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Vış 1'AilitiAa 

Arnavutluk isyanı •• 
Vazaın: :,ekip Gllndüz 

Anıa.vutlukta her yıl bir isyan çıkar. Tira.mı: ıruvvetıtair, asl<et gönderır, 

•astırır. Netekim geçen yıl da Berat civarında Kral Zog_onun eski bir yaveri 
tarafından idare edilen isyan birçok za vallırun ölümüne se,bep olmuş, fakat 
bastırılmıştı. 

Arnavutlar neden isyan ederler? Bunda bUyUk milletlerin ölçülerine uygun 
sebepler aramak çocukluk olur. Osmanlı İmparatorluğuna hiçbir zam~ "sa
dık tebaa,, olmıyan Arnavutlar lstanbula karşı da birsok isyanlar yapmış 
olduklan için biz bu kavmin şu veya bu kabilesindeki isyan hareketinin ma. 
nasını çok iyi biliriz. 

• Arnavut tahrik edilirse, tediye edilirse, kendisine bol bol cephan~, sillb 
ve altın verilirse isyan eder. Osmanlı lml?aratorluğuna kar§ı yapılan bUtün 
Arnavut isyanlarında Avusturyanm, Sırbistanın, Yunanistanın ve İtalya ile 
lngiltercnin -Oynadığı roller unutulmamıştır.-0 zamanlar bu devletlerin Adri
yatik kıyılarında ve Balkanlarda oynamak istedikleri siyasi roller düşünül. 

mez, bu işin bütün l:cabahatl Osmanlı lmparatorluğunun istibdadına hamle
dilir, "asil, necib ve kahraman olan Arnavut milleti esir yqatılamaz. İsyan.. 
Jannın sebebi budur,, diye birtakım gevezelikler yapılırdL 

Peki efendim. işte bu ''asil millet,, ıtmdi müstakildir. Neden isyan eder? 
Bizce bunun sebebini Arnavutluğun içtimai ve iktısadi bUnyesinde ara

mak lizmıdır. Arnavut çok fakirdir. KöylU bilyük l>ir iktısadi felaket içinde. 
dlr. Memleketin esasen pek dar olan kir kaynaklan ve toprak Uç beş beyin 
elindedir. Tiranı Romaya bağhyan mukaveleler Arnavut köylüsilne ve kilçUk 
kasabalarm halkına en ufak bir refah vaadetmemektedir. Arnavutluğun her 
yeni mukavele akdettiği gUn temin ettiği para elli bin kişiden mürekkep olan 
Arnavut ha.rp ve inzıbat kuvvetlerine, memurlara, saraya ve birkaç tacirle 
sarayın dostu olan beylere yaramakta dır. Ve zaten bu paranın bütün memle
kete taksimine imkln yoktur. Balkan yanmadasmm garbındaki topraklarda 
istenilen emniyeti kurmak ve muhafaza etmek vazifesini alm11 bir jandarma 
kumandanlığı halinde bulunan Arnavutluk hükumeti, gördilğil yardımı yalnız 
kendisinin ve müttefiki İtalyanın emniyeti için lüzumlu oaln yerlere ve işlere 
sarfetmeye mecburdur. Onun yerinde bulunacak diğer bir hükiime!ın de yapa. 
ca.ğr iş sadece bundan ibarettir. Belki mUttefik İtalya olmaz da bir başkası 
olur. Llkin netice hep birdir: 

·Arnavutlukta halka refah vermenin imkiru yoktur. Zira bu diyarda müs
takil bir devlet kurmak için llzmı olan iktJSadi ~ların hiçbirisi mevcut 
öeğildir. 

!Kral Zogo kendisine elindeki imkanlar nispetinde geniş bir taraftarlar küt. 
lesi yapmıştır. Bunları doyurur. l3u kadronun dışmda kalanlar kendi başla
rının çaresine bakmıya mecburdurlar. Ebu adamlar ne yaparlar? 

Memlekette ideal yok, kUltut, ekonomi, askerlik deniz ticareti falan filan 
gibi bakımlardan müstakbel bir inkişaf beklemek, yann için bir refah ummak 
imkanı yok. Ortada blr politika kalıyor. Yani eiyasi milcadele ile iktidar mev. 
kiine gelip "Arnavutluğu bir çiftlik gibi kiralJY.arak,, herhangi bir büyük 
Cievletten para çekmek. Ve bunun da tek yolu :var: 

Sillhla memleketi zaptetmek. Ve ikide bir bir bey, bir eski zabit, bir :sa. 
bık nazır avene toplayıp kazan kaldırıyor. 

lşte son isyanın ve bütUn Arnavutluk isya~m JJ7F W :t5u 
ebediyyen böyle devam edip gidecektir. Zira, ~~e9Jfinlll_.: gibi 
Arnavutluk mUstakil bir devlet olmak için ıizfln~e~mallk 
değildir. ŞekiP GÜNDÜZ 

Anadoluda tiyatro ... 
Yazan: Nlzamettln Nazif 

:tatanbulda çok eevilen artist (bok. 
kabaz) Zati Sungur turneye çıkınıg.. 
tI; Anadoluda ilç ay kadar dolqtıktan 
sonra evvelki gUn döndU. Bizi ziyare
te gelişinden istifade ederek Anadolu
Cia.ki tiyatrolar hakkında kendisinden 
izahat aldım. 

Bu zeki ve sevimli genç Adanayı, 
Mersini, Tarsus, Antep, Maraş, Kilis 
Kayseri, Sıvas ve Zonguldağı dolaş
mış. Her tarafta halkın yüksek ilti. 
fatiyle karşılaştığını, sanatına karşı 
gösterilen alakadan pek memnun ol. 
duğunu söylüyor. 

Adanada üç sınıf bilet kullanmış: 
Bir liralık, 75 kuruşluk, 50 kuruş

luk. 
Mersin, Antep, Maraş ve Zongul

dakta seyirciler iki sınıfa ayrılıyor. 

larmış: 

75 kuruşluk bilet alanlar, elli ku
ruşluk bilet alanlar: 

Tarsus, Kilis, Kayseri ve Sıvasta i. 
se daha aşağı ücretlerle yine iki tür. 
lü bilet satılmış: 

Birinci mevki 50 kuruş. İkinci mev
ki 25 kuruş. 

Bütün bu kasaba ve şehirlerde o
yun verdiği her akııam tiyatro tıklım 
tıklım dolmuş. 

Zati izahatının burasına gelince, 
Şehir Tiyatrosu artistlerinin turnele. 
rinde daima büyUk rağbetler gördük
lerinden bahsedildiğini hatırladığım 
için sordum: 

- Kuzum "tiyatro binası dolup ta. 
ııyor,, diyorsun. Peki ama bu "tiyat. 
ro binası,, dediğin §eyin kaç kişi aldı
ğmı bana ~y!er misin? 

ki, onlar da dörder yüz seyirci alş.bi. 
lirler. 

- Tiyatro yok mu? 
-Yok. 
- Ya Tarsusta, Mersinde~ 
- Buralarda da tiyatro binası yok. 

Birer sinema salonu var ki, dörder 
yüz kişi alabiliyorlar. Antepte, eski 
bir kiliseyi sinema salonu yapmışlar, 
300 kişi alabilir. Kilisteki sinema da 
küçücük bir şey. 300 adam alıyor. O 
da eskiden bir mabetmiş galiba. Ma
~ta ne tiyatro, ne sinema var, bir 
rnüsamere için evkaf salonundan isti. 
f ade ediliyor. Alsa alsa 200 kişi alır. 
Tiyatro olarak yapılmış iki binaya 
rasladım. Biri Sıvasta, biri Kayseri. 
de. Bunlar da ancak 400 J;i~i alabilir. 

· Sıvasın tiyatrosu da güzelcedir. Zon
guldakta da bir sinema sahnesinden 
istifade ettim. Burası da 400 kişi alır. 

- Bu şehir ve kasabalarda hiç tur
neye çıkmış başka artiste veya trupla. 
ra tesadüf ettiniz mi? 

- Cemal Sahirle Ertuğrul Sadi bir
leşmişler, Mersinde bulunuyorlardı. 

Bir de Sabriye Tokses trupuna tesa. 
düf ettim. Varyete ye tulüat yapıyor. 
lar. 

- Başka? 

- Şehir tiyatrosu dolaşıyormuş a-
ma, karşılaşmadık. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Evet ... Yalnız her eehir ve kasa-

bada Halkevlerindeki gençler arasın. 
da tiyatro sanatına ka~ı büyük bir 
merak eezdim. Bazı yerlerde 1.stikbal
de çok m~vaffak olacaklarını tahmin 
ettiğim gençlerle tanıştım. 

- Adanadaki en büyük bina 800 
seyirci alır. Yani ''Asri sinema" de
dikleri yer. Daha iki tane sinema var . 

Zati Sungurun sözlerinden benim 
(Devamı 7 incide) 

N"ızamettin NAZiF 
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313 Osmanlı - Yunan seferinde 

Bu harbi Yunailhlar 
istemişlerdi · fakat 

niçin? bunu kendileri 
de pek· 'bilmiYorlardı ! 

- 8 - V azar.\ : ~1adık Duman 

Bu plan dediğim gibi aynen kabul 
olunmadı. Yanya tarafına az asker bı
rakmak, Preve7.e, Loros taraflarını ter 
keylemek büyük bir azim ve fikre, bir 
cüreti alimaneye muhtaçtır. Binaena. 
leyh o cihete iki kuvvetli 'fırka (35 ta. 
bur) terk, Tsalya cihetine altı fırka. 
ya bedel yedi fırka tecemmu ettirildi. 
Çok kuvvet sevki tabii faydalıdır. Bi
naenaleyh Tsalyaya fazla bir fırka cc. 
mine bir şey denilemez. 

Tsalya kuvveti muharebenin meb
deinde veçhiati üzere tahşid ettirilmiş. 
ti. 

Birinci Hayri paşa fırkası Çayhi. 
sar geçidinde. 

İkinci Neşet paşa fırkası 1skomba. 
da. 

"OçUncti Memduh paşa fırkası Ala
sonyada. 

Dördüncü Haydar paşa fırkası Mi. 
lonada. 

Beşinci Hakkı paşa fırkası Dişkata-
da. . ,,,, 1 

Altıncı·Hamdi paşa fırkası Kozköy. 
Lcftokaryada. 

Yedinci Hüsnü paşa fırkası henüz 
yolda bulunuyordu. 

lıfirllva Mehmet paşa kuınandasm. 
dafl ibP,at llvaaı da. Alasonyada idi. 
işte §U jn.kısamm dellelt edeCeği veç. 
hile kmnı külliQ.in teeemmUUnde da
hi Golç paşanın plinmdan inhiraf 
vardır. Çünkü sağ cenah kuvvetli bu. 
lundurulacağına ihtiyatlar sol cenah 
ve merke7.e takrib edilmiştir. DUşına
.nrn taarruzundan evvel bizim harbe 
mUbaderetimiz siyaseten gayrimüm. 
kün mütalea olunduğu cihetle bu su_ 
retle ihtiyatlanınızın merkeze ve düş 
manın taarruzundan en ziyade muha
tara melhuz olan J.lilona gerilerine 
cemedil~si muvafıkı mantık gibi gö 
rülür. Fakat askerin büyük bir kıs. 
mını bu veçhile hududa yaymak ve 
düşmanla temasta bulundurmak hu
susu pek doğru değildir. Çünkü bu 
suretle düşmanın taarruzundan sonra 
dahi kendi arzumuza göre manevra 
icra edebilmek kabiilyetinden mah. 
rum kalınır. Bu gibi hallerde hududu 

313 harbinde l"ıınaıı 1mdudımdaki 
Osmanlı ordusu umum kumandanı 

Müşir Etem Paşa 

muayyen bir maksat takip edilmez, 
böyle tereddütlere düşülürse netice 
de iyi çıkmaz. Sonra topaldıkları as
keri de iki parçaya ayırdılar. Yunanlı 
lann vakti hazarda on ikişer taburlu 
üç fırkaları, on bir efzun taburları 
vardır. On kadar da redif taburu teş
kil edebilirler. 15 taburlu bir fırkayı 
Yanya cihetinde bıraktılar, Efzun ve 
redif ile on alb tabura iblağ ettikleri 
iki fırkayı Tsalya hududunda cemet. 
tiler. Bir fırka (Makri flrkası) mer
kezi Yenişehir olmak üzere Dava ge. 
çidinden Beydeğirmeni cihetine ka. 
dar hududu tarassud ediyordu, diğer 
fırka (Mavro Mihali) ·fırkası cenup 
cihetinde bulunuyordu. (Kaklama
nos) kumandasında dört taburdan ve 
topçudan mürekkep bir müfre7.e N7.e
ros civarında bulunuyordu. 

Yunan ordusu bu vaziyette tecem. 
mü ettikten sonra martın 25: 26 ıncı 
gUnU (Etnikiheterya) ve :rrransız ve 
İtalyan (Filelen) cemiyetlerinin gön. 
derdiği gönüJlüler tarafından beşinci 
fırkamızın karakollarına taarruzlar 
vukubııldu. Bir rivayete nazaran o 
gün bize de bilmukabele taarruz için 
emir verilmiş, sonra yine geri alınmış. 

Müteakiben bizim altıncı fırka tara 
f mda da bir taarruz vuku buldu. Bu 
taarruzu icra edenlerin evvelkiler gi. 
bi başıbozuk olmayıp asakiri munta
zama olduğu tebeyyün etmekle nihn· 

18 )IIAYJS -~ 

3la.11ata dait 
llllllll!!!lm ................. ... 

Gülen yolcu/ar 
V APURDA YIM. (Bir yolcu!~ 

tan gönderilen mektublar dl 
böyel başlar ama benimki uzun bir: 
yahat değil: Akay vapurlarından. 
rindeylm.) Kısın tenha tenha ~.1,~ 
gelir, makınenin, camların gürUltur"" 
ne rağmen biraz dinlenmek kabil; 
lurdu ama ortalık ısındıkça vaputl bl 
doluyor, okumak ,hayale dalmak gı 
tatlı şeylere imkan kalmıyor .. ~ 
şarkı, kı§ın gelmiş olmasından §1~., 
yet eder; her gün vapurda iki bUÇ\ 
üç saat geçiren bizler jse: " RaMi' 
ne mi kaldı, göııiW faslı şitaya ?,, dt• 
riz. 

Etrafta sesler, kahkahalar. lier•" 
sin ne konuştuğunu dinlemek ayt~ 
ama bir köşeden öbür köşeye baP 
lan Sözleri duymamak elde mi? zatell 
o adamlar da konuştuklarının du)~ 
masını istiyorlar; o kadar ki onl ... -
dinlemek değil, din1ememek ayıb oıı· 
cak. Hem onlar tuhaf tuhaf 50z)el' 
söyledikleri iddiasında; ''bir söyle i~ 
dinle,, nasihatine uyar gibi bir t/JY• 
ledikten sonra bir sağa, bir sola ~ 
kıp iki dinliyorlar. Bakışları: .. Nas'1 

gÜ7.el değil mi?" diye soruyor. aell 
gülmeyin! şahsına hakaret saya~ 
Yahut sizin sözden anlamaz bir bıJ' 
dala, bir ukala olduğunuza hUkıneete' 
cek ... Gülüverin, ne çıkar? bir ad,. 
mın gönlünü etmi§ olursunuz; siSI' 
yilzünür.e de tebessüm bir kat dalı' 
şirinlik verir. tııtah dişin dibinde oı. 
duğu gibi neşe de tebessümün ucund• 
dır. Hani istim sonradan gelsin diY' 
bi11 hikaye vardır, siz de gülün, neı' 
sonradan gelsin. 

Söyledikleri sözler gerçekten tuı* 
mı? ... Eh? binde bir, hem de pek bill' 
de bir. Çoğu da müstehcen imalarl1 

dolu. Zaten o bizim e7.e1i derdiJ!lİI: 
tuhaflığı müstehcen imalarda ararıY 
Kendileri o yarı tuhaf sözlere ka~ 
katıla gülüyor. içlerinde: "Hih? bıJI· 
hih !" diye acayib sesler çıkaran dl 
var. . 

İnsan içinden: "Bu adamlar ._ 
kadar basit kafalı ! bu sözlt!rde bO~, 
gulünecel< ne var ki'?,, diyor. Fa~~ 
adamları basit saymakta haksı~ 
Doğrusunu isterseniz kendileri de fşİ' 
farkında, o sözlerin ekseriya hiç IJ 
tuhaf olmadığım, soğukluğunu pek ı· 
lıi biliyorlar. Fakat ne yapsınlar? gUJ. 
meğe karar vermişler, gülecekler. ~~ 
ni bir hikaye vardır: Adamın l>I'" 

peynir zannederek sabun alını~: J· 
zmda köpürdüğünü görUnce: .. K .. ~; 
sen de yiyeceğinı, köpUrmesen de· 
demiş. O ..adıfuilar da sabahleyin il' 
gider1Cen veya ak~ yorgun argın e
ve dönerken vapur yolculuğunun el' 
lenceli olmasına karar vermişler: tf• 
kadaşlannm sözlerine tuhaf olsa dl 
gülecekler, olmasa da ... Aceba ba,-~ 
tatlı bulmanın asıl sım bu değil ıoi· 

Nurullah AT~ - ~ 
Yet ilinıharbe karar verdik. gJ9111' 
külli mukabil taarruza başladı. JIO
harebe cesim bir cephe Ur.erinde cetf' 
.Yan ve 30 saat kadar imtidat etdo 

(Devamı var> 

SadıkDU~~ 

tarassutla iktifa etmek, yalnız bazı 
mühim geçit ve noktaları istihkam. 
larla temin etmek ve kısmı külliyi Gi
ride ve (Ksarya) vadisi havzasında 
müçtemi bir surette bulundurmak ik. 
tıza ederdi. Düşman hududu mürur 
etse dahi kuvvei müçtemia ile hesa
bımıza gelecek surette bir taarruzu 
mukabili ile imha etınek mümkün ola. 
bilirdi. Fakat ne çare ki velev birkaç 
gün veya birkaç saat için bir karış 
yer kaybetmek endişesi bu fikre de 
mani olmuş ve manevra kabiliyeti 
büsbütün elden bırakılmıştır. 

Yorsun batm vereeett il az olur. Ayni te.rlerle utrqınU kad&I' lMaaJ yoran bit f'1 
bulunmn. Bu yüzdt.-n okuyucularımızı bergUnlln ağır dütllncelertaclen biran ~ 
ayınna.k, kt>ndllerlrıl bqka Alrmlerde 0~ lıııttyoruz.. l&lnlzde yoruldutunuı ~ 
aşafıdakl ıuallerln ~vaplannı bulmaya ~ınız.. Görecekı.tnlıt ki ıdz bu rneşıoll",J 

Yunanlılara gelince bunlar kendile
ri Giridden dolayı bizimle muhasama. 
ya girmiştiler. Muharebeyi kendile. 

ri istedikleri halde bi7.e tccemmü için 
istediğimiz kadar vakit bıraktılar. 

Yunanistanın en cenubi noktasından 
hareket eden bir nefer karadan yürü
mek §artiylc rahat rahat nihayet on 
beş günde hududa gelebilir ve ikmali 
nevakısı için de beş gün terkedilse a
zami yirmi günde Yunan ordusunun 
tecemmüü lfızımgeİirken Vasos müf. 
rezesinin Giride hurucu ile ilanı harb 1 
gününe değin tam iki ay imrar eyle
miş ve bu suretle bizim tecemmüümüz 
için de bol bol vakit bırakmı§lardır. 

Bana öyle geliyor ki muhasamaya 
kendileri başladıkları halde Yunanlı. 
!arın kal'i, muayyen bir fikir ve ka. 
rarları, bir maksatları yoktu. Bir işte 

ten sonra tamamllıı drğlştıflnlzl hlıtK'det"ek11lnlz. SuallerlmlzJa bir kııunuıa ,_,-
kAfatlan da verecetlz.. Böylelikle bem f'il"llrnlt. bf'm mllk&faUanm1t o1aeaJalllld' 

Papağan \ 
Bir papağan içinde uçabllecefl büyUklllk 

te bir cam ka.fue kapatılmtftı. 
Elde bulunan bir terazlnlıı bir taratma 

bu cam ka:ea ~bur taratma da bir miktar 
ağırlık konmU§tu. 

Papağan cam kate.sindeki tlbıeğin• kon 
muıtu. Bu vaziyette terazi tam 11Juvazeneyi 
gö.sterlyordu. 

Fakat papağan Uatlbıe komnuaı otduğU 
tUnekı.n birdenbire fırladı cam kafeatniD 
lc;Cnde uc;mağa ı.tıadı. 

Acaba bµ vaziyet k&r1ıamda terazinin 
muvazeneal ne oldu ! 

Halledllmlı tekllnl yarmkl nUahamızda 
bulacaksınız. 

Şekerlemeler 
KUçUk Ahmet muanm üzerinde bulduğu 

. bir §ekerlerne kutuawıdıı.ld •kArlArden bir 
miktarını ycmiıU. 

Bu sırada annesi odaya girdi. 'f' 
- Ahmet dedi. Bu kutudan kaç oeket 

dUı. 

Çocuk hiç dllfÜDmeden cevap verdi: 
- Kalanm yarramr anneclğlm. ~ 
Ahmet, acaba kutudaki tekerin ne k 

nı Yemişti! _,, 
Haııedilmlı gekllnl yannkl nUab~ 

K:d';; ka, yaşında)'~ 
11 mayıs tarihli nüshamısda 110rulaO '1' 

dırım yqı 47 idl. Hesap ediniz 8is de 
neUceye varacakmuz. . ..J 

Bu bllmeceyi halledenlerden: Gala~~ 
liııealnden Tahsin ııe Ankara Aaker1 ıaııs;, 
lar ~edikU stajyeri Rısa Aru blrilr fil'~ 
yon ve Beyuıt Kem&lpap. mahalle9I -
tUrk 110kaiı. 40 numarada Akif l)Ufd_., 
Beyazıt Haceji sokak 12 numarada ~ 
İnceler birer pa!tet tra., bıçağı ltazanlll 
dır. 



