
Büyük Millet Meclisinde bugünkü nıüzakereıer 

Milli Müdafaa Vekili çok mühim 
. . 

beyanatta bulundu 
General Özalp dedi ki .s 

- B ütün milletlerin ordularını kuvvetlendirmek için hararetle çalıştıkları bir 
devirde bulunuyoruz. Bu gidişin bir harbe varamıyacağını kimse iddia edemez 
ve bunun ne kadar uzak veya yakın olduğu da . tahmin edilemez. işte böyle 
buhranlı bir zamanda hazırlıksız bulunan milletlerin vay haline... Biz bu hususta 

1 basiretli davranmış ve başkalarına tekaddüm etmiş bulunuyoruz. 

~~ ürkiye endişeli 
~~~~ değildir 
Didumuza her hususta ihtiyaca 
kifayet edecek kadar malzeme 

temin olunmuştur 
• :Ankara, 29 (hususi muhabirimizden vekaleti bütçesi ile fasıl ve maddelerinip 
telefonla) - Büyük fület Meclisi bu- ayn ayrı mUzll.k r sine geçildi. 
oii" ..... ._ .... ,ı,. Al.ı'lülhalilr ']:l.., .. .ı,.-._ -· C!:: .. ..ı ••• Lh !rOk ıuc:liı.t5lar Ziraat m U 

is1iği altın'da toplandı. ilk önce Ziraat (Dctıamı 10 uncuda) 

.Atatürk kı..."'ı tayyareci Sabiha Gökçen as1;cri bir tatbikatta Büyiik Şefimiz 
ve askeri er 7;ünla bcrab6r 

AtatUrk kızı değerli tayyarecimiz Bayan Sabiha Gökçene •. son günlerde ba. 
m a.skerl vazif elcrin lfasmd:ı gösterdiği kahramanlık dolayısıyle ~neral İnö. 

nU tuafmdan murassa bir madalya verilmi§tir. Merasimin tafsilatı 7 inci say. 
famızdadır. 

Yeni 
bu 

Sovyet elçisi 
sabah geldi 

Köprü üstünde otomobili bir 
çocuğa çarpa-~ 

rak yaraladı .;:::-, 
Ka::aharun yerine Sovyet Rusyanın 

'.A.nora Büyük elçiliğine tayin edilen 
Karskiy bu sabah ekspresle şehrimize 
gelmiı ve istasyonda Sovyet konsolos • 
luğu erkanı tarafından l:arşılanmıştrr. 

l 
. 

Almanya Balkanları 
malikine mi sayiyor ? 
"()enubu şarki Avrupası,, iizerindeki Alman emelleri nedil ? 

lngiltere bu emeıı.ere mani 
olursa iş 

hare 
varırmış! 
'Başvekil 1smet İnönünün Atina se. 

yahati B8.§vekil Mctaksas ile ve kral. ,. ....,.;.-~ 
la konuşmasından Çikan neticeler 
muhtelif Avrupa mcrkcileı•inde büyük 

bir ehemmiyetle tetkik edilmektedir. 
Türkiye Başvekilinin Atina ne Bcrlin 

arasındaki siyasi münasebetler etra. 
frnda Yunan BaBvekiline Londra v 
Par isin neler düşiindüğiinil bildird iğ~ 
ve Yunanistanın da ne Alıı•anya . · sıva-
tctine, ne de herhangi bir btiyük .Av. r mır 
rupa devleti si va setine •'tl••t 1 d w 

• • w oma ıgı 

(Dcı•amı 10 tmcuda) """ .. 

. .-................................................. __ . 
HABER'in 

Fıkra 
müsabakası 

i 

Hııber, okuyucuları ara~ında bir • 
tıkrıı mllsabakıısr a1:mı§tır. Gönderi 
lecek tıkralann kısa ve hJç otmazs~ 
az lşltılmio olması l&zımdır. 

~ 1 
Alnı.anların meı•zub1iıs ctliğj <'Cmıbu şarl;i Avrupası 

Parlak istikbal vaadile 

Türk kızları 
Fıkralıır, gönderenlerin imzalan 

yııhut mUstcar adlarile neşredilecek 
ve her ay o ay içinde çıkacak.lıınn 
en iyilerinden bc§ine muhtel!! ve kıy. 
metli hediyeler verilecektir . 

kan~ırılıyor 
lsta~bu~da bu işlerle uğraşan 

Sovyet Büyük elçisi, konsolosanenin 
otomobiline binip İstiklal caddesindeki 
konsolosluk binasına gitmekte iken, bu 
otomobil köpr.:.ide İsmail isminde 16 ya. 
şında bir çocuğu çiğnemiştir . 

İsmailin başı yarılmış olduğundan, 
Büyük elçi otomobilden inerek kazaze· 
de ile alakadar olmuş, vaziyetin tesbi. 
tine yardımı olsun diye otomobil orada 
kalmı§ ve sefir, diğer bir otomobille 
konaolosaneye gitmi.;tir ~ 

Ft'f..-mların neşrine başladık. Bugün 
(8 inci sayfaya bakın) 

bır sımsarın i t irafları. 
" Bir ~ün bir haç fakir 1üık •kızı iş 
istem ege gelmişti, Oıılara bar haya
tından, çok para kazanacaklarından 
bahsetmi-Qtim • bö ı 

l'cni Soı.:yet Elçi~i bu sabııh 
~iasyonda 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. ....................................................... : 

v 1 Y ece.•• (Yazısı JO ııncuda). 
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T RAMV.\YDA oturc.! ığum pek 

Sabiha 
ve Efe 

Gök~en 
Gökçen ... 

Vaı~alii1 : .. Nizamettin Nazi/ 
Bu bahar günlerinde dünyanın her 

tarafında .genç kızlar, aşkın kanatla
rına sarılarak havalanırlar~en dünya
nın bir tarafında da bir gene; kız, çelik 
kanatlı bir uçağın karnında., kah bulut 
ları aşıp yükselerek, kah bulutlardan 
süzülüp kara toprağa yaklaşarak Türk 
dilinde askerin yalnız silahlı ve d•. 
siplinli erkek manasına gcJmediğini, 

askeri disiplin içinde Türk krzınm da 
en zor, en güç ve en çetin vazifeleri 
başarabildiğini ispat etti. 

Bu Türk kızının adı Sabiha Gökçen.. 
dir. 

Ona dün Türk milleti:ı.:n hayran 
gözleri önünde murassa bir madalya 
takıldı. 

Verilen kumanda ile yapılan iş ara
sında en ufak bir aksaklığ;ı tahammül 
etmiyen müşkülpesent, ti~.!z. ve sinirli 
bir asker, yani İnönü bu yaiçm yüzlü, 
açık alınlı Türk kızından şeyle bahse
diyor: 

"- Sabiha Gökçenin yetişme tar
zını ve hareketlerini göstcrF.n vesika
lar yüksek heyetinizin de dikkatinden 
kaçmam.ıştır ki ciddidir. Bu vesikala
rın her birinde dikkatli amirlerin sert 
bir surette takip ettikleri meslek inzr. 
bntmm hiç tereddüd edilmcJen tatbik 
edildiğini ve kendisinden seref mey. 
danında ve havanın güç şartlan için. 
de en çetin vazifeler istendiğini görü
yoruz. Sabiha Gökçenin yüzünde ya
bancı olmadığımız bu zor mesleğin 
bütün sert imtihanı'8.rını başardığını 
gösteren bir iradeye şahit oluyorsu
ııuz. Biz ona bu madalyayı memnuni. 
yetle ve iftiharla verdik. Madalyasını 
bütün vatandaşlar ve bütün dünya ö. 
nUnde iftiharla ve göğsünü gere gere 
ta.~ımakta aklıdır. Kahr:ıman kızı. 

mız Sabihanm havalarnmzda birçok 
kahraman Türk kızı yetişi irmek için 
iyi bir teşvik misali olacağına emi. 
nim.,, 

Başvekil 1nönünden gilzel sanatlar 
Eahasmda. bir eser için, lceşfedilmiş 

kiymetli bir maden, muvaffak olmuş 
bir hitabe veya kazanılmlŞ bir yüz 
metre sürat koşusu için kUçük bir tak
dir, mültefit bir tebessüm koparmak 
belki kolay bir şeydir. At!'a, General 
1nönünden askerlik sahasııı:la bir san
at itimadı ve bir kahramurılık beratı 
kazanmak yine İnönünün bızzat söy
lediği gibi çok çetin bir :mi.iham as. 
kerlik kaidelerinin bütün formalitele. 
rine uyarak başarabilmekle mümkün
dür. Askerlik sahaşında, hiihassa as. 
kcrliğin 'en modern teknikli kısmında 
böyle bir başarı çok cesaret ve cürete, 
çok bilgiye, meharete, büyük bir 
memleket sevgisine, ve sarsılmaz bir 
ınanışa bağlıdır. Verilen madalya na
sıl bir şerefi ve onurlanmavı ifade edL 
yorsa tnönünün sözleri de ~. Gökçenin 
şahsına bütün bu meziy~1_:eri tıpkı 
öyle ve evvelki kadar şerefli bir şekil
de şifahi ve aleni bir berat ile mal 
f:tmiş oluyor. !nönünün bu sözleri ile 
ulaşılan netice ancak Türkiye harp 
akademyalarmda uzun yıll:ır kafa yor. 
mak ve memlekP.1in müdafaa cephelc. 
rinde kol, bacak kaybetmek veya ca. 
nmı dişine takarak memleketi, bir par. 
çasmda, bir zafere ulaştırmak!,_ kaza. 
mlması mümkün olan neticedir. Yani 
asker olmak, temiz, dürüst ve yeğit 
muharib ve müdafi olmak şt'ref ve me
ziyetidir. 

Çelik kanatlı aaer ve rnuharib 
Türk kızınr ben işte bu Şt~refli hüvi
yeti içinde ve hayran bir vatandaş sı. 
fatiyle selamlryorum. Ve hatırlıyo. 

rum ki şimdi garbi Anado~u.da Ödemi. 
şe yakın Çatal istasyonu :;·anında bir 
abide ile hatırası taziz olunan bir 
başka Gökçen vardı. İstiklal mticade. 
lesinin saf kalpli, yeğit mücahitlerin
den Ödem.iŞii ihtiyar de ve şehid 
Gökçen ... 

Emin olabilirsiniz bayan Sabiha! 
Şerefli gününüzün en büyük mes'udu 
Eıdaşmız olan bu Gökçend'r mutlak. 

Nizamettin NAZiF 

Ecnebi prOpagandası 
ve Tan'ın 

sayısız hataları ... 
Yazan: Haradavut 

Şu Tan gazetesi ömür :;eydir doğru. , 
su. Eğer idare müdürü ben olsaydım, 
ötesine berisine çorootu serperdim. Zi. 
ra. bıı derece zeka \re dirayetin na?.a.. 
ra gdmesinden korkardım. 

Amerikan kültürünün 1stanbulda 
bir nevi işgüderi, maslahatgüzan imiş 
gibi bir tavır takınmaktan hususi bir 
zevk duyan dostumuz M. Zekeriya 
dUn öyle bir tezada düşmtiştü ki, gö
renler parmak ısırdılar. 

Tan, beşinci sayfasında dört sütun. 
luk yılankavi bir çerçeve jçinde nal 
gib~ harflerle ecnebi prop:ıgandasma 
karş! yaptığı bir protestoda.rı bahseJi 
yordu. Mevzuu şu: ' 

"Almanya istihbnrat hüre.sunun İs. 
tanbul mümessili Valter E. Brell Tan. 
cılara hazır bir makale göndermiş. 
Makale tabii Dr. Göbels tarafından 
kaleme aldırılmış "Deutschland Ober 
Aile~,, markalı bir dolma. Yanında bir 
de ırektup \'arnıış. Bunda dn. (Makale
nin Y,alnız Tan için ya1.dırı!mış oldu
ğu, istenirse altındaki im ı.,_rıın siline
bileceği ve Berlindeki Tan muhabir 
( !) inden alındığı rahat rahat söylene. 
bileceği) bildiriliyormuş.,, 

Tc'!.n'cılar ağızlarını açıp gözlerini 
yuımıyorlar ve yumruklar1nr sıkıp ter 
ter tepinerek bangır bang·: bağırı. 

Y.orlar: 

- Vay efendim, bizi propagandala.. 
nna vasıta gibi kullanmak ~stiyorlar! 

' Memiekctte satınalacak ad1Dl arıyor. 
lar! Biz şöyleyiz, biz böyl:?~·iz! Şöyle 
yapıisın, böyle asılsın, öyle kesilsin? 
Falan filan ... 

Bunu okuyunca ben şöy1<> düşün

dül'tl: 
Almanya istihbarat bürı:ısu kültü

rei, ekonomik ve siyasal bi-r neşriyat, 
proııa.ganda ve ... mutlaka hır casus· 
luk teşkilatıdır. Bu teşKi:atm 1stan. 
bulda bir mümessilinin buiunması de. 
mek yapacağı işle hüviyeti ve manası 
peşinen malfun olan bir Al:-.oanya va
tandaşının "bile bile lades., aramızda 
bulutıması demektir. Eh tu Her Breli 
1staLbulda sinek avlıyacak değil ya ... 
Elbette çalışacak. Hükiim<>:iu bu nevi 
unsurlara dikkat eden müesseseleri. 
nin vazifesi, her memleket~e bu nevi 
misafirlere yapıldığı gibi, gözünü dört 
açmck, her hareketlerini yakından ta
kip etmek ve bunların temas etmek is
tedideri vatanda~ların vazifesi de 
mil,i ahlak ve menfaatlerin çerçevesi 
içinde hassas olmak, avtanmamağa, 
filet olmamağa çalışmaktır. Bunu 
Tan gazetesinin dış sıyasa kısmım i
dare ettiğimiz gilnlerde y!i1e Tan sü. 
tunlarında birkaç kere ortaya atmış. 

(Devamı 6 ıncıda) 

S ·nde yaban domuzu naaırdir,sahanlıktadurur,ci-1 gar .. içerim. Dün, ilk ista.svc.-ndan bin. 

g 1• hı· avlanacaktık '· ~~~~:· ~~~: :;a:t;~il~~:ı)~:r~~~ıı;t~ 
tim. YoJum uzundu, tra.r.vay yavaş 

Kayseri hal kevioio yaptıg"" 1 yaya uezilerden yavı•ı:; doldu, oturulacak y• r kalmadı. 
t"'t Bır istasyonda genç bir bayan bin. 

sitayişle bahsediyoruz. Kır di, kucağında cta bir. bir buC'uk yaşın. 
lokantaları istiyoruz da kadar bır çocuk ,·ardı. !çeri girdi, 

y a.l~cSl lril : Ensari Bii.lenf bak.ııdr; oturanların hemen hepsJ er
kck· ı yer veren bir tek K•şi çıkmadı. 

Sanıyorum ki Halkevled ~ı asında 
köycülükle en iyi uğraşanı Kayseride. 
kidtr Kayseri münevverlerinin köycü. 
Iük işini zevkle ve şuurla kavradıkla
rım gösterecek ve ispat ed<::cck delille
re malikiz. Şüphesiz orta. Anadolunun 
bu güzel ~ehlinde yaşıyanların birço
ğu Kayseri ch-armda da köyler olclu. 
ğunu ve bu köylerde bııl.maniarın 
derferiyle zaman zaman hemderd oJ. 
mak 18.zımgeldiğini anlamış olmaktan 
çok uzaktırlar. Lakin Türkiyenin üç 
beş şehrini saran geniş ovalardaki 
köyitl ummanına dalıp köyün şehre ve 
şehrin köye karşı ısrarlı ve muamma
lı ta.rafı kalmamasına çalı-;;<lr bir avuç 
Kayserili münevver!n mc~Qdla çalış. 

mak hlinerine mükemmel :,urette va
kıf tulunduğuna mutlaka ınanmai-1. la 
znndır. 

Diin, Mimar Sinanın doğduğu köye 
doğru yapılan yaya gezini<i ve küyde 
yapılan incelemelerin hesabını veren 
bir broşür aldık ki Kaysec;deki tabı 
imkanları içinde bize böyle faydalı ve 
güzel bir eser kazandrrnıış olanlara se 
vinc~mizi bildirmekten ke1dimizi ala
maciığımızı buraya kaydetmek isteriz. 

Kayseri valisinin başkanlığı aıtmda 
KayEeri Halkevinin tertip ettiği yaya 
köy gezilerinin tetkik notıarmdan ü
çüncüsünü teşkil eden bu broşürden 
şu bjrkaç satm alıyorum: 

"Srvas şosesirıi takip ed~rek ilerle. 
dik. Beş kiJometre ötede köye sapan 
yoluıı başına vardık. Erciyaş dağının 

şimale doğru uzanan kolu'lun garbın. 
dak: köy buradan göriin\iyordu. Ger_ 
mir köyünün altmcl.s}ü dereyi gc;-çtık. 
ten eonra kafilemiz dik bir yokuşu 

tırmanmağa b'1şladı. Bunun sonunda 
köyün sınırına giriliyor. 'Poz tarlalar 
ara13mdan geçen dar, dön~n.eçli ve ha
fif :meyilli yol... ilah.,, 

Ne güzel değil mi? 
:Broşürü yazan arkadaşın adı Ka

zım Özdoğan. Etiler okulu baş öğret· 
meni ve Kayseri lıalkevinin müze ve 
sergiler komitesi üyelerinden olan bu 
münevver belli ki, yaptığından büyük 
bir zevk ve heyecan duymilş. Kayse. 
riden kilometrolarca uzak Ye Erciyaş 
gibi sarp bir dağın bir kenal'lnda kay. 
bolmuş gibi dur~ l:iir köyü, Kayseri. 
deki Etiler mC'l<tebinden kendi otur. 
duğu eve giden yolu nasıl farif eder
se öyle bir kolaylıkla anl3~1yor. Hal
kevi kafilesi beraberinde b:ı- de fotoğ
raf füeti getirmiş. Evvela köyün bir 
resmini al~far, sonra köydeki en 
yaşlı vatandaş olan taşçı Ahmedin res. 
mini almışlar. İlbay köylü.1.ün dertle. 
rini sorar ve isteklerini n)t ederken 
Halkevi üyeleri de köyü sosyal du. 
rum, folklor v~ tarih bakımından tet. 
kik et~işler. 
Brosür bize Sinanın köyüncle seksen 

yaıpr:da altı ki~i yaşadığım, bunların 

hala genç, halii. dinç olduklarını, iri 
gövdelerinden umulmıyacak bir ,e. 
viklilı:le karşı karşıya ge~ip rakslar 
yapt;Jdarmı, şarkılar Röyiediklerini 
öğreUyor. Faraza şarkılarJan birinin 

şu p:ırçası ne güzel: \ 
Ôrd.ek isen göle gel, 
Balbül isen güle gel 
Hakikatli yar isen, 
El ettiğim yere gel! 
lü.yseri Ha:kevinden b.Jhsederken 

bizim 1stanbuldaki halk..:vlerimizin 
köy:erle alakad~r olmadıxlarım söy. 
lemfr istemem. Biliyorum ki geçen 
bayram tatilinden istifad~ ederek !s
tanf.ulda Halkevlerinden d~ köylere 
kafiı~ler gitmiş, tabibler gönderilmiş, 
köy!ülerc ilaç dağıtılmıı;. kiiylerde bu
lun·rn ağır hastalar şehird~l<ı hastane
lere getirilmiş ve giden eb~ler gebe ka 
dmları doğurtmuşlardrı. Bununla be. 
raber İstanbuldaki halkevierinin köy. 
cüliik i~lerine hi, de iyi ba'r'lbildikleri 
kanaatinde değilim. Ve b•ı çalışma 

sah<!ı.=ıında gösterilen bu ihmalin deva. 
mrn::l:ın da şahsan ıstırap ôuymakta. 

f 

yım. Halkevleri beden tcı IJ.yesi, bedii 
rak:slar, konferanslar ve yı'iönürn!eri 
kadar köye de eheınmiya( verreeye, 
hatta bilhassa köylerie ~.ğraşmıya 

mecburdurlar. 
Köyü lstanbula ve lst':l ·~bulu köye 

götlirmek dileği artık bir : auıriye ol
maktan çrkmalıdır. t:;tantıulun yanı. 

başındaki köylerden kaçı, ~u sekiz 
yüz bin nüfuslu İstanbulun kaç genci
ne ve kac;.müueYverine m:ıiüm yerler. 
c'ı.ir? 

IJenilebilır ki dört avcı, beş idare 
memuru, bir kı;ıım jandarnı<:. ve yürü. 
yü~ yapmak itiyadında olan birkaç 
yüz kişiden maada herkese: bu köyler 
meçhuldür. E bu ne biçim iştir ca. 
nım? 

Bununla beraber kabahati yalnız 
halkevlerine, yalnız münevverlere ve 
~ehirlilere yilklemek de insafs:zl:k o. 
lur. Haddiniz varsa şu 5~lıirden beş 
kilometre uzaklaşın. Ne biı· kahve, ne 
bir köy lokantası, ne bir ott.mobil du
rağı bulabilirsiniz. Geç.:m gi.in bir iki 
arkadaş Küçükçamlıcadan kalktık, 

Kısıklı - Bi.iyükçamlıca - Tcmruksuyu 
üzerinden Beylerbeyine indik. Dünya. 
nın en güzel yerleri ve yeşil ekinleri, 
fundalıkları, çilek tarlalarınr benekli. 
yen insan kümelerinden belli ki halk 
bu gilzellikten kendini hiç de mahrum 
etmek istemiyor. Lakin d~ğll bir dağ 
lokantası, bir açık hava ga:ınosu, bir 
kağıt helvacı, bir kebabçı rile yok. 
Tomruk suyunun başında tır~bct bekli. 
yorlar. Parasız su içemiyorsun. E, o. 
lur a efendim, adamcağızın birinin de 
un ,lJd.1 a.::ıı olın~ N., yo.pa.co..h? c:ı. ...... ~ 

luktan çathyacak mı? Küçükçamlıca
da bir kiraz bahçesine gird.:~. Maksa
drmız paramızla kiraz satmalmaktı. 
Az kalsın delikanlının biri çiftesile bi. 
zi domuz avlar gibi avlayn·erecekti. 

Vali Muhiddin Üstündağ bir dağcı. 
lık klübü yaptı. Bursanın bir kısım 
halkına çok faydalı oldu. l~ayak spo. 
ru ve dağcılık zevki gerek Bursada, 
gerek !stanbulda onun eseridir. Aca. 
ba yaya yürüyüş amatörlerine İstan
bulun misilsiz güzellikleri arasında 
dolaşırken zaman zaman oturup din
lenebilecekleri, eğlenebilec.ckleri bir 
iki açık hava \'e dağ lokantası yaptı
ramaz mı? 

Sanıyorum ki bunu hem ister, hem 
yaptırır. Bu yazının hedefi işte budur. 

Ensari BÜLENT 

Yanlışlarla dolu bir 
saat 

Gazetemize koymak 
için ressamımızdan 
bir kapaklı saat rcs 
ml yapmasını iste
dik. Bize yapıp getir 
diği resimde bir tıı· 

kım hatalar gördUk. 
Ayıp olur, herl<es far 
kına · varmasından 
\'e "kapaklı saatin na 
stl oldugunu da bil· 
mlyorlar,. demesin • 

den çekindiğimiz için neşredemedik. Fakat 
sonra düşUndUk ki bunu Arap saçına koya
lım. Bakalım bizim farkına vardığımrz yan 
lışlan okuyucularımız da bulabileceı,ıer mi? 
dedik. 

Bu mUkUatlıdır. Yanlışları bulanlardan 
4 kişiye muhtelif hediyeler vereceg-iz. Cevap 
larm 4 bazlran tarihine kadar (Arap saçı) 
kaydllc gönderilmesi ııızımdrr. Yanlışları 

gene o gUnkU nU.sha.mızda birer birer kaydc 
deceıti:.:. 

Eğlenceli bir hesap 
meselesi 

Otomobillerin numaralannda ilk dört ade 
dini mcseld 1,2,3,4 olarak farzcılcllm. Polisin 
hesabına göre bu rakamlarla bulunacak en 
bliylik yekün §U olabilir: 

1234-1·4321 + fc312=9867 

T:·amvayda yerımizi kxdmlara bı

ral\rnasak da olur: onlarunı yorgun 
olaoı1 iriz. Yaşlı, hatta orta yaşlı bir 
adamın kalkıp da yerini kızı yerindeki 
bir bayana vermesine hic; bir füzum 
yotrttJr. Fakıı.t yaşlı, çocukh! kadınlar 
için öyle değil... Bu bir his, merhamPt 

mesflesidir, insan kendinder çok yaş
lı, yahut hasta olduğu yüz:lı den anla. 
şıla • ı bir erkeğe de yeriııt vermeğe 

mecburdur. 
Günden güne gönlümüzü kapatıyor, 

hem: ınslerimizin ıstırablan;:ıa, keder. 
lerınc lakayd kalıyoruz. Hepimiz: 

"Gemisini kurtaran kaptan1ır,, sözüne 
uyuµ sırf kendi gemimizi ktırtarmağa 
bakı) oruz. Beş on dakika ayakta gıt. 

mek zahmetine katlanman••·k için ytı. 
rinı <,ocuklu bir kadına, iht yar Lir cr-
keğr veremiyen adam yarın, herhangi 
bır adam için bir fcdıı..karlğa razı ola
bili ·mi?. 

B ·~ki o tramvaydaki •3rkekler i
çind ı• yerlerini o kadına vermeği düşü. 
nent~r olmuştur; belki değı: muhak. 
kak olmuştur. Fakat kim!: "Nezaket 
gösterecek ben mi kaldım'? ;Jaşka bıri 
yerini ve~sin !,. ti.emiş, kimi de öteki. 
ler bakar, alayla bir gülümser diye ce. 
sar~t edememiştir. Çünkü yerini bir: 
kadu a bırakan adama: "Züppe!" ya-

hut "Ukala!" der gibi bakanlar c_ok 
oluyor. 1nsan da hemcinsleri tarafın
dan böyle bakılmağa razı ola. 

mıyor. Halbuki doğru bulduğu. 

.!XlUZ bir işi yapmak ıçln '!ifaya 
ugr dJUdl)J ua ı:.o"" a.fUJ.o.u ~ ıt.. ~u .... 

kaldım?,, demek de doğru değildir, bi. 
zım aklımıza gelince biz yapmalıyız. 

Şimdi söyliyeceğim şeyi yazımı şi. 

şirnıek için uydurduğumu sanaca ksı. 
nız, fakat yemin ederim ki doğrudur= 
bir yf:r açıldı, çocuklu bay..ı!l bir adım 
attı, fakat öteden bir erke!\, kendi ak. 

lınca açık gözlülük etti, daha atik 
dav•c.mp oturdu. Yani y"!.r kapmak 
hususun,.lia çocuklu bir kact.iı.dan daha 
üstün olduğunu isbat etti. 

Belki bu işe müdahale etmeli idim, 
her ~eyi gözüme alıp o adama yaptığı
nın syıb olduğunu söylemeıi idim; fa-

kat: "Bana mı kaldı?,, deJım, herke
sin alay etmesini, o adamr•: "Sen ne 
kanşıyorsun ?,, demesini gi.ize alama.. 
dım. Nurullah AT AÇ 

Bu yeki'ın, polisin testıit etmiş oidu~u 
yekQnden daha ktiçllk olduğuna göre, bir lie 
re de rakamları büyUltcrek 3,4,5,6, rakamları 
ele alınır ve bunlarla yapılacak hesapta en 
küçük yckfınu bulmak için şu hesap yapılrr; 

34M+6543+3465=13·J64 

Bu iki hesaptaki yekQnlardan biri 12300 
kilçtik, öteki büyük olduğuna göre otomot:il 

!erdeki numaraların, 2,3,4,5 rakamlarından 
teşel<klll etmesi icap ettiği ve bunların srra 

ile 2341';, 5432, 4523 numayı taşıdıkları anla. 

şllır. Böylece yapılacak hesapta yekQnun 
hakikaten 12300 olduğu ıla kolayca meydana 
çıl<ar. 

Bu mcsclcl·i doğru hallcdenlerden: Ks.sım• 
paşa çıkmaz yağhane sokıı.k numara 13 Mah 

mure, - Sarıyer Derehoyu Alibey apartıman 

No. 2 Uayrilnnisa, - İstanbul gUmrUklerl 
başmUdllrIUğU sicil servisi memurlarından 

Reşat Çevik. - Beyoğlu Mahmuta~a yoku-,u 
Aysel Nedim Al<kuzu. 

Kaybolan cUzdan 
Bir adamcağız para cüzdanını kaybctU. 

İçinde kaç llrası olduğunu bilmemekle bunun 
herhalde yl.lzden a;şağı olduğunu tahmin edl 

yordu. Bunları evvelce ikişer fltl~r. üçer U· 
çer, saymış hep (1) rer Ura artmış\ 7 şer 

sayınca hiçbir şey artmamuştı. Bu adamın 
acaba kaç lira.'!ı vardı, dersiniz? 

Bunun cevabını yarınki nlishamızda bula· 
caksınız. 
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vaz mo 
geçnycırıaır? 

Türkiye Cümhuriyetinin din mesele • 
aine kaqı prensibi, laikliktir; yan~ dev. 
Jetin işlerini uhrevi değil, ö:.inyevı ha • 

yat bakı~ından idare etmekt~: ' 
Sovyetlerin ise, dine karşı bo.~le pas. 

sif bir vaziyet takınmıyarak, duşman • 
ca bir siyaset takip ettikleri malümd~r. 
Fakat son zamanlarda bundan vazgeçıl • 
diğine dair imarelerin belirdiği iddia 0 • 

lunuyor. Bunları sıralıyoruz: 
"Koın:.inist Terbiyesi İçin,. mecmua. 

ıurun 26 Mart 1936 sayısında halk ma
arif kotniserliğinin 1935 - 1936 sene
lerinde bir çok din aleyhtarı müessese. 
leri kapattığı yazılmaktadır. Bu mü -
esseselerde talimde bulunacak muallim
ler kadrosunu yctiştirmeği istihdaf et
mek üzere Moskova ve Leningrat Üni • 
versiteleri nezdinde vaktiyle asılmış o. 
lan §Ubelcr de kapatılmıştır. 

Vilayetlerde on ıubesi olan "Din 
Aleyhtarlığı Enstitüsü,, de yok edilmiş
tir. Lcningrattaki "Din Aleyhtarı Bilgi
ler Evi,, de sededilmiştir. Bütün bunlar, 
Halk Maar:f Komiserliği tarafından a • 
lınan talimat üzerine yapılmıştır • 

Genç Komünistler Teşkilatının Ka • 
tibi Umumisi olan Kossarev ne~rettiği 

bir broşürde, 1936 senesi zarfında zm -
dıklığı telkin eden hiç b!r neşriyatın 

yapılmamış olduğundan acı acı bahsedi. 
yor. "Allahsızlar,, diye kendilerine isim 
takmış olan tayfa, uyumakta imiş .. 

Ayni zat şunu da kaydetmektedir: 
Vaktiyle dinden uzaklaşmış olanlar, 
yeniden imana gelmişler. Hatta arala • 
rmda Komünistler de varmış. Bunlar, 
kiliselerde evleniyorlar, dini merasime 
iştirak ediyorlarmış. Devletin parasiylc 
okuyan talebe arasında kilisede teganni 
edenler varmr~ Bütün bunlar istisnai 
ahval değilmi§. Emsaline sık sık rast -
]anıyormuş .. Din merasiminin ne ni11 -
p~tlerde rağbette olduğunu göstermek 
.isttivf'!n v,..,.,~rf'!v hir cok rakambr s:::ı -

yıyor. Mesela Moskova civarındaki bir 
Kolhozda 51 izdivaçtan 37 tanesi ki!L 
sode yapılnu§. Halbuki bu Kolhoz civa
rındakilerin en iyisi imiş!. 

Yine ayni müellif, birçok yerlerde 
k"liselerin artık adam almadıklarını, 

papazlann inkılapta beraber kapanan 
kiliseleri tamir ederek yeniden açmak 
im!tanını bulduklarını kaydediyor. Mü. 
minlerin 1937 senesinde arttığını, ha. 
yan Krupstaya da, (Lenin'in zevcesi) 
l::vestia'da yazdığı bir makalede tasdik 
ediyor • 

• • • 
H ükümet, Lenfilm tarafından yapı -

lan bir din aleyhtarı filmi "Şimdiki si • 
vas~te uymamakta olduğu için,, men • 
etmiştir. 

Noel ve aair paskalya !detleri, ·laik. 
Teıtinterek • "AUahsız,. mecmuasında 
Effi!lyan Yaroslavaki'nin bir lnakalcsi 
~ıl{.m·şttr. Onda şöyle deni yor: 
"Varşovadan işae edilen bir ded~o -

du bütün ecnebi matbuata sirayet et • 

miştir. Sözde Moskovada J\Uahsızlar 
kongresi toplanacakmış. Bu havadis ta
mamj.Yle uydurmadır. Moskovada bir 
beynelmilel Allahsızlar kongresi top • 
lanmak §(iyle dursun, Sovyet hudutlan 
AUahsızlarının dahi kongresi aktediJ • 
miycccktir. Bunlar, bolşevik <Kişmanla. 
nnrn uydurmalarıdır.,, 

Alman matbuatı şu haberi vermiş: 
Üçüncü Enternasyonalle Sovyet Dış 1 
Bakanlığı anlatmışlar; bütün Sovyet 1 
bariciye memurları "Allahsızlar,. Ce • 1 
miyetine mensup olmağa mecbur tutu _ 1 

Iacakmış. Gazete, bunu "ahmakça bir 1 

iftira,, sayıyor. Ve diyor ki: "Naziler. 
bu gibi iftiralarla neyi istihdaf ediyor
lar? Almanyada, Bitler hükumet başına 
geldiğindenberi, din, kabaca takibata 
uğramaktadır. Naziler, ahalinin bu yüz. 
den memnuniyetsizliğini hafifletmek 
i~in dikkati bolşeviklerc celbetmeklisti· 
yorlar.,. 

Sovyet kanunu esasisi, 124 madde • 
sile papazlara da intihap hakkı vererek 
onları da vatandaşlar arasına rC"smen 
kabul etmişti, malüm .. Din düşmanlı -
fiyle en fazla ~öhret alan Yaroslavski, 
bu münasebetle diyor ki: 

"Seçimlerde rey veremiyoruz diye 
onların kendilerini bir nevi işkence 

(Va-Nil) 
(Devam~ 4 ilncilr..e) 
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Jstanbul konuşuyor! (Samatya 2) 
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CUMHURIYET'te: 

Hay nankörler hay ! 
Auidiıt Davcrin Fraııkowlaro naıı· 

1.ör teşhisi hoydıığu babındadır. Güzi- • 
tlo or/;!lulaşmı,ızm yazdığı ~ıı satırları 
ol•uyalım: 

Samatyada, yedisindf:!n yetmişi
ne kadar sporu sevm~yen ~!Jklur 

R Jk mekteplerinden ve semfzn asa!:f zşınden 

Allah schimet versin! Nereye ister. 
lersc oraya gitsinler ama, heriflerin 
nankörlüğüne şaşmamak kabi! değil. 
.Kimbilir, nekadar zamande.nberi Tür. 
kiye scfarethanes·nc sığınmı§ ve böy. 
lece Türk bayrağının himavesi altın. 
da canlarını kurtarmış, soıı~a da ken
dilerini almak üzere oraya kadar bir 
vapur göndertmek suretile dcvletımizi 
masrafa sokmuş olan bu ari1mlar bir 
İtalyan limanına gelince oraya 'çık· 
mnk için biribirlerini çiğn!yor, ct.nla
rını tehlikeye koyuyorlar. Türlrıvevc 
gelmek istemiyorlar idiyse Türlı: ~efa. 
rcthancsinc neden iltica ettiler, Türlt 
vapuruna neden bindiler? 

a İ,üyük bir memnuniyet le bahsedıyor . 
Samatya arabacılarile bahkçılarının derdı 

n dertli esnafı araba -Samatyarun e . . 
ı d Denız kenarın • cılar ve balıkçı ar ır. 

daki kahevelerden birisinde . topl.8:.~m~g 
k mak ıstedıgımız olan arabacılarla onuş . .. d. 

zaman bize kahyaları Saimı goster ı • 
ler. Kahya şöyle dert yandı: 

- Biz burada en iyi kazanan, en ra· 
• f k Tam 25 arabacı hat geçinen esna tı · 

bol bol iş buluyor, durmadan çalı~ıy?r. 
duk. Fakat bir müddet evvel s~mtı·mı·z: 

b. kamvon bütün ı~lerımızı dadanan ır " . . . 
allak bullak etti. Bize i§ımız.ın yansın-
.l f 1 ını temin eden Yedıkule Hava uan az as ... 
gazi fabrikası, artık bütün ııını ~u ka":ı. 

Ptirmagva ba•dadı. Bu oyle hır yona ya :s 

rekabet oldu ki, kısa bir zamanda topu
muzu birden temeliınizden sarstı. Fiyat. 
larırruzı kamyondan ucuz yaptık. Taşı • 
dığıınız yüklerin arabad~n boşaltılma • 
suu kendi sırtlarımızla temin etmeğe 
razı olduk. Fakat kumpanya yine evvela 
kamyona yük verdi. Bilmem amma, ga
m •• ı ...... , vll lictbll>ının kumpanyada tu. 
tanlan varmıJ .. Bu gidiıle halimiz ne 
olacak, bakalım? f,; 

Kahya daha sözlerini henüz bitir -
memL,ti ki etrafımızda toplanmı§ olan 
gruptan bir genç iki adım ilerliyerek 
tam karşıma geldi. İsminin Simon ol • 
duğunu söyledikten sonra : 

_ Bizim de derdimizi yazın, dodi ... 
Ben ve benim gibi buradaki diğer balık· 

• çılann vaziyeti bozuldu artık .. Balık işi 
