
Lisa,n 
derslerimiz 

Avrupa 
hattında 

Hareket saatleri 
Bugtln: Al manca 
Yarın: Fransızca 

21 

::::=ji'.=================================:~(~Y;az:~ı:sı~7~tn~~~·de~J=====
MAVIS 1937 CUMA Sene: 6 ·Sayı: 1920 

1 lCuruı - T elefon: 23872 

Sovyetıe.r harbe 
hazırıanıvorlar 
Japonya ve Almanyanın 
müştereken harekete 

geçmelerinden korkuluyor 
Japonyada harbe taraf~~r _zümre har~ 8:1e~htarı 

meclisi f eshedecegını resmen bıldırdı 

.. 

Arnavutluk 
• 
ısyanı 

A vlonyada bir çete 
muhasara edildi 

Tirana, 21 ( A.A.) - Bildirildiğine 

göre, Jandarma müfrezeleri Avlonya 
civarında bir küçük asi çetesini muha
sara etmişlerdir. Asi reisi Ekrem Toto
nun da çetecilerin arasında bulunduğu 
zannediliyor. 

Flllstlnde manidar 
resimler 

Türkiye - lngiltere arasında 

Karşılıklı yardım 
misakının daimi ya
pılması mevzubahs 
~ir 1!1giliz . gazetesi diyor ki : 
Şarkı Ahdenızde lngiltere en kuvveti. 

deniz devleti, 1 ürk iye ise en kuvveti~ 
kara m emleketidir.,, 

Başvek&,inıiz bugün 
Londradan ayrılıyor 
İngiltere kralının taç giyme mera. 

siminde bulunan Başvekilimiz İsmet 
İnönü bugün Londradan ayrılmaktadır. 

Başvekilimiz İsmet İno''nu" .. y . nun una• 
nıstan tarikile şehrimize geleceği an-

( Devamı 6 tncıda) 

ispanya meselesi Cen~vrede 

Ecnebi müdahaleSi 
Milletler Cemiyetinde 

görüşülecek 
Valansiya hükumetinin müra
caati Milletler Cemiyetince 
kabul edildi 

Cenevre 21 (A.A.) - Milletuer Ce. 
m,iyetl kttibl urnumiai B Avenol l~an 
ya hükumetinin ecnebi m;;;;;.r~eUC'~r:I 
İspanyol dahili habirne mudaha1ede 
bulunduklarını protesto için yapmış ol· 
duğu müracaatın Milletler Cemiyeti 
konseyinin ön:.imüzdeki içtimaında mü. 
zakcre edilemsine karar vermiştir. 

Mevsimi, ispanya mahvolduktan 
sonra mı gelecek '? 

Londra 21 (A.A.) - İspanya hüku
metinin Milletler Cemiyetine müraca· 
atı, Londranın diplomasi mahafilinde 
mevsimsiz addedilmektedir. Bu mahafil 
konseyin, "İspanyol notasından kayd ı 

mallımat eden ve ademi müdahale ko. 
mitesinin bu işte lıilhassa salahiyettrar 
olduğunu beyan eyliyen,, bir karar su-

(Devamı 6 ıncıda) 
l'eni ispanya Ba§'Uckili Negrın 
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Pek yakında ''HABER 
Amerika Cumhur Reisi 

ROOSEVELT' in 

lEseırn oıan 

Polis romanını 
n eş ıred ece lk'[ç;! ır 

il 

BiR BAŞKA ADAM 1 Kudüs, 20 (A.A.) - Bütün Arap 
1 dükkanlarının camekanlarında irak kra

lı birinci Gazinin milli Arap bayrakları 
çerçevelenmiş resimleri görülüyor. Bun 
ların yanında da büyük kıtada Musolini ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, ~~) veHWerin~nsim~rivu~~ U-~~~. Nakleden: fu. ________ ___:_...:....=.:...::..:..::..::__ __ _:__~~_::~:...___::~~~~::-..ı~NllfllllllltırmnHll"""'"ın"""""'n--.-
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19 mayısta ik i müşahede 

1-Halkevleri. 2 - Cum
_huriyet kızının 

elind0ki bayrak .. 
Vazaını: ~ekip Gündüz 

19 mayıs bayramının göze vurduğu 
en mühim mesele bence şudur: 

Halkevleri gençliğin sempatisini ka
zanmıştır, Gençliğin ve halkın halkev
Jerine kar§t duyduğu alaka bütün tah~ 
minleri geçmiştir. Halkevi şu anda 
memleketin içtimai ahengi içinde aldığı 
role uygun, köklü, müessir ve büyük 
bir müessese haline ylikselmi~tir. 

19 mayıs gecesi bütün halkevlerini 
doldurup ta~ran alakayı göridükten ·son 
ra bunul'l manasını anlamamanın ve 
bundan memnun olmamanın imkanı 
yoktur. 

Beyoğlu halkevi, o gece, salonlarında 
iğoe atacak yer kalmayınca · kapılarını 
kapamıştı. Bu tedbirin on para etmedi
ğini ben gözlerimle gördüm. Unyon 
Fransezle Amerikan sefareti arasında 
toplanan ve tramvayların, otomobille
rin geçmesine imkan vermiyen bir genç 
kalabalığı: 

"- Biz de gireceğiz! Bize de yer 
bulunuz.!,, 

Diye saatlerce bağırdı. Beyoğlu kara- ,, 
kollarından gelen on beş yirmi memur, 
gençlere, binada yer bulunanuyacağı
nı buna imkan olma'dığrnı beyhude yere 
aniatmağa çalıştr. 

Bundan yirmi gün evvel Musahip za
denin jübilesi yapıldığı gece Şehremini 
halkevinin kapısından da gene bir hayli 
gencin meyus meyus dönüp gittiğini 
görmüştüm. Hamidin hatırasını taziz i
çin tertip edilen .. gece,.de ide birçok 
halkevlerinde ayni manzaraya şahit ol
muştuk. 

Bütün bunlar, muayyen bir hedefe 
aoğru şuurla yürüyen halkevlerinin 
sistemli bir çalışma ile kısa bir zaman 
da ne mühim bir muvaffakiyet elde et
tiktdiat bizi'foandıracak müsbet delil
ler.dir. Binatnaleyh halkevlerine topla
dıkları sempatiye uygun imkanlar ver
meği düşünmek .mecburiyetindeyiz. Bir 
halkevinde yapılan müsamereye kaç ki
şi geliyor? Yedi yüz kişi mi? Eh ••. O 
halkevi hiç olmazsa bin kişilik mükem
mel bir salona sahip olmalrdrr. Bilhas· 
sa "Beyoğlundaki halkevine en krsa za
manda en yüksek yardımr göstermenin 
bizim için bir milli gurur meselesi oldu
ğunu,, söylemelc isterim. ünyon Fran
sezin burnu klibinde ve Casa d'italia'
dan yüz adım ötede bulunan bu halke
vinin kapısına gelen tek gencin geriye 
dönmemesi lazımdır. Beyoğlundaki 

"milli istila,,yı tamamlıyacak olan mü· 
cadcle yeri sadece halkevidir. 

19 mayısın · benim gözüme vurduğu 

ikinci mühim şey de şu oldu: 
Curr.huriyetin nihayet bir gençlik ya-

ratabilmiş olması. 

Evet bu 1937 mayı 
sında Türk alanla
rında adalelerini 
ve endamlarmdaki 
tenasüp ile sıhhati 
bize pek parlak bir 
,surette teşhir eden 
nesil umumi harbi 
hi~ teneffüs etme -
miş olan, Türk bay 
rağının zaferli gün 
lere neşe veren 
dalgalanışları ara
sında dünyaya gel 
miş olan nesikiir. 
Yani yüzde yüz 
cumhuriyet nesli • 
dir .. 

19 mayıs Taks:m 
stadında Türk bay 

Bmjoğlıı Tla11•()vinin rağını taşıyan kız
'b<:ııyra.<jım ta§ıymı larımrza bakznlar, 

k"1Z bayrak ta~ıyan bu 
kı~larımızda e!1 ufak bir acemilik, bir ı 
yadırgayış, bir solaklık sezmediler. 

1919 daki gençliğin kızla·n ateş parça 
sı gibiydiler. Son derece vatanseverdi- I 
Jer. Kükremiş birer dişi aslan gibiydi
ler. Fakat 'cimbilir neden, şu ba}>rak 
günderini erkekler gibi · tutamazdılar. 
Bir tuhaflıkları, bir acemilikleri vardı. 

19 ."1ayıs . gürıı:i cumhuriyet neslinin 

bize. gö.sterdiği kı;ı:larda .erkek "nesn- ı 
daş,. tanndan en ·ufak bır fark bulma
dık. Karı§ık tedrisatın bu ilk neticesini 

-

Feyzi.ati lisesinden bayrak taşıya~ı 

kız 

Türk kadınının ilk kurtuluş nesli olarak 

selamlıyoruz.. 

Cumhuriyet kızının, elindeki 'i'ürk 
bayrağını Cumhuriyet delikanlısile ay· 
nı kudret, aynı iman, aynı ateşle yük. 
scltcccğine inanıyoruz. 1937 neslinin 
elindeki Türk bayrağı mutlaka 1919 
neslinin elindeki Türk bayrağından da
ha sağlam ve daha mağrurdur. Zira 
çifte payandalı~ır. 

3t3 Osmah- Yuenn seferinden 

Prens Konstantin'in 
Times . nıuhabirine 
verdiği · ·izahat ... 

-11 - Vazaın : Sadık Duman 

Halbuki dil§man 
o kadar 

azdı ki, bizim sU
varimizin ikiye ay. 

rılması büyiık bir 
mahzur gibi telak. 
ki olunamazdı.,, 

Binbaşı İzzet Bey 
ve arkadaşları bir ••~-
gün Alasonyada ~ ... 
kaldıktan sonra "' 

Çayhi- -..... ~ sara gitmeleri emre-
dilmiştir. Çayhisar- N•lı\l~'i 
da Ferik Hayri pa_ 

§tı. kumandasın • 
da ki birinci fırka 

bulunuyordu. Naim 
Paşa kumandasın • 

daki Alasonya ni
zamiye livası iel ls
lftm paşa kumanda-

sındaki Nasliç redif 
livasında.n mUrek • 

(Emekli Kurmay Binbaşı ı 

kep olan bu fırka Yeni§ehiri niçin müdafaa edemediğini söyliyeıı 
Yeni§Chirin zaptın_ Ba§lcummıdan Prens Konstantin 
dan sonra Zark'a doğru sevkolunmu§. duralarımı giyebildim. Eşyamı da aL 
tu. İzzet bey ve arkadaşları o devrin mayı düşUnmedim değil, fakat o sıra
yeni yetişmiş, Avrupada tahsil gör- da sokakta yirmi otuz silah patlayın
mü§ erkanıharplerindendi. Bunlar ni- ca telH.şım bUtün bütün arttı. Pija
sanın on altıncı günü Yenişehire var- malarımla sokağa fırladım . O zaman 
dılar. !u.et paşa hatıratında Yenişehl. aklım ba~ıma geldi. Paramı da yukar. 
re geldiği gün ordunun vaziyetini da. bıraktığımı hatırladım. Tekrar o. 
liısaca şöyle gösteriyor: dam~ döndüm. BaVuJun . anahtarım 

Bir fırka. Yenişehirdedir. bir türlü bulamıyordum. Yemek bı. 
lki fır,ka Yenişehir ilersindedir. çağı. ile. bavul'! · y~~ keseıni al. 
~'et ~-- lranl (hi>Rirıni fırka) ~-"!. m .. ı:-ı-.- ~~!fl"•!'nJt!"l'l QQ.rO(.' r m,, .. -

.nrnovad& .topalnınıştır. der inerek sokağa fırladım. O zaman 
Bir piyade alayı ile süvari livası gözlerime ili~n .. manzara . hakikaten 

Velestin iStikametine sevkolunmuş. f ecidi. · Hiçb}r . ~an böyle bir hale 
tur. şahit olduğumu hatırlıyamıyorum. 

Bu vaziyet İzzet ~yin Alasonyada Ahali, çoluk~cuk, askerler, zabitler 
tasavvur ettiği toplanma planına a. karmakarışık fırtınaya tutulmuş bir 
§ağı yukarı uygundu. çil yavrusu gibi kOŞuşuyorlardı. Su-

Osm8.nlr ordusunu burada bıraka- bayların bir kısmı şap'•alarını unut
rak bir müddet sonra bu ordu ile bü- muşlardı. Tanıdığım Yunan kuman. 
yük ve nihat bir mücadeleye girişecek danlarından birçoğu ceketlerini, pan. 
olan Yunan ordusunun vaziyetini kı- taolnlarını giyemeden don paça yalı_ 
saca bil8irelim: nayak sokağa fırlamışlardı; arasıra 

Yenişchirin tahilyesi esnasında Yu 
nan ordusu kumandanı prens Kostan. 
tinle konuşmağa muvaffa.k · olan 
Times gazetesi harb muhabiri diyor 
ki: 

"Otelde dehşetli bir gürültü ile u. 
yandım (•). Otelin hizmetçisi kapıyı 
şiddetle tekmeliyordu. Dışarda merdi
venlerde birtakım gür'ültüler işitili
yor, koşuşmalar oluyordu. Hemen ya
tağımdan sıçrıyarak kapıya koştum. 

Hizmetçi telaşla dedi ki; 
''- Aman Mösyö. şehirde kimse kal 

madı. Asker de gidiyor, duracak za. 
man değil. Türkler geliyor!,, 

Uyku sersemi şaşkın şaşkın etrafı. 
ma bakındım. Nihayet güç~cl~ .kun. 

Esrarengiz mUsel les 
8 lRDEN 9 a kadar olan 9 adedi bir mil• 

acllealn etrafına o ıekilde sıralayınız 

ki zaviyelerinde birer ve dılıları tistunde de 
Jkl§er aded bulunsun. Fakat ~ ~artla iti za 
viyeden zaviyede dılılar üzerinde bulunan n
detlerl zavlyclcrdekiler de dahil olduğu hal 
de ccmedcrseniz biribirine mUsavl yekfınlar 
versin. 

Bu mesele mUkA.faUıdır. Doğru halledenler 
den 4 ktştye muhtelif hediyeler verltccektır. 
cevapların 27 mayıs tarihine ltııdar (Arap Sa 

çı) fşnrctlle ldarehanemlze gôndcrllmcsl il\· 
zımdır. Hııllcdllml§ ıckllni de gene o gtlnkU 
nUshamızıta bul3cııksınız. 

Esra rh rakam 

atılan tüfekler halkı bir kat daha ted. 
hi§ ediyordu. Ve, bu. kafile koşa ko§a 
istasyona ulqtı. Vagonları doldurdu. 

Trtµıler biribirlni müteakip hareket 
ediyordu. Ben de prens Konstantinin 
bindiği trende bir yer bular.ak Yeni. 
§ehirden uzaklaştım. 
U~kla§tım ve işte ancak o zaman 

aklım Qaşıma geldi; 
."- Haydi bunlar kaçıyorlar ... • di

ye düşündüm .• Ama ben niçin kaçı. 
yorum?,, (Devamı var) 

(•) Bu. [Xlrçayı en eaki ve kıymetli 
Türk gazetcdilerindcn Süleym~oı Tev. 
fik 'Babanın "'Osnuuılı devleti ve Yu. 
nan harbi,, <ıdlı' kıynıettar · escri>ıdctı 
iktibas ediyorum. · 

1428:SiXS6-=5142~2. 
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Akrabalık 
Zehranm çocuğu olmadığı için tabii bUyUk 

anne olamaz. BtıyUk babaaı olduğunu bl!dlğl 
miz Nadide de bUyUk anne oıamıyacağına 

göre ailenin içinde bUyUk amıe Jıllhrlbandır. 
Atlcde bir de bUyUk hala bulunduğWl& gö 

re lııllhrlbanm bUyUk babalan ndan birlainin 
karde§i olduğuna ıUpbe Yoktur. Nadidenin 
bUyUk halaya bUytlk babasından dalla yakm 
akraba oldu~a göre kendisinin büyük hala 
nın kızı olml!•ı icap eder. Nadidenin bir kar 
d~i nrdrr. Bu k&rdef Zehradan bqkaaı ola 
nıaz, çOnkU Zehra lııllhrfbanm kUçUk knıdır. 
Eğer biz ailenin _Uç erkeğine muelA 

(Xl (Y) (Zl har.nertnı verlnıek 1§1 fÖyle 
Herhangi bir iki rııkaDllı adetle darbedlldl hallederiz: 

ğf zaman hMıh.darbı 27 veya 9 la kabili tak. """ B{!L,Uk b!lbalardau (") in iki tournu . var-
sim olan G rakamlı adet ıudur; dır. 

142857. McsclA: BUyUK babala~~an (Y) nln bir torunu 

21 MAYIS - 1937 

dlatµıta daic 
...................... 
Halk edebiyatı 
D AH1L1YE Veki.leti'nin baıl 

rnuharrirlerimiı.e bir tamlı11 
gönderdiğini gazetelerde okumu;su· 
nuzdur: büyük halk kütlesinin birço~ 
kitnblar okuduğu, bunlarda kullanı· 
lan "dil, üslup ve resimlerin gayet 
berbat,. olduğu, buna rağmen burlB· 
rının kırk, elli bin n&"ha basıld

0

1g 1 

söyleniyor. ' 'Bu eserlerin hepsinde, 
deniliyor, halka hiZIJ1et zihniyeti de· 
ğll, halkın okumak ihtiyacınc;_lan fa)'• 

dalanmak zihniyeti hakimdir:., Dahi· 
1 liye Vekitleti, halkm okumak ihtiya. 
cından istifade edip ona hizmet edil· 

mesini. yani onun fikri terbiyesine ça· 
lı§ılmasını istiyor. ~ademki halkıll 

se-:vdiği birtakım m~allar, mevzular 
vardır, muharrirlerimiz o kitablaı'J 

temiz bir dille, "yeni yaratmak istr.· 

diğimiz insan idealine,. uygun bir zih
niyetle yazsınlar; I?ahiliye Vekaleti 

bu kitabları basacak ve yayılınasuıı 
temin edecek. 

Bu tamimin bir "hüsnüniyet" rnalf· 
sulü olduğu muhakkaktır; umulatl 
neticeye varılmasını can \"e gönülde~ 
dileriz. Fakat bu tanılın birçok dii· 
§Ünceler uyandırıyor. 

Bir kere tamimdi yetmiş kadar 
halk kitabının adı var. Bu listeyi alıp 
"münevver". dediğimiz zümre arasıP• 
da: "Bunlar<,ian hangilerin\ okudu· 

nuz ?,, diye bir anket açmak... "HiÇ 
birini okumadık!" diyecekler hiç §ÜP' 
hesiz ekseriyeti teşkil edE>cektir: hat· 
ta, birkaç ''folklorc... merakhsındaJ'I 
başka bir tanesinl olsun okumu~ beŞ 
muharrir bulunamıyacağını iddia et. 
mek "kabildir. Bizde halk ile 11mUnev. 
ver'' zümre (daha doğrusu kendin1 
öy~I sanan insanlar) arasında - derlıt 

mi? bilmem . herhalde çok genle blr 
hendek var. Halkın sevdiği kitablırrJ 
zaten okumamı~. bilmiyen bir muhar· 
ririn, Dahiliye Vekaleli'nin bir tami· 
mi üzerine birdenbire bir halk muhar. 

riri olması kabil midir? ... "Dili, ftsJCı. 
~ .. .:,_~'-' n • .,,..;J 

ları mLihdafL'ediyÔruz; fakat madem· 

I<i okunuyor, demek ·ki onların da bir 
"vertu", bir hassası vardır~ onları 

şimdiye kadar hor görmüş bir muhat· 

ririn o "hassa" yı birdenbire elde el· 
mesi kabil midir? · 

Dahi1iye Vekaleti'nin tamiıriindŞ 
"dil, ü&lüp ve r~simler ber • 

hattır., deniliyor; yani "dil" ile 
"üslf.ıp'' un bir olmadığı söy· 
leniliyor. Bunu memleketin irfanı içıll 

büyük bir kazanç diye kaydetmeliyiı. 
Çiinkü bb·.de o iki kelimenin bir m8· 
naaa olduğu sanılır. Üslub, insanııl 
ta kendisi, yani onun hassasiyeti. dU· 
§Ünüşü demektir. Falan muharrir, ş\I 

veya bu me\-zulan intibah ediyorsa 
bu da onun üslıibtr icabıdır. Dahiliye 

Vekaleti bunu takdir ediyor, "dil" iJe 
''üslfibu'• ayırmış . Fakat bu ayırma• 
nın emrettiği neticeye varmıyor. Hall<ı 
tan·ınmı!5 muharrirlerin yazılarını 

niçin okumuyor? Dillerini anlamadığı 
için mi? Elbette değil: çünkü bugiltl 
sade dille yazmağa çalıı;ımıyan mub\lr· 

ririmiz yok gibidir. Onların dili,· hal1' 
kitaplarının diiindcn efe basittır. ftl' 
kat "'üslfıb" lan ba.5kacİır: M~harrir· 
!erimizin halk kitablan yazmak fçfıı 
lazım gelen üslubu edinmeğe, yarıl 
kendilerine o hassasiyeti aı;ılarrıağ& 
muktedir olacaklar mıdır?.-BöyJe b1t 
~eve imkfın var mıdır? ... 

Bu suallere cevab veremiyeceğirıı: 
sadece soruvorum. Tecrübelerin bıl 
suallere: "Evet" cevabını vermesini 
temenni ederim. 

Bu mevzua avdet edeceğim. 

vardır 

Nurullah AT AC 
..../. 

Yalnız bnluı olan {Z)nfn lsc 
0

blr çocul" 
var. Kadınlardan · :Nadidenin de · yalniz tılf 
ÇOCUğ'J olduğuna göre kend.l.atnın · (Z) ~ 
karısı olması icap eder 
Mihribaııın da ayni c°Y> glbİ bir to'tunu () 

duğunıl rııre bu c;lft te kan kocadır. 
Nadidenin bir btlytrk babasf \"ardır ki ~ 

(XJ den b3§kası olamaz ve {X) Jn de i 
torunu olduğuıuı. ~öre {Z) ve (Y) nln-~~ 
sinin oğulları ve Nadide lJe ~hranm r.proc 
lan olmuı icap etler. HOııeyfn De Cemaılo .~ 
ralarmdakl on yqtan 1'&.Zl& fark bulun~1 
blie HUaeyfnln (Z) Cemalin (X) ve <T_,a 
in (Y> olduğunu g8.ater.lr • ıı• 

Bu rru~ftcleyf l§tlrak edenlerden kfmac JıJl 
dcmcml§Ur. 
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?3enün Q&Jişüm: 
6<av'Sk a~Sçôaio 

İstanbul eskiden servilerin ve çi• 
narların vatanı imiş. Bunlar yanya• 
na geldikleri zaman, açık ve koyu 
Yeşillik bütün zıddiyetlerini en gü-

zel §ckilde tebarüz ettirirlermiş. 
Servi, ancak çinann yanında kor 
kunçluğunu letafete tebdil eder. Çi
nar, servinin karanlık tezadı yanın· 
da, iç açan açık yeşilini eflake serer. 

