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Bükreş, 1 7 (Hususi) - Harici 
ye vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras 
bugün öğle üzeri kral Karol tara· 
fından kabul edilmiştir. 

Hariciye vekilimiz refakatinde 
Romanya başvekili T ataresko ile 
hariciye vekili Antonesko bulunu

yordu. Kral, Dr. Arası öğle yemeği-

• . . .aru"' Jaıl<lırjı nıı1n.şı1an Jngföz 
M:lliycli meçhul bir tahtelbahir 7ıiıcımnma m ~ · 

torpitosu Hwıtcr • 

Valansiyada kabına 
buhranı halledile'"!'edi 
Kabavero kabineyi kurmaga ra.zı 
olmuşken sonradan vazgeçtı 

(r a::~ı 6 ıncıda) 

Asilerin Libahova ve Lonç'da 
muannidane mukavemet 

ettikleri anlaşılıyor 
Hükumet yeni kuvvetler sevketmeğe mecbur 

kaldı. ihtilal reisinin kardeşi maktul düştü 
ı htilal r-.: ~ r- ... • .. .....__._ 

hareketinde 1 1 
son vaziyet 

Arnavut kadwı bıı kılı7<ta idi 

Türkiye 
ve ltalya 

Kont Çfyanonun 
nutkunun metni 
13 mayısta İtalyan meclisinde dı§ba

kan Kont Ciano tarafından verilen nut
kun tam metnini alan Beyoğlu gaztesi 
bu nutkun Türkiyeye ait olan kısmını 
çok ehemmiyetli bulduğunu aöyliyerek 
neşretmektC'dir. Fransızca Beyoğlu ga
zetesine nazaran Kont Ciano bizim için 
şunları söylemiştir : • 

"Milin mülakatından sonra Türkiye 
ile aramızdaki münasebat 30 mart 1928 
ıde yapılmış olan muahede ahkamrndan 
doğan samimiyet içinde yeniden başla
mıştır. V e inkişaf etmektedir. Bu mua
hededen doğan samimiyeti bugüne ka
dar yalnız ani ve manasız bir bürudet 
ihlal etmişti. Şimdi, büyük bir memnuni 
yetle ilan edebiliriz ki tarafeynin biribi 
rini açık bir surette tenvir etmesini mil 
teakip İtalya ile Türkiye arasmda tam 
ve mütekabil bir emniyet hisleri uyan
mıştır. Bugün " muallak .,da kalan mcse 
leler de yak ında halledilmiş olacaklar· 
dır. 

Onlar ermiş muradına r 

Sabık Kral 
Macam Slmpsonla 

Yarın evleniyor 
Tours, 17 (A.A.) - Cande şa

to~~nda gazetecileri kabu] eden 
Rogers, f)ük de Vindsor'ın izdiva
cının yarıo saat 14,30 da icra edil
m~ sine hrar veri lmiş olduğunu be
yan etmıştir. 

Londra, 17 (A.A.) Sunday Ref· 
ree gazetesin~ göre Kent Dükü 
hemşiresi, Vinston Churchill ve 
Lloyd George, Vindsor Dükü ile 
Vally Varfeld'in evlenmelerinde ha 
zır bulunacaklardır. 

Kent Dükünün izdivaç merasi
minde garson Donar olarak hazır 
bulunacr;ğı söylenmektedir. 

• 
Kral 7.ogoııım kız le.ar dcş1eri Avrupa1ı T.·ı1ığıy1<ı (Yazısı 6 ıncıda) 

Almanya, lngiltereye 
Pransa ve Belçlkaya saldırmıyacnğına df\lr 

Teminat verdi 
Fakat Çekoslovakyaya hücum 

etmiyeceği hakkında 
bir şey söylemiyor 

Sc-vve it GazeiteHe1rnne S}t;ıre 

Çek hududunda Almanya 
tahşidat yapıyor 

Beşiktaşın dertleri 
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Unutulan Battal Gazi •• 
Bazı muharrirceğizlerln iç Bakanı tarahndan 

doAru yola davet edllmelerl mUnasebetile ve bu 
daveti yerinde bulduğumuzu beyan babında •.• -

Yazan: Nizamettin Nazif 
BugUn, on iki yıl önce ortaya attı. 

ğmı bir tezin bellibaşlı bir kültür .sis
temi halinde tatbikına karar verildiği. 
ni öğrenmiş bulunuyorum. Bunu ne 
büyilk bir zevkle ve heyecanla karşı
ladığımı saklamağa imkan yok. Za... 
manı bir hayli gecikmiş olmakla be. 
raber, Şükrü :Kayanın içtimai ve inkı. 
lapçı §U büyük hamleyi başarmak va. 
zifesini Uzerine aldığını görmek yine 
Wi bir teselli ve ümittir: 

G!nıi.J Juilk yığınlarına, Türk mille
lİltln k-Oklerine hitap eden ede'biyat'a 
yeni 'bir h1z vermek, kalemin ve fırça. 
nın san'atındaki mukaddes 1şığı şehir. 
lerin, kasabaların darlığından k1ırta
np ovalara, yaylalara oo dağ"ln.ra yay. 
mak, fiJ..'ir merkezlerinden köylere, 
milyonlarca kitabı, yanar çıraıar, me
şalcler hali-mle miitem.adiyen gönde. 
rip in1cıMp elçi'leri gibi ulaştırmak. 

Bu bUyUk, güzel ve zor işi istemiş 
olanlar işte nihayet bUyük bir yardı. 
ma, devletle "cause coınmune" yapabil 
mek saadetine ulaştırılmış bulunuyor. 
lar. 

Bu an, bence, Killtür Bakanlığının 
bUtün vazife ve mes'uliyetlerini yal
nız idari ve yalnız Routine meslek İ§i 
ile hulasa etmekte olan Kültür Ba. 
kanlığındaki bazı kadrolara inkılapçı 
bünyemizin nihayet pek mUhim bir 
hedefi kabul ettirdiği andır. 

On iki yıl önce kafamdaki tez şu 
idi: 

Her memlekette edib herkesin bil
diği adamdır. Halbuki bizim memle. 
kette Babı!li caddesi edibi muazzam, 
kallavi bir meçhuldür ki, adına salon 
denilen dört kötü kanape ile kalemi 
ara~ında mütemadiyen kendi kendine 
gelin gUvey olur. Hancı dört beş bilgi. 
si1nt kitapçının, ancak okur yazar bir 
ilCi matbaacının elinde vakıf mal gi. 
bi, bir tevliyet gibi bırakmıştır. Ki
taplarının okunmnyışını sanatmm 
yüksek derecesine hamleder. ve kıyı 
bucak matbaacılarımn ı.evkten, duy. 
gudan, sanattan, idealden, bütün 
güzel şeylerden mahrum, fakat afyo. 
nu bol. zehirl bol bir takım safsatala
rı basıp basıp halka okutturmasma 
şayanı hayret bir jmkan verir. 

Halkı geri bırakan eski devirde cer 
hocaları bu kitapların seyyar satıcıla
rıydı. Eski devir kalktı, cer hocası 
yani eski devrin seyyar propaganda. 
cısı da kalktı, fakat eski devrin "vül
garize edilmiş ideolojisi,, demek olan 
kitapların basılmalarına kimse mini 
olmadı. 

Babıali muharririnin kafasını 

eapladığı kUçUk hanım romanları ile 
geniş halk tabakalarına girip umumi, 
da.ha doğrusu milli alakanın bUtün 
kontrolunu ele almak imkansızdır. 

Hattl bir kısmı tercüme (yani yazılı
şı ile beraber aparılmış) bir kısmı a.. 
dapte (yani yalnız mevzuu aşırılmış) 
bu nevi romanlara karşı halkın alii
kasızlığını halkın yUksek şuuruna 
hamletmek lazımdır. ("') Halk bu ne. 
vi romanlan o kadar iyi anlamış ki 
hep babasından, dedesinden işittiği 

eski eserleri adlan ile aramakta ve o 
adları ta§ımıyanlara metelik verme. 
mektedir. 

O halde ne yapmalı? Geniş halk 
tabakalarının zevkini ve bedii tema. 
yülünü, heyecanım, hakiki sanatın bu 
günUn ve inkılabın kontrolu altına 
sokmak için ne yapmalı? 

Bula bula şunu buldum. Dedim ki; 
"- Onun adını işittiği kahramanı 

alıp işlemek ve eseri o adla lıinse et
mek lazım.,, 

Fikrimi münevver arkadaşım Meh. 
met Asım doğru buldu ve bu yoldaki 
ilk eserim, yani Karadavud onun teş
vikinin mahsulüdür. ( .. ) Mallım bir 
şey ve ... tevazua. da lüzum yok. 

Karadavud gerek garetcde tefrika 
halinde ve gerek kitab halinde çok 
muvaffak oldu. Memlekette en kısa 
zamanda en çok sürüm yapan kitap 
odur. Geniş halk tabakaları tarafın
dan lezzetle okundu. Kahramanı o ka_ 
dar beğendiler ki, birçokları çocukla
rına ad yaptı. Birçokları aile adı ola. 

rak kabul ettiler ve günün birinde 
hayretle öğrendim ki, garbi Anadolu. 
da bazı "Hayalci" ler Karagözü bıra. 
kıp Karadavudu oynamıya başlamış
lardır. Vala Nureddinin daha dört 
gün önce Orta Anadoludan gönderdi. 
ği bir mektuptan şu satırları alıyo
rum: 

"Karadavudu gördüm. Bu bizi taşı. 
yan bir kamyondu. Şoförü bir köylü. 
Kitabını okumuş, kahramanının adı. 
nı arabasına takmış.,, · 

Demek oluyor ki, geni§ halk taba. 
kalarmı değil yalnıı İstanbulun dört 
beş bilgisi kıt matbaacısından, kitap
çısından, hatta beş asırlık Karagöz. 
den, Şeyh Küşteriden bile kapıp al
mak mUmkündür. 

Bundan sonra Türkiyede bir mil. 
yondan fazla basıldığı muhakkak o. 
lan "Battal Gazi,, lcjandını ve "Kör. 
oğlu,. nu modernize ettim. Kör9ğlunu 
lkdamda çıktığı günlerde arkadaşım 
Ali Naci gazetesinin Ankara köylerin
de bilyük bir satış yaptığını ve köy. 
lülerin Ankara çarşısında daima !k
dam aldığını söylemişti. Bütün bun. 
lar beni bu çalışmanın umumileş -
mesi 18.zım geldiği kanaatine ulaş • 
tırmıştı. Hemen kollarımı sı • 
vayıp (yukarda da söylediğim gi -
bi) o zamanın liiltür bakanına, 
',Necati merhum,, a bir rapor yazdım. 
Buna bir de liste bağlamıştım ve için. 
de kısaca şunu söylüyordum: 

''Halk şarkılarını nasıl armonize 
ediyorsak, bu kitapların da özlerini 
alıp bugüne göre işlemeliyiz. Bu kah
ramanların adlan her düşüncemizi 
köylere ulaştırabilir.,, 

Necati merhumun bana Izmirde 
"nahsan me§gul olacağını vaadetmesi. 
ne rağmen,, bundan bir nr.tirıP alan->•
dım. Reşid Gaiib'lllerhumu Türk Oca. 
ğı gUnlerinden tanıdığım için onun 
vekilliği zamanında da bir daha ayni 
müracaatı yaptım. Doktor da mlisait 
bir çehreyle karşıladı. Lakin yine bir 
netice alamadım. Nasıl alabilirdim ki, 
ayni g\inlerde kültür bakanlığının 
bahçesinde yüksek rütbeli üç maarif 
"mcmunı" nun beni biribirlerine gös
tererek şöyle söyleştiklerini hatırla... 
rım: 

"- O Karadavutlar, Köroğlular, ne 
palavralardı ! ,, . 

Bctbaht telakk~ 
GörC'memek, anlıyamamak, sezeme

mek, bilmemek betbahtlığı! 
İşte bu mühim işin on iki yıl gecik. 

mesine sebep olan şey! 

Fakat Türk inkılabının ana hatları 
içinde ve onun seyrinden ve istikame. 
tinden mülhem olarak bizim inandı
ğımız şey, öyle bereketli bir kaynaktı 
ki, birçok münevverlerimiz bizi bu 
yolda yalnız bırakmadılar, derhal ay. 
ni yola saptılar. Filvaki bazılarının 

ufaktefek sc:dş noksanları oldu. İşi 

tarihçilik sandılar, alabildiklerine 
Peçevi'lere, Naimn.'lara, Hamer'lere, 
"ibni bilmemne,, lere saldırdılar ve kü. 
tiiphnneler de didik didik oldu ya .. Ney 
se, geçelim. 

Tarihçilik dedim de hatırıma geldi: 
~iülI?a Darülfünunun müderrisleri 

de bizi '•hakayiki tarihiyeyi tağyir" 
le füıam etmişlerdi. Bu büyük hadise 
nasıl okutabilir? Hatta talebelerini 
tahrik edip bizi döğdürmeye gönde. 
renler de oldu idi. 

Hakayiki tarihiye?!! Acaba hangisi 
bunun farkındaydı? Ve onların bildi
ği tarihi bizim bilmediğimizi nereden 
kestirebiliyorlardı? 

Velhasıl uzun zaman bu jannn 
memleket işi halini alamamasından 
azap duyduk. Bereket versin bir te. 

(:t-) Adapte romanın yazılışı lzınir. 
de incir 1culıtlanmn yapılmasına ben
zer. Malum a, bunların tahtaları ke. 
silmi§ o1ara1c dışardan gelirdi ve çi
vilenmesi biz<lc yaınlırdı. Aclapt6 ro. 
mamn da 'l'rıev::uu dışardan geliyor, 
yazılışı, yani anıelcli(ji burada yapılı. 
yor. Garip i§fir vcsseliim. 

( .. ) K(1rat/aıııulım 11w.d•.a.(ldenıesin. 

de de bınm ~öylcmi*tirn. 
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Golç Paşanın Osmanlı 
ordusuna yaptığı 

teklif ... 
-7- Vaızaıın: 5~adık Duman 

lz.zet paşa Tsalya harbi hakkında 
verdiği konferansta mütemadiyen 
Tsalya harbini yapan Osmanlı ordu. 
sundakl eski zihniyetin tenkidini yap. 
maktadır. İzzet pa§a harbi devamlı 
bir zeka oyunu olarak anlıyordu. 
Harbin seyrinde şurada burada top. 
ra.k kaybetmenin manası olmadığına, 
asil mananın nihai zaferi elde etmek 
olduğuna kanidi. Binaenaleyh o, zaten 
Alınan ekolünden yetiştiği için Golç 
pa§n.nın planını muvafık buluvordu 
Konferansı şöyle devam etmektedir:. 

"Fakat uzun bir hududa bu kuv\'e
tin yayılması da caiz olmadığından 
tecemmü mıntakasının tayin ıçın 
• fikrimiz taarruz dahi olsa • düşma. 
nın kısmı küllisinin nerede tercmmü 
edebileceğini derpiş eylemek lfızım. 
dır. Düşman için esasen üç istikame. 
ti taarruz vardır. Birisi sahil boyun
ca (Katrin) üzerinden SeHinik ovası. 
na inen ve Romalılar tarafından (Per. 
seos) aleyhinde takip edilmiş olan 
yol, diğeri Alasonya - Serfiçe cadde. 
si ile taraf eynindeki yolJar, üçüncüsü 
de Kalabaka • Dişkata - Garbine . 
Nisliç istikametidir. M:alfım olduğu 
ilrere Selanik, düşman için bir hedefi 
tabiidir. Bir de hudut boyunca her 
tarafta Rumlar varsa da Dişkata _ 
Garbine cihetlerinde ilerlendikçe şeci 
bir ırkı islama tesadüf olunur ve bu 
cihette bir hedefi mühim de mevcut 
değildir. Binaenaleyh Yunanlıların bi- 1 
rinci ve ikinci istikametlerden taarru. 
.... ı .. ,, ...... cı..uıt::ıı uıı.iHl nnıvaııK 01ur. 
Bir de bu halde ordu, donanam ile ir
tibatını temin edebilir. Binaenaleyh 
bu istikametleri takip edebilmek için 
düşmanın Yenişehir ovasında tecem. 
mü etmesi 19.zımgeUr. Maahaza. düş. 
man ne cihetten ilerlerse ilerlesin biz 
ondan daha ziyade kuvvet cemeder ve 
bir müsademede galebe etmekten e. 
min olursak taarruzundan korkma
yız. Çünkü onun taarruzu ile beraber 
biz de dü§man ordusunun yanmı ve 
arkasını tehdit edecek surette mukn. 
bil taarruza geçebiliriz. Yalnız şu 
halde mıntakai tecemrnüün taraf ey
ninde ve ikinci derecede bulunan is. 
tikametleri tarassut altında bulun. 
durmak ve icap ederse lstihkamat ile 
temin ederek zaman kazanmak iktıza 
eder. :Kısım külli ise düşmanın ciğer. 
g8.hınn taarruza müsait bir mıntaka
ya cemolunur. 

İşte bu mülii.hazata binaen Golç pa. 

sadilf ve bir hadise bizi bir hayli te
selli etmişti: 

(Emekll Kurmay Binbaşıı 

Binbaşı izzet Beyin dii§iiııcel<Jriııe 
taban tabana ::ıd bir /ik"irde bulun,an 
TsaZya ordıtsıı ırnıumi erl•<İıııharbiyc. 

siıuien bfirliva Enver Paşa 

şa Tsalyada mütehaşşit Or.manlı ordu 
sunun berveç\ıiati tecemmüünü teklif 
\..Ulj U1"\A'\:4. LA. ...... :ı "' hd Ut:UJ.tAA.\..U. J.Ju. " b 

çidine kadar, bir diğeri de buradan 
Beydeğirmenine kadar hududu taras. 
sut ve müdafaa edecek. Üç fırka ile 
süvari fırkasından mürekkep kısmı 
külli pi§tarı, Bcydeğirmeninde olmak 
üzere Dömcnik ve Çayhisar etrafında 
tecemmu, bir fırka da Dişkatada sağ 
cenahı teşkil cyliyecek ve Miçova ciı 
varlarına kadar hududu tarassut ede. 
cek. Bu altı fırka bu sur~tlc Yenişehir 
ü1..erine doğru mütemerkiz bir surette 
ilerliyccek ve taarruzu kat'i dilşmana 
garp cihetinden icra edilecekti. Bu 
veçhile taarruzdan maksat düEmanı 
garba mütc\·eccih bir cephe ile muha.· 
rebeye mecbur etmek ve AUna tariki. 
le Agrafaya doğru hattı ricatini kat. 
ile onu Karaçayır bataklıklarına ve 
Osa dağlarına atmaktır. ( Dfmamı var) 

:/latµlta daic ·- -Şöhret 
M Anclre Maurois, frans 

• haftalık bir gazetenin tcfr~ 
etmekte olduğu yeni romanında 
hastan biri için: "Bu adam şö 
mahkümdu,, diyor. 1nsanlar şöb 
hem arar, hem de: .. Asıl saadet i 
ni kimseye duyurmadan yaşaınak 
dır,, diye onu yermeğe kalkatttı 
ÇünkU hiç kımse saadetin bir ttit1 

sü ile iktifa edemez; ne kadar yU 
miş olursa olsun, yine kendi hali 
aksi haldeki farı.ettiği zevklcrın. 
nUI rahatının hasretini çeker. yal 
fukara zengini değil, çok dcf a z 
de fukarayı kıskanır: "Dünyada 
tek bahtiyar adam bulmuşlar, oO 

da gömleği yokmuş,, hikayesini 
rar edip durur. 

"Halk içinde muteber bir nesne 
devlet gibi, - Olmıya devlet cih 
bir nefes sıhhat gibi,, beyti belki 
güzel bir beyit değildir, fakat suı 
Süleyman söylediği için alakaya 
yıktır. Herhangi bir kimsenin, ye 
mediği ciğere pis diyen kedi Ji11L 
udevlet''i, yUksek mevkileri hor 
mesi kolaydır. Fakat "de •let" in, fi' 
ve. şerefin en yüksek mert.ebesine ~ 
mış bir adamın ağzında öyle det,.. 
~san: "Kim bilir? diyor, Sille)~ 
kım bilir ne kadar ıstırab çekmif 
öyle söylemiş!,, ... 0Şöhrete rnahk 
sözü de herhangi bir muharririn kal" 
mindcn çıksaydı: "Kendini avuuot' 
için böyle söylüyor!,. diye omuz ,ıJ. 
ker geçerdik. Fakat M. Ancirc Mauro' 
kendi memleketinde olduğu kadar ı. 
giliz tacına merbut biltün ülkclerd' 
ve daha birçok yerlerde tanmmıt bl 
Fransız muharriridir; kitablarmın bit 
Çoğu türkçeye <le tercüme olunııtııl' 
tur. Öyle bir adam şöhreti yerin'°' 
bir işkence, bir ceza sayınca in,.
düşünüyor. Demek ki adını tanıtaııı" 
mış, her türlü gayrete rağmen katıO' 
!ıklar ikliminde kalmış olan za~sJP 
bir muharririn dövünmesine, Uzillıtle
sine mahal yok ... Haline şükrets1ll '" 
artık t:anınm;ımaı7a Anh .... t .. ,..,_,..,.,, 
bt! .çaıışsm ... 

"Dönmek mi? ne mümkün geri dôll' 
mck ?,, Şöhrete ermiş olanlar şöhtt' 
tin, "devlet" e ermiş olanlar "de"° 
Jet'' in ıstırablarından, boşluğund~ 
istedikleri kadar şikayet etsintet• 
kimseyi inandıramazlar. Daha doP 
su onların sözündeki doğruluğu Jltt" 
kes az çok hisseder ama yine kif111' 
şöhrete, "devlet" c, boş olduğu söYI" 
nilen bütün saadetlere doğru koşınıı.r. 
tan kendini alamaz. Bilir ki kenditl' 
den evvel erişmiş olanlar gibi o da e'
ki hayale ağhyacaktır. Fakat koşJll'' 
mak, çabalamamak elinde dcğiJdif• 
Bu yolun sonunda eski havale ağlı°' 
dığını haber veren şair: :'Bir e~~~ 
ufuklardan uzanmış, - Zulmet DP" 
çekmekte visale,, demiyor mu? 

NuruUah AT~ 

1k! yıl önce Floryatla banyo köş. 
künde tarihçiler toplantısında, "Tari. 
hi romancılık janrını memlekette kur
muş olmak'' haysiyeti ile söz alıp bazı 
itirazlara cevap vermiş ve bu vesile.. 
den istifade ederek düşüncelerimizin 
ve hedefimizin ana hatlarını izah et-

ı·orgıııı ba,ın \·crecf"ğl ı, a1. olur. Ayııl OC.Yll'rle ufrıı,mak kadar lıı&anı yonuı bir ıtf 
bıılwımll7.. Bu ) üzden oı.uyucularınıızı h'rgüııüıı ağır dtlşUncclerlndcn biran olflİI: 
Ayırmak, k<'tıdllerlııl b:ı,ka jUt>mlerde 0Ya.lartıak lsllJorıu:. t.lnlzdc yorulduğunuz ~ 
a,niıdakl ııuallt•rln <'e\·aplarını bulma3 a Çalışırııır. <lörecek iniz ki ılz bu meuuııff' 

. miştik. Buna Şükrü Kayanın verdiğl. 
cevap, münevver iç bakanımızın "ede 
bi hadise., terimizi ne jnce bir sezişle 
kavramış bulunduğunu bi?.e öğret. 

mişti. Onu o gün kültür bakanının 

ayni sezişe iştirak eden izahatı takip 
edince biz artık istediğimiz yola dört 
nala at siircbileceğimizi düşünerek 

rahat bir nefes almıştık. 
İşte şimdi, Ahmet Eminin ve bazı 

muharrirlerin memlekette hiç mazisi 
yokmuş gibi, yepyeni başlanıyormuş 
gibi bir çalımla kaleme doladıkları 

mesele budur. 
Gönderilen listede Elifle Mahmud 

ve Şahmeran gibi nesneler vardır. A. 
ma hem Battal Gazi, hem de bu işin 
Battal Gazisi unutulmuştur... Binae. 
naleyh; 

Açılan müsabakaya birtakım genç 
kalemlerin, eserleri ile tecrübe edil
memiş nevheveslcrin iştirak cdccckle. 
rinc inandığımı kaydcderC'k sözü kısa 
T.x:siyorımı. 'Ni::;amcddin Nn::i/ 

ten sonra tamıımll" değl;,tiğlniı.l hluedect'ksfnl7.. Runllerlnıb.ln bir kııımına par11 ~ 
kltııtları da ver~efiL. Böyll'likle he.nı t'llrıınıı , hem nıUkAtntlnnnııı olacakıımıı. 

