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ispanyada yeni kabine Anadoluyu Cennet yapac.!k teşebbüs 

teşekkül etti 
Largo Kabellero uzun bir harbe daya
nacak daha kuvvetli bir kabine kurdu 

--::,......_ 

Oum'huriyctçi ispanyanın iki Şefi: 
Azcuıia vo Largo Kabayero 

Valensiya, ıs (A.A.) - Baıvekil 

İyi haber alan mahfiller, ~argo Ca
balleronun istifasını apğıdakı sebeble: 

re atfetmektedirler: 
1 - Barselonada son zamanlarda 

vukua gelen hadiseler. 

2 
_ U ıun bir harbe dayanarak daha 

kuvvetli bir kabine teıkili lüzumu. 

S l 'st ve komünist partileri geçen osya ı . . . 
terde kabinedeki mümessillerını ~erı 

k ğ karar vcrmiılerdir. Anarşıst 
çe me el'st amele sendikaları dün Ca
ve sosya ı . • • 
ballerodan yeni kabineyi teşkıl etmesını 

istemişlerdir. • . 

S
. • mahre1Jcr yeni hükiımetın sür 
ıyası · • d d' 

kküı dcceg· ini ve nazır a e ı. 
atle teşe e . 
nin azalacağını zannetmektedırler. 

temastan 
Reisicumhunın 

. 
16 

(AA) _ Valansiyadan 
Parıs: · · 

bildiriliyor: Cumhur baıkanı .• Azana, 

ı 1 komünist partısı umuml 
bütün spanyo . . . . 

. Diazı kabul etmııtır. Dıaz. ış-
se kreterı d'l -· b' 
. dı'kalannın temsil e ı ccegı ır 

çı sen .1 .• 
h i hükumetinin teşkı ını tav

halk cep es 
siye etmiıtir · 

Kabine kuruldu 
Valansiya: 15 (A.A.) -:- Largo Ka

ballero yeni kabineyi teşkıle memur e. 

dilmiştir. Largo Caballero istifa etmiıtir. 

lStanbulda bugünkü 
se;imi 

Parti namzedinin seçildiği bu 
akşam i18n edil~~ek . 

Bu sabah saat ondanberi lstan· ve sandığın ıçının bot oldugu gös-
bul ikinci seçicileri, büyük şair terildikten sonra başlamıt ve saat 
Abdülhak Hamitten inhilal eden Is· on üçe kadar birçok ikinci seçici· 
~nb~l _saylavlı~ına yeni saylav seç· ler reylerini kullanmışlardır. Sandık 

1 
.. ek ıçın reylerıni kullanmaktadn- saat 13 te kapanmıştır. 
r..r. O . . C. H. P. namzedi Şükrü Galibin 

b 
nıversıtc konferans salonu . . l 1 tanbul aaylavlığına seçil· 

.ıyraklarla süslenmişti. Bu sabah ıttıfak a 
5 

saat 1 O da, seçim mutat merasimle diği muhakkaktır . 
...____ ~ 

Sevilen bir kız yüzünden 

Bir işçi, arkadaşına 
saldırarak kafasını 

parçaladı 
D

.. B k S it · ba•lamıtlardır. Bir aralık kavga 
un ey ozun u anıye çayı· ya :r •• .. •• • • •• .. 

tında bir facia olmuş ve bir amele kızıımıt ve gozu donen Hılmı buyuk 
bir kız meselesi yüzünden diğer bir e bir tatı yakaladığı gibi altına al· 
ameleyi ağır surette yaralamıştır. ~ "ı ·Mehmedin başına vurmuıtur. 

Pa,abahçe §İşe fabrikasında çalı· ~g uruıtan kafatası zedelenen 
tan ameleden Hilmi arkadaşı Meh- u v ··1"m halinde hastahaneye 
nı d' .. .. .. s l . Mehmet o u e ın onunu u tanıye cayırında 
keamit ve kız meselesinde~ kavga· kaldırılmııtır. -Hüseyin Cahil altı 
ay hapse nıahk1im 
Ayrıca 100 lira para c~zası ve 
500 lira tazminat ödeyecek 
Muharrir H '" . . Su tuların ifadeleri istanbul adliyesi ta· 

İstanbul useyın Cahıt Yalçının fç dan istinabe ıuretile alınmış, bura-
ti ~· mecmualannın birinde neşret- ra ın. . . . i. mahkeme suçu sabit 
gı hatıraları arasında eski Elaziz mebu ya bıldırılmııt ' .. 

su merhu h . .. .. her iki maznunun Turk ceza 
mı Eli . d m oca Saıtten bahseden kıs· gorınuı. 482 inci maddesine göre al. 

' zız e bulunan merhumun veresesi kanununun . .. ı· tarafından b b 
1 

hapislenne ve yuzer ıra para 
a a an hakkında hakareti tışar ay · 1 • k mütazanun .. ili mahkOm edılme erıne arar 

ın gor mUş ve Hüseyin Ca- cezasına 
bit Yıl 1 · · .. çın ı mecmuanın neıriyat müdü- vermııur. . 
ru T. Şükrü ale .. •h' d surlular ayrıca vereseyc 500 lıra da 

1 
. ~ ıne ava açılmıştı . E. 1 :ı • • • Azız aaliye ceza mahke . b d t zmı'nat vereceklerdır. Karar kabılı tem 

il mesı u avanın a 
r yetini bitirmiı ve karannı bildirmiıtir yizdir. 

Sulanıa planının 
tetkikleri bitti 

Sulanacak sahalar ve istifade 
edilecek ~~ehirler tesbit edildi 

işe yakınd~ başlanıyor 

Irak Hariciye 
Nazırı değiştimi? 
Naci Asilin Beyrutta 
yerleşeceği bildirildi 

Naci Asil mcnı1c1cctimizi ziyaret 

ettiği sırada 

Arob ofisi Şamdan §U 'haberi bildi· 
rlyor: 

Sabık lrak Nazırı Naci Bey Asil bu 

sabah (ayın 11 inde) Şama vasıl ol. 
muştur. 

Suriye hükumet merkezinde birkaç 

gUn kaldıktan sonra Beruta giderek 

orada yerleşecektir. 
•• * 

Mevzubahs "sabık nazır" ın hangi 
nezaretten ayrıldığı telgrafta tasrih 

edilmiyor. Bir müddet evvel memlcke. 
timizi ziyaret eden lrak Hariciye nazı

rının da Asil isminde olduğu malfim
dur. Bir yanlışlık veya isim mU53be. 

heli mevzubahs değilse, 1rak Harici· 

ye nazınnın nezaretten ayrıldığı ve 

hatta memleketini terke mecbur kal. 

dığı anla§ılmaktadır. 

Çoru1ı nchrindcıı giizcl Uir manzara ... (Ytızısı G rncıda) 

Zehir kaçakçıları faaliyette 

Sen Jorj hastahanesinde 
Beş hasta bakıcıda 

2000 tüp morfin 
bulundu 

Kayıtlı buluomıyan bu morflnlerden 
hastahane idaresi haberdar değil ••• 

Beş henışir·e nezaret 
ait ı na = ..................................................... .. 

1 
HABER'in 1 

alındı Fıkra . 
GUmrük muhafaza teşkilatı ve emni· 1 • • 1 

yet bürosu memurları dün yapılan bir:;:::= . mu sa bakası ı· 
ihbar üzerine Galatada Sen Jorj hasta. . 

ncıin•dc ansızın bir arama yapmışlar, 
hastabakıcılardan bc~inin odalarında : ! . . 
iki yiiz paket morfin bulmuşlardır. : : 

Morfin paketleri hastabakıcıların 0 • 

dalarındaki dolaplarda ele geçirilmiştir. 

Her pakette onar tüp morfin bulunmak. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bu vaziyet karıısında hastane baş· i i 

doktorunun malümatına müracaat edil· i ~ 

tadır. 

miş, doktor kendisinin bunlardan habe. : : . . 
ri olmadığını söylemiştir. Morfinlerin i i 
hastanenin esas defterinde de kayıtlı ~ İ 
bulunmadıkları görülmüştür. li ; 

Avusturya tebaasında olan hemşire· i İ 
lerin bu morfinleri Almanya ve A vus. : : 

~an getirttikleri zannedilmektedir. i i 
Hemşirelerden l.idya ve Jojcfad diğer ; Haber. okuyucuları arasında bir i 

• fılmı mUsab:ıkası aı;mıştır. Gönderi • 
u5ü nezaret altına alınmışlardır. Morfin ~ lccek fıkraların kısa ve hiç olm~ : 
ler müsadere edilmiştir. i az lpllllmlş olması ıazımdır. 1 

Bir kaçakçı daha i Fıkralar, gönderenlerin imzaları i 
Diğer eroincinin adı da Alidir. Bu i ~nhhut mllstcar adlarlle neşredilecek ~ 

: v c l'r ay o ay içinde c;:ıkacaklann : 
adam Arapcamide kaptan sokağıl":!a ~ en l)llerlndcn besine muhtelif ve kıy. ~ 
Süleymanın torna fabrikasına hırsızlık i m~uı h~dl~~ı~r.vcrl~~ckUr. i 
maksadilc girmig,yaknlnnmışlır. Üzc- li .~ıze ?ıl.dıgınız guzel fıkraları i 
rinde 17 . b • gondennız. 1 gram croın ulunmuştur. ' .............................. ••••••••••••••·······-·" 
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istiklal marşı değişir ii 
değişmez mi ? • 

mı 
Vazaın: 

Üç dört gün evvel bir arkada1jın e- ( 
vinde komL5uyorduk. Biri dedi ki: l 

- İstiklal marşını nasıl buluyor. 
sun? 

- Bestesini mi gilftcsini mi? - diye 
sordum. 

- İkisini de .... 
Cevap verdim: 
- Güftesi milli ihtillli ifade etmez. 

Şair rahmetli Aküin bu eseri, impa.. 
ratorluğa uınumt harp 80nundaki feci 
günleri layık görmemenin ifadesidir. 
Ve bu sırf bu yüzden duyulmuş bir is
ynnın naatidir ki, eski içtimat ve iktı. 
sadi istatükonun bozulup bozulmarna
l!!lma ?.erre kadar ehemmiyet vermeden 
iyi gilnleri işaret etmekte, iyi günler. 
öen ümit kesilmemesini terennüm et
mektedir. Bu şarkı Türkiyede ne siya.. 
si inkıllbm, ne içtimai tasfiyenin müj. 
accisidir. Yani hiç de ihtililci değildir. 
Sadece mağrurdur. Bestesine gelince, 
l bunu ditilediğim zamanlarda, lcendimi 
~büyük ınUcadele gtlnlerinin atmosferi 
ile sanlmıı gibi hissediyorum. Fakat 
sanırım. kl bu bestenin tesirinden zi
yade nefsimde kendi telkinimle olan 
ini bir istibaledir. 

Şair ŞUkfife Nihalln ise gerek güf. 
te ,.e gerek beste üzerinde açık bir ka
naati var. Besteyi tenkid ediyor, güf. 
teyi kelime kelime tenkid ediyor ve şu 
netice ili.erinde ısrarla. duruyor: 

- Bize bir istiklAI marşı lazım. 
Ben bugiln bizim bir millt marşımız /. 
olduğuna inanmıyorum. Yeni, temiz, 
pürheyccan ve bizi kavrıyan bir şiir, 
eınpozan bir beste llzım. 

Kendisinden bana söylediklerini bir 
makale halinde yazmasını rica ettim. 
Bilmem yazdı mı, yahut yazacak mı? 
FAkat .lşte bu sabahtanberi Yeni A
öamda Doktor Suphi lteri garip bir 
tevartidle ona takaddüm ediyor, ve 
istiklal marşının bestesini de güftesi. 
ni de şiddetle tenkid eden ve her iki. 
ainin değiştirilmesini haklı gösteren 
bir yazı neşretmiş bulunuyor. 

Suphi lleri'nin bilhasea şu satırları 
pek dikkate şayandır: 

NizametlilJ Nazif 
"istiklal marşumf bestekarı Bay 

Zekidir. Bu, marş bestesini Bay Zckı
nhı ne 't>akıt ve kimüı içiıı hazıri<ulığı. 
tıı "bilenler pek çoktur. Bu beste yaın
lırken ortad.a ne i.stikl~il miloadclesi, 

ne mim hetJeoan. ne ink-ıW.p ve ne de 
cunıhtlriyet vardı. Bay Zekiııin eseri o. 
lan bu marşı Bay lıfiıuıs armmıi:::c et-
ti. Bu m.arşm tuısıl ı·e niçin hazırlan. 
dığını bando şefi Bay Veli ruınmıda 
bir zat herkesten. iyi biliyormuş. Ha. 
sılı Bay Zekinin bestesi herhangi bir 
şarkı için değildir ve söylenemez, ol..-u
tıamaz. Bn beste Akifin §İiriııe 1.:ör 
topal uyduntlmu-§tıtr. Uydurulurken 
herhakle musiki ile edebiyatın aUika. 
Zarı ya bilinmiyor, veyahut pek yan-
ı~ teUiklci ediliyordu.,, • 
Eğer Suphi Nurinin bu neşriyatı 

taın hakikati ifade ediyorsa açıkça 
söyliyebiliriz ki, yalnız bu sebep da. 
hi bu marşın değiştirilmesine bizi ic
bar eder. 

Zira bıt 1cadar fcdakô.rlıklarla bu 
'k4Cıar bUyük bir eseri başarmış bir 
~ilelti>ı böyle öte.tti. berisi k'trp1lıp kc. 
silerek halayık entarisini hatırlatan 
bir milli mtır§ı olamaz. 

!stiklal marşına şairin cezbeye tu
tularak yazdığı eser güfte olabilir. 
Ve böyle bir güfteyi ancak vecd için. 
de, ruhuna sindire sindire yaratılmış 
bir musiki şaheseri orkestraların 

1 

f anf arlarm diline tercüme etmiş sa-
yılabilir. Ve ancak böyle bir güfte ile 
böyle bir bestenin mes'ut imtizaç ve 
izdivacından doğacak bir milli marştır 
ki, bizi 7.aman zaman günün kötü he
saplarından, realitelerden koparıp a.. 
tarak göklere u~urablfir: · "' ...... 

Kahraman, islediği 'kadar 'kendi 
kendine "- Ben realistim!., diye teş. 
his koysun, öğünsün. O, ilahi adam
dır, romantik adamdır! 

Türk devleti.\ Türk sanatkarların, 
Türk milletine onun romantik tab'ına 
yaraşır kıymette bir eser verebilmele. 
rine imkan bulmalıdır. 

Nizamettin NAZiF 

ı·orı;'Un ba,ın vereoeji ıı az olur, Ayni şeylerle uj!'rs,mak kadar lntıanı ,·omn bl 
bulunmaz. Bu ytlzdcn olruyucularımı:r.r hergünUn nkır dllılincelı-rlnden • biran :.:~! 
•YJJ'ID&k, ktındDertnl baıka Alemlerde oyalamak lstl\'onız 1 ı i d . ld .x.... · · ~ ıı r tı ~ onı u,.unuz uman 
ıatafrdakJ ıuallerln cevaplarını bulmaya ('alışınn: Göre('p•· ı i· 1. ~ "" n '1. .ı alz bu ml''l&'Ullvet 
teıa aonra tamamlle dtğl,tığln17J hl11M"de<·tıl<11lnl7: Ruallerlntl ı hl k • · 

• .. ·• "' 7 n r ·ı,.mııı!\ ııara mü 
kAfatlan dn \·ereccğız. B<I\ l!'likle hem Pğlt·nntlı hem mllk"f ti 1 • • • " anını, o &<'.akımız. 

Mu. ş t er ı 1nt1 har mı ( Bu srtada komiserin yanında bulunan sivil 

t 1 
'} blr polis hafiyesi gUIUmslyert'k şöyle diyor: 

e m Ş t 1 r e "Bay komlııer, siz bunun lntllıar oldııl!'Unu 

O T~L sahibi, mUşterllerlnd~n blrlsfnin bU söyJO.yorsunuz ama, ben hiç de ayni fikirde 

tU.ıı U . , d dcğilı m.,, 
g n oua an çıkmadığını görllnce, 

Jcııpıyı: vun.ıyor fakat cevap alamıyor, bunun J{omlser eski fik'rin(lc ısrar ediyor • 
üzcr!Jıe ko§arak karakola haber veriyor Ya siz okuyucular, siz ne dUşUnUyorsu 
NeUcede kapı kırılıyor ve ııu feci mıı.nT.ar~ nuz?. :Mesele güç değil. Fakat bunu iyice 
görillUyor: MU§terl kJu. bir iple, her zaman izah etmek ltızım. En gUzel cevap veren 4 

a\1zcnin asılı olduğu halkadan tavana asıl k1.,ıye0 muhtelif hediyeler verilecektir. Cevap 
mııbr. Avize karyolanın yanında yerde dur larm (Arap Saçı) işaretile 22 mayı.ıı tarihine 
maktadır. ÖIUnUn altında bir .sandalye dev kadar idarchanPmlze gönderilmesi 10.Zımdır. 
rUm.lıUr. Bundan ba,,ka odada hiçbir intizam Meselenin hal §eklini gene 22 mayıs tarihin 
mzlık yoktur. de bu .ııUtunlardn görccekıılnlz. 

Oda bir bayii geni§ ve tavan takriben Uç 
metre aeksen sanUm ytlksekliğindedlr. Sağ 
tarafta bUytlk bir l<aryola ve bir konsol \'ar 
dır. Solda da bir dolap ve §ömlne bulunmak 
tadır. Şöminenin üzerinde bir telefon rehberi 
gazete ve mecmualar duruyor. Pencerenin 
yanında yüksek blr yazı masası vardır. Ve 
üzerinde kll.ğltlar aıralanmıştır. Pencere ol 
dukça bUyUktUr. YUk~ekllği asgarl 2,~I) met 
redir; pencere yan açıktır ve kaim bir per 
dey1e örtutndUr. lçcrlye hatif hlr ışık ınzmak 
tadır. 

Masanın Uzerlnde duran bir elektrik !Am 
buı bir ktığıdı aydınlatmaktadır. Kı\ğıdın 

Uurinde Utrek elle )'Ullmıı birkaç kelime 
intiharın sebebini izah ediyor ve en altında 
:mU§terlnln ımzıun bulunuyordu. Otel sahihi 
bu imza ve yazının ölUye alt olduğunu söy 
lUyor. 
Yapılan tahkikatta, otel sahibinin ve diğer 

mUşterllcrln gtırUltU duymadıkları anla§ılı 

yor. 
Bunun Uzerlne polis lt0mlscrl, adamlarına 

ölUytl indirmelertnl söylUyor. İçlerinden en 
uı:un boylusu ve en lrnvvelllsl devrllmlll olan 
.ııa.ndalyeyt kaldırıyor füı:Prine alçak bir de 
1.ııkernle koyuyor ve ölUnUn boynunu 11kan 
dUğtlmü çözüyor. 

Talihsiz adam 
Hllseyin Doğay ile beraber gczmcğc giden 

gn.ıpun kaç kişi olduğunu anlamak için ya 
pılRcak hesap şudur : 

Hlka.yeden anla§tldığı gibi Hiliıc~1n ile gez 
mcğe gldcnlerln ııayısı; 3, 4 ve 5 rakamların 

müşterek mislidir. Ve bunun da yüzden 
qağı bir Takam olacağı bilindikten sonra 
ııu hC!!abı yapmakla mesele hnlledilmı, olur. 

3X4Xo=60 

Kendi.si açıkta kaldığına göre bir rakama 
bir daha ilAve etmek icap eder. Bu meselenin 
müko.tatını Çengelköyde Kuleli caddcşlnde 

61 J.1Umaralı yalıda Safiye Serim kazanmış 
tır. İdarchanemlze müracaat ederelt" hcdire 
stnr atmalıdır. 

Acaba kaç çift vardı? 
Bir lokantada yirmi masa vardL Yalnız 

yemek yiyen kadınlar 90 kuruşluk, yalnız o 
lan erkekler 150 kuruşluk yemek yediler. 
I..okantada bulunan çlft1er de 150 kuruşluk 
yemek yediler. Hesaplar toplanınca yı!künun 
yirmi yedi lira 60 kuruş olduğu görU!dlİ. Lo 
kanU\da acaba kıı.ç çift vardı. Bunun cevabı 
m yarınki nUııhamızda bulacaksınız. 

Osnıanlı ordusunda 
nıodern askerlikle 

eski· aske.rı·İ·k 
nıücadele halindeydi 

-6- Vazaın 

Abdülezel paşa derhal Pırnara yol
landı. Oradan Papalivadya kulesini 
topa tutturacak, birinci liva kuman. 
danı Celal paşayla Semerboynu cihe
tinde bulunan kaymakam Rifat bey 
de Yunan kuleleri tahrip edilir edil. 
mez taarruza geçivereceklerdi. 

Harbin ilanından evvel yaptıkları 
çete harpleri neticesinde Yunanlılar 

huduttaki muhtelif hakim noktaları el 
!erine geçirmişlerdi. Şimdi, harp res
men başlayınca karargah bu noktala. 
rı Yunanlılardan almayı ilk iş edinmiş 
oluyordu. Verilen emir mucibince za.p. 
tedilecek hedefler şunlardı: 
Şaban ağa, ~apalivadya, Lisvaki ve 

Tırpan. 

Hafız AbdUle~l paşa, saat 16 da 
emri almıştı. Saat 17,5 da Pırnara var 
dı ve fırkanın bütün sahra..bataryala
rı derhal karşılarınaaki Yunan kule. 
!erine sıkı bir ate., açtılar. Fakat top. 
çu ateşinin şiddetine rağmen kuleler. 
dekiler, o gün, o gece ve ertesi gün de 
yerlerinden knnıldanmadılar. Hatta 
hücuma kalkarak Pırnar ve Liv~dya. 
daki siperlcrimi1.e kadar yaklaştılar. 
Bunu Devrek taburunun yaptığı mu. 
kabil bir hücum takip etti. Lakin bu 
hücumu da Ypnanhlar şiddetli bir a. 
teşlc püskürtebildiler. 

Abdülezel paşa cesur bir kuman
dandı. Lakin sinirelrine hakim bir as. 
kff değildi. Yap;la.n topçu ateşine rağ. 
men düşmanın mukavemet.i.u.i arttır. 

rnış gözükmesine dayanan'ladı, asker
lerini teşci için at~ altındaki sahada 
dolaşmağa ve sağa sola kumandalar 
verme~e başlndı ve bu lüzumsur. ihti. 
yatsızlık neticesinde çenesine isabet 
eden bir kurşunla. şehit düştü. Nete. 
kim buna benzer bir ihtiyatsızlık da 
üç gün sonra Ljsvnki kulesi ()nünde 
harbeden mirliva Celal paşanın haya.. 
tına mal oldu. 

Bu iki detay iizerinde durmak is
teriz. Zira 313 harbi esnasında Türk 
ordusu kumanda heyetlerinde ve su. 
baylnnndaki ikiliği bu iki hadise ka. 
dar ku\'vetli olarak hiçbir şey göze 
vuramaz. 

Abdülezel ve Celil paşalar harbi 
"yalnız cesaret ve ölümden korkma.. 
mak,. ile başarılabilir sanan eski 
mektep müntesiplerindcndiler ve 313 
harbi yıllarında bu nevi kumandanla
ra orduda çok raslanıyordu. Halbuki 
modern askerlik subayların cesaretini 
ve ölümden korkmazlığını 5u şekilde 
kabul etmektedir: 

'1cabmda, yerinde ve lüzumlu oldu. 
ğu takdirde şerefle ölmek.,, 
Abdül~I ve Celal paşa bugün. har. 

bederken şehit olmanın şerefini pek 
haklı olarak kazanmış bulunmaktadır 
lar. !.itkin şehit olmamağa çalışarak, 
sinirlerine hükmederek ve 1..ekalarını 
işleterek kenuilerine hedef olarak "'ÖS· n 

terilen mevzileri zaptcdcbilm iş olsa
lardı daha iyi hareket etmiş olurlardı. 

Ve, 313 harbi Osmanlı umumi ka. 
rargahından Osmanlı bölüklerine ka. 
dar hep bu iki düşüncenin, yani eski 
askerlik tel;\ kkilcriylc yani alayhlıkla 
modern ve teknik askerliğin tezatları, 
hatta için için çarpışmaları arasında 
geçti. 

Yunan harbinde Osmanlı ı>lanı 
Müşir izzet paşa meşrutiyetin ila

nından sonra, daha doğnlsu :~25 te, 
"erkanıharbiyei umumiye reisi ferik 
İzzet., iken lstanbul askeri klübünde 
Tsalya harbi hakkında verdiği konfe. 
ransta Osmanlı ordusunun planını 

ııöylc anlatmaktadır: 

"Yunan harbinin planı 1886 tarihin. 
de Golç paşa tarnfmdan tanzim edil
di. Golç paşa Yunan donanmasının bL 
zim donanmamıza faik olduğunu. mu. 
hrebc uzadığı takdirde Yunanistanm, 

lm1ıa.ratorluk dmıanm.a:mıın son de. 
rece zayıf bulıındııfju devirde Balıriye 
'Nazırı olaıı 11.nıiral Hiiscyhı Iliisııil 

Paşa 

müdafaasız olan agalarla sahillere 
müstevli olacaklarını, memleket dahi
lindeki Rumlardan ve Avrupadan mu. 
avenet göreceğini derpiş ederek Yu. 
nan ordusunun harbin füinını mütea
kip, az bir zaman zarfında muzmahıl 
edilmesini planına esas ittihaz etmiş. 
ti.-··Bunun 1çin kuvay1 'külliyeyi Mttç. 
temi bulundurmayı teklif etti. 

