa başladılar. 
Sünbül ağa, biran evvel İstanbuldan 

kapağı atmak istiyordu. Zira, eskiden, 
en azgın zamanlarında bile onun sahte 
hadımlrğına karşı kulağını tıkayan sa. 
ray muhiti şimdi: "Vay! Bir harem ağa
sının nasıl <>!urmuş tla bir kadın ve 
çocuğu üzerinde kocalık ve babalık id· 
diası olurmuş?,, diye dedikoduya baş. 
lıyordu. Celladın bu kara adamı boğ
rı;ıak için yakında emir alacağına dair 
dedikodular oluyordu. 

Siinbül ağa, evvela. kendisini ve m?.
iyetini Mısıra götürmek için bir hususi 
gemi ısmarlamak istedi. Lakin, bu, 
epeyce bir zamana mütevakkıftı. O sı. 

ralarda, İbrah im Çelebi isminde biri, 
yeni yaptırdığı bir gemi ile yola hazır
lanı:ırordu. Kahireye Bursalı Mehmet 
efendi adlı bir adam kadı gönderiliyor -
du. Onu götürecekti. 

Sünbüı ağa ile İbrahim Çelebi, seya
hat hususunda anlaştılar. Sünbül, kadı 

Mehmetle birlikte seyahat etmekte ( 
mahzur görmedi. Lakin bir türlü şu 

noktada mutabıWkalamıyorlardı. 

İbrahim Çelebi, gemiye külliyetli 
miktarda silah, top ve müdafaacı kuv. 
vet almak istiyordu. Adalar denizinde 
korsanlann hücumuna uğranırsa _mü-

dafaa etmek kabiliyetinde olmak isti
yordu. Sünbül ağa ise, 1stanbuldan bir 
an evvel kurtulmak emelinde olduğu 

için, hazırlıklar tamam olmadan yola 

çıkmak istiyordu. Gemiyi gezmiş, her 
şeyi görmüştü : 

- Bu kadar silah kafidir, yeniden 
teslihata hacet yok! • diyordu. 

İbrahim Çelebinin itirazlarına rağ
men, Sünbül ağanın fazlaca verdiği 

para, onu fikrinden caydırdı; tamamı 
celbetti. 

Aradan iki hafta geçmemişti ki, he· 
pimiz harıl harıl hazırlanıyorduk. Ni. 
hayet, işlerimiz bitti. Gemiye Tophane 
önünden bindik. Fakat ben son daki-

• • 

Atçn tarım kredi kooperatifi ortak
ları yıllık toplantılarını yapmışlar ve 
bilançoyu tetkik etmişlerdir. 

Rapora göre kooperatif, ortaklarına 
bir yıl içinde 105 bin lira ikrazatta 
bulunmuştur. G~en sene pamuk eki. 
len sahaya sel basmış olmasından ö. 

Petroıa 

kaya kadar, Ayşe ile Osmanın gelip 
gelemiyeceğini öğrenememiştim. 

Geminin küpeştesine dayanmış. sev• 
gili 1stanbuluma gamlı kasvetli bakıp 
dururken, onların da çıkageldiklerini 

gördüm ve sevincime payan olmadı. 

Elhammdülillah bu gurbet illerinde yal
nız kalmayacaktım .. Çocuğum da be
nimle beraber olacaktı.. Evet, gerek 
Sultan fbrahimin, gerek Sünbül ağanın 
bu çocuk Uzerinde temellük iddialarına 
rağmen onun benim evladım olduğun
da hali musırdım. Küçük oğlanı fevka. 
lade kendime benzetiyordum. Onu ca
nım gibi seviyordum. Zaten sevilmiye• 
cek gibi değlldi ki .. Pek cana yakındı. 
Onu herkes seviyordu. 

Sultan İbrahimin Osmanı bu kadar 
sevmesine rağmen nasıl olup da bırak. 
tığına ilk önce hayret ettim. Fakat son
radan öğrendim ki ondan habersiz ola
rak, adeta kaçarcasına Ay§e ile Osma
nı İstanbuldan apartmı§lardı. 

( Deuanu var) 

türü mahsul eski senelere nazaran 

yü1.Uc yetmiş noksan istihsal edilmiş, 

bu yüzden paranın ancak yansı tah. 

sil olunmuş ve yıl sonuna da ortaklar 

zimmetinde 53 bin lira kadar alacak 

kalmıştır. 

hücüm! 

Ingiltere stoklarını 
arttırmağa koyuldu 
Memleketin muhtelif yerlerinde 

gizli depolar tesis ediliyor 
Lomlrad{ln y<ıZtlıyor: 

Britanya imparatorluğu müdafaa 

komitesi harp ihtiya.tı olmak üzere 
milyonlarca ton petrol stokları idha. 
sına karar vermiştir. 

Memleketin ıs.~ız yerlerinde petrol 

sarnıçları yeryüzünde in.sa edilecektir. 
Kalabalık bölgelerde de yeraltı sarnıç. 
lan yapılacaktır. Gal eyaleti dağlıkla-

rında şimdiden inşaata başlanmıştır. 

Amerika ile Iraktan petrol taşımak 
ifaere birçok petrol gemileri üçer se
ne konturatla kiralanmıştır. 

!ngiltercden kömürden gaz istihsali 
işleri.büyük mikyasta arttırılacak ve 

mütehassıslar yeni bir istihsal meto. 
du için tercUbelere girişecektir. Petrol 
ihtiyatlarma ilaveten donanmaya mah 

sus mazot stokları da mütemadiyen 
arttınlmaktadır. 

lngiliz hükumeti nezdinde petrol 
müşaviri olan 1ngiliz • İran petrol 

kumpanyası reisi Sir .Ton Caduan harp 
halinde münhasıran Britanya emri al. 

tında olacak petrol sahaları aramağa 

çıkmı3tır. Hint okyanusunda ve Ak. 
denizdeki gemilerle tayyareler ıçın 

Kızıldcniz adaları üstünde depolar ve 
ta.sf ıye istas;-onları inşa edilmektedir. 

Donanma ve hava kuvvetleri ayrıca 
Ccbelüttank, Malta, Honk • Rong, Sin 
gapur, Avustralya, Hindistan ve ce
nubi Afrikada gaz depoları yaptır

maktadır. 

Diğer Avrupa devletleri de ihtiyaL 
ları arttırmakta olduklarından ve mo
törciilüğün gazc boyuna artan talebi 
karşısında petrol fiatları yava§ ya. 
vaş yükselmektedir. Nctekim petrol 
fiatları 19;~7 ~cnesi başındanberi üç 
defa yükselmiştir. 

Bin metre denizin 
dibinde 

Çelik bir ki.ire içinde, denizin 
bin metre dibine inmeğe muvaffak 
olan Amerikalı \Villiam, bu mesafe. 
de tazyikin son derece büyük oldu
ğunu ve çelik kürenin icinc girecek 
bir tek damla suyun, bir kurşun 
kuvvetinde olacağını söylemiştir. 

Yazanlar: l çcııterton - 2 Sayerıı - 3 Agata KrisU - f. Vilıı Klrofts - r;. vayt~ 
6. Henrt Ved - 7. C. D. H. ve M KQJ - 8 Mllvard Kennedl - 9. Con Royd - ıO 
Aknokıı - ıı. Edgar Jepııon - 12. Klemanıı Dan - 13. ,Antonl BerkeJey. jl ~ 

Çeviren: fa. Tefrika numarası~ 

- Demek reddettiniz? . 
- Baıka ne yapabilirdim. Demin söy 

!ediğim gibi, din meselesi. 
- Karınız buraya saat kasta geldi? 
- Gece yarısından biraz sonra gör. 

düm. 
Müfetti§ bu kadar mütkül bir zaman

da, karısının cesedi yanında bir adamı 
sorguya çekmekten ıstırap duyuyordu. 
Fakat vazifesi bunu amirdi. Şimdi ise, 
papaz, bir de yanlıı haber vermişti. 

- Lakin, dedi, onun buraya saat on 
bir. raddelerinde geldiğini öğrendik. 

Papazın yüzünde hafif bir kırmızılık 
peyda oldu: 

- Tekrar ediyorum, dedi, kendisini 
geceyarrsından biraz sonra gördüm. O
nu yazıhaneme aldım ve burada bir saat 
kadar konuştuk. 

• 
- Peki ama saat on bir ile on iki ara. 

smda ne yaptı? Neredeydi? 
Papaz dudaklarını ısırdı: 

- Burasını dedi, söyliyemem • 

- Söylemek mi istemiyorsunuz. yok 
sa bilmiyor musunuz? 

- Bu sualinize de cevap veremem. 
Biribirlerine bakıştılar. Papaz gayet 

sakindi. Müfettiş ısrar etmedi, mevzuu 
değiştirdi. • 

- Bugiln, karınız size randevu ver
miş miydi? 

- Evet. saat yedide. Hollantlarla da 
randevu vermişti. Maalesef biraz geç 
kaldım. Yoksa, belki bu olana mani o
labilirdim. 

- Neredeydiniz? 
- Bir çiçek sergisindeydim. Çocuk. 

lar, hizmetçilerle beraber hala oradalar. 
Evde kimse yoktu. 

- Madam Munt bu randevuyu neden 
istemişti? 

- Sebebini söylemedi. 

- Fakat herhalde ·siz ·biliyordunuz? 
Papaz sıkılır gibi oldu. Llkin cevap 

verdi: • "i:""J 

- Zann~de&&~m arpir&l l?~nittonun 
ölümüne dair bazı .ifşaatta \>ulunacaktr. 

- Sir bu ifşaatın ne olduğunu bili
yordunuz herhalde? 

Papaz fevkalade inatçı bir hal ile: 

- Size, dcıai. bazı noktalar üzerinde 
"Öz söyliyemiyeceğimi bildirmiştim. Bu 
nokta da onlardan biridir. 

Bu esnada kapı çalındı. Papaz ile Rac 
odadan çıktılar. Bu gelen, ufak, tefek 
yaılıca bir adamdı. Papazı görünce: 

- Geç kaldığıma pek müteessirim. 
Toplantı bitti mi? 

- Ne toplantısı? 
- Bilmem, yalnız saat yedi.1e burada 

bir toplantı olacağı ve benim de mu
hakkak gelmem icap ettiğini telef on et. 
tiler. Telefon eden bir kadındı. natta 
ısrar etti. 

- Demek size de telefon etti? 
Yeni gelen adam şaşkın bir halde idi: 
- Evet, dedi, yoksa b!r latife mi? 

Bana, sizin karınız olduğunu söyledi. 
-Evet karım:lı. 

Papaz müfettişe döndü: 1 

- Size. dedi, müsaadenizle Sir Vil
frid Denniyi takdim edeyim. 

- Müşerref oldum. Sizinle görüşmek 
istiyordum. 

- Cinayet meselesi hakkında değil 
mi? 

- Evet. 
- Bugün öğleden :sonra ge!:i~m. 1:~~ 

drada idim. Eğer beni görmek ıstedıgı
nizi bilseydim. daha evvel dönebilirdim. 
Biraz itim vardı. Parise gitm~tim. 

- Denni, 
Papaz, arkadaşına karısının ölümü 

haberini verecekti. Rac, bu sahneye şa. 
qit olmak istemedi. onlardan ayrıklı. 
giderken, gazetecinin bulunduğu tuvale 
tin kapısını açtı baktı, . Kimse yoktu. De 
mek kendini toparlamış. herhalde ga
zetesine haber verpıek i~in olsa ~erek, 
derha\ gitmişti. 