Bu esaslı iki ağacın yanında lstan 
bul da kavak nedir mesela? .• 

Kavak! 
Gülünç bir şey .• 
Adeta tahkir edici bir söz... U· 

~unluğa, aptallığa, manasızlığa, bi
Çİrnsizliğe misal.. 
. Öyle ya: Direk gibi, yoluk bir 

Oeden .. Üstünde karikatür gibi yap
l'~lar .. Ağaç mı bu?. 
. Halbul(i,.gelin de, kavağın ne ol
duğunu Anadoluda görün.. Hele 
l'üzlercesi bir araya gelip de orman 
t~kil ettikleri zaman, zerafetlerine 
l>ayan olmuyor. 

Her nehatın bir vatanı varmış: 
Buğdayınki Habeşistan, ay çiçeğinin 
ki Rusya, kabak ve kavununki Tür· 
~Ye imiş. Alimler tetkik etsinler: 
~vağın vatanı da elbette Anadolu· 
dur. 

l 
Bir zamanın Amavud muharip· 

eri, ··düşman kafamızı kesince 
Pis parmağını ağzımıza burnu
muza sokmasın., diye, ta tepelerin· 
de bir tutam saç bırakırlardı. Son 
devrin sporcuları da, bir aralık bu 
modaya uymu§lardr. işte o Arnavud 
v
1 

e o sporcu ne derece biçimsiz şey. 
erse, İstanbulun kavağı da odur. 
Anadoluninki, kökünden tepesine 
kadar yemyeşil yapraklara sanlmış, 
b:rapa mevzun, ince uzun, zarif bir 

dendir .. 
Nereye gittimse kavak gördüm. 

~eğil Sivas, Bursa bile, yeşilliğini 
U ağaca borçludur. Fakat kavağın 

saltanatı o noktalara mı münhasır 
l\ :-r. 1-!l, ----1----·• 1-..11 ..,... • .;"' v~ 
~nın agaçla doludur. Yurdu· 

; . 
t\'tuzun nebat haritasını yapanlar, oı-
lllanlarm cins1erini tesbit ettikleri 
8~a için bu kavakları meskut geç
(i§ler şaşıyorum. Halbuki, birçok 
asabalarımızda, "kavak,, demek 
~mumiyetle ağaç manasınadır. Di
ger nice bölgelerimizde cinara da 1t • 
•• ~ak derler, meşeye de.. Başına 
h k,, yahut "Kara,, ilave ederek 

e,. türlü ağaçlara da .. 

ed İstanbul varsın kavağı tezyif 
. edursun, Ankara onun güzelliği

~i fevkala?eliğini, milliliğini sez-

1 t1 
• parklarını, yollarım ve bu ağac 

ara .. 1 ... b l • d·· sus emege aş amı§tır. Söğü-
• un _Yanında kavak, çinarm yarında 
~bıdeı_: dah~ az güzel de~i]dir. Bel-

u T urk agacmın biri ücü bir ara-
l'a gel" •. l l . b" ınce guze o muyor. Fakat 
~ ko!uluğui Bir ormanı:> .. Ondan 
tu ,a ıç açıcı hiçbir manzara yok-

r .. 

11~ ~~~azıyı latif bir kavak ormanr 
~t l akim 'bir tepede yazıyorum .. Ve 
ttı a arın kavaktan zerafet ve inşirah 
ç~~uz:nları deği1 de hamakat ve bi .. 
1"rn ıhlık darbı me!elleri çıkardıkla
t> lSt ayret ediyorum. Maamafih, 
ll ar, bu ili l k . l llt de.... ıem e etın ya nız ağacr 

ao~J gı}. adam1armr da batıracak 
er uydurmu§lar .. O da başka .. 

(Va-NQ) ....____ 
--:;;-------
Ölmeden 

•• 
~0mülmüş mü ? 

l lllirde garip bir 
~ . . hAdise oldu 

l'llır adr · . tl ko ıyesı çok garıp bir hadiseye 
G Ynıuştur. 

t cçeıılerde Ka tltfi ·ı. • rşıyakada kırtasiyeci 
de kal~ aç a~rnak için girdiği bir eczanc-
d;;,_ sektesinden ölmüctu·· G '" ··1 

""'ten b' .. ~ · omu -
dcn tn •rkaç gun sonra Lütfinin ölme-
al!!l·r ~z~ra konduğu, mezarcının rrarip 

" l§ıtt· ~· b Yc k ld ıgı ve hastalanarak hastane-
a ırtld v • tahkik ıgı §ayıalan çıkını~ mesele, 

hyiaıa:t net~cesi tekzip edilmişti. Bu j 
'~eğ Ycnıden ve kuvvetle deveran 
ı:.'tin.d e başladığı için L\ttfinin cesedi ü-1 

e Yann otopsi yapılacaktır. 

'4!' -,J··. 
• . . lü wün.den iki ba§ka görü1ti.L§: Bir tarafta loamyonlardan sahile dökülen çöpler ve bıı tifo m<.:ııba.na 
Kzunkap~ ~ g . lıi.ç çekinmeden .sokulan çocuklar ... 

/stanbul konuşuyor! Kum kapı ( 2) 

--------------------~---5 ara y burnundan Venikapıya 
kcidar denizlerin sahibi ihtiyar! 
101 yaşınd8ki bu adam 24 torun sahibidir, 

avuç avuç para harcar 
. 

ka 
ı öptük olduğu olalr, bura-

Kum P ç . vzını bı-
larda herkesin keyh kaçmış, ag s mt halkından ha-
çak açmaz olmuş. e F 

Yatından şikayet etmiyen kal~al~kş: . a 
· tsız ı ıçın· 

k t b··t'' bu memnunıye . a u un ·· en bır 
d 

.. l"kten en fazla zarar gor 
e, çop u . • 'f' · bozma-
d ld - u halde hıç ıstı ını 

a am o ug . en tek bir insan 
yan, neşesini kaybetmı~ . 
var. Meşhur bahkçı küçilk AgOP·:: 

• d. ı'I kömür tucearı 
Civarı bize gezı ıre •v • • e ö tük 

H
.. . Avninin rehberlıgı ıl ç p 
useyın · · · doğru 

h ·1· d ki kahvelerden bırısıne sa 1 ın e ov• • .zaman 
.. ··d"k Kahveye geldıgımız ' 

yuru u • eÇmiş 
yanımızdaki zat~ karşı karşıy~ g .. 
heyecanla tavla oyrlayan iki ihtıyarı gos 

terdi. kü "k A 
- işte dedi, bizim meşhur çu -

gop ! dal 0 htlyarlar 
Tavlanın heyecanına an } h ld' 
burunlarının dibine sokuldugum a. e 
beni M14 görmemtşleridi. Bereket ışe 
etref tan müdahale ettiler: • • 

_ Hacı dayı, bak ııaıeteciler gclmış 
;,eninle Jconu9cı•..J-ı ... "'lTV 11<..g•,,...., .,,..._ 

çıktı. 
. ihtiyarlar ancak o .zaman işin farkına 
vardılar. Hacı dayı denen zat: 

_ Buyurun, diye, yer gösteı di. 

Oturur oturrna.z sordum: 
_ Si.z buranın en eskisi, en yaşlısı i· 

mişsiniz:. Evvela kaç yaşındasınız, söy-

ler misiniz. 
Tatlı yüzlü ihtiyar hi~ tereddüt et-

meden ıderhal cevap verdı: 
_ 

101 
evlat, faz lası vardır, eksiği 

yoktur. 'b' 1 
Gö J 

rim faltaşı gı ı açı mış, küçük 
z e k' l 

A b Y
ilz yaşım geç ın o masına 

go un k' b' k . - 60 ya•ında l ır ço ınsanlar-
ragmen :ı 
dan daha dinç durması karşısında hay-

retler içinde kalmıştı~. . . • 
_ Mükemmel dedım. Pekı kendınız:c 

nasıl baktınız böyle!.. 
_ Hiç evlat, herkes ıustl yaşarsa 

b d 
öyle yaşarım. Benj sağlam tu· 

en e . • ih . 1 
id 

"zdı·r Denız ınsaru tiyar at· 
tan enı · 
ma.z .zaten ... 

Burada etrafta oturanlardan birisi 

nıüdabale etti : . . . . . 
_ Hem bilir n1ısınıı. Bız:ım hacı ba-

ba ehli keyiftir de .. Yanm asır müddet 

h 
akcam birkaç kadeh atmıştır. 

le er ır d'. d" 
Sonra ihtiyara on u: 
_ Baba, dedi. Doğru söyle, şimdi ıde 

ar mısın bu iJi. 
yaAp dide adarnnı, yaşına göre çok 

~r ·ı~ 

b 
•uklu yüzünde adaleler gen ı. 

a.z uruır .. .. 1 • itı 

B b 
klerine ak düşmu~ goz erın 

e e d' 
. . u"lerek cevap ver ı: 
ıçı g 

Cadde üzeriıule'lci bu. evin altında üstü açık bir kanal vardır. Ve ana Uiğım 
taM.mmiil.süz kckusunu saça sara buriuıa.n denize akar 

.. 

-. Eh, ara sıra yapsam, ne olurmu§ 

sanki. .• 
Gayri ihtiyari u:ı:un bir "maşallah,, 

çekmekten kendimi alamadım, 
ihtiyarın keyfi yerine gelmişti artık .. 

O zamana kadar önünde açık duran 

tavlayı kapadı, sormaya lüzum kalma· 
dan anlatmaya başladı: 

- Ben senelerce çalıştım. Çoluk ço

cuk, torunlar yetiştirdim. Şimdi artık 
rahat etmek zamanım geldi. Bu sahil 

ta Sarayburnundan. Yenikapıya kadar 
benimdir. Yani balık. tutma hakkı bana 
vcrilmi§tir. Gençliğimde ne güzel işler 
yaptm1, ne güzel zamanlar geçirdim bu

' ralarda ..• 
Şimdi çocuklarım, torunlanm çalışı

yor, dalyanları işletiyorlar. Fakat ah bu 
çöpler, bizim canım sularrmızı berbat 
~tti. Burada balıkçılığı öldürdü, maa
mafih gene halimden memnunum. 

Benim hcrgün on liraya yakın masra
fım vardır. Çocuklarım, torunlarım ka
zanırlar, ben de gezer eğlenirim. Bir 
traş olmağa Adaya, kahve içmeğe Bü
yükdereye giderim. Ne yapayım, şimdi 
vaktimi iyi geçirmeyip, istediklerimi 
yapmayıp da ne zaman yapacağım. 

Bu sırada gene etraftaki masalardan 
müdahale ettiler: 

- Haci babanı11, dediler eli çok açık 
tır. Burada darda kalmış ta onun yar
dımını görmemiş insan hemen yok 
gibkJir. Bir kere kendisine 800 lira tay
yare piyangosu vurmuşt1;1. Eminöniln· 
den buraya gelinceye kadar elinde me· 
tclik kalmadı.,. • 

İh\iyar (ne olur sanki) manasına ge
len bir el işaretile cevap verdi. 

Bu sefer ben sordum. 
- Kuzum torunlarım, torunlarım di· 

yorsunuz. Kaç torunun var sizin. 
- Yirmi dört tane maşallah. 
- Ya çocuklarmu:. 
Garip şey, torunlanru11 adedini biç 

duşünmeden ı;öyliyen bu asırdicle a
dam, çocuklarmm sayısını söylemek 
için tereddüde düştü. 

- Acaba kaç tane idi? 
Biraz evvel tavla oynadığı arkadaşına 

sordu, ve iki ihtiyar paı mak he!abı yap 
maga ba§laclılar. 

Bu vaziyet karşrşınıda birkaç dıiz:üne 
çocuktan bahsedileceğini ümit ediyor
dum. Fakat hiç de öyle olmadı, t:esap· 

bitince: 
- Uç erkek. iki kızım var galibJ ! 

diye cevap verdi. 
- Ne iş yapar çocukların~ 
Bu sualime hacıdan evvel katşısın

daki ihtiyar cevap verdi: 
- Efendim, içlerinde her tiırhisü 

var. Doktor. tiiccar, kabzimal, Lalıkçt 

ne ister::oen bulursun. Doğrusu bizim 
hacı Agop kadar mesut insan az<lır. 
Maşallah hergun bir çocugu vey;:ı toru
~u gelir hatırını sorar, para verirlet ona 

Küçük Agop burada: 

U<a ula lwnı betbaht, henı de mesut bir o:i1eni:ı reisı B-0.y 
Kıı,n P 7cız7iırı:nda.n birisi i7.c bir torunu 

- Elbette bakacaklar, diye söze ka
(Devamı 4 iıncüde) 

HABERCi 
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anımı j Aibl,_•t1111MM1l6l • .MIMlılllır11ıt....._ __ 

KURUN' da: 

Yeni bir mesele 
"Gıinlcrin pc§i.ııd.cn,, ö·ütırnu muJuır- . 

ri:ri Ha.saıı Kunı.ç.cıyı. bugün telılilı."Cli 
bır haber ııcl'iyor. l(oca.lara ve h..ı.z ba. 
balarma aynen iktib,... "'tt• - . . .. . ....., " 1gırm ... şu, 

yazıyı dıkka.tle oku.ma.larmı tavsiye 
ederi::: 

Amerika Cumhurreisi Ruzveltin eşi 
Madam Ruzvelt Amerika erkeklerinin 
başına iş a~acak gibi görünüyor. Ev 
k.adınlarının sekiz saatten fazla evle. 
rınde çalt~tırılmamalarmı, çalıştıkla. 

rı ~ma~ i.çin d~ kendilerine gündelik 
verılmesını kocalarından istiyor. İş 
burada da kalmıyor, genç kızların da 
gene anneleri gibi babalarından bir 
Ucret almıya hakları olduğunu söylü
yor. 
Eğer _Ruzvelt şahsan bu fikirdeyse, 

yakın bır zamanda Amerikada bu usu
lün bir kanun şekline girmesi pek 
mUmkilndür. O vakit bu usul de Yeni 
Dünyadan Eski dünyaya g~ebilir. B 
giln işçilerle sermaye sahibleri u 

d Ü aTa. 
sıo a . cret ve çalışma saati meselesi 
balledılemezken evli kadınlarla koca
l~, genç _kızlarla babalar arasında da. 
bıtmez tUkenmcz ihtilMlar baş .. t 
recek demektir. gos e. 

Türkiyede teşkilatlanmış işçi sınıfı 
yoksa da her evli kadın kendi evinde 
çalışır. Hatta Anadolunun b k" 
ç .. k k b azı u.. 
u asa alarmda erkeklerden ziyade 
kadınlar !ktısadi hayatın en hareketli 
uzuvlarıdır. Evlerinde halı dokuyan, 
tarlalarda çalışan onlardır. Buna mu. 
kabil bugün on para bir ücret de a· 
r:ı-mazlar. Bu vaziyete göre günün bi· 
r~nde kadınların erkeklerden işleri i. 
çın gündelik istemeleri usulü bizim 
memleketimize sirayet ederse acaba 
neti~si ne olur? 

TAN'da 

Ahllk numarası 
Felek Burhan.cıldiıı bugün pek hak· 

lı koml§uyor. Ortaya attığı Ş?ı 111.&~lc. 
ye /..,"iiltür bakatıltğınııı bilyilk 1H.i.fük 
hangi numwrıt itiraz cd.ebilir~ 

Arkadaşımızın bıt davasına tam bir 
kana,atlc iştirak ettiğim.izi de '/..YJ,yde ... 
derele yazısını iktibas ediyorıız: 
Şehadetnamesinde ahlılk notu kmk 

olan bir adam bir yerde güç kapıla. 

nır. Bir adamın coğrafyası zayıf ol· 
ma.sına kimse dikkat etmez. ''İlerde 
öğrenebilir., der geçer. Lakin ahlak 
notunun kırıklığı daima insan için bir 
leke teşkil eder. 

~albuki mektepclrde bu notlar. ek· 
serı çocuk yaramazlığı dediğimiz ma. 
sum vakalarla kırılır. Gayri müsait 
bir günde hocasını kıracak ve kızdıra· 
cak bir harekette bulunan bir çocuk 
mektep muhitinin çok defa asabı ge. 
ren havası içinde ahlak numarası kr. 
ra.n bir cezaya çarpılabilir. Bu ceza. 
nın ilelebet onun hayatı üzerinde mii
essir olması ne kadar adaletsiz bir şey
dir. 

Onun için ben, talebelik \'e hocalık 
hayatrmr g-özönüne alarak bizde eski. 
den kalmış bir itiyatla verilmekte 0 • 

lan ahlak notunun yavaş ya\·aş mek. 
teplcrimizdrn kaldtrılnıasmı ve bir a. 
damın ahlıikına ölçli teşkil eden bu 
notlarm zararından gençliği kurtar. 
mamızı bir terbiye nıeselesi olarak or· 
taya atıyorum. 

CUMHURIYET'te: 

Londra temasları ve 
lnglllz .. TUrk 

mUnasebetlerl 
• 1'un11-' lı'a.(fi, lJOndrada lııgiltcreııin 

I\rrılı Başııekili va Dış Bakanı. ile 
ayrı ayrı uzun konuşmalar ya.pm1:ı O· 

lan Brı.şpe/Jiliıı scyrıh!ıfindeki siya.~ 
mn.nay: t:barii;; ettirerek bunun clra.. 
fı_ıuJakı rıuayet ı·e şnyiaıarı tetkik e
riıyor ur: dit1or ki: 

İngiliz . Türk miina~<ıebetl . d b. . . . erm e ı. 
zım 1st1yebileceğimiz en iyı· k·ı Rö. 
t . h b şe 1 1 y. 
_er111 a erinde ifade olunan dostlu • 
gun tak · · vıyesı \'e ya klaşnıanın art.tı-
:ıın:as~ şeklidır. Bundan ayn ve dalıa. 
ıl~rı bır kombinezonu ne bız, ne de 1n. 
gıl~r~ düşünmediğimiz ve düşünmiye
c~~ımız gibi öyle bir kombinez.on Bü. 
}~~ ~arb sonu dünyasının istediği ha. 
kıkı sıyasete de tevafuk edemez. Dev. 

(Sayfayı çevirfoiz) 
Kara DAVUT 



Yazan: Naciye izzet 
Her hakkı ablası Hadfyc'ye aittir. Kanser kurbaı:ıı: 

-19-
. Şu halde .~em'i bütün vücudu J 

gösteren şu tul tuvaletlere, !!lrrta ka
dar aç.J~ bu roplara, boyalara bütün 
bu koketlik esaslarına bilhassa bu
nun için bu derecelerde itina cdiyor
'du. O istiyordu ki bir sahne artisti
nin gostolariyle karısı kendisini teş· 
hir etsin! 

.. Aman yarabbi ne tuhaf, cidden# 
komik bir şeydi P\l !,, Gülmeğe baş· 
ladı. Fakat bu gülü§ sahici olmak
tan çok uzaktı. Sinirli, asabi bir gÜ· 
lüştü. Kalbini daha fazla sıkıyordu. 

lak, çok §aşaalı, çok takdir edilmiş 
görmek istiyordu. Bütün kibar ha
yatında gürültüler uyandıran lüks 
tuvaletle, eksantrik kovafürler, şa
şaalar saçan pırlantalar arzu ediyor· 
du ..• 

Bu düşünce ile Necla acı acı içi
ni çekti . Kendi olduğunuz gibi sev 
diğiniz bir adamın hoşuna gitme
mek insanı çok kıran ve vok fena 
bir şeydir. Onun hoşuna gitmek 
için olduğunuzdan başka türlü gö
rünmeğe uğraşmak, başka tavırlar 
takınmak ve vaziyetler almak la· 
zımdır. 

HABER - Akşam J)Ostasr 

Japon 
imparatorunun 

kardeşi 
Prens Şlşlbu 

şehrimize geliyor 
İngiliz kralının taç giyme meraaimin

de Japonyayı temsil eden Japon impar\
torunun kardeşi prenses Şisibu yakın-

da şehrimize gelecektir. Prens Anka· 
raya da gidecek ve .oradan Suriye, Mı
sır yoluyla Japonyaya dönecektir. 

Japon imparatorluğu yaverlerinden 
bir general bu ziyaret münasebetile şeh 
rimize gelmiştir. 

Japon imparatorundan nişan 
Londra 20 (A.A.) - Sabah gazetele· 

rinin tebarüz ettirdiklerine göre, İngil
tere kralına Krizantem nişanının en bil 
yük rütbesini verecek olan Japon prensi 
Şişibu, bu münasebetle söyliyeceği nu
tukta "Japon İmparatorunun, İngiltere 
ile Japonya arasındaki ananevi dostluk 
bağlarını idame ettirmek huıLlsundaki 
hararetli temennilerini,, bilhassa mev
zuubahsedecektir. 

~l MAYIS - 1937 

lstanbul konuşuyor 
(B(Z§ tarafı 3 ilncüde) sının yüzüne baktıktan sonra biz;e do!1 

rzıtr. Onları niçin büyüttük, bak şimdi rek dedi ki: 
torunlarımdan birisi neredeyse gl'lecek, - Bizim için; hem mesut, h,.rn l 
cebimde para kalmamı§tr zaten ondan bedb1ht bir aile diye yazınız. Bl'dbıb 
alacağım. tız, çunkü halimiz vaktimiz bir çıık ı 

- E, ne yapacaksın bu para ile baka- zularımızı, hatta yemek içmek hususu~ 
lnn? diye soracak oldum. daki isteklerimizi bile tamamen yerill 

Tam üç ömür eskitmeye kafi bir asın getirmcğe müsait değil, fakat mesudıı; 
arkaıımda bırakmıt olan ihtiyar r:üldü: çünkü aı:a kanaat etmesini biliriz, f{t 

- Bunda anlamıyacak ne var oğur, gazetenizin (İstanbul konu~uye-r) t~ 
dedi. Gezmeye, eğlenmeye gideceğim.. tununu okUtdukça saadetimizi daha İ 

Bu cevabı aldıktan sonra koca bir hissediyoruz. 
ma~allah 1 daha çekerek kahvedekilere Hergün kaleminizle canlandırdığıtı 
veda edip yola koyulmaktan başk.ı İ Şİ · sefalet sahneleri kar~ısında kendi hil1 

miz kalmamı§tı. mize bin kere, yüz bin kere şükrediyO' 

Kumkapıdan tam ayrılacağınırz za· ruz artık.. ~ 
man, yanımıza sokulan bir çocuk, he- HABERC"t 
men önünden geçtiğimiz b:r evden is- H 
tedikıerini söyledi. buraya aa uğrcıdık. Rahmetli amit içil1 

Bizi Hakkr Mesci isminde orta yaşlı m e V l t\ t 
t 

bir zat karşıladı. Kendisi bu mütevazi Mayısın 23 üncü pazar günü sas 
evin aile reisi ve mütekait gümrük me. 13,30 da Maçkada Teşvikiye camiind 
muru imiş. Biraz konuşunca. bu zatrn cennetmekan Abdülhak Hamidin rll
bütün genç görünüşüne rağmen 8 ço- huna ithaf edilmek üure 'MevJudu Nt 
cuk ve 18 torun sahibi olduğunu öğren bevi okunacağından merhumu seveıı
dik. Bu genç büyük baba da bize Kum- lerin te~riflerini rica ederim. 
kapı çöplüğünden bahsetmek istiyor ve Merhum Abdülhak Hamid Tar1ı6i 
ilk çıktığı gündenberi takip ettiği gaze- zevcesi Lfüsycn Tarhan 

• • temiz hakkında bazı temennilerd~ bulu- ZA Yl - Fatih 18 İnci ilk okuld~ 

"Ya ... demek ki bir artistle ev
lenmi§ti öyle mi? .. Pekala: Madem
ki bunu tercih ediyorsun !1en de sah 
neye gideceğim ... Benim de macera· 
larım olacak L Yükselmek için uğ· 
raşacağım ve meşhur bir artist ola
cağım! .. Bütün fstanbulda kendim· 
den bahsettireceğim. Gazeteler, 
mecmualar resimlerimi basacak. 
Her tarafta gürültüler uyandıraca
ğım. Bakalım o zaman ne yapacak· 
sm?., 

Necla düşüncelerinin bu nokta
sında birdenbire Lem'inin arkada§· 
larmdan birisinin anlattığı bir izdi
vacı hatırladı. Baha ismindeki bu 
adam Lem'inin akrabasıydı. Ve son 
derece zengin bir tüccardı. Bir da
va yüzünden büyük bir şöhret ka
zanmış olan halet oyuncusu bir kız
la evlenmişti .. Samimi arkada§larm
dan birisinin öldürülmesi kadını İs
tanbul cinayet mahkemesine sürük
lemişti. Hakkında hiç bir delil bu
lunmadığı için beraet etmişti. Fakat 
kadının cinayette behemehal parma 
ğr olduğu muhakkaktı. Bütün ga· 
zeteler kadının §Üpheli ve hususi 
hayatında, ölü ile ve daha bir çokla 
riyle olan §Üpheli münasebetlerin· 
den bahsetmişti ... Hakkında çok gÜ· 
rültü ve dedikodu olmu§ bütün Is. 
tanbul gazeteleri günlerce bu hadi
satı yazmışlardı.. Bütün bunlara 
rağmen çok yüksek aileden bir a
dam genç kadınla evlenmekte te· 
reddüt etmemiş ve onu en yüksek 
bir mevkie çıkarmaktan çekinme
mişti ... 