Balo saat kaçta 
bitti ? 

y ILBAŞI gecesi verilen bir baloda kadın 
erkek olarak 185 dansçı vardı. 

Baloda bulunanlardan .Ay§e 8 erkekle, 
Hüsnlyenln annl!Si 9 erkekc, Nurlyeııln yeğe
ni lO erkekle \'e bOyeee bUtUn kadınlar birer 
erkek arttırmak aurelile erkekler bitinceye 
kadar dıtnaelUlcr.En son olarak Hüsniye hiç 
bir dansı kaçırmamak §Brllle bıı.loclakl bUtlln 
erkeklerle bir kere danııetU. 

Balo bir cumartesi akııarnı saat ıo da baş 
urrnüttU.Dans lım111tı.Ve her dans S dakika s A 

aralarında ise 2 dakll<a Istırahe.t "ardı. ca 
ba balo saat kaç da bltmi§tl T ed 

1 Bu mesele mUkl!allıdır. l)oğrU h8ll e:uer 
den 4 kişiye muhtelif hediyeler verilece r. 
Cc\•np'arm 23 mayıs tarihine kadar {Arap 
saçıl lş11rctlle göndt'ıilmeııi IAznndır. ~es~c 
nln hallini gene 23 mayısta bu sütun ar a 
bulaealanmz. 

Develer nasıl 
taksim edildi 'l 

ıan 17 'Clt· Oc; kıı.rdee kendilerine miras J<a k 
veyi Arap kanunlarına ı::örc takslın etme 
lı;ın evvelA şu hesabı yaptılar. 

17 17 17 
i • 3 • 9 ~ 

:Fakat bu heaapla 17 deve lle taıı:ı ...1 
lf.kaım yapmanın lmkAnı olmadığını ı<""'~ 
lcr l§te bunun Uzerine kOc;Uk kardeo fU 111"' 
c;art\yf buldu. ' 

licml'n gidip komşularm birisinden tıl~ 
ve lldUnc; aldı ve böylece develerin acl , 
18 e çıkardı. Dundan sonra yapılan u" .,ı' 
de bUyUlc çocult hlsseı!lnc dilşmUş oıaıı 11 
el 6 ve en kU.ÇUk de 2 devey1 aldılar. df4'_ 

9+6+-=17 deve ettiğine göre ı Sinci ---J 
&ene açıkta kalmıştı. Kelc;Uk karde~ btll'"'lf 
bu dcveyf götUrUp sahibine iade etU· ''' 1 
de bu kadar basJt bir §Ckilde halledilıll1 
du, r 

Bu tneseleyl doğru halledenler aşağ'l~J' 
alınlerı yo.zılı 4 kl§1 mUkAfat kazaııı:rıtY" 
dır. 1atbaamı7.a uğramaları. ~ 
l lo'a.Uh 17/ l BC"hic; Kemal, Bakırköy .. ..,. 
epe F'lllz sokak Fahreddin, Mac;ka "# 
~an Caddeal Necil, Nlşant~ı Çmartı ş 

tıt apartunanı, nhan Damar Arıkoğltl- , 

Acaba kaç elft vard' 
DUııku nUshamızdaki ısualln cevabı 

1 12 çltt 150 kunt§ harcadı 12x1&0 Jl' 
4kı • el> nı ın 360 kuruş ve 4 erkek 6 ura ' 

lSOO !-360 f.600 2760 kuru~. 
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~ "ödifiiltı: 
nStanb'uıda Pei< 

bll lnmıyen 
bazı kellmeıer 

Anadolu seyahatlerim eanum· 
da raetladığnn ve lıtanbulda kulla
nılrnadıklannı bildiğim bazı kelime
leri e"VVelce yazmlf ve izah etmiş
tim. Şimdi yeni bir liste birikti. On
ları da okuyuculamna sunayım: . Çıtak - Bu sözü evvelce de işit 
ınittim. Ne demek olduğunu bilmi
Yordum. Y eıilmnakla Kızılırmak 
araemclaki sahada ( ıık) manasına 

a çocv.k ıar (aolda) ahırın koku8mıdan ue şarbon tehlike8inden şikayet eden genç 
Şair Veyıi ao~ O!f"'119 m6ktepU w dlSrt kardeşi (aağda birinci planda). 

kullamhyor. 
Ilganoı - Batka yerlerde ya· 

Ym denilen bir nevi tatlı su balığına 
Rmuyada Jlganoı eliyorlar. Kalkan 
biçiminde ve beheri bazan 70-80 ki
lo kadar olabilen bu balık bazı yer 
lerde lezzetsizdir. Fakat Y eşilımıa
iın Amasya taraflarında büyüklük
leri 2 ila 8 kilo olanlarmm eti pek 
nefia oluyor. Üç lstanbulluyduk. 
Oçümüz de dil ve damak zevkimi· 
zin hayli ilerlemiı olduğunu iddia 
ederiz. Bilhassa ben balık merakh
atyım. Fakat itiraf ederim ki, bu 

Jstanbul konuşuyor I (Beşiktaş: 1 ) 
1 

Bu ahır derhal ka1dırılsın ! 
b h e Sarayından beş adım Utede boJiucu ıaz neşreden 

Dolm:ı 8 m~halleyl ıarbon tehlikesi içinde yaşatan bu ahıra 
ve 0 rade ve mllsamaba etmek hakkı -hiç k i msede yoktur 

"Şai~e Leyli., mai admı böyle pis kokulu bir 
SOkağa takmak da affedilemez bir hakarettir ! 

Yazan: Haberci 
11Pnos' un nefis lezzeti pek nadir . Akaretlerden lnenam. ve 
latanbul helığmcla vardır. Yemesi. Jktiktafl bir oıomobil içinde Or· 
atağı yukan kalkanı anc:lmr. ya bJı: tramY11• )il ...... J8ftlD ımıt 

Şiılik - Y eıilırmak civarındaki talıılfe ~~ oWukça rahat ~· 
bazı köylerde vardır. OOiün)erde baJrarlô.is ""- ttılki maba1 
kız tarafı, erkek wafı ziyafet çder· ,_ ........... 118 .- • ~ 
ken, pillv or.ta)'a geJince yemezler. HUiı•• 
katıkıarmı. fethedı1en tepeye ~ Ml•ti .._ 
rak diler aibi. pllm üstüne dikit" -,~_:......._ ........ Akadtleriq Q"I 

hedi mır.~~· .J.1...a -ı..ı bir ler. Erkek taıafmdan bir ye ıı;.'l.....n. .__--. .. _.., -
ek i.Ja'.-. ·~--- -~~.n-: --.t.-

İatet}er. Bunu yapmağa erk ta· ~ ftMlllinbı .._....-.-· -.euıı 
rafı mecburdur. Akai takdirde bü- ~WaoıyouM pP"U &iW bir fth. 
YÜk bir arbede kopar. Fakat pyet • ....,.bilir. 
~hlda 1az tarafından biri pllvı Dohnabl ... ....-ıan boyunca u
kqıklıyacak oluna it bozulur. Ar- sanan yolan stl-1 ataçlan bDe bap 

tık bir teY iatem*. ~ hak· blflnaSal~ =-at=e-:a~:; 
la olmaz. Onun için. ziyafeti wr yor. ılmba!ar da. Bqiktqm ıeceleri-

, _______________ , ______ _ 
KURUN' da: 

VUrklyede lktı .. d1 
kalkınma 

Asım U8 yazıyor: 
Acaba ekonomi sahasında itlerin a. 

çılmuı bakımından Türkiye ne vaıi· 
yettedir? 

Bu ıuale doğru bir cevab alabilmek 
için yeni sene bütçesi iyi bir kaynak 
olabilir; çUnkU her memlekeUe bil. 
yük iktIAdl buhranın tesiri devlet 
bütçelerinde görUlmllftU, her memle
ketin umumi varidatı bu yüzden düş. 
mliftü; tabii olarak itler açıldıkça 
bütçelerin varidat kı:-mıı da yUkaele. 
cekti. Nitekim bizim devlet bütçemiz 
buhranın neticesi olarak 230 milyon· 
dan 170, hattl 160 milyona kadar dll§ 

'mlittil; timdi t,krar 230 milyonu bul· 
muıtur. Bu iae yUzde yUze yakm bir 
iyilik al&meti deme~ olur. 

Yalnız bu 230 milyon liralık varL 
datm 160 milyona kadar inen vergiler 
den ibaret olmadığını unutmamak lL 
zımdır. Dünya iktısac:U buhranı bizim 
memleketimir.e sirayet edince bütçe 
mu-u.zenesini temin için buhran ve 
muvazene vergileri ihdas edilmiftir ve 
bu vergiler bugün de devam ediyor. 
Onun için bütçe varidatında görillen 
inkişaf niabetini heaab ederken yeni 
ve;gilerle diğer bazı vergilerin zam· 
larmda.ıı elde edilen haaıla.tı ~ 
ta.bildir. 

Buhran aeııelerlnde n~ ..._ 
re doğru nekadar ilerlemlf okluiıı· 
m~ anlamak için mtıracut eclileCek 
ikinel bir m1kyu daha vardır; bu da 
buhran yıllarında sarfiyatı ualaD la. 
~~ eak1 ~ llulup 
lnılm.,.dır. Bu ~ 4' • ba. 
rls m1lal teker IUfi~ ~· 
lir. Hakikaten 'l'Ufldıeck normal .. 
nelerde teker IU'f1,atl 80,000 ton o
larak heeap edilir; bu miktar buhran 
~ 60.000 e kadar dlilınUttilr; renler. plavm üstünü bir 1~ ~ ~bir Jpk lFJle ve .. branhh hu

lerle öğrtmeğe çalıtD'Jar, Jt~ dik• ret ~erei,, ı~lrdllfnl sannettlrebillr. 

,P.lava bu suretle isyan bpjnu • J.1'JVft.Ai' ~-"lldbı~ıiif_Boiktu..ı1111..lkj.malıl~.~1Jglcri-~·i:~-~ rnek. demekµr. .--- _, ~· &liftli 
. Köm·~-;;:;:K,;,;:QY\l,"'_...,n...,...aiı•"'·'h ve man· bıı suiJar " ,...,er derbal llfUP' r>-

~--~-~ftie~ı~~. yanl N'1' ur. 
lltatı bıakmundan da gene umumi e. 
konoml vazlyeU normal devre)'i bul· 
mu;tur. ;,ı__ •• 

""'811. 

Aaa1anah - lıtanbUJda da ifit
lbİftim. Fakat manaamı vazıh 0 1:'· 
tak teabit edememiıtint. Kerestelik 
lliaç manaamda kullanıbr. • 

Olim - Derelerin kenarındaki 
koyu ve ıslak çamur. Franaızc:uı 
Climon) olan mefhum. Bunu Kml· 
ırmak kI)'l8mda, Safrada ifittim. 

Tomruk - En bhn ku"tük. 
Kökle dallar arumdakl metafe. 

Cilka yol - Kml ve Yeti~ 
araamda duyduğum bir eözdür. Ud 
nokta arumclaki eau yoldan --· 
da, her ihtimale kartı ikinci bir yol 
olursa ona bu adı veriyo"-· 

F ıraklı - lıtanbulda hiç ifitme· 
nüttim. Fakat Aınadolanun hemen 
her gezdiğim yerinc:le kullanJ}ıyor. ı~~~~--'!·· 
dtmanuMııMlır. 
~ - Kapbea demekti~ 

Ssvaa tabiridir. 
Pöhrenk .- Çamurdan yapılma 

küçük boru. KitnkUn küçüğü. 
Hitt - Kôpeihı kultla daipde 

le edebilmesi için boynuna ta~ 
dikenG tq. Sı\ruta )fittim .. 

Cökltupit - Şu bildiiimiz afa· 
imi ıemanm yazı Türkçesinde adam 
akıllı bir brtdıiı yoktur. lataııbuJ: 
alaimisema der. Bazı yerler, bundan, 
bozarak. elyim eaima der. Y abut 
buna xakm bir tabir kullamr. Hal
buki Cireaon ve civarmcla en güzel 
karplığı bulmutlar ~ Gökkupiı. S. 
nun yazı Türkçesinde kullanılma9 
en muvafıit deiil midir) 

Kelem - Marulun kJÇanı. Giftr 
son tabiri. F abt ayni kelime, birçok 
Yerlerde bizim lahna dediğimiz .ae&ı. 
zeye delllet ediyor. 

Pancar - Onye V4' ei'MaıDJdıdllifPll 
ra llbna demektir. Bizim bil · · 
P&nçan lcMtedince teker pandm 
Yorler. 

Elleme - Samsunda inci~ 
~ lmdrW.de~y . 
dikleri mBlıündur. Bu her iki ·· 
tehrimizde iadr k•eMi )pdl,m
mM lcahahktıt Manbd~"f.u 
W.lt~ludanr' 

• • 

_ Ben tidkW harbi malGllerinden 
bfrfriin ottu111m. Daha dört brdqim 
'111'· Babam, anam, dört kardeıim, ken
cfa, ve bUtilıı komıularnn namına bu a
lumı buradan bldmlmaunı iıtiyorum, 
MOaUell usun nmandanberl çatma
cbk bpı bırapnadı. her nedense bu a· 
hır bir tUrlU katdmlamıyor. 

Genç mekteplinin yüzilnc\e ve zeki 
ıaderinde bu belden. ne derece derin 
bir uap duydutu açıkça okunuyordu. 

Ona v'da ettikten IOl1ra köy içine dof • 
ru UırJcrken dotilndüm: 

.. _ Dolmabahçe aaraymm bir kant 
8tetfnde, btıtibı bir ıemte yiyecek içe-

Şu kadar var ki bütçe varldabnda 
olduğu gibi eeker -.rfiyatmdald bu 
artqı hesap ederkelı de buna lmil o. 
lan sebepler arumda flatlarrda yapı
lan tenzillt meselesi bulwıduğunu dil. 
şUnme~ lbmıdır. 

Bekar.Jık 
cek ve b~ yaı yenecek ıeytet satı- v e r nJs 1 
lan kocaman bir çar11nm, bir parkm 111 
yaıubapda bu ahınn y•pılmaıına kJm 8 i l d t iti k 
müsaade ve milsamaha edebilmiıtir.? rez ,. a 8 ı 
Yaı geliyor. Bu kokunun ne derece ar· edlJme;te ba Ddt 
tacalını, bu linekler14 ne bdar çofıla- Breıu,.ı. eıılllWertn nlemnqf pek 
caklannı kestirmek için keramete llizum de m.,,.a o..,•hlln ,.. •ıııılllntn 
yok .. BiltUn bir mahalleyi Şarbon tehU· don J• ...... •• c.Pdill 1188'1 
keline maruz bırakmığa kim cesaret e- 4"'._, ... .,_. '* lııılDGn Çlbnl• 
debilir? Bu ahır meselesi artık bir teh,, ~ 
bir idare, bir sıhhat meselesi balinf aı. JIM• a. .... n bekAr Bran,.ıı 
nuıtır. Bu kadar katil bir ~yu. bu _. ...... NltaU iki liraya muadil 
kadar elle tutulabilir bir ata~ v-t~ • ~bir •ersi almacaktır. 
keyi polisin bUe tevkif '~' • ~ blfb bu bedbahtlar beklr-
yeti va1"d.ıf. Ba bil' tldı\tliİ ~ cauını CSlilmden aonra çeke-
kokulu bfr •obtı ta~fli a~'il.~: c-..diı. ÇUnkU bunlann cenuelerine, 

Şair Le)lfl • evli ıdamlınn cenazesinden daha ıtır 

95 gündu•• f Şair Leyin ... Onu b ıt tmyetın4a bir tarife konmuıtıır. 
hem Le,rll ~ olarai. hem de T 

1 d aa kk A bir edfbe olarak, llD8tk&r ' Olarak taRJ• ramvayla rdan soyu an u an iliıttnn. o ince, hassaı, temiz. çok temiz ampul çala n bir eocuk 
l hayel hırsız bir insandı. Onun akramıkzda ~ıd~ ha~- Uıküdar tramvaylanndan aon gi1n· 

ra11 da çok, ama pe ço temız 1r Böy , d u1 bndı~ ,.11..u.uı r L.-
de r dl o de kurt uldu · k b' .. er e amp ça a• Cvnuuyor, a-t O le pıs okulu ır sokağa 9nun adını tak· htnı&. bir tiirlil kal&nlmıyordu. DOn 

BeyotJunda Haınalbqı caddesinde mak hakkını, onun sanatklr kaymttine b' t ~ d k 
azap vermek hakkını kimlede tanıaya- .::._':~vay •. L. talalmıy ~ .. seçeBr •n ar-~ lıüls a'):1f ......._. ubibi r--- 1111r 90Cua .,..r. u çocu-

ta.,,_ tıe ıltııl evvel Beyotı.. poliı maytz. Ya bu sokağın batındaki pllka· &.. ... b ün t ta'-lma dan 
•~ • d d 'l 1• bu L.-lh • ..... erı ramvaya ıu sın 

:tıDetlreıin• mOracaıt ctmif, doksan be1 an onun a ına ıı me ı ve ıo~·· ın· ipbelenen biJe ... ı öıUnU dört a mı 
sanların oturımryacaldan tehhkeli ve !nn .. 1 ı...:-.;.. ~ C '-d 1..1 ulç _!• ~beri dUkkinımn zaman zaman . la '- ilin -.--.. u UK- IOllra ar •• ıa.ı amp u _ 

... tunu bildirmitt~r. gı~ sıhhi bır mıntab 0 ra.. et· terken yalı:alamııtır. On altı yapada 
• lbbar lizerine Hbıta memurları meh veyahut bu ahıtı buradan tarayıp olan bu çocqun adı Mihaldır. Zabıtayı 

· IN:ı..ıının rtrafında tertibat almııtar- atmalıdır. te.Um edilnıittir. 
.- lf AIERCt -------------~--------dır. Enelki ıece ıaat ikiye dofru ma-

1.,.am arka tarafına bir kaç kitinin garın MevıGt 
Al'erdtven dayayarak dUkklnm küçük Bedirhan papnuı torunu HUaeyin 
~rctinden içeri pııdikleri görülınUt. Betlktaım dertleri : ~ it~ paf1nm kııı Ziraat veklleti tef· 
«Umleai yakalannuttır. Bunlar matua 1 - Afdrlara melce olan IO- tit heyeti reili Bekir ş~ refika., 
civannda Umbonun ekmek fırmmda .kaldardaki namıuldr ailelerin ti· tüccardan Avni Şasanui valdesi ve r... 
plıpn piıirici talim ile hamurkir Meh- kiyetleri. lll1D Mazhar ReaaC>rWl kayın ftldfti 
met, Ali, AbdUlkadir, Mehmettir. r.un- 2 - Maballeainin çmaurdan, merhum Bayan Mihribuun ru1wna it· 
ı,rm çaldıkları eşyalardan bir kısmı fı· tozdan, karanlıktan kurtulacait· haf edilmek~~ qn ackiıdnci 
rmda bulunmuıtur Hıraızlık maznunları ni\ inruınıtvan bir bakkal... sah pnü saat 14 te ~ ZUia· 
cürmU meıhut mahkemesine verilmiıtcr J ... _._ _________ _.._. , tU.pqa ca~e mm4t ~~ 
dir. ff~~ f: 



Mütekait, dul 
ve yetimlerin 

maaşları 

Avrupa hattında 
yeni tarife 

Ayın 21 inde tatblka 
başlanıyor 
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Yeni sanayı 
kanunu ile 

Blrllkler kaldırıltY 

Yazanı Naciye izzet 
Emllk Bankası tarafından 

Haziranın birinde 
verHmeğe başlanacak 

De•let dtmiryollan A nupt hattında 

yeni 1trrüttfer tarifesinin tatbikine bu 

ayın zı inden ittbartn batlanacaktır. 

Yeni eeyrüstftr tarifesinin bltlrca hu· 

lktısa.t veklleti biı.zat vektıiıı t) 
terdiği ıuzum üzerine )"eni bir te ., 
tabi tutulan aınayi teşkilat k•11 

nu eUratle meclise scvketmeğe 1t Her tıa.kltı ablaaı Hadiye'ye aJtttr. Kanaer kurbanı: 

-16-
Kocesımn lakayıt tavırla söyle- } 

diği bu sözler genç kadının evvelce 
sandığı hiyanet ve vefasızlık şüp· 
helerini tamamiyle dağıtmt§tt. Fakat 
tesadüflerindeki takındığı vaziyet 
hakkındaki düşündüğü güzel ihti
mallerin h~psi de yıkılmr§tı. Genç 
adam mahut vaziyeti o kadar tabii 
bulmu§ bir tavrı vardı ki bundan ta• 
şmm Necla acaba aklını mı kı,.çırdı
ğm1, gördüğü şeylerin vaki olup ol
madığmı kendi kendisine soruyordu. 

~am bu srada genç adam ~fkat 
le elini tutmuıtu. Öyle genç, o ka
dar tatlı bir tebessümle bakıyordu ki 
~anki bu teshir anında karmma her 
şeyi unutturmak istiyormu§ gibi~i: 

- Benim .sevgili, benim küçü
<:ük kancığım 1 

A1ikane bir vaziyetle kollarını 
boynuna doladı, öpmek istedi. 

Fakat Necla mihaniki bir hare
kede biraz vahıi kendini kurtardı. 
'Kocasından nasıl bir izahat istiye
ccğini q,ilmiyordu. Fakat hiç bir şey 
sormamak da kendisince imkansız 
görünüyordu. Biraz hayretle: 

- Lem·i, dedi. Bugünkü garip 
tavnnın sebebini bana izah eder mi· 
sin} Gezmeğe biraz geç kaldığınızı 
kabul ediyorum ... Hatta birlikte gez 
meğe gideceğimizi kararl8§tırdığı
mız halde arkada§larla 'birlikte gitme 
nizi de çok tabii buluyorum. Fakat 
'kar§ılaştığnnız vakit doğrudan doğ
ruya benim yanıma gelmek en sade 
bir hal'eket olduğu 'halde ... Şunu an· 
lamak isterim ... Bugünkü acaq, ha
reketinin sebebi nedir) 

- Nasıl acaip hareket'? Ne de
mek istiyorsun? 

- Çok rica ederim anlamamı§ 
gibi görünme: Ne demek istediğimi 
pekala biliyorsun .. Niçin beni .gör
düğün ve mükemmelen tanıdlğm 
halde sanki hiç tanımamı§ gıoi gö
ründün? ... 

-HaaL. 
Bir siikut oldt..ı.. 
Necla gözler'.ini ko,aaına dikmiı

ti. Derin bir endi§e ve ıstırapla çeh· 
resi uzamıf gibi görünüyordu. 

Şu dakikada Lem'inin kartısın
dalci utangaç bir çocuk değildi. is
tihfaf eClilcn, hakaret gören 'bir ka
dındı. Kacamaklr sözleri kabul et
miyordu. Kocan olan bu adamın 
kendisine karşı yaptığı bu çirkin mu 
amelenin sebebini öğrenmek istiyor· 
diı. Niçin onu tanımamazliktan 
gel misti? Yoksa kendisinde kocası
nı utandıracak, yüzünü kızartacak 
bir §eyler mi vardı} Lem'i çok sıkq
JlllftI. Kaçamaklı bir cevap verme· 
nin imkanı yoktu. Sorgu doğrudan 
doğruya sorulmuştu. Hissediyonlu 
ki Necla bot ve manasız bir izahatı 
kabul etmiyeoekti. Kendisini gördü
ğünü iyioe biliyordu. Aksim iddia e· 
demiyecekti. Sonra erke'k1ik guru
ru onu bu hatasmı cüretle söyleme
ğc sevkediyordu. 

