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==== ınglltere ile Amerika arasında 

Bir askeri ittifak yapılıyor! 
Japonya ile Italyaya karşı 

T eda/ üi ve tecavüzi denizde harp 

PROJESİ HAZIRLANDI! 
Amerika bütün donanmasını ~apony~Y~. karşı 

Büyük Okyanosta ve lngılte~e butu~ Tct!fikR~İüA..... · · '"N.cı:t;h · 
kuvvetlerini ltalyaya karşı Akdenızde top uy~r Irak Hariciye Na . ı . zırı 

-~· ... ~ .. t 
• • B·· ı · ı,; OkyanMf<t toplo.c4jjı tak<fl'dc_Japo.1JYQYl l'"ci bir 

BiUü11 T. 111ıtıetlerım ttf t _7_,...,,. oum Amerıkanuı OumhttıTeiai bir 
J1;ııa.ır aırtnaa cır~ . 

... mer\kan dirctnotun.00 mancvraıtırı takip ederken 
- ( y o.:&M 8 '"1cide ) 

Yunus bahğından korkan 

9 çocuk Samatyada 
denize döküldü 

Canları bir sandal sefası 
:1apmak istiyor~u 

Sırsi!.dam denizden çıkerıldılar 

-
V a li - Hüseyin cahit 

1

davası 

BU sabah yedi şahit 
dinlendi 

"Biriken para,, yazısı~ın. kimin 
tarafından yazıldığını bılmıy~rla.r 
tü~üseğyin Cahitıe vali Muhiddin üs- bulu~u!or~~-ı~':i~~~y~a:~k:~ıE~~~ 

•8 arasında Kocaeli ceza mahkc· Tahsının \C 
1 ~·. 1 d 

ınesınde görülen mütekabil hakaret cati de yerlerını almış ar ı. . . 
davası ınUnnsebetiyle bu sabah lstan. llk olarak ~kşam. g~zetcsının 8~ 
bu likinci ceza mahkemesinde bazı hiplcrinden :Kazım Şına~ı Derran ~.a~
§ahitlerin istinabe suretiyle üadeleri rıldı. Reis "Akşamcı,, sutununda .. Bı_ 
alınmıştır. riken paralar,, ba.~hklı yazının Husc-
Malıkcmc heyetı· ...,:

5 
.... 1 ,, · Cahid tarafından yazılıp yazılma_ . •""" nema , .ıza yın . . 

i ....... -H"üı<ömei···-·-ı 
Ordumuz ve memleket İ 

ihtiyaçları için 1 
35,,8 4 6 ,000 . 
Liralık tahsisat istedi 

Büyilk Millet Meclisi bütçe encU_ 
meni diln hUkflmet tarafından veril
miş olan çok mühim bir tahsisat 
talebini mUzakere etmi§tir. Hükti. 
ınet meclisten 35,846,000 liralık 
fevkalade tahgjsat istemektedir. Bu i 
tahsisatın esba.bı mucibe layihasın
da milli mUdaf aaınızın zaruri işle_ 
riyle ordumuzun motöı'lcştirilmesi. 
nin, memleketin diğer mUhim ihti· 
yaçlarının temin olunacağı tasrih o. 
ıunmaktadır. 

Bütçe encümeni, hükumetin esba· 
bı mucibesinl yerinde bulmuş ve 
müstaceliyet talebiyle Büyük Millet 
Mf!clis.ine sevkctmiştir . ........................................................ 

eaşveD<no 
l"'ondraya "'itmek 

O zere 
Bu akşam Ankaradan aynhyor 

Ba§vekilimiz ismet lnönü Jngiliz 
kralının taç giyme merasiminde bu· 
lunmak üzere bu aktam Londraya 
müteveccihen Ankaradan hareket e
decektir. Baıvekilimize bu seyahat 
esnasında refakat edecek zevat şeh· 
rimizden iltihak edecektir. 

Başvekil ismet lnönü dün Marc
§al Fevzi Çakmağı ziyaret ederek 
uzun müddet kendisiyle görüımüş· 
tür. 

Başvekil ismet lnöni.i Mareşal 
Fevzi Çakmaktan ayrıldıktan sonra 
Başbakanlığa gelmiş ve geç vakte 
kadar Başbakanlıkta meşgul olmuş· 
tur. 

:········································· ............... , 
~ Arap Saçı \ 
j ikinci sayfamızda i 

Suriye büyüklerine Türkiyenin 
dostluk temennilerini bildirecek 

SurJye mandacılarının Surlyeye sığınan 
şakileri bize teslim edecekleri 

. haberi yanında 

Payasın pek yakınına milis 
kuvvetleri yerleştirdikleri de var 
Topraklarımıza saldıran Uç mllls yakalandı 

Dün sabah ıehrimizden ayrılan ci Şevket Ankarada trenden inmi§· 
dost ]rakın hariciye nazırı Naci tir. 
Asil :gece T oros ekspresiyle Anka· Ankara istasyonunda hariciye 
radan geçmiıtir. Muhterem misa· vekilimiz ve kordiplomatiğe mensup 
firimize refakat eden Irak sefiri Na- (Deııamı 6 rncıd.aJ 

- ' 1 

~ • • • 

HABER büyük röportajına 
dün başladı 

Küçükayasofyada ••• 

(Ôsft()) nıııharririmi:::, Çardaklı !lamam karşısrnd.aki 1.-ahucdc mahalleli 
iw konıı§urk-cn. (Altta ) Kitçüktıyaso/yanın ça1ı§kl:ın ::elci yavrıı'lrırı. !ı!adal. 
yoıı içindck~ kiiçiik kendisini tamdıysa matbaamtza tcğrıyarak vaadcttiği· 

nıiz i'kromiycyi almalıdır 

Mahalleleri dola~mamız devam ede_ 
cektır. Bugün Eminsinan mahallesi 
dol~ılacak ve ora sakinlerinin istek. 
leri, arzuları dinlenecektir. Aynı be. 
şinde lshakpaşa, 6 smda Binbirdirck, 
7 sinde Cankurtnran ve Sultanahmct 
mahalleleri gczilcccktir. 

ki dnvct kuponlarını bekçilednize \"e. 

riniz. 'Muha.rrirlcrinüz mahallenize 
geldikleri vakit doğrudan doğruya 

bckçinizc müracaat edecek ve kendısi
nc bırakılan kiığıtları alarak daveti
nize koşacnktJr. 

~;Ur i ve Niglrdan teşekkül ediyordu. dığını aordu. Kazım Şınası ~kş~m ga-
~ ddeiumumtlik yerinde de C-evdet (Devamı 8 1ncide) 

lMuhakkak ohuyunuzi 
t .................. __ ................................ l 

Diğer semtlere hangi tarihlerde gi. 
dileceği bildirile<:ektir. tıavelerimizde-

Bugün, dün dol~Jlan Küçüknyasof. 
ya mahalksinin iç yüzünü 3 Uncü 
11aY.famızda. oku~uz. 
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:Dış JJ~tıla s..u. ~'. 3Catµıta da~ -

Bu ateşte hangi ~~-Ş.~~~ Mayı7~e:;.Uk!ff:~kkAnl~ 
k an kaynamaz?, Karadagv, Balkan ~·~~~abi~a::~~~,;~~~:~u:~r~~ 

ile Orhan Seyfinin çıkardıkları Hfl 

Yazan : :,ekip Gllndilz Ay. Fakat eadece uzaktan bakmakllr 

1 NGİLİZ milletinin büyük bir asabiyet içinde bulun. harbı· ve Bosna adını öğrenmekle kalmayın: alıp okU-
masına rağmen İngiltere hükümeti İspanya i§lc:i- yurt. Memnun olacağınızı sanıyoruı:ıı; 

ne müdahaleden çekindiğini bir defa da na ispat etti. içinde siyasi, askeri, ikti::radi, fenJU• 
Bask topraklarına yapılan son caniyane imha hareketi. su ı· k a s t ı felsefi, edehi her türlü yazı var. Eit. 

nin medeni dünyada doğurduğu büyük infiale İngiliz mille- > tabi bazı kısımlar e
1

rnik: mesela bil 
tinin azami bir hassasiyetle iştirak etm esi dahi muhabtuı. • birinci sayıda resim, musiki. spor yok· 
kir lngiliz kabinesinin dış bakanı Edeni soğukkanltlıktan - Y a zan: N. N. TepedelenH - Hiç ~üphesiz ki mecmuanın sPohipleri 
ayıramadı. İngiliz muhalifleri ister liberal olsunlar, - 21 - de bu eksiklikleri görmfü:•lerdir ,·e 
ist.er mtihalif amele partisine mensup bulunsunlar Guerni. Fransanm m~hur Sen Sir askeri çirmiıti. M sonra A.rrıavutluk da ı bundan sonraki sayılarda daha bir ta· 
~ve Bilb:ıoda cereyan eden son valı3et ten büyük bir azap mektebinden yeti~ güzide kral bi- Ba.şkım komitesinin yardımı ile Sırp maınhk hissi vermeğc çal·gırlar. 
aunnuga benziyorlar. İngiliz efkan um umiyesindeki tema- rinci Piyerin Sırp tahtına çıktığı gün. ordusuna kapılarını açmış ve Sırplar ller Ay'a ilk baktığımız zaman fren· 
ytillerin de muhalefetin telakkilerine uymakta olduğu söy. • lerde diğer Yugoslavların ne halde bu. t& Dıraç'a kadar ilerlemiılerdi. Bu •t· sızca Le Moi.s'yı hatırlamamak ktbil 
lenebflir. Muhalif İngiliz partileri efkA rı umumiyenin bu lunduklarmı da kısaca anlatalım: rada Karadağlılar l~kodrayı muhasa. değil: adı, rengi, büyük kısımlara s.Y• 
temayUlünU istismar etmekte zerre kadar kusur etmemektedirler. Faraza mu. 1 - KARADACDA: ra etmişler ve Yunanlılr Sellniğe gi.1 nlmarı, her şeyi onu a.ndınyor. Fakat 
ha.lif amele partisinin lideri binbB.81 Attlce hUkumeti Frankoya ve mu""ttefı"kl"'r·ı- 1851 de müstakil Karadagy pren8i · · bu benzeyişler zahiri; le Moi3 yalnıJ "' rerlerken Bulgarlar Edirneyi çevırıp 
~ kU§ı §lddetli iblr harekete davet etmektedir. Binbaşı saylav Baldvin kabine- Danilo feodalizmi ezerek prensliğın Çatalcaya dayanmışlardı. 1 "actualite" den bahseder, bir ay için· 
sınln derhal Hem Frankoya, hem de Hi tlere Qlr nota go'"ndermes"ını· \'C bu""tu··n kudretini bütün derebeylerine tanıt- de çıkan, hiç olmazsa pek eski olnıt. Bu f acia.nın sonu da maliımdur. lş. ı 
m_ ~en! devletlerin ''İspanyada açık ve mildafaa.sız -hirlerin bombardıman mıştı. Bu netice tabii bir hayli mühim yan meşeleler hakkında fikir \•erme--·..:ııı l - b' ·· d 1 • kodra ile Edirne büyük bir fedakirlrk y ~ meı1 ne kargı,, mUttehit bir protestoda bulunmalannı istcm"ktedı'r. ır muca e enın sonu oldu. Prenslik ge ralıııır. Her Ay ise şiir. hikaye bf. 

t 
" gösterdikten sonra ard arda. teslim ı 

talya ile Almanya arıunndı cereyan eden son Roma konu maları da İnj!il bir hayli zayıfladı, lakin buna rağ • e •eriyor ve eski meselelerden çekin· 
~ede muhalefet tarafından efkarı um urniyeye pek ateı;li bir şekilde aksetti: men Osmanlı kumandanı Ömer paşa.. oldular. 19l3 mayısında I..ondrada ya- miyor. Meseıa bu birinci say:da B. ts-
rilmiı?tir. Mu halef et İngiliz dış sıyasası nın büyük !ngiliz egemenliğine la ık ya karşı Dan il o muvaffakıyetle da- pılan sulh iee, harb baılarken is tatil- mail Habib SevUğ, Fransa'da umunıl 
b~ erk. eklik ve açıklık göstermesini ve İngiJiz milletinin imparatorluk k~v. yandı. konun muhafaza edileceği söylerıme!i- harpten evvel (veya hemen !onra) 
--tı ni d · ne rag· men İstanbul, Edirne ve Trak. "Jk ld k b • d'" ed ,,.;_ 
T" erı n evamma Inandınlmasnn istemektedir. Osmanlı ımparatorluğu Karadağı .. mış o u ça ayagı, unya e..-
. Loy~ Corc'un dün bu sütunda çıkan yazısı, liberallerin (veya bir kısım li. Bosna - Hersek için bir tehlike gibi yanın bir kıımından maada impara. yat cereyanları Uzuinde hiç bir teli• 
tiera.llerın) ~e binbaşı :A.ttlee'ye yakın 

3 
eyler düşünmekte olduğunu gösteriyor. görüyordu. Bunda da haklı idi. Zira torluğun Avrupadaki bütün toprakla. ri olmnmış bir tiir kitabından, )1. 

Velliasıl tn~ıliz krallığı tacmm bir yeni başa konacağı şu günlerde ,muhalefe. Karadağ bilhusa Hersek ihtilllclleri. rını Balkanlılara takıim etmieti. Paul Gfu-a
1

dy'nin Toi et Moi' ıınd&Jl 
~ arzusu 'imparatorluğı.ın kuvvetini cihana ihsas etmekle hulba edilebilir. ne devamlı surette yardım ediyordu. Balkan harbinin neticeleri Avus. bahsediyor. 
Jf>Yd Corc gibi blnbru,ı Attıee de fngili z saltanntmın azametini ispat için 1858 de Osmanlı imparatorluğu H~r. turya • Macar imparatorluğunun hiç Yul!luf Ziya ile Orhan Seyfi mecnıu-
Londranrn zengin mahallelerinde bir ıa ltanat alayının dolqmasını klfi bul- seği "tedip" etmek istediği zaman Ka- hoıuna gitmemiıti. Büyüyen Srrbis- alarmı, le Mo!.! gibi ınrf "actualiti" 
mama.~d.ır. Loyd Corc imparatorluğu n en ıbüyi.ik a.sker ve zenginlik kaynağı radağı karşısında buldu ve gariptir tanı Habeburı arayı kendi emelleı..ri ye bağlamadıkları için elbette iyi et. 
olan Hındı~ın Londraya tekrar ısın ma."lı neye mütevakkıf sa onun derhal ki, imparatorluk kuvvetleri Gırahova. için büyüyen bir tehlike addetmektey- mitler. u Mo:a, Frann gibi .çok meGıı 
~~pıln:asmı lstlyor. Binbaşı Attlee ise Roma ve Berlinin birçok şeyleri iste- da 1858 de mağlup edildiler. . di. Avuıturya memurları her tarafta muıı.lan olan memleketlerde çık&bilir; 
a~klerı karnrl~a bağlamakta gösterdikleri laubaliliğe bir an evvel nihayet ve. (1860) da prens Danilo Katartida Sırbiatanın aleyhinde tahrikitta bu. bizde iıe her mecmuanın şaire, hik&• 
rılmesinf, aksı takdirde yalruz insanlığın değil, 1nıiliz tacmın da. tehrk , öldürüldü. Yeğeni Nikoal tahta c::ıktı. lunuyorlardı. Netekim Balkan harbi • yeciye. 1.ama.n haricinde d~ünmek il-
girmiş olacağını söylemektedir. • 

1 
e)e 1875 te Rus • Türk harbi bu Nikola- nin 1<>nunda Arnavutlar AvusturyL tiyen 21anatklra da yer vermeğe mec-

. ~u ~teşli iddJa~ar kat"§tsmda !ngillz nariciye nam-ı acaba ne zamana kadar nın prenslik de\Tİne tesadüf ediyordu. nın tahrikiyle Sırp topraklarına giri. burdur: çünkü onlar kendil~ine bal-
aeğişmıyen bir sogukkanlılık Ye eksilm iyen bir canlı ihtjyatt tedbir halinde Bertin kongresinde bu prens~iğin islik- vermiılerdi ve Sırplar Arnavutlara ka. yer bulamazlar. Hatta, İal1hiyet. 
kalabileeek? JA.lini bUyUk devletlerin garanti altı. hücum edince Avu8turya derhal Ulti- leri ekseriyetçe kabul edilmiı muhat• 

Patlzya.n oombalal", aliB.?l lta.nlar, ''s ilngU tali,, lioeuşan ordular dUn:Yayı kı- na aldıklarını ve kendisine Adriyatik. matomu butırmııtı. Bunu takip eden rirlerden yazı istiyeccğini sayliyell 
ZI§bnyor. Bu harlı atcı:ıte hangi kan kayna.ınu! Şekip GONDOZ e bir i8kele temin ettiklerini yÜka.rda yıl içinde Avuıturyanın Sırbist&nı üst Her Ay, bu karannı sık 81

k unutanı 
bildirmiştik. Karadağda parllmento üste beş Ultimatom göndererek harp- gençlere de yer vene çok iyi eder. 

t koHOHÜ 
----~---Dünd enberi Ereğli de kaz-
malar bizim için çahşıyor 

olarak değil bilakis memleket ekonomi
sinde yeni bir ihraç menbaı bulunarak 
Ereğli ocaklarını ve ZongulClak limanı
nı devlete maletmektedir. Umumi ye. 
kun olan 3,500.000 lira on müsavi tak-

Kömür havzası. 

nın en zengin o
caklarını tetkil e
den Ereğli şirketi 

ocakları ve Zon
guldak liman te
sisa tı /dünden iti
baren devlet na· 
mma Eeti bank 
tarafından iıletil

meğe başladı. O caklan bcı aydır 
işleten muvakkat idare onları ı ma. 

sitte ve on senede Türkiye ihraç fiyatları 
üzerinden kömürle ödenecektir. Bu 
kömür bizim ihracatımızı hiç bir :za
man durduramıyacaktır. Çünkü bunun 
yıalnız Fransalda ve Suriye hariç olmak 
üzere Fransız müstemlekelerinde kulla
nılması mukavele ahkamındandır. 

yısta devlete devredecekti. Fakat bahar 
bayramı ve onu takip eden pazar tatili 
kara elmasın asıl aahibine kavuımaımı 
iki ınn daha geciktirdi. Matlup hasıl 
oldu ya, ne zarın var, kırk ıekiz aaat 
ıonra olsun ... 

Ereğli ocaklarile Zonıuld.ak liman te ' 
al1atrnın devlet eline geçiıi yeni bir 
devrin baıtangıcıdır. Miras yedi devrin 
son yaprafı, kan emen kapitülasyonun 
ve ekonomik "huliil,.ün son nefesi bu
rada bitmekte ve planlı, yepyeni bir 
devir buradan baılamaktadır. 

Bu devrin doğuşu lüzumuna en bUyü
ğUmUz meclis kürsüsünden geçen sene 
töyle i~uct etmitti: 
"- Kömür havzaımın raıyonel itle. 

mesi için tedbirler almak da lamndır. 

Pek ıas sonra bu direktife onun baş
vekili gene Meclis kürsüsünden aldığı 
tedbirlerle cevap verdi: 
"- Kömür meselesini, bütün menle. 

ketin esaslı ihtiyacı olarak ele aldık. 

Yalnız fahrilcalarda, yollarda c!eğil, ev· 
)erde de kömürü kolay, ucuz ve bol te
darik et.mcği temin edeceğiz.,, 
' Ve, iktisat vekili tamamlaıdı": 

••- ilk adını olarak kömürün, bu rne. 
deni~t vasıtasınm memleket içinde 
mümkün olduğu kadar geniı istüılaki

nin temir..ine çalı,ılmakta ve dı, mem
leketlere ihracı tcfvik ed.ilmektedir.,, 

İlte bu şekilde ana prensipleri ortaya 
atılan kömür davası Ereğli kömür şir· 
1ceti ve Zonguldak limanı tesisatının 

bUkQmetçe satın alrnmasilc tatbik saha- 1 
ıına giriyor. 28 ilkteşrinde ıktisat ve. 
kili CelAl Bııyar ve §İrket namına u:a
d~n Gustav Boisaiese arasında imzala
nan mukavele devlet bUtçesinde bir yük 

Geçen ıene 2,298.000 ton kömür is· 
tihaal edilen kömür havzasına bundan 
ıonra verilen ilk direktif ıudur : 

Senede 5.000.000 ton. 

200 kilometre ıüren bir saha içinde 
en sathi ve asgari hesapl.a birkaç milyar 
ton kömür saklayan zengin havza, bu i. 
şaretle yeni ve parlak bir istikbale doğ
ru yollandı. Ne başkasının kopyesi ne 

de mukallidi olan Türkiye cumhuriyeti 
ekonomi politikası, kömür mıJdenlerini 
devletlettirerek dünya madenciliğine 
örnek olmu~tur. tıte miaalleri : 

Fransa bir kömür ofisi te§kil edil-
mesi için bir kanun layihası tanzim et· 
miı. İngiltere ma~n temettü hiHeleri
nin hük\ımete intikali için bir kanun çı. 
karmııtır. 

Bundan yirmi iki ay evvel koyduğu 

mevzuatla madenleri devlet malı olarak 
tanıyan ıpektilbyon vasıtası olmaktan 
kurtaran Türkiye cumhuriyetinin dün
kü tedbirleri bugün liberalizmin timsa
li olarak tanınan memleketlerde de ele 
e.lınırken yeni bir hedefe gidiyoruz.: 

Yurtta kendi elimizle kendi toprağt
mızdan çıkardığımız kendi kömürümüzü 
yakacağız. F. GONERI 

Graf Zeplin 
surat rekoru yaptı 

Frankford. 4 (A.A.) - Graf 
zeplin balonu ikinci cenup Ame· 
rikası uçuşunda sürat rekoru tesis 
etmiştir. Balon Frankford - Per
nambuc mesafesini 62 saat 5 5 da ki· 
kada ve F rankford - Riyo de Jan· 
yere mesafesini de 86 buçuk saatte 
kesmi§tir. 

Jıayatı 1905 te pren8 Nikolanın ilan le tehdid etmie olduğunu da hatırla- Bir noktaya işaret etmek ilteriııı-
ettiği bir kanunu esasi ile başlamıştır. mak mümkündür. Her A!t'nr ilk P-ayısında "Yanlı§ t.ercU-
MPsrutfyctton ııonP~. 3.n.nı 100e 1000 •·"•·• ·-;·--· .. +-ı.....1:•ı--ı ı-\-- mu meler., adlı bir yazı var. iyi ve t•Ylia-f 11. 1 ~AG\,. U ~ ~-.- • • • ~ ~ft~ 
da Bosna • Herseği Avusturya ilhak matomdan da ibaret kalmıyordu. Sırp mı§: "Bu kadar cıllz bir yardımın ~ .. 
ettiği zaman Sırbistan ile Karadağ R· erklnıharbiyeeinin ietihbaratı Avmı • tı imzalanır mı?,, diyor. Her tenkidin. 
rasında bir ittifak aktcdildi ve 1910 turyanın askeri hazırlıklarından da bilhass. böyle bir hücum oluna, altı. 
yılmd tahta çıkışının ellinci senesi haberdardı. Bu hal Sırp milliyetper. na imza. atmak lbnndır. Velev ki bit 
münasebetiyle yapılan şenlikler esna. verlerinin mühim galeyanına sebep o. tek kelimeden ibaret olsun. 
sında prens Nikola kendisini kral ilan luyordu. Nihayet bir (Ün Avuıturya Hf!T .Ay'm muvaffak olmaemı te. 
etti. veli&htı Arşidük Franauva Ferdinand menni ederiz. Böyle bir mecmuaya 

Bosna Herseğin Avusturya tarafın. 

dan ilhakı Habsburglann Balkanla
ra hükmetmek niyetinde o!duğunu ih. 
ıas ediyordu. Zaten 1 Berlin kongrE'si 
esnasında Avusturya diplomasieinin 
Sırbistanla yaptığı muahedeye hükme 
den düşünceler Avusturyanın Balkan. 
larda bir eğemenlik kurmak istediğini 

açığa vurmaktaydı. Bu arzu yalnız 

Srrbistanla A vul'!turyayı değil, ayni 
zamanda Türkiye ile Bulgarist...:1 \'e 
Yunani~ta.nı dıı tehdit etmekteydi. Bu 
nun içindir ki, (İtilafı müselles = tn. 
giltere - Rusya • Franır:a) devletleri 
Türkiyenin idarest altında bir Balkan 
ittihadı teşkilini ve bu ittihadrn Avus. 

askeri manevralara riyaset etmek üze. gerçekten susamıştık. 
re Bosnaya gelinee Sırp mililyetper- Nurullah ATAC 
verlerinden meşhur Gavrilo Prençip Kemal R_a_g_ı_p_m-Ufettı,~lkte~ 
dayanamadı, malum ve meş'um olan çeklldl 
kurşununu ııktı, veliaht ile zıevceıi öl- Belediye turizm şubesi müdür· 
düler ve ... pathyan cihan harbi de be. liiğünden müfetÜşliğe nakledilen 
şeriyete milyonlarca ölüme ve N.yııı: l :'Kemal Ragıp müfettişlikten istifa 

(Devamı 12 incid~) etmiştir. 

Yorsun b&fm YeNCeJi it as aıur . .Ayni l•Yletle llfrafmak kadar insanı yoran bt1' Jll 
bulunmu. Bu yUaden okuyucularmuaı htrailnlln afn" dUıUiıcelerlnden biran ~ 
ayırmak, kendilerini lıqlla lJUl}eı:d• o)'&lamak i•UYonıı. ltfnlzde :yoruldutunua ~ 
apfldaki waıı.rtn c:en.plamu bulmaya Çallfmıa. GorecekaJnlz ki ali bu m•~ 
ten ııaara tamamll• dettfttj'lniSi hl..edec:eklinb. Suallerimizin bir lımmma para .... 
kltatl&n da ve~jis. N1letiltl• hem •tleamı,, hem mUk&!atl&nmlf oıacakmııa. 