W,t, birinde llmba yok ve NecUm _... 
e ne :derece ıquııtaHmaa bunla

~llrM,TUt Jııülmmlan da O derece 

KURV?Na: 

Arnavutlukta 
çıkan isyan 

Rruan KtıM9fJY1, ııtnMJWtluldG p
W iıyanG IMlrigten m6da11al.e Wl1ri oı. 
~ 8lltllGlt ~ tte ~ bir 
tMlf1"t 'bt.afg6atıfe~ ...,... 
ftl1c dtyor iri: 

Arnawtlukta bir ta,an çdcti. t'irall· 
&n gelen bir te.\gral bUDa eebep ,,.._ 
rak lçtlDud ıalülat teclbltlerinl ~ 
riJOr: Kral Zoeo bdmJarm peçeletl· 
nl açmak lateııılf, eakl katabıar buna 
kartı plmif. Ga)'rimemınuı UD8Gtbir 
da bu tedblrlerl tah~ valJt& 
y&pmJI. Neticede 18)'1.n OldaUf, 

hkat itin lç yUzQ. dikkatte araeti· 
'nlmca g6rlUtlr kl 1'I ttlrlU ee~ler 
hep ahiri ,eylerdlr. Bllttın dert f1lq. 
diye kadar en .. -bir veqı blle verme
li ~JllD&JDll Olan Jdlçtlk .Arnavuthı. 
ttöa keildtiıe m&haua 'bir devlet tetit. 
ıatmı idare etmek mtlkeU~ o
~ abnll olmumdaaır. Arna-8 ' wtıUa tahanuntll edilemez bir ,a 
glbl gelen bu vutyeun her vakit JıL 
t0nıet ileyhlnde talırlllt ya~ 
Wtldat hazırlamaktadır. 
~un ı~ buıttn peçe lel oımua 
~le 11.etrutlyet devrinde ~ 
hUkOmetin.e kaqı yap~ ~ ltiO· 
dl de Kn.1 ~ aleyhine yana-~ 
vergisi çıbnJacaktır. ~ ~ 
iMma bir tSyan veiileıl butnnaC!81cfrt'. 
Bu Jlyanlar Amavutıarm kendi~ 
larında kaldık~a meeete koıai ·.~ 
dlleee~lr. Fakat ka.n,ıkhk ~ 
luJt budutlan 8181" da lkl ~ 
blrlne yabancı meırıleketlden 1':"-
4Dli pleoek OIUl'll. itte Bi'fbnlinla -·•m Jnıyrutu o aman ~- o. 
laC4tir. 
Belllfehrllerlmlzcle dal8tDhk 

nllbeU 
Tramvay flrJletlnln paetelerde bir 

ilbı BtiStlme iliftl. Şirket, "19'1 ,.ı.. --- ....... ,,. .. ..,. ....... .. ..... .. , ........... ,....._. ... .... 
-.. eua '-" 'Jludttl ~; 

- GeUnls, bunlar arumda sa. alıt 
hil' l8Y vana verellm .... diyot • 

hllatede ... neler·'*"__.. 
balar, kullamlmıt çoraplar, bdmlara 
ait Jmllanıbn11 lç ~ .,..., 
t&nJet1er ml iatel'llnls, dllQt .. lol~ 
tef Uetlerl, Jr11!t, llltap, clefter, mtt. 
hUr, g6zltık, teeblh ve tarak mı? Bep-

ll D:b~ -~ 
.. tramn.y ~ bf1a ay. 

da bu kadar .. ya ~ OD t. 
ki aH&tau8 .. 'I bia ,.-~. 
lUJOr demektir. Bb IJAti1 ........ 
latanbul tramvay~~· 
lil ya... Kadı~. o.-.... ...... 
lan, Şir~--~ 

Purları. ·-·· 1Jt ........... ......,., ....... •Xtt ,,....., 
..,...,..,.. ....... aac1._.. 
-. .. uı : rwt.._..,.._.ara . 
.... aıtıomaWMe 11DabllmU ya! Kah. 
.... iluflr, ~. linema1an tM•• lıatmalr IAm. Hele bele, 

1'1Uıaedl, kolDIUy& l&bah bhve. 
..,a >ki mahalle öteye gtlntlblr. 

lk ..,lrUP gldeiı hammııeler 1tlr 
.,. QDutaular mı? l'arua bir mM. 
NJ'e, bir pztntiye gltınlpbüatt;, w
ll ilmla kayneaannm, ~ ter,. 
llldlin. halam1111 orada ....._~ 
mld111, kqbetnıedelJ ew dlnDleli iL 
Dmdan DlldlrT 

BIMaaleyh tramn.Jlarm bir aylık 
7$6Dan11 • utan j'frmf mlıdt bbar. 
tıa.k ..uuat_.. •unutkanlık ma
.....,. DID bU1kt yeJdbnma aneak 
JAldqabWrls. Zbıa unutküıhtm lata. 
tl8tltf yapdll'ken unutulan randevUta. 
l'i, bcqlan, ev klralannı llive etme. 
mek tıme unun dtlemez. BaıaD aldr.. 
mm bile unuttufumuz oluyd!'. () hal-

- Çamur _. oı.;.-1 dt ekle ettillmla yek6na lniıılar için 
-Y-- pauar ..__,...Yapım. de hil' o kadar katarak, fatanbul 

lu ~ ~ ıu IOb1dardaa ıe1tn ı hllllllrilerlnin bir yıldı. aeaiı yakan 
aular burada birikir, 111 olur ı~e- 300,000 unııtkanbk vakuı yaptıkları 
y1s; aaaa bir de llmbaealı&ı, IOblda· nettoeelae ulatınz. 
na llftrl lranalıimJ UAve ~ TUiye. Bund•n memnun olmım11 tbıııL 
tlmld ~ Htlt Çtlebioilu toka· ZU. '180,000 nilfualu bir eeJzli'de bir 
lmdml bir ı.,Jm denenb, yanb&. yılda 300 bin unutkanhk -a.. teJı.. 

TUtUnctlye IOrd\aaa: llkell fi~ detildlr. Adam -..a ,.ı. 
- Abt •erif naul? da bir vak& bile dlpılJar. • ~ 

(Dmlma ıı _.., (&lfl/flıt-_., ... , 
HABIRCt-ı 
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Yazan: Naciye izzet 
Her hakkı ablası Hadlyc•ye a1tUr. Kanser kurbanı: 
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Ertesi günü fena bir rüya gör- 1 

mü§, korkunç bir kabus geçirmi§ his 
siyle uyandı. Sonra acı hakikati ya 
vaş yava§ hatırlıyarak uzun uzun 
düşündü. Kocasının seciye ve karak 
teri her ne olursa olsun artık bir ke
re onunla evlenmİ§ti. iyi geçinme· 
ğe mecburdu ... Lem·i haddi zatında 
fena bir çoc\lk değildi ... 

Yalnız fazlaca mağrur ve keıı
disini çok beğendiği muhakkaktı. 
Fakat karısından hiç bir fey esirge
miyordu. Şimdiye kadar daima ona 
tatlılıkla muamele etmi§ ve daima 
kansını aevmişti. 

Yakıda dün &endis\.ni çok yara· 
laml§tı. Böyle bir hakaret pek ko
lay kolay unutulamazdı. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
genç kadının aradaki bu ihtilatı orta 
dan kaldırması lazımdı. 

Necla daha çok genç, çok tecrü
besiz olmakla beraber saadetinin 
tehlikede olduğunu anlamıştı. Bu· 
nun önüne geçmenin şicldetle elzem 
olduğunu düşündü. 

Kavgalı fena ayların ferdası yok 
tu. Aile hayatında kin tutmak insa. 
nı büsbütün bedbaht ederdi. Fakat 
kocasmın yaptıklarını unutmağa, 
hatalarını affetmiye hazır olan Nec
la küçük bir intikam hevesinden 
kendisini alamadı: Genç a~ma &a· 

dece izdivaç hayatında mÜ§terek bir 
hakkı bulunduğunu, beraber ya§(ldı 
ğı, saadet ve şükunetini borçlu ol
duğu zevceye karşı fena bir aiya0 

set kulJandığul( ispat etm~k istiyor· 
du. 

Kahvaltısını getiren hizmetçi 
beyefendinin çıkmak üzere olduğu
nu, tenis oyunu için hanımefendi· 
nin de gelip gelmiyeceğini sorduğu 
nu söyledi. Necla: 

- Hayır, deye cevap verdi. Bu 
sabah ~ıkamıyacağımı kendisine ıöy 
leyiniz. istirahat etmek istiyorum. 

Genç kadının bir pl&m V\.rdı ... 
Çok ııafiyane ve büyük bir fayda te· 
min etmiyecek olan bir plan.. Bir 
plan ki aldığı izzeti nefis yarasına 
karşı hafif bir merhem yerini tuta
~ktı. 

Evvela Lem'iyi bu pek sevdiği 
pdllllfllil!fllHlllllflllfıfftUtlllHlt .... _,..._llliiii 
bakarak İstanbula "unutkan olmıyan. 
lar 5ehri,. demek mümkündür. 

"Cumhuriyet,,1e büyük bir 
dil hatası 

Evvelki gün Cumhuriyet gazetesinin 
ilk Sayfasında., bllyük harflerle üç sUtu 
na dizllmi5 kocaman bir ''hata" gör. 
düm. Bu gazetenin muharrirler! bu 
sı.ınturlu dil hatasını nasıl i§liyebil. 
mitler? Yunus Nadi bunu görünce 
kimbiJir hiddetinden ne hallere gir. 
miştir? 

Şu cümleye bakınız: 
''Kahraman" hava "6ehit" lerlmiz 

için dün ihtifal yapıldı. 
.Adem oğlu kahramansa mutlaka. 

§~hit değildir. Şehit olmu~ıa artık o. 
nun kahramanlığı bir hatıradır. On
dan veya onlardan "ne kahraman in. 
sanlardı!., diye bahsedebiliriz. Fakat 
ayni zamanda. hem kahraman hem 
şehit diyemeyiz, zira jnsan ayni za. 
manda hem diri, hem ölU olamaz. Bel. 
ki bazı ukalalar "nioo ölü diriler ve 
nice diri ölüler vardır., gibi mutad 
bir hcrzo ilo bu sözilmüzü kar§ılamalc 
isterler. Ama pc~inen söyliyelim ki 
böyle bir zekiı hüneri ile ancak gUIUnç 
olmaları mukadderdir. 

NeUce: 
J\ahramnn, büyük mmet davaların. 

da canını tehlikeye 'koyarak çarpış
?1116. çalışmış ve netameli bir seren. 
camdan diri çıkmıı;tır. 
Ş hit, büyük millet davalarında ca. 

nını tehlikeye koyarak çarpıljmıı;, ça. 
lışmış fakat netameli sergUze3tlnin 
sonunda canını kurtaramam13tır. Bi. 
nacnaloyh, i~bu hnta şöylece tashih o
lunur: 

''Hava ~t'hitlerimiz için dün bir ih. 
tifal ya111Wı. Mer ime birçok kahra. 
manlar iştirnk ettıler.,, 

Kara DAVUT 

tenis oyunu eğlencesinden mahrum 
etmekle iıe bqlıyacaktı. Bu sabah 
gezintisinde onu yapayalnız bıraka· 
caktı.. Kansının yoksuzluğu hiç 
bir arzusunun geri kalmasına taham 
mül edemiyen bu koca çocuk üzerin 
de çok büyük bir tesir yapacaktı. 

Kocasının çıkacağı düşüncesi 
Neclayı pek keyiflendirdi. Fakat bu 
da kafi değildi. Lem'iyi düşündür 
mek için biraz daha ileri gitmek 
icap ediyordu. 

Karısını biraz daha fazla gözetle 
meli, artık bir daha böyle bir hatada 
bulunmamalıydı. 

Küçük zevce ıunu düşündü: 
"Lem 'i yemeğe saat bire doiru 

gelecektir. işte bugün de ben ona 
yapayalnız yemek yedireceğim.,, 

Ncclanın llütün bu fikirleri ve 
dilşünce1eri başlangıçta gençlerin 
hoşlandıkları pek sade ve tehlikesiz 
bulduklan bir intikamdı. Bu 8.§ikane 
dargınlıklar, bu çocukça nazlar, da
ha doğrusu şımarıldıklar ilk zaman
larda hoı l:>ir barıtma ile neticelene
rek sevgiyi fazlalaştırdığı halde bu 
manasız ~e ehemmiyetşiz görünüı· 
ler altında istikbalde kopacak öyle 
feci Clramlann batlangıcı idi ki!. .. 

Fakat Necla henüz çok gençti. 
Bütün bunlan mahirane hesap ede
mezdi. O ancak Lcm'iye bir ders 
vermeği fikrine koymuştu. Bir gün 
evvel kendisine yaptığı §eyin aynı
nı kendisinin de ona yapmasını çok 
tabii gördü. Lcm'inin otele dönme· 
sini beklemedi. Erkenden giyindi. 
Ufak bir gezintiden sonra telefon 
etmek üzere bir cczahaneye girdi. 
Saat biri geçiyordu. Kocası muhak
kak otele dönmÜ§ olacaktı. Kocası· 
nı biraz bekletmek, belki de karısı· 
nın gitmesinden endişeye düşürmek 
için biraz vakit bırakmııtı. 

Telefonda Lem'inin sesi hakika
ten biraz sinirli geliyordu. Necla 
nazlı bir eda ile: 

- Sen miıin Lem'D dedi .. Be
ni yemeğe bekleme. Arkadqlanm· 
dan birisine tesadüf ettim. Beni evi 
ne yemeğe davet ~iyor. 

- Nasıl olur Necla? Hani bu
gün yemekten sonra golf oynamak 
üzere gidecek değil miydik? Bunu 
unuttun mu? Günler zaten cok kı-
sa sonra geç kalacağız. ~ 

- Sen gidebilirsin Lem'i. Beni 
bekleme. 

- Ah galiba latife ediyorsu'J 
Necla. Sensiz gidemem. Muhakkak 
gel. 

- Bugiin gelemiyeceğim Lem 'i 
beni mazur gör. 

- Pekala!.. Pekala!... Tabii is
tediğiniz gibi harekette serbestsiniz. 

Ses hiddetle çıkıyordu. Şiddetle 
telefonu kapadı. Neclilnm bu yaptı 
ğı ne ifade ediyordu? Lem'i akşam
ki geçen sahneyi unutmu~tu bile .... 
Yalnız, dün ak§am arkadaşlariyle 
kokteyli biraz faz laca kaçırdıklanm 
müphem bir surette hatırlıyordu. 

Demek ki Nedacık bazı §eylere 
kızmıştı. Belki de restuvarın kapı 
sındaki tesadüfte kendisini tanıma· 
mazlıktan geldiğine hiddetlenmişti. 
Akşamki vakayı demek ki affetme
mi§tİ. Fakat onu bugün böyle sip· 
sivri bırakmak için bu bir sebep 
tC§kil etmezdi. Bugün kansiyle çık
mağa niyet etmişti. Başka yapacak 
hiç bir i~i de yoktu. 

Çok ne§esiz olarak sofraya otur 
du. Birdenbire Neclnmn tenis oyu. 
nundnn kaçmak için böyle bir mek· 
tep arkadaşı icat ettiğini diişündü. 
Acaba hakikat mıydı~ Bu "arka· 
daş., bir erkek arkadaş da olamaz 
mıydı? Neclanın bir ecnebi. memle
kette na~nl olur da arkadaşı olabilir
di?... 

Lcm'inin bilmediği eski bir tanı· 
dık, ynhut da yeni bir rabıta? .. Hat· 
ta bir giin evvel husule gelmişı taze 
b:r münasebet? .. Çünkü Bordoya 
geldiklerindenberi Neclayı sade o 
gi\n yalnız bırakmıştı. Necla ile ko-
y:uşabilecek arkada§bnnm hepsini 
tanıyordu. (Devamı var) 

. Hukuki bir 
ı tetkikleri Ioglltere kralını mesele G 

CelAI Bayar bllbsssa Tebrik etti Katli mi evveıA uıd 
liman iŞieriyie uğraştı Ankara, 11 - lııciltere Kralının maktul mü 'l t 

Şehrimizde bulunan iktı;at vekili tac giyme merasimi münaaebetiJe Re· Bundan bir ııki gün evvel vukul ~ 
Cel8.l islcumhur Atatiirkle Majeste Altıncı eJn Pangaltı cinayeti bir buk~.,.J 

Bayar dUn öğleden sonra denb sele meydana çıkarmıştır. MI~ 
yolları idaresine giderek burada bir George arasında ap.ğıdaki telgraflar nn müdahalesı il.zerine ortaya ~ 
saat kalmış ve tetkikler yapmııtır. tea.ti olunm111tur: bu mesele ıudur: Acaba Sabiha ıııı • 

ha evvel ölmUş, yoksa Hüseyin ıııJ Bundan sonra liman idaresine kadar Jlajeate Afüncı George 1Jf 
Hllaeyln, kansı Sabihayı vur:ııı-, 

gelen vekil yolda yeni antrepolar ve Londra sonra ıs metreden dilştip ini ~ 
rıhtım sahasmın alacağı §ekli ve li· Majeatelerinin aureti resmlyede ölmUştUr. Fakat Sabiha derbal 1 
man idaresinde muamelat tarzını tet. Britaııya Krallık tacını giydikleri bu müdür? Burası henüz sabit oıınut 

kik etmiı:ıtir. Vekil buradan sonra u. anda, en hararetli tebriklerimi ve şah. ğil:~r Hüseyin daha evvel öl1'~ 
yu§turucu maddeler inhisarına git- it saadetleriJe Majelte Kraliçenin Vt onun mirasçıları Sabihanın ırıi~ 
miş ve orada geç vakte kadar kalmış- Krallık ailesinin aaadetleri ve Britan. dan, yok Sabiha daha ev' el öıı;ı., 
tır. ya lmparatorluğunun refah ve tealisi onun nıira~ıları Hilseyinin mi 

lngi ite re tacının 
lıl 

Jnellerl 
Uzun zamandanberi reklam edilen 

"lngiltere tacının incileri,. filmi dün 

Sakarya sinemasında seçkin bir da. 
vetli zümresi ve matbuat mUntesiple. 
ri huzurunda gösterilmiştir. 

lngilte.re kraliyet tacının köprüleri

ne asılı 102 miskal ağırlıfınd& ve ar
mudi şekildeki dört emsalsiz incinin 

başından geçen macera)1 hiklye eaen 
bu film Fransada Saşa Gitri tarafın. 
dan vücuda getirilmiştir. 

iÇERiDE: 
~ AtatUrk k6prUsU projcalnl hazırlayan 

mütehassıs PfJo yarm §Chrfmize G"elecel<tir. 
:;. Şehrimize gelen dört yüz Alınan Myyahı 

Uludağa çıkmak üzere dlln Buraaya gf tmif 
ler ve gece §rhrfmJze d6nmuoıerdlr. 

1(. Beyoğlu clhetı havagazl tarifesi S kuruı 
dokuz paradan beş kuruı otuz yedi paraya 
tndlrllmlııUr. 

.Y. Maalak yolundaki bUtUn afacıar beyua 
boyanacak ve her yolun mUhlm yerlerine ıoa 
rcUer konulacaktır. 

.V. Sirkeci - Emlrgln otobU.leri için bele 
diye azami fiyat olarak 17,15 kuruı teablt et 
mıotır. 

'1- Mezat en-a.sı behemehal etuden reçe 
ccktır. 

.Y. Louındakl Türk talebe cemiyeti yirmi 
beşinci yılım kuUulamı§ ve bu kutıuıamada 
2ri ııenc evcl tak.be cemiyetinin birinci reisi 
olan harlclye mUatqarı Numan Menemenci 
oğlu ile Untversitc pro~csarlcrf bulunmuştur. 

SALI 
MAYIS - 1937 

Hicri: 1356 - ReblU1evveı: 7 
Kokulya fırtınası 

r.~~ 2,52 12,10 16,0S 19,22 21,18 2,31 
clo 

tu•~o 

hakkında bUtUn ·kalbimle yaptığım dan 'istifade edeceklerdir. ıfil 
Uçüncü hukuk mahkemesi bu ıl 

temennilerimi ıı.ıı:hw buyurmalarını leyi araştırmakla m°"~gutdllr. DflJJ ~• 
rica ederim. ka mahalline ehlivukuf giderelt ' 

-.- K. Atatürk kat yapmıştır. Eğer hangfsinirı ~" 
öldilğU tesbf t cdileme7.5e ayni zaP"'" 
da iSlmUş tP1ft "'-'; ı>Ailpreklerdir. 

Ankara flıilkanununun mütelf 
Kraliçe ve ben, tac giyme mUnase· Y m I mt ) k I k 

8 
O U p 

betile yollamak lütfunda bulunduğu- .J 
iş kanununun mütemmimi ~ 

nuz ve bizim "de büyük bir memnur.i. hiyetinde olan iki miihim kanu~!ı 
yetle aldığımı~ nazikane tebrik ve te· yihası diin akıam Büyük I\~ 
mennilednir.e en hararetli bir ıurette Meclisine verilmiştir. Bunlardatı -1 
~kkür ederiz. rincisi, iş;i, ustaba§ı ve fen mefl'I ~ 

yetiştirme ve diğeri küçük sana 
kanunudın. 

yı 1 

• Türkiye ve lrak demtryollannm birle~· il- ı, kanunu tatblkatJ lçtıı muıtak• ,.ti 
tlrllmeal için Baldata Sitnılf olan heyetimiz lerJ dUn Anlcarada bir toplıuıtı yapmıtl-'! 
.Aııkaraya dönmUıtıır. Bu huıu.ı. mutaba .Y. l~U§ adaınndakf Çaka uytın,vağ tı~ 
kat hasıl ohnuıtur. mıun 50.000 liralık vug1 kaçırdığı, çift:; 

• Türk vapurlannda pratika ve vize mua ter kullandı#J ımlatıılmış para. 1<!.'!ill bul~ 
melHI 6 bufrandan itibaren kalkacaktır. Osmanlı bankruıından tahsil edl'mtıı H•IT 

• KıaıJtQprtJc ve Ermıköyünde ve Yqll bulunan tabrlk• mUdürlle kllUbl alel lı ıı• 
köy, Florya, Şile \'e Pqabahçede olmak ııu va aç.ılmıatır. 
re .Jlk mekl~fl t• lebclerlne---:matmıs oıarak-u-1 ~~.,.....:.N--a!~ıı~ıve-:ki....,...tı~~A-:lf-Çe::-:-tı:-n-:'"'"ka~l-&_A_n-::: 
kamp açılacaktır. dUnmUştUr • 

1J. lrak tedrlaatı umumiye mUfettlşl FnzıJ • Köy mekteplerinde dUnClen IUbartll 
Cemal dün Tıp fakUıteafnl tetkik etmlttir. sınıf imtihanlarına ba§lanmıştır. 

• tJnh•erelte talebesinin yaz aylarında • .Ali S1hbat ŞQratı 20 mayısta ~., 
Parla sergisine bir tetkik ecyahall yapması toplpa.ııacaktrr. 
lmk&ııları tetkik edilmektee1fr. 

• BJr Rumen torpldotu tamir IOflı dUn ıı .. 
manıma.a ıeımııUr. 

.Y. ıtsaaıı bir tamirden aoııra Haliçten ç1 
kan Ankara vapuru dUn demirini dUftlrmllı 
ve bulunama.mqıtır. 

• Soyadı almamıı olanların cetvelleri tan 
zlm olunmaktadır. Bunun için zabıta evleri 
~ eoyadı aımaınıı olanları teablt 
etmektedJr. 

4 lld tane Akay tdarui için ve iki tane de 
lzmlr körfez hattına mabsuı oln1ak Uzere 
dört \•apurun daha Atmanyaya ıamarlaıunaaı 

na alt mukavele tmzatanmı,tır. Bu vapurlar 
938 eeneıd sonunda teıel!Um edilecektir. 

IJ. Sıhhiye veklletı oekercllerfn kullan-

dıkları kapların kalaylanması mecburtyeU 
olm&dıtr, yalnuı temlz!llfn• dikk&t edilrnr· 
Bini blldirmJıUr. 

DIŞARIDA: 

lf. Mueolinlııln fahll do,tu olan ıtonı~ 
ıenerallcrlndtn Aderellko Ramal'• :gidee"'.j 

• Fransa hava nazın yakttıda BUkrd' 
yarot f'decektlr. ,; 

~ Pnısyc lfldu seneraı GISrlng 'I 
dlkt'1J'At ıı.nyava d6ıunU~lUr. ~ 

~ Glr:ldde balıkçılar denizden çok k°' 
IU"rmer \e bakır eserler bulup çıkarın 
dır. ,,j 

• Franınz harlc~·a auırı ııe11embt tF 
BrUksele gJdecokUr. t! 

.. nıuıımarıca hariciye nazırı ~-akınd• 
llnl ılyaret edecekUr. 

1f. A ıman h1ıkt\metl. Almanyadakl çırı 
lcr hakkn~a da ihraç kararı vermiştir· 

'1- Hlnclenburg balonu Caclaaı için dılll 
§a.hldin ifadeleri alınmı11tır. 

Buv.Un T C R K sinemasında 
lNGlL TERE KRALI Vl. JORJ•un taç 1riynıe töreni bmün tafli· 

litiyle ve Şimdiye kadar aördüğünüz filmlerin en eğlencelisi 

Bayan General <Fransızca> 
RUBY KEEI ER - DICK POWELL ve yüzlerce aenç ve .~ 

OP:ÇE:S SENE 8{10UN' llo'l; OLDTI T erkek ve kız havayen adalarının aık adetleri, leVİfIDeler, HavaYe' 
Eski Macar Başvekl11 Viyo.naya ehemmi danalan, nefiı mü&İkı ıen,in aahneler, nete ve zevk. 

~y~e=t~v~cr~ll~cn~b~ir~se~~~·ah~au~ç~ık~ıy~o~r.:__~---~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~!!!!~!!!!!!~!=:;;.---~ 
.ı ........................ a ................ -... -.... _..-. 