::.·•·n· Birıncı sınıf Operatör .... :m .... : ..... .... nuyordu. aldığım şehadetnameyi zayi ettııı· 
1ilDr. CAFER TAVVARR Hakkımrzdaki samımı duygu ve Yenisini alacağımdan eskisinin hü~· 
i! Umumi cerrah! ve sinir, dimağ İ! c:empati için keııdisine teşekkür eder- mü yoktur. 
ti cerrahisi mütehassısı i! ken, içeri bir bayan girdi, bu ev sahi- .''1(} mmıaralı Beh?ad oğlu Fakat saf ve mahcup küçük ru

hunda böyle gösterişler, alayişler 
yapmak için en ufak bir arzu bile 
duymuyordu. Hatta değil kendisine 
resmine bile birçok gözlerin dikildiği 
ni hissetmek onu fena halde utandı. 
rırdı. O, o hiç bir mesleği hakir 
ve a§ağı görmüyordu. Hatta sinema
ya gittiği vakitler bütün halkı heye· 
cana getiren gü;zel artistleri sami
mi olarak beğenirdi. Fakat onun 
hılkıyeti bu parlak ve muzafferiyet· 
li hayatla asla tevafuk edemezdi. 
Onun emelleri büsbütün başkaydı. 
İstediği ancak uysal ve yumuşak 
başlı bir zevce ve mü§fik bir anne 
olmanın gizli emelini besliyordu. 
~~ ve mütevazı bir hayat 

içbtlfıimtıştu. ~şaalar içerisinde 
caali tavırlı bir sahne artisti ha· 
yatı için doğmamı§tı. Belki büyük, 
şayanı hürmet, §Crefli bir kadın ola· 
bilirdi. Fakat herkesi kendisinden 
bahsettiren me§hur bir sahne krali· 
çesi olamazdı .. 

Onun istidatları tamamen ayn· 
Jıyordu. Necla hissi ve kamil gezin
tiler, sakin bir muhitte zevkle yapı· 
lan çalışmalar, ateşin başında uzun 
ve sükun veren konuşmalar tahay
yül etmişti. Şu güne kadar istikbali 
gözlerinin önüne getirdiği vakit şa
yanı itimat ve muhterem bir koca· 
nm yanında ve neşeli çocuk sürüle
ri arasında, daha sonra da torunlar 
arasında yavaş yavaş ihtiyarladığım 
görürdü. 

Leq;ı'inin ayni hülyada bulunma· 
d.ığı anla§ılıyordu. Kansını çok par-

~ıınırntHlllııHıttlY.,.._ 
Jetler arasında mahdut ittifaklar iyi 
değildir, milletler arasında yalmz sulh 
için ittifak olunabilir ki bu fikrin mü
dafaaamı da Milletler Cemiyeti kendi 
üzerine almıştır. Binaenaleyh bu hesa
ba oısa olsa cemiyetin iltizamı, mü. 
dafauı ve Ükviyesi hususunda söz 
ve elbirliği yapılabilir. Bu hakikatin 
küçük mikyasta bir misali Balkan an
tantmda görülmektedir. Bu iki, hatta 
bir maddelik teşekkül dünyanın bu 
çevresinde harb kargaşalığın~ sed çe. 
ken katiyyen sulhçil bir anlaşmadan 
başka bir şey değildir. 

Biz.im gördüğümüz odur ki !ngilte. 
re bugün Avrupa sulhünün temel di_ 
reklerinden biridir, ve son büyük si
lahlanma hamlesine rağmen sulhün 
muhafazasına samimiyetle taraftar
dır. İşte Büyük Harb sonu İngilteresi. 
ne bizim inciza.bımrzm en başlı ilk se
bebi. Bu bakımdan İngiltere bütün 
A vrupanm hürmet ve muhabbetine 
la.yıktır. !3u devletle Türkiyenin temas 
noktası denizlerdir, ve bilhassa Akde. 
niz üzerindedir. Zaten denizlerle az cok 
ahikası olan her memleket İngilte~e. 
nin komşusu sayılır. Bu büyük komşu 
ile ba§ta denizlerin selamet ve emni. 
yeti olmak üzerinde umumi sulh tla
vasmda kendimizi müşterek addederiz. 

Denizler bir iki milletin deği1, bü
tün dünyanındn·. 

Kara DAVUT 

"Demek ki sahne kadrnlarr, hat
ta balet oyuncuları dalla muteber sa· 
yılıyordu ! ,. 

(Devamı var) 

Otomobil 
kazaları 

Bir çocukla bir kadı
nın bacakları kırıldı 

Dün akşam iki otomobil kazası ol· 
muş, bir kadm ve bir çocuğun bacakla
rı kırıJmxştrr.: 

Şehremininde oturan dokuz yaşmda 
Cevdet dün akşam on tdokuzda Şehre
mininde tramvay caddesinde Ahmet Rx 
zanm fırını önünde karşı tarafa geçer
ken Çatalcaya giden '"Çatalca 20., pla
kalı bir otomobilin altrnda kalmıştır. O
tomobil çocuğun bacakları üzerinden 
geçmiştir. Cevdetin iki bacağı kırdıruş, 
zavallı çocuk ifade veremez bir halde 
Gureba· hastanesine kaldırılmıştır. 

İkinci kaza da Tünelden İstiklal cad· 
desine giden tramvay yolu üzerinde 
olmu!tur. İngiliz sefarethanesine ait bir 
otomobil Tünele doğru inerken yolun 
karşı tarafına ge~en Kohari isminde bir 
kadına çarpmış, yere düşen kadının sağ 
bacağı kırılrm§tır. Kohari Beyoğlu has
tanesine kaldmlmıştrı. Kaza yüzüniden 
Şişli - Tünel hattında işliyen arabala
Tın seferleri bir müddet durmuştur. Ka· 
za yerinde keşif yapıldıktan sonra tram 
vaylar işlemiştir. 

76000 mütekait, 
dul ve yetim 

Türkiyedı; üç aylık maaş alan müte
kait,dul ve yetimlerin 76000 kişi olduğu 
ve senevi 16,5 milyon lira maaş verildi
ği tesbit edilmiştir. 

İstanbulda mütekaitlerle dul ve yetim 
]ere her üç ayda bir iki milyon lira ve
rilmektedir. 

U çUzlU tf car et 
anlaşması 

Türkiye - Romanya ve Yur.anistan 
arasında üçüzlü bir ticaret anla§ması ya 
pılmak üzeredir. Bu anlaşma için ko
nuşmalara dün Bükreşte başlanm.:ştır. 

Harici'ye vekilimiz doktor Tevfik Rüş 
tü Aras Bükreşte iken bilhassa bu ınese 
le ile de meşgul olmuştur. 

ii Paris Tıp Fakülteşİ S. Aeiıtan, :i binin 4 üncü kızıymış. Bir saniye blba- 'll!ustafa ôzer (8538) 

!İ Erke~ ka~ı~. ameliyatları, dimağ Ü D. kk İ f 

1 
estetık • Yuz, meme, karm bu· ı ~ a . 
ruşuklukları,,. Nisaiye ve doğum • • . .. .. ... .. .. .. ~. • • . .. . ~ • • , 

mUt.ehassısı ii Mahallelennızde gordugunuz bu tun ekııkh!derı, bulun tikayetlennıt" 
Muayene: Sabahları M e c c 1 n e n r- yapılmasını istediğiniz şeyleri, canını zt sıkan hadise!eri her saat, iıtt! 

118 de?. y11~ a kadar U Ü mektupla, telefonla ve isterseniz mat haamıza gelerek bize bildiriniz. 

ıl yog , arına apı Rumelı Han • ı· k 'k" ti · · · · · · 
1 Be yolgu epen eoknrka ücretlidir. ip Muharririmiz, fotoğrafçılamm:ı ayağm1za kadar gelip söylediklerini~ 
:ı No 1 T 1 f ' mce ıyece , şı aye ennıze veya teme nnilerınıze gazetemız tercüman oll' 
Hı....... · e e on: 44086 r.·- caktır ···-·· ....... . 

~ Liman idaresi yerine yeni urt ab:ırepo 
lann yapılacağı Mumhane antrepolarını ta 
mamen bo~tmı§lır. Antrepolar haziran 
başından itibaren yıkılacak ve enkazı da sa 
blacalttır. 

:f. TUrk borcu kuponlarının Türk para.sile 
ödenmesi hakkındaki anlaşma iktisadi ve ma 
il mahafilde büyük bir memnuniyetle kar§ı 
lanmı~tır. 

:t- Borsa komiseri İhsan Rıfat Osmanlı ban 
kuı heyeti wnumlyealnde bulunmak üzere 
ay ba§ında Londraya gidecektir. 

• Bıi ııene §ebrlmiıde Uç ortamektep Uaeye 
tahvil edilecek ve yeniden dört ortamektep 
açılacaktrr. 

• Belediye temizlik lfleri hayvanlarının 
kuyruklarını kesip balık olta.ııJ 'yapan İlyas 
dUn 20 lira para ceza.ııına. mahkQm edilmiştir 

:t- Noterlik kanunu llytlıaeı BUyük Millet 
mecllmne verllml§Ur • 

• 'üskUdar kazaııınm billa tahriri i§l bit. 
miştir. 

:t- Valuflar umum rotidürlUğll bütçesi bu· 
günkU meclis toplantısında görtl§ülecektır. 

• Belediye zabıtası talimatnamesine tram 
vayde.n atlayan çocukların velisine ceza ve 
rlleceğine dair bir madde ila.ve edilmııtır. 

* Geçen nisan ayında şehrimizde 9 apar• 
tıman, 8 dllkMn ve 40 ev yapılmııtır. 

il/o 'üniversite ecneb1 diller mektebi tmtiban 
!arı bugün bitmektedir. 

• Esnaf cemiyetleri dispanseri bugün saat 
15 de merasimle açılacaktır. 

1(. Atatürk köprUsü inaşatına alt tetkiklere 
dtin de devam edilmi~tlr. 

* Yeni Lehistan elçisi dUn Varıovadan 
gelmiştir. Yeni elçi yarın Ankaraya gidecek• 
tir. 

* Denlzyolla.rı idaresinin açığını kapat 
mak için tedbirler alınmaktadır. 

:t- Zonguldak madenlerinde çalışirken ka• 

CUMA 
MAYIS - 1937 

HJerl: 1356 - Rebiülevvel: 10 
Filiz koparan frrh1'"'" 

• 

fr~ "· 2,4S 12,10 16.08 19,2S 21,17 2.30 

GF.ÇP:"S SE!lw"'E BUGUN NE OLDU'!' 
Fılletlnde vaziyet gün geçtikçe kaı'l§mak. 

tadır. 

c:an 24 seneye mahkO.m Halit Boluda yaka 

lanmı!J!tır. 

* Kuraklık vesalr Afetler gibi .ebeplerle 
köylüye verilen borçların takaitlerlni ı:ı sene 

ye çıkaran kanun ıa.yihuı meclise vertlml~ 
tir. 

• Denlzyollan idaresi emektar GUlcemal 
vapurunu tekrar kadro haricine çıkarmıştır. 

Jt. Sil!h sa.trcıları bundan sonra ıattrkları 
silAhların defterini her ]lafta sonunda mahal 

lin en büyük zabıta lmirine göstereceklerdir. 
Jt. üniversite tabllye ve co~rafya talebe 

sinden elli kişilik bir grup yarın tetkik için 
Uludağa gidecektir. 

lifi. Habeş hilkUmdarmın J:ıaziran eonlarına 
doğru §elırimlze geleceği ve birhafta kalaca 

ğt anla~Imı~tır. 

* Teşviki sanayi kanunu.:ıun 30 ve 36 ncr 
maddelerinin tadili hakıundakl kanun ıa.yı 
bası ?ıieelise verilmiştir. 1 

11- BUtUn resmi dairelerin Sultanahmede 
nakli düşUnillmektedir. Adllye scrayından 
başka vııa.yet, belediye, Emniyet mlldürlllkle 
ri blnalarmm da Sult.anahll'lette yapılmam 

muhtemeldir. * Cenup demlryolları devralma mUzakere 

bir hava müdafaa genel komutaııh'1 kU 
ma.sı baklundaki llyiha mecıı.e verilmlgtıf· 

• Sandal kullananlarm lmtihanlanna b6 

lanmıştır. 

iÇERiDE: 
* Uzak prkta Sui~ııan kuvvetlerile >4 

gol km:etleri araımd& c;arpıımalar olmu~tll1 

:f. Fransa.da bir tayyarede infillk 01ı:nvt 
beş kişi ölmUı, iki kişi yaralanmııtır. 

• Yugoslavya, İngiltereye ıipariş ettif 
on muharebe tayyaresini teaellUm etml§lll' 

:.;. İngiliz b8§vekill Baldvlln ağlebl lhtill'l• 
bugün çekilecek ve yeni kabine Ncville <;&~ 
berlayn tara!ından pazartesiye kadar 1<urıı 
muş olacaktır. 

:(. Londrada dört hafta.danberl deı:am edl 
ot.obUs grevinin §ıındiye kadar ki zararı fi 
rrm milyon tnglllz Uras;dır. J 

• Fransız hariciye 1l8%!rı Brilkself' , • ., 
olmu' ve temaslara tıqlamı§lır. ( 
~ Berlinde bir yolcu tayyaresi yere sııdl 

anda kazaya uğramış ve makinist ile bir :.ı 
cu ö'ınllı;ı ve tayyareci ile ü~ yolcu da ıl>' 
surette yaralanmıştır. 1 

:t- Avustııryada Vlner Neustadt dökün1~ 
nesinde bir infllAk olmuş ve altı amelr aı;· 

lerlne Ankarada başlanmıştır. 
-~Oio:_:M:=lll~t _::m~U::.:d::_af_aa_v_e_k_a..ı_et_m_e__...ba_ğ~lx __ oı_a_ra_k~-s-ur_e_tt_e_y_a_r_aı_a_nm_ış-tı_r. ______ .-/ 

•t-Sf).ı.uı•=i4fi·lfl4tW6G'f#Yd 
V:ikwi.ar tapu 3ic1l m11.'Mftzlığıııdan: 341 senesi evkaf bütçe kanunuıı1• 

dördüncü maddesi mucibince hu.su~! . i~:uey: geçen.:erlerde~ olduğundan bal1(. 
le İstanbul Vali ve belediye reıslıgınm 7-ö:>.937 gunlemeçlı ve 1494 sayılı · 
zı talebi ile SÖZÜ g~en idare ~dına te~cili isten~len Üeküd~d~ Hac: flelJll 
hatun mahallesinde Selman aga sokagında eskı 2 ve yem 12 vergı No. tf 
(Mihrimah) mektebinin tapu sicillerinde kaydı bulunmadığından senetsiı 
sarrufattan olduğu anlaşılmıştır. 

Mahallinde tahkikat ve mesaha icra olunarak tapu komisyonunda kar~r 
Iımnak suretile tescili yapılacak olan mezkür mektebin 4 Haziran 937 tarı\11 

rastlıyan cuma günü keşif ve tahkikatı yapılacağından söz gelişi edilen 
mektep ve müştemilatının tasarrufile alakadar bulunduklamı i~dia edenıer ~ 
}erindeki resmi veya muteber diğer vesikaları ile ilan tarihinden tahkikat tB 

' hine kadar 1755/1209 muhabere No. sıle muhafızhğımıza ve tahk!kat guııli 
de mahallinde ha.zır bulunacak memura müracaat etmeleri ilan olunur. 

(B) (2888) 

Vsküdar to.pu sicil muhafızlığından: 341 senesi evkaf büt~e kanunu!l 
4 üncü maddeai mucibince hususi idareye geçen yerlerden olduğundan t!itİ 
bul vali ve belediye reisliğinin 25.4-937 günlemeçli ve 1492 sayılı ta1ebi ile 
zü geçen idare adına tescili istenilen üsküdarda Kısıklı nahiyes_inde Ça~~; 
caddesinde eııki 2 ve yeni 4/6 kapu No.lı <Necib bey) mektebinin tapu sıc:ı 
rinde kaydı bulunmadığından senetsiz tasarruf attan olduğu anlaşılmıştır· ,1 

Mahallinde tahkikat ve mesaha icra olunarak tapu komisyonundan 1< 
alınmak suretile tescili yapılacak olan mezkur mektebin 4 baziran 937 ~ 
hine ra.stlıyan cuma günü ke~if ve tahkikatı yapılacağından bu mek:eP e 
nıü§temilitmın tasarrufile alakadar b1ılunduklarını iddia edenler eUerı1180 
resmi veya muteber diğer vesikalarla ilan tarihinden tahkikat tarihine ı<ıtı 
1755/1208 muhabere numHasile muhafızhğımrz1 ve tahkikat gününde fi'! 

llnde hazır bulunacak memura müracaat etmeleri ilan olunur. (B) (2889) 
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Akrep 
ticareti 
Tren seyahatelrimiz esnasında mü

hendis "H ... " isminde bir zatla ahbap. 
lık peyda etmiştik. Nereden gelip ne. 
reye gittiğimizi biribirimizden .sor. 
duk. Saydığım yerler arasında Dıyar
bekirin de bulunduğunu öğrenince, 
Bay "H .•. " dedi ki: . 

- Ben uzun milddet orada kaldım ... 
Aman, akrep vardır. Dikkat ... Bilhas. 
sa bazı köylerindekiler öldürür insa
nı! Yolumuz düşmüştü de gecelemek 
istemiştik. Köylüler: 

"-Kalınız, başımızla beraber •.. La. 
kin bizim akrepler müthiştir. • de. 
mişlerdi. - Her sene biz burada birkaç 
kurban verkiz. Kendimizi sokturma. 
mak için türlü türlü tedbirlere başvu
ruruz. MalU.m ya, akrebin karnı ga. 
yet naziktir. Kıllı dokumalardan ren. 
cide olur. Onun için yataklarımızın 
etrafını bunlarla kuşatırız... Hava 
rüzgarsız olunca da bahçelerde rahat 
rahat uyuruz. Siz de bu geceyi dışar. 
da geçirin, z.ira hava rakittir, akrep 
olmaz! 

''RüzgArla akrep arasında ne mü
nasebet bulunduğunu sorduğumuz za. 
man ise şu cevabı verdiler: 
· "- Sinek ve sivrisinekler yalnrz 
insanı değil, bu hayvanları da sinir
lendirirler. Üzerlerine kondukları za.. 
rnan, koğmak maksadiyle nişterlerini 
sallar, ekseriya da, kazara kendi sırt. 
!arına batırır, zehirlenip ölürler. İşte 
bu felakete uğramamak için sinekle. 
ri savuran rüzgarı bekler, o zaman 
ortalıkta dolaşmıya çıkarlar ... 

Mühendisin verdiği bu şayanı dik- 1 
kat tafsilat üzerine, bütün yemekli 
vagon halkı kulak kabartmıştı. O, an. 
tatmakta devam etti: 

- Maamafih, Diyarbekirin içinde, 
akrepten ölenlere tesadüf edilmemek-

.... ""- , ., _ _ ;_ ,...,..ı._;..,.; ncalr n lı-~ 

da.r müessir değil. Fakat belediye, yi: 
ne de, akrep mücadeJesi açmıştır. Her 

hayvan başma beş kuruş veriyor ... 
Birçok insanlar, ellerinde teneke ve 

ma§a, sokak sokak dolaşıyorlar. Bu. 
nu maişet vasıtası yapanlar bile var. 

''lşin garibi, ticaretin hilesine sa
panlar da mevcuttur. 

"- Nasıl? • diye sorduk. - Balmu. 
mundan akrep mi yapıyorlar? 

"-Yok ... Sahici akrep üzerinde hl. 
le ... 

Bir vakitler "öldürdüğünüz köpeğin 
kuyruğunu getirin, par asım alını" di. 
ye ilan edilmişti. Bunun üzerine, bazı 
---·--~~~~~~--~~---~~ 
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Hasan Rasim Us 
' Basıldıiı qer (YAKIT) matbaası 

,IJ .ı!UJ". 
insanlar, köpeği öldürecek ~~~~: sa-

d e kuyruguv nu keserek gotüruyor. 
ec h"l · d lardı. Köpek mücadelesinin ı esı e-

mek ki böyle ... Onu anlad.ık ama, ak. 
.. adelesi hilesi nasıl oluyor? 

rep muc . h t .. d" .. u .. gu··ıerek u:a a ver. Muhen ıs n ... 

di: 
. ..n ayakkabılarımı boyatı. 

-d Bır Boguyacı ile Jaf atmağa başla
yor um. l"k u·. 
dım. Bana şu yolda geveze ! e ı. 

" T" tin yolunu buldum ... On 
- ıcare Ü t· .. t" 

tane anaç ele geçirdim. re ıp ure ıp 

satıyorum. 

.._ üretiyor musun! 
"- öyle y:ı ? •.. İyi bir ~naç a.ıu:ep 

b n lira getirıyor. Zıra 
senede anıı. 0 Be ı 
her seferdP. iki yüı. yavru yapar. .s e 

besle. belediyeye sat. .. 
"zah t ··zerine alakadar oldum. 

"Buı a u 
hbablığı ilerleterek onun 

Boyacıyla a .. 
• v• e gı"ttim Gurel ve se. 

