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-=-=== Sovyet Rusya müttefiki Fransaya 
ate püskürüyor ! -ls~anbullular ! Dikkat _ediniz! 

_ · ~ . Dış fırçalarından bir 
çoğu mikropludur ! 

B~et R . · · , · · d "'il yc1ccck ditşman1an mah1ıctm~y6 de kadir o1duğunu wıütteji. 
U.!yanın yalnız hudutları muhafazaya cg_ .. · . • . k z ,...,.dunun bir hafif -•t z b··z ··g"'ü \ ., 

k
. 1. ... ~. .<le1~1'J,e bilılırdıgı ızı v• ,,,,. ra yoz o ıı ... ' . \.M 

ıne pe111 agır v•r ~ "'" 

MOSKOV A OiYOR Ki : 

''Fransız - Sovyet paktı 
Benim hudutlarımı de{lll 

FRANSANIN HUDUTLARINI 
Müdafaa etmektedir., 

"ıu .. ı- U4 ... g =L n 1 .... ·- ........ ı wıo .......... ıc1.ımaeak 
-- O--- --DP•JI F!lll!I - ., olanların mahvını garanti ediyor,, 

!3~ snada Almanya ile ltalya bir askeri ittifak 
ıçın beyhude müzakerelerde bu!unmaktadırlar 

Sovyet Rusgaya göre: Faşizm sıfırı tllketmiştir. Fransa 
aklını başına toplarsa sulh bir daha leh_!!!!_ edilemez 

1 
A~~sturya ile Çekosl~v~kya l · 
ngıhz .. Fransız himayesı ıstıyor 

l\{oskova 6 (A.A.) - İzveıtiya gaze· 
. Franııı • Sovyet karşılıklı yardım 

' ~~~~nın ikinci yıldönümü münasebetile 

diyor ki: 
··sulh teşkilatmm geçen iki ıe· 
içinde muvaffakıyetl~ temin et· 

~~· 
1
öylenemez. Bilakis. evvelden 

gı vcut birçok §eyler yerlerinden 
me fi . h" sarsılrnı§ ve zayı amış ve yenı ıç . 
bir ıeY ku~lman:ıı!t1!. B~.n~. da se· 
hep fatistlık tazyıkıdır. Buyuk garp ismet lnönü 

I devletleri tereddütleri ve mütecaviz 
·ı uyutma temayülleri ile kollektif 

1 
1 ~niyete darbe üzerine darbe in

DDn Loodraya gitti 
(Yazısı 8 incide) 

~rrnişlerdir. . Bunun neti~esi~d~ 
kollektif emnıyet ve umumıyet ıtı· 
bariyle de hukuku düvel yıkılmııtır. 
Her ıeyden evvel ispanyadaki ade· 

··-"Petroi···v·e······-·· 
1 mi müdahale işini mütalea etmek 

Avrupa sulhunun esaslan nasıl müt 
hiş sure.tte yıkılmış. olduğ~n~ tesbi
te kafidır. Bu tahrıbata buyuk dev
letlerin ve bunların başında Fransa 

(Deı>amı 9 uncuda) 

benzin 
i 
1 
: • 

Gillilnç bir iddia 1 Petrol, benzin fiyatlarının tenzili- İ 
C 

ni temin .edecek layiha hazırlannu1-= 
1 eznıret'"'D.!!!braPta = Dkl düşman : tır. Hazıranda.. evvel Meclise sevk 

T 
• • 'WI '1liiiiilt ~ edileceği umulmaktadır. İ 

Fiyab düşürecek 

LAylba Meclise 
veriliyor 

U~kiye ne Iogilter~·· -··-_ .... -_ ...... ~ ....... _ ...... _ ....... _ ...... _ ....... _ ..... ! 
Bır Franarz . "I k Yeınen filiıtın ve Maverayı Erdunde Eski Kral 
T.. ki gazeteaı ra , ' zhk ktadırlar t di T ur Ye ile İngiltere kartılıklı canba yapma .,, yor. aç giyme merasiminden 15 

Fransızca Le t . . 1 t"nin· Türkiye. Iran, Irak ve Efga· giin sonra .evlenecek 
Kahiredeki muhab~~ps •• Tg~ekt.esın~n e.sıtanı~ dış siyasalarını bağlama-A •

1 
ırı, ur ıyenın nı A k f l'ours, 6 (A.A.) - B. Rogers, 

ğiyr~p a emiyle münasebatı., başlı· ğa matuf butku.nafkn,. sya pa tı.are :· gazetecilere beyanatta bulunarak 
e şayanı dikkat bir m k 1 • sinde, şarkta ı e arı umumıyenın mışt B a a e yaz · A k h""k" · · Dük dö Vindsorun izdivacının kra-

. ır. u makaleyi aynen tercüme menfaatlerı. n ~ra .u. ume.~ının, edıyoruz: nüfuzunu Arap sıyasetının cumlei lm taç giyme merasiminden 15 gün 
.. Yakın §Bl'kın ba§lıca dört dev· (Devamı 6 oıcıda) ıonra icra edileceğini söylemi§tir. 

Sıhhat dlrekt6rluğU tarafından tehlikenin 
kalktığı .r~smen blldlrtleceğl ana kadar 

diş fır ası olmayınız! 

Tehlike 
Son zamanlarda memleketimir,de !L 

tılan bazı diş fırçalarının diş ve dil 
etleri üzerinde muzır tesiri olan bazı 
mevaddan yapıldığı ve bu yuroen bir 
kısım halkın dişleriyle diş etlerinde 
bozukluk olduğu görillmüştUr. Bu ha.. 
li herkesten evvel bittabi dişçiler gör· 
müş ve diş tabibleri cemiyeti gayri· 
sıhhi fırçalarla mücadele etmek kara.. 
rını vermiştir. Fakat bu mücadelenin 
tatbikatta hiç de kolay olmadığı da· 
ha ilk anda görUlmUştür. 

Diştabipler cemiyeti bu sebepten 
dolayı çok mühim olan fa.kat pek mut 
JıriU ve tatbik kabiliyeti rörUlmiyerı 

( IMvamı 9 uncıut.a) 

Edep ve kültür bünyemize 
liübali bir hücum yaplldı 1 

Türk üniversitelisi 
Halit Ziya'ya böyle bir 
hakaret savuramaz! 
Tan gazetesi hatasını derhal izah 
etmeli ve edibin şahsiyetine saygı 
gHstermelldlr 
Dün memlekette, güzide bir ~dibin 

55 inci sanat yıldönünıü kutlulandı. Bu 
gün, bir İstanbul gazetesi, bilinemez 
nasıl bir hırsla, 55 yıl memleketin 

her tarafına bedit heyecan yaymış o
lan yüksek .san'atklrın İstanbul üni. 
versitesi talebelerine, hatta edeöıyat 

(Devamı 6 ın~) 

- - . 
1 1 

~ 
Muharririmiz dün ishak paşa 

.mahallesini dolaştı 
. . l 
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BiR KOY ıJış 1.ditiAa NASIL 
Nasıl bir köylü istiyoruz ? Taç giyme günleri acaba 

nelere gebedir ? 
Yazan : :,ekip Gilndllz 

Bahkeslrde tl kaymakam toplantı yaparak 
milhlm kararlar verdiler 

L ONDRA Utç giyme bayramına hazırlanıyor. Bu b&yrama. takaddüm 
eden günlerde A vrupada cereyan eden ıiyui hadiselerden hiçbirl11i İn.; 

giltereden cevabını almıı değildir. Vaziyet. öyle göeteriyor ki, Londra, yalnız 
Boklngam sarayı uşaklarına, saltanat arabasının seyislerine yeni elbiseler 
yapmakla uğraşmıyor, orada son bir buçuk yılın imparatorluk dış sıyasası 
"defteri kebir,, ine kaydettiği birçok zi mm etlerden sıyrılıp kurtulmak için de 
bir takım çalı§malar ve hazırlanmalar var. 

İç kavganın çok kanlı ve insanlık için elim bir inkip.f yaptığı bu günler
de, bpanya, İngiliz sıyasuınm kendisinden beklenen rolü oynamağa kalkı_ş. 
mamaaından muztariptir. Orta Avrupanm Avusturyuı, Macaristanı, Roman. 
ya ve Lehlstanı dünya sıyasa meydanlarında vızrr vızır İngiltereyi arıyorlar. 
Milletler Cemiyetinin en mühim zaafı İngiliz azanın sert bir dille konuşama. 
m.88Idır. 

Halbuki, ya bir İngiliz imparatorluğu vardır ve bu imparatorluk hldisele
rin kendisine meydan okuduğu her yerde hazır ve nazırdır. Yahut böyle bir 
imparatorluğun mevcut bulunmadığını kabul etmek llzımdır. 

İşte, İngiliz payitahtı harıl hani taç giyme gUnUne hazırlanıyor. Madem 
ki Vindsor'lann tahta çıkan oğlu Altıncı Jorj'a. baba~n Beıinci Jorj'un, büyUk 
b&buı Yedinci Edvard'ın ve onun anası meıhur kraliçe. imparatoriçe Viktor
yamn taç giydikleri gilnlerdeki debdebeleri gölgede bıra.kacak, göz kamaştıra
ca.k bir parla.khkla Altıncı Jorj büyük yeminini edecek, bu demektir ki Bald. 
vin. İngiliz İmparatorluğunun bu gilnUnU dilnden, evvelki günden ve daha 
evvelki günden çok, pek çok yüksek kabul etmektedir. 

O halde bu yüksekliğin filli ve inandırıcı bir ifade alacağı günlerin içinde 
bulunduğumuzu sanmak icap eder. İngiltere ile Aemrika aruındaki tam uke. 
rl ittlf ak yapılabilecek midir, yoksa. bu bir hayal olarak kalmıya mahkiım 
mudur? ~yni dili konuşan iki bUyUk Atlantik devletinin biribiriyle uzlaşma. 
sı İngiltereyi deniz sHlhlanmuının neticesine kadar idarei maslahat içinde 
yuva.rlanmaktan kurtarabilir. BütUn Amerikan donanmuının Panama kana. 
lmdan Büyük Okyanusa geçmesi ve bütün İngiliz donanmasının Cebelilttank, 
Malta, İskenderiye ve Kıbmıta teksif ve tahfidi birçok mualllk meseleleri kö
kUnden halledebilir. 

iktidar mevkimde bulunan General Hayqiye 40 sa.ylavhk feci bir azlık ve 
muhaliflerine 350 saylavhk muazzam bir çokluk bahfeden yeni intiha.batta 
J&ponya hiç de kuvvetlenmiı olarak çı~amamaktadır. Hind İmparatorluğu ta
cma da sahip bulunan Altıncı Jorjun taç giyme merasimine iftirak etmiyecek 
ol&n İtalya bugUnlerde "Habee lmpara torluğu" nm ikinci yıl dönUmilnU deb. 
C5ebe ile tes'it edecek. Tabii buna da İngilterenin i3tirakini beklemek abestir. 
İçinde iki istavrit azmanı bulunan bir havuzun sulan, ancak bunla.rdan biri. 
nln ihtiyarlık ve halsizliği kabul etmesi, yahut diğerinin "uslu otunır, bUyUk 
llÖIÜ dinler,, bir tevazu ve ürkeklik göstermesiyle bulanmaktan kurtulur. F.ğer 
İııgilia - Amerikan deniz ittifakı bir hayal de Ruzvelt ile Baldvin arasında 
çoktan kararlqtrrılmıı bir netice ise bu iki devletten biri Akdenime, Kızılde. 
n.bde ve Hint denizinde, diğeri de Uzak Şarkta dilediği ıulhU kolaylıkla empo-
ze edebilir. ı 

Londra eiyut mahafilinin, taç giyme ~lerinCle Loncp-i. saraylarpu ve bil. 
yük otellerini dolduracak olan hükümdarlar ve de\•elt §eflerinin mUmeısilleri 
ola.n fevkalAde murahhularr1 prenı5leri, nazırları, gazetecilerle maliyecileri 
başıbot bıraka.cağmı tahmin etmek çocukluk · olur. Zira koekoca İngiltere, 
bqla.rma taç giydlrilmiı iki genci sekiz ak at kotulmU§ bir araba.yla Londrada 
bet da.kik& dolqtrrmak için bir yıl hazırlanmaz. Bu tac giyme günlerinin ko. 
nU§malarmdan ha.kalım ne silrprizler çıka.cal<? Şekip GONDUZ 

lnfilllk 
Dahlllye Veklıt 
Mecliste izahat verdi 

Bliyilk Millet Meclisi dünkü toplan. 
tiarnda 936 mali yılı müvazenei umumi
ye kanununabağlı bir kııım daire bütçe
lerinde ve Hava yollan devlet i§letme 
bütçelerinde yapılan münakale layihala. 
n kabul edildi. Hudud ve sahiller ııh
hat umum müdilrlilğü 935 nlı bütçe ka
nununun 5 inci madıdesile sarfına izin 
verilmit olan 400,000 liranın 500,000 
liraya çıkarılması hakkındaki kanun la. 
yihası görütüldükten eonra avcJhk bak
landaki kanun teklifinin, deniz hastane
sinin tamiri için 937, 938 ve 939 sencle. 
rine cari taahhüdlere girişilmesine dair 
JJyiha, Trabzon - İran transit yolu üre
rinde otobüs ve kamyon işletilmesi hak. 
Jandıki liyiha ile Türkiye, Yunanistan 
anamda 15 kanunusani 937 de akdedil-
mit olan kaçakçılığın meni ve takibi 
mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki 

llyilıanrn ikinci müzakereleri yapıldı. 

Runıamedeki maddeler bittikten sonra 
Sım İçöz (Yozgad) dedi ki: 

"- Bugün Kayaı civannda bir infi. 
1lk vaki oldu. Meclis buna dair malQ-
mat edinse isabet olur.,, 

Bunun Uzerine Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya kUnüye gelerek ıu izahatı verdi: 

''- Mamak civarında bulunan eski 
mermi ldepolırından biirnde tamirhane 
ve boya imallthanesinde bugün aabaha 
kartı bir infillk oldu, yangın çıktı. Bo
ya imalathanesi, ve memurlann ikame. 
tine mahsus baraka ve diğer bir depo 
yandı. Yangın söndürüldü. Şimdilik nü
fusça zayiat tesbit edilmemi§tir. Bir iki 
yaralı vardır. Bu yolda resmi bir teblil 
MJredilmiıtir. Tahkik heyeti maahllin
de yangın sebebini ve maddi aaarrlan 
teıbit etmektedir. Netice aynca arzolu. 

Şoförler Cemiyeti 
T11ksi yerlerinde niçin 

tetkikat yapıyor ? 
Şayialar asılsızdır 
Şoförler cemiyeti Hare heyeti taksi 

duran yerlerde yaptığı tetkikatın İltan. 

bul tarafına ait olan kısmını bitirmittir. 
Cemiyet idare heyeti bundan sonra Bey 

oğlu tarafı taksi duran yerlerini daha 
ıonra da Kadıköy ve tlsküdarı gezecek
tir. 

Şoförler cemiyeti idare heyetinin tam 
bir idare heyetine yakııır ıeki!de yap

tığı bu tetkikler ıoförler arasında bazı 
tefsirlere ve garip ıdcdikodulara yol aç. 

mı~tır. Bu meyanda cemiyet idare heye
tinin kafi evsafı haiz olmayan arabaları 
emniyet altıncı §Ubcye bildirip haziran

da yapılacak muayenede çıkartacaiı da 
ıöylenmektedir. 

Sadece gülünç olan bu iddialar cemi. 
yet merkezince tekzip edilmektedir. Ce
miyet teknik noksanları olan arabaları 
ipret ve bu nolcaanlann biran evvel ik
malini taVliye etmektedir. Bu suretle 
bütün arabalar yeni muayeneye kad~r 
kuıuru ve nokaanı bilerek hazırlanmıı 
olacaktır. 

Mudanyaya her J(Un 
,·apur hareket 

edecek 
15 mayıstan itibaren her ıün aabah

ları 8,5 da btanbuldan Mudanyaya va
pur hareket edecek ve Mudınyadan U• 

at 11 de dönecektir. 
Her cumutesi günü aaat 14 de Mu

danya ve İltanbuldan mütekabilen birer 
vapur hareket edecek, pazar akpmr bu 
vapurlar dönecektir. 

Balıkesir 4 (Huıuıl) - Valimizin 
dnetile 11 kasanın kaymakamı burada 
bir toplantı yaptz. Dün geç vakte kadar 
devam eden içtimaın ruznamesi Şu Jdi: 

Balıkesir vilayeti kaymakamlar içti. 
maında köy işlerine ait tetkik ve müza
kere edilerek karara bağlanacak madde
ler: 

Vilayet köylerinin ve köylüsünün 
hali medeni, ziraat, hayvancılık, iktzaa. 
di durumlarının umurnt ıurette müta
leası; 

(Köy kalkınma) mevzuu içinde ve
kiletçe ıimdiye kadar verilen emirlere 
göre kazalarca yapılan itlerin ve ılınan 
tedbirlerin tetkiki: 

937 programile bütçe vaziyetlerinin 
ve bu itin idare teıkilitının tetkiki; 

Köy büroları teıkilitı vazife talimat. 
namesinin yapılmaıı; 

Köy katipleri ve teıkilatı talimatna
meıinin vazife kadrolarının tesbitit; 

Belediye kanunlan hükümlerine ıöre 
köyler araaınıda hanıi itler için birlik 
tesiı edileceğinin teıbiti ve umumi ıu
rette nizamnamesinin ibrazı ; 

Köylerde ziraat itlerinde yenilitin 
hedefi, vesiti ziraiyenin temini çareleri, 
fidelikler, fidanlıklar korkuluklar, ka
vaklıklar tesisi tohum ve fidan meseleıi 
ve tcıdariki çareleri. 

Köylerde iktisadi vaziyetin ıslahı ve 
refahı iktısadiyenin temini keyfiyeti 
proılanmaaı (kredi ve aatıı kooperatif
lerinin tesisi yolunda yapılacak ihzar 
hareketlerinin ana planlan. 

Köylerimizde medeni mesken ve ha. 
yat. 

Köylerimizde a.rhhat işleri su ve ııık
lama itlerinin umumi planlan. 

Köy yolları esaı programlan gUzer. 
gahlann tesbiti ve köyler arasında top. 
lu mesainin temini, yollann inıa tarz
ları. 

ATtr.Tltk İrtP1r ... Mll!""•lcclHtı, !'9-'•\..;tt-

luk. kümes hayvanlan. - ;ı · -

Köylerde nebat ağaç hastabklarile ve 
muzır hayvan haıerelerle umumi müca. 
dele. 

Köylünün irtadı, tenviri itinin proı
ramlanma ve plinlanması. 

Muhtar ve korucu ve sıhhat korucu-
ları kursları. 

Köy istatistikleri. 
Telefon itleri .. 
Bundan sonra vali Etem Aykut "na. 

ııl bir köylü iıtiyoruz? • ., ıualini ıu ıU
ı:el izahlarla anlatmıttır: 

- Bizim anla:dıtımıza, dUttlndiliU
müze göre yüksek Türk köylüıünU na. 
ııl yetiıtirelim ki içtirnat, ruhi noktada 
yetittirmit uyalım. 

6 ok tualarından 1ule ve lflk hiueti
ni alan, evini barkını, yurounu, milleti
ni, devletini, hUkQmetini .. mim! ıuret. 
te seven, onlara pUrUnilz, emniyet, ... 

r-
1 

dakat baflarile bailıhk ıöıteren, okur 
yuar iyi ahllklı dürllıt sedyeli, her 
ıeyde daima her yerde hem de ahı ve
riıte, özü 4"ôz:ü doiru; doğru olan ıey:. 
lerde bile yemin etmiyen çalışrr.ayı ka
zanmayı bilen, ıeven çalıpn, kazanan 
borç çıkmazına ıirmeii ildet etmiyen, 

kazandığı gibi yemesini, yaşamasını eğ
lenmesini, ıelecek ıünleri de hesaba 
katarak bilen, refahı ilerlemeyi bilerek 
seven, alnının teri ile kazanmayı tercih 
ve takdir eden baıkılarının kazancın. 

dan zevk ve hlz duyan onların malları
na göz dikmeyi dütünmiyen, çekeme

mezlik, arkadan fena ıöz ıöylemeyi if
tira ve dedikoduyu nefretle reddeden, 
diier vazifeleri ıibi yurd ve millet men-

faatine, aile vazifelerini elzem ve mu
kaddes bilen, kanunları buyurukları, 

bUyUklerinin önderliklerini hemen. hila. 

nlfltabul ederek ıereği gibi kabul eden 
ve batkalannın da yapmaları için iyi 

ıayretler ıöıteren içi ve dıtı temiz; evi- ı 

nin içi dıtı temiz: her manasile harimi 
pile ve tahir bir köylü yapmak istiyo
ruz. Böyle bir köylü yapalım. 

Türk milletine böyle bir köyli.i yarat. 
mak lhımdır. 

Yükıeltmek için okutup yudırmak, 
yurd bilgisi ve sevgisi vermek, dili az 
bilenlere daima dilekte olduğu gibi 
Türkçekonuımayı, konuşturmayı ta
mim ettirmek. Yani herkes için Türkçe 
konuımayı mecburi temin etmek. Hal

ka birbirlerini sevdirmek ve böylece bir. 
birine bağlamak .. iyi ahlak dürüst seci
ye sahibi etmefe gayret etmek. Çalış

ma, kazanma, iarafıız, makul §ekilde 
adam ıibi yaıama yeme ve eğlenme yo. 
tunda sarf yollarını öğretmektir. 

tktıaada alııtırmak, borçtan tevekki
yi öğretmek, TUrk ıeciyesine uymayan 
'hf;..ıı ... ...... 1.1r1 ....... " ·~..,..-,..,.. •••• --ı ... a. 

~t'ı fiı:ı'ek;. • / • 
Kumar, içki iptilhı tUrJU maddi cis

mani fena teylerden kurtarmak, her tür 

lü ciımant ailevi ve içtimai (Köy, ev) 
temirlik, içi dıtı pik ve temiz olmayı te
min eylemek . ., 

B. Eteh Aykut bu değerli izahatile 
Türk köylüsünü nasıl yükseltmeliyiz? 
Nasıl bir köylü istiyoruz suallerine en 
güzel tekilde cevap vermişlerdir. Top
lantıya buıün ..Jaat onda devam edile. 
cektir. 

TecavUz mll etmiş? 
Niıantaıındı yıkıcılık yapan Ali is

minde 45 yatıt'll:ia bir adam o civarda 
oturan Münevver isminde 7 ya§ında bir 
kız çocutuna tecavüz ettiği iddiasile 
müddeiumumiliie verilmittir. 

Münevver tıbbi adliye ıevkedilmittir. 

Yorsun bqm vrl'OOf'fl it az olur. Ayni teYl"lfl utraımak kadar ln1&nı yoran bir teY 
bulunmaz. Bu 1-Uzdf'ln okuyuoolanmnı hflrrtlnlln atrr dUtllnreıf'rtndPn biran ol•un 

• an 
a•,rmak k!'!ndllPrlnl tıqka llf'ml .. rde ovalamak ı.uyorur.. ltlnl&de yon1lt1Htunua aam .. • • _,.ıı et 
aıağıdakl •uallf'fln Cf'vaplannı bulma~·· talıtanız. Gal'f!Cekalnl& ki ılz bu metr. .... Y 

11 ten 80nra tama.inile df'tfıtltlnhıJ hla~k•lnlz. l!luallf'rlml&ln bir k11mın• para m 
kAlatlan ela \'ererf'tlz. BöyMlkle hf!lll Ptlrnmlt, hPm mllkAlatlanmıt o~akıımız. 

iki meşhur oyuncunun 
yenemediği şatranççı 

Satranç oyununu çok az bilirim ve onun
derece oyuncu beni kolaylıkla mağlClp cu 

eder. 
öyle olduğu h&.lde, dUnyanm en rneıbur 

lkl oyunc.utlWla meydan okudum ve her lkl-

ıılne kartı. aynı zamanda oynadım. Beni y .. 
nemedller. 

.... uııu na.sıl yaptım, 

Bunun cevabını 13 mayıı tarihli ga~tr

mizde bulacakıınız. MUklfatıı ola.n bu eo .. 

guya 13 mayıa tarihine kadar doğru cevap 
\.'.:ı.<. .... "t:klerden bir kişiye bir lira rnUKA.fat Vl 

rtlecektı.-. 

Aceleci mUşterl 
uu.ae daha yok. fakat ATVrUpanm bazır t~ 

terke.n yanılıyor ve yukan kata çıkan ıııer
dl\'ene atılıyor. 

Bunun üzerine, merdiveni deA'!ştlrrnekten
ııe, bulundufU merdivenlerin buamaklann
dan apfıya daha çabuk ineceğini dUşUnU
yor. 

Bu llll:rdlven. on tıeıı ııanlyede elli buamak 
ytıkeeliyordu. MUıtert baaamaklan lktıcr 

lklıer alladı ve .. nıyede Uç adım attı. 
Acaba qaftYa ne kadar zamanda lndl T 
Bu ıualln cevabını yarm bı.ılacakıınız. 

Sahte terazi 
Bakkal kendi tuzağına diiştii 
Filhakika, terul okunun kollan 11.ruında• 

ki fark her ne olur .. olııun bakkal mUıte 

rlılne lO kilodan fazla §eker vermlf oldu. 

ucaktlr." 
Bu izahattan sonra Meclis cuma gü

nü on be§te toplanmak üzere dağıldı. 
Mecllıin dilnkü içtimamda aynı za• 

manda Yugoılav Mecliıi baıkanına Bü. 
yük Millet Meclisi tarafından çekilmiş t 
olan telgrafa ıelen cevabi telıraf 

okunmuıtur. 