Fena bir vicdan ya yalan söyler 
ve yahut da kabalık y~ar. Ve Lem'i 
kabalığı tercih etti. Hem de nasıl bir 
azametle! 

Ka larını çatarak : 
- Yanımdaki arkadaılann kim 

-olduğunu biliyor muydun Necla~ 
- Hayır. 
- Mısır prenslerinden Raci bey 

otelci de zevcesi. 
Bu yüksek §ahsiyetlere karıı 

Nediınm hiç de gözleri kama§lnıya
rak sadece: 

- Peki ne çıkar~ dedi. 
- f\nlamıyorsun? Eğer seni 

tanımrc; olsaydım ... Takdim etmek 
ic~n edecekti. 

- Takdim etsen ne olur? 
- Ah Necla beni söyletmeğe 

m~bur ediyorsun 1.. Buna imkan 
yoktu. 

Kiirük Necla kalbinin §iddctle 
.;611-"i~·ıii hissetti. Gözlerini koca
sınm dudaklarmR dikmiıti. En yara· 
fs)'!el lt~!imel,..riıı çıkmasını korlc~
rak bekliyordu. Buna rağmen Lem · 
inin sustufunu görerek tekrar ısrar 

etti. Çünkü izahatın son haddine 
kadar gitmek istiyordu. 

- Niçin beni takdim edemiyor· 
sun} Açıkça söyle. 

- Fakat Necla.. Nasıl söyliye· 
yim '? Bu yaşlı adamlar benden zi· 
yade babamın dostlarıydı. Eğer on· 
lara "evlendim,, demiş olsam bana 
bir sürü şeyler sormağa kalkışacak-
lar. Aldığım kadın kimdir? ... Han· 
ki ailedendir? ... Fıilan ... Falan .. . 

-EL. Peki'? 
- E ... İfte anlayıver artık! Bir 

prense, bir kral karde§ine ben: bü· 
yük bir paşanın oğlu ~·i bir ıkah· 
ya kızını aldım diyemmna 1 

Bir kahkaha attı. 
Öyle bir kahkaha ki sözlerin Ha 

deşini tatlılaştırmak isteyen, fakat 
hakikatte bu sözlere daha ehemmi· 
yetli, daha calibi dikkat bir ifade ve· 
ren kaba, zalim bir kahkaha ... 

Necla müthiş bir surette sarardı. 
Sönük bir ıesle tekrar etti: 
- Bir kahya kızı!.. Y:aL De· 

mek ki bu seni ıutandırıyor~ Ama 
beni istediğin vakit bunu pekala bi
liyordun... Ah Lem' i böyleydi de 
niçin beni aldın? 

- Seni seviyordum Necla. Ge
ne de seviyorum. 

F.akat küçük Necla bu aık keli
melerini iıitmiyordu 1 Beynini uğur 
turan düıünceleri takip ediyordu. 

Yavq, kendinden geçmi§ gibi 
bir 11cale: 

- Daima ve ebediyen babamın 
Kızı olarak ka1acağmı ... dedi. 

- F.akat hayır Necla! Bunda 
daima acn kaybedeceksin. iBaban· 
dan ziyade fimdi benimsin. Seni ne 
kadar seviyorum Necla. 

Tekrar kanıma yaklaıtı. Öı>m"'k. 
istedi. Nefesi alkol kokuyordu. 
Genç kadın ilk defa olarak kocası
nın aarho§ olduğunu anladı. Bütün 
kuvvetiyle onu iteledi: 

-İçmipin!... Sözlerinin bu ka· 
dar kaba olmasmm sebebini şimdi 
anlıyorum!... Bu akıamki yegane 
mazeretin earhotlukmu§l.. Benim 
babam gerçi bir çiftlik kahyasıdır, 
fakat hiç bir vakit sarhoş olmamı§"" 
tır! Bu hususta sizden daha üstün· 
dür paşazade Lem'i beyefendi!. .. 

Lem"i karısına baktı. Sonra bir
denbire müstehzi bir tavırla söyledi: 

- Öfkeleniyorsun Necla?.. Ne 
kadar kötü bir huy!.. Ben senin te
bessümünü ve okşıyan gi.izel :gözle
r.ini tercih ederdim. Hiddetten ate§ 
saçan gözlerinden nefret ederim. 

Ve artık ona sokulmak için da
ha fazla ısrar etmeksizin kuvvetsiz 
bacaklarına rağmen başı yukarıda 
kClpıya doğru yürüdü. 

Odanın eşiğinde tekrar durdu: 
- Hiddet fena bir tabiattir Nec

la! Bu fena tabiatten vazgeç .. Tah
sil ve terbiyesi olan bir kadın daima 
sükunet ve soğuk kanlılığını mulur 
faza etmelidir ... Bu hal köylü kızla
rına mahsus bir şımarıklıktan başka 
bir şey değil! 

Sonra bu cümlelerini kendisi de 
beğenerek dimdik bir vaziyetle çı
kıp gitti. 

Necla uznn bir göz yaşı buhra· 
nma tutuldu. Kalbinde açılan bu 
yarayı ebediyen unutamıyacakmış 
gibi geldi. Babasının temiz ve muh 
terem ıahsiyeti ortaya atılarak izze· 
ti nefsini yaralatmı§tr. Aşağr mev· 
kie rağmen o kadar iyi, o kadar na
muslu ve düriist olan büyük kalpli 
bu iyi baba ... 

Ve bu ıstırabı ona veren, bu ha
kareti eden kimdi? O kadar mezi· 
yetli sandığı halbuki şimdi ıgrenç 
huylan olduğunu anladığı sevdiği 
kocası!.. 

lki saat zarfında elem ve ıstıra· 
bm en ecılarmı r,eçirdiğin; zannetti. 
.. Fena bir fldamla evlenı.uşti. Koca
sı içiyordu. Kalpsizdi. F enahğm ta· 
miri imkansızdı.!.. ... Sonra yorgun· 
luk bütün bu acılara galebe etti. 
Gözlerinin k~n ı ·ndAki kurumamış 
ibr göz ya§iyle uyuyaka1dı. 

fDevamı var) 

Emlak bankası lstanhul ıubeai 
haziran başından baılıyacak olan 
mütekaitlerle dul ve yetimlerin ma· 
aşlarını muntazaman ve ayın birin· 
den itibaren başlıyarak verebilmek 
için hazırlıklar yapmaktadır. Fakat 
bazı mütekaitlerle dul ve yetimlerin 
halen yapılmakta olan altı aylık yok 
lamalarmı vaktinde yaptırmadlkları 
anlaşılmaktadır. Y oklmaamı yaptır
mıyanların maaşları maliyeden ban
kaya verilemiyeccği için banka da 
bu şekilde avans a1mı~ olan tnüte· 
kait, dul ve yetimlere maaş veremi· 
yecektir. 

Altı aylık yoklamalar ayın yir
misinde bitecektir. Kısa bir tnüddet 
kaldığt halde yoklama yaptırmıyan· 
larm 'adedi fazladır. Eınlak bankeaı 
sonradan şikayetlere meydan verme 
mek için vaziyeti şimdiden g~ önü· 
ne koymaktadır. Yoklamasını yap· 
tırmıyanlann maaşları, bütün maa§
far bittikten sonra verilecektir. 

iÇERiDE: 

• Sanayi tılrliginden bir heyet bugün An. 
karaya ıgideeektlr. 

"" latanbul •Y&kkabıcılan kooperaUfi 1z. 
mirde bir şube açmaya karar vermııtır. 
~ Eanatm te!tl§ :ııtne hazlrazıiWı itibaren 

yeni lb1r ~ verilecektir. Hu:lr&ndan aon. 
ra her dilkk!n ,.., matazad& birer defter bu 
lunacak her belediye ve poll8 merkezhıa. de 
rcmı1 defterler tutulacaktır. 

"" Romanya ve Bulgariatand&n temmuzun 
blrindmı 1tlbaren muhacir D&kltyatı :yapıla 

calttir. 
..... ~ 'hla-"'·., u ............ ------ .... • ... 

totldltatta bulunmak 11zere mutetuı Said! 
g&ıdermiftlr. Mutet~ hkenCknm, Reyhan! 
ye, Kırıkhan, Bil!n, Bayır, 'Bucak ikuabala 
rmda ay sonuna kadar tetkikat yapaclttır. 
~ Bil' mUl'ldettenberl memleketlmlsde bu 

lunn Belçikalı mUhend!JJ llaıwıl lllc'erıon 
yann J1&Rt be§te 11nlve.ndt• kODferana ll&lo 
nunda :mllll ıbrakıyeler 111evzuu tızerinde blr 
konferıı.ns verecektir. 

lf. Sive~c ba,Clı Bahrer kö,ytt muhtarl&rm 
dan Cuma, yeğcnl 'Mehmet tara!mdan öldU 
TUlmU§tUr. Mehmet clnayetl anaaının namu 
sunu tcmtzkmek lı;\n yaptığını eöylemı,ur. 
~ Şehircilik mUtehaıuıısı Prost iki günden 

beri Boğuda tctklkler yapmaktadır. 
ıt- İstanbul erkek lisesi aon auııt tald>eal 

tarafından diln talebe vclllerlne blr vrda mu 
samercsl vcrtlml§tlr. 
~ Takııtmde lran tcbe1uıınl'lan Mlhalm ço 

ırap fabrlkaamda batta taUllrıe mugayir ola 
.z-ak geceleyin on yedi amele oal9tırdıtı tes 
bi t cdilmi§, ınahlteme.re vc.rllen Mllıal elll 
ıırıı. pııra cezasına mahkflrn olmu§lur. 

il· Abdlilhal< ıu.mıttcn boı:ıalan lst&nbul 
mebuslu~ için öUn yapılan intihapta parU 
namzedi ŞükrU Ali lttlfalda nÇitmlıttT. 
~ Yurdun her kö§cslnl telefon tebekeeile 

blrlblrlnc baglamak için bir program huır
lanmaktadtr. Gelecek :rıı 1çlndc ııark ve ce. 
nup vMyctlerile <garbl Anadolu §eh1rlert bl 
rlblrlcrlne bağlanacaklardır. 

"l· Dün sabah 1zmlrdc cenuptan §imale doğ 
nı §lddctll bir zelzele olmuş. şehrln her tara 
fmda hlsse<!llmlgUr . 

DIŞARIDA: 
• Yunan ı:apurcuları bir tQt>lantı yaparak 

Yunanistan he.va ku""'·etıcriııc ne gtb1 b1r 
yardımda bulunacaklarını görUı.ımUglcr ve 
neticede 50.000 )nglllı Uraaı lop1ıyarak Yu 
nan ordusuna 6 bombardıman tayyaresi al• 

m ""a kıu~r verml§lcrdir. 

WIWWIPllf T&Mft.t 
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..... ~~ .. -""'" ...... 

ıuıiyeti tar'k dtmlryollan ıtrkttinin tat 

bik ettlli ve buıUnkU tarifede tama

men görülen istismarcı işletme siyaseti 

nin sona ermiş olmasıdır. Devlete ait 

olan diğer hatlarda olduğu gibi Avrupa 

hattmaa da blnliyö seferlerini sık ve 

diler aderleri de halka en elverişli şe. 

kilde yaparak hem halkın hem de 

işletme ldareıinln karıılıklı menfaatleri 

korunmut olacaktır. 

Şark deıniryolları alınalı kısa bir 

müddet geçtiği halde şirketten alınan 

Tagonlann çofu tamir e6ilmiş, ayrıca 

Edime postası için Almanyada Krup 

Fabrikalarında yapılmı§ olan yeni loko• 

mC>tif ve vagonlardan mürekkep iki ka. 

tar vücuda getirilmiştir. Bu suretle yol 

cuların istirahatleri azami şekilde temin 

ediJmcğe baılanmıttır. 

• Yllıde Uç !alzll ve ikramiyem Mısır 
ltredl Fonater tah'1Il,rlntn d11ılkU çekDl§lndc 
ıl03 iııeM9l ta.hvtlıertnden 674.807 ııumara ile 

1011 llellUl tahvillerinden 158.8!59 11umara 
00 oer bJn frank fkramlyı kınnlnlfkrdtr. 

• Yakrnd& Romllda ~ tetvtılere 
.ııaztn,ll, Ha'befiat&D mllbarebeld tt.aıyaya 

bldm pezammJ& 70 ~ UN.ya mal olmuş 
tur. 

ıt- V&rfOva UJUv~tteJll, Leh ve Yahudi tale 
be aluındakl lhtill.flar Uzerlne taW edilınlf 

olan 'tıp fakUltcal, derslerine tekrar ba~lamı;, 
tır. 

Sovyet Orak 
, 

4
,. ma.kineleri :Konya, 

~
:~ Niğde, ~e. • 
~~ J'ahisar Viliye~lt!ri 

.. · umumi acentatıgı ve 

ZENiT 
Separa
lorlan 

Türkiye genel ısatl-; deposu \'e her 
nevi alatı zirai ye depoziterl: 

TÜRK ZlR:A.AT Kot Şti. 
Tünel Cad. S.\, Galata. Tel: Öıinan 
Telefon: 41986, ıut>eıe:ri: 1stanbuı. 
Tel: 21850, Çumra: Telgraf: Kum. 

nı.lu 

karttnağ& karar vermiştir. BUll~ 
Çin ka.nun Uıcrindtı milstttar 
Kurto!lunun reisliği altında bır 
yet ta.rafından yapılan tetkikler 
rilmiş ve kanun projesi t~kemillU 
miştlr. 

Öğrendiğimize göre yeni ktlll 

biri İstanbul, diğeri lzmirde bul , 

sanayi birlikleri kaldırılmaktadır;., 
nun yerine memleket sanayi mırı 
lanna ayrılarak her mıntakada bit 
na.yi federasyonu kurulmaktad~ 
sanayi federasyonalnndan 

teşkil eden sanayi için mahalli .J 
Jer kurulacaktır. 

Ankarada bir yüksek sanayi ~ 
zı kurulacak ve bu merkezin ri'f" 
tinde iktısat vekili bulunacaktıl".~1' 

Bu suretle sanayi f edcras)'O"'" .. 
nimresmi bir mahiyeti haiz bCJI~ 
caktır. Bu şekilde JLltı federasyoO 
rulaca.ğl ~nnolunmaktadır. 

Yurcnei', :Japonya - nusya r.ıuahccte'1 
fmda beyanatta ibulunarak "- Japoll)"'fl" 
Sovyet Rıuıya anımıdaln mlinaııebatın .JI 
<ıldtııwıu llÖ)'lcmek tıır hat.attır. Bu mü~ 
tın lstlkrusız oldufu söylenlnıe daba 
olur . ., dcml§tlr. 

fi. Danlmıı.rka kralı J{risUyanın taht- -; 
..-m 25 ıncl llflrl~ \ea•ıt fıdflml ur. Sil .J 
nasebetle Ko,penbagda bllyUk şerııuder r' 
ml§tır. 

~ Arjantin bClkflnıetı nıo Grande cft ; 
dt.ki kıtaW Billh1armı:ta.n t~t ~lUktrtl ,'. 
~a kC11t.rolU bUnamea .ele &lmı~t.ır. su ,,.~ 
le muhalefet Lamamlyle aldm bir v '!'. 

ZENiT 
Asn silt makineleri 

hiç bir maki. 
ueyl kendine 
r.akip gönni}'CD mils 

tesna. bir SEP A
RATOR• dur. ,J 
lyi istihsal, bol randmaıı, an~ 
20 aeııe gaxanüli kırılmaz 

mUş'ireli ı E N 1 T 'le kc.bildır. 

Yarın akşanı SAKARYA Sinemasında 

ingiltere kralı 6 uıcı Jocj'un tu giymesi ve a:ııe· 
rnaalıkta b'ir tarih kaydedecek olan 

.ING iLTERE 
TACININ iNCiLERi 

Milateana Filminin ilk iratsi şerefine bir 

G AL" MÜSAMERESi 
tertip e<iUınİ§tlt. Mevsimin en büyük .artistik ııi· 
dists.i, t[ral Vl nc.r J or'un tac giyme haftasında 
dünyanuı en ~Üf\ik şehirlerinin sinemalanle ber•· 

bcr &<*tcrUc:ck ycginc şaheserdir. 

tlave:en: lnıiltere kralı 6 acı Jorfua taeaiyme törini Witia l'8fsilitil8-
Hamiı: Bu i:ala müsameresi için re~ tlbiaıe giylİrneai şayanı erıu~ 
Hepsi de numaralı ve mütesavtyen 1 tra fiyatla olan bu gala müaanıc 
verluinden aneak bir ltaçı kalft\11~· • Ütf-cn evvtlccn temin edilmesi. 

Telefon: 41841. Betim ........ e.:ne.n. bu filmi söıtenniyecektir. 
~ÜJııt • Matbuat tnümKıillcritıin, ıııintrna ve film müesseseleri mü?uri~ 
, 'I' . terinin bu~ün ... t 11 de 'vtliltcelt hususi seansa teşriflcrı fi 

olunur. 

=---------~~~-------:>~ ........................ ---------
a u akşamdan ıtnbaırelfil 

SAKARYA slnema~ınde 

Ingiltere Kra·ı 6 ncı Jorj'un 
taç g iyme töreni 

Hr.:t'KN Slt="E BUGUN NE ULDTI T 
Eslti Yunan bqvcklll Çaldarlıs ansızın öle 

d\i. 

Bütan tafsi/Atlle ""•tPıilec~lttlr 
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Kan emen 
hortlak .. -ıar yanıyordu. Bey~ sa 

JJiinkü kısmın hulasası: 
Çoccukluğumda be:ııl esrarengiz bir 
kadm geceleyin Jğnelemi§ti. Sonra 
bUyUıfüm, tanıdığ:ıımz generallerden 
birisini lcımyle birlikte m.lııafir bek 
lerken, arkadqmım ölUm haberini 
aldım. Baba81. onun hal.n.a 
ne bir kaade kurban glttiğlnl iddia 
ediyordu. ,Aradan bir müddet geçtik 
ten sonra, evımlz1D önUnde kaza.ya 
uınyıuı bir arabadan gUzel bir genç 
k1Zl misafir kabul ettik. 

• • • 
Babam, tereddüt etmeden, ihtiyar 

bayana: 
- Madam! Müsaade ederseniz ke

X'lıneniz misafirimiz olsun ı Kızım ve 
dadıları ona bakarlar. Hiç merak et. 
llleyin. Elimizden geldiği kadar raha.. 
tını temin ederiz. 

- Aman ef end.im, bu teklifi nasıl 
kabul edeyim? Lütufklrlığmızı suiis.. 
tinıaı olur. 

- BllWs. •• Pek memnun kalını. Kı 
~ da yalnızdır. Beklediği bir arka
~ı sizlere ömür vefat etmiş, bu onun 
için teselli olur. İki genç birlikte hoş.. 
sa vakit geçirirler. 

Bu mUnak~alar esnasında., araba. 
tia ta.mir edilmişti. Kadın kızına ga
l'ip bir nazarla baktı. Bunda şefkatten 
2iyade tahakkUm ve burudet vardı. 
Onu bir köşeye çekerek yav~ yavaş 
bir şeyler söyledi. tki Uç dakika telaş. 
lı tellşlı muhavere ettiler ve sonra, 
:ricamızı kabul ederek ihtiyar kadro 
arabaya atlayıp gitti. . 
Eğer genç kız yanımızda mi!af ır 

kalma.saydı, bu hadise hatıramızdan 
Silinip gidecekti. Hatta onu bir serap 
sanacaktık. 

'Misafirimiz henüz pek halsiz ve yor 
illndu. Başı ~evrik olduğu için ~: 
nu dikkatli göremiyordum. Gö.zlerını 
kapadı. Bir müddet öylece sessız dur. 

()dada. mum~ bı:..:ı ... mucı. o bd .. ambra uı............. ~ • 
tenden bir ro oe zl nga. uzanmıştı. 

. af. imiz ee o 
la.n mıs ır . . akla,şırken birden-
NefJeyle kendiSıne Ykl ~...... Ka.reımda-

d dura &UUU' 
bire yerill1 e .ı:.nmda bir gece koynu-
ki .. ,.ocuklUtı ..... - d" yuz, ~ k dınID yilZÜY u. 
ma giren ~en.Ç . a aniyelik sülrlit oldu 

Odada bır ıkı s tl bagır-dı: 
da hayre e . 

ve sonra... o On iki sene evvel sı. 
- Garıp ~Y·:: d gördüm. O u. 

zin yUzünU~ü ruY: :ayal gözlerimin 
mandanberı, hep 

önündedir. i ICY benim de ba-
- Ne tuhaf· Ayn . . ördUın. Ben 

ld. nan de sızı g 
şıma. ge 1• J;)"'W 

.. .. Uzil unutmadım. . . 
de yuzun "lüyordu. Benım ı-

0, tatlı tatlı .gu kabarmıştı. 
. ··k bır korkU 

çimde bliYU. . 'cncrek yaklıı.ştım ve 
Fakat kendımı j tt'ıgı-· nezaketi 

. 1.-· in emre 
ev sahıb ıgın . 1 kendisine "sa. 

k kay!!'USIY e 
göstc~e. ,.. komplimanlarını yap
fa geldınız · 

tun. . k'b riıkla. mukabele 
b'·yllk bır ı a 

O, u . • na oturttu. 
etti ve benı ) anı. . nasıl gördüğümü 

- Rüyaında sı.zı Büyilk bir oda.
anlatayım! • d~d~l ·r vardı. Birdenbi
daydım. Boş ya a kaaydım Bir çocu. 

~ altına. · 
re ya~gm _ işittim. Başımı çıkar· 
~m 0<>'ladığınI · · ·· düm Tıpkı b-~ ae da. sızı gor . 
dJnı. ~te 0 ~a ibi... sarı§m. mavi 
oi:ndikgliı ~~lr ~enÇ kız ... Tıpkı, tıpkı 
gödU, . . Sonra sarıldık, bera-
. d'k'ı halınız.. 
şun ı . ire bağırdınız, kork 
ber yattık. Bırdenb V b L 

de ere atladım. e ayı 
tum. Ben . Y Idiğim zaman o. 
roıcıım. Kendıme gc 1.,. .. 

ı.- w dnn 9 ..., o zaman-
damda yatagundaY · 

. . . h' unutaroadun. 
danberı sızı ıç 

Be de 'kendisine başımdan g~eı;-
n hayatta hıçbır 

leri anlattım ve sonra .. t d" 
~ bu ıyı esa u-

arkada{jlnl oJmadıgını, • . 
· diğinıi ilave cttım. f e nekadar sevın l;.l"I. • ;ux,a.-uıJ.:Me-

...... ~· J.llı ı~ .. 
~ .... oJ\JU~• ld bana baktr. 

- Annem nerede?. demek o u. Y"rcğimde garip bir his vardı. Ona 
tlatma.zeı Lafontaine onu teselli e- ~ hem bir inciLab hissediyor, hem 

diyordu. Ben de yanma gitmek mera dk~gayriihtiyari UrkUyordum. :orgun 
idiın. Dadım: . ..,,.;ınce kendisinden musaade 

· k kulma halin• goı ~· . . 
- Dana balsı z.. . Ço so ... istedim ye -O()ama çekıldım. . 

'Yornuya.lrm !, .. - dedi. K dan çJkarkcn yanında bır ada-
Ba bam köye uşak yollamış. doktoru apı tıp yatmanıasını isteyip iste. 

Çağırtmıştı. Genç kızı matma.7.el ko. :mm ya ordum. 
l mcdiğini s 
Undan tutarak evden içeri soktu. . _ Çok teşekkür cd:rim ~ Fakat ben 

Remen onu misafir yatak odasına vıı.tınağe. alışıgrm. Hem odamı 
götUrerek istirahtinl temin altına al- ~nız kllitıerim. Bu harekatımı ma. 
dık. Biz saJonda beklerken matmazel daıma.··rUn Bende iUyad halindedir. 
La.fonta ine yanımıza geldiği zaman zur bgo ıtap.ıda anahtar var mı? 
'iôrdum: Ac.!.n:btar olduğunu söyledikten son-

- Misafirimizi nasıl buluyorsunuz? . giiı.el kolları arasında sardı 
Ben iyi göremedim. Siz hep yanmday. ;ra bcnı w.tıe· 

\'e muhablJ<' · 
dinız .. İzahat veriniz. Alla.ha ısmnrlndık, gUzelim. Siz. 