"akrep çif tlıgr,. n . h. r h 
. kumluklarda bu ze ır ı ay-

rın çukur d manlarını hapsetmiş. 
vanların ko a . . ·b· 

. h u kadar el gıbı, el gı ı 
beslıyor. Na B~. biltün ınerak sarıp 
mahluklar... us v 

1 . ra dogurma arını 
çiftleşmelerinı, son . ınuaşakala 
seyrettim ... Ah, görsenız. . i d · 

. . . k" Naz. ve işve ıç n l' 
rı bır cılveh 1••• Kerpetenle. 
biribirlerine sokuluyorlar. b" 
. . sallıyarak. bir şakalaşma. ır şa. 

rını . 
kalaşma.~ 

k koca oluyorlar. Za· 
"sonra arı .. 

mania bayan akrebin karnı kşışıyor. 
' . 1 kıvrana ıvrana 

Doğum sancılarıy e . 
• be. . bir ınayı bırakıyor. 

adeta J rengı 
... d ya\Tula.r kaynaşmak. Bu mayı ıçın e, . 

d B ·t .b. ~effai şeylırdır. Anne· ta rr. ı gı ı ., 
lerini:.1 sırtlarına tınnanıyor, yava, 

. 1 Sonra kararıp 
yavaş beslenıyor ar. 
· t esi beşer kuruşa 
kocamanlaşınca, an . 

t l k .. zere bir ticaret metaı halı. 
sa ı ma u bfuzf1k..düs. 
_., ,.. .. ı>:ııooırhır. Bunıat:fil ı;ll 1 B b l 
mam kimdir, bilir mısinız · a a arı: .. 

"Erkek kediler, yavrularını bog. 
nıak için, onlann etrafında nMıl fır 
dönerse ve dişiler evlatlarını onlara 

karşı nasıl mildaf aa meeb~riyetind.e 
kalırsa, akreplerde de vazıyet aynı· 

dir. 
''Boyacı çocuğu, bu izahatı verir. 

ken erkek akrebi, boyuna, dişinin ya· 

nına saJveriyor: fakat tam yaklaşaca. 
ğı sırada geri çekiyordu, 

"- Ah, bir bıraksam, ne olur, ne o. 

1 Bir görseniz... - diyordu. 
u:::_ Bırak da görelim .. 

"- Ha.yır... Sermayelerimden biri 
elimden gider. Zira, dişi, erkeği öldil· 

rür. 
"- Nilsıl oluyor şu iş?... Para..sıııı 

• 1·ın de göster ... Sen kt>ndine baş. vere) 
ka bir damızlık bulur.sun, .. 

"Parayı verdim. Çocuk. bunun üze-
. b"yvanJarı başıboş bıraktı. 

rıne. ~ 

"Disi hayvan. erkeğin yavrularm1 

t hd ·t" ettiğini g;)rünce, onu, bin tUrlü 
c~v: ve işveyle kötü maksadından a. 

du Sanki a~ıkmış gibi onunla 
lıkoY · F k t · in 

Ş dolaş oldu. a a.,, sev1şmen 
sarına 

aretli yerinde, dişi, nişterini er~ 
en har ··ıd·· d"" 
keğe sapladı. Onu o ur u... . 

tşte akreplerin hayatı ... Ve ışte ak. 

ep ticareti... ·ad· 
r hikaye, uydurma değildir. Cı ı 

Bu l""dür 
b

. zatın tetkik mabsu u · 
ır (Va-Nti) 

amcanın 
m ~ D'il <91 t6!J m ~ 

Kızı ·ı 

sacayak 
ÇeOftk y~ır<e<SfDırn 

m aı ece ıran caı ıro 
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Vazan: Niyazı Anmet 

85 sene evvel bugün 

Bulutların büyük birer elektrik 
makinesi olduğu keşfedPdi 

1 
Halle, demir parçası yıldırımdan İ!l$ilnı korur mu diyordu. Alim 1 
Jl1r....,snı vıld rrTn+m ö!dü. Fak-t fen a,.J..,....,...'..,~, .,.1--~~rı 1·~~~+rl~r .. 

On yedinci yüz yıl başlangıcın· yaşlarını zaptedememış ağlamağa 
da Magdeburg'da bulunan Oto Dok başlamıştı . 
rik ilk defa olarak elektrik makine· F ranklen tecrübelerini çoğalttı. 
siyle elektrik şeraresi istihsal etme- V c her defasında muvaffak olduk-
ğ~ muvaffak olmuştu. 

Bu keşif, o vakit i.)n çok mÜ· tan sonra evleri ve evlerde bulunan· 
himdi. Yıldmmla şerare arasında lan muhafaza için Paratoner'i (siµe-
münasebetler aranmağa başlandı. ri saika) keşfederek tatbik etmP.-

ğe başladı. · 

JlllWl17-::=;=:;:~~~~~~~ 

F ranklen tecrübesini yaparken 

17 40 yılında Amerikalı meşhur 
Franklen, neşrettiği bir kitapla bu
lutların büyük birer elektrik maki
nesinden başka bir şey olmadıkları-
nı iddia etti. Fırtınalı havalarda u· 
cu sivri demi: veya bakır bir çubuk
la bunu ispat edebileceğini söyledi. 

F ranklen 'in bu nazariyesi, F ran 
srz fizikçilerinden Dalibar' ı hareke
te getirdi. 

Dalibar 1 752 yılı 21 mayıs gü
nii, 85 sene evvel bugün bütün 
dünyaya F ranklenin iddiasını bilfiil 
ispat etti. 

Dalibar, Paris civarrndaki sayfi. 
yesinde otuz üç metre uzunluğunda 

ucu sivri bir demir çubukla yaptığ'ı 
bir tecrübesinde bulutların elektrik 
ta~ıdıklarmr gösterdi. 

Franklenin, Dalibarın keşfinden 
haberi yoktu. O da Filadelfiyada ga
rip bir tecrübe yapmaktaydı. Frank . 
lenin tecrübesi büsbütün başkaydı. 

O, çocukların uçurtmalarına benzi
yen bir uçurtma yaparak ucuna de
mir bir çubuk takmıı>tı. Ayni yılın 
haziranında yaptığı bu tecrübe ilk 
anlarda F rankleni bi.1yük bir yese 
düşürdü. Çünkü hiç bir ş~y keşfe· 
demiyordu. Bir giin bu suretle uğ· 
ra~ırken hava bozulmuş, yağmur 

yağmağa başlamıştı. Bu esnada 
ucurtmanın ipine bağlı bulunan a
n~htara elle dokundu ve haykırdı: 

- Muvaffak oldum. 
Anahtardan şerare çıkıyordu. 

F ranklen bu hadiseden o kadar mem 
nun ve mütehassis olmuştu ki, göz 

Artık ilim adamlan kendilerini 
muhafaza için evlerine demir çu· 
buklar takmağa başladılar. 

Fakat halk, bilhaşşa mutaassıp 
olanlar: 

- Bu demir çubuklarm hic bir 
tesiri olmaz.Yıldmrnm önüne b

0

ir cu-

buk mu geçecek.. Ateş çıkıyor~uş 
da. bu da bulutların taşıdığı elektrik· 
mı§ . .. 

Alimler iddia ediyorlardı: 
- Siperi saikası olmıyan evler 

daima tehlikededir. 

Bir gün Petersburg'da alim Riş

manın demir c,;ubuklu evine müthiş 

bir yıldırım isabet etti vezavalh alim 
de bu yıldırıma kurbo.n gitti. 

Şimdi halk davayı kazanmıştı: 

Daliber ketfini yaparken 

- Biz demedik mi?.. Demir çu· 
buk nicin kurtaramadı? diyorlardı. 

F e~ adamları ,yılmadan tecriibe· 

lerine de\"am ettiler ve bugünkü 
paratönerleri vücude getirdiler. Za
ten fennin her k~fi muhakkak bir· 
kac kurban vermiş değil midir? 

---
DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarmı her gün sabahtan ak~a

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde

si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14,20 ye kadar 

parasız muayene eder. 
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lngilteredeki donan
ma ·nümayişinde 

Kocatepe torpitomuz takdir 
kazanan gemiler arasında idi 

Portamouth 20 (A.A.) - BugilnkU' 
deniz geçit resmi çok parlak olmuıtur. 
Krah hamil olan yat geçit mahalline 
ıeldiği vakit ana.vatan filosunun amiral 
gemisi olan N elson ilk ipreti vermiı 
ve biltün donanma 21 pare topla kralı 
sel&mlamafa bqlamııtır. Kral, yatın gil 
vertesinde amiral elbisesile duruyor ve 
yanında kumandanlar, birinci bahriye 
lordu, kraliçe, hanedan azası duruyor
du. Yat, coıkun tezahürat arasında i
lerlemittir. Yatm arkasından kralın mi
safirlerini t&fıyan amirallığın yatı gidi
yordu. Ecnebt devlet reislerinin mümes 
ıilleri geçit resmini Starthmorun üze
rinden seyretmiıterdir. Kralın yatı İn
giliz filosunu teftit ettikten sonra ec
nebi devletlere ait gemilerin dizili bu
lundukları altıncı ve yedinci hatların 
arasından geçmiıtir. Dünyanın en bü
yük ve en gU.el gemilerinin geçit res
mi bir buçuk saatten fazla sürmilftür. 
Kralm yatı, betinci sıranın bapnda ve 
Queen Elizabet'hin yanınida demirler- 1 
ten deniz tayyare filolan donanmanın : 

üzerinde uçuılar yapıyordu. Resmi ge
çitin sonu bir top atııı ile ilin edilmit· 
tir. 

Geçit resmine şeref veren 
gemilerden : Kocatepe ••• 

Londra 20 (A.A.) - Deniz geçit res 
minde kralın yatını takip eden matbuat 
vapurunda bulunan Röyter ajansı mu
habiri ecnebi harp gemilerinin intizamı 
nı ehemmiyetle kaydetmekte ve bilhas
sa Estonya denizaltı ıemısı Kalev, 
Polonya destroyeri Burza, Türk destro
yeri Koc:atepe, Rumen destroyeri Regi
nam, Holanda kruvazörü Cava ve İs· 
veç zırhlısı Droytni bilhassa methüsena 
ederek diyor ki: 

"- BUtün bu gemiler pınl pınl par
lıyordu. Ve geçit resmine ıeref veriyor
du.,, 

Biltün donanma bu gece aut 22 den 
geceyansına kadar ıenlikler yapmııtır 
Geçit resmini seyretmek için harp lı
manına gelen ziyaretçilerin sayısı bir 
milyondan fazla tahmin edilmektedir. 

Romanyanın siyaseti 
silahlanmakflr 

Rom~nya Hariciye Nazırı 
beyanatında böyle söylüyor 

Bükre! 21 (A.A.) - Hariciye nazın 
htonelko Cenevreye hareketinden ev-

vel verdili beyanatta ıilihlanmanm 

Romanya llyuetinin en mühim nokta

larmdan biriaini tetkil ettifini ıtsyle. 

mit ve demittir Jd : 
"- Romanya hudutlarını tek bapna 

milclafaa edebilecek bir hale gelmit bu· 

lunuyor. Romanya biltiln devletlerle iy 

milnaıebetler idame etmek arzuıunda
dır.,, 

Antonesko Polonya Hariciye nuın 
Bekin ziyareti esnasında iki memleket 
arasındaki ittifakın değiıtirilmeıine dair 
gö1'1til1mediğini tekrar etmit ve Bekin 
İtalya, Macaristan, veya Bulcaristana 
dair Romanya Uzerinde ıtıiçbir tazyiktf' 

bulunmaya tetebbilı eylememiı oldu· 
ğunu kaydetmittir. 

Hataya vapur 
seferleri başlıyor 
Denizyollarının acenteliği 

kuruldu 
Halli ,anı ylkınlafDUI olan Hatay 

anayalll!ftlll llillletler Cemiyeti tara
fmdan kabulilntı ve iki tarafça muvafık 
görUlmeaini müteakip llkenderuna li
manımızdan ilk vapur hareket edecek
tir. 

Devlet Denizyollan idareıi, ıimdiden 
İskenderun ıeferleri için hazırlıklara 

bqlaaqtır. İlkenderunda Kadri Kökaal 
Devlet Denizyollan Hatay acentalığına 
tayin edilmittir. İıkenderunda acenta· j 
hk binuı kurulmat ve acentaya ıeh-

ispanya 
(Btlf ftJNJ/J 1 'noide) 1 

reti b.bulil ile iktifa edeceğinin muhte
mel oldulu mUtaleuuıdadır. 

Reaml mahafil her tilrlii mUtalea be. 
yanından istinkif etmektedir. Fakat 
aiyaal mahafil, gayri müsait mlltalealar 
dermayan etmektedirler. 

Bu mabafil, bilhaua Milletler Cemi
yetinin İtalya ve Almanyanm da mir 
meuilleri bulunan Londra komitesin. 
den fazla bir tey yapamayacağım beyan 
etmektedir. Aynı mahafil, Milletler Ce
miyetinin bu mesele ile uğratmak ıu. 
retile ıimdiye kadar elde edilmit olan 
netayicl ihlil edebileceğini ilave edi
yorlar. 

Gene bu mahafil, İspanya h~meti
nin maeleyi bundan bir ay evved de 
cemiyete aevketmek tasavvurunda oı. 
duğunu fakat lnpterenin taniyeat be
rine bundan vuıeçmiı bulundalunu 
hatırlatmaktadırlar. 

rimizden Tilrklye Cumhuriyeti Devlet 
Denizyolları İskenderun acentalığı lev. 
hası ile Denizyolları forsunu tafIYan 
bayrak ve bir Türk bayrağı gönderil
mittir. 

Aynca llzım gelen evrak da basılıp 
ıönderilmiıtir. 

Devlet Denizyolları idaresi Hataym 
iktıuden inkitafı için tskenderuna si· 
decek olan vapurlardan aynen Mersin 
limanına kadar olan navlunun alınma11 
kararındadır. 

isyanı 
Gazeteler, bu mUracaattan bahis bile 

etmemektedir. 
Romada umumiyetle İspanyol meıe. 

lesinin Londradaki ademi n>Jdahale ko
mitesi ve yalnız bu komite tarafından 
müzakere edilmeli lazım gelmekte ol
duiu mlitaleaaı, serdedilmektedir. 

Ziyaret Romaya mı ? 
Cebelüttank 20 (A.A.A)- İspanyol 

tütün kralı Marı yanında birçok tıpan. 
yol aristokrattan ve asi rical olduğu 
halde Sivilladan buraya gelmiıtir. Bil· 
tün bunlar İtalyaya gidiyorlar. Söylen
diğine göre bu zevat Muıolini ile sizli 
bir it hakkında g8rilteceklerdir. 

Cephelerde vaziyet 
Bilbao 211 (A.A.) - Reımi tebliğ: 

HABER -1\litam po:tuı 
"Alman yada 

hürriyet partisi,, 
Gizil risalelerle mD· 

cadeleye başladı 
Brlin 20 (A.A.) - Berlindeki ec

nebt gazete muhabirleri, "Alman Hür
riyet f ırlraıı.,nın Almanya da postaya 
verilmit olan iki risalesini almııJardır. 
Bu risalelerden birisi, 'Hürriyet fırka· 
sı,,nın komünist muhacirlerin eseri ol
duğu iddiaamı reddetmekte ve çelik 
miğferlilerin niduı olan "Almanyaya 
selAm., ile nihayet bulmaktadır. 

İkinci risale, Almanyanm tıpanya 

muharebesine müdahalesini protHto et
mektedir. 

/ft~S-1937 

inhisarlar bütçesinin 
kopardığı fırflna 

Mecliste ·münakaşalardan ve 
tenkitlerden sonra bütçe 

kabul edildi 
BUyUk MWet Meclisinde dün yeni 

1 
ıene bütçesinin müzakeresine lnhisarlakr 
bUtçeainin milzakereaile batlanmııtır. 

İnhisarlar bütçesinin müzakeresi ço 
münakaplı olmuı. bir çok hatipler inhi
aarlann itletme, satıt ve imal tarzlannı 
tiddetle tenkit etmiılerdir. İnhisarlar 
vekili çok defa kürıüye gelerek tenkit
lere cevap vermek mecburiyetinde kal
mııtır. 

İnhiaarlar bütçe kanun lllihaaınıda 
umum müdürlüğe bir senelik masrafian 

lonyarun kilosunun d<Srt yüz kuruttaJI 
aatılma11nı tenkit etmiıtir. 

Ahmet İhsan Tokaöz dünyanın hiç 
bir yerinde bütçenin yüzde 15 inden 
fazla masraf yapılmadığını, Ziya Gev• 
her imalit f azlalattıkÇa masrafın azala• 
cağı yerde çoğalacağını ve daha birçok 
hatipler muhtelif noktalan aöylemiıler
dir. Başvekilimizin 

Londra 
görüşmeleri 

(Btı§ tarafı 1 incide) 
taıılmaktadır. 

Yunan ricalile ı<SrUıecek olan Bat
vekilimiz deniz tarikile lıtanbula d8ne
cektir. Denizyollannın Güneysu veya 
Aksu vapurlanndan birisi bu cumartesi 
ıünU Batvekilimizi almak üzere İatan
buldan Pireye hareket edecektir. Bat. 
vekilimiz dönütte İstanbulda tevakkuf 
etmiyerek doiruca Ankarayı gidecek
tir. 

' için 7,812,260 lira tahsisat verilmekte 
varidatı da 45.546.000 lira tahmin edil 
mekteydi. Bütçenin heyeti umumiyeı 

üzerinde söz alan hatiplerden Ziya Gev 
her mütalealanm aöylemif ve bu arada 
hükOmetin teklifi daha noksan oldufu 
halde bütçe encümeninin memur fasılla 
rma 200.000 lira daha ilave etmesinin 

Buna bütçe encilmenl namına Raif Ka 
boyalı alkolleri tenkit etmıı, Mehmet 
Samer (Kütahya) fabrikalarda lilzumun 
dan fazla iıçi oldufunu, k8ylil tiltilnil· 
nün tehirlerde de aablmaıı lhımteldi
ğinl, masrafın inhisann açtığı lilka dük· 
kinlardan ileri geldiğini aöylemiı ve : 

.. Vitrinler yapılırsa maksat temin e
dilir, bu dükkanlar kapanmalıdır. lnhi· 
sar idaresinin meseli Beyoğlunun orta 
yerinde yarüağyara kartı mUskirat sat
ması doğru değildir.,, demiıtir. 

Prenı Polla ziyareti 
Londra radyosu bildiriyor: 
Yuıoslavya Naibi kralisi Prens Pol, 

Tarkiye Baıvekili İsmet İn8nilnü ziya
ret etmit ve kendisile 1arU1mü1tür. 

ittifak haberleri 
Bu ıabalıki. poaıa ile g'1en Daily 

Herald ga:eıeai Bapelcilimis lmreı 
lnönünün Londrada lngiltere Hari
ciye na.:ırı Edenle yaptığı ikinci gö
rii§meden bahsederek ıımlan yem· 
yor: 

"Türkler, lncilizlerle daha yakın bir 
anlaıma yapmalı iıtiyorlar. Zecri ted. 
birlerin tatbik edildili malarda mu
ıvalsı.aL- .t..ıcGP-lf pı.n .. _u •• -..ı.:ı,_ 
yardım misakı,, nın daimi yapılmuını 
arzu ediyorlar. 
Şukl Akdeniz.de aulhun Ye ıtatiko

nun muhafaz"au itinde Tilrldye ft in. 
cilterenin hayati surette alüadar ol• 
duğunu ileri ıUrmektedirler. 

İngiltere o mmtakada en kuvntll 
deniz devletidir. Türkiye ile en kuvvetli 
kara devletidir. 

Türkiye, Irak tran ve Ef pniıtanla 
bir "Orta - Asya., misala müzakere et. 
mektedir. Binaenaleyh Akdenizle Hin· 

diıtan arasında bulunan bu devletlerle 
dostça münaaebat üzere olmak Britan. 
ya imparatorluğu için birinci derecede 
ehemmiyeti haizdir. 

...•••-·-·--..-;..--m•• .._. 

Memleketten 
haberler 

__. ....... "_. _ _. .......................... . 
Glnendeı 

Doğanıpor faaliyette 
Geçen pazar günü, Ooğanpor 

birliği, kalabalık bir seyirci önünde 
yeni sahasında spor müaabakalan 
yapmıtbr. Müeabakalara eaat dört· 
te bqlanml§tır. Çuval, tahammül 
koıulan, yüksek ve uzun atlamala· 
rm galiplerine kıymetli hediyeler ve. 
rilmittir. Daha faaliyete bir 1ene 
önce bqlıyan Doiarspor gençleri 
bütün teıebbüalerinde büyük mu• 
vaffakıyetler göstermektedirler. 
Gençler yakında Maviyıldmm adm· 
daki bir piyesi temsil edeceklerdir. 

Yeni ceza bAklml 
Bartın müclcleiumumiıi Nurettin 

terfian Gönen ceza hakimliğine ta· 
yin edilmiıtir. Emir Gönen müclcle
iumumiliğine gelmiı bulunmakta· 
dır. 

Japon tayyarecllerl 
Tokyo 21 (A.A.) - "Allah rilzıtn,, 

tayyuesi, saat 14,05 de burada kara. 
ya inmittir. 

ıebeblerini aormuıtur. 

Buna bütçe encümeni namına Rif Ka 
radeniz cevap vererek ilavenin lüzumu 
na kail oldklannı söylemiı ve bu ıuret 
le tükenmiı olan stokun ziyadeleıeceği 
ni anlatmııtır. 

Berç Türker (Afyon) evveli stokun 
yapılmasının, sonra memurlann alınına 
aının doğru olacağını aöylemiı ve Ko-

Buna vekil inhisann istediği kadar 
aatıı mağazası açabileceği, Mehmet So
mer de açamıyacağı iddiasile cevap ver· 
mitlerdir. 

Köylü sigaraaı üzerinde daha bazı 
münakaplar cereyan ettikten ıopra bUt 
çenin fasıl f aaıl müzakeresine geçilmif, 
bütçe kabul olunmuttur. 

Sovyetler harbe 
hazırlanıyorlar 

(84§ tarafı 1 inciü) rine bakanlar elbette dikkate alırlar. 
ıençlerin terbiye itlerini de deruhte ' 350 den fazla sandalye kazanm11lar. 
edecektir. dır. Hayatinin yeni parli.mento top. 

Londranm ut cenah ıutelerlnden landıfı gUn itimat reyi alamıyacağını 
n.rlJ ..... , •• , .... n • .,. •• r."t--..--- • t,,; _ _ .... ... .... • 

tedbirler hallkmda uwn tetkik yanlül 
neırederek, bunların hakiki bir aakert 
diktat8rlük ifade ettifini ya.ımalltadır
lar. 

Deyli Ekıpresin Moskovadald muha
biri, Sovyet hWdimetinin, bu tedbirleri 
büyyUk mikyasta bir Japon - Alman 
komploauna kartı aldıiı teklinde haklı 
ıtssterıdiğini bildirmekte ve fÖyle demek 
tedir: 

Çoktanberi uzak prk vitayetlerinin 
Japonyaya kartı mukavemet için hazır
landıkları eibi, timdi bütün Ruıyada 
bir harp halindeymif gibi hazırlanmıı
tır. 