ıurlPrınde me.-cuttur. BUyUk rnatazalardan ~ 

rlnd .. U.ııtkatlıua otomatik merdivenler 11&ye
.,,no1ı çumıyordu. Bu merdivenlerden btnıı. 

inerken, diferi de çıkıyordu. 

A.cele<:l bir mU,terl ilk kattan inmek 1.-

P'arzedellm ki, bu fark 4-l nlıbetlnde olaun 
nk tartıımda bakkal, :5 kiloluk afırlrta 

mukabil ancak 4 kilo ıeker.koymuı oluyor. 
lklncl tıı.rtııındayııa, terazinin gözüne ~ 

kllo fCkerln 1/ :5 fazlaamı koyuyor yani 
6,::?M> kilo. 

Demek kl yekQn olarak mUıteriaine 

10,260 kilo ıekv vermiı oluyor 

dl,a"atq da,ic 
Münakaşa 

S anat veya fıkir meseleleri 
üzerinde münaka§aya giriftl

ğimiz zaman, kar,Şıınızdakini ikna ed'ı 
bileceğimizi aklımıza getirmemeliyit' 
Gerek kendi kendimize edindiği~ 
gerek başkalarından duyup da iıtiflP 
ettiğimiz her fikir , son tahlilde. oftt 
jektif bir hakikatin düsturu oıınal' 
tan ziyade bir ruh haletinin ifadesi. 
dir. Hiç kimsenin ruh haletini zorlf 
ve bilhassa akli delillerle değiştirerııe" 
yiz. 

Hatta karşımızdakinin ıözlerir.e cto 
cab veremesek b: ıe yine düşünauğO
müzUn yanlışlığına kanaat getirııı" 
yiz. Dostoyevıki'nin Budo.'a'ı~ 
Prens Mışkln, Allahtı ink!r eden!ettİ 
ıııözlerini dinledikten sonra: •suıf'
bunlar çok kuvvetli sözler ama biıslt 
hep mevz11un dııında gibi geliyor,, d8". 
Samiml kanaatimize uyınıya.n ıö~ 
bize daima uıl mevzuun dıı~a ıaı 
gözükür. 

Zaten her itte nahvetin de bir p~ 
bulunduğunu unutmamalıyız: kail' 
mızdakinin haklı oldufunu teıslim .. 
mek gücUmUu gider. O kadar ki klfıii 
ınnızdakinin ıözler!ne cevab vereııs" 
yince kanaatimizi değiştirmek ıöYll 
dursun, ona bilakiı daha kuvvetle .,. 
nhrız. İşte o zaman sesinizi yUkııP 
tir, karşımımakine hakarete, onu teJİıı 
did veya tezyife kalkarız. CMaJllatl 
hakaret, tehdid ve tezyif in öteki W 
rafta da görlildüğü vakidlr. Bu, rat&' 
bini dCivcn horoBun ötmesi gibi taJIS 
bir nahvet eseridir.) 

Kongrelerde, konferanslarda, nıeC
lislcrde edilen milnakaşalar bir neti~ 
verir, çUnkU oralarda ne dü§Ünll'l' 
doğru olduğu üzerinde değil , ne yapı• 
labileceğl füıerinde münakaşa edilit• 
Ya ekseriyeti kazananın sözU olur vt 
yahud iki taraf, birtakım tavizleri 

katlanarak, uzlaşır. Bu, hakikt miln" 
kaşadan ziyade pazarlık cinsindendi!· 

İki taraftan birinin tam galib gel
mesine, yanihaklı olduğunu..ıku~ 

;';~~~~~~~~··~Unak~!Ja 
0

Jil~~ 
mudur? ... Hayır, düşünmemizi aydtıı" 

Iatmağa, belki de kuvvetlendinnel' 
yarar. Bunun içindir ki mUnakaı•1' 
sever.im. Hem k1ll'3ımızdakini ikna • 
demeyiz ama dlnliyenler aruındl' 
bizim ruh haletimir.e iştirak edenlel'• 
yani bizim gibi düşünmeğe kendiletiıl' 
de bir meyil duyanlar bulunab.lir. 

Hi ; kimsenin ruh haletini wrla de
ğiştiremeyiz, dedim. Fakat insan oğlıl 
bazan birdenbire, bazan yavq ya.~d 
değişir, bugünkü kanaatinin aksi ıct
naate geçebilir. Bir münakaşada sö'J• 
liyeceklerimizin bu değiımeyi haz!t'll" 
mak gibi bir faydası olması kabildir· 

Nurullah AT~ 

Ç!vl 
Fiyatlar yeniden tespit edildi 

İlctısad veklleti aJafıdıki tebliji ıtfl" 
retmittir: 

Çivi aanayiinin ham maddesi olaıı dl' 
mfr fiyatlannın cihan piyaaaaında ,,_, 

16ıteren yükıelmeai devam etmekte~ 
Buna binaen 3003 numaralı endUıtrir"' 
mamulltın maliyet ve aatıı fiyatlaflllİf 
kontrol ve ~ıbiti hakkındaki kınd..,ı 
birinci maddesinin verdili aalihiyet• • 

tinıden karfiçe tabir edilen demir fi 
toptan azami ıatı1 fiyatlarile çivitel tdf 

tan azami satış fiyatları 7 .S-93 7 ur::; 
!den itibaren meri olmak Uzere a,a tif: 
yazdı :vechile yeniden tesbit ediJrtılf ~ 

1 - Çıplali: demir çivinin ta~ 
ambalajlı olarak ve fabrikada te 

ııilO' 
edilmek ve toptan uttlmak üzere 
sunun baz fiyatı 19 kuruştur. b'f 

2 - Sandık ambatajile berabef tıtı• 
kiloluk kltıt ambalijh paketlerde 1"' 
lunan çivilerin kilo f!yatrnıı kağıt atd .,ı· 
laj farkı olarak zyrı:a 20 para ill"e 

lir. ı" 
3 - Çivi iptidai maddesi olan ıcaı;.ıt' 

halinde çivitelinin bu fiyatı ton b' a' 
fabrika teslimi peıin 133 lira olıııak 
re tesbit e':iilmiıtir. ·~ 

fabrı 
4 - Toptan aatıştan .maktat 

nın yaptığı her ıniktar satıştır. ~ 

5 - Tesbit edilen fiyatlardan da 'f" 
sek satış yapan fabrikalar hakktfl 
zılı cezai hükUmler tatbik 01uııııt• 
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Bar köy yatı 
mektebnnı 

znyaret 
Cumhuriyet rejiminin en feyiz

li eserlerinden biri de köy yatı mek· 
tepleri olduğunu, bu Anadolu seya· 
hatim esnasında anladım. Bunlardan 
mükemmel bir nümuneyi Giresonun 
şark cihetindeki Keşap nahiyetnde· 
gördüm. Vilayet içinde bu tip okul
lardan iki tane daha var. Diğer üç ta 
nesinin daha yapıldığını ve yapıla· 
cağını öğrendim. Fakat Keşaptaki 
§İmdiden müsbet netice vermiş bir 
cnmuzeçmİ§. 

toz harabeleri arasındaki yeşilliklerinde keçiler ve atlar o~lıyan bakımsız bir mahalledir. 
lshakpa? sokaklan , J b [ k f stan u onuşuyor. 

Bu okul mecmu nüfusu 26 bin 
ki§i olan 49 köy için yapılmr~. 285 
talebesi var ki 48 i uıak köylerd~n 
k~~nmı§ leylilerdir. Bu yatılılar için, 

0 Ylerinden sadece bir yatak yorgan 
ve senede otuz lira isteniyor. Mek· 
tep muhtelittir. Muallim kadrosu 
içinde ikisi kadın olmak üzere altı 
?,ğretmen vardır. Talebenin yirmi 
uç tanesi kız. Yatılılar yalnız 
erkeklerdir. Sonuncu sınıfta 28 ço
cuk okuyor. Birinci sınıfı iki şube· 
~e ayırmak lüzumunu hissettirecek 

ctccede kalabalık. 
rn kDört senedir tecrübe olunan bu 
rn~ Jep.ler bilhassa garp vilayetleri· 
d:zd~ 1Yİ netice vermiş Keşaptaki 
y ' . ort yıldır devam ediyormuş. 
anı ilk açılanlar arasındaymı§ .. 

Gi -
r~uıda Ort.acami yatılı mcktcoi ı 

I M\icssesenin faal müdürü Bay 
shak Külekçi ertesi günkü miisame 

re hazırlığına rağmen kıymetli za
mnnından bir buçuk saatini bana 
Yerr~t·11: .. lr .. ..ı.....ı.: ._. .. ,.ı;~; ~........._ 

a uzerınde ayrı ayn durdu: 

iç· - Her köy, göndereceği talebe 

Cdı~. komisyonumuza 30 lira teslim 
ıyor K· 

d .k. · ıtap ve ~air levazımın te· 
arı · ı de 8 ... k d' . ·tr • Yrıca, çocugun ·en ısınc 

Yaı ırb.. Daha muhtaç olanları koru-
an ır him k l d y aye uru umuz var ır. 

tanbll~~~haneleri geziyorum: İs· 
kinde d 1h ekser hususi liselerin· 
1ar, rn~is a a temiz, daha sıhhi, bun
Ve Yerle a.rne~~ günleri boşaltılryor 
alıyor yrı n:ueamere salonu halini 

· anı 
't, Portatif ~eyler! 

crnekh ":.: 
hak Kiilekç· a;eyc gelince, Bay Is· 

- Kö dı IYor ki: 
b. y ene . d l 

ıa, ız de Çocuk} SC§ıt gı a a ını~or· 
ruz. Mese!A ara aynını verıyo
sulye, yahu~ nı.rsır ekmeği, etli fa. 
bulgur. BunlaPdınçli fasulye, yahut 
veriyoruz. C .. r dn Yalnız bir kap 
kahvaltı ve ik~~ .. C:. sabahleyin bir 
Çocuk köy·· ~~n Yemek yeniyor. une do .. 
Yadırgamasın d' nunce gıda cinsini 
mekleri verrnc~~c böylece köy ye· 
aullerini deği§tir ı~e ra~men, köy u
görsün diye rn sın, koy medeniyet 
kes için ayr; ay asa, Çata], bıçak, her 
kullandırıyoruzrı ~abak, ayn bardak 
köylü kadın p" · .. u Yemekleri bir 

... '§ırıyor. 
Ögretmenle · 

da malumat . t rdı? aylıkları hakkın· 
ıs c ırn. 

- Kcsilrnelcrd . 
çcnler: A A en sonra ele ge· 
Buraları u~~~1~4• .. as~~ri 42 lir~· 
Yor. Mesela ev u~ ıçın idare edı
Yalnrz hadcm . kırası beş liradır. 
1 O liradır O eknın eline geçen para 

f\,1 ·. sı ın tıda ... 
uallımlerin h b' . 

rı temas ctf er. ı.rıyle ayrı ay 
kıyorlar. cm. Çok ıyı intiba hıra· 
rini aldım gaplannda halkın fik· 
rek tedris .k d erek mektepten, ge· 
mryan Yok ~ . .{}sundan memnun ol 
rifinden b" · • a k, cumhuriyet maa· 
~unun daır n a§~k .gibi .. ~ah"ediy~r. 
Zira köyl" etı~esı gorulmektedır. 
derm k . u~ evlatlarını mektebe gön 
daha e ıstıyor. T chacüm, her yıl 

artmakta v · ·· l 1'· e yem muessese ere 
IUZUrn •• " ) d... goru mektedir ki, ,·ilayetin 
i!..er Yerlerinde temcilerinin atıldı· 
ll!'nf gördüm. 

Asıl bahsedılmeğc değer nokta 
şudur· Bin f • h . · anın cnnı, avadar, zı-· 
Yadar olu§undıın, mevkiin mektep 

Başka şeyden şlll Ayete mııydan bırakmıyan bir afet: 

Ishakpaşa tozdan 
boğuluyor 

_ Bu dert bütün dertlerimizi unu turuyor. 
Yollarımız yazın tozdan geçilmez, kışın da 
bir sinek kBğıdından farksızdır. 

•• 1 rda konuc:mak sırası dün 
Bu ıutun a :s 

f k a a maahllesinindi. 
sha P ~ •· ·ı Ticaret mek. 

Sultanahmed ca"1ıı ı e 
. . k tarafındaki kısımda bulu. 

tebinın ar a . b .. . 
nan tshak paJa ınahallesı,b uh ro~oğ~ta~-

b'rı·nciıinde a settı ımız 
larımızın, 1 • • b h 
Küçükayasofya mahallcsı ıle em udut 

tur. ·d K .. lika 
Hatta burası da eakı en uç Y~· 

f 
bağlı imi!I. Sonradan ayn bır 

so yaya ~ 

mahalle olmuş. • • 
qt bunun içindır kı. tshak paşanın 

dcrtl:ri hemen hemen Küçükayasofya. 

nın, dertleridir. 
Dün muayyen 1aattc tshak paşa ma-

hallesine gitmek için Sultanahm~t. mey-

d gererek, Ticaret mektebınm aa. 
anını :s •••• 

ğına düşen ve oldukça ~unt~zam g~ru· 
len bir yoldan aşağı dogru ın~ek ıste· 
dik. Fakat otomobilimiz benli: 40.50 

, ..... ~ • ...L.,;:_· • ~- ..... -·--

~ bütün yolu kaplayan büyük bir 

çukurla kar§ılaştık. 
Yolun ağzına ufak bir işaret bile koy· 

mağa lüzum görülmemişti . Bir lağamcr, 
bu pisliğin çukurunu hala büyütmekle 
mesguJdU. Yoldan değil otomobil, biraz 

so;ra insan bile zor geçecek. 
Biraz hızlı gclmit olsaydık ve 

a frenlerimiz sağlam olmasaydı, yo. 
y . d" • h d kuş a!ıağı bır onemecın emen yanın a 

1 bu çukura yuvarlanmamız işten 
açı an 
bite değildi. 

Yol dar olduğundan manevra yapıp 
· dönnıemiz imkanı da yok haydi 

gerı . . · 

b k 
tım gerisı gerıye, tekrar Sııltanah· 

a a k b" . 
d 

•ricaret me te ının yanına. 
me e. • 

Burada ishak p~şaya giden başka bır 

1 daha var. denız kenarına moloz ta
yo n arabaların geçtiği bir yol. Sapar 
şıya az kendinizi görülmemiş bir toz 
sapın • 
b 

Jutu içinde bulursunuz. 
u • • • f d m Otoınobilımızın etra ın a rr.uazza 

bulutlan yükseliyor, ve hiç mübala-
toz b. .1 • • • •. 

bu bulutlar ır metre ı ensını go· 
ga~z . 
rünmez bir hal~ sokuyor.~ ld b. 

Bu pis ve mıkrop yatagı yo a .~ra: 
.. "dükten sonra, mahallenin kömurcu 

yuru 
dükkanı önünde duruyoruz. 

=f ınağn layık bir noktada seçilme 
Y.apı ,.e ders aletlerine kadar her şey, 
sıne d' · h. tt dir . nı tatmin e ıcı ma ıye e · 
Ktktebe bir oyun bahçesiyle bir fın 
d ~ b..'lhçesi ilave edildikten sonra, 

1 ukların artık hiç bir noksanı kal· 
çocınıştır denebilir. Denizin kena 
ın:daki latif tabiat ortasında tam 
~anasiyle .. ya ıyorlar,.1 Mesut cum 
huriyet çocukları! . . 

Mektebin ders aletlerı ~~ tamam 
dır. Bunlar. kutular dahılınde ':'v· 

d n getirilmi•. 400 - 500 !ıra· rupa a ~ . . d 
ya ınal olmu : . Metre vsıs!e~ın en 

t.. cisimlerın sogult ~ e ıucak 
moore. ~ k 
inbisatınn kadar, çocuk ıl~pdta ~. U· 

duğu her şeyi, madde ha m c gore· 

biliyor. • • • 

Anadoluyu gezerken, insan bir 
k b dbinane manzaralara rasth· 

ço eF kat tam yese di.işcceği sıra· 
yor. a b'" ) b" .. . 
d k 

sına işte oy e ır umıt ve-
a arşı B . . I . 

rici manzara çıkıyor. u ıy1·ı şey er1ın 
b da Riiphesiz mektep er ge · 
aşın c. 

ıncktedir. 
(Va - Nti) 

Bu mahallede moloz arabalan çocukların eğlencesidir. Bu herhalde 
..,., .... .,1 .. , • ....; .. .er,&.• \aht:alarnun hulunml\aıncfon olacaktu·. J\1adalyon 
içindeki mektepli kendisini tamyabifü ıe matbaamıza uğramalı ve mükafa. 
tmı almalıdır. 

Buranrn sahibi resimde gödüğünüz 
gibi seksenlik bir ihtiyardır. Kendisi 
uzun seneler Yemende bulunmuş, bir 
çok harplere girmiş emekti bir binbaşı· 
dır. Eski kanuna göre tekaüt 01duğun. 
dan geçinmek için çalışmak mecburiye
tindedir. Her tarafı, titrcs:Iiği halde bu 
mikrop yuvasının göbeğinde beş on pa
ra kazanmak için hfila çalışıyor. 

fsmi Emrullah •. Kendisilc kor.uşmağa 
ba~ladık .. Biran içinde etrafımızı mahal
le sakinlerinden birkaç kişi daha sardı. 

Onlara dertlerini sormağa vakit bul. 
madan anlatmağa başladılar: 

- Mahallemizin .. dertlerini mi yaz· 
mak istiyorsunuz, bıze sorma~a ne ha· 
cet .. işte görüyorsunuz. Derdirııiz say. 
makla tükenmez. Amma velakin bu toz 
yok mu, hani şuna bir çare bulunsa 
başka bir şey düşünmiyecegiz. 

Bakın şu evlere, bu sıcakta bir tek 
açık pencere görebilecek misini1 . Bayır 
değil mi? Çıinki.j burada oturan biçare· 
ler sıcaktan•yanıp kavnılsalar da hava 
almak için bir saniye olsun pemereleri
ni açamazlar. 

Bu sırada moloz dolu birkaç araba 
sokaktan aşağı hızla indiler. 
Bir saniye içinde yine toz dumanına gö. 

müldük. Yarım adım önümdek; adam· 
ları bile göremez olmuştum. Mendilimi 
cebimden çıkarıp burnumu dar kapa
dım. Ve o zaman, burada oturan biça. 
relerin her nefes alı!;ta ciğerlerine do· 
lan, binlerce değil, milyonlarca degil, 
milyarlarca mikropla nasıl ünsiyet kes
bettiklerine akıl erdiremedim. 

Nar htan kurtulan 
unlu maddel(lr 

Belediye içine bir mikt.ar §eker ve· 
ya yumurta girerek ekmek narhından 
dışarı çıkıveren unlu maddeler.in pek 
fahiş fiatlarla satıldığını gözönüne a. 
larak bunların fiatlarını ela kontrol'1 
karar vermiştir. 

Bu hususta tetkikler yapılmaktadır. 

At atür"Un tebrikleri 
Reis:cumhur Atatürk Japon impara· 

toru ile Yugoslav Naibi Prens Polun 

doğum günlerini tebrik etmiş ve cevap. 

lar gclmiıtir. 

Toz dumanı yatıştığı zaman etr.afım. 
dakiler tekrar anlatmağa başladılar. 

- Yaz geliyor diye korkarız, çiınkü 
bu toz bizi boğar, kış gelince yine kor
karız. Çıinkü bu tozların kapladığı yol
lar sinek kağıdından farksız olur. Aya· 
ğınızı attığınız yerde yapışıp kalırsınız. 

Buralaııdan dalgıç elbisesi ile bile ·geçil
mez. Hem anlamıyoruz. alem apartrman 
yaptırmak için denize moloz döktüre. 
cek diye. koca bir mahalle halkının 
çoluklarile, çocuklarıle, böyle 1ehirlen: 
mesine medeni b:r memlekette nasıl 
miisaade edilebiliyor. 

Amma derdimizi kime anlatabiliriz 
ki .. Dogrusunu isterseniz burallaki ev
lerimizi. yerlerimizi çoktan sc:tacagız, 

fakat 1stanbul planı yapılıncaya kadar 
buna da müsaade etmiyorlar. 
Baktım bu acı ve çok haklı ş:kayetin 

ardı arkası gelmiyecek, mecburen etra. 
fımızdakilerrlen müsaade istiyeı ek m::ı· 
hallenin başka taraflarına gittik. Bura
sı eski bir yangın yeri. Seyrc'k olarak 
birçok yeni ve kagır evler yapılmış. Ne 
yazık ki, fstanbulun manzara itibarile 
en giızel mevkilerinden birisi <'lan bu. 
ralarda yol namına bir şey yok. Yeni 
evlere gitmek için arsaların arasın-"an 

geçmek liizım. Kı ın bura sak:nlerinin 
evlerine gidebilmeleri bir hayli cambaz
lı •n hağh olsa gerek! .. 

ishak pa anın iyi bir tarafı '"arsa 60_ 

kaklarında kafi dere: ede clekt~ ik lam· 
b3sı bulunmasıdır. 

Bu mahallenin belki daha bdşka dert
leri de vardı. 

Fakat bu toz felaketi baki kaldıkça 
b:çare halkın başka §eyleri dü§unecek 
hali yok ki .. 

Medeniyet namına. insaniyet namına 
binlerce vatandaşın başına bela olan 
bu afetin biran bile beklemcıd:n önüne 
geçilmelidir. 

Eğer moloz ar .. balarının he:-giin ze. 
hir saçarak buradan geçmesine !lir çare 
bulunamıyorsa, "ger buraları !>ulamak 
imkanı olsun yoksa bütün bu mahalleyi 
istimlak edip buralardan yalnız insanla. 
rı değil hatta bütün canlı mahlukları 
kurtarmak için vakit kaybetmemek la· 
z1mdır. 

HABERCl 
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CUMHURIYET'tc: 

Sayfiyelerde konfor 
lıısa11 sayfiyeye niçin gidcr1 Din

lcmııel• için tabii. .. llallnı1d biz!m say. 
f iyolcr:m '::iıı bırçvyıt Jı.a:!<Irat yafn!iı
dır. Peyami Safa, lıcr halde lm yıl 
bir tarafa goç etmeye karar t.•crmiş 
01'.ıcak ki, nwusim lx:şlarJ.:cıı satı/iye. 
lcrimi:::dc 1wııf or olmadığım şöy'c lıa
tırlıyor: 

Sayfiyclerimiz, evlerinin dışında. 
modern pliıJlarlle, gazınolarilc ve ev. 
!erinin içinde eski dekorları, eşy tarı, 

eski hayal larzlarile biZC' ıki dcvrı bır. 
den ya.5atırlnr. Kapınızın c<:iğindcn 
deniz kcnannn gidinciye kadnı çey
rek asrm üstünden atlarsınız. 

Plnjda Marie Beli gibi denize gırcn 
modern bayan, evde kantocu Peru": 
.hanım gibi sannsaklı cacığı alı Lırıp 
yatağa girmek mecburiyct'ndcdir: 
Haşaratın iğnclcrile bütün °vücudünün 
haşlandığını hissetmemek için. 

Sayfiyclerimizin çoğunda konfor 
yoktur ve ne tuhaftır ki insan da v. 
fıyeyc cvvelfı rahat etmek için gid r! 

AÇIK SÖZ'de: 
Japonyada askerl-

di ktatör 1 U k 
kurulabilecek mi? 

'Ja7ıonyada Tlaya.Ji adlı bir gcıı ra
lin iktidar nı.cvl.i.indc lmlundıığıt ma
llondur. B" 1J1lanı. i1ti mühim Japoıı 
shıasi 7mrti.riyle 11yı anıadığı 1~ iıı 1 :ır
lcimcntoyu f cshctmi§ t•c yeni rnttlıap 
11aptırmt§t1. Gelen lıal>crler lla? cı~·
nfo aııoa1• 40 8aylau Ç'tlmrobildiği ıı ıc 
flıu1ı.cıliflcl'inin i,~c 350 ~aylavlıl~ 1. "1. 

zandılclarını bildiriyor. Parlamcııtol' 
nıcnılclı.-ctlcrdc 1ıfi1d'tmct bir ihttlaf 
nctiocshıdc parlilmcnt011ıı 1uıpafıp e
ni intihabat yaptırırsa kaııbctlt{ii li. 
dirdc istifa edip çcl.:ilir. Aoaba Gcı • 
ral llaya~i lm yola nıı mdccc7.·,· il l " 
diktntora mı 1mrcıc<ıl•. Ahmet Ş 1.r ı 
Es-nıcr 1nıgıin bıum tetkik cdi]ıor. 
• Oç gün evvel yapılan seçimd ordu. 

nun; Jnpon siyasi hnyatmn hıilom o
lan iki büylik partiden ayrı bir ilçıin. 
cü parti teşkil edeceği ve bu paı tınin 
de ekseriyeti kazanacağı tahmin celi. 
liyordu. l"akat bu tahmin tahnkkuk 
ctmemişlir. Bilı1kis Japon knmoyu or
dunun siyasi meselelere karı mo ını 
ve Japon dış polilikasım idare rtmC' o 
tcsebbUs ctrnC'sini takbih ctmi 'ir. 

Bakalım ordu ve ordunun hii 1{tıır.c. 
ti, Japon millet inin partııcre verilen 
rcylcrcle li'zahür eden iradesine bo) un 
mu eğe ek" Yoksn meclisi ilga ed ı k 
ll'Skeri hir rlı!{+ ... ·klUk l"liİ kurnc k? 
Uzak Rarktn birçok f>Cy'er im karnr.ı 

bağtıılır. 