Tayyare piyangosu gibidir. Ne iş ola • 
cağı, ne kazanılacağı. evvelden bilinmez 
amma biziın Jikayetımiz öenizlerin ba
lıksızl;ğından değil, küçük balıkçıları 
mahveden bombalı balık avcılanndan • 
dır. 

Devlet bomba ile balık avlamağr kat
iyetlc menetmit olduğu halde ıon za • 
mantarda kaçamak yapanların, adedi 
pek çoğaldı ve bu da bizim i§imizi çok 
bozuyor. Hem h!zi, ~em de kanunu mu
hafaza etmek içın boy le hareket' eden • 
lere karşı sıkı bir mücadele açılmasını 

istiyoruz. 
Genç balıkçıyı da dinledikten sonra 

veda edip ayrılacaktım .. Fakat araba • 
cılar Uhyasının bir söyliyeceği daha 

varmış: 

_Aman dedi, şu Narlıkapıdaki köp· 
rü ü de yazınız. Bütün arabalarımız 
he~ bu biçimsiz köprüden geçerken kı. 
rılıyor. 

Arabacılardan ayrıldıktan sonra sa -
hile dizdiği 5 - 10 çuval kömürü sat. 
makla meşgul Karadenizli kayıkçılarla 

konuştum. 

· Vazaını ~ Habe:ci 

sa711 a.tyanın uo§ arsalanııı birer sııo~ sahası haline getiren gcnç7-:.:dcıı bir 
grup. (Ort<UlJ gözünün il.zerinde bir b:rc ı.:ı 9örii11c11 mahallcdekı geııçlı· 
rin clcbaN\ olduğıınıt söyliycn Albcr dır.) 

Bunlar senenin altı ayr, yani yazın mal 
getirip satar, kışın da ormanlarda çalı • 
ıırlarmış. Sattıkları kömürün serma • 

Yesi uüz on para olduğu halde kilosunu 
~ . 

hem de eleme olarak 3 kuruşa verıyor • 
tar. Bu çok zahmetli işin bıraktığı pek 
cüz'i kara rağmen kömürcüler, hayat • 
tarından pek memnun g~rünüyorlardı. 
Kendilerine ne sorsam: 

_ Allaha çok §4jkür, Allaha çok §Ü -

kürden başka cevap alamadım. 

Vakit geçmi§tİ. Artık~atbaaya dön. 
memiz icap ediyordu. Deniz kenann • 
dan ayrıldık. Tramvay caddesine çıktık. 
Tam oromobilimize bineceğemiz zaman 
bir alay çocuk, ellerinde bir futbol topu 
ko§ll kop yanımızdan geçtiler. Bunu 
görül\ce bizim Foto Aliye: 

- Gitmeden, bir de şunlar ne yapa • 
caklar gel görelim, dedim. Ve daima 
bir an evvel dönmeyi istediği için men

. fi cevap vereceğine emin olduğum arka 
ciaşımın söyliycc~ğ:ni beklemeden yerim 
den fırlayıp çocukların peşine takıldım. 

Samatyanın üst kısımlanna doğru, bir 
eokak, arkasından bir sokak daha ge • 
çildi. Üçüncü sokak. ta bittiği zaman, 
ortasına voleybol ağı gerilmiş küçük 
bir meydanla karşılaştık. Takip .ettiğim 
grup bir saniye içinde ikiye ayrıldı. Ağı 
ortalarına alarak ellcr:ndeki topla oy • 
namağa başladılar. Fakat ne oyundu 
bu bir görseniz .. Her kafadan bir ses 
çıkıyor, tarafeyn dakikasında yekdiğe • 
rine binbir itiraz yağdırıyordu. 

Bu patırdı arasında gözüm meydanın 

kenarındaki evlere ilişti. Baktım he • 
men hepsinin penceresinde ekseriyeti 
genç kızların teşkil ettikleri gruplar O· 

turuyor. Curcuna en hararetli bir saf • 

hasma girmifti ki ,ben bu pencereler • 
den birisine sokuldum. 

Ve kördövüşünü tatlı tatlı seyre dal· 
mış olan üç bayana sordum: 

- Bugürültü, burada her gün var 
mıdır? 

- Yağmur yağmazsa her akşam. 
- Pek bu patırdı sizi rahatsız et • 

mez mi?. 
üç bayan hep bir ağızdan cevap ver· 

diler: 
- Niçin etsin. Gençkr eğleniyorlar . 

Bilakis bu bizim de iy.i vakit geçirme • 
mize sebep oluyorlar. Arasıra cam, çer. 
çevc kırıyorlar amma zarar yok. Ota -
gan şeyler bunlar. 

Beni hayrete düşüren' bu cevaptan 
sonra başka bir evin penceresine otu -
ranlara sordum. Onlardan aldığım ce • 
vap hemen hemen ayni oldu. 

- Garip mahalle • diye cXişündüm. 

Patırdıdan, gürültüden hoşlanıyorlar. 
Bu sırada bizim Ali de dönüşü geç 

bıraktığım için yüzüme sert sert baka 
baka meydana gelmişti. Acele acele 
bir resim aldı ve: 

- Haydi artık gidelim ,dedi. 
Tam (Peki) diyecektim. Fakat bu 

Slrada yanımıza sokulan bir çocuk: 
- Şurada da futbol oynüyorlar. Bir 

görmez misiniz? Demez mi .. 
Ben Aliden çekinerek biraz tereddüt 

etmiştim. Fakat bizim Beylerbeyinin 
eski kalecisi "futbol., sözün·:.i işitir iş:t

( Devamı .~ ;; ıır.iirfe) 

ABERCI 

Dikkat! 

Sonra da, hep birden zorla Siragü. 
zaya çıkmak surctlle dev!·~timizin ls. 
µanyol hükumetine verdiği sözil tut. 
masma da mani oldular. Çtiı.kü a;;kcr
J;k ç.-ığında olanları da, !sp:ır.ya lıüku
metinin düşmanı General Frankoyı.ı 
yardım eden ltalyaya çıkt1lar. 

Türk vapurundan kaçıp !talyım top 
rağına iltica edenlerin zarvı, b"ze de
ğil; ikinci kafile olarak Madrid,1E ka. 
ıan qem~erilerine dokun;,.caktı;. ts. 
panya hükumeti, ağlebi ihtimal, bun. 
ların da ayni numarayı yaparak ltal. 
yay·L kaçmaları ve sonra da Franko 
c·rdusuna iltihak etmeleri "htimaline 
mani olmak için, Ispanya~an ç.kma· 
larına müsaade etmiyecekt\r . 

H:.ılasa, "'lspanyol mültecileri, bu 
clensı:: hareketlcrile Türkün civan
mcrd yard-n1ına layık olmariık'arım 
göstermişlerdir. 

Yavnmı Daver. bunlara Fraıı1wcıı 
derler ki, k<Jıdi mcnılcl•etlfflne dnlıi 
ilıaııtt etmişlerdir, bize haydi haydi 
ederler .•. Frmıkocımım ne deme1~ oldu. 
iiunu sctı yemi yeni mi a11la?tııya boş. 
Zadın1 

KURUN' da: 

so,anma kolaylaşhrı:mah 
mı kolayıa,tlrllmamah r.11 'l 

Bo§anmanm gilçlüğ;t yiizfüıdcn rıüı. 
Zere~ ootamlaşın çektiği a.:abı tct1.ik 
edcıı aıı1•et muharriri bugiiıı trcrübcli 
ve tanımnış bir avu1:attaıı aldığı ~ıı 
c:cvaıı neşrediyor: 

"Herkes birkaç gün evvel gazdcler. 
f.e gürdüğümüz zina ciirmüm~şhudu
ııu yaptıramaz. Böyle bir cürrrıhmeş
hut pek zordur. 

B:rkaç sene evvel bir erkek karısın
dan şüpheleniyordu. Takip etti. Şüp. 
hesinin hakikat olduğunu röra:i. Fn. 
kat cürmü meşhut yaptıraır.adı. Niha. 
yet mahkemeye başvurdu Kadının 

Jtıocasına ihanet ettiğini isımt cGcme. 
di. Deliliı·r yoktu. Mahkem~ ta!ai< ta
lebini reddetti. Zavallı koca çıigına 
dönmüş:il. Kcnd sine ihanet eden ka
dınla nasıl ya§ıyabilirdi? 

Nihayet nrada ge!:imsizl!k olduğu-
1:u söyliy~rck mahkemeye b1 şvııı uldu. 
Şahitler dinlenildi de bu .:;u1 etle adam 
kadından kurtulabildi.,, 

l/ayrct! Zorla gii::.cllilc olur nııt1 
Kan 1roca.cfaıı 1ıcrhaııgi b;n cl;ğcriııi 
istemedi mi bıı 1~i azami t:ın beş gföıdc 
bitirıvcrn.cli ıx .'isı;lcim. 

Yeni Adım'da:' 

Veni hayata yeni kahraman 
Sabık Daritl/ilııun Enıi11i terbiye 

7>rofcsörtı lsnıail Ilal•hı da 1ıallc ro. 
mmı1arı ve lu.ıllro oltııtulacııh 1: ıaplar 
halc!.ınd.a §ıt fildrdc bulunuyor: 

Matbuat Umum Müdürli\~ü t:ıı afın. 
dan yapılan bir tamimden ö"ı« ııdim' 

b 

Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet. 
terinizi, yapılmaamı istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat, İsler me!ctupla. telefonla 
ve ısterıeniz matbaamıza ge!erek 
bize bildiriniz. 

ki, Türkiye halkı Aşık Ga··ıp, Kerem 
~ ile Asli, Köroğlu gibi kil<: pları pek 

.Samatyamn ;tfcıcık yavrularındB biı·~ lop nıerakı vardır 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mız ayağınıza kadar gelip• aöy. 
leJiklerinizi inceliyecek, şikayet . 
lerinize veya temennilerinize ga. 
?e\e-niz terciiman olacaktır. 

çok okuyormuş. Şimdi müd\irlil': Aşık 
Garip, Köroğlu diye hikaye serileri 
basacakmış. Bu hikayelet :n id yeni 
hayattan alınacak, fakat 1t ·ı!lrarnnla. 
rı yine eski kahramanlar uiaccıkmış. 
Niçin acaba? Biz mntbuai mürlıirlü. 
ğünü bu karara götüren zaruı etleri 
kavrıyamndık. Her şeyden ünce §U su
ale cc\·ap verm~k lf•zımdır: halkı eski 
mas1llara bağlıyan bu masııllarıı.ı mev 
?.uu ı_nu, yoksa kahramanlarının şahsı 

( <::a.ufayı. ccvirinfa) 
Kara DAVUT 
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(Baş tarafı 3 üncildc) 
görmüş saymalarına da işte nihayet ve. 
rildi.,, 

Her hakkı abluı Hadlyo'ye alttlr. K&JJser kurbanı: 
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Necla kocasının memnuniyetsir } 

liğinin bu derecelerde olacağını pek 
tahmin edemedi. Lemi öyle bamba§· 
ka, o kadar orijinal bir tipti ki! Bu 
hareketi de ancak şu herkesten bam· 
başka olmasından ileri gclmi§ ola
bilirdi. Sonra .. Kocası şimdi mem· 
nun olmasa bile küçük dünyaya gel
diği vakit herhalde değişecekti. Kal
binde derin bir babalık sevgisi doğa
caktı. 

Necla için hayatta en büyük pren 
sip ve gaye çocuktu! Bu küçük var
lığı sevmek, itina ile bakmak, gün
den güne büyüdüğünü, ilk tebes· 
sümlerini saçtığını görmek .. işte bu 
baştan başa bir hayattı .. Bir alem
di .. 

Necla uzun uzun düşünceli öy
lece kaldı .. 

Pembe ve tombul küçük vücudu 
gözlerinin önüne getiriyordu.. Mi· 
nik gözleri Lemininki gibi parlak o
lacaktı. Onun tebessümile gülecekti. 
Necla bu tebessümleri görüyor, mi
ni mini çocuk cıvıldılarını işitiyordu. 

Çocuğu onun bir tesellisi, yaşa· 

11wıı ıı ıııınııııtuııu ıııuııı111111ı ıı ııııııı111 1111ııııııııınıtıuııııı ııı lliilltııı 
mıdır? Hiç şUphe yok ki sn me' zuda
dır. Bu mevzularla halk arasındaki 
zihniyet yakınhğıdır ki çok ('lkunm:ıla. 
rma sebeb oluyor. Yeni temcllerı eski· 
kahramanlara işlemekte hiı;bir fayda 
yoktur. BugUnkü Türkiye halkının 

kahramanları aşiret reisler:. derebey. 
Jeri, keloğlanlar, köroğulla~ı değildir, 
çeliği eritip çimentoya döken, kanaL 
lariyle b!ılutları döven insanların 

yurtbtşlarıdır. Şimdi Cenc.et ''selli. 
seyf,, edenlerin kılıcında. değil, havayı 
zaptc-den insaniarın iradP.lerindedir. 
Bu çelik ve Karabük Umrnetine söyl~
necck beyitler Köroğlu ve Kerem ağ
zına yakışmaz. Zamanın dilini yalnız 
zammın adamları söyliye!>ilir. 

Bfrcc lsmcıil 1Iak1:ı Baltacı()ğlunım 
yanıldığı bir ci1ıd ıı..IClr. Bmm -Oombar. 
dmımı sütmıumtızda bir i1.."i gün sonra 
bild1rcocği.::. 

TAN' da 

Fransız kUltUrUnden 
kurtulahm 

M. Zekeriya orijhuıl gö~ükmck i:J. 
tedi mi, Fransız kiiltürüne .çatar. San. 
ki Amcrilroıı kiıltiirfüıün, Ru.s kiUtüril 
nwı çatılaoak taraftarı yokmuş gibi. 
Bugihı de §U satırları ya::ıyor: 

Ynzdığ ımektuptan Fransız kültürü 
ile yetiştiği anlaeılan mUnevver bir 

okuyucumuz, bize Fransız meemuala. 
rındt.. çıkan ciddi ve enteresan maka· 
leleri niçin tercüme edip gar.etcmize 
nearetmediğimizi soruyor. 

Bu okuyucumuz ingiliz<..e, almanca 
ve rıtsça bilseydi, bu defa da bize İn· 
giliz, Rus, Alman mecmul.larmda çı

kan kıymetli yazılara sütmılarımızda 
yer vermediğimizden dolayı şil<ayet e. 
dccektf. 

B:r defa, bir gazete b!.lffin dünya 
rıcariyatını sütunlarına geç~recek ka. 
dar zengin ve büyUk değildir. Dünya. 
nın hiçbir gazecesi, mecmualarda çı. 
kan yazıları sütunlanna g1:.t:irınez. 

S.mra da dünya Frans:rlan ibaret 
değıidir. Dünyayı yalnız Fransız kül
türü ile görmek insanı habya dü§Üre
bilir. Okuycumuza biraz da diğer li
şanlarda çıkan yazıları okumaemı 

üı.vs.ye ederiz. 
Yalnız Fransız 1;ii.li'ürüııdcn değil, 

bütiin y!lbaııcı d'Inıga1ı i.,iiZ1iir1crden 
k,ırtulalım. ~tı J..-urtutuş "kiUWr sahi. 
bi oiınakla,, 1:a.mldir. Kültiir sahibi o. 
Zaıı ~ıdarrı.da §'lı veya bu tair bir yanıcı 
gibi sıntmaz. Kültür sahibı ,.fiWn va 
yrı 1ı.ılrnı ~lti"rle yctişm~ "(lda.m,, de. 

nıoJ' değildir. 1\cndi8ine mahsus bir 
ko1cn, bir şahsiyet, tam ve kendisine 
nuıh~us bir müıtcmıer 1iürrıyct elde 

ctmi._ş adam demektir. Şıı ~ya bu ya. 
bant.'1 kültür, şu vcıJa bu yabancı m~
nwtcr sultaya ~saret m.anı:ısına gelır 
7d, esir olduklaıı sonra ister Fronsıza~ 
olmU§Sun, ister Anıcrika1lya veya Al

mana ... Arada bi1' fark yo1dtlf. 
Kara DAVUT 

masının bir ıaiki olacaktı .. Kocası
nın ncşesizliğine ve can sıkıntısına 
rağmen Neclanın bu düşünce ve ta· 
savvurları o kadar tatlı idi ki müs· 
takbel annenin yüzünü seviçnle ay
dınlatıyordu. Fakat şüphesiz ki Le· 
minin bu neşesizliği ve can stkıntısı 
artık son, tamamile son olacaktı. 

Bugünden itibaren Necla mesut 
günler yaşadı. 

Bebeğin vücudunda büyüdüğünü 
hissetmekle en tatlı dakikalar, saat
ler geçirdi. 

Süt ·gibi beyaz ince patiskalar, 
muslinler, yünlüler aldı. Dikiyordu, 
işliyordu, örüyordu. En gÜ7.el ve za
rif modellerden çocuk çamaşır ta· 
kımlan, portpiyerler, beşik takımla· 
rı yapıyordu. • 

Yavrusunun her şeyini kendi 
elleriyle yapmak İstiyordu. 

Bu kadar zengin bir hanımefen· 
dinin böyle durmadan dikişle meş· 
gul olmasını görerek hayret eden 
oda hizmetçisine: 

"Bu ona saadet getirecek'.,, di· 
yordu, Hakikatte onun böyle oya· 
!anması bir eğlence ve çok defalar 
yüreğini sıkıştuan sıkıntılara karşı 
bir müdafaa oluyordu. 

Bir gün odasında incecik tül
benden mini mini bir gömleği dik
mekle meşgul olduğu sırada içeriye 
ansızın Lcm'i girdi. Neclanın etrafı 
muslinler, patiskalar, danteller içeri· 
sindeydi. Bir kurt postu üzerine 
diz üstü oturuyordu. Sanki bebek
lerine elbise dikiyomlU§ gibi çocuk
ça bir tavn vardı. Sevinçten parlı
yan yüzünü kocasına çevirdi. 

Fakat müstehzi bir bakışla karşı· 
laşmıştı. Lem'inin dik sesi, istihfaf. 
kar soruyordu: 

- Bunlar da ne~ 
- Küçüğün gömlekleri! 
Parmaklarının ucuyla tülbend 

bezlerini kaldırarak: 
- Tuhaf şey .. Bunlar ne biçim 

gömlekmiş, haniya kolları. 
Neda gülümsedi: 
- Daha dikilmedi ki. Dikilsin 

de görürsün. 
- Nasıl? Dikilmedi mi? Dik ilmi 

yen şeyleri alıyorsun? Cidden tuhaf! 
Necla gene gülümsiyerek: 
- Hayır. dedi. Anlamıyorsun) 

Kumaş alıyorum kendim dikiyo
rum. 

Sahırsızlanmağa başlıyan Lem'i: 
- Sen mi dikiyorsun!.. Allah 

Allah!.. Galiba latife ediyorsun. 
Biraz şaşıran Necla cevap verdi: 
- Hayır ... Ciddi söylüyorum. 

Küçüğün çamaşırlarım kendi elle. 
rimle dikmek bana çok büyük bir 
zevk veriyor. 

- Çok tuhafsun Necla. Bebek ta 
kımlan satan mağazalar ne güne 
duruyor? Bunlar hepsi oradan sa
tın alınır. Bunu bilmiyor muydun) 

- Hayır Lem'i, biliyorum. Fa
kat çocuğumun her şeyini kendi e· 
limle dikmeği tercih ediyorum. Bu 
yavruma saadet getirecektir. 

Lem'i titiz bir teı.vırla sert söyle· 
di: 

- Ah bu kadınlar! Bir hassasİ· 
yet 1 Artık bu kadarı da hayret, gli
lün; ... Alelade bir kadın gibi hare· 
ket ettiğini istemiyorum Necla anlı· 
yor musun? ... 

- Lem'il Rica ederim ... 
Şiddetle sözünü kesti: 
- Kıyamet kadar bebek takımla 

n satan mağaz.alar var .. Çocuklarla 
mC§gul olacak dadılar da var .. Bunu 
unutma! 

Asabiyetle od.ada enine boyuna 
dolaşıyordu: 

- Çocuk! Çocuk! Artık gülünç 
oluyorsun ... Hem sana bir şey haber 
vereyim mi? Çocukların anne ya
nında kalmasını ben kendi prensi· 
bimce doğru bulmuyorum. Benim 
Burıuda çok büyük arazi ve köşküm 
var. Beni yaptıkları gibi çocuğu da 
silt ninesiyle oraya göndereceğiz. 
Ben de zaten orada büyüdüm. 

(D6'1cımı var) 

Hıristiyanlığın Rus halkını geri gö
türdo:iğünü ispat etmek üzere, bütün 
ilmi kuvvetler seferber edilmişti. Bun 
da da şimdi esaslı değişiklik vardır. 

1936 senesinde, Moskovanın Kamerni 
tiyatrosunda şair Demyan Beoni'nin 
"Bahadır,, is!mli piyesi kaldırılmıştır. 

Zira bu piyes, Rus halkını daha yüksek 
kültürde olan milletlerle temasa geçir. 
terek yükselten Hıristiyanlığın Rusya
ya girişi hakkında tarihi hakikatlere 
zıt, yanlış malumat veriyormuş. 

Hülasa, Sovyet vatanperverliği, isti. 
haleler geçire geçire dinle de birleşmiş, 
dini de vatanperverliğin anasırı arasına 
kısmen sokmak yolunu tutmuştur. 

Halbuki, meşhur Marksist tarihçi Pok
rovskinin cehdi. Rusyayı. Hıristiyanlık. 
la gerilemiş göstermekti. 

Bütün bu yukarı<ia saydığımız nok
taları birer birer zikrederek. "Temps,. 
gazetesinin Moskova muhabiri Pierre 
Berland Sovyetlerdeki bu tahavville se. 
bep olarak, evveHi, din düşmanı sayılan 
Bolşeviklere hariçten yapılan tazyiki 
gösteriyor. Sovyetler, artık bu tazyik
ten kurtulmak istiyorlar. Fakat en mü. 
himmi, Stalin'in her itikattaki halk ara
sında sevilmek istemesidir. Milli mü • 
dafaa için de dini zaruri görilyorlarmı§. 

Perre Bcrland sözünü şöyle bitiri • 
yor: 
"Şu hakikati anlamıyanlar, Rusyada 

bugün dönen hadiselerden hiçbirini an. 
lamamağa mahkumdurlar: Stalin, bu
gün, Rusyada kitlelere istinat ederek 
Bolşevik fırkasırun müfritlerinc, yani 
her türlü inkılabın bitmiş olduğuna 

inanmıyan kısmına dirsek çeviriyor . ., 
Picrrc Bcrland'ın çıkardığı neticeler 

her ne olursa olsun, zikrettiği vesika • 
lar pek mühim ve pek cazip oldufu 
için bunları 11ülasa etmekten ve Türk 
llarilerine bildirmekten kendimi alama
dıın. 

( VA-NO.) 

iki arkadaş 
Beyoğlunda Ağacamii içinde kahve

cilik yapan Tevfik dün gece 23,5 de 
Sirkecide tramvaya binmek isterken ar· 
kadaşı eskici Muharrem üzerine atılımı 
elindeki bısakla kolunun ü~ yerimlen 
yaralamıştır. 

Yaralı sıhhi imdat otomobili ile has· 
t.aneye kaldırılmış, eskici 
tevkif edilmi§tir. 

iÇERiDE: 

Muharrem 

* Bursa belediye reisi ôımll lııUfa etml~· 
tir. 

'!- Bur.sa ve İnegöl \•e havallaine dUn dolu 
yağmı§trr. 

• Geçen bir hafta içinde gtlmrilk muha!a 
za toş'kllft.lı ~kisi ô!U, 40 knı;akçr, 411 kllo 
gUmrUk ke.ç:\ğl, 68 inhisar ıkatağı, 26 TUrk 
lirası, bir tUfck, 13 mermi ile 15 kaç.akçı hay 

vanı ele geçlrml§Ur. 
• Asltcri lınstabakıcı hemşire mektebinin 

kurulmnsı için blr kanun projesi hnzırlanmı§ 
tır. 

• Mnarlf vcklll Sartet A nkan bugUnlerdc 
§ehrlmlzdc beklenmektedir. 

* Telsiz telgraf ve radyo kanunu mcc:lliı1n 
ruznamcsin" nlınm~t:ır. Kanun encümenlerde 
mUhlm tadlller görmllı;tUr. nu tadi\At ara· 
sında radyolıırdan alınmakta olan yüzde ylr 
ml gilmrUk resminin alınmaması hakkında 
lAyUuı.ya eklenen blr madde de vardır. 

cı Şarkta Hcnlt nıı!liy<':ıinde (İdil) Şam• 

rııhda (Mo::ı~l (Knlan) :Meli§ de Çinar. 
Farcyazı nahiyesinde mcrkui &ynılrtar Ol• 
mak tıurc bu adla. birer kaı:a teşkili ha);. 

landald 1:..-anun IA)ihaSI Mccllsin rumamcslne 
ıllmmıetır. 

"' lbni Sina ihU!ali btulranın yirmt btr'.nd 
pazartesi gilnU Dolmç:ıhçe sansı salonun• 
da yap!lacakbr. 

4' BUyllk tarih kongresi bu srne cylQld 
Dolmaba.hçe sa.re.yınd3 toplanacaktır. Kor· 
gt'(lye l§tinı.lt etm k t!ZCTC dUnyanttı her tı!.· 

rafından bir ~ maruf lllm ve profesörler 
ı;el ockUr. 

• Kadıhi>y su §irkcUnln btih-Qmete nt..:tı-
ma.sr r::.ukavelesl şirket heyeti umu~sl 
tarahnd!ı.n .. dik ~di'mlştlr. 

,.. Haziranm O lnde Yunan ve Yugoilav 
llman•armı ıdyaret gi~ecck olan Hamldıye 
mektep G'C'mlslnln llnzırlıklıırı ikmal edilaı1'• 

(Baş tarafı S uncüda) 
mez, geç kalmağı filan unutmuştu. Ço
cuğa: 

- Haydi göster, nerede oynadıkla • 
nru bize, dedi. 

Yine dar bir sokaktan geçtik. Ve bu 
sefer 'evvelkinden Uç kere daha bUyük 
bir meydana çıktık. 

Burada bir alay çocuk, ortadaki fut • 
bol topunun pe~inde koşuyor, bağın • 
yor, çağırıyor, sözde futbol oynüyor • 
lardı. 

Ben bizi buraya getiren çocuktan, 
meydanının ismini öğrenmiye çah§ır -
ken patmlının birdenbire kesilivermc· 
si nazan dikkatimi celbetti. Sahaya bak. 
tım, bir saniye evvel oynaşıp bağrıian 
çocuklar, hayretler içinde durmuş, bi -
zim Aliye bakıyorlardı Otuzuna merdi. 
ven dayadığı halde çocukluğu hala u
nutmıyan Ali boynunda fotoğraf ma • 
kinesi, elinde şapkası, topu göı•Jnce 

dayanamamıı. küçüklerin arasında da
lıp oyuna karı§mlş. 

Burada, 8 - 10 yaşındaki çocuklar 
top oynarlarken, daha küçüklerde mey
danın etrafına toplanmış bunu tatlı tat. 
lı seyredi~rlar. Etrafta minimini yav. 
rusunu kucağına almış analar da var .. 
Sanki onlar da çocuklarına daha ku -
cakta spor aşkı aşılamağa çahşıyorlar ... 
"Ne garip, ne spor dü~künü mahal'e., 
diye düşünüyordum. Bu sırada peşine 
bir alay çocuk takmış, yüzüne bir ba • 
kışta hayla11·'{r anlaşılan .bir çocuk 
yanımıza geldi: 

- Benim, dedi, ismi A1ber. Ben bu 
çocukların elebaşısıyım ! Bütün bu semt 
spora aş1ktır. Fakat sahasızlık yüzün • 
den hevesimiz içimizde kalıyor. Bu ar· 
saJarda spor olur mu hiç! .. 

Baktım, sağ gözün:Jn üzerinde ko • 
caman bir bere izi vardı .. 

- Albcr, dedim. Galiba dayak ye • 
mi~sinl 

Yayık yayık sınttı: 

- Dayak sayılmaz bu, yalnız birkaç 
yumruktu. Dayak deyince insan b'r a. 
raba sopa yemeli .. 

- Ö}'.le olsun. diycrCk kısa kestim .. 
Çocuklar, tekrar oyuna başladıkları 

bir sırada biz de geri dönüyorduk. 
Yolda, buralı bir tanıdığa rast gd -

dik. Caddeye varıncıya kadar kendi11inc 
ıordum: 

- Demindenberi Samatyanın hep 
dertlerini dinledik. Şimdi sizde bize bu. 
ranın iyi işlerinden. bahseder misiniz 
biraz .. 

Hiç düşünmeden cevap verdi: 
- Burada bizim en iyi i~imiz, melt -

tep~crimizin m' t:~cmmeliyeti ve asavi -
şimizin düzgünlüğüdür. Evlerimi,.·n 
kapısını açık bırakıp sokağa gitsek. gö· 

v:.imüz arkada kalmaz. Genç b'rir.ci 
komiserimizden, en kür.ilk ml"mur'una 
kadbar zabıtamız daimi bir f2aliyet ha. 
lindedir. Mekteplerimize ~elince. t::ılih 
buraya çok iyi hocalar dü§Ürmi.iştür. 
burada yetişen ilk mektep talcb•'erl ,ibi 
talebeyi başka yerde bulamarsı'1ız. 

Yalnız bir şey canımızı sıkıyor. O da 
semtte bir lise veya orta mektebi bu • 
lunmamasıdır. 

Bu sırada otomobilimizin baş·na gel. 
miştik. Dostumuzun elini sıkarak ara • 

baya bindik. Hareket edecl'ğ'miz za • 
man açık camdan başını uzattı: 

- Şunu da yazmağı unutmayınız, 

dedi. Buranın halkı, aç kalsalar yine 

kimseye gidip (Biz aç kaldık) deme • 
yecek kadar bcn!iğ:ne mağrur insan • 
!ardır. 

Yarına Eyüp 

Teşekkür 
İki yıldanberi rcfikamtn ameliyat 

ve tedavisinde ve son olar[lk doğumıla 
gösterdiği ihtimam, sühulet ve anla. 
yı§tan dolayı Kasımpaşa Bayram ye. 
rinde nisaiye mütehassısı ve şimdi 

Tekırdağ memleket hastanesine tayin 
edild 'ğini öğren<.Jiğim kıy•netli doktor 
operatör Hikmet Uludağa aleni teşf'k. 
kürlerimin muhterem gaz"'~~nizc der. 
cin: rica ederim. 

Tcl.irdağ Malkaraıım Bukruva. 
l öyü öğrctr.ıcni ;ihmet Hikmet 

iş kazası 
Bt!!ılkOZ deri bhr:ikıaaınıb c:ıhjt:ıın 

İbrahim dün elini makineye kaptırmış 

parmakları kesilmiştir. İbrahim hasta· 
neye kaldırılmıştır. 

FJoryada yeni yapılan 
soyunma yeri eri: 

lüks kabine ve 

Mevsimlik muhammen kirası 4500 lira ..:ılan Floryada yeni yapılan mö,le
eile birlikte 12 lüks kabine ile 97 asd soy-.mma y~rleri teslim tarihinden iti. 
barcn 19::>7 birinciteşrin sonuna kadar kira~a \"eriinıek üzere açık arttırmaya 
konulmuşlardır. Sartnamcsi le\'azım m üdUrlüğünde gönlJebılir. 1stck1iler &37 
lira. 50 kuru~luk Hk tcmınat makbuz veya mektubile beraber 9.G.9:-17 çarşamba 
günü saat 14 de daimi enc:üınrnde bul unrrıalıdırlar. tB> !2969) 

Ur. Gemi §imdi Haydarpaşa önUnde k5mQr 
alma>ttaaır. 

* Yakında Kamutay binası için dünya mı
nuı.rlan &rumd& bir mtısabaka açıiacakbr. 
Her memlekette mıllct vekillerinin toplandı 

ğı tıiııaların yeril mimarlar tarafındaD yap(l 
· dığının hllkilmetln gözUönUne konuıınasına 

dün toplanan mimarlar karar vcrınlııtcrdir. 
* İstanbul festivali 81 temmuzda ba§laya 

cak ve bir ay clevam e<JccekUr • 

ıı: ıA.kay, Ştrketlhayrl}'eriin nısıf ocretll 
memur bilctlerlnden hUkilmet bütçesinden 
ücret alan veya sermayesi htık!UDet.o a.lt bu 

ıunan mUessesnt memurlarınm da bir hW• 
randan itibaren isU.'adcı edccc#l blldirllml, • 
tir. 

• Tamir için Haliçte havuzlarda bulunan 

CUMARTESİ 

.M.ATIS - 'll.937 
Hk:n: ı~ - Rcbiill vvcl: ıs 

Kabak meltemi 

f~ !:.SS l:!,U 16,10 10,82 2.1.2S 2,2\l 

GEÇEN SENE 8 GUN NE oum T 
Filistlııde 12« ııUmıı.yi(içt te\'lill edildi . 

F'er<ilııand lllmll Romanya torpidosu diln 
Romanyaya hareket ctmlşUr. 

• Trene 'blletsl~ tılnmck suçuyla son ay 
içinde 16 ki~ mahkemeye ~crllmf§Ur. Fnlmt 
bunlardan on ~ ,yan!~ adreS \'Crdiklcnc• 
den bulunamn.m.ıJ l'IWırz HaUoe isminde bir 
kadın sekiz kuruş ıo para oczaya ve 8 lturu' 
da tnalıkcmc masrafını verc~e ma.hkt'ım cdıl 
ınl3ttr. 

"' MnhlrCıklt mUzcsl )'&pılacnk olan 16'1lm 
mUr.esı yanmclnkl lmarct b!nasmm tamfrine 
h.1§lanmıgtır. Tamir iınıırctln eski §Ckl.Jnc uy 
gun bir §tkllde yapılmaktadır. 

Cihangir kanaıtr.asyonu yapılırken ka• 
nalizasycm §irketlnin az amele çalıştmı.ralt 
açtıtJ bazı tukurlar:r uzun mılddct yanın bı 
raklığı ve ~ukurlardan çıkan toprıığı öte\•c 
beriye aerplşUrdlğl g6rUlmUştUr. Bunun için 
§lrketc tebligat yapılacaklır. 

"' Ankara h'"tllcsl dlblndcı Timurla Yıldınm 
Bayuıt ar81!lnda cereyan eden m~bur harp 
esıınsmcıa gthntllcn Osmanlı haztncsln1n ara' 
tırılmasına dUndcn lUba.ren tıaşlamı~. Bu 
hafriyat işi Anl~aralılar arasında tıllyUk bir 
alllm ne 'kar§llnnrnıştır. 
DIŞARIDA: 

* Çclt başveknı llodza 1ngntc!'('nln ötr. 
dcnı;rt takip -ettiği menn hareketi dcği~r 
rnlş olduğu, Tuna işinin Franmz - lngttlz 
tcşrikimoan.I tıalıasm ginnl§ olduğunu e6ylc 
ml3Ur. 

'i- Arna\•utlult bnş\•ck!ll. lııyan reisi Etem 
Totonun hariçte hlc;bir mem1ekcttt'n yardım 
b6rtncdiğini tasrih elmlşttT. 

• Parts Harblytı mektebinde bir araştırma 
yapılmıştır. Buna sebep tıazı vesikaların ta'c 
benin ihmalleri yUıı:Unden llıı.rice 91ktlğı ruıla 

vıımasıdır. 
İB\·rı; luıpc:tye nıı. ımı Sanc11er !=iovy,.t 

hUkClmeUnl resmen ziyaret rlmek UZere S 
temmuzda Moskova,ya ı;ldcceltUr. 
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Tonton 

Karısının ölümü 
ve baldızı ... 

ınm "'ena ( Tekrar çıktı. Akcama kadar sürttü. Bay Zeki Çayga.ra kariS .... • ~ 
zesinden dönüyordu. Hatta mahalle L Ancak saat sekizde evine döndü. 
mamıyla da iyi bir taş meselesi lıak. Kapıcı: . 
kmda konUı,.~uştu. 'Yağmur yağıyor- - Baldızınız geldi ... Anahtarı ıste-
du. !nce empermeablmdan soğuk ge- di ... Verdim. Fena etmedim, değıl :rr.i, 
çiyordu. Kırk yaşında. görünmesine bayım? • dedi. 
rağmen, bay Zeki Ça.ygara daha henUz - Hayır, hayır ... fyi ettin. 
gençti ve işte hayatta yalnız, yapa.yal. Koşarak çıktı. Kapıdan girer gir· 
ruz kalmıştı. Biriktirdiği bir para yok. mez, yüzüne bir ılı~lık çarptr. Soba 
tu. Memuriyetine devanı ederek kendi- yanmış.p 
rıe yeniden bir hayat kurmak, saadet Ve bir yüz ... 
temin etmek? imkansız gibi görünen Karısına. benziyen, dah:ı. gen!; bir 
şeylerdi bunlar... yüz. Maamafih, mağmum .. E~ ~ıkış.tı: 

... 
Hey gidi dostlar hey ... Böyle kötü 

bir gününde hemen hiç:biri 7.ekiyi ara. 
mamıştı. Yalnız Receb kuru bir tele. 
fon etmiş, "başın sağ olsun!., demişti. 
Karısıyla birlikte ekseriya yemek ye
dikleri Iolt.mtanm sahibi olan Rus 
bayan da bir demet menekşe çelengi 
yollamıştı! 

Evine gidiyordu... Fakat niçin? ... 
Bu evde artık işi neydi ... Tatsız, tuz
suz bir hayat ... Yalnızlık, yalnızlık ... 
Of ... 

Fakat çare var mı? .. Yaşanacak .. 
Kapıdan girdi. Merdivenleri ağır a.. 

ğır yukarı çıkarken, kapıcı :ı.rkada.n 

seslendi: 

- Bayım ... Bir telgrafınız var ... 
Yüreği hop etti. Telgraf.. Hoşlan. 

_ __.. .. -lı..: ~·-._.,,. t,: .. ..ı~n ~ona. 

bir haber çıkacakmış sanırdı. Maama
fih "mutlaka. bir taziyedir!,. dedi. · 

J<!ğıdı açtığı vakit tahmininin doğ. 
ru olmadığını anladı. Eskişehirdeki 
baldızı Rüyet'ten ... 

''Bu akıbetin mukadder olduğunu 

zaten anlamıştım. Felaketli @nümüz.. 
de başbaşa olalnn diye geliyorum. Ce
naze merasiminde bulunamadığıma 

müteessirim. Seni kucaklarım. - Rü
yet. ,, 

Zeki, hazin hazin içini çekti. 
"- Zavallı kadıncağız ... O da Je. 

nim gibi betbaht!,, diye düşündü. 

Bu Rüyet, Eskişehirde oldukça ava. 
re bir adamla evliydi. Bir çocuğu var
aı. Hatta başından geçen bir ~k ma. 
cerası yüzünden merhume ablasından 
evvel evlenmişti. Fakat bu maceranın 
arkası iyi c;1kmamışh. Herif SE!rserinin 
biriymiı?. Boyuna kavga ediyorlarmış. 

Evine gitdi. Bir göz attı. Buz gibi, 