İngiltere Kralı 6 mcı Jorj'un taÇ IİYJnesi ve ıinema IUlabnm vücuda 
getirdiği en büyük ve en muhtete111 pheaeri ve Kral 6 me1 Jorj'a hediye edileJ1 

lngiltere tacının incileri 
Fllmlnln ilk lr••81 fereflne ••hrlrnızın en kibar halkı 

;~·. ,. . ~~-... ~ ak~~m . SAKAR r ~ Sinemasında 
~ tertip ettiii büyük artİltİk pla ve ailmaYıte İ§tİrak edecektir. 

• imdiye kadar vücuda ıetirilen en mumm, en muhwtem ve~-~!. ~tik bir eser - İngiltere -
F ranaa ve ltalya gibi üç muhte 'il ...ı.a.ttea ve her biri kendi ~ konufQll 50 büyük yıldız -

Mühim ve alikabahf bir mevzu - Göa bmetbna bir ~jaen - Dehakir 
SACHA GUrTRY'nin en clahi11ne ve onıına eteri ••• 

Bu· Film Başka Hiçbir Sinemada glJsterıtmlgecekt/r, 
ilaveten: Kral 6 mcı Jorj'un taç aiJm• meruimi bütün a.;f~Y!•ıCS.teriiecektir. 

Bu akpmki ıala m\ilam ... İ için reaml elbile SiY ~1• ,_Yanı anudur. 
Bü'"in nu...,ar~lı ve miitenviyen bir lira fi,ratta olan yerlerden encalc 'rk•".ı kalmııtır. Temininde 

ediniz. Tele fon: 41341 



HA"BEK

Tonton 
amcanın 
Hayalı deniz 

banyosu Yazan : Niyazı Ahmet 

lstanbulda Yurt davası için 
yapllan protestolar .. 

Hiza Tevfik sDktl.net tavsiye ediyordu. One 
"Hareket tavsiye edin. Mt-mlekel zaten 

yaamııtır. Bari ıanlı olarak yansın,, ~edil .. ı 
Dün mutlu bir aijnden bahlet· tır ki, timarhaneler açılmıya lüzwa 

mittim. Atatürkün bükülmez. sar görülmiiftü. Çıldınp mahvolmak· 
111baz azmiyle Jıtabulu aıkaamda tanaa, ıerefle ölmek evlidir; matc
bırakan mücadeleye atıldıiı aünden. mi milliyi aöıtermeli, bayrakları ti• 

Asil Türk milletinin ceaaret ve yaha boyamalı, ıiyah perdeler as• 
kuc:lretinc çoktan inanımt bulunan malı, siyah rozetler takmalıyız . ., 
Muatafa Kemal, kendiıini bu muaz- Bundan eonra kürsüye Hamit 
um davaya atarken emindi. Şevket aeldi. lzmirden yeni ııelmifti. 

Aradan on aekiz aene aeçti. Bütün ıençler onu 1a1iz. nefeaia 
Türk yurdunun, Türk milletinin dinliyorlardı. Şöyle haykırdı : 

va Türk kültürünün on aekiz eene - Ben Rıza Tevfik beyin 99 
i inde aldığı me1afe bat döndürücü~ delil. yuz defa konfcransmı dinle
dür. Daima ileri bakan Türk ıenç· dim. fakat itidal yerine hareket tav 
liji hiç bir zaman on .ekiz eene ~v· ~~lf~· Yan_acakta bari şanh ola• 
veline unutnuyacaktır. Ben bu sün 11ye1ını beklcnm. Memleket zaten 
de on .ekiz eene evvel bugüncim rak yanım. Protesto yapılh.,, 
behaedeceiim. Elimdeki wmkalar Gençler alev halindeydiler. On· 
on aekiz •ene en-ol bqün, 1919 yr lan yabftımıalc güç oluyordu. Rıza 
1ı 17 ma)'ll gÜDÜ letanbulcla cereyan Tevfik cevap verdi~ 
eden hadiselerdir. . "Bir vazifei hamiyet deru'hde ecli 

O ıünüa hidi•leri. memleketin )'Onunuz. Dikkat ediniz, bunu bir 
no feci eenit alımda buhıncluiunu ıiyut entrika zannetmesinler. Biz 
bütün Çlplaldıit ile pterir. Bunla· belki icabmcla memleketin okumUf 
n bilmek. Türk azminin, Atatürk adamlan namına bir beyanname ya 
hareketinin man-oı daha canlı bir panz. Herkes meleketine gider. O. 
ifade ile gözümüzün önüne bir da. caimı söndünnez. Hayatnmza ak&· 
ha ptirir. lıte buraya o ıünün ha- mm terfik edelim. Biz Tül'k mil 
c:üelerini aklettinneie çabpcaimı. Jetinin hukukunu, haysiyetini. padi· 

• • 
4 18hhimı muhafaza ineriz. TI,abO 

lzmirin itPlinden eonra Mar ya aitmeyin. einemaya aitm.,ln. 
maria, Kup.la• ve Muila da ayni yalmz tatkmlık etmeyin ..... 
akıbete ujramq bulunuyordu. Bu l.tanbula yeni yeni haberler te
feci alubetten ilk irkilen ve iıyan e- liyordu. Bu haberler, her yerde 
den pnç Türk talebeleri oldu. halkın •İyah bayraklarla matem yap 

Darülfünunun künüıiinde IÖz tığını bildiriyordu. Üıküdardan 
~•lırdan e.im 0ıMr pap "Elli bin Türk bdmı,, im7.aaı ile it· 
f6Jle•ordu tanbuWa bulwn A.merilm. W ... 

- F eliketi o kadar derinc1ir kt, re ve F rana mümeaaillerine pro
anltehuü olrmyan ne 'bir Omıanb, tatolar çekildi. Protesto aynen fUY 
ne bir mU.lGman vardır. Umn uza. du: 
dıya sözden ziyade filiyata ihtiyaç "lzmir ve havaliainin adil ve hak· 
vardır ve Darülfünun bir milletin ru ka hiç bir sebebi makbule mÜ9t9DİCI 
hu, cbmağıdır.,. olmıyan itgali biz. Türk kadm~ı 

K ·· · Akil Muhtar ae)cli. ıayri kabili tarif yeİI ve kedere dii· 
~ff!'kuz.\ltnn tabiate kartı ıUrmüıtür. Bu hakaızlık ~al'flsmda 

mukavemeti yo~tur , dedi, devam ~aciz~ t~ür ile ik
0
t1.fa etmek 1 

etti. Hak oe-zaaan ola yerini bu- ~Y~· Zira. ~nokve •· 
lacakbr Herluuııi müeueaei siya- VllDllimizden herhanai 111r tanın 
ı'ıye bir

0 

ıün oeecek adalet rüzain- itPli mukaddet Anadolunauza er 
• ..L_ _..ı_ lüm mikrobu aokmak elemektir ld 

nm c:larbelorine mUAAvemet cusmez. b L-'- __ 1_ L---ül· ·· ·· -Ltur 
L-L-- -:.ı-. B .. ·· -'-· u naac -- ta111U1UD umu~- · 
UUUU"• •-· •• utün .,.v~ ... Şimdiye lcadar ziyadeeiyle aba be-
det ve teıakki11 eeuatmı teman et· · et kanı W ....-,.. evl&tluı 
mek için yapılmq bu kadar tabtaiz =~n baki lcaJanlan be1AJ w UDcl 
m muharebeden IODra İman akıl hayatlarımız ela feda oJ.un.,, 
ve fikir erdiremiyeceii hakmlrklar F abt biiüin b.mı., huta. bv
yapdchlmı aöıdükçe tabii meyuai· vet ve kudretliz olduiu clÜflnlİll)an 
yettea kendini alamıyor.,, nuzca muhakkak •yılan Türk mil· 

Bundan aonra künüye Rıza Jeti iPa Wr ,.,_ ..... etml7otdL 
Tevfik geldi. Türklüiün yUbekli· Edemezdi ele. FMat Türk aençliii 

.f!L...1 ı..... ve bülün TUrk milleti: 
iiftclen &.heeden filowfun P&n ._.. Cünet ufuktan timdi dQjar ... 
b~ O, Jı:endiainden Cince kUnU- Şar1aamı hep birden yer)e aöli 
ye çıkanlar albl heyecanlı. atetB ele- anarak haykırabilirl--.l!. Çü"nkü iiJc11. lıte kendi e6zleliııdeia birkaç aıw 
cGınle: .. Sizim ,.,,.,..pnlZ ıq aü• Mustafa Kemal Samsun yolunday. 
Jdlne~ d6fy.lini, .feviellcle teldi- _c1ı_._-=r-=-=--=~~,,,.._--
keU bir~ Bazeopaveıi· Dl' TABl81 
ıaıı ile çdalml)"'Aiız· Bazı .di nü- Necatı· n_ '--~,· myifıeı. m.,dan vermiyelim. Var- ra«., 
Iİlalaf .uahaten zulüm et.inler . ., Hastalarını her ıUn abahtan öp. 

içtima alonunda bir sa yük. ma pdar Karak&1 llabmudlye dde-
..ıdi ve fÖYle beiırdı : ti No 1.2 kabul eder • 

.. lı...m.ılun fethinden eoııra Salı ve cuma sbJeri 14,ZO 1• kadir 
~nün edenler o kadar çoialmıt· ) paıms mua,._ eder. 



" 
Kasadan para 
~alan beş çocuk 

Şehzadeba§ında vezneciler de tatlıcı 
Ye mahallcbici "Hacı baba,, namiylc 
tanılan Abdülkadirin kasasını gece. 
yansı soyup içinden 4.00 lira alan beş 
çocuk dün akşam üzeri cürmtimeşhud 
mahkemesine verilmişler, tevkif edil • 
mi§lerdir. 
Hacı baba bu sabah başından ge

çen vakayı şöyle anlatmıştır: 
''- Yanımda çalışan iki çırağı bir 

müddet evvel çıkarmıştım. Bunlardan 
birinin adı Emindi. Bir hafta evvel 
tanıdığım !bir zat 16 yaşında kadar 
bir çocuğu bana tanıştırdı. 

- Bunu çırak al, karın tokluğuna 
hizmet eder, dedi. Ben çocuğun ahva. 
lini beğenmedim. İşi oyaladım. Müş. 
tak isminde olan bu çocuk, dört glin 
evvel tekrar geldi, yalvardı: 

- Ne olur Hacı baba! Deni çalıştır. 
Bak böyle işsiz güçsüz dolaşıyorum. 
Tabakları yıkarım. Sen de beni doyu
rursun ... Hem senin çıraklann da yok! 

Çocuğun bu yalvarışı Urerinc acı
dım. Hakikaten çıraklarım da yoktu. 

- Kal, dedim. Kendisine dükkanın 
üzerinde benim yattığım odada yer 

ı 

gösterdim. Yatak verdim. l{arnının 
aç olduğunu söylemi§ti. Sütlô.ç ile ek. 
mek de verdim. Ben gece saat birde 
yattım. O da yatağına girdi. Biraz 
sonra uyudum. 

Bu açıkgöz ben uyuduktan sonra 
yatağından kalkmış, duvarda asılı bu
lunan pantalonumun cebinden alt 
katta duran büyUk demir kasanın a. 

nahtarlarıru almı~. Şıkırdamasm di. 
ye de anahtarları kağıtla sarmış. 
Pencereden sokakta dolaşan benim 
eski çırak Eminle arkadaşlarından 

Kemal, Abdülcelil, Hüseyine ıslıkla i
şaret vermiş. Kendisi arka taraftaki 
camlı kapıyı açmıe... Sokakta bckli
yen çocuklar arka taraftaki evlerin 

bahçelerinden aşarak dükkanın bahçe. 
sine girmişler. Müştak kasanın anah
tarlarını Emine vermiş ... Gece karan. 

lığındaki iki ilnahtarla kasayı açmışlar. 
İçinde btılunan 420 lirayı almışlar. 
Hırsızlığın !arkına varılmaması için 
kasa yine kilitlenmiş.. Anahtarları 
müştak getirip yine pantalonun cebine 
koymuş. Ötekiler arka taraftan kaçıp 
gitmirıler ... 

Başı boş bir beygirin 
. m a rifeti 

Dolma bahçede Hasana ait beygir dün 
akıam başıboş olarak sokakta dolaşır
ken bir kediden ürkmü§, alabildiğine 
koşmaya başlamıştır. 

Beygir yolda Hayriye isminde bir ka
dına çarpmış yere düşen kadın vücudu 
nun muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıı, Beyoğlu hastanesine kaldı
rrlmıştrr. 

Beygir güç halle tutulmuştur. 

mıı1111111111ıııııııı11111nııııırrııııı111111ııım-..1aır11tsıı-'"ıı 

Çocuk 
müsabakamız 

i k inci kısım 23 
mayısta yapılıyor 
Gazetemizin tertip etmiş olduğu gü

zel ve gürbüz çocuk müsabakasının üç 
--on üç yaşındakiler arasında seçimi 
evvelce yapılmrştı. 

3 yaıından küçükler müsabakasının 

23 mayıs pazar günü yapılması takarrür 
etmiş olduğundan müsabakamıza işti.
rak etmiş olanların o gün, sabah saat on 
da Eminönü halkevi salonuna gelmeleri 
lazımdır. Uç ve daha küçük yaştakilerin 
seçimi de büyüklerinki şeklinde yapıla
cak ve birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü 
kazanan yavrulara evvelce vaadetmi§ ol 
cluf.umuz ikramiyeler verilecektir. 

1 11ııı111ıı11111 111ıııınnıııııı 11 uııııııııııııı111mııııııııııı 1111111 ııınıYııı 11ıı 
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~ htanbulun en cok satılan ha-~ 
i kiki ak~am gazet~sidir. ilanla -l 
i "rmı HABER'e verenler kare •.i 
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i• derler. : 
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Sabaha karşı Müştak beni dürterek 
uyandırdı. . 

- Hacı baba! Ben eve gidiyorum. 
Nüfus kağıdımı alıp geleceğim ... 

- Peki, dedim. Çabuk gel. 
Ben yine uykuya daldım. Birkaı· 

dakika sonra kalktım. Bir tütüncüye 
pa.ra vermek lflzımdı. Kasayı açml'n 
420 liranın yerinde yeller estiğini 

1 
göruJm. Aklım başrmdan gitti. Bu işi 1 

Müştakın yaptığım anladım. Bir sivil 
memur alarak Müştakt ta\'siye eden 
7.atm evine gittim. Adresi bilmediğini 
söyleyince bütün Fatih, Beyazıt kah· 
velerini aradım. Sonra Müştakı tanı. 
yan birisi meydana çıktı: 

- Hacı baba! On lira verirsen sana 
Müştakı bulurum\. dedi. Razı oldum. 
Beraberce hırsızı aramıya çıktık. Be. 
yazıttan işe başladık. Müştak bilardo 
meraklısıymış. Bütün kahveleri, mey
haneleri, hamamları velhasıl her tara
fı fırıl fınl arıyorduk. 

- Otomobile, yahut tramvaya bin. 
sek, dedim. 

- Olmaz, dedi, rasgetiremeyiz. 
O yolun sağından ben solundan gi

diyordum. Galata köprüsünü böylece 
geçtik. Galatada uğramadığımız yer 
kalmadı. Tünel yoluyla !stik18.l cadde. 
sine çıktık. Hırsız Müştak meydanda 
yoktu. Taksime vardık. Ben artık a. 
ramaktan vazgeçiyordum. Yanımdaki 
adam razı olmadı. Abidenin arkasın
dan dönerken bir de ne göreyim? Müş ' 
tak oralarda dolaşıyor. Hemen yavaş
çacık yanına gittim. Bileğinden tut. 
tum. Dönüp beni görünce ilk sözü şu 
oldu: 

- Hacı baba! Paraların kaybolmadr. 
- Ylirü! Yumurcak yürü! dedim. O-

tomobile bindirip Beyazıt merkezine 
getirdim. Burada arkadaşlarının isim
lerini söyledi. Kendisine 40 lira verdik
lerini, Eminin Kasadan 420 lira aldığı
m inkar ettiğini söyledi. O akşam Emin 
le diğerleri de yakalandr. Yalnız Ke· 
mal tutulmadi. · 

Hırsızlar paralarla kendilerine elbise 
ısmarlamışlar,, ayakkabı şapka, saat 
almışlar .. ,, 

Hırsrzlar dün akşam cürmü me§hut 
mahkemesince tevkif edilmişlerdir. Bir 
iki gün zarfında dükkanda keşif yapıl
dıktan sonra haklarında karar verilecek 
tir. 

Bir hırsız 
çetesi 

Geçen sene Bebekte oturan ~merika 
konsolosunun evinüen 98 parça gümüş 
çay takmu bir gümüş büyük tepsi, 
ve bazı eşya ile Robert Kollejden bir 
daktilo makinesi, elbise ve eşya çalın
mıştır. 

·O zamandanberi devam eden taki
bat neticesinde bu hırsızhklan yapan 
Ahmet ile buna yataklık eden Niko ve 
Sinoplu Mustafa zabitanın eline geçmi§ 
terdir. Bunların çaldıkları, ·eşyalar da 
ele geçirilmiştir. 

Hırsızlar şimdiye kadar posta memur 
]arından Sırrının evini, Fenerde deniz 
anbar memurlarından Hüseyin., Darüş
şafaka müdür mu.avini Adnan, Aksaray 
da Hacer ve Salih, Murat'paşada Şevke
tin evinden de birçok eşya çalmışlardır. 

Hırsızların Şişlide de bazı apartıman . 
lara pencereden girerek eşya çaldıkları 
anlaşılmıştır. Ancak buralar henüz tes
bit C'dilmemiştir. Hırsızlar bugün Şiş
liye götürülerek soydukları evler tcsbit 
edilecektir. 

Arnavutluk . 
ısyanı 
(Ba§ taraf l 1 iııcicl.e) 

iğfal edilmiş bazı adamların eseri teşvi
kile başlıyan bir isyan hareketi ehemmi
yetsiz olduğu gibi hükfımetin aldığı 

acil tedbirlerle derhal bastırılmıştır. 

Arnavutluğun her tarafında asayiş hü
kümfermadır ... 

isyanın sebebi 
Belgrad ı 7 (/\..A.) - iyi malum. 

almakta olan mahafil, Arnavutluk isya 
nının bilhassa Dahiliye nazırı Musa jou 
ka aleyhine miıtcveccih olup kral Zogo· 
ya veya İtalyan nüfuzuna karşı yapıl· 
mış bir haı ckct olmadıgını beyan etmek 
tcdirlcr 

Yarınki gençlik ve spor bayramı için 

Beyoğlu .Halkevinin tertip 
ettiği parlak merasim 

Y armki büyük "Spor ve genç· 

lik bayramı., nda Beyoğlu Halkevi

nin hazırladığı program, tertip edili

şi ve tatbiki itibariyle çok enteresan 

olacaktır. 

Saat on be§' sularında Beyoğlu 
halkevi binasından çıkacak olan 150 
kız ve 100 erkekten müteşekkil 

genç grupu yek.nasak formalarla §e 1 
hir bandosunup refakatinde T epeba 

§I ve istiklal ·caddesinden geçerek 

Taksim cumhuriyet meydanına ge

leceklerdir. 

Burada abideyi çiçeklerle taziz 

etme merasimi gayet orijinal ve can 

lı bir şekilde yapılacaktır. 

Beyoğlu halkevi başkanı Ekrem 

Tur'un riyaset ettiği komisyonda 

kararlaşmış olduğuna göre 20 genç 

kız ve 20 genç erkek abideyi ~llerile 
ltucaklıyacaklar ve mütebaki kızlar
la erkekler, ellerindeki beyaz, kırmı
zı güllerle abideyi bir an içinde çi

çek yağmuru altında bırakacaklar
dır. 

Müteakiben Taksim stadına gi

dilecek', sahanın ortasında durula

rak istiklal marşı çalınacak ve dire· 
ğe asılı duran bayrağımız selamlana· 
caktır. 

Cevat Bekir 
(Paşa) öldü 

(B~ tarafı 1 inciM) 

Meırutiyetin ilanında; Cevat paşa Hi

caz demiryolları nazırlığına getirilmiş· 
tir. , 

Balkan harbi esnasında Yanyada frr

ka kumanldanı sıfatile harbe iştirak 

etmiş ve bütün harp esnasında orada 

çalışmıştır. 

Balkan harbi sonunda tekaüt edilmiş 

olan Cevat paşa, bir müddet ticaretle 

meşgul olmuştu. Son zamanlarda Bey

koz fabrikası meclisi idare azalığına ta· 

yin edilmi§tir. 

Cenazesi yarın saat on beşte Şişli, 

dere sokağında Zafer apartımanından 

kaldınlarak namazr Teşvikiye camiin'dc 

kılındıktan sonra Feriköy mezarlığına 

defnedile::ektir. 

Vasiyet i mucibince cenaze merasimin 

de çelenk bulundurulnııyacaktır. 

Oğlu Viyana sefareti ~citiplcrinden 

Nureddin. Damadı Sümer bank umum 
müdürü Nurullah Esat ve kcderdidc 
ailesine taziyetlerimizi sunarız. 

grup, ev oolmıunda bir fornt118'1JOn jimnastiği yapar1;mı 
gayretli Başkam EkTcm Tur... • 

Bunu ev başkanının kısa bir 
nutku takip edecek ve hemen jim· 
nastik programlanna başlanacaktır. 

Gene Beyoğlu halkevi genç aza· 
ları nm yapacağı jimnastik tezahü
ratmm bir kısmı muzik refakatinde 
olacaktır. Bunu ritmik idmanlar ta 
kip edecek ve ardından, hemen kız 
arkadaşlarının kalabalığı arasında 
spor elbisesinden tül dans kostümü· 
ne geçiverecek olan 25 genç kız es
tetik danslar yapacaktır. 

Geceleyin saat 21 de ev salonun 
da biriimnastik, dkrim, böks ve 
gürsş yapılacak basketbol oynana· 
caktır. 

Beyoğlu halkevi başkanı E. 
vin müzik faaliyetine büyük bir e· 
hemmiyet vermektedir. Haziranın 
birinden itibaren başlryacalc sıkı bir 

mizik çalıımasından sonra t 
evvelin birinden baılıyarak het 
beş günde bir yalnız halkevi t 

dan yetiştirilmiş aza taraf mdan 
ser verilecektir. 

300 musiki heveslisi isteni~ 
Beyoğlu halkevinin müzik 1 

hasında çalı.§8cak 300 kadar yetıl 
zaya ihtiyacı vardır. Bunlar h'
nm birine kadar halkevine müJ11~ 
ettikleri takdirde derhal seçı:ı' i 
yapılacak ve hemen tedrisata bK 
nacaktır. 

Evde geniş bir musiki 
vücudc: getirilmiştir. ~ 

Bu teşkilat Seyfettin Asal. I 
zai Asal, Nurulah Şevket ve ~--' 
Döneler gibi tanınmış sanatkarU'· 
ellerine tevdi edilmiştir. ..../ 

Suriye fevkalôde 
komiseri de nikbiıJ 

Hatay meselesinin bir kaç gü'1 
kadar halledileceğini söylüyo! 

Suriye fevkalade komıserı k.ont Pariste bulunan Ankara sefiri ·dl 
dö Martel dün T oros ekspresı~le Ponsot ile beraber Cenevreye liı~ 
şehrimize gelmiş ve buradan Parıse cc:ğim. Bu seyahatim Sancak f1l ~ 
hareket etmiştir. lesinin tanzimiyle alakadardır . . ~~ti 

Fevkalade komiser şu beyanatta tehassıslar komitesi işini bitird•r~ 
bulunmuştur: . .. göre, raporunu Milletler Cef111) 

"- Hüki'ımetimin davetı uze· Konseyine verecektir. Mayısın ,1. 
rine doğru Parise gidiyorum. Orada, inde toplanacak olan Konseyin J 
hariciye ile temas ettikten sonra, seleyi kati "'l"'"tt" h~ll,.dece~İ u':; 

it 1 1 maktadır. Konseyin vereceği k3 tf a yan ar göre, icabında .• üıkıye, l·ran~ 
AdlsababadaD Suriye arasında anlaşmalar iJ11."~~ 

nacaktır. Şimdilik nikbin oJIP"' 
ÇlklyOr Parise ve Cenevreyc gidiyorufll·_.ı. 

k f 1 . Suriyede vaziyet gayet no~ 
Habeş ıner ez n dır. Daha son günlerde tayY"re~ 

başka yere bütün Suriyede bir gezinti yaP ~ 
nakledecekler ~atta Türk - Suriye hudud~nll 1 

Roma, 18 (A.A.) _ Gazet~ ııyaret ettim. Her tarafta vazıYel 
b~i~ ~ 

haberlerine göre, Habeşistanm payı- So Ba w d ha · h klc~ 
tahtının Adisababadan Gimma ve L n g at aeya tım 8 ~ 

. 'hf r uaıı gazetelerde çıkan haberler . ~ 
yahut Dessiye nakledilmesı 1 . ı~a.ı r d W•Jd' B wd d h 91P';_ ki u egı ır. ag a a, mün a , .... .l 
vardır. Zira, Adisababanın ı · ımı, it k h""k" · ) b. · · k a&JI""' 

1 kt a u umetıy e ır ıyı orrır ~~ 
Avrupalılara uygun ge meme e- anlaşması imzalamak üzere gıttP"' 
dir. h" l ~... _/. 