Arsıuıusaı izdivaç 
Muhtelif mınıy.tten 9 erkek, kUdi meml• ı 9 - Sabine, Jean admdald erketm ~ 

ketllltrlnden olmayan kızlarla evlen{'ll§ler lekııUlsldir. Ve kendisine (Fr8.Illl% - t~ 
dlr. H"r koca kanama baı'ka lılr dilden karı 1 J ol) lQgatl hediye edllmlgUr. 
sınm diline yahut kanıanm dilinden ~ka 10 - Franaız olan erkek karuıı vıoıett•'1 
bir dile olmak Uzue blre.r 16j'at kitabı bedi I bir (Alman _ İngiliz) W'lgaU verml;ıtlt· 
ye ttmlşlerclir. Yanl l~pt kitabının bir dili 11 ır 1 

kıı.rısının dilinden olduğu halde ikincisi muh 12 - ı:-ndre, Edith'ln mllllyetln~:ı'~,~ ..... 
teliftir. Kocuının dili olaca&ı libl b&Jka bir Halan-; l gillz olan Paul kanama <~-
dil de olabilir. 13 a lQgatl \'ermlıtır. t• 

Bitim arayacatımıs hangi erkekler, hangi - ~cile, kanama bir (Franııs -
kıı.dınlarla evlenmişlerdir ve erkeklerin kıı.dm panyol) lQgatt ıı.lıın adamın memlekettllidir• 

tara hediye etlikleri )(lgat kitapları nelerdir? H - Pierre, karısı Edlthe bir (Çek->1 
Si~e bu muammayı çöubllnMk ilibı fU ma man) 10.gau vermf§Ur. 

!O.matı veriyoruz: 15 - Berthe, kanl!I Alman olan ad~ 
l - Octave, Romanyalıdır ve bir Fransız mllllyetlndendlr. 

kızlylı ıvleıımiDtır. 16 P' b{r !' 
2 - Jallll• adındakı kadın kanama (İll - enıan1 admdakl Holandalı 

,·eçll kızla e\'lenml§tir 
veç-ltalyanJ rna-atl alan adamın memleket · ,,a 
ll!idtr. l T - Lfüane admdakl kadm da kartl' 

3 - Oscar, Çektir. Kar11ına blr (Rumen
İl\~) lilgati aatın alnuştır. 

4 - .Alman erkek, karısmı Marlhe'e btr 
(Çek Rumen ı ı<ııatı hediye ıtmı,tır: 

l'I - Alman kadının l<oeaıı, kendiılne 
<Holanda - İspanyol) ıtlratı ~rllen kadı 
nm mtmleluıtlisidlr. 

6 - Emile admdalri erkelc ltaıyaıı olan 

yarı ol11n adamın mllllyetlndendir. 

Bu aual mUklfatlıdır. Bir hafta l~ 
dotru halledenlerden bir kl~lye blr ura l 

lec.ektir. Mektuplarm UstUne (Ar•P ~. 
kaydı tıl,•e edilmelidir. 11 mayıs aall .~ 

neıredllecekUr. 

Yelkovanla akreP 

turyanın arzusuna mani olmasını tav
siye etmişlerdi. Abdillhamid devrinde 
Paris sefiri Salih Münir paşa n~ıta.. 
aiylc Atina ve Rükreşte muhtelif te. 
maslara. vesile olan bu teşebbül'! m!la. 
!esef hürriyet.in ilanından ıwnra bir 
netice veremedi. Zira (Gen!: Türkler • 
İttihat ve terakki) Alman dostluğu
na büyük ehemm.iyet vermeye başla. 
mıştr. İtilafı müselles bunu görünce 
diğer Balkan devletlerine Türkiyeyi 
dışarda bırakan bir anlaşma yapma
larını teklif ettiler. 1912 şubatının 
29 unda Bulgarlarla Sırplar bir ittifak 
yaptılar; diğer ittifakalr ve bu itti. 
fakları da 1912 yılı ilkte3rin ayında 
dört Balkan devletinin Osmanlı impa. 
ratorluğuoa harb ilan etmeei takip 
etti. Adına Balkan harbi denilen bu 
garip hadisenin acı ve gülünç safha.. 
ları karj)erimi.zce malumdur. Yalnız 

şu kadarını söyliyelim ki Ahmet Rı:r.a 
paşa kabinesinin harbiye nazırı ve 
başkumandanı N:lzım paşa ordunun 
seferberliğini tamamlamayR bir türlü ı 
vakit bulamazken, tamamiyle harbe 
hazır ,bir halde bulunan Sırp ordueu ı 
<:eneral Putnikin lnımandasmda Ko-

Marla ile ııvlenml~Ur. 
manovadn iki giin devam eden bir 

1 

7 - lsveı;U erkP.k karııına bir (Fransıı-
Rlr ~t'<'eyanııından, bir gN'evan!lnta ~ . . ..... 

yani !t ııaat için~ l!lmUnlz.ln yelkO'°• _.,• harpten sonra Üskiibe doğru İlt'rlemiş ltatyıuıl 1ogatl hediye dıniştlr. 
\'e iki gün sonra da bu eehri hiç bir s - Jule.ıı !talyandır " lııpanyol kadDıDe 
mukavemete nıana kalmada.ı:ı ele ge- e\'lenmifUr. 

~ ... ıı .... 
reblnin tturlndf'n kaç defa ~ı:ılt ~_:.. 
Cevabı yarın gene burada bula~ 
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Bu satırlan "Y qil Giresun 
matbaasında, matbaalara has ola~ 
fakat çoktandır kullanmaktan mah
ru~. bu~unduğu müsveddelik kağıt· 
lar uzerıne, matbaa mi.irekkebi kok
lry~rak ve harf kasalarına uzaktan 
z d .. u aga, ostane goz atarak yazıyo-
rum. 

..,_uı- ':.~t~.,:ı·· , .'.-. • .... i""'4 .... }. • 
·~~~ .......... ~ 

KURUN' da: 

Bir altın serg!sl olsa 
A.sım Us Anlxn-ada bir alttıı sergisi 

açılmasını istiyor t•c bııgüıı K1mrnC:a 
§Ö!Jlc u:r "csLabı m ııcibc l<iyilw:ıı,, 

ncşr.ediyor: 

Memnun, etrafıma bakıyorum. 
. Gireson1u meslekdaşım N ·. 
Ah ç· . uıı met ımşıt gayet zevkli bir mat· F 

hundc'nln bo)a&n: dudaklarmd:ı mahzun bir glılllnueme doluştı: "- lllı. pmccrclcrlınir.I bile ot:ıııuultl'n ıuıpımm 
1 1 - naran er • ı cesnret l"debUlrlı." ıı.ı;mnğıı nası ..... • Jı diln''l\ umuruııda değildi. lcnd bur ıırob:ı ının demir t«'nherll tckf'rl<'ldcrlnr bir ltıstlkli fa• tun ,"D, ı ını"• ,c 

2 .. nu nro...,c • J • •• • .,, 

Cumhuriyet merkez bankasmın bu 
seneki umumi içlımaında okunan ida • 
re raporunda birçok şeyler. hoşa gidi. 
yor. ~"akat bütUn bu §Cylcr arasında 
en çok hoşa gideni altın mevcuduna 
aid rakamlar oluyor. Çünkü 1931 se. 
ne.sinde banka te§ kktil ederken de. 
mır ~asalar?alti ailmlar nıhayet beş 
on mılyon lıralık bir sarı maden kül
çesindcn ibaretken bugün bu miktarın 
36 milyona kadar çıkmış olduğu anla· 
şılıyor .. 

baa kurmu~. 
- •·•· ,.,,ra uçum ho)'TIWllarmı aiirüyordu., 

ren toz ) ığınlannı "•- [ s fan bu [ konuşuyor ! 
Masalar etraflarında otur k" _ 

v t t l .. . up a 
8ld. omar anAuzerıne eğilenleri sey-
re }yorum. rada sırada ba§lar kal 
kıyor. Arkası devam etm· b kl . ıyen ve 
<:evhap be ·b~1mıdy~l· hatta behemehal 
:mu ata ı e ı emiycn bı"r .. l 

1 
cum e 

PHarçası atıyor ar. Bu, bir nüktedir 
avada uçuyor. Fakat istem• . · k 1 k O • .... zsenız 

u a asmayın. nu savura 
'-- 1 "d · · b"ld' n, mat· oaa arın a ctını ı ıği için si .. 
<:enmiyecektir. ze gu· 

Telefon çalıyor: 
:..__ Bugün maç var mı? ... 
Cevap veriliyor. Bu da İstanbul 

matbaalarının adetL .. 
işte ş~rada ziyaretçiler de otu

.ruyor. Söz s<:iylüyorlar. Aralarında 
konuşuyorlar ... Orhan Seyfi Eth l N • em 
zze~ urullah Ata.... ismihasları 
k~l~.gı~a çalıruyor. Odada epeyce 
gurul.~u var. Dışarıda, iş hususun
da munaka~alar odiliyor. Müvezzi· 
le~ gelip gidiyor. Kulak ona da git· 
mıyor. Bu satırları büyük bir sürat· 
le yazıycxrum. 

Halbuki. garip değil midir. Ev
d:, yazı yazabilmek için, münzevi 
ko~eler .aranm. Gazete idarehane
le:ınde ı • ahvali ruhiyem, tama· 
mıyle başkalaşır. Gerek akşam'da 
~erek Hahcr'de, senelerce çalıstı-
•Yım •• :.d :ıô " mır. etçe, yazılarımın yüzde 
d~ksan .. dokuzunu, arı kovanı gibi 
~gul ugul uğuldıyan bir kalabalı· 
gın °~~mda y~zmışımdır. 

1 
Brr şeye daha dikkat ettim: 

~an\n: larda yazdığım bir makale, 
hıyka) cyı )'irmı aaırnca ııe ya 

rıı:ı !Saat ortasında tamamlamama 
ragr:ıen, evde yahut digv er sakin bir 
rn ~· ' b IJ ıtte, faaliyet tempom bir saate, 

<rzan da daha fazlaya u1..ar. 
~unun sebebi nedir? 

r' 
1 

nyede, ezeli \'e ebedi hışırtıla-
ıy c S"\h T d"' ] . . d' 1 k şö 

1 
l ı oven cıenızı ın er ·en, 

ye di' "Ünm·· ı·· uş um: 
ayarl Bl•rada, nabızlarımın atışını 
Halb~~n bu aheste, bati dalgalardır. 
si, dak"k mı:ıtbalarda rotatif makine· 
rak be~· ~da yüzlerce devirler yapa· 
Tabiat 1 e hızla harekete getiriyor. 
göze ça;tasında ömür sürenlerde 
muhitin" a~ hataate mukabi1. sanayi 
1 

ın ıns 1 . b. e, kend'l . ~n armdakı asa ı ace· 
kap~1rmıs' elını böyle makinelere 
mi i .. 0 tnti1arından ileri gelmez 

taha~~ü~~naatteydim. Kendimdeki 
sanıyordu de.?undan ileri geliyor 
Şetti rahUfn· Güzel tabiat beni gev 
F 

• av t v akat b e .: ugrattı .. sanıyordum. 
le de . .'. . ugun, kanaatimi tamamiy 

gıştırdim 

d 
Kaleınim ·~ · tb k" v d .. . ,., k • a aa agı ı uzerın· 

ti.iİer o~uyor .. Etraf ta ki bütün gürül· 
ana vı;z ı· c·v 1 . çoktand ge ıyor.. ıger erıın 

kaldıgv bı~ muhtaç olduğu ve hasret 
ı ır kok k k . . . ·ı· iyle ç k" . uyu o ·aıncı ıptı a· 

damarl:r:Yor. Gözlerim parlıyor, 
rııt :zibi t rn ateşe maruz kalmış ha· 

Ulu§uy 
Oh... or ... " 

Kendi rn h'. . day:ım M·· u ıtımdeyım .. Matbaa· 
tnatba~ .~rekkep kokusu .. Canım 
nim Hn ~urw~kkebi kokusu .. Sen, be 
lavanta)' dgıl bütün kôlonyalardan, 
zerine b a~ ~n, çiçeklerden, hatta ii
nıış her~ 1~ b?har yağmuru yağ· 
dan bile .~tlı hır toprak kokusun· 
veriy gu:z.elsin 1 Sen bana can. kan 

orsun 1 

CVa- NiU 

Valtmiz 
Biilçenin tasdiki için 
Ank araya gidecek 

O 
Yali ve belediye reisi Muhittin 

stund v ·ı· I . . ag vı ayet ve belediye bütçe· 
\~rının ~nsdiki işiyle meşgul olmak· 
k zere bı~ haftaya kadar tekrar An· 

araya gıdecektir. 

....................................... 

Geceleri zifiri karanhk ve 
gündüzleri toz duman içinde 

bir mahalle: "Küçükayasofya .. ,, 
Vazaın: Habeıci 

h t meydanını parkı, camii, 
Sultana me . 1 kahvelerı ve 

Dikili taşları, gramofon u 
•
1 

kada bıraktıktan sonra, 
h pishanesı e ar . . 

a • k b' ·n önünden eskı polıs 
Sanayı me te ını ~ , . 

1 
t k Buradan a~gı dıkı. 

karakoluna u a.ı _ı • d k" Anadoluda 
ne bir yokuş ınıyor u ı k 1 

ld h '"Z kor unç o an-
kö tüler bundan a a .. . .• 

y b'l aldoken palan devıren gıbı 
)arına ı e n • 1 . 
. . k lar Fakat Kastamonu u bır 
ısımler ta ar · 

d Y iıgaz ormanlarında bunun 
Mehmet a ı . 

• e raıtlamıc olsa sanırım kı 
bir benıerın 5 

k 
d bulamaz:. Yokuşun sırtım 

takaca a d'" d"' 
lı b

ir kobur kapzasına on uren 
kakn,ıa 

A 
t kaldırımı adamı amma da yo· 

rnavu 'k' k 
ruyor ha. .. Pencerelerinde ı ı yır~ per 
de sallanan kırmızı boyalı metruk ka
rakoFdan az ötede, Köprülünün yadiga
rı olan Halveti dergahının önüne varm. 
ca arkadaşım fotoğragçı Ali de ben de 

sözleşmiş gibi durduk. O: . 
_ Ne cenabet yol! - dıye homur· 

c\andı. -
Ben: 
- Hazır gelmişken bakalım şu sabık 

dergah ne halde ... 
Dedim. itiraz etmedi. Alçak bir kapı-

ldan dar bir dehlize girdik. Fakat henüz 
dört beş adım ya atmış ya atmamıştık 
ki çatmalı bir hatun karşımıza dikildi: 

_Nereye gidiyorsunuz? Kimsiniz 

siz? 
_ Gez:ıneğe geldik • diyecek oldum. 
_ Yasak! Yasak! - diye bağırdı • 

Burada sevişmek, eğlenmek artık yasak 

oldu ... 
Hayretten dona kalmı~tım. Bereket 

·n kaldın ela bu hayretimin farkına 
versı varmıştı ki derhal muamelesini değiş· 
. . rdı" Catık kaşlarında ho)•rat ve 
tırıve · ~ 

· t bir giılUmseme belirirken· 

KUtUk11yasofyanm l'D ya'lı erkeği: 
Beş «'\lı\t 16 tonın ımhlbl J:?O yıllık arahacı 
Mahmut Aı;a nanı b:ıbnJ lğlt... 1 E\ lcnnı<'ğl! 
talio tıMııil'ıt ho-ı ı ..,.ırı-at Ju•11olunıır. I 

yüzde seksen birleşmiş oluyorlar. Bunu 
dün, Çardaklı hamam kar§ısmdaki kah
vede işittiğim sözler açıkça göstermiş 
oldu. Zira karşımda konuşan on yedi 1 
ağızdan hep ayni şikayetler çıktı ki bun 
lar şöyle hülasa odilcbilirler: 

ı - Küçükayasofya'nın en büyük 
derdi Çatladıkapı - Nakılbent caddesi. 
nin tozudur. Dehşetli bir bela bu ı Bir-
hayli uzun bir cadde tasavvur ediniz 
ki üstü bir karış tozla kaplıdır. Yağlı 

dır. Zira elektrik şirketi bu tarafta otu
ran halka hayatı zehir etmek için yıl. 
lardanberi inat etmekte, dört buçuk 
<ırgın kablo uzatmamaktaıdır. 

4 - Emlak kıymeti düştükçe düş· 

mektedir. Yapılacağı söylenen "Bizans 
mahallesi .. nin bu taraflara da uzayacağı 
r:vayet edildigi için ev ve arsa sahiple
rinin vaziyetleri pek garip bir hal al

mıştır. 

Orta boylu. zeki bakışlı. nazik ve 
mütevazi bir genç aynen şu sözleri söy. 

ledi: 
- Arsalarım3 ev yaptırmak istiyo. 

rum. Evrakım geçen yıldanberi kayma
kamlıkta mühendis Nezihi'nin masası 
iıstünde <luruyor. inşaat müsaadesi ver
miyorlar, tezkere vermiyorlar. Satmak 
istesem ahn yok. Belediyeye ''istimlak 
ediniz: öyleyse l,. diyoruz, aldıran olmı
yor. Fakat maliyesini, maarifini cayır 

cayır alıyorlar. Peki bayefcndim. ya bu
rada bir Bizans mahallesi y.apılacak, ya. 
pılmıyacak ... yapılacaksa bunu kestirip 
atsınlar. İstimlak edecekleri güne kadar 
vergi almasınlar. Yok yapılmıyacaksa, 
vazgeçtilerse müsaade etsinler, arsala· 
rımıza tasarruf edelim; vergilerimizi de 

seve seve ödiyelim. 
5 - Hele o sabah sabah ggeçen çöp 

arabaları yok mu ... Mahalleli bunlardan 
elaman çekiyor. Bir defa gürültüden 
sabah uykusu haram. Bunu geçelim, fa. 
kat bu tan:ı:if t arabaları başka mahal· 
lelerde topladıklan süprüntüleri de Kü. 
çük;ıyasofya 'nın sokaklarına serpiştiri. 

yorlar. Belediye arabalara kapak kon
masını tenbih etmiş ama birinde varsa 

yirmisinde yokmuş. 

Bu !kayetleri not ettikten sonra 

Banka raporunda bu rakamları o. 
kuduktan sonra bize şöyle bir fikir 
geldi: Acaba l<~konomi Bakanı Celal 
Bay~~-ın Ankara.da açtığı Beynelmi. 
Jel ~o~Ur Scrgısi sona erince aynı 
scrgı bınnsında Maliye Bakanı Fuad 
Ağrnlı bir altın sergisi açamaz mı? 
~~n~.cd~.yorum ki böyle bir serginin 
ıkı turlu faydası olur: Bir kere Umu. 
mi Harptenberi ortadan kalkan altın 
paranın ylizünü burada görerek her. 
kes sevinir; sonra da 36 milyon lira
lık altın külçe ile Cumhuriyet Merkez 
Bankasının muvaffakıyeti altrndnn 
ynpılmtş bir ehram seklinde temsil e-
dilmiş olur. 1> 

3~ milyuıı alt ıııı bir arada görmcl~ 
hakıl\ıatcı~ hoş bir şcıı ... Fakat 011 cıl. 
tuıı bir arada görcm 'yrmlcr bıı dclı '}Ct. 

li servet 1~~rşısrnda oyııatnuı.:?ar mı 
dersin Asım 1 

CUl\IHURIYET'tc: 

Peyamintn yazısında 
tashih hata ları var 

l'cyami Sa/a'nm bııgiml.4.i 1ra:ısı 

"ll!iisaııat filrirlcri., lr.ı§l•ğını tr~ yor 
tıc Peyami im y:ı::ısııula "ınüsaı~t" ııı 
bir ta1mıı "f ikirlcr'' dcıı ıbarct 1:.akiı. 
ğı .söyleniyor. Pek yan~ u:r 'd.diiı <1<'
ğıl, fcılrol talılil far::ı, A11rııpada e9c
ıııc11lık kıırnıal; i:rliy ıı ba.:ı A1 rıııxı 
na.::ariyccilerinin çildctlcrini ç"yııcıııc
yc benziyor. Ve §ıı cışağıda1d S!ltırl.ar. 
<la da • .sanınm - bazı "tas1ıih,, 1ıata. 
larma rasgclm.clc miilcmim oluyor: 

Sermayenin insafsızlıkları sermaye. 
ye karşı insafsızlık yapmak hakkını 
vermez. Hiçb:r adaletsizlik diğer bir 
adaletsizlikle tamir cdilcmiyccL.} gi
bi. 

şırre · 
_ }iayır hayır ... - dedi - bu sözleri 

• • 
1
·,.jn söylemiyorum. Yalnız bilme· 

murdar, mendebur bir toz ki caddeden 
bir araba geçmeye görsün; hemen hava 
ya dağılıveriyor. Kış aylarında ise bu 
tozdan öyle vıcık vıcık bir çamur olu
yormuş \ci sokaktan geçmek imkansızla. 
şıyormuş. Yaz gelince mahalleli kaça. 
c.1k yer arıyormuş. Toz bulutlannın 
korkusundan pencereleri açamıyorlar
mış. sıcaktan patlayacak dcgiller ya ... 
Selameti firarda bulunuyorlarmış. 

içlerinde en ya~lı olanlara bakarak sor-
dum: 1 

Scrmqycyi. ko umsuz bir hayvanm 
azgınlıklarından kurtarmak için diz. 
ginlemck lrı::.ımd r; iktııındi müsavat 
hulyacılnrı !sc onu öldürmek ve lesi. 
ni müsavi parçalara bölerek bize ye· 
dirmek istiyorlar. Halbuki sermaye, 
canlı· bir tckfımiilün, fnrklıla§manm 
mahsulüdilr ve ölümden ba.skn şeyde, 
miisavat yoktur. 
Dcğü mi 1 l'etJami şikayet ettiği 1m 

Jıaytıaıı J;.om§uları bi.:c do lamlsa b~ 
ri. 

sızın :s • 
· · 'stı'yorurn. Bu hoş ımahane yüzün-

nızı ı . 
elen rahatımız çok kaçtı. Koluna scvgt· 

1
:sini takan b'.ırayı gczmeğe geliyordu. 

E eh 
do11rusu. dayanamadık. Menet· 

,ee ... t> 

tiler. 
Burada, güneşi bol olmasına rağmen 

utubeti :lchşetli bir avlunun etrafına 
~izili nıedrese hücrelerinele çok çocuklu 
aileler oturuyor. Rahatlarını kaçırma
dan ve dergahı gezmeden sokağa fırla· 
dık. l{.apkara tahta evler arasından ge-
erek kambur. çarpık d.ır ve pis bir yo· 

;un birkaç dirseğinde dirsek dirseğe 
gelerek çarilaklı hamamın önüne çıktık: 
mahalle bekçisi ile karşılaştık. 

Büyücek bir kahveden tavla şakırtı· 
ıarr geliyordu. Bir meKıeptc? da~.ıl~.n 
çocuklar gülü e oynaşa evlerıne donu
yorlarelı. Arkadaşım onların fotoğrafını 
almaga hazırlanırken ben kahveye dal· 

dım. Sağdan soldan: 
_ Buyurun ... şöyle buyurun ı ... 
Gibi sesler geldi. Bir kenara ılışıncc 

oturanları saydım: Tam on yedi kişi i. 
öiler. Bunlar Haber muharririnin ken· 

d
.
1 

ini ziyarete gcle::eğini iki günden· 
ı er h' b' ı...~ ... ~renmiş bulunuyorlardı ve ıç ır 

ı.:. rı og .. d .k. 
mukaddemeye liizum gorme en ~ı a-

yetlerini söylediler. . 
Kim der ki bir aile ev halkıni:lan ıba· 

2 - Bu mahallenin sokaklarında ışık 
ezeli bir meçhuldür. Küçükayasofya'nın 
(Meydan arkası). (Medrese), (Şehsü
var), (Bar3akçı). (Kaburga). (Özbek
ler), (Tahsin bey)• adlı sokakları ve 
Mehmet paşa camiinin etrafı yıUardan
bcri her gece zifiri karanlık içindedir. 
Halbuki söylediklerine bakılırsa "tcnvi. 
riye resmi .. nin ramanını belediye kat'iy 
yen sektirmemektedir. 

3 - Demiryolunun deniz tarafında
'ti ksımında elektrik almak imkansız· 

- Bütün bunlar guzel. İstanbul hem
şerisi sıfatilc mahalleniziq nokı>antarnı 
ve sıkntılarını söylediniz. Acaba '5011 on 
be yıldanberi b:lediyc mahallenizi 
memnun edecek bir iş yapmadı mı? 

Bir müdıdet sustular. Sonra bir müte. 

kait cevap verdi: 
- Belediyenin mahallcmıze yılda bir 

gelen mümessili bir kaldınm;ıdan ıb.ı. 
rettir. O ela b:zim için gelmez. Tanzifat 
nrabaları rahat geçsinler diye yerinden 
oynayan bir iki taşı bastırıp üstüne bir 

HABERCi 
(Devamı 12 incide) 

- .... 

rettir.? Hayır aile denilen şeyin en ge. 
\ . manası millet ise en dar manası mut-uş 11 ve semttir. Bir mahallece n -nn Z•·lıl3l"'nln nr. totlı bir gillli li \e ne bc3ıız dlşlr.rl \ar .. Ak Bıırcnk 
laka maha e . . . ııu ı:ırnlı P\ ln birinci lmt nı•ncrrt.' lndrn ıııır 

k b d t 
:o~ nın ·mı ur.ıı.t: rıık to7larnı 

~olc"ğtnıhhl nlt 
hort.ı;ıı hıırl.ını 

oturan insanlar tıp ' ır ev ıçın e 0 U· ıyfı1' rldlklrrl .lOlu gostfrdl: 

ranlar gibi duygularda ve dileklerde - , ıkıntrmır. mı dodlnlı. ı~te ... 

TAN'da: 

Faflst general, mUslUman 
başvekil 

•'itt srf il Fa.sın bir de ~uc1:i.li oor. 
dır. Al>dulklUlir <tdlı bıı aclam. Paslrla. 

ncı ılcmi:j 1\i: ''Fraırko ıa 11ardını r.ılin 
islllmlarıı o l;ıırtara nl~tır:,, Adsız l'a~ 
zıcı /~la tilinulir, fa~'a 1ıassa.~tır. O. 
1cmnak ya:ma1• bilmi11cıı Fa.slılara 
Tan g<ızctcsiy'c §"il nasihati t crmclctc. 
dir: 

E<Ycr Ehlisalip, sadece b;r din kav
g~sı ise, Gcncı nl Frankonun k:ırşısın
dn cephe alan İspanyol köylüsü, Is. 
panyol hnlkı Hazreti Muhahmede şa. 
hndct gctırmiyorlar. Ne Mecusi, ne de 
Muscvidırler. Her iki ordunun nefer. 
lcri ayni kıliscde 1saya haç çıknrtrlar. 
~nnkonun Ehlisalip harbi, bUyük yer 
1ı derebcyl"rinin, sannyi scrmavednr. 
larınm, ecnebi Ulkclerdeki lordlarla 
tröstlerle birlc.screk halk kütlelcrinl 
ezmek. kolay kolay islismnr etmı>k i. 
çin kurduklnrt Fnsizm Ehlisalibıdır. 