ceset gibi, manasız, zevksiz bir ev .... 
Burada tek başına oturmak? ... İçi i~ 
temedi. Sofrada yapayalnız yemek ye
meyi isteme.diği için, kaptyı örttü. 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalannr her giln sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde· 
si No I.2 kabul eder. 

Sah ve cuma günleri 14-20 ye kadar 
paraSiz muayene eder. 

lar. Karşılı~lı oturdular. Bırıoırlerını 
teselli eden sözler söylediler. 

- Açsını?. diye size yeı::ek ha~;a. 
dım... Zaten gelirken de ote berı be. 

.•• ? 
tirmiştim. l:er mısınız· _ 

Zeki, lokantaya uğramrşsa d_a agzı-
h bbe ~ ymanııştı. Canı ısümıe-na ~ .. o . 

mişti. 

Rüyet: .. 
- !sterseniz bir kadeh vermut ıç~. 

niz. .. Maneviyatınız yükselir .. _. · dedı. 
S tfagwa <Tirdiler. 1kı tencere onra, mu ı:. 

güzel kokuJar neşrederek fıkırdıyo:-
du. Evin C.teki tarafları da derlenıp 
toplanmış':! 

Birdenbii•e, Zekinin yüreği hopladı: 
"- Bu kadm .... diye di:sündü .• 

artık bu lradm ber.im nem oluyor? .. 
. ? 

Hiç. Burada ne arıyor· .. ,, 
Hayret ve endi~eyle baktı. 
_ Kocan:z, çocuğunuz nasıllar? ... -

dedi. 
Rüyetin kaşları büsbütün çatıldı: 
_ Çocuğum iyi ... Eski§ehirden bir 

İstanbul mektebine naklettirmek isti
yorum. Kocamı sormayın hiç ... Artık 

onun lakırdısını bile ctmiyeceğim ... 
Maddeten büsbütün ayrıldık .. Boşan. 
ma davası na t:ıye>ru:ı: ... İJ{imiz de ay. 
rılmak ta.r~fhsıyız ... 

Zeki, büsbütün titrefü, 
Karşılık1ı, masa başına geçliler ... 

Aradasırada. merhumeden bahseder~k 
oldukça iştihalı bir yemek yediler ... 

:(o "' J/o 

Ertesi sabah, fokııntacı Rus bayan, 
ona köşeba~ında raslayınca: 

_ Çalgımız lbaşlıyor... Akşamları 
buyurursu:r:uz... - dedi; fakat sonra 
birdenbire kendini toplıyar;:ı k: 

_ Ah, affedersiniz, matemde oldu~ 
ğunuzu unuttu:ndu ..• 

Zeki, kaşlarını kaldll'dı: 
_ Ölenin arkasından ölünmez ma. 

danı ... Ne yapalım? .. Allah rahmet ey-

lesin .. . 
Bu so~uk cevaba karşı, Rus kadı-

c . 
nı: "Ne merhametsız adam, bilsey. 
dim menekşe demetini bile gönder. 
mezdim!,. diye düşündü ... 

Zeki sordu: 
_ Demek ki başlıyor ~algı ... Ne za

man? ... Cunıartcsi ak~amı mı? ... BL 
zim iki ki~~Jık masayı bana ayırınız .. 
Baldızımla birlikte geliriz ... 
Esk~ehirde nakil mu;ınıelesi yapıl. 

dı. Oğlan, İstanbul mektebine girdi. 
Şimdi, üçü birden Zekinin evinde o
turuyorlar ... Eski hayat avdet etti. 
Hayır, daha. neşeli, daha mes'ut bir 

hayat ... 
Rus bayan onların neşeli neseli ye

m.ek yediklerine bakarak: 
_ Vah gidene! ...• diye tefelsU!ler 

yapıyor. 
Nakleden: Hatice Süreyya 

amcanın 
lt=lleykeOn 

Kızı I 
sacayak 
ÇeDDk yüırejnn 
maceıraoaro 
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Yazan : Niyazı Anmet 

655 sene evvel bugün 
-.::-.,_., - ,.-. --- - -- 2- .-. -

Giridin Venedik valisi 
Hanyayı zaptetti 

Kırk papas on iki gün mullavemeiten sollıa 
teslim oldulaı. Vali yirmi döıdünü 

arkadaşlarının gözleı i önünde idam ettirdi 
Bugün İstanbulun alınmasının 

485 inci yıldönümüdür. Geçen sene 
bu yıldönümü münasebetile Fatihin 
Bizansı nasıl aldığını yazmıştım. Bu 
gün yalnız işaret etmekle iktifa edi-
yorum. 

:r. • • 

1282 yılı 29 mayıs günü 655 se
ne evvel bugün Girid de dahili kar· 
gaşalıldarın başlamasından istifade 
etmek istiyen Venediklilerin Girid 
valisi Andreo Dandulo iki tabur as
kerle Han yaya hücum ederek zapt
etti. 

Venediklilerin bu istilası çok kan
lı idi. Halkın, ne yalvarması, ne de 
bütün servetini ı.ermesi canını kur 
tarabiliyordu. Cineviz valisi asker
lerine şu emri vermişti: 

_ Giridlilerin gözlerini korkut· 
mamak lazun. Onun için münasip 
göreceğiniz herkesi öldürebilirsiniz. 
Mal ve para mukabilinde canlarım 
bağışlamağa kalkışmayınız. 

Çünkü öldüreceğiniz a~a~larm 
mal ve servetleri esasen sızın ola· 
caktrr. Hele silahlı gördüklerinize 
hiç aman vermeyiniz. , 

İşte bu talimitt almış bulunan 
v~nedik .as\erleri her tarafı kana 
bulayarak tethişlcrine devam ediyor 
]ardı .. 

Hanya asilerinin içtima yerleri 
Ayi Atriaja manastm idi. 

Burada bulunan papas1ar: 
- Manastırımız imanımız kadar 

mukaddestir. Sonuna kadar müca
dele edeceğiz .. 

Diyorlardı. 
Vali bütün kuvvetleri ile manas· 

tm sardıktan sonra teslim olamalrmı 
teklif etti. lki taraf arasında saatler
ce muharebe de11.ram etti. Manas· 
tırda bulunan lbaş ıpapas: 

- Vali efendi, dedi. TeSlim olsak 
da öldüreceksiniz, onun için 'Sonuna 
kadar mücadele edeceğiz. 

- Fakat bundan bir §ey kazan· 
mayacaksınız. 

- Siz öyle sanıyorsunuz. A1lah 
yardımcımızdır. 

Siz bizimle uğraşırken duvarın 
dibinde can vermiyeceğinizi kimse 
iddia edemez. Bu duvarları hiçbir 
vakit aşamayacaksmız. 

- Peki ne yapmak istiyorsunud 
- Mukavemet etmek .. 
- O balde tecrübe ediniz .. 
Vali bu sözleri söyledikten sonra 

dört /araftan manastırı sarmıı bu· 
lunan askerlerine hücum emri ver 
di. 

Hücum, fakat neye ve nasıl? .. 
Bu birkaç dakika sonra kendini 

hissettirdi. Manastır duvarlarına yak 
laşan askerler, içerden atılan silah
larla yerlere seriliyor, kendileri hiç 
bir şey yapamıyorlardı. 

Bu muhasara tam on iki gün sür
dü. fakat on ikinci gün papaslar ar· 
tık mukavemet etmenin imkanı kal· 

madığmı anlamışlardı. Şimdi teslim 
olsak da nasıl olsa öldürüleceğiz. 
demiyorlar, belki affcdiliriz diye dü
şünüyorlardı. Aksi takdirde adıktan 
öleceklerdi. ~ 

Baş papas on ikinci günü: 

- Vali efendi, t?slim oluyoruz. 
Dedi ve papaslar birer bire; dışarı 

çıkmağa başladılar. 
Vali: 

- Ş~mdi biz bize kaldık.. Karşı 
gelmenın ne demek olduğunu size 
anlatacağım .. 

Diyerek kırk papastan yirmi dör· 
dünü birer birer arkadaşlarının göz· 
leri önünde idam ettirdi. 

İdamdan kurtulanlar seviniyor" 
lardı. Bir mana verememekle bera• 
ber kurtuldukları muhak.kaktı. 

Fakat tarih Kandiyeye gönderilen 
bu papasların akibetlerinden hic 
bahsetmez. Venedik valisinin onlar~ 
da diğerleri gibi fakat Kandiyelilerin 
gözleri önünde ibret olsun diye öl· 
dürttüğü muhakkaktır. 

Mumyalarmezarları-
na ıhavuşamıgor! 

M lSIR hükumeti, eski .Mxsır 
hükümdarlarının çıplak vi.i· 

cutlarmı Kahire müzesinde teşhir 
etmenin doğru bir hareket olduğu
nu ileri sürerek sargıları cözülü olan 
Fıravun mumyalarının tekrar "kral 

lar vadisi,, ne götürülüp ehramlara 
yerleştirilmesine karar vermişti. 

Fakat mumyaları muayene eden 
heyet rutubet ve derecei hararet ta· 
havvülüni.in, sargıları çözülmüş 
mumyaları çok nazik ve dayanıksız 
bir hale getirdiğini ve bunların tek· 
rar mezarlara ınak1edilmesine imkan 
olmadığım ileri sürdüğünden, hü
kumet bundan sarfınazar etmiştir. 

Binaenaleyh, mumyalar Kahirede 
hususi bir bina içinde muhafaza edi· 
lecektir. 

HABER 
AKSAM POSTASj 

ıOARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutuau ı lstaabul 214 

Te~grat adresı. lstanouı HABER 
Yı:t~ı ış1erı teıotonu. ~llR7t 
idare ve ıı~n .. 'Ull1J! 

ABONE ŞARTLARI 
S•n•lll< 
e ayııı. 
3 aykk 
, eyıtk 

'T1.1tlı 1 11• C~trf!bı 
t400 Kr 2700 KP. 
730 145() 
400 •• eoo .. 
'50 •• 300 .. 

Salııbı rıe Neşrıqal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basrltlıjı qer (V AKIT) matbaaıı 

'"&V E.SN~1:H\ t..iı..\ SA8tR~\'l..ıaAN\YOA.. 
~. NÖBETCiNtM ~~VER. YOLlAHlP 
yoı.lAN J't'\AOtblKt \ MeRAK E:t>L 

'VOROV .. ~-
• • 

LıLı 

NİN 
• • 
ırı 1e 

KALP-..... 
Lı-
Lİ-
~ 

~ 
I 

1 .. 



Ölü gözü 
aşısile · 

29 MAYIS - 1937 

S on dakikada g e ne müşkülat mı ? Ecnebi propagandası 
ve Tan'ın 

sayısız hataları ... Körler iyi 
Hatay işinde Frarisa 

arllk fedakarhk 
yapamazmış ! Y azan: Raıadavut 

( BQ.§tarafı f i11cidc) 
tık. Yani dalavere :t.t Zekcrıya ve ar. 1 
kadaşları tarafından ·yeni keşfedilmiş 
bir Amerika değildir. Geçelım .burası. 
m. Meseleyi bir başka tarafından ele 
alalım: 

miz<ltn) kaydı He koysalar ne çıkar 

ki?,, 

Tan, dün Her Brell'in gönderdiği 
mektubun klişesini neşretti Bunda Al
ma•ıyalı ajan §U satırları ydzıyor: 

''Makaleyi Berlin muhabirinızden 
gönderilmiş gıbi gösterebi1ırsiniz. Al
man istihbarat bürosunu"n ismini ı.ik
rctnıenize de lüzum yoktur.,, 

İqte meselenin bamteli buradadır, 
yanı bu adamın Tan gaı.etesinin umu. 
mi dırektörlüğüne bu tarzdst hitap ede. 
bilır esindedir. Her Brell'e bu cesareti 
vcrer nedir? İşte bu~ 

Zira Tan gazetesi, mutP.madiyen, 
Belgradda muhabiri yokken Belgrad. 
dan, Atinaaa muhabiri yokken Atina. 
dan, Amerikada muhabiri yokken A
meı i'radan, Suriyede ve Antakyada 
mul:abiri yokken Suriye ve Antakya. 
dan. Mısırda muhabiri yor.ken Mısır-

dan, Tunustan, yok bilmem cehennemin 
dib~nden (hususi muhabirinıden) kay. 
dı lle telgraflar, telefon haberleri ve 
nıcktııplar neşreder. Almanya gibi 
dünyanın en geniş casuslul: teşkliat. 
lamın malik olan bir devlet Alman a. 
jansının müme.3siline biltür. bu muha. 
birlerin mevhum o1duğunu bildiremez 
mi? Ve müme§il bu haİe bakar.lk· 

'' Eh ' l - ... Benim gönderdiğim ma-
kaley. de (Berlin • hususi muhabiri-

Dıye <lüşünemez mi? Son"a şu da ne 
gar•b bir hata ve ne intain hak kabi. 
lindcn bir tesadüftür: 

A!man neşriyat ve propag!!nda me. 
muruna hücum edilen sayfada muhtc. 
rem ..... abiha Zckeriyanın Pa .. ısten gön. 

derdiği "Faşizm İspanyayı niçin ka
na boyuyor?,, başlıklı bir makale var 
ve bu makalenin başında da büyük ka
ra harflerle şu satırlar tuhaf tuhaf 
sırıtıyor: 

''İı:-panyanın dahili vaziyeti hakkın
daki malumatı lspanyanın Paris neş. 
riya~ müdürü Mösyö Gordondan din. 
!edikten sonra vaziyeti anlamak için 
ıspanya ajansı müdürü O. K. Simonu 
gördüm. ilah ... ,, 

Yani bir propaganda memurundan 
bir propaganda memuruna gidilnıio. 

Acaba Brell'in mektupla gönderdi. 
ği hazır makale de şif ahe·1 söylenil. 
mi§ olsaydı vatanp~ne bir isyanı 
mü,;evver,, ile mukabele görmiyecek 
miydi? 

Şaka bertaraf. Bazı ~telerimlz 
mevhum muhabirlere atfedilerek ma
sa başlarında uydurulmuş havadisleri 
gazetelerine koymakta devam ederler
f?C kendilerine böyle mektuplar göndt!
rilm( sine tahammül etmeye mecbur 
olurlar. Bu kadardır ol gür.lltilnUn ef. 
sanesi... 

Kara DAVUT 

On yedi yaşındaki 
kati- mahkemede 
Namusunu müdafaa için 

yaptığını söylediği cinayetin 
hesabını veriyor 

Martın yirmi beşinci gecesi Fatihte turacaktım. Kapı açılmayınca, polisler 
eski inhisar memurlarından Osman Nu- aelmeden kaçayım, diye çıkıp gittim! .. 
ri evinde rakı ziyafetinden sonra on 
yedi yll§ında Ali Recep isminde bir 
genç tarafından öldürülmüıtü. O sıra

lda maktulün kansı yirmi iki yatında 

İrfanın bu gençle sevi§tiği, mUıtereken 
Osman Nuriyi ortadan kaldırm~a ka
rar verdikleri söylenmiıti. 

Bu davaya dün akıam ağır ceza mah
kemesinde başlanmı§tır. 

İddianamede Ali Recebin bu cinayeti 
İrfan ve annesi tfakatin teıvikile ve hi
mayeleri altında yaptığı zikredilerek 
her üçünün da idamları isteniyordu. tık 
olarak sorguya çekilen Ali Recep ıunla
rı söyledi: 

"-Bu Osman Nuri, benim peşimi 
bırakmıyordu. Fena niyeti varmış ki pe
ıim sıra dolaııyordu. Tulumba yaptır

mak, soba kurdurmak, kümes nuhlat
mak ve öteberi getirip götürmek üzere, 
ayağımı bu eve alıştırdı. Meğer asıl mak 
sadr baıkaymıı ! Ben, bunu ancak o ak· 
ıam anladım· Sinemaya götürecekti be
~; fakat randevu verdiğimiz kahveye 
gelmezse, benim eve gelmemi tenbih et
miıti. Gelmedi, gittim. İşret sofrası ku
rulmuştu. Beni yanma oturtarak rakı 
sundu, "iç!,, dedi. Ben içmedim tabii; 
çünkü alışık değilim! Derken, karısını 

yatmağa gönderdi, ve biraz sonra, üstüs 
te birkaç kadeh dikerek, hali, tavrı, -de
ğiıti. Benim belime el attı, hamle etti 
bana .. Beni öpmek istedi ve şapp<ıdak 
öptü de!.. Şaşırmıştım, ayağa kalktım. 
O da kalktı, ben kollarından sıyrılmağa 
bakıyordum, muvaffak olamayınca koy
numdan kara saplı kamayı çıkarıp sap
ladım kollanna.· "Ah!,, diye inledi, fa· 
kat kapıya ldoğru çekildiğim halde, gene 
bana saldırdı. Ben de sofadaki bo&uşma 
da kamayı göğsüne rastgele sapladım. 

Bu kamayı. gecelerin geç saatlerinde 
yangın yerlerinden tek batıma geçtiğim 
için, dört seneldir hep yanımda ta11r-

dım I 
Osman Nuriyi yere serince, karşı o-

daya gittim. kapıyı zorladım. Açılmadı, 
vurdum. ÇUnkü bir feryat işitmiıtim. 
Dısardan duvmasınlar diye bafıranı sus 

Katil Ali Reccb 

Bundan sonra maktulün karısı trfan 
da sorguya çekilmiş, o da şöyle demiş
tir: 

·"- O akşam rakı sofrasını hazırla
yıp kocamı yalnız bıraktım. Sonra gece 
yarısına doğru bir gürültü, patırdı ile 
uyandık, annemle sofaya fırladık. Me
ğer sonradan Ali Recep gelmiş! İkisini 
altalta, üstüste boğuşuyor gördük. Ta· 
bii Osman Nuriyi müdafaa etmek iste
dik, fakat Ali Recep "bu adam, benim 
namusuma tecavüze kalkıştı· Onu doğ
rayacağım: eğer mani olursanız. sizi de 
doğrarım deyince, korktuk, çekildik. A· 
ti Recep, işini bitirince. bizi hırsız geldi 
de öldürdü, !dememiz için zorladı. Teh
dit karşısında önce öyle yaptık. Osman 
Nurinin elbiselerini şilte içerisine sakla
yan ben degilim. Ben, o sırada karakol
daydım. 

irfanın anası !fakat t~ dinlenmiş, alt
mış yaşında oldugunu söyliyen bu ka
dın kızının söylediklerini tekrarlamıştır. 
Bazı şahitler dinlendikten sonra muha
keme başka bir güne bırakılmıştır. 

ediliyor 
Bir Sovyet 

profes6rUnUn 
şayanı hayret keşfi 

Res mi dll ve hudut m eselesinde haklı 
olduğumuza RÖre b~ zl m fedokArhk 

Tas ajansının Odesadan verdiği bir 
habere göre, mezktlr ıehirdeki, göz kli
niği şefi profesör Filatov, ıayanı hayret 
bir ketifte bulunmuş ve bu keşfi saye
sinlde, "glokoma,,dan kör olan 400 kişi
nin gözlerini tedavi etmittir. 

· .yapmamıza i se h.lç l tnkAn yoktur 

Profesör ölülerin gözlerinden çıkar
dığı, "karniye,,leri hastalarının gözleri
ne ithal etmekte ve bu suretle onları iyi 
leştirmektedir. 

Bunun için, haatanın gözünde 4 mili
metre kutrunda bir delik açmakta ve 
buraya bir parça berrak "karniye,, yer

leıtlrmektedir. Bu ölü "karniyesi., bir 
kaç günlük olsa bile, göze mükemmelen 
yerleşmektedir. Ayni zama~da berrakh 

Cenevrede Hatayın ana yasası· 
na dair cereyan eden müzakereler 
esnasında bilhassa iki nokta üzerin· 
de henüz anlaşma olmadığı malum· 
dur. Bunlardan birincisi Hatayda 
resmi dil, diğeri de Bayır, Bucak, 
ve Hazine nahiyelerinin Hatay hu
dutları dahilinde olması icap eder· 
ken F ransanın bunu kabul etmek 
istememesidir. 

Bugünkü posta ile gelen Fransızca 
"Le Journal .. gazetesi bu meseleye 
dair yazdığı bir makalenin sonunda, 
Fransız resmi mahafilinden aldığı 
malumata istinaden, F ransanın lisan 
ve hudut meselelerinde hiç bir f e-

dakarlık yapmasına katiyen imka 
olmadığını söylemektedir. 

Halbuki bu hususta Ti.ırk nokta 
i nazarı şudur: 

1 - Biri Türklerle meskun ola 
ve diğerindeki Türk ekseriyetini re 
yiafn ile derhal ispat edebileceğimi 
iki kazanın Hatay hudutları dahilin 
de olması talebimizi geri almamı 
mümkün değildir. 

2 - Hatay ezici bir Ti.irk ekseri .. 
yetinin vatanıdır. Oradaki resmi di~ 
lin Türkçe olmasını bu sebeple iste· 
mekteyiz. Dil meselesindeki noktai 
nazanmızdan zerre kadür fedakar· 
lık edemiyeceğiz. 

ğını da muhafaza ettiğinden, kör, gör· 
meğe baılıyor. 

Prof eaör Filatov bir öl ilden alınan 
"Kamiye,,nin, canlı adamın gözünden 
alınan ''karniye,;den daha müessir oldu
ğunu meydana çıkarnuıtır. 

·Fransa, Almanyaya 
iptidai madde veriyor 

Diğer taraf tan, profesör çalıımaları 

esnasında ıu neticeye varmııtır: Ceıet
lcrin ıöz:bebeklerindeJri hayatiyet bel· 
ki de cesetlerin neıcindeki bazı kısım-

Pariste prensip itibarile 
anlaşma olduğu bildiriliyor 

ların hayatiyetlerini ölUmden sonra de· 
vam ettiritinin bir öelilidir. 

Bunun üzerine deri veremine tutul· 
JllUt bir haıtaya gene bir cesetten çıka· 
nlmıı deri parçasını kaynatmak iste

mit1ir. 
Köylerden kendisine yiiz:U çıbanlarla 

apnmı§ ve §itmit ve bütün hassasiyeti
ni kaybetmiı bir kadın getirmitlerdi. 
Çıbanlardan birisi kesildikten ıonra, bu 

nun yerine~ bq günlük bir c.Htt•n alı 

nan bir deri parçası aıılamıttır· Birkaç 
giin içinde, hastanın en büyük çıbanla
rı zail olmuş, ve ancak hafif izleri kal-

Paris, 29 (A.A.) - İyi bir men·. 
badan haber verildiğine göre, fran· 
sız - Alman ticari münasebetleri 
hakkında prensip itibariyle hu~le 
gelen itilaf mucibince Almanya bun 
dan sonra Fransız mamulatı satına· 
lacak ve Fransız müstemlekelerinde. 
ki mahsulatın bir kısmı da Alman· 
yaya tahsis eclilece~tir. 

Daves ve Yung istikrazları faiz
leıiııiu imlirilcceği zannedilmemek
tedir. 

Tediyat meselesinde.de ıimdiki 
gibi Clearing kaldırılarak onun ye-

rine "nisbetler,, ismi verilen bir sis
tem tatbik edilecektir. Bu sistem, 
halen Almanya ile Belçika arasında· 
ki mübadeleler için tatbik edilmekte
dir. 

Muahedeyi imza etmek üzere 
Dr. Şahtın Parise avdet edeceği ü· 
mit edilmektedir. 

1 hazirandan itibaren meriyete 
girecek olan turizm itilafnemcsi mu
cibince beynelmilel Paris ~ergısmi 

ziyaret etmek istiyen Almanlar için 
1 1 O milyon frank tahsis edilmiştir. 

mııtır. Bu deri veremi tedavisi için, bir • • 
cesetten istifalde edilmek ıuretile yapı- Mı il etler Cemlyetınd~ L ltvinof d e d i ki: 

:::,~~Tr~"' hayret netkelernren ilk 1 s p a n ya sa r i h b i r 
Romanya valde t ·· k d d kraliçesi ecavuz a rşısı n a ı r 
eırdcnhtre kıturum Eden de ingUterenin ispanyanın 

Bm lngiliz ~a~~!.ıne göre, bilin- tamamiyeti . m Ü 1 k İye S •ne 
miyen bir hastalık neticcaeinde, Roman verdı•gv• ı ehemmı·yet•ı a latt 
ya kralının annesi kraliçe Mari birden- n 1 
bire kötürüm olmuştur. Bir daha da yü Bilbao, 29 (A. A.) - Bug"Jn Bask'lar ederek, ademi miıdahale siyasetinin 

güçlüklerinden ve kontrol sistemı cı • 
yesinde başarılan terakkilerden bahsey· 
lemiş. bundan sonraki ilk hedef ya!l! 
ecnebi gönüllülerin geri çekilmesin.~ 
de etmek için mütarekenin zaruri oldu. 
ğunu söylemi~ ve İspanya ihtilafının 
bütün Avrupa,>·a sirayeti tehlikesinin 
fev1'alade azalmı§ bulunmasına rağmen 
İspanyol işleri :izcrinde b' r anleşmaya 
varılmazsa bunun Avrupa barışı ıçin 
hayırlı bir alamet teşkil edemiyec.g.ni 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

rüyemiyeceği zannolunmaktadır. Te· la asiler arasında harp esirleri müba -
kerlekli bir iskemlede oturan, ve Bük· dele edilecektir. Bilbao, halk mahkeme. 
reşin dı§ırlida bulunan saraymm bahçe- since idama mahkm edilmiş olan Alman 
sinde gezdirilen kraliçe hiç bir ziyaret- tayyarecileri ile bir kaç ecnebi daha, iki 
çisini kabul etmemektedir. Rus tayyarecisi, bir kaç İspanyol asiler 

Şimdiye kadar hastalığına dair resmi tarafından tevkif edilmiş olan Fransız 
bir tebliğ neıredilmemekle beraber, or· gazetecilerinden Mallet - Daubar ile 
tabkta dönen pyialara bakılacak olursa mübadele edileceklerdir. 
9 nisanda, kral Karol ile, menfaya sürü- Basklar tarafından serbest bırakıla -
len kardeşi Nikolanın arasında cereyan cak olan esirler, bir Fransız harp gemi. 
eden bir münakatadan sonra birdenbire si ile Bayonne'a nakledileceklerdir. 

bayılmıt. ayakları tutmaz olmuştur. Milletler Cemiyetinde 

iki deniz kazası m üzak ereler 
Cenevre, 28 (A.A.) - Milletler Ce-

· Dün Boğazda iki sandal ldevrilmi1. 
denize dü1enler güçlükle kurtarılmışlar 
dır. 

Balıkçı Niko Trabyaya giderken yol 
da sandalı Kavaklara gitmekte olan bir 
romorköre bağlamııtır. Anadoluhisarı 

önünde ip kopmuş, sandala arkadan 
gelen Maryana ismindeki motör çar· 
parak batırmııtır· Sandalcı Niko motör 
kaptanı Hüseyin tarafnıdan kurtarıl-

mıştır. 

Refik isminde bir sandaleı da Abdul· 
lah, Salih, Sadık, Zülfükar isminde dört 
yoku almıı, Çengelköyüne götürürken 
yolda sandal 'devrilmittir. 

Denize dü1enler etraftan yetişenler 

tarafından güç halle kurtarılmışlardır. 

Hı s sız çocuk 
Y edikulede Ermeni hastanesi maran· 

gozhanesinin üzerindeki kurşun borular 
bir müddettenberi çalınıyordu. Bu hır
sız dün yakalilnmı§tır. Bu. on iki "yaşın-

. 'da Hasan Fehmi isminde bir çocuktur. 

miyeti konseyi bugün İspanya hükiı • 
metinin dahili harbe ecnebi müdahale
si hakkındaki muhtırasiyle meşgul ol • 
muştur. 

İspanya delegesi Delvayo Almanya 
ve İtalyaya şiddetle hücum ederek İtal 
yafl!n lıpanyadaki askeri hareketlerini 
uzun uzadıya izah etmiş ve Almanlar ta 
rafındC\ll Cuernica'nm bombardımanı 
meselesi üzerinde durarak lngilterenin 
bu hususta b:r tahki' komisyonu te§kİI 
için izhar etmiş olduğu arzuyu hatırlat 
mıştır. 

Mumaileyh, ademi müdahale siyase· 
tini tenkit etmiş ve tavassut teş:bbüsü 
adilane bir hareket olmadığını beyan e. 
derek redetmi§tir. Keza. Milletler Cc· 
miyCtinde aza bulunan devletlerin me· 
nafiini aza olmıyanların menafiine feda 
etmekle itham eylemiştir. 

İngiliz hariciye nazırı Eden, her t'Jr· 
liı intizarın hilafına olarak İspanyol me 
selesinin konseyde münakaşasını kabul 

Eden bilhassa İngiltcrenin İspan} a
nın mülki tamam·yetine verdiği biıyük 

ehemmiyeti tebarüz ettirmiştir. 
Sonra söz alan Sovyet Hariciye Ko. 

miseri Litvinof demiştir ki: 

''- Ecnebi müstevliler İspanyol m:1. 
letine kendine uymayan siyasi bir reji. 
mi kabul ettırmeğe uğrcışıyorlar. E • 
ğer bu teşebbüs muvaffak olursa. diğ:r 
memleketlerde isyan çıkarmağa mdtuE 
buna mümasil vak'alar karş!Slnda kal • 
naklığımız da muhtemeldir. 
İspanya, memleket halkının istediği 

b '.r hükumete sahip olmalıclır. ı ~ ' 1 
etti&im hükmetin kcndıne mahsus hir 
ideoloji11 vardır, fakat bunu tıa~ a 
memleketlerde tatbik etmege hiçbir za· 
man teşebbüs etmemi~tir. Milletler Cc. 
miycti hpanyanın mukadderatiyle ala· 
kadar olmak istemezse, zannederim ki, 
surctı kat'iyede mahvolmağa mahkiını 
olur. 

Konseyin İspanyanın davetini naza. 
n itibara alacagını, bunun için Umit et· 
mek ister:m .• 
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Bazı askeri vazifeterift asında 
Kahramanlığı g rül n 
· ;kadın taw reı ·z 
Dilh ge ral ın6nü tarafından 

bir: mad• lya ile :talfıf edildi 
~ 2~ (4\1.A.) _ ~ Tjl.rll !iaft. göettflyor. Bugtırıkll mtldafaa mevzuu ve alo 

Ktmimu merkez blnaam4a yapılan bir çaylı IlhllU'Jllm en mlle.-irlelilld• •yılan hava 
tııtr •tlda. l'Nk 'l'llltdnlfd Jrunlannda Po .;1•>-ıJa bir mllleUn kudreUi olmam kurtu~ 
rek Türk Hava ordusu mektep ve krtalanıı. manm makaat ve gayesi için esaslı prtlar-
d& bl,yWt muvattaklyetıer gömrren ve aon daacbr. Bir meliıi'leket bavumdan emin ol 
atııh tatbikat~ Jıahramaae& blzmet eden mak ~ mutlaka o memleket vata.il 
ilk kadm uç,ınaıu ve bqölr8tmeo Atatürk ~ pnçllkteD iUbann lı&Y&yr •veret 
kızı Bayan Sabiha Gökçene törenle tılr mu- <:aıı1an1u telal1keP ıı:oyacak fUdlde ç&lıpı• 
raan. madalye veritmlf ve Sabiha Gökçenin tan Jt.zmıdır. Sabiha Gökçen b1ma muvaffa 
hava ordusundaki uçmealılr Jiayatım ve .._ klyetıı bir mfaaldfr, Havanın yalDJZ sakill 
kerl tatbikattaki ..rem aıu\ratrakiyet mer- kıermlarıJMla detD teltlfkell ıartıı• enrtn • 
halelerini gösteren resmi veı!kalar okunarak halarm telllde 1ıaııramazıca ci>lqmak mtım-
takdlr ve alkJ§larla kar'111&11mıştm kU. eldufuall ,_t edloek oeretıt vealblar 

Bu tllrende B.M. Meclisi bqkam AbdUlba kazanDllfbr. Umtt ederim ki blltilD meml&o 
ilk Renda, Başvekil tsmet İnönü, Kurmay kette tayyareci olmak UıUyenler çeUn vazife 
bttfkanr Fevzı Çakmak, mebuslar, orgeneral gttnlerfncfe en aert bntihanlart muvaffakıyet 
.Ali Salt. korgeneral Amm Gltndüz, tırka ku le ~ek kiydtetH vesııraıar toplama1ta 
maM•nı general ıoamaı Gökçe ve general muvattalr allmald&rdJr· 
Naci Ue bafvektJet rııillıtepn. veklleUer m. Bütün ııö:de,_ kabr&lllU ıumnız Sabiha 
yul ıatıateprlan ve ileri gelenleri hazır bu Gökçenin bavalarDJlJZ~ bir çok kahraman 
hmmakta)'dılat. Türk kızı yetifUrrnek için iyi bir tertk ml-

Bal'Ul &ılıUla G6kçene mUl'aua madalye. salt olarak telüld edfJmeııf temerınlSlle blU. 

ııbı .taltkindell ence TUrk hava kmıımu bat· 'l'lyorum .•• 
kam Fuat Bulca blr nutuk lıÖylemlfllr. Btr glrllıme 

Tayyarecinin nutku Hava KurumundaJd meıuiJDckll 80llr& 

ıl'llirıaiı .. iıutJNna kal'fl B&Jtui &alil- tBatwıekl1 lıqıııet ıaa.o tM JWepl ırevst Çak 
ha 06~ il cevabı nrmflt!r. nıak bir °"'7& ~k UUll mUddet görtlf 
"- Sçm büyllklerim, rnuııerdlr. 

Bundan lkı yı1 &ıce ~U§U tllnöl'ıerıie ~E===---A~b-d-:---::11:-a-:h-
uçmaıa t:ıqladığmı günü hayatmıırı önemU m ., r u 
d&lOm noktası eayıyorüm. Bugltntln ve Kok· 
tebelde geçirdltfm ~ cttnıer1nin kıy. yarın ıebrlmlzde 
met2t babrilarmı uta unutamam. Ondan aon f 1 
ra F.aktf9hlr arkerl tayyare mektebinde meras m e 
ve oradaki tayyare alayında beni teknik vıı kartılanacak 
praUk olarak tayyareclllkte yeUşUrmek için Yarın aabahki ekspresle ıehrimize ge 
&ayQk himmet göster;mif ve göstermel:te bu h::w: da 

lecek oıaa Mavıttayıerdün W..iim n 
lunan sayın 8fretmenlerime ve komutanıan 
ma olan detin minnetlerimi burada aöyfemer' Emir AOdullahıa karşılanmall merasimi 
ti ödev bWrlm. Son günlerde bazı ukerf va. hakkında viliyete bir ptogram gelnıiş
attelertıt tfuma benim de gönüllü aaker ola- tir. Emir Abdallahı hudutta karşılamak 
rak ifUrakimi kabul etmek llUl'eUyle bana üzere Hariciye vekileti şeflerinden Kud 
değerli tecrübeler edinmek fırsatını batl§la. ret Erbey §Chrimb:e celmiı ve dün ak-
y:uı genel kurmay bafkanr aaym mareşale .... m Ed{rneye ıitmittir. 
olan fC.lkranrm pek t;llytıktOr. s--· 

ÇOııkt1 lıugQn tnızurunmda Ttlrk hava ku- Altes Abdullahı, yarın sabah Sirkeci 
nunu 11&yJD bqkam Fuat Bulcanm hakkım· istasyonunda fstanbul Valisi, muavini, 
dakl takdir ve taltif &özlerine ancak bana Emniyet müdUrilo İstanbul mevki ve 
~~a.g_~laııı.ron !ıraat. -~ nail IQ!tl'kD: ~tarı ve t>lr ~do mu-
vı QUıunuyonım. ~ uupı:t;rımzr, zika ile askeri müfreze kartıhyacal'r \-e 
la bqla, ölUmü biçe sayarak çalıpbllmek 
kablllyetlni yükseltmek için cumhuriyet h~ istasyon ErıdOn ve TUrk bayraklarile 
kibDetbıilaln ball& oldul'ia gtlıt bUtfln TUrk donanacaktır. 
kadmlarma, bu y&ıde yettpıek ve çalışmak Emir Abdullah istasyona çıkbktan 
fJnaUarmı bazrrlamuınr gönWden niyaz ede sonra hamlanan otomobille doğruca 
rhn. •• ·d k Perapalas oteline gı ere öğle yemeğini 

Bulcanm beni 8ven sözlerine klll'fr ve göt- orada ~yecek, milteılribeh teJıri gez-
.umu ka~ bu lnJmeU yOkak Hava ~ • 
kurumu madalyeııdle taıtılliniden dolaYı duy. di-t'en sonra akpm \beri Denhyotlan· 
dukJarmıı aöylemele heyecanım manidir. nın Sakarya motörile Haydarpaşaya ge-

Ttlrk Hava kurumunua millet gençlerinde çecek, oraf!a b aıkeri meralimle karp-
uyandırdrlt ve •rgUıl daha genlı ötçQde lınaralc Anka'J'a ebpreaine lJailanacak 
~akta bulun"'11u lıava kahram:aıılığı hususi va•nnla Ankarayı hareket ede-
dun'Ularmı yalan temularDQJa g8rdtıkçe ..-·-
çok babllyar olu79rum, Hava kurumunu cektir. 
memlekete yapmakta olduğu büyük hizmetin 
daha çok hayranı otuyonım. 
Hakkımda g&lterllmff olan U~tuf Ye 8*&• 

kete tepkkür ederken \leıı1 ha\'8Cllrl& baflat 
DUf olan H&v& kurumuna yapacatmıı vaadet 
tlllm ödevleri yerine geUreceflml we diğer 
JC1a4en vatuammı mGdafaHt ;yohuıda her an 
ölüm nedir habrlamakmzm asker tayyareci 
