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• ç• Bask divanıharbi kararını verdi : 

iyarbekır - ızre 
demiryolu yapılıyo.rEsir Alman tayyarecileri 
Demlryollarımızı Irak batlarlle blrleştlre· •ıdama mahku~ m oldul 

cek olan bu hattın tnıesına ar 
hemen başlanacak 

• """ . '"'""" 

.l'eni hatt tı güzergahını göattJrM& 11.arita 
• . taıyonundan batlayarak -

undan bir müddet evvel hükumeti-
. mızle dost 1rak hük\ımeti arasında ya

pılnut olan bir anlatma mucibince Türk 
- ırak demiryollan birleştirilecektir. 

~ -Bunun üzerine geçen ay bir mühendiıi
..,,mi• beka gitmiı ve tetkikat yapılarak 

frak Nafia nezareti ile bu birleştirme 

İJi ve hattın takip edeceği güzergih 
hakkında mutabakat hasıl olmuıtu. 

Nafia vekaleti bu çok mühim iktisadi 
itin gün geçirilmeden baprılması için 

Diyarbekır ıı . _ 
d. . • tikametinde • Cızreye dog 

Dicle va ısı ıs .. .. .. 
l k demiryolunun etudunu 

ru yapı ıca 
münakasaya çıkarm.ıttır. 

Bu yeni muvasala hattının uzunlu-

ğu tını 65 kilometredir. 
• h 'k' -emleket arasında esı

Yenı at ı ı ... 
t dOltlu~u iktisaden dahi 

ıen mevcu • ...• 
. k ve daha ziyade bırıbın· 

kuvetlettıreee 

b 
_
1 

ak bir vasıta olacaktır. 
ne aı ayac 

~ . 
Bir Sovy aresı 

• kutba uçtu 
Bir ilim heyeti, bir sene orada 
yaşayarak tetkikler yapacak 
Mosk ova - sanfran

sisko tayyare 
seferıeri 

Mo&kova, 22 (A. A.) - Akademi a. 
zumdan Otto Schınidt tarafından 
1evkedilınekte olan havai &imal sefe
rine çıkan beş tayyareden biri, dün, 
Ba.at 11,10 da tarihte UçüncU defa ol. 
Dıak üzere şimal kutbunun üzerinden 
uçmuştur. 

Sovyet tayyarecilerinden meşhur 

Voldopianov tarafından sevkedilmek
te olan tayyare, kutbun 20 kilomeU, 
kadar ilersinde Amerika cihetinde bir 
buz kUtlesinin üzerine konmuş ve ora. 
Ya kırmızı ipekten Stalinin resmini 
ta.fıyan bir bayrak dikmiştir. 

Sefere iştirak edenlerden dört kişi, 
bir sene buz kütlesinin üzerinde kala. 
C&klardır. Bunlar grup şefı Papanin, 
radyo telgrafçı Krenkel, Hidrobiyolo. 
jiat Şirahov ve manyetolojist Fede
rof'dur. 4 ilim, buz küt!esillin üstünde 
ilıni tetkiklerine devam edeceklerdir. 

Moskovada söylenildiğine göre, bu -

tetkikler 111uvaff akıyetle neticelenfrM, 
ik. ne 80nra Moskova ıle SanfraD
. 1k88 

__ .pıd& bir hava hattı teli.I o
sıs o ... -
ıunacakUt· 

K tub Uz,eriııde uçan tayyare, 22 
ma;ta )ı{olkovadan gizlice hareket et. 

. 19 nll&Dda Prlnce Rodolphe ada. 
mlf, bnifÜ!'· 
sm~ ,unaI kutbu istikametinde ha· 

k t eden tayyare 6 saat 10 dakika. ::k ~lr uçUltan sonra kutba vasıl ol-

muştur. . . 
Dört kifllik bir grup, bankız Uzerın. 

d 
kauçuktan mamul küçilk bir evde 

e yn1 zamanda turacaktır· Bu grup, a 
0 için kifayet edecek miktarda ;:::ve petrolla mUcehhez bulunacak 
ve bu malr.eme tayyareler tarafmdan 

nakloiunacaktır. . 
Schmidt, bankiz Ur.erlnde fenni b~ 

lstasYon ile bir tayyare mey~~ı tesı
si mümkUn olacağını söylemııtır. 

Emniyet işleri 
komisyonu kurul~~or 
Asayişin temini için Dahıllye 
Vekili icabmda ordudan da 

istifade edebilecek .. 
. ._,erın· den Dilıillye Vekilı mes.. 

ll ~eni "emniyet teıkilitı kanunu,, 
.Yihaar meclise verilıniltir. Yeni ll· 

Yıhanın ilk iki maddesi en mühim kı. 
81lllları ihtiva etmektedir ve ıu ıckil
dedfr: 

l - Memleketin umumi emniY,et ve 

asayı§ ılı' rin ,. 
uldUr. Dahiliye vekili bu Jtle J\en. 
d. kanunları dairesinde hareket eden 
~iyet Umum mildürlüğile umum 
jandarma kumandanlığı ve icabında 

(Devamı 7 itıeiü) 

ispanyadaki Alman tayyarecileri geri çağırılmazsa idam 
hükmünün in/ az edileceği Bitlere bildirildi 

Franko da bu tayyareciler idam edilirse asilerin 
eline geçen hükiimetçilerin katledileceğini söylüyor 
(Taç giyme merasiminden ~onra ya- ı ~ahf~ll~r ademi müdahale itilifname • madıkJannı teabit etmek için emir al· 

pılan siyasi temaslar netice_sınde. ~s. • sıne ıştıra~. ede~ mem~eketlerde bu • dıklarını bildirmektedirler. 
panyadaki dahili harbin bı~mesı ıçın lunan 1ngılız dıplomatık memurlannm Esrarengiz bir iddia 
dünya devletlerinin umum bır teşeb • nezdlerinde, bulundukları hükumetleri H 
büıe gerecekleri anlatılmaktadır. İn - yokhyarak İspanyadaki ecnebi gönül- avana, 

21 
(A.A.) - Sabık İspanya 

:r l · kralı 13 üncü Alfonıun yeniden evlen· 
giltere hükumeti bütün sefir enne, me- lülerinin geri çağrılmasını teminen bir d . ' "' 

1 • h .• ığı takdirde oğlu 'Dük dö Cavadonra· 
muren bulundukları ınemleketf~kr~nL .u: m:itareke imza etmesi için Valencia ve nın SOO dolarlık aylık tahıisatını ke • 
kumetleriyle temas ederek ı ır,~rını S l d. d ·· k b. t -• B a amanca nez ın e muştere ır e • ıecegi hakkındaki eon beyanatı il.zeri· 
öğrenmelerini emretmİJtır. unun ne şebbüste buJunmıya taraftar olup ol • 
dereceye kadar müspet bir netice ve • (Devamı 6 ıncıda) 
receği henüz kestirilemez.Fakat bundan 
anlatılıyor ki insanlık artık İspanya 
katliamına tahammül edememeğe baş
lamıştır. Gelen telgraf haberlerini oku
yunuz:) 
lngiltere araştınnalar yapıyor 

Londra, 21 (A.A.) - Diplomatik 

Bir Jtalyan 
profesUrOnc göre 

Hitlere 
boğazından 

ameliyat 
yapllmış 

D.,ti Henld put..U.in muhabiri 
1uıyor: 

Hitlere, milbtell olduğu boğaz hasta
lığı dolayısile birden ziyade ameliyat 
yapı1dığı bir İtalyan mütebas11ıırun 
dikkatıizlikle söylediği bir sözden anla-

ıılmııbr. 
(Devamı 6 ıncıda) 

Rusyada 
Japonya hesabına 

casusluk yapan . 
44 kişi 

idam edildi 
Moskova, 21 (A.A.) - Kaba. 

rosk Sovyetlerinin merkezi icra ko
mitesinin naıiri efkarı Tiho Ake
anskaya Zvezda gazetesinin dün 
Moskovaya varan 9 mayıs tarihli 
nüshasında, Trotzkizm, bozguncu· 
luk ve Japonya lehine casusluk cü
rümleriyle, biri kadın olmak üzere 
44 kitinin idam edildiği bildirilmek· 
tedir. 

Gizli telefon hattı 
Moskova, 21 ( A.A.) - Kaba· 

rovaktan bildirildiğine göre, bir hu
dut muhafaza müfrezesi, 14 mayıs• 
ta, huduttan iki buçuk kilometre 
mesafede kain Slavianka mıntaka· 
amda gizli bir sahra telefon kablosu 
keıfetmiıtir. Bu telefon kablosu, 
Sovyet hudut telefon hattına bağ
lanmak üzere hazırlanmış bulunu· 
yordu. Hudut muhafaza müfreze· 
si, civarda meçhul iki kişi ile karşı· 
laımış ve bunlar müfrezeye karıı a
t~ açmışlardır. Muhafızların bu a· 
teşe mukabelesi üzerine, bu iki meç 
hul şahıstan birisi ölmüş, diğeri de 
hududu geçmek suretiyle Mançu a· 
razisine kaçmıştır. 

Kazancı az olanların 

vergileri 
hafifletilecek 

(Yamı S incide) 

Azıh katil Nazım 
mahkemede 

1 katil ve 5 yaralama cürmü
nün hesabını vermeğe başladı 

Katil Nazım öklürdüğü poli:tin evine, •üç gün aç kaldığı tçtn girdiğiM 
söyl.emi§ti. Cinayeti müteakip yakalanarak tevkifhaneye aevkedildikten 

sonra dün mahkemeye birdenbire şık~mıı o'larıık çıkageldi 
(Y a.naı 6 ıncsda) 

Amerika Cumhur Reisi 

Ruzvelt 
Bir polis romanı hazırladı 
Salı giJniJ neşre 
başlayacağımız 
bu eser nasıl 

ve ne için 
dilşünülmüşlür 

Birçok Alim, ııanalkAr, ve devlet adamlan 
polis romanları okumağı ııeverler. Bunun da 
tebebl, hergün blnblr meaele lle meuuı olan 
ka!alannı dinlendirmek, rnU!ekldrelerlne bir 
nevi teneffüs, jlmnaatlk temin etmeşUr . 

Amerika Cumhurrelsl de polis romanlarını 
ııever ve hemen her çıkan yeni eseri okur. 

Geçenlerde, Amerika Cumhurrelsl, Amerl 
kanın bUytlk mcmualarmdan "Llbertv nln 
muharriri Fııldon Onrııler ile görUııUrk~: o. 
na dedi ki: 

- GUzcl bir polis romanı hakikaten nadir 
' ve kıymeUI bir eııerdlr. Her sene ytızlerce 

esrarengiz roman neşredillyor. Llkln bunlar 
dan pek azı insanı tabnln ediyor. F..aMen 
bunlarda dahi, entrika hemen daima biribirl 
nln aynıdır. Blrlaf bir "ceset,, bulur, ve (zeki 
blr pollıı ha!lyeai) mevcut veya gayrı mevcut 
izleri takip ederek (katlll) keşfeder. Bence, 
iyi bir polis romanı yapabilmek için böyle 
entrika her zaman JAzımdeğlldlr. Polis roma 
nmda böyle bir ananenin olmaııı lyt değildir. 
Bence, gilzel bir polla romanı bu ananeden 
aynlan romandır. 

Bir reiBicumhurun atzmdan çıkan bu IÖa 

Ruzvcıt 

lcr mecmua mUdUrtınn hayreUcre dO§tlrmUı 
til, ve B. Rooaevelt'e kendialnln bu anane ha. 
riclnde bir entrika bulup bulamıyacafmı 
sordu. 

Bun•m üzerine relıılcumhur, gazetemizde 
ııalı günllnden lUbaren neııre b&§layacafımı:a 
"Bir bqka adam,. 1mı1n1 tqıyan eaer1 ta. 
1&'n'W' ettL 
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StS Osmalı- Yoann seferinden ElıoHomi 

Dünya buğday 
piyasalarında endişe 
Buğday piyasalarında endişe var. ı Şimali Amerikanın üç sene ard ar. 

Dünya buğday vaziyetinin istikbali da aldığı eksik hasat ile Arjantinin 
pek de emniyet verecek gibi degildir. 1935 • 1936 küçük rekoltesi, seneler
İçinde bulunduğumuz hasat mevsimi denberi piyasaların üstüne ağır bir 
zarfında fiatlar mütemdiyen yüksel- yük gibi çökmüş olan büyük stokla
miş olmakla beraber, buğdayın duru. rm elden çıkarılmasını kolaylaştırmıı 
mu, ne yetiştiricilere, ne de müstehlik. tır. 
lcre iyi görünmemektedir. 1 ağustos 1934 te 31.000.000 ton 

İngiltere imparatorluk iktısat ko- olan dünya buğday stokları 1 ağustos 
mitesinin istihbarat şubesi "hububat 1935 te 19.000.000 tona ve içinde bu. 
ürünleri,, adlı bir rapor neşretmiştir. lunduğumuz, birkaç aya kadar da so
Raporun buğdaya ait olan kısmından nuna ereceğimiz hasat seneninin ba.~
§U parçayı beraber okuyalım: langıcı olan 1 ağustos 936 da 14 mil. 

"Bazı memleketlerin istikbali temin yon tona inmişti. 
için buğday ihtiyatları biriktirmek Birleşmiş Amerika cumhuriyetleri
arzusu tatbik edildiği takdirde, §inıdi. nin geçen seneki buğday vaziyeti bil. 
ki Avrupa talebini muvakkat bir su- hassa tetkik olunmağa değer: 
rette devam ettirebilir. Bununla bera. Şimali Amerikada biribirini takip 
ber cihan piyasalarında daimi bir un
sur olamaz. Kendi buğday mahsulle. 
rini himaye etmek için Avrupa hüku. 
melleri buğday ithalatına karşı kay
ın~ olduklan tahdidatı düzeltmedik. 
leri ve ihracatçı memleketler buğday 
ekin sahalarını · eksiltmedikleri tak
dirde, arka arkaya alınacak iyi hasat. 
lar, buğday vaziyetini yine bundan 
bir iki sene evvelki buhranlı §ekle so
kabilir. 

Yakın istikbal için vaziyet AV?Upa 
ile şimali Amerikanın 1937 yılında 
alacaktan buğday hasatlarına bağlı. 
dır.,. 

Buğday ekinleri, birleşmiş :Amerika 
'Cumhuriyetlerinde geni§ mikyasta ve 
'A vnıpada oldukça !azla miktarlarda 
arttırılmış bulunmaktadır. Şimdiki 
~·üksek fiatlar nısıf kürei cenubi ile, 
kürenin nısıf şimalinde baharlık buğ. 
day ekinelrini arttıracaktır. 

eden küçük hasatlar eldeki stokları 

tüketmiş ve 1936 senesinin felaketli 
kuraklığı vaziyeti büsbütün fena bir 
hale getirmi§ti. Eskiden ihracatçı o
lan Birleşmi§ Amerika cumhuriyrtle. 
ri vaziyetini değiştirerek son iki S(:ne 
zarf mda başka. memleketlerden buğ
day ithalatı yapmak mecburiyetinde 
kalmıştı. 

Son aylarını geçirmekte olduğu. 
muz buğday hasat senesi 31 temmuz. 
da bitecek ve a!ustosta yeni seneye 

gireceğiz. Memleketimizde son iki 
senedir buğday ihracatçıları arasına 
girmiş olduğundan cihan vaziyetini 
bilhassa bu aylarda çok yakından ta
kip etmelidir. 

G~rçi atalarımızın "Buğday anbara 
g1rmedikçe belli olmaz,, sözü çok doğ. 
rudur ama, ihracatçı memleketler i
çin verilmekte olan tahmin raporlan. 
nı ve dilnya neşriyatını takip etmek 
ço1c faydalıdır. Ekonomici 

Kazancı az olanların 
vergileri hafifletiliyor 
Hazırlanan yeni kanun layihası 

Meclise verildi 
Kazanç verıiııinin tatbikat tekillerini ) 

kolaylaıtırmak için hazırlilnan kanun 
layihası Millet Meclisine verilmittir • 

Yeni kanunun baıtıca hususiyeti 
işçi vesaire gibi kilçl11' iratlr mükellef
lerin vergileriden bazı hafifletmeler 
yapmasıdır. Bundan baıka bugün muh
telif vergiler için muhtelif %amanlarda 
tanzim «filen bordro ve sairelerin tev
hidi de temin edilmektedir. 

Ecnebt artistlerden alman vergi 
Diğer taraftan Vekalet ecnebi artist

lerden alınan ve yüksekliğinde bütün a
likadarların müttefik olduğu verginin 
yüzde beşe indirilmesine dair layihayı 
da Meclise g<Sndermiştir. 

Maliye vekileti bir taraftan lda vasr
taıız vergilerin tarz ve tahakkuk "in~ 
melelerile itiraz ve tahsiline ait hüküm 

lerinin tevsi, telif ve tevhidine çal11mak 

tadır. Bu yolda da bir proje hazırlanmıı 
tır. 

Muamele vergisi 
Muamele vergisini tadil eden bir la

yiha da Maliye ve iktisat Vekaletleri

nin mliştereken yapmakta oldukları tet 

kiklerle hazırlanıyor. Bu layiha sanayi

cileri tatmin etmekle beraber verginin 
şeklini de esasından dcğiştirmiyecck 

formüller konulmaktaıdır., 

Habeşistanın 
tedfin merasimi 

Fransız ajansının bildirdiğine 
göre ltalyanın istediği gibi 

olmayacak 
Londra, 22 (A.A.) - Havasa- İngiliz siyasi mahfilleri, Habeş mu-

jansmm muhabiri bildiriyor: rahhas heyetinin meclisten uzakla§· 
Haile SeJi.eie, bugün Cenevreye tırılmasmm İtalyanlar için bir zafer 

bir murahhas heyet gönderip gön- mahiyeti almaması lazım geldiği ka· 
dcrmiyeceği ha'kkmda "bir karar itti- naatindedirler. 
haz edecektir. Selasienin mütavir· 
leri ve bu meyanda Fransa hariciye 
nezaretinde yoklamalar yapan 
Fransız hukukfinuı Jeze, Cencvre
ye bir murahhaı heyet gönderilme· 
sine taraftar değildirler. Bu suretle 
Milletler Cemiyetinin serahatle cep· 
he alarak Habe§istanda bir ltalyan 
hükumeti mevcut olduğu için Hahc§ 
heyetinin uzaklaştırılmasına karar 
vermesinin önüne geçilecektir. 

Meaelenin halli, bu suretle te
ehhür edecek ve lngilterenin vakıt 
kazanmaı. hususundaki arzusu yeri 
ne gelecektir. 

Bu §ekilden, 1talyanlann pek 
memnun olmıyacaklan beklenebilir. 

~------------~~---------

Öl Um 
Cumhuriyet Merkez Bankası mnra. 

kıplanndan Agah Alaybek ve ticaret 
mektebi muallimlerinden Zeki, İstan
bul belediyesi memurlarından Mem. 
duhun babalan, eski rüsumat n9.Zif· 
larından Mazlum Alaybek bugün rah. 
meti rahmana kavll§muştur. 

Cenuesi yarınki pazar günü zeval. 
den evvel Kadıköyünde Mühürdar cad 
desi Hacı Hüsam sokak 25 numaralı 
evden kaldırılarak Osmanağa camiin. 
de namazı kılındıktan sonra ebedt 
metfenfne tevdi edilecektir. 

Allah rahmet eylesin. .. 

Çatalcaya taarruz 
edilecekti. Fakat 
nasıl? fikirler üçe 

ayrılıyordu 
- 12- Vazaın : 5'adık Duman 

Olan olmuştu, işte bir uyku sersem. , 
liği yüzünden başıma bu bela gelmiş. 
ti. Bundan istifade ederek Prens Kons 
tıı.ntin ile bir mülakat yapmayı düşün
düm. 

Dört saat sonra trenimiz Golos'a 
ulaştı. Goloslular da paniğe tutul
muşlardı. Hele birdenbire trenlerden 
on beş yirmi bin kişinin çıkıvermesi 
Golosluların korkularım büsbütün art 
tırmıştı. Prensi karargahında ziyaret 
ettim ve kendisine au suali sordum: 

"- Yenişehirin bu suretle tahliyesi
ne neden lüzum gördünüz?,, 

"- Şehiri müdafaa etmemiz mana. 
sız olacaktı. 

"- Benim aldığım malumata bakı
lırsa ekselansmız §ehri müdafaa eL 
meyi istemişler, fakat maiyetiniz e. 
mirlerinize itaat etmedikleri için rica
te mecbur kalmışsınız. 
"- Yenişehirin tabliyesini resen 

ben emrettim. Bu meseleden doğacak 
bütün mes'uliyetler bana"'cı.ittir. Biz 
Yenişehiri tahliyeye mecburduk. Zira 
birinci müdafaa hattımızdaki bütün 
mühım mevkiler elimizdeyken füze ga. 
lebe eden Türkler bütün bu mevkileri 
zaptettikten sonra ovada, bizi daha. 
koalylıkla mağlüp edebilirlerdi. Mev
cut istihkamlara dayanarak Osmanlı. 
ların cepheden yapacakları taarruzla
ra karşı bir müddet gehri müdafaa 
kabildi ama, Osmanlılar bir ~virme 
hareketi ile eehiln armma&n gelerek 
clemiryolu hattmı taımb etmit:o()lsa. 
lardı bizi tamamiyle esil' eaebilirlerdi. 
Biz cepheYl tahkim etmiştik, lakin 
Behrin diğer taraflanm tahkim etme. 
ye vakit bulamamıştık. Bunun için 
bütün ordunun imha. veya esir edilme
si tehlikesini göze almaktansa. Yeni~ 
biri tahliye ederek ikinci müdafaa 
hattımız olan Çatalcaya çekilmeYf ve 
harbi orada kabul etmeyi daha doğru 
bulduk.,, 

Prens Kostantin. hakikati olduğu 
gibi söyelmi§ti. Netekim bir haft& 
sonra, yapılan istikşaf neticesinde 
Yunan ordusu umumi karargihmın 
25-30 bin ki§ilik bir kuvvetleı Çatal. 
cada bulunduğu ve Velestinde ise 8-10 
bin kişilik diğer bir kuvvetin yerleş. 
tiği öğrenıldi. Demek oluyordu ki 
Yunan ordusu Velestin • Ça.tnlca -
l'irhala • Kalabaka demiryolu üzerin
de tutunmak niyetnideydi. Sağ cenahı 
te§kil eden Velestindeki kuvvetler Os
manlı ordusunun bir çevirme hareke. 
tine mani olmak ve ica bmda Osman
lı ordusu gerilerine sarkmak hedefini 
gUdUyordu. 

Yunanlılar kendi topraklarında har. 
bediyorlardı. Araziyi çok iyi tanıma
lanndan istifade etmeyi düşünüyorlar 
ve Osmanlı hatları gerilerine sarka. 
cak akıncı kuvvetleri teşkil ediyorlar
dı. Netekim Tırhalayı da fazla bir 
mukavemet göstermeden bize terkeL 
mişlerdi. 

Golç paşanın Tsalya munarebesi 
adlı eserinde Velestindeki Yunan kuv
vetleri hakkında şu satırlar vardır : 

"Velestin cihetindeki Smolenski c•) 
kuvveti 9 tabur piyade, bir bölük sü. 
vari, üç batarya top ve altıncı efzun 
taburundan ibaretti. Altıncı Efzun ta
buru Pilavtepede sekizinci piyade ala. 
yı ile bir batarya. 'merkezde ovada ve 
kasabanın şimalinde, yedinci piyade 
alayı ile dördüncü efzun taburu, bir 
cebel, bir sahra btaryası da sol cenah 
ta Karadağda bulunmaktaydı ve bu. 
rada mühim miktarda Etnikieterya 
gönüllüleri vardı. ilah .. .,, 
Osmanlı erkanıharbiyesi bu vaziyet 

karşısında doğrudan doğruya Yunan 
ordusunun kısmı küllisine hücum et
meye ve nihai zaferi bir an evvel elde 
etmek için Yunanlıların büyük yığını. 
nı imhaya karar verdi. Fakat bunun 

(Emekli Kurmay Binbaşı) 

Tsalya harbinde mavzerli kuvvetlerin 
bııyuk bir kıymeti vardı. Bu silıihZa 
ttniicrhhcz kııuve.tler ayn bir lmmanc/a 
altıııda toplmımı~tı: Yuklırdaki resim 
lm kuvvetlere k"llmLında eden kıwıa11-

da11 ı gösteriyor 

için her şeyden evvel orduyu dağınık
lıktan kurtarmak lazımdı, şimdi bmba 
§ı İzzet bey ordu kurmayı ıkinei terti. 
bat ve emirler şubesine tayin edilmiş 
bulunuyordu. Bu şubenin vazifo:eri 
şunlardı: 

1 - Birinci şubenin Türk ordusu
nun muhtelif kuvvetlerin1en, ca&us. 
!ardan, keşif raporlarından elde etti· 
ği malüntatı almak. 

2 - !stanbuldan gelecek umumi e. 
mirlere ve menz.il hizmetleriyle ~ğra. 
şan Uçftncü şubenin raporlarına naza. 
ran ordunun yapacağı hareketicrin 
planlarını kurmak; layihalar ve muh
tıralar yazarak erkinıharbiye rC'isi 
vasıta.qiyle ordu kumandanına. ver. 
melt ve ordu kumandanının yapacağı 
değişikliklere ve tashihlere göre lı1-

zımgelen emirleri kaleme almak ve 
bütün fırkalara yaymak. 

Demek oluyordu ki !zzet beyin ta. 
yin edildiği vazife ordunun en can a. 
lacak yerindeydi. Binaenaleyh ordu. 
nun dağınık vaziyetine bir nihayet 
vermek ve kuvvetleri bir noktada top
lamak daha ziyade onun faaliyetinin 
bir eseri oldu. Bir hayli ısrar ve ınu. 
habereden sonra Yenişehir ve civarın
da seyyar üç fırka toplanılabildi. 
Kösten hattını ve köprUleri muhafaza 
için de ayrıca altı tabur bulundu. 

(Devamı var) ------
(•) Bu kuvvet 11UU1e1Jiyatı bozul~ 

mı.ş oZan yegane Yunan kuweti idi. 
Prena Konstantinin birinci Yur.an 
müdafaa hattını terk emrini verdiği 
zaman bütün Yunan fırk<i/arı 1"nıiğe 
uğradığı halde SnwliMki gayet mun. 
t~m "bir surette rical etmişti. 

o 

iki arkadaş 
Ayni günde ve ayni Baatte doğan iki ar- ı 

kada~, beraberce ihtıyarladılar. Ve garip bir J' 

tesadUl netıceilnde şUphealz kl ayrı ayn yer 
!erde, gene ayni zamanda öldLUer. Ayni an 
da doğmu§ ve ayni anda, ölmU§ olan bu iki 
arkadaştan birisinin diğerinden birkaç gUn 
daha fazla yqamıı olınaaı nuıl mUmkUn C• 

l&bllfr? 
Bu l!Ual mUklfatııdır. Dotru cevap veren 

!er.den 4 ki3fye muhtelif hediyeler verilecek 
Ur. Cevaplanıı ayın 28 zlne kadar (Arap 
aaçı) tıaretlle gÖnderflmlı olmuı l!zımdır. 

· Sualin cevabmı gene 28 maya tarihli nUaha 
mızda biı1acaksınız. 

MUşterl intihar mı 
etmiştir ? 

Cevap - Meaele gayet baalt, tavan yük• 
sektir. Polis memurlannm en uzun boylusu 
u.ndalyeye çıktığı halde yetııemlyor da, bir 
de altına iskemle koymak mecburiyetinde 
katıyor. Şu halde mUfterlniıl kendiainl aama 
sına imkAn yoktur. l 

dla.11ata daic - -Halk edebiyatı 
(Il) 

M ONEVVER zümreye mensub 
sayılan muharrirlerimiz ara

sında halk için kitab yazmak istiye
cckler büyük bir tehlike He karşılaşa· 
caklardır: yapacakları işi hafifse. 
mek. .. Çoğu yapabilen azı da yapar 
sanılır; bu, sadece kemiyet mevzuu
bahis olunca belki doğrudur : fakat i. 
şin içine keyfiyet girince doğru değil. 
dir. Kendilerine teklif edilen işi kolay 
görecek, hor görecek muharrirlerimi
zin iyi bir şey yazmağa muvaffak ola
mıyacakları muhakkaktır. 

Zaten Dahiliye Vel.!.tleti'nin onlar. 
dan bek7ediği her zamanki yiila;c1: iş
lerini bir an bırakıp biraz da daha ha. 
fif bir şeyle uğrasmak değildir; bilfı. 
kis, onlara çok ağır bir i3 teklif edi
yor: halkın sevdiği efsanelerin genç
leştirilmesi, onlara yeni bir ruh, yeni 
bir zihniyet aşılanması... İnkılabımı. 
zın umdelerini hakkile hazmetmiş, on
ları benliklerinin tnbii hatta ezeli rüz.. 
lcri ha1ine getirmi§ muharrirlerimiz 
eski efsaneleri kendilerine: göre düşü. 
nüp yazacaklar; <liı§ünmclc de değil, 
o efsaneleri bir kere ae kendileri an
latırken belki hiç farkına varmaksı
zın anlan birer inkılab mythe'i haline 
getirecekler ... Tamimde, yazılacak ki. 
tablarm propaganda hissi vermemesi 
tavsiye olunuyor: çok iyi. çok yerinde 
bir tavsiye. Fakat işte bu kayıt işi 
fevkalade yükseltiyor ve o nisbette de 
güçleştiriyor. 