Müfettiş. polis müdürü gelene kadar 
orada beklemek ve ona ~elefon etmek 
üzere cesedin bulunduğu papazın yazı_ 

hanesine doğru x~rü:Iü. . 
Biraz ı;onra, müdürü umumı otomo

bil\e geldi. Yanı~da doktor da vardı. 
Rac onları valnız bırakarak dışarı. bah
çeye çıktı. Holland ile karısı orada idi. 
ler. Rac y;ı.klaştı ve derhal sorguya baş
ladı. 

. - ti 
- Madam Munt size ne zaınao 

fon etti? ; 
MüfettiJ suali madam HoUandJ 

muıtu Fakat cevabı kocası verdi: ti 
..1... Bugün yemekten sonra otele 

fon etti Buraya gelmemizi söyledi
- Sebebini söylemedi mi? 
- Hayır. 

-Telefonla siz mi konuıtunuı? 
- Hayır karım. 

Rac ona döndü: ~ 
- Size de davetinin sebebini f/lr 

medi mi? 

- Hayır. . ~ 
- Peki ama, sizi papazın evırıe 

edişi tuhafınıza gitmedi mi? etİ. 

- Bir şeye ihtiyacı var zarıne~ 
buraya çağrıdığmı dü,ündüı11· ~ 
otele kadar gelip kendini göstertrl~ 
temiyordu? Tanınmaktan korkur'-

- Ne diye tanınmaktan korks"'° 
Elma omuzlarını silkti: 

- Ne bileyim ben? 
- Onun madam Munt olduğurııJ 

yor muydunuz. 
- Hayır. 

- Öğrenince hayret etmcıdirıil 
-Çok. 
Müfettiş onları şöyle bir yo~ 

istedi: 

- Bu hadisenin dayınızın katli ~1 
rabtıası olduğunu düşünmediniz dl oJI 

- Hayır. Fakat papazın• karıst 

sı, benim yanımdan bu kadar acelt 
nlmış olmasını izah ediyor. eti 

- Size telefon ettiği zaman ı 
nirli miydi? 

- Zannederim. 

- Madam Holland, ldayınııt~ 
münden bahsetmek arzusunda ol 
nu hiç düşünmediniz mi? .. ~ 

- Düşünmedim. Hem niçin dür 

. Rac bir çok şeyler söyliz.ebilir 
cektim. d 
nu yapacağına. madilm Hollarıc11~ 
lerioin içiııe bakarak ve tncıelcJeıı 
beıidar olduğunu ihsas ederek: 

- Acaba. dedi, Seli neler bilirP' ,1 
Bu sual, hedefini buldu. Elına ~ 

dı. Sonra kızardı. Ve kocasına. d~ 
istiyen bakışlarla baktı. Holland 

. cevap verdi: 

- Mister Rac. bu lij.lali soruşun~, 
haf. Zira, demin, ben de ayni sı.ıl~ 
rıma sormuştum. Ben de Selinin ~ 
lin ölümii hakkın:da mallımat .;e~ 
istiyeceğini tasavvur ettim ve bU 
sordum. Lakin karım bir şey bile• 
ceğini zannetmiyordu. 

Elma, rahat bir nefes alarak: 1 
- Nasıl, dedi, bilebilirdi? fle 

bilsin? ~ 

Müfetti§ ikisine de baktı. Bunl•~ 
halde bir şey biliyorlar ve ondan il., 
yorlardı. Daha fazla ileri gitme~. 
olmazdı. En münasibi, işi aptal~•~ l 
maktı. Nitekim Rac inanmış eıbi 
nerek başka bir suale geçti: 

1 
-: Şimdi bana, eve girer girflle~ 

ol:iuğunu anlatınız. Zannederı.ell' ti 
açıktı. Önce madam Holland, &Otl 

girdiniz. 

Holland hafifçe gülümsedi ve: f 
- Tamam, dedi. saklandığınıl ~ 

den gördüğünüz gibi. kapı açıktı• 
karım, sonra ben girdik. 

"" Rac şaşırdı. Demek bunlar, 0dJ"f 
landığı ye11den görmüşler ve al ~ 
memi,Şlerdi. Tevekkeli hiç bir Ş~ 
muyorlardı? Holland onun şat 
aldın' etmedi sadece: ,-

- Miıter Rac. dedi. bir şeyd 
b:rdar mıydınız da oraya sakla~ 
ti yordunuz? . ~ 

- Hayır. Sizden fazla bir nıal a"I. 
yoktu. Yoksa ::;yle bir şeye :,ıı 
eder miydim. Sonra ne oldu~ tf#)) 

(Dcuam~ 

DIŞ TABiBi ı 

Necati Paki~ 
Hastalarını her giln saba~ta# ;,!, 

ma kadar Karaköy Mahmudıyc 

si No 1.2 kabul eder. ~ 
Sair ve cuma günleri 14,20 ye 

parasız: muayene eder. 
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~~A=m~e~r==-==ik~a~I-===--ı papaslar ~ teddldu 

1 MiKROPLAR 
arasında bir sa gın canlı değil midir? 

Bir papas 
umumhane 

d v d kaldı dı ygunculuk yaptı. Bir diğerinin banka soyduğu, 
aga a am r ve so . b k · "k" k" · · ··ıd·· diı" "e k h . 1 ıux.· anlatıldı. Dır aş ası ıae ı ı ışıyı o ur .. · 
ve k ubmar1 aned ışb~ .ıi~ı i kansını kaç1rmağa teşebblis etti. 

ur an ann an ıns o o 
• 

11 çocuklu p~pasın cinayeti 
Nevyorktan yazılıyor: ·~ f-' 
"Muhterem,, Vilyam C. Fain, Misori ,(. • S r 

v~layctinin Fisk kasabasında hiristiyan ~' J~ . 
kılisesinin icazetli papazı olduktan ba~. ~' " 
ka ayni zamanda inzibat amiri idi; böy. · ~ '""'-
lece hem insanların hem de Allahın ka- ' f 

nuntanna gardiyanlık yapmak gibi çifte 
katlı bir vazifesi vardr. Elli iki yaşına 
varan bu adam, çifte kavrulmu1 · iyilik. 
ten bıkıp usanıdı; §Öyle ba§ıbot bir ge. 
Ccdk geçireyim derken iki kişiyi öldür
dü. Ve kocasını henü.z öldürmüş olduğu 
bir kadım da kaçırmağa teşebbüs etti. 

Gene Amerikanın Miıigan vilayetin. 
de Adanis şehri papazı "muhterem,. 
Perry Öncen Griffin bir müddet için iyi 
insan olmaktan vazgeçip kenıdi kendine 
bir tatil vermek istedi ve talüni dağa a. 
dam kaldırmak, kasabada soygunculuk 
Yapmak işlerinde denedi. 

iova vilayetinin Le Mars şehri papazı 
"tnuhterem,. Reks Frolkey kilisede va
az ve nasihatten başka banka soyan, 
kasabada birkaç aık yuva11 ile bir de 
kumarhane iJleten bir din adamı olduğu 
geçenlerde anlaşıldı. 

İllivois vilayeti Royalton ıehri papazı 
Reginald Jeuvell ise hayvani ihtirasla• 
tına ram olmayan yeryüzü meleklerini 
birer kurşunla ahret yolculuğuna çıkar. 
dığı için idam hükmünü bekliyen kanlı 
bir katildir. 

. "Gündüz killihlı, gece ıilihlr,, Ame
rıkalı bu din adamlarının işledikleri 
korkunç cinayetler arasında Fisk kasa. 
bası papazı Fain•nin macerası en yenJ.. 
lclir. Sabık papaz geçen hafta cinayet 
lllahkemesinde müebbet kürek cezasını 
giyerek ömrünün sonuna kadar milnfe
rit hUcrede ya1ayacaktrr. 

Yalnız 250 nüfusu olan Fisk kasaba. 
sında · d k • . tnsanları doğru yola avet etme 
1t.1 Pek ide kirlı değildi. tnzibat amirliği 
"'.". ara sıra getirdiği ücretler bile, ye
dısı henüz kendilerini besleyemiyecek 
kadar kUçük olan onbir çocuğu (protet• 
tan Papazları evlenebilirler) besleyemi. 
Y~rdu; bunun için ''muhterem,, papaz 
hır de hlçkı değirmeni iıletmekte idi. 
Papaz iyilikten bıkmı1 iıe de on bir ev- 1 lA 
adının anası olan kanımın 1936 şuba .. 
tında öliimüne kadar kimseye bir teY 
&Öylememi§ti. Bu ölilm üzerine hem e. 
Vini idare etmek hem de onbir çocuğa 1 
bakmak için derhal birisini bulmak mec: 'ı 
btıriyetinde kaıdı. 

Tam bu sırada Bey1a Tvans adlı on ı 
Yedi yatında bir yetim kızın pek çok 
erkek arkadaşı bulunduğu bahanesile 
kapı dışarı edilmesi sanki papaz için 
Allahın bir hltfü oldu. Papazın ''günah· 
larını affettirmek için evime gel,, de. 
ınesi de bu kıza Allahın bir lutfu mah. 
•usu gibi görünldil. Henüz mektep ça
'iında olması lizımgelen kızı, papaz 
Fain müteveffa karısının i1lerini gör• 
ınek üzere aldı. Bu it için kıza yiyecek, 
Yatak ve haftada 2,50 dolar verdi. 

Çok geçmeden güzel Beyla'ya yeni 
bir hizmet daha eklendi. Papaz Fain i. 
lerlemit olan yaşına rağmen hala kanı 
hararetli bir adanıdı. Ve timdi mezarda 
çürümekte olan kansının a1kını bu 
genç kıza havale ediverdi. Beyla da pa· 
paza işık olduğunu sanmıştı. Bir papaz 
evinde itlenen günaha aylık verilemiyt• 
ceği için kızın ücreti haftada 2,50 dolar 
olarak kaldı. 

Az sonra, büyük babası yerinde olan 
bu adamın aıkı, genç ve civelek kızı 
yornı1; "pek muhterem,, papaz da ku1-
ku1anmağa batladı ve kendisini bırakıp 
gittiği yahud lda ba1ka bir erkeğe gön· 
lünü kaptırdığı takdirde biç acımaksızın 
öldüreceğini kıza söyledi. Bunu kuru 
bir tehdit olmadığını Beyla pek iyi an• 
lamıştr ve papazın evinde muhakkak ö. 
lüme kavu§acağını hissettiği için, ne 
yapıp yaparak kapağ_ı başka bir yere at· 
mak te1ebbüslerine girişti. 

Fiıık kasabasından az uzakta çiftçilik .. 
le uğraşan ve henilz altı aydanberi evli 
olan Aıdell adlı kan koca bu kızı mu. 
vakkat bir zaman için almağa muvafa
kat edince, o da pılıyı pırtıyı topladığı 

papu Fair otoınobilden.atladı. Sonra tabancumı çekerek Beylayı 
otomobilden atağı ıü!iikledi. 

'b' pazın evinden kaçmııtr. Pek 
ıı 1 pa h•d' . k ht rem Fain firar a ısesı artısın. 