olarak blmlete k0tae&lmu bildirmekle mu~ 
~ .. 

Sabiha Gökçenin alkışlarla kartJlanan bu 
nutkundan eonra Bafbakan lsmet İnönü de 
bir nutuk söylemi§ ve tik Tllrk kadın uçmBP 
nma mura.ua madalyeyl aUrekll alkt§l&r ara. 
llDd& takmı§lardır. 

Başvekilin nutku 
BqvekU ııu nutku ııöylemlııtlr: 
"Ytlbek cemfyetln duyguJarma tercOman 

olarak Sabiha Gökçeni bugün kazandığı çok 
JoymeW madalyeden ve burada veslblan 
okunan muvaffaktyeUerlnden dolayı tebrik 
ederim. YeUımeat tarzını ve hareketıerlnt 

gGeteren vesikalar yWuıek heyetlniztn de dik 
katinden kaçmaml§tır ki ciddidir. Bunlarm 
her birinde dikkatli amtrletln sert bir suret 
te t&ktp etUklerl meelelt m.ibe.tmm hiç te• 
reddOt edilmeden tatbik edildiğini ve ken
dfslııden ıeref meydanmda ve havanın gQç 
p.rtlan fı;lnde en çetin vazffe!er fstendiğlnl 
s&'llyoruz. S&blba oaıroenın ytlZijnde yaban 
eı olmadığımız bu zor mesleğin btlttln aert 
lmUhanlarmı muvat.:akiyetle geçirmekte oı. 
dutunu biraz evvel dinlediğimiz bu vesikalar 
1& huzurunuzda !abat etmııı oluyor. 

Bu madalyeyt memnuniyet ve iftiharla 
verdik. Onu iftiharla bUtUn vatandaşlar ve 
bUtltn dltnya önltnde göğsünü gererek taşı
makta haklıdır. 

Türk hava kurumu memlekette kahraman 
ta3'YB1'ccller yetlıtlrecek isabetli bir siyaset 
takip ettiğini göatermtı olduğundan IMlııe
bilir. Sahlha Gökçen Türk lazlarmdan ilk 
kahraman tayyareci olarak memleket kaıp
lmda mevcudiyet göatermiştlr ve bunun için 
de kendisini tebrik edip aeJ&mtamak bahtiyar 
lıktır. Türklnqu bilhassa bavacıb~ kar'1 
allkayr ve tayyareclllğe hevesi arttırmak. f• j 
çln tesfs olunmuş bir teşkilAttır. Şimdiye 
kadar bize blreok gtlzide gençler 3-'.8tlttlfmll 
Ur. Fakat ihtiyaç çok daha fazla blm&1Uzum 

ıStanbul 
eğlenceleri 

30 t emmuzda başlıyor 
Aiuıtoa ~ymda yapdacak lstanbul 

eğlenceleri prwamı buırlaıumıtır· Bu 
na göre eğlenceler 30 temmuz cumarte
si cünil aıuhtelif plijlarda verilecek ba
lolarla batlayacak. buralarda birer p· 
.ıel ıteçilecektir• 

Bir ağustos pazar günü Beylerbeyi, 
sarayında bir gardenparti verilecek, bir 

gün evv~ seçilen. ~~ze~er arasından bir 
''festival kraliçesı,, ıntıhap olunacaktır. 

Be ağust9sta karikatür sergisi açıla-
' t . ~ .. 

k .,,.di ağustos a tenıı ve ~atbol mu-
ca , r- A 

bakalarr baılayacak, on ağuıtosta -
sa ~. esnaf köıeti. on ikisinde r-
yaıu~r-- d , . d •. 

t sanatlar akı emısın e resim ıergısı, 

:: dördünde Boğalı yüzerek geçme 
Usababsr ~pılacattır. 

m Balkan tedivali 21 ağustos cUaıarte· 

i 
Unil batJaracak, puar günü tttan· 

ıg h tı•Be
b la celıcek Balkan dana eye en . 
y:zıttan Takıime kadar bir geçit reunı 
apacaldarclır. 1 Ayın ,on tıaftatmda 1ıtaııbl.ÜW\ muh 

telii yeti.erinde festival eğJeııçderi yapı-

ıa~tJr. 

Konserler 
B. Hı E. a~ 29 uncu cumart~i 

.. .. ·-t 17 de Beyojlu Halkevı, 
gupu _.. ,__H . ..ı b' k Parti ~nasında fevK1W1Ue ır onser 

verilcsçe\tir · . A Pr. Mühendisyan ko~ ...- • 
m otuzUDÇU ~ günü ~.sa· 
at 11 de profesör Hühendısyan ıda
reıinde 60 kitilik otkestra ile Saray 
sinemaınnda büyük bir konser veri· 
lecektir. 

Fenerbahçe - ·Güneş 
Müsa6akası garın Fener stadı~-.da yapı.lıgor 

Bıı pdır I~ tabalarından ~.ri mai~ eden ~liJ• b•ı.iin f buk ohr.:ma&eı; ~~ler'* ~ 
Galata~ray Ankmda çarpışırken o.~ün~ü vaziyetlerinden daha güve- tün kırmışsa bu haftaki gıaçıa. Gv-
G~le • F enerbahçe de kaqa br n~tir hır haldıe ~u~~-... Ha~u MI ta~a,._..~ • va.cai.. ... 
şıya gelmit b\ılunacaklarc!ır. kı Fener'bahçe o gunku vazıyetıne hal~kaK nazarile bakaıal; icao ec'er. 

M~I\ ~ m~Ut bida)tdiıı· nisbetle dal...f~ b~ ?-~ gelmiştir. Y ~ ~ un.rtıwwwak "-19 
denberl ifuo til?lü kendini toparlaya· Senelerd'enben birıncı takımda 1ci bazı Öüyulc: hezimetlerın oyuncu· 
mayan Fenerbahçenin son l~ ae· ı <)}'naya 019aya artık müa~lra .tuı. lar üzerinde ümit edilmedik de-ren~
yahatinde de üç puvan kaybetmesi biliyetlerini kayhetmiş enerjiden de müsbet tesirleri de görülPbil'r. 
bu eski ve kıymetli tetekkülüıı pıi}li mahrum. elemanlan ıarula kadrosun Ekseri)ra lir .kwüM el .--ıe te· 
kümede vaziyetini büebütüıı:iillıibiz da tutan Fenerba.hçenin dinç atılgan zahm ed~ bu teeiırin etıAımul..az 
bir ,~ soktujuııdan Giipetle bu hevesli Güneş oyunculanna göze ınmraffakiyeöeıe imil olduju 'tlaki· 
pazar yapaca~ maçın ehe...Nycti batacak hiçbir faikiyeti yok gibidir. clir. 
çok artmq oldu. Filhakika Feneıbahçenin yaptığı Bua Ö)'le- Kebyor ki' Fenerbahçe 

Beşi:ktap mailıip olduktan IODl'a maçları göz ön üne getirecek olursak oin Günep ~ ieW.lmear için an· 
Galatasarayla ancak berabere kala· rakiplerine yalnız wm cihetinden cak lzmiT .,...inin 0""1XUların 
bilen san lacivert takımm pazar gÜ· tefevvuk ettiğim ve Fener~e adi· UJ'UllllUf aibi dwuı uaplan iizuin
nü yapacağı maçın ehelNJliyetini nm mukabil taraf üzerinde }'9IPbiI de Böyle luymet}i biıır ia bu:akmat. 0 )

artıran ikinci noktada lmnbul pnı· korkutucu tesir yüz.ünden galip gel- Ql8I ünndu-. 
piyonaısı üzerinde oynayacağı ~ol- di~ni kabul etmek mechuri.)'lf:tinde Yoka Betik.• Yeni.Len. Galwa-
dür. kalırız. sarayla berabere kaLan F enerbahce· 

Şimdiye kadar GalatasaıaY ve F enerbahçe oywıculaımm dost· ilin aynı takını öuünde daha mü.kem 
Bqik\a§la birer def11ı bışllgmış luk tumuvasmda bozulan maae'I! mel o~ular.ı. aynı neticeleri altwıt 
olan Güneş ve J"ener tak:mılarmm ~~vazeneleri bir türlü ~ğı olan G';ID~ .Ye.sırncsini aklı edim 
bu maçlarda katandıklan puvanlar ıçın taknn çok silik oyunlal' çıkar· kuvvetli bir ihtimal dahilinde &Öt~ 
müsavi bulunuyor. maktaydı. lzmiı ıeyahatiılln fena mez. 

Halbuki Bqiktat t eııeri ve Güne· nW.cesi eğer oyuncuların atea bo Omıq_ Kavrak 
şi yendikten ıonra yalıu;ı Çalatasa· 
rayla berabere kalnuf olduğu için 
şampiyonluğa -en yakın okvı takım· 
dır. 

F.ener. ~taf ve Güneşle 
yaptığı üç maçın iiçünü de beraber 
likle hat8ian Ci1i~. ik.iıı
ciliği de garanti olduğun• &ore Fe
ner Günet maç@IU, neticesi latanbu) 
üçüncüırii ile nrillt\Ulneden-düfl"le9i 
icap eden '°nuneu .takum ~in ede· 
cektir. 

Her ne kadar bu taknnlar birer 
def~ daha karşılılcaklana da bu haf 
taki ~~ kubedecek takımın mil· 
il kU •• 11filfttiedott ~~Jıı ıhülca• 
kip üç mtiiabtkayt.W ~k 
kazanmak gibi çok tehlikeli bir va· 
ziyete gireceği aşikardır. 

Vaadine rağmen bu akşamki 
güreşl~re gelmigen 

Dinarh Mehmedi 
takip için 

Pehlivanlardan mürekkep bir 
müfreze gönderildi 

Am~~qçj Ş~ ~ Amerikalı boğaya kıaı~gbtJ}IQSı 
diğer iki Uıli&t'"Jı~~W kararlattıtrlmıttı . .Bu lı&liMI 'evvel· 
ce Taksim stadında Türk gür ki gün Dinarhya müracaat ec:lilmiş, 
riyle kaqılqaca.klarmı evvelce. • o da Dl1 tekli& kiıbu) etmişti. 
IJU§tık. Dinarbdan dün sabd ahiıan 

Geçen hafta Ankarada ıılu kar- mektup üzerine tahakkuk ebnİ§ o
ıılqmalar yaparak Türkiye h8§Pehli lan Dinarh - Bul kumar müsaba
vanlığuu kazanan T ekirdağh ile kası gene Dinarbnm dün aktam g~ 
Mülayim ve Arif pehlivanın bu gün vakit gönderdiji bir telgrafla suya 
lerde istirahat etmesi ve bu aktamki dÜ§lnii§tiir. 
müsabaka için Dinarlı Mehmedia Dinarlı organizatörlere gönder· 

Milli küıne ınaçlarmm haşlangı· 
cmda bazı muvaffakiyetaiz oyunlar 
Günetin aleyhinde bir kanaat hasıl 
ettiyse de Ankara seyahatinden ve 
Üçok ~ebeaiiıdelı sonra bu zeha
bın ~ıJ:limı luhıJ etmiyen artık 
kıdmamq gibidir. ~üyük bir ciddi
yetle çalqan.-Gühet ~darecileri takı-
mı muntaam bir tekilde hazırladık- G ı t 11 
Janndan Cünetin oyun kalitesi bir 8 8 8$8f8Y 1 8f 

diii ikinci telgrafta: .. Sah günü Bi
lecikte yapılacak olan gürqlere gi,. 
mek mecburiyetinde olduğundan 
dolayı letanbula gelemiyec.eiini, afi< 
zu edeneler Amerikalıyı Bileçiie 
getirmelerinı .. YUIDlfbr. 

hayl{ yükselrnif \'ulunuyor. 
Rasihin ı,tirakı1e hücum hattının 

golcülük kabiliyeti çok arttığından 
Günet taknnt tehlikeli bir ha1 alnıq 
ve ilk hamld kaybettiği puvanlan 
te1lfi yolunda ümitlendirici şekilde 
yürümeğe başlaml§tlr. 

Milli kümed.n evvel Ye~n dost 
luk turnuvası maçlannda F enerbah-

Jstan bU f 
Atleflzlm bayramı 

lıtanbul atletizm bayrammm ae
ldzinciai 30 mayıs pazar günü Be
bekte Kollej sahatmda yapılacakbr. 

.Müsabalc~ tam saat 14,30 
da baflanacak ve fasılasız devam e
dilecektir. Bu seneki müsabakalara 
19 mayısta Ankaracla derece alan
Ankaralı ve lzmirli atletler de ittirak 
edecectir. 

Müsabaka programı sıruifle 
şöyle tanzim edilmiıtir: 

Saat 
l 4,30 Resmi geçit 
15.00 TOO metre 

r 

ikinci mü'sabafta 800 metre 
Üçüncü .. l 00 n;ıetre (bayan 

lar) 
Dördüncü : l l O manialı 
Beşinci 3000 metre 
Altıncı l .500 .M(yürüyüı) 
Yedinci J 500 metre 
Sekizinci 400 metre 
Dokuzuncu : 200 metre 
Onuncu : bar{ak yarqı 

(muhtelitler araamda) güfte abna, 
uzun atlama, yiı"İtsek ıt1ama, disk 
atma, üç adım atlama, smkla atlama, 
cirit atma. 

Müsabakalara herkes davetlidir. 
Duhuliye yoktur. 

Pıav yiyecekler 
Galataaray Cemiyetinden: 
30 maYJ8, 937 pazar aünu mutat 

senelik pillv toplantımızda eski ve 
çok kıymetli yuvamızın her köşesi 
açıktır. Bu sene toplantı programı 
ıu suretle tesbit cclilmiştir: 

1 - Saat onda kapılar davetlile
re ac;ılmıt bulunacaktır. 

2 - 191 O senesine kadar mek
tepte bulunanlara büyük saatin al
tındaki amit aaha tefrik idilritiir. 

3 - 1910 ila 1920 ~~ 
bultıQan)Atı methalln aai ~ij 
bü~ baQÇepe topla"vtı 

4 - 1921 i~ 1930 seneaİnde 
bulunanlar ıııethalin sol tarafındaki 
(jimnutikhanenin önü) bahç~e 
bulunacaklarc:lır. 

5 - 1931 - 1936 mensuplan da 
methalin sol tarafındaki muttasıl 
(otand cour·a) küçük bahçede top
lanacaklardır. 

6 - 10,45 te yakanda bildiri
len dört bahçede toplanan her gru· 
pun ayn ayn reatni çekilecektir. 

7 - Saat 11 de (grand cour) 
da mütekaitler arumda biı; futbol 
maçı yapılacaktır. 

8 - 11,45 te konferans salonun 
da toplanacak ve mektebin en eski 
ve en genç mezunları tarafından 
bir söylev verilecektir. 

9 - 12,30 da yemek ve istira· 
hat. 

1 O - Saat 14 te saatin ıaltmdaki 
geniş sahada umumi bir resim şeki
lecektir. 
il - Saat 14,30 da bütün dav~t

lilerle birlikte abideye gidilerek me· 
rasimle çelenk konulduktan sonra iç 
timaa nihayet verilecektir. 

Vaziyet Aıneriblıya hildiril· 
miş, o da her ne bahaema oluna •l
sun Dinarlıyı tutmak üzere Bileeiie 
gideceği cewbmı vermİ§tİr. 

Buoun üzerine Amerikalı ve 
Bulgaristanlı pehlivanlarla orpniza 
törler Oiwbyr yablamak üzere 
dün akpm Bileçiie hareket etmiş. 
ler ve lıtanbu.Waki müsabakalar da 
gelıecek hafblyd' bırakılmıştır. 

Bilecikte bulunllCajmı haber ve .. 
ren Dinarlı Mehmedin oradan da 
Bursaya geçm.iı olduğunu bu aabah 
öğrendik. Şu halde kendisini takibe 
çıkmq olan pehlivanlar gene bot dö
necekler galiba ı ... 

işçi olimpiyadı 
Ruslar 100 fazla 

sporcu ile iştirak 
edlyorlar 

0

İşçi olimpiyadı organiusyonu 
komitesi., nin daveti üz:erine. Sav. 
yet ~porculan temmuz bidayetinde 
~elçıkanm Anver tehrine gidecekler 
dır. 

Sovy~t spor kafilesi 5 5 futbol .. 
cudan= bırçok atlet. jimnastik . , 
haletçı ve tenisçilerden mütqerkil 
o~~caktır. Haletçiler C\I'asmda birçok 
dunya re'korlan kınnıt sporcular bu. 
lunmaktadır. 

25 temmuzdan bir aguatosa ka· 
dar devam edecek olan.. bu olimpi· 
y~t1ardan sonra Sovyet kafilesi bü
yuk beynelmilel sergi münasebetiyfe 
Pariste yapılacak olan beynelırilel 
müsabakalara istirak edeceklerdir. 

CTaa) 
• 
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Amerika cumhurreısı 

Auzveıtın zabıta romanı 

Tarihi macera ve aılr romanı - 80 -

Kadı, nikahh karllarına gözünün önünde teca
vüz edildiğini görünce, bu kötü vaziyetinden 
hilei şeriye ile kurtulmanın yolunu buldu. Dört 
karısına birden : " Boş olun 1 Artık ben sizden 

mesul değilim 1,, dedi 
~lmmılarmbiill1a11 J Kadı efendi bqmı çevirerek: 1 Yazıklar olsun sen1ıı mtıalUmanlıfma 

H_~rıa.t'Yan koraanlannın eliM eair - Neme li.zmı? .... dedi .• Sen be. da, erkeklifln.e de ... Tu. .. 
clı'§tük. Bazimle beraber birçok k.a- nim niklhlım defildin ki, cariyemdin. Kadı, artık kızar gibi oldu. "Çenesi 
dın var. Hepai M maktul Btınbül a. Farzet ki seni sattım, yahut hibe et. titredi: 

ğanın gözde1.eri olan neft& •NllY ka- tim. .. !ete hibe ettim. Ne yaparlarsa - Bu vaziyete kartı bir eey yapa-
~·~"· Bunlar, looraanlann 11.ırı ue yapsınlar... madığmıı mı aöyltıyol'l!lunuz? 
'§tiMMnı celbediyor. O kadar ki, Ta öte ta?"a!tan, yine böyle azılı p.. _ öyle ya. .. 
re.rilerine bile iaytın ederek, kızlan kiler tarafınd&L ırilmUrülen baeka bir - Ben ha. .. 
kadını.an yağma etmeye 'kalkıyor. kadından bir l!le8 duyuldu: Ve bekledik: acaba ne yapacaktı? 
1.ar. Kapıları kınyorlar. Müdn.faıa e- - Hilei şeriyeyl buldun, kadı efen- Vuracak mıydi! Kıraca!< mıydı? Öldü 
den Totıdınl.arı aorla 1oapıyorlar... dl ••• Her sefer clduğu gibi bu sefer de recek miydi? Atee mi, yokea gUğre. 

• • • zeytinyağı gibi Uste çıktın. Oh ne l.. mi§ ulan mı kesilecekti? ..• 
Ana babı. gilnUnden bir nUmuneydi. ll ... Ne mükemmel. O niklhlı karısı de Kadı, davrandı: 

Çerkes kızının bir ayağı bir korsanm ğilmiş, ya ben? .. Ya bana bak.. - Hepln~I tatlik ettim, hem de ta. 
elinde, öteki ayağı bqkumm elinde.. Üç taraf tan daha Uç ııtea: ilki 11elAse He botadım ...• dedi .• A:r-
IKiml öpüyor, kimi: "Ne ğür.el, ne se- - Bize de bak ... Bizim de etrafı. tık benim kanm defilsiniz,.. Mukad. 
C!ef gibi tırnaklan var ... Böyle kadın mı7.da erkekler ... Yabanc: erkekler... deratmwian da ben mes'ul değilim. 
'f)qka yerde olur mu?,, diye adeti. ı. Hıristfyan erkekleri .. Ba't, ne yapıyor- Sizi hibe eltim. Azadamız. Ne haliniz 
tiadet ediyor ... Kimi de, kızların, göğ- lar bir.e. Dört nikahlı kann da itte bu- varsa g6rUtı .•• 
.unu, sac;larou, yU.zUnU kokluyor, kok radayız.. Ve? BE..n, ellerin ~rbE-l!lt, ba- tıte o zaman bir mucıze oldu. 
Juyor. Fakat bunlar hep pirane ya. kıyorfun ... Bır tatlı canından korktu. İnce bir ses ortalıft çınlattı: 
liut hiB!l taraflar ... Diğer tarafta:, ka- ğun için :nUdahale edemiyonun... - Davranmayın! 
amtan böyle sulh daire11lnde payllfL Şuntarm ~ma bir feY atamıyonun. (Devtımc oor) 
mamak yilzüııden hançerlerini sıyır. 
D1It, kavga edenler de vardı. 
. Baktım baktım da bu manzarayı aç 
kurtların biı- §ik!r bularak paylqma
sma, sonra da hırlaya hırlaya o ıiki. 
n kendi aralannda yemeye bi.§lama-
1~ benzettim •.• 

İçimden nefret hisleri duyuyordum. 
Llkin bunlan ifade etm9 mllmk\ln 

Kaıtmtar: 

- Ah, bizi liurtara.cak bir ehli iman 
Y.Ok mu? ..• Nedir bu uğradığımız re. 
illet, fellket ! .... diyorlardı. 

Bense: 
- Ehli i:nan var ama, cesaret nere. 

458? • diye dilfünUyordum. 
Bursalı k'l.dıya bakıyonım. O ki, din 

C!eğiftinnemiıti; o ki hissiyatını sak· 
lamıya meebur değildi. O da benim 
gibiydi. sut dökmii§ kedi misali önU. 
ne bakıyordu. 

Köpekler tarafından iUkleri 11UmU
rlllUr gibi, tıç bet korsan tarafmdan 
öpWen, 11evilen, en iğrenç okpyıglara 
1Jğnyan bir kadın haykırdı: 

- Efendi! Efendi! 
~ ... 
Kadı iSnUne bakıyor: 
- Mehmet efendi! ... Halimi g5rmft

yor mUl!lun? 

Kadı, yine susuyor. 
- Mehmed efendi ı Kadı efendi ... 

Bir gUn, kölelerin olan seyisler, benim 
bulunduğum- ka!ese doğru gözlerini 
:ltaldırdılar diye onla.im gözlerini oy. 
aurmuştun. •. Beni de, bqkalf ana döğ
cfürmilştiln. .. YUzUn morarmııtJ, du. 
Claklann titremi§tl, kalbin duracak gi. 
bl olmuetu. Şimdi nerede o asabiyetin, 
o ta.aarubun ? ..• Ne oldun? •. Niçin böy
le put gibi önüne bakıyorsun? ••• De. 
mek ki, taassubun yalnız borun öttil
ğii zamanmıı... Göateri§Mlf... İçinden 
gelme değil;niş ..• 
- ... 
- Cevab versene kadı efendi? ... 
:Amiral 90rdu: 
- Ne diyor bu kadın? 
Tercüman tercüme etti. 
Bfltiln korl!l&lllar bir kahkaha attı

lar •.. Kadm'i. yaptıktan rezlllne hare. 
ketleri arttırdılar... Artık bu hare. 
ketler kimsenin tahaınmUI edemlyece. 
ği bir dereceyi buldu. 

- Efendi! Efendi! Kıpırdamıyor
BUll ... Bak, bana ne yapıyorlar. Artık 
kızmam geçti. Bari senden, ilenin er. 
kekliğinin bu uyuşukluiundan inti
kam alayım .•. Bana attJfın dayaklar. 
dan intikam alayım... Oh, oh .•. llem
nmı oluyorum. Vücudumda dolqan 
bu dudaklar, boynumu aran bu kol. 
lar, bUtnn bu €.rkekler beni memnun 
ediyor... H~ll asabiyetın galeyana 
ıelmedl mi? ... 

-- - -------- - ---------- -- ----- ------

Bizt Jorcmaz,/izt '('CYap\lCrclim ... 
Bu kızın 

ne 
beni sevmesi için 
yapmahyım? 

Fenerden (L. B. H.) tmzaaiyle aldı • 
lnms bir mektupta fÖyle deniliyor: 

"Ben bir manifatura mağazasında 

turlhtarım. 18 yatındayım. Mükem -
mel türkçe ve fransızca konuıurum .• 
Sık sık girdiğim bir mağazanın kaai -
yerliğini yapan 17 yatlannda bir kızı 
seviyorum. Fakat bu kız o kadar güzel 
ki bir çok delikanlılar etrafında per • 
vane gibi dönüyor. Bunlar arasında 

ben de vanm. Bu kızın beni sevmesi 

Haber, okuyucuları arumda bir fıkra 
mU-.bakuı &Çllllftır. Gönderilecek fıkra 
1arm Jma ve hiç oımazu az lflWllllf oJ
muı 11.zımdır 

Fıkralar, gÖnderenlertn tmzalan Yahut 
mo.tear adlartle nef1"9dilecek ve her ay 
O. ay içinde çık&cak1arm en iyilerinden 
betin• muhtelit ve kıymeUI hediyeler ve
rllecekUr. 

Blr.e lllldllfnlıı: stDel fıkralan 1ısac1er1.. 
nls. 

iki derece bftyDk 
Bir bektaşt dervişi, Şiraz valisinin 

huzuruna çıkmak ister. Fakat kapıcı. 
lar bırakmazlar. Bunun Ur.erine Der

viı: 

- Söyleyin ona ben kardeıiyim ve 
rUtbe itibariyle kendisinden iki dere
ce yUkıseğim. 

Kapıcılar valiye vaziyeti haber ve. 
rlrler. Vali "getirin ıu adamı göre. 
yiın!,, der. 

Bekta§t dervtıi, huzura alınır. Vali 
aorar: 

- Sen kardeeiylm demipin, ama 
Beni tanımıyorum ben ... 

Dervjl büyük bir azametle: 
- Her ikimiz de Ademin oğlu değil 

miyiz? 
- E anlaşıldı. Benclen Ud rütbe yUk 

sek oldufuııu da söyltmJ!!Sin. 
- Şilphe11iz bUytıfUm ... Sen nesin? 
-Valiyim ... 
- tatıkbalde ne olabilil'l!lin? 
- Talilm yardım ederse sadrazam 

olurum. 

- Sonra.? 
- Sonra, hiç! .•• 
- Halbuki ben daha ısimdidcn hi-

çim. .. 
Ankara: !net Yeniacu& 

için ne xapayım LQtfen bana bir fikir 
Teriniz, ,, 

CEVABIMIZ: 
Size bir tavsiyede bulunabilmek için 

lbım olan malCimat mektubunuzda ki
fi derecede değildir. Meseli kmn ailesi 
ni tanıyor musunuz? Aailesinin içtimat 
ve mail vaziyeti nedir? Sizin ailenizle 
onun ailesi arasında servet ve içtimai 
mevki farktan var mıdır? Sonra ku, 
sizin kendisile futa alakadar olduğu. 
nuzu hi11etmit midir ve bunu nasıl 
karplaımıtır? 

Kendisiyle konuıuyor musunuz, 
yoku karanlıkta göz kırpmak kabilin • 
den sevginizi içinizde aklayıp bunu 
kıza an~"\tacak, hiuettirecek hiç bir ha 
rektte bulµnmuyor musunuz? 

Bu suallerin cevaplannı bilmedikçe 
size müsbet bir fikir vermeğe imkln 
yoktur. 

idmandan sonra . 
çalışmak zararlıdır 
Sadık Karasu lmzaliyle aldığımız bir 

mektupta deniyor ki: 'Gazetenizin bize 
sorun size cevap verelim,, sütunundan 
cesaret alarak ben de arzumu size bildi. 
riyorum: Kendim ite gidyorum. Sabah 
lan idman yapmak istiyorum. Kime 
soruyorsam hepsi batkı fikir veriyor • 
lar. Onun için ıize bat vuruyorum. Sa. 
bahlan ne hareketler yapmak llzııma 
yazmanızı çok rica ederim. Boyum 
1,t53, kilom 52 dir. Kendimi toplamak 
ve adalelerimi kuvvetlendirmek iıtiyo-
rum.,, 

CEVABIMIZ: 

Sabahlan idman yaptıktan sonra ite 
citmek ve çalıımak sıhhi olmadıktan 

baıka ezicidir. Böyle ,apmakla kendi. 
nizi toplayamuaıftız. Size kim n: der. 
ae desin, kulak umayın. Rastgele 6iUt 
lere kulak asmak pek zararlı olabilir. 

Vücudunuzu adalelettirmek, kuvvet 
ve çevikli ıı: kazanmak için sporların en 
iyisi açık havada ciğerleri temiz hava ile 
doldura doldura uzun yürüyilıler yap· 
maktır. 

Sabahleyin evinizden itinize yürU • 
yerek cidiniz. Öjle yemeli tatilinde 
yemek yedikten sonra bir gezinti ya • 
pm, imklnuıl bulunanız akpm illtU 
de yürüyerek evinize döniln. j 

Pazar günleri kırlarda yapacağınız 

uun yilrilyilflln çok faydaunı ıörı • 
cekainia. 

Çeviren 
fa. 

-5-
Cim, kendi kendinin üzerine 

ağlanru önnüt bir örilmcek gibi, 
kendi faaliyetinin ve hayatının esiri ol
muttu. Cim korkulu bir rUya görür Jibi 
olu}")rdu. Bu hi11in altında ukıhyot, 

kalbi gittikçe artan bir hızla çarpıyor • 
du. Bu halden kurtulman lhımdı. Bu 
kurtuluıun ismine ekseriya "intihar,, 
derlerdi. Fakat Cim için, intihar etmek 
müracaat edilecek vaaıtalann en sonun 
cuıu idi. Her halde bundan bqka bir 
çok vasıta vardı. Meleli talik.. En 
haıiti kansından avnlmak değil mi ? 
İlka isteıin veya İstemtıin, Cim kal • 
kıp Reno tehrine gidip orada bir ay 
kaldı mı, bu it olmut. bitmit demekti. 
Yalnız, bu itin can •ıkan bir tarafı var
dı. Bütün gazeteler ille sayfalarında 
kendinden bahsedeceklerdi.. tıka ile 
olan mahrem hayatı aleniyete vurula • 
cak, günlerce herkeıin dilinde deıtan 

olacaktı. 

Peki a~, batka bir çare, bir vHta 
yok mu? Cim bir hayli dütündil. de • 
minki tasavvurlarından yalnız ~ki ~eyin 
imkln dahilinde olduğunu görerek 
hayret etti. 

Evet, ölüm veya talaktan batka çare 
yoktu. Halbuki, o, bu iki çaredtn bat · 
ka bir çare, bir çıkar yol arıy"rdu. 

Yani, talika müracaat etme~en ay -
nlmak, ve yapmakta devam ederek öl. 
mek ..• 

Cim, bir an içinde varmak istediği 

neticeyi görür gibi oldu. Evet böyle ol
mak llzımcelirdi ve bunun tahakkuku
na çalıtmak karanru verdi. 

r. • .,_. tahit ~tar..S., Ci.a; tnnl 1sa9"" 
nuıtı. Öteki treni bekledi. Vagon -
aalona bindi. Bir koltuia oturup siıara-
1Jn1 yakt. Dütünüyordu. Şimdi artık, 

çıkar yolun ne oldufunu bulmuttu. Bu, 
hakikaten çocukça bir netice idi amma, 
yeılne neticeydi .. Ne basit ıey Alla • 
hım 1 Cim Bleyk, artık Cim Bleyk ol • 
maktan vaz geçecekti. Hepli bu ka • 
darl 

Cim diltilooyordu. Bir çok kimselerin 
kaza netice.inde yüzleri. vücuttan de
litmemit miydi? Kaza neticesinde va. 
rılan neticeye, neden istiyerek vanlma. 
aın? Cim ortadan kaybolacak. berabe • 
rinden servetinden kabil oldufu kada -
rını da götürecek. Sonra, yeni bir tah. 
siyet iktisap ettikten toııra .. 8PQl' hak • 
kındaki tauvvurlannı tahakkuk etti • 
recek. 

Cim dütündiikçe bu fikre baltanı • 
yordu. Zira, bu dürJnce 8yle ilk ba • 
kııta göründüğü kadar kolay değildi. 
Her adımda bir müıkUl çıkıyordu ve 
Cim için bu mütküller, bir mücadele ve.. 
silesi olacaktı. Cim, her sporcu gibi, 
mücadeleyi severdi, dövütecekti. Hem 
de türbelerini hayatlarında iken hazır • 
lıyanlar gibi irade ve azim ile dövüıe • 
cekti. 

"Olmak veya olmamak f,, Kalmak ve 
ya gitnıek. Kendi kendinin hayaleti ol • 
mak. Bulunduğu muhitten kaçmak. ta
nınnuyacak bir halde dönerek bu m'f • 
bite tekrar girmek, kendi hakkmda 
dUıünülenleri, söylenenleri duymak. 
Harikullde bir ıey f Lakin bunun için 
Cim kendinden evvel hiç bir adamın 
karırlatmadığı miltküllerle uğraıacak .. 
Bunlan naul yenecek? • 

Cim henüz, bu tasavvurun tatbik ci • 
betini dürJnmüyordu. Bildiği bir ıey 
varu, o da bu fikre gittikçe batlanma
sı idi ve Adeta, artık neticeden ziyade 
karııla~acağı miltkt:iller, bu mlitkilllerle 
mücadele zevki onu alakadar ediyordu. 
Methur ve tanınmıt ·avukat Cim L. 
Bleyk bir cinayete hazırlanıyordu. Öy -
le bir ci_payet ki katil ve maktul ayni 
phıs idi ve hakikatte maktul olmadığı 
gibi katil de yoktu. 

Yuıhanesine gelince, Cim mektup -
lan sür'atle okudu, bazı ıeyler not etti 
ve cevapların yazılmasını. katibi Adam 
Vormer'e havale etti. 

Adam Vormer temiz &iyinmif. ciddi 

tavırlı bir gençti. Fakat oldukça ıevez 
idi. Ellerini oğuıturarak: 

- Mister Bleyk, dedi, yazıhaned 

mühim hldiıeler oluyor. . 
- Yine ne dedikodu var? .. 
- Pek dedikodu değil bu sefer. 
- Nedir?. 
- Mis Hop.. Mister Gam. isimli bi 

müıterimiz vardır, bilmem hatırlryo 

musunuz? 
- Evet... Hatırlıyorum. Kansı öl 

müttü de miras itini biz halletmiıtik -~ 

- Evet, o ... Kanaınm ölümünden 
ha bir sene geçmeden bizim Miı Hop' 
kartı büyük bir allka ıösteriyor. He~ 
de aenelerdenberi kimsenin muvaffak q 
lamadığı teye galiba muvaffak ta otduJ 

- Ne gibi?. 
- Bu sabah, bir Htı Imıalıtmall 

için meıhur kuyumcu Vels'in dükkiıJ 
na gitm:ıtim. Orada kimi görsem be "' 
ğenirsiniz? Mister Gam'ı .. Bir nipn 
züfünü pazarlık ediyor, ve yildifil, bu 
cUn öile yemejine davet etmit olduiu 
sevıiliaine vereceğini söylüyordu. 

- Olabilir ya.. Bundan Mis Hop'a 
ne?. 

- Fakat Mister Gam'm öğle yemefi. 
ne davet ettiii kimse Mis Hop'un tl 
kendisi oluna buna ne buyuruluyor? 

Adam, verdifi bu havadisten mem • 
nun, gı:.ilerek çıktı. Cim, yalnız kalınca, 
bu havadisin kendisine tasavvurunun 
fevkinde teıir ettiğini görUp t11ırdı • 

Mis Hop'a kartı bu derece bilhassa 
bu tekilde alika hi11ettiğini bilmiyor • 
du. Farkına varmadan eli zile citti. lçe· 
ri bir hademe &irdi: 

r:_. ... ı 

- Bana, dedi,Mis Hop'u çatznrus .• ' 

SEKİZ SENELiK ~Al 
ARKADAŞUCI 

Mis Hop içeri girince, Cim kalbinin 
helecanla çarptıiını duydu. Ona bakı • 
yordu. Miı Hop, sedef ıibi ve toz pem. 
besi yUzilyle, atefli gözleriyle kartı • 
sıpda duruyordu. 

Siyah uçlan, dağınık bıralı:ılmııtı.. 

Saçlann bu hali insanda macera n 
::> 

mücadele hevesi uyandınyordu. Fakat 
iri, mavi gölleri saffet ve ıefkat ifade 
ediyordu. Yaklaıtı. Geldi, patronun 
kartıaında durdu: 

- Beni istemipiniz ! 
Cim cevap verecek halde değildi. O· 

nu sanki ilk defa ıörüyormuı ıibi idL 
Gözlerinde kurıuni panltılar olduğunu 
sol yanağında küçücük bir çukur bu • 
lunduğunu, alt dudağının biraz ek ar • 
sızca ileri doğru uzandığını fimdi fark • 
ediyordu. 

Cim birdenbire, bugünkü hayatım 

terkedince Şarlot'u terketmek icap e • 
deceğini dütündü. Baıka tilrlU olamıs. 
eh. Kaybolunca, tamamen kaybolmuı 

lbımdı. Bu kaybolutta milpreket ola • 
rna.ıdı. Hoı , fikrinden vazgeçse dahi 
Şarlot onun için mevcut olamazdı ki .. ~ 
Bira.ı sonra, Mister Gam ile nipnlana· 
cak değil miydi 1? 

Evet, Cim anlıyordu ki, kansmın 
dediği gibi Şarlotundan aynlmak ona 
cilç gelecekti .• 

Şarlot Hop, hakikaten ıilzeldi. Bir 
yerini tashih etmek imklnaızdı. Güzel 
lilcten baıka, Şarlotun bir de teshir 
kuvveti vardı. Eli nereye dokunsa, bir 
kaleme olsun veya bir sandalyeye, der. 
hal o ıeye kendinden bir parsa qılar • 
eh. 

Bir yere girer girmez, Şarlot oranın 
merkezi sikleti olurdu ve insan, lren • 
dini, daima onun evinde, onun davetli. 
si, ona kırp borçlu hi11ederdi. Şarlat. 
o cUne kadar Cimin rastlamadığı ka • 
dınların en kadını idi. • 

Mis Hop, patl'Onunun ilk defa ken • 
dine böyle baktıfmı görünce bir nevi 
rahatsızlık duydu ve sordu: 

- Neniz var? Blr ;eye canınız mı 

ukıldı? 



.. _______ ,... 
Biliyor mu~~u--z-?--J 1 ş;;·-Fıkralar ] 

_ _.::._ _____ _., lsırılacaklarm lf stesl 
B i r insan 

-ütün ömrün... Kuduz bir köpek tarafın· 
.., dan ısırılan bir adam aradan 
de n e kad ar uzunca bir zaman geçtik· 

v e r ? ten sonra doktora müracaat 
Tııtatistik alim ediyor, doktor da şu cevabı 

insamr. haya. kaldınız. Kaza vuku bulur 
tı müddetin bulmaz, derhal ~elip a.~ı ya~ 

Bu kafalar kimin ? 