Yunanistan huaudunda iki darü!Ha
rekiitımız vardır. Biri Epir (Yanya), 
diğeri Tsalya darülharekatı olup bi. 
ribirinden (Pend) silsilesiyle kamilen 
ayrılmıştır. Kuvvetin bu iki darülha. 
rekatacmüsavaten taksimi iki tarafın 
da zayıf kalmasını intaç eder. Binae
naleyh kuvveti yalnız bir cihete ver. 
mek lüzumu a1jikardır. Yıınya ciheti. 
ne mün_tchi müteaddit hareket hatları. 
fe silsilesine müsadü olacağından bir 
çok zaman imtidat eder. Ordunun iler. 
sinde 'mühim bir hedef yoktur. Tsaı. 
ya tarafındaysa tcccmmü nispeten ko
lay olduğundan ma.ada, Atina ciheti. 
ne müntchi müteddit hareket hatları. 
nı da ihtiva eder. Golç paşa Yanya ci
hetiqe iki zayıf fırka tabıis ediyordu. 
Oraya böyle bir kuvvei cüz'iye terket. 
tikten sonra bu kuvveti de yalnıı Yan 
ya taraflarında tahşid etmeyi ve Prc. 
vcze, Loros mevkilerini terkedip çe
kilmeyi münasip görüyordu. FilhakL 
ka Preveze kuv\·etlı bir mevkıi müs. 
tahkcm değil. Bahren de döğülebilir. 
Burasını biz bir mevkii müstahkem ol
mak üzere müdafaaya çalışırsak, Yu. 
nanhlar da karadan ve denizden hü. 
cumla az zamanda zapta muvaf~ak O· 

lurlarsa harp bizim için bir hezimetle 
başlamış olur. Ve Avrupada bizim için 
bir suitesiri mucip olur. Narda, Loros 
cihetlerinin mUdafaa edilmeyip alaha. 
lihi terkedilmE!lerini icap ettiren diğer 
bir sebep de hududun muvasala hattı. 
na muvazi olmasıdır. Böyle ricat hat
tına muvazi olan hudutların müdafa. 
ası müşküldür. 

Tsalya cihetinde muvaffak olduğu. 
muz takdirde burada düşmana terket
miş olduğumuz ycrrerin yine istirdat 
olunacağı tabiidir. 

Fakat bu fikir idarci sabıka zama. 
nında mazharı tasvip olmadı. Hiç 
muharebe etmeden düşmana yer tf;r. 
kedilir mi ya? ... Halbuki harp bir. bü
ıYiik buhrandır. Bedeni vata.~~ ~arı Q.l. 
muş bir hastalıktır. Sevdıgınız bır 
hastayı teda\li için etıbba bazı acı i. 
laçlar kullanılmasına, müz'ic ve ve
canak tedavi tarzlarına lüzum göste. 
rir. Şayet ~cfkat saikasiyl~ muvafa. 
kat etmez. ~evgili hastanızın bir müd
det için bir parça fazla acılara taham 
mül etmesine razı olmazsanız niha. 
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Migde ve vicd~ 
S JZ de duymuşsunuzdur:~ 

bozukluğu vicdan az.a .... ~ l::I 

gelirmiş ... Bir iddianın garft:i ~ e 
mesi doğru olmasına mani d_~ ~ 
mm bilir? belki o iddia da do~ el 
değilse bile bir müddet moda ol ~ 
tır. 

F'alrnt ona inanmanın birtal<~ 
ticeleri olması da tabiidir. ~ 
miyde bozukluğundan şikayet ~ 
birtakım günahlarımız buıun~ 

1 ve bunların azabını çektiğiıniZI 
demek olacağından herkes hasJJll 
hazmın muntazaman işlediğini 
mcğe kalkacaktır. Lokantacıl 
zü aydın: herkes az yemekten. 
yemekten • sonra laf olur diye • 
necek, vicdanının müsterih old 
isbat için ha bire atıştıracaktıı'• 
ma gelmişken sorayım: ortay• 
bir iddia atılmasında aceba lo 
ların, mekülat esnafının pannal' 
mudur? ... 

"Miyde bozukluğu vicdan aza 
gelir" sözünün: "Vicdanı ın· ~ .A 
olan adamın iştihası boldur,. sıı~ 
de tefsiri kabil olduğundan sal J 
da bayanlar ikide bir: "Karnıııı 
tı" derneği hoş bulacaklardır. , t 

Bu iddianın iştihayı açmaktıll 
ka da tesirleri olabilir. Size kötloı' 
~uamele etmiş bir adam nadiıJJ tj 
gunu söyliyerek af mı diliyo~~ 
hal bir hekime gönderin, miyar ..i 
zuk değilse gözünün yaşına bl",, 
yın, nedamet duyduğu yalandıt• 
den bir çıkarı vardır, onun içiD J 
liyordur. J, 

Cinayet tahkikatında da işe ) 
bilir: bir adamın miydesinin bO~f' 
maması ya masum olduğunu, rr .. 
cinayet işlemeği alelade işlerde~ 
yacak ltrıdar yırtıcı hayvan tJ 
olduğunu gösterir. ,;_ 

Lokantacıların gözü aydın ",J 
karbonat, magnesi gibi, daimi ~ 
hastalıkları çekenlere mah11ua!lil'i'. 
çıkaran fabrikaların keyifleri 
caktır. Vichy,, Kalsbad gibi 
rın de ıssız kalıp köye döneı. · 
mali vardır ... 

Öyne mi sanırsınız? İliç fabl' 
n, miyde düzelten su şehirlerinlJI 
ve hastahane 8ahiblcri boy 
büküp kollarını kavu~turmazla.1" 
Onlar da hücuma ge<,;er. Belki 1

' 

bozukluğu vicdan azabından 

iddiasının doğru olduğunu inkit 
mezler, fakat ba.~ımıza bir vicd:t11 

za.bı çekmek modası çıkarırlar· 
ke.s bir takım günahlar, suçlar ı.~ 
bunların azabına düşmek 11evd 
düşerler; filiyata geçmiyenler dt 
yali kabahatlerini gözlerinde bU).U 
onlarla miydelerini bozarlar. Z' 
asrımızın bir nevi edebiyatı bÖYıe . ..I 
"ahlaki,, modanın doğmasına tı"
etmcğe hazırdır ... Öyle bir ınod'.'4 
kınca yine insanlar süzülür, P!~ 
ve lokantada al yanaklı, irice go 
bir adamcağızın tatlı tatlı yemeli~ 
diğini görünce: "Şu ahmağa d• 'i 
gUnahın, suçun tadını bilmiyor!'' 
ler. 'I. 

Günah işlememiş adam olmaı. 1' 
recmedilmeğe mahkum kadın~ 
ku.rtarmak için: "İlk taşı, biç ~ 
ohnıyan atsın!" demiş; bUtiln .k 1. 
d~!?müş. Ama İsa da taş atmaını~ 
nı kendinin de ufak tefek gün J. 
olduğunu hissettirmiş ... O haldC ll 
mizin miydesi az çok bozuktur.~ 

Her moda gibi vicdan azabı çe fi. 
modası da. hatta miyde bozu1'~;/. 
nun vicdan azabından geldiğine ı~""' 
mak modası da geçer ve bir iJJ~ 
hiç bir suç işlemeden miyde ~ 
luğuna uğramak hakkı kabul oltıJ1,1f 

:::: Nurulla~ ~ 
Yet mahvına sebebiyet verirs!rıi~_;i, 
nun gibi harp hastalığı dahi b~I, 
acı vesait ihtiyariyle tedavi ol"' 
Bunlara. razı olmak lazımdır. cJ.ı 

. liarpte esası mur.8.ff eriyettir. ~ 
hızınet edilir. Arazi terki ve sair'~ 
esası temine hadim teferrüattı1'• ~ 
Yen bir kumandan hasbellilZU~ 
~-iktar araziyi boş bırakır, terk ~ 
böyle bir kumandandan emniyet 
BClip olmamalıdır. ;: 
. ?olç paşa kuvvetfmiıln, kı.,ııl 
lısıni altı fırka olarak Tsaly• b 
dunda cemediyordu. 

( Devarn1 tıOf) 
SadıkDU 



- 16 MAYIS - 1937' 

13enim q.&iişüm: 
......., pnzq - '- 3- LWWWi .. 

IEsknşehnır 
taşoaıruırno nşonven 

sanatkaırnaır 
. Demiryollarmdaki halk ticaret 

bıletleri doğrusu iyi şey.. Bunlarla 
seyahat edip dururken, tabiatiyle 
~ki§chire uğramamazlık edeme
~nn. Orada da bir gece kaldım. Di· 
ger vilayet merkezlerimize nisbeten 
hayli iyi bir oteli var. Odasından 
sıcak su bile akıyor. 

Sabahleyin uyanınca ilk sual o· 
larak şunu sordum tabii: 

] 
- Eskişehir ta§ları nerede yapı· 

tyor) 

Ali Osman Dcnlıl<öpUğU 

Vaktiyle, babam İzmir valisi ol
tnu§tu. Vazifesi başına karadan 
gitrneğe karar verınİ§, beni de yanı· 
na almıştı. O zaman da buraya uğ
tarn1ş, imalathaneleri gezmiştik. 

Sonra, seyyar sergi ile seyahat 
ettiğim sırada, ··oeniz köpüğü., de
~en bu Eski§ehir taşlarının mamu· 
l~tını Avrupalılara tanıttırmak va-
2ıfcsiyle tercüman tayin edilmiştim. 
.. O zamanlar, hep, teessüfle şu 

80zleri söylüyorduk: 
- T abiatin bize vergisi olan bu 

l'lafis taşlar ancak bizim vatandan 
çıkar. Halbuki, bizim işçiler hu gülel rnaddeyi gereği gibi yontamaz
~r.. Onların yaptıkları kaha saba, 
•~msiz §eylerdir. Ham madde ola 

k~· Avrupaya ihraç edilen "Deniz 
0 Pkleri,. Viyanada cidden şaşıla-
~k dabir~r sanat eseri haline getirilir. 

ra kı artistler, bizim bu taşımızı 

fil dişine parmak ısırta~~k bir tarzda 
Yontmak hünerini elde etmişlerdir. 

Bunu kendi aramızda itiraf e· 
der, fakat ecnebilerden gizlemek 
Zaruretini duyardık ...• Duyardık a· 
tna, hu, Fransızların .. Polişinel sır
rı,, dedikleri neviden bir saklamay· 
~ı: Zira gören göz krlavuz istemez .. 
ızim kendi ham maddemiz üzerin· 

deki aczimizi herkes görüyordu. 
Bir tesellimiz vardı: 
- Bizde heykeltraşlık yasak ol

duğu için yontmak hüneri de ilerlc
ll"lcrnı' § ... 

Bu satırda, ayni düşüncelerle, Es· 
~İ§ehir taşlan üzerinde çalışan ima· 
~thaneleri gezdim. Fakat iftiharla 
oltuklarım kabardı. Avrupaya ih· 

tacat - malum ticaret usulleri yü
~ünden azalmış olmakla beraber -
. Deniz köpüğü,, üzerinde işliyen 
ırnalathanelerin miktan çoğalmış ... 
~ akat miktarın ne ehemmiyeti var? 

eri aanat ilerlemİf··· 
1,te size resimledni gönderiyo· 

turn. Eski yontucu esnaf, şimdi bir 
h:n.atkar. bi: _artist, bir heykeltraş 
I lıne gelmıştır. Bunlar, Yiyanalr 
ara taş ç.rkartryorlar ... 

d Ali Osman Deniz köpüğü ismin 
be ... en ~stasının eserlerini en fazla 
] egdndım. Bu gönderdiğim cser-
clrd ~ onundur. Fakat hepsinde 

o u 'b" b· ~u gı ı, onda da tenkide değer 
ır cıhet var Bu t I k d'l . 

n~ t 11 • k · us a ar. en ı erı 
b • aa u eden kısmı nıiikemmel 
a§a~ı):orlar. Yani Eskişehir taşını 

p~~l ~yı ykontuyorlar. Ancak bir tek 
mu 11m usu ı 1 ... 

k 
r an var: gne ve ekle· 

l"lı.e ısırnla k f r . . rı ço ena. yı madenden 
\ e ustaca y 1 1 b ata h _apı mış o an u tefertu· . l emmıyet vermedikleri için 
pıpo brın ve ağızlıkların alt kısımla: 
rı ça uca'k bozuluyor, iğnelerin ta-

• 

Ayda Uç ıtra ile geçinen kadın diyor ki: 
"Kimsem yok, öldilkten sonra evim nasıl olsa 

Acaba benden ev vergisi alınmasa olmaz mı ? ,, 
Devlete kalacak. 

Orta.köyü, şöyle sathi bir bakışla ge. 

d tl" · san yok sanır çerseniz, burada er 1 ın • 

sınız. . . k 
Ç .. kil bu seınt balkı, derdinı, aı ın-

un .. 1 
t 

.. 1 her önüne gelene soy emez-
ısım oy e 

lermiş. ...1 • 

Açlıktan ölseler (biz açız) uemıyen 

aileler varmış. 
Bütün köyü bize gezdiren dostumu-

za buranın sıkıntı içinde. ~la? .m~taç 
ailelerile görüşmek istedığı.mızı soyle. 

diğimiz zaınan : . 
_ Bu çok zordur diye eevap. verdı. 

Ve Yukarda saydrğıınrz sebeplen anlat 
tı. Fakat fazla ıtsranmız karıısında: 

_ Peki dedi. Sizi buranın muhtaç
] 1 dolu bir yerine götilreyim ama, 
b~~~eın size dertlerini açarlar mr, çünkü 

1 
k çekingen insanlardır bunlar •• Kendi 

ço .• d 
1 ini ilrkütmemek ve samımı avran. 
~:k şartile belki de istediğiniz gibi ko-

nuşabilirsiniz. 
Ve kendisi önde biz arkada gene dar, 

pis sokaklartdan yürümeğe başladık. Ni
hayet eski Türk sokağında 25 numaralı 
evin önüne geldiğimiz zam.an buralı ar. 
kada§;mız durdu, kapıyı çaldı. Evve11 
aralanan kapıdan yaılı bir bat &Uandı. 
Arkadaşanız: 

_ Bayan Fatma dedi. Bak gazeteci. 
Jer gelmiş senin derdini dinliyecekler· 

miş. 
Kadın biç de ümit ettiğimiz gibi mÜJ 

külat çıkarmadan anlatmaya başladr: 
_ Benim dedi 5 evladım var. Bunla

rın üçü büyük çocuklar. Fakat işsizler. 
Birisi mektebe gidiyor. birisi de ufak 
ve kızdır. Hiç bir yerden gelirimiz yok. 
Çok fena bir vaziyetteyiz. Hele ev ver. 

. · · ·n de sıkıştırıyorlar, ne yapacağı-
gısı ıç1 . 

<ıırdık Mektebe gıden çocuğa 
mızı t1a~ · . 
buranın fukaraperver cem1yc:ti bir elu. 

-eınİ" olsaydı,, onu da mektebe 
seve.... ıı • 
gönderemiyecektım. 

B Fatma daha sözlerini bitirme· 
ayan . 

d b'ticikteki evıden başka bır kadın 
en ı ıı ld' 
k 

Henıen yanımıza ge ı. 
çı tı. d" b . . . d Kuzum de ı, enım ıçın e yazı· 

-b kınıt ben sakat bir kadınım. Ve 
nız, a f ·· t d' O 

v r le sol tara ınt gos er ı. zaman 
sag e ıy · 1 k 1 d'b' d .. dük ki biçarenın so o u ta ı ın en 
gor.k Bı"ziın kendisine merhametle bak. 
~~· . . 

v hissedıncc daha rahat bır ta-
tıgınuzı .• 

] ··zili1C devanı cttı. 
vıra so 

_ çatışmama ~mk~n yok. Şurada 
.. d"'ğütıÜZ evimın bır kısmrm ayda 

gor u . .. 1 , •• 
.. 

1
• ya kiraya venr oy e geçınırım. 

uç ıra . b' . . 
Belki siz üç lira ıle ır ay geçınm~nm 

Jduğunu pek bilmezsiniz ama, insan 
ne 0b olunca pekala geçinip gidiyor . 
mec ur . . . 

t iındi benden 7 lıra ev vergısı 
Faka ş 1 v• il' • • 1 r Bunu nası verecegım. ıç 
ıstıyor a • 
ilmi orum. Benim dünyada kimsem I 

b YB öldükten sonra evim .z:aten I 
yok. en d"k 

lete kalacak. Acaba bunt.a nô..ı:an ı • 
dev al~lar da ölünceye ~'.n bend~n 
kate sa 

. • temeseler olmar mı? 
vergı ıs . ( , 

Bi.z: kendisine böyle bir şeyın ım ... c· 
lduğunu anlatırken, yanımızda 

sız o u evlerden çıkmrş iki yaşh kadın 
komŞ d'v' · 

b ]"rınişti. Bizim dert dinle ıgımı-
daha -~ ı lar da sokuldular. Belliki 
zi görunce on 

- I t rafları gevşeyiveriyor. Fa· 
kı ına a t bu derece ilerledikten 
kat, sa~~ ettiğim teferruat, deve· 
sonra, ıtıraz 

l kt Onu da hallederlerse, 
d~. kku al . ır:lı'gwi bir şub~de, kemal 
Tur·e ışçı ' k 

. · bulmuş olaca .. 
dcrecesını ,, .. 

Bu kemal de. Kemal Ataturk 

devrinde olacaktır. 
(Va • Nt1) 

Yazaı1n1 : Haberci _;;., 
.. 4 

Çırçır tepesindeki sol~klanıı harap 
hc.li 

onların da söyliyccekleri bir §Cy var. 
Fakat çekiniyorlar. Ben: 

- Söyleyin canım, bakm herkes bize 
derdini sylüyoör. Malum ya (derdini 
ıöylemiyen derman bulamaz d!rler). di. 
ye cesaret verdim. 

fki ihtiyar evvela biribirlerinin yü
züne baktılar. Sanki (acaba hangimiz 
ba§layalın:ı) demek istiyorlardı. Nihayet 
biraz genç olanı ilk söze başladı: 

- Ben, dedi. Görüyorsunuz artrk 
ihtiyarladım .. Geçen haftaya kadar, hiz 
metçilik yapryor, çamaşıra, tahtaya gi. 
dip beş on para kazanıyordum. Fakat 
artık beni kimse istemiyor. Zaten ben
Je de çahşacak hal yok ya .. Ne kimsen\ 
ne de param var. Şimdiden sonra acaba 
nasrl geçineceğim! .. 

Sustu ve yüzümüze bakarak cevap 
bekledi. Biçare öyle çaresiz bir vaziyet
te idi ki, ona söyliyecek söz, teselli ve. 
recek birkaç kelime bulabilmek için 
kafamı işletiyor fakat işin içinden çtka
mıyordum. Çareyi kaçamakta buldum 
ve hemen ikinci ihtiyara dönüp sor. 

dum: 
- Eh! Sen kaç yaşındasın bakalım 

teyze. 
O hiç düşünmeye lüzum görmeden 

ve gayet tabii bir tavırla cevap Vl"di: 
- Ne bileyim oğul. İşte siı söıüyor· 

sunuz. Anlayıverin. 
- Peki nerede oturuyorsun sc.n? 
- Şuracıkta yeni kaldırım sokak g 

numaralı evde. 
- Söyle bakalım derdini. 
- Derdim büyük benim .. T.ım altı 1 

çocuğum vardı. Ki.misi §ehit d!.iştü, ki· 
misini de ecel aldı. Ayalimle ben 
iki ihtiyar biz sona kalrmştık. Evvelki 
sene ayalim de merhum olunca, ben 
yapyalnız kaldım meydanda. Çok ihti. 
yar olduğum için çalı§ama:ııdnn. Be§ on 
param da yoktu. Ah mide bo~ durmu· 
yor, hergün bir şeyler istiyor. iki sene
dir evde ne var ne yok satarak ı;eçin. 
dim. Şimdi artık satacak bir şey kalma
dı. Ecelim de daha gelmemiş benim .. 
Para yok, pul yok, yardım eden yok 
bilmem nice olacak halim .. 

- Merhum efendin l§ yapar mıydı? 
- Hani (tramvay) denen ekktrikli 

arabala var ya, orada hava tel!trinin 
şefiydi. Bu işde tam 38 sene çalıştı. Ya. 
ni ömrünü çilrüttü orada. Sonra ihtiyar 
diye işten çıkardılar. Birkaç sene teka· 
üdiye verdiler. ölünce bunu da kestiler. 
Ben de on parasız kaldım. 

Biçare ihtiyarın gözlerinden nohut 
tanesi gibi iri iri yaşlar akmağa başla
nuştr. Artık konuşamıyordu. Bizim fo. 
to Alinin aklı böyle bir vaziyeti alma
mış olacak ki : 

- Camm nine, dedi, Nasıl olur? Se. 
nin kocan 38 ıene hizmet etsin de, ıim· 
di bu şirket seni aç bıraksın? Müracaat 
etseydin, herhalde seni geçindirecek bir 
şey verirlerdi. 

• Zavallı kadın hıçkıra 
verdi: 

hıçkıra cevap 

- İnanmıyor musunuz bana. İsterse
niz siz gidin de benim için söyle) in ba. 
kahm, bir kuruş verecekler mi?. 

Arkadaşımın aklı almamıştı :ıma, ben 
işi anlamıştım. Bizim Ali: ecnebi şir· 
ketlerin yalnıı keselerini 'doldurmakla 
"teşgul olduklarını, Türk işçisini suyu 
emilip sonra posası atılıveren biı mey. 
ve gibi kullandıklarım claha bilmiyordu 

galiba! 
- Şaşma bu İ!c Ali dedim. Bu ka· 

drncağız muhakkak haklıdır. Onu sefa
letten açlıktan ölmekten kurtarnu: k için 
uzanacak bir el varaa, o da bunun koca. 

... sının bütün hayatından istifade cdeıı 

tcnebi şirket değil, olsa. olsa gene bizim 
milli yardım teşkilatlarımızdan birisi o· 
labilir ancak. 

Burada dert dinliye dinliye biı de 
dctrli olmuştuk .. Ilrçkınkları, hald elin. 
miyen ihtiyar nineye veda ederek lii· 
ğrm kokan pis yollardan Ortaköyün çar 
tısına doğru inmeye başladık. 

Semtiıı büyiikhiğünc göre çarşısı ol. 
rlukça küçük. Dükkanlaniaki malların 
etiketlerine bakınca ucuzluğu anlamak 
gü!j olmuyor. Esnaflara bakarsanız bu· 

(Dcmmı ı ı inoinc) 
HABERCi 

Orlakö1J {l<lr§ısında dert yananlar 
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AKŞAM'da: 

ltalya • Almanya 
Bu g~,":ctcnin siyasi icm.aliııi yaz.aıı 

muharrır bugi;n §Öyle diyor: 
Aıı_Iaşılan, İtalya Almanya ile ta

mamıyle anlaşıp askeri sahada dahi 
beraberce 'l·u··ı·" ~. 

• J umegı temin edinciye 
kadar lngiltereye karşı muhasım bir 
Yaziyet alacak değildir. Binaeni.lcyh 
Akdeniz ve Avrupa sulhünün atisi bu 
ayın sonlarında Almanya müdafaa 
nazırı .Mareşal Blombcrg ile llalyanın 
umumı erkanıharbiye reı·sı· ·1 . . nıareşa 

Bado~lıo .. arasında Romada yapılacak 
askerı_ muıakerelerin vereceği netice. 
ye bagh bulunmaktadır. 

CUMHURIYET'te: 

Yunus Nadi nasıl 
dolandırll~ığını anlatıyor 

~ımus Nadi b119ilıı ıw:ısıl do"Laııdınl. 
dıgmı anlatıyor. llcmcn her rn;., h . . . ~-· -cpı. 

"~:.''~ ~n:ı lmnn benzer bclLila.r gel. 
d:ıgl 19111 Cıı mhuriyct ba.şnwharririniıı 
bu, ya.::ısuıdan afllığımız şıı parçayı C· 

lwmnıiyctli buluyoruz: 

":- Kokla da bak bayını, bu güzel 
rayıh~ Karadcnlzin çileğinde bulunur 
mu hıç? 

:Manav kokuda mübalağa ediyordu 
ama ~e~~tleri tepeleme dolduran çi· 
lcklcrın uste gelen mostraları değme 
glilleri gölgede bırakan narin bir renk. 
10 parıl parıl bir tazelik arzcdiyordu. 
Dayanılır gibi değil. 