KURUN'dn: 

lzmlr Belediyesinin yeni 
bulduğu mühim tedbir 
1/a.saıı !{mı.çayı bug m /::mır bc:crfi-

1ıc i1ım dikkati ol. ! aca{imı talımiıı 
~ttiğim b.r yazı ı cşrcd'yor. Lıttf cıı o. 
k lt/ılllUZ: 

Jzmir Şehir mcclisind ~ masraf hut
çcsı konu ulurken azadan birinin e. 
kktrlk sarfıyatındnn tasarruf ıçin 

mehtaplı gcrelcrclen islıfadc tcklifındc 
bulunması, bır lfıtıfc mevzuu gibi l<'. 
l:"ıkkı cdılmcıncli. Ay nıığı bır Rchri ay 
dmlatmnğa. kafi olup olmadığını dii
şi.ınmcli. Jt;ğl'r karı ısc mehtablı gece
lerde elektrik tenvıratını kesmeli. 

İhtimnlki bunn itiraz ed nlcr olabi. 
lır: 

- Bır tenede kac; mchtab gccesı o. 
lur? Bırknç gccelık c1cktrık sarfıyn· 

tından yapılac k ta.Enrrufun koca bir 
şehır ıçın n clırmmiyeti bulunur? 

Dıycnler çıknbılır. 

Bu tUrlü ılir zlnra kar ı \erilecek 
cevap şudur; "Darnln d ııııa gi:il olur.,. 
Bugün mchtabdnn ist fa.r1c ,Ailir. Ya. 
rm dıı goı1er karan 11. a alışabılir. 
Hutüı bu ış. yalım~ lzmır gibi tek bir 
belediye meselesi de dcğılflır. Ayni 
usul fnyda verdiğı tn.kclird" 1 tanbuln, 
Ankarava, blitün heledivelcrC' trı:;mil 
edilir Bu sure'le 1zmirli hir ıktısat. 
rının fikrinden bütün m"m1eket islifn
dc etmiş olur. 

Gördılıti~ mil ı l:m ·r bclc<1iııcsiııiıı 
d IHindüy RC1J°1 l::rtı'r .'K!mn- T:ı lır

mi.: "c!cl>frildc tr t.•·r cd·lmi~ biı 
(Devamı 6 1ııcı<la) 

Kara DAVUT 
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Yazanı Naciye ~zzet 
Her hakkı ablUI Hadlye'ye a1tUr. Kamer kurbanı: 

-6-
- Otomobil alacağıqı, istediği· 

miz hasta bakıcı ile bir çeyreğe ka• 
dar burada olacağını söyledi. 

Yeğeninin vaziyetinden endişede 
olan cemil bey pek ala! diyerek Kad 
rinin yanına geldi: 

- Ah Kadriciğim, yeğenimin 
taşınacak bir vaziyette olamıyacağın 
dan korkuyorum. Eğer böyle olur· 
sa birkaç gün onu burada yatırma• 
ğa mecbur olacağız.. Sizi rahatsız 
edecek. Evet, evet itiraz etme. Ra
hatsız olacaksınız. Fakat ne yapa· 
hm ki başka hiç bir çaremiz yok. 
Bir hasta bakıcı getirtiyorum. Yara 
h ile o meşgul olacaktır. 

Bu sırada kapı açıldı Necla gir
di. Elinde büyük bir fincanla d~ 
manları çıkmakta olan puncu getir 
mitti. Divanın ayak ucunda sessiz
ce, yaralıyı rahatsız etmekten kor· 
kar bir vaziyette durdu. Fakat Lem •i 
sanki yanı başındaki bu kadın mev· 
cudiyetini sezmiş gibi gözlerini açtı. 
Sıcak mayiden çıkan ince boğuların 
arasınaan heyecandan penbeleşmiş, 
lepiska saçlı taze bir yüz gördü. 
Sonra kar gibi beyaz Ankara tiftiği• 
nin yününden bir bluza sarılmı§ na· 
rin ve ince bir vücut farketti. 

- Ah yarabbim... Ne güzel... 
Ne kadar hof. 

Necla kıpkırmızı keaildi.. Fakat 
bu kızarmasına rağmen genç ada· 
mm bu takdirinin getirdiği punç için 
mi yoksa sadece kendi küçük tahsi• 
yeti için mi o1duğunu anlıyamamıı· 
tı. . . . 

Lem'i gün doğarken uyanllll§tı. 
T qrinisaninin bu donrnU§ saba· 

hmın solgun J§ıkları camlı kapıların 
arasından süzülüyordu. Yaralı, 
hasta bakıcının bir gün evvel yaptı• 
ğı morfin iğnesinin tesiriyle derin 
bir uyku ile uyuduğu için ıstırabı ol 
dukça hafiflemi§ti. 

Uyandığı vakit bqmı çok ağır 
buldu. Bütün asabı UYUfMU§tu. Bu 

çiçekli basma perdeli odada nasıl olup 
da bulunduğunu bir türlü bilemiyor, 
bu hoş manzaralı köy odası, onda 
hiç bir hatıra uyandırmıyordu. 

DıJSnda, ormanlara has fırtı
naların sürekli gürültüsü ağaçlar a· 
raımda ıslıklar çıkıyor. Orglardan 
çıkan sesleri hatırlatıyordu. 

Genç adam kendi kendine söy
leniyordu: 

- Hiç tan\llladığnn bir ev .. Bir 
koruluk içinde! Allah Allahl Rüya 
mı görüyorum nedir} Hey! Kendine 
gel dostum .. Galiba daha uyanma· 
drn. Sonra uzun uzun düşündükten 
sonra: 

- Hayır rüyada değilim.. Hiç 
bir şey de içmedim ki hadi sarhoı 
olayım. Büyüye mi uğradım nedir? 
Yoksa perilerin diyarına mı düs· 
tüm! Başka bir şeye ihtimal veremi• 
yorum ki ... 

Kalkmak istedi. Fakat kalça.la· 
rmda duyduğu ıiddetli ağrı ile bitkin 
bir halde gene yastığa düştü. 

- Ay .. Ay .. Yarabbim!.. Ne o· 
luyorum!.. Sanki beni yatağa çak• 
mışlar .. Her yanım sızlıyor. Bu ko· 
ruluk içerisindeki ıssız köşede har~ 
ketsiz kalmağa mahkum olduğunu 
anlıyan aenç adam hiddetle homur• 
dnam~a ba§ladı; Şimdi her fCYi ha 
tırlıyordu. Bu odada kendisini yat· 
mağa mecbur ede.n kaza aklına gel· 
di. 

.. Bir akşam ~~el doktor gelmi§ti. 
~rıyan y.erlerını ve !İ§en bacağını 
ıyıce muayene ettikten.sonra tethisi• 
ni söy)c.ı:nişti. 

Üç kaburga kemiği ve haldır ke 
miGi zedelenmiş .. Sonra acıdan kıv
ranan hastanın ha~mı gös~rmedi 
jini görerek hem<"n ilav.e etmiati: 

- Hayır: Hayır merak ~tmey,irı .• 
Ehemmiyetli bir §ey· dejill Yalnız 
siı:in i!'in tam bir istirehat lazun ie· 
liyor. .. Üç hafta belki de bir ay ya
tacaksınız. Bu prtla eskisi. gibi 
ae~sağlam olarak ayağa kalkacak· 

sınız. Bacağınızda hiç bir arıza kal
mıyacak. 

Lem'i gibi sağlam, !ııhhatli ve 
neşeli bir delikanlı için bütün haya
tınca topal kalmak tahammül edilir 
bir şey değildi. Hatta küçük bir an· 
zaya bile ... Fakat burada, bu ıssız 
köşede bir ay kalmak .. Hiç kımılda
mamak .. Of ... işte bu hiç hoşa gider 
bir şey değildi. Bu sırada kapı ya
vaşça açıldı. Birisi içeri girdi. Lem'i 
gibi çok neşeli bir genç için fikrini 
uzun müddet karanlık düşüncelere 
saplamak imkansız olduğundan ba
§mt kapıya doğru çevirerek alayla 
gülümsedi ve söylendi: 

- Burası hakikaten de periler 
memleketi olacak... işte bir tanesi 
çıktı.. Sonra gülerek yüksek sesle: 
Bonjur dedi. 

İçeri giren Ayşe nineydi, kuca
ğındaki bir kucak odunla iki büklüm 
gibi girişi hakikaten bu koruluğun 
perisini hatıra getirmiyor değildi. Fa 
kat bu peri fenalık perisi değildi. 
Atcı yakmak için gelmiıti. Odunu 
§Ömineye koyarak yaralının yatağı
na doğru yakla,tı: 

· - Nasılsınız beyefendiciğim~ 
Güzel uyudunuz mu~ 

Lem'i batmı aallıyarak gülüm
aedi. Kendi kendine söylendi: 

- Cidden iliccnap bir peri ... 
Ay,e nine çekilip gittiği vakit 

ocak epeyce tutuımuatu. Tam bu sı
rada beyazlar giyinmi§ hasta bakıcı 
göründü. Sanatının verdiği bir ser 
beıtiyle yaralmın işleriyle uğraşını· 
ya baıladr. 

Bu kuvvetli, fakat hiç bir güzel. 
lik ve zaraf~ti olmıyan bir kadındı. 
Sözleri kısa ve kati idi. Kadının bü
tün hareketlerini gözleriyle takip e· 
den Lem'i hasta bakıcının güzel ol· 
mamasına hayıflandı. Sonra bir ço
cuk somurtkanlığma büründü. 

(Devamı var) 

Bunun bir taarruz başlangıcı 
olduğu tahmin ediliyor, Bükreı sefa 
retimizden ve Viyana ataşemilterli
ğimizden gelen haberler, Bulgar 
kuvayı aslıyesinin Tarnuva - Si. 
menli civarında tahaşşüt ettiğ bildi
riliyordu. 

6 Teşrinievvel günü düıman 
topçusu Malkoçlar köy ve kalesini 
yakmış ve Kervansaray kulesinin 
tahliyesi esnasında askerlerimiz 
halk tarafından ate§e tutulmuştu. 

Ardanın karşı sahilindeki Ada. 
çalıdan Yuvahüküne kadar olan ha
kim ııırtlar düşman elindeydi. Bütün 
hudutta müsademeler başlamıştL 
Düşman kuvvetleri hududumuzdan 
azami yedi kilometre kadar içerj gir
miş bulunuyordu. Vaziyet, nihayet 
üç gün sonra büyük bir meydan 
muharebesinin başlıyacağmı kuvvet 
le tahmin ettirrnekteydi. Son alınan 
haber düşman taarruzunun Tunca· 
nm şarömclan yapılacağım tahakkuk 
ettiriyordu. 

Bu sırada gerek umumi karar· 
gahtan ve gerekse kolordu kuman· 
danlarından taarruza başlanması 
için müteaddit emir ve teklifler vaki 
oluyordu. 

8 T eşrinievvelde Kırcaali düıma 
mn eline geçmiş ve buradaki kolor
dumuz perişan bir ıhalde ricate mec
bur olmuştu. Bunun üzerine Nazım 
paşadan son defa ve kati olarak ta· 
arnız emri _geleli. Bunda Kırcaali
nin lstiıdadi da ıstenıyordu. Aypı 
gün çıkarılan bir ordu emri "Bitev· 
fike taala,, yarın taarruza başlanaca
ğını bildiriyordu. 

1 Ç E R 1 D E : } kayClleli hukuk cnstıtUsU mUdUrU profesör 

• Yabancı artistlerden alınan yüzde ~ ka· Lanıbcrde dUn Ankaradan dönmU§ ve mem• 
zanç ver&lldnln yUz:(le bt§e 1nd1rllmoo için lekctlnc gilml§tJr. 
bir kanun ıtyih1JU huırıanıp geçen aene • lmtıyıw ihUkQmet taratmdan feshcdil• 
meclise verllml§tl. Bu l!yl.hanm mecllaln bu mi§ olan MctrcroUten olrlsetl heyeti umumi• 
devreıılnde geçmesi bc.klcrımektedir. yesl dUn toplanmış ı;e 'lrkdln taB!lyealne 

karar verllmlştır. 
• MecldlyeköyU, Falih ve Şehremininde teaddlt ı 

1 
• Şchrlmlz anUkacılanndan Nişan isminde 

mu ev er soyan hırsız CelAlln uzuo biri bir 1 ...... bUl"""'a ----
mUddetteııberl devam ~den muhakemesi dUıı ' C§ ...,..,a -· yan ~,ı devri• 

+ ... ı. Ce ne Ait topraktan bir ,·azoyu ınUzeınlze bedl 
bi~ ve lll l:l ıteneye mahkrun olm~ 
tur. ye etmJ§Ur. 

• :KaçµÇl}ıktaıı ıuçtu Elektrik flrketi el" olarak kullanılmasına karar verUmlşUr. 
• Sultanahmed medrcscalnlı:ı AT§lv binası 

1 kAnııun nıulıskemeaine yann devam edile- • 1nönU §Uheda -Abidesi -önUn\1e !her ~ne 
ccktir. olduğu gibi bu ııcnede il ıınayıı ıpazar ı;-tınU 

• Me§rutlyetln llAnınr mUteakip Zaptiye merasim yapılacaktır. 
nuırhtun yapan Ahmed ffamdi vefat eflo • Jstanbuldakl devlete ıı.1t binıı.Iara • ııaray 
:mııur. !ar, nıUzrlcr, camiler ve tarı~ı blnalıı.rla Brazl 

• YUlwk m~ndiıı rııekteblnln altı eene- hariç• kıymet takdir edilmiş .ve ı>O milyon 
j(i~ ~ t1eneye Jndirl.lıı:ı.ul hakkındaki tel• lira butunmuştıır. 
kikler milııbct neUce verm\§Ur. Bu hususta • Bc!ediyc çöpçlilere Ankaracia olduğ11 gi• 
kl lıararı Na!la vekAletl verecektir. bi asrt ot arabaları vermek niyetindedir. 

• TOrk ku.;ıu talebeleri Ramideki yeni sa· • ıı:vvl'!kl gece sa.at 23 de çanıurıda Jıatlt 
';Mda çalJJm-.Iarma bqlamıoıardır. ~tı l!\l zelzele aımuııtur. 

• Röıner ve Blam HWJman isimli Uç mU- • A<,lll;yc \•ckAtcU. malbuRt daval&rmm 
teh&ua pecltr !abrlkalanmızı tetkik etmek aUrntın glirlllmcsinl bir tamimle lıltdirmlııtır. 
üzere gelmiflerdir. • :Vali iki gUndenbcrl boğazda tcUdklcr 

• Halde alınacak ardiye Ucrcetıerl ısın .Be
lediye bir tarife yapmı§tır. Tart!e 1 haziran 
dan iUbareıı mert olacaktır. 

• Ey\lJI k~a yeni Belediye teşkilatı 
yapılması için pazar günU büttln lı:ıU!nbulda 
.reyll.ın yapılacakbr. 

• Tramvay, vapur sinema ve Uyatrolara 
hallun ıırıa ile girmelerine alışmalarını te
min için Selediye zabıtıası nezaret edecektir. 

• tttatye mektebi ildncl devre imtihanı da 
yapılmt§ ve talebenin hepsi muvat!ak olmuş 
tur. 

• Ankarada n,ııayl toplantılarına dün ba§• 

ıawnışt.ır. 

• Zonguldakla Ereğli aramıda Ça.ta.ıe.tz.rn 
da yapılacak liman hakkmdakJ tet,klklere 
dün bqlanılmıştır. 

• Yeni ticaret anlqmalan mUzakercleri 
için Ankaraya gelen ;f'r&n81Z heyetne mUza• 
:k~relt,re ıbqlan,m11tır. 

• "l'e.kaUtlUk ,wUdde.tini dolduran 6 temyiz 
uuı tekaüde eevkedllecekUr. 

- ~rJnılz~e iki koı:ı!e.raos verdikten eon· 
ra hukuk !imini yayma kurumu taratuıdan 
Aıık&raya davet cdilml§ bulunan Llyon mu-

Ole 
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01'.:~N SES'E BOGtlN ?l.'l: OLDTI~ 

:Eulgo.ris.ta.n ;tzll ordusunu birdeublre 
meydana ı;ıkardı. 

O gün efrat ve zabitana mahsus 
olmak üzere bir beyanname neşre
dildi. 

"Silah arkada§larım vatandaşla. 
rım!., 

Diye başlıyan bu meyanname 
§U cümle ile bitiyordu: 

Haydi yavrularını arş ileri! Dün. 
yada saadet, ahrette cennet sizi bek
liyor. Allahm inayeti, peygamberi. 
mizin ruhaniyeti ve halifei ruyu ze. 
min, sevgili,padİJa}umızm duası bi. 
zimle beraberdir. 
9 Teşrinievvel günü Edirne kolordu 
su kumandanı Mehmet Şükrü paşa· 
dan gelen bir haber düşmanın püs
kürti.ildüğii ve muharebeye devam 
olunduğu bildiriliyordu. Ayni gii
nün gecesi dördüncü kolordu ku
mandanı Abuk Ahmet ])a§a ise, f z. 
mit fırkası efradının toplarmı düş· 
mana bırakarak çekildiğini ve işin 
önünii alamazsa Babaeski istikame· 
tine ricate mecbur kalacağını bildiri 
yordu. Kendisine gönderilen ce· 
-ı:ap~a ~dirne kalesinn muvaffakıye· 
tı bıldırerek vaziyetin hafiflediği 
Ye son nefere kadar müdafaadtı bu· 
lunması veya taarru:z etmesi emro· 
lundu. 1 O teşrinievvel günü Mah· 
~u: Muhtar paşa şifahen gönderdi
gı ~ır haberde Petrayı gaybettiğini, 
gen çekildiğini ve Kırklarelini tuta
m_~yacağmı bildiriyordu. 

Uçüncü kolordunun bu vaz.iyeti 
bi~ mü~det sonra gelen raporla da 
teıt ~tt, · 

"Düpan cephe mevkiinden bi. 
zi püskürttü. T utwımak mümkün 
değil. Bütün bataryder dilfmana 
ıeı;ec:ek, hal pek mülhit.,, 

yapmaktadır. Evvelki gUn Çubuklu dt'poları 
Dı gören V.ali dUn de Üsktldarda çocuk ıbakrm 
evini ve yeni yapılacak çocuk .bahçetıınl tel· 
kik ctml§tir. 

1 • lktısad vı:,klletı denJz .n;ıUst~an &dut· 
lah CUney dün Anlcaradan ~dırim1%e gelml§ 1 
ve liman lşlcrile meşgul olmağa tıe.şlamI§tır. 

,.Şarkta yeniden beı kaza kurulmaııı hak-
km~a. hazırlanan ltanun ıa;1ha.ııı meclise '\'C• 

rllmiJUr. 

DIŞARIDA: 
• l"t.ın~ 1mamr Yahya, bir 1<ararname 
~ ~nebtlcr.in l"e.roende ikametini menet• 
..tnl,ŞUr. 

• İngiliz tayyarecisi Brock Kap • Londra 
relıorunu bir _gUn 16 saat 17 da.kik& Jaııııa 1 
ile kırmıgtır. Tayyareci Kaptan LOndraya 
• gUn 20 dakikada vaml olmu§tur. 

• Yunan Ba§Veklli M<ıtaksaf!, Yunıınisla· 
nrıı koo~rstıf bir devlet haline g-eUrlleceği· 
nl bir beyanname 'ile 118.n rlmtptır. 

• Hollvutta grev devam etmektedir. 
• Viyan&da aabte para tıaaa.n bir atölye 

daha ıme)"d~ ~ıkarJlnu§bJ'. 
• Lon~da tr,amvay J,§çllw de ~v yap

mak nlycUndedir. 
• .A,ağı Mllırda ı;ıkan bir yangında 385 

ev yanmI§, on ':kı,ı ölınU,, ;ıo kl§i yaralanmış 
\'e 2000 ki§! •çrkta. kalmıştır. 

[Emekli Erk6mharp BiııbDI' 

Bu vaziyette şark ordusu içiO 
Kırklareli - Yenice hattında tel" 
lanmak imkanı kalmamıştı. Es•"11 

Kırklarelinin dü§mesine hiç bir ,; 
ni. yoktu. Bu sebeple birinci, İ~ 
ci, üçüncii ve dördüncü kolord; 
ra geri çekilmeleri bildirildi. 

Biribirni tevali eden bu boz~ 
lardan sonra umumi karargah I 
f erberlik sırasında Abdullah paşıt 11 

rafından teklif edilen mm takada~ 
tün kolordularm birleştirilerek fi. 
dctle mukavemet edilmesini emretP 

Artık kimse kimseyi dinJeıt' 
yor. panik halinde firar eden as1<1 

lcr bütün ağırlıklarmı yollara atı~ 
lardı. Halbuki düşman kıtaatı ~ 
bir suretle takip yapmıyorlardı. 

Firarı durdurmak için ricat ~ 
vereceklerin en ağtr cezaya çaTP""" 
cağı ve kaçakların vurulması errır' 
dildi. 

16 tctrinicvvcl gecesi va~1; 
gittikce lehimize bir hal almağa ~ 
lamıştı ki ikinci kolordu kuman~ 
Şevket Turiut pa,adan şu hsı:ıır 
geldi: 

"Saat 3,30. kadar düpnanı ,, 
leaddit kereler münhezimen riçtl' 
mecbur ettik. Fakat saat dördü ~ 
geçe en emin olduğumuz bir ıır•; 
sebebi Dilinmiyen wr panik çıJl!1: 
Bütün efrat ve zabitan kaçıy~ 
Bunların mühim bir kısmım çe~ 
tiqı. KoloTd\I va, t~,...,, ,,,,.hır~ 
CAk veya bUIUDCIUIJU yercıen .bır'P"' .• 

bile gerilemiyecektir.,, 
Kumandanlıktan gönderilen ~ 

mir zabjtleri. birinci ve dördiiD' 
kolordu kumandanlarını bula~ 
]ardı. Birinci kolordu kuman~ 
ile beraber ordu karargahına g~ı 
görüldü. Biz vaziyeti iyi bildiği~ 
halde o: I 

- Durmak mümkün dcğl. tJ 
cenahımız açık kaldı, asker kaçırot• 
dedi. . 

Tam bu sırada topçu cephallefl~ 
le ekmek geldiği haber verildi. G~ 
çek ilmeğe hacet kalmamıştı. Y ti I· 
rinde sebat etmeleri için derhal 1<

0 

ordulara emir gönderildi. 
(Vevam1 var) 

SadlkDUM~ T ı 

Veni nesriya~ 

Ya1'ut YUzUk 
Ucuz romanlar serialnln 3 UncUsUnU .t~ 

cde.n 300 sayfalık bay '.Mahmud )"~ 
~.-.11.ut ii'UzUk romanını okuyucuıal"I 

ta\•elye ederiz "' 
F1iyalı 2j kuruıtur. Salıf yeri ttıı1'1 

::;ıtape,\•I. A - .. 
( • Sinemacılığın jftihar edcceğı 

yegane eser 

ln_giltere Tacının lncile~icıe 
Bir Krabn taç kiymc merasinliJJ 

Gösterilcce~ ~gane fil.oı .. • 
Pek yakında 

SAKARYA 
sinema.sJlla~ 

• Mı1!1r kapltUIU)'onıanna alt antaşmanın 
cumıırte!l gUnU Mont,röde ı.mzuı nıu,•akka· 
tt'.n ta.kan'Ur etınIJt,J,r. ~ih bU {.bam!) 
tablı:lnln tıaulne ~lıdır. / 

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

PAR • ı s 
Sergisine Natta nın seyahatleri 

Büyük program (23 temmuz) 
Pvis,, Londra, Berlin, Roma, Bükreş, Nis, Mo,ntekarlo, HaaJ>utf' 

Plymoutb - 260 liradan itibaren 
(Bu kafilede ancak pek u bot yer .kalmıfbı'.) 

Küçük program ( 1 temmuz' 
Parla - Milino - Belgrat - 142 liradan itibare.ıı 

...,... Bu grupun ruafı dOlmuıtur. Acele karar YerİnİS· 
Adres: Beyoğlu NA 1J A acentahğı, Telefon: 44914 

/ 
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Siyah perde 

Lord Glenfallen'in yanından ceçtiğim l 
zaman onun. bir ölU gibi, r~nginin uç. 
tuğunu farkettim. Helccala bana soru-
yordu: . 

- O ~ılgın bir yerinizi acıtmadı inşal 
lah .... 

Ne cevap veı1diğimi bilm.iyortı111-- Bir 
odaya girdim. Kapıyı UstUınc kilitledim. 
Oradan gelen kavga seslerini işitiyor

dum. Uzun bir münakaşa oldu. Nihayet 
konuşma azaldı. Bu dava iki saat sür-
m ·· . uştU. Telaşla Lord Glenfallen yanıma 
&eldi. 

- Gördüğünüz zavallı kafurun aklı 
~oktur. Delidir. Çıle;mlığı arasmlda size 
cna muamele etti diye korktum.. Fakat 
artık endi§e edecek bir §CY kalmamı§· 
tır. Onu yola getirdim. Bir yerinizi ağ. 
rıttı mı? 

- Hayır, hayır .. Yalnız: korktum. 
k - tıte tekrar ediyorum. Bir daha 
orkı:nayınız. Artık ona rastlamak ihtl

lllaliniz yoktur 'ts . 
b.. rarla dolu olan bu tatsız tesadüf 
b~y~~ce kapandı. Fakat benim içimde 
Gri~k bir §Üphe ve merak uyandırdı. 
ugv erce uzun uzun muammayı halle 

raıtıın. 

d 
.. o vakitten sonra zevcimin .. nevri 
oncJ:i kar · Suratı asıldı, ne§e&i kaçtı. Bana 

ba f 1 nı.uarnclesi ters ve sert olmağa 
diJ. a?1• Bir kederin onu kurt gibi ye. 

&ını ve t> •• d hl~k d ~ · 'ğ" ni h" yuz en a a ınm egışt1 ı-
l!lediyordum. 

lier ge,.,e .. b • ıeli h . ."' n gun, ana, o nazık ve ne· 
n ~ının sahte olduğunu, asıl huyu. 
l un boyle aksi ve dürüşt olduğunu an-
atıyordu. Bunu anlamak bana pek acı 

,geldi. 
B' 

1 
ır sabah kahvcaltrda Lord Glenfal· 

an: 

ha-: Buldum,. Çaresini buldum! • diye 
gırdı; sonra ilive etti. • Seyahate 

çrkınalıy B k • . . . ız. a~ a memlekete ,ıtmeh· 
yız. 