• • • 
li'aşıst kumandan Frnnko. kendi lrn. 

1111 dan. kendi ırkmdan, kendi dinin
flnn insanları. ecnebi ülkekrin asker
lerine, Müsll1mnn l<"aslı nefere bldür. 

Kara DAVUT 
(Dcuanıı 1~ iııcido) 
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Şark ordusu neden mağlup oldu ? 
Kabalı.at Aptullalı Paşada mıdır ? 

Y.azan: Naclge .1.zzet 
Şark Şömendifer Kumpanyasını~ 

Balkan harbi günlerindeki 
alçakhğı ve memleket 

müdafaasına vurduğu darbe ... 

Ber hakkı abluı Hadiye'ye a1tUr. Kan8V kurbam: _,_ 
rC§rini evvel geldi. Koruluklar 

ve çayırlıklar "ltın rengindeki ihti· 
§amir mantosunu giymİ§tİ. Keıta· 
ne ağaçlannm erguvani renkleri, çı• 
narlann açık aan renkteriyle ve hey 
betli metelerin toprak rengi temiz 
donuk renkleriyle karı§ryordu. Nec
la daha ilk defa olarak tabiatin hu
sule getirdiği ormanlardaki bu ihti· 
şamı görüyordu. Babasiyle birlik• 
te dola§maktan zevk almağa haıla-
dı. Böylece sonbaharın hu güz.el, 
bu azametli dekorları arasında uzun 
gezintiler ya,ptı. 

Bir gün şiddetli bir kasırga b~
tün ağaçları aarıtı. Sarı, kızıl, efla
tun renkli yapraklar her yana sav· 
ruldu. 

Artık hafif ve ıcrin TÜZgarlar da 
baılamııtı. Cemil bey kq zamanla· 
rmı T rabzondaki konağında geçirir
di. Kendiıi çok ava meraklı bir a· 
dam olduğundan topladığı birÇ'Ok 
arkadaılarla kendi korularında av eğ 
lenceleri tertip ederlerdi. Kadri bu 
eğlenceleri anlattıkça Necla heye· 
canla dinliyordu. Genç kız kendi 
kendisine soruyordu: Acaba Cemil 
beyle arkadaşlarının böyle avlan• 
dıkları zamanlar kötke geldiklerini 
bilmemi§ olsaydı köşkü güzelleştir· 
mek için o derecelerde büyi.ik bir ha 
raretle uğra§acak mıydı} 

Nedi belki de kendisi de far· 
kında olmakaızm yatadığmdan da
lıa başka türlü bir hayat için ıiddet• 
li bir arzu duyuyordu. Babasından 
\ ' C ecdadmdan daha unsıin daha 
canlı bir hayati .. 

. . . 
Necla bu sabah penceresini açar 

ken titredi: Soğuklar birdenbire bas 
mıştı. 

BtJzlarla kapanını§ büyük ha
v uz yüreğe d~in bir hiizün veriyor
du. Donmu§ zemin yürürken bo
ğuk sesler çıkarıyordu. Ağaçlarda 
kalan tek tük yaprakları yok etmek 
iç.in bir g~cecik kafi telmişti. 

Kadri kızına: 
- btnnbuldan mektup aldım, 

dedi. Birkaç~üne kadar Cemil "
buraya geliyor. latanbuldan bazı 
arkadaılannı da birlikte getiriyor
mu§. 

Necla içerisinde tahlil edemedi· 
ği gizli bir heyecan duy·du. 

Babası tekrar etti: 
- Şimdi bana birçok itler çıktı 

kı%ım. iki üç gün beni hiç göremi
yeceksin. Onlarla birlikte, dolar 
mak mecburiyetindeyim. Hemen 
§İmdi Cemil beyin konaiına girip 
hizmetçileri haberdar edeceğim. 

- Peki ya ben ne yapacağım 
babacığım? 

- Sen de birçok hazırlıklarda 
bulunacaksın. Kö§kün hanımı tim• 
di ıen olduiunu unutma. 

- Mitafirler buraya da gelirler 
mi babacığım>. 

- Tabii.. Cemil bey her ;elitin
de muhakkak kötke de gelir. 

- Oh babacığım, tanımadığım 
bu adamların yanında çok utanaca
ğım! 

- Hadi Neclicığım o kadar vah 
ti olma! Cemil bey bir kere seni gör
mekle çok memnun olacak. Her za• 
man bana seni sorardı .. Zaten :sen 
de onu tanımıyor değilsin ki! Bize 
kartı ne kadar iyi muamele ettiğini 
biliyorsun. Onu görmekle herhal
de çok sevineceksin. 

- Evet .. Onu tanıyorum. Fakat 
ya ötekiler? 

- Ötekiler de çok kibar insan
lar... Niçin seni bu kadar utandırr 
yorlar ~ Onlar benim mini mini kızı 
mm tanzim ettiği bir evde soğuklat• 

ela dol.,tıktan 10nra güzel bir atet 
bulmakla çok memnun olacaklar ..•. 
Nedicıiun onlara, Ayıe ninenin fU 
mükemmel punçlanndan ikram ede
cek, bütün bunlar aöreceksin ne ka
dar hoılarına gidecek. 

- Ah benim ıüzel babacığım. 
Bana c:e1Uet 'Verecek ve beni temin 
edecek .Ozleri ne de güzel bul:ı; 
söylüyorsun! 

Adam çocuğunun alnı üzerine 
heyecanlı bir buse kondurdu: ' 

- Ah yavrucuğum bütün arzu 
ve emelim senin işlerini kolaylaştır 
mak ve seni memnun etmektir. Ve .. 
maalesef zavallı anneciğinin bırakt:• 
ğı boşluğu doldurmaktır. 

Necla cevap olarak sadece hafif 
bir seale: 

- Benim ,aevgili babacığım di
yerek ıefkatle kollarını bab,:ısının 
boynuna doladı ve öptü. 

Bugünden :sonra Neclfının bü
tün düıüncesi, bütün arzusu k<i§kü 
Cemil beyin davetlileri için hazırla· 
mak oldu. O istiyordu ki köşkte 

her §ey temiz ve pırıl pırıl olsun. 
Her taraf çiçeklerle donansın. Müm• 
kün olduğu kadar konforlu olsun. 
Misafirlere nasıl çay ve likör ikram 
edildiğini Ayıe niyeye öğretmeğe 
başladı. 

ihtiyar kadın genç kızın bu te
li§larma ve tazyiklerine önceden 
biraz homurdandı: 

- A ... küçük hanımcığım. Bu 
yqtan sonra beni yola getirmeğe 
mi uğra§acaksm ... Bırak beni kendi 
halime... Bildiğim gibi yapayım ... 

Fakat bu sözlere rağmen ihtiya· 
rrn kaba ve sert elleri old{ıkça yatış· 
mağa ba§lamıştı. Şimç:li kendisi de 
farkında olmıyarak ;.dantelli örtüleri, 
ince ve hafif porselen ve kristal tc.· 
kımlarmı daha becerikli, daha çevik 
ellerle kullanıyordu. 

Öyle ki bir hafta sonra Necla ih· 
tiyarı kucaklryarak yanaklanndan 
öptü, ve ona köıkün sofracı başısı 
ismini verdi. 

- Ah Ay§e nineciğim. Sen bir 
harikasın. Misafirlerimiz geldiği va· 
kit hayran ol;ıcaklar .. Korkarım ki 
hep8İ de seni benden alıp kendi ev
lerine götürmeğe kalkışacaklar. 

( DBvamı var) 

iÇERiDE: 
• Müteha.uıa mimar Proııt dün şelırimlze 

gelmlı ve belediye imar mU,avirl ile beraber 
gebriınlain bazı yerlerini gezerek tetkikler 
yapmııtrr. 

* Bledlye, pllka resimlerinin yeni clbayct 
pkli \lıerinde tetkiklerine devam etmekte 
dir. 

• Romaııyadan ıöçmen nakllyah yakında 
b&Blayacaklrr. 
* Şehrimize gelen Yugoalavyalı memurlar 

rene §ehrlmlze gelml§ olan Yugoslavyalı la 
!ebelerle birlikte dün cumhuriyet lbldesiııe 
çelenk koymuelar, ıehrtıı g6rülecek yerlerini 
ıezmljlerdir. 

• Devalrde yaz mesai ııaatinln tatbikine 
dflnden IUbaren ba§lanmı§tır. 

• cazı terbiye enatıtuaünden çıkan genç 
terin de ilk memuriyetlerinde, yükselt mele 

tep mezwılan sf b( 2:ı Ura ull maq almaları 
için bir kanun projeal buırtanmaktadır. 

ıır Bttıilı Yll&yeUne merbut Kutum kazaıı 
nın merkezi Van rölU kenarmd&kl Tatvana 
ııakledildl. Tatvan nahlye merkezi de Kutu 
ma nakledilmiftlr. 

• Uç gUD ene! tehrlmlze pen Romanya 
talebeleri~ vaP\lrfle memlelttUertne 
d&ımUflerdir. 

ııı UDivraite bir lokal te.ıa edecektir. Bu 
rad& talebe UCU& yemek yiyecek kUUiphane 
ve sullıowıadan uıtlfade edecek. yabancı ta 
l•be rruplan bunda mlaflr edilecektir. 

* ICandeals ahWndeld balıkCÜ&rdan blr 
kıammm Akdemll l&hillerine lakbı için bir 
baan 1'yth&m hulrl&llmlfbr. 

• bıstlt.n1e 9parlf edilen 1 yolcu tayya 
,....... dBtdtl 11 maymta \19 UçU de baz1 

rud& .._.._ edllecekttr. Temmuada lzml 
re Ac!anaya da hav• poırtalan ba;,layacaktır. 

• OD Biblden'»eri tehrtmi&de bulunan 1ta1 
ya kralının küçtik kızı dün akpmki elınprea I 
ıe Sofyaya hareket etmiştir . 

* tııtanbul limanının ı111uına alt yeni l 
proje İktisat vek~leUnce taııdlk edilml§Ur. 1 

-5- Yazan: Sadık Duman l Emekli Erkô.ııı/ı.arp Bi11btJ§' 

Düşman bütün kuvvetiyle şı• 
malden taarruz ederse, Azadlı 
Dimetoka kuvvetleri kısmen veya 
karniien ve imkan olursa lstıranca 
- Vize fırkasını da bir kı8miyle, 
hatta Edimeden huruç hareketleri~ 
le mümkün mertebe çok kuvvetle 
hücum yapılır. Buradaki yollar sebe
biy le dü§man derin kollarla ilerle· 
mek mecburiyetinde olduğundan 
mahirane bir taarruz dahi muvaf fa· 
kıyetle neticelenebilir. 

Şayet, toplanmadan taarruzla 
karşılaşırsak ve mukı:ıvemet imkanı 
da kalmazsa Alaplı civarında mü
nasip bir mevkiin gerisine çekilerek 
müdafaaya geçilir. Bu müddet zar
fında Dimetoka civannda ve Dede· 
ağar hattı üzerindeki piy•dc ,bir sü• 
vari alayı ile, bir seyyar topçu tabu
ru tarafından takviye edilerek düş
manın yanlan vurulur ki, bu suret· 
le hasım kısmı küllisinın lstanbul is· 
tikametindeki taarruzu gecikeceği 
gibi bır miktar askerini de m~gul 
edeceğinden zayıflamuma sebep 
olur. 

Bu muhtemel taarruz galibane 
reddolunduğu veya düıman Make· 
donya cihetlerine taarruz eder ve 
Edirnenin öniinü zayıf bıraktığı 
takdirde derhal taarruza geçmekli· 
ğimiz lazımdır. Edirne cihetindeki 
arazi şarki Rumeliye taarruz için 
müsaittir. Makedonya hududu düt 
monm meıkez lıük'Cımetiııe dal1a ya· 
kın ise de arazi arızalıdır. Düşman 
burada 79 ile 1 00 bin arasında bir 
kuvvet toplar ve çetelerle ufak ta• 
arruzlara başlarsa ordumuzun taar 
ruzu zorlaşır. Eascn buradan yapı
lacak bir taarruz - Sofyayı alsak 
dahi - müessir bir neticei harbiye 
veremez. Halbuki §arki Rumclinin 
zaptı zengin bir sahayı elimize ge· 
çireceği gibi ileride burasının bir 

idnrei mümtaza şeklinde Bulgarit· 
landan ayrılmasına hak kazanılabi· 
lir. 

Şayet düşman taarruzu .. Edin~e 
cihetinden vuku bulursa şuphesız 
iki Makedonyadaki 'kıtaatımız taar
ruza kıyam ederek - dolayısiyle -
Edimcye muavenette bulunur. 

Taarruz harekatının ve muvasa 
lanın temini icin secilecek üssülha-

' reke için Kırkl~reli, tdirne ve Cesir 
Mustefa peşe mevkileri kefi ise de, 
Istırancadan inerek demiryolunu 
tehdit ede~ek eşkiya için Vizede de 
en az bir akıy asker bulundurulur. 

Düşman kısmı küllisi Makedon· 
yadan taarruza baı:_lar ve T rakyaya 
az bir kuvvet b:rakırsa, taarruz u· 
mumi kuvvetimizin tecenımüüne 
kadar bekletilebilir. Yalnız, düşma· 
nın iki ordusu bir şimendifer hattiy-
le merbut olduğundan, önümüzde.· 
ki kuvvetleri mağlubiyete uğrayıp 
arka taraflarındaki demiryolunu da 
tahrip etmedikçe biribirlerine yar 
dımda bulunmalarına mani oluna· 
maz. 

Taarruzda göz önünde bulun· 
durulacak esas nokta: dütınanı §;. 
mendifer hattından ayırarak şimale 
atmak ve bu suretle Makedonya 
ordusunun muavenetinden mah
rum etmektir.,, 

Planm tenkidi 
Merhum Abdu1lah oa. 336 da 

neşrettiği bir eserde bu plan hakkın· 
da şu satırları yazar: 

•·Bu plan, yalnız Bulgaristan la 
yapılacak bir harp için hazırlanmış 
tı. Halbuk bu sefer kar§tmızda bir 
dü§man yerine dört diişman vardı. 

Ayni plan nasıl tatbik edilebilirdi? 
Ba~kumandanhk bu ciheti hiç düııün 
memişti. Plan şark ordusuna veri· 
lerek hükümlerinin tatbikinde ısrar 
edildi. Ve buna rağmen izzet pa-

İnşaat i§lne derhal başlanacaktır. ı 
• Macarlstandan bir ticaret heyeti gelerek 

Ankaraya gitmiştir. Yeni bir Ucaret anlaş 
ma.sı içın ırransadan da bir he~et gelmek ı 

halk ile ordu arasında bir lhtlllf oldufu ıek 
llnde tefsir edilmeı.tcdlr. Bu neticeden Japon 
milletinin 'harfe ve dahilde ııulh S.teditı ve 
yeni maceraları h<>J cörmedllt anıartmakta 
dır. :Maamafih ka.blne iktidar nıevkllnde kal üzeredir. 

• Tramvay tarife komisyonu dün toplan 
mış ve Uç ay lı;ln fiyatları eskisi g'ibl bıralc 
mıştır. 

• Bnzı belediye daireleri kl\ndilerlne tah 
sts edilen telefon mUkAleme adedini az göre 

rnak karanru vermlıttr. 

rek makama mllrac:ıat etmiştir. Makam bu edilrnl§tir. 
mUracaatıarı tetkik \·e yerinde g6rınlynelt • Bundan 200 sene evvel Teklrdatında ö 

• Montrö konferansında Mrsrr \'e Frawıız 
hcyeUeti arasında henüz bir ltllll olmamı§ 
trr. ;Y"alnız intikal nıUddellnln 12 sene olması 
ve 19'9 senesinde nlbayet butmur kabul 

rcddetml§Ur. len bilyUk Macar vatanperveri DUk Françols 
* Eski mezarlıkların tamiri ıcın yeni sene Rakaçt'nln at Uzertnde btr heykeli dUn Buda 

bütçesine 10.000 liralık tahsisat konulmu§lur pqtede kral naibi huzurlle açıtrıııı ve ııe!lrl 
• n esml dairelerde her altı ayda bir elek mlz bir ceıenk koymU§tur. Bqvekllet mUSte 

trlk kontroın yapılacaklrr. ,arı bu mtinaaebetıe eefirimla gereClue bir zl 
• Ekmek narhı bir hafta için daha eskisi yatet vermliUr. 

gibi bırakılmıştır. • Ktiçlik antant parllmentoları konferan 
• Brezilya cumhur başlcanının karısı Da 81 cuma gtınU Belgradd& toplanacaktır. 

rey \'argaıı dUn buraya gelmtıUr. Sekiz gün • ts\•içre ordusu barareuı bir eekllde orga 
kalacalctır. ntze edilmektedir. 

D 1 Ş A R 1 D A : • Almaııyada B&n'd& ahlikaıalık cUrmlle 

.şanın planında tavsiye edilen ihtı' 
yatkarlı'klara riayet edilmedi. Sa" 
radan öğrenildiğine göre İzzet P".' 
bütün Balkanlrlarla ynpılabilecd 
bir harp için de plan hazırlamış. ~ 
cak bu, (taarruz) karnrmm boı 
maması icin mesul ıı;abıslar tarafıll . ~ ~ 

dan meydana çıkarılmamıştı. Şutı 
da ilave edeyim ki; 

izzet paşa bu planı hazırlacbi' 
sırada, birinci müfettişlik emrin~! 
ki kıtalar seferberlik ilan edilclii' 
zamanki g~bi periıan bir vaziyettf 
değillerdi, bilakis dütman tarafıt1 
dan gelecek herhangi bir taarr4j 
karfı koyacak kuvıvete malikti . 
zamanki b irinci müfettişlik kadrat" 
1 Z9 nizamiye taburundan ibaret bil 
lunuyordu. Bu taburların ~ef erb~ 
iik zamanındaki miktarları ıse ( 
ğmık oldukları halde) eskiıinin bef• 
tc üçi.inü ancak bulabiliyordu. 

Planda tecemmi.i mmtakası o~· 
rak gösterilen Yenice - Hask01 
hattı, yüz elli bin ki,ilik bir kuv~et 
için ha~rlanmı§tı. Böyle ileri çık' 
mı§ bier teccmmü hattı ancak taar 
ruz düşüncesiyle yapılabilirdi. Hal· 
buki, birinci şark ordusunun 9efeı: 
berlik sırasındaki perişan vaziyeU 
bir taarruza meydan vermiyecek ~ 
kilde olduğuna göre bu hattın ge~ 
alınması icap ederdi. Buna, 8tJ 
garların seferberliklerini bizden e 
\ l lli.. uul ı. , •.. 1 1 110. • "" 

dilirse, planın tatbikindeki ısratd' 
yersizliği anla§ılmış olur. 

Bulgarlar seferberliğimizin dahi 
ilk günlerinde bizi bu hatta gafil a11• 

lıyabilirlerdi . ,. 
Abdullah pafa, bu vaz.iyeti hcsıı

ba alarak, tecemmü mıntakasının Et 
kene hattı gerisine ahnmaıı için bal 
kumandanlık vekaleti nezdinde te' 

,ebbüılere giriıti. Bu müracaattı• 
"Düımanın 30 eylul günü tearru~ 
kadir bir hale gelmiş olacağı,, bit~· 
riliyor, ··bir düıman kolunun M~~ 
- Arda, Meriç - Tunca araaıY 
Edirne üzerine ve diğer bir kolun O-
Tuncanın prkından cenuba sark~ 
rak Oıman!ı kuvvetlerini. ~k t~hli~ 
keli bir vazıyete ıokınuı ıhtımalı 0 

duğunu,. ileriye sürdü. 
Abdullah pafA gene o eserdi 

diyor ki: 
"30 eyl\ıl tarihine ka4ar he!111' 

lar uygun giderse, bizim §ark ord~ 
sunda 119 nizamiye ve redif tabtl 
riyle 76 batarye toplamamız mürt'• 
kün olacaktı. Elde bir ıey yokt&J~ 
Yalnız bu kuvvetin mecmuu 9 _ 
bin tüfek 304 seri top olacağı t~h. 
min ediliyQrdu. Taarruz edecek duf. 
man kuvvetleri iıe beş fır~a, ~~ 
125 bin tüfek ve yarısı sen ateşlı 
mak üzere 360 top tutuyordu. . 

Aradaki kuvvet farkı dolayısıY' 
le, bir meydan muharebesi veJ'fl1t' 

mize imkan olmadığından en sali~ 
tarik cepheyi Erkene gerisine " 

* fropagand& bakanı Gabbels, bakanlrk mahl:eme~ verilen Nki.ı Pf.pazd&n altı&r 
erkADmın mra ile iki ay tam bir amele gibi yedi aydan on sekiz aya kadar hapis ceuııı ( deYamr vat) 
muhtelif lflerde ~alışmalarını emretmlıtır. na mahkOm olmu~ıardır. Diğer Jklıı.I beraat Sadik DUM>?' ~ 

maktı 

• Dlln bUlUn Yunanlatand& kralm yıld6 ~icitmiilşitlir.iiiiiiiiiİİiİiiİiİii~~~~~iiiiiiii~İi~~~~=---~ı nUm ı lm' lu'ıL.~%llJ4tır. 
* Franaa ile Danimarka arumda bir .ene da 

rr.u:k •• b r tcaret anıaımuı aııtedl1mlfttr Bugün SAKRVA sinemasın 
• tnglllz b&§veklll Baldvln k&t't olarak C .... kalım• cu··nne '--ı müthif mücadele .• Hileye kartı hile .. • 

mayıam 27 veya 28 lnde kıablneden çekilecek ez.._.. 'ı' n.oıuı k• t 

ur. Hususi Teş ılit ın . • Mısır htlkfuneti 18 bombardıman tayya 

rcıl aım:ığa karar vermııtır. Cüret ve cesueti... itte F ransı zca sözlü olan bu filmin bat roUenn· 
• At an tktısat nazm doktor Ş&ht aym de: GEORGE BRENT _ BETTE DA VIES ve RICARDO 

:ıs smda Pa.rue gidecektir. CORTEZ gibi dehakir artistler vardır. lıiveten: * 1ngillı: lmparatorlUğU parllmentolar kon ı Ed Ji 
ıeramı dün ı..ondrada .awım1ıır. 

1 
Fi 1 oyu Tak ip e m 

• Sa bık İngiliz kralı dUn Viyanadan ayni j (Follow The Fleet) 
mrstır. Kral doğruca Fransanm Tur uehrin 
de ı<an 1 şatosuna g1Clcce'.< ve orada madar.ı GiJıKer Roıerı ve Fred Atuire 
sırnpııonla birleşecektir. Nlkı\h bu hatta tc;tn 1 tarafmdan prlalı ve 111111ikili fılm. Suvare 8,30 da 2 fıJm. 

de kıyılacalctır. \.;·~--İİİİIİIİİİIİİİİİİIİİIİlmmmmlllİI•••••••• • Japonyad:ı lntlhabatuı son verdiği netice 1 
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N eydi bu ? 
iM 

:ttneri7cotl mderrirlerfftün ,,,.t. ,.,,.,. ~ ""' Jtortlak hikdye

lndft: SlrBllP 
Terellme eden : H•ti.OB J911rmlll 1l&yretı 

Uııwı Wr d8IUlme netleeıal, bana BJd llillflalM' fJ'I Benim "yok· 
tecavllll edeni mallikp eWfinıi anla. .. c1e1ıaarl .ıın; .mra, botJu. 
chm. Di&tm onun göğeünde bir an ne.. luJd& ~! ... lliJdrUd ayıf o. 
fea almak için aurdum, d1nlendim. Al lan iple ~ Diia"lerl, ,a
tJmdaJd mah1Ak Jm.lı hızlı netea ab- Juıllrl odedaa eQıildtm, ırapmm ke
:yordu. Kalblııin tlddeUe çarptığım du napafa cesaret Bazdan hali 
yuyordmn. Herhalde o da benim ka- narada dm'U~' e1erinl giderL 
dar yorulmuttu. O aman yaatığmım ~· Jlkin flılh da cesaret 
altına bUy\lk ve san bir mendil aak. mek için enertnl UI&= bana zoru.. 
ladığım batınına geldi. Elimi uu.ttun, fJC1eml1dl'lardı· Ta&CC 
C11U1 aldım ve ban& teca.vUz edenin kol- .,ortardf: efes alan bir 
larmı IUD8lkı batladma. Artık içim - :ıcuzum. ~' ıı ., 
rahat etırıieU. Gut açnıak ve kaqım.. cfimJn g&111meınesl nasıl olur · 
daklııl g&'mek merac bende UJUıdr, Cevabım aöyle oldu: ~kadlfDllI 1-
0ııdaa IOnr& ev halkım haberdar ede- ........ ettim ve bntiln tiksinme~ 
cektım. ,_ .... _,_ -.ıhweıı balladıjmuz şe. 

nrımı~ , .. - v ~. 
DUtm&nı bırakmadan Yataktan at- ıkaldJldlk• ~ ~ ~ 

ladım ve onu arkamda aUrilkli:yerek Ji~ .AP"Jıiı• oa dQrt yaeıtıdaki 
llmKYJ açtım. Oda 1llk ~ lailciı. " JaldPdl. Sama, ba.. 
Yakaladığım esiri ıörmek için bqmıı bir oı:n ~ dedilD ki: 
çevirdim. Fakat o anda. hiuetttğiml kanla tıarıml ~ beıılın ya. 
tariften Acizim. Herhalde avuun çık. - Doe ve ,.ata1n1 UJJel'lne yaklaş
tifI kadar bağmn11 ol&cağım ki, bir kaJadP bu ~ dsltlkl bir vn. 
an içinde, odam lbtitiln evin lıalkıyla tırdıjımS adde o)4uiunU sir.e ispat 
doldu, cnıt b4at' ;lltıkla yatala dikkat e. 