Bu haberlerde, diğer bazı ~~ 1 ~ ~- - / 

l d w • • ·1 cegı ıla· Fn• "h 11. •• •• .. h k .,, h~ı.f rin de yer erinin egıştırı e .. l' •. ,,.., suu• uçuncu. ıı '1U\ 

ve olunmaktadır. 2.400 metre yuk- 19i>tdcn: • .J 
sekliğinde bulunan Gondar şehr~- Mahkememizce terekesine ,.~ 
nin 1.800 metre yükseklikte yem- edil~ Topkapı Maltepesinde ?d•~ 
den inşa edilmesi ihtimali ~evcut· ~addesinde ·:;; sayılı hanede 111 'il. 
tur. Ö~renildiğinc gör !, yenı Gon- ıken 11. 12-937 tarihinde vefat 
darın planlan şimdiden hazır bu- ~~nın alacak ve borçlularının bi~ 
lunmaktadır. Fakat inşaata ancak ıddıayı veraset edenlerin iiç sY 
Gondar.1 miintclıi olan yollar siste· fında ınahkemeye müracaat ctf11t 
minin ikımllindcn sonra ba§lanıla· ak~i takdirde kanuni muaıncleıti.JJ 
c.:ılktır. cdıleceği ilan olunur. (8513 
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Hariciye Vekilimizin iştirakile 
Bükreşte toplanan 

Ankara - Güneş 
maçları 

Galatasaray klübünün 
dedikodulara cevabı 

·· h. k terans -mu 1 m on Avrupada futbol Son 
Romanya ile hükiımetimiz a~asın: Hrentford • F. c. 

Fransa - ltalva 

dak · f ·kir birli'"' ini tegıf ettı Nürenberg maçı 
l fam l ~ .. k ktai nazarını anlat· Nürenberg (A.A.) - F. C. Nüren· / 

BükrC!§, 18 (Hususi) - Harici· 1 kındakı ~ur k'Co dilen bütün mese· berg ile Brentfort arasındaki futbol 
~ Vckilirniz Tevfik Rüştü Aras dün mıştır. etdı Dr Rüştü Arasla maçı 20.000 seyirci önünde yapılmış ve 

§anı Cenevreye müteveccihen ha- leler hak~ın]' aarası~da tam bir itti- iki ikiye beraberlikle neticelenmiştir. 
r~~t ctrnişfir. Romanya kralı Ka- Romen ~ıcah 1 1 olmuştur. Birinci haftaymda Nürenberg sıfıra 
tolu h ·ı· · fi fakı efkar ası da · 'd' d" ~ ... anciye vekı ımız ş~re .?e Tevfik Rüştü Aras s~ray .. n karşı bir sayı ile galip vazıyett~ ı ı. 
u~ ogle üzeri verdiği ziyafetı mute Dr. nra Sovyetlerm Buk- Mütevazin bir cereyan takip etmış o-

<ık.ıp • d ynldıktan so • · · · t ı ·1· O sarayda kralın riyasetın e ve a ] .. M. Ostrovskıyı .. z!yare lan bu maçın sonlarına doğru ngı ız 
L r. Tevfik Rüştü Arasla Romanya reş . e çısı 1 da bir mulakatta t,akımı. kendini mağlUbiyetten zorlukla 
"<lŞ\'J k'l' M k h . . etmış ve onuna . . . e ı ı . T atares ·o ve arıcıye t kurtarabılmıştır. 
l'la~n A . . k' 1 'k' bulunmuş ur. da' 1 an mallı· G ile a .• ntoneskon,un ıştıra ı.y e ı ı Görüşmelere • ır .. a ın ok Nürenbergin sayılarını ussner 

faat suren uzun ve miihim bır kon- "re 1ktısadı muzakereler ç öhm. Brentfordun ise Holliday ile Seott 
eta mata go f'k R" t" Aras 

ns akdedilmiştir. .1 }emiştir. Dr. Tev ı uş u B"k- yapmı§tır. 
B k f d A 1 er d" .. "nde tekrar u p u on erans esnasın a vru· Cenevreden onuşu k d ha-

d anın urnumi vaziyeti etraflıca göz- reşe uğrıyarak o zamana .
8 T~.r k _ 

•. ekrı geçirilmiştir. Türkiye hariciye zırlanmıcı olacak olan yden.ı . ~r I 
ve T · :.- h esını ımza r· 

Ankarada yapılan son maçlarda ha· 
kem Nihadın bu maçları idare tarzı, 
ortaya bir mesele çıkardı. Dün gelen, 
Ulus gazetesi birinci maçta, Gcnçlerbir 
liğine yapılan birinci golün ofsayd, ikin 
ci golün de yere düşen SaHihaddinin e
liyle yapıldığını ve hakemin buna göz 
yumduğı.ınu Gençlerbirliğimlen iki o
yuncuyu kasten oyundan çıkardığım 

ve bunda da Nihadın Galatasaraylı ol
ması dolayısile kendi kulübü lehine ha
reket ettiği tarzında bazı müt~lealarda 

2 - Galntasarayın Beşiktaşla yap· 
tığı maç hakemi, Güneş klübündcn 
Şazi Tezcandır. Bir.nci golü ofsa,>d 
sayarak ve bariz bir penaltıyı hıç 

görmiyerek, Galatasaray lehine değıl, 
başta giden diğer rakip klüpler lehi· 
ne hareket etmiştir. 

~kik edilen meseleler hak- Romen ticaret mua e 

Valansiyada 
kabine kuruldu 

yacaBktrr. "}.katlarda Bulgaristanla 
Maçı yapıhyor . bulunuyor. 

3 - Bir suitali eseri olarak, hakem. 
!erin hataları hep Galatasaray klübU 
aleyhine netice vcrmi§Ur, lki sene ev
velki Fcnerbahçc • Galatasaray final 
maçında . Şazi Tezcanın hatası, g~çcn 
sene Beşıkta.~ • Galatasaray maçında 
Kemal Halimin hatası Galatasaraya 
sırsiyle iki §ampiyonluğa mal o?muş· 
tur. 

Kabinede iki 
l<omnoıst nazır var 

\7«tensiya J8 (A.A.) ~ Yeni kabiM 
ıu tegekkül etmi§tir: 

Başvekil, maliye, iktisat ve ticaret 
'1.a2 • H .. ırı (Sosyalist) Juan Negrın: ancı 

Ye nazın: (Sol cenah cumhuriyetçilerin 

den), Jose Giral milli mildafaa nazın: 
(Sosyalist) tndalecio Prieto adliye na· 

ıırr, (Bask nasyonalistlerinden), Ma· 
~Ucl de trujo dahiliye nazın, (sosya· 

lıst) Juliana Zagoi maarif ve sıhhiye 
n.azırı, (komünist), Jesus Hermmdeı 
~ıraat nazırı (komünist), Vicente lribe 
afıa ve münakalliat nazırı), (cumhuıi 

Yet ittihatlından), Bemardo Giner de 
Los Rios içtimai muavenet nazırı, (Ka· 
~alonya sol cenahından), Jaime Aygua· 

c. .. 

d \" cnj kabine, halk cephesini teşki.1 c· 
. en bütün siyasi partilerin mümessılle· 

rıtıd • · 'h d . en mürekkeptir. Umumi ış ıttı a ı 
~e lllilli iş konfederasyonu kabineye iş· 
tıraıt etmemişlerdir. 
. :Propaganda nezareti, hariciye nezarı 
tınin bir dairesi haline gelmiştir. 
. i8 yaşında olan başvekil Negrin Ma~ 

tid ın.husu, doktor ve 'Mı*lrit üniversı 
tcsi bioloji profes riidür. iktisadi ve 
llla]i meselelerde mlitelinuıs olarak ta· 

umu a , d · 
.. ebat meselesi ve Kara <:1ız, 

mu,?asl Akdeniz vaziyetlerı de 
Bogaz ar ve 
tetkik olunmuştur. .. 

Belgrada gore .. 
1 haberlere gore 

Belgrattan ge en T" k" .. l de yalnız ur ı-
yapılan göruşmel~~adar eden San· 
ye ile F rans~yı a n b ka Balkan ve 
cak meselesınden v aş do v ruya 
K" "k Antantı dogrudan 1 g d 

uçu d bircok mesele er e 
alakn~.ar : ;:.ı B~ meyanda Tuna 
ögrüşu!muş ur. . rki Avrupa va· 
h sıyle orta 'e şa 

avza d ıca vcfetraflıca tetkik 
ziyeti e ab~'rt"' bu meseleler hak-
d.1 i~ u un 

e ı m "'' K" "k Antantın 
kında Balkan ve uç~ . . . 

k . ları tevhıt edılmıştır. 
00 taı nazar . . .1 R 
Tiirkiye hariciye vekılı ı e oman-

h . 'ye nazırının Cenevrede 
ya arıcı k h h 
takip edecekleri müştere. attı are 

ket tesr 't edilmiştir. 
Akdenizle Karadenizin anahtar 

Faris, (A.A.) - Geçenlerde hıılya· 
nın iştirakten istinkaf ettiği Fransa -

İtalya futbol maçının 11 ikinciteşrinde 
yahut S ilkkanunda Pariste yapılması 
derpiş edilmektedir. 

Stoke City t - Ams
terdam ~u btelttl 2 

Amsterdam (A.A.) - Stoke ~ity ile 
Amsterdam muhteliti arasındakı futbol 
maçın:da İngiliz takımı sıfıra karşı bir 

sayı ile galip gelmiştir. Holandalılar bir 

penaltı kaçırmışlardır. 

Manchster CitY 3 
Alman muhtelill O 
Schweinfort (A.A.) - Mançester 

City takımı ile Alman muhtcliti arasın· 
da 18 bin seyirci önünde yapılan maç
ta, Alman muhteliti ikiye karşı üç golle 

mağluy olmuştur. !arını elinde tutan Türkiye ile Tuna 
nın anab)f'rtnt....r.Hn~~ bıılundı~ 
Romanya arasında orta ve ~arkı F 1 1 d 
Avrupa ile Akdenizi alakadar eden fansa- f an a 
mühim meseleler görüşülmiiştür.,, 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 
Hariciye vekilimiz dün ak§am 

saat l 6.55 te BRükreşten 
1
hareket e: 

d n evvel omanya ı gazetecımez e 
1 beyanatta bulunmuştur: 
ere}~ BükreŞe birçok defa geldim. 

Futbol maçını kim idare 
edecek ? 

Faris 16 - Danimarka - Al-
manya milli futbol maçını idare etmiş 
olan Çekoslovakyalı hakem. Krist 23 

mayısta Pariste kar§ılaşacak olan İrlan 
da _ Fransa milli takımlar maçını ida-

re edecektir. 

lllnnuıtır. 

Negrin ile Prieto derhal 
ba~Iamıglardır. 

Her gelişirnde yeni yeni inkişaflara 
• h"t lrnaktayırn. Bu sefer kıymet

ş1.8 : 
0
11 r'ınizle yaptığım mülakatla-

ı nca e f k l"d 
vazifelerinıt rın neticesinden5 e~·taK~ el membnu· 

num. BilhMStl : ıv .: ~a m fina 

Orta Avrupa 
kupası 

Valansiyada bombardıman 
kurbanları 

Valansiya 18 (A.A.) - Cumartesi 
akşamı vukubulan bombardımanda Ö· 

len 30 kiişnin cenaze merasimi dün öğ· 
le zamanı yapılmıştır. 15 cesedin kimle
re ait olduğu henüz tesbit edilememiş· 
tir. Bu cesetlerle beraber resmi yeküun 

i7 maktul ve 42 yaralıya baliğ olmak· 
tadır. Yaralılann hayatından ümit ke
•ilıniıtir: ölüler arasında Penarroyn 

kuınpanyasırun mümessili olan Marsil
Yada mukim ve beş çocuk babası Ed· 
Vart Garrouste isminde bir Fransız var
dır. 

Garrouste, bombardımandan 15 gün 
evvel Valansiyaya gelmişti. 

Fransa konsoloshanesinin yanına dil· 
§en bir bomba ile vücudu delik deşik ol 
muştur. Henüz hüviyeti tesbit ednme
Ycn bir İngiliz de ölüler meyanmd~ 
hulunmakta:dır. 

Deniz şenliği ve ispanya 
Londra, 18 (A.A.) - Amirallik ma· 

karnına ispanya hükfuncti tarafından 
gönderilen bir notada ispanyanın şim· 
diki vaziyeti dolayısile Cisar muhribi· 
nin Spikhed deniz geçit resmine iştirak 
edemiyeceğinden dolayı beyanı teessür 
edilmektedir. • 

ispanya hülrlimeti, tngilterey,e. bir 
kruvazör gön.tlermek istemişse de son· 
radan Cisar muhribini göndcrmeğe ka· 
rar vermiştı. 

Bir şehir duhn yamyor 
Durango, 18 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Amorebieta, dUn akşamdanberi yan

maktadır. Şehri miidafaa icin ancak 100 
kadar milis kalmıştır. 

k 
·· terdiklerı husnu kabul ve 

arşı gos . "dd .. h . 
hüsnüniyet benı cı efn dm

1
ute assıs 

. . Genevreye ay a ı çalışma 
etmıştır. 
i.imidiyle gidiyorum ..... 

Londraya gore ... 

L dra radyosu da dün akşam 
on d' 

ŞU naberi ver I~ b'ld' 'Jd•v• ·• 
"BükreŞten ı ır.ı . ıgıne gore, 

T 
.. k' hariciye vekılı Doktor A· 
ur ıve . 1. d 

R men rıca ı arasın a yapı· 

rasla .. 
0

1• katlar neticesinde Sancak 
lan mu n . 1 . d .. 
dnva~iyle Akdenız kmese ke~b·~ e mkuş 

k b
. h ttı hare et tn ı ıne a· 

tere ır .' . 
rar verilmı~tır ... 

JJom6acdman · 
CJ2 Anadoluda 

Tiyatro ... 
(Ba§ tarafı f incide) 

ard vım netice uşdur: 
çık ıgA dolu 5ehir ve kasabaların. 

1 - na k llizı 
da tiyntro binaları kurma ?1· . 

2 - Halkcvlerindeki gençlerın .. t~: 
ka~ı gösterdikleri temayulu 

ya~roya d • k bunları sahneye ısm
istısmıır e ere 
dırmıık lazım. f·ı· 

bazı yerlerde ı an 
3 - Arııs~aaffa~ oldu, tiyatrolar 

trup çok mu• . 
dendiği zaman da gü· 

dolup taşıy?.r. zate.n 0 binaların ti. 
lümsemek. 'e d d k halleri yoktur, am a· 
yntro denece a· d y'p k~ Umencik yerler ır.. e. ı 
racık. uç m bir sahne rnuvaff a. 
bu hali muhte • 

ti ddetmemek la:z.ım. 
kıve a L• b' havli uzun yazdık. bu 

Ve dnnı ır 

. . burada kes"1"k ıtızım. 
ışı ' Nizaınettin NAZlF 

Viyana 16 - Orta Avrupa ku
pası turnuvasının birınci turunun tarih 

ve hakemlerini tesbit etmek üzere 29 ve 

30 mayısta bir toplantı yapılacaktır. 

Stı Sf)OI İatL 
Enternasyonal 
karşılaşmalar 

Paris (A.A.) - Enternasyonal yüzü. 
cülUK"ferlerasyonunun su topu komitesi 
yönü içtima ederek. su topu Avrupa 

şampiyonasının 14 ağustostan 20 ağus· 
tosa kadar Budapeştede yapılmasına 

karar vermiştir . 
Bu karşılnşmalar şu ekikle olacak· 

tır.: 

14 Ağustosta Avusturya - Belçika 
14 Ma:aristan - Holanda 
l4 .. Almanya • Fransa 

15 .. Avusturya - Holanda 

1 s ,, Belçika - Fransa 
ıs ,, Almanya • Macaristan 
l 7 ,, Belçika • Almanya 
17 ,, Holanda • Fransa 
17 ,, Avusturya - Macaristan 
18 ., Holanda - Almanya 
18 ,, Avusturya • Fransa 
18 Belçika - Macaristan 
20 ,, Belçika - Holanda 
20 ,. Macaristan • Fransa 

22 A vusturva • Almanva 

Yüzücülük 
Amsterdam, 17 (A.A.) - Ragnhild 

H ve ger. 200 metre serbest yüzmeyi 21 
dakika 25 - 8 saniyede bitirmiştir. 

Dün akşam bu mesele hakkında G. S. 
klübunden aşagıdaki tavzih mektubunu 
aldık. 

"Galatasaray spor klübü başkanlı. 
ğmdan: 

Ankarada Giinc.s kliibünUn yaptığı 
iki maçta hakem Galntasarayh Niha· 
dm haklı veyn haksız, Ankara takım
ları hakkında karar vermesi, milli kü. 
mede iyi bir mevkide bulunan klübU
mUz lehine hareket ettiği zehabını u. 
yandırmıştır. Bu, yalnız şayia olarak 
kalmıı,ı olsaydı, mesele ile alakadar 
olmayı dahi doğru bulmazdık. Yalnız 
Ankara gazetelerinde çıkan yaular. 
dan ve lstanbula Ankaradan gelen ha 
bcrlcrde bunun adeta edinilmiş bir fi
kir olarak ortaya atıldığı anlaşılmış
tır. Bu sebcpcl birkaç noktanın tav. 
zihi icap ediyor. 

l - Galatasaraylı Nihad Federas
yon Bnı,ıkanı Sedad Rıza tarafından 
kcn ,intihnb edilmiştir. Maçı idare e. 
derken, blr hntn yapmışsa, bundan 
Galatasaray değil, iki maçı kazanan 
Güneş klübü istifade etmiştir . 

Binicilik 
Berlindeki enter

nasyonal 
müsab3kalar 

Berlin (A.A.) - Enternasyonal bini- ! 
cilik federasyonunun 1 S temmuzdrn 191 
temmuza kadar Berlinde yapılmasına 

karar verdiği Enternasyonal binicilik 
miisabakalarının hakem heyeti seçilmiş 

olup. Albay Mylius (İsviçre). Grneral 
Carfcnry (Fransa), General Von Po-

secek (Almanya). Albay Baron Tran 
noy (Belçika). Albay Van Ufford (llo
landa )dan terekküp etmektedir. 

Hokey 
Beynelmilel 

·kar s ı I aş tn a 1 ar 
Bruchsal, (A.A.) - Burada yabancı 

ekiplerle yapılan hokey karşılaşmaların 
da, Bruchsal jimnastik birliği Lille U 
nivers'tesi ekibini lıirc karşı iki sayı ile 
Düsselddf por kulUbu Bour nemouth 
ekibini bire karşı iki ayı ile yen mi; tir. 

Kadın ekipleri maçında F. C. Nüm 
berg. Medoe Bordaux ekibini sıfıra kar 
gı bir sayı ile yenmiştir, 

4 - Galntnsaray 32 senelik mazi
sinde gayrimeşru vasıtalarla şampi. 
yon olmağı düşUnmcdiği gibi, bugün 
de böyle çirkin ve merdud vasıtalara 
müracaat etmiyecek kadar alnını yük· 
sekte tutacak sporculardan müteşck. 
kildir. Sponı spor diye yapar. gücii 
yeterse kazanır, yetmezse yenilir. Fa. 
kat bunun haricinde ne vasıta tanır 
ne de tanımak ister. 

5 - Hakem tarafından sahadan çı
karılan Kadri ve Hnlidin cezaları. Ga· 
latnsaray lehine olmayıp ancak ilk 
karşılaşacağı AnkaragUcü lehinedir. 
Milli küme talimatnamesi gayet sarih. 
tir. Böylelikle Galntnsaraya haksız 
bir isnadda bulunulmuş oluyor. 

Galatasaray memlekete sporu aşı
larken. sporun manasını da beraber 

a§ılamıetır. Spor, erkek oyunµdur. ı·u 
lis arkasında, oynntncnk kuklalara 
Galntnsarayın ihtiyacı yoktur.,, 

Yarınki bayram iç fn 
klUp davetlyelerl 
T.S.K. İstanbul Bölgesi Başkanlıgın

dan: 
19 mayıs spor ve gençlik bayrıımına 

iştirak edecek olan klüblerimize dağıtıl· 
mak üzere Taksim ve Fenerbahçe ııtad· 
larına girme kartlan bölgemize gönde
rilmi tir. Klüp murahha larmın bu kart 
lan almak üzere bugünkü salı günii sa· 
at 14 ten itibaren bölge bürosuna müra· 
caat etmeleri bil:lirilir. 

Schmeling 
Braddock 
Karşılaşması 

Nevyork. (A.A.) - Max SchrQclin~ 
•:n rneneccri joc Jacob vermış olrlugu 
bir beyanatta. Amerika mahkemesinin 
hen uz kat'i bir karar vermemiş olmasına 
ragmen, Schmeling'in antrenman p'rog 
ramına riayet ederek idmanlanna de 
vam etlT' '·te oldı• "' .. ,,, v .. "Tevyc atlet 

zm komisiyonunnun tesbit etmiş olduğu 
3 Haziran tarihinde Madison Square 
Gaden ringine Çtkacağıru söylemiş ve 
ayet Br ddock isbatıvücut etmıyecek 

işçi 
olimp·yadına 
Rusya elli beş 

sporcu 
gönderecek 

' olursa, boks komisyonunun icabını teem 
mUlederek Schmel'ng'in hakkını tes1ım 
edceğine itimad beslediklerini ilave et 
miştir. 

Moskova, - Sovyetler birliği, An 
vers'de yapılacak olan enternasyonal iş 
çi olimpiyadlar:ına 55 atletle iştirak ede 
ceklerdir. Bu atletler arasındaki futbol 
takımı bulunduğu gibi hafif atletizm. 
tenis, hilter ve belki doksörler de buıu 1 
nacaktır. Ol:mpiyaddan sonra, bu ekip 
Parise giderek enternasyonal "er· 
gi münasebetiyle yapılacak olan müsa 
1.ıak~lara iştirak edecektir. 

Amerika:yu karşı çıkarı'an 
AmatHr tıo\4s Pkihl 
Milano, - Birleşik Amerikaya karşı 

çıkarılan Avrupa amatör boks ekibi en 
hafiften itibaren ağır siklete kadar ~u 
bokserlcrden terekküp etmektedir. 