Japonyada aıkert znmrenln 
faaliyeti 

Sovyet Rusyanın bu hazırlıktan yap-
mak suretile ihtiyath buJunın&kta ne 
kadar baldı olduğunu Japonyadan gelen 
haberler açıp vuruyor. MatQrn olduğu 
üzere Japonyada yapılan son tntihab~t 
Militaristlerin yani Sovyet Rusya ıle 
harbe taraftar aıkert zümrenin bir he
zimeti ile neticelenmitti. Askerl zümre 
nin bu beaimeti, kabul etmiyerek ikti
dar mevkiinde kalmala çatıpcağı anla
IJ}ıyor. Bu huauata Fransızca Le 
Tempe gueteainin Tokyo muhabiri .. 

ıunlan yazıyor: 
General Hayqinin yeni parıAmen

toyu, kendi8ine itimat reyi verUıne
difi takdirde feshedeceği antqılmak
tadır. 

Malf1mdur ki Son intihabatta Japon bat 
vekili ile taraftarlan, ancak kD'k uy. 
lav çıkarabilmifler, muhalifleri ise 

Şlklyetler temenniler : 

ÇlpçO uğramıyan 
semt • 

Edimekapıamcla dükün aahip-
lerinden bir zat bize yazclığr bir 
mektupta töyle dert yanmaktadır: 

blrlöf""tabül tcJeeefhü MDD .... )M. 

dı. 

1 - tatifa etmek. 
2 - Diktatörtnk llln et.mek. 
General Hayqinin IOD tntihabatta 

ufradığı muvaffakıyetalzlikten 10nra 
iktidar mevklinden çekilmeıyi dlltiln· 
mediğt anlqılıyor. ÇUnkti ~l gUn ev· 
vel toplanan valiler kongresinde Bq. 
vekil bir nutuk söylemif ve demiftir 
ki: 
"- Diyet meclisine seçilen yeni uy; 

lavlarm memleketi saran bugünkü fe
na eartıan anhyacaklannı ve hükQ. 
mete yardım ederek milll eelAmetl te. 
min ettireceklerini sanıyorum. Akıl 

takdirde hilldllııet intihabat kanunun· 
da yeni bir değişiklik yapmayı dilfll· 
necektir • ., 

Bundan anlqılan nokta, Hayaşinln 
ltlraıt reyi almadığı takdirde p~ll· 
mentoyu feshedeceği ve cebir ve uz. 
yikle kendi taraftarlannı mebua çı. 
kararak iktidar mevkiinde kalmuı. 
na metnı bir §ekil vermek niyetlnd• 
oldufudur. Muhalif Minseito partlal· 
ne mensup gazeteler töyle yazmakta• 
dırlar: 

"Biz Hayqi kabinesinin efkln u• 
mumf yenin nefretini kazandığmı gö. 
rüyoruz. Halkı büyük bir endiee kap.. 
hunı§tır. Memleket harici tehditlere 
Dlaruzdur. Halk kUtlelennln bu kabl. 
neyt atacağı muhakkaktır ... 

lllllnın11111nııınıı11111ııPllllllhııu1111ıım 

Çocuk 
müsabakamız 

ikinci kısım 28 
mayısta yapılıyor 
Gazetemizin tertip etmit olduiu ıU

ı:el ve ıUrbilz tocuk müubakaamm ili 
-on Uç yatmda\iler arasında s~çiıııl 
evvelce yapılmıftı. 

Romada IAkaydi 
Roma 21 ( A.A.) - Siyasi mahafil, 

!ıpanya hllkQmetinin Cenevre müesse
aeıine nld mtlracaatı tam bir likaydı 
ile Jwıılanmaktadır. 

Biskaye cephesi: Tayyarelerden mil. 
esair bir n>Jzaheret gören milialer, 
Munıuia aDtabsında muvaffakiyetll 
bir taarruz icra ederek miUıim miktal"" 
da mUblmrmt ele geçinzq:er ve u1e
rin bu mmtabdald ileri barektini bir. 
denbire durdunnuılardır. 

"Buradaki büyük tnmnJ cacl
desinin iki tanfmı t9'kil eden Hati· 
ce Sultan mahaDainin .abklanna 
IMr haftadır çöpçüler uinmamalda· 
.... Omm için bu IObklann çoiu 
çBple dolmuftur. Bu uc:aldan:la bis

-===========-1 ... ft.,, uhipleri çöpleri siinlerce 

3 Yatından küçükler müaababunıt' 
23 mayıs pazar ıUnü yapılmaaı takarrill 
etmiı olduğundan müubakamıza ittV 
rak etmit olanların o ıUn. sabah uıt oll 
da Eminanu halkevi salonuna gelmeleri 
lbımdır. Uç ve daha küçtik :raıtalrUeriO 
seçimi de büyüklerinki teklinde yapıla• 
cak •e birinciliii, ikinciliği, UçüncüJUjO 
kazanan yavrulara evvelce vaadetmit o1 
duiumuz ikramiyeler verilecektir. 

Ata va cephesi: Tôpçu düellosu. 
Burgoı cephesi: İpre değer birJey 

yoktur. nerelelcle saldıyac:aja? HUluliyle 
Cumhuriyetçilerin tayyareleri, asUe- c:adc:leclelci dükkinlar bu yüzden çok 

rinrin Amorebietadald mevzilerini bom- aüç bir vaziyette blmaktaclırlar,, 
bardıman etmi9tir. Bu ıikiyeti belediyenin çöp itle 



erasimin tafsildtmı yrız
Spor ve Gençlik Bayramı miüıasebetiyle yaptl.an nı . . tertibile o gii>ı 
m~,ş birçok fotoğraflar dercetmi~tik. Beşiktaş Halkevım~ dercediyoruz. 

, . . . . f t w f da bugwı 
Beşikta§ta yapılan m.erasıme daır ıkı o ogra ı 

Da aa ~©Je 
~aılknırlk@"-flYluıı 

1 
.. Bakrıköyorta 

B d sonra evve a . . 
19 mayıs ~enliği Bakırköyde fevkala- un .a: sonra erkek talebesı, ııd-

ınerasimle partinin hazırladığı program mektebı kız t~=ri yapmı§tır. Bunu Ba~ 
man hare e . d' kadar 

mucibince tes'it edilmiştir. Bu promram ··cu atlı kolunun şım ıye . 
rutgu . .. ın· memiş manJ hare 

mucibince saat 15 de bütün mektepler 1 k timızde gor . 
mem e e . f Manj bareketlerı 

Bakrıköy Barutgücü sahasında toplan- ketleri tal~p etmış ~:~eketleri yapılmış-
! 'kl~l ·1 · b 1 nı· mu'"teakıp ııpor nuş ve stı a marşı e merasım aş a-

nuştır. tır. 

Avrupa hattlnda ~~r~-
ket saatleri deg~ştı 

Fevkalade tenzilath aıle 
. 6iletlerinin satışına başlanıy~r 

Devlet Demiryollarına geçen Avru
pa hattında yeni bir seyrisefer tarifesi. 

nin tatbik edileceğini yazmıştık. 

Yarından itibaren tatbikine başlana-

.. t. dilen fevkalade tenzılatlı 
uzere ter ıp e . . d' ·ı 

. h t biletleri tarifesı bıl ın -
aıle seya a .. 

. . N f' vekaletinin tensıbıle bu 
mıştır. a ıa 

·1 ler idn gecen seneden fazla sene aı e :s J 

1 k tenzilat yapılmıştır. 
cak olan bu tarife eski tarifeye nazaran ° aHra . an başından itibaren başlaya-

azır . .
1 esasından değişmi'itir. k 

1 
yeni tarifenin esast hır aı e 

ca o an .. 
Tarifeye göre şimdi sabahlan 7,35 de f d ld klarını isbat eden gruplar ıçın 

e ra ı o u 
1 

d'W 
gelen Semplon sürat katan bundan son- . . .. den tam ;icret a ınarak ıger 

bır kışısın . .. d . 
ra Sirkeciye saat 7 ,25 de gelecek ve sa. aile efradının hepsıne yuz e 20 tenzı-

• 1 ası esaslarına dayanmaktadır. at 22 de hareket edecektir. Konvansyo

nel ise sabahlan 10,22 de gelecek, ak-

tamları da saat 20,30 da kalkacaktır. 

Edirne postası sabahları 8,50 de kal. 
kacak, akşamları 19,33 de gelecektir. Bu 

ıuretle İstanbul Edirne yolu 10 saat 
33 dakikaya inmiştir. 

Banliyö hattr seferleri ise karşılıklı 

28 er sefere çıkarılmıştır. İcap ederse 

cumartesi ve pazar günleri bunlara ila
\>eler yapılacaktır. 

Aynı zamanda Edirne postası ile sü

rat katarları da banliyö için yolcu ala
c:aklardır. 

Ceceleri saat yarımda Yeşilköye ka
dar bir sefer tanzim edilmiştir . 

Tenzilatlı aile biletleri 
Devlet Dcmiryollarma dahil bütün 

hatlarda yaz mevsimine mahsus olmak 

Çek Hariciye 
Nazırı 

Bugün radyo ile 
IDilhf m bir nutuk 

veriyor 
Çekoslovakya hariciye nazırı Kamil 

lerofta bugün orta Avrupa ve küçük 

itilaf için büyük ehemmiyeti haz bir 

tıiyası nutuk söyliyecektir. Bu nutuk 
tadyo ile orta dalgalarda Çek dili üzere 
19 

ve 22 de, almanca 19, 15 ide, fransız-

ca 22,20 de, ingilizce 22,50 de ve rusça 
23 

te neşredilecektir. 
Ayni nutuk krsa !dalgalar (ki 25,24 

lnctredir.) Çek dili üzere 20,35 de, 
alman · ·ı· ca 5,21, fransızca 21,20 de, ıngı 1.ı 
cc 22 de verilecektir. 

lat yapı rn 
1 

k .. 
Fakat birinci şahrst~n a ınaca tam~ uc. 

D
evlet Demıryollannda halen 

ret de .1• 'f . 
tatbik edilmekte olan tenzı at tarı enın 

ücretidir. . 1 .• 1 . ru tarı içın yapı ::::ak tenrılat I 
Aıle g P . . . b l 
. b'letleri ikı ay ıçın mute er o a-

tarıfe ı ~ . . .1• il b' 
Fakat yüzoe yırn:ıı ı aves e ı-

caktır. d' dil b'J k · . y daha tem ıt e e ı ece tır. 
!etler hır a .

1 1 
. . 

1 
d 

. 1~tlı aile bı et erı ıstasyon ar a 
Tenzı a 1 k .k. . 

na kadar satı ara ı ıncı teş~ 
ey!Ul sonu 

"h tine kadar muteber olacak. 
rin nı aye 

tır. 

Atatürk ün 
gençliğe 

teşekkürleri 
20 (A A ) - Cumhur Baş-

A kara , · · 
nw Genel Sekreterliğinden: .. 

kan!rgı .. ünün yrldönümü muna-
19 mayıs gun 

·1 yurdun her tarafından gele~ 
sebeh e üksek ve samimi hislen 

tandaşların Y . • k 
va or bayramı şenliklerine ıştıra 
ne ve sp r w. heyecanlı duy-
eden şuurlu genç ıgın d 

.. man olan telgraflaıı an 
gularına tercu ek-

.. k mütehassis olmuşlar ve teş 
Atatur .1 · Ana· 
kürlerile sevgilerinin iletı mesı~e 
dolu ajansım memur etmişlerdır. 

Emekli ve yedek 
subaylar 

kcrllk şubE'sinden: 
üskUdar As ınekli ve yedek Sil• 

mutat olan e 
Her sene oklaınalarma başlana 

eınurıarın Y 1 bay ve m kayıUr bulunup !stanbu 
caktır. Şubemizde •urad<. bulunanların 

vızzat ve ....,., , 
da olanların . 937 den 30 haziran 937 

ı ı Hazıran t k mektup a klamalarınr yap mna 
nihayetine kadar yo t evJemeleri gelmiyen 

b ·e mUracııa • uzerc şu c;> 11 kanunun ıo uncu 
klu da l 076 sayı 

Jer ha n tatbik edileceği ehemmi 
maddesi ahkA.mının 
yetıe uan olunur. 

I 1 ~/ HJ\BER - .. l!m J;;ı:ı;;o;;sta;;,n~~=~~~~=====~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=:-~.~-====:======:! 

En eski spor hocası rs tanbul - lzıni r - Ankara 

Faikın 
Acıklı m ektubu 

Atletizm müsabakası 
Ankara 20 (A.A.) - 19 mayıs 937 

bayramı münasebetile, mayısın birinden 
itibaren her gece bir zatın konferans 
vermesini temin için parti tarafından 
bazı siyaset ve spor adamlarımıza mek

tuplar yazılmıştı. 
Bu meyanda İstanbul radyosunda 

bir konferans vermesi pek çok Türk 
genci yetiştirmiş olan en eski sporcu. 
1arımızdan Galatasaray eski jimnastik 
h-0cası Faik da rica edilmişti. 

Halen gözlerinden hasta olan Faik, 
matbuat umum müc!ı:irlüğüne yazdığı 
hüzünlü bir mektupla bu vazifeye vü
cut mazeretinin mani olduğunu bildir
mektedir. Bu nesilleri yeti~tirmiş sayın 
hocanın acıklı mektubunu dercediyo. 

ruz: 

Parti genel sekreteri Şükrü Kayanın 
adıma göndermek lütfunda bulunduk
İarı mektup Kadıköy İlçeyönkurul baş
kam tarafından bana okundu. Tarumar 
ömrüm:.in en bahtiyar bir saniyesını 
yaşarken, ne betbahtım ki, körmiyor 

bulunuyorum. 

Gözlerimin nunı çoktanberi sönük. 
Onun için genel sekreterin mektubunu 
yalnrz dinledim ve inledim. 

Bu alil sporcuyu lütfen hatırladık. 
larından dolayı bay Şükrü Kayaya ru
hi §Ükranlarımı sunar ve emirlerini ye

rine gdirmekten beni alıkoyan görme. 
mezliğimden dolayı bahtıma isyan edip 

susarım. 

Sekizler 
turnuvası 

Bu hafta da Şeref 
stadında yapıhyor 

Milli küme haricinde kalmış olan bi
rinci kümenin sekiz klübü arasında ya· 

pılmakta olan sekizler turnuvası: futbol 
müsabakalarına bu haftada pazar günü 
Beşiktaş Şeref stadında devam edile. 

cektir. 
BU HAFTAKİ MAÇLARIN PROG 

RAMI : 
Eyüp - Sü}eymaniye. Saat 12 ha

kem : Ahmed Adem 
Topkapı • İstanbulspor. Saat 13,40 

hakem : Ahmed Adem 

Hilal - Anadolu. Saat 15,20 hakem: 

Feridun Kılıç. 
vefa - Beyokz. Saat 17 hakem: Fe. 

ridun Kılıç. 

lstanbul 
Ankara 20 (A.A) - Atletizm fe·~e

rasyonunun İstanbul, İzmir, Ankara 
bölgeleri arasında tertip ettiği müsa· 
bakalara hugun de havanın kapalı ol
masma rağmen stadı dolduran kesif b'r 
halk k-:itlesi önünde devam edilmiştir. 

Bu müsabakaların sonunda, derece 
alan bölgelere verilmek üzere Türk 
spor kurumu tarafından konulan üç ku. 
pa ile e niyi derece tutan atlet için 
stadyom idaresinin koyduğu kupayı 

Adliye bakanı Şükrti Saraçoğlu birinci 
ge1cn bölge atletlerinden günün en mu
va (fak atletine merasimle verdi. 

Öğrendiğimize göre bu yarışlar her 
sene aynı tarihte tekrar edilecektir. 

Bugünkü yapılan müsabakalarda alı-
nan teknik neticeler şunlardır: 

400 metre sürat koşusu: 
Birinci: Fahri İzmir 55 2/1 O saniye. 
İkinci: Galip Ankara 55 7 / 10 saniye 
Üçüncü Faruk İstanbul 56 8/10 

saniye. 
11 O metre manialı koşu : 
Birinci Faik İstanbul 16 3/ 10 saniye 
İkinci: Suha İzmir 18 9 / 10 saniye, 

üçüncü : İsmail Ankara. 

Gülle atmada: 
Birinci: Veysi İstanbul 12.97 metre 
İkinci: Etem İstanbul 11. 7 8 7 metre, 
üçüncü : Salahaddin Ankara 11.04 

metre 

Buhaftaki mi l li 
küme maç lan 

l stanbul Futbol Ajanlığından: 
Milli küme maçlarmdan: 
1) Üçok - Galatasaray karşılaşması 

22 mayıs 937 cumartesi günü saat 16,30 

da Taksim stadında olacaktır. 
2) Üçok - Güneş karşıla~ması 23 ma

yıs 937 pazar gün:i saat 16 da Taksim 
stadında olacaktır. 

3) Fiyatlar : Balkon 100, tribün 50, 

duhuliye 25 kuruştur. 

Voleybol 
Şamplypnluk maçla rı 

T. S. K. İstanbul bölgesi voleybol 

ajanlığından : 

22-5-93 7 cumartesi günü Alemdar 
caddesindeki (Y. M. C. A.) salonunda 
yapılacak voleybol müsabakaları. 

Galatasaray - Anadolu saat 15 ha
kem Hüseyin Tara. 

Hilal • Eyüp saat 15,30 hakem Hü

seyin Tara. 

Bl lYıYlYık ~<e>~s maıçoaııro aır'ffce~n1n1<§1eyn~ 

Kıymetli boşksör Kani 
Minaşe ile 

Klryako da bir Yunanlı ile ı~a rş ılaşacak 
Bu ayın sonunda, lstanbul me

raklı boks müsabakalarına sahne 
'olacaktır. 

yapılan organizasyonun içinde 
bugünün en kıymetli borksörlerin
den Kaniyi, yine değerli bir boksör 
olan Minaşenin karşısında görece· 
ğiz. 

Kani ile Minaşe bundan üç sene 
kadar evvel karşılaşmışlar ve netice· 
de Kani galip gelmişti. lşte o za· 
mandanberi bu mağlubiyeti hazm
edemiyen Minaşe büyük bir azimle 
çalışmış ve bu intikam maçına ha
zırlanmıştır. 

Diğer taraftan hemen daima galip 
gelmeye alışını§ olan Kani de sessiz 
sedasız miitemadiyen antrenman 
yapmıştır. 

Bütün bunlar iki boksörün yapa
cakları 3 dakikadan 1 O ravndluk 
rni.isabakanm ne kadar zorlu ve çe
tin olacağını isbata kafidir. 

Yine aynı gün, tanınmış boksör 
lerden Kiryako da Yunanistandan 
gelecek bir rakiple karşılaşa~aktır. 

Gene boksörlerden coşkun ıle Sa
bahaddin de birbirlerile döğüşecek
lerdir. 

Tarihi 30 maY.IS olarak tayin edi· 

Değerli boksör Kani 

'en bu heyecanlı mi.isabakalcmn ya 

Taksim stadında yahut da Fransız 
tiyatrosunda yapılması düşünül
mektedir. 

kazancı 
Dörc!üncü: İsmail 

200 metre sürat koşusunda: 
Birinci: N azmilstanbul 22 2/1 O sa. 

niye 

İkinci: İhsan Ankara 24 4 10 saniye 
Üçüncü: Hasan Ankara 

Bu müsabakada Cemil İzmir hitam 
noktasma 5 metre kala ayağı kayarak 
yuvarlanmış ve bu suretle baştan ni
hayete kadar muhafaza ett:ği birinciliği 
kaybetmi~tir. • 

Uzun atlama: 

Birinci: Faik İstanbul 6.30, metre. 
İkinci: Semih Lütfi Ankara 6.12 

metre. 

Ücünçü: Ömer İstanbul 5.86.5 M. 
• 5000 metre mukavemet koşusunda: 

Birinci: Rıza Maksud İzmir ı 5 da-
kika 4 7 saniye 4 /1 O 

İkinci: Artan İstanbul 17, 24. 4/ 10 
Ü çüno:.i: brahim İstanbul 
Yüksek atlamada: 

Birinci: Pulat İstanbul 1,78.5 M. 
İkinci: Faik 1,75 M. 
Üçüncü: Jozef Ankara 1,70 M. 
4Xl00 bayrak yarışı: 

Birinci: İstanbul ekibi 46 8/ 10 
İkinci: Ankara ekibi 47 1/ 10 
Üçüncü İzmir. 
800 metre sürat yarışı: 

Fevkalade heyecanlt olan bir müsa. 
bakadan sonra: 

Birinci: Galip Ankara 2 dakika 5 
7/ 10 

İkinci: Recep İstanbul 2 6 5/ 10 
Üçüncü Ahmed İstanbul 
Disk atma: 
Birinci: Veysi İstanbul 40,65 M. 
İkinci: Etem İstanbul 35,18 M. 
Üçüncü: Salahaddin Ankara 32,15 M 
Üç adım uzun atlamada: 
Birinci Polat İstanbul 13,800 M. 
İkinci: Süreyya İzmir 13,32 M. 
Üçüncü: Faik İstanbul 12,29 M. 
Bu müsabakaların sonunda tasnif 

neticesi: 
!stanbul 17 5 puvan ile birinci. 
Ankara 104 puvan ile ikinci. 
İzmir üçüncü olmuştur. 

lrf anın yeni 
muvaf f akigeti 
Üç senedenberi Kembriç üniversite. 

sinde tahsilde bulunan Galatasaraylı 

atletlerden gülle atıcı İrfan bu sene İn· 
gilterede yaptığı yeni rekordan sonra 
geçen hafta Londrada yapılan Üniver. 
siteler atletizm müsabakasında 14,79 
metre gibi çok güzel bir derece ile gül· 
le atma müsabakasmda birinci olmu§-

tur. 

Baş pehlivanhk 
müsabakaları 
Ankara 20 - 937 senesi Türkiye Ba~ 

pehlivanını seçme güreşlerine yarın şe
h :r stadında başlanacakaıtr. Güreşler 
üç gün devam etmek üzere ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu menfaatine yapıl
maktadır. 

Avrupada futbol 
Şampiyon l uk maçları 

Avrupa futbol şampiyonluk mac,larr-
nrn son hafta neticeleri şunlardır: 

ALMANYDADA: 
2 Brentford 2 Nurembcrg 
AVUSTURYADA: 
O Sportclub 4 Admira 
O Rapid 5 Austria 
iSPANYADA: 

4 Catalo~ne 4 Barcelone 
MACARtSTANDA: 
3 Lcicester 4 Hungaria 
lTALYADA: 
O Milan 2 Bologna 
2 Juventuıı 2 Fiorentina 
3 Tristina 4 Genova 
O N ov ara 1 Roma 
O Bari 2 Lajio 



Yazaaılar: .1~tertan..:.2 S&yera - 3 Agata KrtaU - 4, VUı KJrofta - 6. Ya~ ~ ~ 
6. Henrl Vea - 'I. C. D. H. ve M KOi - 8 Milvard KennedJ - 9. Coır Royd - ıo ~ ı:: 
Akookıı - lL Ed&'&r Jepıon - 12. Klemanı Daıı - 18. AntonJ Berkeley. .[ 

Çeyiren: fa. · Tefrika numarası - f9 -
Tarihi macera ve aık romanı Yazan: (Va - Nu) 

Düşman tarafına geçmiştim. Bir casu·sıa 
beraberdim. Dindaşlarım, ırkdaşlarım, mil~ 

letdaşlarım bana silah atıyorlardı. 