~~~~ ~ [j] 
--·~ _........_..... 

~ !erinden biri. t veriyor: 

ai, tabii bir _ --~- _,.,_ -Korkarım ki, çok geç 

ce aldığı gı . tırmanız ]azımdı. Doğrusu 
<laları hesap artık üzerime mesuliyet a1a· 1ı; etmiş ve şu mam. -r 
neticeye varmıştır: Hasta, hiç bir şey söyle· 

Bir insan, vasati olarak meden kağıt, kalem alıyor, 
255 kental ekmekle, on se- ve bir şeyler yazmağa başlı· 
kiz ton et yemekte ve elli yor. 
bin litre muhtelif mayiler Bu vaziyetten son derece 
'(su, içki vesaire .. ) içmekte· müteessir olan doktor: 
dir. Korkunç rakamlar değil - Canım, size vasiyetna· 
mi? .. Hele insan, biitün bun. menizi yaı:rn demedim ki, 
la;.--n mide.c;ine girdiğini dü- helki heniiz biiti;n limitler 
ıün'°1ijl{.rP ı kavb01"ıus de~ildir .• 

Kahraman kedll - Bu vasiyetn<'lme değil. 
dir: n'merlen evvel rsırrnak 

Bundan birkar <Ti.İn evvel , İ<;tedii'Yim bazı kimselere ait 
Londra limanmd:::ı bir kedi, liste r rkanyorum ı 
ho~u1ma1< iizere bulunan on 
yaşlarında bir cocuğu ölüm- M aksat ne? 
den kurtarmıştrr, Piyanist (bir saat müte· 

Bu ~enç rocuk, kedisiyle madiyen çaldıktan sonra) -
oynarken J-,;rdenbire suva Şimdi size hangi parçayı ça. 
dÜ~müstiir. O_;•ın suya düş layım? 
tüğünü kimse r-ri-lrmemiş ve - Ne isterseniz çalın, za· 
çocuk yüzme bilmediği için ten maksat komşuların kafa· 
limitsiz hir vaziyette crrprn- smı ağırtmaktırl 
ınaÇta haşlamıştır. Çocuk Neclen kıpkırmızı? 
§Ü!'lhesiz biraz sonra boğula- Balıkçı - Aman bayan, 
caktr. bir defa şu balığa bakın, kıp

B~rek,.t ven:;İn ki, kedisi, 
Eiraz uzakta duran san'dalcı
Iarm yflnmC'\ koo;muş ve oka
rlar acıklr bir ~ekilde rnıyav. 
1ama~a başlamış tır ki, san
dalctlar merakla onu takip 
etll'işler ve tam zamanında 

çocuğu baygm bir h'alde su· 
dan ÇTkarmışlardır. 