Matta - İrniya - ,Sergo - haiya 
-. Polus - Lehistan - ,Nürubeg Al 
manya - .Murach - Almnnya - .Ch 
mieltovski - Lehistan- ,Mosina - l 
talya - ,ile Runge - Almanyayadır. 
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l'arihi macera ve aşk romanı - 69 - Yazan: (Va - Nii) 

Düşmanın açtığı ateş, bütün kayıklarımızı bir 
hamlede batırdı. Dökülen kanlardan, deniz 

kızda boyandı. Top seslerinin akisleri 
yarahların feryatlarına karıştı 

Geçen kıımılann hülasuı rakalım ... O, münasip gördüğü şekil· doğru ateş ve ölüm saçtı. Bazı toplar 
BünbiH ağa, Osmanlı saraylarını de meseleyi halletsin... da, denizde yüzen Türk kayıkalrına 
kıa.mıı§ kavıırmu§ bir sahte hadı. - Muvafık muvafık... dönmUştü. Hele onlar, bir hamlede 
mağası<lır. Fakat artık ihtiyarUı. Bu sesler, hacılar tarafından yük. battılar ... İçlerinde bulunanlar, deni· 
mış, itibardan dü§trni.Jtür. Kadın. seldi, onlar, dine zıt olacak bir §CY ze döküldü. Yaralı, perişan bir halde, 
Uır ondan yüz çevirmi§Zerdir. Şim. yapmak istemiyorlardı. Kadı ne dedi feryat ederek yüzdüler... Kimisi de 
di, lBtanbuldan aynlmı§, 8Özde Jfek- ise öyle olacaktı. Fetva alınmıştı. boğuluyor, kimi xarah vücudundan 
kede itikafa çekileock. Fakat haki. Bu müzakereler esnasında, gemiler, akıttığı kanlarla, denizi kızıla boğu. 
kıatte, dii.şmanlLJ ötedenberi mün.a. biribirlerine daha fazla yaklaşmışlar. yordu. İkinci gemiye atılan toplarsa 
:ıe'beti olduğıt içhı, hıristilanlara ih. dı. Toplar da yeniden doldurulmuştu. onun güvertesini silmiş spürmüştü. 
barda bulunm1t§, korsanlar da, fa. İbrahim çelebi: Güvertede ellerinde silah düşmanla 
ik bir 1c1wvctle, Tiirk gemilerinin - Ateş! - emrini verdi. çarpışmaya müheyya duran aslan mu 
önüne ıçıkmı§lardır. Bu seferki endahtta, topçular, daha hariplerin hemen istisnasız olarak 

• • • fazla mcharet kespetmişlerdi. Mermi. • hepsi tahtalar üzerinde, kolları, kafa. 
Artık altı geıni adamakıllı yaklaş· ler, en yakın düşman gemisine isabet b 

lan, acakları kopuk bir halde, perL 
mtşlardı. Bunların Maltalılar oldu. etti. Onda rahneler açtı. Fakat bu ya· 
v şan, yatıyorlardı. Topların ufuklar. 
gunda §Üphe kalmamıştı. Seren di. ralar gemiyi batıracak derecede değil. dan dönen iniltileri ile onların ah ve 
reklerinin tepesine, iki ba)Tak çek. di ·ö feryatları biribirine karıştı. 
mi§lerdi. Bunların en Ustteki kendi a. teki Tilrk gemisi de !\ciz topları 
IAmeti farikaları olan kafa ve bacak ile ateş etmek suretiyle bizi taklit et. Düşmanın rum tercümanı bağırdı: 

. - Siz de onlar gibi olmak istiyor 
kemiklerini hamil ölüm işaretiydi. Al- tı. musunuz? 
tmda da harp bayrakları vardı. Düşman taraf mdan gelen ses, yine 

Bir el kuru sıkı atarak, "teslim o. türkçe olarak, şöyle haykırdı: 
lun!" dediler. - Artık çok oluyorsunuz. Kaptan, 

. . cezanızı verecektir. Ne kadar size fa. 
Bızınıkiler bu kurusıkıya kaI'§ılık, 

bir mernıi atarak, harb açmış oldu. ili olduğumuzu göstermek için ateş e. 
1 diyoruz ... ar. 

Bütün gemilerin toplan, bizim ikin 
LA.kin, Maltalıların bizi bir salvoda ci gemiye döndil. Hepsi birden ona. 

mahvedecek derecede çok toplan ol. 
masma rağmen, dört aciz topum.uzun 
ateşine kulak asmadılar. Esasen bi. 
zimle beraber kuvvetli nişancılar da 
olmadığı için mermilerden UçU boşa 
gitti. Ancak bir tanesini gemilerden 
birinin güvertesini hafifçe sıyırarak 
adeta hiçbir zarar vermiyerek geçU 
gitti. 

Topçular ikinci endaht için, hanl 
harıl hazırlıkla meşgu loldukları sı-

rada düşman tarafından biri azıcık 
adı:ılı ruma. çalar bir şiveyle fakat 
doğru bir türkçeyle haykırdı: 

-Hey •.. 
İbrahim çelebi atıldı: 
-Ne var? 
- Ateş etmeyin ... 
- Yolumuzu açııt bırakın ... Geçe. 

lim öyleyse ... 

- Biz sizin yolunuzu kesmek için 
kaç gündür yol alıyoruz. Maksadımız 
zaten sizdiniz. .. Tesadüfen karşınıza 
çıkmış değiliz. 

- Öyleyse boğu§uruz. 
- Kuvvetiniz yoktur. 
- Din kuvvetimiz var 
- KB.fi değil. 
- Kafi ve vafi. 

- Fakat yine de esir olacaksınız. 
- Gemilerimizi uçururuz ... 
- İntihar etmiş olursunuz. Çocuk. 

Jarınızı ve kadınlarınızı da nafile ye. 

re öldUrmUş olursunuz. ~ı:ıtc, hepimiz 
yemin ediyoruz ki dininize dokuna. 
cak değiliz. .. Bu şeraitte intihar et. 
meniz, bütün ahretinizi kaybetmeniz. 
dir. tyice düı;;ıünün tasının ... 
Hacılann gözleri Bursalı kadı Meh. 

met efendiye döndü. O, bu sözler üze. 
rine heyecana düı:ıtü. Esasen anla.şı. 
lan pek o kadar intihar taraflısı da 
değildi. Onun için, düşmanın bu söz
lerini cana nimet bildi: 

- Ölünceye kadar dlişmanla boğaz 
boğaza döğüşmek lazımdır. Varsın on 
lar bizi kessin. Fakat kendi elimizle 
hayatımıza nihayet vermek şer'an ca. 
iz değildir. 

- Gemiler? 

- Onları da son dakikaya kadar 
miidafaa ederi7ft Batarsalar kendiliğin 
den batarlar. 

- İçindeki kıymetler? 
- Onlar silah değildirler ki, bize 

karşı kullansınlar. Zaten nasıl olsa, 

bıı baskını lstanbul işitecek, bu küs. 
tah1arr sıkıştıracaktır. Onlar da, bu 
miislüman mallannı, belki geri ver. 
meğe m~cbur kalacaklardır... Onun 
için, harbedelinı. Neticeyi allaha bı. 

Nişanlı mllbail.elesi 
Çinin Sutsiem 

eyaletinde çok 
garip bir yanlı~
lık olmuştur. 

Kasabaların 
birisinde iki ev
lenme yapılacak
tı. Nişanlılar, 
Çin adeti muci
bince kapalı ara· 
baları içinde ve 

yüzleri örtülü bir halde kocalannın 
evinden götürürlerken kar fırtına
sına tutulmuşlar ve yolda bir hana 
sığınmak mecburiyetinde kalmış· 
lardır. fırtına dindikten sonra, ni
şanlılar arabaları şaşırmışlar ve yan· 
hş evlere götürülmüşlerdir. Maa· 
mafih iki koca da, kızların ayni 
mevkii içtimaiycye ve ayni servete 
malik olduklarım, diğer taraf tan da 
yanlışlıkta .. ilahi bir işaret!,, bulun 
duğunu nazarı dikkate alarak, ni
şanlılarını değiştirmekte hiç bir mah 
zur görmemişlerdir. 

Müvezz iliğin tarihi 

B tLlYORSUNUZ ki, gazetele
rin, sokaklada müvezziler ta 

rafından satılması yeni bir usuldür? 
Bundan elli sene evveline kadar, 
mesela lngilterede, •ancnk abonman 
vasıtasiyle gazete alınabilirdi. 

Bilahare 1883 de Midleton kar· 

deşler gazeteleri sokakta satmağa ka 
rar verdiler. Birkaç saat zarfında 
o kadar fazla satış yapmışlardı ki, 
bu usul derhal büyük bir rağbet ka· 
zandı ve het tarafa yayıldı. 

"e,, siz roman ! 

V RAGYT adında, 66 yaşların
da bir muharrir misli göri.ilme 

miş bir eser yazmıştır.: Bu eserin 
şayanı hayret olması edebi kıyme· 
tinden değil, içinde bir tek .. e,, har 
fi bulunmamasından ileri gelmekte-

dir. 50.11 O kelimeyi ihtiva eden 
bu romanda umumiyetle en fazla İs· 
timal edilen, "e,, harfi bulunmamak 
tadır. 

Bu muharririn ancak Amerikalı 
olabileceğini tahmin etmek ~Üç bir 
şey değildir. 

- Siz bizi onlara benzetemezsiniz! 
- Niçin? 
- Çünkü gemimizde hazineler va.r. 

Batar diye korkarsınız. 

- Hayır ... Bize atee etme7.Biniz. 
Çiinkü aramızda Sünbül ağa var ... 

(Dct>amı var) 

Londradan bil
dirildiğine göre 
orada, tüccar -
}ardan biri pi
yasaya sahte 

kulak ve burun 
çıkarmıştır. 
Plaksik, {iste • 

nilen şekle sokulabilen) yeni bir 
maddeden yapılan bu sahte azalar 
hakiki azalar üzerine takılmaktadır. 
Bunlar oraya iyice oturmakta ve 

iki ay müddetle hiç şekillerini değiş 
tirmemektedir. Bundan sonra tek

rar yenileri konulabilmektedir. 

Söylendiğine bakılırsa bu sahte 
kulak ve burunları hakikilerinden 
tefrik etmek imkansızdır. Binaen· 

aleyh burun ve kulaklarından mem

nun •lmıyanlara gün doğdu ... 

40 bin dolara bir 
konser 

R ADYODA, şarkısı en pahalı 
ya mal olan kimdir, J>iliyor 

musunuz? .. Tabii Martha Egert, 

Gras Mur veya Jam Kiepura diye

ceksiniz .. Halbuki, hiç birisi değil. 
Bir şarkıcı vardır ki, beş dakika

lık bir konseri, Amerikada bir radyo 
şirketine tam kırk bin dolara mal ol· 
muştur. 

Bu bir tarla kuşudur ... 
Filhakika, bu şirketin ses mühen 

disleri, bu inatçı şarkıcının mikrofo

na yaklaşması için, açık havada kur
dukları stüdyoda tam on dört gün 
on dört gece beklemek mecburiye
tinde kalmışlardır. On ikinci gün bu 
kuşlardan birisi mikrofonun yanla

rına gelerek şarkı söylemeğe başla
mışsa da daha başlangıçta ürkerek 

kaçmıştır. Nihayet on dördüncü gün 

radyo şirketi, dinleyicilerine beş da 

kika müddeti~ bir tarla kuşunun 
konserini dinletmeğe muvaffak ol
muşsa da, o zamana kadar tam kırk 
bin dolarlık bir masraf yapmak mec 

buriyetinde kalmııtır. 

Yazanlar: l çeaterton - 2 Sayerı - 3 Agata KrfsU - ~. VllJı Klrofts - 6. Var:: 
6. Henrl Ved - 7. C. O. H. ve M KQJ - 8 Milvard Kennedi - 9. Con Royd - 1 

Aknoka - 11. Edgar Jepııon - 12. Klemanı Dan - 13. Antonl Berkcley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - ~ 

Sir Denni, müfetti§in karşısında de~ le nasıl girebilirdi? Deme~, çiçd1 

dinliyen bir talebeye dönmüştü. MGfet. kasden biri bırakmıştı. 
tiş, dersini bitirdikten ıonra mil!;aade Rac birdenbire harekete g~t' 
aldı. Ve kapıya doğru yürüdü, dışarı koşa eve gitti. Evet. Bu siçeği ,il 
çıktı. Lakin biraz s~nra geri döndU, ar- kimin koyduğunu biliyordu. ıt 
ka kapıyı vurdu. hizmetçiyi buldu. O- evdeydi, Rac sordu: 
ı:unla laf atmağa başladı. Böylece, his. - "ivning gazet,,in muhabiri 
ııettirmeden, Sir Denninin cinayet gece buraya geldi mi? . WI 

si evden çıkmadığını, iki dostunun misa - Evet efendim, sabahleyııı 
fir olarak geldiğini öğrendi. H'.2:netçi, hanenin başında gördüm. . fC 
misafirleri görmemişti ama, erteEi .. abah Rac derhal otomobiline bindi 
viski şişesini boş bulmuştu. Mtt~ada da lüstür arabaya son süratini .,ı; 
üç kadeh duruyordu. Sigara tablaiarı da Lord Marshall oteline gitti. ı>f' 
izmarit doluydu. Demek. Sir Denninin sordu: ' 
verdiği malumat doğruydu. Müfetti§ hiç - "ivning gazet,.in muhabitİ 
bir maliımatı tevsik etmeden kay-Jetmez da mı? ~ 
di. Böylece, o gün aldığı maWm.,tı da - Mister Graham mı? Hayır· 
tevsik etmişti. ten sonra çıktı. 

Rac, evine dönmeden müdüriyete uğ- - Odasının numarası kaç.? 
radı. Appleton Londradan kendisine te- - Dört 
lefon etmişti. Holland hakkında mal\ı. - Teşekkür ederim. Ben od-' 
mat almıştı. Ticaret aleminde tanınmı§ kacağım. Kimseye bir şey söyled" 
bir a':lamdı. Kendisinden çok iyi bahse· Kapıcı başını salladı. Rac yu~ 
diliyordu. Namuslu, sözünün eri bir tı. Gazetecinin odasına girerelc t.' 
tüccarmış. yarım saat kadar kaldı. Çıkar 

izdivaca gelince, bu da doğruydu. kağıt aldı, ve bir köşede ıdur•11 

Appleton bizzat pelediye -dairesine gi- makinesi ile birkaç satır bir ıeYld 
derek tahkikat yapmıştı. dı. Kağıdı büküp cebine koydıJ~ 

Müfettiş bu malumatı da not ettik· Rac otelden çıkarken, kartı k 
ten sonra evine döndü. Her zaman oldu da dolatan bir adam gördü, oıt• 
ğu gibi yemeğini yerken düşünüyordu. etti. Bu, ıivil bir memurdu. floJI'. 
O günkü faaliyetinden memnundu. Sir rı nezaret altında bulunduruyor~ 
Denni ile yaptığı mülakattan mühim, dür muavini, madam Hollandııt dl_ 
çok mühim bir malümat elde edinmiş· keli beyaz elbisesi bulunduğun 

O k .. f tt' böyle bir tedbirin lüzumuna kani ti. kadar mtiim ki... Fa at mu e ış 

düşüncesinin burasına gelince durdu, 
Muhayyilesinin kendisini pek ileri gö
türdüğünü zannetti. Halbuki, hayallerle 
uğraşacak vakit değildi. Şimdi, halledil
mesi en mühim mesele madam Muntun 
ölümüydü. 

Bu ölümün bir cinayet eseri olması 
ıhtimali aleyhine kuvvetli bir delil var· 
dı. O da şu: madam Muntun üstü, başı, 
yerler kan içindeydi. Herhalde canioin 
de - eğer cani varsa - üıtü batı kan 

içinde olacaktı. Ölüme sebep olan dar 
be, öyle kan fışkırtmıştı ki bunun aksine 
ihtimal yoktu. Halbuki papazın evinde 
böyle üıtü başı kan içinde bir kimseye 
tesadüf edilememişti. Her tarafı aramış· 
Jar, böyle bir kimseye rastgelmemişler
di. Sebebi de aşikardı. Zira böyle bir 
kimse mevcut değildi. Herhalde kadın 
intihar etmişti. Esasen bıçağın vaziyeti 
de bunu gösteriyordu. • 

Evet. Zavahir böyleydi. Ukin mantık 
büsbütün başka idi. Rac düşünüyordu. 
Ya cani, kadını arkasından vurduysa! 
:r.fadam Munt ufak tefekti. Bu kabildi 
ve caninin bir erkek olması lazımdı. Fa
kat bıçağın üzerindeki parmak izleri? 
Bu izler bizzat Muntun parmak izleriy· 
di. Yoksa, cani, bıçağı da bizzat kadı 
na mı tutturarak onu vurmuştu? 

Rac kendi kendine gülümsedi. Yeme
ği gene soğutmuştu. Karnı aç olduğu 
için aldırış etmedi. Yedi. Ka1ktı. Kü
lüstür otomobiline binerek Rundel 
Krofta gitti. Kayıkhaneye yollandı. Pi· 
posunu doldurdu, içmeğe başladı. Mak
sadı, nehri ve karşı yakayı. yani papa
zın evinin olduğu tarafı seyretmekti. 
Kimbilir? belki de ... Fakat o ne? amira
lin sanıdalının içinde, kızıl bir şey duru
yor. İki tahta arasına sıkıımış küçük 
bir şey. Rac ilerledi, eğildi, baktı. Bu 

bir güldü. Daha solmamıştı. Valeryan 
cinıinden bir gül. Rac çiçeği aldı. Va
leryan gülü nerede görmüştü? Evet, 
o gün Sir Denninin bahçesinde görmüş
tü. Deniz kenarında kocaman bir gül 
ağacı vardı, ve üstünde bu güle benzi
yen bir çok çiçek vardı. Rac çiçek me
raklısı olduğundan, bu .. ivada b~~ka 
yerde Valeryan gülü olup olmadığını 
hatırlamağa çalıştı Bulamadı. Yoktu. 
Mesele mühimleşiyordu. Sonra, ~ur~.sı 
da muhakkaktı ki, cinayetin ertcsı gun 
sandalın içi muayene edilmişti. Ve bu 
çiçek orada yoktu. Diğer ta.ra.ftan da, 
ül h .. t d" Ortaya ıkı mesele g , enuz azey ı. 

·· b' · sanıdah rıkar-çıkıyordu. Ya o gun ırı ~ 
· ~ · farkında olma

mış ve içinde iken çıçegı . . . w. 

d d.. .. .. t'' ahut birısı, bu çıçegı an uşurmuş u, y . w• 1 
oraya kasden bırakmıştı. Rac çıçegı 0 • 

duğu yerden aldı. iki tahtanın arasında~ 
çekti. GülUn uzun bir sapı vardı, bu Çl· 

çeğin, oraya düşüvermiş de kalmış olma 
sı ihtimalini azaltıyordu. Bu kadar uzun 
saplı bir çiçek, ixi tahtanın arasına böy 

tu. ; 
- Artık, dedi, Hollantlarla ·-fi 

olmayacaksın. Bundan sonra , 
gazet,,in muhabirini nezaret ? 
bulunduracaksın. Tanıyor musı.Jll~ 

- Gözlüklü, saçlan kısa kesillP" 
ğil mi? 

.:ııyc 
- Evet. Kendine Graham u-

isim takmış. 
- Asıl ismi değil mi? 
- IIctyu. Aı.ıl ismi Valtcr 

rald! 
.y. .y. " 

Ertesi sabah müfettiş müdUrf~ 
ti ve öğrendiklerini anlattı. Mii4' 
kızdı: ~ 

- Ne diye bana dün akıaııı 
etmediniz? Ne diye muavine hal>'' 
mediniz? Ya herif kaçarsa. 

- Otelin ön ve arka ka~ıl•~ 
memur koydum- !(açmasına iın1'J' 
N czaret.altındadır. 

ıüdür biraz sakinleşti, sordıJ" 
- Ne zamandanberi bu Gr 

Valter olduğunu biliyordunuz. ti_ 
- Şüphe ediyordum. Kat'i ka 1. 

dün akşam edindim. Odasına :J 
Yazı makinesi ile birkaç satır ~ 
Sonra, bu yazı makinesinin harfl ;/," 
madam HoJlanda verilmiş otan 
muvafakatnamesindeki - onun ~ 
makinesi ile yazılmış olduğunu ;~~ 
de hatırlıyorsunuz - yazıların • dı 
duğunu gördüm. Hem Hempıci f 
dam HoJlandin tuvalet odasındlt, 
nun neden tıkandığını bulmuşt~ 
mi? Borudan, bir sürü sakal çık ;v_ 
tı. Bu sakallar bulununca, gaı~ 
yüzüne daha dikkatli baktım. "{ , 
alın tarafı, çenesinin etrafından ,,Jt 
çok yanıktı. Demek evvelce satı 
dı. '7 

- Gazeteye telefon ettiniz ııı~ 
- Evet. Ettim. Hakikaten g ;,,,/, 

~hşıyor. Yazı işleri müdürü Gr~ 
cinayet işlerile uğraşan bir mub• 
madığını söyledi. Asıl muharrir ~ 
imiş. cinayet olduğu gün ise G~";f, 
sadüfen burada imiş, gazeteY:J' 
etmiş. gazeteden de bu işle J1l 

masını söylemişler. ol'. 
- Güzel bir vesile bulmuş d~ 

Böylece, gazeteci diye bütün ~ 
takip edebiliyor. Lakin kendisi 
he edildiğinin farkında mı? 

- Zannetmem. • f' 
Mükalemenin yarısında içeri ti" 

dür muavini de girmişti. Müfett•, 
vaffakiyetlerine sinirlenen rnı.ı•;I 

- Şayet. dedi, elimizden 
kabahat sizindir. 

Müfettiş aldırmadı. Ve bütU!1} 
uyumadığını, boş durmadığını 

müdür sordu: 
- O halde anlatınız bakalııl'• 

başka neler yaptınız? 
(Devamı 'f1{1tf1 
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Tarihi hikaye 

Kadluınun fendlö 
~eytann yendö u a . 

YAZAN: Makyaveı 
Filoraıiialı ~lomat ve tarihç~ Nikkolo Makyavelli (1463. 1527) nin eserleri arasında her çeşit yazıya 

raatlamr. Tarihi vakaLm tesbit eden yazılar, resmt evrak, mektuplar, risaleler, ıiirler ve piyeslerinden 
bat~ı mev~ ve yazmncLtlô orijinalite itibariyle cidden pyanı cikkat olan bir küçük hikayesi vardır. 
Bu hikiyeyı, on dördüncü, on betinci umla yapmlf filonmab muhamrlere has olan o tath mizahiyle 
~~en tercüme etm~ ~~f ~hemen imki~. Fakat hiki!e .baılı baıına bir kıymeti 
~~r •.. Bokaçyonun bikiyel~nyl~ blJ' ayarda tu~ •• Habmuzdadır ki, Gıyovamio Bokaçyo on 
dörd~cu uır İtalyan muhanirleri arumda hayali en 1eD1f ve üaJUbu en zarif müelliflerdenclir. Ve 
kendisi "Romancılığın beı.11,,diye anılmaktadır. "Debmeron,, isimli kitabı ti Şekıpirden on sekizinci 
asrr sonlanna kadar Relen bütün hikive muharrirlerinin ilham 9lenl>at olmu!'.lU1". 

çok kızları ve bir miktar parası olan 
asilzadeleri kendine celbetti. 

Birçok taliwcr arasında Roderigo: 
Amerigo Donti isimli birinin güzel kı-

F LORANSALI ihtiyar Zahit, ar
dı arası keıilmlyen dualarla ve 

diltilncelerle fikrini vücu'dunCian ayrr
mağa muvaffak olmuı ve bir hayal gör
mU1tU: 

Gözlerinin önUnden ucu bucağı gel
miyen bir ıilıile halinde ruhlar geçiyor· 
du. Bunlar cennetten kovulmut ve ce
henneme doğru ~tmekte olan ruhlardı. 
Mahzun bir tavırlan vardı. Acı acı ıiki
yet ediyor, sızlanıyorlardı. Hemen hep
sinin de dertleri birdL Her biri, bir ka
k:lınla beraber yapmak gafletine kapıl
dıklarından §ikiyctçi idiler. Bugilnlril 
hale, o kadınlar yUZUnden düttillderini 
mırıldanıyorlardı. 

ediyordu. Bu suretle ıeytan tahıi bir ta
kim soruıturmalar yapabilirdi. Diğer 
bir takrm ua, bu kadar zahmetlere gi
riımenin doğru olmayacağını ve birkas 
ruha İ§kence ederek hakikati anlamanın 
!daha kolay olacağını ileri ıürilyordu. 