O feci lm dil§Undilkçe hlIA bUtUn edeoefbll. 
:rilcudum Urperlyor. din. Udlseyi bu kadar sUk<m-

Görtıntırde bir teY yoktu. Bu prlp ceaa,retıırıe kendim de 
Evet, kolum, çnımıan bİr cisnıt tu. la bl~tdum. Fakat ilk korku. 

tuyordu. Bir elim, o~un sıcak bolazr. hayret im Şim4l pyem. fenni bir 
m sıkıyordu. Benin:ı yqaclığmı gibi mu~ · d'JtaaıYI nditalea et. 
yqıyan bir clıdm... J'akat görUnUrde JıAdlle elank bu 

k1nuıe yok .. , ı mektL l dikk t1 bak _._,.ttlerln heJ>S a: e ı-
Ne bir hayal, ne 1ilr duNan .a "' -~ ben blrdeııbi 
Ne hale.sfrdiğinıl i>ugb. WA lıd.- ~ Atka~~ık. Aş bir m~ 

m!Yorum, HaVl&lam bu garip teadJ ttl mıuzu . .. . . 
alınıyor. Jtuyqubılıl cllJm tenettns e. denln yumuşak ıiltenın u.zenne dU,t.iL. 
aI;ywdu. Solujunua mcaldrlı yanalı- IU duyuldu. Yatak gıcırdadı. Yasbk 
ma çarpıycırdu. o. llddetle çırpmı- ft eilte çöktn. 
yordu. Bent u.raıı elleri vardı. Ten! Bunu göreııler. bağırarak, odadan 
~~ld kadar ~ SDNıkı bL. dıp.rı kaçblar. Arkadaşımla 'ben bu 
, . tJ a ' ~Uqlw.L ~ ya.'lp.m bldJk. 
ıdı, likin ka.t'ıYJ811 a&tu~ sır mtiijdet 8"'ti ettik. Ciemfa nefes 
Nuıı bayıJmadrtJDıa, o uda uml aJdJimı, bajlArmdan kartulmak .için 
tıl~ hayret e41yonm. BL G&baJadp, )'Ol'g&DI yubfı burtı1-
Yllk bir kuvvetle, karpmdaJdnl Waw turdufuBU. .ıt iilt ettiğini görltyOr
aı:itnn. Mahlflk, can çekilir ail>S. Ur- duk: 
Pttdi. Arkadqımı doktor Hamma.nd ArkadiPM 11014um: 
ev halkıyla blrlikte od8Jl1.& girer gir- _ JJu, ne olal>ilir1. dedim. =- benim bu halimi görünce kep • _ Bf1emem ! • dedi. - Fakat onu ya-

bafırdı: kmdd .-a,ene edecefim. 
"';.'!_~-var, karde,lm? Ne oldu! aıtlıi gece bq ucunda oturdu. Gö. 
a--aUltla: fWdlllyt!ft efıdm, çırpındı, çrrpmdı. Ni 

Ya..: ~oD4! ffammoucl! Gel bura- hayet raıııt eoluk ahııından uyuduğu. 
lıUcuıııl'ect bir aey... Yatajmıda bana nu anladık· 
fakat ~41. Mlltelmlr tlltuyonım, !:rf,ell 1&bah bütün ev halkı dıpr-

Ark ~Jt>rum. 4& toptarımıo• bizden haber bekliyor. 
ku al ~ )'ihıllmde bariz olan kor- du. ()nJanD bin bir sualine eevap 

birkaç~ Urkerek bana doiru verınek mecburiyetinde kaldık. tçertle 
Difer Derledi. yine ınaht6k uyarunış yataiJ barma-

kahkah ~ meyaımıd& bir çevtttyordu. ~rUnmiyen bir cis -
llnıl! al:CUr )'Ükaeldl. Benlm bu ha. ::ın ~iyen hareketlerı kadar ln. 
tJın. B ~ edenlere fen& halde lmmI~ deJılet verici bir §eY olamaz. Bu 
1'Uın ;eu o adamlara. hakveriyo- saD& anıınanm ne tekil olduğunu anla. 
bir i. botlukla udlcacleJe ed8ll mu lGln dostumla ben kafamı saat. 
taaa~ Jıekadar komik oktuiUJm :;! )'Ol"DWltuk. Elimizi vücu4da do
öyıe fuıa. ediYC>rum. O azıda t.e, öfkem 1~ onun ne şekil oı<JuPnu 
ll1 iSld ~ ki, mUmkln ola ~i- eıil1Jildik. Bu, lnaan biçiminde 
"rlt- Urebıllrdim. Tekrar bağırdmL k.., .. .:rı.. ardı y lak lllÇ 
~dfteyle tekr ,,_~ı bir~· ~ v . llVar 
_ H ar tekrar 1195»-

111 
bir kifa. ~umu da vardı, fakat kL 

C!ad! ~~! Haınmondl tmdad~ llt mikyasta. Elleri ayaklan bir o~-
mafl6p ._.. yvdım et. ... O, ç ~ tadar. Bir an, onu c!ttz bır 

edecek ... Beni yere dil§ilreoek. laD tırarak vUcudunmı çizgisini çı-
~ yamma yaklllftı ve ya.. = dtl§Undnk. Fakat bunun k&.. 

..... AIJonu fazla kaçmmesm!- aeclf. 
Ben de aynt ahenkle cevap venUm: 
~ Tenıin ederim ki Jlayal delil ... 
ln Uy0r musun beni nuıl sarmyor. 

&lınııyol'l!ll.n een de tul Elini mat. 
UZa Doktor, ffaret ettlffm tarafa ellnl 

ttr. Korkunç bir f eryad c!udakla
;ndaıı çıktı. a.mt o da hlmetm~· 
k eınen orad& bir ip buldu ve IMmim 

011&rnnla. aptettlflm vücudu sannı
Ya batladr. 

Sonra. bofuk bir tıeele: 
- Biraderr yoruldwıu, bırak ... 

Ben iyice bafladım. O, Jamıldıyamu 
artık. .. Aacık diıılen! 

Bitaptmı. Kollanmı aevlnçle ,.v .. 
teWm. Bammond, meçhul mavıc:acllye
ti Mran lpia UCUD• Qltuyordu. Botlu.. 
iu saran, 'bir IJS-. ıııs,Je bir .. 1.8 t&. 
BadUf ~emletl 

fl bit fikir vermiyeceğtni aklımıza ge. 
(Devamı 11 incü!e) 
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Yazan : Niyazı Ahmelt 

148 ene eoo~l fitlı -
• -~ ~-,_ ,,_, -n-ıs - --

Fransa kralı, kraliçe, staray 
erklnı, mebusların ve lr1alkın 
iştirakile büyük b·r alay ·~apıld ı 

Meballar, meclia binasma pldllderi nldt, •ünaülü ultetlerle kar· 
tdqblar .. Fakat tDp oyana aalonunclıa triitUn mebuslar, ltnb muka· 

Temel İçin yemin ettiler. 

16 mcı Luinin bqtrtı gıyotine ı - Yafa8111 Dük Dorban.. diye 
vererek öldüğünü bilmiyen pek az ı bağırıyorlardı. 1 kimse var. Günü gününe tarihte • • • 
onun nasıl idam edildiğini yazmır Bu alay, FTanaanın mUkaddera• 
tını. Burada, 1789 yılı 4 mayı9 g.ı· bnı tayin edeuk olan içtimam mu· 
nü 148 sene evvel buaün Pariste kaddemeaiydi. Artık sulh ve BllW,İf 
inkılabın baılamasına sebl"p olan bafbyacak, ~ıımalar, mücadcle
bir merasimin nasıl yapıldıfım an· ler 'k.almıyaca.ktı. 
latacagım. O gün, bin iki yiız meb- Fakat her sınıf rnebusl•a ayn 
us, kral, kraliçe ve saray ~rki\nı, No ayn üniforma giydirilmesi encifa 
terdain kilisesine gelerek rıJaari A· uıraıulırıyotdY. Rahip Si,.a .,a,1e 
yinde hazır bulundular. B~yük <\lay diyordu: 
bundan sonra ıehir dahilinde .f.tme- - Oç muf mı} lia)'ll' ı..,. iC 
ie ~ladı. Sarayın önunc l.w. millet. .• 
serilmi§, muhahz kıtaatı bir •• Bin iki y:flz ıMDul " 4lilt hin 
dizilmiıti. dinleyici ~b. 1 t.tar tlP-

A1aym batmda ava:r.dan bet ka11111 çıkarmJF. Kral Ml ~ 
yüz mebus siyah elbiaelerle yür1'vor di. Birçok dahı1i mücedehl• ve 
lardı. Bunların aramda il 7U7.den çarp1fmalardan .80Rl'll knhft ~ 
fazla hukukçu, avukat Ye hakim bundan kurtaracaiı uıaahrJ•6' 
baiunuyordu. Fakat öyle olJDB1dı. Kral, kendilİDİD 

Bu manzarayı canlandır'ln ta• milletq kumanda etmekte oldYiunUı 
rih •'Hukukçular, artık k.aT"ıu11 .d::v- her geyi değiıtinınek fikrinia 11t* 
resinin bqbyacaiını tebşıt ediyor c;e çoğaldığını, banun doins obn9:.dr 
lardı. Tatlı nalnıelerle çalan muzi. iını, hüküm ve nüfuzunu, kra1Lim 
b meıut hayatın baılac:bğım mtij- mevcut kanunl~ı muhafaza ede· 
deİiyordu.,, diyot. cejini aöyledi. Bondan 10nra diler 

Alayın daha arknsındR ~ürlü hatipler adliye ~ı, maliye nazı
ppkalan, dantelalı ve sırm:llı • 1bi- n nutuklar11u aUdular. 
aeleriyie ~ ıııehusl'in '""=' r- Söyi6ndft sorzleri ön 8lf8dla otu· 
ı.-dı. ALryları Çzlgmca alkı§hyan ranlard.n bıaşkMan ifidmniyerlar, 
halk, zadegan takımı gel.lig~ .-akit fakat alkqlıyorlarcb. Avam mebur 
duru'yor, sesler titriyordu. Daha ar· ları aöz söyleyince. kra~ bu t~p~· 
kadan gelen rahipler de ayni vazi• tısındaki sözleri lııendilenne hıç bir 
yetle bl'§Tla§tılar. · teY kazalldırmamıt olduğuau. her

AıllıY aınm4,a ~ ~ gö:r;e kea anfumt ofd.. 
çarpan bir ikisiydi: Miıabo onuıı o Fakat bu toplantı, Franada lllllil 
günkü hati f(>yle anla11yor: li mccliain kurulmaamı iAtaç .stti. 

"Bütün pderi • • n f · ı ~ Birkaç gün sonra mebualu grup 
çekiyordu. U:wn n • Sola llÇl.n, anıp müzakerelere batlacblar •. ve 
anlan batma bmzİJ• bfaaı, netade milletin mukadderatını ıda· 
fevkalade bir clerec:e:r• varaa..... re edecek meclis kunıldu. 
6ği, herkeei hayrette b.nılayor, ide. Bu krala ve ..-aya en büyük 
ta korkutuyordu. Mirabo, 'bu hüyük tehc:litt~ Birkaç ,ıün sonra kral mil· 
alay arumcla ,..tDe adam aiLi ıö· 1i mecliain toplant111na mini olmak 
rünüyordu, cQer in•nlar onun ya· için meclis bina1au aakerlerin mu
nmda fllıeJ'e hemi,rarliuclr. Hüri· haEazuma ven1di 
yet ,unetl.,. lılll' ....._ allatla· Askerler, aalona girmek iatiyen 
_.. MinıN, claeduma .._allat mebualan ttin,U ile kupladılar, mu. 
tuf&IM arumda ....._. k:ı'V'etnet edenlerin öldürüleceii bil
.... mr M7at hi11ıtt•U, lltirFnn dirildi. 
• ile 1eai düa,.,a p i . ı 11M y aimmlu bir Pndü· Mebu.Jer 
....,. ... tö/libwa Renei ..a. sokak ortaanda Ir.afautlanb.. !~.!
mut. yanaldm ~ fmt J! ~ içift ~ fe~ ,..,._. 
bunun ... ebemmiye1i oWA? o, En~t raciufCi1otin Vena! 
m-...1armc1a .W.rirm da14iaiu m.1nda lDP ~yıınuna ~ua ltw 
aençlik kaniyle Jllpchin ümi& .r salon bulundujunu, oraya. gı~lme· 
yw, büJiik bqau yul.uı laıld ••• mm tllldif erlı•tlıi kalMıl e~ ... 
cüretlcir aödlrla l.rb.i ı.,..... Top oyuaıı:a .._nda ilk once 
... hnfc . ffea.i .. s.,,,i. eoara tNfün mebuslar y~ WUll. ~,._;.::. ı.- min ettiler. Binanın difmda biriken 
-ıtL latibl ~ iL A .... halk, mebualann heyccanlarmı du· 
711a --.~ ~Hrqrar- " yuyorlar ve: 

Avam aırulı wnunuyet!e ~- - Yatasın kral.. diye baisı· 
ruyordu. ICra~ Etape~ere yu ıçb• yorlardı. . 
~ c:lavet ebnlf. oldupJ)dan .lkıp Eski F ranaanm en heyecanlı 
naıf oldu. Kraliçe .~~e~~en alkq günlerinde itidilmekte olan "yap· 
yerme fıaıltı&r ve goruhuler duyul- sm kral,, cümle1i, krala mukavemet 
du. için yemin edilcliii anada bile billih· 

Dük Dorban kraliçenin düşma· Iİ'81' aarhcH,orda. Bu, o gunim 
nıydı. Onun için bazfkadmlar krali- çok miıiNsn bit 8Üft oktlağunan en 
çeyi kızdmnış onlar için: bariz misaliydi . 
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El e kt rik Şirketi son ma~~~~~ıeri 
Haber ortaya att13lı 
haklı davayı kazandı 1 

günlerini yaşıyor Kuruıması · ıçın 
H •• k""' " k d·~· ... . d t teşebbüsler yapılıyor u umete en hıgın en sa ın Çocuk Esirgeme kurumu geçen sene 

1 m t ı_, ı • f • d • b 1 d · çocuk bayramında başladığı çok mühim a 1 n a Si e ~· 1 1 n e m l U Un U bir işi bu çocuk bayramında verdiği bir 

Bu cihet ancak murahhasların Brilkseldeo kararta ikma.ı etmeğe çatışmakta~r .. 
• • Çocuk Esırgeme kurumu talım bır 

dönüşlerlnde anlaşılacak kötü cilvesile herhangi bir suçu işliyen 
Ankaradan verilen bir habere göre di oradadırlar. Yakında dönecek ve tek- çocukların mahkemelerde alelekser mü· 

Elektrik şirketi, şi(ket imtiyaz, vesait.ı- rar Ankaraya gideceklerdir. O zaman dafaa edilemediğini nazarı dikltate ala-

200,000 lira 
Deni~yolları memurlarının 

sırtından çıkmıgacak ! 
iktisat Vekili birinci karardan vazgeçmekle Türle 

denizciliğinin ve TUrk dı' ticaretinin lnkl,a\ına 
bUyUk bir hizmette bulunduğuna emin olmahdir 
Denizyolları idaresindeki me· lardan yüzde yirmi nisbetinde indi· 

ve malzemelerini tamamen hükumete böyle bir teklif yapılması beklenebilir.,, rak mücrim çocukların mahkemelerde 
satmağı teklif etmiştir. Bu şekilde bir Diğer taraftan Nafia vekaleti .. Elek.. müldafaasım İstanbul barosundan rica 

murlarm, ~apta •: "1.rın ve çark~ıların rilecektir. Denizyolları idaresinde 
·maaşlarından para kesilmiyeceğini maaşları 300 liradart yüksek olafl 
bugün büyük bir memnuniyetle öğ· ancak beş memur vardır. Binaena· 
renmiş bulunuyoruz. leyh, esasen yüksek maaşlı olan btl teklifin yapılacağı evvelce de şayi ol- trik şirketinin İstanbullulardan aldığı etmiş ve baro bunu derhal kabul etmiş. 

muştu. Nafia vekilimiz Ali Çetin Kaya. fazla paranın miktarım tamamen tesbit ti. O zamandanberi baro bu vaadinde 
nın elektrik şirketinin satın alınıacağıru ctmi,Ştir. Bu miktar bundan evvel tesbit durmakta ve bir suçla mahkeme huzu-
Meclis kürsüsünden söylemiş olması da el:lilenlerle beraber 3.000.000 lirayı bul- runa çıkarılan çocuklar için bir avukat 
bunu teyit etmektedir. maktadır. Bu yekuna korfe, raht, saat verilmektedir. Kurum bu işte alınan 

Keyfiyeti bu sabah Elektrik şirketin- kutulan, tarife matku ücreti gibi mu- muvaffakiyetli neticeyi görerek dün. 
den sorduk. Bize şu malumatı verdiler: klvele ahkamı hilafİna alınmış paralar yanın birçok yerlerinde olduğu gibi biz 

- Şirketin satılması teklifi henüz da a.ahildir. de de çocuk mahkemeleri kurulması 
hükumete yapılmış deği1dir. Şirket mü- Elektrik şirketi fazla aldığı .bu para- ve b~gün için çocuk hapishaneleri ku-
messilleri Ankarada temaslar yaptıktan larm Nafia vekaleti emrine iadesini ka. rulamasa bile mevcut hapishanelerde 
snra buraya geldi ve Brüksele gitti. Şim bul etmiştir. onlar için ayn birer kısım aynlmasmr 

istemeğe karar vermiştir. Pek fazla bir 

Gazi Antep köylerinde ektep külfete lüzum göstermiyen bu mesele m üzerind~ esasen AldJiye vekaleti de meş. 
Gaziantep (Hu • 
susi) llbay 

1 Ali Rıza Çevik 
i kültür hareketle 

rine büyük ehem 
miyet vermiştir . 

Bilhasa yeni 
köy okulları in· 

sasına ehemmi • 
yetle devam edilmektedir. Eskilerindenbaşk.a Halkevi nü~une köyü itti
h'at ettiği on köyde ve hususi muhasebe müteaddit köylerde maarif vekale
tinin planına uygun şekilde mektep binaları yapmış ve yapmaktadır. 

Her hudut köyünde behemehal bir mektep binası inşa edilecektir. 
Bunların intizamına çok dikkat edilmektedir. Gönderdiğim resim buraya 
bağlı Cesigife köyünde maarifsever köylülerimizin yardımiyle meydana 

gelen ilk okul binasını gösteriyor. 

Irak Hariciye Nazırı 
(B<l§ tarafı 1 incide) 

zevat Irak hariciye nazİrını karşıla· 
m.ı~ ve uğurlamışlardır. 

Tren Ankara istasyonunda 15 
dakika durmuş, ve bu müddet zar
fında hariciye vekilimizle dost mem 
lcket nazırı arasında vagonda sami
mi görüşmeler olmuştur. Görüşme 
esnasında Irak elçisi de hazır bu
lunmuştur. Bu görüşmelerin Suriye 
ile aramızdaki münasebetlere taal 
luk ettiği anlaşılıyordu. Gene anla
şıldığına göre Suriye tarikiyle mem
leketine dönecek· olan Naci Asil 
Suriyede bir müddet kalarak Suriye 
hükumet erkaniyle Hatay meselesi 
hakkında memleketimizde edindiği 
kanaatleri anlatacak ve tavassut 
teklifi üzerine görüşecektir. Hari
ciye vekil~miz Irak hariciye vezirine 
veda ederken şunları söylemiştir: 

"- Burada bulunduğunuz müd 
<let içinde Türkiyeİıin ne kadar 
'dostça arzular taşrdığma bizzat şa· 
hit oldunuz. 

Biz, daima samimi ve sulhcü ar· 
zula~ taşıyan insanlarız. Cabiri .. Beye 
muhabbetlerimi lutfen söylemenizi 
rica ederim . ., 

Fransanın hazırladığı proje 

srnda Vatanilerin bütün Su~yeyi 
aldattığım yazmaktadır. 

Suç olan Türk dostluğu 
Munbec belediye reisi Mahmut 

Nedim hakkında Türk dostu olduğu 

için tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 
Mahmut Nedim, bu yüzden Suriye 
hudutları dışına kaçmıştır. 

Suriye bankası Türk ti.iccarları· 
na birer tamim göndererek borçları· 
nr bir defa da vermelerini, aksi hal

de hapsettirileceklerini bildirmiştir. 
Türk tüccarl?rı telaş içindedir. 

Haydutlar bize iade 
edilecekleI"miş 

Bundan bir müddet evvel hudu
dumuzC:lan girmiş ve bazı şekavet 
vakaları yapmış olan Hamit çetesi 
birçok ölü ve yaralı vererek kaçmt· 
ya muvaffak olmuştur. Şimdiye ka
dar mandater memurların müsama 
ha ve himayesinden istifade eden 

şerirlerin düçar oldukları bu akibet 

ve mandater memurların ibraza baş 
Jadıklım di.irüstlük Suriyede ve hu-
dut boyu iki taraf halkında · haklı 
bir sevinç yaratmıştır. Tevkif edi· 

len bu şerirlerin mandater memur
larca hükumetimize yakrqda teslim 

edilecekleri haberi teyiden ilave e-

gul olmuştur . .Bunun için dileğin yeri· 
ne getirileceği umul~aktadır. 

Bir boşanma 
Osmanlı imparatorluğu sabık nafia 

nazırlarından prens Abbas Halimin 
kızı ve merhum Berlin sefirimiz Ge. 
neral Kemalettin Saminin dul zevce· 
si prensesin sonradan evlendiği sadır. 
azam Sayit Halimin oğlu ömerle arala 
rındaki telak h3.disesi şehrimizdeki 
Mısır konsolosluğunda tesbit edilmiş. 
tir. 

9 çocuk 
Samatyada 

denize döküldü 
Bu saat 12 raddelerinde Samatya a

çıklarında bir facia ile bitmesine ramak 
kalan bir deniz kazası olmuş ve en bü. 
yüğü 15 yaşında olan dokuz çocuğun, 
doldurduğu bir sandal devrilerek için 

dekiler !denize dökülmüşlerdir. 

11.15 yaşlarındaki dokuz arkadaş 

bu saooh bir sandal safası yapmağa ka
rar vermişler ve Aksaraydan henüz ki. 

me ait olduğu anlaşılamıyan bir sandala 
binerek Samatyaya doğru açılmışlardır. 

Tam Narlıkapı önlerine geld.kleri za
man sandalın yanında biudenbire bir 

Yunus balığı belirmiş ve bu hadise o za. 
mana kadar sessiz sadastz duran çocuk· 

lan büyük bir telaşa düşürmüş ve hepsi 
birden ayağa kialkınca sandal da devril. 
miştir. 

Çocuklardan yedisi yüzme bilmekte, 
ikisi de bilmemektedir. Bu vaziyet kar
şısında yüzme bilenler bilmiyenlcri su 

üzerinde tutmayı ihmal etmemişler ve 
sahilden yetişen sandallar kendile
rine yaklaşıncaya kadar beklemişlerdir. 
Çocuklar kurtarılmış ve kazanıp bir fa· 
cia ile neticelenmesinin önü alınmıştır. 

Szrsıklam bir halde Saml3.tya karako. 
lu

0

na getirilen çôcukların ifadeleri alın
mıştır. Kazazedeler bu civarlda oturan 
Ahmet, İbrahim, Adil, İbrahim, Vası!, 
Raif, Necdet, İhsan ve Feritten ibarettir 

Veni neşriyat: 

lktısat vekili tarafmdan hata\r memurlardan yapılacak tenzilat, bii 
bir harekete nihayet verilmiş olma· yük bir ehemmiyet ve tesiri haiz 
sı suretinde tefsir ettiğimiz bu hadi- bulunmamaktadır. 
seden Haberin büyiik bir memnuni- Memurlar arasında yapılan ten· 
yet duymasını tabii addetmelidir, sikata gelince İstanbulda acentalık· 
zira deniz yollarm;1a çalışanların lar ~ n çıkarılan 7·8 memur taşra a· 
Türk deniz ticaretinin istikbali ha- centalıklarma tayin edilmişlerdir. 
kımmdan nasıl bir kıymet ifade et· Muhasebeden cıkarılan bir memur 
mekte olduklarım biz tebarüz ettir- da Tekirdağ ac'entalığma gönderil· 
miştik. miştir. 

' Muhterem İktısat vekili emin Vazifesi ilga edilen fen müşavi· 
olmahdır ki verdikleri ikinci kararla ri Sırrı Almanyaya giden fen müşa· 
cidden memlek~t nef'ine, memleket viri Server gelinciye kadar vazifesi· 
dış ticaretinin nef'me ve memleket ne devam edecektir. 
denizciliğinin nef'ine hizmet etmiş · 
bulunmaktadırlar. lktısat vekaletinin bu kararı 

Denizyolları memurlarını fevkalade 
Vekalet bu suretle cumhuriyet 

devrinde görülmesine alıŞ1lmıyan memnun etmiştir. Maaşlarına zam 
ve görülmek istenmiyelıl bir misali Yapılmasını beklerken katiyat habe· 
ortadan kaldırmış oluyor. Jktrsat ve· riyle karşrlaşmrş ve bundan şa~ala-
kaletinin yeni kararı şudur: mış olan kaptanlar, makinistler, 

Bu karara göre 300 liraya kadar o· ı:arkçrlar, tayfalar ve idare memur· 
lan maaşlardan tenzilat yapılmıya· ları bu sabah adeta bayram yapıyor· 
cak, 300 liradan yukarı olan maaş· 1ardı. 

Yugoslavya 
Meclis reisi 

Macarlar 
Avusturya Cumhur Reisinin 

Türkiyenin dostluk tezahiirüııc memleketlerine geli~ne 
dostluk cevabı verdi 

Türkiye Büyük Millet Meclisin· BUyilk ehemmiyet 
de Yugoslavyaya karşı dostluk teza Ve rl y O r 18 r 
hüratı münasebetiyle Yugoslavya Nöyrat Musolini ile 
mebusan meclisi reisi Stefan Çiriç 
Türkiye Büyük Millet Meclis riya· • ne konuştu ? 
setine çektiği telgrafta kamutay ta· , :Şudapeşteye gitmiş olan Avusturya. 
rafından müttefikan ittihaz edilen Reisicumhw·u Miklas hakkında Macar 
karardan fevkalade mütenassis ol- ~d.t.t;~cıcu--ı ............ ı: .r--·1

-· :r ... Luıcı..:-.. 1'! 

duğunu ve meclisin ilk t"oplantısm· ve bu ziyaretin, tarihi an'anelerc is. 
tinat eden iki devlet arasındaki sıkı 

da bu kararı okuyacağını kaydede· dostluğun yeni bir parlak tezahürü ol-
rek Türk -· Yugoslav dostluğunun 
sarsılmaz tezahürlerinin . Yugoslav duğunu kaydetmektedirler. 
meclisinde şükranla karşılanacağın. Diğer taraftan Romada bulunan Al· 
dan emin bulunduğunu bildirmiştir. man dış bakanı fon Nöyratm, MusolL. 

ni ile yaptığı mülakat bir saat bir 
lktısat Ve k 111 çeyrek sürmüş, İtalyan dış bakanı 
Kastamoouya gidiyor Kont Çiano da bu mülakatta hazır 

. lktısat vekili Calal Bayar, ken- bulunmuştur. 
clir fabrikası için tetkiklerde bulun. -----------
mak üzere Kastamonuya gidecek~ Sk oç 8rk1 yoloğu 

tir. Celal Bayarm lnebolu limanı işi Bakster 
ve Kastamonuda yapılması düşünü
len iplik boyama santrali meselesi;y. 
le de meşgul olacağı söylenmekte· 
dir. 