ı: - ... -._ -~U.&'4•• .. 

u~ ~ilk aıkıntılara karıı durmatQ 
cinin h dy Glenfallen 1 Bir kadın zev. 
hakkıın erk kederine ortaktır. Fakat ben 
nuza b r uııanmayacafım. Sizin arzu-

ırakı mez.ıeni _Yorum. Seyahat etmek iste· 
Arzu dz ıız burada kalın. Düşün:.in: 

e ers . ~ya g"d' enız benimle beraber Fran. 
ı ın a lın ' rzu ederseniz burada ka-

Bu .. &ozleri ·· Çıktı ve ... t ~oyledikten sonra odadan 
~ - caı ,, .. Ytcegine ..:ı-· ,.une kadar eve gelme· 

ı__. '\Ulllr b. ıuı. ır adamile haber yolla. 

_Pek karar&ı-
mıyordurn. "'-clıın. Ne yapacağımı bil-

. n.oca 
nııyordurn. y nıın ahlakına güvene· 
<>nunla yalnız kabancı bir memlekette 
cdemiyorduoı. ~ı:ağa doğrusu cesaret 
man sıkılaarn . huki burada ne .ıa. 
ih . . aılenıe timalım vardı. ~ haber yollamak 
mak da hoıurn ~anıafih, şatoda kal· 
~. a gıt · gım mc~hul ı..' lbıyor.du. Bilmedi· 

ı.Ait tehJ"k 
tuzdum. lıtc 1. 1 eye her an ına. 
b 

~ ~arar 
uldum; ve u" BIZhk içinde ... t..cı:ımı 

t J \ıtnak .. -r un. uzere yatağa yat-

Uykum araııncıa .. 
rek ~yındıtdığrnı :.ırıainin beni dürte· 
kandıl yanıyor<} ıısettim. Odamda 
de l • u. ~u h f ' ıe cnın ,,u·· .. a ıf ziya aay"'tin 
B • " zunü h ... 

u, yıne, beni ko ayrctle gördünı. 
- Korkrna rkutan kör bayandı 
lık ' aptill' . 

n_a yapnıak iat · • dedi. • Sana fe-
tıfade d cscyd · e erdim lJ un uykundan is-
katlanrnazdıın . . Yan<lırmak zahmetine 

~at et, kork~ ~ı;.~ beni dinle ı Dik
gını feyler b . •.ınkü sana anla ........ _ 

zasını versin. Sözümü dinlemeyip bu 
evde kalacak olursan kabahatinin ceza· 

sını çekeceksin. 
Bunları söyledikten sonra odadan 

çıktı, gitti. Artık beni~ ~y~uın. kaç. 
mışrt. Bu feci ifşaat benı buyl.ik bır acı 
ve düşünceye sevketrniŞ~·~ .B~ k~dıru~ 
doğru söyleyip söylemedıgını bilemı. 
yordum. Elimde hi~bir vesika yoktu. 
Fakat Lord Glenfallen'in garip hare
ketleri aklıma geldikçe şüphem kuvvet 
buluyordu. Evin bir bölüğüne gitmek· 
ten niçin beni menetmişti? Demek bu 

kadın şatonun diğer kısmında oturu. 
yordu? O hak kendinde vardı! Fakat 
bir tilrlU bunların esasını anlayamıyor
dum. Vzüntil içinde sabahr ettim. Ko

cama her §eyi anlatmağa karar veroim. 
Ertesi glin Lord geldiği zaman nere. 

de kaldığını bilmediğim halde sormak 
da aklımdan geçmedi. Yine suratı her 
zamanki gibi 881ktı. Yanına gittim: 

- Efendim 1 Bir şey hakkında sizin

le konuşmak istiyorum. Pek mühim 

mevzu.dur. 
. Halimdeki ciddiyeti görünce bir kol-

tuğa oturdu. 
- Söyleyin bakalım 1 Pek dertli bir 

haliniz: var 1 
- Efendim .. Bu aksam yine o beni 

korkutan bayanı gördüm. 
Bu sözler onun rengini uçurttu. 

Birat tereddüt etti. Sonra sordu: 
_ La<)y ! Size bir şeyi menetmİitim, 

unuttunuz mu ? J)emek öbür bölüğe 
ıittiniı? Yemin ettiğiniz halde s özü. 

nüzde durmadınız? 
Öfkelenmeğe başlamıştı. 

- Efendim! - dedim. • Ben sizin sö. 
ıünüzü dinledim . .Menettiğiniz şeyleri 
yapmadım. O bayan gelip gece yata. 
ğımda beni uyandrrdı. Odama nasıl 

girdiğini bilemem. 
V.n.r.o"""' ..,s_.t ___ .,1,..\.,,. .. • 

- Bu iıin çaresini bulmalıyım! • 

dedi. 
Sonra, sert sert yüz.:lme bakarak: 

- Siıe ne söyledi? 

- Efendim! .. Bu kadının söylediği 
sözler öyle garibime gitti ki. bunları 
sizden gizlemek istemiyorum. Guya 
benimle evlendiğiniz zaman sizin baş· 
ka bir zevceniz varını§. 

Lord Glenfallen bir ölü gibi sarar. 
mrıtı· Yerinden kalktr. Pencereye doğ
ru yürUdil. Bo,ğazmdan bir türlü ses 
çıkmıyordu. Bir müddet böyle sükut 
ettikten sonra kendini topladı. Tekrar 

yerine otu~~:a~: ~ 
_ Verdıgınız havadıs beni o kadar 

şaJırttl ki. cevap :için kelime bulama
dun. Aleyhimde müthiş bir cereyan ol. 
duğunu böylelikle anlıyorum. Bana 
düşsnanlık yapmak istiyorlar. Bu baya· 
nın bir noktadan mazur olduğunu söy

lemek doğrudur. 
çünkü kadm delklir. Bunu ben size 

söyJcrniştiat. Niçin nazarı it ibare alma· 
dıfUı? 'llk :o#e son defa olarak sizinle 
rnünakaıa edeceğim. Size yemin ede. 
rim -ve ahrette cenabıhak huzurunda 
ıncsul olayıın, katiyen bövle bir şey 
yolttı.ı~· Bunlar iftiradır. Benim yegane 

ıcarını ıtiısiniz. 
Bu ti)ıleri söyleyip çıktı , gitti ve 

'ben yine clerin bir kararsızlık içinde 
kaldJın. Evin eski emektarı Martha'yı 
gördüğüın zaman ona sordum: 

Terc•:irne eden: (Hatice Süreyya) 
(Devamı var) 

HABER - J\.ltıam poetası 

Tonton 
anıca 
BaDokÇD 

Kızı I 
sacayak 

ÇeODB< ylYııreğDını 
maceraıaıro 

-21-

Yazan : Niyazi Ahmet 

.. 147 sen! evvel bugün 

Uçakof SivasfuPol-fik>-
başkumandanhğına tayin edildi 

amiral, Türk donanması ba;.=ı~iıe::ıe~adüfe boı:çlu buluna. 
Hayatında bütün muvaffakıy tl · · b" 1 

kıyetni ayaklarma gdmi, ıhul~ke.n .muvaffa· 

1790 yılı 6 mayıs günü 14 7 se· emi kal 
ne evvel bugün Uçakof, Rusların ~en rüz ~amıştı. F~kat buna rağ· 
Sıvastopol filosuna başkumandan garın yardımıyle tutum:• 
tayin edildi. Bu tayin, 0 vakit bü· Y0.~· dukavemeti kırılmış görün· 
yük bir hadise olarak telakki edili- muyor u. : 
yordu. Sebebi, mütemadiyen Türk ~ıvasto_?ol~ ~öndüğü vakit harp 
don~nmasıikarşısmda bocalıyan Rus e~mış oldugu ı çın büyük bir mera· 
denız kuvvetlerinin hakimiyet kaza- sımle karşılandı ve taltif d"ld' G .. 

kl 
· 1 · d h 1 e 

1 ı. c 
na~a arına inanılışdı. Rus tersane mı en er a tamir edildi. 
lcrı, hiç bir vakit emniyette kalamı· Bu hal Uçakofun gur , y • h.. ı b · . urunu \e 

or, anı ucum ar, üyük emeklerle cesaretını müthi§ surette .arttırmı . 
hazırlanan filoları mahvediyordu. tr. Bundan sonra yapt ~ h 1 d§ * * * R J'I ~ı arp er e us ı osuna büyük zaf erl k 
. ~rakof başkumandan tayin edi- dırdı. Yalnız h d er ~an· 
lır edılmez yedi biiyük gemi ve 20 k . . ura a şuna ı~ret 
ufak gemi ile Aphaz.i kıyılurına hare ~~mc ıhstenz ki, Uçakof hayatında 
k t 

. S h P men emen müt di e ettı. o un ve oti limanları d .. fl d . . cma yen tesa• 
boylarını bombardıman etmeğe baş- u er en ıstıfade etmiştir. 
ladı. Sinoba kadar geldikten sonra .. 
Sıvastopola dönen kumandan, ye· 
değinde sekiz Tiirk gemisi getiriyor
du. Esir gemiler getirildiğin gÖ"' 
ren halk biiyi.ik bir sevinçle sç.hile 
koşuştu. 

- Uı;akof geliyor .. 
Sesleri her tarafı çınlatıyor ve 

koun~uyorlardı: 
- Kimbilir ne kahramanlık 

göstermiştir. 

- Donanmasında hiç bir eksik-
lik yok.. · 

- Artık Rus filosu her yerde 
muuı.Her olacak .. . 

Filo yaklaştı ı.-e esirgemiler lima· 
na p:etirildi. 

Hayret. .. 
_!(_imse gözlerirl~ inanamıyordu. 

Getırılen gemiler un yüklü tücc~r 
gemileriydi. Gerçi bu da bir i_ş ti . 
Fakat hiç bir zaman muvaffakıyet 
sayılamazdt. Çünkü Uçakof bunla· 
n mukavemet görmeden teslim al· 
mrştr. 

. Kahraman diye tanınan Uçakof 
bırkaç gün sonra şu haberi aldı : 

- Ti.irk lifosu denizde dalaşı· 
yor ... 

Kumandan derhal filesiyle deni• 
ze açıldı. Kerç boğazrna geldiği va· 
kit kaptan Hüseyin paşa filosunun 
burada bulunduğunu gördü ve har 
be tutuştu. 

Hayatta öyle garip tesadüfler 
var~ır ki, buna Türk darbımeselin 
de de~let kuşu,, denir. Umulmaz 
ken gelır başına konar. Bir tek ne· 
f:.ri!! k.?:~ b~r ?rduyu mağlup ettiği 
gor~~l~ugu ~ıbı beklenmiyen bir te· 
~d~un galibi mağ~up ettiği de v.a• 
kidir. Bu deniz harbinde de öyle 
o~clu. Uçakof harbe tutuıtuğu va· 
k~~ ~uvveti:.ıin çok hafif olduğunu 
goruyor. yuzde :rüı: .ına,ilup olaca 
ğıru anlıyordu. Faknt öyle olmadı. 
~iizgar, b~tün kuvvetiyle Uçakofo 
luınaye ediyor, .onun gemi1erini ye!• 
kenlerini ıişiriy:or, mukabil tarafa 
:zer.re kadar yardım göstermiyordu. 
:Hasan pa§a buna rağmen -itidalini 
bozmuyor, .aman vermeden hücu -
l~~ına deYam ediyordu. Harp b'" t~ 
gun .devam etti. u un 

Uçakof filosunda sak~tlannuyan 

Amiral .Uç~f 

Hüseyin paşa filesiyle harbinden 
bir miiddet sonra gene ayni kaptan 
paşa.om filesiyle karşılaşarak galip 
_geldı. Bunu Rus müellifi Mazg
f eski şöyle nnlatıyor: 

"Hüseyin paşa 18 büyük gemi, 
17 firkateyn ve 43 ufak gemi ile 
Karadenize çıkıyor. Bu filo içinde 
Ceneviz, Tun us ve T rablus gemileri 

de v~rd~:. Rumeli sahillerine .gece· 
rek Kolıgra burnunda demir attılar. 
lJçakof 11 bi.iyiik gemi, 7 firkateyn, 
21 ufak gemi ile Ti.irk filosuna yal.• 
laştı. Sahilin ve Türk top ateşleri 
arasından geçiyor, rüzgara karşı ola 
rak dü§mana hücum ediyor. Bir şey 
den haberleri olmıyan Türkler, Ra
mazan bayramı yapıyorlardı. Rus
ları görerek demirlerini 'keserek 
yelkenlerini &!;mağa koştular. Fa• 
kat rüzgar kuvvetli olduğundan ge· 
miler biribirine çarparak civadnala· 
rmı kırıy.or, koparıyordu. 

Görlilüyor ki Rus ın"· · ll'f' d 
ı .. • uc ı ı e 

ta ıın ve tcsadi.ifün Ucak f k d d •w• • , O a ıne e.• 
ar y.ar ım eltıgını itiraf cd" ıyor. 

Kimyager 

T~~,~~bT.!~,~~~Bil- 1 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 1 
Eytam Bankası karşısında tzzet 
'Bey Hanı. 

~---------------------~~~~~~~~----~--__..,_ __ __ d 
• enını ,__ ..--

ar eder S.. -dar ktıi d t•'-• • · oylc ba e a ..-· 
senınle kilis&dc .~: Lord Glenfallen 
katen mi evt ~ ızdiva_ç etti? Hald-

- s· . endinız? D v ızı her •eyı oıru Jöyle r 
Lord Gl iJ' c tcQıin . · enfallcn b • ederıın kı 
lencij cnitnle h . ve buna yü akıkaten ev .. 

- Oh z tane .,.,.ı.·d· . alde büyük ~ı ırn vardır. 
ra sııe pe~ine kabahat ctnü!I. Zi-
k" n §unu ·· ~ 

1 seninle evl soylemesi Jbıındı 
k enınczd a kansı va d en evvel onun ~~· 
a·~ . . r l ve ka ıgını hissed" rm sağdır. Titre. 
nalrk Y.apn:a~~rum .• Korkma. Sana fe
onun ka ııtemıyorum. Fakat .sen 

rısr aayıla 
taya ~·k v mazsm. Hakikatı or-

r ardıgun de ;n ... nı :nıxıan ne Allahın ne --arm · cr . fallın ota .... •· m ınde •n Lady Glen. 
. ._.,..ıın. Yaruı..ıı-- t . evı terlret ,,__ wuı eıı yok, 

ka Ye ~rke.e koc:anm .ı....ka bit' 
rseı 1>ldutwıu ıtsyle ..,.__ ~ 

• .riMIUW1 OJ1W1 ÇC• 
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Edep ve kültür bünyemize 
LAübali bir hücum 

yapıldı 

ı .::..._ 

Talcbelerinin sözleri değiştirilerek ne§ rcdi"lcıı Üniversite ve Ostad Ilalit Ziya 

(B~ tarafı l incide) fak bir merak duymaktan kendini a. 
fa.kültesinde kendilerini yarına hazır. , lamaz. 
lıyanlara ''muhte§Cm bir meçhul'' ol- ı Edebiyat fakültesinden Sıdıka Kü. 
duğunu iddiaya kalkışmaktadır. lür'e söyletilen sözlerdeki tezat ise beş 

Bu gazetenin adı Tan'dır ve yııkar- yaşında bir çocuktan bile beklenemez. 
na.ki iddiayı açıkça. ortaya atma.ktan Nerede kaldı ki, bir edebiyat talebesi 
çekinerek dolambaçlı bir yoldan yürü. söyliye ... 
mektedir. - Doğrusunu isterseniz. Haild Zi. 

Tan'ın beşinci sayfasında "Büyük ya ile meşgul olmıya vakit bulamadım. 
Edib Haild Ziya için bir anket", "Üni- Halit Ziyayı kendi mektebinde ve 
versite talebeleri ne diyorlar?" başlı. kendi devrinde yetişmiş kuvvetli bir 
ğını taşıyan ankete bir göz gezdirmek şahsiyet olarak tuıırım. 
gazetenin yüksek bir Türk edibinin Hatta büyük roman ve hikaye üsta
sanatkar htiviyetini nasıl tahribe ça.. dıvuz olduğunu kabul ederim. Fakat, 
Iııtığını açıkça göze vuruyor. Alın, onu:ı: asırlarca sonra dahi yaşıyacak 
Edebiyat Fakültesinden Lutfiye Giral. bir eser yarattığına, pek kanaat getir. 
ın ağzından yazılan bu cevabı okuyun: mia değilim. 

LÜTF!YE G!RAL Bu bayan bir tek kitabını okumadı-
EDEBİYAT FA.KüLTEStNDEı.~ ğı bir müellif hakkında nasıl bir ka-
- Halid Ziya, edebi bir §ahsiyettir. naat sahibi olabilir? Belli ki, gençler 

Roman tekniğinde yeni bir çığır aç- kendilerine sorulan suallere tevazula 
mıştır. Ona şüphe yok. Fakat, ben bu ve vakarla ce\·ap vermek istemişler ve 
şahsiyetin eserlerinde; devirlerin ve bu hali Tan muharriri büyük Türk 
muhitlerin üzerine çıkabilecek kudret. edibine karşı kollektif bir tehzil ve 
te olanına rastlamadım. Bu sebeple, üs hücum şeklinde istismara kalkışmış. 
tadın romanlarını okumak arzusu ben.. trr. 
de uyanmadı. Türk edebiyatında, Halit Ziya, yük. 

Ya bu kız böyle söylemedi, yahut sek bir kudrettir. Bir devri ifade eder. 
kendisiyle konuşan mahsus böyle yaz- Bir ba..slangı!:tır, bir tekamül merhale. 

d sidir ve bir "devam'' dır. Türk Üniver
ı. 

- Behey sultanım, "üstadın roman. 
Jarmı okumak arzusu sizde uyanmadı,, 
da "üstadın roman tekniğinde yenilik 
yaptığına ve edebi bir hüviyeti,, oldu. 
ğuna nasıl inanmak "tenezzül?!" ün
de bulundunuz? 

Alın bir tane daha; Edebiyat Fakül. 
tesinden Niyazi Akşıt'a şu sözler söy. 
letiliyor: 

- Halit Ziyayı Üniversitede okutur
larsa okurum. Kendiliğimden bu işi 
yapamam. 

Edebiyat fakültesine kadar tahsili. 
ni yükseltmiş bir gencin Halid Ziya 
ha.kkında söyliyeccği söz bundan iba
ret olamaz. 

Türk edebiyatının Halid Ziya. gibi 
bir ''ehemmiyet" ini tetkik için bugiL 
ne kadar on saat ha.sredememiş bir Ü
niversiteli nasıl tasavvur edilebilir? 

Alın bir tane daha... Coğrafya ens. 
titüsünden bayan Selma bakınız nasıl 

1 
konuşturuluyor? 

sitelisi onu okunı.aktan kendini müs. 
tağni addctmemiştir ve etmez. Bir 
memlekete 55 yıl muhayyilesini nez
retmiş olan bir büyiik edibe jübilesinin 
yapıldığı günlerde böyle çocukça hü
cumlara kalkışmak biraz gariptir. 
Bu dolma yutulmamıştır. Makyavcl bu 
eserinde muvaffak olmuş sayılamaz. 

Gülünç bir iddia 
(Baştarafı 1 incide) 

asabiyesine yaymak için, sarfettiği 
gayret üzerine temerküz etmekte· 
dir. 

Evvelce Cencvrede parafe edi. 
len bu pakt, Arap §arkının atisi ci
hetinden çok büyük ehemmiyeti ha
iz bulunan bir vesikadır. 

Böyle bir muahcdenin izması, en 
büyük inikasını, bugün Kemalist 
cehdiyle Arap birliği propagandası 
cehdinin birleşmiş oldukları Bağdat
ta gösterecektir. 

Filhakika, Irakta çok defa biri
birine zıd menfaatler peşinde koşan 
iki cereyan çarpışmaktadır: 

' HABER - :4kşam postast 

_,,.. ________ .... ___ .,_ 
KURUN' da: 

lzmlr Beledlyeslnln yeni 
bulduAu m~hlm tedbir 

(Baş tarafı 3 ihwii.d.e) 
hir,, addedilemez. EgeııiJı biiyiik füna. 
nmd.aki tenvirat, mıwid Amcri1:.alı E
di.sorıun ilk ampul tecrübesi yaptığı 

günk:ii ''instaUati.cm" dan f ark.lı mıdır 1 
Bize kalırsa tenvirat bakıtmm.dmı 

/:;mir hcnii.: bir ;htiyaca cevap tıerc. 
bil~ değildir ki, mevcuttan tasar
:mf edileb1lsfa. Ve 30nm, bu tasarruf 
illctindcn kcndimi;,i kurtarmalıyız ca
nım. Biraz borç etsek, biraz açığımız 
ol.sa ne olur1 Eluet'ir ki istikr,azı ga. 
vurdan yapmtyalım, Avrııpada dahili 
istik-re.: yapmamı,, 1Jorrsuz belediye 
yok g-ibidir. 

TAN'da: 
Elektrik Şirketinin 

iti rafları 
Şu Taıı ömür gazetedir. Bugün ill.:. 

sayfasında kocaman bir mıııt§ct var. 
Meğer M. Zekıımyya _ Ahmet Emin ve 
·şürek&n ~si "Elektrik şirketi
nin soygunculuk vcsikıcı!annı,, bulmuş 
ve mahud Veyl si.!temini1ı iç yiiziiııü 
ortaya djjkmeyc karar vermiş. YaJıu: 
bunları Sağır Sultan bile duymu§tur. 
Hül."1.tmctiıı tam bir dikknt nu.ıhsulii o. 
lan itimadına dlıyaıı.aro.k Ali Çctinka
yamn bu saJıada. devam cdeıı çalı§nuı
lrının millet trafından azami bir tcş. 
vik görüşiüıiüı sırrı da btauladır. Ealı. 
scttiğini: "veWcı:ı" ların hepsi herkes
çe mal!ımdur. Siz devletçe malt°lm ı·c 
m~eccel maderıleri ''Efendim, ben m.a 
den keşcfttim, imtiya::ını lxııuı veri. 
ni~u diye 1W1uii1crinc mal etmeye ça
lışanlara bcııziyorsunu::. Biraz dikkat 
oamm. 

Hakikati böyle bizzat Şirkete ait 
vesikaların yardımı ile duyurmak im
kanını bulduğumuza çok memnunuz. 
Böyle bir mikrop yuvasının çırçıplak 
bir halde görünmesine ve tanınması. 
na mutlaka ihtiyaç vardır. Yürünen 
yolun cıvgı-uıugu hakkındakı her tur. 
lü tereddUdler bu sayede ortadan kal
kar ve eskiden kalan çirkinliklerin 
son döküntlilerini hayatımızdan tama. 
mile silmek, süpürmek mümkün olur. 

Kara DAVUT 

ZA Yt - 3.5-937 tarihli pazartesi gü
nü akşam Beşiktaşa gitmek üzere tram
vaya bindiğimde Karaköy ile Kapıiçi 
arasında iken cebimde bulunan küçük 
para çantası içinde bulunan Beylerbeyi 

Belediye tahsil ~ubesi tarafından yedime 
teslim edilmiş tahsildar mührum ile 

birlikte şahııı meçhul tarafın!dan sirkat 
edilmiştir. Vaziyeti Galata polis komi. 

· serliğinc bildirdiğim gibi aynı zamanda 
zayi olan 120 numaralı mührün hükmü 
olmadığını ilan eôerim. 

İsmail Tevfik Kavaklı 

........................................................... i 

AGLIK i 

Ro man 
"- Üstad hakkında çok müphem 

fikirlerim var. Durun bakayım, onun 
bir romanını hatırlar gibi oluyorum: 
Siyah ... ve Mavi ( ?). 

Ama, şu dakikada, romanın kahra
manlarından hiçbiri aklımda değil. 

Derslerimiz.den vakit bulup roman o. 
kuyanuyoruz ki ... 

- Haşimi hanedanı ile yani Irak 

1

.i::: 
kralı, S. M. Gazi Elevvel ile Mave-
rayı Erdün Emiri Abdullah ( Seudi 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Coğrafya enstitüsünde okuyan bir 
bayan Halid Ziyadan böyle laubali 
bir tarzda bahsetmeyi kendisine ya
kıştırır mı? Kim bilir münevver kızı. 
mız neler söylemiştir de, söyledikleri 
bu hale getirilmiştir. , 

Tarih şulx>sinden Türkan'ın söyle. 
diklerinden yalnız şu cümleler alını. 
yor: 

''- Halit Ziyayı, bize lisedeyken 
bir parça bellcbnişlerdi. Romanların
da. kendi şahsiyetini ve muhitini ya. 
şatırmış. Tasvirleri ve hayali, çok 
kuvvetliymiş. . Bunları unutmadım. 

Romanlarına gelince... İtiraf edeyim 
ki, hiçbirini henüz okuyamadım. 

Tarih şubesinde okuyan bir talebe
den sadır olabilir mi bu sözler? Tabii 
olmaz. ÇünkU tarih şubesindeki bir 
genç Türk edebiyat tarihine kar§ı u-

hanedanı {yani Hicaz ve Necit hü-
kümdarlığı) ve Yemen hanedanı 
{yani imam Yahya) arasında tam 
bir anlaşma olmasını istiyen lngi-

: 

liz nüfuz ve arzusu - ki geçen yıl 1 

1 rak ile Hicaz arasında imzalanan • 

anlaşma ile emeline muvaffak ol· ı~=:: 
muştur. 