'Bütiln bu mUnaka§Cllann sonunda, 
yeryüzUne bir ıeytanr göndermek kara
n galip geldi. Bununla beraber, arzı zi
yaret, kimsenin iıine gelmiyor; bu va
zifeye lıi~r ıeytan gönüllU çıkmıyor
du. Bunun Uzerine kur'a çekilmeğe ka
rar verdiler. 

zı Onestayı seçti. Evlendirecek Uç kızı 
daha ve hayata henüz atılmak üzere o-

Ne zaman kavga ebeler hemen kainpeder, erkek, kız kan:leıler ve~ 
ve Roderiıomm halda meydana ~ 

".Bu zavallı ruhlar, cehennem mmlakası 
na geldikleri zaman cehennem mahke
mesinin bakimleridden Minoı, Racla
man ve diğer hikimler, bu mü§terek 
şikayet karıısmda hayrete dii§tiller. 
Hepsinin kadm cinsinden yaka silkme
leri olur şey değildi. önce bu §ikSyete 
inanmak istemediler. Fakat bu nevi 
vakalann hergün daha ziyade arttığını 
görünce hiüiseyi krallan Pluto'ya ar
zettiler. 

Mesele mühimdi. Bunun için kral, 
cehennemin bütün prenslerini toplayıp 
bir büyük içtima akdine karar verdi. 
Bu suretle mesele, her noktaclan göz~en 
geçirilecekti. 

Cehennemin ktalı, toplanan, meclise 
şöyle hitap etti: 
"- Çocuklarım. Her ne kadar bent 

ilahi ve değişmez bir emirle ne ezeli, ne 
de dünyevi bir kudrete malik değilsem 
de, bugüne bugUn ıu cehennem diyarı
nın mutlak hakimi bulunuyorum. 

Sizinle böyle bir mevzu lizerinde mü
zakere edeceğim ki, bu sahada ihmal 
gösterecek olursak, ilerde imparatorlu
ğumuzun töhreti lekelenir. Bu sahada, 
bütün tebealarıma örnek olabilecek bir 
adaletle hareket etmek isterim. 

Ulkemiz dahi1inde yaıamağa mecbur 
olmuş kimselerin hepsi bu tkibete, ka
Tılarr yüzünden ijüştüklerini söylüyor
lar. Bu hususta geliıi glizel bir karar 
verirsem, tenkide uğrayacağımız mu
hakkaktır. Onun için, sizin hikmet ve 
irfanınıza baıvuraralr, eıaalı bir netice
ye vanp, imparatorluğumuzun geÇmiı 
zamanlarındanberi sahip olduğu namı 

ilerde de muhafaza etmek isterim.,, 
Meclisin bUtUn azalan, meselenin e

hemmiyetini derhal takdir ederek vazi
yetin dikkatle gözden geçirilmesi lazım. 
geldiğini ittifakta kararlaştırdılar. Fa
kat hakikati, tayin yolunda ne gibi usul 
lcr kullanmak icap ettiğinde uyupmı

' orlardı. Bazı aza, yeryUzUne insan 
c, klinde bir ıeytan göndermeği tavsiye 

Kral hiddet içindeydi. Eğer ''kızı 

Kur,a "Sunturlu ıeytan,, Belfagora 
çıktı. 

.Belfagor istemeksizin bu tayine ra:n 
oldu. Yapılacak it ıuydu: 

Tayin cıditen ıeytan insan ıekline gi
recek, kendisine yUz bin düka altmı ve
rilecek ve bu §eytan yeryüzüne inerek 
bir kadm alacaktL 

Bu kadınla on sene yapyacaktı. Bun 
dan sonra, kendisi için ölmek olmadı
ğından dünyadan aynhp tekrar cehen
neme dönecek ve izdivacın yUk!erine, 
güçlüklerine ~ir izahat verecekti. 

Kendisinin, insanlarca çekilen bütün 
zahmetlere de katlanması karartaımış
tı. Fakirlik, hastalık, hapis ve ilh. Tali
sizliklerin hepsine uğrayabilecekti. Bu
nunla beraber bunlarclan kaçınmak için 
de %Cklmu ve kUvvetini azami derecede 
ku nana bilirdi. 

S UNTURLU ıeytan Belfagor: 
blitUn bu talimatı ve yüz bin 

düka altınını hamilen arza indi. Derhal 
kendine atlar, hizmetçiler velhasıl Flo
ransaya mühim bir adam girdiği sıratda 
haımet nevinden nelere ihtiyac varsa 

hepsini aldı. Floransayı geçmişti. Çün
kü, orası sarraflann, tefecilerin pek re 
vaç buldufu bir yerdi. Burada parasını 
arttırmak iÇin türlü yollar vardı: Rode
rigo dl Kastigliya ismini takındı, ve bir 
ev kiraladı. 

Nerelden geldiğini soranlara ispanya
dan daha pek çocukken ayrıldığını, 
Halebe getirildiğini, sonra oradan 1tal
yaya geçtiğini ve kendi içtimai seviye
sine, doğumundaki asalete uyabilecek 

bir k;dını ancak 1talyadı bulabileceğini 
ıöylerdi. 

Harikulade ıUzel, otuz yaşında bir 
adam olmuıtu. Kısa bir zaman için, ser 
veti, cömertliği ve phsi cazibesi : bir 

• 

--mm içinden ıeytanı çıkaramazsan ~ nı narım!,, dedi. 

I 

Çiftçi, mucize nevinden teYler göatermeğe bqlamıfh. Hatta bir ma 
nastırda papazlardan birinin erkek kıyafetine girmit bir kadın olduğunu 

aöylemiı ve doğru çıkmqtı. 

lan iki oğlu bulunan bu zat, en asil sU
lalelerdendi. Fakat ailesi efradı pek ka
labalık okluğu için bir hayli fakirdi. 

İzdivaç, Roderigonun servetile yapıla 
bilecek en mutantan şekilde oldu. Gele
cek günlerde, işlerin gayet yoluna gire
ceğine inandıran bir manzara hasıl ol
muştu. 

Bununla beraber söylemeliyiz ki, 
Roderigo c'ehennemde olan mesleğini 
bırakalıdanberi, o şayanı hürmet ıeytan 

1 
lık evsafından birçoğunu kaybetmi§ti. 
1nsan şekline girmekle. insan ihtirasları 
nı ve zaaflarını da benimsemişti. Çok 
sürmeden kendisine bahsedilen nasihat 

lerden istifadeye ve birer birer dünyevi 
zevklerin hepsini tatmağa koyuldu. 
Kendini methettirmeği seviyordu. O 
kadar ki, kendisini beğenenlere uğrun· 
da avuç dolusu para sarfediyordu. 

Balayı esnasında karısına o derece 
tutuldu ki, onun güzel gözlerinin hari
kulade parlaklığını küçücük bir keder 
bulutu kaplasa, ıstırabının işkencesi al
tında eziliyor, mahvolmak derecelerine 
geliyordu. 

Fakat heyhat! Sevimli Mona Onesta 
mevkiinin ehemmiyet ve azametine ka
pılmağa başlamıştı. Böylece bir gurur 
peyda etti. Kocasının her şeye boyun 

l eğebilecek kadar kör bir ihtiras uyandır 
dığını sezince, tam manasile hakim bir 
vaziyete geçti. Ona emirler veriyor ve 
bu emirler yerine getirilmediği zaman, 
şiddetle azarlıyordu. 

işin en güç tarafı, Roderigo böyle 
bir vaziyete düşünce hemen kızın baba
SI, annesi, kız kardeşleri ve akrabaları 
etrafını alıyorlar ve aralarını bulmağa 
çalışıyorlardı. Hepsi de izdivacın mu· 
kaddes mecburiyetlerinıden bahsediyor, 
Roderigo'nun ona olan aşkını istismar 
ediyor ve neticede, davanın esası her ne 
ise, Onestanın lehine halledilerek iş 

bitiriliyordu. 
Bir taraftan büyük masraflar edili

yordu. Onesta bilhassa çok lüks giyini
yordu. Giyinme modası daiına değişmek 
te olan Floransanın her modasına tabi 
olmaktaydı. 

Za'ı(allı şeytan sonraları karısının söz 
lerini yerine getirmiş olmak maksadile 
onun kız kardeşlerine de - kolayca ev
lenebilmeleri için - zengin çihazlar 
yaptırdı, bol para verdi. Fakat bu da 

kifi gelmedi. iki erkek karde§in ıde ha
yatta, bir iş sahibi olması icap ediyordu. 
Roderigo bunlardan birisine sermaye 
vererek bir manifatura dükkanı açtı. 

ötekisini de simsar yaptı. 

Karnaval eğlenceleri eana11nda Mo
na Onestanın ziyafetleri masraftan yana 
herkesinkini geçiyordu. Bu masraflar 
pek ağır olmasına rııığmen Roderiıo.
tek evin sükunu bozulmasın diye - hiç 
§ikayet etmeksizin kesesinin ağzını açı· 
yordu. Lakin bu o kadar ileri gitti ki, 
artık bir zahıııet halini almağa ba§ladı. 
Hiçbir hizmetçi bu hale, birkaç günden 
fazla dayanamıyordu. Günün birinde 
hiç hizmetçi bulamaz oldular. 

Roderigo, yeryüzünden ilk geldiği 
zaman beraberinde. hizmet için birkaç 
küçük şeytan getirmiıti. Bunlar insan 
şeklinde çalıımaktaydılar. Fakat, hanım 
tarının ne biçim yaraıdıh§ta bir kadın 
olduğunu anlayınca, hemen efendileri 
Roderigo'nun ayağına düıerek tazallüm 
da bulundular: 

- Büyük efendimiz t Bize müsaade 
etmenizi ricaya geldik. Size karşı hilr
metimiz bakidir ama, böyle zalim tabiat 
te bir kadına hizmet etmeğe cehennem
de yanmağı tercih ediyoruz. Bırakınız 
da gene ebedi meskenimize dönelim. 

Ve gittiler. 

B tlTUN bu ~ürültü arasında Ro
derigo meteliksiz de kalmı§tı. 

Bütün ii..,,idi. kainbiraderi hesabına ya
tırmış olduğu sermaY,ede idi. Onun için 
açtığı man:faturacı dükkanından filnün 
birinde kazanacağı ümidiylt. ondan 
bundan borç almağa başladı. Bu suret
le. eski havatı yaşayabiliyormuş gibi 
görünüyordu. 

Lakin bir kere mürabahacıların eline 
düşmüş düşmemi§ miydi. Floransanın 
hütün avukatlarının oda eline düştü. 

J 
Onların elinde hakkını arayabılmek gay 
retile sürünüp gidiyordu . 

Sonra şöyle bir havadis çıktı: Kain
biraderlerden bir tanesi, kendine itimat 
edilen düka altınlarının sonuncı..ıuna 

varincaya kadar kumarda kaybetm:şti. 
Diğeri de, yükü tamamen sigortasız O· 

lan bir tüccar gemisinin batması r ctice
ain'de boğulup gitmişti. 

Bu haber. Rodegiro'nun alacaklıları
nı tam manasile harekete getirdi. Öde
me müddeti bitmeden evvel, aralarında 

vakayı hallederlerdi. 

toplanıp ıüratli bir tedbir almağı karat' 
laıtrıdrlar. Kaçmasına meydan verttıl' 
den tevkif ettirmek istiyorlardı. 

Roderiıo alacaklılarının bu mUt!Jt 
planınclan haberi olmadığı halde, vaıi" 
yetinin pek ümitsiz olduğunun farkıncll 
idi. Kaçmağa karar verdi. 

Bir sabah erkenden, etrafta daha Jtjdl 
se görünmiyorken, uyuyan karısıııJll 
yanından kalktı. Yavaşça dıtarı çı)SP 
beygirini eğerledi. Floransarun en y~ 
kapısı olan Porta ıdel Prato'dan ııvıt" 

Ş EHtRDEN bir buçuk kilomett' 
kadar uzaklaımış uzaklafdl'" 

mıştı ki kaçtığı haber alındı. Birden]>jS't 
alacaklılar arasında bir teli§ bafgöıtet' 
di. Heme11 adliyenin Cursori tabir ,.
len atlı polisinden yardım istediler. /.l" 
lı polise, Roderigonun nerede otduğıJJ'd 
'TICrak eden birçok kiınse daha itt:b'Jı 
etti. Ve böyle kafile halinde, kaçak ~O' 
derigonun pe§ine düştüler. 

Roderlgo, peşinde nal seslerinin gil' 
rültüıünü işitince, yolu terkcdip alt 
bildiğine memleket içine doğry ,,ı 
sürmeğe karar verdi. Fakat toprağın iO' 
tizamsızlığı beygirine fazla zahmet .,,
riyordu. Bunun üzerine attan inip ya'!' 
olarak kaçmağa ve bu suretle enıniY" 
tini muhafazayı dütündü. 

Koıarak, aendeliyerek, en çukur ~ 
likleri atlayıp sıçrayarak, her acı ifİ~ 
te durup saklanarak bitkin bir bal 
Pretola isimli bir köye vardı. Bir çift' 
tikte durdu. Adamın birisi öküzünil ti' 
!atıyordu. Onunla biraz konuıması ; 
ticesiıde öğrendi ki, bu adamın i _.i 
Gio Matteo Det Brika'dır. Ve Guo~ 
del Bene isimli bir zenginin maiyetıll 
çalışmaktadır. 

MüşkUl vaziyetini Matteoya ~ 
ve eğer kendisini bir alacaklının aturtf' 
ğı zindanın ölümünden kurtaracak ' 
lursa, onu zengin bir adam yapacaı-' 
vaadetti dedi ki: 

- Eğer sana yaptığım bu vaadi~ 
rine getiremezsem, beni ele verııı 

serbestsin. 
Gio Matteo, bu teklifi kabul e~ 

bir §ey kaybetmiyeceğini anlayacak f' 
dar kurnazdı: Roderigoyu, bakmak ı' 
zere bir yere yığılmış kuru odunl' 
arasına saklayıverdi. .... 

Roderigo odunlar altına heniiı Jit' 
lanmııtı ki, polisler ve diğer ahali bC 

di. rdıf 
Matteoya her türlü tehdidi aavu V 

lar. Bir hakikat gizli tutarsa en • ,_c 
cezayı vereceklerini söylcı::rter. 'F• JI• 
ondan zerrece maliımat alamadılar. iti' 
biti boıu boıuna aradıktan sonra ~ 
yet yorgun argın ve meyus bir 
Floransaya döndüler. <J'I 

T EHLtKE geçinte, köylU"" 
Roderigodan, öyle bol ke• J 

yaptığı vaadi yerine getirmesini itt 
Roderigo 1u cevabı veI1di: .ıi 

- Benim temiz yürekli kırd~ 
Sana nekadar borçlu olduğumu b~ 
rum. Vaadettiğim §eyi yapaca'ı ~ 
emin ol ve rahat et. Ne ıekilde ol cif' 
olsun, bu sözü muhakkak yerine g~;/ 
ceğim. Benim kim olduğumu bil• 
musun? . I 

Roı:lerigo, burada, kendisinin kidt-' 
duğunu ve ba§ından geçen bütGll ,1 
ceraları köylUye anlattı. Sonra onıJ __ J 
gin etmek için ne gibi bir hile ku~ 
cağını izah etti. Yapılacak şey 1uf'" 

(Devamı 11 incide) 
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Esash ve metot dahilinde 

ciddi çallşmak şartile 
Çeviren : Ertuğrul Muhsin 

ı-ler aün böyle birkaç cümle top 
laymız. Bunu kendinize bir ihtiraı 
haline getiriniz. Birsene içinde ıa
şılacak kadar zengin bir kolleksiyon 
sahibi olacaksınız. Şayet aklınıza 
böyle tesirli cümleler gelecek olursa 
hemen not defterinize kaydediniz. 
Bu ıuretle unutmamış olursunuz. 

NOKTA: 40 - Bir kitap okur
ken not almız. 

Yazdıktan sonra bir tarafa ata· 
cak olsanız bile not almayı ihmal et· 
meyiniz. Not tutmak, okurken dai
ma aklınızı, tuurunuzu, idrakinizi 
uyanık bulundurur, size dikkat et· 
meyi, hüküm vermeyi öğretir. Ve 
. bütiin bunlar da bu suretle hafıza-
nıza yer eder. Ayni zamanda sizi 
kısa ve açık konuşmaya alıştırır ki 
bu da halka söylenen nutuklarda 
son derece §ayanı arzudur. 

Nasıl bir kitap olursa olsun, is· 
ter bir ilm kitabı, ister bir eğlence 
romanı olsun okuduktan sonra, san· 
ki mesleğiniz icabı olarak bu kitap 
hakkında bir hüküm vermeğe mec
burmuşsunuz gibi. fikrinizi gayet 
kısa olarak yazınız. 

Bu itiyat bir hatip olmak istese· 
niz de istemeseniz de, kendi kendi
nizi çalışmıya alıştırmak bakımın· 
dan c_;ok faydalıdır. Fakat bir hatip 
için bilhassa lazımdır. Çünkü böy
lelikle ruhunda hadisatın muayyen 
fi kirler ve bilgilerinden mürekkep 
toplu bir sermaye bulundurur ve 
kati, sarih ve emin hi1kümler vermi· 
ye alıştırır. Unutmamalısınız ki 
hiç bir hatip evvela kendi fikirlerini 
tanzim edememişse dinleyicilerin 
üzerinde hakim olup onları arkasın 
dan sürükliyemez. Evvela kendi 
fikrini, etrafındaki sislerden kurtar 
malı. Bunun için en iyi çare de her 
hangi bir şeyi hükiim vererek oku· 
mak~ buğdayı samandan ayırmak, 
tenkıt etmek, tahlil etmek ve bütün 
bunlardan sonra bir neticeye raptet· 
mektir. 

Eğer bunları yalnız zihinde ya 
pacak olursanız açık ve sarih olmaz, 
biribirine karışır. Halbuki hükümle
rinizi yazarsanız ifade tekniğinde 
de tecrübe sahibi olursunuz. 

Bacan; "nutuk bir adama kolay 
ca söz söylemeyi, yazıda katiyeti öğ. 
retir,, der. Eğer bir hatip umumi 
münakaşalarda cephe almak isterse 
.ona katiyet, kolay söz söylemekten 
daha fazla emniyet verir. 

NOKTA: 41 - Üzerinizde bil
hassa tesir yapan fikirler ve hadise
leri not defterinize kaydediniz. 

Nazan dikkatinizi celbeden her 
şeyi yazmak. bunlar hakkında not 
tutmaya alışmak bir hatip ıçın 
muhakkak lazımdır. Ve ne kadar 
çok yazarsa o kadar faydalı olur. 
Bu usul; alalade bir adam, eğer ar
zu ve sebat ederse, bir halk önderi 
olmıya yükseltecek vasıtalardan bi
ridir. insanlar hakkında, yolda geliş 

~ım-111uırı"""-'111Hılfff'lllllftı111111ıırıınııı..
bire prenses bir zambak gibi aarardL 
Şiddetli bir buhran geçirdi. Haykırdı. 
Ve kaskatı olarak başpapazın kucağına 
düştü. A/nİ zamanda Gio Matteo, göl
geye benzer bir şeyin silratle önünden 
geçtiğini farketmişti .... Bir ıdakika son
ra, prenses doğrularak oturdu. Ve bir 
kabustan uyanmış gibi etrafına baktn
mağa başladı: 

Gio Matteo dahiyane buluşu , kendi· 
sinin yüzünü kara çıkartmamı,tı. Eh, 
Allah bilir ya, bir adamın karısının is
mini zikretmek, hazan bir ı:;eytanı bile 
tabanlarını yağlayıp kaçırtmağa kafi-
dir! :t- ~ • 

gidit hakkındcı, bulutların bin bir de 
ği§iklikleri 'hakkında, rakibinizin 
mektup ba§lıkları hakkında not alı· 
nız. Bir fırtına kopu§una dikkat edi· 
niz. Hasılı insanları alakadar ede· 
bilecek her §eyi dikkat ederek defte
rinize yazınız. Kısacası eğer insan· 
lara vakayı ve hadisatı göstererek 
fikrinizi kabul ettirmek gayenizse 
hiç durmadan diğer hadise ve fikir
leri de toplamanız lazımdır. 

Topçuluk için top atmak kadar 
mühimmatın yapılışını bilmek ne 
kadar deierli ise bir hatip için de böy 
ledir. Her nutkun arkasında öğren· 
mek, düıünmek, not etmek, hük
metmek vardır . 

Hitlcr nutuk ~öylarkeıı 

Siz yorulmak bilmez bir cümle, 
mukayeae, kelime, hikaye, hadise, 
fikir, tecrübe kolleksiyoncusu olma 
lıamız. 

Dinleyicilere hakim olmadan ev· 
vel siz kendi mevzuunuza hakim bir 
üstat gibi hazırlanmalısınız. Bu öyle 
demir bir kanundur ki kolayca keli· 
me oyunlariyle bundan kurtulamaz. 
smız. 

Siz daima hadiseleri ve hakika t
leri toplamalısınız. Bir nevi nutuk 
fabrikası olduğunuzu ve hadiselerin 
de sizin için ham madde teşkil etti· 
ğini tasavvur etmelisiniz. Bir balık 
çı i~-in aç ne ise bir hatip için de not 
defteri odur. Bunlar olmadan her 
ikisi de hiç bir iş göremezler. En ko· 
lay kullanışlı not defteri, yapraklan 
yapışık olmıyan, yahut da hemen 
koııarılabilen bir defterdir. 

Her hadise veya fikrin, kendisi
ne mahııus olan isim veya sıfatı yap 
rağm yukan sol köşesine yazılarak, 

o sayıfaya kaydedilmesi tavsiye olu
nur. Eğer defter dolarsa bunlan ha
dise veya fikirlere göre tasnif ederek 
bir "kartotek., gibi saklam.ılıdır. 

NOKTA: 42 -Tavır ve miza. 
cınıza uygun kati bir plan edinmiye 
çalıımız ve nutkunuzu o plan dahi
linde hazırlayınız: 

Halka nutuk söylemek bahsin· 
de salahiyettar zevattan biri ( nut-
kunuzu tamamiyle ezberlcyiniz.) di 
ğeri (irticalen konuşunuz) öteki 
(.not1arınıza bakarak söyleyiniz) di
ye tavsiye ederler. Hakikaten bu 
üç tavsiyeden her biri, eğer mizacı

nıza uygunsa, muvafık olabilir. Fa
kat mizacmızn uymazsa yalnız za. 
ran dokunur. 

Mesela hatibin biri; tıpkı bir 
aktörün it1enmit hafızası kadar kuv 
vctli bir hafızaya malik olduğu gibi. 
diğeri de hiç güvenilmiyecek bir 1 

pr NabJ. NahJt Sırrı, s. Behlat, Orhan Ve- -ww ' --~) anladığım bayan kısaca şu cevabı 
ıı. Cemil Sena, Reışat Cemal, HAmlt Me.clt, - Fena dejil.; • dedi • Mllfteıi.1erim riyor: 
Yusut 1hsan, Cahlt Sattct ve Füruzan HUs den memnunum. - Şikayetim var. Hem yalnız bcniıı> 
revın makale, hlkAyo vo Oilrlert:e Jngillz, - Veretiye veriyor muıun? Kredi değil, bütün mahallenin şikayet: \.,r. 
Bulgar ve Danimarka edebiyatından terci!- falan açıyor muıun? Geçe oldu mu sokağa bak amıyorcZ· 
melerle çıkmıştır. Okurlarımıza tavalye ed<:· - Eskiden o budalalıiı yapıyordum. - Neden? 

rız. _ Ukin timdi parayı veren dUdütU çalı. - Bu sokaklardaki karanlık aş kl~rı 
yor. hep buraya toparlıyor. Sanki çiftlrr bl· Mevltl.du Şerif 

Mayısın 20 inci perşembe günU öğ. 
le namazını müteakip Şehzade camii

şerifınde mevluthan bay Kemal tara. 
fından mcvluduşerif kıraat olunaca. 

ğmdan arzu edenlerin gelmeleri. 
(~) 

BC§inci icra Mcmurluğıından: 
Dairemizin 934. 763 No. lu doayası 

ile mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen FerilffiyUnde Vuil Go. 
gonun mandırasında bir adet Roman. 
ya cinsi inek 22-5.937 tarihine mU-

sadif cumartesi gUnU saat 10 dan 12 
ye kndnr ilk ~ık arttırması ile satıla. 
caktır. 