- Çok güzel kız. Pek hoşuma gitti. - rrıımnk bana güç gcliyar. Yarın 
lfattl diyebilirim ki hayatımda bu. den a~ ~z. 
n ı.o. alılUk ı erken görUı> . . un kadar güzel bu m a ras amn Pek sevimliydı. O halı beni tesiri 
dtnı. Yaşı da sizin kadar. , amnda bırakıyordu . . 
Dadını :ılve etti : Ertesi sabah sevınçle onu .. kar. 
- Ne de tatlı sesi var. ı d ..... Pek ıyi arkadaş olacagımı-
M d. ı· b b şı a 1
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Tonton 
amcanın 

OtcmcblDl 

s 

Yazan : Niyazi Ahmet 

18 sene evvel bu gün 
~~~- .,..,_,,._, _ _,,. 

Mustafa Kemal lstanbuldan 
Anadoluya hareket etti 

O gün Jstanbul ne halde idi ? Mütareke
namenin yedinci maddesini ilan eden 

matbuat müdüriyeti umumigesinin 
resmi tebliği 

Bir gazete ... 
Benek benek bir gazete ... 
Başmakalesine bakıyorum. 
Serlevha: 
tZMlRlN 1ŞGAL1 .. 
Ve altı yirmi salır kadar hem· 

beyaz. Bir ölüm tırpanı kadar kor
kunç kalem darbesi; san sör: onları 
beyaz hırakamış . Kimbilir o satırlar
da neler vardı. 

Yazılı kısımlarda gözüme ilişen 
birkaç cümle: 

"lzmir büttln manasiyle halis 
bir Türk ıehridir . ., . 

"lzmir şehri milliyet nok~aı ı:a: 
zarından bir Türk şehri oldugu gıbı 
iktısat noktai nazarından da tama
men bir Ti.irk ıehri olduğunu bütün 
cihan teslim eder . ., 

Gene beyaz yerler. 
Ve gene satırlar: 
"lzmir Anadolunun kalbidir. 

Kalpsiz bir insanın yaşaması ne ka· 
dar mümkün değilse Türk ~nadolu 
da İzmirsiz yaşıyamaz. ~zmı.r Ana· 
dolunun ak ciğ~ridir. Bır ınsanın 
turuku teneff üsiyesi kapandığı za· 
man hayatını idame etmek ne kadar 
imkansız ise İzmir limanını işgal et
tikten sonra Türk Anadolunun ha· 
yatını idame etmek imkansız olacak 
tır. Jzmir bir Türk şehridir. İzmir 
b; .. Ti irk limanıdır ve ancak bir Türk 
limanı olarak kalacaktır. 

lmza: Mehmet Asım. 
Şimdiki Kurun gazetesi sahibi 

Asım Us. 
Vakit başmuharriri. 
Ayni günkii gazetenin gene bi

rinci sayıfasından birkaç havadis: 
"Diin gece ]eylci beracti magfi. 

ret ayat olmak münasebetiyle şeh
rimizdeki cami ve mescit kandil 
ile tenvir olunarak bilcümle mümi· 
nin ve müminat ibadatla iştigal ey
lemislerdir. Bu münasebetle sarayı 
hüm~yun cenabı padi.şahide vaız 
efendiler tarafından m~viza takrir 
ve hatmi şerif duası kıraat olunmuş· 
tur. 

Bugün bilumum vükela sarayı 
hümayun cenabı melukaneye azı
metle zatı hazreti padişahiyc arzı 
tebriknt eyliyeceklerdir.,, 

* • • 
··selamlık resmialisi bugiin Yıl· 

dızda Hamidiye cami şerifinde icra 
edilecektir ... .. . . 

rüınüş .. kadınlar bile zorba ve soy· 
guncu .. 

Kadın hırsızlar başlığım taşıyan 
b. "K d tr yazı: asımpaşa a Bedrettin 
mahallesinde Ayni Ali baba soka· 
ğında sakine Selime, Ayşe, ~an 
namındaki kadınlar Müyesser hanı
mın ayni mahall~deki evine girerek'. 
bin liraya yakın mücevherat, altın 
saat ve 20 liralık evrakı nakdiye ve 
saireyi sirkntle firar ettiklerinden 
taharriyat icra edilmektedir . ., 

• • • 
Bütün bunlarla beraber matbu· 

a.~ müdüriyeti umumiyesi resmi teb· 
lıg olarak şu satırları neşrediyor: -

Di.in sabah saat 1 1 raddelerinde 
Nişanta~mda sadrıazam Ferit paşa 
hazretlerinin konaklarında amiral 

Kep tarafından verilen notada Paris 
konferansı kararma atfen lzmir ka· 
lesinin kuv.ai itilafiye tarafından iş· 
gal edileceği bildirildiği gibi lngi
liz kuvai bahriyesi kumandam amİ• 
ral Galtrop cenapları tarafından da 
Aydın vilayetine dün sabah tebliğ 
olunan notada Paris konferansının 
mukarreratına ve mütarekenamcnin 
7 inci maddesine istinaden lzmir İs· 
tihkamlannın işgal edi.leceği ve öğ
leden sonra verilen ikinci bir notada 
dahi gene mütarekenanıe ahkamı-

na müsteniden İzmir şehrinin Yunan 
askeri tarafından işgaline düveli 
müselleaecc karar verilmiş olduğu 
bildirilmiştir. 

Hiikumet bu bapta hukuku mil· 
let ve devletin muhafazası için uh· 
desine tcrett üp ed~n vezaifi ifayf\ tc· 

şebbiis eylemiş ve muhafazai vekar 
ve sükunet edilmesi lüzumunun li· 
sam münasiple ahaliye tevcih zrm· 

nında dahiliye nezareti celilesi tara· 
fmdan vilayatı Osmaniyeye teb!i. 
gatı lfızime ifa kılınmıştır. 

Son satırlar ne kadar manidar 
değil mi~ Yani hükumet, lzmir için 
Türk milletinin haykırmasını, İzmir 
is;in ağlamasını menedi.yor. 

Fakat menedemcdi. 
Bugün fs'-nbul için unutulmaz 

bir gündür. Gene o gün gazeteler 
matbuat müdüriyeti unıumiyesinın 
ne§rettiği resmi tebliğde zikrettiği 
mütarekenamenin yedinci maddesi· 
ni tebarüz ettiriyorlardı. 

uhavereyi ın ıyen a a.m: rtık. n~ımiZde e kanaat hası o. 
- Haberin var mı? • diye sordu. - za, ~u Hakikaten gündUtlln, kızın "iaşe müdüriyeti umumiyesinin 

Annesi bana dedi ki, bu kızcağız çok . mgil:lliti bir knt d.~ha ~~yd8J1.a. çıkı. lağvı tasavvur edilmesi üzerine 

Bu madde şuydu: 
Madde 7 - Müttefikler men· 

faatlcrini tehdit edecek vaziyet zu. 
hurunda herhangi bir sevkulcey§ 
noktasını işgal hakkını haiz olacak
lnrdır. 

zayıf ve çelimsizmiş. Arasıra bayılır, rd !"tc size soyledıgım gıbı her iaşece Jstanbulun on beş yirmi gi.in· 
k • O . . yo u. ~ d F b t k'f d k 'k endinden geçermış. nun ıçın yanı. li beni cezbediyor u. akat az lUk ihtiyacına ı ayet e ece mı • 
l'l'ıızda bırakmaktan çok çekiniyordu. ~'Itlıırı da gayriihtiyari irkilmeme 1-------------- tarda enak cem ve celbine teşebbüs 

• • • Bir ea.a.t sonra doktor geldi; kızı sebebiyet veriyordu. K I ·z I 1 edildiğini ya~mıştık. Haber aldığı-
ınuayene etti. Merak edilecek hiçbir Topuklarına kadar uzanan gayet in mıza göre Ümit vapuru birçok zahi· ls ta nbullular bugünü unutamaz. 
şey olmadığını, sarsıntıdan bayıldığı- e sık gümrah sa.~ları vardı. onla.. C a k reyi hamilen Antalyadan hareket et· lar. 
nı, çabucak iyileşeceğini ilave etti. ce \seriya. hen tarar, ben tsrerdim. 5 8 Y a miştir. Rüsumatm bir numaralı va Bütün Türki:>e bugünü unuta· 

Bu s5z.leri i§itir i§itmez, hemen o. ~ yığınıyla oynamak pek boŞuma 1 ~ e 0 1 k y Q re i ft n puru da Y rın sabnh Katabigeya mii· maz. 
nun yanına gitmek istedim. Hizmetçi.. V tevcccihen hareket edecektir.u Çünkü bugün, Türk tarihinin 
Yi Yollayıp müsaade aldım. Benimle gidiyordu. (Dcvaı;tı var) 1 m ac:_-:r~ 18 ro • • • bütün azametiyle, Türk milletinin 
görUşmekten pek memnun olacağını Tercüme eden: Hatice zu,cyya Ve latanbul her hususta alıp yi.i- (Devamı 15 itıcidc) 
~BÖ~·y~ı:eyl~n~ce:·~d~e:r~h~~l~od~as~ın~a~k~oş~t~u~m:· __ !...-~:.:.:.~--:=:::::::::::::~-----------~.....,..-_.._..._...--""':"..._-="'--=--:7.':"'-----~~~===::,-~~~~~~--=-:_. .......... ~----~_:_~~-..:...::.:.:.:.::.:.::.::.::_. 
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Alman yada 
Yahudi aleyhtarlıQı 

fennileşiyor 
"VahudlliQin dünyadaki felaketlerin 
müsebbibi olduQu,, isbat edilecek 

Almanyanın 
teminatı 

Londra, 17 (huıuıi) - İngiltere 
kralının tac giyme meraıiminde Alman 
yayı temıil eden heyetin reiıi Alman 
harbiye nazın Feld mareıal Von Blom
berg İngiliz ricaliyle yaptığı görüıme· 
ler esnasında - İngiliz gazetelerinden 
The People'e göre - aıağıdaki madde

lstanbulda odun 
bulmak müşkülleş 

Fiyatlar kışın yapılan satışla 
nazaran bile yüksek 

Berlin, 16 (A.A.) - Yeni Al- çalıf811 Alman yahudi alw~tarl~ğına 
manya tarihini vücude getirmeğe ecnebilerden aza kayd~tmeg~-~grq
memur milli enstitünün yahudi me· maktadır. Şubenin tertıp ettıgı kon· 
aeleaini tetkik eden ıubesi ilk içtima feranala netre ttiği risaleler yahudi 
lannı Münihte yahudi aleyhtarlığı ırkının bedeni ve akli noktai nazar 
hareketlerinin alemdan "!e ~ ra_n· lardan dun bir mevkide bulunduğu
kanya nazi ıefi Julius Streıchenn tf· nu ispat etmek gayesini gütmekte· 
tirakiyle akdetmeğe bqlamıttır. - dir. Enstitü bütün dünya alimle-

Hükumetin himayesi altında t~· rinin manevi ve sosyal hatta pata· 
ıis e~len bu. ıube üçün;ü Reich'n~ feranla nqrettiği risaleler yahudi 
r-:amı yahudı. aleyhtarlıgma fe.nnı lik tarihinin mühim bir safhası olan 
hır temel temın etmek maksadıyle 
çalıtmaktadır. Şube ayni zamanda orta çağ yahudillik meselesi hakkm
yahudiliğin bütün dünyadaki fela· da vesikalar toplamağa çalıımakta
ketlerin müsebbibi olduğunu ispata dır. 

ler üzerinde teminat vermiıtir: 
A - Almanya, ne Franaaya ve ne de 

Belçikaya hücum niyetinde değildir. 
B - Almanya, Fransa ve Belçika hu

dutlannda hiçbir ~eğiıiklik yapılmasını 
iıtemiyor. 

C - Almanya kendiaine müstemleke 
verilmesini istemekle İngilterenln eski 
Alman milstemlekelerini kendisine iade 
etmesinde ıimdilik ısrar edecek değil
dir. 

Almanyanrn Fransa ve Belçika hak
kında teminat vermeği kabul ettiği hal 
de Çekoalovakyadan bahsetmemesi şa
yanı dikkat görillmektedir. 

Almanyanın hazırlığı? 

V 1 A e da kabı· ne Moakova, 17 (Radyo) -Sovyet-. a an s ıy a ~cıo:= ~r:::-;:;e:u~~~!:: 
Valencia, 17 (A.A.) - Largo ' karardıktan sonra evlerde yanan tında ıeniı bir tekilde akisler uyFdır-

Caballero, yeni kabileyi tqkil et- ıııklarm ~ süzülmemesine dik- maktad.Jr. 

mekten resmen imtina etmittir. kat edilecektir. Pravda gazetesi Fransız. Sovyet pak 
Sosyalistlerden lndalecio Prieto İngiliz torpitosuna taarruz tiyle beraber Sovyet - Çekoslovak pak-

ve yahut sol cenah cumhuriyetçiler· eden tahtelbahir tının ıulhilil muhafazası yolunda mti-
den Giral'in yeni kabineyi tqkile Valansiya limanında bir Jngiliz eaair bir mücadele nlimuneai olduiun11 
memur edilmesi muhtemel olduğu torpidosunun esrarengiz bir taarru- yazdıktan ıonra fapıtlerin tapanyllda 

Son günlerde 1stanbulun en mühim 
derdini odun meselesi tefkil etmekte. 
dir. Yeni orman kanununun mUphe. 
miyeti görülmesi doalyısiyle oduncu
lardan bqlıyarak her smıf halk boca
lamakta ve ne olacağını sormaktadır. 

Bu sene odun bulunamıyacak mı? 
Odun soba.lan ne olacak? 
Mangal kömUrü de menedilecek nıl? 
Bu sualler h•r yerde, her ağızdan 

i§itilmektedir. Halk bir müddet sonra 
odun bulamamak ve ellerindeki odun 
sobalannm kıymeti birdenbire sıfıra 
inmesi korkusu ile odununu timdiden 
almıya koşmaktadır. Vakti ve hali ye. 
rinde olan birçok kimselerin fırmla
rm, hamamlarm birkaç senelik, hatta 
on seneliğe kadar odunlarmı birden 
aldıklan görülmektedir. Fakat buna 
mukabil oduncular bilmedikleri mUs. 
takbel vaziyetin muhtemel neticeleri
ni heeap ederek fiatlan mütemadiyen 
yükseltmekte ve ellerindeki stokları 
saklamaktadıralr. Eeuen stok bu ee
ne ~birde her seneden çok azdır. 

Dün bir muharririmiz odun depolL 
nru gezmiş ve onlarm da ne yapacaksöylenmektedir. za uğradığını yazmııtık. Taarruzun ve .aralarında Çekoılo'Y'akya bulunan 

Azana, Caballerodan, yeni kabi- bir Alman tahtelbahiri tarafından diler memleketlerdeki faaliyetlerini 
neyi tqkilden sarfınazar etmeden yapıldığını Fransız ajansı iddia et· mevzuu bahıederek diyor ki: 

larmı bilmez bir halde olduklarını nıetenin çekisi bu kadar yt1kae 

görmA.rnavufluk isyan~ 
"Ergiri,, den· başlad 

evvel phat teıebbüslerinin netice- mit. Almanlar bunu reddetmiılerdi. -"Almanlann Çekoılovak hududu ci
lerine intizar etmesini rica etmiı Son gelen telgraflar taarruzun fil· vannda buıuıt kıtalar tabtit ettikleri ve 
idi. hakika bir tahtelbahir tarafından ya- askeri yollar yaptıktan hiç kimsenin 

Soayaliat ve komünist fırkalan pıldığmı bildiriyor. Telgraf ıudur: meçbulil değildir. Bu aakeri huırlıklar-
mümenilleriyle cumhuriyetçiler tq Londra, 16 (A.A.) _ Röyter la milvazi olarak İtalyan ve Alman fa-
kilitlannm Caballero'nun da iıtirak ajansmm bildirdiğine göre, Hunter flatleri küçük antant devletleri araaına 
etmif olduğu içtimada Azananm hadisesini tahrike memur muhtelit nifak aokmak ve bu devletleri biribirle-
bqvekilin mesaisini teshil etmeleri İngiliz _ İspanyol komisyonu bir· ririden ayırmak için bliyilk bir ıiyaat 
ıçın komünistlere yapllllf olduğu kaç balıkçmm ıehadetine müracaat faaliyet aarfediyorlar. Bu tehlikeli vazi-
veaaya ve tqvikler dinlenmiıtir. etmiıtir. Bunlar infilakın vuku yet karımnda Sovyet - Çekoslovak 

Komünistler, batvekilet ile har. bulc:luğu sahada bir tahtelbahirin anlapıaıı bütün milletlere g8ıteriyor 
biye nezar~tinin bir zatm uhdesinde periskopunu görmüf olduklarını ki ıul!Jil garanti etmek ve mütearnzla· 
toplanma11 meselesini merkezi ko- aöylemiflerdir. nn ptlnlanna encel olmak için yeılne 

Bundan bir hafta kadar evvel Ama· 
vutlukta bazı memnuniyetıizJik eıerleri 
görüldüğüne dair yabancı gazetelerde 
gCirdilğUmUz bazı havadiıleri tercüme 
edip karilerlmize bildirmiıtik . 

Dün ıece ıde Belgrattan ıu haber 
geldi: . 

nfitelerine bildirmeğe muvafakat Cebellüttarık, 16 (A.A.) _ yol itte budur . ., 

etmiflerdir. Komite, noktai nazann- Hunter torpidoto muhribinin kuru Kat't antaıma olmamıı tırihtillli çıkaran Arnavutluk etrafm-
da mar etmittir. ıintinaamda yapılan tetkikler netic~ Londra, 17 (A.A.) - Resmi mahafil, 'elan ve eski nazırlardan Etem Totodur. 
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te Caballero, kabineyi sinde beminin teknesinin sancak· ta general Von Blombergin İngiliz devlet Uç gündenberi muhtelif tedbirlerle baı· 

"'Arnavutlukta yeni bir ihtilll çıtmuı 

tetkilden feragat etmif bulunuyor· rafında su kesimi hattında bir yank adamlarile yapmıf olduğu g8rüımeleri- tınlmağa çalıtıldığı halde nihayet pat-

du. bulunduğu görülmii§tür. nin Bertin ile Londra arasında yakında lak vermit olan bu ihtilile hilkQmet var 
f Eakabki malied ·ybahe ~ Pnh"eto, mür Radyonun bulunmakta olduğu milzakerelerde bulunulmaaısıı derplt et- kuvvetiyle kartı durmağa çalıtmaktadır. 

ta i in e nye ve ava nazı- direk harap olmuıtur. mele medar olacak mahiyette bulundu- İhtilalciler üzerine gönderilen ilk rı idi ve sosyalist fukaamm mute· öuna dair olan haberleri tekzip etmekte kuvvetler mag-liıp olmuıtur, Bu kuvve. dil h·zb· mensup bul n rd Ocak kmnmda henüz L- ceset .. 
ı ıne u uyo u. uÇf dı"r. tın" ba•mdaLi 1"anldarma zabitlerinden bir 1 "lk ·· 1 · d "--- ,_~ bulunmakta olduğu tahmin edilmek :r·· a. 
ayanm 

1 

gun enn e uatyeKö· Bu mahafil, Von Blombergin Londra kaçı asiler tarafından öldürülmilıtür. 
Jette bulunmut olan Giral, ayni ka- tedir. 14 tayfa, ağır bir halde Cebe':' . .. • t b kkında İhtı"lı:ılc"ıler telefon ve telgraf tellerini 
binede nezaretsiz nazır olarak bu- lüttankta hastahaneye yatmlmıtlar- yt ziyaretinin sıyası vazıye a " k 

1 1 noktai nazar teatiaine vesile vermit ol- kesmit olduklarından birço yer er e 
lunuyordu. dır. dutunu beyan ve ınumaileyhi? görü': muhabere etmek imkanı kamamııtır. 

Acilen vallnaiyaya... H melerine batka bir mana atfedilmcmesı Vaziyet hakkında etraflı malClmat alı-
Londra, 17 (A.'A.l -Taç giy- ariciye ıtzımgelmekte olduiunu ilhe etmekte- namamaktadır. 

me meraeiminde ispanyayı temsil dirler. Arnavutluk matbuat dairesi ortalıkta 
etmit olan Japanyol mebuaan mecli Vekilimiz Avuıturyada endişe dönen ıayialan ve rivayetleri geçe~-~ün 
si sabık reisi Besteiro, lapanyadaki tekzip etmekte ise de dün verdıgı fu 
ıiyui vaziyet dola)'l8iyle acilen Va- (Sa§ tarafı 1 inctde) Mornias Poat ,.azıyor: tebliğden son zamanlarda kral Zoıonun 
lanciaya avdet etmiftir. Dün hariciye vekili Bükrqe Avusturya ve tsviçre ıazetelerinde aldığı bazı tedbirlere kartı Arnavutluk 

Vardıgı.. zaman R h rı"cı"ye muıırran devran eden -..:ııyı'alara göre, 
1 

d - ı anlatıl Bflbao Cepheıinde vaziyet omanya a s- halkı arasında isyan bat a ıg • 
ıL_ I (A A ) H vekili, protokol §Ch, kor diploma- AlıDanya İtalyanın Brenner hududu maktadır. 

Binaenaleyh kral Zogo peçeleri 
dınnca ve ilk sayfamızdaki resi 
g<Srlildüğü gibi kız kardetlerini 
palı kılığında ldolaıtırmağa batlı 
Ergiriye çarpflann kaldırılması 
geldiği gün softalar isyan ba 

k~on~,~Dtik:ika: 

Aıt şefin kardeşi öldOrOldl 
Tirana, 17 (A.A.) - Aın.in 

lrarldqi ismet Toto, hir mü .. 
wmldul dütmüıtür. 

isyanın merkezi Ergiri'~ 
Tırma, 17 (A.A.) - Erıiri 

ele bükUmet kuvvetleri il~ 
dijer vilayetlerde tam bir ıükôO 
küm ıürmektedir. f 
Arnavutlukta komilnistlik 

Tirana. ı 7 (A.A.) - ihtilal h 
komünizme mütemayildir. 
Asiler perişan m1, olmutl 

Tirana, 17 (A.A.) - Arnavu 
ıraf ajanaı, A vlunyadan ıöncle • • 
lan hükUmet kuvvetlerinin aıilerl 

mele uirabm• olduklan111 bild" • 
dir. Aıil•, halihazırda büyük ~ 
tanlık içinde ricat etmekte ve h • 
kuvvetleri tarafından peflerİ takiP Biwao, 7 · · - avu a· tiğin mühim bir kısmı tarafından hakkmda teminat verecektir. Bu bava· Tiran: 

16 
(A.A.) Arnavutluk matbu 

jansı muhabirinden: kar§ılanmıı doğruca Türk elçiliğine dilin yayılması, Avusturya ıiyasi maha eblii" öre, ıeçen 
Topçu kuvvetleriyle birçok gitmiıtir. Orada bir müddet istira· !ilinde bayii endlfe uyan~rm~ıtır. B: :.:::~=-=~:.... ~ ı.ı...1-------.1-1-----~ harp gemilerinin müzaheret etmek- hatten sonra saat 12 de Romen ha- ıiyasi mahafil bilhassa vus ur,.anı ettiği bir ihtililci ıırupu ile ıandarmı, Radyolo, 

te olduğu.asi kuvvetler, sahil bo- riciye nazm Antonesko ile birlikte tam iıtiklilini isteyen ve Avusturya il- lar ..... ından bir mü.ademe ~ı!ur. konferans 

maktadır. 

yundalankeJndile~-~-müıhit bir ına· Türkiye ve Romanyayı alikadar e- •erinde bir nevi Alman himayesine mu- ıı;,. jand..,.. zalıôti ölmüıtür. Hük=-- Yann aaat 6,30 da dokotot 
nia o ata ~uua kartı çok tici- den mevzuları Balkan, küçük itilaf hatif olanlardır. . __ ,_:ı • • • __ L-.ıen bütün t ar I da N d 

111 •• yam tıımau ırın •~ Kemal Panga tı otr a detli bir taarruz icra etmiflerdir. A- ve umumiyetle orta Avrupa çerçe- Kimse tarafından tehdit edilmeyen T 

ıilerin bu laamızlan, kendilerine veai dahilinde görÜ§mÜf, ve bu he· Brenner bir Avusturya. ltalyan hUdut m:ç::f'::~ .. <1lahata kalk•I".''! olan ~nk:t:ı::~{~!~ji " 
azim zayiat verdirilmek suretiyle yeti umumiyenin diğer Avrupa dev- hattıdır. Yani Alman - İtalyan hu~udd~ ve bilhassa kaıdınlann örtünmegını men-
tardedilmiıtir. Jetleriyle münasebetleri yeniden değildir. 'Avusturya vatanpervedrlerı. _ı· eden ~ral Zogo son zamanlarda Alman- (nbl88rl&r8 meoJ 

Vizcazgui mmtakasmda cum- yorlar ki: "Almanyanın bu hu ut ıçın yadak"ı temerku""z kamplarına, nezarket-gözden geçirilmittir. h kk 1 D 1 huriyetçı· kuvvetler, ka-.L.-.ı:lmiı ha- teminat vermeğe neden a 1 0 sun. e hanelere benziyen bazı karargahlar d'ukr 8 IDlyOr ,-ucw Bir müddet sonra hariciye veki- "bil ·· Bren zı mevkileri istirdat etmi•lerdir. R mek Almanyanın yann ° rgun • muc ve oraya zabitlerden beğenme 1• : t-Lian•lar idaresi muhtelif ~ limiz, Romen hariciye vekili, o- 1 h d d asın :r d"kl &IUI- •• .at Yalnız dağın bir kısmı henüz a- ner ile bugUnkü Aman u. u u ar • lerini muhalefetlerinden çekin 1 erını larda münhal bulunan ve inhlJr 
Al . 1. d b I ktad manya bqvekilinin yanında topla· dak"ı Avusturya toprağını ılhak etmek • b" 

1 
• de kurıuna J aı enn em e u unma ır. k dah . b" .. .. d b hapsetmic ve bazı za ıt erı cek olan ..... .,;felere tayı·n edilee' nara a gem• ır goruıme e u~ 'I v .._. As"I · 1 • z ~ tasavvuru var mı?.. .. . · · b' · tiJı ı enn tayyare en, ugaatue- lunmu•lardır. T b erın dizdirmıştı. E • nıurJan aeçme)c üzere ır ım .rf' 

ta ve Echano mmtakalannı bombar- ~ Viyana reımi mahafı ı unun uz . Haber - tayanın mer_k~z~_olanYanrgyıa· . B yın ~ d Romen ba•vekilinin yanından ıd sükQtu muhafaza etmekte ise de, 
1 

muı nııya karar vermiştır. u a 
rman ebnittir. Ancak asilerin bu Y: e t ı ri Osmanlı imparator ugu . . . Bu yapılacak olan bu imtihana orl' 

mmtakalardaki taarruzlan tardedil- aynldıktan sonra Türk ve Romen bu mevzuun son zamanlarda ta yaya vilayetinin dört ıancağından bınldır: tep mezunları kabul edilecektif• 
mittir. hariciye vekilleri tekrar haf bap ver iden müteaddit Alman ricali tarafın· rada Arnavutların Tosko kab~e ale~ı ;· 
ValAnılyada tayyare korkuıu mifler ve alqamm yedisine kadar u· :On mW.akere oluoduğu anıaı•lmakta· ıurur. Şarkmda Görice ve "m mk e Bir Fransız gezel 

V lan . 17 (AA) D zun müddet fikir teatisinde bulun- dır. Brat vardır, Arazisi gayet daihk ven u l1tln Abide 
a cıa, . . - ün d al ta Delvine tara a· '\' 

ilin edilen rakanıJara nazaran ge· muılar tr. "TUrk kuau " nun raktv. y nı~ ~enup a...ıır Ahalisi ıso Saint. Leonard 17 (A.A.) -
• •• •• -.L-- -L • h • f V rında birkaç ıyı ova v • ..., · . 

çen cumartesı gunu -.gamı ,....rin Ziyaretm e emmıye ı JnUnU kampı bin raddesindedir. Bunun takrıben yan- Limager yakınında Saint - Le bombardımanı neticesinde 33 kiıi Bükrq, 17 (Hususi) - Türki· &ı Müslümandır. Bu havali balkı çok ce- gazeteci Adrien namına dik" 
ölmüttür. ye hariciye vekilinin buradaki ko- Türk Kuşu. Tllrkiyenin en büyük . l d fstanbulda abidenin kü-..:ııt resmini icra et r c th b h talim sahası ~klinde tertip edilmeye sur ve ınatçı adam ar ır. . . :r-

ngilterf: seıare anesindeki ya· nutmalarma büyük siyasi ir e em· A celcplerden Arnavut olanlarm eks_e r_ısı Bu gazeteci, harp esnasında blar da H Cha be la fedil k ed. başlanan lnönU uçuş sahasında vru. ı kk t 
ra &rann orace m r - miyet at · me t ır. bu ka7.aya tabi Lonç kasabası aha ısın.· sosyalizminin en şayanı di a . d bul k dı K d" . b racla b 1 d v '"d- panın en modern uçuş sahalannda o. d k a ın e unma ta r. en ısı u u un ugu mu dcn·1ı'rler. Bu kaza imparatorluk evrın rından _biri olarak ıölırct az M '- -Di mak d '" d · "ba R T"' k" lan tesisatı vücuda getirmeye karar .. 

ana ı amat un en ıtı • detçe omanya ve ur ıye arasın . de bı"r"ok kadı ve molla yetittirmiştir. 1929 da ölmilttür. '' 1 ki • d hi k ik lar da vermi•tir. Bunun içiıi yeniden elli bın :r ren va encia soka arının ten vır e- a mü m e onom tcmaa ..,, Libahovada birçok medreıeler vardır. 
dil • ka · t" Hava vuku bulmu•tur. liralık tahsisat verilmiştir. 

' memesıne rarve=nru==:'=ır~.~~~~~~~~~~~~~---------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~--....... 



Hususi macıar 
Pera - ŞlşOI 

.. Apoyevmatinl kupası,, final mü. 
llabakası diln sabah Taksim stadında 
Pera ile Şişli klilpleri arasında oynan. 
tnıştır. 

Neticede baştan ı50na kadar hakim 
bir oyun çıkaran Peralılar maçı O _ 2 
kazanmışlardır. 

Sekiz klüp 
turnuvası 

Sekiz klilbUn tertib ettiği turnuva 
:maçlarına dUn Şeref stadyomunda de
vam edilmiştir. Neticede Vefa 3 -· O 
Topkapıyı, Hilal 2 • ı !stanbulsporu, 
Anadolu da 2 • 1 EyübU yenmişlerdir. 

Beykoz klUbU 1zmittc seyahatte bu~ 
1 .. unduğundan Süleymaniye ile yapaca· 
gı maç tehir edilmiştir. 

Eetıç takımlar arasmda 

Galatasaray: 4 
Heşiktaş: 1 

DUn Taksim stadında milli küme 
müsabakasından evvel Galatasarayla 
Beşiktaş genç takımlan karşılaştılar. 

Her iki devrede de rok hfıkiın bir 
o~un cıkaran genç sarı kırmızılılar 
bıre kat'§ı dört gol yaparak maçı ka
zandılar. 

1 
~ uncu dz kık• da: '.ı evaili eden Piyah 

b yaz hücumlarından birinde Şeref to
p~ ortaladı. L(itfi kafa vuruşile topu 

uzaklaştırarnadığından Hakkı yetişti ve 
takımın ilk golünü kaydetti. 

Bu gol Galatasaraylıları kamçıladı. 
üstüste çok güzel hücumlara ba~ladılar. 
"1ftc;'ktaşhlar da bermutat Hakkıyı mer
kez muavine, Bülendi de sağ ise geçir
mek hatasında bulundular. 

Hakkının geri çekilmesile işleri kolay 
!aşan Galatasaray muaviin ve müdafile

rinin yardımile hücum hattı ıiyah beyaz 

kalesini sardı. 
ı ı inci dakikada Eşvak beraberlik 

golünü attı ise hakem bunu ofsayt ad-

detti. 
Maç, Galatasarayın bask111 altında 

cereyan ediyor, 21 inci dakikada Haşim 
asıtaıile bir hücum ... top Eıvaka geç
~ 

0 
da kaleye kadar indi ve gol, fakat 

Bülent ofıayd. Nihayet ıcnc Hııim· 
den Nccdetc oradan da Süleymana gc-

cn top şiddetli bir 1Utle Beşiktaş kale
4 

~ine girdi. Bu gol 25 inci d.J(.kada ol-

-Gençler btrllğl 
Doğan spor 

Mai;ı ıstanbulda tekrarlanacak 
A kara l6 _ Federasyon, Gençler 

B
• 1~-ı G, uneş maçında hakem Nihad 
ır ıg • . . 

tarafından oyundan çıkarılan Halıdın. 
müteakip maçta oynamamak eczasını 
affetmiştir. Dığcr taraftan Federas
yon Gençler Birliği ile Doğansporun f 
tzm~rdc yaptıkları maçın neticesi hak 
kında Gençler birliğinin itirnzmı tet
kik etmiş \"C m '' ın tstanbulda lekra. 
rıqa karar vc:ı 1iştir. 

t • 

G<ılatasaray • Bcşikta.ş mcçuula sarı 1.ırmı::ılılamı ikinci golü olurken 

Beykoz 
lzınltte mağlup oldu 

lzmitc gitmiş olan Beykoz birinci 

futbol takımı, Akycşıl klilbU ile y p. 
tığı maçı 3 • 2 kaybetmiştir. 

19 
Mayıs 

Spor Bayramı için lzmirlilcr 
Ankaraya gidiyor 

İzmir: 16 (A.A.) - Hl mayısta An

karada yapılacak spor cnliklerini gör

mek ve kömür sergisini gezmek üzere 

İzmir ve kazalarından 200 kişilik bir 

kafile yarın s:ıb;ıh trenle Ankaraya ha

reket edeceklerdir. 

19 mayns lklUll?BSo 
Eminönü halkevi :ıpor kolu ta

rnfmdan tertip edilen 19 mayıs ku· 
pası .maçlarına dün devam edilmiş 
ve fınale kalacak takınılan tayin et· 
mck üzere, Y ıldızspor ve Aksaray 
takınılan karşıla§mı§tır. 

Maç birinci devrede 3.3 beraber 
likte neticelenmiş, ikinci devrede 
Akııaray takımı sahaya çıkmadığın
dan, Yıldız hiikmen galip sayılmış· 
tır. 

Bu suretle. kupa için karşılaşa· 
cak takımlar Bakırköyle Yıldızdır. 
Maç 9 mayıs giinü yapılacaktır. 

Mısırda 
Futbol şamp yonluğu 

Mısır futbol şampıyonluğu dokuzun
cu defa olarak Nnsyonal takımı ka. 
zanmıştır. 

yene111edi 
OUneş-AnkuragUcU 

Anknra.'. 1 ~ ~H~susi) _ Güne§ 
tak~mı bugun ıkıncı karşıla§masını 
§elur stadında Ankaragücü ile yap
tı. l lava da fevkalade güzel oldu· 
ğundan stada on binden fazla se
yirci gelınİ§ti. 

Oyuna her iki taraf da çok gÜ· 
zel baıladılar ve daha ilk dakikalar
da ~ü~ômla.r gösterdiler. Nihayet 
15 ıncı dakıkada Cüneıliler ilk gol· 
)erini kaydettiler. 

Güneşliler ikinci go\\crini de 13 
üncü dakikada kazandılar. Nilıa)~et 
2?. ~ın~u dakikada Ankaragücü ilk 
solunu kaydetti. 

Bundan sonra oyun daha fazla 
canlanmıştı. Günc§lilerin bu tehli· 
keli h~cumlarına Ankaralılar 40 ın· 
cı dakıkada soldan inki§af eden bir 
akınla mukabele ettiler. Bu arada 
1-:lamdinin sıkı bir şütü golpostu yalı 
yarak dışarı gitti. 

Bundan sonra yapılan hücumlar 
sayı üzerinde müessir olmadan dev· 
re 2-1 Güneıin lehine bitti. 

İkinci devrenin ılk dakikalarında 
Necdet Güneşin uçuncü gölünü 
kayd~tti: . ~~n_dan sonra Güncıin 
gallerı bırıbırını takip etti ve maç 
6-1 Ciineşlilerin galibiyetiyle neti
celendi. 

Güneş takımı sporcuları bu ak· 
şamki ekşpresl~ lstanbula harekçt 
etmışlerdir. 

Gilneşlller geldi 
Ankaradaki iki müsabakayı da ka. 

zanan Gilncş futbolcülcri bu eabah 
şehrimize gelmişler ve klüp arkadaş
ları tarafından hararetle karşılan. 
mı§lardır. 

Dünkü güreş 
müsabakaları 

Genç pehlivanlarımrzla milli güre§ 
takımımız arasındaki Galatasaray klübü 
salonunda dUn yapılan mUsaookalıır 
milli takım güreşçilerimizin galebcıilc 

neticelenmiştir. -
lstanbul allellt-rl 
Ankaraya hareket ettiler 
An karada 19 mayıs şenlik ferine 

iştirak edecek olan lstanbul atletl~ri 
buRÜn şehrimizden hareket etmi~-
lerdir. · 

Kafileye yeni atletiım ejam 
Mazhnr Nazım başkanlık etmekte· 
dir. 

A fleliz11ı ınüsabakları 
lsta.nbul ııtlcUzm bayramının sckı 

zl~ci müsabakaları diln Bebekte Ko: 
leJ sahasında yapıldı. Müsabakalara 
on kJUpten 207 atlet iştirak etti. 

100 metroda Galatasaraydan HalUk 
11.6, 400 metroda Fenerbahçedcn Fı
ruzan 55.1, 1500 metroda Giincşten 

Receb 4,22.1, GUllc atmada 1stanbul
spordan Veysi 13,10, Cirid atmada Ga 
latasaraydan Rasim 54.1, 800 metro 
da GUneşten Rcccb 2.07 birinci old • 
!ar. u. 

• 



Atatttrk 
resimlerinden 

bu imzalar 
silinmelidir 1 
Hanai resmi daireye gireneniz 

gİrİDİz>' orada, -.nı yerinde görece
iiniz Atatürk reaminin, lnönü rea. 
minin. ~ Çakmak reaminin 
üatünde .mdtlaka bir ele imza ıörü
yonunuz. 
Bu~ birçoldarmcla pabuç kadar 

liüyüktijr ve ineana öyle bir tesiri 
~hani bu imza eahibi müea-
~ etıııemiı ollll bu reaimler bu. 
Nlai'a ~cak. • Evet böyle 
mütehakkim ifadeli bir imza bu. 

Bir eanatkir elerine imzumı 
atmeW. mutlaka o esere bir kıymet 
~~~. Hatta eaeri kvmetli riJ-• cWü yaptıiı ,eye imamıı 
~zevkinden kendisini mah
rqı ~ bir hakmlık sayılır. Fa. 
llat~ imZamn konulabileceji yer 
'Vift1lr kôD\ıLUmyacağı yer vardır. 
~r eberiya mütevazı o