:: kü~lere bindi. Zihnine kötü kötü dü • 
ıünceler hücum etti. Kocasından boıan. 
mıt büyük km Mirtil Vatlas t~m da bu 

ıllnlerde batka bir adamla e~l~~mek 
ilzere ıehre gelmitti· Babası ı.z ıvaca 
mani olarak çocuklara ba~ması iç~ e
ve iClmeaini emretti; ak11 takldırde 
'!l2nlısı Ktaytonu CSldUreceğini söyledi. 

nır- . 'd 
Papazın artık iti gilc:ü, uçup gı _e~ 
ukayı geriye getirebilmek çan lerını mat 
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araştırmaktı. Geçen ıubat ayının u~ 
c:ü ünü sevgilisini himaye eden karı ko 
ca fıe birlikte Fiskin küçük bir lokan· 

tasında gördü. 
Kızcağız papazı görür görmez: 
_ Eyvah, beni buldu: . 

Diyerek aı kalım küçük dilini yuta-

caktı. k k b .. . k 
Yanındaki er e unun uzerıne ı· 

·na· zın kutagı ' 
1 

• 

S n merak etme 1. dedı, yalnız ona 
- e b b' tlı davran: ura da umumi ır 

karşı ta 
d ezalet çıkarmaz 1 .. 

yeri e r ;; d.. .. .. 1 • 
, kan çana.,ına onmuş goz en. 

. Pa~ra dikerek masaya doğru yürüdü. 
nı on karı koca Adell.crle B<.yiayı 
~~diıile birlikte mektep bina. 

ka ııneie davet etti. Adcll niçin yer. 
sın~ dge kalkamıyacaklarını izah'll baş· 
lerın en bi . . k . .. kü k n birden re ıesını estı, çun 
lamıJ ~okantada olanlar tarafıntdan gc- 1 
p~paz. ecek şekilde tabancasmı çekmiş 
rule01ıy . . . Al k 

)uyu onlara çevırmııtı. Çil ıes 
ve naııı 

le de: 1 • di 
ıtiraz dinlemem. dıyordu, hay 

- dr ... rıcla otomobilim bekliyor .. 
kalkın r . 

Ad Uerle Beyla evvela tabancaya son 
d e apazın gözlerine baktılar. Yerle. 

ra d:: kalkarak, arkalarında papaz ol· 
rin·u halde lokantadan çıktılar. Otoınc• 
dug büyük· kızı madam Vallas 
bitde papazın . .. 

k. yatındaki oğlu Çarlıı goren 
la se ız • B yla 

d
' 11 derin bir nefes aldı. Yalnız e . 

A e . . k · t manı 
bu iki kitinın ııte.nece . cı~aye e 

yacaklarını hıssetmıştı. 
otamı b'l. .. ası 

p paz genç kızı otomo ı ın on sır • 
ka di yanına oturttu.• ötekiler de 

~a ·vene tıkıldılar. Otomobil mektep bi
ıçerı. a ise 

na doğru yola çıktı. Az ıt>nr na11 • 
kırlara dofru açıldı. .. . 

Otomobil Fiık kuabasından ıdort kılo 
kta bir eçıkbğa varınca dur .. 

metre uza la 
du. Papaz yanında tirtir titremekte o n 

kızcağıza dönüp: . 
hiyanet edersin ha? dıyerek _Bana k. 

b'lden atladı. Tabanc.asını çe tı 
otomo ı y .. "k 
ve Beylayı otomobilden aıagıya suru • 

ledi. 
Beyla çırpm:Jı: . . ı 

B konu•mak ıstemıyon.ım. _ en "' . 
Otomobilin içinden Aıdell ışe karrşt~: 
_ Haydi kızım konuıuver; t~er bır 

kalkarsa biz buradayız r 
acınacak 

Papaı F air ve öldürdüğü sevgilisi 
Beyla tvanı 

Adeller gelmekte olan faciayı hisset. 
tiler. fki kadın otomobilden aşdğıya at
Jıyarak kaçışmağa başladılar. Verdiği 

sözü hatırlayan Adcll papaza doğru kot 
tu.Arkasrndan küçük Çarls erkekçe yü· 
rüdü. 

Bir tabanca patladı ve : • 
- Anneciğim yandım! .. 
Diye haykıran bir kadın sesi iş!tildi. 
Bunun üzerine Aıdell'in: 
- Ne yapıyorsun? 
Dediği işitildi. 

tk'.nci bir kurşun bu sesi s1·ı;ıurdu. 

Fakat küçük Çalrs'iıı papaza dot;ru koş. 
masına mani olamadı. Çocuk lıarasının 
yere serilmiş olan Beylaya eğildiğini ve 
ölü krzrn dudaklarından öptükten son-
ra: 

- Seni çok sevdim ve seviyorum! 
Dediğini işitti. Oğlu yanı başırıda: 

- Yeter artık baba, ona dokunma! 
Diye yalvarırken papaz, ölü kmn ba .. 

şına iki kurşun ıdaha sıktı. Sonra taban. 
casında kalmış olan en son kurşunla 
AdelJ'in kafasını parcaladı. lki<'iniıı de 

~ 1 
öldüklerine e:min olunca çocuğar.ıı elin-
den yakalıyarak otomobile s::rükkdi. 

Çünkü çok geçmeden kaçmak ta olan 

lllm dUoyasını alt Ust eden yeni bir naza• 
rlyeye göre mlkropler hayatla 61Um 
arasında mutavassıt· h·r merhall'dir. 

Canlı mahlükların en kü~·:iklerine 

doğru inildikçe, öyle şekillerle karşıla. 
şırrz ki bunlar hakkında "canlı,, tabiri
ni kullanmakta bile tereddüt ederiz. 
Hayatın sırrını araştıran alimler, bir 
miiddettenberi bu sahada, yan canlı 

uzviyet, yarı da kimyevi unsur olan ve 
adına "virüs.. denilen mahlüklfr'ın en 
esrarlısı ile uğra§maktadırlar. 

Son derece çapra~ık olan bu meselr
yi gözden geçirmeye girişmeden önce 
hayatın sarih bir tarifini yapmak fay. 
dasrz olmayacaktır. Fakat burada baş
lıca güçlük karşısındayız, çünkü ne 
kadar fizyolojist ve filozof varsa hemen 
o katlar hayat tarifi vardır. 

Am~rikalı filozof Santayana ''hayat 
ve akıl,, isimli eserinde, hayatı, "kih 
ke'ldiıi deği~crck, .Jcih etrafında d•i=
tiklikler ha11I ederek temadi eden bir 
muvazene., diye tarif etmiştir. 1.-i'ıgat· 

lar, umumiyetle, güçlü,•in önünden 
kaçarlar: "Hayat canb maddelerin hu. 
ıuıi bir haısa11dır." Canlı maddeleri iıe, 
çoğaltmak. muhitlerine intıbak etmek, 
beslenerek kendini muhafaza etmek, 
nesiclerini imha ve yeniden imal etmek 
kabiliyetine malik olmakla tarif eder• 

ler. 

Fakat öyle maddeler de vardrr ki 
umumiyetle ne büyür, ne de c;ofaİırlar, 
fakat bazı muhitlerde, veya bazı ~da
lann tesiri altında çoğalabilir ve büyü. 
yebilirler .Bunlar hakkında naarl bir 
hüküm vermek icap edecektir? Bunlar 
canh mrc:hrlar, değil midirler'! Canlı 
telakki edilmek için canlı uzviyetlerin 
bütün hassalanna ıahip olmaları icap 
etmez mi? 

Modem ilimler, canlı ve cansız un .. 
surların, kimyevi bünyeleri baJcrmmdan 
birbirlerinden farklı o1mac!ffrnt 1Ca'6ulde 
müttefiktirler. Aradaki batlıca farkı 

vücuda getiren. "atom,, tarının ve "hüc
re,, terinin hendesi 11ralanı1larıdır. Böy. 
le, cansız bir ciıı:m, prensip itibarile, 
unsurlarının muayyen bir şekilde yer 
değiştirmesile hayat kazanabilir. 

Bilindiği gibi canlı mahhiklarrn bi;. 
)•:.iklükleri cok değişir. Balinadan baş. 
}ayarak en ince zarlardan gecmek has-
sasına malik olan "virüı,, Iere kadar iner. 
Bu mikroplar insanda muhteı:f hast~. 
lrklar meydana getir:rler: Su ciçeği. 

kabakulaklar. çocuk kötürümlüğü ve 
daha birçok hayvan ve nebat hastalık. 
lan ... 

Hayatın meselelerini halletmek için 
ilim, işte bu hayvancrklan ve bilha .. 11ı:ı 
tütün nebatmda tahrioler yapan moTaik 
hastalığının bir "virüı,. ünü tetkike 
b~ı:;lamı~trr. 

Dr. Robbinese göre, hasta bir tütün 
•·arırağından cıkanlan 20 damla usare
de bu mikroplann m:ktarını yazabilmtk 
için 1 7 rakkamı yanyana 11ralamak lf· 
zımdır. Bu usaredeki mikroplann sin. 
yet derecesi öyleıinedir ki, 10,000 mis· 

kadınlara yeti.tiler: 
- Haydi girin 1 kumandası •jzerine 

kadınlar otoınobile atladılar. Kasabaya 
ıcloğru yollandılar. 1şin asıl tulıaf• şu ki 
papaz daha demin kocasını öl<li;rmÜ§ 0 •. 

duğu kadına dönerek teklif ~tti: 
- Ben artık bur3Jarda barınamam. 

Seninle birlikte kaçıp gitsek na11ıJ olur? 
Ağlamahm gözleri şi~mi~ olan kadın 

kulaklanna inanmak istemeıii. Bu esna. 
da da şehre varmış oldukiarınctan, pa
paz kc:ı:Jıncağızı k .. ~rrm~ğa ,·akit buk
madr. 

:/- .. 
Muhakeme eın.:~ında ı:-ap.ı.t her ne 

kadar biltün suçv J\delle ~·üi<1etmek lı:. 

tedi ve krzı o ac:ia.nm öldür.nü' olduğu
nu. elinden •~han::mnı kap.r:~~a uğri'
şırken Adell'in 1de kazara vuı :ılduğunu 
söylediyse de ·ıe jüri heyeti nt de haki
mi kandırabi1 ii. Arkasında devlet tar;. 
hndan bakılmak ürcre sekiz ki:~ük ço. 
cıık bırakarak müebbet kürek crzasını 

li suya k~rıştmld rğı takdirde bik, har
talığı .aşılamak kabiliyeti zail olmamak. 
tadır. · 

Ş'.mdi, halledilmesi gereken asıl mc· 
sele, tasavvur cdilemiyecek dcrececle 
küçük olan bu mikropların, bu kcrm~ .. 
ye umumi}·etle verdiğimiz manada, hl
yata malik olup olmadıklarını tayinclir. 

... "' . 
Daha t 932 de, araştırıcılar. mozayik 

hastalığı mikroplarını "kriıtalize,, etme. 
ye muvaffak olmu~lar ve bunıarm 

"protein,, denilen bir kimyevi madde. 
den mürekkep olduklarmr tesbit. ve bu 
mikrobu hastalık yapabilecek bir maya 
olarak tarif etmişlerdir. 