? ~e !··· Evde sofraya çıkan çilek. 
lcrın ıçmde ara ki o gördüWn güzel 
renkleri bulasın. Kokudansa 

0 

tabii zer • 
re yok. Acaba turfandaya yetişsin di. 
ye çabuk kopardıkla.,.mdan mı? P.cki 
bu solukluk, bu eziklik? ... Acayip ıs, 
yoksa İstanbul çilekleri ta bu derece
lere kadar bozulm:ığa doğru mu gidi
yor? .. 

Yüreğimizde gizli bir ezinti biitıin 
bir gün ve bütün bir gece İstanbul çi. 
kğinin bu akJbC'tindcn eza duyduktan 
sonra ancak ta erlı>si sabnh hakikotl 
kavrıyabildik. Dünkü çileğin bakiyye. 
si bir tabakta boyunlarını biikmiiş, 

ölgün ve bitkin, snnki yerlere serilmiş 
halde karşımızda duruyorlar ve onlar. 
la oynanmış olan faciayı, ~usan dille. 
rinin bütün bch\gatilc bıığırıyorlardr: 

- Biz I\aradeniz lt~rcğlisinin çilek· 
leriydik. Bizi sepetler~ doldurdular ve 
hPr sepetin üstüne yirmi olu.z fstıın· 
bul çileği koyarak hGr gelene lstan. 
bul çileği diy~ sundular. İstanbul çi-

leğini metcdcrkcn bile biıi zemmcttik. 
lerini kulaklarımızla duyuyorduk nm. 
n~a sepetttn kıı.f:ımızı çıkarıp hakıkıı. 
lı. anlatmak inıkılnınn malik değildik. 
Şımdi g-tirüyursuııuz, anlaymrz w oy
nanan, oynatrlan fena oyundan dolayı 
bize acıyınız. 

Hayır. hııyır bu işte haline acınacak 
ve hatta ağlanac,ık bır tek mnhliık 
vardır: O bn ımhtekfırlığı yapmak için 
namus ve nhlBk dcnllen kayıtların hep 
Rindm tecerrUd etmiş olan kim ise işte 
odur. Bu harckctile cıı 'çirkin bir ııh
lak sefaleti ~östernılş olan adam, çift. 
çl veya tacır ~eklinde ekonomik hır 
elem:~ olmak şö~·le dursun, insan bi· 
le dcgıldir. Çiinkli iz'an \'c ,.1• d . .. t . c a rlcl 

n~us cnıt bir doğruluk g-österebilm<'k 
şuırı~d~n bil nrnlırunı olduğıınu gris. 
termııstır. 

ın1ttııını11111"'11111ııııııı1111111ıın11ıııı111ıı11ııııruııııı111111ttıııı1111ı111 

Çocuk 
müsabakamız 

ikinci ~ısım 23 
mayısta yapılıyor 
Gazetemizin tertip etmiş old >; .. 

1 .. b ut.u gu-
zc n .. gur üz çocuk müsabakasının uç 
-on uç yaşındakiler arasında seçimi 
evvelce yapılmıştı. 

3 yaşından küçükler müı;ahakasıııııı 
2; ":ayıs p:zar güııti yapılması takarrür 
e mış o~dugundan musabakamıza i~ti.
rak etmış olanlatın o gün, sabah saat on 
d.ıı Eminö~-ıü halkcvi salonuna gelmtleri 
laz~mdır. üç ve dahd küçiik yaştakilerin 
scçımi de büyiıklerinki şeklinde yapıl..ı
cak ve birinciliği. ikinciligi, üçüncülüğü 
kazanan yavrulara evvelce vaadetmiş ol 
duğumuz ikramiyeler verilecektir. 

\ 
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Yazanı Naciye izzet 
Her bakla abluı Hadlye'ye aittir. xan.er kurbuU: 

-15-
Bütün düıünceleri hep bu havai ) rek kadar •ürmiiftü. Fakat buna 

lioca ile mqgul olan Necla denizde- rağmen bacaklannm büküldliğünü, 
ki küçük dalgaların köpükleri, atıl· ayakta duracak kudreti kalmadığını 
mıt pamuk yığmlan gibi bulutlan hissediyordu. O kadar halsiz ve 
aeyrederek ılık akasya kokulan içe- mecalsiz kalmıştı ki büyük bir miiş· 
riaincle ilerliyordu. Büyük bir otelin külatla kendisini odasına atabildi. 
önüne gelmi§ti. Koca otelin azgın Pancurları iyice kapalı loş oda 
fırtınalarda dalgaların hücumuna genç kadına oldukça bir rahatlık 
kartı meydan okur gibi azametli bir verdi. 
durutu vardı. Şimdi Necla için yep- Bu hacliseye makul sebepler bu
yeni bir manzara olan bu muazzam labilmek, kendisini teselli edebilmek 
otelin görünii§ü de öteki güzelliklere için fikrini zorlamağa uğraştı. Şim· 
karışmııtı. Yine düşünmeğe başla· diye kadar büyük bir sevgi ile sevdi
dı: ği ve hürmet beslediği kocasını ~a· 

"Şimdi Lem'i de kimbilir ne lancılrkla, bu menfur seciye ile İt
kadar güzel ıeyler görüyordur! Dağ ham etmek istemiyordu. Kendisini 
lara çıkacaklarını aöylemitti. iri yal- kederi görünür elem ve hüznün en 
çın kayalıkları, mavi ufukları, uzak· karanlık uçurumuna yuvarlamaz· 
larda ayna gibi parlıyan denizi çok dan önce kocasının bu garip hareke· 
•ever .. Kimbilir ne güzel yerlere tinin sebebini tahlil etmek lazım ge· 

'tt'I liyordu. gı ı er .... 
Böylece kocaamın göreceği gü

zelliklerin hayaliyle oyalanırken bir 
denbire sarsıldı: Şaşırarak bir nida 
kopardı: 

- Lem'i! 
Genç adar otelin şık lokantasından 

yanındaki bir çiftle birlikte çıkıyor· 
du. Erkek epeyce yB§lı ve kuru idi. 
Kadın orta ya§lr, güzel değil, fakat 
son derecede zarif giyinmitti. 

Necla t8§ gibi donmuı kalmııtı. 
Üç kişinin kendisine doğru gelclikle· 
rin~ bakıyordu. Öyle bir hisse ka· 
pıldı ki kocası kendisini görüyordu, 
fakat görmemezlikten geliyordu. 

Yam batından geçtiler. Yqlı er· 
kek bu meçhul, fakat çok güzel ka· 
dma takdirkar bir göz attı. Kadın ela 
bu güzelliği farketmiıti, fakat der· 
hal gözlerini çevirdi. Lem'iye ge· 
lince .... 

Necla iyice biliyordu ki kocası 
kendisini'gÖrmÜştü .. Bundan tama
miyle emindi! Fakat görmemiş gibi 
önüne bakarak yürüyordu. 

Ve genç kadin bundan hiç bir 
§ey anlamıyarak rüya görüp gör
mediğini kendi kendine soruyordu. 
Bütün asabı uyupnu§, hareketsiz 
kalmıştı. 

Rengi urardı. Altın yaldızlı iri 
gözleri birdenbire mor bir daire ile 
çerçevelenmiı gibi göründü. 

Kocuı ona yemeği arkadatlariy 
le birlikte dağlarda yiyeceklerini 
eöylemiıti. Halbuki iıte Bordoda 
idi. Şu lialde kendisine ,Yalan aöy· 
lemİ§ti. Fakat niçin) Daida bir ge
zinti yapmaiı bahane ebneei ne ma
na ifade ediyordu) ... 

Cürmü meıhut halinde yakaladı· 
iı bu yalan nazarlarında Lem'inin 
bqka bir kadınla kendisini aldat. 
ması kadar büyük bir feliket tesiri
ni yaptı. Ona kal'JI olan emniyet 

ıre itimadını auiiatimal etmiıti .. Şim. 
diden sonra .nuıl olur da sözlerine 
inanabi)ecekti) Kuten aöylenmif 
bir yalan fenalıkların, bütün kötü
lüklerin en büyüiü değil miydi~ .. 

Fakat genç kadına en fazla do
kunan teY kocasmm yanı batından 
geçerken ta:Cındıiı vaziyettir Onu 
tanımamazlıktan gelmiıti .. Onu bir 
Y!bancı. ~erine tutmuıtu. (\nu in. 
icar etmıfh .. Evet bu .. Bu demekti.. 
S.nki ona atılacak bir kadın gibi. ve 
yahnt da ,erefi kirleten fena bir ka· 
dın gibi ... 

Kan11nı, me,ru zevceaini böyle 
ink&r etmek r Yarabbim bu ne kadar 
şayanı nefret bir ıeydi. Lem'i nasıl 
bir tesir altında kftlarak bunu yap
mııtı) O karıaıydı. Kendi iemini, 
k:ndi ferefini tqıyordu! Ve hiç bir 
~ımse onun, Lem'inin kanıı olmağa 
layık olmadığını iddia edemezdi r 
Şim?iki ve mazideki haJi, tahsili böy 
le bır tahkirden onu masun bulun
duruyordu. 

Kocasının dalgınlıkla kendiaini 
görmeden geçmeei ihtimali olamaz. 
dı: Bütün kalbiyle ve bütün ruhiy
İe iyice emin idi ki kocaeı hakikatte 
onu görmemek istemiıti. 

Necil onlar epeyce uzakl-.. 
dıktan eonra bir taksiye atladı. 

Cezintiai çok kıaa, ancak bir çey 

Belki ele koca11 tasavvur ettiğin 
den daha az lc.abahatliydı .. Birdenbi· 
re zuhur eden akla gelmedik hadise 
ler dolayııiyle de bu muammalı va· 
ziyeti takınmıt olabilirdi ... Kimbilir 
belki de çok kederli bir şeyi karısın· 
dan saklamak için de yapmış olabi
lirdi ... 

1, hususunda bir randevu, yahut 
büyük bir para ziyaı ... Yahut da o· 
yunda birisiyle kavga etmiş olabi
lirdi. 

.. Yarabbim! Yarabbim! Bu ka
dar karmakarJ§ık ihtimalleri düıün
mek ne müıkül §ey!.. Fakat Lem 'i· 
nin bir yalancı olduğunu da kabul 
etmek istemiyorum .. Ona karıı tam 
bir itimat ta§tmak istiyorum. Karı· 
sıyım, adım t8§1Yonım ! Büyük bir 
aktm delili olan itimat ve hürmeti 
bana vermeli değilmidir?...,. 

Ve dütünceleri biraz mahdut o· 
lan küçük Necla cesaretini takmma
ia uil'8f8rak kocasının vereceği iza 
hatı beklemeğe baıladı. 

Yüreğinde büyük a,kı kocasını 
liyık olmadığı kötü seciyelerle yük
lü olarak görmeği asla kabul edemi· 
yordu. 
. . . . . . . 

Lem'i aktam üzeri geldiği vakit 
oda hizmetçisi hanımefenclinin biraz 
batı ağrıdığını ve odasında kendisini 
beklediğini ıöyledi. Lem'i, sararmıı. 
endi9eli, iatifhamkir iri gözlü küçük 
bir Necla buldu.. • • 

Bir §ey anlamıyan, daha doğru· 
su ~erak ve endiıeden başka bir şey 
bellı etmek iatemiyen bu iri gözler 
biraz da .~ilamlf~· 
• Lem ı çok asrı genç bir koca tav 

nyle evveli kanımın hatırını sordu: 
-:- Rahatsız olduğuna çok mü· 

teesaır oldum, dedi. 
Fakat beriki derhal sözünü kes

~i. z~~~elik siyasetinin henüz hiç bir 
ıncelıgın.e vakıf de~Hlcli. Dosdoğruca 
meeelenın asıl C888ma giderek sor 
du: 
· - Bu ne demek oluyor Lem'i 
anlryamryorum. 

Lem'i genç kadmın içindeki ıstı· 
raba katiyen tevafuk etmiyen çok 
mütebeaaim, çok sevimli bir eda ile 
cevap verdi: 

- Nuıl ~ Anlamadın mı Necla~ 
Arkadaılamnla beraber dağa cık
mağa karar vermi§tik. F akr.~ y~lda 
acıkacağnnızı düşiindük.. Otelde 
~ir kahvaltı yaptıktan sonra çıkma
p karar verdik .. Görüyorsun ya ne 
kadar iade bir ,ey ... 

Zavallı Necli tözlerine hücum 
eden Yatlan akıtmamak için yut
kunclu. Kotıiamın aeeincle, ıiveain
de öyle bir riyakirhk ~ordu ki: 

Fakat bir ...-aftan eli Lem'inin 
hakikati eöyleditini anlamıttı. Koca 
•mm arbdatlariyle ·F1ikte yemeği 
Yolda yiyeceklerini • biliyordu, 
Onu o aaatte orada tutan teY ancak 
bir teeadüf olaWlirdi. Buna kolay
ca inanaWlirdi. Çünkü koceemm 
kendi keyfine tam. lahzada karumı 
cleiifdıan lü IMlaın olcluiunu bı"Ji. 
Yordu. Hatta ıenç bdmm )'iirelin· 
de dolan yalancıldı: tüP1'aini de 
kalcıırabilirdi. . (Devama"""') 

HABER - ~ taaı 

Afyonda 
istasyon 

Yeniden ve bDyDk 
mlkydsta yapıl11or 

Ehemmiyeti artan Afyon Kara· 
rahisar istasyonunun yeniden te8İa 
edileceğini y~ııtık. Afyon - An· 
talya hattının inşasından aonra dört 
muhtelif istikamette hattın birlettiii 
yer olan Afyon istasyonu büyük bir 
ehemmiyet kesbettiğinden bu i§e 
derhal baılanmıttır. 

Öğrendiğimize göre Afyonda 
yalnız yeni istasyon ve işletme bina· 
sı yapılmakla kalmıyacak, mevcut 
hatlar manevra ve tahmilı tahliye 
kolaylığını temin için bugünkünün 
iiç misli çoğaltılacak, istasyonda 
"rampa., ve "perofa,. lar inşa edile
cektir, ayrıca hangar, anbar ve bir 
de makine deposu yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları idaresi Af· 
yon Karahisara böyle büyük ve ye
ni bir istasyon yapılırken iıtaayon 
sahasının kanalizasyonu da yaptır 
mağa batlal1Ufbr. 

Şako olsun diye ... 
Dün gece kaW=zr çektikten IOIJ • 

ra bir arkadqlarqp denize afmak 
suretiyle mehaı« a&ıeren bet ur· 
h°' yakalanmlf~. 

Hakkı, Mustafa. Mehmet, Or 
man ve Recep adlannda bu 111rhot· 
lar içtikten sonra Fenerde deniz Ju. 
yıamda bir gezinti yapmağa çıkm11· 
lar ve bu dört sarhoı aralarında an· 
lqarak " taka olsun cliye., Recebi 
denize atmı,lardır. 

Recep denizden -güçlükle kurta
nlnıı§ ve hepei yakalanml§lardır. 

• ı;-r8Jl8ız cumhurrelal AJbert Lebrun, 
Cumhurrelslmlzc bir teıırat çekerek Mamak 
mtiltimıııat C:epolarındaki ln!illktan dolayı 
tee88'Jtlcrlnl blldlrmlo ve Atatürk cevap ver 
mııur. 

• Kadıköy - UıkUdar su ıtrketıı:ıln dev 
letçc satın alrnmuı ve htantıuı belediyesine 
devri hakkında.ki müzakereler bitmııtır. Ve 
ktlet anlasmayı psrale ltiD VekWer heyetin 
acn aalilhlyet lstemııur. 

"' Alman bandtralı Von Ştayben vapurile 
400 aeyyah gelmlıtır. 

llo İhtiyat zabit mektebi önüne rekzedllen 
ıAt&tUrk heykelinin bUtUn nokanlan ikmal 
edllmııur. 

:{o Yeni sene btitçeal ll&erinde temularda 
bulunmak üzere Anl<araya giden inhleular 
bqmüdtirU d~mU§tUr. 

..,, Festival korniteal d1lıı toplanarak teati 
v&I mUnuebelile btaobul& l'elec:eklere yapı 
lacak tenzilttıan teıblt etını,Ur. 

'io Şehrimizde mekteplerde ve ma&rif mu 
esııeselerlı:ıde tetkikler yapan trak maartt ( 
mUtettıılcrlı:ıdan Mehmet Fazıl buradan Bur 
aa ve lzmJre rldecekUr. 
~ Kükürt ytiklti olarak Çan&kk&Jedlll ı• 

çen "Ceyllnı bahri,. vapuru tutupnUf ve ta 
mamcn yanmııtrr. 

• Haziranın beşinde Maarif vek&leUnln 
hlmayealnde olarak ılmdtye kadar ayn ayn 
sergiler &(makta o:&n Gtlıel anatıar blrtltt 
mUatakll re111&D1 \'O beykeltrqlar blrutt vı 
(0) rrupu bu defa blrle§erek Ankar&d& 

bUyUk bir reaim ııerıfsi açacaklardır. 
:ıt- Atatürk, Ankara bukukluları çaymdan 

Adliye veklll tarafından çekilen telırala ce 
vap verme!< ıatfunda bulunarak ~çlen 

başa:-ıt:ı.r temenni etmifttr. -
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PAZAR 
MAYii - 1917 

HJcrl: 13M - RebtWevvel: 1 
ouı bayramı 

,..., us 12,18 11.07 Ul,30 21,10 2.18 
to ............ 
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Jlotulan tahldna etmeads ıçiıl kODferu 
11m 22 hufranda Koatröde topl&DrJmuı ka 
rarlqtmldı. 

Matbuat müdürl .. 
nün güzel teşebb .. 

Halk için k itaplar ve milli 
zularda tablolar bastırdac 
Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel 

sekreteri Şilkril Kaya tanınmış res
samlarımııa birer mektup yollıyarak 

kendilerini halk için bastırılması karar 
laştırılan resimleri yapmıya davet eL ı 
miştir. Mektubunda memleketimizde 

geniş halk yığınlarının devam ettiği 
hepıen her kahvehane. berber, aşçı, 

mahallebici, bakkal gibi dükkanlarda 
t.q basması birçok duvar resimleri ol. 
duğunu hatırlatarak bu resimlerin ge. 
rek yapılış, gerekse basılışları çok ge 
ri ve iptidai olduğuna. işaret ettikten 
aonra deniyor ki: 

"Bunların mevzuları büyüklerimize, 
milli kahramanlarımıza. tarihi vak
alara ve dini menkıbe j}e mabetlere a
ittir. Yani bu resimler: halkın tarihi, 
siyasi, dini ve bedii, terbiyesi 
üzerinde müessir, çok popüler ve o nis 
bette kuvvetli birer telkin vasıtasıdır. 

Bu vasıtayı daha mükemmel, daha 
verimli ve inkılab prensiplerine daha 
uygun bir tarı.da kuJJanmP. k isti yen 
matbuat umum müdürlüğü, bütün res. 
samlarımızm göstereceklerinden emin 
olduğu samimi ve fili alikaya dayana. 
rak bu sene için 15 l'e8im bastırmak 
arzusundadır. 

Mektupta verilen ızahata göre be
herinden elliter bin tane buıttrılacak 
olan bu reaimlerln mevzulan §Ulllar
dır: 

1 ._ Atatilrk'Un 19 Mayısta, Sam. 
suna ayak basışı, 2 - Başkumandan 

muharebesi. 3 - Milli mücadelede A
nadolu kadını, 4 - Cümhuriyetin ili-

• Geçen bfr batta Jçlnde gUmrUk muJıata ı 
za tetklll.b, biri ölU 99 k~akçı, 802 kilo ıum 
rUk kaçağı, i3 kilo inhisar kaç&ğt, 3 tüfek, 
1 tabanca, H mermi, 3e Ttlrk llruı., 1 kilo 
esrar. 11 kilo morfin, 10 ıram eroin ile 25 
kaçakcı hayvanı ele ceçirmi§Ur. 

DIŞARIDA: 
• bpanyad& ~fareUml.ze llUca eden muı 

tecllerden 730 taneatnl a•aa Karadeniz ''apu 
ru ValamlyadaQ Jı&rekit etmııur. Vapur 
bet ıt1n 80Dra limanımıza ıelecekttr • 

• Sovyet RWl)'a Almuyaya >'aPtlan aı 
J>&riolertnı çok ua.ıtmıotrr. 

• Parla eerrlıl ayın 24 Unde "l'e&lften ve 
~ inde h&llta açılacaktır. 

• Japonlanıı "Allah rllll'•"" tan-.ruı 
düı:ı aab&h AUnadan Tokyoya bareket •tndf 
tir. 

• İqllterenln aabık mallJC ıı.uırl&ruıdq 
Lord Smovden dün aabah 72 yqmda oıııutu 
halde ölm°"tır. 

ru, 5 - Çok çocuklu aile, 6 -
yolu 11iyuetimlz, 7 - Sana 

yasetimiz, 8 - Ağaç sevgisi. t 
miz ve güzel köy ideali, ıo -
itina, yıkanma ve temizlik, ıi 
milikle mücadele, 12 - Ha 
si, 13 - Tayyare, 14 - Harid 
teki kuvvetlendiğimiz; 

handa aulbçillüğilm" 15 -
huriyet geçid resmini g 
li ordu dekora içinde ordu19, 
saygı tuviri. 

Dahiliye Vekili gerek 
gerek kuabalardaki genif 
larınm okuma ihtiyacım 
ve bu vasıta ile onlann milli 
rcl terb:yeleri üzerinde m~ 
maksaclile yeni halk hikiyeıeıl 
manian yudırmak dilfün 
nerek görilyoruz kl fiile ç 
zeredir. 

Halk hikayelerin ilk serisi 
den mürekkeb olacaktır. -·-• 
simleri §Unlardır: Aşık Garib. 
lu, Ferhatla Şirin, Leyla Ue 
Yedi ilimler, Tabirle Zühre, • 
Kanber, Şahmeran, Kerenı ~ 
Nasrettin Hoca. 

Her eser 50.000 tane 
Ve her kitab 4-5 forma ol 

Vekil B. Şükrü Kaya ta 
tün ediplerimir.e bu tete 
s:ımimi ve fili bir alüa ~ 

ni iatiyen mektuplar yollanı 
Resimler için 100 er lira. 

beher forması için 50 eer liri 
cektir. 

• İqil-- ...... ameı.l 
maktadır. 

• LoDclnda ~ JNVIDe 
iline karar verllmlftir. 

• Sabte bir tudikaame ile 
doluda mUt.ddlt mekteplerde 
p.pan Ye a.1 •ne yt1bek lılr ~ 
Becril Mıtmll bir papu Atiuda 
lcQm olmuttur. 

• ar llarpfabk çılrardIIJ lddlUI"'. 

edlJea " seacllerla AUalu dml1ID 
Baker hakkında mahkeme ademi 
karan ver111l1tir. 

.Y. Japonyanın en bUy{lk tld m 
si kabineyi dnlnneCe karar ve 

• Yunan kra'J d&Jdllye nezareUJI• 
it reneral Durenllal tayin etmııtır· 

• lOM-1911 aeneaine alt olup 
dilen mali statlatlklerden aıılqıl 
Habef harbi lt&lyaya (11..MO) 

mal o1m111tur. 

Bu~!.,D~ r~~~n 
BAYAN GENERAL (Fransıze 

RUBY KEEl.ER • DlCK ~WELL veyilzlerce genç ve güz.el er 
kız Havayen adalamım aok idetleri, aevifmeler, Havayen dansla.rJ, 
müzik, •nıin sahneler, neee ve zevk. B uıün saat 11 de tenziliilı 

Vat'Jn akşamdan itiba ren 
SARAY ve SCME 

Sinenıaıannda birden 

lngiltere kralı V l ncı Jor j' 
• taç gwme merı • • 

ımı 
bütün tafailatiyle ve teJuimiz.de l'enkli olarak ~k 

yerine filmdir. 

Bu hafta SAKARYA 
• GUzel fllın blrd•n 

CIDNIEŞ KAALI KIZLAR 
LOUIS TRENKER PANSiYON 

ve MARION MARSH LUClEN BARROUX' 
tarafından Fraııan:ca IÖZ1i1 film. nun 
t>a#lannm, dramJan... Alklan ve ••ılaiz muvaffakıyetlerl, 

ef lencelerile bUtttn Tirol miıı en ten ve en gü7.el~ tiıı-' 
suatın uat 11 de tenzilatlı matine 

••••••• Suvare 8,30 da 2 filnı birden ••••'!' 
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Kan emen 
hortlak · ~.n11~H1nm11ıırı~ 1~· 

- l~e gencralın ynzdıklı.n. Z&\'al. 
/ ngillz muharrirlerinden Sheri da" l 
Le Fanu'nun bir hikiiyesinde11: 
Fazla 7.ellgin değildik. Styrie civa. 

rında. bir kUçük §atomuz vardı. Ba
bam lngilizdi. Lakin ben onun memle
ketini bilmezdim. Eğer orada yaşamış 
olsaydık, paramız o muhite göre pek 
az gelecekti. Halbuki burada oldukça 
müreffeh günler geçirmek kabil olu
yordu. Ormanlar arasında yükselen bu 
bina, cidden pek zarifti. Küçük gölciL 
iümüzün içinde kuğular yüzüyor, ni. 
lüferler yayılıyordu. 