Mekteplttrde · 
Dersler ne zaman kesilecek ? 

Bakalorya imtihanları bu sene ıo ha-
ziranda başlayacak ve temmuzun ilk 
haftasında bitirilecektir. 

Liselerin son srmflarmda dersler ZO 
diğer sımflarmda da 26 mayısta bite· 
cektir. 

Haziranın ilk haftasında bütün mek· 
tcplerde sözlü imtihanlar başlayacaktır. 

Sultanahmet hafriyatma 
yeniden başladı 

Geçen sene olduğu gibi bu sene d:ı· 
hi Sultanahmetteki· hafriyata devanl 
edecek olan İskoçyah prof csör Bak s
ter şe}ırimizc gelmiş ve bu sabah mu· 
harririmize şunlan söylemiştir. 

··- Geçen seneki mesainin netice• 
sinde keşfedilen mozaiklerin gösterdi. 
ği istikamet üzerinde hafriyata de ' 
vam etmeye başlıyacağım. 

Bugün, vali ve müze müdürlüğü ile 
temas ettikten sonra hafriyata baŞ· 
!anmasını emrettim. Mil1etler cemiyeti konseyinin 

l latay meselesi hakkındaki kararı 
mucibince Türkiye, Fransa ve Su-

dilmektedir. · 
Son zamanlarda cenup hududu-

ideal ---~-~-~--~~-~·---T ev k l f hane flrarJleri 
Vali ile müze müdürü ve bilhassıı 

vali beni geçen senekinden ziyade teŞ· 
ci eden bir nezaketle karşıladılar. riye arasında akdedilecek üç taraflı 

muahede hakkında F ransanrn ha-

zırlryarak hükumetimize tevdi etti
ği proje etrafında bugünlerde hüku-

metimizle Fransa arasında müzake· 
reye başlanacaktır. 

" Hükfımetiniizle Fransa arasın -
da yapılacak müzakerelerden sonra 
proje Türkiye, Fransa ve Suriye hü 
kumetleri arasında müzakere edile
cektir. 

Mütecaviz üç milis yakalandt 
Kiliste sıkan "Kilis .. refikimizin 

verdiği malumata göre geçen hafta 
Suriyeden topraklarımıza tecavüz 
eden üç milis askeri yakalanmıştır. 

Aldatılan Snriye 
Halep, (Hususi) - Suriye af 

kanunu bugün neşredilmiştir. Vata
n ilere muhalefetinden d·>~ayı kapa· 

tılan Elahali gazetesi iki gündür İn· 
lişar etmektedir. Gazete ilk nüsha-

muz boyunda yerleşen bazı muzır 
şahısların iki devlet arasında düzcn-

sizlik}er ihdasına çalıştıkları manda
ter memmlarca da anlaşılmış ve bu 

.gibi uygunsuzların da yerleri değiş· 
tirilerck Suriye içlerine .bilhassa· 
Hassiceye yerleştirilecekleri mev· 
sukan öğrenilmi~tir. 

Bu ne perhiz ... 
Payastan bildirildiğine göre Pa

yasın pek yakınında olan ve Değir

mendercsi denilen Kaledibi mevkii· 

ne Suriyeliler top, makineli tüfek 

ve 80 milis neferi yerleştirmişler
dir. 100 yıl evvel Payastan Suriy~

ye giden yol üzerine tesadüf eden 
ve o zamandan beri hiç kullanılmr

yan bu mevkide şimdiye kadar tek 
bir asker bile görülmüş değildi. Su
riyelilerin buraya niçin asker . tah· 

şit ettikleri anla~ılmamıştır. 

Nanıık lsnıaili11 
eserleri ve lıayatı 

Güzel sanatlar akademi!!i ııabık yardirek 
törU l. Sata GUnay (İdeal) isimli bir kitap 

neşretti. İdealin mevzuu büyük sanatkAr 

Namık İsmailin hayatı ve eserleridir. Haki 
katen bir ideal uğrunda geçen bUyUl< rcsııa 

mın hayatı kitapta çok iyi bir ~kilde can 
landırılmıştır. 

1ıımail Sata mesut bir tesadüfle arkadaş 

lığında bulunduğu Namık !smallin bize biı

çolt resimlerini de vermektedir. Sanat tarlni 
ne verdiği bu vesi:tadan dolayt İsmail Safa 

dan memnun olmamağa irnkıtn yoktur. E ser 
hakkındaki mütaleamızr sonra ayrıca bildire 
ceğ'lz. (İdeal)! Namık !smaili :-ıcvcnıer okı1 
malrdır. 

19,~6 da neler yapıldı 
Mill~t\cr cemiyetinin 1936 yılındaki 1;alış 

malarma ait cemiyet umumi kA.tipliği tara 
fından hazırlanan büyük rapor dört elli üze 
re kitap halinde neşredilmiştir. Fransızca 

• metni 251 sa:,•:a olan bu kitap 936 nın bUttin ı 

ııtyast ve mllletlerarasr he.diı:ıelerlni ihtiva et 1 
meırıl itibarile şayanı dikkattir. Tavsiye ede 
riz. 

Adanadan hareket etmiş 
değili erdir 

Bu sabah çıkan akşam gazetelerin. 
den biriyle dün akşam çıkan bir g'!· 
zetc tevkifhaneden kaçan ve Adana • 
da yakalanan katil Abdullah ile Tev
fiğ: n Adanadan yo:a çıkarıldıklarm1 
yazıyorlardı. Halbuki bu sabaha ka. 
dar katillerin yola. çıkarıldıklarına da. 
ir )llüddeiumumiliğe hiçbir haber gel
memiştir. Binaenaleyh mevkuflar elan 
Adanadadır. 

Katillerin Adana.da ilk geceyi bir 
barda geçirdikleri anlaşılmıştır. 

Bu sabah kendisiyle görüştüğümüz 
miiddeiumumi Hikmet Onat demiştir ı 
ki: 
"~ Abdullah ve Tevfik Adaı1adan • 

~·ola çıkınca haberd:ır cdilmekliğimiz 
lazımdır. Hc11üz böyle bir haber al. 
mad1m. Binaenaleyh bugün :;:ehrimizc 
gelmeleri haberi de doğru değildir. 

Buradan tahsisat istenilmesi mese
lesinden de haberdar değilim ., 

Bu sabah üç noktadan iı:c başladın1· 
Hipodroma muvazi olan bir istik3-

mctte yani Akbtyık yoluna doğru..son· 
dajlar yapıyoruz. 

Diğer taraftan oradaki Pazar tel{, 
kesi bahçesinde de deniz lıırafma doğ
ru geçen sene bulwınım'\ olan kiJiscıc· 
rfn Ye kçmerlerin cfr;rmda ayrtc::ı 
bir sondaj yaptım.,, 

Koyun ırihl 
Çocuğu boğ.azından kesti 

··9 
Kozanda vahşete nümune olarak go 

terilebile: ek bir vaka olmustur. 
Kozanın SovC"3 l:öyüncl:n Haliliıı ıo 

yaşlarındaki ~ğiu" Şükrü, ayni köydet1 
Müminin tarlasrna ziyan yaptı dİ}'e 
muğber olan Mümin çocuğu dere keııll• 
rında bularak b·cai!:ını c-ektig~ i g'.bi uı~· • • . • el ıı 

rine atılmıs ve Şültrünün boğazın ~. 
kesmek suretile ökiürmüştür. J{ztil ~ti~ 
min kanh bıçağile birlikte yakalanara 
hapse atılmı~tır. 
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Herkes hatip 
olabilir, fakat ••• 

Esash ve metot dahilinde 
ciddi çahşmak şartile 

Ç 1 v al Muhsin 
. . . · ev ren : Ertug~ .. farka dikkat e-

v~ıenn lısa~lanw hemen he- ler arasmdak~ ~uçuk ela: 
men bır homurtu, hı~ ugultu gibi gırt derek söyleyınız, mes G _ K 
laktan gelen seslerdır. T claffuzlan B - P C Ç 
ham ve kabadır. Okumamı§ cahil D - T - ş ·b· 
bi~ takım kimselerin telaffuzu' da a· F _ V J - '1c•~~r~m 
§agı yukan buna y~kındır. NOKTA ~: -. Badikkat ecli-

Kullandıklan aletleri evle · l l l laffuz ettıklerıne b" l . 'b" 1. I • rı, e . nası e 
ıse en gı ı ısan arı da kah .. 

b "k . d" O a, sune- nız •• 
pe, ecen sız ır. kurnuş bir ada. 
mm konu§ması homurtu ve gurult 
dan ibaret olan gırtlak sesleri d ... ·ıu 
d. M" b" egı -ır. unevver ır adamın lis _ 

k 'h. b' anı a 
çı ve sarı tır, ırçok ışık ve .. 1 
lerle doludur, mana ve ifaded gobge-
k . . ı__ l en aş 

a ınış ve ÇIKJŞ an vardır ve sedaliy-
le sedasız ha~flere ayn ayrı ve tam 
kıy·.·etler venr. Kısacası hak"k• b' 

l • ff b" ı ı ır te a uz ır az sonra g" ..... 
hil orecegınız 

veç e, zannedildi·'Yinden cok d h j .. h. d' ;, a a 
mb. u 1:11 bır. Yükselmiş ki~selerden 
ırçogu u mevkilerini k•nd' f'k' 1 · ld w • ~ ı ı ır· 

trme o u~ kadar lisanı iyi telaf. 
uz etmelerıne de borçludurlar .. 

.. ON ~ÇÜNCO TECRÜBE: Bu 
cumlelerı birkaç defa tekrar ediniz: 

·ı .Bannak!rz baykuşların bağırdığı 
ba.m rırmanda baubaplar ha§ b" 
ıall~nd;lar. ~ 

Badi babanın habahindisi baldı
ranlr bağın batak bahcesinde bacağı 
nr bdçığa batırdı.. . · 

~u cümleleri evvela kesik kesik, 
•ankı dudaklarmızla maden bir keli· 
~e .baaryormutunuz gibi açık söyle
~~ız. ~şte buna "sedasız harfleri 
dovrrıek,, derler. 

NO 28 - Eğer fena telaffuzu 
~$e_niz_ bu ha.tanm.düiel. 1ca-. ' ogru-ı:eialriü orrenmceye 

ıayet •iır konuıunuz. 

- .. ~ Doğru konufmayı, iyi telaffuzu 
krrenmeden ev ;el hiç kimse süratli 
onuımamalıdır. Çabuk konutmak, 

~tuklarda açık konuşmak, iyi telaf

Ei~ etmek kadar lüzumlu değildir. 
er arkada§ınız size iyi telaffuz et· 

!?tediii · . 
l'a da· nı~ı söylerse artık ondan son· 
ll'\aYI 

1~" hatanızı düşünerek konuş
un uta 

0~enrnelisiniz. Bu hatanızı 
l"'erı:a . h_errıen bir mükalemeye da 
daima J;111ı~ .. Süratli konuşmayınız, 

D d endıni~i tutunuz. 

Varifel ~k!arınız, dişleriniz, diliniz 
Yetle y erını büyük bir dikkat ve kati 
tık çab~t1.aya başladıktan sonra ar· 

ON °nuşabilirsiniz. 

Ataiıd ~RDONCO TECRÜBE : 
~k ve~ . satırları ağır ağır fakat a

l( tıh olarak tekrarlayınız: 
hile k arabursallı Karakaptan kade· 
kana : 88

• a~nı kaynağından kana 
ilk u ıçtı. 

v~ e k l~.manlar bu cümleyi çabuk 
necek ;oylerrıek size imkansız görü 

N' akat sonraları alışacaksınız. 
lnuza ~~: 29 - Konutut tar 
~IUUl&la ıaduız harflerin le 

K çok dikkat ediniz: 
lrntztn onu!tuğunuz zaman dudakla· 
'leYifJ ."e dilinizn hareketlerine, iş· 
tinıd·erıne dikkat ediniz. Belki de 
niz ~e kadar bunu hiç düşünmedi· 
rne~· . ~~la .. Mezopotamiya,, keli· 
büt~nı d~Yleyiniz ve bunu söylerken 
znı hn ıkkatinizi dil ve dudaklarını· 
niz. c~·eketlerinde temerküz ettiri
onbi oreceksiniz ki bir kelime için 
Yor rB ll'ıuhtelif hareket lazım geli· 
ÇÜn··· ~nlardan üçünü dudaklar.Ü· 
be b:ıl, be§ini de dil ve dudaklar 
be~ L r olarak yapıyorlar. Bu tecrü
k Yı Da§ka uzun kelimeleri söyler· 

f en de tatbik edebilirsiniz. Bu, telaf
uı tek •vo k .... nıgıne ıymet vermeyi size 

ogretecektir. 

0NBEŞ1NCI TECRÜBE~ Alfa
beyi yavafça, açık, manak olarak 
okuyunuz: şöylece A - BEE 
A-BEE-CEE-DEE- EE 
CEE-ÇEE-DEE-EE-FE .. 
Sonuna kadar. · 

Utuk söy1er7..:cn 
L<>Yd Corç n 

ki . üzel telaffuz etmek 
Mes~e. erhı g sanatkarlarının te· 

1 n ıyı sa ne o· w o an e k l k ,·eriniz. ıger ta-
Jaffuzlarınak uı· a yi bir çok defaflar 

ft Ynı e ıme . 
ra ana k k" ·c bir hale getıren .. r re es ımı,. 
tıoY ıye .. .1 ri trmvay biletci-

azete muvezzı e • l lm 
feri sokak satıcılarınrn an aşı. ~z 

'ff 1 da dikkat edınız. 
tela uz arma . . b' , 
Mesela trmvay biletcısı Har ı)C ~e-
. A b' Parmak kapı yerme 
rıne r ıye.. . ... 
Mak kapı. dediği gibı gazete .~~ 
, ·~~L.)'.~ e Ab~. Ye._dıgı~n 

ye_ı_z.ıe enıgun sok.ak. satıcısı U..s· 
yerın • . . 1 . 
l·umru yerine Skumru gıbı hece erın 
birini yutarak, yahut sadalr veya sa
dasız harfleri geveliyerek konuşur· 

Jar. · l'kl f ı· f Böyle dikkatsız ı er ena te a • 

f Şahikası sayılır. Sadasız harf· 
uzun b d bA leri sadahlara kur an e en azı §ar 

ı. ·· ·liyenler~n fena telaffuzları da 
Ki soy k 1 .. _ b'l' 
ins na bir ço şey er ogrete ı ır. 

a D ğru telaffuz hemen hemen 

d 
0 

harfleri iyi kullanmak desa asız 
mektir. I TECRO oNAL TINC BE: Aşa· 
~ıdaki mısraları ağır ağır, sadalı harf 
ler üzerine kuvvet vererek okuyu· 

. 
lrln ,apılmakt.a olan Yrnl ~~milt'rin tf'T.l{fıhıardakl eon va:r.lyı·U~rinı g~rlr t~mıılll n!alm. 

lnglllı. donannıaııı " • • 

Dünya işleri durmadan karışırken ..• 

Afır aUAhlann vıu:lyetl, yeni tng-Uls ııafh harp ırı:mUt'rlndekl apr eillhlarm tablye 
tarzma bf'azemlycn Neleon •Dllfı dretnotıa rm ıızunlamaama maktaı ve öatt.ea görttntl!JÜ 

tipten be, gemi daha in~ tezgahla· mil olmak, uzun zaman denizde kal· 
rmdadır. mak. t . n·v• 

Denizaltı gemileri .Binaenal~yh ~giliz amıra ı~ 
. haf ıf kruvazordcn zıyade kuvvetli 

20 t"neaı tamamlanmı_ştJT. 12 . . lm kanaatı"n..l-. . 1 k dı 7 . . ve serı gemı yapı ası ı+J:-
tan~ı ya~1 ı ~8• tay rk. .. ta

3
n
9
e yenı ıı- dir. Faraza, yeni yapılan üç büyük 

parı§ verı .mıştır. e un ·• harp gemisinde hem safharp zn:hlısı 
Demzaltı depo gemısi hem harp kruvazörü vasıfları birleı· 

Bir tane in§a edilmektedir. Bir tirilmiştir. 
tane yeni sipariş verilmittir. Henüz tezgahlarda olan bu ge· 

Muhripler milerin §ekilleri hakkında pek rok 
8 muhrip tamamlanmıştır. 1850 malumat bulunmamakla beraber 

tonluk 16 muhrip ile "j:· sınıfın. Nelson ve Rodney zırhlılarmda 16 
dan 1400 tonluk 32 muhnp ınta e- pusluk ana ailahları gruplaıtıran ve 
dilmektedir. Yelcun 58. bir ehram şekli veren sistemden vaz 

Bunlardan başka 8 tane mayin geçildiği munakkaktır. Bu yeni ge· 
tarama, bir ağ kuran gemi, 6 kara· milerde on ikişer tane 14 pusluk 
kol gemisi, ve daha bir takını yar- top eski usulde, yani taratlarm ara· 
clımcı gemiler yapılmaktadır. sında büyük bir açıklık bırakılarak 

Görülüyor ki yakında ln~iliz: a· tabiye edilmektedir. 
miralliğinin emrine girecek olan bu yeni gemilerin sürati otuzar 

n uz. O'emiler başlı başına birinci sınıf bir mildir. Maamafih bu gemiler Lon· 2 - Victorious ~ b 
T•roıadık yoııarda altın fildiıl donanma addedilebilecek bir kuvvet dra muahedesi mucibince 35 in 

3 - Arc Royal J d k" J Titndl geçtik Uç yUz altmıı bet gece teşkil etmektedirler. lnı;ı;iliz amiral- tonluktur: ma um ur ı aponya 
-ro;Jdı paaıanmıt kılıçlar gizlice, Diğer iki tanesinin de pM.nları liğinin planlarım büyi.ik bir dikkatle "bu muahedeyi hiç bir veçhile naza• 
:Ma\'eraY1 çıne girdik kırk ki~i tamamlanmış ve sipariş verilmi§tir. I d b .

1 
d b k n itilntre almryacağmı beyan etmiş,. 

NO
KTA: 31 - Evde yüksek Yekun . 5). sl.akkl a ığı lud ~emı .~rl e irçko diyelnİ· ve Birleşik Amerika devletleri de 

ı KrUY3ZÖrler 1 er yam ıgı soy enme le r. n· ""Japony ... tarafından in~a edilecek 
1 okumaya a ı~mız · 1 b 1 d b k .. :ıı ıeı e J •1• k gi tere ilhassa kruvazi)r er e as a h·r gemı·ye mukabil bir gemı' yapa· 

k 1 şılır bir tarzda ve ma Şimdiki ngı ız ruvazör İn•aat d l l"kk"I · d f ki .. Açı ' ana ,. . . . . 00 1 k ıı onanma arın te a ı erın en ar ı cagwmı,, bildirmi• bulunuvorlar. Bu 
ı ku"'ınuz. ... - · bır kelımenın programı: (90 tonu 32 mil eÜr· b' l" b'k k d ' 1 ·ı· "' "' na ı o J - • l d" 6 1 ır p an tat ı etme ·te ır. ngı ız '"Artlar içinde lnailterenin muahede-IAffuzunu ıhma etmemeye ıkkat atli ve 12 tane pus uk toplu) d . k. h b" . • h " c 

:d~niz. Her kelimeyi, s~n~i y~ln~ Tow sınıfı kruvazörler (5000 ton- tee~~,:a~: ak~n~;~~~fk~;;az:~~l~ ye bağlı kalmasını lngiliz erkanı 
L- rna 0 kelime yarmı• "tbı, telakkı luk ve 6 pusluk topla mücehhez) ld w harbiyesi tehlikeli görmektedir. Ge· 
ıxsŞ :r ~ riyle bir hayli çarprşmış o ugunu 
ediniz. Bir kelimeyi ondan sonra Dido sınıfı arasında miinkasimdir. hatırlryarak 20 yıl önceki tecrübe· rck Am~rika ge?ekse Japonyanın a· 
gelen kelimeyle kkarıştı~~ayınk~z-edE- Dido sınıfı Aretusa tipinin bir !erden alınan derslere göre hareket na silah olarak 16 pusluk toplan la· 
ğer bunları ybapr en sızı. t~n. ı~ de· inkişafıdır ki en son ciiz' ü elyevm etmeği düşünmüş olabilir. lngilizler bul etmektedirler. lngilterenin l 4 
cek bir dost u ur;ı;ffız sı:.1ıçın ~· a· inşC\ edilmektedir. T ow sınıfından yalnız Emden kruva;;ı:öriyle başa çık- pusluk toplarda ısrar etmesi çok şid 
ha iyidir. Nasıl te uz 1 ecegın- dokuz gemi de itmam edilmiş bu- mak için 19 kruvazör kullanma<Ya detli miinakaşalara yol açacaktır, 
den şüphelendiğiniz kelimeye tesa· lunmaktadır: dilha kiirük tiplerden mecbur kaldıklarını ttnutmamışl;_ ehemmiyetleri gi.ınden güne art
düf eclerseniz hemen li'ı~te bakınız. altı tane inşadadır. Diğer ikisinin de dır 1 "it · · L • h makta olan tayyare gemileri sınıfına 

1N 1 ÜBE A . ngı ere ıçın rıır arpte ana va-
ONYED C TECR : ~a· katı" kabulü yap1Jrt11,.tır. Bunlara t k ı· B nların m vcut •-:ıı ana erza ve İptidai madde tnşıya- ge ınce.: u e ı..oyyare 

ğıdaki kelimeleri ya~nız dil. ve du· ilaveten sekiz bin tonluk yepyeni cak gemileri korumak mevz\ıu bahis gemilerine çok faik olacakları anla. 
daklannızm hareketıyle, hıç ses çı· ld ... .. l I şılmaktadır. Bu gemilerin planları 
karmadan, söyli.iyor ı;ribi yapınız. Bu 0 uııuna gore ngi iz kruvazörleri-

} ne fevkalade kıymette bir şey oldu- nin düşman kruv"'zo"rlerı· oı'bı' h .. re· hakkında biiyük bir ketumiyet mu-
•uretle dudakların hareketiy e me~'- l dm LL l ""' o 0 f "' 1. ..~ ,,. ğunu o zaman an ar ız. rıer İsa· ket etmemeleri, yani arık d""nı":zl·n· ha aza edilmektedir, fakat denize 
dana <Yelen ses~iz ısanı ogrenmı:ı . k' f k~ " l" b" l 'r' '- " 

e nın ın ısa ve te amu u ın erce se- hiç bir zaman boş bırakmamaları ıa.. yeni indirilmi§ olan Ark Royal'in 
olur~uManudz~mki madenci Macit Maca ne sürm"i.stür. Onun için lisanımı. zım gelmektedir. Faraza ltalya ile 22 bin ton ve 30 mil sürati bulun· 

l f Zın temizligwini ve teknikte mükem· 1 ·1 d b. d · h b' du0u dig"'er tar ft 111 t · ·ı 
rl
.standa maceraperestliğiy e maru ngı tere arasın a ır enız ar ı "' • ~ a an us rıas ı e 

d 
manasız manevralarına me1iyetini miidafaa etmek bizim için tasavvur edelim. ltalya böyle bir Victorious'un planları da bu gemiye 

ma amın bir külti.ir borcudur. Lisanımızı ma- harpte ne yapacağını açıkça göster- göre yapıldığı bilinmektedir. 
maruz kaldı.,, ·· le · halli •İvelere uydurarak bozmak· k d 1 1 k l Y NOKTA: 32 -.Nu~k aoy nır :ıı me te ir. ta yan ruvazör eri ha- eni tayyare gemilerinde sürati 

ke
n sesin aksin.ev. e tınnetıne kıymet tan ve alçaltmaktan esirgemcmiz fif ve sümtlidir. Bunlar si.irntlerine coğaltınak İngilizlerin mühim he· 

~ lazımdır. Biz bilhassa sadalı harfle· g\ivenerek İngiliz nakliyelerinin yol defi olmuştur. lngiliz mütehassıs· 
vermeyi ögren~z. . · ·· rimizin seslerini temiz söylemeyi ög~ - l k w d l 1 

B·ır nutuk 80ylenırken sesın gu- Mmt esmegi ii~i.inecek erdir. n- ları yapılan tecrübelerden "Tayyare 
· f k renmeliyiz. Bu, bazı memleketlerin · ı· k · 

l ksedip etmediğim ar etmezse· ı:ı;ı ız ruvazorlennın buna hıç mey- taşıyan gcmiienn, birlikte manevra 
ze a k di · ··k hususi telaffuz tarzına ve •İve deg"i· d b k ı ·k· b" l 
niz hic. bir zaman ·en. nız mu em· "Y an ırn mama arı şu ı ı ~l\?h ır eş yaptıkları gemilerden en az bq altı 

h 1 sikligine kapılmamak için biricik ca- ı· ki ·· k'- d·-l bir telaffuza sa ıp o amazsınız. • ırme · e mum un ıır: mil daha fazla süratli olmalan icap 
E;er bir sene ~iid.~etl~ _dilsiz ~~l- redir, 1 - Cok si.iratli olmak ettiği,, anlaııldığıru yazmaktadır-

.__~~~~~~li4..ı~~~'IJU..-!~---"..:::....ı.4l~~~e~az~laLJm!ll.l··t~e~h!llll:...L~larY'..:..::. -:-:.Jl..r!!....-~~~~~~~_J 



saf llıl ana ro l1}l <dl a li'il 

ltalyan askerleri 
Hükumetçilere esir düşmekten 

korkarak· 
Denize atıldılar 

ÖIUmden kurtarılmak istenen ihtlyarlarla 
kadın ve ~ocuk l arıo, ayrıca Asi taarruzuna 

uğrayacağından korkuluyor 
Moskova 4 (Radyo) - Bilbao esnada birçok İtalyan askeri esır 

dan bildiriliyor: düşmemek için denize atılmışlar 
Bir ve iki mayısta, Biskay cep- dır. içlerinden birçokları karaya çı

hesinde vuku bulan şiddetli bir mu- kamıyarak boğulmuşlardır. 
harebe neticesinde, asiler büyük bir Basklerin yeni bir muvarf akiyeti 
hezimete uğramışlar ve ~arp mey· Bilbao, 4 (A.A.) - Röyter a-
'danında 2600 ölü ve yaralı bıraka- jansı muhabirinden: 
rak çekilmişlerdir. Basklar, dün Bermeo ile Mun-

Hükumetçiler ispanya asileriyle daca arasındaki yol üzerinde bir 
beraber birçok İtalyan askerini esir köprüyü dinamitli berhava ederek 
etmişler, mühim miktarda mühim· bu suretle ltalyanlara lspanyollarm 
mat ve et~ha ele geçirmişlerdir. kumanda etmekte oldukları cenup 

iki mayıs sabahı, asi kuvvetlere ı a ayını tecride muvaffak olmuşlar
mensup 

1
6000 kişi ve bumeyanda dır. 

birkoç talyan askeri Bilhao -
Bermeo yolu üzerinde ilerlerken Madrit cephesinde 
kuvvetli bir ateşle karşılaşmışlar ve I~ JYl~drit, .3 (A.A.) - Madrit cep
bunun hemen akabinde yapılan hesının hır noktasında saat 22 ile 
şiddetli bir taarruz neticesinde Gu- 23 arasında şiddetli birmuharebe 
adalaharada olduğu gibi paniğe uğ- olmuştur. İnfilakler, fasılasız olarak 
rıyarak firar etmişlerdir. biribirini takip etmiştir. Topçu .faa. 