Mütehassısların kanaatince bu ke§· 
fin ehemmiy(ti mikrobu keşfeden Pas. 
törün keşf'nden dal1a az rr•'füim d•ğ:ı. 
dir. Kristalize edilerek kanın dibinde 
elde edilen ''protein,. hiç şüphesiz can· 
sız bir maddeydi. Faka tcanlı bir nesic
le temas haline konulunca, bu "prott' .. 
in,. den yeniden canlı mikroplar do~
maya başlıyor ve bunlar a••nı hastalık 
yapıcı haualarile yaşamaya başlıyorlar. 
Hayata yeniden .doğuş mucizesi, bu su. 

retle tahakkuic ctmi~ oluyordu. 
Rokfeller enstitüsünde bu calışmalara 

devam eden doktor Stanley, 1935 de 
hasta tütün yapraklarından kristal hıı· 
tinde "protein,, istihsal etmeğe ır-u\'a'· 
fak olduğunu ve canlr nebatlara "en' 
jekte,. edilince bu maddenin derhal mo· 

zayik hastalığMı husule getirdiğini Har. 
ediyordu. 

Daha sonra yapılan tecrübeler de lıu 
neticeyi teyid etti. Cansız madde, Hr 
nebata aııtanınca derhal canlanıyordu. 
''Protein., in bir başka hassası da varc'ır 
ki ancak canlılarda görülür. Muhite iıı. 

tibak etmek .. 
İnsanlarda 32 cins verem hast11lı1?"1 

tesbit edilmiştir ve bu muhtelif şeki'· 
terin, 'hastalık yapıcı mikrobun kimyevi 
bünyesindeki küçük değişik.iklerden 

ileri geldiği antaıılrruştır. Bütün bunlar 
"virüı., ün canlı bir madde olduğunu 
göste~en delillerdir. Fakat bu takd'rdc 
ölen "virüı., ·Ün hastalık yapma haı;S'l. 
sını kaybetmesi icap ederdi. Lakin va· 

z~t~~ili~ ' 
İşte Rokfeller enstitüsünde doktor 

Con Hovard Nortrop, hayat mem3t 
ara&mdaki bu orta merhalede. mikrop• 
ları öldüren bir "protein., keşfetmi§tir. 
Bu madde, bazı mikroplarla temasa ge· 
tirildikçe canlı cisimler gibi çoğalmak. 
tadır . 

1(. 1(. • 

Görünüşte canlı olan m:kropların. 
cansız bir madde olan "protein,. den 
meydana geldikleri isbat edilecek mi· 
dir? ''Virüı,. terin hiçbir hayat eseri 
göatermiyen, bununla beraber gene has 
talık unsuru olan "protein,. halinde 
krlstalize olması bir hadde kadardır. 

Herhalde l'virüı,, cansız cisimdo, .tİ· 
yade hayata yakın gibi .. örünmektedir. 
Bununla beraber, onu - terkip den 
"protein .. de birçok hayat hassalarır:-Oan 
hicbiri yoktur. 

Stanlcy bu hadiseyi şöyle izah et. 
miştir: 

"Et ve yumurtayı hatıra get'.ren bir 
tabir olan "protein,, in "virüı., !eri hasıl 
etmesi ve hastalıklara sebep olması yeni 
ve hayret verici bir ke~iftir. Fakat 
"virüı., !erin faaliyet hassasının biz1at 
"prote'n,, de mevcut olduğu ela şüphe 
götürmez. Biz·m vcrtbileccği;,,iz trk 
izah hayatla ölüm arasında, cans:- :nac'
delerin canlılara has bazı vasıfları h :ıiz · 
oldukları bir mütevassıt merhale bulun
duğudur .. , 

yedi. 

1 
Bu yakınlarda A ıncrikanın di" adam

larını acaip bir kasırg-a kasıp kavurmak ı 
tadır. ı 

Bu mütalea, bakteriyolojistl~ri tat. 
min etmekten çok uzaktır. Onlar, har. 
talık husule getiren bütün n·ikroplan 
canh telakki etmektedirler vc şimdi bu 

yeni tarifle. il:mlerinin .:.izerine istinat 
ettiği tem~lin yanlışhğtnı kabul etmek 
istemiyorlar. Bütün bu protestoı~ra 
rağmen, kim bilir, belki hir gün m'k
roplara karşı mücadelesir.cle bakt~riyo. 
lojinin yerini kimyaya bıraktıgı da gc• 

rüleeektir. "~cianı•fic America,, dan 
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Fedailik nışanı 
Fehim Paşaya, otomobile binmek cesaret 

ve şecaatini gösterdiği için verilmişti 1 . 

Rehmetli üatad Ahmet Rasim 
aai olsaydı bunu daha etraflı yazar 
dı. Çünkü bu vakyı benden iyi bilir
dt. Çünkü bu vale.ayı benden iyi bilir 
bulunmuştu; Ertesi gün gazetelere 
yazsın diye. Fakat koca üstad usta· 
lıklı bir mızıkcılık edip yazmamııtı. 

Havadis sütunlarında yalnız §Öyle 
bir ıey çıkmııtı: Fehim pa§a haztet
leri bu tehlikeli tecrübede bilfiil ve 
bizzat bulunmak §ecaatini göster
miflerdir falan ... 

Hikayenin tadına varmak için bi
raz üet tarafını bilmek gerek: Rusya 
çef liğm müthiı istibdadı altında inli
yordu. Fakat darülfüminlarından, 
etiebiyatmdan, muaikiainden, ilmin
den. fenninden mahrum değildi. Al· 
manya koyu bir mutlakiyetle idare 
oliınuyordu fakat Almanya aynı 
mutlakiyette ilmin, fennin, telmijin, 
sanatm kaynağı olmuıtu. Bunun gi
bi bir çok müstebit ve mutlak rejim· 
ler altında bulunan memleketler m~
deniyetten istifade ediyorlardı. Or 
manlr imparatorluğu müıtesna. 

Mesela Abdülhamid devrinde e
lektrik ve telefon ıiddetle yasaktı. 

Telefon ur.aktan ur.ağa konupn 
bir nesn~ idi. Memlekete telofon gi
rerse her keı uzaktan konuıur ve 
f\bdülhamide telefonla suikast ~P
mak kolay olur 1 

Elektri~, hele o mendebur, men
h'us. melun elektrili yokmu elektn1t! 
ljte o görünmez müdhif kuvvet hür 
bütün yasaktı. Burada düğmeye ba
sacak orada ki Yıldız sarayını hava· 
ya uı;uracak! Caıiyeleri mariy~1eri. 
a~lan mağalan, §ehzadeleri nıehza
delerl. padiıa1u madi~hr ile bera
Der ... 
Önceleri bu o kadar korkunç önem
li görünmüyordu. Bir çok patırtılar 
&n fetvalardan sonra Melckedeki 
camiye elektrik yapıldı. Sadık mü
liendiıler, sadık Alimler h'esap ettiler, 
kitap ettiler, sonra yemin ettiler ki 
Me!;kedeki elektrik kuvveti Yıldız 
aar,cıyma kadar yetişemez. Hem oka 
C:ıar uzun teli kim alıp uzatacakn 

Bu, Abdülhamide biraz cesaret 
yel'Cli. Derken kim kandırdiyse kandır 
m:eu sefer Yıldız sarayına bir elek
~ santralı yapıldı ve en sadık me
murhlr getirildi. Saray donandı. Sa
raylıların ağızlan kulaklarından iki 

;~k' daha arkaya kadar asıldı. 
~1 §8fmasmlar ki bu düğmeyi çe
{:vıriyorlar, çrtl dedi mi bütün salon 

'

" ıçinde kalıyor. Bir çıtl daha 
eönüyor. Demek bunda müd

İr ~n İfİ var! 
Hele bir gün Yıldızda bit kontak 

oklu! Büyük bir yanğın tehlik~i geç 
tf. ~nlaııldı ki elektrik korkunç bir 
ıPuvvet ve kuvvetli bir düımandtr. 

O günden sonra memleketteki 
elektrik yasağı büs bütünleşti. Ama 
o zaman hava gazı vardı; Niçin ana 
izin verilmişti? izin verilmiıti, çün
kü hava gazı belli oluyordu; Kokusu 
vardr, yayıldığı anlaşılrrdıl Musluk
tan çıkarken fosurduyordu • geldiği 
belli olurdu IF akat elektrik öyle mi 1? 
Çıt, pıt! Dedimi ortahk karma karı
fık oluyor! 

Bunula beraber hava gazı hak
kmda da son derece tak~yyüdler ııös 
terilirdi. Birgün şimdi askeri inzibat 
karakolu olan Galata saray karakolu 
Beyoğlu mutasarrıflığı idi. ( 1903) 
~arakolun önünde bir gaz borl18u 
bozulmuı. tamir etmek için iradeyi 
seniyc çıktı. Çukurun başına muha
fızlar, hafiyeler, memurlar üıü§.tü: 
Yer altından Yıldız sarayına havil 
ı.;a~ verip aaiayı patlatmamıl.r di
:e .. Hatta o mnıan mektebi Harbiye 
talim muallimlerinden kol ağası 
Gülbe§eker Haydar bey de umumi 
m\i.fetti§. Zülüflü,lsma.il pa§CUlm lüm 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
metiyle buraya memur. olmuıtu da 
kaymakamlığa yükselmi§ti. 

• • • 
Elektriğin, görünmez kuvvetlerin

den orkulduğu işte bu devirde idi 
ki fstanbula bir at cr.nbazı (Sirk) 
kumpanyası gelmif, Taksim talim
hane meydanında çadır kurmuştu. 
Otomobil Avrupada yeni yeni çık· 
mağa baılamı§tı. 

Canbazhane Filler, atlar, may
munlar, ıebelder arasında bir de gös
termelik ve iptida; otomobil getir
miıti. 

O devrin otomobilinin ne olaca· 
ğını bir düıününüz. Bu günkü Şir 
keti hayriye vapurlan gibi iptidai 
çakar almaz ıeylerdi. 

Sirkm bütün oyunlarına, bütün 
göstcrmeliklerine izin verildi. Fakat 
otomobile asla! Hatta bulunduğu 
yere polisler, zaptiyeler koydular ve 
otomobilin dört tekerleğini zincirler
le çadınn kazıklarına bağladılar. 
Çünkü kendi kendine yürüyordu, 
yokuş ini§ dinlemiyordu.Yaylım ate~ 
eder iibi aesler Gıkarıyordu. Bu alet 
bir ıün Yıldız aarayın~ hücüm edip 
sarayı temelinden • içindekilerle be· 
raber uçurabilirdi 1 
F ekat Sirkın bütün ümidi otomobil 

deydi. Böyle bir ıcy görmemiş olan 
İ•tanbul halkına bu otomobille can· 
bazhanenin reklamı yapılacaktı. Sirk 
ecnebi idi. Babıali ile sarayın ecnebi
lerden ödü patlardı. Bunu bilen Sirk 
direktörü ıefaretinc baı vurdu. Se
faret bir kava•la Bahıaliye, bir katip
]e saraya haber gönderdi. iki makam 
da teli"' düştüler. Sefir: "ya izin 
VCl'iniz, ya kendim .binip gezece· 
iim!,. 

Demiı ti. Kendi binip gezerse 
kim ne diyebilirdi 1 Ahmet paşa, 
Mehmet pqa, Ali pafa, Veli paşa, 
HaMn ~p. Zübeyir pa,şa, j\mir pa
ıa hep sarayda toplandılar. Bu işe çr 
kar bir yol aradılar. Hele biz bir keıif 
ve tecrübe edelim de, dediler. Yasak 
etmesine etmedik, yalnız tecrübesi 
biraz gecikti de falan filan ... 

T ecrübeyc karar verdiler ama i
çine binip kim dolaıC\cak} Öyle bifr 
si olmalı ki kendi kendine yürüyen 
hu tehlikeli araha Yıldız yolunu tu
tarsa, içinde.ki hemen kullananları 
öldürüvertin 

Bu tehlikeli İ§İ Hünkar yaveri 
Fehim pafa Üstüne aldı! 