IUr. ~büyük ve adlan anat ta-

~-.... reuamJar vaıdlr ki 
irnW"'**'bulup eezmek bqh batı-
Mli;i ~ece pli ~larak imzala. 

=-~- iti olmaftUr. Zira eeer 
Hem ne eeerlerl 

~~ bir.e yazdıran sebep 

Bir.,....,.,,_ lıtanbulda bir Va
yiaberg vaı6. bütün reamt müeae
-~ ~rdüiün.ıüz koatman imza. ••r.:I.L._....:-tor '{l!li • .. • 
~ vuneunm unzumı 

galle(le bırakacak bir küatahhkla a
lslinrt olan İDiza onundur. Mektep. 
~ ~ bJ.JDabaıhk ft mü-

-===•=:::~ denhan~erin. aa .. • • lwakollmii, bhve-

• 

1~ Raevlermin, Parti ~leri
l)in, -matbaa tahrir odalarmm, tica
ret'.~ ticarethanelerin, a
~at pzthanelerinin, tıbbi mua-
~Mıieledn. reeım, liuauai huta
lıpiJeiia ft hatta harp pmilerimi. • ~:·w. 18111 yerlerindeki 
re $ &;:ae-.tbaat klübüin&zibı ıe-
~--unC:IMi raimcle hep bu 
~imZa göze \'Ul'UyOr. 

BnUmrz ki l;u adanını naadaa 
bir ~a bulup •tmlf olduiu hu 
reırimTerin l:Xrçoia pyet berbatm 
da. BiZ ~türkün biltün müeuere 
lerd9 ..,.. ,.ederinde em'bne1c iize
re ~tamrini teehit edip onu 
tamiinıetmek doğru olacaktır b. 
neatinCleyiz. Faraza reaaam Bayan 
llihtmin-eeeri olan ve Ankara halke 
~ aih ilam Yuplav ukeri 
~ giden tablo pekila istin· 
eih edileSilir. Ve yahut müsabaka 
~.daha iyilİ, en AJAn. bulunur. 
f9Lt De oluna oJ.un fU imzadan 
.ını~ ha1Aa edelim. 

Rem habımuaa aelmitken tunu 
da~: 

1 - .(\8kert dairelerde ve aakeri 
a,Otepmde Atatürkün betkomu· 
.._ hüviyetini tebarüz ettiren re
+p- tercih edilmelidir. 

2 .._Deniz bayrak talimatname 
...., kara w deniz bafkomutan 
fvna oJduiuna göre, bqkomutanm 
.,....., gördüiü her zaman büyük 
~ üniforması giyebileceği de 
ken~den tezahür eder. Bu tak
~ deniz müeaeeelerinde, ve do
~ Atatürkü bu ünifonnaya 
ı•fft.rmit bir halde görmek ve 
denizci ~ d9 8elllbolize ebnek 
mGmkünaiir. 

3 - SMI ...... ıefarethane-
1~;. loluıolo.haaelerimizdc, 
a~i~ ve kültürel nıiieaeaeleri· 
m~lunmab. Ancalı: hususi mü 
ea1~r resmen kabul ve tamim e
c:lihlteW prtiyle bu üç nevi reeimclen 
IX .. 1e

0

rin! seçip alabilmelidir. 
~•1111!11 ...... lırat .. •• hlzden. ••• - N. N. 

] 

Bizim donanmanın forsları 
Yeni talimatname mucibince TUrk donanmasında kullanılan fonlar ıunlardır: 
Uıt 11rada soldan uta dotru : 1 - Reisicumhur forıu (dört köte bayrak, orta· 
da ay yıldı•, Garider, tarafında yukarıda altın yaldızla on alb küçük yıldızdan 
mUtqekkil bir daire içinde gene altın yaldızdan bir fevvare) 2 - Kara ve deniz 
baıkomutanı forsu - Ay üstünde çapa dört kö,ede dört fevvare. 3 _ Büyük 
amiral fonu, 4 - Oramiral forsu, 

Orta IU'a'da ıoldan uta dotru: 1 - Koramiral. 2 - Tümamiral, 3 - Tuiamiral 
4' - Birlik komutam tuf bay. ' 

Alat sırada ıoldan ufa doğru: 1 - Birlik komutam Albay, 2 - Birlik komuta. 
nı Yarbay, 3 - UııUbabri komutam, 4 _._Deniz komutanı. 

Deniz subaylarının meçlerin
deki tuğlu kavuk ı 

Bunun Barbarosa alt oldu;tunu iddia etmek 
nıDmkOn değlldlr. Subaylarımıza bu 

meçler ne zaman ,·erlldl ? 
Deniz ıubaytanmmn taktıktan meç

lerde ban detitiJrlikler yapılacaktır. Bu 
meyanda meçlerin kabzalanndaki tuğ. 
lu kavuk kaldmlacaktır. 

Deniz subaylarımız bu meçleri umu. 
mi harbin ikinci yılında Bahriye nazın 
Cemal papnın verdiii bir emir üzerine 
lruJ19'1Dafa ba~tlardı. Umumi har
be CIMP• 'J.'üık ontaıu autia,ylanrun 
kılıçlan lmaltılmıt ve evvelce kayışla· 
nna halkalarla baf lanıp sallandırılan 
kılıçlar, gene o tarihte, doğrudan doiru 
ya kayqa ceçirilınitti. Bir müctiet ıonra 
Almanyaya gidince Enver pqa orada 
ıubaylann seferberlik dolayısile kılıçla. 
nnı takmayıp manevra kayışlarına çala, 
Jruatııra, av bıçatı gibi pyler taktıklan ( 
nı ıannot ve hemen bunu da taklit e. JI 6Çin fimdi7" 
derek orduya Yavuz Sellinin hançerine loab.zaaa 
benzer hançerler kullanılmasını emret-
mitti. lıte kılıcın, imparatorluk kara 

cOnJerindeki bu latihaleti deni'I kuvvet
lerine de sirayet etmif ft bunWJ netice-
8' olarak da donanma çok zarif olan 

Binaenaleyh, Milli müdafaa vekileti 
bu meçlerdeld tuilu bvutu ortadan 
kaldırmakla pek doiru hareket etmit ve 
aubaylanmtzı aevindirmlt oluyor. Söy· 
lendiline baJabna kavutun yerine fil. 
cUıi bir mqe kosalalt konacaktır. 

E/uutolfd 
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&HoJla luuSiluıl 
Kafile hallnd 

kovalamaca oyu 
Sokakta ne zaman olur 

Yazan: A. Faik Otla 
Belediye iUrillttl ile mClcadele fikrin- hatlar ve Tahmiı ıobğıı;dall 

de ıarar edeıdursun onlar ıene bildilde· ra kadar devam eder. Bu saha 
rini okurlar: daha doğruıu bildikle- satıcımn her ney{ istediğinil 
ri 1ibi4hıtmrlır. Sabahın altııında baı· çeıidi vardır. Satıcılar burada 
larlar, rutcele gecenin dokuzuna, onu- lidir. Huıuıf bir ahenkle ı,, 
na kadar ıehiftfe hlldm olan ıea onla- nrz yerleri pek belli defildir, 
nn avueleridir. En itlek caddeden çık- zinle alıt verit ederken birdell 
mu sokakları ka'daı' girip çıkmadıkları geldiklerini, tabla11n1 bqma 
yer, en alçafından en yUkıeğine kadar küfesini aırtladıfı gibi tabanı 
ıeılerini eriıtirmedikleri apartıman katı tarını g6rUrsUniiz.. O vakit 
yoktur. Amerikada olu bile bu iti zerre niz; uzaktan uzağa bir: 
kadar yadırgamadan muvaffakiyetle ya. - Geliyor ... Geliyor .. 
pacaklahna fUphe etmemek luımdır. Seıinin aksettiğini d1UY11e&1191 

- Salata, sovan ... Maydanozcu. turp - Ne oluyor .•• ? 
çu... Demenize bln:1H o nqeli 
. - Etkiler alayım! ..• Boı tiıeler ala. rllk bir kartal yuvıama di:Jat'I 
yun! tablalar, devrilen küfeler 

- HaJis ıllivri. Çayır peyniri gibi lerce aatıcı ve pqlerinden 
yeniyor hey kaymak bey... mit. malı alaınamıı. yahut 

- fıtavrit, uskumru ... Kefal var. LU. geri kılmıı yiizlerc:e milt~ri 
fer var... sokaklara saparak kaybolur. 