.. Valter artık güllimsemlyo~du. Emni· ı 
yeti kaybetmiıti. Maamafih: 

r · - TetekkUr ederim, beni unutmadı· 
ğmıza memn.un oldum. 

ne şerait altında karıriaıtığımız meydi" 
na çıkacaktı ve onu öldürmem için bit 
çok sebepler olduğu da görülecekti. 

.r 
~ 
l 

Düşmanlar beni kurtarmağa uğraşıyorlar, 
tebrik ·ediyorlardı. Eyvah, eyvah ! 

Ge!fen lasunlann hülasası 1 
Korsanlar gemilerinıi:::i basm~Zar

dtr. Bizimh."i.ler de, Siinbüı ağayı, 

bu feltıketten mes'ul aayarak dire
ğe k'1skmrq.k bağlamı§l.ard~r. Ma.ğ. 

ZUbiyet tahc.kk·uk edince SünbüZ a. 
ğo, öldiirı1lecektir. Fa.kat bu adam 
bana iyilikler etmi§tir. Ben de ona 
vefa yemini ettimdi. Onun için, 
milletime musibet getirdiğini bilme. 
me rağmen onu 1curtarm{!.ğa az. 
met tim. 

• • • 
Etrafıma baktım. Geminin bu an

bannda kimse görünmüyordu. Halkın 
kimi güvertede, kimi cephane ve si

Ulb lara mahsus olan anbarda duru. 
yordu. Kadrolar da. kamaralara. kilit. 
lenmiş bulunuyorlardı. 

İbrahim çelebi, düşmanın hırsını bu 
güzel cariyelerle tahrik etmemek için, 

de.minki çığhklnrdan sonra onların 
meydana çıkmasına müsaade etmemi§ 

ti. Yalnız .Ay§C, hususi bir imtiyaza 
malik bulunduğu için hfıla yukarda 
görünüyordu. 

Elimde kerpeten, kilidi yakaladım. 
Kolumun bütün kuvvetiyle sıktım. 
Fakat kilit kalın demirlerden yapıldı. 
ğı için kırılmadı. Çekiç, eğe kullan
mam da lazımgeldi. 

Eğer ba.5ka zaman olsaydı, bu çı
kardığım gürültü elbette dikkati cel
bcdcrdi. Fakat dışarda toplar patlı. 
yor, tüfekler atılıyor, ''Allah Allah!'' 
naraları ortalığı çalkalıyordu. Kim 
kime, dum dumaydr. 

Nihayet, kilidi kırmakta muvaffak 
oldum. Usulla elimi delikten dışarı çı. 
kararak, Sünbül ağanın bacağını 

dürttüm ve onu bu muvaffakıyetten 
haberdar etttim. Ne olur ne olmaz, 
dikkati celbetmesin diye, Sünbül ağa, 
zincirin kırık uçlarını yukarı çekmedi. 
l çerde bıraktı. 

Harp naraları artmıştı. Harp en ha
raretli zamanındaydı. Tekrar yukarı 
çıktığım vakit göğüslerinde oklar 
saplı olduğu halde birçok muhariple
r in, kanlar içinde güvertede yattıkla. 
nru gördüm. 

Velinimetimin yanma. yaklaştım. 
- Haydi artık kaçalım! • dedim. 
- Kaçalım. 

öteki gemiyi tamamiyle istila eden 
ve üzerine kendi bayraklarını çelten 
:Maltalılar, bizimkini de abluka etmi§. 
lerdf. Hiçbir selamet çaresi yoktu. 
Bunu anl!yan İbrahim, neredeyse 
Sünbül ağayı öldürmeğe gelecekti. 

Gemiler artık, ellişer, yüzer al'§ın 
mesafede bulunuyorlardı. 

Sünbül: 

- İkimiz birden koşalım. Göğüs 
göğüse harbetmek için yalmkılıç ha
zırlanan muhariplerin arasından deni
ze atlıyalım . Hıristiyanlar ikimizi de 
kurtarır! • dedi. 

Zincirlerini gevşetti. Artık, demir 
yılan, vücudunu iğreti olarak sarıyor. 
du. · 

Birdenbire sordum : 
- Peki Ayşe? ... Peki Osman? .. 
- Onlar behmehal kurtulacakalr. 

dır ... Merak etme! ... Haydi, ileri atıl. 
Doğnı denize ... 

- Haydi bismillah .. 
Söylediğini yaptım ... 

lt .. akat dona. kaldım. Zira, Sünbül a· 

atılmadım. Ona bakmıya başladım. 

Sünbül, perişan bir haldeydi. 
Üzerine yürüyenlere: 
- Beni öldürmeyin! _ diye yalvar. 

dı. 

- Kaçmıya hazırlanıyordun değil 
mi! 

- Ne yapayım? Akibctimi biliyo
dum. 

- Zinciri de kesilmiş .. Kim kesti? 
SUmbUI, bana doğru baktı. 
Bütün nazarlar bana çevrilmişti. 
İbrahim Çelebi : 
- İkinizin de cezasını şimdi ver -

meli! ..• diye palasını sıyırdı. 
• Beni göstererek: 

- Yakalayın şu habisi!. 

Sümbül, işte o dakikada bana k~rşı 
müstesna bir dostluk gösterdi: 

- Kaç! diye haykırdı. 
Bu ihtar, kendimi toplamama vesile 

oldu. 

Bir kedi gibi, adalelerimi kısarak 

sıçradım. ı 
Bir saniye sonra, denizin dalgaları 

ortasındaydım. Üzerime oklar yağdı .. 
Ekserisi boşa gitti. Fakat bir tanesi 
kapa 'etime saplandı . 

Hıristiyanlar, bütün bu olup biten. J 

93 bin kilo~etre 
sakal 

H ER sabah traş olmak mecburi
yetinde bulunan her erkek bu 

işten şikayetçi olduğu halde, hu can 

sıkıcı işin önüne geçilecek bir çare 

hala bulunamamıştır. 

Amerikalı bir statistikçi - köse 

olmıyan cinslerini teselli etmek icin 

olarak - traşın çok mühim bir iş 
olduğunu iddia ve bu iddiasını şu 

stntistikle teyit etmektedir: 

Bir insan 122 santimetre bnrah

bamda bir satıh üzerinde traş olmak' 

tadır. Bu yer üzerinde 25.000 kıl 
vardır ve bu kıJlardan her biri, 24 
saat zarfında 2,5 milimetre uzar. 

Böylelikle, her erkek - köseler 

müstesna - günde vasati 6,25 met ' 

re kıl keser. 

Yer yüziinde l 5.000.000 erkek 

·ayni işi yaptığı nazarı dikkate alı

nırsa,_ her gün 9.3.750 kilometre kıl 

kesiliyor demektir. 

Artık bu rakamı gördükten son

ra, traşın boşu boşuna vakit kaybet· 

tiren lüzumsuz bir ·iş olduğunu iddia 

edebilir misiniz? 

Aşk doktorluğu 

L EHIST AN hükumeti "aşk ek
sperleri,. satılmasını menet-

miştir. 

Bu alış veriş kendilerine "sevda 

işleri miitehassısı,, ünvanını takmıs 
olan binlerce kadına servet temin 

etmekteydi. Lehistanda "aşk dok

torluğu,. yapmakta olanların sayısı 
1 S.000 kadar tahmin edilmektedir. 

ga. ileri atıldığı zaman, zincirlerinden l . · Her şehir be köyün kendi husu· 
kurtulamadı. Kestiğim kilidin pürüz- si "aşk dokt9ru,. vardı. Bu müte· 
lü ucu d l'kt k d ~ . . 

. e ı en ~ı ma rgı ıçın, yanlış hassıs kaybolan, ucup giden bir aş-
bır manevra yüzünden, koca zenci, k • · b ' ) : . · 'deli d d' 
•'kkat' •1 lb d k rt 1 1 ı gen getıre ı ecegını ı a e er ı. aı ce e ece şangı ı ar a yere 

1 

.. . . .. . . 
vuvarlandı. . . Eger hır kız sevdıgı delıkanlıyı terke 

- Herkes, muharebeyi bırakarak ona der, yahut bir koca, karısından so

bakıyordu. Ben de, bilyük bir hamle l ğursa hemen aşk mütehassısına baş 
ile ta denizin yanına kadar koşmuşken vurulurdu. 

leri seyrediyorlardı. Sümbül Ağanın 

kendi adamları olduğunu bildikleri 

için, benimle onun arasındaki dostluğu 

da takip etmişlerdi. 

Kcndilı.µ-ine beni dost bildikleri için, 

he.men bir halat attılar. Ucuna yapış. 
tım. Beni hızla yukarı çekmiye başla. 

dıiar .... 

Artık kurtu1muştun~. 

Fakat yalnız bedenen bir kurtuluş. 

tu bu. .• 

Ya ruban?. 

Ruhan ölmüştüm... Kendi kendimi 
yemğe başlamıştım. Bir an içinde göz. 

!erimin önünden gaflet perdesi sıyrıl.1 

dı: • 

"- Yarabbi! Yarabbi!.. Ben ne 

yaptım? .. lşte dü~m:ı.n tarafındayım ... 
Kendi ırktaşlarrm, millettaşlarım~ din. 

da§larım bana silah atıyor.. Ben bir. 
casusla beraberdim .. Dü§manlar beni 

kurtarrnıya uğra.sıyor ... ,. diye dü • 

§Ündüm .. 

Bir rum tercüman, elini uzattı: 

- Sizi tebrik ederim. _ dedi. ; 
(Devamı var) 

So,ogetler ve donanma 

D ONANMA inşa etmek için la
zım olan malzeme satın al-

makta Sovyet Rusya büyük güç· 

lükler çekmektedir. lngiltere malze-

me satıcıları ancak memleket sipa

rişlerini karşılıyabildiklerinden, dı. 

şandan gelmekte olan siparişleri ka· 

bul etmemektedir. 

Son zamanlarda Moskovaya 

dönmüş olan Sovyetlerin büyük 

Britanya nezdindeki ticaret mümes

sili Nikolay Bogomolof bu meseleyi. 

hükumetine izah etmiştir. 

Nevyorkta Sovyetlerin tica

ret kooperasyonu Antorg' da ayni 

sebeplerden dolayı Amerika da de

mir ve çelik alamamaktadır. 

Sakal olimpiyadı! 

T OKYODA"sakal müsababası., 
açılmış ve 80 sakallı Japon bu 

sı,, açılmış ve 80 sakallı };\ıon · bu 
müsabakaya "en uzun ve muvafık 

sakal., mükafatını kazanmak üzere 
girmi~tir. 

Şampiyonluk, en uzun sal<~llı 

olmakla beraber bu sakalı en tatlı 
· bir eda ile titreten sakal sahibine v~
rilecektir 

Diyerek bir sandalyeye çöktü. Alnın-. . 
da·ıerlcr parlaldı. Polis mUdüürü,,, mua• 
virii ona dikkatle bakıyorlardı. Bu ara. 

lrk kapı bir ôaha vuruldu. Aynı polis 
içeri girip: 

- Sir Vilfrid Denni, 
Randevüsü var~ı. · 

Rac: 

- İçeri ahmz. 

dedi, geldi. 

Dedi, ayağa kalkarak polis müdürü· 
ne: 

- Sir Denniyi, dedi, ben çağırttım. 
Müsaade ederseniz, kendisine bir şey. 
ler soracağım. 

Müdür ile muavin tasvip ettiler. Rac 
kapıya doğru ilerledi. Ukin tam bu es. 
nada kapı açıldı, Sir Denni içeri girmiş 

bulundu ve iki adam göğüs göğse geldi· 
ler_ Rac ötekinden daha iri yarı olduğu 

için; yere düşen Sir Vilfrid oldu. Rac 

derhal eğild.i, ve aflar dileyerc!k onu kal 
dırdı, üstünü, başını süpürmesine yar. 
•dım ederken: · 

- Çok müteessifim, affedersiniz, di
yordu. Dikkatsizlik ettim. Herhalde po

lis jnüdürü·ile muavinini tanıyorsunuz. 
Sizi buraya kadar rahatsız ettiğimden 

dolayı tekrar affınızı rica ederim. Yal. 
nız, tahkikat için size sorulacak bir iki 

nokta vardı. O da şu. Amiralın sanda
lında bir Valeryan gülü bulıduk. Her 

tarafı aradım. Bu civarda, bu cins gül, 
yalnız sizin' bahçede var. Bize bu hu· 
susta izahat verebilir m_isiniz? 

Sir Denni elini ceketinin cebine J;ok· 
tu· ve şaşkın şaşkın müfettişe baktı: 

- Hayır, veremem .. 

- Peki sizin bahçedeki Valeryan 
gülleri yanında bulunan şu kanh bıça-

ğa ne dersiniz? Bir malumatınız 
mı? 

- Yok" Hiçbir haberim yok .. 

var 

Sir Dcnni polis müdürüne, muavine 

müfettişe, sonra Valtere baktı. Öksür- ' 
dü: 

- tık defa görüyorum. 

Dedi. Müfettiş gayet nazik: 

- Teşekkür o:lerim. dedi. bütün sor. 
mak ve öğrenmek istecl:i:Jerim bundan 

ibaretti. Şimdi. maalesef oldukça ağır 
bir vazife yapmam icap ediyor. 
.. Riic d~!du. Sjr Vilfrid Denniye dik 

. Qik baktı. Adam bir daha öksürdü. Rac: 
Vakur .bir sesle devam etti: 

- Sir Vilfrid Denni. sizi, Hüg L:ı.v

rens Peniston ile Sesilya Muntun katil
lerinden dolayı tevlfü ediyorum. 

Sir Denni boğuk boğuk: 

- Mister·Rac, dedi. Bu biraz müşkül 
olacak zannederim. Herhalde sizi tebrik 

ederim. Nasıl oldu da bulabildiniz? .. 
Müdür ile :muavini şaşırmı~ kalmış-

lardı~ İl!C kendini toplayan muavin oldu 
ve: 

- Rac, diye '!lırıltlandı, ne yapıyor
"'Pl WnJOA!lS! :>(~W~p· _. ~ue_x '"ZOLlns 

, Sir Denni,. masanın }cenarına dayana. 
rak müdahale etti. Başi ile Valteri gös

- t'erer~k: 

• -

0

B~n~. d~di, el~. verenin kim oldu· 
ğunu §imdi anladım. 

Bu sefer polis müdürü ile muavinin 
şaşkınlığı iki mis_Ii artmıştı. Rac: 

- Hong Kong hadiaeainde oynadı -
ğınız rolü mü kastediYordunau? ~ 

-Görüyorum ki bu meaeelyi de J>i~ ~ 
.ııı 

liyorsunuz. Doğrusuna iateraenb, llJ. 
dam Munta pek müteeaif oldum. Fakat ~ 
ne yapayım. Kendimi kaybetmittim. .,. 

Sir Denni, durdu, Valtere döndü vet -~ 
- Bunu hayatımla. ödeyecefim. ~ 
Dedi. Valter ~alktı, batını ellerine a.. ~ 

Jarak gitti, şöm!neye dayandı. Sir Den· 
ni muavine dönerek devam etti: 
- Bütün söylediklerimi dcrbaJ not et· 

seniz iyi edersiniz. Zira, fazla vaktiJ1J 
yok. Nerede ise öleceğim. Amiral Hong 
Kong ta oynadığım roktcn fÜpheleni -
yordu. Lakin onu ikna etmiftim. Etmit· 
tim amma, Var beni ele verdi. 

- Neddi Var mı? 
- Evet. Hadiseyi ~iliyordu. Nasıl ~ 

öğrenmiş bilmem. Zaten bunun için bU• 
raya ge1ip yerleşmi_ş.. ~ 

- Size şantaj mı yapıyordu?. ~ 
- Eh .. ÖY.le gibi bir ,ey .• Beni hii 

bir zaman tehdit etmedi amma, ara sı· ~ a: ra ona bir, iki İngiliz lirası veri,.dinı· ..-. 
Lakin, yavaş yavaş amiral onu nüfuzıı e 
altına aldı. Onu belki para ile, belki de t 
sözle kandırdı. Şurası muhakkak ld ::: 

~ Neddi Var beni ele verdi: Amiral de a• 
teş püskiirerek geldi, beni gördü. Be • ~ 
ni okadar sıkıştırdı ki. hakikati inkar ~ 
edemeo:Iim. O zaman, gözleri kızmış o • 

lacak ki, ocağın demirini alarak üzeri• 
. me saldırdı. Ben de elime geçen ilk ıi.. 
lahı aldım. Bu, yeğenimin bana hediye 
etmiş olduğu bir süngÜ idi. Arniralirt 
hücumundan kurtuldum ve mukabele 

. ederek onu vuroum. Sonra dışarda bek 
liyen Neddi Var'ı gidip buldum ve taın 
bu esnada Valle Fiytzgerald ile Ma• 
dam Munt, başka bir sandall~ geldiler• 

Polis müdürü sordu: 

- Saatin kaç va1:1:Iı? 
- On l:iiri kırk, kırk bet ıeçiyordı.1 

zannederim. Onlara hadiseyi anlattııtl• 

Var ile Valter derhal polise telefon et
memi, vaka'yı anlatmamı söylediler. Fa· 
kat ben kurtulmuıtum. Hem Hong 
Kong rezaletinin meydana çıkmasında~ 
korkuyordum. Bundan başka, müdafaaı 
nefs halinde olduğumu ispata da imkaıt 
yoktu. Nihayet Valter vaziyeti anladı .. 
Lakin Neddi Var'ı ikna için çok müt • 
külat çektik .. Nihayet, yalan söyleme • 
me!< şartiyle sadece susmağı kabul et
ti. Ben de bu şarta razı oldum. Batk' 
ne yapabiiiı:.dim. Hemen harekete geç• 
t ik.. Amirali, ayağına biı ip hağlayı~ 
denize atmak istiyordum. Fakat Necd1 

· Var yine mani oldu. Her şeyi sarih ola• 

rak meydanda bırakmak istiyordu. Bil
tün bu görüşmeler sinirlerimizi bozmut
tu. Eve döndük. Birer kadeh viski İÇ" 
tik. Cesetli alıp papazın san~alına iıt
-dirdik. Neddi Var, amiralin' aandalırı' 
bindi. öteki sand.alı ;yedekte çekere~ 
götürmiye razı 'oldu. Bu arad(I, Valterı 
amiralin evine gidip dosyayı bulacak • 
tı. Bunu kendisinden ben istemiıtiın• 
Onu ikna da edebilmiştim. Bu evrak•" 
ortadan kalkması lazım:Iı. Ertesi g~ 
kendimi o kadar heeycanh buldum "' 

. d. buralarda dura:na•dım ve derhal Lon r 
· d si-ya oradan Parise kaçtım. Valter a re 

mi biliy:ordu. Bana. tehlike olmadığın•• 
benden ~Üphelenmediklerini yazdı. Döıı" 
düm. 

Müfettiş sordu: 
(Devamı 1Xlf' J 

- O ~alde, dedi, s: .. i bekliyoruz. 
· Denni cevap verıdi: 

• d ~:::::ı:ı: :::::::::::::::::::::-:::.-.::::n:=.-.::: - Peki, dinleyiniz. Evet. lkisinı _ e 5 • 
ben öldürdüm. Bunu .a:-tık saklam~ga 5 Fa b r 1 k a torlar ! 
lüzum görmiyorum .. ~al.nız ~unu dıı ıl• § . . . i· 

d • k" · 1 '"ld'" k iyetin i Hazıranda ış kanunu tatbik edıl ,ve e cyım ı, amıra ı o urme n - :ı B k 'b· -
1
• 

d e de wildim, herhalde .bunu da biliyor- ;H yor •. u anun mucı uıce yapacag_ı 
g · . . :: nız bırçok §eylerle yasak ve ceza1ı 

sunuı;. ' Ben müdafaai nefis vazıyetınıde :: işleri sıra ile toplu ve pratit ·oıaral' 
i~im. Uzerime ocağın demiri ile hücum H b ak 
~ · · •• ça uc 

etti,. . . " !.! .. f(]. verenin ve. i1t".inlıı · Miidür muavini. masan,ın başında ha. V Y'V. 

rıı harıı ifade alıyordu. : H kanuni hak ve 
~= fi 8~v~ri 
...:.... Güzel.' ôedi, o halde ne diye ma- :: 

darp M~ntu sizi ihbar edecek 'diye öl- •1=.İ; . dürdünüz? : 

Kitabında bulacaksanaz. 
lnkıJap kitap evinde ıabJıt• 

-Gayet.basit._ Tevkif edilmek istemL ij · Fiyatı 50 kuruştur. 
yordum. Müdafaai nefis-halinde olduğu· 1 ii:::::::::ı::::::~m:::::::::= g ımll"I" 
mu nasıl isbat edebilirdim? ?Hem sonra 
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PARDAYANIN ol.l L 
P.\RD:\YANIN OCLU 1ı1 

m:r .::·ıe:1 batını geldi ve bekledi. Son- Onları aıutfakta kilitti olarak buldu. tç• ~e .kadının son derece mcş~ul uluşundan 
ra birdenbire elini duvara dayadı.. }erinden birisinin iplerini çözerek. ona ıstıfade ede k il . Al".ılan ırizlı" bı"r '-pınm "rısru-'-n 1 •• ,.öz • . l ı· d re onu c rmu mcşbıJt ha :ı • ... • u. dilet erı.ıu :s mesını emretti ve ıecey ın e yakalanuşu. • 

kuçük bir oda cözüktü. Konçini bir sıç, ••rayda ıe~irmiı olan zevcesi Leonora' Jan 
- k yumruğunu, onun başı üzerine 

ray~şta or_ıyı giroi ve kapıyı kapamakla dan daha evvel eve varmak için ,ıürat· aldırdı. Kadın kafasını omutlarına 
vakıt geçırmeden, madeni bir düğmeye le ~ntonore sokağına doğru yollandı. go~dü ve boğuk bir inilti çıkardı. 
yakalryarak, bütün kuvvetile kendisine XX . '- umruk inmedi. Delıkanlı, müthiş bir 
doğru çekti. Yaptıiı bu hareketten hiç eırtad.e ~uvvcti aayeıin:de kendisini ıapt-
bir gürültü çıkmamııtı. mı t s 

ş ı. ert bir sesle bağırdı: 

Del:kten bfaaını çıkardı ve dinledi. Sıettı. içinde Bertiyi kaçınldıfı arı· A ğ B d ret-. ya a kalk köpek ve tanrına ıuk. 

u an a sözleri vahıi bir ifadeyle par· bayı, Konçiniyle adamlannın ve ıenç •. 1 kdı. kadın olduğunu tam vaktinde ha-

124 -- - Size yemin ederim ki .• 
-~a~, e~ini onun boğazına dayadı ve 

muthıı bır ıesle emretti: 
- Anahtarı ver yoksa bogarım 1 

.,. ~adın kurnazlığını söktüremiyece· 
gını ve gencin hiç takaya gelir t-ir a· 
dam olmadığını anladı ve bo~uk bi 
sesle: 

- Geliniz, dedi. 
Jan kolunu çekti. Kadın derin bu ne 

fes aldı ve acıklı bir tavırla: 
- Anahtar a11&ıda, dedi . 
- tn •tatıl 

lıy;n·du. 1cııın Ra aokafındalci eve ıirdikleri ana ... r a ım. 
.ı\yni zamanda bir çığlık ve yere ıdü· pdar takip etti. Sonra yaklattJ eve ve Ka:lın bu emri telcrarlatmadı. Derhal 