Yeni çıktı 
Dağıtma yeri V AKIT Kütüpanesi 

Fiab 50 kurut • 

2 - Türk nüfuz ve arzusu ki 
bilhassa geçen sonbaharda Bağdat- ........................................................... . 

ta yapılmış olan hükumet darbesi 
tamamiyle bunun lehinedir. Irakta 
yapılan hiikumet darbesi neticesin
de devrilen Yasin paşa Irak istik-

lalinin ve fngiliz - Irak muahede
sinin büyük başarıcısı idi. Bugün 
Bağdatta Irak ile Türkiye arasındaki 

bütün meselelerin hallini İsliyc:n ve: 
buna çalışan bir hiikumet vardır. 

Bunun için Bağdatta Hik -
met S Ü l e y m a n B e y i n baş-

vekalete g e e i r i 1 d i ğ i gün· 

lerde Arap aleminin duyduğu heye
canın manasını, şimdi, Türkiye ile 
Suriye arasındaki ihtilaf mütalea e
dilince çok iyi anlamak mümkün o
luyor. Bilhassa evvelce kral Faysal 
ve vezirleri tarafından gördükleri 

maddi ve manevi müzahereti unu· 
tamıyan Filistinlilerin heyecanların
da ne derece haklı oldukları meydan 
dadır. 

I 6 "l\TAYIS-19937 ~ 

ArTierikada çıplakhk 
aleyhine 

hareket başladı 
Açık temaşa menediliyor 

Hu hııraketin ön safındaki adam bir 
kardlnaldır 

Yalnız Amerikaya mahsus bir 
nevi hafif temaşa vardır ki, bundan 
birkaç defa bahsetmiş ve bunun a
leyhine kuv\'etli bir cereyan başla 
dığını yazmıştır. 

Filhakika, Amerikada büyük bir 
rağbet kazanan ve adetleri büyiik 
bir siiratle artan bu tcmasaları ahlfı.. 
ka mugayir görülmüş ve bunlar me· 
nedilmiştir. 

Bu iki resim, Nevyork polisinin 
ahlak namına menettiği "Burlesk,, 
artistlerinden iki meıhur "yıldız,, ı 
sahnede göstermektedir. 

Kıyafetlerinden de anlaşıldığı 
veçhile, bu temaşan01 ilk safhasıdır. 
Bütün bu kalabalık kürk ve elbiseler 
birkaç dakika içinde, teker teker ye
re dü§ınektedir. 

" 

eh~· ~?re ihtisası var.~ır .. _Bazıları ··~.J'll:r 
rıı,, bazıları da mutevazı,. . dit 
rur,, "mecalsız,, vasıfları haıı 
ler. Fakat hepsinin gayeleri aY1"'. 
dir. Ağır ağır körklerni, elbis~le~ 
sıyırmak, korsanın düğmelerinı ~ 
mek, ayakkabı ve çorapları çı 
maki 

Biitün bunlar, musikiye u)'~ 
ahenktar hareketlerle yapılırdı. 
aaıl seyircileri mütemadyen "he'" 

·can., ve "ümit,, içinde bırakmak~ 
Bunu anadan doğma soyunma 'ı' 
mam gelinciye kadar, vücudün ı,.; 
yerlerini biraz göstermek fakat Jet 
hal kapamak, artist çırçıplak so'f1'' 
duktıın sonra da projektörler söıı' 
ve onu bir "esrar çinde gizletir .; 
hatta bazı ~ehvani sesler duyuhır 
· Bundan on sene evvel, bu tcfl1" 

şalar ancak rıhtım boylarında göslf 
rilir ve buralara bilhcıs~a bahriyelit' 
ve ecnebiler gelirlerdı. F ;:ıkat s~! 
m Brod,·ay'ın tam göbeğinde bÖJ'" 
bir temaşa yeri açılınca, halkın telı' 
cümij 'karı:ıısında bunların adedi lı' 
men her ğiip artmış ve "tekeı1" 
mül !., etmiştir. 

Bu müthit rağbet karşısında. ' 
rıkgöz bazı Amerikalılar, Avru~ 
nın, bazı yerlerinde, ezcü~le pşti! 
ve Londrada da boyle temaşa yerlet' 
açmak istemişlerse de, soyunıt" 
"yıldızları., ndan bazılarını hus051 

bir şekilde cinlerinde soyundur'~ 
resmi makamlar bunu ahlaka mai'' 
yir görerek menetmişlerdir. · 

Esasen son zamanlarda, Arrıe~ 
kada da bunların aleyhine şiddeti 
bir cereyan başlamıştır. Bu c~r"!f 
...... h .... ,..,.ı., h:H .. --... N .. V"".r:L- 1,~1'·.:.ll" 

Amerikalıların "Bürlesk sanati,, nali Hayeş bulunmaktadır. Karefl1P'" 
tabir ettikleri bu temaşanın artistleri lin faaliyeti derhal semeresini ~~ 
olan genç ve giizel kadınlar hafif el- mi~ ve bundan birkaç gün evvel. r
biseler ve kiirkler içine bürünmüş lis tam temaşa ortasında salonl~ 
oldukları halde sahneye çıkarlar ve girerek biı:çok soyunma yıldızl.ar~ 
orada, projektörlerin kuvvetli ışık- tevkif etmiş, ve haklarında takıba 
lan altında, hareketJerini ahenktar başlamı~tır. Diğer taraftan bu te' 

tempolara uydurarak yavaş yavaş, maşa yerleri de kapatılmı~tır. ıdİ · 
soyunurlar. Kardinal l layes gazetelere ,,e 

Antraktlar arasında da gene ka- ği b~yanatta şöyle demiştir: dl 
dınlar sahneye çıkarak akıl ve haya- . "t~evyork son seneler zarfın e1 
le gelmiyen ahlak~ızlıkta monoloğ. hayasız ve ahlaksız temaşaların Jl1 • 
lar söyliycrck seyircileri - ki he. kezi haline gelmişti. Şehri bu tefı:', 
men hepsi erkektir - "eğlendirir- sühtt'!n kurtaran belediyeye teşek~f• 
ler!,, etmcği ahlak namına bir vazife bı 1 

Her "soY.unucu,, nun kendisine rim.,, ~ 
--~L?--------~--~~~~-------~~~~~--~-__, 
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Türkiye - Yunanistan 
Milli futbol mac;ı 13 haziranda y~p~lacak 
Türk ve Yunan futbol federasyon. tan bul. Atina. mubtelıtlen arasında o

ları her iki memleket milli futbol ta.. lacaktır. 
knnla.rının 13 haziranda Ankarada y ·m takımının Mısit' seya-
k unan mı . t• Tü k' 
arşıalşnıalarr hususunda muta.bık ha.tinden sarfınazar edilmış ır, r ·ı. 

kalnuşlardır. Yunanlıların ikinci mü- ye müsabakasından sonra Yunanlılar 
sabakası !stanbulda, 20 Haziranda İs.. Sofyada Bulgarlarla karşıalşacaklar. 

Milli küme 
maçları 

~~nbu~. futbol ajanlığından: 
~e . i1lt kume maçlannın Dofanspor • 

§ıktaş karşdaşması 8 mayıs 937 cu
martesi .. ·· T · tı gunu aksım stadında olacak-r. 

1) M 
2

) aça saat 16 da başlanacaktır. 

hakernMa~ hakemi Nihad Bekdik, yan 
:n lerı Tahsin ve Tarıktır. 

aı 9 °hnspor • Fencrbahçe karşılaşma
da 

111

1 
aYls 937 pazar günü Fener stadın· 

o aa.clctır 
3) Ma . . 
'4) _ Ça saat 16 da başlanacaktır. 

hakcınıc~aç hakemi Nihad Bektdik, yan 
C.ir. 1 Feridun Kılıç ve Muammer· 

5) F· 
kuru•t •YaUar tribün 50, duhuliye 25 

:sur. 

Voleybol 
Ş~lbp i,\· onluk maı:ları 
cıjanİ ~· K İstanbul bölgeıi voleybol 

ıgından. 

8-5.937 c~m t . .. .. Al d 
ca..:ı.~ . ar esı gunu em ar 

u..ıesınd k' pıla c ı (Y. M. C.) salonunda ya. 
E c~~ \'oleybol müsabakları. 
~p • İııtanbulspor saat 15 hakem 

Şetkst su.tun 

-
Samsunda Sı?~r 

1 Yıl (busuıi muha barımız. 
Samsun ma . 

den} - Geçtiğimiz hafta hk maçlarına 
tekrar devam ediJdi. . . 

ık klübürıün Iık maçlarmı ıı-Ha ııpor ., . . .. . 
. • . . ·anlıg" a budırmesı uzerıne 

remıyecegını aJ 
H maçı olmadı. Saat 3 de 

D s . spor 
· · D rdan Mustafa Kahrama-

hakem · ıpo . . 
.d . deki başlanan oyun beşıncı 

nın ı aresın • 
dakikada G. birliğinin yaptıgı gole ç~~ 

. d eden bu maçı hakem lu. 
ı:evkh evam . · ı . 

.. müdahalelerı ı e seyır. 
zumlu luzumsuz . . 
':'" . ~'d ~ gibi oyuncuları da ıınır-

eıl-erı w u gu k k 
. . :i bu fena idare tr ıncı 

lendırıyo11 u ve . · 
G b. ı·g·inin aleyhıne verılen 

dakikada · ır 1 

b' enaltı ceıaaına itiraz ed~n g~nçler 
ır P k . lerd·ır Yirmı dakıkahk 
h ter etmış · 

sa ayı nra tekrar sahaya geL 
bir ayrılıktan so b'tt' tk· . 

. d değişmeden ı ı.. ıncı 
mışler ve evb~er :-: ·n t-0 lik avantaji-
devre de G. ır ıgını b''t'" f 

urtluların u un aa-
1 ba<lryan oyun Y . • . 
e :ı d k 28 ıncı dakıka 

ti etleri sonucun a anca 
Y 

1 
b'r crol ile beraber~ olarak 

da yaptık arı ı .. . . 
. d k'k da hakem tarafından bıtı. 

42 ·ncı a ı a . 
• 

1
• 1 un vaktinden 3 dakıka aı 

rılmış o an oy 
oynaılırtı~tır. 

tıhami Polat. 
Hilal . Galatasaray saat 15,30 hakem 

ilharni Polat. .. 

Buı·h~n F elf!if e .. ~e~y ... !1!~~~~.l! ... 
;::kt ~ulunan (FELEK) başlığı altında muvaHa!Ciyetli zümreler çı~~ış~~~ .bu.~. 

drgı yazıları daima büyük bir zevk- lar sizin masa ha,ında yuruttugilnuz 
~c, hatta diyebilirim ki, tadından içim nazariye ve faraziyelerle meydana çık-

ayda bayıla okurum. Fakat iki sayfa mamışlardır. 
a~~yıp da (Spor) oahsine girdi mi, en Rekorları hala idimdik duran ve bil· 
•u t mevzuları bile inıana bir rrrpıda tün birçoklarının saçları ağarmış olan 
0 kuttur b :ıı • · ı ı · · d .. , an o errak, pürüzsüz ve candan bu kıymetlı at et er ıızın zamanmız a 
Uslubunıd ·· .. - t · J t 

ıuı~ an eser kalmaı. sizin yüzünuzu agar .mış ıse e~ ~anne • 
hazmedil-e · b. k" k" ıu··k · ı'z ki bunu atletızm şeflerının g'ay-o canını ,., mı§ ır us un meyın 

~ kalcnıin sahib' . baya- t'le aJ§kasile başarmışlardır. Hayrr 
•ı ı;anını k ıne ınsanın re ı , . . . . . 
yazd ~ı an bir sürü yavan şeyler azizim, sizler bu ışte ancak talılı hır ıda-

ırır. Oz ·· k Jd Bir Ü b. Ş 
sempatik a ııutununda dünyanın en reci olarak a .ınız. . nvan, ır e. 

tu darnı olan B F 1 k ü. k. bir Sudi, hır Rauf hır Haydar ve nuna geçt· . e e spor s ıp. k 
gelir. h l illi, t•nınm.ıyacak bir hale daha birçokları adeta endi kendilerine 
. ,_ ' erkeııe çatar h . h ke t' rni•lerdir. Baktrklan sporu ilikleri 

'1 xırmak dö'--- • erıeyı ve er - ye ış .. . 
S "mek iste . )ene:ek kadar benımseycn ve kry· 

por teıckkü r. ne ış • .. .. 
bilakaydü ar llcrinıizin hemen hepsi, metli sporcular maalesef alaka ve yuzu· 

k: d . . k ! t ~hlanan bu h mdan "z·u· (Haley) kuyruklu yıldızr gibi na. 
en ını oruyarn ıtı nu .. .. 

li ve "Atleti adı, 27-4-937 tarih· diren ~ordu}er. 
. . Zl?ldc Peri•a b. . t . s· d~ pekala bilirrııini~ ki (Competi-
çındeyız ba•t w :s n ır vazıye t.. z 

b
• " :s ıgı altında k b. t• ) bakrrntııdan ferde dayanan atle· 

ıı ır zaman .. çı an ır yazı- ıon . 
' t 0 Yle it 0111 d' t• idari ilmi ve teknık bakımdan 

p~rmağınrn üst'· un ıye , ıerçe ıım. . . klü . . . 
. Undc Çe · d·-· l . tl tizrn şeflerının. p reıslerttıın ve 
ııterine ve dol vır ıgı at etızm a e 

8Yııile ha d kil k tanların elele verer~k sıkı sıkı çalr~-
yor. Bürhan Felek'in başı~ a e~ ~atı· a~ rını icap ettiren (kollektif) bir İ§ 
luğu inkSr edecek kada tkııgınd~ .. ~gru1: hma

1
.a

1
• alır. Hatıraııile o kadar iftihar 

d WT B .. 1 r sır duşunce ı a ın 
egı ım. oy e olmakla b ·-·niı zaman idarenizde maalesef 

lıkta ya dal 1 k craber bu bat· ettıı:-ı . . . .. d 
gın ı la 'ley h b tarın hiçbırısı olmadı. Bugun orta a 

~lmu, bir nokta var. va u! kasden un~ h~n gevşeklik, bir (laubalilik) varn 
n~n aon aatrrlarında Y~z~ :ge~ ~a~alesı· b ırnu bütün bu gibi spor teşekkülünü 
vıcdanı huzurund ıgı gıbı (amme u d fi re yükletmek büyük 
I k a 'le onu b' b idare e en şe e 0 
an e~di ~efsi Öniinde) d:w ır te ea~ bir haksızlık olur. Bunu biraz ıda (spor· 

mecburıyetı hissedı·y gru yuma •f) karakteri henüz takarrür etmiyen 
d ı· · orsa b 1 ~ b. tı 

az . e. ııtırrnesi 'le §Öyle aş ıgııı_.ı ır atletlerimi:ıde aramak icap eder, o at· 
gelirdı: (Atletizmde ~azmasr lazım· 1 t1 rimizdeki bu işi, mesire yerlerinde 
yette olmakta d perışan bir vazi e ek kı'rdeg~·ı ve tuzlu lehlebi yer Jıİ-
(B lk evam d. kaba çe . 
. a a~ oyunlarında fen: ıyoruz}~ ve bi (eğlencelik} bir meşgale haline ietır-

c~nılesıne 'de bir (alelusul) . 4olacagız) mi terdir. Galatasaray ati.etlerinin bur· 
ğı unutmamlıydı ılave etme- § nu bunun bir (aksi sada) sıdır. 

Bu . . sa bozg-u d 
feraıt altında kalk . Siz ki eliniz kalem tutar - hem e 

za:nandanberi ioıı. b d ıp da pek az bır 1 - Siıı: ki spor idareciliğincle. 
k. . '$ aşın a bulu b. kar • nası ... ;r, 
ı~ıye - öyle birka k' . .. nan ır .:s r Un ba~lı~ı altında yaı:ı y.ızdı,,ınız 

l~ ayafınrza geçirın~i~~ı, .du~a~~zda bı- ~e~e~ mefhumunun çembcrindPn ır.eç:i.. 
bır hayli riftı' . . gınız çıvı!ılerden . l 'nde tecr:lbeye ıahıpsı 

• :s ıyı k"t" b d niz ve spor ış erı 
esk .tnıiştir _ ' 0 u u uğur a . . Ş Bes:min (yerli antrenörlü 
diğini:z Am 'kÇatınanxz ve, ~anki getir· nızdır. u( ndan} ve (Londra seya 
. erı alı ant .. d . -ünden} maaşı 

tıfade etrnişi1. 'b· renor en çok ıs. g . d ) bahsedip i~i dedikodu haline 
ldiye do ~ d . gı ı, (aylzklı antrenör) hatın en b . . :.c:lahı idn neler ya 

gru an do · B k caşınıza u ışın • :ı 
na takıl gruya esimin ıahsı- ııo a . . 1 r lazım ietyprdütt 

. manıT., maa,ından Londraya it· pılması ıçın ne e • 
nıe~ındcn bahsetm . ·ı . g 1 lazımgeldiğini yauantz, spor 
. . enız centı mcnlık çer. pr maıı . d 

~ı.vesı İçine giremiyen hareketlerdendir. terbiyesi. spor ciddiyeti hak.kr.n a genç 
ır. . ir at etseniz daha çok ıyı olmaz 
S. len . .. h d' 
ıze bu ulu t .. k. d '1 Ve bir saniye hı e şup e etme ı 

mak ze k' • or a ole ınc. lıerikine çat-ı mıy ı. b . tt. 
v ını aşılayan saik h' .. h miz ciddiyetiniz unu ıcap e rmez 

yok ki ' ıç şup e 
kim '.spor i~lerini kendinizden başka miydi? 

ıenın ba§aramıyacağı kanaatidir. Mütekait atletlerden MAZHAR 

lngiltere kupasını Sunderland 
takımı nasıl kazandı 

100.000 seyircinin görebildiği bu maçta 
400.000 kişi yer 

bulamadı 

Sıııul.er'ltınrl f ııtbol.cill.eri lngiltere kupasını kauımiıktmı sonra piirncş6 
Dünyanın en büyük futbol hadis.ele. lafma olarak yığın halinde kafileler 

rinden biri olan lngiltere kupası fınal çok erkenden yollara dökülınü§lerdir. 
maçı iki gün evvel Vembley stad.ında Nihayet, yeraltı tramvay seferlerini 
93,000 seyirci önünde, bu yıl fınale birkaç misli sıklaştırmak suretiyle, 
kalan Sunderland ile Preston North futbol meraklılarını bu büyük maça 
End takımları arasında oynandı. StaL vaktinde yeti§lirmeye imkan hasıl ol

ta 93,000 kişilik yer olduğu halde bu muştu. 
miktarın beş misli yer için talep vaki Havanm fevkalde güzel ve güneşli 
olmuştu. Bu itibarla, yerler dolduktan oluşu, stadı dolduran 100.000 kİ§ilik 
sonra yapılan bilet siparişlerine ait seyirci kütlesindeki bu büyük maçla 
paı a.ıa..ı ııı ıaae ea.ıımesı JC'c1.p::.t"ı111~ 'c ıııUt.eun · ,1 ~ı;.ç~o..~ ayrı bir neee ka.t-
İngiltere futbol federasyonu 400.000 mıştı. Heel rnaç başlamazdan bira.?. 
bilet siparişi bedellerini sahiplerine i- evvel kral ailesinin gelmesi bu neşe. 
ade edebilmek için birçok memurlar. yi tasvir edilemiyerek dert'cede bü. 
dan mürekkep ayn bir kadro çalıştır- yütmüş ve birçok sevinç tezahürleri-
mak mecburiyetinde kalmıştır. ne vesile olmuştur. 

Maça takaddüm eden cumartesi gc- :Maçın cereyan ve neticesi de gös.. 
cesi otobüsçlilerin ani olarak grev ilan terdiği gibi, Sunderlaııd bilhassıı ikin. 
etmeleri milyonlarca insanın Reyrüse. ci haftaymda hRkikaten çok üstün bir 
ferini felce uğratmıştır. Yüz binlerce oyun oynamıştır. Birinci denetle 
kişi City'den eJl<"yce uzak olan stadyo. Preston Morth End gayet kombine 
ma nakletmek me~lesi mes'ul makam bir oyun oyırnmağa başlamış ve müte
ları çok müşkül bir vaziyete sokmuş- madiyen hücuma geçmek suretiyle 
tu. Bundan dolayı bu defa mutad hi. hasmını sıkıştırmıştır. Sundcrland ise, 

Admira 
Avusturya 

şampiyon oluyor 
A\o-ueturya futbol şampiyonluğunun 

en heyecanlı maçı geçen pazar yapı!
mıotır. Likin başında. giden Admira 
ile Austria takımlarmrn bu karşılaş.. 
ması bütün tahmin)erin hilafına 4 • o 
gibi büyük bir farkla Adrniranın gale. 
besiyle neticelenmiştir. . 

Bu !huvaffa.kıyettcn sonra Admira 
Avusturya likinde birinci vaziyete geç
mı§ bulunmaktadır. 

Ferenşvaroş 
Uypeşti yendi 

Macaristan futbol ~ampiyonluğu 
müsabakalarında Ferenşvaruş kuvvet. 
Ji rakibı Ujpeşti 4 • 2 yenmiştir. 

Eski A lma11 giillecis i 
Jta lyada giireş turnesine 

çıkıyor · 
Atman olimpiyat sıklet kaldırma 

tampiyonu Jozef Manger, İtalyada. bir 
turneye çıkacak olan Münib güre§ ta. 
krmlarından birinde güreşlere iştirak 

edectktir. Evvelce de güreşçi olan Mag
ner ilk baharda, yendiği birçok güreş· 
ç:ler arasında Kurt Hornfischeri de 
yenmişti. 

Max Baer 

bu ahftaymda ekseriya müdafaaya çe
kilmiş olmakla beraber, bazı anlar 
hasmımn tazyikından kurtulmağa mu. 
vaffak olarnk açık bir oyunla muka.. 
helede bulunmu§tur. Ancak, haftay • 
mm başlangıcından itibaren büyiik 
bir enerji ve hesapla hareket eden 
Preston North End haftaymın bitme. 
sine 8 dakika kala oyunu ile hnk et
tiği birinci devre galibiyet sayıRını 
atmıştır. 

Sol nçık Hugh Donnel topu sürmüş 
ve hücumu idare eden knrdc'Ji Frankn I 
ı;nyet sıkı bir pas vcrmi tir Pası al
masicl top ile birlikte ıki müdafiın 1 

.. -

sahadan çıkıyorlar. 
arasından ok gibi fırlıyan Frank, k:ı~ 
leye, tutulma!lına. iınkfın olmıyan müt 
tiiş bir şut çekm!ş ,.e takımına çok gü
zel bir sayı kazandırmıştır. 

lkinci haftaym başladığı zaman, 
Preston North End in enerjik bir o. 
yunla tekrar hücuma geçtiği görül
müştür. Sunderlandın müdafaası,' ha
len birinci haftaymda yedikleri golün 
tesiri altında çekingen ox,r;.adıjı beij; 
oluyordu. Fakat, kendi hUcunı battı 

gayet mükemmel bir anlaşma ile i~le. 
meye başlayıp da merkez mubacimi 
Gurneyin ayağıyla beraberlik sayısını 
yaptıkta.n sonra, bu çekingenlikten e
ser kalmadı. 

Bundan sonra artık Sunderlandm 
g ittikçe ağırlaşan bir baskı ha.linde 
rakibini eıkıştrrmnya, ezmeğe ba~la .• 
dığı görülüyordu. Ureston North End 
kendi nısıf saha.sına çekildi ve biribi
ri üzerine yaptığı Uç korneri zorla de
fedebildi. 

Baskısına de\•am eden Sunderland, 
fevkalflde mükemmel taktik ile o Tll • 

yordu. Netekim. 27 inci dakikada, bu 
iistün oyununun mükafatı olan ıkinci 
golünü dt' attı. Takımına bu def ald 
galibiyet sayııııım kazandıran sağ iç 
Carter idi. 5 dakika sonra. Sunder!and 
ilk k~pa şampiyonluğunu elgor~a aıtx
na aldı. Sol açık Burbsnks gayet dar 
bir 7..nviyeden sıkı bir şiitle UçUncti ı:a .. 
yıyı yapmıştı. 

~taçın bitmesini müteakip krali~e 
Elizabct, galip fukımrn kaptanma ku
payı ve oyunculara da madalyakn 
bizzat \'erdiği zamR.n heyecan payan
Sif bir .öküyü bulmuştur. 

Dünya ağır sıklet sabık ıampiyonu 
boksör Max Baerin İngiltere bütün 
!lıkletler birincisi Ben Foora ile bir 
müsabaka yapması takarrur etmiş ol
makla beraber bu maçın 1ngiltcrrnin 

hangi ~ehrinde icra edileceğine daiı ka. 
tt karar verilmemeiştir. Sırnderla11d takımı kazıt anına. Kmli.çe tarafı>Ulan J..,ııfJ!L veri.Urken 
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ismet Inönü 
Dün akşam Londra

ya hareket etti 
Başvelknn gDdeırkeın : 

" Londraya ilk defa vaki olan bu 
seyahatimi falihayır addediyorum,, dedi 
Dün şehrimize geldiğini yazdığımız 

Ba~vekilimiz İsmet İnönü öğleden son 
ra saat on beş buçuğa kadar Perapalaı 
otelinde istirahat etmit ve saat on al. 
tıda otelden çıkarak ve yaya olarak 
Beyoğlunda bir gezinti yaptıktan son
ra otele dönmüştür. 
Akşam üzeri Başvekilimiz otelde tn. 

giliz b:.iyük elçisini kabul etmi§ ve 
bir saat görüşmüştür. Bundan sonra 
akşam yemeğini rcf akatinde Londraya 
gidecek heyet azasile yemit ve otelden 
ayrılmıştır. 