İnkılabın ideologiası ile benliğini bu 
derece yoğurmuş, umdeleri birer fi. 
kir diye değil, biter his diye kendine 
mal etmiş, bütün hadiseleri. efsane. 
leri, örf ve ahlak müesseselerini tabii 
bir surette inkılab adesesi arkasın. 
dan gören muharrirlerimiz var mı
dır? Buna müspet veya menfi bir re
vab vermek çok müşküldür. Bu 'ba. 
kımdan diyebiliriz ki Dahiliye Veka
leti'nin giriştiği iş münevver zümre 
için müthiş bir imtihan oluyor. 

Halk ile nıünevyer zümre VBBJada.. 
genış bır hendek var demi§tik; yazıl. 
ması istenilen kitablar bu nendeğ~ 

doldurabilir, hiç olmazsa iki kıyıyı 

bir köprü ile bağlar: mün~vver züm. 
reye mensub bir muharririn yazdığı 
kitab halk kütlesi tarafından okuna
cak ve menşei dolayısile münevverle
ri de alakadar edecek. Onu herkes se. 
verek, beğenerek okuyacak... Fakat 
bilirmisiniz ki bu, sanatte deha'nın 

vasfıdır. Zaten dehasız epik eser }az. 
mağa imkan yoktur. Dahiliye Vekille. 
ti'nin istediği eser\er ise ya epik ola. 
cak, yahut hiç bir şey olmıyacaktır. 

Bu teşebbüsün, umulan gaye temin 
edilmese bile, çok hayırlı bir neticesi 
olacaktır: münevver zümre muharrir. 
lerini, halk kitabları ile alakadar et
mek, onla.nn vasıfları üzerinde dlişün
meğe mecbnr etmek. Bu çalışmadan 
bir dena eserinin doğması, birçok iyi, 
Ytiksek şartlann bir araya gelmesins 
bağlıdrr; fakat münevver zUmreyi, 
sadece onu alakadar edecek, geni§ 
nıanasile "milli edebiyat" ın ilk nüve .. 
!erini taşıyacak, gayesine erememek· 
le beraber ~cfli bir mağlubiyet gös. 
teren eserleri bekliyebiliriz. 

Nurullah ATAÇ 
d 

Canı uzun boylu bir adamdır; bu ads.J!I 
aı:ık duran pencereden içeriye girerek mOŞ 
teriyi boğmuı ve eowa wrun boylu polla bile 
ıı&ndalye Uzerine kUçUk bir iskemle koyaral< 
ancak dUttimUne yeU§eblldlğl fpl tavana bal 
layabllmek için yazı maaasmdan istifade et 
tlği ve bunun üzerine çıkarak mUııterlyl ı
vana astığı muhakkakbr. Bundan eonra ın• 
aanm üaedndekl kAfıUardan mU,terinln ya 
zı ve lınzaaını taklit ederek bir ııeyler yal 
rnıı, daha sonra sandalyeyi devlrmiı fakat 
öIUyU tavana astığı maaayı pencerenin ya 
nına itmekle bir hata tşlcmlştir. ÇUnkU maa
ö!UnUn altında kalsaydı, mesele belki de .O 
l&§ılaniUdl. 

Bu meseleyi en fyi izah eden dört Jdf 
ııunlardır: 

ı - Şehremini lskendcr Bostan aokal' 
Cahit Olcay, 2 - Fatih Behlce Kemal. S _.. 
1small Hakkı Pertevnlyal U1ealnden 81, '_.. 
üıkUdar Dlvltçller caddesi Nurullah şenıel 

KadıköyUnde Rıdvan Göksele: McktubUJlll" 
zu bahsettikleriniz! tetkik etmek üzere ıö0 

dermenizl rica ederiz. 
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Aınl!<arada 
anıbap boDOuğu 

Bir hatıranızı falan anlatırken 
merhum pa§alardan bahsedecek o • 
lursamz, ailesi ya dava açıyor, yahut 
ta "öyle değildi, böyleydi,, diye u • 
zun uzadıya tekzip, tashih gönderi· 
yor. Onun için, isim yerine üç yıldız 
kullanacağım. 

(**·~) Paşa, doksanına yaklaşmış, 
bunamıştı. T abiatiyle, şimdiki dev
rin bir tek insanından bile zevk al
mıyor, dimağı hep eski tanıdıklarla 
meşgul oluyordu. Nihayet, geçen -
lerde, yani irtihalinden birkaç gün 
cv\·el bunaklığı son dereceye var · 
dmp sordu: 

- Kuzum bizim Gazi Osman 
Paşa görünmüyor. Nerelerde aca -
ba? 

Gülünç, fakat hazin bir haleti ru
hiye: 

Bu koskoca dünyada. bu iki mil
yar adam arasında bir tek adamla 
bile anlaşamayıp kaynaşamamak ... 

• • • 
Fakat ben de aşağı yukarı ayni 

Cierecede feci bir ahbap kıtlığına uğ
ramıştım. 

Bundan be§ on sene evvel, canım 
ne zaman sıkılsa, Haciyvatm söy. 
lediği gibi .. bir yarı kafadar,. ara
mak üzere sokağa çıkardım. Sultan
ahmet, Beyoğlu, Şehzadebaşı, Ka . 
dıköy vapuru gibi yerlere yahut 
nakil vasıtalarına şöyle bir baş vur
mak kafi gelirdi. Artık eski bir mek
tep arkadaşı mı olur, edebiyat me • 
raklısı mı olur, o gün için Allah ne 
kısmet ettiyse, mutlaka sevimli bir 
yüze rastladım. Tatlı tarafından a
çar, konuşur, gezer, eğlenirdik. 

Fakat gel zaman git zaman bu 
aşinalara rastlıyamaz olur. Saatlerce 
o kapı senin bu kapı benim dolaşı
yorum. Yok, yok, kimse yok. 

"- Acaba bu dünya yüzünde 
Lo:ınıdık larım mı eksildi? Yoksa ben 
mi incıandan hoşlanmaz oldum da, 
"nıseden zevk almıyorum?., diye 

tercd-iiitte kalıyordum. 
Ölen bir arkadaşımın hayali göz. 

lerimin öniinde hasretle canlans~ 
biisbiitün vehme kapılırdım; aklım:ı 
derhal ( ı;: *) paşa gelirdi: 

"- Acaba ben de onun gibi mi 
oldum?..,, derdim. 

" . . 
Vaktaki bu sefer Ankaraya git

lirn, vaziyet birdenbire değişiver· 
eli. 

Her sokak dönemecinde: 
-Vaaaayl 
- Sen misin yahu? 

- Sen de mi buradasın? 
- Aman toplanalım ... 
Bizim Hasan, Ali, Veli ile sabah 

akşam beraberiz ... 
Çocukluk arkadaşları, mektep 

arkadaşları, ilk meslek arkadaşları. 
seyahat arkadaşlrı, çılgın gençlik ar
kadaşları hep burada ... Hem de ne 
kesif bir nisbette .. Hektar başına 
beş on tanesi isabet etti. 

Rahat bir nefes aldım: 
- Ölmemişiz yahu .. Biz de var

mışız yahu ... Oh ... 
Ankarada kaldığım altı giin zar· 

f ında eş dost arasında öyle zevkli 
öyle tatlı sohbetli zamanlar geçirdi~ 
ki, gençliğim aklıma geldi. Ve anla
dım: Bizimkilerin hepsi, hepsi An
karaya taşınmış meğer .. lstanbulda· 
kilometre başına pek seyrek isabet 
clü§üyor .. Onun için orada çatlar· 
dını, sıkılırdım ... Ankarada ise, tam 
nıanasiyle bir manevi kesafet... Ve 
~annederim ki. bu yalnız benim icin 
d~ğil.. . Hükumet merkezimizi şi~
d~y~ kadar görmemiş olanlar oraya 
gıdınce bildikleriyle ne derece mes· 
kun olduğunu görüp şaşacaklardır. 

(Va-Nil) 

Esnaf dlpa nserl 
dün açıldı 

lstanbuldaki esnaf cemiyetleri 
tarafından kurulan esnaf disparseri 
d"' dun m.erasimle açılf!lıştır. Merasim·· 
~ valı Muhittin Üstündağ, iktisa· 
~ ınaahfil erkanı ve yüzlerce esnaf 
'.~Iunmuş, nutuklar ~öylenmiş ve 
kuşat reami vali tarafından yapı1-
111ıştrr. 

Dün Ayni zamanda esnaf müra· 
caat bi.irosu da açılmıştır. 

IIabcr tetkik heyeti Kcısımpa.,.'tGda pa;;arm pisliğiııdcıı ı·e gcri::deıı şih,iyct edenlerle konuşuyor ... 

lstanbul konuşuyor! Kasım paşa c 1) .. ................................. .... 
Bakımsızhğın, Sıhhi lakaydinin; 
sefaletin saltanat sürdüğü yer ... 
44000 kişinin hayatım tehdit eden bir pazar! 
Her yıl tifoya 11 kurban veren bir mahal.le! .. 
Coğrafyacılar klişe sözlerle konu • 

şurlar. 

Faraza: 
Roma neresidir'T. 

- . . . .. le cevap verirler: 
Dedı:uz mı. şoy . 
- İtalya krallığının paytahtıdır. Tı-

h 
. nda kaindir. 

ber ne rı kenarı 

- Ya, Paris?. 

Y
. h cevabı yaprıtırırlar: 
ıne emen •. 

F 
Cümhuriyetının merke • 

- ransa ~· d' 
'd" S .. n nehri kıyısında kam ır. 

zı ır. •. 
Binaenaleyh 

'd' ' - Kasunpata neresı ır.. . • 

S 1. b'r cog~rafyacr gıbı cevap ua ıne ı . 
vermek laz:ımgelirse §U büyük facıa -
, tahammül etmek icap eder: 
ya_ Kasımpaşa ölüm gerizi kenarın· 
.:ı k .. ndir. Bakımsızlığın, sıhhi lakay-
~a aı "d' 
d

. . sefaletin saltanat merkezı ır. 
ının, 

Evet. Kasıınpaşa için, kısa konuş • 
· terseniz verilecek cevap ancak 

nıamı ıs 

b dan ibaret olabilir. 
un · · · b K d Geliniz şiındı sızı u asımpaşa a, 

Kasımpa~tılatla konuşa konuşa dolaş-

tırayım: k' T'" ,_ d . .1.k 
0 

l{asıınpaşa ı, ur~ enırcı ı 

'h' e adını karıştırmış ve denizlerde 
tarı 111 d b ·ı h""k·· .. d .. bü)•:ik bir deb e e ı e u um sur u • 
- .. .. a"ünlere sayısız kahramanlar 
guınu:ı: 1> 

bahı:etıniştir • 
ll 1(. • • 

Şişhaneyi havuzlara bağlıyan dik 

k Şu inip Oduncuları ve eski "Ef -
yo u k b' . . . 
radı Cedide,, me te mı geçınce p:s 
bir koku burnumu yaktı .. Sigara aldı-
~ bakkala sordum : 
gım 

_ Bu ne? Kuzum ... 
_ Ne olacak? Geriz kokuyor .. • de· 

di • Amma bu bir şey mi? Buraya lo-

d 
havalarda ayağınız uğrarsa o za· 

os b ı~ 1 ınan bu geriz in ne musibet bir e a. o • 

duğunu anlarsınız. .. .. .. .. 

T 'ksinerek yola duzuldum. Dun cu· 1 • • 
'di tstanbulun bir çok semtlerını 

ma ı . . .. teri 
dolaşan bir ''Pazar,, • cuma gun 
de l{asımpa~nın göbeğinde çadır 
kuruyor: 

44
1
()()0 ki,inin yatadığı Kasanpa· 

p da bir "hal,. yoktur. 
Dar, pis, yampın ve taşları fırlamış 

sokaklardan bir karakolun önüne u • 
!aştığım zaman irkilerek durdum:. 

Havada ağır bir koku vardı. Sınek· 
ter bulut bulut dolaşıyordu. İğne atsan 

,.. ez Dehşetli bir kalabalık ... 
yere c.ışm · . 
Her ağızdan bir ses çıkıyor. Bır .m.ey • 
dan ve bu meydana ulaşan uzun ıkı so· 

kak göçebe çergileri ile dolu .. 
Yere bastıkça. ya vıcık vıcık. çamu· 

h t topuklarınıza kadar ınce ya· 
ra, ya u 

ag-lı bir toza batıy<>rsunuı. 
pışkan. Y . k" C h 

B bir an öyle geldı ı enup u· 
ana .. d 

kasabalarından bırın e • 
dud . ınıuzun 

yim. ·· b ··1 · t F kiden Mardiııc goçe e ço aşıre -

1 
·J

5
Anezler Şammcrler. gelirler. ve 

erı. 

tıpkı böyle çadır kura~l~~dı. . • 
Pazarın öyle vah§ı oyle gen bır 

Yaızaıın : Habercı 

pa;;arm TrormakarışıJ; lıal inden bir güriiıtü§ 

Po:;a.r ycriııdcıı b'l§ka bir 111.aıı:ara nı 

Pa:xırııı ~ orba gibi Jı.aliııi dil::cll mt k 
içiıı teftiş ya1>a.n 1;onı•scr 

manzarası var ki binasmın çok eski ol • 
masına rağmen Tabakane karakolu gö

züme vahşi kabileler:n i::.tilasrna uğra
mış bir toprakta muhasara edilmiş bir 

"medeniyet., gibi göründü. 

Satıcıların ve müşterilerin yüzlerini 

tetkik ede ede pazarı bir baştan bir 

basa dolaştım. Bu esnafın yüzde yet· 
mi§i Musevi vatandaşlardan ... 

Erik. kiraz, marul et, pastırma, ta
ze peynir, yoğurt. enginarlar, zerze -

vatlar, baharat, şeker, fasulye, piri:nç. 

velhasıl bakkalların manavların sattık- ı 

]arı bütün maddeler bu toz ve samur 

ovasında hep açıkta . satılıyor • 
En ufak bir sıhhi dikkat yok .. Ga -

riptir ki halkta da şikayet yok.. Üst • 
lcri başları bir hayli temiz genç kız -
tar. kadınlar, efendi yürü) t:işlü baylar, 

gayet tabii bir iş yapryorlarmış gibi 
alışkan hareketlerle küfelerden birer 
kiraz veya erik alıp lezzetine bakıyor
lar. pazarlığa girişiyorlar ve pazarın 

bütün çadırları hünlımali bir faaliyet 
içinde.. Esnaf bu mikrop yuvasının 
bütün çeşitlerinden tartıp tartıp yuttu· 

r• ıvor. Gözüm karakola daldı. Acaba 
b::lediye burasını hiç n •:irakabe etmi • 
yor muydu? . 

Derken bir komiser muavini ile bir 
memurun ve lıir siv:Iin bulunduğum ta· 
rafa do~ru gelmclfff olduklarını gör • 
düm. Komisere yaıdaşıp parar ~akkın 
da ne düşündügünü öğrenmiye karar 

verdim. 
Fakat yine o anda komiserin pazarı 

teftişe çıktığını sezer gibi oldum. Ken
disine çaktırmadan tak:be başladım. 

Bakalım 44000 kişiye mikrop satan pa
zarda memurumuz ne gibi eksiklikler 
görebilecekti 1 

Teftiş yarım saat kadar sürdü. Ko
miser, ç;:ımur içindeki enginarın ve •J· 

1 

şüşen s!neklerin birer arı kovanı man 

zarası veren pis kiraz küfelerinin ya • 
nınrlan hiç l>ir şey söylemeden geçti.. 1 

1 

Yalnız ileride, taze peynir satan bir 1 

adamın şemsiy:sine itiraz etti. • 

B~. adam, ~.iğe~ e~n~~ ~ibi tent.e ge· l 
recegı . ~ , ... akı buy.ık ir m~ı} 1 
rin bir aynini getirmiş ve peynirlerin 

iiı.tüne açmıştı. Meğer bu memnu im:s. 
Tabii komiserin verdiği emir derhal ı 

yerine geldi. Şemsiye indirildi. Bun -

dan s-onra da komiser geniş adımlarla 
çarşıdan uzaklaştı: Teftiş bitmişti.. 

Gördüğüm halden memnuniyetsizli
ğimi yüksek sesle arkadaşıma söyler -
ken yanımda temiz kıyafetli bir genç 

3 
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Tramvay Şirketi ve eski 
Fransız harbiye nezareti 

Abidiıı Davar, tramvay pencereleri. 
1ıiıı lmgiiıı 81caklara roğmcıı 1ı<ila a
çılı~ı.adığ11111 tramrnyl.arm fırın gibi ol. 
dııgunu t'C pcııocrclcri '71.'m~·Mı içiıı 
hcrlıangi k-0n<l iikrötdcıı rioo cdildiyi 
z.anum: 

- Şirkettcıı emir almadık. Açama. 
yı:: ... <:cvabiylc kar§ıla.Jıldığuıı ya:.a. 
rak :ııter~aıı bi~ lıatırasmı anlattyor: 

Böyle bır garıbeye bir defa da Av. 
rupada rasgelmiştim. Umumi hıırb· 
den evvel, bir yaz Paristeydim: Hava 
~ü~cmadiycn, soğuk ve yağmurl~ 
gıdıyordu: ~'ransız askerleri hep pal. 
t~suz gezıyorl~rdı. Derken eylfıl gel. 
dı; hava da bırdenbire ısındı; sı c.ak

lar, çekilmez bir hal aldı. Baktım as· 
kerler, kan ter içinde, palto ile gezi. 
yorlar. O zaman, Saint.Cyr (Sen Sir) 
Harbiye mektebinde tanıdığım bir 
Türk talebe vardı. Tesadüfen ona ras
geldim. ~onuı;urken askerlerin soğuk. 
ta: ve yagmurda paltosuz gemiklerl 
halde, sıcakta palto giymelerinin se. 
bebini sordum. Şu cevabı verdi: 

- B~rada, asker paltosunu muay
yen tarıhlerdc Harbiye Nazınnın em
riyle giyip çıkarır. Yaz gelince, palto. 
suz gezilir; hava soğuk olsa da. Son. 
bahar gelince, paltolar giyilir; sıcak· 
lar devam etse de ... 

Acaba, bizim Tramvay şirketi de, 
umumi harpten evvelki Fransız har. 
biye nez:ıretinden mi ders alınış der
siniz? 

KURUN' da. 
Dell elinde slllh 

Hp.s!m Kum.çayı, Bakırköy tımar· 
hanesinde delilerden biri11in, diğer ele· 
liyi yc<li l.ıtrşıınlıt bir rcvolvcr1e öl. 
difrdüğU 1uldiscsiııi ele alarak §ıtnıı 
yazıyor: 

Bir delinin diğer bir deliyi eline 
rasgele ~cçirdiği bir sopa, yahut de. 
mir parçası ile vurarak öldürmesi şa
şılacak bir ı;cy dcğildır. aŞtlaeak ey, 
tımarhanede tedtı.vi ve nezaret altın. 
da bulunan bir delinin elinde yedi kur 
şunlu bir revolver bulunması ve dna. 
yeti bu ı-itahla yapmış olmasıdır. Di
ser bir şaşılacak şey de, vakadan 5011· 

ra bu silahın. katil olan deli eline na. 
sıl geçtiğinin bir türlü anlaşılamama. 
sıdır. 

Vakadan sonra deliye sormuşlar, bu 
silftlu nereden buldun, demişler; bah· 
çede dolaşırken yerde beş kuruş bul. 
dum; alarak ceb'me koydum kabilin. 
d?n basit bir ccv<\l' ,·ermiş. Bir ccvab 
kı kimseye kanaat \'ermiyor; hadise· 
nin garabeti karşıı:;mda insan hayret
te knhyor. Onun için zihinler bu tür. 
lü delilerin akıllı olmasından §Üpheyo 
düşüyor. yahut tımarhanedeki dclılc· 
rin cliM silah veren akıllılar mı vnr 
gibi ihtimaller hatıra geliyor. 

HerhaJde tımarhanedeki bir deli c. 
linc böyle bir silfıhın nasıl gcçmi§ ol. 
cluğu bir meseledir. Dikkatli bir tah
kikatla bu işin iç yüzünü aramağa mut 
lak bir lüzum vardır. 

belirdi, kendisini bana şöyle takdim et
ti: 

- Ben bu pazarın mümessili Yusuf 
:Hıtay'ım. Pazarımızı beğenmediniz ga
liba ..... 

HABERCl 
(Devamı 7 incide) 

Dikkat! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bü!ü!' .eksiklikleri, bütün §İkiyet
lerım~ı, yapılmasmı İstediğiniz 
şeylen, canmızı sıkan hadiseleri 
her. ıaat, ister mektupla, telefonla 
v~ ıst~rs~~iz matbaaım:za gelerek 
bıze bıldınniz. 

Muha~rimiz, fotoğrafçıları • 
mı~ a~a~~~za kadar gelip söy. 
lc~ık_lcnnızı ınceliyecek. ~ikayet . 
lennı~e veya lemennilerinize ga. 
zetemı:z tercilman olacaktır. 

Yarın 
Pnşmannve 

İnsa~ı dünyara geldiğine de ge
lecegıne de pııman eden geriz ..• 



-- - - -
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HABER - J\lişam postası 

1 "Hamidiye,, nin 
eyahati 

Yazan: Naciye izzet 

Yugoslav llmanlurın
dan sonra Glrlde de 

uğranılacak 
HamDdiye mektep gemisi Deniz mck· 

tehi zabit namzctlerile Yunanistan Ji. 
manlarına yapacağı tetkik gezintisine 3 
haziranda çıkacaktır. 

Her hakkı ablUJ Hadlye'ye altUr. Kanser kurbanı: 

-20-
Biraz gülünç olan bu faraziye ile f 

beraber kocasının birı;ok hareketle
rinin sebebini öğrenmek Neclayı bir 
az da teselli etmişti. 

ilk isyanlardan sonra seven kal· 
bi ona birçok tavsiyelerde bulundu. 

- Mademki Lem'i karısını bir 
sahne yıldızı görmekle iftihar ediyor 
du şu halde Necla da onun bütün 
arzularına karşı boyun eğecekti. 
Böyle ehemmiyetsiz bir şey için gü· 
rültü çıkarmıyacaktı. 

Kocasının hoşuna gitmek için 
hoppa ve serbest bir kadının vazi
yetlerini ve tavırlarını takınmağa 
uğraşacak, acaip tuvaletler giyecek· 
ti! Bir genç kadın için bir sürü tuva· 
!etlere malik olmak, elmaslarla ken
dini süslemek ho~a gitmiyecek bir 
§ey değildi ki 1 

.. Ne olursa olsun ben de bir ko· 
ket oyunu oynamaktan çekinmiye· 
ceğiml,. 

Zavallı temiz ve saf Neclacık !.. 
Daha Öteye gitmek, daha ince dü
§Ünmek istemiyordu ... 

Lem'iye kendisini aldığı için o 
kadar minnettardı ve onu o kadar 
çok seviyordu ki 1.. Onun karısı ol· 
makla öyle büyük bir iftihar duyu· 
yordu ki 1 Bu kocaman ve gösteriıi 
çok seven çocuğun sevgisini ve tak
dirini muhafaza etmek için her ne o
lursa olsun yapmağa hazırdı. 

Çay içmek Üzere salona indi. 
Öğle yemeği zamanını bekliyerek 
uzun uzun ve biiyük bir dikkatle 
tuvaletini yeniledi. Süvare elbiseleri 
.nasından en dekoltesini seçerek gi· 
yindi. Yüzünü de fevkalade boyadı. 
Sahneye çıkacak olan bir artist de 
nncak bu kadar boyanabilirdi. Bere
ket vers1n ~ı on sekizinci baharının 
taze dldini hıç bir şey çirkinleştire
mezdi. 

Lokantaya indiği vakit bütün 
masalar hemen hemen dolmuştu. Sa 
lonun nihayetindeki masada Lem'i 
simokin elbisesiyle karısını bekliyor. 
du iki arkadaş galiba o otelde kalmı
yorlardı. Çi.inkü Necla onları artık 
göremedi. Kocasının yanma kadar 
gitmesi için büti.in salonu baştan ba. 
§<\ geçmesi icap ediyordu. O kadar 
küstah ve cüretkar bir güzellikle 
göze çarpıyordu ki bu cazibeye kar
şı yemek yiyenlerden tek bir kimse 
lakayt kalamadı. Yerine gidinciye 
kadar takdirkar bir mırıltının kendi
sini sardığını işitmekten ziyade kC§· 
fctti . 

Lem'i minyon karısının bu akşam 
ki muvaffakıyetiyle o kadar mem· 
nun oldu öyle iltifatlı bir tavır ta
kındı ki bu itinalı ve sevimli tavır· 
lariyle karısına ilk tatlı günlerin his
lerini verdi. 

Bu netice Neclaya büyük bir sa
adet vermişti. I\u eafiyane sevinci 
arasında huylarım daha yeni ke§· 
f etmeğe başladığı kocasının hoşuna 
gitmek için artık bu §eyleri ihmal 
etmemeği kendi kendine kararlaş
tırdı. Her zaman giizel olacak ve 
bütün kadınların en şıkı, en şayanı 
takdiri olmağa çalışacaktı. 

Klübün denize bakan pencere
sinde çaylarını içiyorlardı. iri, teste· 
kerlek kırmızı bir bakır rengini alan 
güneş batmak üzereydi. Bütün de· 
nizi kız.ıl, mor, eflatun renklerle bo
yamıştı. Yaldız renkli bir dekor 
içerisinde gittikçe daha fazla sulann 
içerisine yuvarlanıyor, muhteşem, 
fakat biraz facialı bir görünüş alı
yordu. 

Necla ile Lem'i bu azametli gÜ· 
zelliklere karşı susmuşlar yanyana 
oturuyorlardı. Grubun bu hazin, 
fakat çok heybetli imtizacı bütün 
varlıklarını sarmış gibiydi. Birkaç 

ündenberi genç adam karısını ilk 
~ünlerdelci kadar güzel buluyordu. 

Gittikce daha cüretkar, daha tah 
rik eden z~rif ve §ık karısının tuva
letlerindeki göze çarpan itinalan 
gördükçe onu gittikçe artan bir §id· 

detle seviyor ve onunla hakikaten 
iftihar ediyordu. 

Şimdi arasıra sinirlendiği çok U· 

fak şeyler vardı: Bunlar dn kı:ırısı
nın çocukça görüşleriydi. Kendisi· 
nin tamamiyle lakayt kaldığı alela· 
de manzaralara karşı karısının öyle 
taşkınca heyecanları vardı ki!.. . 

Karısı h~rhalde gördüğü kültür
de kendisi kadar formalize olmamış· 
tı. 

Lem'i buna yontulmamış, incel· 
memi§ bir kültür adı veriyordu. Adi 
bir köylü kızı tavriyle öyle bir kolu
na giri~i vardı ki genç adamı sinir
lendiriyordu 1 Fakat bütün bunların 
hepsi elbette yavaş yavaş di.izelecek
ti. Onun güzel Neclfüıı - kendi 
fikrince - modern bir zevcenin bü
tün meziyetlerine sahip olacaktı. 
Yijksek ve orijinal bir tip olacak ve 
bütün gözleri üzerine cekecekti. Fa· 
kat Lem·i bütün bu aykırı fikirleriy
le karısına yapılması imkansız iki 
rol verdiğini hiç hesaba katmıyordu: 
Onun soğuk kanlı, sert, ciddi, fakat 
ayni zamanda eksantrik olduğunu 
istiyordu. Hem azametli ve barit, 
hem de herkesin başını döndüren 
a!amud bir sahne oyuncusu gibi gör 
mek istiyordu. Hem yüksek kibar 
hayatının gözlerini kamaştıracak ve 
hem de kendi e ki ailelerinin ciddi
yetini muhafaza edecekti. Hiç buna 
imkan var mıydı. 

Lem 'inin bütün bu arzuları ve 
hülyaları belki de yalnız bu garip 
çocuğa mahsus bir idealdi. Yalnız 
kendisinin olan bir kadın bütün er
kekleri imrendirecek, harikulade is
tidatlariyle bütün kadınlan ezecek
ti 1 Herkesin beğendiği bir güzellik 
kraliçesi ki bir yağmur gibi yağan 
erkek iltifatları ortasında o gene ko 
casından başka kimseyi görmiyecek, 
kimseyi beğenmiyecekti ... İşte Lcm
inin baş hülyası! .... 

"Evet bu bir hulya idil.. Fakat 
belki çok genç ve tecri.ibesiz erkek· 
lerin hulyası .. ,, 

Lemi daha çok tecrübesiz bir yaş
ta idi. Kendisi de farkında olmaya
rak mukadderattan imkansız bir 
şey istiyordu. Gurubun bu ilahi gü
zelliği karşısında Lemi işte hep bun
ları düşünüyordu. Kansı birdenbire 
ona doğru sokularak titredi: 

Lemi rüzgarın dudaklarına kadar 
değdirdiği ipek gibi saçlara gayri 
ihtiyari yi.izünü dayadı: 

- Benim küçücük perim. 
- Üşüdüm Lemi. Artık içeri gi-

relim mi? 

- Niçin sevgilim'? Burada rahat 
etmedin mi? 

- Evet. Böyle senin yanında §Üp 
hesiz çok rahatım. 

- Neyin var'? 
- Bilmiyoru1'! . Belki şu facialı 

sema, şu kana ~yanmış yeni bir 
renk alan hilekar deniz .. 

- Çok muhteşem bir manzara .• 

- Bana çok tesir ediyor. Yüre· 
ğimde bir korku uyandmyor. 