- SUtçil ... Yoğurtçu.. Eğer ıiz, o taliıizlerden bfıri. 
- Gabekli, cöbekli. YediJrulenfn.. niz - ki hiç de olmanın t 
- lt,Up.ultan bahçelerinin canerik, meın - o zaman bombot kalall 

bahçe eıilr. köıeainden iki lnmuiı ıeritli 
- fri bafh Wına ... Kartahndrr prasa.. parlak dilfmelerin g8zilktU 

Balda Bayrampqanm balda.. mekte gecikmezsiniz. 
- Kuzu, on kuruta kusular... Süt Çok merak etmeyiniz. Y•rıdl 

kuzulan ( IÜlll ııe ucu• diye aldanma- alıı veriıinize hayıflanmaymıl 
yın bu bildliimb kuzu dejil tamı kes- aokalın öbür bqma v-,ı ol 
tanesidir.) kiler ıu kaıe'den ıörUnecektil\ 

- Çamapra ınandat •.• Supuryeler... faaliyet bUtUn hızıyla tekrar 
Daha bilmem neler ... Her çqidi, her tır. Ve bu hal, aktama ka4ar 

tondan ıesJiıl, yqlm, ıencl biribirinl lir? - belki yirmi, belki de 
konlayarak bpuunn 8nilnde ıeçit rea tekerrür edecektir. 
mi yapar. İçlerinde oldukça '"lttif., sesli Buradaki hali mahaJJe ar 
leri vardı. Kulağrmza bir-botça gelir. sık sık görebilirsiniz. O ıamaıı 
Almayacalmu bir teY olsa bile ıizi ıey. ha geniıtir. Köıe kapmaca da o 
tana uydarur. Buılan da o nisbette iğ- te sürekli olur. Efer bir gUn 
renç • ...,. İ'o Mdiliniz ıeyden bir kapısını açıp içeri girerken b 

:~: :~!~~~:~~- bir daha yii- ~~k~~!~,~in, _Yah~t bir _gl;f/R:~ 
Yıfı'blr bayii Derıentfi'"l>ir malektiı ibc!en evvel hareket ettiİfnl 

geçenlerde ıöyle diyordu: niz hiç pımayın. Bu benim ba 
••- İstanbul utıcılan valctile o kadar di. O, belediye rabıtaamdan 

garip bir ıekilde bağrnrlardı ki, muay· zavallı - Bilmem bu kelime y 
yen ıstılahları bilmiyen ve bir İltanbul. lur mu? - devletahaneye -
lu obnayal\m onlın anlama11na imkln müddet için - misafir ol 
yoktu.. . ., Artık itin Uıt tarafı sizin · 

Onlar, bucUn de iSyledirler. Ne söy. daha dofruıu hamiyetinize 
ledilderlnl alelekaer an'=""nnua. Anla ••- Bu adam ıeJırin varida 
mak için gidip balnnak Usımdır. yor.,, 
Sıtıalunnızm bir de borHll vardır. Diye dOJOnUraeniz, onu tutll 

tçini&'de: teslim ederıiniz yok ... : 
- Meyve, sebse hali... "- Bu zavallmın da çolul" 
Diyecekler bulunur. Hayır bilemedi· var.,. yollu bir merhametli 

niz. Vakia resmen orası olmak ıerektir tarsa onun misafirliğini kabu1 
ama hiç de öyle delildir. Bu borsa, açık ka çare yoktur. 
havada kurulur. Bir ucu Ketenciler ka- Onlar "kanaatktr!,,dırlar • 
pıarndan diğer ucu Babkpazanndan 20 kurut istedikleri baklayı 

kuruta hem de: 
"- Günl bıtınnız için.,, 
Veriverirler. 

kılıçlarından mahnam l'dllerek ıubayla. 
ra Alman deniz 1UbayJannm lritçUk O. 
niformalarile kullandıkları meçler veril· 
mftti. Halbuki Alman donanmaıı ve di
ler birçok donanmalann ıubaylan bil· 
yUk Uniformalanıu ıiydilderi zaman 
htll uzun ~ takmaktadırlar. Her ne 

hal iıe.. Cemal pap Alman meçinin kap 
zaamdald imı>aratorluk tacı yerine de 
bugUnkU tuttu bvup koydurınuıtu. 
Bu kavuk tımımUe Oaınanlı ıultanla. 
nnm kavufuna benzemiyordu. Fakat 
Ustilndelri tuğ, ba.l'llannm iddia ettiii 
ıibi Barbaroıun kavutu addedilmesine 

Teklifaizdirler ! Bin ıramh 
ekseriya dokuz ytl.s ırım 

hem de: Dünya piyasaların
da arpa ticareti o=~~ 

de maniydi. Nitekim ikinci Mecidin, 
halife olduğu zaman bir kavuk giymek 
iıtediği rivayet edilince gazetelerde çı
kan bir iki nUmuneden biri de bu meç
lerdeki kavuk olmuıtu. 

Hamldlye kruvazlrU 
Yavus, Haınidiye kruvuörU, Peyki. 

ıevket, Uç muhrip, iki mayin gemisi, 
Muini Zafer korveti ve donanmaya 
mensup bir iki ufak gemi Heybeli önün
de bulunmaktadır. Adalar denizi, Ak
deniz ve Xaradedtıde büyük bir aeya· 
hate çıkacak olan Hamidiye kruvazörü 
ıon hazırhklannı yapmaktadır. Malum 
olduğu üzere Hamidiye, mektep gemisi 
11fatiyle, Selinik ve Pireyi ve bazı Yu. 
nan adalariJe Adieyatik limanlarını, bil 
husa Dubrovniki ziyaret edecek, bu 
ıuretle bu yıl Deniz lisesirrdcn Deniz 
harp mekt~bine ıeçmİ§ olan gençlere 
muhtelif denblerfn havasını tamracak. 
tır. Hamidiye oldukça iyi bir ml'ktep 
ıeıniıi halini almrıtır. Xruvazöı 3 hazi
randa~Heybellden demir alıp cll%el ıe..: 
yahatine baflayacaktır. 

A VRUPANIN arpa ithal eden piyualarmd& ll.ayıa ayı baflaDIICDlda bir. bir te.Yi bile: 
denbire çöken atalet ve lplzlllt hlll devam etmektedir· tptzlltln bq. - Sisin için ıetirdbn. 

hca sebeplerinden biri de milltahall mamleketlerden istenmekte o~-~k ~yerek ~or1:e~!r~r. 
fiatlardır. Şimdi İngiliz piyaaalarmd& en ucuz arpa Irak maUandır· .u--..: nıaL ayat m ca • u.. 

lan !ıfayıı ve Haziran sonuna kadar yWdeme prtl)'le klo1'11 rdf 4 kUJııe on iiiiftHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiİİİİ 
paradan satılmaktadır. """'11~ 

Hektolitrede 64 • 65 kilo sıkletli Arjantin arpa.lan Mayıs IODtm& kadar 
tahmil prtiyle aif kilosu 4 ktır'UI 37 paradır. 

Hindistan (sif İngiltere limanlanna) kilOIRl 15 kUl'UI 315 p&raÜD IU"pa tek· 
lif etmekteyse de iıt yoktur. 

İngilterede arpa alışverlfl durgun olcluiu gibi Avrupa kJt'umdaki clll« 
bUyük piyasalarda da fazla hareket yoktur. · 

Hollanda için Anvera piyaaaamdan Arjantin arpa.lan satınalmmakla ~ra
ber miktarlan ehemmiyetli değildir. Hollandaya iUıal edilmekte olan yeınllk 
arpaların ithalat rüsumu 1 Mayıs 1937 tarihinden i8blrin yüsde 33 m8petill 
de indirilmiştir. TUrkiyeden arpa teklifleri yapılmaktadır. Fakat verilmekte o. 
lan fiatlar müşteri çekmemektedir. L 

GörünUte göre Avrupada yemlik arpaya olan taJep büHUttln durmUI IJb 
dir. Zaten daima hasat mevsiminin bu ~ talep umumiyeUe ~ 
gider. Fakat arpanın mısır fiatlann& n~ yillUlek olınul ve Yakın IJlt ak 
de Arjantinden Avrupaya büyük miktarlarda muır bamuleleriııln ~: • 
te olması bu durgunluğu daha şiddetlendirmektedir. Bundan bqka .sal an 
memleketleriyle Rusyadaki arpa maJısıılü ~yetiDe dair çok ııı~l rapor
lar gelmektedir. Bu memleketler temmuz ayı içbMle ucuz fiatlarla _... arze. 
derler. Avrupa abcılan beklemeyi daha. muvafık bulmaktadırlar. it k tak ve birfndliti, ildpçiHJ, 

Arpa fiatlanmn bu günlerde c;ok ytlisek olması Arjantinde ~ fçlllhal~ kaa.nan yavruları eVYelce 
kalmadığından ileri gelmektedir. FiaUann bu yüksek seviyeleri Jıer e duPuınuz ikram"veler veri 
Temmuz ayına kadar devam etmek temayillUnU gösterecektir. ı • liılluUllffllllllll-11111111111111~ 

BJralık arpa üzerine de muameleler durm\llbır. - BlcotlofnfOI 
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Tarihi macera ve •tlı: romanı - 68 -

Ben yarım asırdan beri Papanın Osmanh casu
suyum ! ~ diye itiraf etti. - Ona daha bir çok 

hizmetlerde bulnumak istiyorum 
Geçen kıannlarm hülasuı 

Sen-elerdenberi sarayda fesatlar ka. 
rı§hrcın Sünbül ağanın bütün kuv. 
veti, kadınlar üzerinde nafiz olma
sıydı. Ni1wyet, ihtiyarlıyor, bu kuv. 
vetini lw.ybediyor. lstanbulda kendi ı 
3'ini tehlikeler tehdit ettiği için Hi
cıazıa gitmeye loo.rar veriyor. Biz <U 
maiyetind.eyiz. Faloo.t, hıristiyan do. 
nanmasıntn baskınına uğrwyaruz. 

· Si.i.nbfü ağa, bizim gemileri hazırlı.k
sız olarak yola çıkmıya te§'Vik· et. 
mi§tir. Gemiciler, orııı bağlıyorlar. 
Sünbül ağa da, itimat ettiği bizlere 
"bu don4nmayı ben getirttim!,, iti. 
rafında bulunuyor. -

• • • 
O .zaman bUtUn asabımı bir dehşet

tir istill etti. Demek ki bu adam bu 
işleri yapmıştı, öyle mi?... Demek ki 
bizim mıılıvnnıza. yUrUmiiştü. Demek 
o casus teşkilA.tmm aldığı biltiln ted. 
birler yerindeymiş ... Demek Ayşemi 

Sünbülün arka.ama saldıkları pek isa
betmiş ... Hattt benim üzerimde çalış. 
tıkları da ... 

Fakat işte, bizim hamiyefU vatan
daşlarımızın biitUn tedbirlerine rağ. 
men, SUnbül ağa, emellerinde muvaf. 
fak olmuştu. Bunca Türk, bunca Ha
cı, hoca, hep, düşmanın ağma düşmüş. 
lerdi. Bunun sebebi neydi? 

Bunun sebebi, başta Ayşenin teşki
lata karşı ihaneti idi. Sonra da benim 
ihanetimdi. Kendi şalıst felA.ketimden 
müteessir olarak yurduma, mHletime, 
dinime sadık kalmam icap ettiğini, 

unutmuş, 'bu zenciye kul, köle olmuş. 
tum ... 

Halbuki onun nice nice dalaverele
rini gönnilş, anlamış değil miydim? 
Niçin o zaman bir tedbir almamıştım? 
Bundan dolayı kabahatli olduğumu 

hi'3c:cdiyordum. 
Onun hışımla yüzüne baktım. 
"- Mel'un!' diye haykıracaktım. 
O, sanki bu ahvali ruhiyemi anla. 

nıış g-ibi gözlerini bana çevirdi: 
- Beraber iyi günler gördük ... Şim 

di fena günler yaşıyoruz! Mustafa ... -
dedi. 

Bu sözlerin manası o kadar derindi 
ki ... 

Göz gö7.c geldik. Bir şey söylemek 
şöyle dursun, bakışlarrmdaki sert ifa. 
deyi yumuşatmak mecburiyetinde kal 
dım. 

- Mustafa. 
- Efendim. 
- Sen iyi gün dostu musun?... İn-

Banm kara günlerde yardımcısı olmaz 
mısın? 

- Siz bana birçok iyilikler ettiniz, 
efendim ... Herhalde size karşı dost 
olmak isterim. 

Ka.slarmr çattı: 
- Sade istemek mi? ... Yeminlisin .. 

Unuttun mu? 
- Fakat siz ... 
Sustum. Bütün hıyanetlerini gözle. 

rinden okumak istercesine onu süz
düm. 

- E ... Ben ... 
- Düşman donanmasını üz.erimize 

yürüttünüz ... 
- Olabilir ... 
- Bizi sattınız. .. 
- O da olabilir .. ; 
- Öyleyse nasıl istiyorsunuz ki da 

inıa ıı.izinle beraber olayım .. 
- Fakat, Mustafa... Sen bana vefa 

yemini ederken. dünyanı bana vaade. 
derken kayıt ve şart koşmamıştm ... 
Zira o wman iklidardaydım. .. Astı. 

ğım astık.: kestiğim kestikti... Seni 
herkea koğrnuşkPn ben .sana zahir ol
muştum ... Seni herkesin klskandığı 

m~,·kilerc yi.ikse1tmiştim ... O 7.aman L 
yi idim, şimdi fena oldum, şimdi ten
kid ediliyorum öyle mi? ... Hatta o za_ 
man. ~enin ba~ma bazı f PliikctlPr ge
tirmeme raifmen iyi idim, rnahzurum 
yoktu ... Benimle dostluk edilebilirdi... 1 

Değil mi? .. Ah şu insanlar. 

Zincirlerini şakırdattı. • 
Muharebe tertibatı alınıyordu. Za.. 

bitler, kumandalar veriyor, neferler 
harbe hazırlanıyorlardı. Barut fıçılB
rı taşmıyor, toplarm içelri yağlı pa-

çavralarla siliniyordu. Geminin dire. 

ğine i§a.ret bayrakları asılıyordu. Bi
ri, bunların manasını söyledi: 

- Asla teslim olmıyacağımızı, ka.. 

rumızın son damlasına kadar çarpışa
cağımızı düşmana bildirdik. 

- Allah muinimiz olsun ... Zira, bir 
çocukla bir pehlivanın kuvvet nispet 

leri neyse, bizim de bu düşmanla kuv. 
vet nispetıerimiz odur... Bizi bir so-

lukta yutacak... Hepimiz öleceğiz ... 
Bata cağız, boğulacağız.. Gemilerimiz. 
le beraber ... 

Sünbill: 

- Benim param varken bu gemiler 
batmaz! ·dedi. 
-? 

- Sizi behemehal diri yakalıyacak
lardır. Yalnız ne yapmalı ki, şu Deli 
İbrahim çelebi beni öldürmese... Sağ 
salim o tarafa geçtikten sonra, göre. 
ceğimiz itibar, herhalde Osmanlı sa. 
rayında gördüğümüz rağbetten, itibar 
dan fazla olacaktır. Çünkü ben yarım 
asırdanberi bu adamların hesabına ça 
lışıyorum. Safiye sultan, doğuşunda 

Venedikli olduğu için, !stanbulda Pa. 
panın adamıydı. Beni de alet olarak 
emellerine kullandı. Gel zaman git za 

man, o mevkiini kaybettikten ve son. 
rada öldükten sonra, lstanbulda, pa. 
panm birinci derecedeki adamı ben 
oldum. Bana sakın ta 'netme Mııstaf a. 
Emin ol ki Türklere de pek o kadar 
kıymadım, iki tarafı mümkün mertebe 
idare ettim. 

Bütün casusların ayni mazereti ile
ri sürerek ayni tarz sözlerle öğündük. 
lerini biliyordum. Onun için, Sünbil1 
ağaya huşunetle baktım. 

- Zira, onlar batırmıyacaktır. Mak- O: 
satları hazineleri ele geçirmektir. Siz - Emin ol idare ettim. Birçok fe-

laketlerin öniine geçt!m. Bu sebeple. 
de batmnıyacaksınız. Çünkü müslü. 

dir ki, papa, benim kıymetimi daima 
manlıkta intihar yoktur. Haramdır. ' bildi. O sulh ve müsalemet taraflısı. 

Bu mantık pek yerindeydi. Esasen dır. Beni büyük bir tantana ile karşı
bu mantığa istinaden, Sünbül, böyle lıyacaktır. Onunla neler neler yapaca. 
bir maceraya girişmişti. ğız! Fakat ah sağ salim bu vartayı at 

En mahrem, en emin adamı telakki !atsam ... 
ettiği için, bana dedi ki: (Devamı var) 

'lllecaldı tetiilttu 
............................... 

Helium gazı ve 
evsafı nedir? 

Hindenburg kazası üzerine artık 
hava gemilerinde yükseltici gaz ola 
rak hidrojenin kullnaılmasma kati 
bir surette nihayet verilecektir. 

Helium daha pahalı ve hidrojen 
den daha az yükseltici olmakla be
raber yolcu taşıyacak hava gemile
rinde artık bu gaz kullanılacaktır. 
Maamafih heliumun kullanılması 
hava gemileri kazalarım büsbütün 
ortadan kaldıramaz. Nitekim .. Ma
con" ve "Akron" hava gemileri fa
ciaları bunu göstermiştir; fakat 
yangın tehlikesini en asgari haddine 
indirir. 

Helium nedir? 
Helium evvela gi.ineşte kesfedi

len, şimdi de gaz sahalarının ~ tabii 
gazlarından, maden kuyularından 
ve "Monazit,. adiyle tanılan radyo 
aktiviteli bir cins kumdan istihsal 
edilmekte olan nadir bir gazdir. 

Helium şimdilik yalnız Birleş
miş Amerika cumhuriyetleri dahilin 
de istihsal olunmaktadır. 

Hava gemilerinde yükseltici gaz 
olarak Heliumun kullanılması hidro 
jenden sonra en hafif gaz olması, ve 
hidrojenin hilafına katiyen ve ta· 
mamen ateş almaması yüzündendir. 

Kimya unsurları icinde nadir 
gazlar serisinin yegane · vasfı bil
kimya atıl olmalarr, yani yanmak da 
dahil olduğu halde herhangi bir kim 
yevi' kombinezon şekline girmeme· 
leridir. Jşte Helium da bu nadir gaz 
ların en hafifidir. 

Heliumun tabii gazlarda bulun· 
makta olan diğer gazlardan ayrıl
ması ameliyesi oldukça karışık ve 
güçtür, işte bunun için helium fiyatı 
1920 senesinde beher kadem mıka
bı 1 04 dolar (bizim paramızla 130 
lira) idi. 

1933 senesinde heliumun mono
zit kumunu ısıtmakla basit bir su
rette elde edilebileceği anlaşılması 
üzerine fiyat beher 1000 kadem 
mikabı için 7 dolara (bizim paramız 
la 875 kuruşa) düşmüştür. Şimdi 
helium fiyatı hala bu seviyededir 

Fiyatın bu kadar düşmüş olma
sına rağmen Hindenburg ı;apında 
bir balonu heliumla doldurmak icin 
bizim paramızla 63.QOO lira lazı~
dır. Bütün helium stokları Birleş· 
miş Amerika hükumetinin kontrolü 
altındadır. Ve son zamanlara kadar 
bu gazın Amerikadan ihracı yasak
tı. 

Almanların Hindenburg balo
nunu heliumla doldurmamak için 
verdikleri karar üzerinedir ki balo
nun yolcu taşıma yerleri 50 den 60 
§a çıkarılmıştı, bu da heliumun ba· 
londa ne kadar yer işgal edeceğini 
gösterir. 

Şimdi İngiltere için de Hindistan 
daki Monozit kumundan helium is
tihsal imkanları doğmuştur. 

A. E. 

D I Ş TAB I B J 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14,20 ye kadar 
parasız muayene eder. 
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Valter Fitzgeraldi Vinmutta gören 
vardı. Herhalde onu bulmak 1§.zrmdı. Bu 
scbebten ·Rac doğru Vinmuta gitti. La
kin yoLda, aklı fikri cinayetle meşguldil. 
İlk cinayetle değil. ikinci cinayetle. 
Fakat ''ikinci., derneğe hakk

0

1 var mı? 
Yani madam Muntun ölümünden bah
sederken bu ölüme cinayet derneğe hak 
kı var mı? Müfettiş, müdür muavininin 
sözlerine rağmen, bir türlü intii~r fikri 

ne yanaşmıyordu. Nasıl olur da irtihara 
karar vermiş birisi erik yer? Rac~ göre 
papazın karısı herhangi bir suretli! olur 
sa olsun amiralin ölümü ile alak::ıdardı. 
Her halde bu ölüme dair bilıdikleri vardı. 

ve "intihan,, suç veya suçlularrn pek 
işine yaramıştı. Hem bu intihara tam 
birçok kimseleri davet edip onlara cina 
yete dair malUmat vereceği bir sırada 
olmuştu. Yoksa, kocası, Hollarıd ile ka
rısını ve Sir Vilfrid Denniyi sadece, on 

lara cesedini göstermek için mi davet 
etti? Eğer böyle ise, bu çok fena bir şa
ka idi. Halbuki madam Munt, hassas. 
terbiyeli, nazik bir kadındı. Hayn. Ha. 
yır. Onun ölümü VaJter Fitzgerald için 
tam zamanında olmuştu. Lakin, Valter 
bunu nasıl yapabilmişti? İşte bu nokta. 
ya gelince, müfettiş; duraklıyordu. Bü
tün evi altüst etmişler, bir şey bulama
mışlardı. Sonra, kendisi kapıyı uzun 
müddet gözetlemişti. Eve kimse girme
miş ve kadının feryadını işittikten sonra 
Holland ile karısından başka evden kim 
se çıkmamıştı. Eğer cinayeti hakikaten 
Valter yapmış ise. muhakkak ki bu a. 
dam harikulade bir adam idi. 

Vinmuta _gelince, müfettiş araştırma. 
!arına başladı. Kahve, gazino, otel, lo
kanta bırakmadr. Her tarafı aradı. Lakin 
bir türlü Valterin izine rastlayamadı. 
Hoş, bunun bir eh'!mmiyeti de yoktu. 
Amiral, Valterle sözl('şmiş olabilir, 
o da Vinmuta sadece muayyeı. bir saat 
te gelmiş tekrar dönmüş olabilirdi Bu
nun ıçın, onun ızıne, Vinmutta tesa
düf e:iememesi pe~ kabildi. Müfettiş. 
Valter hakkında fazla malfımata sahip 
olamadığına teessüf ediyordu. Vakia 
kız kardesinden malumat alabilirdi ama 
; öylcr mi~di? Ba şka kime sorabifadi? 
Ha! .. Evet. Sir Vilfrid Denniyc hem o. 
ı:ıunla da görüşmesi lazımdı. Rac tloğ
ru onun evine gitti. 

Sir Vilfrid Denni, bahçesintleydi ve 
~içeklcrini suluyordu. Müfettişin de çi
geklere, bilh<ı ssa güllere merakı vardı. 
Bu itibarla, Sir Denninin bakımscz hah 
çesinin bir köşesinde gayet güzel gül
ler görünce, müfettiş alakalandı. 

Sir Denni müfettisi selamladı ve: 
- Bakınız, ne gü~el değil ıni? 
Diyerek bir "Emme Rayt,. gülünü 

gösterdi. Müfettiş: 

- Hakikaten, ·dedi. nefis! 
- Yalnız açılır açılmaz rengi solu. 

yor. Yeni güllerin kabahati de budur. 
Renkleri pek tutmuyor. Halbuki nerede 

eski güller? Mesela şut 
Müfettiş o tarafa döndü : 

"Madam - Evet. Hakkınız var. 
Abl,, en sevdiğim güldür. 

Sir Denni müfettişe memnuniyetle 

baktı: 

- Görüyorum ki siz de gül 'meraklı
sısınız. Pek memnun oldum. O halde 
size güllerim{ göstereyim. Size en son 

aldığım gülü göstereyim. İsmi "Mrs 
G. A. Rosem ... Pek o kadar memnun 
değilim. Zira renkleri pek moda 
renkler. Ben "Mabel Morse,.e hiç bir 

şeyi değişmem. 

- Hakkınız var. "Mabcl Morse., em
salsiz bir güldür. Yalnız, sizinle bugün 
b,aşka bir şey görüşmeğe gelmiştim. 

- Ha! .. Evet. Zava1lı amiral. Bana 
bir şeyler soracağınızı söylemiştiniz. 