Bütün ~talar, vezirler, mabeyn· 

ciler hayret ve takdir ettiler. Bu ne 
şecadt 1 Bu ne fedailik 1 

Fehim paşa Abdülhamidin süt 
kardeıinin oğlu ve kendisinin ııöz 
bebeği idi. 

Şehzade Burhanettinle de ayrıca 
süt kardeşti. Erkek, hovarda, kaba 
dayı tabiyatlı bir adamdı. Fehim pa· 
şanın çok aleyhinde bulunurlar. 
Doğrusunu söylemek lazimsa Meşru 
tiyette öyle Fehim paşalara rast ııel· 
miştik ki bu tek Fehim pa~'lya taı çı
karmışlardır. Neyse, .geçe:im. 

Fehim pafanm bu f eclakarlığından 
Paditah da memnun oldu. Fakat İf 
çok tehlikeliydi, evladı ııibi sevdiii 
sadık adamını bu tehlikeye nasıl ata· 
caktı? Ne C"are, olacak iıte. Sefir ce
napları cevap bekliyor. 

Fehim paşa tl\bancaların·ı kuşan· 
dı. Ceblcrine fİ§ck doldurdu. ihtiyar 
olarak koltuğunun altına bir de ka
ma aştı. Kelimei şahadet getirip oto· 
mobile bindi. 

Otomobil fosurdayarak, çatırda
yarak Beyoğlu caddesinde yürüme
ğe başladı. Köprüyü geçti. Beyazıta 
doğru yürüdü. O güne kadar Şeytan 
arabası diye yalnız iki tekerlekli ve 
ayakla yürütülen pisikleti ııören ls
tanbul halkı böylesini görünce hem 
çok korktu, hem çok fal· 
tr. Bu olsa olsa şeytan araba
sı değil de Şytanlar imparatorunun 
arabası olabilirdi. 

Sary için bir tecrübe ve Sirk için 
bir reklam olan bu gezinti iki saat ka 
dar sürdü. Araba zar zor yerine dö
nüp zincirlendi.Fakat akşama seyir 
cilere sirkin içinde aöaterilecekti. Bu 
kadarına da sefir raı:ı oldu.Siyasi me 
sele de sızıltıya meydan kalmadan 
yatıştırıldı. 

Ertesi günü Fehim pafaya bir fe· 
dailik nipnının yüksek deteceai ve-
rildi! Aka GÜNDÜZ 

ŞI mendlfer kazası 1 
.Ankara 12 (A..A.) - Bir htanbul ruete.. 

sinde "Ankara • Kayaul b&tUtıda bir tren 
kazaaı oldu, blr k!SprU çöktü, JokomoUt aap. 
landı, yolcular bUyUk he~an geçirdiler,, 
ballığı altında çıkan yam Uaerine keytl,yeU 
tahkik etlik. Ankaı:a • Ka~rı arumda il• 
blr tren kuuı olmu,. ne 'k6pril çökmllf ile 
de lokoı:noUt aapıanmıı <letllc:Hr. Ha~. 
f'erbetona tahvil edilmekte olan bir UprU. 
den tren ~rken kCSprildUt deınir ıe,·ba\v 
dan birinin lokoasollf altında 1ovnlmw Uze: 
rine, bunun çıkarılmuı l~hı trenin bir mlld. 
det tevkU' '<illmcsinden lb&rettir. Bqka hiç 
bir §ey olmamııtrr . 

(Me\!auUbahs gaıete "Son Tel~af .. tır). 
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Herkes hatip 
ola bilir, fakat ••• 

Esash ve metot dahilinde 
ciddi çahşmak şartile 

Çeviren : Ertuğrul Muhil' 
Siz kendi yaradıhşımzı hiç bir J dükçe şimdi bütün bütün c~ 

zaman göz önünden ayırmamalısı- kırılryor. Bilhassa bundan ';J 
nız ve neye daha müstait olduğunu zırlanmadan hiç söz aöylenı 
zu kendiliğinizden takdir etmeniz 
lazımdır. Eğer çok çabuk parlıyan 
ve heyecanlanan bir yaradılışta ise· 
niz kücük bir irtimada söz söyler-, ~ :ı 

kcn evvela bu heyecanınızı azalt-
mıya çalıımız. Eier hareketleriniz 
manasrzaa, bir kütle içtimaında kol
larınızı daha fazla manalı olarak 
kullanmayı öirenmelisiniz. 

Umumi kaide olarak 9unu aöy. 
liyelim ki her ı1eyden evvel tabii ol
mak, kendinizden batka olmaktan 

Mıısofüıi g<;ııçZiğindo 

daima daha iyidir. Kendi yaradıhtı· 
mza uygun olmıyan bir tarzda aöz 
şöylemiye hevca etmeyiniz. Çünkü 
siz eğer yumuşak bir ad:!\nıaanız hiç 
bir zaman sert ve kuvvetli olamaza1· 
nız. Nitekim kuvvetli ve sert bir 
adamaanıl! hiç bir zaman yumu,.k 
olamzyağınız sibi.. Zaten böyle ol
mayı da istememelisiniz. 

Onun için kendi yaradıh§JntZl 
tetkik edin. Onu bulun. Küçük bir 
dinleyici grupiyle tecrübeye kalkın. 
Istidadınnm uygunhığiyle kendi 
kendinizi tekemmül ettiriniz. Kısa
cası jestleriniz §Unlara baihdır: 

1 : - Sizin kendinize. 
2: - Dinleyicilerinize, 
3: - Nutkunuzun mevzuu na . 
YlRMl OORDÜNCÜ TECRO

BE - Bir. koltuk öniindc durunuz. 
vücud~nuıu tam•miylc serbest br 
takmız. Birden gevıekçe kendini~ 
hu koltuğa bırakınız. Başmı~ aö. 
ğüsüniaiin ~cıinc düıürünüz. Kol
lanmzı, ~nnaklarmızı. dizlcrini~i. 
e\hisıl bütün vücudunuzu gcV§C:ti· 
ni:l;. Yavft§ça kalkıp sanki" bir ko· 
ıuya ba~layacakmıJ.SUlIZ gibi, bir. 
den 'biitün vii<:udumu:u geriniz. Bu 
size; vücut dikliğini ve. tal1si kon· 
trolü temin eder. Bu, vücut ve ruh 
için çok faydalı bir temrindir. 

Hazırlanma 

NOKTA: 39 - Sakın hazırlan· 
ınadan nuluk söylemeyini~ ... 

Hayatınızda muhakkak ki bir
çok defalar hemen geli~i güı:el. İrti
calen aöz söylemek mecburiyetinde 
kaldınız. Belki hie takılmadan da 
sözü sonuna erişti;mişsinizdir. Fa
kat muhakkak ki bu nutkunuzu 
parlak bir muvaffakıyet addedcme~ 
siniz. f§te böyle hazırlanmadan 
söz 8Öyleyip de muvaffak olmadığı. 
nız giindenberi siz nefsinize itimadı 
kaybettiniz ve hazırlıksız si.iz soy
lcrken ge<;irdiğiniz sıkıntıyı dii~iin· 

nız.B. h . .. .. l ye~~ 
ır atip, ıoz soy eme .,.... 

dar muıtait olursa olsun, 1 

nutuk söylemekten hoşlanttl~ 
miimkün olduğu kadar böyle 
len söz söylememeye çalqır·""" 
nız tecrübesiz genç hatipler;,_ 
bilmedikleri herhangi bir m ;ı 
..zerine söz söY.lemeye can ataf 

Siz ba,ka §eylerde ne kada' 
rübeli, bilgili olursanız ohınU~ 
nutuk söylemeden evvel muh 
hiç olmazsa söyliycceğiniz rıu'J 
bclkemiğini teıkil eden ve "3~1 
sonuna kadar nutka hakim 
olan (ana fikir) i, hazırlaya~ 
dar zaman bulmalısınız. Hiç 
mar size yapılacak olan herhaot' 
binanın planım hazırlamada~ ;'. 
lece çırpıştırıvermez. Hiç bır. 
kişinas, size hemen, sadece bi~ 
lif üzerine, hazırlıksız bir son' 
maz. Hatta bizzat Beethoven 
bunu her zaman yapmamı§~ 
bir sahne sanatkarı söyliyece~..., 
limeyi hemen irticalen bula~ 

Fakat maalesef halkın h•~ 
den _istediği mükemmeliyet.? .ı 
az kı hemen hemen gelişi a~ 
kes halk hatibi imi§ iibi bütüP 
sanlariyle. bütün cehaletiyle 
müzde söz söylemek imkanını 
luyor. Onun için bu gibilere ~ 
tarı tekrar etmeliyiz. "'Eier '"J 
!anacak vakit bulamadınız~ 
nutuk söylemeye ıava~mayın~ 

Mademki muvaffak ve rt'V:-J 
bir hatip olmak isi~n aaY~ 
Şu halde evvela ke~diniz m~ ~ 
zi korum~a mecbursunuz. ~ 
de kendiniz. de berbat, yolsuı~ 
rini tutmıyan aöuerlc dolu, t ~ 
ahcnksfa: bir nutuk söyliyerek 
etmek istcmeuiniz. _J 

Evveli gayet dikkatli ~ 
rak nutuk söylemeliaini~. ek 
tonra bile kendinizi tükenll'l~ 
mez bir hitabet hazinesi adde~ 
Hsiniz. l~te bu k~dar iJerl . ,1 
sonra hazıdanm.run kıymetİJIJ ~ 
man deha çok takdir edece"~ 

Y1RMI BEŞiNCi TEC.- il' 
diniz. Tesirli cümleleri ora~•~J 
Kendinize bir not defteri t~i 
dediniz. Ecer tesirli cümle. / 
sanatını öğrenmek istereentliA 
onsu:ı: hiç bir hatip soz söY ~ 
- o zaman ba,kalannın ku1 ~ 
lan tesirli cüml~lcre dikkat :.lı 

ve onların tam kıymc:tini ·arı"'! 
nız. Bu da xa bu cümlelerı ~ 
mekle yahut da aöylenroiş ~ 
lardaki parçahtn kesip yapıt~ 
la kabildir. M~sclc; bir sabah~ 
sinde şu tesirli cümleleri okLI~ 

(Biz: muvaffak-.yet 111 • 

ula§tıran çetin, sarp yolları h~~ 
kayetsiz a~maya mecburuz), 
karda bulunanlar halkı; kan~ 
nizanlarcLm ~yadc iyi misatl•l'l"'.J 
dare edebilirler), ( Biiyük bi.r~~Y 
rec;i son haddine kadar gerı 
sinir çık.ınıdır), (Zam.anın 
kuvveti, sahip olduğu yaraUC'. 
!ardadır}, (Yaratıcı kuvvetler• 
nun hakim olan ıstırap ve 
dan doğar.) (Devaını 

Devlet Deoıiryollarıoın Haydarp- Liıııon araizsi Ur.erinde kilo ~ 
eski rıhtım binasındaki 6 numaralı oda a.ybk muhammen bedeli ı!JıOO ~ 
ve 4 numaralı ah5ap ambardan müfrez bir oda 2500 kuI"U§ diğeri gOO_.., 
aylık muhammen bedellerle ve. liman aruisi üzerinde kiin ı ıı nu~;, 
raka aylık muhammen bed.cli 1100 kuruş ve paarlıkla bir 11ene nıiid"" 
raya. vPrileı::ektir. ,,J. 