Tekrar titredi. Çok yavaş, kısık 
bir sesle tekrar mırıldandı: 

- Korkuyorum. 
- O, neden korkuyorsun Necla-

cığım? Bu kadar güzel bir dekor 
karşısında korkulur mu hiç? 

Fakat genç kadın da yüreğini sr 
kıştmm bir korkuya hayret ediyor
du: 

- Lemi düşün ki babamdan bir 
aydanberi hiçbir haber alamadım. 
Son mektubunda çok yorgun düş
tüğünü yazmıştı. 

- Fazla <;alışıyor .. 
- Halbuki bu mevsim işlerinin 

oldukça hafiflediği bir mevsim .. Ni· 
<;İn mektup yazmıyor acaba? 

- Yakında alırsın Necla. Hemen 
kendini üzüntüye kaptırma. 

Bahçede kendilerinden başka 
kimııe kalmamış, herkes içeriçekil
mi§ti. 

(Devama var) 

Hnmidiye buradan doğruca Korfu ve 
Pireye gidecek, orada bir müddet kal
dıktan ve talebe şehri gezdikten &onra 
dost Yugoslav sahillerine hareket ede
cektir. 

Mektep gemimiz Yugoılavyamn Dob 
rovnik limanını ziyaret edecek ve mera 
simle karşılanacaktır. Bu limanlarda bir 
knç gün kalacak olan Hamidiye Giridin 
Hanya limanına uğradıktan sonra mem 
leketimize dönecektir. 

Hamidiye temmuzda, bu gcfer kendi 
sahillerimizde bir geziye çıkacak ve Ge
dikli mektebi için limanlarımızdan tale
be alacaktır. 

arkoninin 
ölüm şuaı 

Bir areyl öldUrdU, 
fakat ancak 

bir metreden! .• 
Meşhur İtalyan muhterii Markoni

nin ölüm ~uaı bulup da gizli tuttu~u ti· 
vayet edilmekteydi .Bu kuvvete dayana 
rak İtalyanların bir düğmeye basmak 
suı:etile bir orduyu veya donanmayı tah 
ribe muvaffak olabileceği söyleniyortlu. 

İngilizce Deyli Ekspres gazetesinin 
Roma muharibi bu mevzu üzerinde Mar 
koninin kendisile görUşmüı ve ölüm §U· 

ar diye hakikaten bir şey bulup bulma· 
dığını sormuştur: 

Markoninin verdiği cevap §Udur: 
"- LSboratuvarımda bu sahada ça

lışmaklığım ancak §Öyle bir netice ver
di: İcat ettiğim karı§ık bir aletle ancak 
bir metre ötedeki fareyi öldürebildim. 
Ve bundan sonra, bu tecrübdden vaz· 
geçtim. Eğer bir şeyi öldürmek için bir 
metre arkasında pahalı, muazzam ve 
kurulması gayet ince dikkat istiyen bir 
Slet koymağa mecbur kalacaksak, terci
han bir tüfek kullanırız. Bu, dahıı ucu

za mal olur. 

Ben şimdi, televizyonun istikbali için 
hayati ehemmiyeti olan Ultra • kısa ve 
mikro - radyo dalgalar araştırmakla 
mcşgultim . ., 

Ü\' Bulgar nazırı 
istifa etli 

Sof ya, 21 (A.A.) - Ticaret 
nazırı Valefle ziraat nazın Radi Va
silef ve dahiliye nazırı Karagizofun 
istifası üzerine kral, ticarete Baro· 
fon, ziraate Banokofun tayini hak. 
kındaki emirnameyi imza etmiştir. 

iÇERiDE: 
:f. Yeni ııcne bOtçcst Mecllslln pazartcsl 

gUnkU lçtımaından itibaren ba§layacak ve 
Meclis bu mUnaaebttlc. hcrgUn lçUma yapa 
caktır. BUtçe müzakeresinin ayın 28 ine ka 
dar bitlrllmeal ihtimal dahilindedir. 

l{o lst.ıınbul mıntakaıımda l§ kanununa alt 
hazırlıltlar ikmal edllmtııtır. 1atanbulda I§ 

kanununun hükümleri da.hlllnc giren 40.000 
l§ÇI vardır. • 

,, ' 2,46 12,12 16,09 19,26 !l,19 2,2S 

O~ÇF.N SENE ROOUN S"E OLOn 'P 

Belediyenin emrilc kllkııon yaak edildi. 

22 MAYIS 1937 

19 mayıs tebrikleri 
Atatürk gençliğe 
başarılar diledi 

Ankara 21 (A.A.ı - 19 ma;YJıı Gençlik ı 
ve spor bayramı münaaebetllc yapılan bU 
yük ıenllkler esnasında Ankara stadında toı 
lanmıo olan hallun içten ııay ı ve aevgllerlnln 
bqta Atatürk olmak üzere btlytlklerlmlz:e 
blldlrilmeı;I için almmıo olan karar Uz:erlne 
lcıoıerı bakanı ve ParU senel ııekretert ŞUk 
rU Kaya taratmdan çekilen telJ;ratıarıa kar 
ıılıklarmı aynen neıredlyoruz:: 

Atatllrk 
Cumburrelal 

ÇANKAYA 
Bundan ıs yıl önce vatanın ufuklarında 

ve mllleUn rubunda bütün Umit ıııkları ııön 
dUrUld!lfU ve yel&tn, çarealzllğln kara klibtı 
su bUtUn yürel<lerl sardığı zaman, itinde ta 
oıdığı inan, irade \'e sevı;1 gUne§lnl, nltanat 
'lie hlll!et rejiminin bUtUn §enaaUne ratmen 
ilk deta Samııunda milletin ezgin ve bit.kin 
g6zlerf 6nUnde parlatan ve milleti l~nde ve 
mllleUo beraber bugünün Türklyestnl yara 
tan Atatürke aonzuz minnet ,,.e şükranlanmı 
zı sunarken. dalma arkasından bir tek neler 

~bl gitmenin zevki, heyecan ve ltminanlle 
sağlıklar, uzun ömürler ve yeni bS§arılar 

dllcrf:ı:. 

Dahiliye VekUI ve 
C. H. P. Genel sekreteri 

ŞUkrU Kaya 
Şükrü Kaya 

lçlılerl Bakanı \'e 
C. H. P. Genel Sekreteri 

ANKARA 
lP mayıı gUnUnUn yıldönUmUnde Ankıı• 

ra stndyomunda toplanan muhterem Yurd· 
dqlarm ve §UUrlu ve gürbüz: gencııg-ın y{ik 
sek ve kalbl hislerini bildiren telgrafınızı bU 
yUk sc1•lnçle aldım. Tc§ckkUr eder ve Türkün 

Dış ticaret vaziyeti· 
miz le hte inkişaf 

e diyor 
Ankara 21 (A.A.) - DıJ ticaretimiz 

hakkında verilen resmi rakamlara göre 
937 yılının üç aylık ihracatımız kıymet 

itibarile 1936 nın ayni aylarına ait 
22,007,183 lirasına mukabil 36,652,696 

liradır. 1937 deki ilk üç aylık ithalatı

mız 936 nın 20.354.331 lirasına karşı 

20.891.422 liradır. 

1934 ikincikinun, şubat ve mart ayla 
rında ithalaU. nazaran kıymet itibarile 

ihracat lehinde kaydedilen 1.652.852 ye 

karşı 193 7 de ayni ayların ihracat lehin

de gösterdiği fark ise 05. 761.274 liradır. 

Adllye önü nde 
bir hırsı zlı k 

Usküdarda İhsaniye mahallesinde o
turan Refika isminde bir kadın dün Us 
küdar adliye binası önünde dururken 

sabıkalılardan Aksaraylı Ramazan ya
nına yaklaşıp elindeki çantayı kapmış

tır. Çantada yilz lira bulunduğundan 
kadın feryadı koparnu~. etraftan yeti
şenler kaçmakta olan sabıkalıyı tutmuş
lardır. Çanta sahibine teslim edilmiştir. 

:f. Mekteplerde çıkanla.cak mecmualar hak 
kında bir t&inlm yapılmıştır. 

• Lise ve ortamektcplerde lmtlbanlarda 
mUmeyylzllğl civar mekteplerin muallimleri 
yapacaktır. Hususl Useleriln imUhanJan res 
ml Uselerde olacaktır. 

Jt. Şoförler borçlu oldukları plA.ka parala 
rınm ayda beşer lira vererek takaltle !Selen 
ml'.slnl belediyeden rica etm!§lerdlr. 
~ Dllnden lUbarcn bütUn mekteplerde ders 

lere nihayet verilmlttlr. 26 mayısta imtihan 
ıara ba !anacaktır. 

• Hariciye vekilimizin Romanya kralı ile 
yaptığı mUlAkatta BUkre§ elçlmlzln de hazır 
bulunduğu ııonradan bir t.tbllğle blldlrllml§tir 

• Ulusal ekonoml kurumu heyeti umumi 
ye içtimaı dUn Ankarada yapılmıştır. 

• Pamuk ipliklerinin memlekte serbest it 
halini tcmincn yeni bir kararname hazırlana 
rak merlyete konulmuıtur: 

:ı;. Almanya ile 3 temmuzda, başlayacak 
müzakerelerden evet müzakereyi yapacak 
heyetimiz 10 haziranda Bcrllne hareket ede 
cekUr. 

:t. Attın esasına avdet lı;;ln lngllterede rızıı 
müzakereler olduğu ııöylenmektedlr. 

lnh!aarlar vekaleti köylll için 3,1) kuruş 
tuk yeni bir tip ~ara ı;;tkarmasını tetkik 
etmektedır . 

• Bir sabah gazetesinin yazdığına gllre 
Milli müdafaa vekA. •eu kadınların askerlı~I 
projesini tekrar tetkike baflamıııtır. 

Jt. Topkapı mtizeslnde kıymetli tablo ve 
veslkalıırla halıları ihtiva edecek iki yeni sa 
len aı;ıla.caktır. 

bıJdudu olınıyaıı )'Uluıehn• ve ı:crleme31.nd• 
daima ba§arılar dJlerlm. 

K.ATATÜRK 
A bdUlhallk Rcnda 

B. M. Meclisi Rds1 
Milli hlklrnlyetln \'il milli iradenin ve mil 

il l<urtuluf cictallnin ba§Jan ıeı olan 19 mııyış 
gllnünde fnkılA.bımıırn en manalı eseri olan 
Mi11el M~cllslnln sayın Başkanına derin say 
gı ve ııevgllerlmizl sunmakla bahtlyanz:. 

Dahiliye Vekili ve 
c. H. P. Genel sekreteri 

ŞUkrU Kaya 
ŞükrU Kaya 

Dahiliye Veki:I ve 
C. H. P. Genel ~krelerl 

19 mayıs yıldönUmUnUıı kuUulanması mU 
naııebcUle hakkımda izhar olunan Bamlmt 
duygulara teoekkür eder. ı;aygıtanllU ıuna 

rım. 

B, M. M. Reisi 
M. A, Renda 

tımet tnanıı Başbakan 
At.atUrk rejiminin en muvaffak bqancısı 

Bqb:ıkan lsrnet tn6nUne yorulmak ve yıl 
mak bilmez çalı§m• ve yaratma ll§l;ma dal 
ma muvllt'faklyetlerl öııUnde §Okran \•e cay 
sımızı bir daha tekrarlamak için, tıu mutlu 
gUnU vesile addederiz 

Dahiliye VekUI \"e 

c. H. P. Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya 

P:k.ııeltııB ŞUkrU Kaya 
J.NKARA 

Ankara ıtadyomunda beni batırlayıuı va 
ta.ncı.oıarıma tefekkür ve mlnneUerlnıl ıu 
nanm. 19 mayıs ne mutlu Ç'tiıı, ne aziz: bay 
ramdır. 

lNONV 

Irat sahip:eri 
birliğ i 

Faaliyete boşladı 
İaanbul irat ve emtak &ahiplerinin 

bir birlik kurduklarını evvelce yaz
mıştık. Bu birliğin resmi makamların 

tasdikinden çıkan matbu nizamname!ii· 
ni gördük. 

İngiltere, Fransa, Almanya, 1talya 

gibi büyük devletlerin bu gibi te§ek-
1cüllere verdikleri kıymet ve ehemmiyet 
nazarı itibara alınacak olursa bizim 
memleketimlz:de de yalnız: irat ve emlak 
ve arazi sahiplerinin değil, iki odalı bir 
evi olan ufak bir meslek sahibinin bile 
hukukunu araması ve muhafaza etmesi 
için bu gibi bir teşekkülün yardımın

dan istifade etme~ gayet tabiidir. 
Emlak aahipleri birlifi, bu haftadan 

itibaren programındaki işleri tahkik et
tirmek için faaliyete geçecektir. 

Vapurda bir kaza 
Beşiktaş açıklarında demirli bulunan 

Yelkenci vapurunda fare öldürme ame
liyesini yapan aahll sıhhiye memurların 
dan Sait vapurun anbarına dü~mUş ka
burga kemikleri kırılmıştır. Sait Cer
rahpaşa hastanesine kaldırrlmııtır. 

• Emllk bankası Uç aylıkların tevz:Jlne 
ayın ikinci gUnU ba3tayaca.ktır. 

1(. OndUlıuıyon maklne!erlnln muayenesine 
· 'ıazlran<!a bqtanacaktır. 

• Çocuk Esirgeme kurumu bcyeU umumi 
ye toplantı111 dün yapılmıştır. 

D lŞ AR lDA: 
:,: Franıız tayyarecileri Doret ve Mlchelet 

ti, seri Parb-Tokyo IrUbatı teşcbbUsUnU 
tekrar edeceklerdir. Tayyarecllerden diln sa 
l'~'t haroket etmek istiyorlardı. Fakat hava 
nın fenalığı yUzUnden hareketlerin! tehir et 
mi§lerdlr. 

.\1- Paris crglsJ mUnasobctll<ı Eyfcl kulealn 
de dünyanın en bUyUk televizyon istasyonu 
tetlıı eı:tllml~Ur. Kulenin donanması teslsaU 
ikmal ediJmlıı gibidir. 

lf. Romanya vellahdl Ml§el kral ve knill<;c 
yi ziyaret ll:fn BrUkseıe gitml§tlr. 

:t- Franaız başvekili Lcon Blum Parıste 
Mısır bqveklli Nahu paşa ııere!lne bir öğle 
ziyafeti vermiııtir. 

• Çekoslovak hariciye ıılLZlrı Kamil Kraf 
ta dün akoam radyoda bir nutuk ı5yllyere!C 
bütün devleUerlo dost rreçlnmek azminde 
olduldarrnı aöylemiDUr. 

lio Pqtedc bulunan İtalya kral ve kraııc;e 
al dUn mllll müzeyi gezml§ler, ttalya harici 
ye nazırı da Macar hariciye nuırı ile iki mü 
hlm mUtlkatta bulunmuetur. tta•ya hartcı~e 
nazırı bun'1an ııonra Alman ve Yu;osıa~ 
elçilerini kabul etmiştir . 

:/. Çekoslovak başvekili hazıranın llk h:ıl 
tasında Budape§t~ye gidecektir • 



22 M!A'Y'IS - 1937 ~~====:ıı:=====7==H~AB~E=R=-==~~~~am~=po:;e::;;:ta&;;:;:::~~==~====-~=~====-~· ·======~===_.2.3'~ 
========~ Tonton :ss 

Tenezzül 
etmedi! 

korkuyla karışık bir öfke belirdi. 
Vahşi bir hayvan gibi bağırwarak, ona 
bu oyunu oynıyaıun gırtlagma sarıl; 
me.k arzusunu bir an duydu. 

- Jack Lmufon'un bir h·iMııpnden -
Kalın çam tahtalarından yapılmış 

bir masanın etrafına. oturuyorlardı. 
Ceketlerini çıkarmışlardı. Gömlekle 
oldukları halde yüzlerinden ter akı
yor, yün çoraplar içinde atkılara. sa.. 
rılmış bacakları da. buz gibi donuyor. 
du. 

Bu k!içük kulübede hararet mikya. 
sı işte bu şekildeydi: harıl harıl ya
nan soba, ancak zeminden bir metro 
yüksekliği ısıtabiliyor, zeminin çat. 
laklarmdaıı, kapı aralıklarından buz 
gibi bir soğuk nüfuz ediyordu. Her 
yerde kar donmuş, saçaklardan billilr 
çubuklar sarkıyordu. 

Oynadıkalrı kumar gayet ciddiydi; 
Bu, daha doğrusu, parayla dönen bir 
kumar değil, bir bahisti. Kaybeden iki 
kişi, Yukon suyunun sathındaki iki 
metro kalınlığında buzu delecek, al. 
tında balık tutacaktı. 

ı Kartları karıştıran adam: 
- Hayret! - dedi. • Mart 1 ayında 

bu kadar soğuk olsun, görülmemiş 
~ey ... Bob! Acaba sence tahtessıfır 

kaç derecedir? 
- Tahtessıfır 55 yahut 60 dır. Ne 

dersin, Dok? 
Dok diye hitap edilen adanı başını 

çevirdi. Dok, yani doktor demekti. 
- Yok, bence ancak 50 olsa gerek! 

Belki de 40 ... Penceredeki buzlara ba.. 
km. 60 ı bulunca daha kalınlaşıp da. 
ha. uıamıyorlar mı? 

Simdi uçları delikde§ik. 
!!;kambilleri topladı. Dağıtacağı es

nada kapı vuruldu. Doktor başını çe. 
virmeden seslendi: 

- Buyurun! 
Yeni gelen, iriyan bir !sveçliydi. 

Yüzünü saran yün kasketinin bağları
ru ~zmeseydi ve sobanın karşısında 
İiıyıitlarınr, snlmUarım kaW,~ buz. 
larr eritmeseydi ne cins insan olduğu
nu kavramak pek müşkül olacaktı. 

Adamcağız ısınırken, öbürleri oyna. 
makta devam ediyordu. İsveçli bozuk 
bir ingilizceyle: 

- Bu kampta bir doktor olduğunu 
söylüyorlar! • dedi. -
Adamın yüzUnde uzun bir ıstırabın 

izi vardr. Şaşkın ve endişeli gözlerle 
herkesi süzüyor, masanın etrafında o. 
turan her adamın ifadesini okumak 
btiyordu. !la ve etti: 

- Uzaktan geliyorom: Whyo'dan .. 
- Doktor benim ... Ne istiyorsun? 
Adam, cevap olarak, sol elini uzat. 

tr .. İkinci parmağı müthiş surette şiş. 
rnışti. Uzun ve içinden çıkılmaz bir 
12ikaye anlatmağa başladı. Rahatsız1ı
gını izah etmek istiyordu. 

Doktor laf mı keserek: 
- Elini masanın üzerine şöyle koy 

da bakayım! • dedi. 
.. İsveçli, acıyan parmağını büyük bir 
ıtına ile uzattı. 

Doktor: 

- Pek ala ... Bu sadece bir adale ra
~~tsızlığından ileri geliyor... Yüz elli 
ılometreyi sade bunun için mi yürü_ 

:Yere~ ~ural~ra kadar beni bulmıya 
g~ldın · ... Şımdi bir dakikada seni i. 
Yil~ t• ~ . § ırecegım ... Bak, öğren nasıl yap-
lllak ]A ld ~ k azım ? ugunu... Ba~ka sefer, 

endi çarenı kendin bulursun ... 
. 13~ sözün üzerine, haber verineden, 

~lın.ı? keskinliğile, hasta parmağın 
~rıne şiddetli bir darbe vurdu. A. 
~ın acı bir feryat kopardı. Yüzünde 

Doktor hlkimane ve lakayt: 
_ İşte' oldu bitti! _ dedi. - Şimdi 

nasılsın?' Daha. iyi, değil mi? Tekrar· 
la.rsa. yine ayni tedavi usulünü yapa. 

caksm... w 1 . 
Muhatabının soğukkanlılıgı sveçlı· 

yi sindirmişti. zaten hakikaten de, 
bean ıstırabı azalıyordu. Hayretle 

;11armağına. ba.ktr. Kımıld~ttı. Hiç ağrı 
duymayınca cebinden bır altın kese 

çıkararak sordu: 
_ ;Jorcum nekadar? 
Doktor başıyla : 
.. _ Hiç!" işareti yaparak, • ben vi-

zita kabul etmiyorum. 
Oyun arkadaşına dönerek: 
_Haydi Bob! Sıra sende! 
İsveçli birkaç ağır adım attı. Par

mağına baktı ve doktora, hayranlık. 

la: 
_ Siz, çok iyi bir adamsınız ... İsmi. 

. ., 
nız ne. . . d k 

Masadaki oyunculardan bırı, o . 
toru cevab vermek ıstırabından kur-

tarmak için la.ta karıştı: . 
- lsmi Lindaydır ... Doktor Lınd~y. 
O esnada yine kapı çalındı. Hekım 

homurdanarak: 
_ Aman canım ..• Rahat yok ... Bu 

oyunu bitiremiyeceğiz... Yine biri. 
Sonra, yeni gelene hitaben: 
_ Sen de ne istiyorsun bakalım? 
Kapıdan giren adam ceva~ ~ermek 

istediği halde bir türlü çcnesının ada
lesJni oynatamıyordu. Çünkü bütün 
yilzü kalın bir buz tabakasile örillmilş 
tli. Herhalde pek uzaklardan gelmiş.. 
ti. Saatlerce yilrümUştU, belki de gün

lerce. .. 
Başıru salladı ve gözleriyle gülüm. 

siyerek sobaya yaklaştı. Erimeye baş 
lıyan buzlar, kızarmış sobaya damlı. 
yarak vızıltılar hasıl ediyordu. 

Adam, nihayet söze girişti: 
_ Ben kendim için gelmedim. E. 

ğer burada bir doktor varsa ona muh
tacız ... Petit-Pec'de bir adama pars 
hücum etti. tırnaklariyle onu feci su. 
rette yaraladı. 

Doktor sordu: 
_ Uzak yerde ~ 
_ Buradan yüz yetmiş kilometre 

ilerde. 
_Bu iş kaç gtin evvel oldu? 
_ oradan buraya ancak üç günde 

gelebildim. ~ 
_ Hasta pek agır mı? 
_ Bir omuzu parça parça ... Sağ ko· 

lu kırılmış ... Bütün vücut yara için. 
de ... }{emikler görünüyor .. Birkaç ya. 
rayı, biz, ihtiyaten diktik ... Büyük kan 
damarlarını da bağladık. 

- Pek ala ... Yapılacak şeyleri yap. 
mışsınız ... Herhalde şimdiye kadar öl· 

müştür. 
_ !{ayır, hayır... O adam ölmez .. 
Doktor aramağa çıktığımı duydu. 

Onda öyle bir azim var ki, ölüme de 

kafa tutar. 
Doktor alayını arttırarak: 
_ Manevi kuvvetle gangrenin mü

cadelesi... Hem ben burada vazifede 
değilim ... Bir cesedi diriltmek için 50 
derece soğukta 170 kilometreyi yürü. 
meye hiç niyetim yok. 

(Devamı var) 
Tercüme eden: Hatice Sür01J1Jlı 

amca tlWfnt'n'ITARIHIJll 
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Yazan : Niyazi Anme"t 

457 sene evvel bugün 

Rados adası 
muhasara edildi 

1 
Levendler mucize diye, bağndılar. Türk bayrağı kalenin üstünde ' 

dalaalanıyordu. Düsman ordusunda bunu kim yapıyordu? 

Müthiş bir top ateşi devam edi- Mesih pa~j: 
yor. Uzakta yaygaralar, bağrışma· - Peki, nasıl hücum edeceğiz}. 
lar duyuluyordu. Alev ve duman diye sordu. 
bütün tepeleri kaplamış gibiydi. Adının Yusuf olduğunu söyli· 
Kaptan paşa gemisi yanında deniz· yen yabancı sevinçle atıldı ve: 
den bir yabancı çıkarıldı. Üstü ba~ı - Sandallarla .. dedi. 
yırtık. Vücudunun şurası burası be- - Sandalla mı? 
reliydi. Ayaklan çıplaktı. Kafasını - Elbette .. Oraya asker sevket 
saran bol saçları yüzünün yarısın· mek lazım. Gemilerdeki askerleri 
dan fazlasını kaplıyordu. Durdu, ba- kayıklara doldurur karaya çıkarırız 
şmı geriye doğru çekti. Elleriyle o kadar .. Türk askerleri birkaç da· 
konuşamıyacak halde olduğunu an- kika sonra kalede bayrağ1mı~1 dal
lattıktan sonra yere çöktü ve müte· galandırırlar. 
madiyen solumağa başladı. . ~~r aral~k ~esih paşanın içine 

Sırsıklam bir haldeydi. Konu~a· hır şuphe gırdı; Yusufun bir düş· 
bilecek hale gelince: man adamı olmasını düşündü: 

- Beni paşanın huzuruna götü- v - Peki dedi, söylediğinizi yapa· 
rünüz ... dedi. cagım .. Fakat seni burada gemide 

Sordular: bırakacağım .. 
- Sen kimsin, nereden geliyor· Yusuf müteessir olmuş gibiydi: 

sun L. - Ben de gitmek isterdim .. di-
- Görmüyor\ musunuz nereden ye mırıl~andı. 

geldiğimi .• lşte şuradan, düşmanın Mesıh P_aşanm Yusufu gemide 
bulunduğu yerden geliyorum. Ça- alakoyma~ ıstemesinin sebebi giden 
buk beni paşanın yanına götürün. askerler hır. pusuya düşerlerse ceza 

S
.. ı· kl rı"m var Sonra vakit olarak ona ışkence yapmaktı. Fakat 
oy ıyece e · · b d.. · · · d 

b .. t'" meg"'im boı:ı.a çıka- u uşuncesın en caydı: 
geçerse u un e -s H -,ı d" A · k - ayır, ae ı. skerlerın en 
ca ... 

22 
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başında sen kendin gideceksin .. 

1480 yılı .. mRaydıs gudnu _ Şimdi Yusufun gözleri parlıyor• 
sene evvel bugun a os a asını sa du. 
ran Mesih paşa en şiddetli hücumla· Beş bine yakın Türk neferi Yu· 
rmda bile bir muvaffak~yet elde e- sufun gösteraiği taraftan küre'k çe· 
dememişti. Top ateşleri düşmanın kerek kayıklarla gidiyorlardı. Daha 
gözünü yıldırmıyor, kaleler ,tabye- pek az gitmişlerdi. Şiddetli ve aman 
ler, surlar parçalanırken onlar öl- sız bir ateş kayıklara ölüm kurşun
mek için buraya gelmişler gibi çar- larr yağdırmağa ba~ladı. Herkes _şa· 
pışıyorlardı. şmnıştı. 

Ne yapacağını düşünürken pej- Kimse mukabele edemeden aldr 
mürde kıyafetli ve düşman tarafın· ğı yaraların tesiri ile sulara gömüli.i-
dan geldiğini söyliyen bir yebancı- yordu. 
nm kendisini görmek istediğini ha- Kurtulup geri dönebilen askerler 
ber verdikleri zaman derhal: yedi yüz şehit verdiklerini anladılar. 

- Getirin .. emrini verdi. işte o vakit "aldatıliık,, dediler. Fa-
Garip adam Mesih pa!<:anın kar- kat iş işten geçmişti. 

şrsma çıkarıldığı vakit diz çökerek Yusuf nereye gitmişti?. 
selamladı. Etek öper gibi bir hareket Bunu kimse bilmiyordu. Gören 
yaptıktan sonra söze başladı: yoktu. 

- Ben liç sene evvel esir edil- Mesih paşa dövünmeğe başladı. 
miş bir Türküm.. iyi lisan bilirim. Aldatıldığı kin hiddetinden Y.erinde 
kendimi sevdirerek ordularına gir· duramaz oldu~ • • 
dim. Fakat Türküm. Onun için da· 
ima Türkün kazanmasını isterim. 
Buraya canımı tehlikeye atarak gel
dim. Halimi görüyorsunuz. Eğer 
muveffak olamazsam tehlike artar. 

l\lesih paşa heyecanla sordu: 
- Ne var .. Ne yapmamızı isti

yorsun? ... 
- Düşmanın bütün kuvvetleri 

Sennikela kalesindeydi. Siz orayı 
tamamiyle yakmağa muvaffak oldu 
nuz. Bir bilseniz orada neler oldu. 
Kaleler kadar taş parçalan birer gül 
le gibi düşman askerini çiğnedi. Şim 
di orası bir harabe halindedir. Sayı
sız ölü ve sayısız yaralr yatıyor. Sağ 
olanlar şaşkın bir haldedirler. Eğer 
hücum etmezseniz büyiik, çok bü
yiik bir fırsat kaçırmış olacaksınız . 

Garip adam bunları söylerken 
titriyordu. Yüzünün rengi sararıyor, 
beyazlanıyordu. 

-Mucize .. 
- işte bayrağımız kalenin bur-

cunda dalgalanıyor .. 
Yüzlerce levend dikkatle bakma· 

ğa ba~ladılar. 
Evet, bir adam Türk bayrağını 

kalenin en yüksek yerine çekiyor
du. . 

Birnz sonra birçok insanlar ko§uş 
tular. Bir kaynaşma oldu ve bayrağı 
biirce çeken, bulunduğu yerden yu .. 
varlandı ve kayboldu. 

Kimse bundan bir şey anlayama.; 
mıştı. 

. Bayrağr reken kimdi? Sonra ni
çın öldürülmüştü? 

Bu ancak kale alındıktan sonra 
anlaşıldr. 