§~il ağır bir ciımin ıeıini duydu. Elin· aokala aıüdekkik nazarlarla baktı ve ayaga kalktı. Ölüm tehlikesine marut 
deki düğmeyi bir yumrukla ı"ttı" ve nef· -ırıldandı: kalmad ~ 1 d Kadın bu emre, ayaklarının bütün ... ıgınr an a ığı için, ıoguk kanlı-

rctin tatmininden mütevellit çılcm bir - Jbhtımın köıeoinde yeclne •v! lıgıru topladı ve bekledi. hınyla itaat etti ve ayni zamanda istav-
oevinçle bafnıh: Pek cüze!! G<Sıü kapalı bulunobifü. Jan bütün k•iıtl>n toplaıh ve onlon roz eetirmk mırıldanmağa başladı: 

Tamam!.. Artık p!enm•i• lüzum ıarm•d•n, rastgele kutuya yerleıtirdi. Bundan - Yuabbiml Bu adam ıeytamn ta 

Bir uniye daha dinledi ve artık bir "" oıhmiarl• oradan uHklaf'rken a• tonra pencmye yaklafOrak poncn'1orı kendisidir! .• Rabbim beni kurtar! 
fey düpıedi. Gizli kopıy. kapadı ve ay- !aycı ve meınnun bir vaziyette düıdn· kapadı. Masanın üzerinde kalmıı olan Kaıhn nda!lna girince. hiç tmddut 
".i basamalılan indL Son baA1Daja ıe- dil• anahtarlan aldı ve onları da k1iiıtlula etmeden anahtarı ona uzattı ve bütün 

lmce, uflamblfı baklanda bir fikir edin _ Bu zav•I~ Konçininiıf hakikaten bmber kutuya ycrleıtirdi, aonra amira ~evtu~i~etile onun biran evvel çıkıp 
mek iatiyormuı cibi ayağiyle denedi. pnaı yokı •. tııe yeni •ık ~vaso da m•Y ne b"r mle: gıtmesını temenni etti. Jan anahtarı al· 
Yer upa utlamd1o Bunun üzerine yon· d ... ç<karılıh. Evet ava Sınyora L•ono· - Dııan çık. dedi, ve beni bekle!. dı ve onu dehıctle ürpcrten bir tav<rla: 

daki küçük odaya ıirdi. Duvara iliıtiril· ,. menınun olacak .. Memnun olmıyacık Jan kutuyu aldı ve onu nereye "kla· - Ejer bir daha bu asil genç kmn miı cibi duran ceaim bir kasaya doğru oma ban• tekrar bol bol para v"ccck yobilecegini dUıhndu. Sonra baımı sal· odasma girmei• tcıebbüı cderaen, bu· 
yürüdü. Bir düğmeye bastı ve kasa ye-

1 
la yarak: nu öğren. eceğim, dedi. O zaman oör-

. ya, bu ban• yeter . • rıni deiittinlikten aonra, meydi••· de- Saetta evine döndükten ıonra. elbısc· - Hay.r, diye mmldandl. Kendimle memen «ap eden ıcylerl görmemen ınir çubulılarla kaplı geniıçe bir delik !erini çıkarmadan kendiaini yatağ• at- beraber götür mcm daha tedbirli bir için gözlerini oyacağ>m. I 
meydana çrkh. Konç ini. deliğin içine b ve aurılılanaıaia botla& : hareket olur. K.o~lin Kol gözlcrini kapadı ,., deh· 
bakmalfa IU.um görmedi. çünkü, içeri· k F Kendi~ini b•kliyen Kollin Koltln r•- t•t ıçınd'., kendisine agağı yukarı ayni 
deki derin zulmetten baıka bir ıeY göre - Uyuyamıyae1tun mubakka ·· a· runa gıtu ve müdekkik b1r nazari• et· vaatlerde bulunan mukeli adamın 

• ğ" • b kat yarına '--dar ne yanmalı? Yarın!.. f b h d d ur mıyece mı iliyordu. Fakat dinledi v• - r- ra a akU ve genç kmn aparbm•nma ay u unu düıündü. ' 
Janın, sanki İtalyan Konçiniye iyice Fauıtının oiJunun yakıları.ıp yakalan• girmek için, önünde bulundugu kapıdan Ja k k • 1 ,_ • • h ınadığını öğrenmek için, yannı iple' n .~r .~n-~ bir tavırla devam etti: 

n •imi• ıstıyorınuı cibi, italyanca te • baıka bir methal mevcut olmadıjlmı - Gi'.r~ugu.n §eyleri kimseye anlat· 

dit avazeleri ve korkunç ıözler yığdırdı çekiyoruın. Hem ne diye yakalanmasın. gördu. Anahtar kapının üzerindeydi. maman d 1· · ~ d benı"m ıözluimi ıçın 1 ını koparacagwım o ••nı ~uydu. Jonılaım• ıru.,.n anı Kap•yı kilitledi ve anahtan cebine koy· yor musun? · uyu-

• Konçinl doiruldu. Kasayı tekrar ye- nazarı irlbor• olarak oraya bir silrü a· du: Korku ve deh t · · 
tine koydu. Ve o Hman arnk hkbir ae• doml• gitti. Sonra, kapının önünde bir - öteki anahtarı ver. dedi. d • ıe ıçınde titriyen ka· 

d 

:s • '-- 1 le 1 . .. d' ın, agız açacak kuvvet bula d uymadı, ve unki kurbanına duyurmak çok ayak ulerı ve -n e e erı ıor um.. Kadm anlamamazlıktan gelerek sor- ancak ba . 1 ma ı ve f • ld "' uh kk k' ş· di d şıy e bir cevap verebıldi 
ıtiyormuı gibi yu"'kıek ıesle: Mücadele o u.u m a a ... ım u: p k.e.ı· • 

1 Şa 1 d k

. kü" ··1c h.. - e 
4 

a ! .. Öyleyse bana k 

- 'iındi ıeber bokalnn içeri del Fauıtanın olu, te • 1 çu ucre- - Hangi anahtarı? kap
111 

aç. 

80 

agm 
Dedi ve afır ağır, büyük bir ıoiuk 1 terin biriıinde sağlam ıincirle vurulmu§ - Başka bir anahtarın daha ola· ı...ı.t.0.1. ····'"'·-· ••• _... hıııılaclı. bir vuiyeıtedir!. Heyi Heyi •• J'auata• calr.. Onu ver, . Kadın zıten bunu candan temenni •· ·~---~~=--~~~--=-~_:__~~~~~~~~~~:..._~---~==-~=-~~~~~~~~~di::yo:r:d:~~B~tt~d:en~b~tt:e~,b~u~·t~Un:_~k~uvv::e~tini~~~~~~~ 



() 
c: 
3 -CD 

a. 
ro 
::J 
Cl) 

3 
CD -C1) .., -· 

o 
-,:; 
c 
::J 
c 

-O> 

E:: 
> 
z 
(') 

> 

> 

ö 
C'1 

" rn 
t"' 
t'l 
:ıı ... 

1Z2 PARDA YANIN OCLU 
topladı ve kapıya doğru saldırarak onu 
ağzına kadar açtt. Jan eşiği geçmeden 
evvel veda yerine şu cümleyi savurdu: 

- Pek yakında gelip yukarıya sağ
lam bir kilit koyacağım.. Böylelikle 
daha rahat olurum, o zamana kadar, 
ıana söylediğim ~eyleri iyice hatırla. 

jan bunları söyledikten sonra nihayet 
çıktı. 

O zaman kadın bütiln vilcudlyle ka
pının Uzerine atıldı. Bütiln kuvvetiyle 
onu itti, anahtarı kırarcasına kilidin 
i~inde birkaç defa çevirdi ve lfoetleri 
yağdrrmağa ba~ladı. 

- Merldivenlerl inerken boynun kı
nlsın intallah r .• Seni efendin şeytan 
§eytan boğsun .. Senin asıldığını ve dili
nin göğsüne kadar sarktığım göreyim 
inşallah. 

içini böylece boşalttıktan sonra bü
tün kuvveti de tükendi ve kendisini güç 
bela odasına kadar sürükliyerek bitap 
bir halde yatağa attı. 

Uzun müddet böylece, orada kaldık
tan sonra, soğuk kanlılığını topladı ve 
tekrar kurnazlığı ağır baamağa başladı. 
Sessiz bir kahkahayla güldü ve cebini 
karı tırdıktan sonra, oradan küçük ta
bakayla, anlayamamı~ olduğu kağıtlar. 
dan birisini çıkardı ve gülerok mırıldan
dı: 

- Güçlü kuvvetli ve genç ama, be!' 
ide kurnaz ve açık gözüm. Ve o pence
reyi kaparkep, ben bu küçük kiğıdı 

c.ebime soktum,.. Definenin bulunduğu 
yeri gösteren belki de bu kağıttır, 

Kağıda bir müddet baktı ve: 
- Herhalde Jatincc olacak, dedi. 
F•kıt bu defa, dersin verdiği tccrµ-

bcyle, böyle dalmanın pek ide tedbirli 
bir hareket olmryacağını düıürıerck, 
derhal bunu, altınları saklamış olduğu 

yere koydu. Ancak o zaman, tabakanın 

~a clind~ ~aldıfının farkına vardı. Rast--

gele bir !fekmeceyi açtı ve lakayt bir ha
reketle tabakayl oraya attı. Bundan son 
ra, anahtarı olmayan bu çekmeceyi itti. 

Çabuçak giyindi ve sokağa çıl\arak 

en yakın çilingiri adeta zorl!i ve koşa 
koşa evine getirdi ve biran evvel kapı
larım ~apması hususundaki arzusu o ka 
dar büyüktü ki ömründe ilk defa olarak, 
pazarlık etmeden, onun istediği fiyatı 
kabul etti. 

Yiğit }ana gelince, o, dışarıya çıkın
ca, evine bir nazar atfetti ve kutuyu 
saklamak için yukarıya çıkmanın daha 
hayırlı olup olmıyacağını kendi kendine 
sordu. Fakat sokak iyice ca.nlanmağa 
başlıyordu, bunun için Konçiniyle meş
gul olmak zamanı geldiğini düşün•dü. 

Dük d'Andiyinin evinden çıkm<ıdan 
evvel mantosunu da almıştı . Kutuyu 
mantonun içine sardı ve koltuğunun al
tına alarak seri adımlarla yürüdü. 

Yürürken düşünüyordu. Sağlam bir 
şekilde bağlanmış olan KQnçiniyi yalnız 
bırakarak Ra sokağından ayrıldığı za
man maksadı tekrar oraya dönerek Kon 
çiniyle döğüşmek ve onu öldürmekti. 

Çünkü, onun, Bertiy için daima bir teh
like olacağını biliyordu ve bunun için 
de merhamet etmek istemiyordu. 

Fakat o zamandanberi, genç kızla 
konuşmuş ve hayatının eıi büyilk ümit
sizliğini, heyecanını ve nihayet saadeti
ni duymuştu. Ve şimdi artık ne yapaca
ğını bilmiyordu. 

Ra sokağındaki l<üçiık evin önüne 
geldiği zaman, henüz kararını vermiş 

değildi ve bunun için kendi kendine f e
na halde kızıyordu. 

Sert bir hareketle kapıyı itti. V ~ mer
divenleri çıktı ve odaya girdi. 

Konçinin, artık yatağın üzerinde de
ğiı~li. Yataktan bir hayli uzak bir yerde 
döşemeler üzerindeydi. Yanında, gen~ 

-
t"J 

o: 
Cı:l 

' o 

< 
o 
z 
< 

• 

- _, 
<[ 

e 
c:! s 
::ı 
c 

.... .... 
'-" 

e 
41 

"O 

... 
E 

.ı:: 

-~ 

( 

.§ 

luzın elinden çekmiş oidu!u kama duru. 
yordu. 

Jan. onun bu ktmi}yı gördü~üniı ve 
iplerini keJmcj( ınakııadi!e, yatağından 
kayarak oraya kadar yuvarlandığını 
fakat kam~yı ele gcçircmcr:iiğjııi anladı, 

Bir tek kelime söylemeden karr:ayı 
yerden kaldırdı ve kannşını avucu için 
de sıkarak, dalgın bir vaziyette ve bel· 
ki de görmeden ~raliçcnin cöıçlcsioe 
baktı. 

De!ik.tnhnıq yere eğilerek kamayı 
kaldırdığını ve ba1ı ijıerine dikildi,ğini 
gören Konçini 1T1ahvolatağını 2annetti. 
Korkak bir adam değildi. Mağrur pir 
edayla ba§ını doğrulttu ve Jaııın gözleri 
içine bakarak hilfırdr: 

- Vur!., Senin bir kiitil olduğunu 
zaten söylemiıtim!,. 

Jan cevap vermedi. Duymamı~tı. ö-
nünde. uzanmış olan zayıf düşmanını 

görünce, için.ğe müthiş bir mücödele 
başladı. Vicdanında, ayni derecede kuv
vetli iki ses duyuyordu: Eski ]anın, 
yani bundan iki saat evvelki Janın sesi, 
bilamerhamet vurmasını söylüyordu. 
Yeni }anın sesi ise. ayni kuvvetle, ·u
h:.ınu aydınlatan çocuğa layık olmak i
çin, alicenab davranmasını bağır:ıyor
du. 

Bu mücadele şiddetli, feci, fakat kısa 
ol:iu. Jan kamaaı havada olduğu halde 
Konçininin üzerine eğildi ve Konçini 
de nefretle ıöyle bağırdı: 
~ Vursana! .• Haydi, ne korkuyor

sun? Hareket edomiyecek bir vaıiyette 
değil miyim? 

Kama indi ve bir darbede bacakları 
bağlayan ipleri lcuti. Bundan sonra kot
lar da lçurtuldu. Ve Cilümün karııs.ında 
titrememig olan Konçinj, sapsan kesil
di ve heyretinden don~ kal;ırak. onun , 

kimbifü ne işkenceler hnzırlı,dığını ken r' 
di kendine ıordu. 

-"'" CJ -.~ 
~ -N 

= > 
= -el.} 

"'" ~ 
-= 
c 
~ 
~ 
~ 
o· 

12J 

O zaman jan, dalgııı bu tavırla: 
- Git, dedi, onun aşkı namına s2na 

tllerhamct ediyor1.1m Konçini 1 

Konçini bir sıçrayışta ayağa kalktı. 
Rüya mı gördüğünü yoksa uyandığını 
mı bilmiyordu. Ömrunde bir tek de{a 
böyle bir hayret göstermepıişti. F.;kat 
çabucak kendisini topladı ve ba~1Pdı: 

- Bana merhqmet ediyorsun, öyle 
mi? .. İyisi mi korktu~unu itiraf et! Fa-

kat ben sana merhamet etmiyorum! Se
ninlç kar~ılagacağım v~ Q ı:~man vah ha
line! 

Jan bu defa c;mun n•ler &öy~edi,ğini 
duydu. L~kayt 'Qir tavırla omu1larını 
silkti ve bu defa sert bir ıeıle: 

- Hiçbir zaman karşıma çıkmımanı 
tav5!ye ederim, Konçini, dedi i eğer ha
yatına kıymet veriyorsan t>u tav&İjemi 
unutma! 

Fazla bir tek l:elime ilhe etmedi. 
fakat esinde öyle kat'i ve korkunç \lir 
ifade vardı ki, Konçini ürperdi. 

Jan kapıya doğru yüriidü ve dışarıya 
çıkmadan evvel aönereli: 

- Aşağıda, adamlarım tarafından 
pağlanmış olan U§aklarını bulacaksın. 
Eğer istersen onların iplerini çözenin. 

Bu sözleri söylerken, Kon1ininin yü
züne bakıyordu. Onun yüzUnde bir mer 
hamet ifadesi görünce hayret etti. Hat
ta şöyle mırıldandığını da dı.ıydu: 

- Zavallılar hemen gidip kurtarJyırn 
Jao optınla fazla meşgul olmııdan çık

tı ve ayni zamanda düşündü: 

- Bir sucuk gi\li bağlanmıı olduğu 
hıılde geçirdiği birkaç saıt, onu, ba:ı:ka
larımn felaketine karıı daha hasıcls ve 
merhametli yaptı. 

Bu düşünce belki de doğruydu, çün
kü Konçini hemen onı.ın ark"sındın ap.
ğr indi. Jan basamakları inerke~ o da~ 
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Midenize 
HAZJMSIZLIGI MiDE EKŞIUK ve YANMALARI 

Çabuk, çiğnemeden yemek yiyen~er •. ~azla hah~: M A z o N giderir. lNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir şişe 
ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa ıçki ıçenler mı MAZON alınız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas 

delerini tahriş ederler ve kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 

Ekşl•tik, HazımsızJı.k MEYVA TUZU Deposu: MAZON ve Boton ecza depo6u, İstanbul 
Y enipostahane arkasında 

Dikkat ve lYl HAZIM edi:·:nı:·z~. ---~a~ğ~ır~lık~b~a'.!ş~d~ö~nm~e~le~ri~h~i~ss~e:de:r:le~r-------'--------ıı:~::ı::-.~~:=::~::::::-:-::-J:-~~~i:~:-

R AD YO 
İSTANBUL: 

18,30 pllkla dana musikisi, 19 sanatkAr 
Na§ldiıı f§tlrakile Şehir tiyatrosu komed1 
kısmı: tarafından bir temsil, 20 Türk muSiki 
heyeU 20,30 Ömer Rıza tarafmdan arapça 
ısöylev, 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşları tara 
tmdan Türk muelkisl, ve halk şarkıları, saat 
ayarı, 21,15 orkestra, 22,15 ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi gilnün programı, 22,30 
ııolola.r, opera ve operet parçaları, 23 son. 
BERLIN: 

18,05 gramofon, 19,05 mpslki, 20,05 halk 
musiki.si 20,45 günün akisleri, haberler, 21,15 
eğlenceli yaym, orkestra konseri, 22,05 eğ 

lencell konser, 23,05 hava, haberler, .spor, 23, 
35 gece musikisi. 
l"EŞTE: 

18,05 çingene orkestrası, 18,55 spor, gramo 
!on, konferans, !?1 orkestra konseri, 20,55 
konferans, gramofon, haberler, 22,45 salon 
musikisi, 23,25 çingene orkestrası, 24,05 lngi 
lizce haberler, 24:,10 cazband takınır, 1,10 son 
haberler. 
BVKREŞ: 

18,05 gramofon, hava, konuşma, 19,15 
Rumen muslklsl (gramofonla), konuşma, 20, 
•o opera yayını, isttrahatlerde haberler, spor 
23,50 almanca ve fransızca haberler, 24 son 
haberler. 
LONDBA: 

18,05 çocukların zamanı, 19,05 mkestra 
konseri, 20,05 muhtelit haberler, 20,35 sere 
ı:ıadlar, 21,05 hlklye, 21,35 opera yayını, 

ilAhlarm grupu, 22,4.0 şan ve org, 23,05 haber 
!er, konuşma, spor ve saire, 23,35 dans or 
kestrasr, 24,35 haberler, vesaire, 24,-ui gra. 
mofon. 
ROHA: 

18,30 orkestra konseri, 18,55 karışık ya 
ym, 21,45 karııtık musiki, 22,05 opera yayı 
nı Trlstan ve tzolad, istlrahatıerde konuşma 
haberler, hava, 

SiN EMALAR 

IPllK 

sEYOCLU 
a Kral 6 mcı Corcun tac 

giyme mera.simi renkli 
!ilmi 19 mayıs Türkçe 

• ıı!izlll rom ve Sen m1 öl• 

dUrdUn. Top • Hat 
ı şahane vals.. Bayan gene-

ral 
a Rose Marie. Moskova• -

şanghay. Taç giyme nıe. 
raatmt ve 19 mayıs f'ılmi. 

1 Kesik el. Parlsll 11antöz. 
l ll ınayts fllml 

19 mayıs filmi: lngUte 
re tacmm tncilerl. Altmcı 
c orcun tac giyme töreni 

ı şanırbay. Sam50n 
Kral aıtmcı Corcun tAc 

1 pyıne töreni renkli filmi 
Gizli vesika. san kaya 

, PrOfl'aınDJl bildlrmeml§tlr 
-'LKAZA8 

1 Tamara- )(arfııella 
TAN 

1 
Bir yıldıZ doğuYor. Ma.. '°' yerllpg'· Altm 

• sı.nppur posıa.sı. 

ASKI 

ıs.yan ıcızıar. 1988 Atlıt 
top BalkaD ollmP1Yatlan 
na R1zıl ça• 

1 Macar romansL 

~;k gUnW· KaW karga 
sA.NOAI' ı 
(Ellkl & •ıo;a/ G!ikyUzU ate§ler 1çfnde. 
~ Cesur adam 

ISTANBUL 
a KUçtık prenses. Vahfllere 

k&rŞI 
ı Roı:neo ve Julyet. RiJ1 • 

tln. tın 

1 
Bağdat bWbWU. Kim et• 

dUrdU 

Nöbetçi 
Ud 

eczahaneler 
1 oanatar devam ediyor 

(Preınler) ve Pepo 
, 9 uncu seııfonf. Kahraman 

Bu ak§am şehrin muhtelit semtlerinde nliıt 
betçi olan eczaneler §unlardır: 

ALEJıll)AJI haydut 
yuı:nya.lar serveU. Yılmaz 

İstanbul cihetlndekiler: 
BA.LK 1 

(Eııki KemalbeY) tayyareci 
EminönUnde (Bensason), I{UçUkpazarda 

ı H. HuIQsl) Beyazıtta (Belkls), Şehreminln 
de (Hamdi), KaragUmrUkte o( Fuat) ,Sam.at 
yada (Rıdvan), Şehzadebaşmda (Asaf), BAJ.ll 
Aksarayda {Etem Pertev), Fenerde (HUsa 
nıettin), Alemdarda (Sırrı Rasim), Bakırköy 
de (Hllll.I), 
Beyoğlu ciheUndekilel"' 
Galat.asarayda -(Ma.tkoviç), Galıı.tada Fm 

dıkh tramvay mevkimde (Mustafa Nail), 

KADIKÖY 
1 Patronum. Kocam hortlak 

OSKODAR 
1 Kleopatra 

BAKIRKOY 
Takaimde Cumhuriyet caddesinde (KUrkçl· , Brodvay melodi 
yan), KalyoncukUllukta (Zaflropulos), Fi• M.tıJ11VADI ---ruza~ada (Ertu~l), Şişlide (Asım), Ka.sım ---t- 332 senesi Sanyer.Pertevniyal 
pıı.p.da (MUeyyet), Hasköyde (Nesim Aseo), ZAY - d'k 

b. 5 inci sınıfından aldığım tas ı Bc,Pktaşta (Süleyman Recep) Sarıyerde mekte ı . y . . . k a 
(Asaf), namerni zayi c~tım:.k c~ıs1ını .lç: .ı railc~ -
üııkUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: skisinın hu mu o maı;.ııgmı an 
Ü.ııkUdarda İskelede (Merkez), Kadıköyde ğxmdan e 

Modada (Sıhhat), BUylikadada (Şinasi Rxza) edcriın· Seyfettin Erseıı 
Heybelide (Halk), (2~ -

Istanbul 3üncü icra· menıur!uğ.~~dan: 
. et sandıgına bırıncı derecede 

. Hayrettin Keşfinin ~s~.ruf un_da olup EnınıY a.n tamamına 4000 lira kıymet 
ıpotekli bulunan ve yemınlı uç ehlıvukuf tarafınd . u ndek yeni Lülecihendek 
ta · · H l · h 11 · d eskı "~e ' kdir edılen Tophanede ocaa ı ma a esın e . t rafı kereste tüccarından 
8okak eski 106, 106 mü, yeni 112, 114 No. lu bır . a enin bahçesi ve tarafı ra
ölü Hacı Sait varislerinin menzili ve iki tara~J .Erx_ıı~kte beş kat kargir hane 
bii yol ile mahdut maadükkan bodrum katı ıl~ b~r ;ı: 112 No. ıu kısım halen 
nıaa dükkanın evsafı aşağıda yazılıdır. Zemı~ Z:mini mermer döşeli demir 
zeınini tahta döşeli bir dükkan, 114 No.lu kısı~· f üzerinde üç oda bir mutfa 
kapılı bir methalden ibarettir. Birinci kat: bır so aynıdır. üçüncü kat birinci 
k bir heladan ibarettir. İkinci kat: BLri?ci katın ~k bir taraça bir heladan i. 
katm aynidir. Dördüncü kat iki oda bır çaınaŞır 

barettir. Elektrik ve terkos tesisatıvardır. d 45 50 metre murabbaı 
U Iup bun an ' . nk .. m.uın mesahası: 50 metre murabbaı o afı yukarda yazılı ga:~mıne u. 