Bask kıtaatı düşmanın bu hezi- liyeti, pek ziyade şiddetli olmuş ve 
metinden sonra, hiç bir mukaveme· saat 23 te sükunet bulmuştur. Taf
te maruz kalmadan Ruende dağım silat yoktur. 
işgal etmişlerdir. Mültecileriin taarruza uğrama· 

Biskay cephesinde, Urimendi da sından korkuluyor 
ğmda (Durango yolu üz~rinde) 1- 4 ( 
talyan - asi kıtaatiyle hükumetci- Paris, A.A.) - Salahiyettar 
ler arasında şiddetli bir muharebe mahfeller, Bilbaodaki sivil ahalinin 
cereyan etmiştir. Asiler biraz ilerle- tahliyesini kabul etmiyen general 
mişlerse de, hükumetçiler bir müd- F rankonun İngiltereye vuku bulan 
det sonra bunları geri püskürterek tebligatı hakkında tefsirlerde bulun
eski vaziyetlerini muhafaza etmiş- maktan ictinap etmektedirler. 
lerdir. Bu muharebe esnasında 1- Bu mahfeller Bilbaodaki ihti
talyan - Asi kıtaatı ölü ve yaralı yarlarla kadınlan ve çocukları tah
olarak takriben bin kişilik zayiat liye eden vapurlarm asilerin taarn.r• · 
vermişlerdir. zuna uğrıyacaklarmı zannetmekte. 

Diğer tara!tan, RöY,ter ajansı dirler. 
muhabirinin bildirdiğine göre, iki . İlk mülteci k·afilesiyle hareket e
mayıs sabahı, Bask krtaatı, §ayanı den Somme ismindeki Fransız avizo 
hayret bir çevirme h'areketi sayesin- sunun Saint • Jean . de - Luz'a gel 
de, asileri tuzağa düşürmüşler ve bu mesine intizar edilmektedir. 

Bir askeri itti-fak 
yapllıyor 

NevyorIC Taymis gazetesinin :Vaşing-ı 
con muhabiri Amerika Cuınhurreisi 
Ruzveltin bu tatil esnasında J\ınerika 
parlamentosunun mühim ttkanından bL 
ri tarafından hazrrlanmıı olan bir, muh 
tırayı tetkik edeceğini haber vannektc
dir. J\r11ulusal mühim bir C:leğişiklik 
yapacağI söylenen bu muhtıranın mad
deleri §unlandrr: 

Madde 1 - Harp borçları: 
''iki memleket arasında yeni bir te· 

diye mukavelesi hazırlamak için bir an-
laşma. "~ .• 

Madde 2: - Silahlanma. 
0İki memleket arasında bir ademi 

teoavüz paktı yapılması. Bu pakt Ame
rika birleşik devletlerine bütün deniz 
kuvvetlerini büyük Okyanusta tahşit 

etmek imkanını verecek; bilmukabele 
İngilterdde Atlas denizinde kendisini 

tam bir emniyet içinde addedeceği için 
bütün deniz kuvvetlerini istediği her

hangi bir yerde (faraza Akdeniz ve Kz. 
.zıldenizde) topla ya bilecektir. 

Madde3: - Ticari anlaşmalar: 
Karşılıklı menfaatlere müstenit bir 

ticaret mukavelesi aktedilecek. Bu mu-

ki münakaşa.lan tetkik Ve t>erfara~ eae

cek arsıulusal bir konferans kurulabil
mesi için bu konferansın davetinden ev. 

vel İngiltere ile Birleşik Amerika ara

aında tam bir uyuşma ve anlaşma ya
pılması. 

Madde 6: - Altın politikası: 

Birleşik Amerika devlet hazinesinde· 
ki ıaltın stokundan 550 rniiyon /dolarlık 
altın parayı tedavüle vazetmeği ve 
hazinedeki diğer altınlara ilişmeden ye-

niden iç ve dış piyasalardan tedarik edi. 

lecek altınlarla para darbrnı kabul e
debilir. 

Bu muhtırayı yazan siyasi adanun, 
.muhtırasını Cumhurreisi Ruzvelte ver
rnelden önce Londra siyasi mahfillerini 

' iskandil ettiği ve onlardan müsait cevap 
lar aldığı da bildirilmektedir. 

Hayd a r Mehmet Ali 
Bugün şehrimize geliyor 

Hindistanm mühim siyasi ricalin. 
den Haydar Mehmet Ali Ankarayı zi-

yaret ettikten sonra !zmire gitmişti. 

Bugün saat 16 da şehrimize gelecek. 
tir. kaveleye kıymet nisbetsizliği olmaması 

için Donıinyonlar 0da dahil olacak ve tia. 
rafeyin istihsalatta iş saatlerile amele 
ücretleri üzerinde aynca tali anlaşmalar o p er at ör Ü r o 1 o ğ ',ı 
yapacaklardır. Doktor 

MadJdc 4: - Para siyaseti. 
"Dolarla sterling kıymetlerinin mu- S ü reyya Atamal 

ayyen bir esas üzerinde devamlı surette Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

1

, 
.,. :ıterlinii esas tutmuş olan devletlerin Tramvay durağı No. 121 birinci 
(ve belki de Fransanın) paralarım da kattaki 
• tiva eder bir !ekilde tesbiti.,, Muayene hanesinde hastalarım her-

M dıd r n·· konferansı gün saat 16-20 arasında kabul 13 e J: - un ya · 
eder. 

"Arsrulusal nihai bir karara ulaşmak·---------------
üzere, bütün dlinya milletleri arasında- ) 

(B04 tarafı 1 incide) 
zetesinde yirml senedenberi müdür ol· 
duğunu söyliyerek şöyle dedi: 

"- Ben gaz.etenin idare işleriyle 
meşgulüm. Akşamcı sütununa muhte. 
lif muharrirler yazı yazmaktadır. Va. 
la Nureddin, Necmeddin Sadık, bir a
ra da Hüseyin Cahidden rica etmiştik. 
Biriken para yazısını dava ikame e. 
dildikten sonra okudum. Yazıyı Hüse
yin Çahidin yazdığı hakkında "mad. 
di" malılmatrm yok. Yazmış olmak 
ihtimali olduğu gibi yazmamak ihti
mali de vardır. 

O sütuna bazan ben, hazan yazı 

müdürümüz Enis Tahsin de yazı ya. 
zar. O yazı Hüseyin Cahid tarafından 
yazılmıştır diyemem. 

Muhiddin Üstündağın vekili §U su. 
alin sorulmasmı istedi: 

- Kendileri gazete müdürü oldu
ğuna göre bu yazıyı kimin yazdığını 
tetkik ve tahkik etmemişler mi? 

Reis suali sordu. Kazım Şinasi şu 
cevabı verdi: 

- Dava üzerine yazıdan haberdar 
oldum. Yazı imza.sız olduğundan gaze. 
teye mes'uliyet gelir mi, gelmez mi, 

bunu tetkik ettim. Avukat tutulması 
meselesi noktasından ayrıca yazının 
kimin tarafından yazıldığını sormıya 
lüzum görmedim. 

Reis, Muhiddin Üstündağın avuka.. 
tmın isteği üzerine şöyle bir sual da
ha sordu: 

- Davadan sonra Hüseyin Cahidle 
görüştünüz mü? 

- Evet, görüştüm. Fakat kendisi 
bana bu mevzu üzerinde ne bir şey 
söyledi, ne de ben sordum. 

- Şahsi kanaatiniz nedir? 
- Kanaatimi arzetmiştim. Yazmış 

ve yazmamış olabilir. ''Kat'iyetle,, 
söyliyebilmek için bir kanaatim yok. 
tur. 

Bundan sonra şahit Fevzi dinlendi. 
Kendisinin bir buçuk sene evvel Ak. 
şam gazetesinde başmürettip muavini 
oldu5unu, 9im.cli l.roij1ta. vlduğunu1 :ra.a. 
dan haberi olmadığını söyledi. 

Başmürettip İzzet ça.ğnıldı. O da 
§Öyle dedi: 

- Yazılar bana tomar hailnde ge. 
lir. Bunları kimin yazdığını tetkik eL 
mem. Hüseyin Cahidin yazı yazıp yaz.. 
m.adığmı da bilmem. 

:Avukat Necati ısrar ederek şahide 

Claha ibirçok sualler sordurdu. Sonra 
şöyle dedi : _ -

- Şahid çok tereddütlü şehadet e. 
Qiyor •.• 

Reis - Ne yapalım. Bu yazıyı Hü. 

seyin Cahid yazdI diye kat'i bir şey 
mi söyletelim? 

Htif3C~n Cahid Yalçın §U suali sor
du: 
-Şahid ikinci şubeye çağrılıp ken. 

ôisinden yazı hakkında bir şey sorul. 
muş mudur? 

Şahid cevap verdi: 
- Hayır, çağrılmadn. 

Musahhih Şevket, musahhih İhsan, 
idare memuru Nazım dinlendiler. Bun
lar da yazının kimin tarafından yazıl. 

dığr hakkında maltımatlan olmadıkla. 

rmr, emniyet direktörlüğü ikinci şu
besine de çağrılmadıklarını söylediler. 

Neticede şahitlerin ifadelerinin Koca.. 
eli ceza mahkemesine gönderilmesine 
karar .verildi. 

---· 

; . 

Londra sahnelerinde yeni bir dans bü~k bir rağbet kazanmaktadrr. BU 
Dansın ismi "Yedi tül dansı" dır. Bu dansı Mari Van Dam.nı adlı çok gil· 
zel ve mütenasip endamlı bir kız oynamaktadır. 
Dansı gören !ngiliz münekkidleri bunun ''artistik., tesirinin harikulade 
olduğunu söylemektedirler. 

mecaldı tetAifdec 

Posta pullarında 
ilim adamları 

Bizde posta pullarına insan res
mi koymak, meşrutiyetten s~~ra 
Reşat devrinde başlamıştır. Dıg~r 
memleketlerde ise bu adet çok eskı
denberi devam edegelmektedir. 

Avrupa ve Amerika memleket• 
!erinin pulları üstüne yalnız hüküm
darların değil, mümtaz tebaahmn, 
armaların, güzel manzaraların tari
hi vakalarm ve milli gururu okşıya· 
cak hadiselerin resimleri basılmakta• 
dır. Nitekim bu sene Bulgaristan 
hariçte meyve ve sebzelerini propa
ganda etmek üzere bunların resimle
rini posta pullarına basmağa karar 
vermiştir. Milli gurur meselesinde 
büyük fen adamlariyle, fenni hadi
seler de vardr.r 

P ...... "- r1111., ... y ;;ot-;;""',,ı_ .. _""".;1 -
dilen fen şubeleri arasında en fazla 
yer tutan mühendislk ve tayyareci
liktir. En eski insanlar çağından 
kalma .. mum kanat,, hikayesi bile 
posta pullarına basılmıştır. Yunan 
efsanelerini gösteren posta pulları 
üstünde tayyarecilerin efsanevi 
babası Dedalus ile onun oğlu lcaru
sun resimlerini göri.lyoruz. Girit a· 
dasına hapsedilen bu baba oğul, yap 
tıkları mum kanatlarla havalanarak 
kaçmışlar, fakat çok yükseldikleri 
için güneş hararetinden mum eri· 
yerek denize düşüp boğulmuşlardır. 

Hava gemiciliğini tecrübe et
miş olan Leonardo da Vincinin el ve 
ayaklara kan~t takmak suretiyle 
uçmak düşüncesini yad için İtalya 
posta idaresi iki c;ins pul çıkarmış• 
tır. Diğer hava kahramanları arasın· 
da ilk baloncu de Rozier, havada ilk 
kayan Lilienthal, ve '\V rigth . ile 
.. Bleriat,, 1 mensup oldukları mıllet· 
]er posta pullariyle anmışlardır. 

Posta pullarında asri tayyareci· 
lik, Belçika ve F ransanm Stratosfer 
balonlarından tutun da Graf Zeplin 
ve Hindenburg hava gemilerine ka
dar kimisi büyük seddi çini aşarken 
bazısı da Mısır ehramları üstünde 
gösterilmişlerdir . 

Büyük köprüler, fabrikalar, kö
mür madenleri, Panama kanalı ve 
Boulden su barajı gibi muazzam 
mühendislik işlerinden birçoklarını 
muhtelif milletlerin posta pulları üs• 
tünde görüyoruz. 

Bunların hepsinin belki de en 
tuhafı, Edisonun elektrik lambasını 
kC§finin ellinci yıl dönümünü kutlu 
lamak için Birleşik Amerika dev" 
!etleri posta idaresi tarafından ha· 
sılm ış ve üstünde kaba saba bir elek 
trik lambası resmi olan puldur. 
Meşhur diğer elektrikçiler arasında 
Belçika "Gramme,, i, ltalya Volta 
ile Galvaniyi, Yugoslavya Nicola 
T eslayı, Rusya telsiz telgrafçı Po· 
povu, Birleşmiş Amerika da Benja· 
min F ranklini posta pullarına bas 
mak suretiyle anmışlardır. 

Sınat bir çok tatbik1erine rağmen 
kimya, posta pullarında pek göze 
çarpmamaktadır. Yaptığı işlerle a• 
tom hakkında asri araştırmalara Y.ol 

açan Mendeleefi bir Rus posta pul11 

Üstünde görüyoruz. Uzvi kimya ,·e 
termokimya alimi Bertholt'un rô 
mini Fransız posta pulları taşımak' 
tadır. Bir Holand;: pulu üstünde de 
Boerhavenin resmi vardır. 

Heyet ilminin posta pullarınd3 
daha mühim bir yer tutmuş olması
nı, gönül isterdi. Lehistan Kopef 
nikusun inkılapçı nazariyelerini, 1· 
talya ise Galilenin daha münakaşa' 
cr ve fırtınalı mesleğini posta pulla: 
riyle temsil etmişlerdir. Bu iki tni.İ' 
him simadan başka resmi pula be~' 
sılmış olan heyet§inas Holandah 
Huyghens'dir. 

Nazari fenninin posta pullannds 
ihmal edilmi§ olması pek de şa~ıla" 
rAk hir qpv rı,.vilrl;r RıL ..... ~ - .,.:> 
~inleri arasında riyaziyeyı temsıl f/ 
den yalnız Abel ile Lorentz NorveY 
ve Holanda posta pullarında yer uı
tabilmişlerdir. Tabii tarih de ihnıal 
edilmiştir. Gerçi Nansen'i Norveç 
hükumeti pullr#~ına basmış ise de, 
bu resim onun biyolojik işleri içİfl 
değil şimal kut~una yaptığı ist~~: 
şaflar ve dünya sulhu için ifa etuğl 
muhteşem hizmetler şerefinedir. 

Tıp dünyası da posta pulları ii' 
zerinde hemen hemen hiç temsil r: 
dilmemiş bul unma.k tadır. Y alnft 
1928 de aktedilen beynelmilel tıl' 
l..ongresi dolayısiyle Mısır hükfınıe· 
ti "tıbbın büyi.ik dedesi,, adı veril' 
meğe seza olan im - Hotep'in res· 
miyle bir posta pulu çıkarmı~tır 

Bir Fransız pulu Pas türün res• 
mini taşımaktadır ve kızıl haçın yal' 
tığı işler dolayısiyle birkaç post' 
pulunda da hastahane resimleri vıJr
dır . 

Eski zaman alimlerinden post<' 
puluna resmi basılmış yegane ada111 
Staik felsefenin müessisi Zenodtlr 
ve resmini Kıbrıs posta pullarınd<' 
görüyoruz. 

Pulculuk, içtimai bilgilere h~· 
men hiç ehemmiyet vermemiş gi~ı· 
dir. İsviçre, terbiyeci Pestalozzirı1fl 
resmini basmış, Rusya da Esparaf1-
ton un dilinin mi.iessisi ZamenhofB 
bir posta pulunda yer ayırmıştır· 
Rusya diğer iki posta pulunda da 
Kari Marks ile Londradaki meza.rr' 
nm resimlerini basmı~tır. 

Gerçi Antrop~lojistlerin post<' 
pullarında resimlerini görmüyortl; 
ama bunların işleriı.i, muhtelif ır 
lara rnensup yerlilerin hayatı, me;; 
kenleri, avlama tarzları, iş ve sana 
ları halinde göri.iyoruz. Biyolojist' 
lerde kuş ve hayvan resimlerini P~ 

'tıl 
ta pullarında görmekle kendilerl 1'· 
avutabilirler. Bu pulların hemen e 

· · f ·· ter" serıst enne olan hayranlığı gos 
rnekten ziyade yalnız milli gurtll~ 
okşamak gayesiyle basılmış olnı8k .• 
beraber, beynelmilel şöhretli bazı d~ 
malan pullarına basan milletler. , ti 
vardır. Mesela Ti.iri.; 'cumhurıYefİ' 
posta idaresi madam Kiirinin ~cr~bi 
ne bir pul c;ıkam11ştır. Fakat bu gı 
haller pek nadirdir. EM 

Ahmet EKR 



• 
ınema 

iki yeni F ramız yıldı
zı 1 Süzan Manel ve 
Klocl Mono cenubi 
F rama aabillerincle, "yıl 
dız,, lıldarmm ilk ka· 
aançlariyle keyif aürü· 
7.0l'lar, 

Yıldızların 
adreslerı 

rııaulann adreslerini aoran o~ 
cuıanmtm: 

:aıarıaret SUllavan,. Unlvel'l&l studlo, Unl 
nrs&l • Clty, Callfornla (U. s. A.) 

Stetft DuDD&. R. K. 0, Studlo, 780 aower 
~ Street. HoUywood, cautomfa (U,S,A,) 

LllY PoDa: ıt.K.O. Studlo, 780 Gower Stre 
et. Hollywood, CaUfornla (U,S,A.) 

Helen Mack: Paramount Studlo. M51 lıl& 
ratbon Street, Hollywood, Callfornla. 

Jeanette lılac Donald: Jıl.G.lL studlo. 

~yer cıt7. Callfomfa 
Jean Harlow: lıl,G,Jl, Studlo cuıver cıty,. 

C&lif ornla 
LIU&B H&rvey~ U,1' .A. KrauaeD Str&Pe 

88 Berlin. s. w. 19. 
Ka1b& ıcaerth: u;r.A. Krauııen Braue. 

as. :eerıtıı. 
Robert Taylor: Jıl,G,l(, Studios, Culver 

cıty caııtornla. 
' F da· R K o studlo, 780 Gower 

Henry on · ' ' ' 
sıreet. Hollywood. Californla. 

Adolf Wohlbrtlck: R,K,0, Studio, 780 
aower street. Hollywood, Califomla. 

rd Tauber' capltol Film, Denham, 
JUcha · 

Uxbrldfe· )ıliddletee. (Angleterre) 

Darrıewc· 7 boulevard Rlchard • 
Danlelle · ' 

Wall&ee 1 NeulllY· (France) 
lılarcelle Ch&Dtal: f , avenue Rodin, Paris 

Kes ı.emoamer: 12, rue Gambetta. Bou-

Bir gıldıza glJre 

Güzel erkek 
kimdir? 

Holivu'dun güzel yıldızlanndan 
Madlen Karol .ha!1gi erkekleri beien 
eliği yolundak~. hır ıual üzerine, ter
cih ııraama gore fU erkekleri say· 
UUftir! 

Reisicumliur Ruzvelt, muliarrir 
Bemard Şav, lngiltere Hariciye na
zın Antoni Eden, methur orkestra 
tefi T oskanini, Amerika ıimendi· 
ferleri müdürü Harriman, tayyareci 
Lindberg, boks ıampiyonu T uney 
ve beyzbol ıampiyonu Raymond 
Guest, baron von Gramm ve amiral 
Byrcl. 

Gariptir ki, güzel artist, sinema
nın erkek yıldızlarından hiçbirisini 
saymamıştır; yıldız olmak hevesine 
kapılıp da olamayan erkekler için 
mükemmel bir teselli 1.. 

Japonya da 
sansür 

Bazı nevi fllmlerl 
aforoz etti 

Japonya sansörii, ecnebi filmler 
hakkında, son derece şiadetli bir ni
zamname yapmıştır. Bundan sonra 
··ooğan güneş., imparatorluğunun 
sinema salonlarında, Japon seyirci
lerinin milli izzeti nefislerini doğru· 
dan doğruya ve bilvasıta rencide 
edecek sahneleri ihtiva eden hiçbir 
film gösterilmiyecektir. 

Aynı afaroz, hükümdarların §8· 

hıslanna hürmette kusur eden, as
roller~ 

• 

• 

Bir lngiliz gazetesi büyük bir an- ı 
ket açmlf ve okuyucularına şu suali 
ıormuttur: 

"Holivudun en güzel kadın yıl-
dızı kimdir}" 

Gazete, jüri heyetinin işini kolay 
laştırmak için, güzelliği beş zümre
ye ayırmıştır: Endam, göz, profil, 
el ve bacak güzelliği .. Her zümreye 
azami yirmi numara verilmiştir. En 
mükemmel güzellik yüz num~ra al
ması lazımdı. 

Gelen yüz binlerce cevap tasnif 
edilmiş ve JU netice alınmııtr: 

Endam itibarile, Norma Şirer ve 
Katrin Hepbrön büyük bir farkla 
birinciliği kazanmışlardır. 

Klodet Kolberin gözleri bütün ra~ 
kiplerinin gözlerini gölgede bırak
mıştır. 

ve harbın dehşetini gösteren filmle· 
re de yasak edilmiştir. 
Öpüşme sahnelerine gelince, bun 

lar zaten çoktanberi Japonyada ya
saktır. Muaşaka sahneleri bundan 
sonra daha şiddetli bir rejime tabi 
tu tır, 

' • 
. 

) 

' 
• 

Marlcn Ditrihle Cin Harlun pro· 
fili aynı dereceyi almıştır. 

Greta Gıubonun elleri müsabaka· 
dan müstağni addedilmiş 1 

Marlen Ditrihlc Ginger Rogersin 
en cazip bacaklara malik olduklan 
ise, inkar edilmiyecek bir hakikat 
telakki edilmiştir. 

Bundan sonra rakamlar cemedil· 
miş ve Marlen Ditrihin 84 not ala· 
rak birinciliği kazandığı anlB§ılml§• 
tır. Ondan bir hayli farkla Norma 
Sirer ikinci olmuştur. Greta, ilahi 
Greta, sondan birinciliği almıştır! 

Fakat herkes pekala bilir ki, ra· 
kamlardan daha yalancı bir §CY 

olamaz .. 

J 

Üstelik bir hakikat daha vardır k,i 
o da İngilizlerin kadından anlama; 
malarıdır. 

l}. Artık unutulan Ramon Novaro 
sahneyi ve rejisörlüğü tecrübe ettik. 
ten sonra tekrar sinema aktörIUğUne 
dönmeye karar vermiştir: "icap ederse 
figüra.nlıkla yeniden ile ~ 
~demektedir. 
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Biz« ~ora?Juz,lize. ('n·gıı.~rıılim ... 
Sigara 

en 
durlıam ağız sağlığının 
büyük düşmanıdır 

. . bU .. k dü,ınandır. Ağıza çok fe· Bursadan İbrahim ve Cevdet illlza
lk~rile aklığımrz bir mektupta deniliyor. 

1: 

ıçın en yu 
w. gibi boğazı da tah

bir koku vereccgı 
na . bozar Dişlerin iç taraf-
riş ederek sesı · . 

. ahhklar hep sıgara. 

1 

., 
v . Gazetenizin bir köşesinde karilerini

zın sorduğu şeylere verdiğiniz cevapla
n takip etmekteyiz. Bizim de bir mü _ 
k "ı·· .. ş u umuz var: 

Jarındaki kir ve sıy 

b 
}arın çıkarılması zordur. , 4 

dandır. Ve un 
kedin demiycceğiz 

Size sigarayı ter 
. Dişlcrimi~in iç kısımlarında birtakım 

sıyahlıklar peyda olmaktadır. Bu si. 
yahlıkları_n sigaradan olduğuna şüphe 
ctmekteyız. Bunun sebebini v .1 
t d . d'l b'l c ne ı e e avı c ı e ı cceğini bildirnı . . k . enızı ço 
rıca eder, saygılarımızı su 

CEVABIMIZ: naırz.,, 

Sigara dumanı ag- ız sag-1 w d' 1 

... ~üdün yapılmasından 
ünkü böyle bır og w 

ç . . kolay o1dugunu 
zi ade söylenmesının . 