Almak lstiyenlerin mahallinde hazır 
bulunacak memura müracaatları illn 
olunur. ( 8502) 

ZAYİ - Mührümü kaybettim. Ye. 
nisini yaptıracağımdan hükmü yok· 
tur. 

Ktzta.§ı Pazaryeri sokağı 
11 Adnan Tarı. (S501) 
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hafıza sahibidir. Bazı kimseler ken
di karihalariyle gayet açık ve kolay-
lıkla düşiinebildikleri gibi bazıları 
da şaşırıp kalırlar. Halkın alkı§ı 
kendilerine ilham verinceye kadar!.. 
Şu halde hazırlanma için her kese 
mahsus tek plan yoktur. Asıl mestı:le 
mizacınıza uygun bir planı muhtelif 
tecrübelerle elde edinceye kadar 
hazırlığı ihmal ederek söz söyleme· 
mektir. 

Benim yirmi sene evvel kendi· 
me edindiğim plan şudur: 

1 : Okumak ve tetkik etmek 
suretiyle hadise ve hakikatleri topla· 
rım. 

2: Bu toplananları bir isim ve· 
ya sıfat altında tasnif ederim. 

3 : Bir mesele ;hakkında otuz ve 
ya daha çok fikir toplanınca bunları 
bir nutuk haline getirmek zamanı 
gelmiştir addederim. 

4 : Bu fikirlerin hülasalanm bi· 
rer kağıda yazarak kağıtlara numara 
koyarım. ~ 

5: Sonra bu kağıtları birer birer 
tetkik eder, bu nutka uymryan fikir
leri içinden çıkarır ve perlerine daha 
münasip olanları koyarım. 

6: Sonra bu fikirleri biribirleri
nc uygun bir sıra ile dizerim. Evve· 
la mukaddi!lle ve teşrih, 90nra mev· 
zuun tasvir ve inkişafı, daha sonra 
n etice ve kabili tatbik olan teklifler 
ve n ihayet son söz. 

7 : Notlan takip etmeleri lazım 
<;elen sıra ile yazar, arada sırada 
mühim bir fikri de tamamiyle cÜm· 
le ha linde bu kısa notlann arasına 
sıkıştırırım. 

(Devamı per~beye) 

- Neden? mahalleliye itimadın mı zim m.ıhallemizde kongre kuruyorlar· 

yok? Bclcdıyenin bu sokağa ve şu Hac: ?d~1 
- Hayır .. Bu itimat meaeffti delil. tafa çıkmaıına iki lamba koyma5t biJ 

İmkin meıeleai. MUıteriltrim nımuılu bu dertten kurtarabilir sanırım. Bil O' 

adamlardır. Faraıa biri paraaı varken 1 kadar ıUç bir şey mi? 
açılıyor, fakat bir müddet ıonrı birden- Kızı bayın Şüküfe de gözlerile 811rıe· 
bire itJeri boıuluveriyor. Borçlarını (). ıinin tikiyetine iştirak etti ğini anlatı' 
deymiyor. itin yoku icra dairelerinde 

yor ve ilave ediyor: 
dolat- Z.mın oluyor, borçludan pırı 
tahıil edildiii halde dairede ikl saat - Biı belediyenin her istediğini ,.,. 

Pıyoruz. O da b:zim bu kürük arıutıı11' belclctiliyorum, ıene alıcafımı ılamı- :s 
yorum. zu yapmalıdır. 

Etrafta birikenlerden ya.tlrcı bir zat Bu ıırada bu eve bitişik evin pen'" 
reıindcJd yaılı::a bir bayanın sesi işitr 
liyor: 

omuıumı vuruyor: 
- Elendi otJum. Benim bir t•kiye-

tim vır ki bUtiln mahatıenin de mütte
rek tik&yetidir •.. - diyor. -

- Buyurunuz bayım. Siıi 

- Bu ıoltafın karanlıktan kurtulrıı" 
IJ için ben sabah akpm dua etrneJc)e 

dbıliyo- meızulilm. Zira bana öyle geliyor ~ 
rum. 

- Uıun def.ldir. Kınca, Belediye-
den namımıza rica etmenizi istiyoruz· 
ki Beıiktaı çarşısındaki ka~pları me· 
murlarına dikkatle kontrol ettinin. Ya 
rım kilo ette mutlaka iki yüz &ram al· 
danıyoruz. Teraz:ıerde mi boıukJuk 

var, ne var bir türlü anlayamıyoruz? 
Tütüncü gülümsiyerek bafırdı: 
- Kaba katıda sardıklarını unutu· 

yorsun beybaba yarım kilo eti sardık· 

ları kağıt en azdan 75 gram çekiyor. 
Onlara veda ederek bozuk kaldırım· 

1ı bir soka~a daldım. 
Evlerin çehreleri hiç de zevke uygun 

değil, fakat bu sokağın hemen her pen· 
ceresinde kitap veya ıazete okuyan 
genç veya yatlı Bay ve Bayanlar göril
yorum. Onların sükununu bozmak iste· 
miyor, geçiyorum. ileride 20 metre mu· 
rabbaı bUyUklüğünde bir meydan var. 
Ortasında bir seyyar kundura tamircisi 
tezglhını kurmuş, toz d~man arasında 
çahııyor. Sevimli bir adam herhalde 
ki çocuklar etrafında bir kUme yapmıt
lar, gülüşüyorlar. Solda iki katlı bir 
kagir evin cumbasında bir çift gUzel 
yeıit göz görilyorum, urı saçtı genç bir 
bayanın penbe yüzünde bir gülümseme 
farkediyorum: ve inanıyorum ki bu 
genç bayan mutlaka bana. benim ha-
lime, burnu havada kakavan kauvan 
dolaşan gazetecinin haline glllüyor Ar- i 
kadaıım çocuklarla kunduracının fotof , 
rafını ~ektrken cumbanın pencerui kat 1 

kryor, kara bir perdeyi iten yaşlı bir 

bayan : 
- Ne oğlum? • diyor • ıiı belediye

den geliyonıunuz galibı ~ mahalleye e
lektrik yapılacak mı? 

- Sokakların karanlık olmasından 
siz de şikayet mi ediyorsunuz? 

Onda evvela çok ıeyler söyle~eği 
vaadeden bir dudak Jrımrlday111 &erıyo
rum, fakat her nedense bir saniye için

tde fikrini değiıtiriyor ve: 

- Hayır .• Hayır .. 
Diyerek pencereyi kapıyor. Bu bayan 

galiba o genç bayanın annesi ve ... Pen 
cereyi kapar kapamaz ikisi d~ cumb~
dan çekiliyorlar. Belliki çekıngen hır 
aile. 

On adım ötede şair Veysi sok;ıığ1 ile 
Hacı Mustafa çıkmaıı var ve bereket 
ve:sin bu sokaklardan birinin 11 nu· 
maralı evinde güler yüzlü ve söz söyl7· 
mekten, konuşmaktan _çekinmeyen hır 
aite oturuyor. 

· ·· ·· de Birinci katın açık penceresı onun 
dikiş diken iki bayana soruyorum: . . 

- Sizin mahalleden bir ıikiiydınız 
yok mu efendim? 

Biri on yedi yaıında kız. biri on al~ 
yatında erkek iki iÜzel, gürbüz. zekı 
ve münevver çocuğun annesi olduğunu 

acıaa acıaa bizim aokaia Allah acır. 

Bu ba_yanın da çalıtkan bir kızı \'~~ 
Mahalleli pencerelere toplanmış biJ 
dert dökerken o habre ha, dikiş makitı" 
,ı hltnıdı çahııyor. Pencereyi •ısfll" 
yorum: 

- Siz ne dersiniz? Sizin bir 9ikl1r 
tiniz yok mu? 

OUIUmsUyor: 
- Var, var. Sizden ıikayetçiy1"' 

Eğer biraz daha beni i§imden alık~ 
sanız aizi polise tikiyet edeceğim. 

HABERCi - 1 
~ 

ıtanbul evazım Amirllll 
Salınalma Komisyonu llAnlttl 
İdareleri İstanbul Levazım lmir~~ 

ğlne bağlı mUessl"!at için ym bin !(1,, 
elit ve yUz bin kilo yoğurt 31 M&Y 

037 pazartesi günü saat 14 de To~· 
nede Salınalma komisyonunda kı~ 
zarfla ekslltmesl yapılacaktır. SU 

talunJn bedeli 11250 liradır. llk teJll" 
nalı 843 lira 75 kurU§tur. Yoğurd~ 
tahmin bedeli 15,000 liradır. İlk teııır 
natı 1125 liradır. Şartnamesi tstlP' 
bulda Tophanede satınalma koınis~ 
nunda görüleblliı-. lsteklılerin katl 

veaikalariyle l:eraber teklif mektuP" 
rını ihale saatinden bir saat evvel 1C°' 
misyona vermeleri. ( 445) (2655~ 

--ls f h kam taburunun Çoban çe~111; 
de bulunan barakalarının paratötıe 
terin~ ihale günü talibi çıkmadığınd~ 
ıhalesi on gUn uzatılarak tekrar a~ 
eksiltme He 22 Mayıs 937 Cumart 
günU saat 11 de münakasası yapıl" 
caktır. Muhammen keşif bedeil ~ 
lira 5S kuruştur. Şartnamosi her ...

öğleden evvel komisyonda görUlebili'; 

lstekliler!n 38 liralık Hk terntıS' 
makbuz veya mektupları ile ihale / 

nünden evvel ir.c:aat şubesinden •.!: 
cakları vesikalarla beraber ihale , .. 

nU ~akti rnuayyeninde Fındıklıda •" 
rnutanhk sahnalma kC'm isyonuna sP 
meleri. (2790) 

---------------~-----_.../ 
ZAYt - Edime lisesinden aıdJI"' 

24.7.g35 tarih \"e (549) numaralı tt" 
diknamemi kaybettim. Yenisini sJI' 
cağımdan eakiıinin hükmü yoktur· t' 

_ Vitali Haravun ,;!/ 
ZA Yt - btanbul kız lisesinden ~ 

19~ tarihi~de dokuzuncu sınıf~mJI 
dıgım tasdıknamemi kaybcttlın. p• 

:mu yoktur. 
ııw·uriye Afl6' 

~:__~------~~~~~--'--~------.ı....--~--------------_.,.,, 
lstanhul S UncD icra memurluğundan: 

• · Dosya No. 936 / 1988 _.; 
Paraya çevrilmesine karar verilen hane eşyasının birinci açık artt~ 

nın 22 Mayıs 937 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat iki bı.ıç;;, 
Erenkö~de Eth2m .Efe~~i ca~desinde ~ numaralı köşkte paraya. çevr~~ 
\"e kıymetı muhammınesının yuzde yetmış beşini bulmadığı takdirde ı · .il 
açık arttırmanın ayni mahal ve saatte 26 Mayıs 1937 Çareamba ıtünü yı.ftv 
cağı iliı.n olunur. (2797) 
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tUıl Onun halefi beftim aclammS olacak 
olacaktır •• tııpteıe de öyle. D~,.latt ur. aunun lçfn, §imdiden diyebilirim ki, 
ı•celim. Afdka, Alllerilra. Hındieta- ırranu bana aittir. Şimdi kani oldunuz• 
u. adaaallınm ~ılü. Odlar da buiın ırıu? . . 

oJacaktır,'Bittiliı tBinn benim olacak· )fubatıbınm diltUncelerine nilftu et• 
tır ! ba olduwauıı pnemli olan bana 1 ırıek lıtiyormuı gibi biran durakladı ve 

Elilli ımil bir hareketle havada .So- deftlll etti: 

laıtırarak. sanki hakikaten bittlia dlla· s· iktida kiln' aıaınetinl 
~..ı.ı. bvramalc istiyordu. - ız, r mev ın . . 

m ~ 11159- lan bu tabıyyfil ediyorsunuz, ben ııe göyle 
Ve ıöriiDltte mtillylmd h 

1
• •ke nkunyrf 

0 
•• demekle, tatlı, şiddetli bir %evk duyuyo-

rahip o nman e ıet ı, or ç ve "'Mil l • ··- anlerinde • • tUJll I ı yon arca lftlouu••• 

metli ~ hal a1dr. • • ..ıe 11unnetle eğildikleri ve biınlerl tarihe 
Jteeldn.. ralfa edici mUdiit blı en, bllyük fatihler, bilyilk nazırla.r. 

dt911m ettU ::. btlkilmdarlar ismi meçbO! bir ih 
- itirumıa cevap veriyorum.:;; tiyar olan benim eli~de birer oyuncak· 

umıı hellis bana ait olmlıdrlmı Y .e ben on1an iatedifhn gibi idare 
mek istediniz değil mi? Lig'in calibi o- tır!• ! Bu meıhur ve kuvvetli ln· 
Jaıı kral H.,ari heni bu memleblttn kov edi~m &ımleri benim elimdedir ve 
du:. Öyle amıediyor ve herkes de Byle :;yt• olmam da pyet tabitdir. ÇDnkll 
zannediyor! Hataya dilpıOper. othdn1 ~la'nm halefiybn. 

J'ranMldan, retmeıı bUim cemirC''-:: ~bttyar btran, koUannı nıantoeunun 
dahil olduWan Jnlafl)an yfis, iki ?Is . glnde 'kavuıturmuf bir vasiyet· 
bip Jcoidular ft buhar bapddar: Jtte ~:=~etıls durdu. iki mııbıtabı eı·ı. 
onlardan taartulduk. h ~ içinde soluyorlardı O i-

Miltlüt bJr Jaıbkaha attı. mft!er ,.ey cıe uldndi ve ytizilnde tatlı • 
_ Fakat binle~. illik, Jlllllatll ve ıe son uere . ti. 

1Upbe edilmiJ'CQ bir çok zcld YI fedalrlr bir ifade belırmi! bak yun benim 
rahipleri g8remediler ve bunllr eWtın -:'Şimdi ıöyl: ıuncı: ı~in ta· 
dan dıınmdan çahftdar. Evet. hayret bahıettiğ~ .%~V zev: ne ehemmiyeti 
ediyonunuz. Bu adamlar b• ınaautır· bayylll ettıği.nUd ? t te ben size bunu 
da mevcuttur ve ais onJaıdaıl F.tphelen· ve kıymeti var ır t . . 

-T% . Cevap vermeyın. Dın· 
ıniyonuna& Onlardaa biitOn ~·- teklif ~yonun... • .. 
maaaatsrlarmda binlercelİ yar. SO~· leyi,p balan. tetkik edin, dU~~nun ... v: 
Nrayda ve blübecle. hatti LuYl'Ck bile ben bu memleketi terke.ttiğun ıama 

--'· hiç b. iltihak etmıt olmazaanı• bunlardan binlercesi var. BJ.1111111! eter sis ue . _:ı...ı 
bir uman ~ ~ve tanı· ve benim yerime geçmezaeııız, au•~ 
yanuyacaktır. SU de bhimle beraber ÇS· haklanl• da yanht ~ehab~ kapılmıt o • 
lıtınaruz sadece bir rahip olarü tanı· dutum- kanaat ıetıreceğım. 
nacabmıs. Binaenaleyh diyebilirim ki, Koltuğuna oturdu ve Parfe Gulira 
bu memleketi biçhir zammı terket:m&'- bitap ederek tordu: 
dün. a.r.,. r ... en d&ıdiim •• ~ _ Söyleyin oğlum. Şu Ravayakla iş· 
ainmqırpn 1sefll ıeJenleri malan~· ıer nasıl? 
'bncH kral kaJcb. llulı::awmet ga.ıert· J _ Onu mütemadiyen ~areket ettiri· 
JW. Ben oma .. bld\m ettim. O da ale- f ---. monsenyör eğer fena bir tuadüf 
cektir 1 GlaJeri IA)'Jlıclsr. KR1 öJJıaUt- , .... ~ 
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PARDAYANIN OCLU 109 
Bunun Uzerlne etrafına bır çok rahip 

daha toplanıdı ve hep beraber Gulira U· 

1~ak kahkahayı bastılar. 

Fakat tanı bu anda ayyıı rahip kah· 
kabayı durdurarak bağırdı: 
-Su•dım! 
Alanda tflkilrilk kılmadıtını ılSster

mek için, ıfımı birkaç def~ buruıtur
dııktan sonra &UçIUkle yere tükUrdU. 

Bu ıUJUnç hareketleri tlıerine rahip· 
ler tektu ctUmeJe baıladılar . 
Fıbt hiç kimse onu yemekha11eyı 

16tt1nııek içlrı harekete pçmedlltnden, 
OuJlr tekrar balndı: 

- SuudQnt ... Acıktım! .. 
Hanketlerlnin on1m bir haJ'li •ııen

dlrdtlfnl nasar ıft!bara alarak. blrsok 
g01iinç hareketler daha yaptı •• etrafta 
kilerin bbbhaları blr bt daha arttı. 

o IUWl rütplerclen bh1ti ona yıkla
p.rak: 

- .._ a,1e ceUyor ld, dedi, ıizin 
~ n lçmelrten ai,ad• yatmafa 
Myaams var. bl ... dertm. 

Oa1h inatla cevap verdi: 
- Acıktım ••• Susadım ... Sonra yata

cağım 

Kendttlle konupn rahibin, diğerleri 

üzerinde herhalde bir nUfuı1.1 vardı ki, 
bu adam, alçak 'Sesle bir 1eyler MSyledL 
Bunun üzerine rahipler de ıfrr apr ora
dan uıaklqtılar. 

Dunun {berine rahip, 1&J'hotun kolu· 
na g rdi ve onu Pütiik1i~rek: 

- Gelin, dedi, yiyecek ve içec:eksi· 
niı. 

Tat merdivenin baaamaklannı çrkar
Jarken, Gul&nn ayağı takıldı ve yınm· 
dairi rahibe yapııtı. Bu hareketi esnasın 
~. eti havada ganp bir ipret çizdi. 

Rahibin gaılerlnde bir hayret belirdi 
ve Gulln tutmakta devım edet ken, 
alçak telle ve o ana kadar c8stermedl
ff bir lriirmetle ıordu: 

- Sizi nereye ıötilrmemi iıtjyonu
nuz? 

Gullrın a&zından pek de anlatılma· 
yan bir cevap çıktı ve iki rahip blribir· 
}erini tutarak yollarına devıaı ettiler. 
Rahip bir hücrenin Jcapıaım ıstı. 111"" 

hoıu içeriye ıUrUkledi ve kapqı Jaıpa• 
dı. 

O zaman birader Parfe Ou1'r, rahibin 
kolunu bıraktı •• yahu• bapna, '91mdık, 
lcafuı ~. tanmm118e&k bfr vufyet 
te durdu. 

HilcrenJn yarım karanlıfl ~inde, fit· 
km bir 1tUarla kendisine bakan nhibin 
slrdOll Perft Oultr, blraa evvellri ap
tal haJlyle hiç de bbili telif olma)'ln bir 

ddiyetteydi. Bir müddet zelri g6zJerini 
bir noktaya dikerek düıUndil, ıonra 
rahibin öaUnde dolrularalr, havada ye· 
ıUden but !taretler yaptı. Ve rahip de 
büyük bir hürmetle eiilerek mmldandı: 

- Emirleriniz mukaddet peder 1 
Gultr mukavemet edilme.ı bir iktidar 

la emir verdi : 
- l.Wahate ilıtiyacım var. Bu kapı· 

ya hiç kimeenln yaldqmamaBJU dikkat 
edeniııis. S..t üçte de bi%ıat kendiniz 
celir beni uyandınnırm. Bu andan iti
baren ve yeni emrime bdar,.Uin amiri
niz olduğumu unutacaksınız. Sizin için 
de herkea için olduğu &ibi birader Parfe 
Gullnm anladmıı mı? 

- Emirleriniz harfiyyen icra edile
cektir, mukaddes peder. 

- Pekili. timdi gidiniz, oflum. 
Rahip dı,anya çıktıktan son-

ra, ist!rahate ihtiyacı olduğunu 
iddia eden Gulir, uzun müddet 
kulağını kabartarak dinledi. Rahibin 
uzaklaıtrğına iyice kanaat getirdikten 
sonra da, duvar botmeye yaklaıaralıi 
garip bir tekilde d6rt defa vurdu. Böl· 
menin 8te tarafından aYnl ıeldJ4e 48rf 
darbe cevap venU, 
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110 PARDA YANIN OCLU 
Gular, odaıctaki daracık yatağa bak· 

madı bile. Kapıyı araladı ve etrafa bir 
göz gezdirdikten sonra, odadan dışarı
ya çıktı ve çok güzel döşenmiş diğer bir 
odaya girdi. 

Orada iki rahip varldı. Bunlardan bi
risi ihtiyar olup tatlı bir çehreye malik 
ti. Dimdik oturuyordu ve halinde bir 
azamet vardı. 

Diğeri hürmetkar bir vaziyette ayak
ta duruyordu ve sırtını kapıya çevir
mişti. Kısa boylu, cılız, küçük sakallı 
kırkım geçkin bir adamdı. 

Parfe GuUir orada hi~ beklemediği 
bu adamı görünce, gene sarhoş rolünü 
oynamağa ba§ladı. Ve bu ani tahavvülü 
gören ihtiyar, hafifçe gülümsedi. 

Öteki rahip, bu yeni gelen adama ha· 
kir bir nazarla baktı ve sonra bu ayyaş· 
la, ihtiyar ve azametli şahsiyet arasında 
ne münasebet olabileceğini anlamak is
tiyormuş gibi, ihtiyara baktr. 

Bu aralık, Parfc Gular en amiyane 
bir tavırla, adeta yere kapaklanacak 
kadar, ihtiyarın önünde eğildi ve ken
disinden bir şeyler sor _lmasını bekledi. 
Fakat ayni zamanda, yerinden kımılda
mağa hiç de niyeti olmatlığı anlaşılan 
abus çehreli rahibi gözucuyla süzmeğe 
başladı. 

ihtiyar rahip bir defa daha hafifçe 
gülümsedi ve çok tatlı bir sesle ve hafif 
İtalyan şivesiyle 

- Maskenizi çıkarabilirsiniz, oğlum, 
dedi. Uzun müddet yorulmanız beyhu
dedir. Peder Jozef vakia bizim adamı· 
mız değil, buna rağmen bu mükaleme· 
mizde hazır bulunnca!. t r. Hiç kirr:seye 
:.ttctmediğim itimat ve takdiri onun 
yüksek zekasına bor'i' ..:yum. 

Bu sözler üzerine, Gular kendisini 
tamamilc değiştiren tabii halini ve ciddi 
yetini takındı. ' 

ihtiyar rahip hayretinden dona kalan 
peder J ozcfe izah etti: 

- Garip bir tavırla süzmüş olduğu

nuz bu mütevazi rahip, size bahsett:jğim 
casusumuzdur. 

Bu sözler üzerine peder Jozef. hür· 
metle Guların önünde eğildi ve: 

- Affınızı rica ederim, peder, dedi. 
Ben de herkes gibi aldandım... ben! .• 
Ben ki, diğer insanları idare etmeğe 

alışmıştım ve onların yüzlerinden her
şeyi okuyabileceğimi zannediyordum. 
Halbuki, sizin mükemmel komedinize 
aldandım ... Hiçbir şey kqfedemedim .. 
Anlıyorum ki, ben daha hiçbir şey bil
miyorum .. Henüz çocuktan ba~ka bir 
şey değilim. Bu, benim gurı.ıruma ver
diğiniz çok güze) bir dersttir •. Bu ders
ten istifade edeceğime eminim. 

ihtiyar rahip, ~ok tatlı ve çok sakin 
sesile tasdik etti. 

- Çocuk, evet, siz çocuksunuz! .. Bu 
komediye aldandığınız için dcğilM Fakat 
bize iltihak hususunda tereddüt rttiği
niz iı;in .• İsa kumpanyasının kuvvet ve 
kudretinden şüphe ettiğiniz için çocuk· 
sunuz! 