Artık bu vazivetten son
ra, kedilerin hodbin ve la
kayt hayvanlar olduğu iddia 

· edilebilir mi~ 

.,_r 
1 

K •bri t nasıl 
keşfedild i ? 
Kibriti keşfeden Şarl İo-

ria adında bir Fransız dokto
rudur. Fakat doktor, bunu 
bir tesadüf eseri olarak keşf 
etmiştir. 

Üzerlerine sufr sürdüğü 
l:iazı tahta parçalarile tecrü
beler yaparken, yanında bu· 
lunan arkadaşlarından biri bu 
tahta parçalarından birisini 
almış ve onu dalgın bir hare
Ketle duvara sürmüş. Du
varda tesadüfen fosfor bu
lunduğu için tahta parçası 
"-hal alev almlfbr. 

Bunu gören doktor da 
"1 tesadüften istifade ede
rek kibrit imal etmek fikrini 
ortaya atmıstrr. 

kırmızı! 
Müşteri - Tabii kıpkırmı 

zı .. Onu satmak istediğiniz 
fiyatı duyunca kim olea kıza. 
nr. 

De ilk ,em,ıyenf n 
· faydası 

_ Yahu şemsiyen delik, 
deşik olmuş 1 

- Biliyorum! Yağmur Ya 
ğıp yağmadığını anlamak 
için birebirdir 1 

iyimi oımu•? 
Hasta - Bay doktor, k~

lum iyileşince piyano çalabı-
lecek miyim? .• 

Doktor - Gayet tabu. 
Hasta - Aman ne güze~ 1 

Kolum kırılmadan e~v~I pı-
yano çalmasını hılmıyor-
dum ! 

Kunduracıda 
_ Bu ayakkabı sekiz .lira 

olur mu? Taş çatlasa nıha-
yet dört lira eder... . . 

_ Öyle ama, siz bır çıft 
ayakkabı istediğinizi söyle 
mediniz mi? 

Ötelclnln öğUdU 
İstanbulun meşhur otelle· 

rinden birisinin kapısına 
bundan bir müddet evvel 
.. 1 b. t bela asılmıştı: 
şoy e ır a k 

"Cigaraları yere atma ya 
saktır! X ... oteli yangınını 

hatırlayın!.,, b. 
Nükteden hoşlanan ır a-

dam bu cümlenin altına şu 
kaydi ilave etmiş ; 

"Yerlere tükürmek yasak. 
tır 1 Adana feyezan mı hatır· 

laym 1.. l h'b' 
Bunun üzerine ote sa ı ı 

tabelayı derhal oradan kaJ 

dırmış. 

yazısız Hik~ -

::. 

.. 

işte size, kaybolmuş beş kafa! Aman ne facia! Derhal 
çerçeveler içindeki kafaları keserek, herkese ka

fasını iade etmeğe çalışın 1 

Sanşo Panso dört yana bakıyı1r Donkişotu arıyor. Siz onu 
bulabilir misiniz ? 

~--0-.::_y_~_~_o_a_r_nm __ n~ ______ _.J 
~eırva ırDe <OY/~lnlY 

Bir makara, ya iki metre uzunluğunda 
eski bir kon . 'I' tJ bir ip sarar ve bunun ucuna 
serve kutusu 
veya teneke 
ve bir parça 
iple mükem • 
mel bir oyun
cak yapabilir 
siniz!. 

Makaranm bir tarafına 
ve deliğin yanlarına iki çivi 
cakm. Uzun ve başsız çivi· 
ler tercih edilmelidir. Her iki 

gelişi güzel bir tahta parça· 
sı bağlarsınız. Sap vazifesi
ni görecek olan bu tahta par-
çası resimde P harfiyle göste 
ri lmi§tir. 

Bu iş bittikten sonra ma· 
karanm alt tarafındaki deli
ğe yuvarlak bir tahta parça
sı (B) sokarsınız. Fakat bu 
tahta çubuğun, deliğe nisbe· 
ten daha ince olması lazım-

· çivinin, delikten ayni me· 
safede bulunmasına dikkat 
edin. 

dır kL makara serbestç~ o
nun üzerinde dönebilsin .. 
Bu çubuğu, makaranın düş
memesini temin edecek bir 
şekilde kesersiniz. (Yani C 
harfiyle gösterilen çıkıntı gi
bi gibi bir şey yaparsınız). 
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Bundan sonra eski bir kon 
serve kutusu veya teneke 

b. ne ke-parçasmdan ır perva 
serek resimde görüldüğü veç 
hile iki delik açın. A ve A 
harfleriyle gösterilen bu iki 
delik arasındaki mesafe, ma· 
kara üzerindeki çivileri~ ara
sındaki mesafenin aynı ol
malıdır. Öyle ki pervane ko· 
lav::• ı:ivilere geçebilsin. 

-Makaranın etrafına bir ve_. -

Böylece, oyuncak hazır· 
dır. 

B çubuğunu sol elinize a
lır, diğer elinizle de P sapını 
sıkı bir şekilde çekersiniz. 
Pervanenin ne kadar yük
seklere havalanacağını görür 
sün üz. 

K üçU.k Kıraı Jımnastikhan~u" 
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DALGIN 
- Bay berber, oğlumu si

ze bırakıyorum. Bir saate 
kadar gelir alırım. Onun saç. 
)arını üç numara makine ile 
güzelce kesersiniz; anladınız 
mı efendim? 

- Baş üstüne bayan, 
bana güvenebilirsiniz! 

Bayan dükkandan çıktı; 
çocuk da koltuklardan birine 
oturdu ... Beklerken canının 
sıkılmaması için orada bul
duğu Haber gazetesini eline 
aldı. Günlerden cumartesi ol 
duğu için, Haber'in çocuk sa 
yıfasını açtı ve okumağa dal
dı. 
Çocuğun yanıbaşındaki 

koltukta meşhur şair Ra
miz Ozan da sırasmı bekli· 
yordu. Şairin çok sık, gür ve 
ensesinin dibine kadar uza
nan sacları vardı. Bu ya~lı 
saclar]~ ne de övüniirdü l 0-
tu;duğu koltuktan karşısın
daki aynaya bakıyor, gür ve 
yağlı saçlarını parmaklariyle 
taradıkça boyuna gülümsü
yordu. 

f cinden de kendi kendine 
§Öyle söyleniyordu : 

- Benim gibi böyle muh
te~em saçı olan kaç şair var· 
dır ki!.... 

Tam bu sırada berberin : 
- Bay Ramiz Ozan, sıra 

sizin; lutfen şu koltuğa ~e
çer misiniz? diye sesi işitildi. 

Sair yerinden fırladı: yeni 
koltupa otururken berbere: 

- Her vakitki nibi ol;:ı . 
cak; pek kısa kesilmiyecek 
anlaşıldı mı? dedi; berber 
de: 

-Bas üstüne Bay şair!.. 
Karşılı~ını verdi . 
Bay Ozan koltuğa iyice 

verlestikten sonra. bütün sa
irleri~ siir perisini bulmak ~e 
i11'am almak için avare avare 
dolasmakt:::ın ho~lımdrlc lan 
rüyalar ülkesine daldı. Beri 
yanrlan iı:; c, berbn çok dal· 
snn bir adam<lr. Dilşüncesin. 
de büsbiitün baı>ka sevler ol. 
duğu halde, saçlarım kesmek 
ir in müşterisinin başına dikil 
di. 

Düşüncesine o kadar dalıp 
gitmişti ki. artık ne yap. 
makta o1du~unun hic de far 
kında değildi : koltukta otu
ran sair dP.;çil de, ~nnı-'-'İ ta
rafından diikkana bırakılan 
rocuk oldu~nnu sandı. 

- Annesi hıma, sacları 
liç numara makine ile- kes· 
memi tenbih etmişti.. Div~
diiııünerek, makineyi dine 
nldı ve iki saniye içinde ko
r.;:ı flairin sonsuz kurum duy
du.:Tu n giir ve yağlı saçlarını 
yok ediverdi. 

Berikisi ise siir nerisi rli
yarmr bir rı.n icin bırakın da 
hakikat alemine döndüğü 
zarr.an, c-.iizel saclarının ye
rinde veller e~ti ;:.i ni gÖrtİT' r e, 
m;\thi~ bir çığlık konardı. 

Devirdiği çamın farkına 
varan dalg-m berber: 

- Amanın , kusurumu af
fedin yanılmışım l deyio ora
lardan srvısmaktan başka ça. 
re göremedi. 

' 

BERBER 

Artık kafa tasında bir tu• 
tam bile saçı kalmıyan Ra· 
miz Ozan, tabiidir ki ıair de 
olamazdı. Şairlerin birinci 
markası gür, uzun ve yağlı 
saçtır. Zavallı Ramiz mesle
ğini değiştirmeğe mecbur ol 
du. Gerçi şimdi daha iyi ge
çinip gidiyor, yeni işinde da. 
ha çok para kazanıyor ama. 
soyadım da değiştirip değiş
tirmemi§ olduğunu pek bil· 
mi yorum. 

Ahmet Ekrem 

Son ihtar 1 
Borcunu ödedin mi? 
- Hayır ödemedim. Hem· 

de isabet olmuş! 
- Neden? 
- Yeni bir ihbarname al"' 

dım, üzerine "son ihtar!,. di· 
ye kayıt koymuşlar. Demek 
ki artık beni rahatsız etmiye• 
ceklerl • 

çocuk gibı 
içerim ı 

_Hadi bakalım yavrum. 
Ümit ederim ki bu ilacı bir 
erkek gibi içeceksin. 

- Hayır anneceğim, şişe· 
nin üzerine: Çocuklara 4 ka· 
şık diye yazmışlar. Bunun 
için bu ilacı bir çocuk gibi 
içmeği tercih ederim. 

Civcivsiz 
vumurt:a 

Şakacı bir müşteri - Ba• 
na on iki tane yumurta ve
r in fakat içinde civciv bulun 
masm ha ! .. 

Yumurtacı (hiç bozma• 
dan) - Öyleyse şunlardan 
alın bunlar kaz yumurtası! 

BULMA C A 
Tek rakamlardan l: t isini 

beş defa öyle bir şekil :~ ya
zınız Ki yapacağınız cemin 
yekunu 14 olsun. 

Bunun doğru yapanlar 
dan birinciye bir kol saati, 
ikinciye bir bere, üçüncüye 
bir şişe esans ve iki yüz oku• 
yucumuza mutelif hediye" 
ler verilecektir, 

~ .............. .. 
• 

HAB E R 
ÇOCUK SAYFASJ 

Bilmece kuponu 

29 MAYIS - 1937 
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"Karadeniz dokuz,, 
mülteci ile geldi 

Frankocular ltalyada kaçtıkları 
için pasaportları vapurda kaldı 

Madrit Türk sefaretine iltica eden ve ı 
kısmıazaıru Siragüza limanına çıkmış 

olan İspanyadaki mültecilerden dokuz 
kişi dün şehrimize gelmiştir. Gelenler
den biri Madrit sefaretimizin hizmet~isi 
Sadiye ile bir aylık çocuğu ve diğer ye
ldisi de İstanbuldan yakın !'amanda İs
panyaya gitmiş iki Musevi ailesinin efra 
<lıdır. 

Karadeniz vapuru İspanya sularına 
girer girmez 'tehlike gaşgöstermiş, bir
çok defalar hükumet ve ihtilalci gemi-

lerinin mermilerine hedef olmaktan kur
tulmuştur. Vapur Valansiyaya girince 
bu tehlike ksımen atlatılmış ve burada 
bir ayda vapura hepsi de Franko taraf
tarı olan 726 mülteci yüklenmiştir · 

Vapur, mültecileri aldıktan sonra, ge 
ne ayni tehlikeleri atlatarak yola çık
mış ve kömür almak üzere Maltaya git
miştir. Gemi Maltaya girerken Madrit 
sefirimizlden, mültecilerden yolculuk 
meşakkatine tahammül edemiyecek ka
dar hasta ve ihtiyar olanlarla kadınlar
dan istiyenlerin Cenova limanına çıkarıl 
malan bildirilmiştir. Cenova limanı Mal 

taya uzak olduğundan, mültecilerden 
bu vaziyette olanların Sicilya adasında 
Siragüza iskelesine çıkarılması takarrür 
etmişti. 

Vapur bu limana girince mültecilerin 
hepsi buraya çıkmak arzusunu izhar 
etmişler, hatta içlerinde yüzme bilenler 
kendilerini birer birer ıdenize atmağa 

başlamışlardn. Yüzme bilmiyenler de 
rıhtıma bağlanan halatlara sarılarak 
gemiden firar etmişlerdir. Mültecilerin 
bu firarına rıhtımda toplanan binlerce 
halk da yardım etmiştir. 

Bu sxrada rıhtıma athyan birçok kim
seler yaralanmıştır. Bu vaziyette ada 
polisi inzıbatı teminde aciz kalmış, mül
teciler de vapuru kısa bir zamanlda ter
ketmişlerdir. Keyfiyet alakadar makam
lara bildirilmiş ve Karadeniz vapuru 
içinde kalan sekiz kişi ile Siragüzadan 
hareket etmiştir. Kaçanların pasaport
ları gemide kalmıştır. 

Kızılay, gelenlerin içinde bulunan bir 
Türkle ailesini himayesi altına almıştır. 
Evvelce buradan giden Museiler de bu 
raldaki .ailelerinin yanma yer1e~mi§lerdir 

vadiyle Parlak istikbal 

Türk kızları 
kandırılıyor 

iki gUn evvel İstanbul gazetelerinden 
birinde çıkan bir yazr barlar ve barlara 
artist ( ! ?) temin eden bazı müesseseler 
üzerine çok hassas ve çok dikkatli ol-
mak lüzumunu bir defa daha ortaya 
çıkarmıştrr. Türk kızlarının gözlerini 
parlak bir hayat ve emin bir istikbal 
vaadederek kama!tırdrğr kendi sözlerile 
anlaffelcın bu mUessese sahibinin o ga
zete muharririne söylediğine bakılırsa 
Suriye ve Mısmn bütün barları "kabil 
olsa Türk kızlarile doldurulacak,,mış. 

Türk kadınlığma karşı kusulan bu bü
yük ve aleni hakaret maatteessüf gaze
telerimizin müşterek bir isyanı ile la
yık olduğu ağır cevabı görmüş değil

dir. Türk kadınını Balkanlarda Suriye 
ve Filistinde, Mısırda ve belki de şimali 
AfrikaJ:la bir şehvet, zevk ve haz vasıta
sı olarak dolaştıran adam bunu gizle
mek şöyle dursun "milli bir vazife gö
rüyormuş, bize medeni bir şeref temin 
ediyormuş gibi,, bir tavır takınarak ba
kınız neler söylemeğe dahi cesaret ede
biliyor: 

"- Acentalığım hep ecnebi artistle
rine münhasır kalıyordu. Ecnebiler bu
ralara gelip para kazanıyorlardı· Halbu 
ki, dikkat ettim, para kazanmak için ev
lerde hizmetçilik elden "ne güzel Türk 
kızları,, var. Bir gün birkaç tane güzel 
Türk kızr iş istemeğe geldiler. Onlara 
har hayatından, artist olurlarsa çok 
para kazanacaklarından bahsettim. 
ilh ... , 

Bu satırlarda olduğu kadar açık bir 
tarzda bir insanın kendi kendisini ağır 
bir itham altmda bıraktığı görülmemiş
tir. Bu !düpedüz bir zabıta meselesidir. 
Bunların ellerine düşen kızların artist 
olmalarına imkan mı vardır? Zaten ga
zeteci ile konuşan acenta bunu farkına 
varmadan kendisi de itiraf ediyor. Di· 
yor ki: 

"- Bizim memlekette iyi dans profe 
sörleri veya dans mektepleri olmadığın
dan heveskarları tam artist olarak yetiş 
tiremiyoruz. Fakat bir çok fakir aile 
kızlan şimdi bar artisti olmak sev'dası
na düşmüşlerdir.,, 

Peki bunlar mektep ve muallim ol
madığı için dans, şan öğrenemiyorlarsa 
ne öğreniyorlar? Ne öğrenebiliyorlar? 

Herhalde öğrendikleri bir şey var ki 
barlarda satılıp paraya tahvil edilebili
yor? Ne olabilir bu? kızlara güzellikle
rini iyice istismar etmek yolları talim 
ediliyor galiba· Yazık bu fakir aile kız
larına! Gül gibi taze kızlar şimali Afri
kanın ve Akdeniz kıyılarının baldın 

çıplakları ile dolup taşan zevk ve sefa
hat ticarethanelerinin yemi oluyorlar. 
mahvoluyorlar demek •.. Para kazandık
ları da sadece yalandır. Bu kadınların 
çalıştıkları yerlere nasıl borçlandmla-

rak mıhlanldıklannı, ne feci şartlar için
de istismar edildiklerini, soyulduklarını 
ve taze bir gül gibi girdikleri yerlerde 
uykusuzluk, yorgunluk ve yıpranmak 

yüzünden kısa bir zamanda nasıl sa
rarıp solduklarınr, verem olup söndük
lerini hepimiz biliriz. Gazeteci ile konu
şan simsar ''bol para kazanacaksınız,,. 

diye kandıı4drğı Kızlan üçe ayırıyor: 

1 - Artistler, 
2 - Dansözler, 
3 - Konsomatrisler. 
Bizde artist yetiştirilemediğfoe göre 

Türk kadınları için birinci sınıf mülga 
demektir. Dansözler yani bacak kaldı

ranlar ise ailelerini şöyle böyle geçindi
rebiliyorlarmış. Fakat iiçüncü sınıfa da
hil olan bedbahtların ne kazan!dıkların
dan bahse cüret edemiyor, nasıl edebilir 
ki bunlar o beğenmediği hizmetçiler 
kadar da para kazanamazlar ve hiç şüp 
hesiz onlardan r;ok, daha pek çok bed
bahttırlar. Medeni alem genç kızlan 
böylece düşürüp zevk yerlerine bağla
yanları, "beyaz et ticareti,, yapmakla 
itham elder. Beyaz et ticareti denilen 
kadm ticareti bundan başka bir şey de
ğildir· 

Fakir aile kızlarım kandırdığı sözle
rile sabit olan bu simsar üzerine alaka
darların dikkatini çekmeyi bir vazife 
biliriz. 

Tltülesko - Litvinof 
müU\katı 

Paris 29 (A.A.) -Annecyden 
Havas ajansına bildirildiğine göre, 
Titulesko, dün Annecy gölünün ke
narında kain T a lloirs' de gizlice Li t
vinof ile öğle yemeğini yemiştir. 

]ki devlet adamı, saat 1 7 e ka· 
dar beraber kalmışlardır. 

Tramvaydau atlayan 
32 kişi 

Tramvaydan atlayanlar 
rette takip edilmektedir. 

sıkı bir su
Yalmz dün 

Eminönünden geçen tramvaylardan atla 
yan 32 kişi yakalanmış, bunların yirmi 
dördünden yüz iki kuruş para cezası 
alınmıştır· Sekiz kişinin üzerinde cezayı 
verecek kadar para bulunmadığından 

merkeze götürülerek haklarmda zabıt 
tutulmuştur. Bunlardan cezalar kayma
kamlık vasıtasile tahsil olunacaktır. 

HABER 
ıstanbulun en çok satılan ., 
hakiki akşam gazetesidi 

il~nlarını HABER'e 

verenler kar ederler • 
. •, 

Almanya 
Balkanları 

malikane mi 
sayıyor? 

(Baş tarafı 1 incide) 
ve olmıyacağı kendisine temin edildi
ği söylenmektedir. 

lngilizler ne diişünüyor1ar ? 
Taymis gazetesi 24 Mayısta !stan_ 

buldaki mu.l-ıabirinden al1ığı şu tel. 
graf haberini neşretmiştir : 

''Başvekil İsmet !nönü Londra ve 
Paristen avdetinde Atinayı ziyareti 
burada bir dereceye kadar sürpriz 
teşkil etmiş ve türlü türlü tahminle
re sebeb olmuştur. Başvekil, Kamutay
da.ki bütçe müzakeresi münasebetile 
bir an evvel Ankaraya avdet etmek 
istiyordu. 

Buradaki diplomasi malıafilinde 

söylendiğine göre, !smet luönü, Lon.. 
dra ve Pariste nazırlarla yaptığı istL 
şarelerde aldığı intibaları bizzat Yu.. 
nan hükumeti erkanına bildirmek lü_ 
zumunu hissetmiştir. 

Burada zannedildiğine göre, Gene. 
ral Metaksasa atfolunan Alman ve 
faşist lehtarlığı temayüUcri Londra 
ve Pariste iyi nızarla görtilmemiştir. 

Yunan hükı'.imeti taraf mdan sebep 
gösterilen iktısadi mütalealar, bu hü
kılmetin temayülatma kafi izah vece
vab teşkil etmemektedir. 

Çünkü, Türkiye ile Yugo:;lavya, ay. 
ni vaziyette oldukları halde, Almanla. 
nn kendilerine iktısaden hakim oL 
mak hususunda gayretlerine rağmen 
müstakil bir siyaset kullanmaktadır_ 

lar .. 
Binaenaleyh Başvekil İnönü bu nok

tayı General Metaksasa anlatacak ve 
ihtimal kendisile beraber Balkan An
laşması azası bulunan bütün devlet
lerin A-.rupadaki bloklardan hiçbiri. 
nin tarafını tutmamak ve ayni za_ 
manda her iki tarafla da iyi münase. 
batta bulunmak politikasma itina ile 
riayet etmek imkanlarını tetkik ede. 
reklerdir.,, 

Bunun aksini iddia eden şayialara 
inanmamak lazımgeliyor. Dostumuz 
ve müttefikimiz Yunanistanm bizim 
gibi ve müttefikimiz Yugos!avya gibi 
müstakil bir siyasa takip ( tmekte ol
duğunu ve ancak böyle bi!" siyasetın 
Yunanistanm hükümranhk şerefine 

muvafık olduğunu sanmamak müm.. 
kün değildfr. Fakat Alma;ıyanm Yu. 
ııanistanda ve bazı Balkan devletleri 
üzerinde bir nevi ıiüf uz ve tesir sahi. 
bi olmak hulyasına kapıldığı da öte
denberi malumdur. Almanların bu 
hulyayı son günlerde bir kat daha a
zıttıkları da anlaşılıyor. Faraza Berli. 
rıin en büyük siyasi gazetc:lerinden o. 
lan Doyçe Algemayne Ç.ıytung ba:ş. 

muharrid Her Sileks Lonclrada topla. 
nan !ngiliz imparatorluğu konferansı 
münasebetiyle yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

' '!ngiltere Alman dostluğundan veya 
Alman düşmanlığından birini seçme. 
l;dir. Londrada İngiliz İC'~paratorlu
ğunun dahili vaziyeti komışulmamış
tır. Londra siyasileri gerek impar:ı.
torluk ricali ile ve gerek Londraya gi. 
den başka devletler ricali He yalnız 
"Almanyanın dirilmesi ile Avrupa 
kıt'asında beliren yeni vaüyet,. etra. 
fıncla konuşmuşlardır. !ngl!izler ken_ 
dilerine hep su suali sormaktadırlar: 

"Alm~nyanın dirilişine tahammül 
edebilecek miyiz? Almany.vm yüksel 
mesine müsamaha etmeli miyiz?,, İşte 
sulhün istikbali bu suale Ve!rilecek ce. 
vaba bağlıdır. . 

Biz Almanlar İngilteren İ'1 bizimle 
uyuşmaması, anla~maması i!;in orta
da bir sebcb görmemektı::yi z. Deniz 
t'nlaşması ve Hitlerin muhti:>lif beya
natı bu kanaatimizin bir d(•:ilidir. Fa
kat Alınan milleti kendisine hürmet 
edilmesini istediğini, hayat.i hedefleri. 
ne ulaşmaktan menedilmeye ~'lham. 

mül edemiyeceğini kat'iyeee leimırla_ 
:maktadır. 

lngiltcrenin cenubu şar!d Avrupa
da takib ettiği son siyaset Tuna dev
;Etleri arasında bir anlaı:;m;iyı müm
!{ün kılacaktır ki böyle bir anlaşma 

AJrnanyanın ekonomik m~'lfaatlerini 
kökünden baltalryabilir. İn}!iltere bizi 
müstemleke:erimiz::len mahrum eLmek 
le ısrar ediyor, acaba bir A '!Upcı dev. 
le.ti olarak yaşamamıza da md.nı oimı. 
ya çalışacak mıdır? Eğer b:iyle bir 

Bir Sovyet ilim heyetinin tayya.relerkı .,imal kııtl>wıa giderek yerle§tiğ;ni, 
orada bir buçuk sene h:a1ıp tctkıklerdg bulunacağını ya::mıştık. Rcsmhııiz 
heyet azasını gösteriyor. 

300 milyon istikraz 
yapmıyacağız 

Mecliste bir mebusun teklifine 
Maliye Vekili cevap verdi 

Ankara, 28 (Telefonla) - Meclisin 
bugünkü toplantısında evvela İktısat 
V ekaleti bütçesinin müzakeresine de
vam olunmuştur. 

Müzakere esnasında Halil Menteş, 
kliring hesapları ve işçi vaziyetlerine 

temas ederek bazt temennilerde bulun
muş ve İktısat Vekaleti bütçesi heyeti 

umumiyesi üzerinde ileri sürm:iş oldu
ğu noktai nazarı bir defa daha izah ede.. 
rek : "30 milyon liralık bir amortisman 

bedeli olarak ayrrarak 15 senede kon -
solide etsek ve 300 milyon liralık bir 

iş proğramr yaparak teşebbüs erbabı -
nı işe davet etsek bence muvafık olu -
ruz zannındayım... demiştir. 

Bu mütaleaya cevap veren Maliye 
Vekili Fuat Ağralr şöyle demiştir : 

"- İçinde başlrca milli müdafaa ihti. 
yaçları olduğu halde büyük bir proğ_ 
ram için 300 milyon liralık bir istikraz 

l akdi hakkında muhterem İzmiı mebusu 
Halil Menteş arkadaşımız ikinci defa 
beyanatta bulundular. Hükumetten 
bunun hakkında müta!ealarma cevap is. 
tiyorlar. 

O itibariadır ki kürn:iye gelmiş bu -
lunuyorum. 

Milli Müdafaa ihtiyaçlarını umumi si • 
yaset havasını takip ederek temin et
mekte olduğumuz yüksek meclisin ma. 
liımudur. !;:inde bu maksat dahi dahil 
olduğu halde senede 30 milyonu geçen 
adi bütçeden gayri fevkalade tahsisat 
vermekteyiz. Zannederim ki, bu kre . 
dileri mübalağa etmemek hususunda 
takip ettiğimiz ihtiyatlı vaziyeti yük • 
sek hey etiniz tasvip ederek daha geniş 
mikyasta bir istikraz aktine şimdiye 

kadar tevessül etmedik. (Bravo seslf'ri) 
Bunları ifade etmekle hükmet tarafın· 
dan kafi bir beyanat telakki edilir ümi_ 
din deyim.,, 

Mecliste bugünkü 
müzakereler 
(Baş tarafı 1 incide) 

cadelesi ve yüksek ziraat enstitüsü fa
sılları üzerinde durarak bilhassa yüksek 
ziraat emtitüsü masraflarının çok oldu
ğunu, bu müessesenin daha ekonomik 
bir şekilde idare edilebileceğini söyledi
ler. Ziraat vekili tenkitlere cevap ver
di. Ziraat bütçesinin heyeti umumiyesi 
kabul edildi. 

Reis Milli Müdafaa vekaleti bütçesi
nin müzakere edileceğini söyledi. Milli 
Müdafaa Vekili General Kazım Özalp 
kürsüye gelerek şunları söyledi: 
''- Bütün milletlerin ordularını kuv

vetlendirmek için hararetle çallştıkları 
bir devirde bulunuyoruz. Bu gidişin 
bir harbe varamıyacağmı kimse iddia 
edemez. Ve bunun ne kadar uzak veya 
yakın olduğu da tahmin edilemez. İşte 
böyle buhranlı bir zamanda hazırlıksız 
bulunan milletlerin vay haline·. Memnu
niyetle söyliyebilirim ki biz bu hususta 
basiretli davranmış ve başkalarına ta
kaddüm etmiş bulunuyoruz. 

Büyük Şefimiz Atatürk milletlerin 
bugünkü silahlanma yoluna gidecekleri
ni daha evvelden sezerek oı+dumuzun 

kuvvetlendirilmesi işleri ile bizzat mcş 
gul olmu§lardır.iştc onun bu yüksek gö 
rüşü sayesinde, bugün hiç endişemiz 
olmadığı halde cihan hadiselerinin inki
şafını takip ediyoruz. Bir taraftan da 
hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 1936-
1937 senelerinin bütçeleri arasında 

lıal ile karşılaşacak olursa.. Alma.nya 
mutlaka bir başka yola (harbe) git 
ınekten çekinmiyecektir. 

lnsanlıktan bahsedenler bu i.rısanb
ğı karşılıklı olarak başar~ya çalış
malıdırlar. bte İngiliz - Almar. müna. 
!rnş:ılarmın bütün manası ,.~ rnz1yeti 
bundan ibarettir. Sulhsüz V:!. harp teh.

1 
l:kesine maruz, g1yrimemm:a bır dün. 
yatla hiçbir emel tahakkuk ec!P.mez.,: 

3,500.000 (üç buçuk milyon) liralık 

bir fark vardır. 1935-1936 senelerine 
nazaran da bu fark altı milyon liradır. 

Bu çoğalma ordumuz teşkilatınm bil
yüdiiKünü gösterir. Bütçelerdeki ehem
miyetli fark Ankara Harp okulundan çı 
kanların bütün senelere nisbetle fazla 
olmasından doğmuştur. 

Ordumuza her hususta ihtiyaca kifa
yet edecek kadar esliha ve malzeme te
min olunmuştur. Bu meyanda harp sa
nayii tesisatımız da tamamlanmıştır. 

Barut, tayyare gibi vesaiti imal etmek, 
memlekette imal etmek imkanları elde 
edilmiştir· 

Arkadaşlar, ordumuzun asil manevi 
kıymeti hakkında söz söylemeği zait 
görürüm. Onun nasıl yetiştirildiği ma
lumunuzdur. Esasen milletimizin asker
liğe olan muhabbet ve kabiliyet i onun 
yüksekliğini temin etmektedir. Türk 
milleti ordusunu her şeyden çok sever 
ona parasını 'da, malını da canım da 
feda etmekten çekinmemiştir. t;ıtc böy
le şerait ve vaziyet altında cumhuriyet 
o::dusnun milletimizin bütün haklarını 
yüksek menfaatlerini heran her surette 
layikile koruyacağına emin olabiHrsiniz 
bunu iftiharla söyler ve bütçenin kabu
lünü rica ederim.,, 

Bundan sonra Mazhar Müfit, Durak 
Cemal, özdamar, general Kazım, ordu· 
yu takdiren sözler söyl~diler. V ekil ce
vap verdi, bütçe kabul edild i. Şimdi va· 
ridat bütçesine geçildi. 