... ~ usuf, Mesih paşayı aldatmı§ de4 
gıldı. 

F a~at yolda hiç ummadığı hücu
ma ugr~ymca denize atlamış yüze. 
re~ :ahıle sonra tekrar orduya it· 
m~b. g 

. . Şim~i .büyük bir vicdan azabr 
ıcmde ıdi. Kardeşleri kend' . . b' 
h . ısını ır 
aın addediyorlardı. 

y Bu düşünce ile orduya gelen 
us uf' kale kumandanının ı; • • . . O aaıresı-

ne gıttı. radan, kim bilir hangi 
harpte alınmış olan Türk b w 

kuc ki d ayragını 
a v a ı ve kale burcuna çıkarak 

asmaga başladı. 

. Mesih paşa kahraman Türkün bu 
ınanılınayacak hikayesini dinledik
ten sonra cesedini arattı. Kale du .. 
ı·arlarmın altında parçalanarak taş-
ar~ sıkışmıştı. Başı açık denize 
~di~gru uzanmış ve yüzü gülüyor gibi 
l . 
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Başvekil Londradan 
Parise gi.tti 

Yunanistana uğrayarak çarşam
ba günü şehrimize dönecek 
Baıvekilimiz İsmet İnönü dün saat 

14 de Londradan ayrılmıı ve Parise git 
miştir. 

Ba,bakanımız istasyonda İngiliz hü
kumeti erkaııile Londra büyük elçimiz 
Fethi Okyar ve büyük elçilik erkanı ve 
Türk kolonisi tarafından teşyi olunmu§ 
tur. Ba§bakanımız Pariste tevakkuf et
miyerek yoluna devam edecek ve ayın 
yirmi dör'.dünde Atinaya muvasalat ede 
rek orada bir gün Yunan hükumetinin 
misafiri olacaktır. Bu bir gün zarfında 
Yunan hükumeti erkanile yapılmış ola
cak temas ve mükalemeler-i müteakip 
Hükmet Reisimiz Pire limanından Gü
neysu vapurile dönerek doğruca Anka
raya gidecektir. 

Başbakan İsmet İnönü İngiliz kralı
nın taç giyme töreninde hükOmet ve 
memleketimizi en yüksek bir salahiyet
le temsil ettikten sonra Londrada gerek 
ingfliz hükumeti erkanile, gerek diğer 
zatlarla vaki temas ve mükalemelerin
den de ayrıca büyük bir memnuniyetle 
avı~et eylemektedir. 

Londra görüşmelerinin 
ehemmiyeti 

Neue Freie Presse gazetesinin Lond-
ra muhabiri 18 mayıs tarihile şu tel-
gafı çekmiştir: 

''Bu akıam Hariciye nazırı Eden Tür 
kiye sefarethanesinde verilen ziyafette 
Türkiye başvekili İsmet İnönü ile gö
rüşmü,tür. Daha evvel Türkiye Başve
kili İngiltere Başvekili Baldvin ve Ma
liye nazın ve müstakbel başvekil Çem
berlayn ile de görüşmüştü. Bu görüşme 
!ere büyük ehemmiyet atfolunuyor. 
Çünkü tngilterenin ahiren yaptığı bey
nelmilel görüşmelerin en yenisi İsmet 
fnönü ile yapılan müzakereler olduğu 

!iÖyleniyor. 
Gerek Akdenizde gerek orta Asyanın 

f_;~rk cihetinde İngiliz ve Türk menfaat 
Jcri mütevazi bulunmaktadır. Bu saha
larda sulhün ve statükonun muhafaza
sında her iki devletin son lcterece büyük 

ispanya 
( Ba.ş tarajı 1 incide) 

ne Dük dö Cavadanga, gazetecilere 
1unları söylemiştir : 

''Babamın hattı hareketi ne olursa 
olsun Bayan Martha Roeafort ile ev -
leneceğim. Mukadderatım, General 
Franco'nun elindedir. Bu sebeple iz • 
"divacım hakkında ailemin dü~:ince -
]erinin pek az ehemmiyeti vardır.,. 

Almanya ile Italya ne cevap 
verecekler ? 

Londra, 22 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinden: İyi malmat alan bir 
membadan öğrenildiğine göre. Alman • 
ya ve İtalya hükumetleri ispanyada 
bir mütareke yapılması hakkında İngil 
tere tarafından ortaya atılan telkine 
yakında cevap vereceklerdir. 

İtalya vi Almanya hükmetleri, son 
zamanda ademi müdahale komitesinin 
tavsiye ettiği veçhile gönüllülerin kr
ıım, kısım çekilmesini talep edecekler
dir . 

Fakat... harp devam ediyor? 
Madrid, 22 (A.A.) - Havas Ajan -

ıının muhabiri bildiriyor: 
Hükumet merkezi dJn öğleden ıtc>n

ra asi topçusu tarafından bombardı • 
man edilmiştir. 

Ölenlerin miktarı henüz malum de
ğildir. Yalnız bir mahallede dört kişi 
ölmüı ve 30 kişi yaralanmıştır • 
Madritte bir casus şebekesi 

Madrid, 22 (A.A.) - Polis, Anto -
nio Brinoes isminde birinin evinde mü
him ~ir ıilah deposu ile bir verici telsiz 
telgraf istasyonu meydana çıkarmış -
tır. Brionoı ile nişanlısı ve ailesi efra· 
dından iki kiJi tevkif edilmiştir. 

Alacala de Henares'de de bir faşist 
teşkilatı meydana çıkarıldığı bildiri! ·
mcktedir. 

Acaba " iyi haberler ,, den 
makt1adı ne? 

Londra, 21 (A.A.) - Cebelüttarık
tan bildirildiğine göre, Salamanca hü
kümetinin maliye nazırı B. uan Marcb, 

menfaati vardır. Şarki Akdenizin en 
büyük deniz kuvveti olan İngiliz donan 
ması modern Türk ordusile mütenasip 
bir kudrette bulunmaktadır. Türk ordu 
su umumi seferberlik zamanında bir 
buçuk milyon asker çıkarabilir. Bu or
du lüzumu halinde Filistinde ve Mısır· 
daki İngiliz kara kuvvetlerine de zahir 
olabilir. 

Diğer taraftan Türkiye ile İngiltere 
arasında bir münaferet ve ihtilaf zuhu
runda Türk ordusu Filistin - Mısır sa
hasında İngilterenin yanını tehdit ede
bilir. 

İngiliz donanması Marmara denizin· 
de Anadolu sahilinden gelecek tayyare 
hücumlarından masum olarak demirliye 
bilir ve manevra yapabilir. 

Balkan anlaşması azasından olan Tür 
kiye şimdi laik olmakla beraber İslam 

aleminde son derece büyük nüfuz sahi
bi büyük bir İslam memleketidir. Diğer 
devletlerin bu havalide ğenişlemelı emel 
!erine karşı mükemmel surette muhale
fet edebilecek bir ittihadın başına Tür
kiyenin geçeceğini İngiltere nazarı iti
bara almaktalirı. 

İngiltere ile Türkiye arasında iyi bir 
anlaşma İngiltereye karşı bir İslam ha 
reketi vukua getirilmesine mani oluT. 
Böyle bir hareket, Filistindeki vaziyet 
dolayısile İngiltere içi in bilhassa tehlike 
1i olabilir. 

Bu münasebetle İngiltere hariciye na 
zm Edene fran heyeti reisi General 
Hasan fsfendiyari tarafından bugün 
İran sefarethanesinde verilecek öğle zi
yafetinin de ehemmiyeti meydandadır . ., 

Başvekilimiz Pariste 
Paris 21 (A.A.) - Türkiye başveki

li İsmet İnönü Londradan buraya gel
miştir. 

Güneysu Pireye gidiyor 
Denizyollarr idaresinin · Güneysu va

puru, bugün öğleden sonra Başvekili

mizle maiyetini getirmek üzere Pireye 
hareket edecektir. 

• 
isyanı 

buraya gelmiştir. General Franco'nun 
en kuvvetli ve ileride taraftarlarından 
olan March, bazı müzakerelerde bu
lunmak üzere İtalyaya gidecektir. 

Cebelüttank, 21 (A.A.) - Juan 

March dün vapura binıneden önce 
"- İyi haberlerle döneceğimi ümit e· 
diyorum!., demiştir. 

Miltarekc için teşebbüs başlıyor 
Londra. 22 (A.A.) - "Daily Tele. 

graph .. gazetesinin diplomatik muha • 
birinin bildirdiğine göre ademi müda

hale komitesinde temsil edilen hüku
metlerin ekserisi İspanyadaki bütün 
gönüli:.ilerin geri çekilmesine kadar İs-

panya dahili harbinde bir mütareke 
yapılması hakkmdaki teklifine muva • 

fakatlarını bildirmiştir. Bununla be • 

raber. planın tatbiki şansları pek az
dır . 

Diğer taraftan Morning Post gaze
tesinin diplomatik muhabiri de bu ha
beri teyit etmekte ve Fransanın pren

sip itibariyle muvafakatini bildirdiğini 
ve İngiltere hükmetinin Burgos nez • 
dinde teşebbüsatta bulunmak üzere 

halen Sovyetler Birliği ile Almanya ve 
İtalyanın cevaplarına intizar etmekte 
olduğunu tasrih eylemektedir. 

Bu gazete de bu planın tatbikinin 
pek te kolay olmıyacağı fikrindedir. 

Alman tayyarecilerin 
muhakemesi 

Bilbao 21 (A.A.) - Halk mahkeme-
si, ldün, ''Valter Kinzle., ve "Günter 
Schultze., ismindeki iki tayyarecinin 

muhakemesini yapmak üzere ilk celsesini 
aktetmiştir. Suçlular, heyecanları bariz 

olmakla beraber, büyük bir soğuk kanlı
lık göstermişlerdir. 

Kinzle, mahkemenin suallerine verdi 
t-i cevaplarda, İspanya için kolayca bir 

pasaport almış olduğunu, Vitoria'da 

daha başka Alman pilotları ile Alman 
mamulatından tayyarelerin bulunduğu
nu ve emirlerin tanımadığı birisi tarafın 

Çocuk 
müsabakamız 

ikinci kısım 

Varın 
Gazetemizin tertip etmi~ olduğu gü

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

3 yaşından küçükler müsabakasınm 

23 mayıs pazar gi.inü yapılması takarrür 
etmiş olduğundan müsabakamıza işti.
rak etmiş olanların yann, sabah saat on 
da Eminönü halkevi salonuna gelmeleri 
lizımdır. Uç ve daha küçük yaştakilerin 
seçimi de büyüklerinki şeklinde yapıla
cak ve birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü 
kazanan yavrulara evvelce vaadetmiş ol 
duğumuz ikramiyeler verilecektir. 

Hitlere ameliyat 
(B<UJ tarafı 1 inekle) 

Vakit vakit söylendiğine göre, yoru
cu nutuklardan sonra Hitler, istirahate 
ihtiyaç gösterir. Fakat Alman resmi me 
murları, bundan iki sene evvel yapılan 
bir ameliyattan sonra Hitlerin boğaz. 

dan tedavi gördüğünü ısrarla tekzip e
derler. 

Dün dolaşan haberlere göre, Floran
salı profesör Torrigiani'ye Hitleri mu-

1 

ayene etmek üzere yeniden müracaat e
dilmiştir. 

Profesör Torrigiani bunu tekzip et
miş ve fakat son zamanlarlda, Hitlerin 
boğaz mütehassısı Dr. Von Eicken ile 
Berlinde hususi surette görüştüğünü 

söylemiıtir. 

İtalyan profesörü: "Bu konuşmamız 
konsültasyon mahiyetinde değildi, fakat 
Hitlere son defa yapılan ameliyat hak
kında görüştüğümüz doğrudur., demiş

tir. 

Bir Bulgar takımı 
geliyor 

Pera ve Şişli kulupleriyle oyna
mak üzere Bulgaristamn kuvvetli 
takımlarından birisi şehrimize davet 
edilmiştir. tık maç 29 mayıs cu
martesi Pera ile, ikinci maç da 30 
mayısta Taktim stadında Şişli ile 
yapılacaktır. 

dan telefonla verildiğini bildirmiştir. 
Schultze ise, filosunun tayyareleri

nin hangi memleket mamulatından ol-

duğunu bilmediğini söylemiştir. 

Şahitler arasında bulunan ve bir haf 
ta evvel esir edilmiş olan tayyareci Van 

del ise, suçluların ezcümle tayyarelerin 
hangi memleket mamulatından bulun

duğu hakkındaki bazı ifadelerini cerhet 
miı ve kendisinin kullandığı tayyare
nin bir "Heinkel .. olduğunu söylemiş

tir. 

tsticvaptan sonra. müodeiumumi, 
suçluların Alman pilotları ile Alman 
mamulatı tayyarelerden mürekkep filo 

lara mensup olduğunu söylemiş ve it
hamnamesini "Bask memleketi bugün 

bir tecavüzün kurbanı bulunmaktadır,,. 
diyerek bitirmiştir. 

Suçluların müdafaa avukatları. bunla 
rın askeri isyan suçunu işlemiş bulun
duklarını kabul etmiş ve adaletin tam 
surette tatbikini istemiştir. 

Almanlar idama mahkôm 
Bilbao, 21 (A.A.) - Halk mahkeme

si, tayyareci Valter Kinzlele Gunther 
Schultzeyi idama mahkum etmiştir. 

Hitlere savrulan tehdit I 
Bilbao, 22 A.A.) - Röyter ajansının 

muhabiri bildiriyor: 

Henüz resmen teeyyüt etmiyen bir 
şayiaya göre Bask hükumetinin reisi 
Aguirre, Hitlere bir 'mektup göndere

rek Bask cephesindeki Alman tayyare

cileri geri çekildiği tak::iirde idama mah
kum edilen iki Alman tayyarccisinin 
serbest bırakılacağını bildirmiştir. 

Franko da kızılları tehdit ediyor 
Salamanca, 22 A.A.) - Milli radyo 

istasyonu, bu gece aşağıdaki tebliği 

neşretmiştir: 

''Şurasını kaydetmek isteriz ki, düş
manın elinde bulunan Alman t:.yyarcci
leri idam edildiği takdirde niisyonalist 

(yani asi) mahkemeler tarafıDdan takip 
edilmekte olan "kızıl .. lann istifade ede

bileceği her türlü a( ihtimalleri uzakla§ 
tırılacaktır.,, 
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Azıh katil Nazım 
mahkemede 

Edirnekapıda Salma Tomruk 
caddesinde 7 numaralı evde oturan 
kunduracı Nazım isminde bir sabı· 
kalı Şubatın birinci günü akşamı 
Geaikpa§ada polis Hasan Basrinin 
evine hırsızlık ınaksadiyle girmiş, 
icinde kırk lira bulunan para canta· 
s;nı alıp kaçarken odaya gir~n po· 
lisle bir müddet boğuşmasından son 
ra elindeki kunduracı bıçağiyle po
lis Hasan Basriyi öldürmüş. oğ)u 
Rıdvanı elinden bıçaklamış. soka-

- ğa çıktıktan sonra ka' arken kendisi 
ni tutmak istiyen polis Nevzat ile 
bekçi Mustafa. Şükrü ve Hüsni.iyü 
de yaralamıştı. Nazımı o akşam hır
sızlığa teşvik eden bahriyeli Salim 
de ertesi g\inü tutulmuştu. 

Bir polis öldüren ve beş kişiyi 
yaralıyan iki maznunun dün öğle-
den sonra ağır ceza mahkemesinde 
muhakemelerine başlanmışhr. 

Reis evvela istintak hakiminin 
kararnamesini okutmuştur. Bunda, 
Nazımın idamı isteniyordu. Bunun 
için de hırsızlıktan ve diğer polis ve 
bekçileri yaralamaktan takibatın 
durdurulmasına lüzum 12:öriilüyor · 
du. Reis bundan sonra Nazıma sor
du: 

- Dinledin? Bu işi niçin yap
tın? 

Nazım kısaca cevap verdi: 
- Vekil tutacağım. Şimdi bir 

şey bilmiyorum! 
Reis tekrar sordu: 
- Avukat senin söyliyeceğini 

söyliyemez. O seni sonra müdafaa 
eder. Anlat bakalım hadiseyi ... 

Nazım bundan sonra cinayetini 
şöyle anlattı: 

- Ben üç gündenberi parasız 
ve açtım. Salimle beraber kısmet 
aramıya çıkmıştık. Salim Y erebatan 
da bir eve girdi. Çıktığı zaman an· 
cak 7 5 kuruş çalabildiğini söyledi. 
Bu para ikimizin günlük ihtiyacına 
kafi değildi. Alemdardan yürüyor 
ve soymak için münasip bir ev arı
yorduk. Salim bu ara bana alt katın
da lamba yanan bir ev gösterdi: 

- Haydi Nazım, dedi. Buraya 
cık 1 Belki kısmetin hayırlıdır! Ben 
pencerelere tırmanarak üst katın 
penceresine çıktım. Elimdeki per
gerle pencereyi açtım ve İçeriye gir 
dim. Karanlıktı. Elektrik lambasını 
sıktım. Odanın bir tarafında karyo
la, karşrsında da kanapeler vardı. 
Kanapenin üstündeki kadın çantası
nı açtım. içinde kağıt liralar ve ma
deni paralar vardı. Bunları alım ce· 
bime indirdim ve pencereye dön
düm. Hayli paraydı çünkü ... 

Fakat, tam o sırada kapı hızla 
ve ardına kadar arrHı. içeriye giren 
biri üzerime atıldı. Onun arkasından 
da başka biri girdi ve beni kıskıvrak 
yakaladılar. llk giren. polis Hasan 
Basri imiş; öteki de oğlu Rıdvan.:. 
Sonradan öğrendim. Aramızda hır 
mücadeledir sürüp gidiyordu. Ben, 
bir an evvel kaçıp canımı kurtarma· 
ğa bakarken, Hasan Basri oğluna 
"Yak şu elektriği çabuk!,, diye ha· 
~ırdı ve düğme çevrilip de oda ay· 
dmlanmca, Hasan Basrinin karyola 
üzerindeki iki yastık arasından ta· 
bancasını cıkararak, namluyu bana 
çevirdiğini~ gördüm. 

Korkuya kapılarak silkindim. 
şöye başımı iğerek el ve kol hareket· 
leriyle onların el ve kollarından sıy
rılmağa çalıştım. Oda kapısına doğ
ru sürüklenmistim ki, ~ilah patladı 
ve ben de canhevliyle bıçağımı çe· 
kerek rastgele etrafıma sallıyarak 
kurtuldum. A~ağıdan bir kadın sesi 
"Bırak gitsin; başımıza bu yüzden 
bela gelmesin; hem yazıktır vur
ma!., diye aksetti. Ben. kapanda 
bir delik bulup da kaçan fare gibi a· 
C"ele dışarıya fırladım. sokakta so· 
luğu aldım! 

Salimin sözleri 
Nazımdan sonra bahriyeli Salim 

sorı;tuya çekildi. O da şöyle ifade 
verdi: 

- Bundan benim haberim yok
tur. Yakadan birkaç ay evvel bir 
giin Naz.ımı Fatih civarında para 
bozdururken gördüm. Polise gi • 

derek kendisinin §Üpheli ethastan 
olduğunu, takip etmeleri lazım gel 
diğini bildirdim. Nazım bu yüzde 
bana dargındır. Bunun için de bu dcı 
faki vakada benimle beraber oldu~• 
nu söyliyerek bana iftira ediyor 
Ben o vaka esnasında Unkapanınu 
baldızım İsmetin evinde bulunuyor 
dunı. Sonra Nazımın ifadesi üz~ri 
ne beni polisler yakaladılar. Bu va 
kada alakadar olduğumu ileri stı r 

dükleri gibi faili meçhul yirmi altı 
hırsızlık vakasını da benim üzerim 
yüklettiler. Hepsi yalandır. Benim 
alakam yoktur .. . ,. 

Cinayet kurbanmm zevcesi 
anlatıyor 

Olen polis Hasan Basrinin zev 
cesi Nadire dinlendi. O da gördükle
rini şöyle anlattı: 

- Akşam saat 20, 1 O sıraların-· 
da kocam Hasan Basri ve oğlum 
Rıdvanla evin alt katındaki yemek 
odasında otururken yukarıdan bir 
patırdı duyduk: kocam derhal yuka 
rıya çıktı ve "Sen buraya nereden 
girdin? .. diye seslendi. Kocamın bu 
sesini duyunca oğlum Rıdvanla be
raber yukarıya koştuk. Oda kapısı· 
na geldiğimiz zaman kocam karyola 
nın Üzerine yatmı,, Nazım da onun 
Üzerine çullanmış bir vaziyette idi-· 
ler. Oğlum Rıdvan derhal atılarak 
Nazımı yakaladı. O anda Nazım bir· 
denbire geriye dönerek Rıdvana bı· 
çağını sapladı. Onlar boğu§urlarken 
kocam Hasan Basri de karyolanın 
Yastığı altındaki tabancasını alarak 
Nazıma teslim olmasını söyledi. Na
zım teslim olur gibi yaparak kocam. 
la beraber oda kapısının önüne çık· 
tı. Oradan Hasan Basri imdat çağır· 
mak üzere havaya silah atmağa ha§· 
ladı. 

Bu sırada karşısında duran Na
zım birdenbire sağ kolunu salladı ve 
ceketinin kolu içinde saK:ladıi! bı-

çağını çıkarıp eline alarak bir adım 
ileriye atıldı, elindeki bırakla kocamı 
yaraladı. Ondan sonra da bütün hı· 
ziyle koşa koşa merdivenlerden inc1i. 
Kapının önünde duran kızımı bir 
kenara iterek sokağa fırladı. Ben 
kapının önüne çıktığım zaman di· 
ğer suçlu Salimin de orada dolaştı
ğını gördüm. Hırsız ve katil Nazım 
odada benim çantamda bulunan 42 
liramı da almış ... , 

Şahit komiser hulusi. Salimin 
metresi Mükerrem, Remzi dinlendi. 
Bazı şahitler gelmemişti. Mahkeme 
bu şahitlerin celbine ve bildiklerini 
saklıyan Salimin metresi Mükerrem 
hakkında kanuni takibat yapılması· 
na karar vererek muhakemeyi başka 
bir güne bıraktı. 

Paylaşılanugan alimi B ÜYÜK Paris sergisinin, Lehis-
tana ait pavyonuna konulan 

~eşhur astramoni alimi Kopernik'in 
hır büsti.i, Almanya ile Lehistan ara 
~ıında bir ihtilafı mucip olmuştur. 

Almanlar, Kopernik'in, haliha-

lııııl. -• '.4'/,.,.,; 
v~·t· .... r/.f/ '/;~) 

ı/pı I :+ f. l~ 
.., - ... 

muş olmasına rağmen onun hali· 
zırda Lchistana ait bir kasabada doğ 
süddem bir Alman olduğunu, bina'" 
enalcyh Lehlilerin onu sergide ken• 
di millctlerindenmiş gibi göstermeğe 
salahiyetleri olmadığını iddia etmek 
tedirlcr. 

Lehlilere gelince, Alman matbu· 
atının bu neşriyatına hiç aldırma· 
maktadırlar. Ve her şeye' rağmerı• 
Kopernik'in büstü kemali ihtimaııı· 
la Leh pavyonuna konmu1tur. 
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lngiliz Krah 
donanmayı teftiş etti 
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Bu haftaki Milll küme müsabakalarında 
•• 

Izmirin Uçok tak:amn. 
Bugün Galatasara11, da Güneşle f{arşılaşz:ior 

l . harp gem.ilerinin 

iki gün evvel şehrimize gelmiş 
olan lzmirin Altay ile Altmordusun 
dan müteşekkil Üçok takımı bugün 
ilk maçını Taksim stadında Galata
saray klübümüzle yapacaktır. Bu· 
günkü maçın neticesi hakkında U· 

mumi kanaat sarı kırmızılıların ga· 
lip geleceğidir. Üçok İstanbula ilk 
gelişinde, F enerbahçe ve Beşik:a~a 
yenilmiş ve Galatasarayla lzmırde 
y~ptrğı müsabakayı 4 - 2 kaybet· 
miş olduğundan Galatasaraym bu
günkü maçı kazanacağı akla yakın 
gelmekte ise de, son Beşiktaş maçın 
da sakatlanmış olan Haşim v~ ~a
lim gibi sarı kırmızılıların en guzıde 
iki oyuncudan mahrum bulunmala
rı ihtimali neticeyi biraz şüpheye 
düşürmektedir. 

Galat.asaray on biri 

lngilteredeki donanma §eıılilderi. esna sında gece eyın 
111ıanz arası 

Portsmouth, 21 (A. A.) - Kral, 

geceyi Viktoria and Albert yatında 

geçirdikten sonra bu sabah Amiral 

gemilerini ziyaret etmiştir. Kral, Nel
son, Rodney ve Queen Elizabeth gemi. 

lerini dikkatle teftiş etmiştir. Nihayet 

.. hh bulunan Southampton kru-muce ez . 
.. .. ü ziyaret etmiştır. 

vazorun .. rer toplu taretler le 
Kral, bilhassa u~ .. 

bu gemilerin asri teçhizatın.ın rnumey. 
yiz vasfını teşkil eden denıı ta~~-~ 
lerine mahsus hangarlara karşı uyu 

bir alaka göstermiştir. L 
al . .. uJedcn sonra on. en yeni kruvazör olan 9.000 ton hac. Kral ve kr ıçe, Oı:ı 

ıni istiabisinde ve 6 pusluk toplarla draya dönecekler:d.::ir.:.. -------

Emniyet işleri 
komisyonu kuruluyor 

t k ·ı a·ıı·r Bu korni:3yonun An. ( Ba~ tarafı 1 incide) 
diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtasiy. 
le ifa ve lüzumu halinde İcra vekille
ri heyeti kararile ordu kuvvetlerinden 
"'*l'ifl~;.t,ı.ı ~rıı:>r 

2 - Dahiliye Vekilinin riyaseti al. 
tında Büyük Erkanıharbiyenin bir 
Jnümessili ile Emniyet umum müdürü, 
Jandarma, gümrük ve Orman muha
faza umum kumandanları, vekaletçe 
seçilecek iki umumi müfettiş ve beş 
'1aliden mürekkeb bir emniyet kom.is. 

yonu eş ı e ı · h 
kar:;da bulunan azaları her ay ve e. 

. . . n az senede bir defa 
yetı umumıycsı e .. .. ~ .. 
dahiliye vekilinin lüzum gordugu ~-
manlarda toplanıı: ve um~~i aaayış 
işlerini tetkikle istişari ınutalealarmı 
bildirir. 

Dahiliye vekili lüzum gördüğü za. 
manlar diğer aiakalı vek8.letlerden bi
rer mümessil gönderilmeaini taleb e. 
der. Komisyon raportörü Emniyet u. 
mum müdürüdiir.,, 

Istanbul konuşuyor 
(Baş tarafı 3 üncüde) dan İbrahim de kabahati esnafta, ve 

- Evet.. - dedim - Pek pis .. En ipti Kasımpaşadaki . idare memurları~ın 
dai, sıhhi şartlar burada yok.. dikkatli ve ciddı hareket etmemelerın-

- Kabahat bizde değildir. - dedi- de bulmaktadır. 
l>azar kurmak için gösterilen yer m~ Netice: 
nasip değildir . Bu esnaf haftanın altı günü İstan • 

Bir kahveye girdik. Çok temiz bir bul semtlerini dolaşıyor. İşte çalışma 

Bu iki gencin yerini ~~!rullah 
ile Danyalin alması icap ettıgıne. na
zaran Galatasaray takımı: Avnı -
Reşat, Liltfi - Ekrem, Hayrullah, 
Suavi - Necdet Süleyman, Bü
lent, Eşvak ve D~ny~l şeklinde ola
caktır. 

En müşkül anlarda topa hakim 
olan, en umulmaz dakikalarda gol 
çıkaran Bülendin; en acemi futbol. 
cuların bile kaçıramıyacağı büyük 
fırsatları heba etmesi göz önünde 
tutulursa, bu oyuncunun merkez 
muhacim rnevkiinden ziyade içte ve 
yahut açıkta oynatılması daha mu
vafık olur zannmdayız. 

İzmir takımının en tehlikeli tara. 
fı hücum hattının sağ cenahı oldu. 
ğuna göre, Galatasaray müdafaasr
nm sol tarafına bugün fazla iş dü
şeceği muhakkaktır. 

Son oyunlarda vazifesini bi. 
hakkin ifa edemiyen LUtfiye yar-· 
dım için geri çekilmeğe mecbur ka· 
]an Suavi bugünkü maçta da ayni 
şekilde oynamak zaru~et.inde k.ahr· 
sa boş kalacak olan Saıdm tehlıkeli 
hücumları Galatasaray kalesine kor 
kulu anlar yaşatacaktır. 

lzmirde F enerbahçeye üç gol a· 
tan bu kıymetli oyunun iyice mar· 
ke edilmesi bugünkü müsabakanın 
neticesi üzerinde müessir olur kana

atindeyiz. 
Şimdiye kadar yaptığı müsaba-

kalarla milli kümede en iyi derece
yi almış olan sarı kırmızılıların, bu 

günkü maçı da kazanmaları şampı· 
yonluk yarışndaki mühim mama· 
lardan birini daha aşmaları demek 
olacaktır. Galatasaraylıların bu mü· 
him müsabakanın ehemmiye ini id
rak ederek çalışacaklarını düşündü· 
ğümüz için Taksim stadına giden~e~ 
rin zevkli bir maç seyredeceklerını 
ümit ediyoruz. 