Bir müddet, muhatabına baktı, başını 
salladı ve sonra eliyle, hürmetkar bir 
vaziyette duran Parfe Guları göstere· 
rek tdevam etti: ~ 

- Peder Gular teşkilatınızın, çok 
büyük hürmet gören kıymetli bir şefi
dir. Halbuki bakınız işte! O senelerden
beri, hiç şikayet etmeden ve büyük bir 
liyakatle, kendisini bütün memlekete 
maskara yapan ve dini kisveye karşı 
nefret uyandıran bir iş yapıyor, niçin? 
Çünkü öyle emir aldı. Ve bu emit ona 
cemiyetin iyiliği ve Tanrının zaferi na
mına verilmiştir. P~er Gular zekası 
ve dirayeti sayesinde. bir kilise prensi 
ve dini alemin en büyük şahsiyetlerin
den birisi olabilirdi. Bunu pekala biliyor 
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PAR DAYANIN OCLU 11 1 ,, 
-::---~~-----·---------du ve belki de böyle bir hırsı vardı. Bir 

tek emir üzerine, hiç münakaşa etrne· 
den bu meşru hırsını feda etti. Zekası· 

nı ve ilmini - sözde - söndürdü. öy
le kl, bugün herkesin ağzında bir dar· 
bımesel olarak dolaşıyor, herkes: Gu· 
Jar gibi aptal, Gular gibi cahil., diyor. 
Emir böyleyıdi ve o buna itaat etti Çün 
kil bu işi ondan d<1ha iyi yapacak bir 
adam yoktu. 

İhtiyar, hareketsiz duran rahibe mü
layim bir nazar atfetti. Bu yıldırım ka· 
dar seri oldu. Sonra derhal, gene mutat 
sakin ve azametli tavrım takınarak de
vam etti: 

- Çok mukaddes ve ulu Loyola'yı 
temadi ettiren, en yüksek şef olan ben 
Klod Akuaviva bile neyim? ... Hiç bir 
şey .. Herkesin nazarında silik bir rahip, 
ve tavsiyeniz üzerine bu manastıra mer
hametcn alınmış ve misafir edilmiş pc· 

· der Klctdyo, ancak yaşı dolayısile hür· 
met gören ve hatta bundan çok aşağı 
vaziyetlerle iktifa edebilecek olan peder 
X.Jodyo ... Çünkü dini teşkilatın menfaat 
teri bunu icap ettiriyor. 

Akuaviva ayağa kalktı. Ve uzun en~ 
damı, altmış yedi yaşına rağmen dimdik 
meydana çıktı. Sonra, tatlı nazarlarını, 
kendisini büyük bir dikkatle dinJiyen 
peder J ojeze dikerek: 

- Size soruyorum peder Jozef de· 
di, öyle dini bir teşkilat tanır mısınız ki, 
§efleri bu kadar büyük bir sa:dakat ve 
feragati nefis göstersinler?.. Hayır! 
Böyle bir tek teşkilat gösteremezsiniz. 
Her tarafta, her yerde, şahsi menfaat 
ve ihtirasların, nizamın menfaatlerine 
tefevvuk ettiğini görürsünüz •. 

Odada, düşünceli ve dalgın bir vazi· 
yette dolaşmağa başlayarak devam et· 
ti : 

- Evet, bizim kuvvetimizi teır.in e· 'ı 
den, başka yerlerde gorünmiyen bu çc-

likten disiplin ve fedakarlıktır. Başka 
yerlerde, zekalar biribirlerini söndUrür
lcr ve kendi şahsi menfaatleri içirt par· 
larlar, Bizde öyle değildir. Bizde binler 
ce ve binlerce zeka ve irade bir tek ze
kaya. bir tek iradeye istinat eder: O da 
şefin iradesi'Clir. 

İhtiyar , rahip peder J ozcfin karşısın
da durdu ve gözleri içine bakarak ilave 
etti:· 

- Kuvvetli blr zekaya, liyakatt> ma· 
lik olan siz, müthiş ihtiraslar P"§inde 
koşan siz, burada, aramızda ne anyor
sunuz? N~ ümit ediyorsunuz? 

Bir müddet durakladı sonra devam 
etti: 

- Siz bu manastırın başına g'çecek· 
siniz. Sizin niiamınmn şefi olacaksınız, 
Bunu biliyorum. Ya sonra?. Daha fazla· 
smı istiyeccksiniz, kardinal olacaksınız. 
Devlet işlerine karışacaksınız. Bagbakan 
olacaksınız •. Şütün kuvvet sizin eliniz
de olacak, herkes önünüzde eğilecektir. 
işte sizin tahayyül ettiğiniz ıeyler. bun
lar değil mi? Sizi cezbeden iktidarın 
kendisi değil onun azameti, ıaşaası ve 
preştijidir. 

Hafif bir istihkarla ona baktı ve tat· 
lılaşan bir sesle: 

- Çocuk? .. dinleyin. Ben bir ayağım 
mezarda, ihtiyar, zayıf fakir bir rahi
bim, ben mevcut değilim, hiçbir ıey 
değilim .. Fakat tsa cemiyetinin en bü
yUk gefiyim f •• 

Bütün vücudile doğruldu, anmetli 
ve imirane bir tavır aldı ve sesini yük· 
seltmCden : 

- Şu halde! ispanya bana aittir, İ
talya bana aittir, Papa önümde titriyor, 
Fransa benimdir .• Evet itirazınızı anlı• 
yorum. Şimdi cevabını vereceğim - ve 
daha büyük bir kuvvetle ilave efti -
Fransa benimdir. Hakimiyetimi Fran· 
saya yaymasa başladım. Yakında benim 
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18,ao pllkla dana mwılkiııl, 19,20 kon!e 
ra.zıa E:ınlnönU balkevt sosyal yardım şubesi 
!lanıına Dr. Nuri Osman (Dert ve saç hı!· 
~ası hakkında), 19,45 konferans: C. H. 
~!lamına: Feridun (Sporun tevalcli hakkm 

}, 20 Beıma ve nrkadqlan taratmdan 
~ ınusıklsl ve halk ııarkılan, 20,30 Ömer 
11'.a_ lnratmdan arapça söylev, 20,45 Cemal 
--mu ve arkadaşları tarntmdan TUrk mu 
lik1at \•e hlk p.rkılan, ısaat ayan), 21,15 
O?lteııtra, 22,15 ajans ve borsa haberleri ve 
'lteai R11ııtın programı, 22,30 plıı..kla sololar, 
;ı;ra ve operet parçalan 23, son 

IU.t~: 

20 
l8,05 kan~k muslkJ, 19,05 şan ve musiki 

2 
,03 Bpor, gramofon, konferans, haberler, 

l,13 kanşık muslkl, 23,05 hava, 21,15 kan 
~ ınuslkJ, 23,05 hava, haberler, spor, 23,25 
ıı:nuşına, 23,40 eğlenceli mwılkl, ve dans 

V&lan, 
l't:şn:: 

2 
l9,215 çingene orkestruı, 20,35 konferans, 
ı,05 orltestra konseri, 22,35 haberler, ttal 

Yaııca konferans, 24,05 cazband, takımı ve 
~len orkestrası, haberler . 
uttıcnEs: 

18,05 ~ofu.:ı, isUrabaUcrde hava, ko 
11~ına, 20,05 konuşma, 20,25 mandolin kor.
lert, 21 §an konseri, 21,20 konferans, 21,35 
le.nıonlk konser, faUrahatıerde hava, haber 
ler, 23,20 gece konseri, 23,50 fransızca ve al 
~anca haberler, 24, son haberler. 
"'-'~RA: 

19,0s orkestra konseri, 19,315 viyolonsel 
lt0tıser1, 20,05 hava, haberler vesaire, 20,35 
t.al'ihl röportaj,. 21,25 orkestra konseri, 22,05 
~llenceıı yayın, 22,45 8por, 23,05 hava, haber 
er, spor, konu!!ma, 23,315 dans orkestrası, 
~.35 haberler, hava, 24,45 gramofon. 
~Ol\fA: 

18,20 dans mustklııl, 18,155 haberler ve saire 
21,43 kan§lk musiki, 22,05 senfonik konser, 
23.a:s varyete, 24,05 haberler, hava 24,20 
~ tnustklsi. 
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ı.ngllterı kralmm tac 
1 g1yıne merasimi 

tngtttere kralmm tac giy 
me merasimi 
tngııtere kralmm tac giy 

ı uıe merulml ve tnı;Utcre 
tacJilII1 ıncllerl 

Mazurka · • 
aarktaı 
Kalt!OrnfYa CaUhl. Deniz 

1 
~:;!'aınmı bUdirmem~tir 
Taınııra. A§k bandosu 

: Bir yıldız doğuyor. !la. 

yerııng. Altm 
sıııgapur poatuı. 

ı toplayan ktzlar. 1936 Atı. 
Balkan olimpiyatları 

na l{J.zıl 4=a• 
1 )fo.car romansı. 

:k gUne§f· Katil karga 
SANCAI' ı 
(Eski A.ııtoryıt) Gb1<yUZU ate§ler içinde. 
cUMURJYl:T 

1 
eesur adam 

tSTANBUL 
ı KUçtlk pre111es. V&h§llere 

karıı ın 
ı Romco ve Julyet. R • 

tın • tln 
ı Bağdat bUlbUIU. Kim 151• 

dOrdl.I 
Bakir delikanlı 

ı entonl Kahraman 9 uncu & • 

haydut 
• Mumyalar serveti. Yılmaz 

BALK ·1 tayyareci 
tEskl J{eınn~YA Ol K O Y 

ı Dans devanı ediyor 

osKtJDAR 
~Jt ı Gönlll yarası. 

ubetçl eczahaneler ıuı.a BAKIRKOY 
:Su akoıım şehrin muhtelit semtlerinde nö ..-,TfY ADI 

1 
Brodvay melodi 

betçı olan eczaneler §Unlardır: ır:u.-
ll::ınıntsnUnde (Beşir Kemal), Beyazıtta - RlYAZlYE, F1Z1K, LiSAN_ K.~M. 

'<ltaYdar), ırnçUkpaznrda (Hikmet Cemil), l T k 
t:YUpt8 (Hikmet Atlamaz), Şehremininde YA-VE- Olgunluk ders erı, ur 

1
-

(~lt- Sadık) , "'a-,,..'mrUkte (Suat), Sa F İngilizce, Almanca, • 
"'· ~u .... '<>f>U çe ransızca, . "k"l 
--t)'ada (Rıdvan), ŞehZndeba§mda (Ünlver tal anca tercüme, tahrır, m~ a e· 
81te), .Akııarayda. (Ziya Nuri), Fenerde (HU y h be bankacılık, ve tıcaret 
.. ~ ) &kırkl!J' me mu ase • .:ı_k. 
--.ıcttlt\), Alemdarda (Ali Rızn • d 'l . (Çenberlitaşm karşısmocı ı 
ele mııAı >' ı ers erı. . • 
lleyoğıu cıhetındckller: kız erkek yabancı diller ve ~~yka:}je 
latıkıu caddesinde (Dcllıt Suda), Gala tada dersahnesi) birkaç dtrste mkudş .. u .. e· 

(lt114eYfn HUımU), Taksfmde (Limoneıyan) .. · g'ıderir sınıfta kalma uşun-
sıı sl d (Nar- rınızı • b' d 
.,. lllde, Pangaltı Haltıskıtr cadde n e k: de • . bırakmaz, her mekte ın ers· 
gflectyan), Knsnnpa§ada (Vasıf), Has uY cesını . .. .• 
<Barbut), Be~iktll§ta (SUleyman Recep) Sa leri lisanla ihtıyadcmız8: 1~ore, D~unk: tıYerde (Aııaf) düz akşam ge~e e verı ıyor. ıre 

ll'akUdarda (Ahmedlye). Kadıköy, Mu törü Ziya Çetınkaya. 
"llkklthnne caddesinde (Saadet), BUyUkada (4896) 
da <Halk) , Heybelide ('!'anıış), ----Nafia Fen Oku u Satınalına komis-

l'on Başkanlığınd~~: c5os) metre ve cı59.015> 
°Yıldızda bulunan Nafıa Fen okulu ıhtıyacı olantnamesi mucibince ihalesi 

kUruş tahmin bedelli dahili elbiselik. k~aşın ~~şte açık eksiltmeye kon· 
~apılmak üzere 24-5.937 pazartesi gtinu saat 0 

. p.rtno.meyi görmek U. 
:ttluştur. llk teminat (119.32) kuruştur. tstek~ilc~~:rını yatırını§ olarak ve 
~ 1 • • 'hale günü de temına 

e okulumuza gelme crı ve 1 k lisesi binası yanında yük. 
belgeleri ile eksiltmcn.in yapılacağı lstanbul erke (2625) 
!Sek tnektepler muhasipliğine gelmeleri. 

Afyon ilinden: . ton motorin 28 Mayıs 
l - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetm.'t yet encümeninde kal'i i. 

937 Cuma günü saat 16 da kapalı zarf usu!iyle vı 11 

halesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. \'akknt teminat verecekler 
2 _ Eksiltmeye girmek istiyenlerin 525 lira mu kadar yiJayet encümen 

Ve teklif mektuplarını yukarda. yazılı gUn ve saate 

l'clsliğine vermiş olacaklardır. . .. essescsi daire direktörlüğün. 
3 - Bu işe ait şartname vilayet elektrık ınu (2648) 

den bedelsiz olarak verilir. ---
.. 

Eyllp icra memurluğun~~~:J Cibali Oskübi mahal· 

1 Osman Nurinin Eminle şayian muta.srunf' 0
\ u e olt kat taşlık üzerinde 

ea!nin Aralık sokağında eski 5 yeni 13 No. 1~ 1:ııçe bir kuyu merdivenle 
8a.ğda, bir oda bir hela acık bir mutfak ufak bı~ ·z;· de bUyük bir oad ve 
l'ukarı çıkıldıkta s:ığ tarafta ufak bir oda, bitışıoıln 5;satı mevcut olmıyan 
WkIUk . · ktr.k ve su c bır ihela ufak hır daraça ele 1 • • • cin açık arttırmaya 
lnUbtacı tamır bir bap ahşap hanenin şüyu~nurı ı~le~~'l~esi 27-5.937 tarihin. 
Çıkarılmıştır Kıymeti rnuhonuninesi 280 Jıradır. <:.ar ıs 6 937 tarihine 
de ı . · s· · ci arttırması · • 

n tıbaren divanhaneye asılacaktır. ırın kl Arttırmaya. gir. 
nıusad· k d satılara ır. . . . ıf cuma günU saat 14 den 16 ya a. ar . t akçesi alınır. Bırıkmış 
llıek için konan kıymetin yilzde 7,5 ınispctınde tcmına .. terı·ve aittir. Birind 
\'(!.,..,.. ır r c mu§ J 

- c;ı Vakıf icoresi hissedarlara rüsumu de a ~y . . üstUnde bırakılır. Ak-
a:ttırmacıı:ı. kıymetin yüzde 75 şini bulursa uıilşterının artilc arttırma 15 gün 
~ı halde en çok arttıramn taahhüdü yerinde kalmak § 1 saatte ikinci arttır
tııaha uzatılarak 5.7-937 tarihine rastlıyn~ p~rtesl ny~ek sahibi alacaklarla 
~.ası Yapılarak ihalc)'i kat'iyyesi icra edılecegınden !P0 

kul üzerindeki hak. 
}:::- ::.!::.enlrlIJ:nr: .... e irtifak hakl.."1 sahiplerinin ~yrıınen klari!e birlikte 20 
~nı hususile faiz ve masrafa dair iddialarını musbet ev:ra u sicillerile sabit 

~n içinde dairemize bildirmeleri aksi takdirde hakla~ tap a!Cımat fstiycnlerin 
0 lll~dıkçrı payln§madan hariç kalacakları ve daha fa . 1~;1olunur. (2812) 
daırem!zin 937 / 594 No. lu dosyasına müracantları 1 

HABER - 7\lC§am postası 

Diş er·nize 
bakıyor 

musunuz? 
H er şeye inanın, fa~~t ~üı.~k diş!i 

bir insanın uzun omurlu olabı
leceğine asla 1 Dişler sıhhatin temelı• 
dir. Her çürüyen dis bu temelin bir 
parçasını öker, insan genç yaşında 
dişsiz kalarak pek çabuk ihtiyarlar. 

Dişlerinize bakıyor musunuz? 
Vücudü bir kaleye benzetirsek 

ağız onun kapısıdır. Bu kapıdan vü· 
cude faydalı gıdalar girdiği gibi mu 
zır olan mikroplar da girer. Sabah, 
akşam dişlerinizi temizlerseniz bıı 
kapıyı mikroplara karşı daima kapa· 
lı tutmuş olursunuz. 

Ditlerinize bakıyor musunuz? 
Dişleri çürük bir kadı~~ hiç b~r 

zaman güzel denemez .. Boyl~ . b~r 
erkek te başkaları üze.r;~de ıyı J:m 
tesir bırakmaz. Güzellıgın ve temız· 
liğin ilk şartı ağız bakımıdır. 

Sağlam, temiz ve 
beyaz dişlere sahip 

olmak tstiyenler 

Siz de Radyolinkullamnız! 

15 

•m::m:m:r...,. Ostanlb>lYID IHlalkona ·BOıylYılk ~Ürrlj2)ırD~ ~jm~mmm-. 
!iii ..... T .......... A K S ı· M B A H Ç E S ı· im 
·.·.•: :ıı: . . ... 
i.~.~-~- Bu ynz Memleketin en tanınmış saz heyeti ve en yüksek ~.-.w.~.· 

me~,ımı lt>ln .... :::: 

m~ OKU V UCU SU ? • ile yakında açıhyor. fm 
mı Nezih ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında bUyiik laf sil at ~Hi 
:::: ............ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••• : ::: : :::::::: ••••.••••••••••••••••••••••• ····:::: :: ::: •••• -· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• :::............................................. ---= 
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ELEKTRiK PLÖNJÖR(J 
Kolay. !ieri ve ekonomiktir. 

SAT • 
ve şubelerinde veresiye 
Fiatı 240 kuruştan 

satıhr. 
başlar. 



18 MAYIS - 1937 

BULUNMAYAN EV, 

5 6SEJtEJ!lRlttTi 

KASASI DLHAYA.:N BANKAYA BEH7.EJ 

Mikrop hırsızdan daha korkuludur. 

Paranızı kasada sakladığınız gibi 

yiyeceklerinizi de 

sofuk hava dolaplarında muhafaza ediniz. 

iki defa az işlemekle 

aynı randömanı veren 

yegane soluk hava dolapları 

18 Ay veresiye satış; 
İ S E S İ Beyo{aıu ve acentaları SAH B • 

1 
• 
1 

ESK.lŞEHtR: Hasan Alanya 
tZMtR: ARTUR Vctter 

MERSİN: Jorj Satcl 
SAMSUN: C. Cetaı Özlü S. Kemal Sezen 

ANKARA: Vehbi Koç Ticaret Evi 
ADANA: Ş. "Riza işçen, Yeni Mağaza 
BURSA: Mehmet Hüzmen 

BANDIRMA: Ahmet Bahaettin Bereket kardeşler 
KA YSERt: İsmail ve oğullan Cıngıllı 

' KONYA: A. Mücip Dölen 
TRABZON: Dedeoğlu Sami, Hami ve Pulatana~h Kardaşlar 
ZONGULDAK: ismet Ağartan Ahmet Yüksel · 

J - ... ..... . . . ............. ·· " ,J......... .. . . . 

·ıstanbuı · · eeıediyesi ilanı arı 

Belediye sıhhat işleri için lüzumu olan bir tane hasta nakliye otomobili a
çık eksiltmeye konulmuştur. Bu otomobile 2500 lira kıymet tahmin olunmuş. 
tur. Şartnamesi levazım müdürülğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı ka
nunda yazılı vesika ve 187 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu. 
bile beraber 20 • 5 - 937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (B.) (2554) 

. Senelik muhammen kirası 1500 lira olan Floryada Solaryon adlı plaj tes. 
lim tarihinden itibaren 1 ci teşrin 937 sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebi. 
lir. İstekli olanlar 112 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 
19·5.937 çarşamba günü saat l4 dr da imi cınriimende bulunmalıdırlar. 

(B) (2417) 

Arnavutköyünde Uılfiye mahallesinde Ayazma sokağında 301 63 
N. lı ev 
Kadıköyünde 0Emanağa mahallesinde Kumluk sokağında 51 N.lı 
dükkan 
Fatihte Kirmnstı mahallesinde Celep Mehmet efendi mC'dresesi 
Üsküdarda iskelebaşı sokağında Mihrimah mektebi 
Kumkapıd3 Bayram çnw;; mahallesinde 123 30 N. 1ı arsa 
Kadı köyünde Caferağa mahallesinde muvakkithane carldesi soka
ğında 1 N. lı dükkan (İş Bankası) 
Üsküdarda atik valide mahallesinin validei atik medresesi 
Üsküdar Temb:!lhacı Mehmet mahallesinde demirciler sokağında 
73 N. Iı dükkan 
Uskildarda Debağlar sokağında Hayrettin çavuş mektebi 
J{adıköyde Osmanağa mahallesinde Kumluk sokağında 53 N. h 
dükkan 

84 6,30 

84 6,30 
1!50 11,25 

30 2,25 
6 0,45 

900 67,50 
144 10,80 

72 5,40 
30 2,25 

144 10,80 
Bcşiktaşta Sinanpaş:ı. mahallesinde Hasfırm sok:ığında 9 N. lı üs. 
tünde bir odalı dükkfın 48 a ,60 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan 
mahaller teslim tarihinden itibaren 938. 939, 940 seneleri mayısı sonuna ka. 
dar kiraya ''erilmek iizere nyrı ayrı açık artt4rmaya konulmuştur. Şartname. 
leri eln\zım mUdürlüğündc görülebilir. lstekliler hizalarında gösterilen ilk te
minat makbuz veya mcktubile beraber ~0-5.937 perşembe gUnü saat 14 de 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. 1(i). .(2393) 

Fenni Kasık 

bağları mide, 
barsak böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni korsalar 
İsteyenlere ölç: 
tarif esi gönde • 
rilir. 

Eminönü 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
OREPULOS 
Taklitçilerden 
sakınınız 

llllJ~mz;nm[)r .......... ı 

NIŞANYAN 
Hastalarını her.gün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep sokak ö5 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

--·- Tel: 40S4a --.. •ıı 
::1::::::::: :: : :: :::: :: : :::::::::: ::: :::::: :::::::::::::::n 

~ Fabrikatorlar ! li .. .. 
ii Haziranda iş kanunu tatbik edili- li 
f: yor. Bu kanun mucibince yapacağı- :f 
f: nız birçok şeylerle yasak ve cezalı ii 
:: işleri sıra ile toplu ve pratik olarak U 

ı-............ ~ Nefis makarna yemek isterseniz ? 

Her Yerde 
I_ ............. --=·. 

~ .. 
ii Italyan usum safi irmikten ~'apılall 

H 
H 

y L 
:: MAİ<~ GLUTEN MAKARNASINI 1STEY1NIZ 
tt Başlıca bakkaliye mağazalarında satılır. 

z 
~! F abrikas.ı: Galata Necatibey caddesi No. 167 

~-.......... ~.!.~~~.~~~!: .. ~.~::J:~~; .. : .. ~:.~.~~-~::.~ .. ~:~f~~.: 43~ ......................................... ......................... .._ ...... ... 

.. .. 
H çabucak H ----===------~~-----:-~~-------------------
~~J ş verenin ve işçinin ~~ Akay lşletıneslnden: 
~~ kanuni hak Ve i Köprü adalar iskelesindeki büfe bir sene müddetle ve açık artt~ 
·· ••d / • .. kiraya verilecektir. :: o ev er ı r: be u u 11 

H Arttırma 27.5.937 Pcrşem g n saat 15 de Karaköyde İdare Met" 
~~ Kltabmda bulacaksınız. H ~e!ler encilmeninde yapılacaktır. 
İ~ inkılap kitap evinde sab11r. i~ . İsteklilerin _teklif edecek~~ri s:nelik kira bedelinin yüzde 7,5 ğu ni:~ 
g Piyah 50 kuruştur. !! kı pey akçelenle .§efler cncumenıne ve şartnameyi görmek ve malıı ı;1 
!Lm::::::::ı::===:::::::::::::=::::::::a::::::::::::Ü mak istiy_enlcrin de her gün 1daı'e IP\

1
"':-,..,, hölümüne müracaatları. (21 