Bu yer gayet tenha idi. En yakın 

köy yedi kilometre ötedeydi. 
Babam, dünyanın en iyi adamların. 

dan biridir. Annem ~oktan ölmüştür. 
Evimizde beni büyüten bir mürebbiye 
ile birkaç sadık hizmetçimiz vardır. 
Bu hikaye başladığı zaman, ben, on 
dokm y~ındaydım. Bir de, fran.sızca 
lisan öğrenmem için, matmazel Lafon 
taine isminde bir hocam vardır .. Ekse. 
riya, arkadaşlarından birkaç genç kız 
gece yatısına gelirlerdi ve birlikte 
hotÇa vakit geçirirdik. Hayatımız sa
kin ve yeknıuıak devam ederdi. 
Aklımdan çıkmıyan bir hadiseyi da

ima ürkerek hatırlarım: Daha o za
manları altı yqındaydım. Bir gece 
yata.ğımda uyandım. Yanımda ne da. 
dım, ne de bir hizmetçi vardı. Korkma 
Yordum. Çünkü hiçbir zaman, peri hi. 
klyeleriyle kafamı doldurrnamı.şlardı. 
Fakat yalnızlık ho~uma gitmemiş ola. 
cak ki, kesik kesik ağlamağa başla. 
dım. Birdenbire, yatnğimın ayak u
cunda genç bir kadının bana baktığını 
IÖrdüm. Çok güzeldi. Geldi, karyola· 
rnın kenarında diz çöktü, eJierini yata
iımm üstüne uzattı. 
~n. hayretle susmuş, memnuniyet. 

le ona bakıyordum . Kadın beni okşa. 
dr, aonra ıanıma uzandı. Tatlı ~;ıı 
IU.iunaiycrek. kilc:ük vücudumu gog
IÜne butırdı. 

lçim rahat ettiğinden derhal sakin-
1~tim ve mıııl mıeıl uyumağa bqla
dnn. Lakin birdenbire iki iğnenin şid
detle göğ!\lme batınası üzerine bağı. 
rarak uyandığım vakit, yanımdaki ka.. 
dının hemen yataktan fırladığını gör. 
di!.rn. Bana karyolanın altına saklan. 
dığı kanaati geldi. Ürktüm. avazım 
çıktığı kadar bağırmağa ba.5ladım. Se 
•inti i3iten dadrlarım koşarak odaya 
;iı rliler. Onlara maceramı anlattım ve 
8arardrklarınr, Urkerek etraflarına bak 
tıklarını çocuklu;hıma rağmen farket
tim. 

Kadınlar, yatağlmın altını aradılar. 

Dolaba baktılar, kimse)i bulamadılar. 
Llkln karyolama bakıldığı vakit, §İl· 
t~e uzanmış bir vücudun izleri belli 
oluyordu. Hatt! içlerinden biri yavaş. 
ça. mırıldandı: 

- Elinizi koyun da bakın. Adeta 
ııcak! 

Beni teae111 ettiler. Boynumda ağrı. 
YIJl yerin izini aradılar ama, bir §t'Y 
belli değildi. 

lki ki§i beni bütün gece bekledi ve 
on be§ yaşıma kadar her ak§&In ya. 
ıumda biri yattı. 

Ertcai gün babama hikayeyi anla· 
tınca yanağımı ok§adı, güldü ve rüya 
gördüğümü iddia etti. Fakat ben rü. 
ya görmüş olmadığıma kanidim. 

Şimdi size gayet garip bir şey an
latacağım ve oUtün hilsnünivetinizle 
bana inanmanız: rica edeceğim. Zira 
aözJerimde zerre kadar mübalağa. yok 
tur. 

Bir yaz akeamı babamla birlikte 
ormanda geziyorduk. Misafir bekledi· 
ğirniz general Spilsdorf mektup yolla. 
m~ş, ye~eninin vefatından dolayı gele. 
ınıyeccgini bildirmişti. Bu havadis bt. 
rıi çok Uzdil. Babama, teli§la: 

- Acaba ne zaman gelirler? • diye 
sordum. 

- Herhalde sonbahardan e\-vel ge. 
le':'ezler. Matmazel Rcinfeldi tanıma· 
drgm • · ıyı oldu. Pek se\'imli genç kız· 
dı.G~anıaaydın, daha fazla acırdm. 

0ıleriın doldu. ?fendi akranım bir 
ark~ias'mın geleceğini düşünerek pc}( 
~llvınnıiı<;nı Şimdi bu yalnızlık bana ı 
lı 'zin g'eldi. 

Babam. mektubu uzatarak: 

k müteessir. Satırlardan da 
1ı adam <;o .b k d . . 1 ılmrı:or. Galı a e erın. 
bır ı:;cy an aş ~ . 
den ne yazdığını bilememı§. . . 

. ktupa göz gezdırdık. 
Blrlıkte me 
~ le yazıyordu: . . 
~ gtll k zımızı kaybcttık. BUıyor. 
"Sev 1 

• ·b· • ,,_A ,.,e;enimi evladım gı ı 
sunuz kı, .ı.Jt;n J o • b' 

. Son gUnlerde sır.e ır şey 
sevcrımd. Zira başımda dolaşan fe· 
yazama ım. . . b"T' t f 
taketten bihaberdim: Şımdı u un a • 
. • .. • dig-im içın yazıyorum a· 

sılatı ogren Misafirliğinizi 
ma, heyhat, çok geç... bütiln bunlar-
ıuiistlmal eden şeytan . 

es'uldilr. onu evime kabul ettı. 
dan m nr-ligwi ve neşeyi çatımın 
;Tim zaman gc :o 
~· i fir ediyorum sanmıştım. 
altında m sa dl · i 
Me!:!er o felaketin ta keben sı;;ııld'~· 

0 h ı::eyden biha r o u. 
Yavrum, er " k 

llim hiçbir §CY far ctıne. 
Yegane tesed Ben şimdiden !onra 
mi§ olmll!ı ır. · 

t mı 0 canavarı takıpc sar. 
bütiln haya 

1 
kalaytp :mah\•edece· 

-· Onu ya 
fedecel?m. bu i""' muvaffak olabile. 
<1rim Bılmcm ~~ · bi f'k 0 • ., çu·nkü ona daır ne r ı -
cek miyim · . Şimdilik size faz. 
. c bir fzım var. 

rım, n 1 . ğim. Sinirlerim 
la izahat verem ~ece . 

B. az kendime geldıkten 
çok bozuk. ır - Belk' 
sonra takibata ba3tıyaca.~m. H hı lo 

. kadar da gelırım. er a • 
zaman sıze k lk' 

bahara doğru olaca . ı ay 
de, son 
sonra... k ı 

Bunu müteakip seıam ıs~m an ge. 
. rd Bu garip mektup bızi §a§ırt. 
1ıyo u. 
t Baba kız bakıştık. Akşam yavaş 
ı. ·nmı'c:t.i' ortalık kararmı3f;ı. Şa 
yavaş ı ~ · . . . 
toya dönmek için, daı:a ık~ kilometr_: 
yüriimemiz lazımdı. Agır agır yoJa du 
züldük. Eve yaklaşınca arkamıza 
döndük. Mehtap ışığının altında yayı
lan manzarayı bir an seyrettik. 

0 esnada bize karşıcı gecln mat. 
mazellc mürebbiye mehtabı göstere-

rek: _ 
_ Bakın, ne g07.eı parlıyor. ~yle 

ışıldadığı zamanlar onda manyetizma 
kuvveti mevcuttur. 

Bu mevzu etrafında bir mUnak~a 
başladı. IJikin uzaktan ~:ı~n bir a~a. 
ba sesi dikkatimi celbettığinden !OY· 
lenenleri fa1Ja takip ,edemedim. 

At nalları ve tekerlek sesleri hız· 
la yaklaşıyordu. Nihayet araba görün 
dil. Eski zamanlara mahsus bir kibar 

·yah ıandoydu bu. Dört at tarafın. 
:~n çcJdJi~·~:du ... Fakat birdenbire a:
I dan bin urktu, şaha kalktı. ötekı. 
ı:~ de onu takip ettiklerinden araba 

devrildi. 
Bütün bu anlattıklarım 3im§ek sil· 
uyel olmuştu. Biz, helecan içinde 

;:nlarma kofuştuk. Landodan bir ka. 
d n sesleniyordu. Babam ona yakla§t:. şapka!rnı çıkararak selamladı. 
Yıkılan arabanın kapısını açtılar \"e 
içinden kadını, ve yanında bayılmış o· 
ln genç kızı çıkardılar. Ben de yak. 

8

1 atım. Uzun zarif bir kızcağızdı bu ... 
a.., l' .. it Herkes bafiına ıBu~crek onu ayı ma. 
ğa çalıştılar .. Y~lı kadın çırpınıp du. 

ruyordu: 
_ Ne yapayım yarabbi ... AccJe git

mem ıaıım. Kızım da bayıldı. Çok da 
ahi!ti. nahiftir. Onu bu seyahatte 

;anımda nasıl sürUkliyebilirim. Ba§ı. 
ma gelenler ..• 

UsuJlacık babamı ceketinden çek-
tim ve yavaşça: 

_Kuzum, baba ... Bunu alıkoyalım. 
Ne olur? Sen söyle: kalsın bizde! 

r Devamı oor) 
Tercüme eden: !Jptioe Süreyya • 

anıcanın 
Kuşu ---------c-----·----

Vazan : Niyazı Anmet --------
!87 s~~ evoe!, bu gün 

Fransada açlar ekmek, ekmek 
diye bağırarak isyan ettile 
Açlar ekmek tatıyan kadınlan gorLUKıe iızerknne atıüıp öldürdüler 1 

P- e1<"Je•derini kaoarrk yeneie 1 ... ,. .. hr 

Kızı I 

Parla ıehrmin nütusu 6.50 bın· l 
di. Bugün her biri muazzam birer 
şehir olan civarları birer köy halin
de bulunuyordu. F ransanın ikinci 
şehri olan Lion'un nüfusu 1 ~? bin· 
di. 'üfusu 50 binden fazla dort şc· 
hir mevcuttu: Bordo. Marsilya, Ro· 
an ve Nnut. Lil şehri de bin nüfuslu 
idi. 

Yirmi beş milyon 17 ransanm üç 
milyonu şehirli, diğerleri köyliiydii. 

"Parisin sokakları dar ve ça
rrıurluydu. Bu kaldırımsız s~ka.klar· 
da asilzadelerin, agniyllnm bıtdıkle 
ri süslii arabalar, alabildiğine ko~ar. 
eğer gelip geçenler bu ara~lann 
altında çiğnenirler. ölürler. şehır da· 
hilinde gömiilürlerdi. . 

Vilayetlerdeki şehirlerın b~ş!ı· 
l k lmıııt ahalmın calarında, sur ar Y1 1 :ı;• 

. · ·ırin meydanlar a'"ılmıştı.,, 
gczı nmesı .., · 

Fransnnın bu halden yavaş ya· 
va§ kurtulması, medeniyeti hudutla 

. . daha oeniıı bir surette sokma 
rı ıçıne c. ~ d ilk .. l 
sı bundan sonra başla ı. v. once a tı 

d. katlı evler yapılMaga başlan ye ı . h . . 
d Meşhur Bastil hapıs anesı cıva· 
~~da oturanları ekseriya amele için 
olmak üzere Sen Antuvan meydanı 
vücuda getirildi. v• •• 

Ahlak ve adetler degışmek uze· 
reydi. Asilzadeler evvelce ~an~e
lalar elmaslı düğmeler. sırma ıle ı§· 
)en~İ§ kadife esvaplar giyer, kılıç 
takarlar iken yava§ yava§ bu kıyafet 
sarnp merasimine münhasır kaldı. 
Şimdiki gibi elbiseler giymeğe, bas· 
ton ve ıemsiye taşımağa başladılar. 
fakat köylüler pek fakirdi. Mükem
mel zirai alet tedarik edemiyorlar, 
tarlalarda gübre bulamıyorlardı. Pek 
cahildiler. Eski ziraat usulünden 
bir ti.irli.i vazgeçemezlerdi. Bu yüz. 
den birçok arazi boı knhyor ve köy. 
lerde buğdaydan başka bir şey ye
tişmiyordu. 

Muntazam yollar, mükemmel 
nakil vasıtaları olmadığından mah-

1 sulleri de uzak yerlere götiirüp de. 
ğeri olan fiyatla satamazlardı. Çift 
hayvanı zayıf ve cılızdı. Koyunlar 
giizel beslenmiyor ve çoğaltılamıyor 
du.F ransanın hemen hemen yarı 
sında paraya nadiren rastlanırdı. 
Birçoklarının tarlaları da yoktu. 
Bunlar, asilz.üdelerin tarlalarında ça
lışırlar. aldıkları mahsulün yansmı 
mal sahibine verirlerdi. Arazileri 
olan köylüler de asilzadelere, krala 
ayn ayn vergi vermekte olduklann
dan parasız ve sefil kalıyorlardı. 
Mi.inbit arazide yaşıynnlar yiyecek 
ek~1ek. giyecek elbise bulabiliyor· 
lardı. Fakot çorak yerlerde otu· 
ranlar alçak ve pcncereeiz evlerde, 
çalılık ve bataklıklarda kulübelerde 
sefilune yaşıyorlar, çavdar \'C yulaf 
ekmeğinden ba~ka bir şey bulamı· 
yorlardı. Bnzı yerlerde kestane ile 
geçiniyorlardı. Bunlar senede an
cak dört defa, büyiik yortularda et 

sacayak 
ÇeUk yüreğin 1 
maıceıranaıro 

-:n-

yiyebiliyorlardı. Kadınlar, çocuk
lar yalınaynk gezerlerdi. 

1739 yılında çok acıklı bir hal 
olmuştu. Aç kalanlar ekmek taşı· 
yan kadrrilam ra tlayınca: 

ONLAR OKADAR 
·ı)'İ MEKi ALMt~ 
ı..ARK\ HAK\~. 
TEN 'VASANC.1 1 
8iR D0~MA?4 
0UNLA~~ ·KAR~I 

KO'IAJY'\AZ ... 

- ı:.Jmıctt. uıuck ... diye bagua 
rak hücum ettiler ve kadınları öldü· 
riip ekmeklerini aldılar. ..... 

Dük D'orlean bir gün sim siyah 
bir ekmek alıp krale gitmiş ve şöyle 
demişti: 

- Haşmetpenah ... işte tebaanız 
bu ekmeği yiyor ... 

Kral bir mliddet dü§i.inınüş 'e 
Şarter piskoposuna: 

- Ahali ne vaziyettedir? ... diye 
sormuş, şu cevabı almıştı: 

- Köylüler koyun gibi ot yi
yorlar .. Sinek gibi açlıktan geberi· 
yorlnr .... 

Fakat kral gene bir şey yapama· 
mıştı. Yapamazdı. Çünkii o, yal· 
mz kendi eğlencelerini düşüniiyor· 
du. Gene 1750 yıtında Teren köy· 
lüleri kıtlıktan o hale gclmisler, o 
kadar kuvvette:ı düşmi.işlerdi ki, 
tarlalarında çalı§amıyorlardı. 

Sarny duvarları i .. inde yaşıyan· 
lar bunlarla bir an bile alakadar ol· 
mak lüzumunu · hissetmiyorlardı. 
Milyonlar, parasız., aç köyli.iden 
toplanarak hazinelere dolduruluyor. 
oradan delicesine sarfediliyordu. 
Kral eğleniyor, içiyor ve zevkini bir 
an bile geri bırakmıyordu. 

1 750 yılı 16 mayıs günü 187 se
ne evvel bugi.in açlar isyan ettiler. 

- Ekmek .. Ekmek isityoruz .. 
diye etrafa saldırdılar. 

Fakat silôhlı kuvvetler, aç insnn 
lan kolayca bastır~lar, Onk\r · 

- Açlıktan öleceğimize hakkı· 
mızı bağıra bağıra istiyerek ölelim .. 
diyorlardı. Bu, açların silahla bile 
durdurulamıyacağını gösteriyordu .. 

Neticede onları aldatdılar: 
- Sizden vergi almıyacağız .. 

Sizi doyuracağız .. dediler. 
O vakit açların gözleri sevinçle 

parladı. Minnetle kendilerini alda· 
tanların gözlerine baktılar. Dnğıldı
lar. 

Kral bir müddet daha yaşa.J ''ir 
müddet daha Fransız köylüleri ıı le· 
diler. 

Her şey büyük ve kanlı ihtilal· 
den sonra yoluna girdı. 

HABER 
AKSAM ~OSTA&I 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesı 
Po•t• lcutu•u ı lıtanbul 214 

Teıgre1f adresı ı ısıanouı HABE H 
Vazı 1$1erı teıoıonu . 2~1ii'Z 
idare ve ııan .. t4S~o 

ABONE ŞARTLARI 

Seneıııt 

e aylık 
3 aylık 
, avlık 

111•'''" Et11ıbı 
t•OO Kr 2700 Kr . 
730 •• 14&0 .. 
400 •• 1100 .. 
1ao .. 300 .. 

Sulııbı w N•srıyal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı ,., (VAKiT) nıatbaaJı 
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· Radyo dinledik- . lngiliz Kralı 

leri için Al H b. N 
Almanyada bir çok man ar ıye BZltlnl 

kimse mahkôm oıdu Kabul etti 
Hamburg, 16 (Hususi) - Mos-

Dün İstanbul Erkek lisesinde dğretmenler bir müsamere vermiştir. Müsamereye 

kova radyosunun neşriyatını dinle
dikleri için muhtclıi kimseler iki 
ila altı sene arasında değişen tabiyet 
cezasına mahkum olmuşlardır. Mah 
keme Moskova rady<,sunu dinleme
ği "devletin emniyetine karşı kamp· 
lo hazırlamak,, şeklinde tefsir et· 
miştir. 

Osman Cemal 
istiklal marşile başlanmış daha sonra Cemilin idaresin'deki orkestra bir konser ak t Ör 
vermiştir. Refik Ahmedin "tiyatro tarihine bir bakış,, mevzuu etrafında bir kon-
feransından sonra Fındıklı 13 üncü ilk okul talebelerinin verdiği bir konser ta. EyUple kendi plye-
kip etmiştir. En sonunda da Eminönü halkevi temsil kolu (eski adetler} ve bir Sinde rol alacak 
öğretmen grupu da "Babür şahın ıeccal"desi,, ni temsil etmiştir. Resmimiz kon· 
11er veren çocuk orkestrasını gösteriyor. Birçok gazete ve mecmualarda-
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı kiçeşitçe~tyaztlann~nbaşkaOr 

F r a n S 1 Z S e f I• r ı• man Cemalin bir de sahne hayatiyle 
piyes yazıcılığı tarafı vardır. Son 

gayet 
yazmış olduğu piyes "Üfürükçü,, 

n 1• k b ,· n adlı üç perdelik büyük bir halk ko
medisidir ki kendisi şimdi bu kome· 
dinin iiçüncii perdesini prova ettir· 

Hariciye Vekilimizin Şama git
mesi ihtimali olduğunu söylüyor 

Cenevre, 15 (A. A.) - Anadolu A. 
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 

Eksperler komitesi milzakerelerini 
bitirmiş ve metinlerle komite raporu 
kabul edilmi§tir. 

Fransız elçisinin beyanatı 
Fransız hükumetinin daveti üzeri. 

ne Fransanın Ankara Büyük Elçisi 
Hanri Ponso dün akşam Parise müte· 
veccihen hareket etmiştir. Sefir, l'a· 
riste Hatay meselesi üzerinde temas_ 
lar yaptıktan sonra mayısın 19 unda 
Cenevrere gidecek ve Hariciye Veki
limize mülaki olacaktır. 

Elçi hareketinden evvel şu beya. 
nat ta bulunmuştur: 

''-Tekrar Parise gidiyorum. Bu 
suretl~bir sene zarfında tam sekiz de. 
fn Parfsc gidip gelmek suretiyle 30 
bin kilometre yol katetmi§ oluyorum. 
Bu rökor, yaşımın Herelmiş olmasına 
r a -men henüz dine olduğumu ispat e. 
c •r sanırım. Geçen sene mayısın 15 
in .le Türkiyeye gelmiştim. Garib bir 
t . 1düf eseri olarak bu sene de, gene 
mayısın 15 inde Parise gidiyorum. 

Memleketimde bir ay kadar kaldık
t ı ıı sonra, yazı burada geçirmek üze. 
re tC'hrar lstanbula geleceğim. 

- Bu sefer nikbin misiniz? 
- Nikbinlik mevzuubahs bile ola. 

maz. Her şey olmuş bitmiştir. Halle
dilmemiş hiçbir mesele yoktur. Esa. 
sen bu gibi işler şahsi görüşmelerle 
daha kolay halledilebilir. Bu sefer de 
öyle olmuştur. 

Hariciye nezaretiyle temasta bulun. 
duktan sonra mayısın 19 unda Cenev. 
reye giderek, Hatay meselesinin son 
müzakerelerine iştirak edeceğim. Be· 
ruttan hareket eden Suriye fevkalade 
Komiseri Kont dö Martcl de mayısın 
19 unda Pariste bulunacaktır. 

Hatay meselesi Milletler Cemiyeti 
konseyi tarafından kat'i surette halle
dilir edilmez, gene konseyin daha ev. 
vel verdiği karar mucibince, Türkiye, 
Fransa ve Suriye arasında icap eden 
anlaşmalar ayrıca imzalanacaktır. 

Türkiye hariciye vekili doktor Tev
fik RU§til Arasın Şamı ziyaret ede. 
ceğine dair verilen haber hakkında 
henüz resmt bir şey söylenemez. Bu. 
nunla beraber, doktor Rüştü Aras,' 
Asya paktı için Bağdad ve Tahrana 
giderken Suriyeye de uğrıyacaktır. 
Suriyeliler böyle bir ziyareti samimi. 
yetle arzu ettiklerini bildirmişlerdir.,, 

Macaristan silah 
• • yarışına gırıyor 

Budapeşte 15 (A.A.) - Macar ajan
sı bildiriyor: Milli Müdafaa Nazırı Ge
neral Roder, meclis müzakereleri esna. 
sında beyanatta bulunarak ezcümle de· 
miştir ki: 

"- Bugün bütün Avrupada şiddetli 
bir silahlanma yan§ı hüküm sürmekte. 
dir. Macaristan bakımından bu yanş, 
bugünkü şerait farklarındaki bariz hak
sızlığı ortadan kaldırmak lüzumunu his 
eettirmekteıdir. Macaristan kat'iyyen 
böyle bir yarışa kanşmak arzusunda de
ğildir. Bundan çok uzaktır. Bununla 
beraber silahsızlanma konferansının a. 
kameti Avrupada bir çekingenlik ve kor 
ku havası ve bunun neticesi olarak ta 
hümmalı bir silahlanma faaliyeti do
ğurmuştur. Bu faaliyete halen dünya. 
nın ve Avrupanın her tarafında rastlan 
makta ve bu bilhassa bizlerin, küçük 
devletlerin omuzlarımızda büyük bir 
yük teşkil eylemektedir. 

Sulhün imzasını hemen takip eden 
senelerde silAhlı kuvvetlerin tehdidi al
tında kalmayı biz, kendi üzerimizde 
tecrübe ettik. Herhalde bugün muhak-

kak olan bir §ey varsa o da etrafımızda 
ki bütün devletlerin yeniden silahlan. 
makta olduklarıdır. Mill müdafaasının 
istilz~m ettiği bir şeyi yapmıyan devlet, 
ken'clı çukurunu bizzat kendisi kazar. 
Macaristanm bugün bilhassa silahlanma 

sahasında tam bir hukuk tnüsavatına ih 
tiyacı vardır. Macar efk8rr umumiyesi
nin müttefikan isteği bu hukuk müsava_ 
tıdrr. Esasen bu mesele yalnız askeri bir 

mesele değiJ, fakat ayni zamanda da si· 
yasi bir meseledir. Zamanında buna 
ait beyanatta bulunmak Hariciye nazırı 

nın vazifesidir. Bugün herhalde hiç kim 
se ne hukuk bakımdan ne de filiyat ba-

kımından Macaristana, Avrupanm bu. 
günkü vaziyeti içinde, bu askeri hukuk 
beraberliğini tanımamazlık edemez. E· 

ğer şimdiye kadar bu hak beraberliğini 
vücuda getirmedikse, bu, meselenin hal 
tinden vazgeçtiğimizi göstermez. Hüku 
met, kendisi için iyi telakki ettiği bir 
zamanda, Macaristanın tam hukuk mü. 
ıavatıru temin etmek için lazım olan 
herşeyi yapacaktır.,, 

Cekoslovak meclisinde ... 

B r mebusa tabanca 
• taarruz edildi 

mektedir. Osman Cemalin kendisi· 
nin de rol almış olduğu bu çok gü
lünç parçayı Eyüp gençleri müellifin 
kendisiyle birlikte mayısın yirmi be
şinci günü akşamı Eyüpteki Halk 
Partisi sahnesinde Kızılay Kurumu 
adına temsil edeceklerdir. 

Osman Cemalin "Barba T odo
raki., roli.inü yapacağı bu perdede 
eski zamanların meşhur üfürükçü
lerinden birinin, tebdili kıyafetle 
gelmiş olduğu meyhanede başından 
geçen sunturlu bir skandal gösterile
cektir. Bu temsil için matbuat men 

suplanndan birçoklarına hususi da
vetiyeler gönderilecektir. 