- Yeğeni hakkında malümat rica e· 

decektim. 
- Valter Fitzgerald mı? Doğn:sunu 

isterseniz· size pek yardımım olacağını 
· · ·· le zannetmiyorum. Zira, amıralı pek oy 

sıkı, fıkı tanımış da değilim. Sa~~~~· 
eskidenberi tanışırız.. Ara sıra göruşu-
rüz. Hepsi bu kadar. Hem zannedersem 

• . k'mse de onunla samimı olan pek hır ' 

yok. ·orsu-
- Hong Kong'•dan onu tanı> 

nuz zannedersem? 
uatta bir de - Evet. Tanıyorum. P . 

idim. 
meselesi olmuştu. Ben de orada 

Fakat eminim ki, bu mesele hakkında 
malumat almışsınızdır. 

- Evet. Amiral size hiç b..ı mesele• 
den bahsetti mi? 

- Evet. Sık sık bahsederdi-
- Eğer yanılmıyorsam , amiral bil 

mesele ile pek meşguldü. Aleyh:ne W 
takım şeyler uyc!uru1Juğunu iddia ediP 
duruyordu. 

- Öyle. Daima bundan şikayet eder• 
di. Fakat hadiseler o kadar sarihtı Jci!·· 
Esase11 o zaman yapılan tahkik:.t da· 
inkar edilemiyecek hakikatleri meydaııa 
çıkardı. Bana öyle geliyor ki, amiral, bil 
hatasını bir türlü kabul etmek h.terııİ· 
yor, gururunu da yenemiyordu. E!'aseıı 
bu hadise onun hakikaten lekesiz oJa!l 

hayatının ye~ane kusuru olmuştu. Fakat 
dediğim gibi.. 

- O halde sizce amiralin bu icldiaSl 
sadece bir inattan ibaretti. 

- Zannedersem. 
- Lakin ya birisi onun kryafetiııe 

girmi~ ve bu işi yapmış ise? Böyle bir 
şey olamaz mı? 

- Dünyada olmaz şey yok. Bununla 
beraber, benim pek inanacağım gelırıİ· 
yor. Zira,. orada, amiralin evinde bulıı· 
nan sürü ile gemici vardı. Hepsi oıııl 
görl!'üşler, ~arda nasıl sarhoş olup etra• 
fa sarkıntılık ettiğine şahit olmuşlardı· 
Hepsi de yanrlmış olamazlardı ya! .• 

- Şüpphesiz. Hayır, maksadım bir 
noktayı tesbit etmekti. 

- Anlryorum. Hem bu mese•enin ii· 
zerinden birçok seneler geçti, değil ırıi? 
Cinayetle ne alakası olabilir. 

- Evet. Demek sizin Valter Fiztgt• 
rald hakkında başka malümatınrz yok· 
Kendisinin o sıralarda Hong Kong'd3 

olup 
0

olmadrğınt biliyor musunuz? 
- Doğrusu hatrrlayamıyorum . Val· 

ter Fitzgerald uzun boylu, yak:ş;klı bir 
gençti. Bir dda bize yemeğe gelmişti· 
Sonra, işi serseriliğe vurduğunu dLIY' 
dum. Acıdım. 

- Valtcr Fitzgeraldin sakalr 
mtyıdı? 

Sit Denni şaşırdı: 

- Sakal mı, dedi, vallah bilmem. Ne• 
den sordunuz? 

- Hiç. Teferrüat kabilinden. Evet 
sonra hiç görmediniz mi? 

- Hatırlamıyorum. Bir defa yemeğe 
geldiğini hatırlıyorum. Belki sonra dl 
gelmiştir. Lakin kat'i olarak söyJiye· 
mem. Soframız daima kalabalıktı. 

- Teşekkür ederim. Bir sual da~~ 
soracağım. Salı günü akşamı, tcsadil• 
fen bahçenize çıktınız mı? ., 

- Amiralin katledildiği gece t11
1
' ,, '{., 

Evet. Esasen her akşam çıkarım ı ıı .. 
mur yağdığı günler müstesna, gider• 
güllere bir bakarım. Zannedersem o ıılc' 
§am yağmur yağmamıştı. değil mi? tJe 
diye sordunuz? . 

- O aksam amiralin Vinmut'i geıdı· 
- ti ğfoi öğrendik. Sandalla inmiş. Saat ~ .• 

bire doğru, sizin bahçeden lim3.!l ı;ör~i 
nüyor da, belki, tesadüfen. amir.ti ı;el 
ği vakit görmüşsünüzdür diye ı:;or<lul11· 

- Hayır. Görmedim. Çünki; b~: 
çede bu kadar geç vakte kadar k~1 öt 
ğım vaki değildir. Hem o akşam bıZ 

1 
misafir vardı, zannedersem.. Duı urıll 
b. .ı .. •· • E ş· d' ııı:ur· ır •;.ıuşuneyım.. ve~, cv~t. ım ı.. 1'• 
ladım. Ne tuhaf değıl mı? İnsan uç a . or· 
şam evvel ne yaptığını unutuv:ı 1.>' 

1 
Yal .. demek amiral o gece Viıırtlııt 
gelmis. Peki ama, onun, evinden da11' 

gerile;de, nehirde katledilmedi mi? 

- Neden buna hükmettiniz? tV 
- Neden mi? Basit. Sand~I Gf

8 
7 

bulunmadı mı? Başka türlü nas1I < ııı;~ 
Müfettiş, gülümsedi. Sonra. bır~ ,. 

ljt!yler bilen adamların bilmiyen m1111 tı1 
taplarına karşı merhametle baktıkları1'• 
hatırladı, Sir Denni yüksekten bal;ar'ô' 
Den_'.1i Var'dan med ve cezir hakklJ1dl-
aldıgı ınalümatı anlatmağa !:a~1' 

____ (Devamı var)__/ 

KVRCJN doktora 
Necaettln Atasagun a•' 
Ber glin 16 30 dan 20 ve 1'• ı 

Lal l' ' " dt fr 
2 

c ıde Tayyare apartımanlanndı der· 
numara 3 de hastalarını kabul e d'r 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ):(ı 
muayene parasızdır. 
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Lonclradan "81io•= f Kuılara uçmumı 'sitetmek için 
dünyanın en acaip ve •z .mektep
lerinden birwi fiaP ln1iltlnKlİl;l

0 

~ı411lil~ll 
hayvanlan himaye cemi)'etİ taaııtm 
dan Ditton tehrlnde telİ• edilmek- ,,...,.._t1t1_.__..,;ii

11
-__....,. • .,.._; 

tedir. Kuı eevealerin wlece bir bp 
riıi olmaktan çok uzak bulunan bu 
mektebin role: pratik pyeleri vardır. 

Şin ı'i bir lnslliz: 
- Ben kutumu bu yaz mektebe 

· göndermek iatiyorum 1 
Declimi onun ne lnailizlere mah

ıuı ve bize IOğuk 11"bi görünen ta· 
kalarmdan birini eavurduğunu, ne. 
de bijtün lngilizler gibi kendisinia 
havaaLk ve tayyareciliğe bütün 
varbğile bqlıhjuu ıöe~ek ie
diğini zannetmeyiniz, bilakis beale-
ınc~te olduiu kuıu tabii hayalma 
iade için hazırlıklar yapmakta oldu 
iunu anlayınız. 

lngilterecle yabani kutlan flf1 bay 
Vanlan aibi beeiemek teVduı Ptik• 
çe tidcletlenmektedir. lngiliz kanun· 
len ela buna müeaittir. BunuaJa. be
raber yabani kutlan kafeslerde her 
liyehler, ıiinün birinde la~
lara biraz eerbeetlik vermek iatedi-
ler mi bunlann u~ p
ıncktedirleı-. Eaarette ~ k.\lfla
rın birçoju naad u~ hiç 
bilmedikleri sibi. henüz piliç iken 
Yakalanan diğer birçOklan da 1J9.118. 
iı unutmaktadır. itte ~un i~ za· 
vallılar azad edilcliklen.-man, beli 
Ve diier hayvanlara av otmak ~ 
keeinden kendilerini k~ 
tadırlar. Bwidan betka. esaıetto ~
~ Ycmefe abpn hazı k.pr dil hür 
rıycte kaVUJUDca yiyecek ted8nki 

Bir Alim 

'3 

"Ya 1 
• 
1 

•• •• uzu 
~·--nız artı 
ımdı tatmak kudr tine, 

koyuluğuna gör yaş tayi 
Sadece yıl bakımından yaılıhtm hiç 

bir ehemmiyeti yoktur. Bhı inaanlar 
vardır ki yirmi bq yatJannda iken ihti 
yarlaatJardır, diler bir çokJan da Hk 
eenine vanlıklan halde paçdirler. Alll 
ehemmiyedi olan if. ,(lc\tdun llhlhte. 
lif uniyetlerirle ıinirlerin n dbnin 
cençliiidir. 

Son ketifler Dıtiyarbim bafhca em 
... reainin yayq yavq yıpdanml oldulu 
nu meydana çıkanmftır.Bu llfd'ma mun 
clar iU1cten çıkıp biitila ricada yayı
lan ı:nir elyafının, yani sinir kaklerinde 
Jd teUmn birer b6nr yıpranma11dır. 
Böyle bir JIPlUUlllDID sinir hkenle 
dDde ye "1ift elyafmda da wlıu buldu 
tunda hiç fiipbe 1oktur· Pakat aaabi 
cAmlenin iç:nde milyarlarca dahili irtl 
Mt w mu~ tertibatı o kadar karma 
Unpktır Jd herıiU ~ Wr k!m1e orunu 
IJidea "'1e ~· Beyin lahı 
bi ibtiyarlı)'ınca ~!erine ne ola 
calma benU. mı.. yoktur. 

• • • 
Yqlıl• - Garip bir iddiada bulun 

111UJOnU - niabetea yeni bir meseledir. 
Çünkü btmdaa 50.000 HDe tnel"ı;ne 

kadar ihtiyar erkek. yabad yqlı bir ka 
dm. Xa....., ın befiderl Jradar nadirdi. 
o ftldtllri iman ollu bacakJamun ihti 
yarladılı ftilbetse ,..a.a.rm. lnunlar 
,... ,....... ~ ftZ ceçin 
ce, ....._ ftlltmn ubk ricuda bdar 
...,..._. oldu •• diba enel ihtiyar ...... ,...... 

Awa m.nıar a•lachklan dart ayak 
Jı allrllerlt 

yo 1 
v 
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RADYO f SiNEMALAR 

İSTA:SBUL: 1 
18,30: pltı.kla dana muılldai, 19,20 Afrika 

av batınıan: S. ~Aha!;idiu C~lu, tıı. 
rafından, 19,415 kon!eraruı: H.ık ı>artW •mı 
na Fazıl (Sporun fevaldi he.kkmda), 20 Ri!at 
ve arkada~lnrı tarafından Türk mlJılllklli ve 
bQ.Jlı faı'kılan, 20,SO Ömer Raa ;ıaratından 
arapç.f §Öy)ey, 20,•15 Sa!lye n arkadq'lan ta 
rafından Tilr)t musikisi ve halk prkıları sa
at ayarı), 21,15 i§ehir Uyatroau ~ kwnı 
tarafından bir temıtı, 22,115 ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi gUnUa ~. J#.IO 
plA.kla sololar, o~ ve ~ret parçalan, za 
.son. 

BEYOCLl> 

ı K&dııı ve ıeytan. Erkek 
ha.la 

ı Bayan General 
ı İngiltere kraJının t.ac 

1 
Ağız tadı ile 
adalet nedir? 

IPU 

gtyme meruüni 

ı tnglltere kralının tac giy 
me mera.simi 

ı 1nJt!tere kralmm tac giy 
me meraıı!rnl 

" Haklts1nız, fakat rica ederiz vesilı11laıı ve deHlleıl glJslef'ıL· eg./Jll:• 
(,}ünkü o zaman lehinizde kaı ar verme'ğ.e mecbur kalır, 

ıl Mazurka 
büglece em~ğimizden oluruz! ,, 

'\'J\.ANA; 

JS,10 -~t DOUarı, cramoıon, ıt,oll .u 
&iki, 20,06 apor, kolıl.lf'1u.& veealre, 20 ... ~ 
ra yayını, SüaJ,rlJ tl(lt, 28,~ muhtelit büedw 
24 eğlenceli komer. 
~AN: 

ı1,o:s .m~. ıe,o3 ınuakfU qk uhulepf 
20,05 mUlild, ~ ... 15 ~r, 21,06 ~ ~yuıı 
~ol.ett.o, Jl.GI -.,,,., haberler, .,.-, Jf.86 
gece mual~, !Ve NQ8 havalan. 
IJC#lllJfj: 

18 OG ~eııc:eU Juınaer, 20,05 k~, pa 
moto.n, ~ ....... 21,ao 9CJa m~ »,ıo 
klt•pl..,.a ~. n,16 ,.. ~. n.u bava 
~rler, .,_, _,,60 pce kolıılelj, llM fl'uı 
~ ve alaıuca ':&berter, ;M - .....,.Jer, 
ı.,<>NDBA: 

Hı.es çocııklarm zamuı, 11,ocs......, .
do. 20,QI h&Mrler, bava, IO,ICI ~. jl,06 
eııenceıı ve ._ pYfl', 22,86 «~a kon 
ae:I, 23,06 --..., hav-. l!pOI', k.,..B, 
,23,IŞ daM cır~-. Sf,U ~. UY&, 
~.-6g~. 
ıtU;)llA: 

JB,25 e61IDOIM l{Ouer, ,11,GG haberler, IÜJ' 
J,er ve kanflk )'a1JD, 22,<MS ,p>JPO -mUltklal. 
:ZS-05 komedi, 23,46 dall8 hav'1an, l8t1rabat 
leı'de haberler, laava. • 

Nöbetti eezabaoeler 
Bu akfam .-hrln mllbtelif •gstJerinde 

nobetçl olan ea.aneler ;t\JMrdır: 
ı..t&ııbul dheUnclekller: 
EmlnöııClode (HU..yqa HUmU), .. )'Ultta 

(Belkls) , Kil!:Ukpazarda (H. HulQsl), Ey1lpte 
(Mustafa Arif), Şehremininde (Hamdi), Ka
ragi,lmrükte (Fuat), Samatyad& (Teot'lloe\. 
F,ıelızadebafında (Asaf), Akae.ray(k -<.Etc.ııı 

l"~rtcv), Fenerde (Emill<kyi), .ıUe~arıfa 

( Eşref Ne§etı, Bakırköyde (İ.stepan) 
Beyoğlu clbeUndekller: 
lstikl!I caddealnde (M:atkovlç), YUkaek 

ı a.ldırımda (Vlngopulo), Galat&da (J4erkez) 
'fr:.kalmde Parmakkapıda {Kemal RebW) 
Şi~ll Oamanbeyde .(Şark Merkez), K&Bunpa 
şada (mUeyyet) ,Huköyde (NuSın haeo), 
Beglktqta (All Rıza), Sarıyerde (Nuri) 
UırkUdarda (ttlmat), KadıktsyUnde Altıyol 

qJiaııda t{Kedtezl, BUyUkadad& {l'lnul Rı
za) Heybelide (Halk), 

•LAAM• 
J'4N .. 
fAltl 

p.rkuı 

ı Kalitonılya fatihi. Deniz 
ptrial. 

ı Prograınmı blldinneml§!.lr 
ı Tamara. A.§k bandosu 
ı Bir yıldız doğuyor. Ma. 

yerllng. 
t sın,s.pur poıltlw. A.ltın 

toplaye.n kı%1ar. 1931 AU• 
na Balkaıs olimplntıan 

ı Macar romaıuıı. ;J{ısıl ça
yır 

llA~4ı" : ,..... ,..,.,,,, f.lk ıtınef!. Katil karga 

~Y•J'Sı ı Oök)'UeU atqler içfnde. 

~ 

c.ur -4am 

ISJANBUL 
ı KUçOk ıpreneee. Vah§llerc 

~· ı R.omeo ve Julyet. Rtn • 
Un • t.ll 

ı ISWdat bWb111tt. Kim öt· 
dürdO 

• :e.kir dellkanll 
•ı .gao>A.11 ı 9 uncu aentonı. Kahraman 

haydut 
MUl ı Mumyalar serveU. Yılmaz 

(Emkl xemalbeyl ~ 

KADIKOY 
ı Dana devam ediyor 

OSKUOAR 
....... 1 Gönuı )'V&ll. 

BAKIR KOY 
lıdl-ttl' AUI Brt>dvay melodi 

l':tarıbul Komutanlıgı 
Satınaıma Komısyonu ilanları 

Yirmi üç, yirmi dört seııe var; 
teşrinlcrdcn bir gün. Çok eski ar· 
kade.şım Avni koşa kofa yanıma 
geldi. Endiıe, J.elaş, hiddet içindey
di. 

- Gördün mü ba§ıma gelenleri? 
Dedi. Bizim nezaret beni mahkeme· 
:re vermiş. iki senelik tazminat da· 
va~ı açmış. Bu ne haksızlık 1 Bu ne 
adaletsizlik! 

işin içini dışını anle~,yım da ba
na bir akıl ver. Bilinin ki nezaret be
nim Avnıpadaki tahsilimin maarafr 
m üzerine aldı. Ağustosta tatili geçir 
mek için buraya geldim. Eylül ıon· 
larma doğru Avrupaya dönecektim. 
Pasaportumu vize etmeleri için ne· 
zaretten bir kağıt alıp göstermek lA· 
zımdı. Hem bunu almak, hem gide
ceğimi bildirmek üzere nezarete Rİt· 
tim. Yüksek tedrisat heni kalem 
mahsusa gönderdi. Kalemi mahsus 
"filan ,giin gel,, dedi. O gün gittim 
"Nazır görecek,, dediler. O giin göre 
meclim. Adressiz mektup gibi her 
daireyi dolaştım. Hiç kimse bir fey 
bilmiyor, işimi görmüyordu. 

Bir arzuhal yazıp verdim: "Ders 
zamanı geliyor, vakit geçiyor bana 
vize Yerdirin,. dedim. Teşrin evvelde 
bir mektup aldım: "Bir iki hafta bek 
leyiniz,, diyolardı . Bekledim. Bir da
ha pullu arzuhalle baş vurdum. Bu 
sefer "bazı hususi sebeblerden dola. 

Süleyı.,cw.,;cJc.u .t'U.Al..•l ıua~baa bı. yı bir müddet daha kalacaksın,, dedi· 
nası müştemilatına ilave edilecek bir ler. Bekledim. Teşrin sani geldi, Of• 

müdüriyet od11ma ihale günü talibi tası çattı, ıona dayandı. Mahkeme· 
çıkmadığından ihalesi on gün uz.atıla- den bir celp almayım mı? Ren git· 
rak mUnakUUJ tekrar açık eksiltme mek istememi~im, mmkcılık çıkar 
ile 20 )(ayıı 937 Perşembe günü saat mı§ım: Nezaret o kadar israr ettiği 
15 de yapılacaktır. Mtihammen keşif halde güzelim Parise gitmemişim. 
bedeli 956 lira 32 kuruıtıir. Şartna. Binaenaleyh iki senelik tazminatı 
meel her gUJı öfleden evvel Komisyon- faizi ile vermeliymİ§İm. 

utanbul vazım . liğl da g6rlllebllir. 1steklilerin 72 liralık J§te şaıkmlığım, tela§mı, hidde· 
Satınalma Komisyonu ilio)an tim bu. lstemiyen kim) Gönderme· ilk teminat makbuz veya mektuplan 

Piyade ve topçu alayları için 52 a- Be ~hale gününden evvel ill.§aat ,şube. yen kim? 
det alay sancağı 18 Mayıs 937 salı gü- sinden alacakları vesikalarla beraber - Hele bir kere daha nezarete 
nU saat 15 de Tophanede satmalma ihale gUDU vakti muayyeninde Fındık· git, bc1ki yanlıılış olmu§tur. 
komisyonunda pazarlıkla ekı!iltmesi lıda komutanlık satınalma komiıyo. Günlerden sonra geldi: 
yapılacaktır. Tahmin bedeli beheri 95 nuna gelmeleri. (2789) - Dediğini yaptım, dedi. yanlış-
liradır. İlk teminatı 370 lira 50 ku. lığa benzemiyor. Onlar da §aştılar: 
nı§tur. Şartname ve nUmunesi komis. "Hele sabır et, ehemmiyeti yok, hal 
yonda görillebilir. İsteklilerin belli sa. P••1•m.D!llJO!l!!l!T!O!!'Jlml••• .. I ederiz, mahkemeyi geri alınz, sen 
atte komisyona gelmeleri. "2604" 

1 

müsterih ol., dediler. Bne de müıte· 
Kemal Özsen rih oldum. Bu sabah ne oldu bilimli-

Piyade atış, Maltepe lisesi Topçu Uroloğ • Operatör sin) Ben müsterih olurken Bidayet 
ve nakliye okulu ile Bursa askeri li- Bevllya mUtehaasısı j mahkemesi ğıyabımda mahktımiyet 
lleei için 4 adet buhar kazanı ve 8 adet Karaköy - Ekselsiyor mağazası 1 ..,. 

Yazan: AKA 
kararı vermi~. itiraz da etmediğim i
çin bilmem ne olmu§. Şimdi ben ue 
yapayım? 

._. Yapaçak bir şey yok. Mah
keme mahkemedir, adalet de 2'dalet. 
Kuvvetli bir avukat tutarsın, batka 
çare yok. 

- Avukat avuç doluıu par~ iı. 
ter. 

- Ben bir defa bizim komıumu
za dam§ayım. Zorlu avukattır. Bel. 
ki uc~za yapar. 

Danıştun. Süyük kalpli avukat 
dediki: 

- Ben çalıtan gençJiğe kar~ı şon 
derece hayırahuıı. Böyle işe çüret 
mi olur} Yalnız bir vekiletneme ver 
sin, ben hal ~derim. Bahsus elinde 
bir tomar resmi veaika vctr ki bir cel
ıede hak kazandmr. 

Vekaletnameyi vesikaları verdi. 
Merhametli ve mefhur avuut (A. 
A) i§İ istinaf mı etti, temyiz mi etti, 
bir ıeyler yaptı. Mahkeme günü gel
di. Arkada,nn Adliyeye gitti. Avu· 
katı buldu. Avukat ona: 

- Sen hiç gelme, keyfine bak, 
ben hallederim, dedi. 

Ak§am üstü avukatı konağında 
ziyaret ettik. Bize: 

- Meseleyi ağız tadı ile hal et· 
tim, dedi. Artık itine bak. 

- Avrupaya dönemiyecekmi· 
yim? 

- Bu kadarcık bir zararla kur· 
tulduiuna şükretmiyorsun da hali 
gitmek isteyorsunl Vaı: geç. 

Bir iki ay aonra anla,ıldı ki o 
mahkemede öncekinin hükmünü 
tastik etmi§, müddet geçmif, icraya 
verilmiş. Arkadaşınım halısını man
galını, döıeğini kilimini haraç me. 
zat satmı,lar. 

Kendi kendime şqtım kaldım. 
Nasıl oludu bu) Avukata gidip •or 
dum: 

- Hani ya ağız tadı ile hal etmiş 
tiniz) 

Kalktı, oda kapısını kapadı, pen. 
cere ı>erdelerini indirdi ve gayet mü
him bir sır verirmit gibi gizlice §Un. 
lan söyledi: 

- O ııün reia beni çağırdı. Dedi 
ki "Sen bilirsin. Aman zam&n f Biz 
onu mutlaka mahkum edeceğiz. 
Çünkü mutlaka mahkum edilmesi 
isteniyor. Anlarsın ya. Huıuıi ve 

GÜNDÜZ 
böytemahrem bal,adan gelen emir 

Eğer mahkemede müdafaa edersetı: 
vesikalatı gösterirse{!. behemahEıl ~ 
raat kararı vermeğe mecburuz. 
takdirde verilen emir yerine gelın~ 
Bizlere rneı;hamet et. Çoluk coe::rıJ 
snhibi, yaşlanmış insanlarız. Şi . 
bir şey yapmazlar ama beş QO ~ 
geç:nce ne olacağımızı ta}vnin edebi' 
lirsin. o sençtir, dinçtir, çahşkapdlt; 
bekardır, nerdc olsa kazanır! Fak• 
biz bq altı 'kişi, ~ altı aile ne old' 
ruz~ .. 