Üçokla ikinci müsabakayı ?,ene 
Taksim stadyomunda yarın Guneş 
takımı yapacaktır. 

Milli küme müsabakalannda 
ikinci karşılaşmalarım yapan takım 
larm ekserisinin ikinci maçlarda bü· 
yük farkla yenilmiş olmaları takımla 
rımızm üstüste iki müsabaka çıkar· 
mak kabiliyetinin eksikliP,ini göster· 
mektedir. 

Nitekim iki ay evvel şehrimizde 
F enerbahçe ile çarpıştıktan sonra 
Beşiktaşa 4 - 1 gibi büyük farkla 
yenilen Üçoklularm da ayni hastalık 
la malul oldukları anlaşılmış oldu· 
ğundan yarınki maçta Güneşin ko
lay bir galibiyet elde edeceğini tah
min etmek müşkül değildir. 

Üçok takımının ilk seyahatinde 
olduğu gibi bu defa da şehrimizden 
gene iki mağlubiyetle ayrılacakları 
muhakkak gibidir. 

O. M. Kutnak 

Maçların hakemleri 
Bugünkü Galatasaray - Üçok 

maçını Beşiktaş antrenörü Refik Os 
man, yarınki Güneş - Üçok müsa· 
bakasını da Fenerbahçeli Sait Sala
hattin idare edecektir. 

kahve doğrusu. programı: 
Akıllı, olgun ve kamil tavırlı sekiz Cuma - l{asımp~şada · 

on kiş!nin arasında birer iskemleye Cumartesi - Beşıktaşta. 
ilişince devam ettim: Pazar - (Tatil) . 

- Sizin bu pazarınız nereye kuru • Pazartesi - Feriköy. 

serbest güreş 
müsabakaları 

lursa kurulsun, vaziyet bugünkünün Sair - Topane. 
ayni olacaktır. Zira esnafın hiç Carşamba -· Halrcıoğlu. 

Gelecek hafta Taksim stadında yapıl:ıeak 
birinde yeyecek maddeleri muhafaza Perşembe - Bir k•smı, Şişli de, bir 
edecek vasıta yok .. Ne bir örtü var, ne kısmı da Arap camii~de.. -·ı 
bir camekan.. Demek ki yalnız asımpaşa deg~ ' 

Muamelecilikle uğraştığını ve ad[ - İstanbulun yarısı bu seyyar tehliken!n 

29 mayıs cumartesi akşamı Taksim 
de Avrupa ve Amerikalı pehlivanlarla 
Türk profesyönelleri arasında mühim 
güre~ kar§ılaşmaları .yap:lacağmı haber 
aldık. Mül§yim, Tekırdagh Hü~eyin, 

hd'dı' altında ve çarkları içindedır. 
nın Rüştü olduğunu söyliyen zeki bir te ı -
bay sözlerimi tasdik etti: Belediyenin on yıl önce yaptıgı Kafkasyada alpinizm 

- Haklısınız. Ben 35 yıldır Kasım • "MERHAMET,, ten vazgeçmesini, bu Sonzamanlarda, Gürcistan Halk Ko. 
Paşadayım. 35 yıldır pazarımız bu pis- esnafı halka mikrop satamaz bir ha!e miserleri Meclisi, Tbilisi, (Tiflis) de 
liktedir. Bu esnafı buradan kaldırıp koymasını ve pazar yerlerine çok .. dık Sovyet Gürcistanda dağcılık merkezi 
lieyoğlu caddesinin ortasına koyunuz. katli 'kontrol edecek memurlar gon - teşkil edecek bir dağcılık klübü kurma· 

Yarım dünya Süleyman, Babaeskili İb
rahim gibi tanınmış pehlivanlarımızın 

güreş tutacağı ecnebi pehlivanların iki· 
si ide Amerikadan biri İtalya, biri de 
Finlandnyadan gelmektedir. 

Amerikalıların profesyönel ı:türcşteki 
şöhretleri gözönüne getirilecek d ursa 
önümüzdeki müsabakaların bir hayli 

enteresan olacağını tahmin etmek kolay 

laştr. Bakahm pehlivanlarnruz ne yapa
caklar? 

:Vaziyet deği§mez .. Nasıl değişir ki, bu derınesini istiyoruz · yı karar altına almıştır. Bu klüp, her 
Pisliği halkcden bunların tam kendile- l I R • h nevi dağcılık sporları ile uğraşacağı gi- ları arasında, daha hiçbir kimsenin te. 
ridir . Gil oeş ası · k d - 30 k d d d 

Balikesirde 
Futbol maçları 

Balıkesir 18 (Hususi) - Mrntaka 
futbol maçlarına başlanmıştır. 

Spor bölaesı'ne b · ı k .. c. ag r u.meler arasın· 
daki maçlara şöyle devam edilmiıttir: 

Ak"' • · :'f umesı • Idman yurdu ile Susığır. 
lık arasında general Ali Hikmet sta
dmda yapılacak olan maç. 

Bu müsabaka Susığırhk oyuncula. 
rından bir kısmının lisansız bulunmala• 
rı yüzünden yapılamamış ve idman yur· 
du hükmen galip sayılmıstır. Bundan 
sonra bu iki takım arasında hususi bir 
maç yapılmıştır. 

Samimi bir hava içinde devam eden 
oyunu İdman yurdu 5. 1 kazanmıştır. 

BIRLtK - GOÇ MAÇI 
Yine aynr günde İdman birliği ile İd· 

mangücü arasında saat 16,30 da Yurd. 
dan Kamilin idaresinde )'it,ll~~ 71 -.Q>aç 

alakah olmuştur. 
Stadyomda duvar v:: tribün inşaatı 

devam etmesine rağmen, kalababk bir 
seyirci kütlesi ·bulunuyordu. Maçı Bir
lik sıfıra karşı bir sayı ile kazanmıştır. 

B kümesi Yurddan irfamn idaresin
de Ayvalıkla Edremit arasında Burha
niyedc yapılmış ve 2·2 beraberlikle so
na ermiştir. 

C kümesi: Bandırma tdmanyurdu, 
Doğanspor arasında şehrimiz İdman 
yurdundan İrfanın hakemliğinde Ban. 
dırmada yapılmış ve Yurdlular 5·0 ile 
galip gelmişlerdir. 

Yine aynı günde bu kümeye dahil 
Gönen İdman yurdu ile Yeni Doğan· 
spor klübü arasında fdmangücünden 
Şufırinin i.iaresindc Gönende yapılan 
maç da 2.2 beraberlikle neticelenmiştir. 
Gönen idman yurdu b umaça üç oyun
cu eksik olarak çıkmıştır. 

Bfsf k letçllerin 
lisansları 

değişi f r 11 lyor 
T. s. K. İstanbul Bölgesi Bisiklet 

AJanlıgından: 

1 - 1937 yılına aid bisiklet lisans. 
ları değiştirileceğinden bisiklet~ilerin 
eski lisanslarile birlikte, 4 fotoğraf. 
la beraber 28-5.1937 gününe kadar 
İstanbul Bisiklet Ajanlığına müracaat 
etmeleri lazımdır. 

2 - Bu tarihe kadar resim ve li
sanslarını getirmiycn ~ıarışçıların seri 
yarışları üzerinde bir hakları tanın. 
mr .. 1caktır. 

bi, Gürcistanın yüksek dağlık mmtaka. pesıne çı ama ıgı a ar az var ır. 
- Peki .. - dedim - Neden burada bir Parise gitti larında yapılacak tetkiklere ve taharri- Orta Kafkas dağlarının 62 tane tepe- Bu pazar yapılacak 018n 

haı yapılmasını istemiyorsunuz?• GL'"ıneşin merkez muhacim .. i R .. a. sine de ancak bir kere çıkılmıştır. Bu 1 rla n da -Fransa 
G·· - d d k yata yardım edecek cumhuriyetin tabii 

ogsünde Kızılay rozeti taştyan, ih Ankara seyahatinden on u - tepelerde ilk çıkan dağcıların bundan 
~~bıyıklr, taze tıraşlı, halim tavırlı, sten sonra tekrar Parise gitmiştir. 30 zenginliklerinin meydana çıkarılmasını 10, 20 ve hatta 50 sene evvel bıraktık. Futbol maçı ııa·n 
~rı Yan ve geniş omuzlu bir zat ce • F b h kolaylaştıracaktır. lan hatıralar hala olduğu gibi mevcut· Y 
"ap verdi: mayısta yap[lacak olan ener .. a çe Halen,Gürcistanda700kadartekem- Fransız takımı 

- D ~ . - Gu"npq maçında bulunma.k.luze~e. ..1 t . d ~ a d B la ara tur. S •. k lıı:b . . . teşkı 1 edi idi ogrusunu ısterseniz kabahat ---s ~ mu e mış agcı v r ır. un rın • Bu sene, ovyet ın ı a ının yırmıncı -' 1 •ırf R 'h" şehrimize getırı ecegı esnaftadır. Belediye evvelce bura ası ın gene sında, mükemmel üstatlar ve dağcılık yıldön:imü münasebetile, Sovyet dağ. En ehemmiyetli beynelmilel fut· 
da bir pazar yeri yaptırdı. Pazar gün - haber alınmıştır. ve dag~ kayakrılıgy ı muallimleri ve or· cılarr bu tepelere rıkışlar yapacaklar- bol k 1 1 ı ;( ;( arşı a§ma arından biri de önümüı ::i buralarrm esnafa k iralamayr dü - i 1 d Un Ü m Ü ganizatörleri de mevcuttur. dır. Daha bu güden, üç ila beş sporcu. deki pazar günü Pariste "olomp stadın 
§un-·.ı·ştu··. La· kı'n hı'ç bı' r esnaf bu du'" k- Fener n yı d b'. . d n. ··~ d h · · Gürcistanda dagw ctlık 1928 e, ırı da nmürekkep yirmı ka ar grup tec:.kil da Fra ·1 t 1 d 
kanı d ·ıo mayısta İngiltere en ~e rımı " nsa ı e r an a takımları arasın-

ar a çalışmayı ist emedi. Hatta ..J spor biri ilmi iki heyetin Kazbek tepe· ı olunmuştur. da yapılacaktır. 
Pazir kurmaktan bile vazgeçtiler. Bu - ze gelecek bir İngiliz takımiyle F e- sın' e tırmanması ile başlam...:tır. On üç Umumi çıkış devresine kadar bittabi B 
11 - ·y u maç için Fransanın tek ıeçicisi 

un üzerine belediye o dükkan lan yık nerbahçenin karşılaşacağım yazmış- sene 1• r_ı'nde Gürcistan dag~ edan, Kafkas. bu grupların adedi fazlalaşacak ve bü· tak 1 ?l:l ;( ımı şu suret e teşekkı:il etmiştir: 
ıya ve meydanı bugünkü hale getir- tık. İngiliz takımının bu seyahatten yanın, Pamirin ve diğer Sovyet dağlık tün tepelere çıkrlmağa başlanacaktır. Kaleci: Di Lorta, müdafi: Ben Bou-

~fye mecbur oldu. Şimdi yağmur yağ- vazgeçtiği ve Fenerin yıldönümünde mıntakalarının 100 den fazla zirveisne Bu çıkışlar esnasında tayyareler, cla ğ. ali, Diagne; muavin hattı: Baurbotte, 
1 rnı ortalığı sel basıyor. Esnaf ve d cılara yardım edecek ve bunlara yiye· M · D 1f 

hatk s · · 
1 1 

. . Güneşle milli küme maçı yapa.cağı çıkmrşlar ır. l eurıs, e our; muhacimler: Lauri, 
..._ __ ...... -....ı.u.ı;ıı..ç .. ın_c ... c_ a ... ı_şv_e_r.ı_ş_e_d_ıy_o~r-._._-._ı_o. .. ule.nmalc.ıe . Kafkasyada Elbruz ve Kazbck dağ· ceklcrini atacaktır. (Tas) lgnace, Courtois, Fructuoso, Aston . 

. ~..._~~~~~-"''--~~...:.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..._~~~~__:__:_::.::..:..:_:=-._J 
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Biliyor musunuz ? Şen Fıkralar 
Hikaye: 

Küçük müneccim 

Amerikalıların rekor kır· 
mağa ne derece meraklı ol
duktan malumdur. Her ıe
yin rekorunu kendileri kır· 
mak isterler ve sırf bunun 
için bin bir türlü müsabaka 
tertip ederler. 

Bundan bir müddet evvel 
Cie Sam Hart adında birisi 
muz yemek §ampiyonu ol
(foğunu iddia etmit ve her 
kese meydan okumuıtur. 
Bunun için büyük bir müsa· 
baka yapılmıı ve neticede 
Sam Hartm hakikaten pm
piyon olduğu anlaşılmıştır. 
Çünkü, delikanlı 60 dakika 
1 saniyede tam 168 muz ye
mi§ ve rakiplerini bir hayli 
geride bırakmııtır. ..Maç!., 
dan sonra beyanatta bulu· 
nan bu ··ıampiyonl" rakiple 
rinin kendisiyle boy ölçüıe
bilecek kabiliyette olmadık
larmı söylemi§ ve §Öyle de· 
miştir: 

- Onlar bu işi beceremi
yorlar. Mesele muz yemek 
değil rekor kırmaktır. Onun 
için ben muzları olduğu gibi 
yutuyorum. Halbuki onlar 
19tlın maktan kendileri 
ni alalnıyorlar. Ben de muzu 
severim. Ama, iş ıampiyon
luğa ve rekor kmnağa ıelin
ce, vız gelir bana, onun tadı. 

Oyunlarımız: 

iyi fOför 1 
it anyan bir şofÖr, zengin 

bir tüccarın §oförlüğüne ta
lip oluyor, tüccar cevap ve
riyor: 

- Çok güzel, mademki 
iyi bir şoför olduğunuzu söy 
lüyorsunuz sizi alırım. Yal· 
nız son çalııtığmız patron
dan bana bir tasdikname ge
tirin. 

- imkanı yok bayım t 
-Niçin) 
- Çünkü son patronum 

bundan bir müdet evvel vu· 
ku bulan otomobil kazasın 
da öldü! 

Neden vazgeçti ? 
Hikmet sınıfını birincilik

le geçtiği için babası qnu mÜ
kafatlandırmek istiyor. 

- Aferin oğlum, şimdi 
ne istersen söyle sana alayım 

- Babacığım velesbit is
tiyorum. 

- Çok güzel ama, söyle 
bakayım velesbit kelimesini 
nasıl yazarım) 

- Hadi, cevAp versene ... 
-Vazgeçtim babacığım. 

iyisi mi aen bana bir bisiklet 
ali 

Yemek ve cazibe 
- Bu yemek dolabında 

gene ne anyorsun oğlum) 

Sana kaç defa söyledim, ya
saktır diye> 

- Bir ıey yapmıyorum 
ki, anneciğim, sadece, cazibe 
ye kapılmamak idmanı yapı· 
yorum. 

Ebeye mania geçirtmek 
Bir gün arkadaılarla evi· 

nizde oturur da yapacak bir 
it bulamazsanız fU oyunu 
oynayın: 

Biribirinden tahminen iki 
metre mesafeye iki sandalye 
koyar aralarına resimde gör
Ciüğünüz veçhile bir ep ge· 
rersiniz. Sonra ipin yanına 
iki veya üç fi§«; ve yahut 
resimde gördüğünüz lobut· 
lardan korsunuz. 

Bundan sonra arkadaşla
nnızdan birisinin gözlerini 
bir mendille bağlıyarak, ne 
fİgelere, ne de ipe dokunma· 
dan bu rrlaniayı geçmesini 
aöylersiniz. Arkada§mIZ tam 
faaliyete geçeceği zaman, siz 
de yavagça hem şişeleri kal· 
Clmr, hem de ipi çözersiniz. 

Manianın ortadan kalktığını 
görmiyen arkadaımız, onu 
atmak niyetiyle gayet dik
katli davranacak, garip tavır 
lar takınacaktır. Siz de ara 
sıra "Dikkat et, §İte • 

lere çarpıyorsun., diye ken· 
disini ikaz eder ve oyunu bu 
suretle uzatırsınız. 

Bir tecrübe edin de bakın 
ne kadar güleceksiniz 1 

MUhlm bir •u•I 1 
-Baba. 
- Bırak rahat rahat gaze 

temi okuyayım, Ahmet. 
- Sana bir ıey sonnak 

istiyorum ... 
- Suallerinle canımı sı

kıyorsun. 

- Bir tek sual. .. Çok mü-
him ..•. 

- Pekala sor bakalım ... 
- Pencerede iki sinek 

duruyordu, Nuri ancak bir 
tanesini öldürdü, neden) 

Tanrının lfl mi ? 
Kiracı ev sahibine bağırı

yor: 
- Evin her tarafına yağ

mur yağıyor. Bu ne rezalet 

bu vaziyet daha uzun müd
det devam edecek mi? 

Ev sahibi hiç bozmadan 
cevap veriyor: 

- Uzun müddet devam 
edip etmiyeceğini ben ne bi
leyim, tanrmın itil .. 

~ ~ ~ 
- 15 yaımda bir kızın 

okuyabileceği bir kitap isti
yorum. 

- Bunu alın, bayan. Cö 
zü kapalı okursunuz. 

Fantazi: 

Siyah noktalarla iıaret e
dilen yerleri kara kalemle dol 
durun. Bakın ne güzel bir 
ıey çıkacaktır? 

Meşhedi ile Torik Necmi 
Tahranlı Meıhedl, lıtlnbula 

ilk geldiği zaman, kendisine 
ahbabı "Torik Necmi,, mihman
darlık ediyordu. 
Meıhedi, daha vapurdan iner 

inmez'hemen ıehri ıezmek ar
zusunu gösterdi. 

Necmi, onu bir otele yerlet· 
tirdikten ıonra gezmeğe çıkardı 

Meıhedi: 

- Azizim, dedi, bana meı
hur tarihi . camileriniz, sarayla-
rınız olduğunu aöylediler, ev
vela onları görelim. 

- Peki Meıhedi öyle ise sa
na en meıhur iki camimizi Aya 
ıofya ve Sultanahmedi ıöıte
reyim de gör. 

Necmi ile Meıhedi Sultanah
met meydanına geldiler.Necmi: 

- 1ıte ! .. Bak Meıhedi, dedi, 
ıu sağdaki cami meıhur Sultan 
ahmet camii, soldaki de Aya· 
sofya. Mefhedi, dudaklannı 
büktü: 

- Emme yaptın ha, N cemi, 
b:iyük dediğin bu mu? Tahran-

dakiler bunların en apğı on mis 
1i büyük, diye söylenmeğe baş
ladı. 

Hele Meıhedi Gü'hane parkı 
gibi "küçük,, bahçelerin, lran
da, ancak kümeslik vazifesini 

gördüğünü, Buğaz içinin ufa
cık bir çay olduğunu, en büyük 
evlerin ise Tahrandaki odalar

dan daha küçük olduğunu söy
leyince, Necmi deli divane ol
muıtu. 

Methediyi hayrette bııakabi· 
lecek bir ıey göstererek ondan 

intikam almağa karar vermiıti. 
- Methedi, dedi, timdi ister

sen seni gehir haricine bir yere 
götüreyim, bak neler görecek
sin neleri ... 

nıen kencliaint takip etti ve yer

de kıvranan zavlh Methedinin 
imdadına koıtu. Onu yerden 
kaldınp 

- Ne oldun Meıhedi? Nedi
ye birdenbire dıpnya fırladın 

öyle? 
Meıhedi ters ters Necminin 

yüzüne baktı. 
- Kuzum bana kaat:n mi 

var, deai, kendimi di§&nya at-
maum boğulacaktım, o ne ka
labalık, öyle? Ben ömrümde 
böyle tey görmedim. Necmi 
bir taraftan, biraz acısını çı -

kardığı için seviniyor, diğer 
taraftan, Mefbedinin incindiği 
için müteessir oluyordu. 

Otele dönmeğe karar verdi 
ler. Necmi her ne olursa olsun, 

Meıhediye güzel bir ders ver 

megi kararlaıtınnııtt. Oteledön 
dükleri zaman, bir bahane ile 
diprıya çıktı ve bir yengeç te 
darik etti. 

Geriye dönünce, Methediyi 
yatakta buldu. Necmi karyola 

nın alt tarafına oturdu. Bir yan 
dan Mqhediyi lafa tutarken, ö 

te yandan yengeci yatağın içine 
kaydırdı. Aradan bir dakika 

geçmemi~ti; Meıhedi müthit 
bir çığlıkla yatağından fırladı, 

yorğanı kaldırdı. Necmi, yatak 
ta dolapn yengece ehemmiyet 
siz bir nazar atfetti: 

- Amma yaptın ha! Meıhe 
di, dedi, insan ufacık bir pire 
den bu kadar korkar mı? 

Ve Meıhedinin, hayretle yü 

züne baktığını görünce ilive et 
ti: 

- Öyle ya, pire; .. Ufacık bir 

İstanbul piresi, yokaa sizdekiler 
daha mı b:iyük?I 

Tramvaya bindiler. Fakat, 
tramvay henüz hareket etmiıti, H A B E R 

Atıf her ,eyde hele Hik· 
mette olan bilgisiyle bütün 
arkadatlarmı t8§kınlıktan 
ıqkınlığa sürüklemek iste· ' 
yen on beş yaımda genç bir 
liseli idi. hikayemizın başla· 
dığı günler de ise kendisine 
çok parlalt istikbali olan bü
yük bir müneccim süsü ver· 
miıti. 

liir gün Tünelden çıkmış 
Beyoğlu· caddesinde dolCl§ır· 
ken rasat aletleri gözlük ve 
düıYbin satan bir mağazanın 
camekanında upuzun bir 
telea~op gördü. içeriye girip 
fiyatini sordu. Dükkancının 
söylediği para cebine uyğun 
geldiği için teleskopu santın 
aldı. 

Şimdi her gece odasının 
balkonuna cıkarak, telesko
pu gözüne ~yduruyor ve bir 
Heyetıinas ciddiyetile gökte 
ki yıldızları tetkik ediyordu. 
Ertesi günü liseye gidince ar 
kadaşlarını çevresine toplu. 
yor gece yapmış olduğu ta
rassutları ballandıra ballan . 
dıra anlatıyordu. Tuhafı §U· 

rası ki: Her gece gökte yeni 
bir şeyler keşfediyordu. Bilgin 

lerin ıimdiye kadar hiç gör. 
memit oldukları yeni bir kuy 
ruklu yıldız; Hiç bilinmeyen 
bir seyareyi Atıf buluyor ve 
arkadaşlarına anlatıyordu. 

llk önceleri Atıfm sözleri· 
ne büyük bir safiyetle ina· 
nan arlc:acla9lcn, J.. ... şlClcı l-v• 

ğaldıkça şüphelenmeğe baş· 
ladılar. Atıfın keşiflerini hey 
et bilginleri dinleyip de, doğ
ru olduklarını söylemedikçe 
bunlara pek de inanılamazdı. 
Hele çocuğun kullandığı te· 
leskop kim bilir ne çeşit, ne 
enti puf ten bir şeydi!.. Bir sa 
hah Atıf sevinçten kabına 
sığamıyacak kadar heyecan 
göstererek arkadaşlarını ha· 
şına topladı: Dün akşam ay· 
da yaşıyanlardan birisini gör. 
müş olduğunu müjdeledi ve 
sözüne şöyle devam etti: 

- Bu acayip bir canavar
dı. Görmesi bile insana kor· 
ku veriyor. Sunula beraber 
dünyamıza en yakın olan 
seyyarede yaşıyanları ilk 
olarak ben gördiiğüm ir in 
duydu~um sevinci size ka
bil değil anlatamam. 

Gördüklerimi bir rapor ha 
linde Üniversitesinin fen a
kademisine bildireceğim. Ya 
rm bütün gazeteler benden 
bahsedecek birinci sahifala
nna resimlerimi basacak 1 

Fakat dinleyenlerden biri
si Atıfın sözlerine inanma· 
dığmı söylemek küstahlı(hn
da bulundu. Atıf fena halde 
kızdı: 

- Peki ; Madem ki inan· 
miyorsun bu akpm bize gel, 
anlattıklarımı kendi gözlerin. 
le görürsün t , 

Dedi. Çocuk bunu kabul 
etti. Akşam üstü mektepten 
çıkınca birlikte gittiler. Ye· 
mekten sonra ikisi de Atıfın 
meşhur rasathanesi olan 
balkona çıktılar. Teleskopu 
evvela Atıf alarak Aya çevir 
di. Yine bir şeyler gördüğü 
halinden belli oluyordu. Bü· 
yük bir böbürlenme ile: 

- Al da bal~ .. 
Diyerek telesk ı u arkadaşı· 
na u•.,ttı. 
Ark~ ~;1 gözünü telesko· 

pa uydurunca Ayın çevresin 
de acayip bir canavarın kı· 
pırdandığını gördü. Fakat bi 
raz daha dikkatli bakınca gü. 
rültülü bir kahkaha attı. Gör. 
düğü şey, her nasılsa teles· 
kopun camları arasına sıkı· 
şıp kalmış bir böcekti. Teles· 
kopun adeseleri de bunu ol
ilnÖnnrLm ,,;,.""j ,.ı.ç,. ~-1..ft 
büyük szöstcriyordu. 

Aptallığından fena halde 
sıkılan Atıf teleskopu elin· 
dı:n attı~ı gibi bir daha mü· 
neccimlikle uğraşmamaya 
yemin etti. 

Ahmet EKREM 

BULMACA 

o o 
o 

00 
00 

o o 

o 

o 

Yukarıki murabbaı yalnız 

dört düz çizgi ile o tekilde ayı 
rınız ki, vücuda gelecek höcere 
terin her birisinde, yuvarlak 
noktalardan yalnız ikiıer tane 
kalmq olsun . 

Bu bilmecemi~i hal edenler 
den birinciye, bir büyük Loı 
yon, ikinciye orta boy bir Los 
yon, üçüncüye üç ş;ıe esans ve 
ayrıca iki yüz okuyucumuza 
muhtelif hediyeler verilecektir. 

Altı yaşındaki çocuklar için 

• 

ki Meıhedi feryatlar içinde ken ÇOCUK SA YF ASt 
diaini diıarıya attı, ve ayağı ka- Bilmece kupona ç w w d k' 1 ocugunuz aşagı a ı resimde mevcut elbiselere tekabii 
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SİNEM.•'& 
Hilesiz sinena 

imkansız 
bir şeydir! 

Filnılerin hileli olma· 
yan yerleri pek az_dır 

Seyrettiğiniz f ılmelrde, bazan öyle 
muazzam dekorlar, öyle muhteşem kı. 
yafetler ve bilhassa öyle cazip ve gü. 
r.el yıldızlar görürsünüz ki, hayretler 
içinde kalır ve hatta uzun müddet 
bunların tesirinden kendinizi kurta-
ramazsınız. 

O anda birisi çıkıp da size, bütün 
bunların sahte olduğunu söylese. mu
hakkak 1d inanmaz ve belki de kızar. 
sınız. Halbuki bu bir hakikattir. ''En. 
fes ıyldız,, dan tutun da muhteşem 
dekora varıncaya kadar her ~ey ve 
herkes asri birer sihirbaz olan sahne 
vazıları tarafından size giizel göste. 
rilmiştir. Fakat hakikatte belki de 
ıson derece çirkindir. 

İşte slze birkaÇ misal: 
Eğer tesadüfen, meı;hur bir yıldız 

Katharin Hepbörne sokakta makiyaj
Bız raslarsanız, ona hayran kalmak 
şöyle dursun, "Aman yarabbi ne çir
kin kadın!,. demekten kımdinizi ala. 
mazsmız. Yüzünde, nazarı dikkati cel· 
beden b!r şey vardır ki, o da bir.lerce 
küçük kırmızı lekedir. Halbuki KaL 

harin beyaz perdede, size güzel ve ca. 
zip bir kadın gibi görünür. Bu nasıl 
oluyor? Hakikat gudur ki, sinema yıl 

dızları içinde, bütün şahsiyetini ta
tamiyfo değiştirmeden objektifin kar
şısına çıkacak bir tek insan yoktur. 
Katharin Hepbörnün kırmızı lekeleri 

evvel~. beyaz ve oldukça kalın bir 
krem ve pudrn tabakası altında giz.. 
lenir. En küçük kırışık bir boya fır. 

çasiyle derhal kaybolur ve sinema oh. 
jektifi karşısına böylece, en güzel ve j 
en taze bir çehre ve tenle çıkılır. 

En biçimsiz dudaklar, birkaç daki
ka içinde en güzel dudaklar haline ge
lir, dişler hakiki dişlerin üzerine ya. 
pıştırılan ince sahte dişler sayesinde 
birer inci olur, çirkin bir boyun, sine- ı 
marun mütehassıs makiyajcısı tara. 
fından yapılan üstadane bir makiyaj. 
la Venüsün boypu gibi görünür. Hat. 
ta, s.ize değiştirilmesi jmkansız gibi 
görünen gözler bile, tanınmıyacak bir 
hale gelir. Belladon otu ile bin bir 

türlü mayi ve toz, size birkaç saat i
çin, mukavemet edilmez gözler ve ba
kışlar verir. 

Böylece, kadmlarm en manasızı ve 
çirkini bile, fevkalbeşer güzellikte bir' 

Yiidız haline gelir. Ondan ancak bir 
§ey istenemez: Çünkü, ince vücut 

Inoda. olduğundan kalın bir vücudu 
"youtmak" hayli güç bir meseledir. 
l-;etekim Mey Vestm hantaJiığını du. 
1.eltmek imkansızdır. 