Başvekil Sirkeci garına saat 9,30 da 
gelmiş ve gar haricinde toplanan halk 
kalabalığı tarafından alkrşlarla ve: 

"- Güle güle git 1 Güle güle gel!,, 
aadalarile karşılaşmıştır. lımet İnönü 
gann merasim salonunda resmi zevat, 
bu arada İngiliz sefiri ve refikası, İn. 
giltere ataşemiliteri, Romanya başkon
solosu tarafından karşılanmıştır. 

İngiliz sefiri, baıta Beşvekil olmak 
üzere tac giyme merasiminde hükume
timiz namına hazır bulunacak olan 
heyetimiz azasına bir hatıra olmak •li-
zere hazırladığı defteri imzalatmııtır. 

Burada Başvekilimiz İngiliz sefirile 
bir müddet görüşmüı ve hazır 'bulunan 
]arın iyi seyahat temennilerine teşekkür 
ederek gara çıkmıştır. Başvekilimizi 
garda bir polis kıtası selamlamıştır. 
Gar büyük bir kalabalıkla doluydu. 
Teşiye gelen zevat arastnda Vali ve Be 
lodiye Reisi Muhiddin Üstündağ, Trak 
ya Umum Müfettişi Kazım Dirik, Baş. 
vekilin biraderi, Harp Akademisi ku
mandanı Korgeneral Ali Fuat, Korge
neral Salih, Edirne Valisi, İnhisarlar 

Umum Müdürü Mitat Yenel, İstanbul 
Müddeiumumai,Parti villyet ve beledi. 
ye erkanı ve askeri ümera hazır bu. 
lunuyordu. 

Başvekil kendisini selametlemeğe 

gelenler ayrı ayn tC§ekkür ettikten ve 
hepsinin ellerini sıktıktan sonra trene 
binmiştir. Bu sırada Baıvekilirnizin re
fikasına müteaddit buketler takdim o-
dilmiştir. 

İamet İnönü hareketinden evvel 

Röyter ajanıına fransızca olarak şu kı. 
sa beyanatta bulunmuştur: 

•·- Sa Majeste kralın tac giyme me 
rasirni dolayısile Londraya ilk defa va
ki olan bu seyahatimi bir falihayır te
lakki ediyor ve bundan çok memnun 
bulunuyorum.,, 

İsmet İnönünün riyasetinde Orgene 
ral Kazım, Amiral Şükrü Okan ve Is. 
tanbul İtfaiye kumandanı İhsandan mü 
rekkep olan heyetimiz trene bindikten 
biraz sonra tren garda bulunanların 

alkrşları arasında hareket etmiştir. 
Korgeneral Salih Başvekilimize hu

duda kadar refakat etmiştir . 

Atatllrk Ankarada Başvekili 
bizzat uğurladı 

Ankara (Hususi) 
Reisicumhur Atatürk, İngiltere kralı 

Majeste Altıncı Corcun tac giyme me• 
rasiminde hükumetimizi temsil etmek 
üzere Londraya gitmekte olan Başba. 
kan İsmet İnönü, şehrimizden müfa
rakati esnasında istasyona kadar gele
rek uğurlamıılardır. 

Siyasi konuşmalar yapılacağı 
haberi yersiz 

İstanbul S (A.A.) - Başvekilin Lon 
drada mali ve iktisadi müzakereler ya• 
pacağı hakkındaki havadisı asılsız ve 

yersizdir. Malfim olduğu üzere Başve. 
kil İsmet İnönü, yalnız Büyük Britan-

ya hükümdannın tac giyme merasimin 
de Türkiye cumhuriyetini resmen tem
sil etmek üzere hareket etmektedir. 

Denemeler yapılyor 

Londra, 6 (A.A.) - lngltere 
tarihinde ilk defa olmak üzere Buc
kingham sarayının muhafazası önü
müzdeki hafta isinde, kralın taç gıy-
me merasiminde hazır bulunmak ü
zere Londraya gelmi§ olan domin
yonlar kıtaatı tarafından temin edi
lecektir. 

Dün Westminster kilisesinde 
kraliçenin takdis merasiminin bir 
provası yapılmıştır. Kraliçeyi Leydi 
Rachel Haward temsil ediyordu. 

DUn Akşam Kumkapıda 

Birsevgili yüzünden 
iki genç ağır surette yaralandllar 

Bir yaralama vakası da Beşlktaşta geçli 
Dün akpm Kumkapıda kadın yüzün- ı çıkmış, sokak ortasında döğüşmeye baş

den bir kavga olmuı, iki kiti ağır eu· lamıılardır. 

rette yaralanarak hastahaneye kaldınl. . Misak eline kalın bir odun geçirince 

mıştır. Fılyopus da yanında taşıdığı çakısını 
Kumkapıda oturan Karabet oğlu Mi- çekmiı. Misakın omuzuna karnına sap- · 

sak bir kırı sevmektedir. Komşulann- lamıştır. Bu sırada vaka yerine Filyo. 
dan Filyopus da son günlerde bu kıza pusun arkaldaşlanndan Ohanes de ko
gönül vermiı, bir gün yolunu keserek şup gelmiştir. Ohanes alta düşen Misa
aşkından bahsetmiştir. Kız Filyopusa kın elinden odunu almaya çalışmış, fa. 
red cevabı verdiği gibi yolunun kesil. 
lcliği1'i de Misaka anlatmıtşr. 

Dün akpm üzeri itten çıkan Misak 
mahalleye girerken Filyopusun evin-

den çıktığını gönnliı, yanına yaklap
rak sevdiği kıza neden eataıtığıru eor. 
muıtur. 

Bu yüzden iki genç arasında kavga 

Bugün 
Hıdırellezdlr 

Bugün Hidrellez. Eskilerin ka-
naatine göre kıt bugün bitmiı ve ha• 

kiki yazın bugUn batlamıJ olması 11-
zımdır. Artık 179 günlük kasım devre 
sinden aonra Hızırilyas günleri batla. 

maktadır. Fakat dün akşamdan itibaren 

fırtına ile başlayan ve yağmurlu bir te 
kilde devam eden hava bunu ne garip 
şekilde tekzip ediyor. 

Havanın yağrılı olması, hidrellez 
yapmağa kalkıpnlan hiç de memnun 

etmiyecektir. Temenni ederiz ki asıl eğ 

lence yapılması mutat olan şu hidrel. 

lezi takip eden pazar f:Jnü hava cU.. 
zel olsun. 

kat M1sak iki yerinden ağır surette ya
ralanmasına rağmen yerden hızla kalk-

mıı. elinden kaptmlığı sopasını Ohane. 
sin kafasına şiddetle vurmuştur. 

Ohaneı kanlar içinde yere yuvarla
nınca kendisi de bir duvar klibine doğ
ru çekilmiş düşmüştür. 

Vaka yerine zabıta memurlan yetiş. 

mit. sıhhi imdat otomobili ile iki yaralı 
Cerrahpap hastahanesine kaldırılmış-

tır. İkisinin de yaralan '3ğırdır. Filyo
pus çakısı ile birlikte yakaalnmıştır. 

Bu da başkası 
ikinci bir yaralama vakası da Beşik. 

ta§ta geçmiştir. 
Beşiktaşta Has lfırın caddoainde Hil-

rninin kahvesinde Mehmet Ali ile Naşit 
oyun yüzüriden kavga etmişlerdir. Bu 

arada Naşit kafasını Mehmet Alinin yü
züne rvurmuş, arka üstü yere düşen 

Natit derhal bayılmış, burnundan kan. 
lar bopnmaya başlamıştır. 

Eczahaneyc kaldırılan Nasit ayılma
yınca Beyoğlu hastahanesine kaldırll-

mıttır. Burnu kınlan Naşit ifade vere. 
memektedir. Mehmet Ali tutulmuştur. 

HABER - J\letam eo-tuı 

Bergama 
müzesi 

Nasıl bir mUzedlr 
Tetkik seyahatinden dönen 
Müzeler mlldttrtt 
izahat verly~r 

İzmir, 6 (Hususi) - Selçuk -
Belerin mmtakası Antikite i§lerini 
tetkik eden ve ondan sonra Berga· 
ma eski eserlerinde tetkikat yapan 
müzeler müdürü Salahattin Kantar 
lzmire gelmiıtir. 

Salahattin Kantar yaptığı tet· 
kiklere ait ıu malumatı vermiıtir: 

Bergama mUzesi 
.. _ Her ıeyden evvel bu güzel 

ve manalı müzeden bahsetmeliyiz. 
Bergama müzesi, mazrufuna göre 
yapılmıt bir zarftır. Tarih ve atikı
yat bakımından Şarkta ve lyonya• 
dayız. Bergama müzesi buna -göre 
düşünülüp yapılmış ve ona, nevi 
şahsına münhasır, orrijinal bir vasıf 
ve şekil verilmittir. Bundan dolayı 
Bergama müzenin mimari tarzı 
Şark - İyon istili gösterir. 

Gerek avlusu gerek salonları 
için güneş, ziya, renk ve §Ua tertiba· 
tı da ona göre dütünülmü§tÜr. içe
riye gi'rince insan kendini çiğlikten 
ve bağırganlıktan ari, gözü ve dıma· 
ğı yormaz ve ta§ırtmaz süzgün, du
ru bir aydınlık içinde bulur. Gözleri 
ürkmeden, beyni yorulmadan eser
leri, binanın bu tarzda yapılmasın
dan aldığı ruh sükunu ve kalp fe 
rahı ile ziyaret, tetkik eder. 

Orijinal eserler 
Bermaganın bütün eserlerine 

kendine mahsus bir orijinaltededir. 
Ar ve felsefe Bergamada başka bir 
hususiyet almııtır. Ayni devir 
mahsulü, ayni şekilde eserleri bir a· 
raya konsa içlerinde Bergamaya ait 
olanları derhal kendilerini belli eder 
ler. Vakıa Efez ve Milet Bergama
dan büyük ve asarca daha zengin 
iseler de - Bergama 80.000, Efez 
ve Milet 2-3 100.000 nüfuslu idi
ler - Ber$lama eserlerindeki ince. 
tık ve zerafet de l:iunlardii yoktur. 
Klasik ve Elenistik eserler itibariyle 
de Bergama zengindir. Hülasa hem 
zarf\, hem mazrufu bir cevahir olan 
Bergama müzesi ile iftihar ve onun 
çok çalışkan, mesleğinin aııkı, hüs
nü tabiat ve zevk sahibi direktörü 
Osman Bayat Tekin'i ne kadar tak
dir etsek yerindedir. 

Yeni eserler 
Bergamanm Tekke boğazındaki 

bir tepe üzerinde sondaj yapıldı. 
Bu tepe eski bir kabristandır. Bura
da bir mezar bulduk. içinde çok gü 
zel avani cıktı. Daha evvel burada 
bulunmuş ·diğer bir mezarda toprak
tan mamul iki tane tiyatro maskesi 
elde edilmiştir. H•r ikisi de çok kıy 
metli şeylerdir. Hele birinin dişleri 
olması kıymet ve nedritini arttın· 
yor. 

Havaların müsaadesizliğinden 
Poyracık köyünde sondaj yaprlamı
yarak sonraya bırakıldı. 

Bergama Akrapolunda kerme8 
Şimdi çok güzel ve çolıt, orijinal 

bir şey daha "'.ar ki bizde ilk defa o
luyor. Bunu da düşünen, bu yük· 
sek buluşu bulan valimiz Fazlı Gü
leç' tir. Mayısın 22 sinden 28 ine 
kadar sürmek üzere bir müddetten
beri Hergamada Kermes eğlenceleri 
hazırlanıyor. At koşulan, Lobut, 
Cirit, Kalkan, Zeybek, Benk oyun· 
lan ve bahusus Akropol tiyatrosun 
da temsiller .... 

lstanbul §ehir tiyatrosu Bergama 
Akropolundaki kadim tiyatroda 
üç temsil verecektir. işte bizde ilk 
defa yapılan bir şeydir zannediyo· 
rum. 

Bergamanm bu Kermes eylence 
terine gidecekler için her türlü kon
for, kolaylık ve ucuzluk hazırlanı· 
yor. Otellerden başka evlerde de ra 
hat yataklar ihzar edilmektedir. Ak 
ropol yolu da tesviye ediliyor. Ora
ya bir de telefon çekiliyor. 

· Selçuk minaresi 
Bergamada Arap camii denilen 

eski ve çok kıymetli bir Selçuk eseri 
vardır ki camisi yıkılmış, yalnız mi
naresi kalmış, etrafı bir harabezara 
dönm\iştür. Bergamanm çok faal 
ve ateşli yeni evkaf memuru Faiz 
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Bask milisleri 
ilerliyorlar 

Bilbaonun tahliyesi sırasınd' 
müthiş bir hadise geçti 

Anarşistler telefon santralından tam '" 
saatte teminatla çıkarılabildiler , 

Londra 5 (A.A.) - İngiliz tebaası. hadise zuhur etmeksizin hareket 
nm menafiini muhafaza etmek üzere 
Barselonaya ingiliı: muhripleri gönde
rilmittir. 

Hakikt bir muhasara 
Perpignan 6 (A.A.) - Dün Baraelo

nadan gel~n kimselerin beyanatına gö
re, Katalonyalı anarıistlerin işgal et
mekte oldukları telefon santralrna karıı 
evvelki gün yapılmıt olan taarruz, haki- 1 

kt bir muhasara olmuş ve saat 13 den 20 
ye kadar devam etmiştir. 

Taarruz, Generalite polis müdürü 
Rodrigueı: Salanın idaresi altında hü. 
cum kıtaatı tarafından yapılmııtır. 

Bu kuvvetler, kat kat ilerlemek mec
buriyetinde kalmııtır. Anarşistler, pen
cerelertlen mitralyöı:lerini çevirmitler. 
mütemadiyen ate§ ediyorlardı. Anarşist 
ler, birçok seyircileri öldürmüşler ve 
yaralamı§lardır. Nihayet anartlstler, hiç 
bi tenkil muameelsi yapılmayacağı hak. 
kında teminat aldıktan ıonra binayı ter. 
ketmiılerdir. 

Italyan mllfrezesi müşkül 

vaziyette 
Bilbao 6 (A.A.) - Havas ajansı ınu

habirinden: 
Bilbaonun timali prkiıinde kain bir 

liman olan Bermeo mıntakaaında ihata 
edilmiş bulunan İtalyan müfrezesi, al. 
mıt oldufu takviye kıtaatına rağmen 
mütkül btr vaziyette bulunmakta berde: 
vamdır. 

İtalyanlar, asilerin diğer kıtaatı ili? 
iltisak peyda etmek maksadile bir huruç 
hareketi yapmak ve Bermeo • Guernica 
yoluna kadar ilerlemek teşebbüsüne kal 
kıımıtlaraa da muvaffak olamamıtlar, 
dır. 

)erdir. 

Bask milisleri ilerliYo' 
Bilbao 6 (A.A.) - Havas ı;ıt* 

ha birinden: J 
Bask milisleri, Biskaya cepiP",ıf 

tiddetli bir mukabil taarruz icrl ıı' 
let1dir. Milisler, Espinoza kas• 
öte tarafına kadar ilerlemiıJerdit 
!erden 50 asker teslim olmuştur· 

Milisler, mühim miktarda harf 
zemesi de ele geçirmiılerdir. J 

Madrit 6 (A.A.) - Biskaye 
sinde Bask milisleri, Aneton dil 
etrafındaki mevzileri zaptettnitl-' 
asileri ağır zayiata uğratıruşlardlf 

Aragan ve Asturie cephelerindt 
çu düellosu olmuştur. 

Santanıder cephesinde milislerı...I 
bir hareketle asilerin Bricias ~ 
sındaki bir siper hattını ele geçif'll"" 
dir. 

Tago cephesinde: Toledo ile f 
rındaki kasabaları~ tcnviratı~ı ,; 
eden elektrik fabrıkasını tahrıp A 
Alman gazeteleri lngiltet 

hücum ediyortar 
Berlin, 6 (A. A.) - Bilbaoda)I_; 

halkın tahliyesi meselesi dol~ 
Alman gazeteleri, İngiltereye şifi" 
hücum etmektedir. 