Y • bileceğimiz nasıhat 
bT z Sızc vere 

ı ıyor'! · d bir defa dişlerini· 
hiç olmazsa altl ay a . . 

teınizletınız ve sa· 
zi bir diş doktoruna 

d. 'z (ırçalayıntz. 
bııh ;tkşanı kcn ını 

ıgı ve ış er 

Saçı arın -d-o~. k-u-· ı ,--;;· ..... e-m-esi için 

6 
7 

9 

10 

en faydalı çar~ ğa gay<et edilmeli- 11 

S. Pınar imzasile aldıg-uruz bir mek.1 kadar tem:z tutu ~~rı'n tecrübe edilmiş 
t d d"külmesı ı)I upta eniliyor ki: dir. Saç 0 . • dır. Gerçi bu ilaç 12 

"G · · · bir ılaç var 
azctenızi yeni takibe başladım ve gayet ıyı . a· ·r ama gayet fay-

ga t · · b' . b" tiksın ırı ' . . . zc enızm ır ksımmda sorgulara ce- ınsanı ırz Hintyağı ılc bıberı- 13 
vap verdiğinizi okudum. dahdrr. Yarı_ yarıyakarıştrrınız. Bununla 

B d · ~· yagını . en e saça ait bir sorgu sormak is· ye çıçcgı . .. il öğleden sonra saç 14 
~ıyorum. O da saçlarımın dö,-''lmeşı'nı' bir cumartesı gu.n. kafatası derinizi 

t .ıu.ı • • • •1re ıçıre 
ıs emememdir Çünkü köklerınıze ıÇ , 15 
b . genç yaşımda . . . Yastıklarınızı kırlctme. 
aşımın açık kalacağından korkmakta. masaJ edını.ı. bi tülbentle bağlayı-

yım, başka gazetelerde saça ait b mek için başınız~ hr kadar böyle brra- 16 
şcy_Jer okudum. Fakat bunların söyl da~k Ve ertesi sa a a . h 1 1 b' . c ı nız. . .. ü sıçak bır amam ya-
erlı. şeylmer kı~ı~irini tutmuyor. Kat'i bir kınız. Ertesı g.un kayınız 11 

ne ıce a a ıçın size ba§vuru b ş nı.ıı iyıce Y1 
• 

S 1 yorum. pıp a ı da bir defa bunu yap~ak ve 
aç arımın kökleri gayet ince, deri . Hafta f tekrar etmek surttile saç 18 

kısmı da yağlı ve kepeklidir. bırkaç de a . · 
CEVA 

. . . kuvvetleştirirsmı.ı. 
BIMIZ: köklerını.ıı . . ~ ru Mısır çarşısın 

Yağh kafatası derisi sık sık sıcak su Biberiye çıçeğı yagı 
ve sabunla yıkanarak mümkün oııctuğu da bulabilirsiniz. 

19 

20 

21 

22 

23 

Neydi t>u? 24: 

J,,_,..s O'Bricıı'in bir 7ıorllak hikdye- <ı..: 
muharrirlerinaeıı Fitz .,.,,,,.., ~ 

Tercttme eden : Hatice Süreyya 26 

· .. . memnuniyetle taraftardım 
(Bao tarafı 5 incide) 1 rulmesıne ·uı· t' k' .. . 27 tir '$ b" le bir mes ıye ı ım uzerı. 

erek vazgeçtik. Birdenbire zihnim. ama, 0.Y. . ,, j 
de gayet iyi bir fikir doğdu. ne alabıhrdı. .. k a·ıa· 28 

Ölü yüzlerinin kalıbını aldıkları al- Mesele gü.nldcr:e mu~ah ta.şda e hı 1•
1
• 

çıya aklan ıgımız cı e e ma u. 29 onu bastırmak. Asıl mer . · · eyle bcsledig-ini anlI-
l!'ak t k k ' k kendısmı n a bunu nasıl yapacaktı ı, un zdı Yanma bıraktığımız ye. 

lnahluk b' d a·nı . d yamamarnı · . . 
"b ır an urup ı enmıyor u. Jduğu gıbı kalıyordu. OnWl .10 ~ıorr w • meklcr o ~ 
}.{ orın1a bayıltmaga karar vcrdık. d beklemek kadar da feci bir 
d adenıki o da bizim gibi nefes alıyo~- başın :tu. Nefesi günden güne boğuk· 
(~ b~Yılması çok muhtemeldi. Doktor şey :'0 

du. Açlıktan öleceğini anlamış- 31 
~- ) 1 Çağırttık. Meşhur bir profesör- l~ı)or bCŞ gün böyle sürdü. Kalbin 

du. İlk .. k " t·· .. .. k . · tık. On G" b ur un usunu yencre · cısmı ası yo.\'aŞ yavaş zayıfladı. u. 32 
., ayıltnıağa karar verdi. Üç dakika ç~rp:irindc açlıktan öldü. 
""0 llra i 1 · ... .:ı"k · hı· k b nun · ~3 ,, 

1 
P crı Ç07..uU , zıra ma u · a- d olsa. bu ölümün yavaş yavaş v 

Jr rnı~t Al ld k Ne c . . . ı. çı kalıbını a ı . . . . seyrelmek benı muztarıp ettı. 

t tAkşarna doğru, esrarın umumi hu. g~lışkı~~ 1

0• da bir can taşıyordu. Bir sa. 
u u k b t I k k t Çun u 3A 

b ' • a a as a meydana çı mış r. takta buz kesilmiş bulduk. c ·ı 
.ou, hır . .. d F k t d 1 bah onu ya b" . ınsan vueu1uy u. a a a ıa ' d uş ciğerler nefes almıyor. 
ıçınısiz, daha. sakil daha korkunç... Ka.lp urm ' .. d"k Gö' .. ·yen 
!{'· "k .. .' C di bahçeye gom u . runmı 5 uçu lu. Boyu bır metro kırk san. ese k b . · · t · Jti ·3 

timtl· B b cesedin a re ınışı gaye garıı · 
'·~ azularda müthiş bir adale ol u · doktor (X) e hediye ettik. 

gunıugu gö7..e çarpıyordu. Yüzün sa- Alçr resnıı . 36 
kaletine .. d k 'l"zcı;indc saklıyor. Artık bır daha 

payan yoktu. Dunya a, ne a. •• u ~ _ b' ah t k 
dar ko k d··nerniycccgim uzun ır sey a e çı • 
z· • r unç şeyler yapılsa buna ben- 0 ~Yel hayatımın bu en müt- 37 ıJcmez ..• Bu, tamamiyle bir vampir mazcian c'< ' . . . . · t 
§ekliydi 1 . . . _. hiş inanılmaz hadıscsını yazmak ıs c. 
de '-- · nsan ctı yıyerck beslendıgı · • SS 

U\:Iliydi. dim. 
:_SON-

.,0Merakıınız böylece teskin cdiJdikten 

., nra b"· 
f 0 Yle bir canavarı evde muha· 

Not: Bu hikayenin muharriri O'B· :19 

r in lS28 ile 1862 seneleri arasında ya-azanın · on b 1tnkiınsızlığını anladık. Fakat 

u ırakı:rıak da kabil d:eg~w.i~ld~i~.~Ö:l~d~ü:-~~~========:;;;;;;;;;-
40 

şamıştır. 

Deniz Levazım satınaıma 
Komisyonu ilanları 

41 

· M M y D · M alma Komisyonu Rı. 
1 • • • enız erkez Satın w ·ıa ıunan münakasaıına 42 

t r - 30 nisan 937 günü kapalı zarfla yapıJacagı 1 
n ; 37 artesi günü sa· 

a ıp zuhur ctmiyen 3000 ton kaı:idif kö mürüün 1 O mayıs paz 
at 14 d . . 43 e pazarlıkla eksıltmcsı yapılacaktır. 4550 liralık ilk 

2 - Talip olanların 66.000 lira muhammen bedele nazara~ .. t 
~eıninatları ve ihale kanununda yazılı ve saikleri ile birlikte komısyona muracaa - 44 
tan. 

3 - Eksiltmenin M.M.V. de müteşekkil komisyonumuzda yapılacalğdı. ıl b" 45 
4 .. 3 . . . · k ·syonumu.ıdan a ır a ı. 

- 30,, kuruş mukabilmde şartnamesının omı 
lcccği. (2500) 

HABER - İ\Kşan.;;ıdp=:o==st=:a:=:sı~================ ========1='== 

Istanbul Defterdarhğıodan: 

Dor~lu oldu~:ı 
verginin miktarı 

Şubesi ScneEİ Mükellefin adı 

Eminönü 9:16 Halil oğlu Osman 

lşi Adresi Lira i~.;. NcYı 

" 

.. 

" 

" 

.. 
,, 

" 

933 

" 

.. 
935 

n::G 

Tongal zade Nazım 
\'C Kazım biraderler 
Yorgi Karlo 

Hüseyin oğlu Ziya 

C.:ellı l 

.. 
9;m Cemal 

9:.l2 Sanıi 'l'oledn 

Ekmek satıcısı 

Limoncu 

Köfteci 

.Mahallebici 

" 

Ahi Çdebi ı-:arakol so. 
kak 63. 

:;eyh Geylani, B. Liman 
Han 
Şey:1 G2ylıi.ni Kafcs;;i so
kak 4/ 6 
Şeyh Geyhini İzmir so
kak 12 
Ş"yh Gcylani 4 üncü Va • 
kıf han 8 ı 

" " 
Ahçı Şeyh Geylıini Balıkhane 

sokak 27/ 1 
Sarraf Ş:yh G ::-ylani Balıkpaza. 

rı 5/ 1,7 

l:J 5'J K. 
2 70 B. 
2 25 ' r 15 Z. 

2f'S 1:ı I ~ . 

2..:n (;) I~. 

ıs oo 1\. 

l:J2 30 K. 
G:l 70 K. 

2 00 K. 

Boya imal ve salı. Tahtakalc, Tahtakalc 
cısı Cad. 95 

IIocapaşa 036 Totlori O. Pandeas 

32 66 K. 
27 11 K. 

4 07 % 15 z. 
6 24 B. 

" 

" 

., 

" 

.. 
,, 

,, 

" 

" 

" 

" 

Eminönü 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 

.. 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 

.. 

" 

" 

Eminönü 

" 

... 
,, 

!)36 ,, 

" 
Hüseyin 

,, " 

" 
Lcon og-lu Keğork 

,, Necmi 

,, " 
,, Ludar 

,, lbrahim 

" 
Aziz oğlu Melimcd 

Kah\'ehanc 

,, 

Saat tamircisi ve 
satıcı 

Ayna yapıcı 

" 
Terzi 

MarpuQçu 

Berber 

,, Bünyamin oğlu İs • Manav 
ha.k 

,, Mustafa. Bakkal 

936 " Bakkal 

,, Mehmet Bakir H.,Şapka. 

,, '.A'bmed Yorgancı 

,, Ali oğlu Mehdl Mücellit 

,, Asını Ekmek satış yeri 

,, Mehmed oğlu Ibra. Kahveci 
him 

" " 

H. Alaeddin Abacılar 15. 

" " 
H. Aliıeddin Sultanha • 
marn 19. 
H. Alaeddin Sabuncu H. 
31. 

" " 
H. Alaeddin Yenlcami 
Av. 29 
H. Alaeddin Marpuççu • 
Jar bili. 
Tahta!<alc 
yokuşu. 

Fincancılar 

H. Alaeddin Saka Meh. 
met çeşmesi. 4. Müf. 
Tahtakale Uzun çarşı 

288/ 1 
Tahtakale Uzun çarşı 

288/ 1 
Ta.htakale Abacılar 63 

Tahtakale Balkapan H. 
46 kat 1. 
Tahtaka1e Hasırcılar 7 
Yeni ha.n 

Tahtakalc Uzun 
296 

çarşı 

H. Alıieddin Marpuççu -
lar 5/ 1 

45 10 K. 
6 78 % 15 z. 

10 39 B. 
11 02 K. 
2 20 B. 

16 17 K 
3 23 B. 

46 20 K. 
9 24 B. 

12 85 K. 
2 57 B. 

12 81 K. 
2 56 B. 
J 06 J\. 

29 B. 
7 20 K. 
1 44 B. 

48 K. 
01 '"o 15 z. 
11 B. 

63 69 K. 
12 81 B. 
11 25 K. 
2 2fı B. 

11 :J7 K. 
2 07 B. 

57 71 K. 
J1 54 B. 
l3 50 K. 

2 70 B. 
12 37 K. 
1 86 r;., 15 z. 
2 85 B. 

22 50 K. 
4 50 B. 
2 17 K. 

-13 B. 
,, Ali Ekber Rahmi H. Kasket ve çorap H. Alaeddin Abacılar 83 54 K. 

933 Rifa.t 

934 Dclla Tula 

" 
,, 

033 Serdar Z. Necmi 

" Roberto Alberto 
Şabcr 

~31 ,, 

.. Zak I\apuano 

93:1 Tur oğlu Ziya 

" 

!J33 Acem Z. tsmnil 
Hakkı 

933 M. I\:azım 

930 " 

V35 Urlanilscn 

935 Hasan 

933 Ali Abbas 

" 
Roberto Bensat 

" 
M. ~adi 

,, Noyman Frcsko 

Otelci 

Komisyoncu 

" 

" 

• • 

" 

" 

,. 

" 

" 

,, 

" 

Sucu 

Sucu ve bakkal 

Milli Matbaa 

Lokantacı 

Hoca Alılcddin M. Azizi
ye Sokak 120 
Hubyar Beykcr Han 17 

il " 

Enir Kayseri Han n 

Hubyar Bas:ret Han 2 ı. 

" " 

Hubyar Han ~ 

ITo~apaşa C. l\ınacıyaıı 

ifan :H. 

" " 

Erı1ir Sanas1rya n Han 
39. 

Ho :-apa§a Vc1ora Han 20 

" " 

IIııbyar Bcyker han :15 

Emir Vezir İskele 15/ 1 

JO 80 B. 
52 00 K 
52 00 ecza 

677 66 K 
677 66 Ceza 
271 OG B. 
:j2:J !-18 J{. 
:123 9S Ceza 
129 5S B. 
141 00 K. 
144 00 CC?x"l 

288 00 1\. 
fi7 60 Ceza 

:~50 00 K. 
~:60 00 Cc1.a. 
141 00 B. 

;~ 71 J\;:ızin~ 
:1 71 Ccz:ı. 

5() R. 
:1so oo K. 
:1ım oo Ccıa 

288 00 K. 
· 28S 00 Ccz:ı 

115 20 B. 

2!> ~Hl K. 
:1G 00 J~ . 

aG 00 Ccz:ı 

:.!40 00 K 
240 00 Cez:ı 

'11 ·16 1\. 
·11 43 Ccz:ı 

17 78 B. 
31 69 K. 

5 20 C:?z:ı 

7 97 B. 
Emir Vezir iskelesi 65/ 1 H 08 K. 

lS 00 Cnz:ı 

~üruri Katırcı Oğlu Han 1168 6S K. 
64 1 
Nal1'1:Desçit 
43/ 1 

Cağııloğhı 

Emir Vcz;r iskele 10 
J 

2i0 00 Cczı 

96 00 K. 
1~ 20 C'. 

60 K. 12!'> 

28 83 

2 ao 

2~ 8 

J4 ~; 

3 7('i 

28 65 

28/ 66 

25 46 

25 47 

25 85 

16 38 

26 ::;o 

1/ 10 

23 ' 7 

28 31 

!:5 91 

:?1 5!) 

21 60 

17 G1 

15 15 

28, 50 

12 163 

27 23 

] 99 

4 ·16 

70 15 

71 45 

G8 4!i 

tii 45 

59 45 

8 '16 
SS 4G 

mı 45 

;o .ın 

:G 10 

80 12 

82 42 

~5 12 

Gl 12 

(Sa.yfayı çcviıiniz) 
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lsfanbul konuşuyor 
(Ba§ tarafı 3 üncüde) 

az kum aerpİ§tiriverir. Ne olur? Su kam 
yonlarından birini .ara sıra gönderıeler 
de §U tozlu sokak sulansa ... Maamafih 
bizim mahalleye para cezasr almak için 
gelen bir hayli memur vardır. 

Elektrikçi olduğunu söyledikleri bir 
genç atıldı: 

- Demin mahallede kadınlar d.aya
namamışlar da birer iki§er kuru§ topla
yıp sakanın birine çeşmeden ıu taşıt· 
mışlar, yola döktürmüşler. Artık varın 

halimizi anlayın. Hem bayım biı bu ha
li dört yıl önce kaymakama şikiyet et. 
tik bize ne demişti bilir misiniz? Allaha 
dua edin de yağmur yağsın ı 

komşusu bayan Ferhunda de bir §iki. 
yetleri, sıkıntıları olup olmadığını sor
dum. Bayan Zekiyenin ne tatlı bir gü- l 
lüşü ve ne beyaz idişltri var... Evinin 
birinci kat penceresinden parmağını u
zatarak tozların hortum hortum yüksel. 
dikleri yolu gösterdi: 

- Sıkıntımız mı dediniz? İşte ... Şu 
toz:! Bu toz bizi boğacak. Gene yaz gel· 
di. 

Bayan Ferhunde ise bir türlü kapısm'I 
açmıyordu. Nihayet istemiye istemiyc 
ricamızı yerine getirdi. Fakat o zaman 
da boyasız: dudaklarında mahzun b'r 
gülümseme !dolaştı: 

- Bizi bu tozdan dumandan pen 

HABER - ~ poetu1 
E 

Mahalle bekçisi bUtün bu sözleri sa
kin sakin dinliyorldu. 
- Sen söyle bakalım, - !dedim • Mahal 

lede evlenenler çok mu? 
Bıyıklarını burarak mırıldandı: 

cerelerimizi bile açamazken kapılarımı· 
zı açmağa nasıl cesaret edebiliriz? 

--•""'•••ıt111tt•ııttttttmmmmmttnlllllnflrtPtttlmttntntın 

Bu mahalledeki bayanların böyle söy. 
lcmeğe yerden göğe kadar hakları var. 
Zira ıöıümle ıördüm. Tam o anda 
N.akılbend'ten dört nala bir yük arabası 
geçti. YUz top birden ateş etmiş gibi 
bir duman bürüdü her tarafı. 

Amcrikada garip bir taytJarc ~ olnıu~, yeni havalanan bir t.a;yyarc da.ha yü.k8c7nwdiğı m11(Jda Wr kvJ:übft' 
{J(lrparal.; dcl!p gcçnıi§tir. fütliibo par~ıannı1§, tayyarenin knnat1arı k"trıluıı~, fa7mt pilot sağ oo salim 1~ırtıılnıt"14' 
tur. Yul·:ar'/ci resimler solllan sa.ğa <lo ğru bu ka.mnın bütün M/1uı1o:rtıu mras iyle gösteriyor. ....,/. 

- Bizim mahaıtcde üç yılda ilç kiti 
evlen~dl. 

Çarpan ve Çarpılan 
yaralanddar 

-Ya doğum? 
- Ha ... O yanı bak çok!. Doğan do. 

ğana, ölen ölene. ' Bu arabacının dünya umurunda de. 
ğildi. Mendebur arabasının demir çen· 
bcrli tekerleklerile bir listikli fayton 
yaylaruıı veren toz yığınlarını uçura u
çura ve kamçılaya kamçılaya hayvanla
rmr ıUrUyordu. 

Belediyeye ait iki numaralı mo· 
tosiklet dün köprü üzerinden geçer· 
ken yirmi yaşında Mehmede çarp· 
mıştır. Bu çarpma şiddetli olmuş, 
motosiklet birkaç metre ilerliyerek 
devrilmiştir. Mehmet ve motosikleti 
idare eden Kadri başlarında~ ağır 
surette yaralanmışlar, sıhhi imdat o 
tomobiliyle Cerrahpaşa hastahane· 
sinesine kaldırılmışlardır. 

Genç elektrikçiye baktım: 
- Siz evli miwiniz? 
- Hayır .•. 
- Neye evlenmiyorsunuz? 
- Buna sor ... 
tıaret ettiği ıen~ iri yapılı, loıun • • • 

gibi bir adamldr. Kurom bu mahallede insanlar ya§ı-
Ta,ıa gözUnU kör etti - Siz söyleyin bekalım. yor, bu n~ hal? Bu ne duman, bu ne 

O cevabmda sarih oldu: toz, bu ne llkaydil 
- Geçinmek zor. • dedi - ıonra evlen HABERCi 

mek bilyiik bir ıcye karar vermek de-
mektir. Henüz 'bu ceaareti ken'dimde bu Zorlu bir kadın 

Feri köyde Ayayorgi kilisesi ya
nında 14 yaşında Parrt:leli ile ayni 
yaşta Vasil arasında kavga çıkmış, 
Pandeli büyi.ik bir taşı Vasilin gö
züne atarak kör etmiştir. Vasıl has
tahaneye yatınlmıştır. Evine kaçan 
Pandeli de yakalanmıştır. 

lamıyorum. Fatihte Mimar Sinan mahalle· 
Güzel konuşuyordu. Ekktrikçi onun sinde Bıçakçı sokağında oturan Mü

ortamektep mezunu olduğunu söyledi. zeyyen Tiryaki sokağında oturan 
Ne it yaptığını ıordum: Talihadan beş lira kadar tutan ala-

Rakı bağırllr - Kalaycılık .... dddi _ cağxnı istemittir. Taliha para yeme 
280 ev var bu mahallede. tısizlikten Müzeyyene dayak atını§, yumrukla Aksarayda tekke sokağında otu-

bahseden, şikayet eden olmadı. iki diti kmlmı§tır. ran Nuri ile ayni mahallede sakin 
Kahveden çıktnca, ileride, Ak Burçak Vücudu hurdaha§ olan Müzey· yirmi yaşında Adalet dün gece rakı 

sokağının başında kalaycının 'dükklnma yen. Cerrahpqa hastahaneaine kal- içmişler, sokakta bağırıp çağırırlar· 
bakan altı numaralı Bayan Zekiye ile dmlmqtJr. ken yakalanmışlardır. 

mıu11111111nııınıı11111ııı1M•ııın1ııın11ttnn1111nuıınnmn111nımnıD111111111r/Alll•lll--•mı.-... .-1111nı111_..,"""'1111111111"'"'1tbllftııHı«Hlllll11tııı""'""'"ııtM11ıııMR11111111-
25 92 Ceza 

46 " 
935 Muit.af& 

47 ,, 933 Aram 

48 il " H~ Ta!iahı Tevfik 
49 " " Anutu 
50 " " hkmder 

sı ,, ti Hafiz~ ..•. 
152 ,, 

" 1ıfa.k'stıt: ve Hattı. 
ltrdftn 

~ il 934 J ODtl. Paputado 

iN •• 035 Milira.ıı D&vit)".&D 

iRS 
" " Heırmt 

B6 .. 933 SaJIJiaadin 
87 '• 

,, mı-.m 

18 ,, 935 F.tref 

s n 933 M:U!'lid 

BU " 
934 :Alimlt 

e:ı. " 933 Naci 
62 " 

,, .KMiye 
83 '• " Vedad 

M " " A'bdullali 

65 " 
934 Ba.hriyat 

66 " 
935 Madam Y aranohl 

67 " " " 
68 Eminönü 935 Mehmed 

69 .. " 
Ziya 

70 " " 
Yakomi 

71 " 
933 Yorgi 

72 " .. " 

otel ve ühve 

HOC&l'lf& Muradiye C. 27 11 K. 

Hocapap Ha.midiye C. 
34: 

5 42 B. 
27 00 K. 

4 
174 
174 

Terzi Hubya.r Pastalia.ne C. 23 36 
144 
144 
14.4 

05 Ceza 
67 K. 
67 Ceza 
45 K. 
00 K. 
00 Ceza 
44 K. 
89 Ceza 
00 K. 
00 Ceza 
34 K 
27 B. 
60 '.K. 
52 B. 
50 I( 

Koloeya ve ıt.rlyat~ı SUru.rl Hoca.han 15 

.Komiayoncu 

Terzi 

Kunduracı 

Kepe::X ve samancı 

Levhacı 

Sütçü 

'Kolonyacı 

Kahveci 
Sucu ve tütüncil 
Matbaacı 

Kömürcil 

Kahveci 

İçkili lokanta 

" 
Ahçı 

Gardrop 

Lokanta 

Gaspaloa 

" 

Hoe&pllf& Ha.midiye Cad
desi. 25 
llocapaea. ı.fithat Paşa 

Han 26 
Süruri Emin B. Han 24 

Hubya.r Agopyan Han 9 

Hocapa.§a Kahraman Z. 
H.12 
Hubyar Hamidiye 3 
Emin Han sokak 5/ 1 

Hocap~a Orhaniye Cacl. 
deFi 15/17 
l{araki Nöbethanc C. 17 

Emir Horasancıyan 1!. 
2/1 
Karaki Hafız Ferhad 10 
Emir Hamidiye 20 
Hocapa§a Reşit E. Han 5 

Hocapaşa Reşit F~. Han 4 

Hocap~a Yangın Ef. 
çıkmazı 5 
Emir Hamidiyc 2i 

" " 
Karaki Hafız Ferhad 2 

Emir Vezil' İskelesi ıı; 

28 
490 
490 

1 

12 
2 

67 
,lO 13 

50 
00 
80 
06 
41 
~o 
47 
20 

85 
132 
19 

117 
23 
43 

6 
103 

Ceza 
:K. 
K. 
Ceza 
K 
B. 
K. 
Ceza 
K. 

20 64 B. 
01 80 K. 
82 50 K. 
38 SO K. 
5 S2 

24. 20 
Ceza 
K. 

3 63 Ceza 
12!) 

28 
186 
31 

487 

15 K 
83 B. 
46 Ceza 
29 B. 
21 K. 

97 44 B. 
12 75 K. 

1 91 Ce1..a. 
2 9:l B . 

30 63 K 
4 59 Ceza 
7 04 B. 

110 70 K. 
22 14 B. 

Faizci ( Sepctci Sokak l 05 00 J~ 

Eliza.venin Evi 45 147 00 Ceza 
., 

" 
;ır.;1 oo K. 
220 53 Ceza 

I 

:59/12 

70/42 

36/ 46 
24/45 

77/45 

46/ 43 

5i/43 

8/ 6 

72/ 47 

55/ 47 
30/ 47 

5/13 

64/ 47 

61 / 11 

62/74 
37/ 47 
54/ 47 

53/ 47 

52/1 
ikinci 
37/1 

birinci 
18/ 1 

71/ 8 

25/ 10 

25 113 

24/ 44 

2:J '4' 

Yukarda. adı, işi :ve etki adrealerl ya~lı mükellefler yeni adreslerini bildirmemiş ve yşpılan araştırmalarda da 
bulunamamış olduklannda.n hizalarında gösterilen senelere ait kazanç ve buhran vergilcrilc zıımlarını ha\·i ihbarna. 
meleri ve resen takdir heyetleri kararları kendilerine tebliğ edilememj9lir. 