Göz ya§]arma gc:lincc, bugün terci· 
han gözyaşı döktüren gazler kullanıl. 
Inaktadır. Bir gün, filmlerden birisi. 

!tin. sahnesinde "heyecanlı bir ifadeye 
ihtıyaç görülmü.stü. Rolü ifa eden Jo. 
an Kravforddu. Bir mobilyenin arkası-
na gözyaşı döktüren gazle dolu bir de
po yerleştirilmiş ve bu ga?., tam za. 
ll'ıanmda, artistin sura tına gönderil • 
ll'ı. t• ış ı. Tesir harikulade olmuş ve 0 za. 
~~-a kadar hiçbir kadının yüzünde 
&'oruJmiyen "dehşetengiz, ve en mü. 
he\h,· b. ·r a 

JJlC ır ı a e elde edilmişti. o za. 
lllandanberi, gözyaşı döktüren gaz 
~ok :rağbettedir. 

. Sessiz film zamanında, hilekarlık 
~8ı>eten koalydı. Fakat sesli ve sözlü 
ılrnle:r çıktıktan sonra bu iş son dere· 

Ce o;; l 
1 

o ... ç eşti. Ayni zamanda hile vasıta· 
~rı namütenahi arftı, çünkü bunlar 

§ı:rnd· ı seslere ve onun itndc menbala. 
tına da tatbik edilmeye başladı. 
k Lahuti, hayvani, korkunç, ciddi. 

eskin, hulasa her türlü ses çıkarmak 
kabil oldu. Hatta artistin sesi kısıl
lllı§ olsa bile... (Bazı sahne vazıları bu 

nun daha iyi olduğunu bıle ıddıa eder. 

ler.) Bu neticeyi elde etm:k için ar 

tık bütün sem'i aletlere başvurulur, 
en iptidaisinden tutun da en mükem. 

meline kadar ... 
öycl ki, sinema salonunun beyaz 

perdesi üzerinde gördü~ü~~z ve _duy
duğunuz §eylerden hiçbırısı bakıkate 
tetabuk etmez. Bütün bu hileler gayet 
tabii olarak ve bilhassa dekorlara, 

kostümlere ve diğer teferrUata da tat 
bik edilir. Zaten bir tek projektör ışı
ğı bütün bunları başta~ aşağı değiş. 
tirmeye kafi gclmektedır. . . 

Fakat, bu hileler fiili hakıkat nok· 

tai nazarından teessürü mucip ise de, 
. tasavvur edilebilir 

bunsuz sınema . . 
mi? Hem sanatın fiili hakikate ıhtıya. 

k. 0 yaratılmıt hakikatle 
cı yoktur ı. • . 
iktifa ediyor. Ondan fazla bir §ey ıs. 

tenmiyor. 

Bir f ilmde 21 
Ginger Rogers 
Ginger Rogersin perestişkarları onu 

k akında doyuncaya kadar seyrede. 
pe y ' . •. 
bileceklerdir; hem bır tane degıl, tam 

yirmi bir tane 1 
Filhakika sevimli ve güzel yıldız, 

son defa, Fred Aster ile çevirdiği 
"Dans etsek.. isimli filmin en mühim 
bir sahnesinde kendi yUz kabili}•etini, 

yüzlerine geçirecek olan yir1?1i reı,,•:J 
artistile beraber dans edecektır. 

, 
'7°Ioliııudda son grevler dolayısiyle ya.. 
ptlatı rcl:lamlarla §öhre.tini ta;cliyen 

Joan Krav/ord 

Macar yıldı..-ı Kate foıı "Nagi 

ltalyada 
sinemacıhk 
Anıerihalıların 

idaresi le 
canlandırıllyor 

Fransız yıldızı Edvij Föyyer Meşhur Fransız 
casus kadını Mart Riıar rolünde... Böyle bir ca. 

' 

ıuı kar§ıamda "Sır,, vermemek hakikaten kahra-

1 manhk değil mi? 
~ 

"Tarzan,, yarı vah-
şilikten bıktı ! 
Şimdi harıl harıl yeni bir 

"Tarzan,, aranıyor 
"Tarzan,. ın beyaz perde de gördü

ğümüz mütemadi sergüzeştleri A vru· 
panın bazı memleketlerinde rağbetten 

düşm:iş olmakla ve bıkkınlık getirmek
le beraber Amerikada bu filı:IJ]er hala 
büyük bir rağbet görmektedir. Hunun 
için, "Tarzan,, a dair yeniden birkaç 
film çevrilmeğe karar verilmiştir. 

Fakat aksilik şimdiye kadar "Tar. 
zan .. rollerini yapmış olan iki meşhur 
yüzme şampiyonu Conni Vaysmüller 
ve Buster Krabbe artık ,,maymun in
san,, kılığına girmekten bıkıp usandık· 
lannı ve beyaz perdede "herkes gibi 
medeni bi,ı: insan .. şeklinde gözükmek 
istediklerini bildirmişlerdir. 

Bunun Uzerine şirket direktörlerinin 
etekleri tutuşmuş. ve yeni bir "Tarzan,, 1 

aramağa koyulmuşlardır. 

, Fakat, bir Tarzan bulmak. giizel ba. 
caklı ve pldtin saçlı bir yıldız bulmak 
kadar kolay bir i değil<lir. Bu işi ba. 
şaracak artiı;tin yakışıklı, saçlarının bol 

olması en aşağı 1,85 boyunda olması, 
adalelerinin derhal nazarı dikkati ce?
bedecek kadar harikulade olması, şu 

olması, bu olması lazım .. 
Amerikanın "beyzbol,, §ampiyonla

rından Lou Gehrrig de bütün bu evsaf 
gör(i!müşse de, bu Tarzan namzedi si. 
namadan hoşlanmadığını ileri sürerek 
teklifi reddetmiştir. 

Şimdi Holivudun ''yıldız arayıcıları .. 
Amerika ür\iversitclerini, Kalifomiya 
ve Florida plajlannı dolaşarak yeni bir 
"Tarzan,, arıyorlar .. 

ltalyada yeni kurulan ve 12 mil
yon Türk lirasına mal olan "Cines,, 
cıtüdyosunun inkişafı için ltalyan 
hükumeti ~u tedbirleri almıştır: 

- Bu stiidyoda çalışan ecnebi !-================== 
artistler, ltalyadaki ikametleri esna
sında vergiden muaf tutulacaklar· 
dır. 

- ltalyaya film çevirmeğe gele
cek olan şirketlere, nakliye ücretle· 
rinde ıniihim tenzilat yapılacak, pa· 
saport ve giimrük işlerinde büyük 
kolaylıklar gösterilecektir. 

Bu stüdyoda, senede 40 film çev· 

rileccktir. Bu muazzam işi "United 
Artistcs,. şirketinin eski reisi doktor 
Giannini ile \\Tal ter \Vanger idare 
etmektedirler. 

Hali hazırda "1938 Vogue,, fil· 
mini çevirmekle meşgul bulunan 
\\'al ter \Vangcr, "Cines,, in senar
yo \'C artistlerini scçmeğe memur 
edilmiştir l'cııi bir yılilız: :vinn..i ~v 
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iki gemi rampa etmişti. Türkler "Allah Allah ! ,, 
diyorlar, Maltahlar "Hurra,, diyordu. Kıhçlar 

çatışıyordu. Muharebe en şiddetli 

Geçen lmanlann hiille11 
Ben ~81 clwtluklar• kJtymet 11e
rerek Türklere Wı'let etmi§, bir 
muharebe e811G81nda Maltalılar ta. 
rafına geçm:i§ bir betbahtım. Bun. 
dıan dolayı ilk ihanet d4kikaattıdan 
itibaren vicdan a::xWı duymıya baf
Zıyorum. am.aJ ne fa.ydat ..• Irkda§ 
ve milZettQflo.nm bana ok atıyor. 
Zar. Bari f(lhai doatumu kurtarabil
semt ... O da 7'ıaOil olmadı. Sütıbül 
ağa, yakıcı14ndı. 

• • • 
Artık gemiler bUsbUtUn yaklqıyor

du. Sünbül ağanın bindiği gemi iyice 
muhasara altına girmişti. Mesafe bUs. 
bUtUn azalıyordu. 

Öteki gemi ise büsbütün zaptedil. 
mişti. 

safhasını almıştı 
kabulümüz.. Belki ölümden kurtarırız. ı Bu sırada, gözlerim, Ayveye iligti. 
Belki tedavi ederiz. .. O, bizim için pek Artık muhariblerce terkedilmi§ olan 
muhterem bir phsiyettir .. Bırakın!.. Sünbül ağanın naaeı yanına yaklaş. 
- diye bağırdı. mıgtı. Ona bir milddet baktı. Sonra a-

lbrahim çelebi gilğredi: yağıyla dUrttu. 
- Sizin için çok muhterem bir Buna bir mana veremedim. Kadın 

şahsiyet ha? ... Demek ki iyi bir caawı. ruhunun inceliklerine varamadım. 
Siı.e verecek birçok haberleri var. - BütUn kadınlar tarafından terke. 
Kimbilir daha kaç Türkün bqmı na. dilmiş olan bu adam, zahir son za
ra yakacak. Onu ele vermekle biz kur- -ntanlarda Ayşeyi de tatmin edeme
tulacağız. .. Teklifiniz bu değil mi? mişti. Onun için kin bağlamış olacak. 
Yerinde kalıın öyle kurtulmak. Hem Belki de "bana gelmiyor, başka ka. 
biz, bu vaziyette memleketimiı.e dö. dınların peşinde!,, diye düşünmüştür. 
nünce biz.e ne diyecekler ... btemiyo. Bilmiyordu ki, bu gelmemesi beğen. 
rum... Ben ae öleyim, o da... memezlikten değil, aczindendir ... 

Kılıcını bu sefer, daha hızlı salladı. Fakat beni bu düşüncelerimden bi. 
Sünbül ağanın kafası, bedeninden ribiriyle çatışan kıhçlardan çıkan ses 

ayrıldı. Güverteye yuvarlandı. ler uyandırdı. 
Türk gemicileri, İbrahim çelebinin - Allah Allah Allah ... 

Tercüman bağırdı; 
ben: 

lbrahime hita. bu sözünil de tasdik ettiler: _Hurra, Hurra!. .. 
- Aşkolsun ... İyi dedin, iyi yaptın, Türk gemisine Maltalılar dalmışlar-

- Teslim olun •.. 
- Kat'iyyen ... 
- Kurtulut ümidiniz kalmadı. 
- Son nefeaimfae kadar muharebe 

edeceğiz. 

Türk cengaverleri ayni sözü tekrar. 
ladılar. 

- Son nef esimlı.e kadar. 
Bir dakika kadar kaptanla konu§

tuktan sonra, rum tercüman au teklüi 
ileri sürdü: 

- Sünbül ağayı öldilrmeyin .•. 
İbrahim çelebi, hıeıınla haykırdı: 
- Niçin? . 
- O, bizim adamımızdır! 
-Ya ... 
Adamın gözleri bUsbUtUn döndU. Bu 

esnada, vaziyet §Öyleydi: Yirmi otuz 
kadar Türk muharibi, SünbUl ağanın 
etrafında bir çember husule getirml§
lerdi. Ağa, zincirlerinden kurtulama. 
mış, yerlerde çırpmıyordu . 

lbrahim, aldığı bu m:ıliimat Uı.eri. 
ne, siyah adama döndü: 

- Demek ki onların adamıydın? 
Sünbül, verecek cevap bualmadı. 

Eliyle benim ve tercümanın bulundu. 
ğumuz gemiyi göstererek: 

• - Bakın... Dinleyin, ne diyorlar ... 
Ne teklif ooecekler .. 

Fakat, lbrahimin gözleri dönmüş. 
tü : 

- Hain? .. Demek ki onların casusu 
idin? Demek ki onların nam ve hesa
bına? ... 

Kılıcını kaldırdı. 
Gökgürültüsü gibi acsiyle: 
- Kam akreb! - diye haykırdı •. 

Geber! Geber! 

- Kıyma ağa, kıyma çelebi! ... 
- Sana kıymamak mı? 
1brahim çelebi, kılıcı indirdi. 
Sünbülün hançeresinden bir feryat 

yükseldi: ., 

-Ah ... 
-Geber ... 
İbrahim çelebi, arkadaşlarına dön. 

dü: 

- İyi yaptım1 değil rui ? ... 
- Cok iyi yaptın. 
Arabın vücudundan oluk oluk kan. 

lar boşalıyordu. 

Bizim taraftan, tercüman haykırdı: 
- Yalnız.ona değil, kendinif.e de kı. 

yıyorsunuz... Dinleyin, siı.e bir tekli
fimiz var: hayatınızı kurtarmak iste. 
miyor musunuz, canım? ... Biı.e Sün
btil ağayı, hazinelerini \'e ona ait ne 
varsa her şeyi , herkesi teslim edin. 
Biz de sizi geminizle serbest bıraka. 
lım, istediğiniz yere gidin .•. 

Bursalı kadıya bu teklif pek mWL 
yim geldi: 

- Dinleyin, bakın ne diyorlar? •.. 
Fakat İbrahim çelebi lif anbyacak 

nalden çoktan çıkmıştı. 
- Zaten geberttim klratayı. Bak, 

Jrapek leşi gibi yatıyor. 
TercQ.man: 
- Tekrar vurma... O haliyle bile 

çelebi... Biz, son nefesimiu kadar dı. Artık kılıç kılıca muharebe olu. 
çarpışarak mertçe erkek gibi ölmek yordu. 
istiyoruz. .. (Devamı var) 

AD•IATICA 
SOC. Af":'J. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

1ea7 Mayı• ayında Hareket edecek vapurlar 

Her cuma saat 10 da Galata Rıhtımın- Vapurun Hareket 
Tarihi dan tami -----

Pire, Brendizi, Venesya, Triyeste için. Rodi 28 dizi, Venesya, ve 

Pire, Napoli, Marsilya, Cenova için. 

Gitta di Bari 4 haziran Triestede bil • 
Rodi 11 tün Avrupa için 

ekspres trenine ak • 
tarması vardır. 

Campidoglio 
Fenicia 

3 Haziran 
17 

saat l 7 de 

.. 
Kavala, Selanik, Volo, Pire, Patras, 

Quirinale 27 mayıs perşembe Santi - 40, Brendizi Ancone, Venesia, 
' Diana 10 Haziran Trieste. " 

Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Kalamata, V esta 22 mayıs Cumartesi 
Patras, Brendizi, Venesia, Trieste. Iseo 5 Haziran Saat 18 dı 

Burgaz, Varna, Köıtence 

Sulina, Galatz, Braila 

Batum 

Afyon ilinden: 

Diana 
Fenicia 
Al ban o 

Diana 
Fenicia 

Al ban o 

26 Mayıs Ça~şamba 
2 Haziran 

3 : perıembe 

26 mayıs çarşamba S 17 de 
2 haziran 

3 haziran saat 17 de 

ı - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmiş ton motorin 28 Mayıs 
937 Cuma günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle vilayet encümeninde kat'i i. 
halesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlcrin 525 lira muvakkat teminat verecekler 
ve teklif mektuplarını yukarda yazılı gün ve saate kadar vilayet encümen 
reisliğine vermiş olacaklardır. 

3 - Bu işe ait şartname vilayet elektrik müessesesi daire direktörlüğün. 
den bedelsiz olarak verilir. , (2648) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedır. 
Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 1.000, 
ikramiyelerle 

iki 
( 20.000 ve 100 000) 

adet mükafat vardır. 

liralık 

liralık 

Aynca: (3.000) liradan bqlıyarak (20) liraya kadar büyük ve kü -
çük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan iatifa· 
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ••• 

Yazanlar: ı çeaterton - 2 Sayers - 3 Agata Krlstı - 4. Vlls Klrofta - 5. Vaytçörç -
6. Henrt Vcd - 7. C. D. H. ve M KOi - 8 Mllvard Kenncdl - 9. Con Royd - 10 Ronald 
Aknokl - 11. Edgar Jepaon - 12. Klemans Dan - ıs. Antonl Berkcley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 50 -

- Peki madam Muntu nasıl ve niçin 
öldürdünüz..? 

Sir Denni bojuk bir sesle bunu da 
anlattı. Söyledikleri, tamamen Racm 
anlattıklarına uygun çıktı. Yalnız, ka
dını öldürmek istemediğini, kadın, Hol 
lanıdlann seılerini duyunca kurtulmak 
için çabalanırken kendi kendini vurdu
ğunu sayledi. Sonra, müthiı bir korku 
içinde oradan oraya saklanmış, nihayet, 
yeni geliyormuş gibi, dışardan gelmiıti. 
Bütün söyliyecekleri bundan ibaretti. 
Ve sözlerini §Öyle bitirdi: 

- Şimdi artık herşey bitti. Davalara, 
mahkemelere de lüzum kalmayacak. 
Zira, bilmem farkına vardınız mı' Gö
rü~ürken birkaç kere öksürdüm. Bu ök
sürüklerim mahsustu. insanın öksürür
ken elini ağzına götürüp kapaması ta
bii olduğundan, kinci öksürüşümde, ağ
zıma, Paristen almış olduğum bir ilacı 
attım. Ar.tık on dakika kadar ya yaşar, 
ya yaşamam. 

Polis müdürµ ile muavini yerlerinden 
fırladılar. Bir suçlunun gözleri ör.ünde 
intihar edebilmesi, polis için çok fena 
bir vaziyettir. Rac hiç acele etmiyordu. 
Yalnız, Sir Denniye: 

- O ha1de, dedi. Şu geçireceğiniz 
son on dakikayı emniyet altında geçi
rirsiniz. Benimle gelir misiniz? 

Ve Sir Denniyi kolundan tutup dışa
rı çıktı. Biraz sonra döndü. Polio; mü· 
dürü doktor diye etrafa telefon ediyor· 
du Rac: 

- Merak etmeyiniz, dcıdi, doktora 
falan lüzum yok. Ben, onun cebinde 
böyle bir ilaç olduğunu biliyordum. 
Bu scbebten, o ilaca benzer başka bir 
ilaç hazırladım, ve kapıdan girerken çar 
pıştığımız zaman, zehirli ilacı Elarak 
yerine karbonatla yapılmış bir başka i
laç koydum. 

Polis müdürü şaşırmı§tı : 
- Peki ama, bunu nereden biliyor

dunuz? 
- Dün gece onu gözetledim. Odasın 

da, bu paketi hazırladığını gördüm. Me
seleyi anladım. içeri girerken de, söyle
diğim gibi yaptım. 

Müdür ile muavin müfetti§e hayran
lıkla baktılar. Şimdi üçü de bir köşede, 
fevkalade müteessir bir vaziyette otu
ran Valteri unutmuı gibiydiler. Müdür: 

- Demek, dedi. Daha dün akşam. 
suçlunun Denni olduğunu biliyordunuz. 

- Tamamile değil. Biraz şüpheleni
yordum ama, onunla görüştükten sonra 
bu şüphelerim arttı. Evvela. amirali 
pek az tanıdığını söylemitti Sonra, se
nelerdir nehirin kıyı11nda oturduğu hal
de, me:J ve cezir hidiıelerini bilmiyor 
görünüyordu. Sonra amiral ile aralann 
da bir geçimsizlik olduğuna dair ıayia
lar vardı. Bir taraftan da Hon Kongre-
zaleti olduğu zaman o da oradaymış, 
ve amiralin maaum olmak ihtimaline 
karşı fazla itiraz ediyordu. En sonra da 
Valterin yakıtıklı bir delikanlı olduğu
nu hatırlıyor. likin sakalı olup olrr.adığı 
nı hatırlamadığını söylüyordu. 

- O halde. demin, bize. !üphelcrini· 
ıin bir baıkasna ait olduğunu sö~ Jedi
ğiniz zaman, hakikati söylemiyordunuz. 

- Hiç bir zaman şüphelerimin ki~e 
ait olduğunu sarih olarak ı:öylenıc~ış
tim. Hem söylesem neye yarardı. Elım· 
de delil yoktu. Evvela. Sir Dennin~~ 
huzurunda, bir masumu tevkif etmegı 

düıündüm. Herhalde Sir Denni buna 
mani olur. 1111 kabahatlinin kendi oldu 
ğunu söyler•• diye tasavvur ettim. Fa· 
kat dün gece, zehir paketini hvırladı· 
ğını ve buraya girerken, elinde onu tut· 
tuğunu görünce, planımı değittirdim. 
Doğrudan doğruya onu tevkife karar 
verdim. Ya muvaffak olur, yahut mu

vaffak olama~ım. 
- :ıter muvaffak olamaıaydınız, az-

le~lz. 
~ı\.&ldıi muvaffak oldum, değil mi? 

Muavln ta.ıe kanıtı: 
- Dotru &'it hareket yapmadınız 

Rac. Ukh> dOiru olmaması. bu hareke
tin zeki olmaması demek de değihlir. 

- Teıekkür ederim. 
- Şimdi de biraz mister Fitz~erald 

ile me11ul olalım. Herhalde ona rla so-

racaklanmız var. 1 

Valter: 1 
- Sorunuz, dedi, şimdi size hcışeyi 

~ söyliyebilirim. Artık kabus bitti. 

Müfettiş ona birkaç sual sordu. Aldı
ğı cevaplar, kendi tahminlerinin tama
men ayniydi. Madam Munt gün gC"çtik
çe sinirleniyor, Denninin ortaya çıkıp 

kendini bildirmesini istiyorou. Hatta 
bildiklerini, kocası papaza.günah çıkar· 
mak suretile söylemişti bile. Papaz da, 
ona, Denni ve Var ile görüşeceğini, on 
lara hakikati gidip polise bildirmelerini 
söyliyeceğini vaadetmişti. 

Holland baştan sona kadar, mt-&eJede 
masum br rol oynamıştı. Halbuk: Elma 
hakikati biliyordu. Holland şu d~kika
ya kadar. katilin kim olduğunu bilmi
yordu. Valterden şüphelenmiş, fakat 
Valter ona namusu üzerine temir at ve
rince, onun masum olduğuna ı.~naat 

getirmişti. Holland ile Valter Çinde ta
nışmışlar. dost olmuşlardı. Valter çok 
fena vaziyette olduğundan Holl;ıf'\ .1 onu 
kurtarmıştı. Müfettiş sordu : 

- Bu fena vaziyet sahte çek 11.esele-
si mi? 

Valter şaşırdı: 
- Bunu d:ı. mı öğrendiniz? 

Diyerek devam etti. Evet. Bu mese· 
leden ]olayı hakiki hüviyeti ile rrryda· 
na çıkJmıyodu. Holland bu i'i1e ilerde 
uğnş;ıcd ?rnı söyledi. Sahte çe~ r. zara
rını Ç'!k'!n müesses ile görüştü. Mües
<.ese §ikayt tini geri alacağını vaadetti. 
l.ikin zarnı ödenmeliydi. Lakin Val
ter, mirası alamadıkça bu parayı vere
medi, diğer taraftan Hollandin ken
uisine borç vermek teklifini de kabul 
e•miv-:ırdu . Bunun üzerine Holland a
f!,ira\1~ temasa geçerek, Valtere miras
taki !1ııkkından bu paranın peşinen ve
rilme~ini tt-min edecek, Elmaya da 
:..ırd~ ~inden haber verecekti. 

Elrııa ile Valter daima muhabere edi
yorlıırdı. Amiral bunun farkına vamuş, 
icani olmı\ğa kalkmıştı. O zaman. ma
~am Mıınt, Elmanın yanına oda hizmet 
iisi olarak girmiş, hem kendine bir mel 
cc bulmuş, hem de mektuplaş!JUI "şini 

~ .. min etmirıti. 

Amiral IJ olladdan şüphelenmiıti. Zi
ra bu Valtcrin idostu olarak geliyordu. 
Bu sebepten teklifi reddetti. Holland 
.,•ıu i'<ııa edebilmek için epey zaman 
icap ettiğini anJadı ve Vinmut1 yer· 
leşti Ayr~: zamanda, Elmaya da aşık 

~'muştu. 

Si:n::!i, r'ostuna yardım sırası Valtere 
?,"l:nli t!. tngiltereye döndü, Londraya 
y.·rl~§~İ. hi' apartıman tuttu. Madam 
Munt da or.un yanına gitti ve Arkvrayt 
bmiıı! aldı. Valter, dostu Hollandin kız 
ı.ar~f'.~ine alaka göstermesine memnun 
rılmu~ tu. Elmanın enerjik bir kocaya ih 
~iyacı olduğunu biliyordu. Bu itibarla. 
lrız kı-rdeşini, Hollandla evlenmeğt taz· 
dk <'tmişti. Halbuki Elma, onu ııcvmi· 
'.orflıı . Esasen amiral de bir manidi. 
;~lırıanın Valterin bir aostu ile evlenme-

• :ı!ne razı olmak istemiyorou. Holland. 
vazİ\•ttini Elmanın nezdinde takviye 
ctmişt' ama, amiral pek oralı olmuyor· 

dn lJ!ğer taraftan Elma da kardeşine 

vardım tesebbüsünde bulunuyordu Ma
d<ım Muntt ile Valter hep evlenm;k is
:iyorlardı. Fakat papaz talaka razı ol· 
mu";•"rdu. Elma papazın kendine karşı 

bir 111aka gösterdiğini hisseder gibi ol
:r.u~tu. Bundan istifade etmeğe karar 
veren Elma. papazda görür gibi oldu· 
~u tf'maylılü teşvik için elinden geleni 
•ılµıvordu. Maksadı, nüfuzunu kullana· 
rak, onu madam Muntla ayrılmağa 

!evkctmekti. Bu sebebten, papaza ı;ide· 
cekleri her :zaman tuvaletine itina cdi-
yo•dt" Valterin bundan haberi yoktu. 
lloll~nd da, nişanlısının papaza karşı 

;;ö:tt-rdiği bu hareket yüzünden ı:pütees 
ı-ıir nluyordu. Bu sebebten Valtere artılc 
tcı!l,ır.mülü kalmadığııu, Londraya gide 
r~k evlenmek üzere teşebbüse geçcce· 
~ini. eımiral razı olsun, olmasın evlene
ceğini bildirdi ve gitti. (Dct·amı var) 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalannı her gün sabahtan akşa· 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde

si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14,20 ye kadar 
parasız muayene eder. 
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Midenize 
Çabuk, çiğnemeden yeme~ yiyen~er •. ~azla bah~· 
ratlı ve biberli yiyenler, bılhassa ıçkı ıçenler mı• 

delerini tahri§ ederler ve MAZON 
HAZIMSIZLICI MİDE EKŞiLiK ve YANMALARI 
giderir. 1NKIBAZI _DEFEDER. Bugünden bir şişe 
MAZON alınız. Hıç bir mümasil müstahzarla kıyas 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu: MAZON ve Boton ceza deposu lstanbul 

Dikkat \'c 1Yl HAZIM ediniz. 
Ekşilik, Hazımsızlık 

ağırlık b .. ş dönmeleri hissederler 
MEVVA TUZU 

lstanbul [)efterdarhğından : 

Sıra No. Senr. 1 \·ıırglnln nf'\ 'l Mifü!'Jlı>rlln lımıl 

RADYO 
1 TA1'"BUL: 

18,30 JllA.kla daruı musikisi, 19,30 konferans 
Dr. All ŞUkrU (Çocuklara hastalık naaıl ge 
ç,.r, korunma çareleri), 20 fuıl saz heyeti 
20,30 Ömer nıza tarafından arapça aöylev. 
20,4ri fasıl saz heyeti (saat ayan), 21,ır; 

orkestra, 22,15 Ajans vc'bonıa haberleri ve 
ertesi gUnUn programı, 22,30 pllıkla ııololar, 
opera ve oeperel parçaları 23 ııon. 

BERUl\": 

17,05 eğkııcell yayın, Ba.vyerada seyahat, 
19,05 son yl'nlllkler, 19,150 Mu11lkl, 20,45 gU 
nUn akisleri, haberler, 21,115 eğlenceli yayın, 
23,05 hava, haberler, spor, 23,35 gece kon 
ıserl, 1,05 dana muıılklsl, 
PEŞTE: 

18,05 gramofon, konu§ma, 19,05 çlngen,. 
orkestrlllll, 20,05 röportajlar, sonra orkestra 
konseri, 21,25 konferanslar, 22,45 çlngl'ne or 
kestrası, 23,05 orkestra konseri, 24,2i> can 
bant takımı, 1,10 son haberler, 
BVKRE.,: 

18,05 aakcrt bando, 19,05 bava, konuşma, 
ıı:ramofon, konferans, 20,20 orkestra konseri 
20,55 piyano koruıeri, 21,20 mektup kutusu, 
21,35 nkşam konseri, 22,35 bava, haberler, 
spor, 22,50 geee konseri, 23,W almanca ve 
fransızca haberler, 24 son haberler. 
LO~'l>RA: 

18,05 çocukların zamanı, 19,05 kuklalar, 
karıtıık yayın, 20,05 haberler, hava vesaire, 
20,35 konser, 21,05 konu§ma, 21,25 piyano 
konseri. :?2,05 opcrakomik yayını, 23.05 ha 
herler, ha\•a, ırpor, konuşma., 23,35 dans or 
kestrası. 

RO!\IA: 
18,30 piyano ve §&D konserf, 18,55 ka.rı§ık 

yayın, 21,415 kar~ık musiki, 22,05 opera ya 
ymı, tsUrahatıerdc konuşma, haberler, 24,05 
acın haberler, bava, 24,20 dans muslklıl. 