Pazaı·Jık =::ı.u.fi3i ue saat ı;:-; de liaydarpapda Birinci İfletme M~· 
de yapılacaktır. 

Taliplt-rin muhammen kira bedelinin yüzde yedi buçuk ni!petindeki 
kat teminat akçesUt ve gereken kanuni vel9aikle birlikte yevmi mes)iı' 
atte mün.caatlan llln olunur. (2713) 
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PARDAYANJNOCI U 
ce bize uzatıyorsunuz (Konçini elini 
uzatmadı. BBillkiı geriye doğru çekil
idi) O zaman biz elinizi alıyoruz ve ıizi 
yakalıyoruz. 

- O zaman ben Karkan. bileklerini
n ıu aağlun iple balbyorum. 

Filhakika, Karbn bunlın söylerken, 
hiddetinden köpilren ve botu boıuna 
kurtulmağa çalıpn Konçininin bilekle. 
rini çabucak bafladı. Bu andan itibaren 
gölteriı hakiki mahiyetini aldr ve üç 
arkadaı onu iyice iplerle sararken, kah
kahalarla gillmefe ve alay etmeğe baı
ladılar. 

- Mükemmel Karkan! 
- Canım o kadar köpürmeyin.. 
- Size, Janr na11l yakalıyacağımızı 

göıtermek iatiyonu. 
- Bundan sonra kollara ıeçiyoruz .. 
- Yahu, durun bakabm öyle çırpın-

maym ! 

- "Dedik ya, ıize göstermek istiyo
ruz. 

- Bundan sonra, bacaklara ceçiyo
ruz .. Ha töyle, arbk kımı)dayamıyonu. 
nuz! •.. Bundan ıonra, s:zi bu mantonun 
içine iyice sanyoruz ki, daha sağlam bir 
Jı olıun. • 

- Ama baiınyor ha! Tıpkı boğaz-
lanan domuz cibi. 

- O zaman ağzınıza ıu cüzel bezi 
tıkıyoruz. 

- Ha töyle, hiç olmazsa kulakları
mız rahat etti. 

- Bundan. aonra sizi yavaıça incit. 
meden kalclmyoruz. (kabaca ve pddetle 
kaldırıyoruz deselerdi daha doğru olur
ldu) bu kapıyı açıyoruz. (Uç arkadaı, 
kahkahalarla, alayla, bedbaht Konçiniyi, 
bacaklarından ve kollanndan, uia sola 
çekerek odaya cötürdWer ve Grengay 
devam etti)': Sizi yavaıça ıu yatağın 

merine koyuyoruz • . (Zavallı Konçiniyi 

bütün kuvvetleriyle yatağın üzerine H· 

vurdular) ve §Öyle diyoruz (üçU birden 
Janın önüne sıralandılar): 

- Mösyö Jan, iıte tıpkı bir ıucuk 
gibi mükemmelen sanlan senyör Kon. 
çini... Bizi sizinle beraber ıu odaya 
kitlemek için can atıyordu. Ve eğer on. 
dan ldaha kurnaz birer tilki olmasaydık 
bu maksadını mükemmelen yutaca~ 
tık! 

xv 

Konçini odadan kayboldu'ttan ıonra, 
Yiğit Jan hiç de endiıe göstermedi. Hiç 
bir hareket yapmadan, bir tek kelime 
söylemeden genç kızın yanında blmıı 
ona gülümsüyordu. Herhalde Konçini· 
yi bekliyen akibeti biliyorldu. 

Bertiy de onun, böyle aakin ve endi. 
ıeıiz durduğunu görünce, fazla ıuar 
etmemit ve kendisini tamamiyle ona 
terkedcrck, bütün soğuk kanlılığını 

toplamııtr. 

Jan, büyük kapıya yaklaımak lüzu
munu bile hi11etmemitti. Konçininin. o
nu kapamıı olduğuna emindi. Hiç de 
telit etmemiıti, çünkü, herhalde vermit 
olduğu emirlerin icra edileceğine itima .. 
leh vardı. Fakat, bu emirlerin icratı ne• 
dense gecikiyordu ve bu onun canını 

sıkıyordu. Çünkü, genç kızın biran ev· 
vel bu pis evden çıkma11ru iatiyordu. 

Kapının üzerindeki kilidin seıini du. 
yunca, bunun neye delalet e~tiğinden 

emin bir vaziyette genç kıza döndü ve 
sonıuz •bir ıefkat ve ihtimamla kendi 
mantosile onu iyi: e satidı ve tatlı bir 
sesle izah etti : 

- Geceler serin oluyor. 
Genç kız, bu dikkat ve ihtimamdan 

son derece mütehassiS" olmuş bir vazl-, 
yette ona doğru güzel gözlerini kaldır· 
dı ve mesut bir tebessümle gülümsedi. 
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Uç arkadaı içeriye cirdikleri zaman, 
genç kız bapr*lan ayaklanna kadar 
iyice mantoya sarrlmıı bulunuyordu. 

Grenpy izahatını bitirdikten aonra. 
Jan onlara bir tebeuüm ve bat nJlaına. 
lile teıekkür etti. (Jan ıaliba onlara 
iltifatta bulunuyordu, çünkü Uç arka
daı neıeli bir tavırla biribirlerine dinek 
atmağa batladılar) ve: 

- Gidelim! 
· Dedi. Fakat herıeye ratnıen, çrkma
'dan evvel, yatağın üzerinde hareketsiz 
yatan Konçiniye bir n~ar atfetmekten 
kendini alamadı ve bu bakıtm farkına 
varan Bertiy, bütün vücudunda bir ür. 
perti hi11etti. 

Jan, biran evvel Bertiy'i bu aclt yer
den çıkarmak için acele ediyordu. Ona 
öyle geliyordu ki, burada teneffüa edi
len bava bile kızın saflık ve temizlipe 
halel getirebilirdi. Arkadqlarile futa 
alakadar olmadan genç kur apjı ıü. 

rükledi ve ancak, aobia. yrtdular için· 
de pırıldayan ıemanın altına ıelclilderi 
zaman durdu. 

Bu müddet zarfında, Grengay, Eüar 
gas ve Karkan kılıçlarile kımalanm tek 
rar bellerine takmıılar ve her odayı an
cak, kapı ve pencereleri iyicec kapadık. 
tan sonra terkediyorlardı. 

Dış kapının etiiine ıüclftderi ıaman 
Jan sordu: 

- Ya iki utakla hizmetçi kızlan ne
yaptınız? 

- Onlar da Konçini ; =bi iyice bal· 
lanarak odalara kilitlenmiperdir. Hiç 
me:-ak etmeyin. 

- Pekili. kapıyı kapa ve anahtan 
bana ver. Tetckkür ederim. 

Bunun Uzerine Jan, genç kızı döndü 
ve her zamanki sert ıeainin tamamile 
aksi olan çok tatlı ve şefkatli bir ses1e: 

- Evinize dönemezsiniz. dedi. orada 
kalmanız doğru bir ıey olmu. • 

Güzel çebrninde bir ldebtct ifadeıi 
belirdi. Baıiyle: Evet! cevabı vereli: 

- Sizi nereye cötUrminıi emreder. 
ıinia? 

Genç kum Luvra ! diye cevap verece.
ibıi zannediyordu halbuki biç de öyle 
olmadı. 

Bertiy Hf ve mahcup bir tanrla: 
- Bilmiyorum. 4tcU. bu bllyUk tehir· 

de kendimi emniyet edecek bir kimse 
tanımıyorum, 

Jan bu cenp üzerine hayretler içinde 
kalrmkJa beraber ytllUnden hiçbir ıeY 
belli etmedi. Onun doiufunda bir earar 
bulundutunu anlamak için zeki bir a. 
dam olmap lüzum yoktu. lıladesfti ba· 
bumm Y&mna &6türiilmnini ittemiyor 
du ve demek ki bu imkfnmzdı. Niçin? 
Bunun aebeblnl ıılUfUnmeie lillum ı5r• 
medi. Bilcliji bir tek ıey nrdı ki, o da, 
bu kral kızının, kendilinden hapa biç 
bir müdafii bir iltblatıtJır olmadıjıydı. 
Bu hakikat onun lçtn1 b1f11s 1ııir aaadet 
ve gururla doldum. Qılt• allllda, ta. 
aavvur edilem1p111l 1*' ]1fkat onıa 
aantı. 

Bir müdd~t)'e djkrak onu 
nereye C~ellnl dUfllndU. Ni· 
~ayet buldu. 'Mfi Ye mütfik ICI büs
bllttln tatldattr. 9ltmctklr tavn daha 
hilraaetklr bit bal •·•e bir nm mah. 
cwblyetle: 

- Eler iltenenii... ııtedl. mi birisine 
g6türeybn. Umlt eclerfm ki, bu ~ ... 
zln için iyi bir yer bulabilir. Pabt tisi 
bir .. Otelden ııtslnnek mecburiyetinde• 
yim .• Affedersiniz .• P'akat bahtcttltua 
pbıı orada oturuyor, 

Genç kızın lilzel &6deri onun gözle. 
rine dikildi ve kendisini tamamile ona 
emniyet ettitini açıkça ıöateren ıu bir 
tek kelimeyle cevap verdi: 

- Gidelim. 
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lnkıbazı, 
Ekşilik 

Hazımsızhğı, Mide 
ve Yanmalarını 

MAZON siderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker hastalıfı 
olanlar b!le al~b!li.rler. ~1.DE ve BARSAKLARI ALIŞTIR
MAZ. lçılmesı latif. Tesırı kolay ve mülayimdir. 

MEVVA TUZU 
Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROS markasına dikkat. Deposu: Mazon 

ve Boton Ecza deposu İstanbul Yeni poıtıthane arkasında No. 47 

RA DY O 
lSTANBUL: 

18,30 pllkla. dana muıılkist 19,2:S ııpor mu. 
hu.beteri: Eşref Şefik t.a.ratmdan 19,:SO 
kontera.ruı: Spor !evaidJ ha.kkmda. Bay Yu 
aut Ziya. taratmdan 20,00 Sad ive arkada.şıa: 
n ta.rUmda.n TUrk musikisi ve ha.Ik ıarkıla.rı 
20,SO bay Ömer Rıza tarafından arabca söy. 
lev 20,4:S Safiye ve arkad~lan t.a.rafmdan 
Türk nıuslklsl n halk şe.rluları: Saat ayan 
21,13 orkestra 21,45 bayan Kızılayrn iştira 
kile ta.ngolar 22,15 aje.ns ve borsa. haberleri 
Ve ertesi gUnUn programı 22,30 p!Akla. solo. 
lal', opera ve operet parça.tarı 23,00 son. 

'VİYANA: 
18,35 Şarkılar 18,50 Piyano musikisi 19,05 

81.rıat ha.berlerf, tiyatro haberleri, fenni ha. 
herler 19,30 konu;:ımale.r, haberler, hava ve 
8&lre 20,30 Halk şarkıları 21,20 şarkılar 
22,05 Koro ve musiki konseri 22,55 Flııl4n. 
dlya. ee.rkılan 23,15 hava, haberler ve saJre 
23,25 dans musikisi. 
nERLtN: 

18,315 Mandolin konseri 19,3:S küc;Uk orkes. 
tra konseri 20,45 gilnlin akisler\, haberler 
21,15 Dans havaları 23,05 hava, haberler, 
bJ><>r 23,3:S Halk he.va.lan ve eğlenceli musL 
ki. 

l>.EŞTE: 

S i NEM A L AR 

sEYOCLlJ 

TUR& 

SAJiAHYA 
YJLJ.)IZ 

ASllJ 

1 
KadıD ve şeytan. Erkek 

ha.la 

1 
Bir mayuı gecesi. 12 nu 

nıara.lı ekspres 
1 1ngııtere kr&llı~ lh. 