Başvekiıin nutku 
Ankara, 20 (Hususı muhabiri· 

miz saat 14,30 da telefonla bildiri· 
yor) - Bütçe heyeti umumiyesi ka. 
bul edildi. 
Başvekil bugün nutuk vermiyecek 

tir. Umumi şiyaset hcıkkmda mü· 
him nutkunu hafta içinde söyliyecek 
tir. 
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Eskiden Fransaya casusluk eden Sultanahıpet birinci ııulh hukuk mahkeme 
rılnden: 

:·············································································································=· 
~ Söz söylemek sanatı t ................... 

bir kadının kanlı ve esrarengiz 
• 

batakhanesi 
Peygamberln sUliUestnden olduğu.nu 

iddia eden 

Batakhanede 
cellathk yapıyormuş! 

Sayı: 937 / 22 
Nimetullah :Muhtar, tımıall \ ' C AIAcddin 

Muhtar ve Feyzullah Muhtar \"C LQUlye Şev 
ket \'e Emine Ne§edJI ve Zehra Kadriye ve 
Mehmet Ali Şevki ve Ahmet Kemal Şe\•kl 
ve Duhter ve Emine DUrlye ve lsak FilAflcfüı 
,.e Niuımettin Şevkinin §ayıan ve mU§terc
ken mutuarrıt oldukları tstanbulda Şehzade 
bll§ı cadde8lnde Rcmalpaşa mahallesinde 
948 Ada ve 22 Parsel ve 949 Ada ve 24 Par 
sel numaralı ve kıymeti mulıammlncleri 

\'e kapı numaraları zird~ yazılan : 

............... Herkes········ıııl'tIP .............. ı 
olabilir, fakat •• G 

Esash ve metot dahilinde 
ciddi çahşmak şar1ile Kapı NoM mymeti muhammlnesl 

113 3000 Lira 

<le11ç hızın cesedi11i parçalayıp /1ay11attıkla11 
ve ganınıda kızarttıktan so11ıa kedilere 
yedirmek istediler! Hiise111 Su/la11111 oğlu 
Jbralıiıııe yaptığı gibi dört hızla bir 

delikaıılıyı bir oduya Jıapsedip 
kapısına duvar öıdüıdüleı ! 

öbür tarafından o çekti: kızı boğ. 
duk, sonra bana cesedi parçalama· 
mı emretti . Gene silah tehdidi al. 
tında 1<eskin bir hı akla Şerifeyi 
<loğramağ';ı mecbur oldum. l\tevlayi 
l !asan dedi ki: 

115 1000 
117 ]OQQ 
119 1000 
121 
123 

127 
129 
131 
133 
135 
137 
139 
141 
143 
145 
147 
140 
151 
153 

155 
lr.7 
Hıl> 

161 

2500 
1000 
1000 
ıooo 

121)0 
ımo 

1200 
POO 

]000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1200 
1000 
ıooo 

2noo 
,1000 
ııoo 

1200 

Çevn ıren : brtuğı u ı ~lulısi11 
Fakat şahsiyetiniz hakkında kafi 1 
derecede malumat vermemiştir. Bi
naenaleyh halk için yenisiniz. · ilk 1 
vazifeniz, dinleyicilerinize kendiniz 
hakkında iyi bir fikir vermek olma· 
lıdır. 

Bi.itün bunlar, mevzularından 
başka hiç bir eye ehemmiyet ver-· 
miyen ciddi kimselerin nazarında 
pek-müptezel, bayağı addedilebilir. 
Fakat bu eserdeki gaye ciddiyeti 
öğretmek değil, tesirli söz söylemek 
usullerini göstermektir. 

kun kusurlarına göz yumulur, uy• 
gun değilse bütün meziyetleri unu· 
tulur. Şen bir toplantıda ciddi bir nu 
tuktan, yahut ciddi bir toplantıda a· 
laylı bir nutuktan daha az tesirli ne 
olabilir? 

Meşhur "Pitt,. in en iyi nutuk· 
larmdan biri bile, bir ~: ği.in toplan· 
tısında söylenecek olursa komik te
sir bırakır. Onıjh için birçok kimse· 
!erin, yaptığı gibi her çesit toplantı
da söylenebilecek haı.ır nutuklar de· 
ponuzda bulunmasın. Bir nutuk ta· 
z~ olmalı. Hemen bugün yazılm ş 
olmalı. Eğ~r ?al v~ ~evkiye uygu~-
8?•. ora?akı ~ınleyıcılerin hislerine, 

F asta korkunç bir batakhane 
keşfedilmiştir. insanlık tarihinde 
bir benzerine pek az tesadüf edile· 
bileceğini sandığımız bu cinayet Ye 
vahşet ininin nasıl meydana çıkarıl
dığını dün gelen Paris gnzetelcri 
şöyle anlatıyorlar: 

Fasın merkezi olan Fez şehrin· 
de kenar mahallelerden birinde 
oyun oynıyan çocuklardan biri ko· 
~arken bir incir ağacının altına kon· 
muş bir küfeye çarpıp yere düşer. 
Dizi incindiği için b::ığırıp ağlamağa 
başlar. Arkadaşları yardıma koşar
lar. Fakat çocuğun yanma geldik
leri zaman dehşetle irkillrler. Zira 
kiifenin içinde bir kesik kafa bir kol, 
doğranmış kadın memeleri ve bal· 
dır pelrçaları bulunduğunu gôrmi.ış · 
!erdir. Çığlıklar bastırarnk, korku
dan dilleri tutularak evlerine kac:an 
bu çocukların anaları ve bahaları 
hadiseyi k~akola haber verince po
lis tahkikata başlar. Bulunan şeyle· 
ri muayene eden doktor bunların 
bir kadın vücuduna ait olduğunu, 
kqQmm boğularak öldürüldüğünü 
Y~ ce edin P-arçalandıktan sonra 
kaynatılıp pişirildiğini söyler. Bir iki 
giin sonra bulunan bazı izler polisin 
şliphclerini o civarda oturan zengin 
bir kadının üzerinde toplar. Bu ka
dın Mevlayi Hasan adiyle gençliğin
de biiyiik bir Şöhret kazanmış eski 
bir dansözdür ki Fası müstemleke
leştirıneğe çalı~tıkları günlerde Fran 
sızlara büyük hizmetlerde de bulun
muştur. Mevlayi Hasan çok zengin 
olmasına rağmen paraya karşı olan 
hırsını dindirememiştir. Saray gibi 
bir köşkte oturur ve Fasın en lüks 
randevu evi bu köşktedir. Birçok gü 
zel genç kızları ve delikanlıları fa
sın tanınmış huvardalarma peşkeş 
çeker. Fransızlar tarafından hima
ye edildiği için Fas polisinin kontro
lünden de korkmaz. 

"_ Ceset parçalarını kaynatıp 
pişirirsen bunu kedilere, köpeklere 
yedirebiliriz. l laydi koş mutfağa!., 

"Bu emrini de yerine getirdim. 

Ve ayni mahalde c\"\'clce bir dUkkAn o
hıp bu kere tkıye iCrıız edilen 1211/ 1 knpı 
numaralı ve 900 Ura kıymeti muhammlnell 

Birçok muktedir ve ciddi hatip
ler, bu 4 7 inci noktaya ehemmiyet 
verrr.ediklerindendir ki . tesirleri'li 
köyb('tmişlerdir. Onlar; dinleyici· 
ler daha udam akıllı dinlemiye bile 
hazırianmadan hemen siiratle mev· 
zularmın müdafaasına geçerler. Bıı· 
nun neticesi olarak da halkla arala
rında bir çarpışma, bir dii~manlık 

fıkır~~~nne _cıdden terciiman oluyor· 
sa boyle hır nutuk en tesirli nutuk· 
lardandır. 

Eğer nutuk umumi bir matem 
münasebetiyle söylenecekse en mu· 
~afık başl?ngıç mesela şöyle olabi· 
lır: (Sevgıli yaslılar! .. ve bu umumi 
mate~e iştirak eden dosthır ... ) 

• Bu köşk ceset parçalarının ve 
kesik kafanın bulunduğu arsanın 
yüz metre ötesindedir. Memurlar 
köşke gittikleri zaman Mevlayi Hasa 
m buJamazlar, kar~ılarma çıkan Şe
rif Muhammet bin Aliyi alıp kara
kola götürürler. Bu adam peygam
berin sülalesinden ve hakiki bir 
.. şerif .. olCiuğunu iddia etme!~tedir. 
Kendisine ceset parçaları gösterilin· 
ce Muhammet b!n Ali telas eder· 
heyecana düşer, bu hal ke~ndisini~ 
sıkı bir isticvablan geçirilmesine 
sebep olur. Nihayet bülbül gibi su 
itiraflarda bulunur: ~ 

··- Bu kadının ;ıdı Şerift>dir. 
Mevlayi Hasanm evindeki kızlar
dandı. Mevlayi Hasan onu kacırt
mış ve köşke zorla getirmişti. ~ler 
ne söylediyse dinlemedi. Orospuluk· 
edemiyeceğini, kö§!<te kalmak iste· 
mediğini söyledi ve bağırmağa ba~· 
ladı. Mevlayi Hasan onu bir ınüd· 
det kırpaçladı, tekmeledi, yorulunca 
kırbacı bana verdi, bir müddet de 
ben dövdüm. Fakat Mevlayi Hasan 
bununla hiddetini yenemedi. 

.. ô " - ldür şu kaltağı! • diye ba· 
ğırr ... 

"Ben kıza r.cıyordum . Uıkin 
~1evlayi l :aı:an Lidc!etlendi nıi •·ak:ı
Ya gelmez. Hir tabanca alıp knrşt· 
ll'la dikildi ve parmağını tetiğe dayı· 
Yarak bağırdı: 

.. _ Ya öldür, ya i>ldüriiriim. 
"Bunun iizerine bir kemend 

optık, bir l<1rafından ben .ısıldım, 

Kocaman bir kazan yaktık, suyun 
içine biraz da yağ kattık, cesedi iri· 
ce kaynattık, sonra küfenin içine 
koyup arsaya bıraktık. Fakat Mev· 
J;;yi Hasanrn diişiindiiğü gibi olma
dı. Kediler, köpekler bu etleri ye
mek istemediler. Evdeki diğer kızlar 
giirültiiyii duydukları zaman hiç bir 
şeyden şüphelenmediler. Zira köşk· 
te dayak daima olagan İştir. Yalnız 
bazıbrr bir iki giin sonra, ~rif eyi 
göremeyince ne olduğunu sordular. 
Mevlayi Hasan kendilerine şu ceva· 
bı verdi: 

.. _ Öldü. Cenazesini imam kal
dırdı!,, 

"Bu gibi hadiseler köşkte sık 
sık olur. Me\'layi Hasan kızın biri
ni öldürttü mü imama bol para ve
rip işi ört bas eder. Tabii imam ta· 
rafından yıkanıp gömülen bir ölü. 
den şüphe etmek kimsenin aklına 
gelmez.,, 

Bunun üzerine polis imami ve 
l\fovlayi Hasanı da bulup tevkif e
der. Bir taraftan da evde taharriyat 
yapılır. işte bu sırada Şerifenin kat· 
linden daha mühim ve korkunç bir 
cınayet keşfedilir. Odalardan birini 
dolaşırken memurlar garip bir ses 
işitirler Sanki duvar tırn:ıklanıyor· 
muş gibi bir ses. Sorarlar: 

_ Ne var burada? 
Mevlayi Hasan, cadaloz karının 

biri cevap berir: • 
'_ Ne bileyim bey? Belki bir ke· 

ve 125 kapı No. ıı l 100 Ura kıyymetl mu· 
hammlnell ve Şehzadeba,,ı Muhtarpaşa soke. 

tında 2 kapı numaralı ve 500 Ura kıymeti 
muhaınmınell ve gene şchzadebaşı caddesin 

de 163 kapı numaralı 300 lira kıymeti mu· 
hammlnell dUkkAnların lzalcJ §Uyuu zımnın. 
da IUruhtu takarrür ederek ayrı, ayrı muza 
Yedcye vazoıunmuştur. 

Birinci açık arttırması 30-6- 1937 tarihi 
ne mUsadit çarşamba günU saat 10 dan 17 
ye kadar icra. kılınacaktır. Kıymeti muham 
minelerinin y!!zde 71S ini bulduğu takdirde o 
gUn ihale! katlyeleri yapılacaktır. Bulmadığı 

takdirde en son arttıranın tş.ahhlldll baki 
kalmak Uzere on be§ giln mUddetle temdit 
edllcrek ikinci arttırmuı 15-7-1937 tarihi 
ne mUaadlt perşembe gUnU ıaat 10 dan 17 
ye kadar icra olunacak ve o gUn en çok art• 
tırana ihale edilecektir • 

İpotek sahibi alacıı.klılarla diğer ala.kadar 
farın iş bu gayri menkullerin üzerindeki 
haklarını hwıuıılle talz ve mıuırala dair olan 
iddialarını evrakı mUsbltelerlle yirmi gUn 

içinde bildirmeleri ıtızımdır. Aksi halde hal\. 
lan tapo slclllcrilc sabit olmadıkça satış be 
dellerinln payl~masından hariç kalacaklar
dır. 

:MUteraklm vergiler, borçları nlııbctınde 
hissedarlara ve tclltıllye ve vakıflar kanunu 
mucJblnee verilmesi 10.Zımgelen yirmi sene. 
Jik taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu masrııt 
!arı muııterlye aittir . 
Arttırma ııartnamelerl I§ bu 110.n tarihi~ 

den itibaren mahkeme divanhnneıılne talik 
kılınmıştır. Talip olanlann kıymeti muham. 
minelerinin yüzde 7,5 nlııbetındo pey akçele-

rin! hamilen o ı;Un ve o ıaattc İstanbul Dl. 
vanyolunda daire! mahsusasmdıı Sultanah· 
met birinci ıulh hukuk mahkemesl başkltabe 
Une 937 / 22 numara ile mUrııcaatıarı llAn 
cılunur. (V.P. 139~) 

didir. 
1 

Fakat polisler kanmazlar. Duva· ro;:;'~~';"'ö'~~,;~'~"11 
,: Doktor :: .: .ı 

H Süreyya Atamaı H 
ii Beyoğlu istiklal caddesi ParmakkapıH 
p Tramvay durağı No. 121 birinci g 
.f kattaki :: .. .. 

hasıl olur. 
IJiğer taraftan eğer siz dinlt-yici

lerinizin tanıdığı bir şalısiyetseniz, 
bilhassa dostça başlamanızı bekler· 
ler, ve eğer b5yle başlaır:azsanız in
kisau hayale uğrar ve bir soğukluk 
duynrlar. 

NOKTA: 48 - Söz söylemek 
fırsatından memnun olduğunuzu 
ihsas ediniz. 

Nutkunuzun mevzuuna giriş
meden evvel bu fırsattan mernnunİ· 
yetinizi dostça ihsas etmeniz lazım
dır. 

Bilaistisna her umumi toplantı
nın işarete değer ehemmiyetli bir 
sebebi vardır. Bu toplantılar ya ilk 
defa olarnk vaki oluyordur, yahut 
şimdiye kadar yapılan toplantıların 
en büyüğiidür. Yahut en ehemmi
yetlisidir ve yahut da en bariz hu
susiyeti olanıdır. 

Belki de toplantının tarihi bir e
hemmiyeti yahut toplanılan salo
nun tarihi bir değeri vardır, yahut 
da giinün son vakayii dolayısiyle 
toplanılmıştır. İşte bu sebebi, bu 
fırsatı anmak dinleyicilere bir ilti
fattır. Onlar içlerinden "geldiğimi· 
ze ne iyi ettik.. demelidırler. Pu 
toplantıya iştirak ettikleri için mem· 
nun olmalıdırlar. 
. Mühim ve fevkalade hususiyeti 
olan bir toplantıya herkes memnu
n!yetle iştirak eder. Çünkii böyle 
bır toplantının şeref ve parlaklığını 
her dinleyici paylaşır. 

Bu toplantının şerefini; maksa
da atfedip de kendi üzerine almö
mak bir hatip için ayni zamanda te· 
vazu ve nezaket borcudur. 

NOKTA: 49 - Her yerde ve 
her zaman bir nutkun ilk cün,lesi 
zamana uygun,hale muvafık olma

Eger siyasi bir toplantı ise o za. 
man nutkunuza, bu hadisenin se· 
beplerinden ve doğurması muhtemel 
nc:ticelerden bahsl'!deceğini:r.i söyliye
r~k ~.aşlarsmı~ .. \~e mesela şöyle 
~ır cumle çok ıyı hır başlangıç olabi· 
Iı:: (Hepiniz pek ala biliyorsunuz 
kı bu toplantı çok mühim ve <ok 
büyük bjr facianın son perdesini teş· 
kil ediyor ... ) 

Eğer toplantı yeni bir fikir teb
liğ etmek veya yeni bir teşkilat yap· 
~ak içinse o zaman bu pek uygun 
bır nutuk başlanğıcı olabilir (Şimdi
ye kadar uğranılan bircok muvaffa. 
kıyetsizliklerden ve • inkisarından 
sonra nihayet muvaffakıyet saati
miz çaldı ... ) 

. Nutkunuzun mevzuu belki yeni 
hır şey değildir. Belki de çok eski 
bir meseledir. Fakat bu eski mesele
?'! de yeni ve zamana uygun bir iki 
ılaveyler siislerseniz dinleyicileriniz 
hiç sıkılmadan nutkunuzu sonuna 
kadar alakayla takip ederler. 

NOKTA: 50 - Bir hatibin ilk 
~ayesi dinleyicilerin teveccüh ve 
dikkatini üzerine çekmektir. 

Bir nufuk tıpkı bir mal satmak 
veya bir ilan yapmak gibidir ve bu· 
mın Üç muhtelif safhası vardır: 
~irincisi: Dikkat üzerine çekmek, 
1.kincisi : Alaka uyandınnak, 
Üçüncüsü: Neticeye ermek arzusu. 

Hir şey satılmak isteniyorsa, işi· 
nin ehli olan bir satıcı, hemen malı 
hakkında söz söylemeğe başlamız. 
Ev,·ela ya müşteriden, yahut her 
iki tarafı alakadar eden bir şevden 
bahseder. • 

rı yıkarlar. Ardından bir kapı çı· 
kar. Bu kapıyı açarlar. Bir de ne 
görsünler? Çırıl_ ~ıp.l~k üç kadınla 
bir delikanlıyı dm dırı mezara sokar 
gibi rütubetli bi: odaya hapsetme· 
mişler mi? Hepsı yar~. ölü. Aç biilaç, 
bu odada, on beş gundenberi her 
gün bir parca daha zayıflıyarak ölü· 
mü bekliyorlarmış. Derhal bir tabip 
çağırırlar. Be~bah~.lan hastahan.eye 
götiiriirler. İk~ gun . sonra bıraz 
kendilerine ı;elıncc şu ıfadede bulu· 

W Muayene hanesinde hastalarını her· ~~ 
!I gün saat 16-20 arasında kabul i~ 

g eder. •• 
lıdır. 

Müşterinin düşüniisünü müm
kün olduğu kadar çab:ık ve kolay· 
lıkla kavramaya bakar 11.1 ·· t . . 

k . · ı ' uş erının 

nurlar: 
"- Biz fakir ve kimsesiz kızla· 

rız. Bir gün Meknez sokaklarında 
zengin bir kadın karşımıza çıktı. De· 
diki: 

.. _ Geliniz sizi köşke götüre· 
yirn. Vah zavallılar! Ne de güzw~ls~
niz! Böyle sokaklarda süriinecegını· 
ze orada rahat rahat yaşarsınız. E
vimde bir si.iri.i hizmetçi vardır .. O~
larla birlikte çalışırsınız. Ben bırçoK 
zengin adam tanırım ki sizin gibi 
n-üzel kızlara bayılırlar. Onlardan 
biri sizi beğenirse, kısmetiniz çıkar· 

Size ceyiz yapıp evlendiririm. Ah sa • 
·z beni bilmez.siniz, ne hayır sever 

sı .. w • 

bir kadın olduğumu sonra ogremr· 

siniz... •w• • 
"Fakat bu köşke geldıgımız za· 

man bizi su odaya soktu ve birden· .. . 
bire değişti. Sert bır surat takma-
ıak homurdandı: 

"- Budalalar! işim yok da size 
koca bulacağım. Artık sokaklara el· 

:: 
==========-.=::.-===mı~ 

veda! Benim evime giren buradan 
bir daha sağ olarak çıkamaz. Ne söy 
!ersem onu yapacaksınız. Yoksa sizi 
diri diri gömerim. fakat bütün teh· 
ditlerine rağmen orospuluk yapını· 
yacağımızı anlayınca bizi bulduğu 
nuz odaya attırıp, kapısını ördürdü ... 

Vaka bütün Fasta dehşetli bir 
heyecan uyandırmış ve yıllardanbe
ri kaybolan genç kızlarla delikanlı
lardan çoğunun bu batakhanede SÜ· 

rünün işkencelerle öldürüldükleri ve 
Şerif Muhammet bin Alinin bu ka· 
dına aşık olup bütün servetini uğ. 

runda sarfettikten sonra batakhane· 
de cellatlık yaptığı anlaşılmıştır. Ba-
takhaneci kadını köşkten tevkifha· 
neye götürmek bir hayli giiç olmu~ 
tur. lialk sokaklara toplanmış ve 
kaltağı 1inç etmek istemiştir. Şimdi 
Fas şehri ağır ceza mahkemesi bu 
mühim ve esrarengiz hadisenin mu
hakemesine başlamak i.izcredir. 

no taı nazarına hürmet •t' ... . .. 
k 

e l ıgını gos-
tere!e muhalefet vaziyetini ve şüp 
heyı ortadan kaldırır. 

Bir nutuk zamana, mekane ve 
dinleyicilere uygun bir cümlevle 
başlamalıdır, hale muvafık düşm~li. 
dir. Eğer zamana uygunsa o nut. 
--------------- ....:.. _ ___ _:_(_:D:_:c:_:v:a:n:u~Pazar'csiyc) 

l Erkekler dahi .•• 

Guıel ve sa~lam dişlere mıılık olm•J d 1 
Ç k' "d . " ı ır ar. un ı. mı elerının sclameıı dı•lerinın muk 

J ' b'd ' ' Cm· mc: ıyetı~e la ı "· Mukcmmcl \ ' C "ağl ;ım dı • 
!ete malık olmak için mutlak;ı Dcntol d ş 
· '- il ·~ ~uyu \e macunu ..;u ıınını1 . Pa.stcur'un tedk ._ l . 

• d · d · · ı..;ı ennı · yesı aırcsın c ıstıhzar cdılcn Denlul dı . 
ve macunu gayet antiseptik ve ncf : ku~u 
olmakla tutun içenlere ~ayanı ı~ . ısd. o u u 

,. uVSıye ır. 

OENTOL di$ <,uyu ve rnacunı.; d . . rur 
kuvvetlendırir Nclc~i hıı-.(ı c ..,·,dış ct_lcrını 
nu muhafau cttı~i gibi dy 1 ıslcrı hus· 
beyazlık verır. Dentol b!ş ere parlak bır 
!erle eczanelerde satılır. utun purfumorİ · 

on ı o 
Her yerde DANTOL ısteyiniz. 
Eczanelerle parfümörilerde satılır. 

\ 
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RADYO 
llTANBULt 

18,30 pllkla dana mualkiaf, 19,30 Bayan 
Kızılay tarafmdu türlılte tqelar, ao ..... 
au boyetf, 11,30 ömer ..Rlza taratmcı.ıı anp 

SINB•~LAB 

agyoetu 
ı ôlQa •vl Mavi Vllalar 
ı P-1JllQ9 • 

ça söylev, 20,45 tuıl uz heyeti, (1&at ayan) ....... ı Ave Jılarfa. Karısı ve 
21,15 orkestra, 22,11 ajana ve lloraa MMd9 c1akt1oeq. 
rl Ye erteal gtlnQn programı, 22,30 pllkla IPD ı 01d1lren :aehlr Lorel Ha~ 
llOJolar, opera Ye operet parçaları, 23 8QD. dl çocuk bırmZıan 
BSBIJN: MllA&YA 19 mayıs tnmJ: lnıtıte 

17,03 ~ konaerl, 19,05 nef..U auJar koa "~ blcUerl. AJtmcı 
.m, 20,03 muaild, to,48 gthılbı aJmtert, a. Comm tac siyme t6reDf 
be'rler. 21.15 etJeneeu kemer, n,oo Mk1lll YILDl9 ı flUPaJ. --... 
lluldo. 23.0I hava. haberler, apar, 21.36 .... stlllma ı Tuubulı.. x..ıar 4w1-
mwamt. Wc~ 
nşm: A•••z•a ı ~ blldlrmemı,ttr 

18,45 koıwer, 19,53 konferans, 20,26 Kaoar TAM ı Savoy otel. Gangıterler 
prkJlan, 21,25 konteranatar., 22,36 cubuld arumcS& 

tünnı, 23,aG opera Ol'lleetrul, ı.ıo ama ba •• t ~ bnunu. lılayerllng 
lmler. ~ 
•1'KBSf: 1 ......... l*lML Altla 

11.0IS ukert 1ıando, ı~ ava. Jlcm11--• .,.._ ~- lNa AU. 
--- - BaUum ouaıpeyau.rt 

19,115 etleııcall komer, 45 'PD kauerl. 21. Asal ı Altaa arayan luslar. H1D 
os mektup tutu.ı, 21.20 dau mu.ndal, n.aa dlatan küramanlan. 
ıaaberlet', epor n.IN, n,50 ıece kflUll't, M!WAS 1 Şeytanıap dUfmanı ıı:r. 
lt,llO m--. •uca .. bedir, H... <r.ld .. _,..,~lala Kabnman"ıtatı 
... ..._. Mna t '!'.._ i.nared. Kahra 
ı.mmaAı (Said ~t) ... llQdut 
ıa.• ~ ....,.,,ı. 11'05 brrfık l S 1 A. N B U L 

JQID. 20,0CS bberter, llaft vealre, 20,a& 
da& cıırblltnm. 24,11 ı.allerler, .... -· ..... 1 s..e..u. balı .. UIJW 
dam ork....._ . (Tlrlrçe .a.IQ) ve Stüdyo 
BOMA: çdsm1ıJdarı 

1UO dau DM•llldlf, 11.H b&berl_., ft • 1111.rJ 1 ftomeo .. .NJft. ftln • 
lre, 21,48 k&npk mU81ld, 22,0Ci opera 1QDU, t111 • t1D 
J:rnul, en 111ara dan9 mUllldll, AM& ı ~- ..._ •• nn. 
Nlbet"I eczahaneler ıuıa <3 birinci v;..ıycm 

~ filmi) 
Bu ak,.m fellrlD muhtelif •mtlerlDde ldJAl, 1 Bald&t bWblllQ. Kim 61-

aöpe~ ola 41C11Uler fUD}ardlr: dQrdD 

ı.tanlıal dlaı...,.._: ••--.. ı • uaou senfoni. ICahramaıı 
J:mlllllatlıılfa ~ ımı.ıD), ..,... ~t 

(Belldıl}, KlcWQıuuda (iL Balta),_,. UJ& 1 ıan. BorJ11a. 1 No,1r 
-(~& Arif), l)üremlııdDde (Hamdi), Ka (Dld pea1bQ) laa1k dOpıını 
rqilmrilktır <"-t>, Sam&Qada <l:roftkı9» r==~=========;=== 
ŞeJıWlebqmda (Aaf), AJrarqda (m.m JUl), KulmP&§&da (KQeyyet), RakO)tde 
IWtn), r...s. ('91tall), Alelladllrda cz-t> CMtllll MIO)ı lllıllktaPa (Jrall llallt), l!la• 
awtlrllyde <bteJa>. rQWdt (Nllrl), 

BeyollU clM''Mekllr. 'Oaldldar, Kadık87 Te Ada1ardaldler: 
lattkW caddesinde (De1la IUd&)', Tepe1ıa 'Oaldldarda dttfb&t), Kadık6)'f.blde Pazar 

fDld& (Klnyoll), Galatada o(ım.,fn JIUall) ,.._.. (IUfat), ~ (Şinasi ltlza), 
Takaimde (LUmonclJUl), Şlfllde (Narslleel B.,.,..._ (Raik), 

Şubeye davet 
Kadıköy Askerlik IU'hMDdeıı: 
Afaltda adlan yazılt lhUyat ~lıarın 

.bemen tübeye mllracaat etmeleri. 
Burada yokaal.ar bulundukları yutQ llıd

rHlertnl ac.,le bllcll.rmelerl ak91 baJda. bMJa 
rmda kanun! muamele yapdacetı-

Hava, utefmen Salt oğlu AJunet YUQJ.DU 
(14938> ıııcını, 

Piyade aatefmen Suat oğlu Sal(et ( 19.37) 
alcUll. 

Piyade tefmen MU1tata Refik otlu HW, 
(333/ 331) alcJlll. 

Güverte ön. Yzb. Şerif oğlu Nureddin 
(1457) ılcJlll. 

Gllverte asteğmen Celll oğlu Abbu (8961 
.tcuu. 

Hitap ve mecmualar: - Veni Adam 
ı 78 inci .. yıaı çıktı. İçinde (lmtlb&D. me

ııelesl > hakkında teman Hakkmm makaleal, 
P'U'lı ııergial hakkında H. A vnl ve Hllaamed 
din Bozuk'un yazıları, Adnan Cemlll!l poUU 
ka yazısı, H. GlrlUl.ııln Zoh Devey baklanda 
etUdU, Ehrenburgun İspanya röportajı, Ni
yazi Remzinin Toprak ve GUneı. bqhklı ya• 
zıaı, :tııuıa.ııer hakkında ilmi bir mak.ıe, Dr. 
lzzetUnln Akıl huta!ıkları ve Balt&cıotıu 
nun hayatın tetrlkaları, H&mlt anketine Dr. 
Fuat Sabit Ercüment Ekrem, Niyazi Remzi 
ŞUkQfe Nihal ve HUııeytn Dlıılşln verdlll ce 
vaplar iç ve dl§ siyasete hattanm dutQncele 
rl kWtUr haberleri, k11a tetkikler ve Fikret 
Uualllrun realmlerl, 

Musiki hareketleri 
Kıymetli m\Alild mubanirl ll&bmut RacıP 

KöılemUW "Balkanlarda lnualki Uerlllylfl. la 
mile bir eııer vüccuda getlrnıifUr . .IOQ aa)'fa 
yı bulan eterde YUllUilt.u, Bu11arlltu, 
Romanya ve Yugoalavyada, TUrklyede musl 
ki hareketleri izah edilmektedir. l!!aerln n:va 
tı 3 liradır. 