Nöbetçi eczahaneler 
Bu Bk§am §Chrin mUhtellt semtlerinde no 

betçi olan eczaneler ıunlardır: 
lstıı.nbul clheUndekller: 

SiNEMALAR 

rORK 

M.El..EA 

IP•K 

~AKAK YA 

\'11.Ul:I 

sU~ıtH 

aEYOCLU 
Kral 6 ıncı Corcun tac 
1;ıyme merasimi renkli 
fılml J9 ınayıs l'Url<çe 
&o7.ltl film ve Sen mi öl· 
anrdUn. Top • Hat 

1 şahane vals. Bayan 1>ene

ral 

1 nosc Marıe. Moıkova • 
şanghay. Taç giyme m~ 
rulotl \'e 19 mayıs filmi. 

1 Kesik el. Parl!!ll ş&nlöz 

19 ınay11 filmi 
19 mayuı (ilmi: lııgtlle 

re tacının incileri. Altmcı 
corcuo tac giyme töreni 

1 şangıı&y. Saınson 
J-\ral altmcı Corcun tac 
giyme tön'nl renkli filmi. 
Glı:ll ,•esJka.. S&rı kaya 

1 
Pro;;ramını bildlnnemıotlr 

.\l,K,\"/.A il k ' 1 rl il 
ı Dordılcll aş ..... a ne a 

Linç kanunu. Mayerllng 
Slngapur postası Altın 
toplayan kızlar. 1936 Ati• 
na Balkan olfmplyaUan 
tıAJılar eğleniyor. Çin btl 
t.akhanelerl 

~A~l'A.K ı 
A~k güneşi. Katli karga 

(E!ıkl .; .. toryıt) ateşler içinde. 
( ·u~nııtrVE1 ' GokyilzU 

Cesur adaın 

lSTANBUL 
KtiçUk prenaeı. Vahşilere 

kar~ı 
ı Romeo ve Julyet. Rln • 

tin • tin 

1 
Bafdat bWbWU. Kim öl• 

dUrdll 

1 
p~ar deY&m ediyor 

{Premler) ve Pepo 
ALF..MDAB 1 9 uncu ıenfonf. Kahraman 

haydut 
HALK : ywny&lar ıervetl. Yılmaz 

( f';skl Kemalbey) tayyareci 
KADI KOY 

fltLAL 

IEmınönOnde (Salih Necatl), KtiçUkpıı.zar HALE 1 Patronum. Kocam horUak 
da (Hıkmct Cemil) , Beyazıtta (Haydar), O 5 K U O AR 
Şebremlnln de (NA.zım Sadık), KaragUmrük 
te (Suat), Samatyada (Erofilo.s), Şchzarfo FIAU ı Kle<>palra 
bqında (Üniversite>. Aksara.yda (Ziya Nu· BAK 1 R KOY 
rf), Fenerde (Vltall), Alemdarda (Eşref Ne! l\ltLTtVADI , Brodvay melodi 
ıet), Bakırkl:lyde ('Merkez), t ------:--;;:;:-;;;-;;-::;-:::--;::=:::::;::-;:n: 
Beyoğlu clheUndekller: but), Be~ıkt&§ta (Nail Halit), Sanyerde (ôa 

lstıklAI caddesinde (Deli& Sutla.), Tepeba man), • 
ımda (Klnyoll), Galatada (HUııe~in HUsnUl üskUdarda. çar§ıbo~da (Ömer Kenanl, 
Taksimde (Llmonclyan). Şlııllde Nargilecı Kadıköy, pgzaryolu:ıda (Rl!at), BUytlkadada 
ynn), Kaııımp&§ada (Vasıf), Haaköyde (Bar (Halk), Heybelide (Tanaş) • 

rt:J p Ki 'YE 

llQD..L\T 
BANKA51 
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Alaeddin 
Hüseyin oglu irfan 
Kerim og. Rıfat 
Ferit 

Ya kup 

Salih 
ı:tcm 

Ahmet 
Hacı Humayak 
Ahmet 
Hasan o~. Mrhmet 
Oıınıan oğ. Mümtaz 
Cevdet 
Maıko 

bmer 
Ahmet Tahir 
Nizamettin 
Tahir 
Ma. Despina 

Ali 
Ömer 

Halit 
Cemal 
Eşref 

Aslan 

Kir kor 
Hüseyin İbrahim 
Ali 

Zeynel ve Fehmi 
Ali oğ. Hasan Basri 
Mehmet oğ. Behçet 
Avadis 
Şefik 

Maksut oğ. Cemal 
Şemsettin o. Süley
man 
Ahmet oğ. Basri 
Celal oğ. Selim 

Zehra 
Hanri ve Mihal 
Mehmet oğ. Kadri 
Nail oğ. Hamit 
Cetal oğ. M. Selim 
Ahmet 
Bilanşite 

Eşrdoğlu Zeki 
Hüseyin o. Ka2'ım 
Mehmet 

Halil 
Ali Hasan 
Adem oğ. Hüseyin 
Hasan 

Şükrü oğ. Şevket 

.. Rıfat kızı Mfüüvet 
" Rıfat kızı Müı üvet 
,, Necip 

" 

.. .. .. 
" 
" 
" 
" 
" 

" .. ... 
" .. .. .. 
,. 

.. 
" 
" .. .. 

i z.zet 
AbJullah 
Ab:iullah 
Şükrü 

Şiıkrii 

Hasan 
Osman o. Kahraman 
Ali 
Mehmet 

LCıtfi 

Kadri 
Şerif 

Abdülnıeııan 

Mehmet Ali 
Kazım 

Me-hnıct 

Kegork 
Makııut 

Bogos 
Anasaııciyadıs 

Zühtü 
ismail 
M. Fikri 
Nuri 
Nuri 

Avni 
Bekir Necati 

hayvanlar Süleyman oğ. Halil 

,,1 .. 
" 

Kzanaç 

.. 

Ömer og. Mehmet 
Talip og. Rtistem 

Hüseyin 
Ömer oğ. Hasan 

Hayrettin, Mehmet 

Trifon 

Kahveci 

Tıitüneıi 

Kahveci 
Kunduracı 

Berber 
Benzin ı:az 

Bakır imalcisi 
Kunduracı 

Kunduracı 

Saat tamiıcisi 
Kavaf 
Kunduracı 

Piyazcı 

Ekmekçi 
Şapka tamircisi 

Kahveci 
Şapka tamircisi 
Kunduracı 

manav 
Bakkal 
Manav 
Kömüre il 

Köfteci 
Ekmekçi 
Kunduru imalcisi 
Bakırcı 

Bakırcı 

Bakırcı 

Sebzeci 

Bakırcı 

Kömürcü 
Kömürcü 
Kunıduracı 

Sobacı 

Ekmekçi 
Tütüncü 

Terlikçi 
Ahçı 

Ahçı 

Kutucu 
Kahveci 
Tesviyeci 
Ahçı 

Kahvehane 
Şeytani ölümçenbcri 
Kahveci 
Berber 

" 
Kahveci 
Manav 
Kebapçı 

Kömürcü 
Aktar 
Ahçı 

Lostracı 

Kunduracı 

Yemişçi 

Yemi çi 
Yemişçi 

Nalıncı 

Nalıncı 

Marangoz 
Hallaç 
Tiıtüncıi 

Marangoz 

'l'litıincü 

Kunduracı 

Terlikçi 
Terlikçi 
Terlikçi 

Terlikçi 
Terlikçi 
Kunduracı 

Kahvc:: i 

Kund•ıracı 

Kunduracı 

Türk lisesi 
Müteahhit 
Müteahhit 
Kahveci 
Kahveci 
Simsar 
Pansiyoncu 

Sebzeci 

Tiıtiin ve müskiratçı 

Sebzeci 

Yeni postahane arkasında ' 

Adrrıır 

Eminbey llasaııpnş 

77/ 79 

" . .. .. " 

~ckak 

49 

42 44 
" .. ;7179 

Eminbey Hürriyet 13~ 
Eminbey Hürriyet 131: 1 

Eminbey Saraçhane 19 
Eminbey Parmakkapı 30 
Eminbey Okçular 2511 

Eminbey Okçular 34 
Eminbey Parmakkapı 9 
Eminbey Parmakkapı 9 

" " .. .. .. .. 
911 
911 

10 

Emin bey Hasanpa a 77 /79 
Yakupağa Hasanpaşa 58 .. .. .. " 

" .. .. .. •• 
., 

" ,, Uleli 

" .. 

103 
105 

107 
115 

.. Saraçhane 

68 

104 
21 

4 
8 

14 
33 

21 / 1 

" 
" 
" .. 

Yakupağa 

" 
" Simitçi 

Kalaycı 

" 

35 
2 

., Hasanpa a 85 .. . 

.. .. .. 109 
62 

,. L41eli 21 
Fevziye Şehzade 163 

Fevziye çarıı 12 
Fevziye çar1ısı 14 

Burmalı mescit 2 
Şehzade 109/ 111 
Şehzade çarşısı 7 / 9 
Şehzade çarıısı 21 
Şehzade çarşısı 14 
Firuzağa şekerci 3-7 / 2 
Camcı Ali Vezneciler 
Emin Nurettin Şehzade 102 

.. .. 227 .. " 
Mimar Ayaz 285/ 287 
Mimar Ayaz 172 

227 

Mimar Ayaz Saraçhane 9 
Mimar Ayaz Saraçhane 13 
Mimar Mektep Saraçhane 174 

Mimar Zeyrek 4 
Mimar Zeyrek 4 
Hoşkadem Mahmut Ef. 36/ 4 

llüı.sambcy Zeyrek 
Ferahağa Zeyrek 
Fcrahağa Zeyrek 
Fcrahağa Zeyrek 
Fcrahağa Zeyrek 
Ferahağa Zeyrek 
Ferahağa Zeyrek 
Hoca Tebriik Vefa 
Beyazıt Vezneciler 

Beyazıt Meydan 
Beyazıt K. Çatalhan 
Beyazıt K. Çatalhan 
Beyazıt K. Çatalhan 
Beyazıt Yolgeçen han 
Beyazrt Kostaki dairesi 
Beyazıt Zcynclefcndi 
Beyazıt Reşitpaşa ko 
Beyazıt Reşitpaşa ko 
Beyazıt Rcşitpaşa Ko. 
Çarşı Bodrum han 

Fevziye Şehzade 
Eminbey tiyatro 
Eminhcy Hürriyet 
Kalenderhane Şehzade 
Beyazıt Buğdaycılar 

Camcı Ali Vezneciler 

60 
88/ 1 
8811 

102 
102 

21 123 
114 

66 
62 

86 
30 

K. 1 30 

6 
9 

21 
K. 25 

4 

6 
3 

32 

87 
1 

31 
13 

9111 
110 

Eminbey Mitatpata Vezneciler 
Kemeraltı 17 

Fatih Atpazarı Kadıoğlu ahı
rında 

Sarıgüzel Üçler mahallesin 36 
Kemalpasa Su kemeri 178 No. 
1ı ahır. 

Fatih caddesi fırınc ı H üscyin 
Beyazıt Makasçılar 1 S 

Camcı Ali Darülfunun 27 
Balabanağa Ordu C. 238 

\"ergi•I 
L. K. 

?.25 

132.00 
37.80 

3,62 
2?.62 

1811,80 

4,14 
15,H 
42,93 
37.65 
52,80 

2,70 
15,03 
4.49 

27,46 

49,94 
48,60 
18,00 
30,68 
11,98 
13,78 
37,95 

5,56 

18,98 
18.63 
15,75 

43,20 
12.42 
12,77 

13.84 
3,30 

37.81 
39.54 
14.76 
13,69 
17,13 

9,02 
12,42 

37.80 
58.81 
z. ı~ 
4,95 
4.67 

102,20 
23.10 
32,13 
12.78 

21.60 

32,55 
8,25 

73,62 
47.96 
43,75 

1,36 
3.19 

18,63, 

26,SP. 
22.77 
14,57 
18.63 

2,02 
31,0S 
19,03 

7,99 
64.80 

9,0<f 
7 ,86' 

31,0,5' 

31.05 
3,56 
3,00 

23,02 
12.01 
8 .01 

16,02 
84.00 

86.20 
41.98 

619.77 
53,32 
55.14 

5 .~ 68 
87 ,00 

120,00 

ı 20,00 
720,00 

120,00 
20,24 

6,74 

6,44 

( &ıyf cıyı çcuiriııi.z) 
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BiZt JOrcmurz,lize. C'tva12 \krtlim ... Memleketten haberler 1 

Bağlarda hastalık Derilerde çıkan leke ve 
yaralara ezbere ilaç verilemez 

Vefa Lisesin<len Akif imzasiyle aldı- 1 

ğımız bir mektupta deniliyor ki: 1 
"Size söylediğim derdime çare bu -

Jur musunuz. Benim yüzümde leke gibi 
bir ;ey meydana geldi. Bazı kimseler 
samesti, yahut temriye diyorlar ve 
bunlar yanağımda 3 tanedir. Bunun 

dediğiniz arızalar ev ilaçlan ve uzak -
tan verilen tavsiyelerle hiç geçmez, 
bilakis daha kötüleşir. 

Son gtinlerde Baltkcairin bazı köy

lerinde Mikliyo hastalığı başgöııterdi -

g i için Zira<ıt Müdürlü~ıj faaliyete geç 

m:ş ve gzetelere verdiği ilanlarla bağ

cıların bağlan korumaları tavsiyesin • 

de bulunmuştur. Bu hastalığın yegane 

geçmesi için ne yapayım. 
• CEVABIMIZ: 

Yeni neşriyat 

ilaCI kireç ve göztaşından yapılan Hor -
du bulamacıdır . 

TüRK HEiitMLE~osTLUK VE YAR- Memurlar arasında değişiklik 
DDI CEMİYETİ ALBÜillÜ - Gayet zarif 
l:r §ekilde hazırlanmıı v~ gUzeı basılmış çok 

Balıkesir memurları arasında bazı de

ğişiklikler yapılmıştır. Bu arada Erkek 
kryrnetll bir hatıradır. 

Deride ,..ıkan leke ve yaralara ezber- Lisesi muhasipliğine Ortaokul İdare 
:r lSTANBUL CNtVERSİTESl HUKUK 

den ilaç tavsiye etmek kadar zararlı FAK"OLTESt l\IECl\IUASI _ 8 ve 9 uncu memuru Zeki Uner, Osmaniye Tapu 

hiç bir §ey yoktur. Deri rahatsızlıkla - sayıları kıymetli ilmi makalelerle intişar et• memurluğµna merkez tapu memuru 
rınm muhakkak çok m:.ihim bir sebebi mlştir. Mehmet Tüzkan, Mehmet Tüzkanın 
vardır. HAVACILIK ve SPOR 7 May1a nUshası yerine ıkinci katip Besim Akçalı, tapu 

Bu sebep anlaşılmadıkça ilaçe veril- faydalı meslek yazılarile çıkmı§tır. sekreteri Şefik Kaya kadastro sekre • 
mez. VeriJecek ilaçlar ise hastalığı faz- ÇOCUK - Çocuk Eııtrgeme Kurumunun terliğine, nafma ikinci sınıf fen memur 
lala~trrmaktan ve büsbütün müzmin - bu güzel mecmuasmm son sayısı gayet eğ- luğuna Konya vilayeti ikinci sınıf fen 
] t . kt b lenceli yazıları ihtiva eder. 
C§ ırme en aşka bir işe yaramaz. memurlarından Savni, vilayet mektup • 

g· ANADOLU llLt:StGt - üç ayda bir çı· 
ıze verebileceğimiz en iyi nasihat: kan, Ankara, Konya, ve Zonguldakta. neşr- çusu Hilmi Dağcıoğlunun yerine Ay· 

Hemen bir cild doktoruna müracaat et ı dın mektupçusu Aga"h, Tarsus Go"zlu" -o unan meslek mecmuasının ikinci sa::;ısı 
mektir. Böyle temriye yahut samesti zengin mUnderlcatıa çıkmı~tır. kule hafriyat komiseri Abdullahın ye -

nı~ıım11uın11nııııııııı111ıııuıııııınııın1mıııt11ıııı111uııııııılfftııııınH11ıııııınıuıııı111ıııın1111Uc1:ıı111ııımı111 11111uıııııııııııumırrııımıııı 111111 ıııııııııİııuuııııııııııııııu 111 ıuıııııiıııu 111111ııııııuııu11111 ıııtN 
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Mükelleflln l!m1 

Hasan 
Yusuf oğ. Osman 
Ahmet Baryok 
Haritan 
Hasan 
Hayri 
Osman 

Münir 
Nuri 
Remzi 
Şerif 

Sadettin 
Mehmet 
Esat 
Ali 
Necati 
Emrullah 
Malatyalı Melimet 
Şükrü 

Abbas Defis 
Osman oğ. Kahra
man 
Havarton 

:Va.il 
Kir kor 
Mecit oğ. Ahmet 
Mürşide Aziz 
Maksut og. ,Purmuş 
Mıgırdıç 

thsan 
Hasan 
İbrahim 

Hasan 
Muharrem 
N"ıyazi 

F.evzi Rü~tü 
Aoranı 

Kemal 
Enver 
Kamili 
Emine 
Niko 
:Vaha 
Jirayer 
Araksi 
Zare 
Mehmet 
Albert 
Civan 
Garbis 
Yusuf Ziya 

Misak 
An don 
Karabet 
Süleyman 
M. Hakkı 
M.Orhan 
M.Ali 

Arif 

.. 

Köfteci 
Sebzeci 
Terzi 
K. Ardiye 
Sebzeci 

lşl 

Kağıt perde baharatçı 
Sebzeci 

Kunduracı 

Terlikçi 
Köfteci 
Kömürcü 
Terlikçi 
Kahveci 
Kitapçı 

Ahçı 

Terzi 
Kalaycı 

Kunduracı 

Ahçı 

Kundura firizeciliği 

Hallaç 

Kunduracı 

Terazi ve filat tamirci 
Terzi 
Kahveci 
Matbaa 
Bakkal 
Elbiseci 
Tamirci 
Gümüşçü 

Mobilyeci 
Kahveci 
Elbiseci 
Kitapçı 

Adresi 

Beyazıt İmaret 29 

Beyazıt Makasçılar 35 
Kalenderhane Direklerar~sı 54 
Beyazıt Yolgeçen han 4 
Camcı Ali ordu C. 138 
Beyazıt Hakkaklar 61 
Kalenderhane dcrunu 
Mehmet efendi Ş. 
B. Ça~alhan 
B. Hakkaklar 
B. Yorgancılar 
B. Çadırcılar 
B. Çadırcılar 
B. Sarnıçlı han 
B. imaret 
Mollahilsrev Vefa 

3 

27 
28 
70 

74176 
74/17 

20 
15 
89 

Kalenderhane Direklerarasr 50 
Kalenderhane Direklerarası 48 
Beyazıt Yolgeçen han K.2 N.3 
Camcı Ali Meydan 3/5 
Beyazıt Yolgeçen han 6 
Ferahatağa Zeyrek 114 

Beyazıt Sarnıçlı han 

Beyazıt Çadırcılar 

Beyazıt Okçular 
Mimar Kemal Lfilelı 
Eminbey Reşit bey 
Mollahüsrev VefA lisesi 
Çarşr Kayserili oğlu 
Çarşı Ressam basmacılar 
Çarşı solda Ada 
Çarşı Yorgancılar 

Çarşı Örücüler 
Çarşı Kavukçular 
Çarşr Hakkaklar 

12 

22 
25 
68 

7 

10/ 6 
56 
44 
42 
39 
16 
13 

Boğaçacr Çarsı Hacımemiş 9/ 11 
14 Kuyumcu boğaçacı Uncu oğlu 

II 

Kavaf 
Kunduracr 
Kuyumcu 
Mantocu 
Kuyumcu tamircisi 
Elmas traş 

i\hçı 

Elektrik malzemesi 
~rdiye 

Meşinci 

Köseleci 
Halter 
Halıcı 

Meşinci 

Terzi elbiseci 
Elbiseci 
Elbiseci 
Ağızlıkçı 

Terzi 
Hurdacı 

Çorap~ı 

Zenneci 

.. 

Çarşı Kalpakçtlar 
,, Sipahi 
,,Keseciler 
,, Kayserilioğlu 
,, Kayserili oğlu 
,, Varakçı han 

,, Varakçı han 
,. Çuhacı han 
,, çuhacı kat 2 
,, Tacirler 
,, Tacirler 
,, Sahaflar 
,, Bedesten 
,, Bedesten 

156 
14 

146 
45 

6 
6 

13 
30 

No. 4 

27/ 2'J 
44 

57/ 59 
11 
6 

,, Fesciler 44 
,, Fesçiler 82 
,, Fesçiler 1 O 
,, Hakkaklar 2 
.. Bodru:n han 2 7 
,, Çadırcılar 11 O 
,, Kalpak!:ılar 38 

,, Ressam basmacılar 50 
.. Ressam basmacılar S ~ 

Vergisi 
L. K. 

28,71 
67,52 
21,78 

9,93 
29,81 

5,45 
1,54 

19,44 
1,82 
2,69 
6,67 
7,10 

19,00 
15,12 

4,50 
32,40 

8,62 
6,20 

41,19 
5,99 

19,03 

4,80 

8,64 
45,96 
65,53 
11,77 
21,60 

117 ,70 
2,28 

13,09 
44,00 

9,45 
7,04 

15,31 

.16,80 
10,76 

49,13 
17,55 
19,32 
40,48 
63,90 
28,72 

01.26 
6,16 

22,11 
12,29 
32.05 
21,81 

42.59 
23,10 

54,00 
71,57 

132,00 
18,00 
13,50 
18.44 
4,29 

0,92 

2.72 
150 ,, Haısan ve Şevket Mobilyeci ,, Yorgancılar 57 şq 4.'i,98 
151 ,, ,, Mihal Tamirci ,, Sı::-a o:lalar 2G 00.08 
152 ,, ,, Jirayer Elektrik malzel't'esi .. Çuhacı han kat 2 No. 30 32,76 
153 ,, " Nesim Koltuk tamircisi ,, Cuhacı han kat 2 No. /. 4,68 
154 ,. ,, Avadis Tamirci ,, Terlikçiler \ 3/ 1 0,50 
155 ,. ,, Hüsamettin Halıcı ,, Sandal bede:;t~ni 19 17,97 
156 ,, ., Ahmet Terzi ,. Emirşah 2 12.48 
157 ,, •• Şaban Hurdacı ., Çc: drrcılar 69 / 1 0.62 
iH ., , All Hasan 'Manav Ayaz Şehzade C. 172 8,25 

Yukarıda adı ve işi ve eski adresleri yazılı Beyazıt Maliye şubesi mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan 
ara§tmnatarda da bulunamamış olduklarından hizalarında ~österilen senelere ait kazanç ve hayvan vergilerini havi ih
harnameleri kendilerine tebliğ edilememiştir. Hukuk usulü mahkemeleri kanunum::ı 141, 142 inci maddeleri hükmüne 

tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (2858) 

rine de müze müdü..U Yalman Yalkın 

tayin edilmişlerdir. Hafriyat komlseri 
Abdullah Alacahöyük hafriyatında ça
lışacaktır . 

Bahkesir sıhhiye mUdürllnttn 
bir tedbiri 

Bandırma, Susığırlık, Gönen ve 
Manyas kazalarına giderek burala. 
ra sefat için gönderilen aygırların ba 
kımlarmı gözden geçiren ve bu hay. 
vanların sefat kabiliyetlerini tetkik 
eden baytar müdürü Behçet Tuncay 
Bahkesire dönmüştür. Baytar mü. 
dürü Karabiga nahiyesinde çıkan 
şap hastalığının bu noktaya hudut 
bulunan Gönene de sirayet etmeme
si tedbirlerini almı§ bulunmaktadır. 

Hoparlörle neşriyat 
Halkevi tarafından şehrin muh

telif yerlerine yerleştirilen hoparlör. 
lerden biri cumartesi günü, eski be
lediye meydanına konmuş ve bu
nunla musiki neşriyatına başlanmış· 
trr. Neşriyat alaka ile karşılanmıştır. 

Kursa giden baytarlar 
Balıkesir baytarı Salahattin 

Susığırlık baytarı Mehmet Ali, Ed 
remit baytarı Safa, Karacabey hara 
smda açılan sun'i tohumlama kur 
suna iştirak için hareket etmişlerdir 

Balyada: 
Panayır açıldı 

Üç gün devam edecek olan Bal 
ya panaym pazar günü açılmı§tır. 
Burada bilhassa Balyanın boz cin 
ırkına mensup sığır hayvanları satı 
maktadır. Panayıra bütün civar şe 
hirleri İ§tirak etmişlerdir. Panayır 

gelenlerin istirahatleri temin edil· 
miştir. 

Sahibi ve Ne,riyat Müdürü 

HASAN RASiM US 

Basıldığı yer ( (V AKIT) matbaası. 

.· ıstanbul e .elediye'si ilanları :-· 

Saçları daimi kıvırmağa mahsus Aletler 
hakkında talimatname: 

Madde: 1 - Saçları daimi surette kıvırmağa mahıus olan aletler elektrikl 
teshin esası üzerine yapılmış olacak ve umumi tertibat itibarile gerek kullanan 
lar ve gerekse saçları kıvrılanlar için bir kaza yapmıyacak §ekilde tertip ve im 
edilmiş bulunacaktır. Bunun için en iyi tecrid levazımı kullanılacaktır • 

Madde: 2 - Buhar veya havagazı ile ısıtılan aletlerin kullanılması yasaktır . 

Madde: 3 - Bu talimatnamenin tatbikinde berberlerin kullanmakta oldukla 
bütün aletler belediye fen heyetince muayene edilecek ve muayenede muvafık g" 
rülenler bu heyet tarafından damğalanacaktır. 

Haziran 937 den itibaren berber dükkanlarında ve güzellik müesseselerile bu 

na mümasil yerlerde saç kıvırmağa mahsus damğasız alet bulundurulması ve bun 
lann kullanılması yasaktır. 30 haziran 937 den sonra berber dükkanları güzelli 

rnüeısseseleri ve buna mümasil yerlerde saç kıvırmağa mahsus damğaarz alet bu 

lundurulduğu ve kullanıldığı takdirde bunlar belediyece men edilecek ve bir da 
ha kullandmlmıyacaktır. 

Madde: 4 - Yeni alet satanlar veya yapanlar veya getirmek istiyenler öne 

belediye tip muayenesi yaptırıp müsaade alacaklardır. Bunun için cihazın mufas 

sal resimlerini ve kabil ise aletin bir nümunesini belediyeye ibraz edeceklerdir: 

Yapılan tetkikatta muvafık olduğu anlaşılırsa ayni tip olan ve kusuru bulunmrya 

diğer cihazların istimaline müsaade verilecek ve aletler ibrazında 
tır. 

Madde: 5 - Ondüle amcliyeıinde kllllanılan cihazların aenelik 
damğa işi belediyenin göstereceği yerlerde yapılır. 

damğalanacak 

Madde: 6 - Cihazlar ister kullanılmış oJsun ister yeni olsun her ııene dam 
ğalarının yenfü!nmesi icabeder. Damğa yenilenmeıi ağuıtoı ve eylül aylannd 
yaptırılır. 

Madde: 7 - Muayene vakti geldiği halde berber dükkanlarında damialar se 
nelerinde damğalanmamış aletler bulunduranlar dokuzuncu maddenin son fıkrasın 
daki damğasız alet kullananlar hakkınd.ıki hükme tabidir. 

Madde: 8 - Bu aletleri kullanacak berber dükkanları ve güzellik müess<'seler 
ve buna mümasil yerlerde çalıpnların bu cihazları kullanmağa kifayet edecek de 
recede bilgisi olup olmadığı srhhat ve içtimai muavenet müdütlüğünden gönderile 
cek cilt mütehassısı doktor ile belediye makine şubeatnce bir fen memuru ve 
berber mektebi talim heyeti azasından biri olmak üzere üç ki~ilik bir kom:syo 
huzurunda ve berber mektebinde imtihan edilecekler ve imtihanda muvaffak olan• 
lara bu işe mahsus olmak üzere fotoğraflı ehliyetname verilecektir. Ehliyetna
meler bu aleti kullanan müessesede müşteriler tarafından kolayca görünecek bir 
mahalle talik olunacaktır. 

Madde: 9 - Bu talimatname hükümlerine aykırı hareket edenler umuru be· 
lediyeye müteallik cezai hükümleri tadileden 1608 ııayılı kanun hükümlerine göre 
cezalandmhr. 

Sureti yukarda yazılı talimatname mevadrnı ilgiJi olanlar tatbikatına başlanıl· 
dığı Uan olunur. (2903) 

Sucuk ve pa~tırmalar talimatnamesine; (satışa çıkarılacak ve iç ve dış pi· 
yasalara ihraç edilecek sucuk ve pastırmaların kangal ve tahtalarınm kurşun 

mühürlerle temhiri ve Üzerlerinde bunları yapanların açık ıurette isim veadres
leri yazılı, bozulmıyacak surette birer etiket bulundurulması mecburidir.) mad· 
desi ilave edilmiştir. tlgih olanl:ırca bilinmek üzere ilan olunur. (İ.) (2905) 

Oktrova resminden belediyeye 5ö36 lira 77 kuruş borçlu iken vefat eden 
Abacızade İsmail Hakkının veresesine kalan Anadoluhisarında eski toplar önü 
ve yeni kale sokağında 2, 4, 6 sahilhane ve altındaki kahvehane ve bakkal 
dükkanı ile dörtte bir masura suyunu havi ve 3000 lira kıymet takdir olunan 
emlak ile yine ayni vereseye ait Fatih to Ferhad ağa mahalle ve sokağında 
7 N. lı 1440 lira kıymet takdir olunan k8.rgir hane borcun temini tahsili için 
tahsili emval kanununun 9 uncu ve 13üncü tnaddeleri hükümlerine tevfikan 
açık arttırma ile satılığa çıkarılmı!'Ştır. lhalei evveliyesi 21.5-937 cuma. günü 
ve ihalei kat'iyyesi 31-5.937 paıarteıd günü daimi encümende yapılacaktır• 
Müzaye:ie kaimesi ve buna müteferrık şartname levazım mUdürlliğUndedir. 
Anadoluhisarındaki emlak için 225 ve Fatihteki emlak için 108 lira depoz•to 
akçesi yatırılması lazımdır. isteklilerin yukarda yazılı teminat makbuz veya. 
mektubile birlikte yukarda yazılı günlerde daimi encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (2528) 

İstanbul'un en son vaziyetini, B~lediye hudutlarını; belli başlı abidatmı bil• 
tün teferrüatiyle göstermek üzere bastırılan ve nefte bir ciltle ciltlettirilen §e· 
hir rehberinin tanesi perakende olarak 2,50 liraya satılmaktadır. 