Uşamı. Hayal \:e hakikat 

1 
ı.,orel H&rdl serseriler 
kralı. Halk kabramanle.n 

1 G Une§ kralı 

1 Mazurka 
§&rktSl 
l{all!ornlya fatihi. Deniz 

perlıl. 

1 
prograrrımı b!ldlrmemlttlr 

1 8 uncu 11en(onl. A§k ban 

dOllU 
ı Bir yıldız doğuyor. :\la. 

yerling. 
Singapur postası Al tın 
toplayan kızlar. 1936 Ata. 
na Balkan ollmpiyatle.n 
Kadınlar gölü. Vah§ller 

hUcum ediyor 

SANCAB ı 
(Etki .otorya) 

Kadınlar k!UbU. 

Gö'kyiizll ate~lcr içinde. 
UUMUBJVJ:T ' 

c esur adam 

IST-'NBUL 18,03 konuşma. 18,25 şa.n konser!. 19,05 
ltonuıma 19,35 c.;lngene orkestrası 20,50 pi. 
Yeıı haberler 22,.25 orkestra. konseri 23,35 f'ER.UI 
dıuış pl!kları 24,05 edebi yayın 24,25 gram.. 

1 
Küçük prenses. V~llere 
kar:ı 

ton, eon haberler. 
liüKREŞ: 
k l8,05 Konser 20 kon!era.ns 20,20 Piyano 
a onaeri 21 Şa.n konaeri 21,20 konferans 21,35 ~ 
enıonık konser 22,35 haberler, hava ıpor ~Ali 

Ve f ' aa re 22,150 Senfonik konııer 23,20 gra. 
ınoton 23,50 a.lma.nca ve !re.nınzce. haberler, llALlt 
son haberler • 

ı Romeo ,.e Jıtlyet 
1 

Bağdet bWbUlü. Kim öl• 

dUrdil 

1 Bakir delikanlı 

1 Kaata • Dlva.. Bosna sev 

daları 
c anavar avı. Kue. odanm 

esrarı 

'

Istanbul Levazım Amirliği Sa- ı 
tınahna l<omisyonu ilanları 

Piyade ve topçu alayları için 52 a-
det alay sancağr 18 Mayıs 937 salı gU
nU saat 15 de Tophanede satmalm.a 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli beheri 95 
liradır. İlk teminatı 370 lira 50 ku. 
ru§tur. Şartname ve nümunesi kom.is. 
yonda görülebilir. İsteklilerin belli sa. 
atte komisyonn «dlJ'elcri. "2604" 

!dareleri 1stanoul Levazım amirli. 
ğine bağlı mücssesat için yüz bin k11o 
süt ve yiiz bin kilo yoğurt 31 Mayıs 
937 pazartesi günü saat 14 de Topha
nede Satmalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltml.'!si yapılacaktır. Sütün 
tahmin bedeli 11250 liradır. İlk temi. 
natı 843' lira 75 kuruştur. Yoğurdun 
tahmin bedeli J5,000 liradır, İlk temi
natı 1125 liradır. Şartnamesi 1stan. 
bulda Tophanede satmalma komisyo
nunda görülebilir. isteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mektupla. 
rını ihale saatinden bir saat evvel ko. 
misyona vermeleri. ( 445) (2655) 

nr .. -::-.::,... a La • :;::::::::::::::::::::::.::.T.:~ 

P Satı lı k ev aranıyor § 

1 Feneryolundan Bostancıya kadar o~ ~ 
la.n sahada 3 ·1 odalı ve bahçeli mn.z. :: 

iİ but satılık bir ev aranıyor. Son fia- ~ 
P. tile eve dnir izahatın İstanbul 531 ~ 
:i No. lu posta kutusur:.a mektupla li 
!j müracaatı. S 
i.-===:r:::::::=:::::::::r.:r.::::::1111111ınH1n1:i: 
........................................................... ~ 

: . . . . . . . . 

yuşturucu nıadd e l P r i nhisa rı ndan: 
İdaremiz 193 7 senesi Afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası vasıtasiy· 

le doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. 

Alımlar mezkür bankanın aşağıda gösterilen şehir ve kasabalarındaki 54 
şube ve ııandığmda yapılacaktır: 

• ~~~at, ~~baa, Niksar, Zile, Amasya. Merzifon. GiimUşhacıköy, Çorum, 
Mecıdozu, 1skılıp, Malatya, Adıyaman, Eskişehir. Sivrihisar Mihalhcık Kütah
ya, Em.et, Gediz, Simav. Tavşanlı, Aksehir, Yalvaç. Ilgın, ' Bo::kır, Karaman, 
Beyşehır, Ş. Karaağaç, Bile:ik, Bozöyük. İnegöl, Geyve, Göynük. Orhaneli U • 
şak, Çal, Çivril, Kula, Afyonk:ı.r:ıhisar, Bolvadin. Sandıklı, Yeni ~hir, Nallıhan, 
Emirdaf', Seydişehir, Konya. Denizli, Aydın, isparta, Eğıidir, Uluburlu, Dinar, 
Bur:dur. Tefenni, Acıpayam. 

M übayaa fia tlan şu suretle tesbit olunmuştur: 

Softlar beher morfin derecesi 40 Kuruş 
Temiz ve Konaksxz toplanmış dro· 

gistler, beher morfin derecesi 

Morfini yüzde 12 ve daha yuka· 
n kabalar beher morfin derecesi. 

Morfini yüzde 12 den aşağı ka-

40 .. 
35 " 

balar beher morfin derecesi 30 .. 

Satm alınacak afyonların iptidai muayenesi idaremizin alım merkezlerine 
göndereceği eksperler tarafından rapılacak ve tartı ve tesclliimü müteakip ala • 
kadarlara kilo tlaşına berveçhi ati mikdarlarda avans verilecektir: 
Softlar 4.- TL. 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistlcr 4.- ,, 
Morfini '7o 12 ve daha yukarı kabalar 3.- ,, 
Morfini % 12 den aşağı kabalar. 2.50 ,, 

Bakiye afyon bedelleri istanbulda yapılacak laboratuar tahlilinden sonra 

azami sür'atle ve yine Ziraat Bankaları vasıtasiyle alakadarlara ödctth itecektir. 

Ekicilere afyonlarını Bankaya teslim ettikleri tarihten itibaren hiç bir masraf 
tahmil edilmiyccektir. 

Mübayaalara afyonun toplanmasını müteakip derhal başlanacak ve bu ta· 
rihler Banka tarafmdan mahallen ilan olunacaktır. 

Alım münhasıran 1937 senesi rekoltesine ve hakiki müstahsillere ait malla
ra tahsis edildiğinden eski seneler mahsulü afyonlarla tüccar ve müstahsil mal· 
lan katiyen kabul cdilmiyecektir. 

Temiz ve konaksız olarak toplanmış saf afyonlara daha yüksek fiat veril· 

mekte olduğundan ekicilerin afyonlarını temiz toplama!I kendi menfaatları ica
bındandır. (2700) AÇLIK LO~"DRA: 

k 18,05 çocukla.rm zama.nı 19,05 Orkestra 
KADJKOY 

1 oans devam ediyor 
~ ~-------------------~------------------------~~----------~ 

• 1 s ta İı b u 1 B e 1 e ' d i y e. s i i 1 a n 1 a-r ı 0 naert 20,05 haberler, ha\•& ve ıı&lre 20,35 BALID 
~8aç giyme merasimi (gramofonla) 22,05 - O S K Ü O A R 

Portaj 23,015 haberler, hava, ııpor, konu~. 
ına ve saire 23,30 Taç giyme balosu 24,35 R.AIJ 
haberler, hava 24,415 gramofon. B A K J R K O Y 
n.oMA.: M:tı.Th'A.DJ 1 Brodvay melodi 

b I:ıaııs havaları, haberler 19 konuşma, ya._ 
ancr er ,. 

ceıı 11lerle haberler ve saire 22,05 el\len. 

k ~a;'tr\ 22 35 konfere.ns 22,45 Senfonik 1 on ' 
.k ~er 24,05 haberler, ha.ve. 24,20 Dans mu. 

aı ı. 

1 Gönl.ll yarası. 

------~--~--------~--~--~ 
Nöbetçi eczahaneler 
n h Bu ak~aın şehrin muhtelit semtıerlııde 

0 hetçl otan ce7.aneler şunlardır: 

T .C..RZiHANESi 
Sahibi : ihsan Yavuz Sezen 

: 
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rom·an 

Yazın: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
Dağıtma yeri V A KIT Kütüpanesi 

Fiatı 50 kuruı 

. . . 

!:nıtnönUnde (Mehmet Kt.zım), Beyazıtta 
C:Setkls). KUçültpazarda (H. Hul!ısl), Eyüpte 

Şık giyinenlerin 
terz ı sidir 

: ......................................................•.... 
~?ııt:u3tafıı Arif), Şehrl"minlnde (Hamdi l, 1 
I> aragUmrUkte (Fua<ll, Snmatyada (Etem ı 

ertcv), Fenerde ( Vltall ı, Alemdarda. (Ali 

~ı.za), Bakırltöyde (Merkc7.). Üroloğ _ Operatör 
Beyoğlu elhctindrkilcr: U t h 

DOKTO 

Kemal Özsan 

1stıklAJ caddesinde (Knnzuk), Bo~tanba... Bevllye m s e asısı 
Dnıda ı d' d Karaköy - Ekselsiyor mağaıa!3ı d • ( tim atı, Gala tada Mahmu ı~·e ca - Ü kOdar, J{adıköy ,.e Adalarda.kiler: 
esınae (İsmet), Tak!'imılc CNlzameltın), ü:ktl<larda (lnır11horı, KadıköyUnde Yel_ yanında. Her gün öğleden sonra 

l<urtuıuşt.a CXecdetı. Kasımpaşnda ı~Uey. inde (Üçler), BUyUkadada (Şinıı.si z den 8 e kadar: 'l~l; 41235 
''ed t t de11-ırn1en ~~~!.::~~------'--~~~!!~!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!! ., l, Hıuıköycfo <Nesim Ascoı, Beşik a~ a " 

1
, ,,.l)Cticlc (Halk) . 

(l'\aıı '.h Rıza). ,,c~ .nB.lld), Sarıverd" (Osman). 

- . Tifrk i ye cu.nt!urlyel M~rkez _Bankası 
810 1 1937 vazıyet• 

PAS i F u ... 
~KTIF ....... 

:ıtm •ati kilorn.m 21.0 IU 97 IL.29.599.361.58 
&nknot, • .. • , .. 12.748.877. -

Ufaklık, • • • ,, .832.055•ll 
Dquddd MuJı.ablrler ı 

'l'tırk liruı : • • 
llartçı.ekl mu.ba birler : 

.\.ltııa aatı k.ilop-u 11.o:a.17.a 

.A.l.tma taJıTllJ kabl.! Mr beat 
dö"Jfzler. 

iL. 558.318:2,! 