~~rinde bina mevcut olup kalanı aralık:ır· ~v~ a ık arttırmaya konmuş oldu
~uıı 3/8 hissesi tapudaki kaydında oldugu ~bı .. ç ü saat 14 ten 16 ya kadar 
~dan 5-7.937 tarihine müsadif (pazaX:esı) gun a bedeli kıymeti muhamme: 
daırede birinci arttırması icra edilecektır. ~tı~ inde bırakılacaktır. Aksı 
:nenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde ınüü~terısı ~ze~re arttırma 15 gün müd. 
takdirde en son arttıranm taahhüdü bakı .. kal~a (Salı) günü saat 14 ten :s ya 
detıe temdit edilerek 20.7-937 tarihine musad tt asında arttırma bedeli kıy. 
ka~r keza dairemizde yapılacak ikinci açı~ ~:k~e satış 2280 No. lu ka.n~n 
l':ll.etı mubammenenin yüzde 75 ini bulmadıg~ d' Arttırmaya. iştirak etmek .1s
:.hkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşt .ır. t'nde pey akçesi veya. mılli 
b

1
.Yenlerin kıymeti muhammenenin ~~e 7, :~~lazımdır. Hakları tapu 
ır bankanın teminat mektubunu hamıl bulu e irtifak hakkı sa-

aic·11· · . . ~er ala.kadaranın v . 
h. 1 ı ıle sabıt olmıyan alacaklılarla dıg 'f d ir olan iddıalarını ev. 
ıpı · . · ve masarı e a f d erının bu haklarını ve hususile faız 'h yet 20 gün x.ar m a 

~~k~ mü~bitelerile birlikte ilan tarihinden iti.bare~~: :akları tapu sicilli ~le 
ltldrte c::ıiremize bildirmeleri lazımdır. Aksı tak h ·ç kalırlar. Müterakım 

Sabit olnuyanlar sahtı bedelinin paylaşmas~ndan .. :vellit belediye rüsumu 
Verg1, tenviriye, tanzifiye ve dellaıiye rçsrnınden m;

0 
senelik vakıf ica.resi ta

\'~ Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur: . 
1 

14.6.937 tarihinden 
vı1i .. ~ t Imak ıstıyen er ..... ....+ 
. . lıluşteriye aittir. Daha faz.la maluma a 

1 
durulacak arttınna. g.u ... -

ıtıbaren herkesin görebilmesi için dairP.de ac:ık b~ dosyada mevcut vesai-
' ll~nıesı ile 935/ 650 No. lu dosyaya mürs.caa.tla me 
kı görebilecekleri ilan olunur. (2877) 

Istanbul Levazım A~i_!'liği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Piyade atıg, 'Maltepe lisesi Topç~ 
ve nakliye okulu ile Bursa askeri lı
sesi için 4 adet buhar kazanı ve 8 adet 
sıcak su deposu 24 Mayıs 937 pazar. 
tesi günü saat 15 te Tophaned~ Satı: 
nalma. komisyonunda açık eksılt.mesı 
yapılacaktır. Tahmin fiatı buhar k~ 
zanının !st. için 700 Bursa için 75~ ~ı
ra sıcak su deposunun beheri !st. ~çın 
100 Bursa için 150 liradır. İlk temmıı: 
tı 281 lira 25 kuruştur. Şartn~me~ı 
komisyonda görülebilir. t~teklılerın 
kanuni vesikalarile beraber ıhale saa
tinde komisyona gelmeleri. 

(439) (2569) 

lst. LV. Amirliğine bağlı mü~sse. 
sat için 8100 kilo tereyağı 7 hazıran 
937 pazartesi günü saat ı5,30 da Top
hanede satınalma komisyonunda ka. 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktı~. 
Tahmin bedeli 7290 liradır. tık tem1:' 

t 546 1. 75 kuruştur. Şartnamesı na ı ıra ls lil . 
k . da örülebilir. tek erın 
otiıJsyon g t klif 

kanuni vesikalariyle beraber . e 
mektuplarım ihale saatin~en bır saat 
evvel komisyona vernıelerı. 

(450) (2875) 

nan 
dördüncü sulh hukuk Beyoğlu 

mahkemesinden: 
Terekesine mahkemece el konulan 

ölü Merzuka Hacer uhdesinde bulunan 
Beyoğlu Kamer hatun m~hallesinde 
topçular sokak eski 10 yenı 12 N o. lı 
evin tamamı açık arttırma suretile 
10-5-937 tarihinde yapılan müzayede. 
de 2500 lira talibi uhdesinde olup yüz
de 75 i bulmadığından ikinci arttırma 
suretile tekrar müzayedeye ~ıkarılma... 
sına karar ver ilmekle mezkur evin a. 
çık arttırma suretile 10.6-937 tarihi
ne müsadif salı gilnü saat 14 de satı
laca.ktır. Tamamının kıymeti 3400 li. 
radrr. Dell8.liye resmi ihale pulu müş_ 
teriye aittir. Arttırmaya girebilmek i
çin kıymetinin yüme 7,5 nispetinde 
pey akçesi yatırmak liizımdır. 

Tafsilat: Bir bodnım katı, bir çatı 
katı ile üç kattan ibarettir. Zemin 
katı iki kanatlı demir kapı ile zemini 
mermer d~eli iki taraf duvarlarında 
iki dolabı havi taşlık vardır. Bu katın 
arka tarafında bir oda vardır. Bura
dan ahşap merdivenle bodruma inilir. 
Bodrumda. sokak cihetinde bir mutfak 
arka cihetinde koridor ve odunluk, 
kömürlük vardır. Zemini malta döşe. 
Jidir. 

Birinci kat: Zemin katından ahşap 
merdivenle bu katın sofasına çıkılır. 
önde çıkmalı bir oda ile arkada bir o
da vardır. 

lkinci kat: birinci katın ayni olup 
bir helası vardır. 

Üçüncü kat: ikinci katın aynidir. 
Cumbanın üstü daraçadır. 

Dördüncü kat: çatı katı olup sokak 
cihetinde a<;ık daraçalı bir mutfak, 
arkasında bir oda ve merdivenin üze. 
rinde bir dolap vardır. Ahşap aksamı 
yağlı boyadır. Su ve elektrik tesisatı 
vardır. Satış bedeli haddi hlyıkmı bul. 
duğu takdirde en fazla arttıranP.: ü
zerine ihale edilecektir. İstekliler;n yu
karda gösterilen gUn ve saatte Beyoğ
lu dördüncü sulh hukuk mahkemesi
ne ba.';! vurmaları ve evi her 7.aman 
gezebilecekleri ilan olunur .. 

V. P. 1440 

ila n 
B~yoğlu dördüncü sulh kukuk 

mahkemsinden : 
Terekesine mahkemece elkanulan ö

lü Kazmaya ait ve mahkemece tesbit 
edilen ve Beyoğlunda 1\alyoncu cadde. 
sinde 1 numaralı ahçı dükkanındaki 

eşyalar açık arttırma surctile 26.5. 
937 tarihine müsadif ç.arşaınba günü 
saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin yu 
karda. gösterilen gün ve saatte mahal
linde hazır bulunmaları ilan olunur. 

V. P. 1441 

(stan bu I 4üncü icra memurluğundan: 
Makbule tarafından Emniyet Sandığına birinci derece ipotekli Galatada 

Kemankeş Karamustafapaşa mahallesinin Halil paşa sokağında eski 26, 28 yeni 

22 ila 28 numarah dükkanlan olan gayri menkulün yüz yirmide doksan hisstsinin 
satılmasına karar verilmiştir. 

Mezkur gayrimenkulün hududu: Sağ tarafı Aram Biloğromo ve sairenin 
mağazası ve hazan Mahmut veresesi dük kanı sol tarafı HaEl paşa sokağı arka ta

rafı Karamustafapaşa sokağı il~ mahdut olup sırf mülktür. Tamamına takdir olu
nan kıymeti (10374) liradır. 

Evsafı zemin katı: Halil paşa sokağında 22 numaralı han methali olup ze
min katında methald~ merdiven altında çini -döşeli bir kahve ocağı köşe başında
ki 26, 24 numaralı dükkanlar hale... yekdiğerlerile birle§miş zemin katı çini dö -
şeli karton piyer tavanlı cephesi camekan ve üstü kepenklidir. Birinci kata 22 

numaralı methal ile (26) 24 numaralı m ezkür dükkandan çıkılmakta olup dük • 
kandan çıkılan merdiven ahşaptır. Bu katta zemini çini bir aralık üzerinde tah

ta bölmeli bir hela ve camekan dolap, ve zemini çini döşeli tavanı karton piyer 
bir oda vaI'dır. İkinci kat karosimen döşeli bir aralık üzerinde fayans musluk 

taşı ve biri tahta bölmeli dört oda bir he la vardır. üçüncü kat: ikinci katın ay -
nıdır. Yalnız beta yoktur. Dördüncü kat: Zemini çini duvar korkuluklu taras- bir 

. hela ve bir odadan ibarettir. Mesahası 57 m2 olup bu saha üzerinde bina vardır. 
Umumi evsafı bina tam kagir ikinci kata kadar meı:ıdiven mermer diğer kat mer
divenleri ahşaptır: Elektrik mevcuttur bina kısmen tamire muhtaçtır. işbu gay· 

rimenkul tapu kaydı mucibince tamamı açık arttırmaya \'azedilmiştir. 
Artırma peşindir. Arttırmaya iştir ak edecek müşterilerin kıymeti muham • 

menin % 7 ,5 nisbctinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 

hamil olmaları icap eder. Arttırma şart namesi 3-5-937 tarihine müsadif pa • 
zartesi günü Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 

5 - 7 - 937 tarihine müsadif pazartesi günü dairemiztde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecek, birinci aı tt.rrm ada bedel, kıymeti muhammenenin % 7 5 

ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanm taahhüdü ba

ki kalmak üzere arttırma on beş gün da ha temdit eıdilerek 20-7-937 tarihine 
müsadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma ne
ticesinde en çok arttıramn üstünde hıra kılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmtyan 
ipotekli alacaklarla diğer alfilı:adaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu baklannı 
ve hususile faiz ve masarife dair olan id dialanru ilan tarihinden itibaren 20 gün 

zarfmda evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak -
dirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış beeı:ilinin paylaşmasından ha· 
riç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve 20 senelik vakıf icarcsi tavizi müşte

riye aittir. Ve tanzifiyeden, dellaliyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf 

icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur.Daha fazla malUmat almak istiyenlerin 
934/1077 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp an1ayacaklan ilan olunur. (2884) • 

Jstanbul 4üncü icra memurluğundan: 
Meşhedi Mehmedin tasarrufunda olup Emniyet sandığına birinci derece 

ipotek olan ve tamamına (24210) lira kıymet takdir olunan Alacahamamda 
Çelebi oğlıT Aliettin mahallesinin yeni cami ve Çiçekpazarı sokağında. 384 ada 

ı parsel eski 45,2 yeni 35,1 kapı numaralı "yalnız 35 numaralı dükkanın ze. 
mini vardır.,. 

Fevkani . hana 1 numaralı kapıdan girilir. Altında mezkur mağazayı ha-

vi kagir Haraçcıı hanınm on iki hissede beş hissesinin satılmasına karar ve
rilmiştir. Mezkfır gayrimenkulün hudndu: Sağ tarafı Makulyan hanı sol ta~
fı Hüseyin Remzi ve biraderi İbrahim Hakkı dükkanı arkası Mısır çarşısı on 
tarafı yol ile mahduttur. 

Evsafı: Mezkur han eski kagir ve pencereleri demir parmaklıklıdır. 35 nu
maralı dükkan zemini ahşap döşemeli olup altmda bir bodrum vardır. Cephe-

si üstor kepenkli ve tavanı tonoz kemerdir. Çiçekpazarr sokağındaki 1 numa
ralı üstor kepenkli kapıdan 2 basarna k mozayık merdivenle birinci kata çtkı-

lır. Birinci katta zemini çimento döşeli bir sofa üzerinde zemini çi~~n
to tavanı potrel ile takviye edilmiş ahşap kirişli bir depo ve depodan diger 

odaya kapu vardır. Mezkur sofa üzerinde depod~ ~n):.ri i.çiç.e geçilir i~i ~a 
ve ayrıca camekan kapı ile girilen zemini kırmızı çını do~elı bır sahanlıkta bır 
musluk ve alaturka iki hel:l vardır. 

ık. · k t "~ · · · t kısmc•n uıkarah bir antre üzerinde tavanı ıncı a : L;<;mını çımen o ve · 

t l lt 1 • • ç'lır' ı·kı' oda mevcut olup birisinden üstiindeki odaya po re vo o u ıç ıçe ge ı . . . . 
k k · · h d'ven vardır Ayni sofa üzermde zemını çımento tavanı çı ma ıçın a §ap mer ı · 

volto kapısı demir ve üzerinde aydrnlık yerini havi bir oda ve boyalı ahşap 

kapısı olan diğer bir oda d:ılıa vardır. Üçüncü kat: Ufak bir sofa üzerinde 
zemini asfalt ve mücellit han olarak kullanılan bir oda, binnda elektrik ve tcr
kos tesisatı vardır. 

Mesahası: Zemini olan 35 numaralı mağazanın mesahası "17,, m2 olup ha. 
va kısmı 199 m2 drr. Mezkur gayri menkul hissesi tapudaki kayıd ve kadast
rodaki mallımat mucibince açık arttırmaya v:ızedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek miişteri1erin kıymeti mu. 
hammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir banl<anm teminat mek
tubunu hamil olmaları icap eder. Arttırma şartnamesi 15.5.937 tarihine mü
sadif cumaıtesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci ar. 
tırması 5.7.937 tarihine müsadif pazartesi gUnü dairemizde saat 14 den lG va 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenin % 75 ini 
bulduğu takdirde üstte bırakıln·. Aksi takdirdo son arltıranın teahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 20.7.937 tarihine mU
sadif salı günü saat 11 ten 16 ya kadar dairede ya11llacak ikinci arttırma ne-

ticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004. numaralı !cra ve tflas 

kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicill~rile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rım ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdrr. 
J.ksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş-
masından hariç ka.Jırlar. Müterakim Vergi, tcnviriyc ve 20 senelik vakıf icaresi 
tavizi ise müşteriye aittir. Tanzifiyeden ve dellaliyeden ibaret olan belediye 

rusumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malu
mat almak istiyenlerin 934/ 1143 numaralı dosyada meYcut evrak ve mahal
len haciz ve takdiri kıymet raporunu görilp anhyacakları ilan olunur. (2883} 



'I 

SEFALiN 
Baş 

çok 
ağrısından 

muztariptim 

Sefalin 
Sayesinde ne 
I"ahatım 

ıaaş ve dnş0 Gırnp, NezOeyn hemen geçnraır ec
zahaınellerden ısırcsırtıaı yeni çakan s E 1' AL J N 
kaşeoeırn1111n nsitevnnn~ , 

1 ilk ve 12 lik anıbalajlarda 
Deposu : A. Neş'et Ankara caddesi 88 lstanbul 

•mmmmm.~ BstanbuD HaıDlkona Büyük SOırpırlz ~iliiF.!iiiiia:• 

r.j rfAKSi ,M BAHÇESi 
1 ı m'::.:.: itin Memleketin en tanınmış saz heyeti Ve en gilksek 
:! 1 OK~.~~.~ ~a~o~k;,:. • Pe!l;k~!~!~?~.~~ıhyor. ı 

i:::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::s::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::H5!5!!55!!!!i!!!!l5i!5!Eii!i=!!==:::::;.-,:ı•u:u;mııiiı1PH:nıil ••••••••••••••••••••• :.: .................................................................................................................. : •• 11 •••••• 1 • 111111;;...... :ı .na. 

Sovyet Orak 
~ 

makineleri Konya, 
Niğde, Afyonka . 
rahisar Vilayetl~ri 

• umumi acentahğı ve 

ZENiT 
Separa
torlan 

Türkiye genel Mtış deposu ve her 
nevi alitı z.iraiye depoziteri: 

TüRK ZİRAAT Kol. Şti. 
Tünel Cad. 83, Galata, Tel: Özinan 
Telef on: 41986, şubeleri: İstanbul. 

1 :~ 21850, :ra: Telgraf: Kum. 

ZENiT 
Asrl aüt makineleri 

hiç bir maki. 
neyi kendine 
rakip görıniyen müs 

tesna bir SEP A. 
RATOR'dur. 
İyi istihsal, bol randman, ancak 
20 sene garantili kırılmaz cam 
mli§'ireli Z E N 1 T 'le kabildir. 

ÇUnkü: 

Tekniğin bir şaheseri olan ZEN1T 
daima ZEN!T'tir. 

1 .. --Dr. IHSAN SA.MI_ ..... , 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtillUa.rma. kartı 
pek tesirli ve tue qıdır. Divany~ 
lu Sultan Mahmut tUrbMi. No. 113. 

il An 
Beyoilu dördüncü ıulb kukuk 

mahkemainden: 
Terekesine mahkemece elkonuıan 

ölü Süle:vpıp Şevketin uhdesinde bu. 
lunan Be'toğlunda Kamer Hatun ma. 
hallesinde Daracık sokak yeni 3 nu
maralı evin tamamı açık arttırma su
retile 22.6-937 tarihine mUsadif salı 
günü saat 14 de satılacaktır. Tamamı. 
nın kıymeti 1500 lira delli.liye resmi 
ihale pulu müşterisine aittir. 

TafsilAt: Sokak kapısmdan taş mer. 
divenle girilir. Zeıniıı katı malta taşı 
dögeli altında bir sahrınç bir taşlık, 
bir mutfaktan bir merdiven ile bodru· 
ma indirilir. Odun kömür koym&ğa 

yerler vardır. 

Asma kat. Taşlıktan bir merdiven 
ile çıkılır bir oda bir heli. vardır. 

Birinci kat: karşılıklı iki oda arka 
odanın yanında bir mutfak ve sofanın 
yanında bir hela vardır. 
İkinci üçüncü kat birinci katın ay

nidir. 

Tavanarası katı: bir oda ve bir ta
raça vardır. 

r 
Köksal Tahir Usta idaresinde meşhur ~ 

Hasan Paşa IForanonın 
30 senelik tecrübe neticesi bu kere mevlut kandili için çıkardığı 
kandil simitlerini almağı unutmayınız. Sırf Trabzon yağıyladır. 1 

... ~ ................. lllıiılliıııiıııll ...... . 

Satış kıymetinin yüzde yetmiş be§L 
ni bulduğu takdirde en çok arttırana 
ihale edilecektir. İsteklilerin yukarda 
gösterilen gün ve saatte Beyoğlu 4 Un. 
'cü sulh hukuk mahkemesine bqvur. 
maları ve arttırmaya iştirak edebil
mek için kıymeti muhamminenin yüz
de yedi buçuk nispetinde pey akçesi 
yatırılması lazım olduğu ilin olunur. 

V. P. 1442 

lstanbul Defterdarlığından: 
Sıro l\o: 

16 

46 

95 

Mensup 
olduğu şube 

Hoca paşa 

Verginin ait 
olduğu sene Adı 

1936 Nushet 

Hoca paşa 1933 İsmail Vefa 

Galatasaray 1936 Adnan 

1şi 
Ahçı 

Matbaa. 

Terzi 

Adresi Vergisi İhbarname 
H. A. Yenicami av. 17,96 K. 27/ 69 
lusu No. 39 3.59 B. 
Nallı Mescit Cağa. 

loğlu Yokuşu 33. 

Sarı L. Narmanlı 3. 

87,62 K. 
17,41 z. 
4,50 K. 

-90 B. 

46/ 32 

13/ 35 

97 Galatasaray 1U35 Alyora Parnos Eldiven dikici San ensiz 2/ 6 9,50 K. 13/ 28 
1,90 B. 

15-5-1937 tarihinde Haber gazetesinde çıkan 2733 numaralı ilanda yukarda yazılı mükelleflerin vergi borçları 
yanlı§ yazılmış olduğundan Keyfiyet tashihen ilan olunur. 

BEYKOZ KUNOURALARI 

ISMAALAMADAN FARKSIZOIR 

4.95 
KURUŞTAN İTiBAREN HER 

FIATDA ZENGİN ÇEŞİTLER 

YERLi MALLAR 

PAZARLAAI 

Ya/ovaya ait mühim 
bir ilaıı 

Zümrüd Y alovanm ıairane bir köteıinde "Oç Kardetler,, namı 
aJbnda bir GAZiNO açıldığını tebtir ederken, bilhaaaa maaaile ye
meklerile birlikte İüzel bir gün geçirmelerine vesile olan bu temiz ve 
ucuz müeneaeye tefrifiniz menfaatiniz icabıdır. 

1000 kelime ile kendi kendine 

Almanca 
Ae•lm: 14 

Spiel und Sport 
( Spor ve oyun ) 

1-Das Hüpfen (spiel): (seksek). 2 - Blindekuh: (k-Orcbe) . 3 - Der 
Kreisel: (tO'pQ.Ç) 4 - Rauber und Gendarm: (hırsız polUJ). 5 - Da.t 
Bockıpringen: (birdirbir). 6 - Der Bürgersteig: (1oaülırım). 7 - Der 
Roller: (oyuncak araba.fa). 8 - FuBginger: (yo1.ctt). 9 - Daa FuBball• 
apiel: (/tdbol). 10 - Das Ragby: (ragbi). 11- Manschaft : (ta.lccm). 12 - ~ 
Das Wettspiel: (maç). 13 - Das Tennis: (tenis). 14 - Das Boxen: 
(boka). 15 - Der Strcckcnla uf : ( koşıt ). 11 - Schl!ttsch uhUiuf er : ( pati. 
naj yapan). 18 - Der Skilaufer: (kayak sporu yapan). 19 - Der Rodler: 
(kıaak). 