~--~~~~~~ 

Sulama planı 
Orta ve garbi Anadolunun sulanma. 

sı ile şarkta yapılacak sulama işleri için 
bütün esaslar tesbit edilmiş ve güzel 
Anadoluya bir cennet manzarası vere
cek bu muazzam işin ilk tetkikleri ik
mal edilmiştir. 

Anadoht:la sulama işlerine otuz mil· 
yon Türk lirası sarfedilecektir. Sulana. 
cak sahalar ve istifade edilecek nehir ve 
sular da tamamen taayyün etmiştir. 
Ege denizi havzasında Bakırçay, Gediz, 
Kumçayı, ve Büyük Menderes nehirle. 
rile Adana havalisind~ Seyhan, Ceyhan, 
Bürdan, Silifkede Göksu, Malatya hava 
lisinde Horata, Tahma ve Derme, Ka
radeniz havzasında Yeşilırmak ile tabi· 
!erinden çekerek, ters akan Kelkit ır· 
maklarr, orta Anadoluda Porsuk, Sakar 

ya ve tabileri, Konyada Seller, Niğdede 
Gebere dereleri ve bu sayılanlarla mü. 
nasebeti bulunan bilumum göl, dere, 
çay ve kollarında sulama ıslahatı yapı. 
lacak. cetveller açılacak, bataklıklar 

kurutulacak, taşmalarına mani tedbirler 
alınacak ve su 'depoları vücuda getirile
cektir. 

Ayrıca bu tahsisattan iğdır ve Erzin
can ovalarının sulama işleri için de para 
sarf edilecektir. 

Kuruçeşmede 

Bir kamyon 
tramvaya çarptı 

Dün Ortaköyle Kuruçeşme arasın
da bir kamyonla tramvay çarpışmış 

ve vatman da dahil olduğu halde 
tramvay yolcularından dört kişi ağır 
şekilde yaralanmıştır. 

lskender tütün deposuna ait bulu
nan şoför Ahdinin idaresindeki 4123 
numaralı kamyon Kuruçeşme ile Or. 
taköy arasındaki yolun dar kısmında 
253 numaralı tramvay arabasiyle bir 
denbire karşılaşmış ve kamyonla tram 
vay çarpışmışlaıdır. 

Bu çarpışma ile tramvayın camları 
kırılmış v~ vatman İsmail, yolcular
dan marangoz, !smail, Vebanil ağır 
şekilde yaralanmışlardır. 

Yaralılar Beyoğlu hastanesine kal. 
dınlmış, şoför yakalanmıştır. 

lim etmişlerdir. 

Siyasi temaslardan sonra murahhB 
lar Londradan aynlmağa başladılar 

Londra, 16 (A.A.) - Alman 
harbiye nazırı mareşal fon Blomberg 
kral tarafından kabul edilmiştir. 

Alman elçisi Ribbentrop, mare· 
şal şerefine bir öğle yemeği vermiş, 
ve yemekte lord Halifa.x, Duff 
Cooper, Winston Çorçil Samoel 
Hoare, Neville Chamberlain ve di
ğer zevat & hazır bulunmu§lardır. 
Londradan dönen heyetler 

Londra, 15 (A.A.) - Murah· 
has heyetlerin büyük bir kısmı bu
gün veya yarın hareket edecekler
dir. 

Fransa hariciye nazırı Delbos, 
Edenle öğle yemeğini yedikten son· 
ra tayyare ile Parise dönmüştür. Lit 
vinofla Hodza ve Lebreton (Arjan· 
tin) general Aracena, Amiral Ro
gers (Şifi) ve Herrera (Uruguay) 
yarın memleketlerine gideceklerdir. 

Murahhas heyetlerden birkaç ta 

nesi bu ayın 21 inde Spithcadde ya· 
pılacak olan büyük deniz geçit res· 
mine iştirak etmek üzere burada 
kalmışlardır. 

Fransız Hariciye Nazırının 
tem aslan 

Londra, 1 5 ( A.A.) - Belbos, 
dün öğleden sonra Downig • Streete 
giderek Baldvin ve Shamberlain ta
rafından kabul edilmiş ve bunu mü 
teakip Buckingham sarayında Yu
goslavya prensi Paul'u ziyaret et· 
miştir. 

Habeşistana ne olacak ? 
Londra, 15 (A.A.) - Haile 

Selasienin etrafındakiler Negüsün 
milletler cemiyetinin gelecek içti· 
mama bir murahhas heyet gönderip -

göndermiyeceği hakkında henüz 
karar vermediğini söylemektedirl 

İngiltere hükumetinin Negii 
Cenevrede kendisini temsil ettirrıt 
fikrinden vazgeçirmek için ısrar t 
mesi Haile Selasienin yakın dost 
m müteessir etmektedir. 

Negüsün müşaviri Gaston J. 
ze'in fikrini sorduğu öğrenilmiftl 
Joze, bu hususta evvela Fransız 
riciye nezaretine dam§mak la 
geldiğini söylemiştir. 

Salahiyettar mahfiller, lngilt 
renin, Roma ile münasebetlerini İ 
!eştirmek üzere Habeşistan mur 
has heyeti meselesinin halledilm 
ni arzu ettiğini söylemektedir! 
Bununla beraber bazı küçük devi 
ler, Habe§ murahhas heyetinin 
nevreden uzaklaştırılmasının ınüt 
cavizi taltif etmek olacağını il 
sürerek itiraz etmişlerdir. 

Musolininin nutku 
Roma, 1 5 ( A.A.) - Kepit 

da sanayi birliklerinin heyeti urn 
miye toplantısında bir nutuk söY 
yen Musolini İtalyanın otarşid 
vazgeçmesine imkan olmadığını 
barüz ettirmiştir. 

Musolini demiştir ki: 
"- Tepeden tırnağa kadar 

]ahlı bulunan bu dünya& otar§i 
silahlarım elinden almak harp 
mek için her türlü vasıtalara ma 

bulunanlann eline düımek dem 
tir. Otarşi, sulhun zaminidir \'C 

de şiddetle sulhu istiyoruz . ., 

Musolini, bundan sonra hal 
endüstri ve ziraatinden bahsetın' 
tir. 

ispirto dolandırıcılar 
tevkif edildiler 

lnhisa~ anbar memuru hadised 
alakasını inkar ediyor 

tnhisarların Kabataş deposundan sah l 
te mühür ve damgalarla senet tanzim 
ederek ucuz ispirto almak suretile bil. 
yük bir sahtekarlık yapan ve yakalanan 
İnhisarlar idaresinin Kabataş 9ubesi 
ambar memuru Abdullahla kolonyacı 
Dimitri, Cemal Ahmet, matbaacı Ru
pen, mühürcü ve hakkak Yako dün Ad. 
liyeye teslim edilerek Sultanahmet bi
rinci sulh ceza hakimi Reşit tarafından 
sorguya çekilmişler ve tevkif olunmuş
lardır. 

Kolonyacr Dimitri ıu ifadeyi vermiş. 
tir: 
''- Birgiin inhisar memuru Abdu~

lah bana geldi, memurlara ispirto verı. 
yorlar. Ben ambar memuruyum, b_ana 
da iki bin kilo kadar saf alkol verdıler. 
Sana ucuz fiyatla satayım, dedi. Ben 
evvela filphelendim. Sonra memur oldu 
ğunu anlayınca itimat ettim. Dö~t p~r
tide 7600 kilo alkol aldım ve ıımdıye 
kadar 10.300 lira para verdim. 

Her seferinde peşinen bin lira veriyor 
dum. Bu para vezneye yatırılıyordu. 
Sonra Abdullah, (memurlara yatıraca-

ğım) diyerek benden her seferinde 9oo 
lira para alıyordu. Bu iıi hamııl Ahmet 

ı • vasıtasile yapryorduk.,, 
Bundan sonra dinlenen inhisar me. 

muru Abdullah vakayı inkar etmit ve 
altı senelik memur olduğunu, Dimitri· 
den on para almadığını, şayet verdi~se 
isbat etmesi lazımgcleceğini, esasen ıs. 

. d - r.r bunun pırto almanın kolay olma ıgı • • . 
formalitesi bulunduğunu, muamele?11: 
birçok memurların elinden ge~~esı la
zım geldiğini, polisteki ifadesının baş
ka türlü olmasının sebebi oraıda lafza~ 

·1 · geldı. tendide maruz kalmasından 1 erı 

ğini söylemiştir. 
Abdullahtan sonra dinlenen hamal 

kazdırmak istiyorum,, dedi. Delllet 
tim, Yakoyu buldum. 200 resmi ki 
bastırdı. Benim okumam olmadığın 
ne yazıldığını bilmiyorum. Bana, y 
ambara gel dedi. Gittim. Abdu11ah o 
cı Ramazana bir takım evraklar ta 
ettirdi ve bana "git Dimitriden bin l 

al getir,. dedi. Getirdim ve kasaya 
tırdım. Altı fıçı ispirtoyu yüklet 
Dimitrinin deposuna götürdüm. Şi 
ye kadar bu suretle dört defa isp' 

kaldırıldı. Her seferinde Dimitri ben 
payıma 17 5 lira para veriyordu. Abcl 
lah ise 1000 lirayı vezneye yatırıyor 
900 lirasını elden alıyordu.,, 

Bundan sonra dinlenen matbaacı 
Pen, hamal Ahmedin bir gün kendi 

bir kağıt getirerek "bir zabit için 

ınühUr yapacaksın .. dediğini, bun 
§Üphelenmesi üzerine matbu bir ki 

gösterdiğini ve bunun üzerine bir 
hür kazdığım söyledi. Yako tda ayni 
kilde ifadede bulundu. 

Neticede hakim Reşit, maznunla 
hepsinin tevkifine karar vermiştir. . 

Çekoslovakya meclisinde dün 
~riilmemi~ bir hadise olmu§tur. 

Meclisin dünkü toplantısın& 
dinleyiciler arasından F rantişek is· 
minde bir adam, ani surette rovolve· 

rini çıkarmış ve mebuslara doğru a
teş etmiştir. 

Derhal yetişen hademeler müte· 
cavizin elinden silahı aldıktan son· 
ra, kendisini zabıta memurlarına tes , 

Atılan kurşun neticesinde çiftçi 
partisine mensup mebus T opoli ya· 
ralanmıştır. Sorguya çekilen mü
tecaviz işsiz olduğunu söylemiştir. 
Tahkikat devam etmektedir. ' ~ ı 

Ahmet şunları söylemiştir: 
,._ Ben yedi sekiz ay evvel Balıkpa· 

. n· . . . k 1 acı dükkanın. 
zarınoa ımıtrının o ony 
da otururken memur Abdullah geldi. 

""h"" Bana "tanıdığın matbaa var mı, mu ur 
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Güneş 
Ankara gençleı birliğini 

2 - O kazandı 
Ankara 15 (A.A.) - Milli klime 

lnaçlarmı oynamak üzere şehrimize gel
miş olan Güneş takımı bugün sahayı 
Çeviren oldukça kalabalık bir seyirci 
Önünde ilk karşılaşnıasrnı Gençlerbh:·•i 
ile Yaptı. 

0 

Saat tam ı 6 da evvela Giine .. • ·• ·- , 
haya çıktılar ve halkı selamlad~Jar. Bi; 
az sonra da Gençlerbirliği meydanda 
göründü. Her iki takım da çok 'llkışlan. 
dt. 

Uzunca riiren merasimd1.. l .. ,.,.,ra tr
kımlar dizildikleri vakit Güneşlileri su
reti mahsusada Paristen getirtmiş ol
dukları Rasihi de aralarına alarak ~u 
kadro ile görüyoruz: 

Cihad - Faruk, Reşad _ İsmail, R·~a, 
'Yusuf • Melih, SaJahaddin, Rasih Re-
bii, İbrahim. ' 

Buna mukabil Gençlerbirliği <le par
ll1ağınıdan sakat olan İhsanı almış oldu. 
ğu halde şu şekilde idi. 

Rahim • İhsan, Halid - Kadri, Hasan, 
ke§fi • Selim, Münir, Rasim, Niyazi İh. 
•an. 

Hakem Galatasaraydan bay Nihad. 
Oyuna Güneşliler başladılar • Güne. 

fe karşı oynamak mecburiyetfade kalan 
Güneşliler sağdan bir iniş yaptılar. 
~ehlikesiz olan bu iniş Gençlerin mua· 
vın hattında kesildi. Gençler buna der• 
hal soldan bir akınla mukabele ettiler. 
Oyun da seri ve heyecan verici bir su
rette i§lemeğe başladı. 

Daha ilk dakikalarda Gençlerin yap. 
hğr bir hücumda Münirden Rasime, Ra

r;kd~n de Selime ~eçen top Gijneşlilcre 
ıddf tehlikeyi yarattı. 

.. lier iki takım da ilk golü kazanmak 
ıçın büyük bir sürat ve enerji ile oynu· 
YOrlardı. 

Beşinci dakikada İbrahimin ortaladı· 
ğı topu yakalayan Rasih güzel bir sıy. 

tılışla ho§ olan Gençler kalesine inerken 
l<eşfinin vaktinde yetişmesi muhakkak 
olan bir gole mani oldu. Bunu ise onun. 
cu dakikada Selimin ısağdan yaptığı mü. 

essir bir akış takip etti. Güneş kalesine 
kadar süzülen Selim topu ortaladı. Ra
ııimin kafasından sıyrılıp kaçan top de· 
tnarke bir vaziyette bulunan Niyaziye 
geldi. Fakat Niyazinin 3 metre kadar 

Çok yakın bir mesafeden çektiği şüt ka. 
lecinin ellerine çarparak kornere gitti. 

1 S inci dakika: Saiahaddinin çektiği 
kornerden gelen topu İbrahim miikem. 
tnel bir kafa vuruşu ile kaleye gönderdi. 
Fakat top, iyi yer tutan kalecinin elinde 
sıkışıp kaldı. 

Güne§lilerin akınları tevali ediyor. 
Gen~lerbirliği müdafaası ise bu birbiri
ni takip etmekte olan hücumları netice
siz bırakmak için çok güçlük çekiyordu. 
Bilhassa esasen sakat olan İhsan da iki 
de bir hasta olan parmağını tutarak oyu 
nu terketmeye mecbur kalıyordu. 

35 inci dakikada Kadrinin frikikten 

k 
.•. t Niyaziye geldi. Yine demar• 

çe tıgı op . d ğ 
k 

. tte kalan Niyazı yakala ı ı e vazıye .. . 
k b. ..tle kaleye gonderd1. Fa. 

topu sı ı ır §U 

kat bu da a\'Ut oldu. . 
.. .. dakika: golaçık ibrahım top 

3 uncu . d -
b Gençlerbirliği kalesıne ogru 

la bera er . .• 
. k Rebiiye pas yerdı. Rebıı topu 
ıner en 'd . tt 
kendisinden daha müsaı yaz.ıd~e e 

'h 'rdi Rasih de Halı ı at-
olan Rası e geçı . "' 1 

Y
avat: bir plase vuruş a 

!attıktan sonra ' . 
·ık sayısını kay.detti. 

takımının 1 t b ı . • d bu şekilde 1 -O stan u -
Bırınci eYre 
ların alibiyetile bitti. . 

lu . ~ d de Güneşliler oyuna bı. 
tkıncı evre ' h b .. "k b' 

rinci haftaynta nazaran da a uyu ır 

d 1 Topu soldan Gençler 
hızla başla 1 ar. · 

. k d ürükliyen tbrahım te-
kalesıne a ar 5 .• -
miz bir vuruşla ortaladı. Rebu'. a~agına 

k r Rasihe geçırdı. Çok 
gelen topu te ra 'h 

· . . tte bulunan Rası . 
müsait bır vazıye . . . 

· k b' üt çekti kalecı topu ıyı 
kaleye sı ı ır § d B 

. . elinden kaçır ı. unu 
plonjon edemeyıp l . 

.. 'h tekrar ani bir çıkış a yetı .. 
goren Rası . l·-· k 

. . • d f topu Gençlerbıı ıgı a
ip ıkıncı e a 

ş . ı- .. ya muvaffak oldu. 
lesıne so.ıuua 'd b" ''k 

Bu golden sonra oyun ye~~ en uyu 
. 1 d vama baıı.ladı. Guneş muha. 

hır hız a e :ı • k.ı d 
. . . ortadan yaptıkları bır a n a 

cımlerının . - . . 
müdafi Halid sıkı bir şarj yaptxgı ıçın 

k t af!ndan sahadan çıkarıldı. ha em ar _ . . 
Yedinci dakikada sag muavın Kadrı 

de Salahaddinin karnına bir tekme vur. 

d n dolayı yine hakem tarafından 
masın a . • k' 
sahadan çıkarıldı. Böyle birbirını ta ı. 
ben çıkan iki kuvvetli oyuncusundan 

h um kalan Gençlerbirliği şaşkın ve 
ma r ld'l apacaklarım bilmez bir hale ge ı er 
ney . . b'. 

1 7 inçi. dakikada biri Rasurun ve ırı 
ve"' -~ 1 .. ·· d n de Niyazinin ayağında, ace e yuzun e ' 

"k mmel iki gol vaziyeti kaçırıldı. 
mu e b' 

Dakika ı2: Sağ taraftan Gençler ır. 

1
. _. kalesine doğru topla inen Salahad-
ıgı R b'• b din güzel bir ortalayış yaptı. e ıı u 

.. k _..,el yaziyette ayağına gelen to. mu e...... k . 
pu vole vuruşla kaleye gönderme ıste-
.a· f kat muvaffak olamadı. 

1 
Oa ilerledikçe Gençlerl.ıirliğinin 
pn - . 

dokuz ki'i oynamasına ragmen •. ~a~~~~-

h ·ç bozmadan devam ett1gı goru• 
yatını ı 
.. d Selimden gelen topu yakala-

luyor u. b' . . 1 o·· kal . 
N

. azi sıkı ır ınış e uneş esı. 
yan ıy . k 

kUldu J!erkesın muha kak gol na-
ne so · . 
zaril~ baktığı ~u fırsaktı havadan hır 

1 neticesız hıra tI. 
vuruş a d . S 1. . la . · dakika a, yıne e ımı.-: orta -

35 ıncı N' . l'h . _ u tutan ıyazı, aynı ta ı sız 
dıgr top 
bir vuruşla ıdışarı attı. • d 

n bundan sonrakı kısmın a 
Oyunu d" 1 d o·· değer bir ha ıse o ma r. ve u. 

kay~a 
2

•0 ga1ip vaziyette sahadan çe. 
neştıler 

kildiler. 16 d "k' . .. yarın saat a ı ıncı maçını 
Quneş. 

.. dl ile oynayacaktır. 
Ankaragu::.:::_-.:--------

1'f od8 koyunda 
su sporları 

limanı 
vucuda get~rllecek 

ö"rendiğimize gore bu . ya: 
oda gkoyunun F ene~bahçe cıhe~ı 

~. ük bir "Susporları l~m.ımı,.. halı
buy t"rilecek burada hi.ıkumetı~ de 
0~. gehıaretiyle gençliğin her nevı su 
muza 1 ı y t ·sat 
sporlariyle meşgu o ac.~g,ı .k esı 1 

tı ]acak, levazım te ,.f1 o a
yakp rı Bu hususta tetkikler ~;.ıpıl
ca ur. 
maktadır. 

-Ankaralı Hikmete verilen 
Boykot kararı 

kaldırıldı 
Ankara, 15 (Hususi) - B.~~~ 
b' üddet önce Ankaragucu 

da
1 

n ırdm vuku bulan hadise dolayı-

- Ne ot Skiicn 1 asıt kullanıyor
aun' 
. - ~ kullanınoa kayıyor da on
dan.l 

a anın a . ··dd · . l A k ra bölgesınce mu etsız 
sıy e n a d'l l k . 
boykotla tecziye ~ ı ~l~'b'~ıcı ı aJa: 
nı ve Ankaragüc~ bu ku uGmumı 
kA .b. B Hikmetın oy otu ene-
~tA~· Hikmet'in riyRset ettiği Türk 

~por Kurumu Genel Merkezi kara
riyle kaldırılmıştır. 

IF<elfil errb©ılhl çe 
Geçen hafta E;;-0 mağlüp ettiği 

Doğansp~!a 4 - 3 yenildi 
İzmir 15 (A.A.) - Milli küme müsa- ~ .! " 

balcalarından Doğanspor _ Fenerbahçe 
maçı, bugün oldukça kalabalık bir halk 
huzurunda yapıldı. Hakem Ankara böl. 
gesinden B. İbrahim idi. 

Sahaya önce Fenerbahçe ve onu ta. 
kiben Doğanspor halkın alkışları arasın 
da çıktılar. 

Fenerbahçe takımı Yaşardan mahrum 
olarak şu şekilde teşkil edilmişti. 

Hüsameddin - Lebip, Cevad - Reşad, 

Angelidis, Bülend, Fikret, Naci, Ali Rı
za, Esat, Niyazi. 

Buna mukabil Doğanspor takımı ıda 

son İstanbul karşılaşmalarında sakatla. 
nan Hakkı, Fethi, Ali, Fuad ve Mah· 
muttan mahrum olarak şöyle bir kadro 

ile sahaya çıkmıştı. 
İbrahim _ Zihni, Adnan - İsmail, Nu. 

rullah, İrfan _ Sabri, Ömer, Halid, Meh
med, Reşad. 
Maça 17,10 da Fenerbahçenin Doğan. 
spor müdafaasında kırılan hücumile baş 
ladı. Top birkaç dakika kadar D. Spor: 
kalesi önünde dolaştıktan sonra 1zmir1 

Tekirdağında 

Spor 
Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 
Bu hafta hakiki Hıdrellez yapan 

binlerce yurddaşrmrz gençlik ve as. 
kerler 159 uncu alay sahasmda toplan 
mrşlardı. Bu toplantıda ilbayımız bay 
Sakip Beygo, tümen komutanımız ge
neral Muharrem Mazlum da bulunmuş 
!ardır. Tribünler baştan başa dolnı uş
tu. Bando ulusal parçalar çaldıktan 
sonra askerler tarafından bayrak, çu. 
val, yumurta yarışları, koşular, Kara
deniz ve zeybek oyunları yapılmış ve 
muhtelif pehlivanlar güreşmişlerdir. 
Bu müsabakalardan sonra Tekirdağ 
spor klübü ile alay 159 fut.bolcuları 
arasında bir maç yapılmıştır. Maç çok 
Hgili ve heyecanlı olmuş, her iki ta.. 
raf sporcuları da temiz ve nezih bir 
oyun göstermişlerdir. Maç 1 - ı bera
berlikle neticelenmiş, ildaşlarımız ne. 
şeli bir eğlence ve spor günü geçire
rek sehre dönmfü::lerdir. 

Spor bölgesi 
Tekirdağmdaki spor klüplerinin ve

rimli bir çalışma devresine geçebilmesi 
gençliğin toplu ve teşkiltlı bir halde 
muhtelif s~orlarla ~eşg~l olabimesi için 
ilimizde bır spor bolgesı kurulacaktır. 

Spor teşkilatile meşgul olmak üzere 
T.S.K. Trakya çe,•re mümessili Kadri 
Oğlu Tekirdağına çağrılmıştır. Tekir
ıdağ bölgesindeki spor klüplerinin adları 
ve aza miktarları şu suretle tesbit edil • 
miştir: 

Bir hafta evvel O - 6 yenfldilderi Fe11crbahçeı.Ji dünh."ii 
oyunda 4 • 3 

J 
~ · . ::.i devreye çıkarken Fenerl:ia,..:d 

takımmıda büyük bir tahavvül görüyo .. 
ruz B' · • d 

mağlıip eden Doğansporlu1'ı.r 

' akımı soldan Sabri vasıtasile hücuma 
geçti. Ve Sabrinin ortaladığı topa Hü
sameddin ve Mehmed beraber çıkış ya. 
parak çatıştılar. Bu çarpışma neticesinde 
Fener kalecisi birkaç dakika baygın kal 
dıktan sonra tekrar oyuna başladı. 

İlk tehlikeyi Fener kalesi atlattr. 
Mehmedin çok sıkı bir şütü kalenin ya
nrnldan avuta gitti. 11 inci dakikada 
Alinin diğer bir şütü de aynı akibete 
uğradL Biraz sonra da Reşadın gönder. 
diği güzel bir pas Doğanspor kalesi 
önünde bir tehlike yarattı. Fakat top 
kalenin yakınından geçerek yine uzak. 
lara düştü. Birkaç dakika sonra Fikre
tten çok güzel bir pas alan Niyazi kale 
önüne kadar slizüldti ise de orada fena 
bir vuruşla muhakak addedilebilecek bir 
gol fırsatım kaçumış oldu. 

Beşinci dakikada Fikretin güzel bir 
şütünü Esad bir kafa vuruşu ile dışarı 
attı. Dakikalar geçtiği halde oyun bir 
türlü hıı:lanamryor. Fenerbahçc tzmirin 
kenıdisinden beklediği oyunu bir türlü 
gösteremiyordu. Buna mukııbil Doğan
spor oyuncularında şayanı takdir bir 
enerji görülmekte idi. Bu enerji gittik • 
çe tezayüd ettiği için 25 inci dakikadan 
sonra İzmir takımının nisbt bir hakimi. 
yet tesis ettiği görüldü. Oyunda da 
sertliğe doğru cereyanlar başladı. Bu 
suretle birinci devre bitmek üzere iken 
44 üncü dakikada İzmir muhacimi Ömer 
iki müdafi arasından sıyrılarak enfes 
bir şütle Doğansporun ilk golünü attı. 