Berliner Boersen Zeitung di~ 
"Bu tahliyeyi yapmak için i4'.._ 

bir takım mUli.hazaları vesile ~ 
etmek, riyakarlıktır. İngilizieriJl ; 
niyeti, kendilerinin muahedeletf 
dakatleri zararına olarak teza~ 
yor. Hinihacette insaniyetpe . IJI 
dem vurmak İngiliz siyasetill 

~~~.~!~i~. ~~-eta:~~~~ı~-,~~~ 
balenin vecibeleri ile kabılı ıer i. 
olmadığını düşünmeğe vakı~latJ ~ 
yan birtakım insaniyet muhıpl JI 
bqka kimse bulunma.makta old 
söyliyeceği geliyor. __/ 

asırJJ-Kasapların 
kararları 

Ortadan kalktı .,,1, 
bta.nbul kasaplarının uzun sıt': 

denberi garip bir istismar va f1P'. 
lan bir usulü bugün tarihe k~t1 ,1 
tadır. Bu suretle İstanbul bit 
betten de kurtulacaktır. ~ 

Bqlangıc• malüm olmıyan I_ 
denberi İstanbul kasaplarının J 
bir usulü vardır. Kasaptan kuJ1l ~ 
lan müşteri bu etin miktarı ıı '!' 'i 
ediyorsa bir kuzu başının dil ~~ 
yin kısmını da, yok eğer ~:~ 
böğründen alıyorsa karacıg r/ 
bir kısmını da beraber a.ınıJtıt
burdur. Bu mecburiyet adetA. b 11 
nun gibi yıllardır takip edilırıif 
bir istisna kabul edilmemi§tit· -1 

İstanbul kasapları bu şekil<lf t J 
eti almak istemiyen müşteriY~ 
memek suretiyle bunu kanunl ı,ti 
la.rdır. Fakat blr taraftan ınUf d 
razlannın son haddini bulınaJ!' t 
taraftan kasapların da nib•~ ./ 
saçmayı anlamış bulunmalsrJ IJI 
lUn ortadan kaldırılmasını Wo~ 
rnişür. İstanbul kasapları bil,.,, / 
itibaren artık baş ve ciğer alıll~ 
buriyetini kaldmnak kar:tJll ./ 
lerdir. ~ 

Trenin ampuller 
çalıyordu ıl.. 

Kumkapıda oturan kundura~fı ~ 
dün Filoryaya gezmeye gitti'' .. ;;. 

• ·11 OP-..J 
batini bedavaya getirmek ıÇI tef' 
trendeki ampulleri çalrnaY1 

etmi§tir. eıt ;,1:1_ 
. d .. heıen Koçonun halın en fUP ine 1' 

memurlan kendisini göı: haJ>S f'"'' 
b. l " " k ken tutf11\J lar, :r ampu u so er siJSC 

Koço cürmümeıhut mahkeıi'' 
miJtir! 



Sovyet 
müttefiki 

Rusya 
Fransa ya' 

ateş püskllrily~r .. 
(Baş tarafı 1 incide) rak, Avrupanrn neyi .~rcih edeceğın~ 

1 .
1 

. k" "ki . . .. kA~- t1 bekliyebilıriz,. yolundakı 
ve ngı terenın ta ıp ettı erı sıya- su uı.uıe e k 1 
set mesağ vermiştir. beyanatını ~a.tırlatnkt~n. sonra ma a e-

B
. 1 h Ih k"lA sini şöyle bıtınnekteldır • 

. ınaena ey , su teş ı atı ge· ,. . tl ileri sürülen mütaleaya 
rıye doğru hissedilir bir adım atmış- .. Umu~ıyl~ v ~ tspanyada gördüğü 

gore Faııst ıgın 
tır. Bu sahada en mühim rolü k' met önümüzdeki harbı geri bı. 
F S l .. mu ave . . bu 
ransız - ovyet an aşmasını mu· ktınnı•tır. Kiyasetli bır ııyaset 

. b ra :ı • • ·1 
easır ir sulh teşkilatına esas olarak mühleti mütecavize yenı yenı mevzı er 
telakki etmiyen Fransız siyaseti oy· b hşetınek için değil fakat Fransız • 
n s· b' b s R a k · tinat ettiği sulh teşki-amıştır. ıtta ı u, ovyet us· Sovyet pa tının ıs . 
Ya d b l · · 'nki•af ettırmek husu-. ~ın a u pakta karşı o an vazıye ]atını tarsım ve 1 :r 

ti uzerinde tesirini göstermekten sunda kullanmalıdır.,; • • 
hali kalmamıştır. Sovyet Rusya Oç Tuna devlett In~lterenın 
~u karşılıklı yardım paktını her· son sözilnil beklıyor ! 

angi bir harp başlangıcının önüne Londra 6 (A.A.) - Kralın taç giy. 
geçebilecek bir sulh teşkilatı unsu- me merasimi münasebetile fırsattan bil-
ru olarak görmek isterdi. , Harp mü istifade Elden ile Çekoslova~~a Başve-
tecav · · k 1. . d"" .1. H d A•usturya Harıcıye nazırı 

ızın en az mu avemet ı gor u· kı ı o za, . 1 ""·· h . Yugoslavya prensı Po un mer. 
~u cep ede başlıyacaktır. Bu cep· Şm!t ve üteallik meseleler hak-

e herhalde bizim hudutlarımızda kezı Avrupaya m kl t h · b d üzakereler yapaca arı a mm 
ulunacak değildir. Bizim hudutla- krn a mkt d r 

rımız ··d f d l olunma a 1 
• 1 mu a aa için ne muahe e ere . uhabirinin bu bapta 

ne he h · b f d Havas aJansı m r angı ir kimse tara ın an . olduğu ma!Urnata nazaran 
garanti elde etını§ k A 
· . Ye ve ne de umumiyet itiba· odza ile Şmit, Almanyanın mer ezı 
rıylc kollektif emniyete katiyen ihti· H hulul ve nüfuzu karşısında 
yac Avrupaya . . 1 b' ınuz Yo~tur. Huduthmmızı biz tngilterenin hattı hareketının .ne 

0 
aca-

ı~~at kendımiz garanti edebiliriz. v
1 

hakkrnda Londra hükurnetınden sa-
.~utearrız da bunu pek ala bilmekte ~ih ve kati malılmat istiyecekler ve garp 
dır S Ih b' . A • • • Avusturya ve Çekos-. u u ır teşkılata raptetmek demokrasilerının 
demek h k dderatrna karşı daha 

er şeyden evvel en zayıf tovakyanın mu a .. kl · k 
n~ktayı ortadan kaldırmak, teca· ziyade bir alaka mı g~=ter~c~ erı, ~o : 
vuze muvaffakıyet şanslarını berta· aa Roma • Berlin mı verının ~~r ezı 
raf etmek demektir. Halbuki Fran· Avrupada hükümran ol~a~ına musaade 

· . kl · h sunu ıstıfsar edecek-
~tz s ıyasetı Bartunun gütmüş oldu- mi edece erı usu 

gu "sulh teşkilatı siyasetini,, takip terdir. 
1 

d v a göre bu hususi gö-
etmemi f B Zanno un ugun • 

.. § ır. unun neticesinde bu .. melerde en faal rolü oynayacak olan 
g~n Avdrupanm sulhu kollektif em•r Hu~ d a kendisinin eski "Tuna havza. 
nıyete eğil f k t 'lAhl da o z ' 
k

. . • a a sı a ar arasın • d 'ktı d. mesai Dirliği , planını ile-
ı nısbet~ da a k dı F"l k' sın a ı sa ı ' 
·ı·hı b' y ~ma ta r. ı va ı . .. eeektir. 

N
•: a ar ır zaferı garanti edebilir. n Bsur lan malılm olıduğu vechile, ltal-

asd k" b" · ·ı· u P ' k 1 ızım sı ahlarnnız da bugün a ve Almanyayı açıkta bırakmama ta. 
'&+J.et Rusyanm zafenm"Ve bize fil:'" ... ~ır ., 
•rruz t ' ' ' Ingili e meye cesaret edeceklerin A vuıturya Fnnsız • z 
~~hvını garanti etmektedir. Fakat himayesini istiyor 

'. hsı ahlar başlı başlarına sulhun mu- tyi malumat almakta olan .mahaf~l, 
afazasrnı temin edemezler. Ş 'tın' Eden'den Fransa ile tngılterenın 
t 

,. mı ·· k 
zvestiya gazetesi, "Litvinofun, biz Avusturya istiklali hakkınd~ ~uştevr•e. 

kendi ·· d bulunmalannr ıstıyecegını 
mu afaa vasıtalarımıza dayana- beyanatta 

MUstahdemlerlnl 
DUzene,uren mUessesa 

Japonyanın Tokyo ıehrinde büyük 
ve l .. k · u s bır lokanta, müstahdem ve 
garson olarak yalnız güzel kızlan kul
lanır. Bundan başka mütehassıslar ta• 
rafından idare edilen bir de hususi gıa. 
zellik müessesesi vardır. Bu müessese 
lokantanın kızlannr hergün trpkt sine
rı:ıa aktrislerine yapıldığı (ibi güzelle1-
tırmekle mükelleftir. 

kadınların haremsarayları 
Malaysia'nın bazı mrntakalannda bil. 

tUn itleri kadınlar idare ettiği gibi, 

daha zengin olan yerlerde kadmla;;n 
haremsaraylan vardır. Kadınlar bu sa 
~Ylarda hoJlandrklan erkekleri de bea-
~dirler. 

==-----~--~~----BU y U k uçurtma 
Japonyadadır 

Yu mevsiminde Japonyanrn köyle
ritt.den birçoğu aralarında uçurtma ya. 
frJr Yaparlar. Bu yar~ta uçurulan u
~UtmaJardan bazılanrun mesahasr 1000 

:ctre murabbaında olduğu gibi, ağırlık 
n il Yarım ton kadar tutar ve sahipleri 

e 1250 liraya mal olur. Böyle büyük 
Uçut'lnala iç' n uçurup havada tutabilmek 

· ~ ıoo kiti lizımgelmektedir. Sert ha
z rda bu kadar kiti bile u~urtınayı 

8 Pted k :s Ya .. ememe te baazn insanlar hava. 

1 
&.ıri.iklenerek ölümler ve feci kazalar 

0 lllaktadtr ------ . , 
Tarihin kaydettlğl en açık. 

konufulan saray 
1684 senesindE madam ldö Maintenon 

kra1 on d"' d"' .. . . or uncu Lw ıle evlenince, sa-
rayda 1 d yapı an açık saçık mükalemeleri 
· ~ydufu zaman yüzünün kızarmaması 
ıçı~ haftada iki defa kendini hacamat 
e~~rerek kan aldırmağa başlamıştı. O 

. rutılerde Fransa sarayı tarihte en açık 
aaçık lmnuıulan saray olarak ... ____ _ 
~ ~ı 

beyan etınektedir. 

öbür cephe 
AldJ&D - ltalyan 

anru,melerl 
ş· di de kartı cephenin nelerle me§• 

1 
'':tuğunu, nasıl bir takım planlar ve 

~~;'atar petinde koıtuğunu tetkik ede 
lim. Son ıelen telgraf haberleri ıunlar-

dır: ""A .A . i 
Roırıa 5 ( A. . ) - lman harlc ye 

von Neurath bugün aaat 19 da 
nazırı . 
R adan hareket etmış ve iıtasyonda x:: Ciano, Hariciye Müstepn Basti. 

inle diğer birçok resmt zevat ve 
yanon büyük elçisi, Avusturya ve 
~;cariıtan orta elçileri tarafından se

ıırnıanı:nıttrr. 
Von Neurarth ile Ciano arasındaki 

göı.:lşınelerin halen muallakta1butun~ Avrupa meseleleri hakkında talya e 
Atrnanyanın müşterek bir hattı hareket 
vUcude getirmelerini istihdaf etmekte 
bulunduğunu beyan eylemektedirler. 

Bu meyanda bir askeri ittifak akte. 
d'ldiği haberi tekzip edilmektedir, 

1 
Alman Hariciye oazınnın 

beyanab 
Atman hariciye nazın Von Neurath 

hareketinden evvel, Stef ani aja.n~a 
yaptığı beyanatta ezcümle demiıur 

ki: 
,,_ Almanyaya ~e ltalyaya karp ıe 

ni bir iftira dalga11nın estiği b\ı an~a, 
. 'lı:.hmrn gömülerek beynelmilel 

iftıra sı ıa • 

b tın milletlerin mukarenetıne ça. 
mat ua . . 
ı11maının bütün Avrupa ıçın §Sya~ı 

· oldugvunu söylemekte tereddut 
teınennı 

etmiyorum.,, 
Müteakıben Von Neurath İtalya ile 

a arasında teessüs eden karşı-
AtrnanY . . . 

1 
layışın bır hakıkat hatme gel. 

Jık ı an . . 
'ğ' . kat'iyetle beyan etmıştır. 

di ını ... t bl'W 
Resmı e ıg 

Roma 5 (A.A.) - Stefaııi° ajanıı, 

V 11 
Neur&th ile Muaolini araaındaki 

. o 

9 

Kimya talebelerimizin Ankara seyahatleri 

Türkiye genel kimyagerler kurumu. yafetler verilmiş, şereflerine bir de gar. defa böyle bir fedakarlık yapan bir mes· 
nun maddi yardımı ve daveti ile kimya denparti tertip edilmiştir. lek teşekkülünün ve Ankara gençliğinin 
enstitüsünün 42 talebe, 4 asistan, 1 do- Ankarada gerek Halkevi, gerek genç- ve tekmil Ankaranın gösterdikleri sev. 
çent Ankaraya kömür sergisi vesilesile leri misafir eden Gazi Terbiye Enstitü- gi ve alakadan çok mütehassis olmuılar 
bir seyahat yapmışlardır. 3 gün Anka- aü ve bilhassa Türkiye eenel kimyager. kalblerinde yeni Ankaraya ve onun ya• 
rada kalan talebelere Ankara içinide ve ler kurumu talebelere çok büyük misa- pıcısrna karşı daha büyük bir sevgi ve 
civarındaki müesseseler gezdirilmiş şe. firperverlik göstermişlerdir. Anayurdumuza daha hayırlı olmak az• 

h
. f tılmı•tır Kimya tale Mu··stakbel kimya mühenıdislerimiz, mile "'ehrı'mı'ze do··nmu"•lerdı'r, 
ır ve etra ı tanı :r • • :ı s 

__ be_ı_e_ri_m_i~z_s_a_b_ah_, __ ak_şa,:__m_,_m __ ü_te_a_d_d_it __ z_i·---m--üs_t_a_kb_e_ı_m __ es_l_ek_e_t_aş_l_ar ___ u_ğ_ru_n_d_a __ i_lk----~----------------------~- \ 

Barakadan çıkan 
yangın 

Beyoğlunda Abdülhak Hamit cad
desinde Emlak tirketine ait arsanın i
çindeki barakadan dün yangın çıkmış, 
itfaiye çabuk yetiştiğinden sirayetine 
meydan verilmeden ıöndürülmüştiir. 
Yangın, Kuledibinde oynayan küçük 
çocuklann yaktığı ateııten çıkrnıltır. 

Cumbadan dUşen kız 
Beyoğlunda saatçi Sadi yokuıunda 

oturan Mustafarun kızı Cemile dün 

cumbadan bakarken sokağa düşmüş, 
muhtelif yerlerinden yaralanmış, has. 
taneye kaldmlmıttır. 

görüşmeler hakkında apğıdaki tebliği 

neşretmiştir: 

''Von Neurath, Romadaki ikameti 
esnasında, Almanya ve İtalyayı alaka
dar eden büyük siyasi ve ekonomik 
meseleler üzerinde Musolini ve kont 
Ciano ile sam.imi görüşmelerlcle bulun. 

muııtur. Bu fikir teatisi, iki hilkumetin 
menfaatlerinde ki ve niyetlerindeki bir. 
liği bir kere daha teyit eylemiştir. 

Almanya ve İtalya, istikbalde de, ı 936 

da Berlinde imzalanan !tQk iyi neticeler 
veren sulha kıymetli yardımlarda bulu 

nan Alman - İtalyan protokollan e
sası ve zihniyeti dahilinde ayni siyaseti 
takip eyliyeceklerdir • 

Roma görüşmeleri, iki hUkumetin Is 
tikbalde, diğer devletlerle daha arkı 
bir teşriki mesaiye varmak için bütün 

gayretlerini sarfedecekleri hakkındaki 

azimlerinin de açık bir surette teyidine 
vesile teşkil eylemiştir. Bu teşriki me

sai, Avrupaya, daha büyilk bir ekono. 
mik ve siyasi istikrar için esaslı temel· 
ler garanti edecektir.,, 

Avusturya Reisicumhuru 
Macaristandan aynldı 

Budapeşte S (A.A.) - Avusturya 
reisicumhuru Miklas, bugün mebusan 
meclisinin toplantısında hazır bulun-

muştur. Bu celsede bulunmaktan istin. 

kif eden sosyalistler hariç olmak üzere 
bütü01 mebuslar Avusturya reisicumhu 

runu selamlamrglardır. 

Reisicumhur Miklas, saat 17 de hu
susi trenle hareket etmiş ve trenin ha

reketi top ategile selamlanmıştır. 

Teşyide Naip Horty ile bütün hüku 
met azası bulunmuşlardır. 

Avusturya reiscumhuru Miklas, ha. 
reketinden evvel Macar ajansına yaptı• 

ğı beyanatta Peşteye yaptığı ziyaretin 
iki memleket hükumetleri ve milletler 

arasındaki sam"mi münasebatr daha 
ziyade dcrinleıtireceği ümidini izhar 
ey lemiıtir. 

Diş fır~aları 
· (B~ tarafı 1 incide) 

-
fırçaların kontrolu iı,ıinden, şimdilik 
sarfınazar etmeye karar vermiştir. 

Halkın, bilhassa. yeni yetişen neslin 
umumiyetle birinci derecede alakası 
bulunan bu mesele, herhalde alakadar 

makamların nazarı dikkate almaları 

icap etmektedir. Bu işin sıkı bir kon. 
trol ve mücadele y.tpıl!nali 11.zımdrr. 

Sıhhat müdürü ne diyor? 
Muharrir arkadaşımız bu haberi bi

ze getirince derhal İstanbul sıhhat 
direictörlüğünü telefonla aradık, biz
zat direktörle karşılaştık. Şu cevabı 

aldık: 

- Memlekete dışardan diş fırçaları 
getirenler bunların istirilize edildikle. 
rine dair vesika ibrazına mecburdur
lar. Bu vesikalar gümiiikten mal çı. 

karken daima dikkatle tetkik olunur. 
Türkiyede yapılan yerli diş fırçaları 

da kullandıkları kılların istirilize edil. 

diklerine dair ayni şekilde vesika ib. 
raz etmeye mecbur tutulmaktadırlar. 
Biz bütün diş fırçalarının şeffaf kağı
da sanlı olarak satışa çıkarılmaları 

18.ztmgeldiğine kaniiz. Bunun için be

lediye zabıtası talimatnamesine bir 
de madde koyduruyoruz. Bazı diş fır. 
çalanrun gayri sıhhi olduklarını biz 
de biliyoruz. Fakat dişçiler cemiyeti 
tarafından ayrıca naz.arı dikkatimiz 
celbedilmiş değildir. Kendimlz kontrol 
yaparız. Şüphe ettiklerimizi tahlil et
tiririz. Fena oldukları fennen sabit o. 
Junca ceza alırız ve malları müsadere 
ederiz. 

- Şu anda piyasadaki bütün ya. 
bancı diş fırçalarının ~ef faf kağıtlara 
sarılı olarak satıldıklarına klU}i m isi. 
niz? ~ 

- Hayır. 

- Ya yerli olanların? 
- Onların da. 
- Öyleyse taÜmatnameye ~adde 

konuncaya kadar halk bu fırçalarm 
gayri sıhhi olanlarını nasıl anhyacak? 

- Madde encümenden birkaç gilne 
kadar çıkar, çıkınca derhal tatbika 
bqlıyaca.ğtz. 

- Madde çıkıncaya kadar açıkta 
fırça satı;,ı menedilemez mi? Sokak· 
larda toz toprak içinde, işportalarda 
diş fırçaları satıldığını görüyoruz. 

- Ticaret serbesttirr. Bunu menet
mek salahiyeti bende yoktur. 

Direktörün sözleri verdiğimiz habe. 
ri teyid etmektedir. Binaenaleyh: 

1-Talimatnameyc maddenin bir an 
evvel konmasını, 

2 - Maddenin encümenden çıkaca
ğı güne kadar şeffaf kağıda sanlı ol. 
mIY.an mallarm sa.tııta.ıı men'ia 

3 - Maddede zerre kadar ''fdarel 
maslahat,, a meydan bırakılmamuını, 
bugüne kadar açıkta kalmış olan fır. 
çların şeffaf kağıd parçalanna sarıl. 
malarına mani olunmasını ve kon
trolun azami dereceye çıkarılmasını 

istiyoruz. 

Blum itimat reyi 
alacak 

Paris 6 (A.A.) - Hiikmete itimat 
takririnin kabul edileceğinden ıüphe 
edilmemektedir. 

Bu takririn mutat ekseriyet tarafın 
dan kabul edileceği tahmin olunuyor. 

Müteakiben meclis, içtimalannı 20 

mayısa kadar tehir edecektir. 

Taç giyme merasimi 
arifesinde 

Ingiltere Kralı mera simden 
sonra Kudüs Kralı llAn 

edilecek 
Londradan bildirildiğine göre, İngfl 

tere kralı, tetevvüç merasiminden ıon. 
ra, Kudüs kralı ilan edilecektir. Parla.. 
mentonun buna muvafakat edeceği ta• 
bii görülmektedir. Ehlisalip devrinden 
kalan Kudila krallığı Unvanı, harpten 
evvel Avusturya imparatoruna veril. 
mit bulunuyordu. 

Amerik~lılar Londraya 
akın ediyor ' 

Nevyork 5 (A.A. ) - Be§ büyük va
pur, tac giyme merasimine i§tirak et• 
mek istiyen, 5.000 den fazla yolcu ile 
ıüratlc Atlantik denizini geçmektedir. 
Bunlardan Kraliçe Mari vapurunda 
1850, Bremende 1,300. BrengariadOl 
700. Vaşingtonda 7 50, Pariıte 600 yol. 
cu vardır. 

7 5 Amerikalı yolcudan ibaret olan 
son grup Lakehurst'ten yarın Hinden
burg balonile hareket edecektir. 
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Bu ne canavar tıynetli oğlandır 1 Her gün yüz
lerce adam öldürüyor. Bunun sebebi benim 
nü_fuzumu kırmaktır. Ben onu öldürmeliyim 

Geçen lmımlarm hüliauı 
Benim ni~anlrm olan t:e ben hadım 

edildikten .sonra Sünbül ağa tarafın 
dan satın alınan A.y§enirı bir erkek 
"1Cuğu dünyaya g'ddi ve bu çocı.Jc, 
·an.nen tarafından bana ait oldu
ğu söylendiği halde - baba.n kim ı 
olduğu meçhuldür. Sünbül ağa da 
miUtakbel padi~ah deli lbrahim de 
OlJG ıalıip çıkıyor. 

• • • 
Evet, değil Uç, belki de dört babaaJ 

vardı. Zira mademki yedi aylık olması 
muhtemel, yeniçerilerden birinin oğlu 
da olamaz mıydı? Fakat iıte, •'\rayın 

iki m:ihim tahaiyeti tarafından benim· 
aeniyordu. • 

Bu çocuk, büyüyünce şunu ıör
dük: Zenci değildi, fakat çok esmerdi. 
Renpnin böyle pek koyu olması, beni 
inkisara düşürmedi Benim de ailem 
ıraıında pek esmer insanlar vardı. Sün 
b:.il ata, bu esmerlikten dolayı memnun 
oldu. Zira, kendisi de, haddi zatin<ie ıim 
siyah bir zenci değil, nisbeten açık 
renkli bir Habeşliydi. Ayşcnin beyaz· 
hğile karıştığına göre, evladı, böyle es
mer renkli bir beyaz olamaz mıydı 1 
Sünbül, Osmanı canr gibi seviyordu. 
Onu evl1tlık edinmişti. Sarayın içinde, 
bu meıkuk çocuk kim tarafmdan ıevil
miyordu zaten? ... Öyle tirin bir hali 
vardr ki .. 

Onu sevıniyen, sa.lece bir tek kıdm 
var~ı: Müstakbel Haseki sultan .. Yani 
bilahare Sultan Mehmet ismile tahta 
geçen padiphın, (yani Sultan İ'brahl
mln blrici1c: otlunun) annesi.. 

Bu kadın, Oımandan nefret ediyor
du!. 

• • • 
~'nim kanaatimce, Sultan Muradın 

öl;lmünde, annesinin ve SUnbül a~anın 
müıtereken parmafr olmuştur. Bunu 
katl vesikarla iıbat edemem. Fakat 
parça parça kulağıma çalınan muhave
relerden bu Iikri edindim. 

Ne yazık ki, muhavereler uçuyor. 
Bunları :zaptederek tarihe ya<iigar bırak 
mak kabil olamıyor. 

Sünbül ağanın meclislerinde bulun
duğum sırada, benim ve onların beyin
leri afyon ~umanlarile dalgalı iken, bu 
iki sevdazedenin ağızlarından kaçan 
Uflar kulağıma çalındı. Kaç kereler 
İJİttim ki, Kösem sultan JÖyle <iedi: 

- SJnbUl 1 Benim itibarımı kırmak, 

elimden idareyi almak için, Muradın 

ettiklerini bir türlil unutamıyorum. O
nu affedemiyorum. Ah, şu oğlan 1 Göz
lerimizin önünde, damatlarıma nasıl 

krydı .. Fakat asıl ıuikaste uğrayan Kara 
Mustafa değil<iir, benim .• Benim nüfu
%Umdur.. Bütün ömrümce, bu nüfuzu 
elde etmek için uğraıtım .. Evlatlarımı, 
binbir tehlikeden korumak için kendi 
canımı bile feda ettim. TürKi türlü mu
hataralardan onlan kurtardım .. En gü
vendiğim Murad'dr. 1ıte, tahta geçti, 
bilyildü. Kendisinden sonıuz bir şefkat 
muhabbet ve itaat bekliyorum. Çünkü 
dünyaya geliıini, hatta ö:inyadan git· 
meyi§ini, hUa hayatta kalışım bana 
me<iyundur. 

Bugün İbrahimi ~ndan nasıl siyanet 
ediyorsam, onu da, diğer şehzadelerin 
akibetinden öyle korudum .. Fakat, besle 
kargayı o ·sun gözünü .. O da benim rö· 
zümü oymak istiyor.. Oyacaktr da .. 
Bereket ve•ııin, kendisine karşı kullan· 
drğım siyaset semeresini gösterdi. Mu
radın bana fenalıklar etmeMne rağmen, 
ben, ona karşı daima nazik ve lütufkar 
oldum. Kendisini hediyelere boğdum .. 
Hem de ıı· hediyeler .. Sultan Ahmedin 
bana ver.:~t en güzel mücevherlerimi 
onun u=runa "attım .. Kendisini altına 
boğdum .. Kcıfkas ve Orta Avrupa mem 
leketlcrinden getirdiğim cariyeleri sara. 

yına takdim ettim .. Fakat zalimin züt· 
munu durdurmak 11".':.imkün olamadı .. 
Bu ne canavar tiynetli oğlandır .. Benim 
'.ranrmdan çıktığına hayret ediyorum .. \' 

Gün seçmiyor ki, yüzlerle inwıı öldür
mesin .. Fakat idamlarının ıebebi de ek
seriya bana mensubiyetleridir .. Onu bir 
§eye benzetmeliyiz, Sünbül. 
Habeıli, bapnı aalhyordu: 
- Hakkınız var, Sultanım. 
- Nasıl yapmalı .. 
- İJte bu müıkül.. 
- Ben ıeni hiçbir feyden yılmanm, 

korkmazsın tanırdım. 

- Yılmam, korkmam.. F akat .. 
- Fakat? 
- Genç Oıman meselesini dUJÜnil· 

yorum. Tarihten ibret almalı 1 Bu padi
§ahın öld:irülerek, yerine Sultan Muı· 
talanın getirilmeai, yalnız memlekette 
büyük karıııklıklar husule getirmekle 
kalmadı. 

Uzaktan, yakm<ian bu cinayetle all
kadar olanların hepsi mahvoldu .. Değil 
!stanbulda, taıra da bile izleri takip 
edildi, cümleııi bin türlü işkence ile 
öldü. Hala, zamanımıza kadar, onların 

aleyhindeki takibat devam ediyor. Asap 
hail ıergindir. Halcikatı gidemiyelim: 
Oımanla Murad, birbirine"' benzerler, 
Mustafa ile İbrahim de keza, yekdiğer
lerinl andırmaktadırlar. Yani, ilk ikisi 
gençliklerinin taıkmlrğı, coşkunluğu 
içinde .. Diğer ikiıi ise, aklen sakat .. 

Köıem ıultan. içini çekiyordu: 
- Öyle •. İbrahim, hele ııon ıünlerde 

büıbütün sapıttı. Fakat, .Ön llmidimiı: 

ondadır .. Belki de, bütün iyilik, onun 
çapkınlıitndadır .. ., - .... 

- Çünkü, bak, bu uyede neler olu· 
yor: Evveli., o, ancak aklen sakat oldu-

ğu için, ıalim kardeıinin pençesinden 
kurtuldu. Sultan Murad ıunu düıünü-

yor: "Halkın Su\tan Muıtafadan ağzı 
yandı. Artık ikinci defa olarak, bir deli 

h:ikümdarm bap geçmesini istiyen ol· 
mayacaktır !., Hoı. ne olur ne olmaz di-

ye, bu aptal kardeşini de birkaç kere 
öldürtmek istedi ama, ben felaketin önü 

ne geçtim ya .. O da başka.. Saniyen, 
küçük oğlumun aklen sakat olmasından 

faydam §Udur: "O devlet 8aıına ıeçin
ce. idare, kati ıurette benim elimde 
kalacaktır .. 

Sünbül : 
- Halk hükUmdar ailesinin artık bir 

mecnundan türeyeceğini görür de bu 
hanedandan soğurııa '! 

- Halk, delilere, aptallara hJrmet 

eder, Sünbül .. Bunun yolunu bulmalı .. 
(Deva.mı var) 

Ayakkabıların çürük 
olmasının sebebi 