Reiıin bu sözleri kalbime dok 
du. H~k verdim. Vesi kalan c;ıl~ 
madım. lti ağız t\ldı ile hal ettin1. A 
rupaya Qidenler sanki ne oluyo( 
Vareın gitmesin 1 

- Öyle ama dedim, bu davçı 
minat davası. 

- .ı\llal\ kerim evlad, Allah k 
rinı! 

Ağız taclı ile adalet işte t>u 
derlerdi. Simdi bende baska bir fl'I 
rak uyanmıştı. Bu çocuğa niçin 
kadar hü ~um ve ıulum ettiler? 
bi hikmeti nedir? araıurdım ta 
tırdım, y~rinden öğrendim ki rn 
le şu imiş: O zan ki kodamafl 
rm Pariste oturan ve adı "Hekıo'!' 
bey., olan a:ııh bir hafiyeleri varrtııf' 
O curn•l etmiş. Demi§ ki "bu geıt 
ki sizin himayenizde a dam oln-:.t 
burada azğm muhaliflerden Datfl"7 
Şerif pa§anrn oğluyla gece günd~ 
beraberdir. Hatti bir evde oturuY 
lar.,, • _rt: 

Sadakatma emin oldukları ~ 
yenin bu sözüne inanmışlar da bö~ 
yapmışlar. Neden sonra? iki ~ 
sonra anla~ılmı§ ki arkadaşım r; 
halif Şerif paşanın oğlu ile hiç ta_ .. 4 
mıyormuf. Fakat muhalif olma~ 
ve çok dürüst tanınan bir arka 
ile oturuyormuf, bu genç de 
Maarif Nazırlanndan me§hur Mii 
pa§anm oğlu Hüteyin beymiş! 

Bu siyasi yanlışlık iki yıl 90 

taıhih olundu, olundu fakat~ 
ile elde edilen adaletin sattığı 
ğanla sandık sepet bir daha y 
gelmedi. 

Aka GONDOZ 
Not: Bence bu atız ta.dı ile ad&letill 1111 

ilk tarafı k1tlm11ur: üıtat \"eki.Jet ucred 
latemelfydi ! ft.o 

sıcak au deposu 24 Mayıs 937 pazar. yanında. Her gün öğleden sonra ., 
1-l gUnü aaat 15 te Tophanede Satı. 2 den 8 e kadar: 1el: 41235 

nalma komisyonunda açık eksiltmesi •••••••••••••• .. 
yapılacaktır. Tahmin fiatı buhar ka. 
zanmm lst. için 700 Bursa için 750 li
ra sıcalt su deposunun-beheri tst. için 
100 Burea için ll50 liradır. İlk temina. 
tı 281 lira 25 kunıetur. Şartnameııi 

komisyonda görülebilir. l!teklilerin 
kanuni vesikalarile beraber ihale saa
tinde komisyona gelmeleri. 

Şirketi Hayriyeden : 

(439) (2569) 

ZA Y1 - Edirne lisesinden aldığım 
24.7-935 tarih ve (549) numaralı tas. 
diknameml kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Vitali Harawn N. 1.11 ı 

SEZEN 
TC..RZiHANESi 

Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cu!p m:>deller, mevsimlik metin 
ve §Ik kuma§lar. 

1stanbul Yeni Postahane kar~ındo 
1 

1 - (Gidip gehne) ucuz biletler üzerinden mıntakuın• ~?r~ Zo 2S ten baıhyarak o/0 de 30 ve 
35 ve kıt aylannda yüzde 40 a kadar tenzilltlı 2 aybk kartfan, ~.num~~ baziranni 11 inci gününde" 
ba~lıyarak ağustosun 1 O uncu gününe kadar hükmü cari olmak uze re ikinci tertibinin de !İmdiden şirkel 
idare merkezinde satıtma baılanmıftır. · 

2 - Bu tertib arasında sayın yolcularmuu bir kolaylık olmak Ü zere aYnta birer •yhk kart ta ihdl! 
cdilıniıtir. Bu bir aylıklerın aatııına her aym birinde 1>.flanacak ve brtJar aym 11 inci gününden i~ 
baren meriyete girecektir. Fakat bu kartlar o/cı 25 yerine o/o 15 ve 30 ve 3S yerine o/o 20 tenzilita tibi 
tutulacakbr. 

3 - l,hu kartları hamil olanlar kendi mmtakalan dahilindeb. ~i~ert'eren yolculuk hakkını MİS 
olacaklan gibi pazar günleri mıntaka ve ktınn farla aranmaJcsızm 1 tiana Şirketin her iskelesinde 
muteber olacaktır. 

41iiımumHHU~ Ankara Beynelmilel Sergisinde büyük muvaffakiyet kazanan ~ ::mHn-
IG ve takdirle teşhir edilmekte olan : 

1 V E B O L • D Kuyunuzun, mualu§unuzun acı ve ldreçll ·~~unu ~•th auya çevl~~ 
ı I" l E kireci tufiye edilmit ıu: Sert uçlan yumutak yapar, ke~i:. m'i:ı .olur, cildin taravet ve ıüzelliiİO' 

11
11 muhafaza eder. Ç-amaflTda IOda ve aabundan tuarruf temm er. Wn lcazanıan, kalörifer, inbik.,. 
Ji alelGmwn kaynama kaplannda kirecin tavazzuuna IDlni olur. 

ıll! C J H A Z L A R 1 Saatte 2•0 IHreden tBOOO litreye kadar •u blaflye eden cJhazdtr• 
!İU latanbul: Vebolid Ltd. Voyvoda 40/ 42 Galata_ Ankara: Vehbi Koç Ticaret Evi . Memleketin bathca ,ehirlerinde ıabf yerleri vardır. 
•ı•::·:ıamm111111:1:u:=un-. ı1m1u111=11ı==•ıuuı .. ı=:·==::==:w:=::::n=···ü=·iif:pc:u1i1:•:·:::==111••111•aa1•-•ı111B1111111iiilllill !!.=--:anam 111. ı • uu 111 H :.iu .. m .... :.::: .. u"!!!W. ..:xı-... ::.i ... :sasmunn:• a: 
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PARDAYANIN deı.U ıos 
,eçauı Q an .. Rahip Gulir. Bu adam \ - Çıltmar ıolııfı saz g Jırmetı u- Oöı'lerınl dal'"' bir nokt•1• dillere .. 

dblcri ilnrindı ıdunıyor ve ona çılgın k&Atbilir bu evin öniınt nasıl düpntiftO. nutmuıtam .. Bı•maklın dörder d<Sr· kendi keıxlfne töytU,ormut ctbi tatb 
cöalcrle ))Uarak tckraıb7ordu: Jlis tuJalıeıb: teaaduf Heri olarak. fer atlayarak indtm ve oraya koıtum.. bir sesle mırıldandı: 

- Buna imUn yokt.. .lmktn JOJsf,, RaJaıp bir müddet orada durdu. Sar- Bir de -ne cBreylm1 Peneere kınıtlann· - Benım evime ıJrmck lstly~n iki 
Si.ı ! .. Benim Jibi bir tenıtriyi!.. • hoıJugun, agzında tfflit ettiii acıhiJ, dan birin kopmut. çuhuklır parçılan. 1 meçhul adama kartı rtald autb1-ete et• 

Berti7 m111tariP Wr tavırla baprdı. &"İl ıetirerek tattı. Pumajile burnu· mtf .. Beynime bir 1lldınm lmnı• cfM tfffnızi g6rdtım. Kralı kartı cmtnoyu 
- Ah! bıa kelilM1i h~bir umıa tek nun ucunu kqıdı ve ıonra yanında blrL ahlata. Hiçbir teY d:J!Unmedi:n. Pence. gördüm. Jandumalara Jca1114'IUIG ıar 

rar etmeyin!.. SU serseri u? .. Bum U. 11 varmıt cibi yübek ıcıle: NJe bdır sıçradım Bir manı hisftttım. düm •e ~ral Cet~ 4'1• Yr 810m 
kin mı var?? Sil en alil ve en )'illllek _ (iıtnaek lbrm. dedi. Blr taltta perde 11bi bir 9c1 bu maniayı heyecanlle aı,.r• 9lr tllr ıemarla 
ruhlu bir tönlyeaiais. Bu bi~ de kolay bir it cltii>dL Nitt. bir )'Ularulrla devirerek içeriyt ıirdim . yere inen 1eftlf ~· 9iı demi: elin 
Jın ht1' inanDU)'Ordu ve mllteall· ktın daha dk adımda Hlldol di we UJX• Bir kadın -n Mldhtel - ,er:t. efil- indirdill bir_....._ 

diyen kekeliyordu: ya yıpıprak dilpıelcten kurtuldu ve ıntt Mr ftdyette dant)'ord11 Omla ne IC9SP tıı11fD1 .&flttlnde blrleıtir. 
- Deliyim!· Muhaklrak Wyiml • J·ce, duvar! uzaklqu. yapıyordu? Ne arıyordu? Bilmiyorum. dt ..-. r iecd lfjade bir ~ocuk ıevlncile 
O nmaıı cenç kıa etildi. onun eDerı- Centonore sokağına icldiii .aamuı ne Bak1mı f • O beni ....... H•Wde " uf pnırfa cUmltyl bitirdi: 

ni ~ttu ve t~ edici tathhtm _.,,. t,trafa upacafı huıull:nda biru tered· pek dehfet ftricl Mr ,odll.,. t1D -Benim lshı! •. BUtlbı bunlar benim 
enıı.ı kunetile ona ,erden blcind'- <Hlt etti. Sonra kararuıı vererek u.&a kil~..._. , .. allde o lradamn • lçinf .. 
Sonra alamı ona uaatarak tatlı ..U• dolru yürildil. andaki dehtctl kadar debıct ı&:ıMd1• 0 aman &öaleri, Ulbi pa•t• .. ac:ak. 
L--•..a • ..a. '--'-·-tak Onva ilerine atlldı8t, boiUIU ..-ıJ. ~ 
&l.--W: Manastıra cetdıli zaman Uguıuı • mıt cıbi bir aevins ve uadct i .. l .. de ya· 

Ni Jm Ö..n .. ı :..ı 1 rd ıı.. dun ve Mltlrı llunedmle baprdan: ~ -pn rn ....- rfbeit bqlydl ve ortahk :,.ce • 1 ı.. n duran gence dindU ve IOllra ellerini 
XVIII d "-Nerededir? gibi 90kaklar dı canlanıyor u. ona doiru uzatarak yalurdı: 

Y. ~it J•n bi '----- d 1....-ı-est en 1 h ld ~ •aman ••Sefil kadın r • Kimden bahnttiti.. ı.. • • r ~ ııyauu- •• Pırfe Gu r sar Of o u.u • - - Dikkat edin. Keııdiniai koruma· 
fiddetli ve en tath heyeculu:ı dtlJIDUI ki ekseriya öyleydi, _ hıç bir teyle m1 ._... .ma• Fallat ben hiç farkın. nu lizım. 
olduğu bu odadaa nuıl pkta: cli.k: ft hi~ lcimleye aldırmu, bUnnet ttmu da olmadan mu boğuyordum. Boiumı Sonra birdtnblre t.ııc)'Yilde illvt et• 
diifelden meal mU...de aldı: 1llill dL Yaptrlr ctırültU patırdı onu l!kıyt lıiru daba llktnn: o uman bocuk bir ti: 
perver evi naul terketti. Banu ..ıa bil· bn'lkrYordu. Zaten dini tJemde ye)rta eee1e inledi: 
miyordu. olan ba bareketln"di ki, onu mtfbur ··-Gitti! Kaçm:hlarr. Benim bir ka. - Bu jandaraaalarla akerler ne di. 

EYin ıclemir apı11 kapenc'•Jdln IOlll'I• yapmıttı· baha im yok! •. Merhamet!.. :re t.m o ewda ot111 ıelcWer? Demek 
orada duran bir tapn U.erirıe çatll Ba- Her zamankı prenıipJerfne udrk kal 'izahat iıtedım, kelimeleri teker te- iri onlara birili tnclden haber vinaiş? 
tını elleri~ aldı •e ~ben· mak ~in, bu defa da bpmm tokma· k~r a&zından kopardım. Taralindea a- Januı ıtiderinden b1r Defret üıdeai 
aıyen sinirli titremelerle, UIUD o111flcWet tını hiç' durmadan indiriyor, gürilltil e- damlarnnı tanıdım. Artba1.. Oftu Stn ıelip lt~ti. Fakat bunun llJet Hri ve 
orada bareketai.ı kaldı. .1-- d~" batınYordu: nehn istıkametfne dofru giderken ıör- ant obu~::•~l1ltnhıenç kız bunu ıor 

Nihayet batını kaldırdı. bir rU1•~ ·~ susmJuktan bofulan, açlıktan B- mUştUm. Vaziyeti ı:ıladım. Bunu kimin nyı ttı " emen sordu: 
uyanarak nerede bulundujunU ·~~~ 1 n .. vaıh tılrader Parfe Gulin bpt)'I yaptıgını w sizi netty'e g8tUrdGklerlni - Demek ki liz de buna dikkat ettL 
olan bir adam tavrile eUafıGa ~- e biliyordum. Kadını yere tarak ayni de. nia~ 
.ama ayap kıUwü. .nıatlt uoklat- 1~,.a samaftdl, ~le anlarda Mlyle- Hkten fırladım ve o eve ıelclim. Yum. Jan aaklamafı JU.um 16rmcdi ': 
tı. melt ~ın blsıat yapnuf oldaiu garip ruklarımla ve tekm~lerintle bpyı vur- - E•et, dedi, ve bunu kimin yape 

O zaman, kapının 6bilr taıafııtdaki bir mısraı böğUrmeğe batladı: dum. Bagırdım, çıtırdrm .. B.reket ki tıiını biliyorum. 
bUyUk bir tapn arkamdan. bir cöl&'· Ve birader bpa:ı da onun ne ~11 ol- adamlanm mUteyôlriJ bulunuyorlantı. - Odurr Beni kaçınn sefildir. Bun-
IÜSlilkle dolruldu ve biran orada ha. dııi1lll\1 biJdili t;in çabucak kapıyı aç· Sesimi tanıdılar Ye kapıyı açtılar. Nere- dan ula ttiph etmeyin. Bu adim nten 
relsetlU 1raldı. de olduğunuzu .aylediler ve ben bu bir tize kin beaUyordu. Ve flmdiL. Fakaf 

Bu adam ıu ıaefhur •JYll Parfe Gll- tL G1ll6r manaatmn avuluıwıa cirdi, o- emirden sonra yukınya fırladım .. Tım demek ki ;lain kralla .. l'fllapcatmm 
llrdı, Berti7 Ji mubıfan altına .ıaut rada toplanmıt olan yedi sekiz rahibe vı1ritmiJ!. G6rUyonunuı ki ıay t balit. bilıyordu? Ve ldmbilir, belld ete. lllla 
olan kilçilk kafilenin yaıind D ıeçetken / doltU tokuldu, ve kahkahalarla ıüımt- Genç 1m 1ayrUhtı7ad tekrarladı: habtrJnb olmadm .... ._ teplk.aem 
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-----------------------------------------------------------------ıefil veyahut da onun yakınları böylelik 
le kralı öldürtme~ istediler. 

Jan ürperdi. ttaht bir hissin genç kı
za söylettiği bu sözler, düıüncelerine 
tam.amile mutabıktı. 

Gen~ kız daha büyük bir heyecanla 
devam etti: 

- Biliyor musunuz ki, o sefil sizin 
tevkif ediMiğinizi zannediyordu? 

- Evet, size Şotlede zincire vuruldu. 
gumu söylerken duydum. 

- Fakat herhalde, sizin için pek ya. 
kında darağacı dikildiğini söylediğini 
duymadınız. Size yapılacak işkenceler· 
iden bahsettiğini duymadınız.. Sonra •• 
Evet, krala suikast yapıldığını ağzından 
kaçırdr~ Vakia cümleyi bitirmedi ama 
bunu söyliyecekti. Dedim ya, sizin kral 
la karşılaşacağınızı biliyordu ... Ah! Dik 
kat edin, kendinize dikkat edin! 

Onun, sırf kendisi için bu kadar bü. 
yük bir endişe duyduğunu gören Jan 
çılgın bir sevinç duydu ve bu sevinç 
bütün mevcudiyetini sardı. Sonsuz, ta
savvur edilemez büyüklükte bir saadet 
duyuyordu. Bunun üzerine onu temin 
etti, kendisine dikkat edeceğini söyledi. 

Fakat bu :sözleri yarım ağızla söylü
yordu. Onda, zayıf bir rakibi korkut
mamak için asalet vekarla yolunu de. 
ğiıtiren bir aslan hali vardı. Genç kız, 
onun her zamanki gibi gene kendisine 
ldikkat etmiyeceğini ve tehlikelere atıl. 
makta devam edeceğini anladı. Istırap· 
la ba~ını satladr, yüzünün ince ve zarif 
çizgileri gerildi. Sonra birdenbire bir 
çare bulmuş gibi doğruldu ve onun göz 
Jcri içine bakarak şikciyetamiz bir sesle: 

- Eğer kendinize dikkat etmezseniz 
ve başınıza bir felaket gelirse, benim 
halim ne olacak? Beni kim koruya-
cak? 

Jan bir ölü gibi sarardı ve bütün nc
§CSi biran içinde dağıldı. Çünkü gcnx 

kız müthiş bir kuvvette ve mukavemet 
edilmez bir delil gösteriyordu. Bunun 
pzerine bu defa, samimiyetinde §Üphe 
olmayan bir kat'iyetle söz verdi: 

- Pekala, kendimi koruyacak. ken. 
dime dikkat edeceğim, size yemln edi. 
yorum! .. Çünkü hakkınız var. Ba§ıma 
bir felaket gelirse, sizi kim koruyacak? 

Genç kıza, bu defa artık tamamile cm 
niyet geldi. Delikanlı kendisi için yap· 
mıyacağı bir şeyi onun için yapacaktı. 
Bunun üzerine tekrar Konçiniden bah· 
setti. 

- Bu adam tehlikelidir ... Buna inanı 
mz. Bunu bana kalbim söylüyor ve bel· 
ki de sizi mahvetmek istiyen yalnız o 
değildir. 

Genç erkek tekrar ürperdi. Bertiy bir 
defa daha, bilmediği şeyleri keşfederek 
onu hayrette bırakıyordu. Genç kız de. 
vam etti: 

- Her ne suretle olursa olsun sakın. 
malısınız. Çünkü bu sefiller yalnız sizi 
öldürmekle iktifa etmiyecekler, ayni 
zamanda lekelemek de istiyeceklerdir. 

Jan hayretle sordu: 
- Nasıl? 

- Bu sefil, sizin onun hizmetinde iğ-
rens işler gördüğünüzü iddia etmek 
küstahlığında bulunuyor. 

J an gayet sakin bir tavırla: 
- Nasılmış? dedi. Parayla tutulan bir 

katil olduğumu mu söylüyor? 
- Evet. 
Jan gözlerinde müthiş bir kıvılcımla 

coğruldu ve bağırdı: 
- Yalan söylüyor, alçak! 

Eğer bu cümle ile iktifa etseydi her şc 
yi anlatmış olurdu. Fakat, izah etmcğc 
mecbur olduğunu zannetti: 

- Ben, bana işaret edilen adamın, 

kar ısına güpegündüz, dürüst lıir insan 
gibi çıkıyorum. Ve onu tahrik ediyo. 
rum. Teke tek, kılıca kılıç, göğsüm dar. 
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belere tamamile açık. Bazan yalnız ba. 
şıma birçok adamlara karşı, ölüm han· 
gi taraftan olursa olsun hiç kimsenin 
bir şey söylemeğe hakkı yoktur. Çünkü 
meşru bir döğüştür. 

Genç kız sapsarı kesilerek doğruldu 
ve gözlerini kapayarak inledi: 

- Korkunç! .. Dehşetengiz ! .. 
Jan onu böyle sarsılmış görünce, al· 

lak butlak oldu: buna rağmen hala an· 
lamıyordu. Kekeliyerek sordu: 

- Hangisi? .. Korkunç ve dehşeten. 
giz olan nedir? 

- Yaptığınız iş. 

Bu sözler, onun kafasına inen bir yıl. 
dırımdı. Sendeledi. Ona öyle geldi ki 
bütün kainat üzerine yıkılıyordu. 

Genç kız, ağzından çıkan bir sözün 
onda yaptığı korkuns tesırı gördü. 
Kalbinin eridiğini hissetti ve tatlı bir 
tavırla izah etti: 

- Nefsi korumak için vurmak, fena 
bir hareket sayılmaz ... Herkesin kendi 
hayatını kurtarması en tabii bir ka
nundur. Fakat.. .. Bir parça altın için 
vurmak! ... t§te bu korkunçtur ... Bunu 
size hiçbir zaman söylemediler mi? 

Dehşetle titriyen, aptallaşan, mahv~ 
lan, delikanlı, gayri ihtiyari, başile ha· 
yır. cevabı verdi ve onun ses çıkarm~
dığım görünce birdenbire dizleri üzen. 
ne düştü ve titriyen bir sesle: 

- Size 1<iehşct verdiğimi söyleweden 
cv\·el ... beni huzu;unuzdan koğmadan 
evvel ... beni dinleyin .... size izah etmem 
lazım. 

Boğazını bir hııskırık yırttı Boynunu 
baltaya uzatan bir idam mahkfımu gibi 
başını eğdi. Ve onun böyle ümitsiz, a· 
cleta şuur~nu kaybedecek bir nale gel· 
digini gören genç kız, kendi kendine 
lanet etti ve nıcvcurEyctinin lıütün hı· 
.zıyla, yalvaur bir sesle bağırdı: 

- Bana hiçbir ıey izah etmeyin! ... 
Söylediğim şeyler, şövalyelerin en kah. 
ramanı en temizi, en yüksek kalblisi o. 
lan siıi alaka.ıdar etmiyor! 

Jan hiçbir şey duymadı. Daha doğ
rusu ancak, ilk keHmeleri duydu ve can 
hıra§ bir hıçkırıkla inledi: 

- Eğer reddederseniz ... O zaman si
ze dehşet verdiğime kani olacağım .. E
ğer hakikaten öyleyse, söyleyin, size 
yemin ederim ki, bu evden çıkınca, bu 
kamayı kalbime gömeceğim. 

Genç kız yaralı bir kuş çığhğ1yle ba. 
ğırdı. Bu tehdit onu dondurdu. Bir ham 
lede, ona dokunacak kadar yanına yak. 
la~tı, solgun yanaklarına yavaş yavaş i· 
nen gözyaş1arile dolu gözlerini ona 
dikti ve çok acıklı ayni zamanda son 
derece tatlı bir sesle: 

- Bu korkunç şeyleri bana niçin 
söylüyorsunuz? .. dedi. Görmüyor musu 
nuz ki kalbimi parçalıyorsunuz? 

Başını kaldırdı ve onu gördü. Gözleri 
büyüdü. Büsbütün delirdigini zannetti 
ve kekeledi: 

- Ağlıyorsunuz! .. Beni koğmayınız? 
Size dehşet vermiyor muyum? 

Genç kız parmağının ucuyla hafifçe 
onun alnına dokundu: 

.- Siıe eviınin önünde ne söylediği
mı hatırlıyor musunuz, dedi. Eğer siz 
ölürseniz, ben de ölilrüm ! 

- Yarabbim! .. Demek ki beni .. 
~nun aöylemeğe cesaret edemediği 

~eyı genç kız sade ve en tabii bir tavır. 
la söyledi: 

- Sizi seviyorum. 
- Beni seviyor musunuz? •• Eahih 

mi? .. Bu imkansız §ey hakikat mi?. Rü.. 
ya görmüyor muyum? .. 

Genç kız daha tcınin edici bir kat'i· 
yctle tekrarladı: 

- Sizi seviyorum. 
jan saadetten ezilmiş bir vaziyette 

• 
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