Ahalinin çılgınca alkışlarile tes:d edildi. 
Bu sayıyı müteakib Fenerliler sağdan 
Niyazi vasıtasile sıkı bir hücum yaptı
lar. Kale önüne inen bu akın ile devre 
de bitmiş oldu. Doğanspor 1.0 galib 
olarak istirahat odasına çekildi. 

Oyunun bu dakikaya kadar olan kıs
mını hulasa etmek istersek sarı lacivert 
lilerin azimsiz ve gevşek bir oyun çıkar. 
dıklannr söyliyebiliriz. Buna mukabil 
İzmir takımı bidayette biraz mütered
dit iken Fenerin bu gevşekliği karşısın
da yavaş yavaş kendini toplamış ve ilk 
yarım saatten sonra bütün kuvvetile ga. 
Jibiyeti temine çalışmıştır. 

. · ırıncı eredeki çarpışma netice. 
sınde yaralanmış olan Hüsam rztıraplar 
içerisinde hastahaneye kaldmlrruş oldu. 
ğundan Fener takımı sahaya on kl§i ve 
kaleciden mahrum bir halıde çıkmı~tır. 
Fener ağlarım beklemek cazifesi 
Muavin Bülende tevdi edilmi§tir • 
Buna mukabil Doğansporda da yarala· 

nan orta muhacim Halid sağaç1ğa geçi. 
rilmiş ve Reşad ortaya almmı,tı. Oyun 
başlar başlamaz Fenerbahçenin aynı §e

kilde yani durgun bir oyun oynamakta 
devam ettiği görüldü. Doğanspor ise 

aralarında fazla 2nlaşma olmamakla be .. 
raber bilhassa galibiyet golünün verdiği 
şevkle Fenerbahçeden daha güzel bir 

oyun çıkarıyordu. Bunun neticesi ola· 
rak ikinci devrenin ilk dakikaları Doğan 

sporun hakimiyeti altında geçmiştir. Bu 
anlarda Sabrinin sıkı bir şütü Fener ka. 
lesinin yakınından avuta gitti. 

Yedinci dakikada Doğansporun bir 
hücumu esnasında Cevad Mehmede fa

vul yaptr. Ceza çizgisinin dışınd3 veri. 
len serbest vuruşu Sabri güzel bir atı§• 
la ikinci defa olarak Fener kalesine sok .. 

tu, Fener yine aynı oyunu oynamakta 
devam ediyor. Oyuncuların anlaşma• 
mazlığı Doğanspora avantaj temin edi

yordu. ikinci golden sonra Fener takr. 
mında bazı tadilat yapılarak ezcümle 
Fikret orta muhacim mevkiine alınmış• 
tı. 

19 uncu dakikada Doğanspor knle· 
si önünde bir favul oldu, hakemin ver .. 
diği bir ecza vuru;ıu I<'ikretin ayağile 
Fenerbahçenin bir sayısı ol:ırak lzmir 
nğlarına takıldı. 22 inci dakikada da. 
Reşadın ta gerilerden sürükl'yerek 
getirdiği top Nacinin nyağilc ikinci 
defa olarak lzmir kalesine girdi. 

Vaziyet bu suretle 2-2 berabC'r o
lunca Doğansporlular yC'niden canlan .. 
dılar. Sağdan bir Doğamıpor hücumun 
da ortaya doğru atılan topa kaleci 
yerinde olmıyan bir çıkış yap 

Tekirdağmda Halkspor 88, Tekirdağ 
spor 66, Yılmazspor 215, Şarköyde id. 
man ocağı 54, Müreftede Gürbüzler 50 
Çerkesköyde Çerkes köy spor 70, Mal~ 
karada idman birliği 80, Çorluda Çorlu J 
spor 65, Muratlıda Dirikspor 40. ;__ __________________________ _ 

tığından topa hı.ikim olamadı. Ve bu 
fırsattan istifade edcr0k Doğaırnporun 
iiçüncii golünii kaydetti. 

31 üncii dakikada Doğnnsporuıı bir 
hiicumu esnasında Mehmed bir ortala
yış y:ıplı. SHbrinin sıkı bir sütü dör-

düncii defa olnrRk F'ener kalesine ~ok. 
tu. üstüste olan bu ~oller oyunu biraz 
hızlaştırmıştı . Fakat vaziyet Doğ<ınspo 

run lehine olarak inkişaf ediyordu . .Fc. 
ncrbahçenin oyunu ümit vermiyur, t::ı-
kım halinde işliyecek yerde şahsi hü 

cumlarla semere elde etmeye çalışıyor. 
du. Bunun neticesi olarak Dc.ğanspor 
müdafilerinin sıkı müdahalcleı i Fener
bahçe için gol vaziyetleri çıkmasına 
meydan bırakmıyordu. 

Oyunun 43 üncü dakikasrnda Fenerli 
ler üçüncü gollerini kaydettiler. 

E:rsz e;~nr;J ti!._·- .ın ... 1r•1 .. 1"" +--·- ..._'-
•• l.: ... u ........... •-•·•·• .. _z:::: 

mı sahadan 4- 3 galip olarak çekildi .• 
Fenerbahçe takımı yarın (bugnü) ka 

leye Necdeti koyarak Oçok ile ikinci 
maçııu yapacaktır. 
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Tarihi macera ve aık romanı - 67 - Yazan: (Vi • Nu) 

"Bu düşman donanması benim çağırmam 
üzerine karşımıza çıktı. Bizi saadete 

ulaştıracaktır ! ,, diye bana giz~ice itiraf etti 
Geçen kısmılarm hüliuıı de zararını mucip oldu, seni aldatmış Jıklar olduğu anla.sıhyordu. Hatta ka-

Sünbül ağa ve maiyetiyle birlikte bulunuyor. Fakat unutmamalı ki kcn. yıklardan bile Allah Allah! nidaları 
Jstanbuldan ayrılmış, Mısıra doğru di de aldandı... yükseliyordu. Hep bir ağızdan tekbir 
gidiyordum. Yanımızda Sümbül a- İbrahim çelebinin havaya kalkan getiriyorlar, muharebe için cesaretle-
ğanın 8eVgifüıi ı>e benim 31Jbık ni.. kılıcı yere indi: rini biliyorlardı! 

şanlım olan Ay~ i/.e Ay~nin oğlu _ Sillhımı bu mülevves herifin ka. Sünbül ağa, direkte bağlı bulundu. 
olan, Pad~ın, Sünlriilün yahut da nıyla kirletmekten başlamıyayım... ğu sırada, usulla bana işaret etti: 
benim oğlum ol.an K'üçük Osman da o, öldUreceğim gavurlardan da daha - Şunları ikna et... Harbetmesinlerı 
vardı. Gemimizde 1wıctl.ar, Buraa ka mel'undur ... Evveli döğüşeyim, sonra, . dedi. - Yoksa bütün planlarım alt 
dt.M Mehmet efendi de var. Geminin onu da canlı bırakmamak boynumun üst olacaktır. Hepimizin tereyağın· 
aah.ibi lbrahim Çelebidir. NokMn borcu olsun ... Karata heyecan geçir- dan kıl çekilir gibi bu maceranın için. 
'lwurrlıkl.a yo"/4 çıkm~tık. KorMnla- sin. Bağlayın sunu direğe yeğitler... den sıyrılmamız kabilken, neticede 
"" baaaoağmı haber aldığımız hal,. Fakat hepinize vasiyetim olsun. Sa- mahvolacağız. 
de, SünbUl ağa, ehemmiyet verme. km muharebe sonunda esir düşme.sin.. Bir kelimeye zihnim takılmıştı: 
'714fti. Şimdi koracmlar görünüyor. Tam harbin sonunda onu da gebertin.. - Planınız mı? .. - dedim. - Planı .. 

• • • Bu arzumu biu.at yerine getireme?.Sem nız neydi? 
Bütiln gemi telAş içindeydi. Sünbül vasiyetim onun ölmesidir. Tutacağını- - Oğlum .•. Ben sana itimad ede. 

de, herkes gibi tel8.ş i.san gösterdi: za dair yemin edin, çocuklar... rim ... Senden hiçbir şey saklamam ... 
- Mahvoldum! Mahvoldum! - dedi. Gemiciler, hep bir ağızdan: Bilhassa şu dakikada. Kanaatlerimiz, 
tbrabim çelebi, onun üzerine yürü. - Yemin ediyoruz! _ diye haykırdı· imanlarımız biribirinden nekadar ay. 

dil: lar. rı olsa da. aramızda bu kadar hukuk 
- Hınzır fell!h beni de mahvettin. Bir lihuda Sünbül ağa, direğe bağ. vardır ... Onun için şunu öğren: bu hı-
Fakat 0 1 teskin ediyordu : landı. Şimdi onun etrafını biz sadık ristiyan donanma.•n benim talebim 
- Niçin siz mahvolasmız ... Mal be- adamları almıştık. Gemiciler, gemile. üzerine karı,~ımıza çıktı. Bizi saadete 

nim ... Ben mahvoluyorum. Sizin kayı. ri muharebe etmek üzere hazırlıyor- ulaştıracaktır. 
hınız benimki yanında nedir? Hiç... lardı. Öbür gemilerde de ayni hazır. (Devamı var) 
Hem meraklanmayın? Ben hepsini ö
diyeceğim ... Mademki sizin hazırlık
sız çıkmanıza sebep oldum ve madem. 
ki bu yüzden düşmana teslim olacak. 
sını1H .. Öyleyse, 1stanbuldan hepinizin 
fidyesini getirtir, kendimle beraber 
sizi de esaretten kurtannın .•• 

Bir babayiğit TUrk gemicisi hay. 
kırdı: 

- Esaretten mi? 
Sünbül, ona doğru, gayet ikna edi

ci bir nazarla bakarak: 
- Evet... Öyle ya ... Esaretten kur. 

taracağını... Muharebe etmeyin. Tes
lim olun. Bir kılınıza zarar gelmesin. 
Kurtarması benden. Bütün fidyelerini 
zi vereceğim ... 

Gemiciler: 
- Ya esarette çekeceğimiz? - diye 

bıı.ğm:,:orl&rdı. 

- Sizi kurtardıktan sonra o zara. 
rınızı da çekeceğim ... Bütün tayfalara 
yüzer altın ihsan ederim. Zabitlere ve 
içtimai mevkii yüksek olanlara da o. 
na glfre paralar veririm ... 

Dem in ki Türk gemici: 
- İstemeyiz. .. . diye kil.kredi. - E. 

sareti istemeyiz... Tazminatın da se -
nin olsun, fidyen de! Biz, bu can bu 
tendeyken, Uzerimize gelen dilşmana 
teslim olmayız. .. Döğüşeceğiz. 

Nöbet yerindeki tayfa, direğin üs
tünden bağırdı: 

Altı büyük harb gemisi... Altısı da 
bize işaret veriyor: "Ya teslim olun, 
ya harp!,, diyorlar. 

7.enci: 

- Teslim olalım! • diye yalvardı •• 
Yoksa pişman olacaksınız. .. 

Türkler ha~*ırdı: 

- Teslim olmayız... Harp. Eğer 
harpsiz teslim olur da kurtulurnk bi. 
le. namusumuz bir paralık olur. Ki
min yüzüne bakabiliriz? .. Harb harb .. 

Bir aksiseda gibi ayni sözler, orta. 
lıkta çalkanıyordu: 

-Harb! Harb! ... 
İbrahim çelebi: 
- Ah, namussuz fellah: ...• diye ve

Jinimctimin üzerine yürüdü. 

Kaptanla yol esnasında, epeyce ar. 
kadaş olmuştum. Ben prkılar söyle. 
miştim, o dinlemişti. Ayasofya cami. 
indeki müezzinliğim umanında beni 
gayet iyi tanıdığını ve daha o zaman
da nberi sevdiğini defalarla söylemiş.. 
ti. Bundan cesaret alarak, araya gir
dim: 

- Kıym~'l çelebi!... Bırak... Beni 
öldürmeden onu öldürme ! - dedim. _ 
Emin ol ki , o, bu işi bilerek, istiyerek 
yapmadı. !şte söylediği sözlerden ve 
akıttığı gözyaşlarından da belli değil 
mi? Hepimiz kadar o da mutazarrır 
olacak ... Geminin içinde bu kadar ma 
Ir, bu kadar canı var. Hangisinin 
mahvolduğunu isterdi ... Gerçi senin 

-·~-

l}i:zt Joranuz,li:z« <'«vap \Tırılim ... 
Bu delikan hdan vazgeçin 

(San yaprak) i.mzuiyle aldığı
mız bir mektupta deniliyor ki: 

"19 yaşmd~ bir kızım. iki sene
denberi yüksek mektep talebesinden 
bir gençle tam§tım. Biribirimizi se-
viyoruz. Ni§anlanmak istedik. Fakat 
o mektebi bitirmemi§ olduğu için 
mektep idaresi müsaade etmedi. Ge
lecek seqe mektebi bitirecektir. Ni
pnlanmak için o zamanı beklemeğe 
karar verdik. 

Diğer taraftan bircok izdivac ta
lipleri çıkıyor. Anne~ de beni ;,er-
mek arzusundadır. Fakat ben iste· 
miyoruın. 

Ni§anlanmak istediğim genç be· 
nimle sık sık buluşup konu§mak is
tiyor. Ailem mutaassıp olduğu için 
onunla her zaman buluşamıyorum. 
Sevdiğim genç de bunun için bana 
güceniyor. Mektuplarını seyrek
leıtiriyor. Bu defa da ben üzülüyo
rum. Acaba bu gence karşı nasıl ha
reket etmeliyim? .. 

CEVABIMIZ: 
Bu renç eğer ıizi hakikaten se

viyorsa ailevi vaziyetinizi nazan dik 
kate alarak ıık ırk buluıamadığmız 
için gücenmemesi lazımdır. Hem 
mademki o mektebi bitirince niıan
lanmağa karar vermişsiniz. Sizin gi· 
bi onun da sabır ve vakarla bu za
mani beklemesi İcap eder. Buna 
rağmen sizinle çok ıılc buluflllak
ta 11rar etmeıi aev(İsinin gelip geçi
ci bir hevesten ibaret olduğuna ve 
bu heves ve arzuzunu da bir an ev
vel tabnin etmek iatediğine delilet 
eder. Mektuplarnu aeyrekleıtirme
Iİ de ıizden yavq yavaı ümidini 
keatiiindendir. Size bu rençı.n vaz 
aeçmenizi ve dijer talipleriniz ara
ımda anlqabileceğiniz bir gerıçle ev 
lenmenizi tavıiye ederiz. 

fş araya n bayana 
Bize (M. H.) imzuiyle mektup 

gönderen ve tqnc:lan ıeldijini, lı
tanbulda hiç bir yer bilmediğini IÖJ· 
liyerek çalqmak istiyen ve it anyan 

yana: 
· e it vermek iıtiyenlerin mü

racaat edebilmeleri v'-yahut bize 
vuku bulacak müracaatlerin size bil 
dirilmesi için adresinizi yazmanız la-

1 

zımdı. Adresinizi bize gönderiniz 
ki i§ aradığınızı ilan edelim. 

lnglllzce mi, 
Almanca mı? 

Okuyucularımızdan bayan Emi
ne Tahazan'a: 

Alman sanat mekteplerinde ln
gilizce kurslar yoktur. Tedrisat yal
nız almancadır. Gayenize göre han
gisi işinize en çok yarıyacaksa o lisa 
nı tcrı-ih ediniz. 

J( uı baiia giyenler 
lngilizler, F ran
sızlarla " kurba 
ğa yeyicileri .. 
diye alay eder
lerken, bu defa 
kendileri de · bu 
"latif ve leziz!,, 
hayvancığı ye • 
meğe başlamış. 

lardır. lngilterenin birç·ok yerle
rinde kurbağa yetiştirmekte ihtisas 
peyda etmiş çiftlikler vardır ve bun
lar İngiltere lokantalarına haftada 
ikişer bine yakın kurbağa tedarik e
derler. 

Hem Fransızlara, hem de 
lizlere afiyet olsun! .. 

Japonyada 
bir /edakllrlık 

Jngi-

J APON adet ve ananesi, kadın
la erkeğin bir arada gösteri§ 

yapmasını ahlaka mugayir bir hare 
ket addetmektedir. 

Buna rağmen, Tokyo polisi, ba
zı kadın ve erkek sporculara, sırf o-
limpiyatlara hazırlanabilmeleri için, 
patinaj yapmaklarına müsaade et 
miştir. 

Bunun için bu sporculara rozet

ler dağıtılmıştır. Böylece, bu rozet- ! 
leri görenler, onlara fena gözle bak
mıyacaklar, ve hiç kimse beraber 
spor yapmalarına mani olmıy~~ 
tır. 

Görülüyor ki, Japonlar kendi 
memleketlerinde yapılacak olan o
limpiyatlarda iyi netice alabilmek 
için, adet ve ananelerinden feda· 
karlık yapmaktan çekinmiyorlar. 

YaıanlJ,r~l ~ - 2 Sayera - 3 Aıata KrlaU - f, Vlla Kirotta - 6. Va 
8. Henrl V.ed - 1. C. D. H. ve M KQJ - 8 Mllvard Kennedl - 9. Con Royd - ıt 
AknOkl - lL ICdpr ,.19Jl90D - 12. KJemana Dan - ıa. AııtonJ Berkeley. 

· Çeviren: fa. Tefrika numarası - 4' 

- Verebilirim. 
- O halde ıöyliyeyim,. Evet, kürekte 

Neddi Var oturuyordl1. Ve bu oldukça 
hayretimi mucip oldu. Çünkü, amiralin 
onu tanıdığını bilmiyo~um. Esasen bu 
sebebten kimseye bir şey söylemedim. 
Ben Neddiyi tanırım. Namuslu bir adam 
dır. Böyle bir cinayet yapamaz. Hem 
polise yanlış bir iz takip ettirmek niye
tinde de değildim. Maksadı!n. kendisi
nin bizzat gelip size bildiklerini ıöyle· 
mesini temin etmekti. Fakat o, böyle 
yapmak istem~di. Hatta sandalda ola
nın bir başkası olduğunu iddiaya kadar 
gitti. Bana yanlış görmüşsünüzdür de
di. 

- Sandalda kürek çekenin o olduğu
na dair elimizde deliller var. Kürekler 
de parmak izlerini tesbit ettik. 

- O halde ben de yanrlmamı'iım. 
- Yanılmamışsınız. Verdiğ;r.iz ma. 

lCımata teşekkür ederim. Bize başka 

bir söyJiyeceğiniz yok mu? 
- Hayır, yok. 
Rac papazın evinden ayrıldı. Neddi 

Varın evine doğru yollandı. 
f htiyar evirtin bahçesinde oturmuş. 

güncşliyordu. Müfettişi görünce, güler 
yiizle onu kar§ıladı ve: 

- Mister Rac, dedi, gene meıl ve ce. 
zir hakkında · malümat almağa mı gel
diniz? : 

- Hayır. Bu sefer daha mühim daha 
ciddi. Sizden, cinayet gecesi, amiralle 
beraber ne yaptığınızı öğrenmek J!>tiyo
rum. 

ihtiyar, bu sözleri duyunca, öyle bir 
hayret etti ki, eğer bir başkası clıı.a, o
onun bu hayretinin samimiyetinden bir 
an şilphe etmezdi. 

- Ben mi, dedi, bu ıda nereden çıktı? 
Ben amirali hayatımda bir defa olsun 
görmedim. Esasen size onun hakkında 
bilctiklerimi söylemedim mi? 

- Söylediniz ama, bunlara pek inana 
cağım gelmiyor. Nerede kaldı ki Hong 
Konk rezaleti olduğu zaman siz de ora
rla imişsiniz ve bana. buna dair hir keli. 
me olsun söylemediniz. Hoş bunları söy 
lemekle sizi tehdit ediyorum sıtl"'mayı. 
nız. Ya!nız size haber vereyim iti, salı 
i!Ünii akşamı, amiralin evine gittiğınize, 
onu sandalla alıp, tam saat onu çeyrek 
geçe götürdüğünüze dair elimizı'le delil
ler var. Görüvorsunuz ki. kaçamak yol
l a rı kapalı. Biitün bunların al ı;-yhinize 
mühim deliller olduğunu da kabul etme
niz lazım. Fakat ben, şahsan , ~ı7in ci
nay~tte methaldar olduğunuzu Ranmı. 
yorum. Lakin başkaları bunu diiliüne. 
bilir. • 

- Hakkımdaki kanaatinize tf ~ekkür 
ederim. 

- Tekrar ediyorum Başkala~ı .llenirn 
gibi <lüşünmiyeb:lirler. Bunun ıı;ın, va. 
ziyeti izah et:ncniz lazımdır. 

Neddi Var piposundan bir n :fe! çek. 
ti. Bir müddet sustu. Sonra sordu: 

- Bu işin bir cinayet eseri old .;ğuna 
kanaatiniz var mı? 

- Doğrusunu isterseniz, bu ö'üm ya 
bir ciniyettir, ya bir kazadır, ~ahut ~ir 
intihardır. Fakat bıçağın kendı kendıne 
kalkıp amiralin vöğsüne ıaplandığ ı ~ı 

.. şeyden b zannetmiyorum. H~rhalde u~ 1• 

ridir. 
- Muhakkak bu üç şeyden biri olma 

sı lizımc;leğil mister Rac ! 
- Ne demek istiyortunu.z? Amiralin 

"l" .. il k . t'har veya bir cina. o umun n a;a, ın ı . 
yetten gayri bir ıcy olduğunu mu ıddi. 
a edeceksiniz. 

n b' 'dd' •tmiyon:m. A - .µen ır şey ı ıa .. . . : 
• 1. J "ld .. vü u" '""'•tmak sızın ı· mıra ın nası o ug n u... • • • 

· i B"t" b0 ld'kl 'm •U kı. hır ın. şın z. u un ı ı erı .. 
..1.. .. h kk k bu Uç sebcbten 

sanın o umu mu a a . ..J 

b. . .1 M 1 ~ lan bır auamın 
ırı o amaz. ese a ası . 

ölümü n~:lir ? kaza rnı, intihar mı. cına. 

yet mi? . . 
_ E t ba·"a it. benım bıl-ve ama, o .,..- •. 

1 
S 

k • -"'ır• · eli bu degı · ah me ıstew.ım ıcy tJDl d" _.. .. 
"tür ugunuz 

akşamı -amirali nereye go . f : 
dür. Bunu •övlemenizin kendı men aatı 
. 1 h' fd. • da hattrlamama 

nı.z e me o ugunu 
biTmem blr daha lüzum var mı? . 

!lltiyar ı\Jstu. Fakat bu ıef~rkı ~us~. 
şu o kadar uzun sürdü· ki, rnilfettıı sı
nirlendi. Btınunla beraber. böyle nazik 

. . · sabretmek ol-zamanlarda en ıyı teyırı . • . 
..J • b'ld". . d sinirlerıne hakım 'UUgunu ı ıgın en 

. oldu. Nihayet jhtiyar sordu: . . . 
- · Bu kadın meseleıi de nedır? Kımı, 

yor. Hangisi doğru? 
- ikisi de ıdoğru. 
- Ya! .. Tuhaf §ey. Giıya iati)f 

miş öyle mi? 
Ne<ldi Var bir dakika 

müfettişe dönerek : 
- Mister Rac, dedi. hakikatti'~ 

har mı etti? Yani bu ölüm ne bifll' ..i 
lüm. Kaza mı, cinayet mi, intİ...,. 

- Polis müdürü ile muavini 
bir intihal olduğuna kaniler. . 

Müfettiş ken<li kanaatini 
mişti. ihtiyar. sadece: 

- Yal 
Dedi ve tekrar düşünmeğe 

Müfetti, , sabrın büyük bir me~ 
duğunu bir daha tecrübe ediyorcl'
kin bu sefer, Neddi Var onu b.ıJıJ 
!etmedi, müfrttitin ilk sualine 
dan doğruya cevap vererek: . --' 

- Demek, dedi, size bildikler_. 
lememi istiyorsunuz. Dütünüyo,,,
Mademki birçok şeyler biliyors 
tık saklamama mahal yok. Şirn•tiı' 
dar susuşumun sebebi, hakkımdı 
düşüncelere varılmasından çe ' 
içindi. Esasen, size bundan d 
mirali tanımadığımı söyledim. f~ 
di hakikati söylüyorum. Evet. O 
gidip amirali gördüm. O gün, ~ 
sonra. balık tutarken gelmiş, ye 
sonra gidip, kendisini sandalla 11' 
götürürsem, bana beş şilin ver 
söylemişti. Maksadı, yemek üzerİI" 
rek çekmemekti. 