Fazla taEp çıkmadığı için toptar. mübayaa edecek kütüphane eahip'e· 
rine taneııi ikiıer liradan sıtılmasr b~ defa Encümence kararlaştmlnuş oldu • 
ğundan istiyen kütüphane sahiplerinin Muhasebeye müracaatları lüzumu ilaıt 

·olunur. (B) (2848) 
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orn.u J2& P-A""R~~, :...::-~· !.~--~~~--....-
';;'rmet ve carfp bir Jıcor~u ve hayraııhlJ kayall. ıu ıu.cı lıt7~ ...... bir 
Saettanın hcmuna citmemif olacaktı p, WilrtJiııı 4e, hea de 6yle _.... ıbir 
tasUnll ketti ve ılnirU bir aelle: uneıne ki, onu biran lsJAdt ........... 

- Bata kim olacak, Sinyora, eledi. Ju #lda Lcoıı.ora batmı UJıdlrclı ve 
batka P'auıta mevcut delil ki... Tabii atttli 1811friııl, $attta7a ..,., 
bu Fauıta iıte ! - Anlat, eledi. PıenHı W..Uta UU 

Leonora rilyadayıııq cibi ve haJZP- .,. rı»tı? Bu herlaalde Wr JaiW1tltir .. 
bir ifade eden bir tavırla mırıld4ncb: Bl#lP ddden iirtnınek ltdJa1-. 

OIJ't baa. '" tabii Wüat. Buna 
- Bu delikanluun bitme• tilkemDll "~ SacttaJ• ~Je ıeMI .W. k lis

ıurur ve vekannın ıebebini fiauU uh- lflin ~leait tar ... 1.,;, bir latilua 
yorum: .• Cinai öyle!., ~ Buaa nlsMıı lattta ,..._ 

Ve P'aulta l1mialn OD4a tnUt .... hiçbir ıey belli etmedi" 11:v,..a hap 
oldufu lelerin bir beylCQJa IOfdu: aaUa1'rJk en ıabil tnrilıı 

- Ya hallua? .. O ldml •• Bn •taı- _ Bı& 18J1-cUltois ~ 9"tiüt MI 
lallkOmdar alı.ine meaaup bir pre...- blklye delildir, dedi. Bu 1tilüia en ı.... 
Belki de kral! eit ve tabU J>lt lı...,cldir W. ,.._ ıibi 

laetta alaycı hlr tavırla cewp _.t ..._pu.f, ve bUkilaıdadık ._., Jıdlpll
- BaltaA ,.nis, )'Urtlm, mttte•aif nn ~n&ad,bıeıJeriDdc daima ..,.tıanır. 

ltlt aallsade, w Famtamn 'bitin t~ -r;, 

Werlnde, 1rencliaiai pi'paJak l*t'* ~=-:: oı-ı, ..... 1* w .. 
drlt bir smüttfr. ~rl Hreıımü ~ ..... 

Leonora hayret ve bayranhk ~e, le ihtiyacım vu. • 
bir şocuk c1bl e!Jerlnl çırptı ve ~: _ ...,u1oıum. aiııJO'lo ._... ifİll tl-

- Pardayan I -~, ......... ... 
Saetts cWerekı bit bikiye benim için •Jlli ••Na '°k 
- Ta kend111. ddclL acıdır ... Çok acı.. JSıuıa ~ :• 
Leoaon. bir müddet ~ l(r • 8Jl• ı•liJor ~ im tiai ba aııd& yt 

19ttt dUtUndU. Çtbrni .-pn." bırakal>_iUr, 8un!,~~ .. :v~== 
. ___ ,_,. dolu 1tir ifade .. ı-n. Ve 1llaa lrilsUklf~tta ~..,~ eı- ır U· 

r•- --.- bel n ... en1ri riea ~~ ~• 1~1 
lan sfdemei• ltlnm pn.UyorclU. • ~::kİerim1 ı,'i~eq •• la&& b4~-
Jıi de pli71111iJordu. Y . ije anlatrmıı· O saman. bu 1Uklye· 

Onun ltltla Jwüetleılnl dlkkatt~ ~~.!'1 abl eok al&Jradar ed~ğial ı1auıe· 
takip eden &etta. eadltc lfla .. kenclı •-· ~ 

d diyorum. 
ken4fnı w u ı ı.eenora mııı...-Jı hiı tavırla itiyle-

- YokA, ebeve)'!llne 1ı&yranlılı Vf pen l'u .aıler (beıhıe bUlbUtUn meraka 
hürmeti yilsUnden, otluııun mUttedld dilftU 9t ~TafP bqıN NU.Y~.: 
mi olaeakP _ Na•l ltteıatn Suıta. cı~. Söyle. 

Xendialnl çabucak top!ldı, yildlnUn 
çi.cileri Hrt ffadtelal al4ı ve nıutadı "~!:~~hl keııdUcriai cluy· 
vepllı yama mOttePI taYfP'U tılalla· ,.adıiıfldu emin oıı.k ittiyorınuı ci· 
nk c!udaldarmcla tebeaıUmle 1~~ ~ etrafına bir nuar atfettl ve ıeıiııl 
ilave etti: 

"Ben a)'ftl flldr4e "e111fm!.. J)ur 'ba· alpltarak: 
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am otlu.. Bacak!Mı latl1an aynlacak ı 
vu~udu daila•wk .. 

Saetta korkunç bir bhkalsa "vurdu. 
~ıkat tekrar enc1Jte1e clttftU ı 

- ll'üat ne de olu. irice emin 01· 
mQ için yarım blldtmek 1bım f Şa kU· 
çük Jan aıkı bir delikanbdır l (w a8al 
bir Mri ftlap cururla liSylti,orctu) be· 
nim talebemdir... Hiç bir talebe onun 
bdv iJi yqtirUmemiftlr 1 Bunun için 
l'ttı1tasa •• Parda,anm oiJu kurtul· 
muı oJaMliıt .. 

Parcla)'&llla, otJaau lalmlerlnhı ı:rni 
.......,... UlmaphMli.-deJatet"ln 
dı~ 

- PardaJUm ..... PudaJUt... 
Vakla V••· bal PudaJUllll Wba 
oldui11R ,......,.,, o ........... 
zak oldutu mOddetçe onu diltflailll5. 
,.. .... Füat ......... dindllfinil " ................... .ww.-
lsia. ..... ..,. ..... dGlllı8'oraııD. 
Parda)'Ul babuıdır ve Pu*yaa bula .,...,.,,,Jr ,..,....... BGüil l'a· 
_..,. .... ek .ai\i uautulmu bir ao
ftlcl ona medyunum. diler taraltall o. 
her ..... Fıutayı idaima eani1o mağ· 
lOp etmif, lriiçUltmUftilr. Ewt, ama. 
llUrün bunları benim lgia mi yaptı? Ha· 
yır. '9 IWdt 1 Şu bel .. cıbwaaae ı.. 
dar yola var Pardsyııun 1 OllUn hıtın 
isio la~ •u -.ıı ltGeotliast 
Hemen timdi öllneii tercih ederim . .ıa;.. 
t.ıı pdi artılr çok J'f. Sonra camın, 
o olluyla m11p1 mu oluyor? Oibı ol-
dutunu lir .... miP. '" baldd .. Şu 
h.W., \1111,alaal.. 

Fakat, yataiuıcla mUteıudiyea kıv· 

ramyordıı w bir ıiirlU uyku ıanae air· 
midi. Hidcledı ayala kelktı, uan kıJa.o 
cnu 1aafl!'dı •• dıprıyı çıkarak llSylen
di: 

- Sabıruzlık beni mahvediyor • . Ge· 
cenin aerinliii vı barelltt btai biru 
teüin eder. 

Dotrucı Arbr Sek sokaima sftti 'ft 
Bertiy'nin evi önünde dtm!a. ön taraf
taki merdi'leftleri •e -etrafım saten dik· 
katle teftlt ehnlttt. Buna ratmm, ~ 
lardan, f&hit oldulclan hlcUleleri • 
nameli .ı.tl;ıonnuı sftJi ,.m.ten '9tldlc 
etmeit ltqladı. 

tık lhtlaaam bUabUtlıi Jllk'dye tdiJ.o 
di. 

Bunuıı Ozıa1ftc ~ ~t Mr ~ 
te ~ ri ~; · .. ~~ 1'e1ld dt 
ıeç~ 1"'1~~~ "11 ot.a4an, 
aaatl!rce ....,.." .-s •kaklarda ter-

klıı~IM ta~e bitkin bir hale 
' ....... islor Gallııym yanma 
ptm en evve1 evde bir iki aaat lıtlra-
ıı.t eta1eie karar verdi. 

Trauar ıbkaima celditi bir llrada 
birdenbire beyniııden vurulmu11 d6n· 
dil: Fur tokaiımn Wifeaindea )&DID 
çıJRıiını pmflfdl. K~ yıkık bir 
ıduvana arkallna atmak için anc:all va• 
kit bulabildi. 

Jan onu ılrmeden 1t1d. Bluen. et• 
ra&nda olup bltea teY~tri ılrml)'ecek 
kadar zihnen meHulcli. S.tta sinirli 
bir titreme n ldn dolu bir nuarla o
nun uülattsiuıı M7Ntti •e hiddetle 
llUftlclandrı 

- StrHM!. Bu Adar ustalıkla hı· 
aırladıiım tuaktan kurtuldur.. Evine 
dlaUyor ı .. Htrteye yeniden batlamah! 

Umitıizlik ve hiddet içinde dUtünceU 
bir vulyette evine döndü •e kendilini 
yatağın Undne attıktan IOl\ra batını 
elleri arauna aldı ve yeni intikam plln
lan düıünmeğe baf}adı. 

Saat Hkize dotru Sentonore tokalı 
na citti " derhal Gali&•J Leonornm 
ntıdine kabul edildL &altta alaycı Mf 
llubeUliklı: 

- Sinyora IAoDerl. WI. ... .U. 
11fllll' )'UftllDcla J11ka1ı'DU lttmenlsa 
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ı4ARDAYANIN OCLU 
Ra sokağında, ıokakla rıhtnnın köşesin. 
ldeki bir tek eve gidin. 

Hiç şüphesiz. Leonoranın Saettaya 
)ü..Y..ük bir itima<h vardı. Belki de oeaki 
Y~~rışık ban cürüm ortaldıldan, mev
\u TçHmaiyelcri araıund& dağlar kadar 
far-:C olan bu erkekle kadım bidcgtiriyor 
(u. sunun için Leonora hissiyatını on
t u! saklamağa lüzum görmedi ve koca
st.hn bu yeni hiyaneti üzerine yüzü son 
c.:rece vahim ve acı bir hal aldr. Fakat 

' t:ıu havadis, onun için yeni bir §ey de
~-ldi. Bunu biliyordu, yahud da tahmin 
etmişti. 

Hşçkmğr andıran bir sesle: 
- Demek ki, doğru! dedi. Yanılma-

mışım!.. Konç ininin yeni bir metresi 
var!... . 

Saetta ehemmiyetsiz bir tavırla omuz 
lannt silkti: "' 

- Ne yaparsınız sinyora, ldedi, ke
lebeğin çiçekten çiçeğe uçınasrna. mani 
olabilir misiniz? •. Sinyor Konçini haki
ki bir kelebektir .. Bunu pekala biliyor
ıunuz ! 

Leonora elemli bir tavırla: 
- Evet, dedi, bütün kadroları sevi

yor •.. Benden ba§ka ! 
- Bundan bıktı ve bütün bu kadın

ları çabucak terkederek gene size dönü
yor. Bunun için gene en karlı sizsiniz. 

Leonora bu sözleri duymamış gibiy
di: . Dü§ünüyordu. İçini çekti, sonra bir
denbire ba§ını doğrultarak sakin bir 
sesle: 

- Bana tafsilat ver ldedi, evvela ismi
ni. Kocamın metresinin adı nedir? 

Saetta muammalı bir tavrıla cevap 
verdi: 

- Sinyora, müsaadenizle şunu söyli
yeyim ki, sözlerimi iyi anlamadınız. 

Mevzuu bahs olan genç şahıs, monsen
yör Konçininin metresi değildir. Ve ba 
na öyle geliyor ki, metresi olması için, 

kocanızın onu ele geçirmesi ıçın yap
ttuı olduğu gibi, şiddet ve cebir kullan• 
maıı lizrm. 

1 

Leonora hiçbir hayret eseri göster• 
medi ve ayni sakin sesile sordu: 

- Demek ki bu kadar fazilet sahibi 
birisi öyle mi? 

Saetta hayasız bir tavırla cevap ver
idi: 

- Ben kızların faziletine o kadar i
nanmam. Fakat, zannediyorum ki, onurr 
kalbi başkası tarafından alıntnı§. 

- Ya? Anlat bakayım. 
Saetta ona, Bertiy'nin nasıl kaçırıldı• 

ğınr ve Konçiniyle arasındaki münaka
şayı bütün tafsilatile anlattı. 

Leonora, hissiyatını göstermeden, 
onu büyük bir dikkatle dinledi ve şöyle 
dedi.: 

- Bu genç kız tarafından göstc-rilen 
mukavemet, senin ldoğru düşünd~ğünü 
isbat ediyor: Dediğin gibi, senin oğluna 
tutulmuş olacak. 

Gözlerini kapadı ve bir müddet dü· 
şündükten sonra kararım vererek çok 
sakin bir tavırla sordu: 

- Kralla oğlun arasında bu gece ne
ler cereyan ettiğini biliyor musun? 

Saettanin gözlerinde bir kıvılcım par 
ladr. Nihayet onun canına en yakın olan 
bir mevzua temas eldiliyordu. Kadının 

alışık olduğu anlaşılan ayni laubali tav• 
rile: • 

- Hiçbir fikrim yok, dedi. Bilakis 
sizin bana bu hususta bir şeyler öğret
menizi sabırsızlıkla bekliyorum. 

Leonora ayni korkunç soğuk kanlılık 
la cevap verdi: 

- Kral geceyansına doğru Luvr"! 
döndü. Mükemmelen srhhatteyldi(bu iki 
kelime üzerinde bilhassa ısrar etti) ve 
hatta bana söylendiğine bakılırsa, gayet 
neşeliydi. 

Saetta dişlerini gıcırdatarak: 

• 

• 

\ 
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- Hiçbir şey anlamıyorum, dedi. 
Leonora yüzünden hiçbir §ey göster

meden devanı etti: 
- Buna rağmen, gayritabii bir şey

ler vukubuldu. Akşamın, onuna doğru 
mösyö dö Praslenle askerleri, Mösyö 
Fukenin acele daveti üzerine, süratle 
saraydan çıkarak bir yerlere gittiler. 
Arbr Sek sokağında ciddi arbedeler 
cereyan ettiği de söyleniyor. Diğer ta· 
raf tan janldarma kumandanınm da, elli 
kişiyle, bizzat vaka mahallinde bulun
duğu temin ediliyor. 

Leonora biran durdu ve gözlerini Sa
cttanın gözleri içine dikerek devam et
ti: 

- Planlarımın bozulmuş olması, kra-
1 ın tayin ettiği zamandan iki saat evvel 
oraya gitmesinden ileri gelmişti. Fakat 
mösyö dö Növiy'nin orada ne işi vardı?. 
Saetta, Saetta, jandarma kumanidanını 

böyle münasebetsizce kimin haberdar 
ettiğini bana söyler misin ? 

Saetta omuzlarını silkti ve hiç he-
yecana kapılmadan, gayet sakin bir ta
vırla cevap verdi: 

- Yalvarırım size sinyora, bu anda 
yaptığınız gibi, beni gözlerinizle katlet
meyin!.. Biliyorsunuz ki, dünyada hi
yaııet etmiyeceğim yegane insan sizsi
niz! .. Sir dö Növiyi ben haberdar ettim. 

Leonora bağırdı: 

- Niçin? 

Sactta ayni tavırla cevap verdi: 
- Çünkü, sizin projeleriniz varsa, 

benim de projelerim vardı. Fakat, şunu 
bilmeniz icap cıder ki, benim şahsi plan
larım hiç bir veçhile sizinkilcrini sekte
ye uğratmazdı .. Aksi takdirde sizi haber 
dar ederdim. 

Lconora uzun müddet, sert bir nazar- , 
la onun gözleri içine baktı. Sactta bu 1 

imtihanı gözlerini kırpmadan atlattı. r 

Galigayın yüzündeki sert ifade yavaı 
yavaş zail oldu ve mınldanidı: 

- Doğru, ben senden şüphe ettim. 
Senin bana sadık olmamana imkan bu
lunmadığını biran unutmuştum. Artık 
bundan bahsetmiyelim. 

Ve titrek bir sesle ilave etti: 
- Fakat her şeye rağmen, sırf senin 

sayendedir ki, projelerim altüst oldu. 
Saetta ciddi bir sesle: 
- Sinyora, dedi, sizin projeleriniz de 

diğiniz gibi altüst olmamıştır. Sadece 
teehhür etmiştir. Emin olunuz ki, bu 
teehhürde benim hiçbir kabahatim yok
tur. Ben çocuk değilim kil Ve mösyö 
dö Növi'nin sizin projelere mani ol
mamak üzere geç kalması için bütün 
tedbirlerimi almıştım. Binaenaleyh bize 
mani olan o değildir. Hayır, inanınız 
bana ki, ne sizin neden benim kabahati
miz olan, beklenmedik bir §eyler oldu .. 
Bunu bugün öğreneceğim. 

Leonora 1düşünüyordu. Saettamn sa
mimiyetinden şüphe edilemezdi. Onun 
hakikaten de, planlarını bozmak isteme· 
diğine, sadece, şahsi intikamını almak 
üzere jandarma kumandanını oraya ça· 
ğırdığına emindi. Bu defa, Saettanın, 
oğlu diye hitap ettiği gence niçin bu 
kadar büyük bir kin besleldiğini merak 
etti ve bu intikam hissinin doğrudan 
doğruya bu delikanlıya kar§ı beslenemi
yeceğini tahmin ettiği için sordu: 

- Bana bir zamanlar, yiğit Janın 
doğuşu hakkında malü:mat vereceğini 
vaadetmiştin, evvela, ebeveyninin ismi 
ni söyler misin? 

- Prenses Faustanın oğludur • 
Lconora, müthiş bir hayret i~inde, 

Saettamn yüzüne baktı ve bağırdı: 
- Sinyora Lükcrçiyanın torunu! .. , 

Papa Sikst Kent'in rakibesi r.. Katdın 

papa!.. 
Leonorarun bu sözleri telaffuzundaki 



• 

22 MAYIS 1937 HABER - J.\ltşam 'postası 

~~ı===============~====~======~15== •:::::m:::m::~ oe.n.~~P.:...n nO ILil!!!\gn- 0 """~ ıana'hyır"Dn- te'rinrrıprı::on~ ~ ...............• 
•••••••••••••••• i:!J \!:»Qm?J D U lYJ ~ U1J ~ IR\ U U ~ lli:!1 \:t'.I "='I ~ c;;aJ ~ U ~ :::::::::::::: ................ ··············· 

~= ~ 

====TAKSı·M BAHÇESı·ım :::: :::: 
:::: !lii .... . .. . .... . .. . .... :::: 

mi 011 
yaz Memleketin en tanınmış saz heyeti ve en yüksek ii~ .... mevsimi için :::: 

ili! O K U V U C USU ? . ile yakmda açllıyor. ~~ 
ffff Nezih ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında büyük tafsilat sm 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::ı:::::i=iiii5i!5::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iiii ..... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::.: ............................... :::::::::::::::r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

'}::. ', l!l 
~emıztt--R ... 

Sigara da içseniz 
RA·DVOLiN 
Diş macunu kullanıyorsanız dişle . . l 
daima temiz, daima beyaz daı·ma '''!,ı'z n 
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o 
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N 

k l 
.., , .ftag am 

a acagına emi11 olabilirsiniz . 
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• 
1 

_N 
Diş ma~unlarının en tesirli ve en ne/isidir 

Daıma Radyolin 

Kendi kendine 1000 kelime ıie 

•-...-ADEMi i K Ti DAR~-• 

Fransızca dersi 
Resim: 14 

Le s~clr'lt cet ne Jeu 
<® lE V·Ş E K L 1 Gi D N E 

HORMOBiN 
·- Tabletferı • Her fhanede arayınız. ~!'asta kulu•u 1255 Hormobln J 

• NEOK.ALMiNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş 

ağrıları, Artritizm 

Şirketi Hayriyeden ~•• 
Fevkalade tenzilatlı aylık ve iki aylık 

aboneman kartlarının sayın yolcularımıza bir 
kolayhk olmak üzere bunda!1 !Jpyıe ens
pektörlük dairesinde sattlacagı ılan olunur. 

Oroloğ • Operatör 
Bevliye mütehassısı 

l{araköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'l el: 41235 

Necaettin Atasagu ı 

lstanbut Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 
Harita genel dikertörlüğü için 400 

liralık ve 73 oktanlık tayyare benzini 
24 Mayıs 1937 Pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede satınalma ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya. 
pılacaktır. Teminatı 60 liradır. İhale 
günü tesHm şartile alınacak olan işbu 
benzin için isteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. ( 451) (2910) 

Dis Do'<toru 

lbP (t5) <e \?t ~o cç; <e 0:0 
Cumartesinden maada hergürı 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

1 
Durağı No. 95 ı 

( Spor ve oyun ) 

• 
La marelle: (sek:Jck). 2 _Le colin.maiUard: (kürcbe). 3 _ La toupie· 
(topaç): 4 - Le jeu aux barres: (hırsız polis oyunıt). 5 _ Le saut _ ' 
ton· (bı ·d· ·b· ) e mou. 

• , 11 ır . 6 - Le trottoir: (yaualuıldınnı) 7 L t' 
t · • · - a pa mette· la rotınette: (oyunoalc arabası). 8 - Les passants: (yolcular) 9 _Lef t 
hali: (!ut~l). 10 - Le rugby (rugbı). 11 - L'eguipe: (takım) 

12 
_0~ -

match. (bfr maç). 13 _ Le tennis: (tenis). 14 _La boxe: C k . 
15 

n 
Une ~ourse. p1~te: (bir dUz k?şıı). 16- Le sautı : (atlanı.::ı). 17oo_ 8l -:
nage. (p2tına1). 18 - Le skı: (ski - kayal.- SJ>oru) 19 L 

1 
k patı. 

· · - a uge: ( ·ız~k). 



16 

SEF 
~rAŞE 

. 
Baş agnsından çok 
ıztırap çekiyordum. J 

'·Sefa/in. alilık fan - . 
sonra ne rahaflm J 

BAŞ VE DİŞ ağrılarına GRİP, NEZ· 
LEYİ derhal geçiren yeni çıkan SE • 
FALİN kaşelerini muhakkak tecrübe 
ediniz 1 lik ve 12 lik ambalajlarını ec

Deposu: ·"-· NEŞ'ET Ankara caddesi h. 

ALL • NU 

FLY - SPRAY 
SiNEKLERi, StVRl SiNEKLERi, GÜVELERi, PiRELERi, T AH· 

T AKURULARI, KARINCALARI, HAMAMBÖCEKLERI, DEPO 
ED1LM1Ş YON ve: TÜTÜNLERE MUSALLAT OLAN HAŞARA. 
Ti SOFRELERlNI ve YUMURTALARINI kamilen yıldırım sür

atiyle kökünd~ imha eyliyen 

Amerikanın 

All..L • iNi U 
Fabrikasının maruf ve Dünyanın 

Her Tarafında Milyonlarca Satılan 

FLY- PRAY 
nam mayiini kullanınız. Hiçbir tarafta eke bırakmaz, etrafa h~ bir ko. 
ku saçar, fevkalade müessir ve öldürücüdür. Her boy kutularda. ve her 
keseye uygun fiatlarla eczanelerde, bakkallarda arayınız. Ayrıca daireler, 
mezbahalar, h~taneler, ve perakende ~atanlar için otomatik mueluklar
la mücehhez çok elverişli 4 ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 

ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 

ALL • NU markasına. dikkat ediniz. Aldanmayınız. Bir tecrilbe sizi 1 
tatmin edecektir. _ 

Deposu: İstanbul Ecza deposu, A.§ir Efendi caddesi. 

N.u~!anan çiftler Clçü 
VO(? 1 medyun o~eırnne_ 

Alim 18 Avrupa pro{esörJni.m genc
lere, ihtiyarlara, nur veren yeni keşif· 
leri dwnyayı hayrette bırakmışt1r. Av-

rupada, Amerikada genelerin ihtiyar -
lamamasma ve güzelleşmesine, ihtiyar, 
lann gencleşmesine yardım eden 
(Gene hayvanattan) istihsal edilen 
VOG (Maddei müessiresi) yağlı pem· 
be VOG KREMİ, yağsız beyaz gün • 
düz VOG KREMİ formülüne girmiş • 
tir. VOG KREMLERİ güzellik, be • 

yazlık veren bir harikadır. VOG PUD· 
RASI krem köpüğ:inün kurutulmasın
dan yapılmış olması cilde kadife gibi 
yumuşaklık ve beyazlık verir. Cildi 
besler. Bugünden itibaren memleke • 
amizin maruf itriyat mağazalarından 

ve eczanelerinden arayınız ve bir tec· 
_ rübe yapınız. Mutlak VOG KREMİ, 

VOG PUDRASI'nı kullanınız. 18 pro· 
fesörün ke§finirı ehemmiyetini göre • 
ceksiniz. 

Fenni Kuık 

bağları mide, 
barsak böbrek 
dUşkünlüğüne 

Fenni korsalar 
lsteyenlere ölçi. 
tarüesi gönde. 
rilir. 

Eminönü 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 

OREPULOS 
Taklitçilerden 
sakınınız 

' BE SiR KEMAL 

, 
BEŞi~ KEMAL- MAHMUT CEVAT 

ECZANESİ 
SİRKECİ 
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•HARBiYEDE BEL va BAHÇEsi 
Büyük yenilik ve ınüstesnalıklarla 29 Mayıs 937 akşamı 

AÇILIVOR 

Pek yakında Bayan u L L A Yı dlnleyecekslnlz 

ÇAGLIY AN gazinosunun memlekette çok ıöhret kazannııt artistlerini hep bir arada dinliye<:eksiniz. 

~V~OCA 

S. ATİ l l A revüsünün yeni fevkaladeliklerini mutlaka görünüz. 

i .......................... , .............................. . 

Biocel ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 

28 Gün zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir 

Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması fçln onu 
besleylnlz. Arllk burufukluklar kalmadı. 

25 yapruzdan ıonra: 

cildiniz, kıymetli Bio
celini kaybetmeğe bat· 
lar. Eğer hemen bcı· 
lenip ihya cldi!mezıe 

buruıup solar ve ih· 
tiyarlar. 

BioceJ, bu yeni cild 
unsurunda cildinizin • 
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay· 
ri müfarikidir. Cildini· 

BJOl1 EL 
te"lrlnl gösterdi 

50 yatlarında mil- zi açlıktan öldürme • Tecrübe edeblllrlz 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Bioccl ile Bioccl'i zengin bir cilde 
karakterleri ien!j ola- besleyiniz v~ yllşlan • malik olan 50 yaşfarında 
bilir. Fakat, ihtiyar- dığınız zamanlarda bir katlın 30 ve 30 yaşta. 
laınıt gibi göründük- bile cildinizin tiairna nnda bir kadın 24 yaşında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrün· görünebilir. Genç kızlar da 
yüzilnde hiçbir itibar- mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyec~k-
lan yoktur: Son za- leri şayani hayret bir tene 
mantarda büyük bir malik olurlar. 
alim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö- ı 
rü tarafından keşfedilen bu yeni cild rengindeki (yağsız) Tokalon kre
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
edilmiş genç hayvanlarda gizlenmi~ binde ''Beyaz Oksijen" bulundu • 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
edi!miJ saf Biocel vardır· Bu cev- rinden daha beyaz üç !evin üz .. re 
her: pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
~ençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa başlayınız. 
dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahş neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

B/OCEL'li TOK LON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. , 
' Binlerce Tokalan müıterhıinden müessesemize mektup yazanla-

rın müphedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .... )_ 

Z. B. H. O. Fatsa 

T okalon kreminin benim cildimin nescinc çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde ·r okalon 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tart!amile za!l 
olmaktadır.). · 

B. Şehir l. B. M. E,i .. Tü. Konya 

Mektuplann asıilan dosyalarımızda saklrdrr. ... ____________________________________ ... 