7. 109.522.04 
1 

3.134.93 

43.1~0.293.92 

.5*·318.5J 

Diğer dı:lvlzler ve borc;;lu 

klirin&' b&klyelerl • , , • 45.601.975.74 52·714·632•
76 

llulae taarillert : 
Oeruhte edilen •Y'l'&k ı naktıye 

karfllıfı. 
K.uuuıuıı 1 .,. 8 llıct m~ 

158. 7 48.563-
deleri.De tnnkau Hazine tara. 
fmdlUI Ya.ki ted!ya t. ı. J3,a72.427- 14~.376.136-

l!lenMal cllb4aau 

Baıint boııotan, ~L 000 
Tlc&rl eenetler • • • • 2•000• ·o-: 26 342.906.05 . . . . . " 24.342.006· J • 

r.11.am " ' T&bvtllt <'tndaaı: ı 
\ Denıbte edilen HrakJ naıı,_ 

l 1ttyea1Jt k&J1ılıtı eıham "'il "'7 645 l JO 47 
\ t&bYfllt ttıbaı1 kt • ~ • • • 1 

8 Se be ymetıe 1 24 
• r st eeba m .,, lihTlJAt L. 3.857.S00.77 41.502.91 • 
"Y&•uar: 

Altın •e dtTtz n7erlH L 6- 743 9ı 
TalıvtJAt tlzertne L: 8.400:994: 70 8.561. 738.64 

lltMedartar 1 '4.500.000-
Malıtfoltt t0.964.9P3.52 

~rma~ , 

İhtiJ at ak~et.I: 

Adi ve fe\'kalAde. 
Hususi. 

• 

. . . . . . 
reaavWdek.J aanıaıotıar ! 

Deruhte edilen evrakı oalı:tfye 
Kanunun & re 8 IJ>d madı» 
ıertııe teYflkaıı bul!le tara!m
daıı vak.J t ecii,.at. 
Deruhte e<!Jleu enalı:ı ııal&tl)'r 

2.105. 172.4{) 
4.516.007 .7ı 

L158.748.563-

L ı.~.372.4l7-

1 j.000.000-

a.a21.ıso.10 

bakJye.s. • • • • L 145.576. 136-
Ka~ıııtı tamaıneı:ı aJtm olarak 
tedaYOle uıntn .,a,udllerı !... 19.000.000-
Reeskont mukabfll UAYeten ted. ,, 12.( Cı0.000- 17d.373 136. -

Törk IJruı M~vltllAtı 

r>övt• raalLlı tid&h : 
Altın t.abvlll kabil dö'flıılet 

rng ,.r dlh'izler ve a l acakl• 

kll:-tnır bakiyeleri • • 

Mabtelll • 

12.suo.so iı.36 

~L 1.032.05 

rı .U.!l7 : ~14.1.~ 22.9~0.726.78 
99.923.2~ 2 40 

i.33.701.84 r.64 Tekb j 333.701 .840.64 
1 Kart 1N 8 tarlhlıı~en \Ub&ra: l.lfl.oa'"to ııadd1 yt1%d• 11 l..2 -

Vekln 

Altzr bert.. aYULI yüzde • l'"'J 

Takshn Gümilşsuyu mahallesinin Cumhuriyet caddesinde 6 No. lı 
Bellavista bahçe ve gazinosu 350 26,25 
Kara.gümrükte K~eci piri mahallesinin kilise sokağında 78 N. 
bostan 84 6,30 
Tcpebaşmda Mc.~rutiyet caddesinde 14 N. lı dükkan 100 7,50 
Tcpeba§mda Meşnıtiyet ca<ldesinde 8 N. Iı dükkiı.n 180 13,50 
Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 10 N. 1ı dükkan 120 9 
Gala tada Kara köy caddesinde 7 /10 N. 1 ı dükkan 1680 126 
Galatada. Topçular caddesinde 1/2 N. lı dükkan "'·, 840 63 
Galatada 'l\uraköy caddesinde 14/1 No.Iı dükkan 900 67,50 
Galat.ı.da Karaköy caddesinde 5/6 N. h dükkii.n 1440 108 
Fatih Kirmastı mahallesinde 20 N. lı tetimmci samine medresesi 240 18 
Hoca Hnyrcttin mahallesinde Süpürgeci sokağınJn 8 N. lı Eftal. 
zade medresesi bahçesi 222 16,65 

Yukarda semti senelik mhammen kiralriyle ilk tcıninatlarI ya.zıh olan mal· 
ıar teslim tarihinden 938, 939, 940 seneleri mayısı sonı111n kadar ayrı ayrı ki
raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım mii. 
dürlüğUnde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile bC'rabcr 14·5.!>37 Cuma günü saat 1'1 de Uaimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (i) (2371) 

.!t ~ ... .;:! 

~ ~ f = .ın 
~~:_:(*'°"5 

~ ~ 

Fatihte J{irnı:ı sh mahallesinde Hafızpaşn cadclcsinde 4 'N. lı dükkan 81 6,30 
Mercanda Ya\'nşça Şahin nıahnllcsindc Uzunçarşı sokağında 1 208 
N. 1ı dükkan 72 5,40 
Mercanda Ynvnşçn Şahin mahallesinde Uzunçnrşı sokuğ t ıı d a 
165 238 N. lı dükkan 84 6,30 

Yuknrda semti, senelik muhammPn kiralarile ilk teminatları yazılı olnn 
mallar teslim tarihinden itibaren 938. 900, 940 seneleri mavısı sonuna kadar 
ayn R}TI kiraya verilmek üzere açık prltırmaya konulınuşl~rdır. Şnrtnamele. 
ri levazım müdlirlüğünde görülebilir. lstckliler hizalnrındn gösterilen ilk temi. 
nat makbuz \'eya mektubilc beraber 14.5.1937 cuma günü saat 14 de Daimi En. 
eümende bulunmalıdırlar. (i) (24. 75) 

1 - fstabul Ziraat Bankasından aylık almakta olan İstanbul Belcıdiyc ve 
Hususi İdaresinden müteşekkil mahalli ve idaı e emekli ve Bksüzlerinin 937 yılı 
birinci altı aylık yoklamalarına başlanmıştır. 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki izahata göre silintısiz ya· 
zılacak ve fotoğraflı olacaktır. 

3 - Maa§ sahipleri yoklama ilmühabcrlcrini oturmakta olduktan Nahiye 
Müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi tıenet, aylık cüzdanı ve nüfus tez
kcresile birlikte Mayıs 93 7 sonuna kadar ait oldukları Belediye Şubelerine mü • 
racaatla yoklamalarını yaptırmaları ilan olunur. (İ.) (2717) 

K lJRllN doh for11 ı 
Necae tin Ata sagu 1 1=1•·'\l!ll--Gııııııb•.1-•H•e

11k•i•m•,--~, 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı Dr. ~ükrii Ertan 

Lalelide Tayya:-c apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder 1 Cağaloğlu Nuruc-smanıye cad. Nl• ı 1 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k~da ı I (Cağaln~lu Eczanesi yanında ) 

Telefon. 22 5156 
muayene parasızdır. •••••••••••••••••• ., 
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14 Mayıs 937 Cuma günü 
Mağazası 

açılacaktır. 
Adres: Beyoğlu - istiklal caddesi 
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1111 ııu '"' Memleketin en tanınmı" saz heyeti ve en yüksek ij 
::: JDe\'l lml lı;ln y iii: 

l'llPKUVUCUSU ?. ile yakmda açıhyor. 0 
Hi Nezih ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında biiyük tafsilat Uil 
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Herkes dişlerine meftun 

r. 

Çünkü Hergün İ 

R d~.~i!k~r. ~,!,;~ 1 
fırçalıyor ve onlara ebedi 
hayat, güzellik veriyor. 

Daima Radyo/in 

Is tan bul be§inci noterliğine: 
Bcyoğlunda Firuzağada 21 numara. 

da kain mutasarrıfı olduğum Hayırlı 
apartımanla İstanbul ve mülhakatın-

da mutasarrıf olduğum diğer gayri 
menkuller imin kiraya verilmesi ve ki. 
ralarının tahsili, intikal ve taksimi 
gibi m~ameleler için İstanbul ikinci 
noterinden yapılan vekaletname ile 
tevkil ettiğim Halit paşa zade diye 
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JO r 
Kolay Seri ve Ekonomiktir· 
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ve şehrin bütün büyük elektrİ' 
mağazalarında satılır. 

F:atı 2 O kuruştan başl 

Hetonorme Köprll inşaatı 

afia Vekaletinden: 

söylenilen Rifatı ve onun' delaletile 
tevkil diğer zevatı umur vekaleti ifa. 
da gayri kanuni hareketleri ha.sebile 
cümlesini vekaletten azlettim. Bınae
naleyh haklarında kanuni yollarına 
müracaat edeceğimden kiracıların Ri. 
fat ve arkadaşlarından hiç birisine te
diye etmemelerini ve tediye ettikleri 
takdirde bu tediye tarafımdan tanın. 
mıyacağı malum olmak üzere işbu a
zilnamc ve ihbarnamenin Cumhuriyet 
ve Haber gazeteler inde ilanım diler!m. l uııa11 Birinm sınıf Oper'~ 

- Dr. Ihsan Sami .... Dr.CAFEH 'l'A" 
Talip zuhur etmediğinden ihalesi yapılamamış olan (34000) lira keşü be

delli Sinop Vili•yetindc Sinop • Ayancık yolu üzerindeki Karasu betonarme 
köprüsü inşaatının kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmesi 17 • 5 - 1937 tarihi. 
ne müsadif pazartesi günü saat 16 tla Nafia Vekaletinde Şoseler ve Köprüler 
Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri diğer evrak (170) kuruş mukabi
linde §OSC ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (2550) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin yol ve köprU in~a:ı.tı yaptıklarına 

dair müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarının 17-5.1937 Pazartesi günü saat 15 §e kadar Komisyon 
Reialiğine verilmesi lazımdır •. (1048). ,(2387), 

Firır.:ağada Hayırlı Apart1. 
manrnda muloinı Şerife Kam.er RAKTERIVOLOJI ceriahisi mütehassısı 
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· Umumi cerrahi Vt! sinirı 

----------- LABORATUARI I Paria Tıp Fakültesi S. 
! Erkek kadın amcliyatlaJ'lı..., 

!19!ılllll ___ D r ·----- umumi kan tahl11Atı, frengi noktaı no.J : e t t 'k uy·· ,,_. ... ~ • · s e ı - uz, meme, r-

N 1 Ş A N YA N zarından (Vaaserman ve kan tcamuııert ı H ruşuklukları,, Nisaiye \'8 
kan küreY"atı sayıtma.ııı. Tifo ve wtını .• .. t h 

B 
mu e assısı 

Ha:stalarını hergün akşama kadar hastalıktan te§hlal. idrar, balgBJI!. cero.• Muayene: Sabahlan M e ' 
Beyoğlu, Tokatııyan oteli yanında i hat, kazurat \"e w tahUlltı, Ultra mlk roa !i 8 de.~. 10 a kadar ·d 
Mektep sokak 35 numarah mUll· 1 kop!, kanda Ure, şeker, KlorUr, Ko\le~ :: ogleden sonra ücrctll el 
ycnchı nE>sindc l cd :ı vi <'d,..r . 1 t rln mlktartnrının tayini. nıvanyotu. :.·:.: Beyoğlu, Parmakkapı, nurıı,,. 
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