- Peki onu nereye götürdün 
- istediği yere. Yani Vinmutl 

Lord Marshall oteline gidecek ~ 
yolu sordu. Söyledim. Gitti, .,t 1 

mandanberi kendini bir daha gö 
- Döşünüşü beklemediniz nıi1 
- Hayır. Geç belki de otomobil'. 

neceğini söyledi. J 
- Siz ne yaptınız? Sandalr 

yaya mı döndünüz? 
- Hayır. Sandalı geri getirdiıl" 

yıkhaneye çektim, 
- Baş taraftan mı? 
- Bilmiyorum. Herhalde öyle 

cak. Zira baştan çekmek daha kol' 
Niçin sordunuz? 

- Hiç. Hepsi bu kadar mı? 
- Hayır. Sandalr bırakmada" 

temizledim. Sonra döndüm. 
- Vinmuta saat kaçta yardrod'r 
- Zannedencm on birde. tyi 

yorum. 
- Geri dönerken akıntıya kJıf 

rek -çekiyoııdunuz değil mi? 
- Evet. 
- Kaç saatte geldiniz? 
- İki saat kadar sürdü. 
- Doğrudan do~ruya eve rni 

nüz. .J 
- Evet. Bütün bildiklerim buıı'!t 

baret. 
Müfettiş. bir takım sualler d,11' 

rak ihtiyardan daha başka ıeyJer 
mağa açlıştı. Fakat herhalde 
hundan ibaretti veyahut daha faJlf 
!emek istemiyordu. 

F.ğer 'lÖ 7.lerine inanmak lazı 
Lord Marshall oteline gelmiş ol•., 
bizazt ami:aldi. Neden olmasın? 
ki Vinmuta inmişti. Oraya da 
olabilirdi. Fakat amiralin. Ne.iı 
sa:Iece Vinmuta gitmek üzere ~~ 
olması, sonr.a. akıntıya kar§ı 1 

kürek çektirmesi pek akla yakı1' 
yordu. Müfettit, ihtiyann 
şeyler sakladıiına kanidi. ~ 
dar geç yatan Wr adam, er 
diye kalkmıştı. Balığa ıitmek 
İ11sanın ideta, Neddi Var o 
yakalıyacağını bilerek kasderı er 
çıktı divec~ gelmiyor mu? . 

Şimdiki laldo. kat'i olan bit 
vansa o da amiralin VinnıU~ 
noktasıydı. Lakin, amiral Viiad' 
den &itmiıti? Orada kimi ıörtOC~ 
du? Kim olacak? katiliııi!- 1 

(DetHımı _,, 

Dl' TABiBi 

Necati Pa 
Haıtalarıru her gün sabah-' 

illa kadar Karıköy MahmudiY' 
si No 1.2 kabul eder. 

Satı ve cuma günleri 14,20 1'. 
Parıaız muayene eder. 
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104 -PARDAYANIN oCLU 
ıcrile ona bakıyor, narin parmaklarilc, 
gayriihtiyari kUçlik masa örtüsünün ke· 
narını buruıturuyordu. 

iyice yıkandı. Bütün bu hareketleri b~r 
sevki tabiiyle yapıyordu. Zihni tanamı. 
le baıka ıeylerle meHuldü. Birdenbire 
zihninde yer eden bir düıüncejen kur. 
tutmak iıtiyormu§ gibi şiddetle baıını 

salladı ve mrnldandı: 
- Canım. nihayet ne çıkar! .. Bu 

gtnçle alakadar oluyorum, çünkü ala· 
ka uyandıracak bir gençtir .• İJte bu ka· 
dar! . 

Kendisini uzun müddet meşgul tden 
mı duşünceyi böylece bertaraf t'ttiktcn 
aonra, sokağa çıktı ve yavaıça Fur ıo· 
kağrna doğru yürüyerek boğalı evin et. 
rafını teftiş etti. 

Gayri tabii bir şey görmedi ve doku. 
.ı:uncu Şarl zamanından kalma bir Jlr· 
kıyı ıslıkla çalarak oradan uıaklaıtı. 

XVII 

Bertly, Janın izcriy~ girdiğini görlin· 
ce. ayaga kalkmııtı. 

Delikanlı ona doğru yaklaıtı ve an· 
cak önündt:, küçük kahvaltı masasını 
görünce durdu. 

Titriyen baeaklannın kendiııini oray~ 
kadar nasıl götür\Jüklerine hayrtt ~~1• 
yordu. Kalbinin ürperdiğini, beynının 
tıpkı aarhoılarınki gibi bombo! olduju. 
nu hi11ediyordu. Ona bakmağa cesaret 

edemiyor, buna rağmen onu mükemme· 
Jen görüyordu. Konuımak istedi. T~
kallüı etmit olan hançeresinden biç bır 
aada çıkımyacağını hiuetti. 

Genç kız ıcla onun kadar heyecan için 
dc)di. Fakat saflık ve temizligi o kadar 
bakirdi ki, bu hali, oııa, erkekte olma· 
?an ceaareti veriyordu. V c genç kız, 
INfif bir heyecanla titriyen bntbiil se. 
tile ıöze baıladı: 

- Siz olmasaydınız, hen mahvolacak j 

~! f 
Bunları IÖY.lerken büyük ıuvi ıöı. 

ona tefekkür etrncfi unuttufunun 
farkında def ildi. Belki de bunu ·~~r~ 
yapacaktı. Belki de teıckkür ettığu11 
zannediyordu. Bunu pek de bilmiyordu. 

Jana ıelince, o, yalnız ona preıtitle 
bakıyor, onun gözlerinden neler söyle
mek iıteditini anlıyor. Sninin meıt e· 
d.ci muıikiıile gafyoluyordu. 

Genç kıt, belki de ne aöylediginin 
pek de farkında olmadan devf~ etti: 

_ Fakat nasıl oldu da tam vaktinde 
. . .. , 

yetı9ttnı... . 
Bu aözler onları hakilcate rücu ettır. 

di. Jan derhal 11kinle9ti ve yavatÇa 

plerek izah etti: . • • 
_ Gayet baait ! Taaavvur edınız Jcı, 

Eve dönUtUmde. arabayla küçük kafıle. 
. •· düm ve feci hakikati hi11etmcdım. 

yı ıor • • t 
Evime 1ayet rabıt ve aak!n bır v;~ıyc 
te irdim. Birdenbire hatırladım kı ..• 

g ·· ü "anda 
Jan ııkılnuı bir halde iOZ J 

' ö Uoe egdı. 
bıraktı. Kızardı ve batını n 
Çebreıinde acı ve f\!ç bi~ itirafa mec· 
bur edilen bir mücrit11 italı vardı. 

Delikanlının söylemekten . sıkıldı1;1 
. kmn bassa• lcalbi hıa , ... keı· 

'eyı.' ıe~yanı hayret bir kat'iyet ve erf 
fettı ver 
niyetle: 

- Hatırladınız ki •. Telılik?.e maru: 
1 ohnadıfımı, tahkik etmeı;,ı unu • 

oup il '? 
muıtunu.ı, dei mı 

'--•ile. evet. dedi ve mahcubiyetle Jan .~~ .
1 
.. 

1 
•• ona kaldırdı ve onun ıu umst. 

oöı ennı 1 
• . •. ilnce pkrak kahkahalarla ıu 
diğinı ııor ' 

w ba tadı ıenç kız da onunla bera. 
mege 1 • 
ber güldü. . 

Bunlar iki çocuktu ... Saf masum ıkı 

çocuk. 
Jan ısU.rak anlatmaia baıladı: 
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biliyorum. 'Fakat merak ctnı(yııı, onlara 
emniyet ettiğiniz ıenç kız, onlarm gay· 
bubetleri ean11ında hiçbir tehlikeye ma. 
ruz bulunmıyacaktır. Görliyorıunuz ki 
(Pardayan burada alaycı ve muzip bir 
tavır takındı) bizim ziyaretimizden ev. 
vel takarrür etmit olan bu küçük ıeya
hatin hiç bir mahzuru yoktur .. •Yalmz, 
itte duıesin gaybubeti eın11ında gelip 

hürmetlerinizi ıu odadaki genç kıza 
arzedemiyeceksıniz. Bunun ıçin, ıize 

tavsiye ederim. derhal onunla vedalaıın, 
çünkp onu iki giln göremiyccekıiniı .• 
f ki ı:un ise, bir işık için uzun. dthıetll 
uzun bir zamandır. 

Düıes, Janın canını 11ktıiı besbelli 
olan bu mevzuu kısa keımek için, batır
dı: 

- Bizimle beraber Andiylye niçin 
gelmiyorsunuz ı<>valye? Böylelikl~ top
raklarınızı zıyaret etmek fırsatını bul. 
muş olursunuz. 

Pardayan hayret cdtr gibi bir tavırla 
ıord\l: 

- Hanıi topraklardan bahse-diyor. 
ıunu:z;, duşcs? 

- C'arum ... Marjensideki topraklan· 
nızda ı! 

- Sevgili Jiraldacıgım, unutuyorıu
nu~ ki Marjc.nıi artık bana ait değil .. 
Onları verdim. 

Don Sezar atıldı: 
- Verdiniz mi? .. tyiaimi oradaki bü· 

tun fakir fukaranın o güzel topraklan 
yakıp yıkarak, kendi yerlerindelermit 
gibi rahat rahat oturmalanna göz yum. 
duğuou söyleyin. 

ParlcJayan muammalı bir tebeutımle 
ıutümsedi: 

- Pekala, dedi, mademki o topraklar 
elan geçiniyorlar, demek ki o topraklan 
i§liyorlar •.. Şu halde yakıp yıkmıyorlar. 
Şatoya ıclincc, eminim ki, ona hürmet 

göstcri)IOrlar ve hiç kimse oraya ı:irmi. 
yor. · 

Bu sözleri söylerken, Parddyanı ga
rip bir heyecan sardı ve gözlerini kapa
yarak içinden hıçkırarak, gene içinden 
mınldandı: "Benim Loiıim işte orada 
öldu 1 .. Aradan knk ıene geçtıiı halde 
hila onun için ne acı ıozyatlllP dok
tum! ... Hayır, eskiden pırıl pırıl vınan 
bugün iıe kalın bir toz halıııl< ddtcnen 
onun dolaıtığı bu yerlerı hiç kimae tıci.ı: 
etmiyecektir .. Hayır. o kadar aevı)igim 

0 melek lnıanrn artık yaıamadığ·nı ba. 
na hatırlatacılc olan o yerltre hl'n de 
alrmiyccefim .• o benim kalbimi~ ebe. 
dlyyen yaıryor! .. 

Don Sezar onun heyecanının faıkm· 
da olmadan (zaten Pardayanın neler his 
ıettiğini yilılinden anlamak imkansız 

dı) Jana hitaben devam etti: 

- Ben Andiyidcki topraklan aırf 
Marjcnıiyle yanyana bulunuyor dıye 

ntın almııtım. Orada onunla yanyana 
iki kardeş gibi, oturacagımızı ve b:ribiri 
mi.zden ayrılmıyacağımız:ı ümit ediyor
dum. Orada bizimle beraber, ıhı } arlı· 
ğın icap ettirdiği biJtun itinayı buiacak 
tı. Çünkü iJtcdigi kadar çelikten ~ ogrul 
muı ol~un. ergeç yaş bütun agırlığiyle 
üzerine çökecek .. Bundan ba~lca haydi 

orada oturmak istemiyor diyelim, fakat 
bütün teklif, 1srar ve ricalarımııa rağ. 
men şehirde de bizimle oturmak istemi. 
yor ... Burası onun kendi evidir. Öyle ot. 
duğu halde o hala otelde oturuyor, tıp· 
kı ... 

Pardayan ıozünu keserek: 
- Aziz dostum, dedi, eger Andiyl 

yi satın almadan evvel böyle bir mak
sat güttüğünüzu bana söylemiş olaay. 

dınız, si:e böyle bir şey yapmamanızı 
tavsiye ederdim. Halbuki ıiz bana iş iş 
ten ecçtikten sonra bunu haber verdi· 



() 
c: 
3 

"' C1) 

3 
CD -C1) .... 
c: 
N 
<D .... 
:l 
a. 
CD 

102 PARDAYANIN ôt.LU 
-----~----------~-------------M._.-.,_ . .._ ____ , ____________________ __ 
niz. Bir türlü terkedemcdiğim ve zan
nederim ömrümUn sonuna kadar içinde 
kalacağım otele gelince ... Ona o kadar 
hor bakmayın .. Kızgın bir güncı ve ya
CO§kun bir yağmur içinde yaptığınız 

bir yolculuk esnasında tenha, asüde, bol 
içkili, bol yemekli bir otele sığınarak o. 
rada istirahat etmek nekadar hoş bir 
ıeydir, Don Sezar, adeta cennettir •• He. 
le sık sık indiğim "Güzel yıldız., oteli .. 
Oradaki hatıralarım hayatımın en mes' 
us anlarıdır. 

Jan bu sözleri, gitgide artan bir bay· 
retle dinliyordu ve gitgide kendi ken· 
dine daha fazla sualler soruyordu.: En 
müthiş İ!kencclere yılmadan atılan, 

Prenses Faustayı (Saetta bu müthiş 
kadından ona bahsetmişti) isp.ınya kra 
lını ve engizisyonu (kan içen c:anavar 
mües!ese) istihkar c-den ve onları yenen 
ve bütün bunlan bir dostuna ü:ıvan ve 
servet temin etmek için yapan bu müt· 
hiş insan kimdi? Meçhul bir adama yar 
dım etmek için çılgın bir lSkaydi1e 

hayatını tehlikeye atan, kralın emirleri 
ne büyük bir vekarla itaatsizlik eden 
bu adam kimdi? Ve nihayet bir kral 
haşmet ve ref.ahile kendisini geçindire. 
cek topraklara malikken bu topraklan 

fakir fıkaraya terkeden ve kendisi de 
ucuz ve basit bir otelde ikamet ederek 
bir yoku, bir seyyah, hür bir sergü
zeıtşi kalmakla adeta iftihar eden bu 
adam kimdi? Bu geniş insan göğsünde 
hangi yarım Tanrının kalbi çarpıyor
du.? Bu alaycı çehrenin altmdan ne !ev 
kalbeşer bir alicenaplık ve yüksek ruh· 
Juluk seıiliyordu? Bu yalnız bir insan. 
~ı? Bt: semalardan inen bir elçi de. 
fil miydi? .. Belki de Tanrımı:. ta ken
disi? ... 

Jan, düşüncelerinden Pardayanın a
laycı bir azarlamayla söylediği şu söz· 

.. krile µ.randu ,, / · 

- O ne? •. Hala burada mısınız? Dü. 
şes, şu odadan size teşekkür edilmek 
istenildiğini söylemedi mi? .. Söyledi! •• 
Şu halde ne bekliyorsunuz canım .. Ya. 
zıklar olsun .•. Bir kadın bu kadar bek
letilir mi? Yoksa bu mahcup genç kız 
Jandarma kumandanının askerlerinden 
daha mı korkunçtur?. Onlara karşı kah 
ramanca ıdöğüşürken titrcmecliniz de 
§imdi mi titriyorsunuz? Canım o kadar 
korkmayın, sizi yemezler • 

Pardayan yarı alaycı yarı ıefkatli bir 
tavırla böylece söylenirken, onu odaya 
doğru itti ve Üzerlerine kapının kana
dını ittikten sonra, dükle düşese dön· 
dil: 

- Eğer işe karı_şmasaydım, içeriye 
girmeie kafiyycn cesaret etnıiyecekti. 
Ah 1 şu aşıklar, şu aşıklar! Şu korku ve 
heyecan içinde gördüğünüz genç. bun. 
ıdan birkaç saat evvel, kükremiş bir as. 
lan gibi kralın üzerine yürümüş ve az; 

daha onu öldürecekti. 
- Kralı öldürmek mi? Buna imkan 

mı var?. 

- Hem de öyle müthiş bir darbeyle 
ki, hayatımda öylelerine az rastladım, 
Eğer kolunu çekmeseydim kral şimdi 
mahvolmuştu. 

- Fakat niçin? .. Herhalde karşı&ın· 
<lakinin kral olduğunu bilmiyordu? 

- Bunu peka:ıa biliyorou ve bildiği 
halde ona taarruz etmekten çekinme-

di. Sebebine gelince; kral gece, bu genç 
kmn evine girmeğe uğraşıyordu da on· 
dan. Siz: olsaydınız ayni veçhilc hare. 
ket etmez miydiniz? Tabii öyle yapardı 
nız. Ben de yapardım. Nitekim bundan 
tam otuz yedi sene evvel, blr gün, ben 
de, sevgilimin evine girmek istiyen biri. 
aine kılıcımı çektim .. Vakia bu adam 
kral değildi ama, kralın kardeşiydi Fa· 
kat bu kralın kardeşi de aonra kral ol· 
du .. Uçüncü Hanri... O öldü, fakat &Ö· 
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rüyonunuz: ki ben hali ayaktayım! .• Ne 
ise .. bunları bırakalım ve ciddi ıeyler. 
den bahsedelim. Tabii takdir etlersiniz: 
ki aııkların ne ıarip mahluklaı olduk. 
Jarını pekala biliyorum .•. Bunu demek 
istiyorum ki, en apğı iki aa;ıt batbaP 
kalacaklar, tabii farkında olmadan ... ve 
§Una da emin olabilirsiniz ki, kendilerini 
alakadar ed:n mevzu hakkında bir tek 
kelime bile ıöylemiyecekler •.. Her ikisi 
de son lderece mahcup ve saf!.. Sorıra ne 
sevimli ne preıtiJ edilecek bir _çift, değil 
mi? 

- Hakikaten öyle. 

- Bundan daha ahenktar uygunlukta 
bir çift bulmak imkansızdır. 

- Tamamile sizin fikrinizdeyim, sev 
gili Jiraldacığım ... Fakat neden bilmem .. 
Buna mukabil pekala bilcUğim bir şey 
vardır ki, o da uykusuzluktan çıldıraca
ğımdır .• Doğrusu iki aşıkın ağız a~ma
mak suretile yapacakları mükalcrnelerin 
bitmesini beklersem halim haraptır. 

Artık uykumdan feda edecek bir yaşta 
değilim .. Bunun için derhal otele dönüp 
yatacağım. Baksanıza aabah oldu. 

Pardayanın laubali bir tekilde, sade. 
ce Jiraldacığım diye hitap ettiği dilıeı 
adeta mahcup bir tavırla sordu: 

- Niçin burada yatmak iıterniyor. 
sun uz:? 

Pardayan ona muhabbet ve alay ka
rııık bir naurla baktı ve: 

- Sizi boıu boıuna rahatsız edece
~im, küçük Jiraldacığım, dedi. Ben tir 
yakiyim, onun için adetlerimi deiiıtir
meme imkan yoktur. Fakat şimdi bana 
ıunu liıtfen ıöylcyin. Sizin kısa gaybu. 
betiniz eınasrnda bu kızcağız burada 
hakikaten emniyet altında bulunacak 
mı? Bana öyle geliyor ki onu her tarafta 
arayacaklar. 

- Onun buraya iltica ettiiinden na. 
gıJ şüphe edilebilir? Evdeki hademe ve 

uıaklar ve diğer adamlarımız on~ sıkı 
muhafaza etmek için emir alacaklardır. 
Tabii kendi arzusile çıkıp gitmeğe kal· 
karsa o zaman bir 1ey yapılamaz. 

Jiralda atıldı: 

- Eğer endişe ediyorsanız, bu •eya· 
hatimizi tehir edebiliriz. 

Pardayan biran tereddüt etti, sonra 
birdenbire kararını verdi: 

- Hayır! .. dedi. Herhalde hakikaten 
de onu buralarda aramazlar ... Zaten si· 
zin bulunmadığınız zaman ben sık sık 
buraya uğrıyarak bizzat ona nez;ıret 
ederim. 

Dütcı birdenbire hatırlıyarak: 

- Biliyor muıunuz? dedi. Ger.ç kıs 
bana sizin isminizi sordu. 

- Ne? •. 

- Ona sizin Kont dö Marjensi oldu. 
ğunuzu söyledim. 

- Ama yaptınız hı? Bu çocuktan 
ismimi ne diye saklayım. 

- Dütündüm ki, madem ıiz kendi· 
niz: söylemediniz benim de söylememem 
icap eder •. Andiyiden dönüıümüzde bu 
hatamı tamir ederim. 

Bu ıöıler üzerine, Pardayan sevgili 
dostlarından mUıaade istedi ve doğruca 
oteline döndü. 

Uykusundan ftda edecek bir ya~ta 
olmadığını söylemit olan PardJyan oda
sına gelince, koltuğunu pencerenin ö
nüne çekti. Masanın üzerinde duran bar 
dağı şarapla ıdotdurdu ve bunu kGçük 
yudumlarla içerken derin bir dütünce· 
ye daldı. 

Şişe botatdıktan ıonra, Pardayan da 
bu dü~üncelerinden uyandı. Ve ancak o 
zaman farkına vat'dı ki, sabah bir hayli 
ilerlemiş ve sokaklar mutat gürültü ve 
K;ıılabalık içinde <ralkanıyordu. 

Ho:nurdanarak ayaga kalktı, yatağa 
Hefle baktı ve ıonra muıluia giderek 

... 
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Memleketimizde yeni ş eh j t ) e r j 
btr bastahk guruıme· j ,. j D m er 8 S ı• m 

ğe başlandı ~ 
RADYO 
l~TA!\""BUL: 

18,30 plikla dans muafkiıi, 19,:?0 kon!e 
razıı: Ordu saylavı Sellm Tarcan (Çocuk 
terbiyesi) 19,45 konteranıı, Halk partisi na 
rruna Hıfzı Te\•!ik (Sporun fevaJdl hakkın 
da), :?O MUzeyyen ve arkad&.§ları taralmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapca söylev, 20,45 Muza.t 
ter vı ark&c!qlan tarafından Türk muaikl 
ti 'VI halk ıarkıları, (ıaat ayan), 21,15 or 
lceatra: 22 matbuat U.M. lst. mUme.ssm Ne 
tet Halli Atay taratmdan Türk - Yunan 
doaUufU hakkında birkaç ııöz, 22,15 Vatııı ve 
arkadqları tara!mdan yunanca ıarkılar, 
22,30 ajanıı ve borııa haberleri, ve ertesi gtl 
nlln programı. 23 ıon. 

Bl:RLL~: 

17,05 ıan ve musiki 19,05 dans muslklııf, 
20,05 gramofon,. apor, 21,05 ıan ve musiki 
21,06 hava, haberler, apor, 23,35 danı orkest 
nar. 
Pqn: 

SINBMALAB 

sEYOCLU 
Erkek 1 

IPD 

SA&AJIYA 

yJLDIZ 

ı Kadın ve ıeytan. 

b&I• 
1 BaY&n General 

1 
tzııUtera 'krallıfmm ih. 
t1faD1L Hayal ve hakikat 

• ormanlar hlldm1. Lorel 
.ııardl aerııeriler kralı 

1 
aııneı kralı. Kızlar mekte 
bl 

• .Mazurka 
ıarıu.ı 

1 
Kalilornlya faUbl. Deniz 
perfsl. 

1 
PrOrrammı blldirmemııur 

Tamara. Afk bandoau • • ı Bir yıldız doğu) or. Ma. 

yerlini· 
I SiJll&Pllf pc19tuı AltTD 

toPlay&n tızıar. 1981 AU. 
na Saikan olimpiyatları 

1 
)(ac&r romansı. Kızıl ça• 
yır 18,05 ukeı1 bando, 19,05 konleranı, 19,•o 

orkıltra knoaerf, 21,05 komedi, 22,5:> haber Kadınlar kJQbU. 
Jar, 23,20 orkeatra konaerl, 42,25 cazband, SANVA.1' ~ 

(l:lld A ııto"19 ,.,..,_,n.n atqler içinde. takımı, 1,10 haberler. __ _._fYET , uv...,--
B~: vu•u-·-- CCJUJ" ad&ID 

18,05 orkeıtra konıeri, 20,15 mllleUerln l S T A N 8 U L 
zamanı, 20,35 koro konaerl, 21,10 plyea, 22, va~·ıı 

1 
KUçUk prenses. • ., ere 

ıa akpm ko111ert, lııUrahatlerde haberler, l"&a.UI 
ha bel ~ va ve apor, 24, ııon ha r er. 

1 
Romeo ve Julyet. Rln • 

LONDRA: llJLIJ Un. Un • 
18,015 orr konterl, 18,25 orkeıtra konıerl 

1 
lJald&t b(llbOJU. Kim CI• 

19,215 konuıma, 19,45 mandolin orkeatruı, RtLAL dQrdU 
20,20 ukert bando, 21,011 d1n1 yaym, haberler Bakir delikanlı 
hava, veaatre, 22,10 Bir yaz geceatnln rUyuı, ~ : 

9 
uncu eenfonl· Kahraman 

11lua1klll piyesinden e&hneler. 24,05 eon. ,u.gJIDAll 1taydut 
&oHA: ı eanavar avı. Kara odanm 

20,35 apor, muhtell! ıahneler, haberler RALll 
bUtklet yanılan, kon111ma, 21,45 k&nıık 

eararr 

ınualkl, 22,05 nefesll aazlar konseri, 23,20 
lconterana, 23,30 koro konseri, 23,50 dans 

· orkestrası lıtlrahaUerde haberler, hava. 
' -

KADIKOY 
1 oanıı devam ediyor 

osKUDAR 
1 GöılOl yaran. 