KADIKOY 

11ALS ı Kaatadtva 

OSKUDAR 

BALa ı KoakoYa • '9a1b& 

BAKIRICQY 

tdı.TfYADI ı llrodvay melOdl 

21 llA'TlS.-1937 

E •,Ha aoeler. a: ktepler"' 
Ape ı • ların ezan dl ltat 
Alanya Ekonomi 

Oc kları e..-.,. Qbrddl 
BYJer için : A. ı Modelf 

1 

Altmq parahk antrasit kömüriyle bütün bir 
ailenin yemek. pitirae ibtiyuıw teı:nin eder. 

AparbDUt.r. H.twter, MeltteDler !f-~ A 2 modeli. 
Büyüklüğü namütenahi ve 2 hnolıdır, ocak yandığı (l\üddetçe 

;,eınek Ptirdiii sibi çaıw.phane 'Ve benyo _.._.,. cW• .:ek 
_,verir octıim hutUli ütüleri •ma ısakbr. 

Atölyemizde her gün yanmakta olan oc:aklanmm görebilirlin~. 
Toptan ve perakeııde IUlf yeri: Bayazrtta ft Bankau p,e.; 

, 

brpuada Ne>- 1 14 
Anadolu için acenteler aranmaktadıt. ALANYA DEMllUŞ -

lstanbul Adliye Levaaım DlrektlrltltDnden: 
1 - Konya Cezaevinin bir yıllık ekmelı thtiyıacr !T.5-93? ghünden 11-6. 

937 gününe kadar 15 siiD müddetle kapalı arf ımAtile qg•aaa}"B konulmu1-
tur. 

2 - İhale ıünü olan 11.6-937 gliAıüııe m.UsadJf cuma cUnü saat 14 df Konya 
C. Mücldelumumlliil dair"8inde ih\leet lcra kıhnat"aktır. 

3 -Talipi.er teklü'nanıelerinı o ıüne kadar komisyon riyuetme vennte bu. 
luna.caklardır. 

'4 - Ekmek yerli unundan hu olaca k ve talipler bedeli m"1ıammeııınin 
yüzde yedi ':;;,ıçufu olan 1997 lira 28 kuruş teminatı muvakkatelerinl telılifna· 
melerlle birıikte komisyona verecekUr. 

5 - Fazla izahat almak ve şartı:ıameyl görmek ~tiyenlerill Konya Cezaevı 
Direktörlüğüne müracaatları ilb olunur. (3006) 

Pendik Belediyesinden: 
Pendik belediyesince çöp nakli için Uç tanluk bir kamymı ac:Jc eklUtme 

usulü ile satmalu:ıar.U.tır. • 
Muh'-IUIDeıı bedeli (3800. ıki bin sekiz yttz) liradır. l0-5.1SG7 tarıhiDden 

31-5-1937 tarilıiu kada.r 21 gün ml;dd etle ac·k ekailtıne1a konmwstw. Ek· 
sil meye ittirak edebilmek t;ln ısteklilerirı uıuh•mm.en bedella ytlıde. 7_a c.ıo 
iki ylı. OA lira) tenünatı mt1va~a~ ak <:fli makbuu TeJıl banka. wnsktubu ıb: 
ram elzemdir. İba1e1 kat'iyesl 31..5.1937 ~sı sOnU eaat 15 te hndiJc ~ 
diye dairesinde dalml enctımeıı h~W'UDd.3 icra edilecektir. Şaıtunwyl görmek 
ve faz.la izahat almak iatiy·cler her gün belediye reislilbaa m~ edebi· 
lecekltri ilin olunur. (3002) 

Isnanbul Viliyeti Defterdarlığından: 
Emllk ve EJtaa ~ meıılanm IDrdmaalC iatiyen at maqlan sahiplerinin Malmüdürlükleriae vize ettirmek için müracaat ıünleri... 

~ Fatill, Emia&sü, Be,oila, Betiktaf, Oıküdar ve Kadıköy m almiidiirlükleriaden .... 

Çapmba: 2 8937 mWJd, alkerl yetimleri. 
Ptqılmbe: 3 ~937 ,, " " 
Cmu : 4-6-g37 • " mlltebitledı 

Cımartell : 5 e--g37 " .. 

Kitelialf. clul " ~erin hUlran, hmmtu " ıfuıtoa IS7 G~ aylık maaı 1ıruun tediye sllnlerf.., 

EminCSnU ınalmfldUrOUlilftden: Ualrildır mılmüdürlüfümlen: 

lllllldye yetim ... tüailtleri Alkeri Yt. ve mlltebitled llillldye yet. va Aüed ,-tim M Wlciye yetiın ukerl ,.. 
tebUtleri· •• tebUtleri ve tekaUUeri. " tekalltlerl 

Puamı.t 778"/937. t-IO 1-150 1- 300 1- 300 1- 300 1- 450 
lak . ,, " ...... 1. ' 151-300 301- 600 soı- 600 301- S6$ 4Sl-to71 
Çarpmba 9 .. .. 101-uo 301-450 601- 900 601- 900 566- 779 101ı-l481 
Ptqılmbe 10 ,, .. ıs1.- oa 451-800 901-1200 go1-U'OO 1ao-1ou 1489-1939 
Cuma ıı .. csoı- na ı201-uoo l30t-UOO 1016-1277 lM0-2413 " Camarteal 12 .. .. uo1-1aoo 1501-1100 127&-1454 2414-3142 
Puarteti 14" " 1801-2100 ııoı-ııoo 2143-3130 
Salı 15 " " ~101-2300 ııo1-3240 
Çarpmba us" .. 2301- Ul 2sor-2100 
Perıembe 17 .. .. 2701-3000 
Cuma 18 " .. 1001- ill 

Patik MıbnUdUrJUilinden: Kadıköy Malmüdilrlüjünden: Beyollu MalmGdUıJqlndeıı: Beıilctq 'MalmüdDrlUfUndtn: 

mUDdye yetfm ~lkeı1 yetim ve tekaütleri. mülkiye yetim alkeri yetim millkiye yetim aakerl yetim Milllr. yetim Aılrerl yetim 
,,. tebfitleri. l. lnd ldte 2. inci kite. ve tekaüteleri. Ye tekaütlerL •• telraütleri. •• tekaütleri· tekafitleri tehUtleri 

Panrilll 7/6/937 ı- 250 l- 300 3001-3250 1- 200 ı- 300 ı- 380 1- 500 1-aso 
Salı 8 " .. 2s1- eoo 301- 500 3251-3500 201- 400 301- 600 Sil- 100 501-1000 351- 700 
Çarpm1'a g .. 801- HO ecn- 950 3601-3900 401- ~00 601- 990 101-1300 1001-1500 701-1050 .. 
Perıembe ıo " 951-tsOO Hl-1200 3901-4200 .601- 800 901-1200 uo1-ıeıs 1501-2000 105,-1400 " Cuma ıı .. .. lfOl-1650 1201-1500 4201-4500 101-1000 1201-1500 2001......sooo - ı-ım 
Cumartesi ız. 1651-1900 1501-1800 4501-4800 1001-1200 1501-1800 3001-3500 17 t-Ul " Pazartesi 14 .. .. 1901-2200 1801-2000 4801-5000 1201-1400 1801-2100 ..... 1- 350 
Salı 15 " 2201-2500 2001--2400 5001-5300 1401-1800 2101-2400 151- 700 
Çarf&lllba 16 " .. 2501-2800 2401-2700 5301-5600 1601-1800 2401-'2700 701- Ut, 
Pertembe 17 " " 2101-3200 2701-3000 5601-5950 1801- ill 1701- ut 
Cuma ıs. .. 

t - Zaf maaflan Ahipleriftln 1D111'198 ...._., ldtelere anUraeutlı maaıtarrm almaları lhımdır. Abi takdirde lttiblcaktan uınum tecftyıtm hitamında vırbecetldr. 

2 - Te~iyata ıaı.la llM 1 clla 11 ,. w 11 tta 17 ,. 
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156 PARDA YANIN ôCLU 
ğıtlar, ve anahtarlar toplu bir halde ke
nara kaymıştı. Her geyi yerine yerleı

tirdi ve bazı kağıtların daha uazklara 
dü§müş olması ihtimalini düşünerek 

araştırmalara devam etti. Fakat fazla 
bir §CY bulamadı. 

Bu cihetten rahat ettikten sonra man 
tosunu katla'dı. Duvarın dibine koydu 
ve kutuyu üzerine bıraktı. 

Bundan sonra, kendisini düşündü ve 
nerede bulunduğunu anlamağa çalıştı· 

Evvela, içeride hiçbir mobilye bulun
madığını anladı. Hatta uzanabileceği 

kuru ot dahi yoktu. Hülasa, Sen nehrile 
kom1uluktan mUtevellit rütubetle rs
lanmıı dört duvarldan baıka bir l}ey yok 
tu. 

Hücreyi ölçtil ve uzunluk olarak be§. 
geni lik olarak da dört küçük adım say
dı. Küçük bir hücre •• Ve bu mezar gibi 

karanlık yere bir parçacık ziya sızdıra
cak küçük, bir delik dahi yok. Ağır bir 
hava ve boğucu bir koku. 

Bir kapı!. 
Uzun müddet bunu tetkik etti. Ka-

lın, demir bir kapı, kilit yok. Herhalde 
dı§ardaki sürmeler kapıyı iyice tutma· 

ğa kafi görülmüş· Buradan çıkmanın 

imkansız olduğuna kanaat getirmi§ti. 
Buna rağmen, tekme, yumruk ve omuz: 

larile kapıyı uzun müddet zorladı. Bit
kin bir hale geldi, fakat kımıldamadı. 
Kamasile .açmak istekli. Fakat bu da 
kamayı ktrmaktan başka bir işe yara
mad1. 

Bunun üzerine, bu işten muvakka

~ vuıeçti. 

Bütün geceyi ayakta geçirmiş, scr
gilzeşt ve heyecandan yorgun düşmüş· 
tU. Diğer taraftan susuzluk ve açlık da I 
kendisini hissettirmeğe başlamıştı. r 

Mantosunun üzerine oturdu. Son de-

rece sakindi ve buna kendisi de hayret 
ediyor!du. Kendisini bambaşka bir insan 
hissediyordu. Yirmi dört saat evvel böy 
ıe bir tuzağa düşmüş olsaydı, bunu bu 
kadar bilyük bir soğuk kanlılıkla kar§ı• 

Jamıyacağını kendi kendine söylUyordu· 
Hiddetiıı'den çılgın bir hale gelecek, dur 
madan kapıyı tekmeliyecek, yumrukla· 
yat41ktı. Düıüneeli bir tavırla mmldan• 

dı: 

- Bundan bir kir elde edecek mfy .. 
dim? Tabii hayır .. Fakat insan her geye 
rağmen ne kadar değişiyor! .. Hem de 
ne çabuk! •. 

Bütün bu geceyi refakatinlie geçirmiı 
olduğu babası Pardayanın tesiri altında 
butum:luğunun farkında değildi. Ve hi-
15 artık nittanhsı olarak telakki edebi· , s • 
ıcceği genç kızla olan tatlı ve aynı za· 
marida müthiş sahnenin darbesi altın• 
daydyı. 

iyi şeyleri almağa bUyük bir istida~ 
olduğu için, babasında gördüğil mezı· 
Y.etlerden bazılarını kendisine B§ılamağa 
çalışıyordu. 

Pardayanda en fazla takdir ettiği ve 
bi r· ıu hayranı olduğu noktalar, onu r ur. 

• w k kanlılık ve sakın 
terketmıyen sogu 
hali, hareketlerindeki sadelik, ~nca~ 

"h' b' aenaleyh faydalı hareke • 
mu ım ve ın k 1 • d n ma u 
!erde bulunmasını temın e e y ow• 

• d' fcte Janın begendıgı, 
muhakcmesıy ı. s 

. d'Y' ve farkında olmadan al
almak ıste ıgı 
mağa başladığı meziy'Ctler. 

D" ~ er taraftan, Bcrtiylc yaptığı mül! 
katt~~ sonra, onda, genç kıza layık ol
mak için, tamamile değişmesi icap et· 

tiği kanaati uyanrnı§tı. 
Esasen Konçiniye merhamet eıderek 

onu öldürmemesi sırf bu kanaatinin yer
Jcşmcsinden ileri gelmişti. 

Evvelce ancak hissettiği ıeyleri §im-
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yakatli ve büyük i§ler başaracak bir a
dam olarak tellkki etmesi isin elden 
gelen her ıeyi yapacağım. 

Ve gülümsiyerek ilive etti: 
- Bu kağıda gelince, bunu red veya 1 

kabul ddeceğine bizzat kraliçe karar ve
recektir. Fakat bunu kabul edeceğini 

tahmin etmekle fazla ileri gitmiş olaca· 
fnnı hiç de zannetmiyorum· 

Ri§elyö hiç de memnun değildi. O 
büyük bir sevinç ve bir çok teklifler 
§eklinde tezahUr edecek tükran özleri 
bekliyordu, Halbuki Umit cttiğiinden 
çok daha kuvvetli bir kadınla kartıla§ı~ 
yordu ve bu ka'd.ın muhayyerulukul bir 
serveti kabul etmekle aanki ona büyük 
bir lUtufta bulunuyordu. Diğer taraftan 
da vaadolarak, ancak vazih olmıyan bir 
kaç söı:le iktifa ediyordu. Halbuki onun 
beklediği bu değildi. 

Rişelyö nefsine olan biltiln hakimiye
tine rağmen ıu sözleri soğuk ve hatta 
müstehzi bir tavırla söylemekten kendi
ni alamadı ı 

- Umit ederim ki, majesteleri bunu 
kabule tenezzül buyururlar. Her ne o
lursa olsun, şimdiden bu on milyonluk 
servet hakkında (bu rakamlar üzerinde 
bilhassa ısrar ederek, hediyesinin ehem
miyetini göstermek istiyormuş gibi bir 
tavır takınıyordu) size bazr nasihatler
de bulunmak mecburiyetinde olduğumu 
zannediyorum. 

Leonora gene ayni Uıkayt tavırla: 
- Sizi dinliyorum, mösyö! 
Dedi ve içinden ilave etti: 

- Dikkat 1 iddia ve taleplerini asıl 
şimdi serdedeeektir.· Eğer pek fazla 
metalipkar olmazsa, uyuşulabilir .. Doğ
rusu ~efine zahmete değer. 

- Bana, bu kliğıdı nereden aldığımı 
ıormuıtunuz ve ben de, bunun ehemmi
yeti olmadığını aöyledim. Şimdi bunu 

si.z:e sö!liyeceğim madam, çünkü bunu 
bılmenıJ elzemdir. Bu kağıt, Bertiy dö 
Soji adında bir genç kıza aitti. 

Leonora şiddetle ürperdi ve mırıldan
dı: 

- Bertiy ! .. Bu ismi tanıyorum. Fa· 
kat Sojiyi hiç duymadım!.· Bu Bertiy 
dö Soji kim? 

Ri_şelyö gülümsiycrek cevap verdi: 
- Bertiy, Arbr • Sek sokağında otu• 

ran ve kralın ona karşı aşkından dola· 
yı sarayın bir hayli me§gul olduğu genç 
kmn adıdır. 

Leonora beyninlden vurulmuşa dön
dü ve dU§ündü: 

- Evet! .. Evet! .. Konçininin sevdiği 
kız! Kaçırdığı ve Ra sokağındaki kUçUk 
evine kapattığı kız! .. Acaba peskopos 
bana, intikam almak imkanım mı vere
cek?. Eğer öyleyse Rişelyö dile benden 
ne dilersen, servet ve ikbalin temin e
dilmiştir! 

Ri_şelyöye hitaben şayanı hayret dere. 
telde sakin bir vaziyette: 

- Evet, dedi, şimdi anladım. Ne di. 
yordunuz? 

- Diyordum ki madam, aize verdi
ğim kağıt bu genç kıza aitti· Pek de 
emin değilim, fakat zannediyorum ki 
bu evrakın kopycleri onda mevcuttur. 

Maamafih muhakkak olan bir şey varsa, 
o da, bu genç kızın evrakın bütün muh
teviyatını bizim kadar iyi bildiğidir. Bel 

ki de daha fazlasını da biliyor. Bu genç 
kız yalnız ba§ına bir tehlike teşkil et
mez. Fakat maatteessüf o, bir nevi ser· 
seriye a§ıktır. Ali kıran baş koparan, 

müthiş :ılı biriai. Genç kızın onu defi• 
neden habert:lar etmesi ve onun da ken· 
disi gibi !er&erilerdcn müteşekkil bir 
o:dun~n başında gidip defineyi ele ge• 
çırmcsı çok muhtemeldir, :....ı 
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154 PARD'AYANI~ ôCLU 
---------------------------------------------Leonora zalim bir tavırla ~öyle dedi: 

- Şu halde genç kızın bu ıerserile 
buluşmasına mani olmalıyız .. Bu işi 
ben üzerime alıyorum. 

Rişelyö sakin bir tavırla- cevap ver
idi: 

- Ben işleri yarım yamalak yapma
sını sevmem· Genç kız §imdilik bir teh
like teıkil edemez. Çünkü onu çok emin 
bir yere kapattırdım. 

Lconora heyecanla bağırdı: 

- Ne dediniz? 
Bu ani heyecana hayret eden Rişclyö 

cevap verdi: 

- Dedim ki madam, genç km ka
~ırttım ve artık sevgilisini görmesine 
imkan yoktur. 

Leonoranın garip bir hareketi üzeri
ne derhal ilave etti: 

- Merak etmeyin, madam, o ölme
miştir. (ve korkunç bir tebessümle) 
Fakat bunun gibi bir şey .. Hatta, ölme
si belki onun için daha hayırlı olutdu. 

Leonora gitgide artan bir heyecanla 
sordu: 

- Bahsettiğjniz genç kızın, Arbr -
Sek sokağında oturan ve kralın aşık ol
duğu kız olduğuna tamamile emin mi
siniz? .. 

Bu heyecanın sebebini bir türlü anla
mayan Rişelyö cevap verdi: 

- Ta kendisi madam. 

- Ve onu emin bir yere koydurduğu 
nuzu söylüyorsunuz, öyle mi? 

- Evet, söylüyorum, çünkü bu ha
kikattir. 

_ Fakat bu irnkansızl~ır!-. 

Rişclyö, Galigayı hayrette brrakan 
emin ve kat'i bir tavırla: 

- Madam, dedi, genç kız, dün sabah 
lşıkı Yiğit Jan tarafından, dük d'Andi
yinin evine götürülmüştü. Halihazırda 1 
tarafımdan, :Monmartr'daki manastıra 

kapatılmıştır. Hem de öyle mükemmel 
kapatılmıştı ki, ona ölrnüı nazarile 
bakılabileceğini söylerken hiç ide müba
lağa etmiş olmuyorum. 

Rişelyö konuşurken, Leonora da §Öy
le düşünüyordu: 

- Evet, mesele _gayet va~ih. Ne diye 
yalan söylesin? Bilmiyor, bilemez, bina
enaleyh, herhalde Jan sevgilisinin Kon
çini tarafından kaçırıldığını haber ala

rak onu elinden kurtarmıı ve belki de 
genç kızın dostlarından veya akraba
sından olan :dük d' Andiyinin evine gö
türmüştür. Vah 1 Zavalh Konçini 1 

Yüksek sesle ilave etti: 

- Siz bunu yaptınız ha? .. Fakat bu 
şayanı takdir ve cidden mükemmeldir!. 
Bilemezsiniz, bize ne büyük bir hizmet-

te bulundunuz. Size medyunü şi~.ra

nız, Rişelyö. Ne dilerseniz dileyin· Bu 
istiyeceğiniz şey her ne olursa olsun, 
şimdiden size verilmiş nazarilc bakabi
lirsiniz. 

Rişelyö hiçbir şey anlamıyordu. Fa
kat yalnız bir şey biliyortfu: Lconora 
gayet samimiydi ve müttefiki olmuştu. 

Sözünden caymasına imkan yoktu. His
sediyordu ki, Leonoranın, kendisine bü
yük bir hizmette bulunduğunu söyle
mesinde, karanlık ve belki de korkunç 
bir hakikat gizliydi. Fakat ne? Bunu 

bilmiyor<lu. üstelik, bu onu pek de ala
dar etmiyordu. Esas maksadı olan he
define varmıştı. 

Bunun için, minnetten ziyade, sevin
cini gizlemek maksadile eğildi· 

Leonora bi~enbirc sordu: 

- Fakat mademki, bu genç kızın iyi
ce manastıra kapatıldığını. ve hiçbir ~ey 
yapamıyacağınr söylüyorsunuz, ;ııı hal
de neden korkuyorsunuz? 

- Her şeyi gözönünde bulundurmak 
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PAR DA YANIN OCLU 155 
lazım. Söylendiğine bakılırsa bu yiğit 
Jan çok tehlikeli bir adamdır. Eğer genç 
kızın nerede olduğunu keşfederse ve o
nu kurtanraa ... 

kraliçeye verirken, tayininiz emrini ide 
imzalatacagım. Şimdiden kraliçenin ma
iyet rahibi olduğunuzu size haber vere
bilirim. 

• - Peki .. Şu halde müdahale etmek 
ve her ikisinden kurtulmak lazım. Bunu 
mu söylemek istiyorsunuz? 

- Evet madam ve unutmayın ki, 
tcnç kız elimizdeyse de delikanlı henüz 
serbesttir .. Ve ondan korkulmalıdır. Si

Riıelyö eğildi ve, Leonora Gallgaym 
eline, minnetini, gösteren bir buse kon
durdu, 

xxıv. 

ze haber veriyorum· Dikkat edin ma· Yiğit Jan, hiç bir şeyden ıUpheJen· 
dam, mücadele çok sıkı olacaktır. Bu aç meksizin Konçiniden aynldı. Onun, 
kurt sizin yolunuzun üzerinde bulun- kendisini yakından takip ettifinin far· 
dukça, muvaffakiyetiniz tehlikeye Jdüşe kındayldı. Fakat alçakça bir darbe bazır
cektir. Vurun, mada·m ! Hiç merhamet layabileceğini asla aklına getirmemifti. 
etmeden vurun! • Onun, uşaklarını kurtarmak için acele 

Leonora korkunç bir soğuk kanlılık· ettiğini zannediyordu. 
la: Döşeme ayaklarının altında kaydıir 

:...._ Merak etmeyin, dtdi, ne o, ne ide zaman, bir sevkitabiiyle kollanru uzattı 
kurtulduğu takdirde, genç kız, bizim ve hayretten mütevellit bir çığlık ko· 
için tehlike teşkil ederler. Ne yapaca- pardr. Sert bir şekilde düştü, fak.at hiç 
ğımr ben bilirim. Fakat şimdi sizlden bir tarafına, bir şey olmadı. 
bahsedelim mösyö dö Lüson. Siz ma- Bir saniye kadar şaıkın bir halde 
jestelerine, unutulması imkansız ola~ yerde kalıdı, sonra bir sıçrayııta ayala 
büyük bir hizmette bulundunuz. BÜ kalkarak kükredi: 
hizmetin mükafatsız kalmasına imkan - Ah! Alçak!·. Ciğerlerini ıökece· 
yoktur. Söyleyin. ne arzu ediyorsunuz? ğimt .. Kafanı ezeceğim!.. Buraya in, 

Rişelyö ümit içinde titriyen bir ses- alçak! .. 

le: Bunları İtalyanca olarak ~iızvoldu. 
- Madam, dedi, en büyük emelim Floransa! Saetta tarafından blyltlilen 

kraliçenin maiyet rahibi olmaktır. yiğit Jan, İtalyancayı da f~ ka-
Leonora samimi bir hayretle sordu: dar .iyi konuşuyordu. Diğer taraim, 
- Bu kadar mı? gene Floransalı olan Konçinile le ek• 
Genç pcskopos / muammalı bir tebes- seri ya İtalyanca konuştuğundan, ağırn-

ısümle: dan gayri ihtiyari bu lisan çıkmıttı. 

- Ben görüldüğü kadar haris bir a- • Derhal anladı ki, yalnız aksi uda, 
danı değilim ve bu mevkii elde etmekle ona tehditlerini iade ediyordu. Suıtu• 
büyük bir saadet duyacağım. Kesif bir zülmet içinde bulunuyordu. 

Diye cevap verdi ve içinde;ı ilave Düşerken elindeki kutuyu da ldiltilrmüt 
etti: tü. 

- Tabii şimdilik ,. Ust tarafı kolay. tik evvela bunun için büyük bir endi· 
Lconora sevimli bir tavırla: 1 şeye düştü. Eliyle et:-afı yoklayarak 
- Öyle olsun, dedi. Yarın bu kağıdı onu kolayca buldu. Kutu açılmıf, ki· 
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Şirketi Hayriyeden: ..... !~ 
Her tarafı zümrüt gibi. yemyeşil, güzel Boğaziçinde ilkbaharın 
su son günlerini zevlı ve neşe içinde geçiriniz . . 

Cumartesi akşamı post asile pazar aabahı postalarında o/o 50 f ev kalide tenzilatlı bilet tarifeleri 

tatbik edilmektedir. . 
(Bu biletler pazartesi öğleye kadar avdet için muteberdir.) 
Gidip gelme bilet ücretleri: 
Vaniköyü ve Rumelibisarma kadar: ikinci 10, birinci 12 kuru§. 
Cubuklu ve blinyeye kadar: ikinci 13 112, birinci 15 kuruş. 
Anadolu ve Rumeli kavaklanna kadar: ikinci 17 112, birinci 20 kuruştur. 
Pazar sabahından itibaren Oaküdar v Kabataş arasında yapılan araba vapurunun seferleri fevk 

a.lade surette sıklaştmhmJtır. Şu suretle ki: 
Cumartesi ve pazar gün)eri: 
Kabala! ve Üsküdar. ~asmda 20 gi<iJ "Ye 20 ~·. . . 
Diier v.ünienle: 10 Plil ve 10 celiş olarak ıertıp edılmişbt. 

- Tarifeler gişelere asılmıştır· 

.. . 

ODfHT 

BE ŞiR KEMAL 

MASIR iLACI 

'~ 

BEŞl~ KEHAL- MAHMUT CEVAT 
ECZANESİ 
SİRKECİ 

SATILIK EV . 
lstanbulda Topc;ularda Ramide Ye. 

ni yol 5-6 numaralı kışla :ırkasrnda 
dört odalr ayrıca iki oda, tatlı kuyu 

suyu, iki dönüm bahçe, içir.de muht.e. 
lü meyva ağaçları. 1500 lira~"" sa.ııı. 
hktır. 

Müracaat: Mahmutpaşa ı::ıkmaz so. 
kak No. 6 Bayan Seher. V. P. 1444 

.DOKTOR 

Kemal Özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevliye mUtehassısı 
Kara.köy - Eıts.:ılsiyor mağazası 
yanında. Rer gün öileden sonra 
2 den 8 e kadar: 1~1: 41235 

Resimli hakiki bir vak'a 

Genç-ve Taze 
Görünmenin 

Saat 
bir 

6 da yorucu 
meşguliyetten 

Saat 
yeni 

• 
yenı 

6,45 

ve 

sonra, .. 4 te bir,, 

ve 

de bu 
sihramiz 
pudrayı 

ko~ay 

Saat 
hayret 

7 

usulü 

de 
bir 

§ayanı 

tenle 
genç ve terütaze buruşuk ve 

bir yüzü kullandı. Bir mik- görünüyordu. yorgun . 
vardı. 

Bu yeni pudranın 

son derece yapışma 

hassaııxru veren fev

kalade inceliği adeta 

na tisin iğneleri 

cezbcttigi gibi cild 
için son derece ya
pışma hassasına ma
lik gayet ince bir 
pudradır ..... 

Yüz ve burnun par
laklığı tamamen zail 
olmuş, hatta bütün si
yah benler kaybolmuş
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. Çün-

yüı:ünde gayrimer'idir. En sami
mt dostlarınız bile şayanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-
vellit olmadığına kail olamıya· 
caktır. Dışarıda, yağmurda ve 
gJ.neşte veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis ma~larında, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
güzellikte bir tene malik olabilir
siniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen müteessir olmaz ve 

kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına ma-

' liktir. 

yüzde leke ve tabaka teşkil et

mez. Tokalon pudrasını, cildiniz

de son derece yapışma hassasını 

veren ve fevkalade ince olan bu 

sihramiz "4 te bir,, pudrayı kul

lanmrz. Neticesinden son derece 

memnun kalacaksınız. 

1 Binlerce Tokalon müşterisiıult-n miicsgcsemize mektup yazan- 1 
larm müşahedeleri kendi liginden ~ı:lcn en kynıetl i delillerdir: 

(Tokalon krem ı•e pudralarım 1mllanmaya ba~ladzğm gün· 

ı. denberi cildim kendi krem ı-e prıdra~mı buldu) 
Beylerbey .... K. caddesi..... ıl1 u 1 

'(Kremlerinizin bir hafta :arfmdn cildimde göstermiş oldu-
ğu iyi tesirden miitevellid memnuni , ·etimi isim ve adresimle 
illin etmenizi. rica ederim.) 

Bebek ... lb .. So ... No. 11 Ra ... 

Mektupların asılları dosyalarımı7.c1a sak lı'l ır. ________________________ ,... ______________ __ 
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HARBiYEDE BEL ll:Jj BAHÇESi 
Büyük yenilik ve müstesnalık/arla bu akşam 

AÇILIVOR 
A 

Pek yakında Bayan MUALLA Yı dlnleyecekslnlz 

ÇACLIY AN gazinosunun memlekette çok töhret kazanmıt artistlerini hep bir arada dinliyeceksiniz. 1 ' 

. A T İ l l A revüsünün yeni fevkaladeliklerini mutlaka görünüz. 
l 1 
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Diş macunıı hullanıgorsanız, dişlerinizin 
daima temiz, daima beyaz, daima sağlam 

y 

L 
• 
1 
N 

kalacağına emin olabilirsiniz 

R 
A 

L 
• 
1 

~@maıitDzmadaını 
inle nçnını oz'ltOıraıp 
çe~Do//@lrSlYI tnl lYIZ 1 

Derhal bir 

SEF Li 
ALiNiZ 

Baş ve Diş 
Ağrıları, Grip, 
Nezleyi keser 

I -~: lik ve 12 lik 
~alajlarını arayınız. 

ve ondan mütevellit ba~ ağrılarını de
feder. MiDE ve barsakları kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir 
toz olup MÜMASiL MÜSTAHZAR
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KATI tesir eder. 
Yemeklerden soma alınırsa HAZIM. 
SIZLIGl, MlDE EKŞ1LlK ve YAN· 
MALARlNI giderir. MiDE ve BAR. 
SAKLAR! AUŞTIRMAZ .. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe· 
der. MAZON isim ve HOROS mar
kasına dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır. Fakat bü
yük şişesi ekonomiktir. 

-..-....-.---------~~~~~~ 
TAKSiMDEKi 
Sevimli ve maı·uf 

BAHÇESi 
Bu Akşam Açıllyor 

Saz Heyeti: Kemani Cevdet, kemençe Sotiri, piyano Fevzi, udi 
Mısırlı İbrahim, kanun Ahmed, klernet Ramazan, ney Emin, 
ARTİSTLER: Radife~ Faide, Şükran, Birsen, K. Safiye, Muazzez. 
OKUYUCULAR: Hamid, Artaki, solist Mustafa 

l 
,Pek yakında hakiki sürprizler 
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