Hukuk Usulü muhakemeleri kanun unun 141/142 incl maddesi hükmüne tevfikan tebliğ yer;nc geçmek üzere key
fiY.et nan olunur. (249f), 

Karadağ, Balkan har~1 

ve Bosna suikastı 
( B<ıf Uım.f ı ! i1ıcilU) 

sefaletlere, harabiye, dünyanın kar. 
ma.ka.rı§ık olmıuıma sebebiyet verdi. 

Büyük harp Sırbistan için evvela j 
muazzam bir jmtiha.n, muazzam bir 
sefalet ve sonra da. muazzam bir zafer 
ve inkişaf vesilesi oldu. 

Umumi harbin bidayetinde A vuıttur. 
ya. Macaristandaki Yugoslavıann mü
me1Silleri Londrıda kaçak bulunuyor
lardı. Orada müstakbel Yugoslav bir
liğinin temeli oaln komiteyi teşkil et. 
mişlerdi. 191 ı mayısında bu komite. 
nin reisi Antc Frumbic:; ile Sırp bC41. 
vekili Pasiç itilaf dev1~telri umumi 
harp kazanıldığı takdirde bir Sırp, 
Hırvat, Sloven birliği kurulacağını 
kabul eden bir muahede im1.aladılar. 

Bu muahedenin imzalandığı günlerde 
Sırbistan M:akenzen ida.reııindeki AI. 
man kuvvetlerinin tehdid ve istilası 
altındaydı. 1918 de Bulgar ordusu bo
zulunca. Sırplara tekrar tali güldil. 
Hırvat ve Sloven topraklarını z..ptet
tHer. Z~epte toplanan milli mecJiııı 

Hn-vatıarla. Slovenlerin müstakil.bir 
develt l~inde Sırplarla birlettiğini ilan 
etti. AYJli zamanda. Saray Bosnada ve 
Novi Sadd& toplanan diğer iki meclis 
de V~in ile 'Boena.nın ve Podgori. 
~ ~lantun fee Ka.rada.ğm müstakil 

---------~ .... ----..._~.-----·----
TAN'da: 

Fatl•t general, mUelUman 
ba•v•kll 
(~ tarafı 3 iincüdtJ) 

türken, ne kadar Nasyonalist, ne ka. 
dar hrristiyansa, Fu Ba.,vekili Ab
dillka.dir de o kadar MUslUman, o ka. 
da.r milliyetçidir. 

Za.vallı Faslı nefer! Kurtarıcıların 
bunlar olduktan ıonra mcl'ak etme, 
Fas y1.kın 1-anlMda istiklaline ka.vu. 
şacaktır! 

Mangaldan eob•Y• 
&1JOğl4t g<J.Utc~ ~""im (Mmıg<ıl) cı 

('afm:ı.,. Mangalın "tarnnmıi?fli: gayri 
3thhi,, olduğunu aöylüyor. Dostum1uz 
G. Primi bımda hata cdiy<Yf. Zira 
manga1'1'1. atef yakmak btJ,Jlıba§ıM 
bir gü.el Mn'at adMd4lebiUr. (So'ba, 
şt<phesiz ki, mangaldan pratiktir; fa
k4l mangalm §iil'i sqbada oor m1dır1 

Mangalda bir irtk:a sezenlerin luıta
.u i.sc da.ha büyüktür. Zim mangal 
kôk'a antrasilc ve modern k,ömüriin 

I 

herhangi bir çc§Uli>ıc itiraz etmiş de. 
ğildir. G. Primi diyor ki: 

"Teshin oosıtaları milletlerin hayat 
ve teMkk-ilcri t1zcrin.dc, mcdeni11etleri 
ü:::erl.tıde bile rnilc88irdir.,, 

Sanm.'lm. M:ıııgalm dcğiştirilm~~ni 
istiyorum ama, 1Mngal yCJiM 8000 
kulkın.d1.ğımı:; gün, veya 80ÖG yerine 
f1t4tı.{IQl 1oullmıd1ğımı;: fiiln bi.rim bof. 
1.~,., btı§ka adamlar haline geleceğimi:: 1 
idd:a cd;remc::. 

LMin Priminin (mangal • so· 
oo) nmkayesesini (odun kömt'lrll
mad.!'>ı k.öm:ürii) .~cl;li>ulc tercii:mc et • 
rn#Jk M:ımgelirse mangalrn mmtJ.tnıiyc
tinc inanmakla bP.rabcr ho~ göriiriiz. 
O maııaaluı :cvl,,,"ini nereden bilrpilir1 

lk~J1.· a .. Mmıgal ya1:ma1' ~lıb<ı· 
§1na bir gUzcl smı,,ıtır. 

Kara DAVUT 

Yugoslavya.ya dahil olduklarını it* 
etmişti. 

1918 ilkkanununun birinde veliaJI 
Prens Aleksandr ( •) Zagreb ~ 
meclisinin ikararını kendi.sine bildire' 

bir saylavlar heyetini kabu lediyord" 
Bu heyet ona babaııı Piyere sııf 

Hırvat Sloven kralı unvanı verildjJ" • 
ni resmen tebliğ etti. 

Bunu takip eden :Jıadiselerl, Y~ 
zamanda cereyan ettikleri için :tıııt" 
da yazmıya lüzum görmüyoruz. 

Yalnız şunu söyliyelim ki, 1915 ~ 
1934 yılma kadar geçen on ı&.ltı yıl 
çinde Yugo.slayya iktısa.den ve rnt!J' 
niyet bakımındap pek parlak netiol' 

lcr aldı. Bu müddet jçiJlCie kayde. ffl 
Ylll dört hidise vardır. 

ı - Atatürk ile Aleksandrm dll' 
lukları. 

2 - Balkan ittifakı. _ ~ıL 
3 - AlekN.lıdmı feri tekilde ~ 
4 - !nönünün ziyareti erm..,,,IJ 

kudreti bir kıı.t daha göze ÇtJ'PllJ 1"' 
go&av • TUrk dot5tluğu. 

Ya§asm Yugoslav ve Türk mi~f)' 
rinl?l kard~liği ! 

-SON-

("') Bctbaht Kral Aleksmulr. 

Mangalda yandı 

Silivrikapıda Alay imamı so~' 
ğmda oturan Niyazinin dün sar'ıİ 
tutmu§, mangala dü§erek vücodıf 
nun muhh lif yerleri yanmı§tır. L 

yazi Balıklı rum hastahanesine k• 
dırı1mıttır. 

.. 
,,.... 3,17 12,ll 16,04 19,0tl 20,6~ 

OEÇJ;N SL~E BliGUN NE owfl~ 
ltaıya ordusu Adlsababaya gtrdf. jtJJ 

tor Habe§latanı terketu. 

HABER 
AK8AM P09TA91 . . 

iDARE EVi • • 

lstanbul z Ankara Cadde" 
~ Posta k..t ..... ~ lat.,.ul 211 

1 'l'eıgref adresı: ıstanbul ı-c.Ase:fi1 
, Y'9zı '•'•" teıotonu . 2ll8f' 

idare ve 116n .... ~ uJU, 

I ABONE ŞARTLARI 
>- Ti•lıTı• 1. E'~' 

Se"ethc t6()0 KP;! 2700 f(r·r 
9 •Yhk 71'0/ ., ••80,., 
a •vtııc •oo .. 800 t .. 
' •v•lk ,aoJ .. _ aGOJ .. 

Solıi6i H N~1,i9at MiJiri:' 

Masan~Rasim ,,LJ~ 
Ba.,tdıJı ı•r fY AKIT) 1110ıjd" 

, ........ --·· 
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yen ü~ aı l:aıdaşa döndil ve gözleri i~ine 
Jan cevap vermeden elini kaldırdı ve 

kuvvetli bir ıesle kumanda verdi: 
bakarak sordu: 

- Bizi terkederek Luvra gireo ve si· 
- Buraya gelin t ı:in saldırmak istediğiniz arkada§ kjmdl 
Bu emir üzerine, Grengay, Eskargas, 

ve Karkan karanlıktan fırladılar. Şefle. biliyor musunuz;? •• Hayır .. Şu halde ben 

d.k söyliveyim .. Bu adam kı-aldr. Ve ~imdi 
rinin önünde durdular ve başları 1 

• f 

elleri kıl>çlarının kapzasında, topukları mıdemki artık bunu biliyorsunuz:, size 
bitişik bir vaziyette, hiı.reketsiz durid~· bir sual daha sorayım: Bu vaziyet da.. 
lar. Yalnız ,gözleri şeflerine dikil~JŞ hilinlde şefiniz size, onun Uz:erine atıl. 
büyük bir tak?ir ve sad;ıkat ifadeşılc mak emri verirse, ona bilatereddüt ita· 

bakıyorlardı. at eder misiniz? 
Jan. Pardayanın onları iyice aeyrr:t· Jan. şövalyenin bu suali niç1n sordu· 

mesine vakit bıraktıktan sonra 60rP'1: ğunu anladı. Kollarını geni§ göğsU Uı:e• 
- Eh? .• Ne dersiniz? . · rinde kavuşturdu, ve geriye doğru bir 

Şövalye, hissiyatını, hafif bir hayr;t adım atarak, emniyetle ve tebe11Umle 

ıslığile ifade .etti. Bu c~.va~'. . herJıa!a c verilecek cevabı bekledi. 
kafi derecelde açıktı. Çunku il,Ç arka ş ttç arkadaş şaşkın bir halde biribirle.' 

ıururla göğüslerini kabar~tılark;;~~ rjnin yüzlerine baktılar. Şa~kınlıklaz:. 
§efleri, onları biran nazarlarıle ." ;kdni verilecek cev.aptan çteğil fakat tdlerı. 
dan sonra, bu resmt duru§ vazıye t nin arkal:laıça ıbir vaziyette kralla dolaı 
terkedebileceklerlni gösteren bit i~br~ . d ·· k ciddi ır trg~ınr öğrenmelerinden ileri gehyor u. 
yaptı ve Ptırdayana donere 
tavırla: Nihayet Grengay söz 11lclı: 

K 1 
. d" b . • . mukaddes _ Bundan birkaç ısene evvel beni tev 

- ra tun ı enun ıçın k"" ··k h 
b
ili or ınu- kif etmi .. lerdi. Annem ve ucu em· 

bir insan olmu§tur. Sebebini y :ıı s· §İrem o esnada hastaydılar. ıze şunu 
ıunuz. 

Dedi ve ili ve etti: bb .. S. 
,....,,,. Fakat ona karıı Hiçbir teıe ı.ı 

te bulunmamağa karar vernıem, kendi· 

mi müdafaa e-tmeden, 'boğadatacağıma 
aelilet etme:ı:. Hayır! ... Eğer beni yaka· 
lamağa te§ebbiis etselerdi, bu deHkan· 

lıların yardımile hilcum edecektim! .. 

Ve katiyetle sizi temin ederim ki. bizi 

diri olarak ele geçiremezlerdi. 
Pardayan ba§rru sallayarak: 

- Evet, dedi, zaten bu aldamlar. pe
§İmize takıldıkları andan itibaren mak. 
ıadınızr anlamı§tım. Ve şı.ınu itiraf ede· 
rim ki, ben de sizin yerinizde olsaydım 
ayni §eyi yapardım. 

söyliyeyim ki, basit bir .adam olmakla 

beraber, istinatgahları bulunduğum an· 

nemle hemşiremi son derece seviyorum. 
Benim tevkifim pek fena bir .zamana 

rastlamı_ştJ ve onların bana bıı kadar 
muJltai oldukları bir anda hapish:ınd::le 
bulunmam beni çileden çıkarıyordu. 
Hastalıkları siri olduğu için onların ya· 
nına kimse girmeğe cesaret edemiyordu. 

Artık hapishaneden çıkınca. onları ölü 
olarak bulacağımı zannctmeğe başla. 

mıştım. Ve işte, mösyö, hiç kimsenin 

yapoıak istemediği ~eyi mösyö Jan yap. 

tı ... Evet o yaptı. İki hastayı, benim ya• 
ı aca v ım ekil de, iyice tedavi etti. 

• 

• 
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P.~RDA y ANIN oc.ı u 
Yiğit Jan iki rdikiniıı geçmesini, 

bekledi, du?'du. Ayağını ~eşmenin kena_ 
rına dayıyarak mahmuzlarını düzeltir 
gibi yaptx. Ayni zamanda, orada duran 
ü~ gölgeye hafifçe lıir ka~ kelime mırıl· 
dandı ve hemen akabinde lakayt bir ta
vırla oradan uı:akhışıp kralla Pardayana 
yeti~ti ve hep beraber sola dörıerek Sen 
tonore sokağına girdiler. 

Yiğit Jan uıakla~ınca, üç arkadaş 
aaklandıklan yerden çıktılar. Oçünde
dc acıklı bir hal vardı ve üçü de, ölüm 
tehlikesi atlatmı§lar gibi sapsarı Jtcsil
nıişlerdj. 

Eskargos mırıldandı: ı 

- Eh! ... Ucuz kurtulduk\ 
l{aııkan UAve etti: 
- Biraz: daha ... ve biz 1efe saldırı· 

yorduk. 
Grenıay derin lıir nefes alarpk: 
- Evet, deıdi, ve kimbilir lizerimize 

piranda ne müthio ölüm darbeleri yağ
mağa başlayacaktı. • - Aıtıiln sus, Grengay, bunu diişün. 
mek pile. korkunç 1 

- F,kat canım, onun olçluğunu taıav 
vur edemezdik ki 1 

- Canım. :;ize belki yüz defa söyle· 
dim, onun sesini tamdım diye .• 
~ Halbuki. o, biıim sesimi:ıi bile 

duym~<;la.n. biiı;i hemen tan~dı 1 

- Olur şey ddil ! Gecclc,·i kedi gibj 
ı;örüyor ! 

iyi bir vurgun yapa~dıklJn a~in bir 
az canları sıkılıyordu. :Fakat hu ~ye 
rağı:ıen memnundular. 

Eskargas tekrar söze ba§ladı: 

- E? ... Emri dı.ıydunuı n,I Diğeri· 
ki ~i~inin naıan dikkatini celbetmeden, 
onu takip ed~cek ve göz.den kaçırmıya

cağız. ,Ayni ıamand~. işareti üzerine 
hi~çttma hazır bir vaziyette bulı.ınac;a~ 
ğız, 

- Bana öyle geliyor ki, h•yli sıkı pir 
nıücadelc olacak 1 

- Evet ama meyvesi de ona &öre. 
Öyle bayağı bir it i~in, onun hJrekcte 
geçmesine imkan mı var? 

Böylece konu~arak, duvarların göl. 
gclcrine sığınarak ve ayaklarının ucu· 
na basarak, takibe koyu1çlular ve önle· 
rinde yürüyen Uç ki~lnin hareketlerini, 
en küçük tcferrliatlarına varıncaya 

kadar gözden kaçırmadılar. 

~ral bir defa daha .ı;ola dönmüş ve 
J'.,uvru11 ~1rka taraflarmc!a bulunan Tüi· 
!eriye ~iden Efel şokagına sapmı§tı. (E
şel fransızca merdiven demektir). Paris 
peskoposıınun bu sokakta bir işkenc~ 

merdiveni varclı. :Su sokagv a "Eser adı "' ,, 
verilmesinin sebchi de buydu. 

Hanri bu merdivenin önünde durdu 
ve seyyahlara İZilhat veren bir sezdirict 
gibi, tabii bir [öe§le şöyle ı4edi: 

-1344 senesinde Hanri dö Maletrua 
iyice zincire vuruldulttan şonra, tıpkı 

buna benzeyen bir merdivene bağ~n. 

mıttı. Onun üzerine çamur ve ta§ atıl
mıştı. Bu ameliye Uçilnçü defa tekrar 

eı;lildiği zam.an adam öldü. 

Kral biran durdu ve ilave etti: 
- H<mri dö Mıdctrua krala isyan et· 

ınekle suçluydu. 
iki refiki iirpeı:ldi. ima tehditle do· 

luydu. 

Pardayan, :sakin ve tıpkı onun ~ibi 

lakayt bir tavırla: 

- Çok şükür, dedi, bugün artık bu • 
c.ınavarca ve tikıinçliric;i İ§kence kulla. 

nılmıyor. 

Jan ilave etti: 1 
- Hatta kra.lın hayatına kasit suçu.· 

llU jfli yenlere bile, .. 
- Evet, bu artık kullanılmıyor, o· 

nun yerine çark itk~nceJj'Var. 
Dedi ve tekrar yilrlimeğe bıJlJdij 
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tiç arkadaı da durmuşlar, uzaktan 
gözetliyorlardı. Eskargas tecessüsle 
&ordu: 

- Merdivenin önUnde ne yapıyor
lar? 

Grengay bir nevi hüzünle: 

- Bilmem ki, ded~ namuslu bir in· 
ı;an, nasıl böyle işkence aletlerinin önün 
de durur da bunlan seyreder ı .. Bunda 
şayanı dikkat ne var? Bana öyle geliyor 
ki en iyi çare, bu aletleri böyle ağızla

rını açarak seyredenlere, mademki hoş. 
lanna gidiyor, birkaç saat bu işkenceyi 
yapmalı o zaman bir daha onun önünlde 
tecessüsle durmağa ihtiyaç hissetmez· 
lcr. , 

Karkan cevap verdi: 

- Evet azizim hakkın var. itiraf e· 
deyim ki, ben birkaç saatimi böyle a
letlerden birisinin üzerinde geçirdiğim 

gündenberi, bunların önünden bile ge
çemiyorum. 

- Ben de öyle! 

Dediler ve takip ettikleri adamların 

yürüdüklerini görünce, onlar lda dikkat 
ve tedbirle ilerlemeğe başladılar. 

Birdenbire Karkan boğuk bir sesle 
bağırdı: 

- Yahu! .. Konçini bizi bekliyor. 
- Hakikaten öyle! .. Ben tamimile 

unutmuştum. 

Grcngay sert bir ta vırla: 
- istediği kadar beklesin, dedi, bi. 

zim hakiki şefimiz Konçini değil! 
- O da doğru ya! .. Bizim ]anımız 

var! Yiğitlerin yiğiti, kuvvetlilerin kuv
vetlisi Jan ! Konçini bizi bekliyebilir. 
patlamaz ya! .. 

- Jtraz etmiyorum, Eskargas ... Buna 
rağmen Konçini de bizim için mühim
idir ... Bizi geçindiren odur ... Asıl §efimi
•e itaat etmekle beraber onu da idare 
etmeliyiz, 

- Söylediğin doğru, Karkan. Bunun 
için dönünce, Konçiniyi tatmin ·edecek 
bir cevap buluruz. 

- Dikkat edin, durdular! 
"-- A ! .. Hem de Luvrun kapısında 1 
- Bizi de içeriye mi ıokacak? .. 
- Gözümüzü açalım. Çocuklar, za. 

manı geldi! ... 

Filhakika ldördüncü Hanri, aarayın 
arka kapılarından birisinin '"önünde dur. 
muştu. Bir müddet, birer asker gibi 
dimdik duran iki yol arkadaıına takdir· 
le baktr. 

Sonra birdenbire .anahtarı kilide ıok· 
tu ve, onlara, içeride müldahale edecek 
asker ve muhafız bulunmadığrru göster. 
mek istiyormuş gibi, kapıyı ardına ka. 
dar açarak, nazik bir tavırla: 

- Mösyöler, dedi, beni buraya kadar 
teşyi ettiğinizden dolayı teşekkür ede. 
rim. 

Sonra Pardayana doğru dönerek ani 
bir ctddiyctle ilave etti: 

- Size birçok şeyler borçluyum, 
dostum; bundan başka hiçbir şey hatır· 
lamamak istiyorum. Diğer ıeyler hafı· 
zamdan silinmiştir. 

Pardayan eğildi ve tebessümünü giz-· 
liyerek iğneleyici sesile: 

- Mademki majesteleri nümunei im· 
tisal oluyorlar, ben de onun gibi yapa. 
cağım, ben de siliyorum, sir ! 

Kral düşündü: 
- Ne dik kafalı adam! Fakat dürüst 

idik kafalılardan. 

Fakat Pardayanın dokunaklı sözleri· 
ne mukabele etmekten çekindi ~e duy
mamış gibi, Jana hitap etti: 

- Size gelince, delikanlı, sizi tanımı
yorum. Fakat affedeceğime söz verdim. 
Binaenaleyh hu defalık geçiyorum. Fa
kat inanınız bana, Parisin havası size 
yaramıyor ... Biraz diğer vilayetlerde 

/ 

, 

PARO:L\ YANIN ôCLU 55 

ıeyahat etıeniz hiç fena olmıyacak. 
Sapsarı kesilen Jan, soğuk kanlılığını 

kaybetmemek için müthit bir kuvvet 
aarfetti, eğildi ve doğrularak, kendisi. 
ne verilen emri anlamamış gibi: 1 

- Krala, nasihatlerinden dolayı te· ' 
ıekkür ederim .. Fakat §İmdilik Pariıte 
iılerim var. 

Kral hayret içinde gözlerini lorptı ve 
ıoğuk bir tavırla: 

-..::. Öyle olsun, şu halde öyle hareket 
ediniz ki sizden bir daha bahse~ildiğini 
lduymıyayım. 

Dedi ve Pardayana dostça bir selam 
işareti gönderdikten sonra, çabucak içe
riye daldı, ve Janın cevap yerleştirme

sine meydan bırakmadan kapıyı kapadı. 
IX 

Kral gözden kaybolunca, Pardayanla 
Jan, bütün cesaretlerine rağmen, derin 
bir nefes almaktan keridilerini menede
mediler. 

Pardayan genç arkadaşına döndü ve 
samimi bir tavırla: 

- İtiraf ediniz ki, dedi, tevkif edile. 
ceğimizi bekliyordunuz. 

Jan ayni samimiyetle cevap verdi: 
- Evet mösyö. Ya siz? 

- Ben. zannetmiyordum... Buna 
rağmen, itiraf edeyim ki, merdivenin ö
nünde durduğumuz zaman ve kralın i
maları üzerine biraz şüphe etmeğe baş
lamıştım ... Halbuki, bu imalann beni 
bilakis temin etmesi lazımdı: Çünkü bu 
kralın bir nevi intikamrydı. 

- Öyle mi? 

- Biliyor musunuz kraJ, ken~isine 

epey sıkıntı veren ve bizden daha başka 
türlü isyan eden Mösyö dö Mayen'dcn 
nasıl intikam aldı? 

- Hayır, bilmiyorum. Fakı\t ümit e
ldiyorum ki bunu bana anlatmak IUtfun. 
da bulunursunuz. l 
il 

- Öyleyse dinleyin. BiJiyorsunuz ki 
Dük dö Mayen oldukça ıiıman bir a· 
damdı. Kral onu upuzun bir koridorda 
kabul etti ve seri adımlarla orada dol.aş· 
mağa baıladı. Gayet tabii olarak Mayen 
de onun peıinden ayrılmıyor ve onunla 
dolaııyor buram buram ter döküyor, 
soluyordu. On beş dakika kadar devam 
eden bu idmandan sonra dük bayılacak 
bir hale geldi. Kral oyunu uzattığı tak· 
ıdirde, ona belki de inme ineceğini dü
şünerek durdu ve gülümsiyerek §Öyle 
dedi.: ''Gidiniz dostum ve şuna emin 
olunuz ki, size bu yaptığım fenalıktan 
başka bir fenalık yapmıyacağım. 

- Dük ucuz kurtuldu. 
Pardayan dalgın bir tavırla: 

- Evet, dedi, ben öyle hükümdarlar 
tanıdım ki, Hanrinin bu garip işkence. 
sini bir hayli aratırlar. Bana öyle geli· 
yor ki, bu memleketin ne krala, ne ıde 
tahta ihtiyacı var. Bu, kırk küsur sene
denberi yüri.idüğüm bitmez tükenmez 
yollarda topladığım bir fikirdir. Fakat 
herkes böyle düşünmüyor ve hemen 
herkes, kütlelerin birer cf endiye ve ha· 
kime muhtaç olduğunu iddia etmekte
dir. öyle olsun! .• Mademki muhakkak 
efendi istiyorlar doğrusu ben Hanriyi 
tercih ederim. Hiç olmana iyi kalbli ve 
ekseriya dürüst hareket eden bir adam. 
dır. Diğer krallar için ayni fikri beyan 
edemem doğrusu. Zaten biraz da bun· 
dan dolayıdır ki, baıkaları için yapmı
yacağım şeyleri onun için yaptım. 

Yiğit Jan büyük bir zevkle dinliyor 
ve arada sırada, bir baş işaretile tasdik 
ediyordu. 

Pardayan bir müddet daldı sonra dü
şüncelerinden kurtularak gözlerini genç 
arkadaşına dikti ve sordu: 

- Eğer kral bizi yakalatmak istesey. 
di ne yaparoınız? 

.. 
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Dişlerinize 
bakıyor 

musunuz? 
H er şeye inanın, fakat çürük dişli 

bir insanın uzun ömürlü olabi
leceğine asla! Dişler sıhhatin temeli• 
dir. Her çürüyen diş bu temelin bir 
parçasını söker, insan genç yaşında 
dişsiz kalarak pek çabuk ihtiyarlar. 

Dişlerinize bakıyor musunuz? 
Vücudü bir kaleye benzetirsek 

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

Dişlerinize bakıyor musunuz? 
Dişleri çürük bir kadma hiç bir 

ı:aman güzel denemez. Böyle bir 
erkek te başkaları üzerinde iyi bir 
tesir bırakmaz. Güzelliğin ve temiz. 
liğin ilk şartı ağız bakımıdır. 

Sağlam, temiz ve 
beyaz dişlere sahip 

olmak lstlyenler 
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N ·ıç·ıN İLAN ~ ~= ~ n f E Sirkecide istasyon karşısırı 
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ii Size de isabet !.i. Devrişoğlu sokağı 3-5 Karabiga ot~ 

•• linin esyaları satılıktır. Müracaıı.t· 
etmesin H Ralıkpa;ar Helvacı sokağı korı11r 

I! Büyük tayyare piyangosunun ~i yoncu İbrahim Ethem beye. ~ 
İİ bü?'?k ikramiyelerinin heınen ek· !~ tlıı.1 
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ij bul edilir ve derhal gönderilir. U İstanbul ithalat gümrüğüne -~U 
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ırnum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
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Dr. lhaan Sami -1111! 
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