BA KIRKOY 
Nlbet çl eczahaneler RAU 

Bu ak,am §ehrln muhtelll semtlerinde ııö 
betçi olan eczaneler eunlardrr: 

1'tanbul clbeUndekiler: 
Eı:nlnönUnde (Salih Necati) Beyazıtta (Ce 

lllll), KUı;Ukpazarda (Yorgl), Eyüpte (Hlk 
ınet Atlamaz), Şehremininde (Nl.Zım Sadık) 
KaragUmrUkte (Kemal), Samatyada (Eroft 
loa), Şehzadebaımda ctemall Hakkı), Akl& 
~Yd& (Sarih), Fenerde (Vltali), Alemdarda 
(Slt'rı Rasim), BakırklSyde •(Merkez) 
Beyotıu clheUndekller: 

MtL11TAD1 , BrodvaY melodi 

iş aranıyor 

ık. .. kiliinin işini ba§arabilecek 
l UÇ ,,, • Tilrk 

te rübe ve ihtisas sahibi bır em. 
liı~ sahiplerinin emlakini idare, fa~. 

'k u---·tta idare memurlugu 
rı avem .,........_ d 
ve kltlplik gibi bir it aramakta ır. 
!stanbul, Bahçekapıda Arpacılar ha. 
nında E. A. adresine müracaat. İIUklll caddeııinde (Kanzukl' Altmcıdalre 

de (GUnel), Galatada Topçularda (Spot 

dil), Taksimde (Nizamett~). Tp•::::~v: ,_Kayıp aranıyo. r 
(:Nihat), Şltllde (Halk), Kasrın 
ııtı, Sarıyerde (Oıman), 

16 
ya•ında baımda kül rengı .kas· 

d (ömer Kenan), >' h 
'OıkUdarda çarııboyun a ilyUkadada k t beyaz keten pantalon, sıya 

Kadık(\v, Modada (:Moda), B ek tli ınavi gözlü, san saçlı buğday 
(lialk), Heybelhle <TanaıJ ce e f · · d b' k 

be . zli Muıta a ısının e ır çocu 
\ Be~iktaf lem Memurluğurul.an.: ?.;~937 ııünü bahçeden çıkarak git· 

Mehmedin Veysel zimmetınde ": ~· e •imdiye kadar gelmediğinden 

Kuduz tedavihanesi haşt.~b!bi ı 
doktor Zekai T unçman çok muhım 
ve memleketimizde şimdiye kadar 
görülmemiş bir hastalığa tesadüf 
etmi§tir. Bu hastalık son günlerde 
~nkça görülmeğe başlamıştır. 

"Kazip kuduz,. ismini ta§ıyan 
bu hastalığın mikrobu hastalık, has
talıklı hayvanın bula§ık uzuvların· 
dan birini yemekle veya mikroplu 
bir ha~renin sokmasiyle geçmekte· 
dir. 

Hastalık müthiş bir kaşıntı ile 
başlamaktadır. Fakat bir defa yaka
lanan ve vaktinde teda\'i gören bir 
daha tutulmamaktadır. 

Bir açıkgöz , 
Kendisine bir va!'ldat 

menbaı bulmuş 
Dün bir açıkgöz, zabıta tarafın

dan yakalanmıştır. Devlet Demiryol 
1 "n ate§çilerinden Ahmet Sirkecide
ki umumi halaya girmiş, dı§an çı
kınca kapının önünde birisinin elini 
açıp para istediğini hayretle görm Ü§
t ür. Ahmet, bu adama ne iştediği
ni sorunca beriki kemali nezaketle 
burasının memuru olduğunu ve pa
ra vermesi lazım geldiğini söyle
miıtir. 

Mehmet Ali isimli bu açıkgöz. 
den pek de a§ağı kalmıyan Ahmet 
ona para vereceğine hemen yakası
na yapı§mı§ ve polise teslim etmi§
tir. Mehmet Alinin bu işi birçok de
falar yaptığı anla§ılmı§tır • 

Sovyet sanayi komi
seri t evkif edllmedl 

Moskova, 16 (A.A.) - Ağır 
endüstri komiser muavini Serebo
rovskinin tevkif edildiği haberi ya· 
lanlanmııtır. 

lstanbul 
konuşuyor 

(~ tarafı 3 füıcüde) 
ranrn halkı için --çok pazarlıkçı-di-
yorlar. · 

Bütün dükkanların ufak. tefek dertle 
ri var ama hepsini toplananız bakınız 
bir noktada toplanır. 

(Belediyenin hiç aman vermeden ve 
durmadan ceza yazdığından) §İkayct e
diyorlar. 

Bir bakkal diyor ki: . "f • ·n tahtı tıgı v >' • b'l 1 . d . alacağının temin ıstı ası ıçı • b l doğu yen ı en erın a resıme 
hacze alınan Be§iktaşta Süleym~nı- u un herhangi bir polis karakoluna - Bana hafta ıekiz on 'dokuz demez 

B ldı k gın veya 1 • · • · t - ccn yazarlar .. Niçin biliyor musunuz. ye mahallesinde ayı m so a - l - ınat verme erını ınsanıye na 
da 1' 1, 1. 1, 1, 23/1 24'1 16/1 No. ~:n~ rica ederki~ ... d U Meıeti zeytinyağım matluba muvafık 
Iı murakkam bostan açık arttı~~ya Merdiven oyun e zun çayır- dcğilmiı. Makarna.t~rda boya nnruı ve 
rılc.anlmı• olup 15-5-937 tarıhıne da No. 6 da bahçıvan babası Emin ilh. Fena mallar ıçın belediyenin ceza 
~ :s yazması haksız değildir ama, bu ecza. 
rnüaadif cumartesi günü tartname - llAo yı bize değil, ısıl toptancılara yazmalı 
divanhaneye talik edilmiştir. Birinci Kadıköy ikinci ıulh hukuk hi· ve onlın 11kı1tırmalrtar .. Çünkü biz ne 
arttırma11 22-6-937 tarihine müsa- • lijiDden: biliriz. A11ğı iniyor, iyi maldır diye top 
dif alı günü saat.14 ten 16 ya k.a· kiJD Kadıköyünde Rasim pqa ma- tancılara avuç dolusu para verip öteberi 
dar icra edilecektır. Arttırmaya ı§· h Uesinde karakolhane sokağında alıyoruz. Bizlerin kimyahancsi, tahlil 
tirak için yüzde yedi buçuk teminat 

1
; No. lı Süreyya apartmanının 1 O yaptıracak mütehassısları yok ki beledi 

akçesi alınır. Artttrma bedeli mu- u .dairesinde mukim Zemzem ye asıl birinci ellerin fena mal satmala-
hammen kıymetin yüzde yetmit be- T:~erin hastalı~ ha~sebiyle hacrile rrna mani olmalı, böylece bizim de al· 
tini bulduğu takdirde ihalesi icra i yerde mukım oglu Fuad Tame· danmamamızrn önü alınmış olur. Halka 
edilecektir. Aksi takdirde son art· a_Yn vasi tayin edildiği ilan olunur. iyi mal yedirmenin asıl kat'i çaresi bu. 
tıranm taahhüdü baki kalmak tar· V~ P. 1429. ıctur. Yoku bizim gibi küçük esnafa gün 
tiyle Alı§ on beı gün daha temdit de yüz tane ecza yazsalar bu işte baıa 

- RIY AZIYE, FiZiK, LiSAN KJM. çıkılmaz. Biz bilmeden gene fena mal 
edilecek 1 - 7 - 937 tarihine müaadif YA VE- Oltıunluk dersleri, Türk- satar, ve halk da fena mat yer. 
çarpmba günü ayni saatte en çok Fransızca, lngilizce, Almanca. 1- Ortaköylü bakkalı ben bu iddiasında 
arttırana ihale ediJecektir. Kıymeti çe h · .. kale tamamen haksız bulmadım. Onıın söyle. 

be k 
] anca tercüme, ta rır, mu · 

rnuhammenesi her metresi 35 u· ta Y muhasebe, bankacılık, ve ticaret . diği gibi belediye asıl kontrolünü top. 
ruıtur. Mcaaha11: 2287 metre mu· me, kar dak · tancılar üzerinde temerküz ettirmedikçe 
-LL_ d E f H 1 .. d b" dersleri. (Çenberlita§m tıs.m . ı Hauoaı ır. vsa ı: a en ıçın e ır dili birkaç küçiık mahalle esnafını sıkıştır· 
ıöz oda ahpp bahçıvan kulübesi kız erkek yabancı . t'!r ve ~~yS:ıye mıkla istanbulun hilesiz yiyecek içecek 
muhtelif sedlerden mütetekkil bor dersahnesi) birkaç dcr~e muf~u.l.le- bulmasına imkan olmıyacağı muhak-
tan halinde kullanılan incir, dut, §ef rinizi giderir, sınıfta kalmall. du!un- kaktır. 
tali meyvalı ve meyvasız ağaçları cesini bırakmaz, her me~~bın ~.rs· Çarşısını gezdikten sonra Oıtaköydc 
havi 2004 numaralı icra kanununun )eri lisanla ihtiyacmız~l~ore, D~u~· yal' lrcak artık fazla bir şey kalma. 
126 ıncı maddesine tevfikan ipotek düz akıam gece de verı ıyor. ıre • mıstı. T.uııvay caddesinden çıkıp am 
sahibi alacaklılar ile diğer alakadar· törü Ziya Çetinkaya. geri döıı lceğimiz sırada bize köy 

!ar ;'e irtifak hakkı sahiplerinin dahi iiiiiiiiiiiiiİiPİiiii(İİ4İİİSİİOOİi) ~i! ~-:diren arkadaş son bir şey daha 
ıd?ialannı yirmi gün içinde daire· .- söyledi. Yazımın son noktasını koma. 
mıze bildirmeleri lazımdır. Aksi hal U UI\ l K 1 dan bunu da iHh·e edeyim: 
de hakları tapu siciUeriyle sabit ol- Kemal ÖZS8D Ortaköylüler bor;azın en gfü:el, eski 
rnac:hkça aatıı bedelinin paylaımasın eserlerinden birisi olan Ortaköy cami. 
dan. hariç kalırlar. l,bu maddei ka- üroJoğ • Operatör inin yanındaki birkaç köhne evin istim· 
nunıye ahkimma göre hareket eyle- aevllJ• m~•h••·~·· lak edilmesini ve burada güzel bir park 
mek v d h f 1 1- . . L"a,.ak;;Y _ Ekselsıyor magaza.sı B d • . e a a az a ma umat ıstıyen· ~ v yapılmasını istiycr1armış u a çocugu 
lenn 934 750 d · 1 ~nında. Her gUn ög.leden son.ra d ğil . - osya numarasıy e J-- bol bir muhit için haklı bir istek c 
d•ıremize müracaat ~ylemeleri ilan 'ı 2 den 8 e kadar: 'lcl: 41235 j midir? 
~l~nur. V. P. 1428 HABERCİ 

Büyük hava ıehitlcrimizin hatıraları-, 
nı anmak için dün Fatihte yapılan mc. 
rasime tam aaat 14 de baılanmııtır. 

tün gemilerdeki bayraklar yavaı yavaş 
yarıya kadar indirilmiıtir. Bu vaziyet 
ve bir dakikalık ıUkQt devam e'dcrkcn 
tramvay, araba, otomobiller de oldukla
rı yerlerde kaJrnıılardır. Bir dakikalık 
sükOtun hitamında merasim kumandan 
general Oıman Tufanın emrile ikincic 
bir (Ti 1) iıareti üzerine selim vaziyeti 
ne nihayet verilmiı ve yahya kadar in· 
dirilen bayraklar tekrar eski vaziyetleri 
ne konulmuıtur. 

Şehrin muhtelif yerlerinden atılan 
toplarla beraber Sclimiye kumandanı 

Tuğgeneral Oıman Tufanın bir ipreti 
üzerine bir borazanın çaldığı (Ti') ha 
vasile merasimde huır bulunan Vila
yet, Parti, Belediye erkanı, kültür erki
m, Türk Hava Kurumu, Türkkuıu aza. 
ları kıtalar, zabitler, a1kcri ve ıivil mck 
tepliler ve halk yüce ölülere hürmeten 
suamuı ve ıellm vaziyeti almıılardır. 
Şehitlerin hatırasına hürmeten tchirdc 
bulunan gemiler ve fabrikalar da bu 111· 

rada dUdükterile merasime iıtirak ttmit 
]er ve ıchirdc mevcut resmi dairelerle 
Galata ve Beyazıt kulclcriindcki ve bü. 

Bir aile 
zehirlendi 

Öğle yemeğinden 
sonra beş kişi 
hastalandı 

Dün bir ailenin beı ferdi bir ye

meği müteakip bilinmiyen bir sebep 

ten dolayı zehirlenmiıtir. 
Üsküdar Bülbülderesinde 47 nu 

maralı evde oturan bu ailenin reisi 

48 yaşındaki Naciye ile kızlan Hik

met, Münevver, Şaziye ve oğlu Şe
fik dün saat on ikide yemek yedik

ten bir müddet sonra hepsi bir ze

hirlenme alameti göstermeğe başla
mı§ ve c!oktor yetişerek tedavilerine 

başlamı§tır. 

Yeni bütçe 
rakamları 

Bütçele rine zam 
yapılan daireler 

banJ(llerldlr 'l 
Yeni sene bütçesinin paut'leai 

günü Büyük Millet Meclisinde mü
zakeresine baılanacaktır. 

Bütçe encümeni masraf büt~csi 
ni 231.017.776 lira olarak bagla· 
mı§tır. Bu yekun 1936 masraf 
bütçesine nazaran 18 milyon 262 
bin 196 lira bir fazlalık ifade etmek· 
tedir. 

Yeni biitçede Millet Meclisine 
725 bin lira, maliye vekaletine iki 
bucuk milyon lira, düyunu umumi
ye bütçesine, üç buçuk milyon, güm 
rük ve inhisarlara yanm milyon, 
dahiliyeye 131 bin lira, matbuat u.> 
mum müdürlüğüne 50 bin, emniyet 
işleri umum müdiirlüğüne bir mil
yon, jandarma umum kumandanlı· 
ğına bir milyon 338 bin, hariciyeye 
11 O bin, sıhhiyeye bir milyon, adli
yeye 447 bin, maarife 2 milyon, 
nafıaya bir milyon l 00 bin, iktısada 
bir buçuk milyon, milli müdafa ka
ra kısmına 2,980,000 deniz kısmına 
522 bin zam yapılmıştır. 

24 saatte 24 vaka 
Son yirmi dört saat zarfında şeh 

rimizde 7 yaralama, yaralanma va. 
kası olmuş, 4 memnu silah taşıyan, 
4 kumarcı, 5 kaza çıkaran sarhoş, 
2 kaza cıkaran şoför, l sahtek<lr, 1 
sarhoşluk vakası faili olmak üzere 
24 kişi yakalanmıştır. .... J 

Bundan ıonra ordu namına yUzbaıı 
Kemal, TUrkkuıu namına RüttU Ser. 
gin, şehir namına Cemalettin Fazıl ve 
yüksek tahsil gençliği namına Bahadır 
Alkım birer nutuk ıöylemitJer, ibidcye 
çelenkler konulmuı ve geçit rcımi yapıl 
mııtır. 

Vekillerimizin 
tetkikleri 

iktisat Veklll şehri
mizde. Nafıa Vekili 

Derincede 
lktıaat Vekili Celal Bayar bera· 

berinde vekalet müstepn Faik 
Kurtoğlu ve Sümerbank umumi mü 
dürü Nurullah Eaatla kalemi mah 
sus müdürü olduğu halde dün An· 
karadan ıehrimize gelmi§tir. 

Vekil Haydarpaıadan köprüye 
vapurla geçerken vapurun hususi 
mevkiinde ihracat tacirleriyle görü
ıerek ihracat vaziyeti, stoklar ve ö
nümiizdeki yıl takip edilecek hare· 
ket tarzı üzerinde müdavelei efknr 
da bulunmu§, Almanya ile olan kle
ring münaaebatıru anlatmııtır. 

Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya 
dün Eakişehirden lzmite vasıl olmuş 
ve Jzmit istasyonundan deııiz kena· 
rma doğru uzatılan yeni hattı tetkik 
etmiıtir. 

Vafıa vekili bundan sonra De
rinceye gitmif ve orada yeni buğday 
silosu ile traven fabrikasını gczmi§-
• I 

tir. 

Kaçak sUAh 
taşıyanlar 

Emniyet ikinci ıube memurları 
diin şehrin muhtelif yerlerinde si
luh araştırmaları yapmışlar ve Cala
tada Yeni zengin sokağında Mehme· 
din kahvesinde kahvecinin cekmece 
sinde bir tabanca, mütterile;den Se
limin Üzerinde bir tabanca, gene 
mü~terilerden sandalcı Mehmet Ali
de bir bıcak bulmuşlardır. 

Küçiikpazarda bahçeli kahvede 
Ahmet oiilu Ahmedin üzerinde de 
bir bırak bulunmuştur. 

Yakalanan 
kumarbazlar 

Emniyet ikinci ~ube memurları 
dijn de kumar oynanan ycrlcrı , rar
ken Bostanc1da lsmail Hakkının 
kahve~inde Ahmet, llya, Şefik ve 
F :hm.~ arasında kumar oynandığını 
gonnuşler, hepsini yakalamışlardır. 

1 Göz Hekimı 
Dr ~ ükrü Ertan 

1 Cataloflu Nurut-emınrvt cad. N<

(Cataı,,tıu Erz:ınuı vanındıı ı 

l'tlclon 2~~1'16 

,,. 

1 
· ı 



~ 2 HABER - l\litam poetuı 

•ım ill!!i~ ıstanbul Halkına BQyQk Sürpriz ~-• . 
TAKSiM BAHÇESi 
,::.=.,.. Memleketin en tanınmış saz heyeti ve en gllksek 

OKUYUCUSU ? . ile yakında açıhyor. 
Nezih ailelerin yuvaıı olacakbr. Pek yakında bUyllk tafsilAt 

1111::::amr:1HBR1=un!!!li!Hir:rn'1lllllllpl:!Ell!==:: •• 111111:::--... r=::.-=-···········=ını:::ım •••••• 11:. ••• • • •• 

ADEM 1 i K Ti DAR~-• 
BEL 

• 
GEVIŞEKLICllNE KARŞI ve 

HORMOBiN 

ıtanbu evazım rıı Sa- 1j .l satıı~ii'6~~ aran'ifor 
tınalma Komla onu HAıılan ~ 'D _ _..__ Go··

2 
Hekı·mı Feneryohmd&n uuawwcıya kadar o-

ldareleri t.tanbul levazım Amirllfi· lan sahada 3.4 odalı ve bahçeli maz. Dr. ~Ü krü Ertan 
ne bağlı mUeuesat için 65.000 adet but satılık bir ev aranıyor. Son fia- caıaıotlu Nunaoemanfye cad. No. 31 
limon 2 Haziran 1981 Ça.rpmba gu. We eve dair izahatın İstanbul .531 (Catalotlu Ecaanesi fUUDdal 
nil saat 15 de Tophanede ıatmalma Nu. lu -ıa kutUSUl!a mektuplaJ• 
komisyonunda açık eksiltme ile alına- m~t; __ , .. ___ T.el.ef•on.- 2•2•56•6•••• 
caktır. Tahmin bedeli 1787 buçµk li. 11111111maaı 2 Hın 1 

radır. ltk teminatı 1M lira 6 kurut- ------------------------
tur. ZA Y1 - Edirne lisesinden aldığım 

Şartnamesi komisyonda görillebilir. 2f.7-935 tarih ve (549) numaralı tas. 
hteklilerin belli saatte kanunt vesika. dllmameml kaybettim. Yenisini ala-

...._ ............... _., ______ ... 
lariyle beraber komisyona gelmeleri. cağımdan eskisinin hUkmil yoktur. 

AÇLIK (448l (2758) VitaU Haravun N. L" 

Ordu birlikleri için 15 bin adet erat 
ni§ancı diplomuı mUteahhit hesabına 
bastJnlacaktır. Puarbiı 17 Mayıs 
937 Pazartesi gtbıtı saat 15 de Topha
nede satınalma komiayonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 195 liradır. Te. 
minab 29 lira 25 lmrqtur. Şartname 
ve nümuneal komiayonda görillebilir. 
isteklilerin belli eaatte komisyona 
gelmeleri. '447) (2740) 

İdareleri İstanbul ıevuaa lmirlifl
ne bağlı müessesat için llllO bin adet 
yumurta 27 mayıs 937 pe!1embe gUnil 
saa.t ıs de Tophanede satmahna ko
miıy--- kapalı urfla ekailtmeei 
~· Tahmin bedeli '1500 11-

K lJRlJN doktora 
Neceellln Ateeagun 
Her ,Un 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lllellde Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de butaıanm kabul eder. 
Cumartesi cGnJeri 14 den ~O ye kadar 
muayene para11zdır. 

1 
- ı 

Romen 

Yuan: 

Refik Ahmec:I 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
radır. tık teminatı 562 llra l50 kuruş. ı Daiıtma yeri V AKIT Kütapanell 
tur. Şartnameai komisyonda görUle-
billr. İateklllerin kanuni vealkalarile 1 rıab 50 kurut 
beraber teklif mektuplarmı ihale saa- 1 
tinden bir saat evvel koml8yona ver- !-·-·---------"• 
meleri. ("6) (26158). 

115 MAYIS - 1937 

Yalova 
Aplclı 

Kap!ıcalan 

. 
Mayıs ayında 

Otel ticretlerladen çok teozllAt yapll 
Bir kiti için tki kiti için 

Kuruı Xuruı 
Bir 1Unde bhnaltr 

ö ile, aqam. yemeldeiile \ 
Otel ücretleri 255 480 

Ma119 a:ymda: . 
Sa:ym müıterilere bir kolaybk olmakD.rere Yalovada bir ıUn bir ıece 

iki &iln iki ıece kalmak iltiyenler için tenziltth komple biletler de vardır • 

lar JdJprfl citeainde utılmaktadır. (B•ı biletler ücretinde vapur • otobUI • 
yo • yemek .e otel dahildir.) 

Mayıa ayında her hafta cumartesi ıilnleri 1Ut 13,30 da Yalovaya bit 

kaldırılmaktadır. Ayrıca 15/Mayııtan/ itibaren de YaJovaya ubah vt 
vapurlan llbe olunmuttur. (2711) 

Kuhammen bedeli 1299 lira .O kurUf olan Slllhtarafa • Kemer 
yolunda ihzar edilecek '45 ınetre mlüp ham tq pazarlığa konuhn~ 
ılf evrakı ve p.rtnameai levazım mUdU? 1Uft1nde görUlebilir. istekliler 24: 
lı kanunda yazılı veeikadan bafka baymdırlık direktörlUğünden aliacal~ 
stka ve 97 Ura 46 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
1937 puarteal günil saat H de Daimi Enc:Umende bulunmalıdırlar. 

(1) ( 

Ketff bedeli 8318 lira 70 kul'1ll olan ve 18-5.937 tarihinde eblltme l1f 
leai yapılacatı illıı edilen Karaail& mtte.1eıeal buz fabrikam ve llOğuk 
ma.Uenlerile mezbaha klmnı btnumm tamirine ait prtnamede 
zum Uz.erine tadillt yapıldığından yeniden eksiltmeye konulmuttur. K 
rakı ve eartnameei levazım mtıdUrlUIUnde görUlebilir. istekliler 24:90 
kanunda yazılı veelkadan bqka belediye fen iflerl mUdilrlUğilııdeD 
caklan ehliyet veslkalarile 623 Ura 90 lnınqJuk ilk teminat makbul 
mektubile beraber 25.5-937 Salı güııil ıaat 14 de Daimi Enctlmende 
lldJrlar. 

1 - tıtanbul Ziraat Bankaaından aylı1' almakta olan tıtanbul Bel 
huıuır idaretindcn miltqekkil mahlllf ve idare emeldi ve 5kıllderiaia 
birinci altı aybk yokJamalanna batlaJum1tlr. 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin ceva'Jı arlcaaındlkl lnhata ıCJre .Ulntl 
nlacak ve fotofraflı olacaktır. 

3 - Muı lahipleri yoklama Umühaberlerini oturmakta olduktan na 
mUdilrJülcJerine taıdik ettirdikten tonra reamt aenet, aylık cüzdanı ve nUfut 
keretile birlikte mayn 937 sonuna kadar ait olduldan Belediye ıubelerinı 
caatla yoklamılınnı yaptırmalan itin olunur. (1.) (2717) 

1000 kellrne il• kendi kendi ne 

Almanca 
Re•lm: 13 

Ole Jahreszetten 
( Mevıimler) 

ı - Dle Sonne: !Jli..ef· 2 - Die Blume: ~. 3 - Du Laub2 
a{lat; yaprağı.'_ nu Gru: ot. 5 - Der Vogeı : kuf. 6 _ Daa l'eldr 
t'"°Jcl. T - I>ef I•ndm•nn: kl>yJI. 8 - Der Wald: °"""'- 9 - Dl" 
8chnee: -· 10 - Der Himmel: göle., 