Fabrikaların deriyi fena 

işlemeleridir 
Niçin, ayakkabı az dayanıyor? B" 

1a bundan, birkaç çocuk sahibi olan ba· 

balar çok şikayet etmektedir. Hatta 
en pahalı ve iyi addedilen bir çift ayak 

icabı, az bir zaman zarfında, biçimini 
kaybeder, eılcir, tanınmaz bir hale ge. 

lir. Bunun sebebi nedi? Fabrikalar de
rileri fena mr iıliyor? Yoksa deriler mi 
fenadır? 

Bu meıele hakkında malumat almak 
için bir deri mütehaasısı ile ıörüımek 
iıtedik, mütehassııı fabrikaları da a1'-

kadar eden pek açık ıözler söyliyeceği 
için, adının yazılmamasını istiyordu. 
Verdifi malCımatı apğıya yazıyoruz : 

" - Ayakkabıların aı dayanmasında· 
ki en büyük ıebep, derilerin fena iılen. 

metinden ileri gelmektedir. Harpten ev 
vel bir çift ayakkabı bir ıene kad;ır da· 

yanırdı. Şimdi ne mümkün 1 Bir ayak
kabı birkaç ay bile dayanmıyor. 

Son birkaç sene içinde, fabrikatörler, 
iyi deri bulamıyorlar. Birkaç sene ev. 
vel, deriyi, cenubr Amerikadan alırc!:k, 

buradan alınan deriler hem kalın, hem 
de büyüktür. Derileri, bir odayı kapla
yacak bir halı kadar büyüktür. Bunda 
mübalağa yoktur. 

Birkaç ıenedenberi cenubi Amerika 
mümeıısillerile, iktisadi münasebetleri
miz kesilmiştir. Bu mümessiller, bizden 

takas suretile mal almadıkları için, biz 
oradan ithalat yapamıyoruz, deri fab. 

rikatörleri ... Amerikan derilerine yakın 
evsafta deri bulmakta müıkülat çekiyor 

lar. Nihayet Tunus derilerinde, Ameri· [ 
kan derilerir.e yakın evsaf bulmak kabil 1 

olmuştu. Bundan baıka Habeıistandan 
da daha ucuz deri alabiliyorduk. Fakat, 
ıon İtalya - Habet harbi yüzünden 

Habeı derisi almak da mümkün olama
dı. Şimdi en ziyade Tunusdan biraz da 
Kudüsten deri alıyoruz. 

Mesele bununla bitmiyor. Birkaç se. 
ne ttvel fabrikatörler iyi deri aldıkları 

zamanda bile, gene ayakkabılardan şi
k!l'Yet ediyorduk, iyi ve kalın deriyi de 

•
4 'emek llzımdır. 

abrikatörler bunu yapmıyorln.r. 

Bir derinin iyi ielennıe11i için, havua. 
!arda hiç olmaz..;a üç ay kadar bekle-

mesi icap eder. Fakat bunu tatbik e. 
den hiçbir fabrikatör yoktur. Çünkü 

yüzlerce kilo deriyi havuzda beklet -
mek demek, muayyen bir ~ermayeyi, 

bir yere hapsetmek demektir. 

Bu mc~cle etrafında, fabrikatörlf!r 
pek makul sebepler zikredebilirler. E
ğer deriyi, havuzlarda, aylarca bekle. 

lirsek maliyet fiatı da artar. Bu şera. 
it altında. diğer fabrikalara rekabet e. 
dilemez. Yahut müşteri pahalı d'iye 
malı almaz. Bu gibi düşünceler kar-

şısında, deriler anc:ı.k, bir iki hafta 
havuzlarda bekletilir. 

Bir mesele daha var. Derilerin ID • 
lenmesinc yarıyan ham maddeleri de 

bulamıyoruz ... 

Hükumet, hazirandan itibaren, mu· 

ayyen ham maddelerin gümrük res -

mini kaldıracaktır. Bunların arasında 
da ham deriler bulunmaktadır. Bu. 

günkü şerait altında kuru ham derile. 

rin kilosuna 12, yaş derilerin kilosuna 
8 kuruş gümrük reımi veriyoruz. Bu 

muafiyetin, deri sanayii Ü?.erine ne gi 
bi tesiri olabilir? Bunu da deri müte. 

hassısından sorduk. Şu cevabı verdi: 

''-Hükumet. hayatı ucuzlatmak i
çin bundan daha pratik bir çare bula_ 

mazdı. Eğer, ham maddelerin gümrük 
resimleri kaldırılacak olursa, fabrika

lar daha ucuza mal çıkarabilirler. De
riler de bu umumi kaideden hıtif ade 
edecektir. Bana kalırsa, ham derilerin 

gümrük reRmi kaldırılacak olurRa, iş. 
lenmiş derilerin de, fiatları yüzde otuz 
nispetinde ucuzlar. 

Maamafih hükumet, hamderiye mu. 
afiyet bahşettiği halde, ba7.ı fa bri. 

katörler, belki muhtelif behaneler ve 

sebepler bularak, işlenmiş deri fiatla

rmı ucuzlatmak çarelerini arıyabilir • 
ler. İşte, o 1.ama11 "Sanayide maliyet 
fiatlarım kcn:rc-ı .. krn unu fabrikatör· 
!erin bu hareketine mini olacaktır. 

H.A. 
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11 - O alc.-,ı ViMDUta Kiden haki- ı 
katen amiral miydi? 

Bu huıuıta iki yerden malumat almı§ 1 
tr. Birisini kapıcı vermiıti. Fakat emin 
değildi. öteki rmlumat Hollanddan ge
liyordu. O da müphemdi. Eğer otele ge. 
len, kapıcı ile ıörü~n adam amiral idiy
ıe ne ıcliye Londraya gitmek üzere ol
duğunu söylemi,ti? Eğer amiral değil. 
diyse bu esrarengiz adam kimdi? 

12 - E i er amiral idiy.e, hanci yol-
dan Vİl\l'ft\lta l'İtmİtti! Nenirden mi, 
yoldan mı? 

Amiralin ayağı aalcat olduğuna göre, 
mantikan sandal ile gitmiı olma&r icap 
ediyordu. Otomobili çıkarmak için de 
&'Ürültü et mesi lazımdı ki, bu da duyu
lurdu. Diğer taraftan, Londraya eitmek 
için son trene yetitmek üzere ıittiyse, 
sandalı Vinmutta nereye bağhyacaktı? 
Birisi ıelip alabilirdi. Bir tekmuhakkak 
nokta vardı ki, o da, amiralin ııandalmırı. 
o akşam kayıkhaneden çıkanlm.ı§ olma. 
sı. 

13 - Otele gelen ziyaretçi, neıden 
H ollandi sorduktan sonra onu gönr.ek
ten vazl'eçti? 
Eğer bu adam amiral değildiyse, me

sele basitti. Holland tarafından tanın. 

maktan korkuyordu. Onun için böyle 
hareket etmişti. Eğer bizıat amiral idiy. 
se, demek Hollandrn otelde olup olma. 
dığmı öğr~nmek iıtiyo~du. Belki de ona 
muvafakat ettiğini bildirecekti. Likin 
oraya kadar zahmet ettikten ıonra ne
den dönmüıtü? 

14 - HoJland hıkiakten pencere-
sinden bir adam gördü mü? 

Evet. Bu takdirde Hollandın anlattık. 
l~rr doğru)!'du. Pa.rdeıil hakkındaki te
reddüdü doiru idi? Yoksa yalan mı ıöy 
Jüyordu. Bu takdirde de Holland daha . ' 
söylemek istemediği birçok ıeyler bili-
yo11;:Ju demek. 

15 - Holland hakikaten amiralin 
evine geldi mi? 

Hollandın hikayesi ıaripti. Onu, eve 
giderken kimıe ıörmemiıti.Bir tek ol • 
ııun phidi yoktu. Şayet Holland bu hi
kayeyi uydurdu iıe, ne sebebe mebni 
uydurmuıtu. Kimse ondan ıüphe etme
mi~ti ve 'ahitler,, onun, geceyi otelde ge 
çirdiğini söylüyorlardı. Bu takdirde 
Hollandın yalan söylemesine liizum yok 
tu. Acaba maksadı, şüpheleri hakiki ca. 
ninin üzerinden başka bir noktaya mı 
çekmekti? 

16 - Eğer gittiyse, evvelce ranc!evu 
!llmış mıydı? 

Eğer böyle bir randevu \'iHcliyse, 
randevuvu ya amiral, yıhud da Elma 
vermiş olabilirdi. Bu takıdirde ya bir 
mektup olıcaktı, yahud da Hollanda 
telefon edilmiş olacaktı. Bu ciheti tah
kik ve teabit etmek lazım. 

17 - Saat onbire çeyrek kal:t Luiı
hamdan ıeçen otnmobilli kadın kimdi? 

Bu ıuale cevap vermek gü~til. Eğer 
katil otomobil ile gelmişse, cinı1yeti g~. 
ceyarısından evvel yapmı§. gitmiş ola
caktı. Halb-..ıki amirali geceyarısından 
sonra gören vardı. Yoksa katiı otomo· 
bil ile ~eldi. Otomobili geri mi gönıder. 
di? Fakat katil, kadın olam;mt•. Bu ci
nayeti blr kadın yapamazdı. O halde 
bu kadının işi ne? Kimdi? Cinayetle hiç 
alakadar ,olmayan alelld: bir yolcu 

muydu? 
· 18 - Bir adam öldürüldü. Cinayetin 

ıebebi ne? 

Alelekser cinayetler düşmanlık eseri· 
ne atfedilir. Fakat İngilterede hançerle 
cinayet hemen yok gibidir. Amiralin bir 
düımanı mı vudr? Var ise buralara ya. 
hıncı l:iir adımdı ve amirali ziyarete gel· 
mitti. Akııi takdirde amiralin üz:erinde 
tvning iazet'in olmaması lazımdı. Zira. 
evinde de ayni gazetenin bir nüıhası 

vardı. Kom,ularından biri bu cinayeti 
yapmıı olmasın? Amiral hakkında ma
lumat 11hibi kimler var? Neddi Var. 
Fakat fazla bir ıey bilmiyor. Sir Vilfrid 
Denni. Onunla daha ıörütmedi. Aile~i 
efradı, yani Elma, esrarengiz ve kayıp 
Valter ve miı;ter Dakers. Katilleri bun. 
lar arasında da aramak kabil. Elmanın 

amiralin ölümünden bir istifadesi vardı. 
Servetine konabilmek. Lakin bu hafif ve 
müphem bir ııebeb. Holland da onu öl
dürmek istiyebilirdi. izdivacına mani ol
dufu için. Lü19 l'ıt.tvafakatnameyi al-

dıktan ıonra buna ne lüzum var. Mistef 
Dakersin iııe hi~bir menfaati yok. vıl· 
ter eğer ortada olsa, mi.ıhim bir ıebtP 
mevcut olabirl1di, ama, nihayet, dayıtı" 
nın ortadan kalkmasından ne kaıaıı" 
bilir? Geriye Sir Dcnni kalıyor. Onuııl' 
muhakkak görüşmek lazım. 

19 - Katil niçin hançer kullıındı? 
Bıçakla cinayet, alelekser ani teh~ 

vür hadiselerinde olur. Evvelden tı••r 
lanmış bir cinayet için daha emin ı,:t 
ıi!ah seçilir. Bundan başka bıçak. -. 
Jah sesinin duyulmak tehlikesi oldll~ 
yerde kullanılır. Belki de katil. aın!rll' 
öldürmek n:yetiDde değildi. 

20 - Ceaet niçin bir ıandalda blJİ" 
nuyordu: 

Cinayetin sandalda yapılıp cet~ 
hemen oradan terlccdildiği noktaıı ati' 
dcfildi. Evvela, sanda:~:ı bir adarn 01' 
dürmek güçtür. Zira, katilin de sanda1t 
da olması lazımdır. Ve karşı karşıya O' 

turmaları icap eder. Bu vaz:yette i .. 
muhakkak boğuıma olur. Sonrada !< .. 
akar. Halbuki sandalda boğuşmaya dl 
ir bir iz olmadığı kan lekeleri de yo.,, 
tu. Demek cinayet başka bir yerde r' 
pıldı, ve ceset sonradan sandala nalcllr 
dildi. Llikin niçin cesedi nehire atrrl 
mıılar? Herhalde, sandal, akıntı ilt 41' 
nize açılacak diye tahmin edilmi~ ol" 
gerek. Fakat bilahare bu hesap ya~ 
çıkmış. Ned;ii Var ile bir daha eöriit' 
mek lazım. 

21 - Ceset niçin pr.pıwn ıandsı.ıı' 
konmu,tu?. 

Şüpheleri papazın üzerine celp iç~ 
Ayni sebeple papazm gapkasınt d3 -'. 
dala koymu§lardı. Eğer papaz dna}"ttl' 
alakadar olsaydı, aleyhine bu kıdar "1 
rih deliller bırakılmasına mliıındt ' 
mezdi. Hayır. Mabat bu olmna g•~ 
Cesedin papaz:ın sandalır.:ia bulun""" 
daha ziyade, katilin, papazın onun

1
bd' 

lunduğl1-ısahilden har<kct ctm ~ oldU 
na delilet ediyrdu. Yahud da, luül. 
le bir zan uyandırmak istemişti. ..L 

22 - Papazın ıapkaaı ne:len satı' 
da bulunuyordu? 

Papaz ııuçlu olarak kabul edilirse•: 
ıualin cevabı kolaydr. Akıi takdirde• a 
ba katil baş açık gelmişti de, yiitllt'l' 
kapamak için papazın şapkasını fi\! ~ 
nuştr. Sonra da. b-J şapkayı ıurıi:'1dl' 
şapkaııı ile mi deg'şmişti. Bu ncılrta 11" 
ha akla yakındı. Zira, Holland, Vin~ , 
ta amirali gördüm zannetiği va~1~ 
başın~a bir papaz şapkası olarak. g '.'ti' 
müştü. Sapkanın iç:ni muayene 1•.' ~· 
Belki katilin sarı~. · ı, bir k2çı ıÇ 
ycıpışmış 01".bilir. · ' 

23 - Balkon kapıunın anahtarı 

c!en ıaldandydı? ıO' 

Anahtar hikliyesi fula mühim d~ 
di. Papaz:m evinden dönülaüğü za "' 
amiral anahtım. Elıris.ya vermit· ktl'I ti· 
kayığı çekmek üz.ere geride tce11'11''~ 
Elm~ kapıdan g1rmiş. ıonra odayttı~ 
g1rebilsin diye anahtarı kapının uı~ J 
de bırakmı§tı. Amiral de sonra~a~ 1~ 
girmişti. Zira. üzerinde pardesu ıl~rssıif 
lunduğuna göre. onu almak için 11 t.~ 
olması Iaıımdı. Eğer o girmedi. b~Mrir' 
öldürüldU ise, bu tal ::lirde, katil ıse rııı• 
gi::mişti. Çıkarken anahtan berab~,tıS
almıştı, sonra d=\ ııanrlalda dU~tırr1'1~~ 

24 - Amirıı.lin ~n:lalı, hu .,~ çfl 
o!duğu gibi de~il de. neden ba~tarı 

kilmi§ti? . -·d" 
Bu şu demekti ki. sandalı aınil'"rıe1' 

başka biri i kullf!nın·ş. ve kayıklı' tıl~ 
ters çekmişti. Bundcn bar.ka . ~·0,dd' 
amiraı:n t\detlerini bilmiyen btrısı rı1'1 
ğu anla~ılıyordu. Aksi takdirde.-' 
h, herzamanki gibi çekerdi. .,;Jf 

25 - Ortad:\n ka:rbolmut bir 
paı·ı;au ''Rrc!ı. Nedc,n? . i~ 

Kaybolan halat herhangi ~i~ ıf~dl, 
mesela bir adamı b&ğlamak ıçın aıP'~ 
uzun değildi. O halde ne i~e yar ~ 

26 - Amiralin ü:ı~inde r.ed•fl 

sü vardı? r'~ 

Eğer amiral Vinmuta gitınil vei: idif 
•da Londraya l:"İtmeğc karar verl11"'' f" 

" ·11roı• 
se, pardesü alması makul olabı tt ıl'I 
kat sandal ile inip sade::e Vin~u ıit" 
mişse, bunun manası oıarnaz 1

• ~ 
&ıındalda kürek çekemezdi. yok5~~ti
desüyü, amirale, katil mi giydir111) 

1 

(Devam• var 
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Büyük sanatkarın 55 inci sanat 
gıldönümü. nasıl tesit edildi ? 

HABER - :A.k'~am postası 

iJ stat Halit Ziya 
tU\hl sanalkArdır. Bununla beraber 

Hatip muhakkak ki en h Sırrının konferansları da bJrer 
izzet Mellhin ve AgA . ti ifade ediyordu 
büyük haSSOSlyet V0 ~lk~d~t etmediler. Cenab tist, yani viyolonist Cemil ve Hancr. 

Üstat Italit Ziyanın 55 inci sanat nımakta hıç tere . d k drct göıo- yan ile Cellocu Cafer ve p'yanist Renan 
1 •. . .. • .. d 1 cm de nesır e u - 1 

yı ı munasebetıle dun gece Emınönü hem şıır e 1 
.. F'k t nesirde Ha. ozart ve Şubertten parçalar çaldı ar. 

Palk · d d' F kat şurde ı re ' · • -~ evın e yapılan merasim pek par. ter ı. a . b' 'z bırakmadı. Bunu edebiyatı ce<lidenin hassas ~aırı 
lak 'f d l' b' . ~ .. . . z· kadar derın ır 1 k 1 • ı a e ı ır samımı tezahur suretın. lıt ıya .. in Suat Faik Ali, Hüseyin Siretin kürsüye çı ışı ta dp 
de telakki edilmelidir. T-Urk edebiyatı- Hüseyin Siret, ~uEseky m 'H Nazım etti. 

.. d' ''Alı re ,, . 1 
nın bu yük üstadına karşı, yarım asır· A. Na ır -~e H .. e in Cah;t, Mehmet Şairin b!r müddettenberi rahatsız 0 • 

dan fazla süren bir sanat hayatından "Reşit,, şıırde, H'uks yt roman ve hika- duğu herkesin mahimu olduğu için bu 
son R f Ahmet 1 me d d Ha ra vatandaşlan tarafından gösteri. au • . t kazandılar. Fikir hal büyük bir hayret uyan ır 1• r· 
len ilk aleni sempati budur. Türk ro- yede birer şahAsıyhe t Şuayb, Cahit ret diyorum. Zira sevinç deme~e im. 

ının üyük muvaffakiyetli ve çok yon~n . Mehmet Raufun edebi kan bulamıyorum. Hüseyın ıre ın · nıan b .. .. den de me 1 . s· f du 

~~lut sanatkarı üzerine münevver mu• Halıt Zıya ~e benıer yazılarım ha. ruşundan ve çok yorgun konuşuşun• 
ıtin ve memleketin umumi saygısınr tetkiklerile uknt~ Fakat bu devirde dan cidden istirahate muhtaç olduğu 

Çekrn kJ ı k gere ır. · d' k' h . e e Eminönü halkevi neş· tır ama 
1 

da haftalık mecmualar. göze vuruyordu. Bellıy ı 1 assas 
rıyat "-ol .. .. · e..ıebiyat a anın . · H" · s· t d t ve arkadaşı d " u guzel sanatlar muvacehesın. ... d bi müsahabelerin. "ıcmal,, §aır useyın ıre os u 
h;rnd~u~te ~tmiş bulunduğu bir mü- da .Çl~~ :kebir kıymeti yoktur. Halit Ziyanın bü}•~k gecesinde bulun. 
l't . azıfeyı başarmış bulunuyor. Ha· lerın YT edebiyatı, bu çalışma- mak zevkinden kendini mahrum etmek 
~efZıyanın asil başına 55 yılda 55.000 Serv~t~un':ka arkaya birçok hü· istemem'şti. Fakat ktirsüye çıkınca, 1

1 
a konrnu« 1 .. t tl k 'k1·1· · senelerın e d B 1 es1'ı' hatıraları yada başla~·ınca duydu-... .~ o an us a ı ı ı ının ya. t ı'zlere u~ra ı. un ann " _ 

"ıırganrn d ~ }ara ve ar ı katılınca de a ıgına, ulaştığı yüksek sanat cum '!iğe ooğru yapılan ileri ğu heyecan da rahatsız rgına 
recesin:n u • . . k bir kısmı, yenı ~1 k l 1 devam edemedı'. 38,5 derece fiyevr ile bulu _' ınumı sempatıyı azanmış . biraz eskiye bag ı a an ar 

nduguna her zaman inanabilir. hareketın h cı görülmemesinden ileri yattığı yataktan kalkıp geldiğini söyli-
• • • tarafından °~ · S t' yerek kürsüden indi. Iialı't z· . d Dig-er kısmında ıse, erve ı. 

ıy gelıyor u. . . .. • 
dokuz b a gecesine, dün, tam saat enilik hareketını muo{J<:· 

Ur k Kinun namına y d k kiı: ol :rU ta ba§landr. Saat daha se- H" yin Cahidin ban o u 
ll'lada h faa eden use S . 

rı od n alkevinin bütün salonla-
1 

ebep olmuştu. ervetı. 
• alan k nahb yazı arı s ,_ 

do].... • oridorlan tıkhm tıklım k safında bulunanliir ara-
"'U§ bul fünunun artı 1 .:.ı A . 

d;t y h unuyordu. Gelenler arasın. alil Edip, Mehmet Ce d.l, lı 
Ş;:ı.u· af Ya K. eınaı vardı. Hıiiseyin Siret, sın da HM tafa Sabri "ın:.itareke yılla. 

...,.. et N h ı t Kemal, us 
Cahi : a, zzet Melih, Hüseyin Ş hisla.m olan,, hatt~ Ahmet 
Ier lJ ~erh ve ecnebi birçok gazeteci- rm~a v;, Ahmet Mitat vardı. Bütün bu 
§ai~Iernıversite profesörleri muharrirler R~_sı~ alarda ilstünlük hep Serveti. 
buı ' ressamlar vardı. Birçoklaı yer ~d:ı~: ::rafında kaldr. Çünkü yalnız ce-
Yan~ll'ltyarak dönmiitlerdi. Yer bulamı• ekle kalmıyorlar. Arka arka. 
k ~rdan bir kısmı ise salonda mutla. yv:p o:t:; çıkardıkları yeni eserlerle 
kıa hır yere ili§ebilmek için itişip ka- k d tlerini zorla tanıtıyorlardı. Hat. 

11
. ıı~. rlardr. Her ne tarafa bakılsa Ha. u re · nil 1 ala 
t Z dl "dekadanlar,, dıye ye ere " Y .e· 

•1 :ya adının Türk sanat ve irfan den Ahmet Mitat, .•onr.alan_ .~nı.rn 
a eınındcki Ylikıek manası derhal göze b d 
vuruyordu. İlk ıöz alan Agah Smı: Tevfik Fikret ve Haht Zıya wgı ı e ıp. 
oldu Gii 'd Jere diyeceğim yoktur,, demege mecbur 
b' .: ~· e arkada§unız, bize, cidden ı.r 

Uyuk hır vukuf ile Halit Ziyavı kalmr~tı. 
~nlattt A "'h S • 1901 yılında A. Nadir ite H. Nazını 

~ -~~·c..>io~ga ırn onun evvela karii Jd 1 B b 
sonra taleb · ı Servctifünundan ayrı ı ar. una, .a~ı 
deb· esı o muştu. Bu devreleri e. · k A Nadırın 

ıyat tah T gençlerin eserlerıne arşı · 
edebi tahr sı ı, edebiy;ıtla uğraşmak ve dt<Tı dokunaklı bir yazının, mecmu. 

etm. t' ıller ve dersler devresi takip yaz t> T f'k F'k t 
ış ı. Bin anın sermuharriri olan ev ı ı re 

köşer . anenaleyh mevzuunu çok rafından düzeltilmesi sebep olmuştu.Bun 
et"d•~ .. hır ll'lenşurdan görüyor ve d' s 

u unu çok . . f k .. d dan canı sıkılan A. Na ır, yazısını er• 
dol genış bır u u ıçın e t'fiinunun rakibi olan Musavver Ma. 
C.b~Ştrrıyordu. Verilen bir karar mu- ve 1 b d H N. 
ı ınce A ah S . ı · at gazetesinde astır r. . azım 

hü ü g ırnnın konferansı hırı .ulemMusavver Mallımata geçerek eski 
Y <:ek bro ·· h · e<l'J k · :Bu d şur alınde tab ı ece tır. arkadaşlarile karşılaştı. 

ra 1" aki .sabet inkar edilemez. Zira Nihayet 0 yıl içinde, Servetifünunun 

C·ıncıdYoda. ve salonda dinleyenlerin bari- -' H" · C h'd' e h 553 u"ncü sayrsın .... a useyın a ; ın 
ıç ki b ı· "d'' hüliis . ll'lseye u ktymet ı ctu u edebiyat ve hukuk başhklr bir yazısın. 

:Sur,u~ ~d.ıp bild:rmeğe imkan yoktur. dan ötürü. mecmua 6 hafta müddetle 
dev . . çııı, yalnız edebiyatı cedide k t ldr Bu vaka. mecmuanın etrafın 

rının h. ·apa ı · 
Yt alnıakı ır.~arafını gösteren şu parça. da toplanan sanatkar~arın dağılmasına 

_ a ı tiCa ediyoruz ve Servetifünun edebıyatı denilen ede· 
in n S:rvetifünun'cular, şiirde Fikret' bi hareketin durmasına sebep oldu. 
ta~ esırde Halit Ziyanın üstünKiğünü 1-Ierbiri kendi köşesine çekilen bu sa• 

ınııslardı G . "k . d b' t 
taki b ·i .. r. erçı Fı retın e e ıya • natkarJardan, meşrutiyet inkılabından 
ll'ak 

1 gısı Çok derin ve geniş değildi. a tekrar yazı hayatına atılanlar 
at kla 'k . . J'k d" sonr . .. . ·· aı zevkıle hır ı te ı.:• ldu. Fakat Servetıfunun edebıyatı, ar 

ınccterind k' o 
te .. e ı doğruluk ve sanat. tık tarih içindeki yerini yapmış ve !şi. 
tünI" ~~sterdiği titizlikle, bu üs- . tamamlamıştı. 
Zi u~u kendine hak etmiştir. Halit nı Hiiseyin Siyret 

Ya ıse hen" k" 'k F • • uz U<'.Ük yacı.ta ı en rar:· .. rz ecleb· :r ~ 
nı ıyatınr yakından ve iyice taııı-

ıştı. Arka..ı l .. . w t 
~ı onun us~ı·, :!rnı a-

Londrada · 
otobüs 
grevi 
~:~,.:a.11 

Agah Sırrının konferansı bitince kı· 
sa süren bir konseri dinledik. Dört ;;ı· • 1 

izzet Melih 
Edebiyatı cedidenin nesir üstadı Ha. 

lit Ziyanın tesiri altında kalmamak, dev 
rinin içinde ve muasırlarının arasmda 
pek az sanatkara nasip olmuş değil mi
dir? Gecenin ilerleyişi ile muhtelif ha • 
tiplerin ağzından işitilc işitle inkişaf 
eden bu hakikati İzzet Melih büyük bir 

vuzuh ile tekrarladı. Bir çok kereler 
sürekli alkışlarla sözü kesilen İzzet 
Melih bize hem memleket içindeki hem 
memleket dışındaki sanat telakkileri 
ile uzun yıllar mizana vurulmuş bir 
ba§ka Halit Ziyanın portresini ne g(izel 
çizdi 1 

Halit Ziyanın kendi üzerindeki tesir 
terini şerefle kabul eden ve fakat eser
lerinin onun eserlerine tam bir paralel 
yaptığına dair söylenen sözleri pek na. 
1ik bir §ekilde re<ldeden İzzet Melih, 
dünkü konuşmasile Cihan edebiyatında 
ki vukufunu pek parlak bir şekilde 

göze vurdu. 

Ali Kami 
Şair İsmail Safa ve V cfanm kardeşi, 

muharrir Peyami Safa ve İlhami Safa
nın amcaları olan Ali Karni iki kuşak 
içinde beş kalem sanatkarı vermiş bir 
ailenin çocuğudur. Ben onun konuştu
ğunu hiç işitmemiştim. Dinliyenlerin 
alakalarını zerre kadar kaybetmeksizin 
bizi e<lebiyatr cedide devrinde dolaştı. 
ran Ali Kami Halit Ziyayı nası] tanı
dığını onun zamanındaki gençlik üze. 
rİf1de tesirleri nasıl başladığını bir 
takım inedit anekdotlarla karıştırarak 
anlattı: Bu konuşması cidden "öğreti. 
ci,, oldu. 

Onu, kUrsüd~ Halit Ziyadan bazı 
parçalar okuyan Muvaffak Benderli 
takip etti. Benderli'nin Halit Ziyayı, 
onun kainatına uyan bir ahenkle -oku
duğunu kabul etmek lazımdır. 

Meliha Avni 
Fakat ... gecenin beklediği şeyi yani 

böyle gecelere en uyan sanatı yapmak 
ve muvaffakiyeti Meliha Avniye tc. 
veccülı etti. Kürsüye çıkan bütün er. 
kekler, güzel konuştular, m:.inevver 
hüviyetlerinin bütün imkanlarile Halit 
Ziyayı anlatmağa çalıştılar. Ama hiçbi· 
ri Halit Ziyanın 71 yıllık hayatı karş·· 
sında bugünkü neslin heyecan ve s::v. 
gisini anlatmayı düşünmedi. 

Zaten dil§Ünselerdi de bunu yapa· 
cak gırtlak hiçbirinde yoktu. Edebiyat 
çı, edip, şair, romancı, muharrir ve mu 
allimdiler fakat hatip değilJerdi. İşte 

Meliha Avni Eminör.•J halkevinde Ha. 
Ht Ziya gecesinde adına hatip denen 
ilahi sanatkarın yüksek "mission.,unu 
başardı. Üç buçuk saat oturdukları yer. 
den kımıldanmıya kımıldanmıya, uyuş 
mağa başlamış olanlara heyecan verdi. 
"'e yarattığı atmQsfer iç'nde kendisin
•en sonra kürsüye gelen üstat Halit 
Ziyanın romanizmi arttı. 

Meliha Avni ~öyle söyledi: 
"- Düşmanlıkları donduran. biribir 

lerile gırtlaklaşan milletleri biranda 
dost eden bir dinin ctıafında top. 

landık. Bu gece ömrünün 55 yılını sana 

Üstad Halit Ziya dün gece yapılan 

te vakfeden Halit Ziyanın büyük hüvi. 
yeti önünde eğileceğiz. İstedik ki ls
tanbulun en geniş meydanında büyük, 
çok büyük bir sofra kuralım; bunun 
etrafında bütün sanatkarlariyle mem. 
leket toplansın, Halit Ziya kadar hÜY':.ik 
bir aydınlığın yanında sabaha kadar sil 
ren bir toplantı olsun ve yeni doğacak 
güneşe batmıyacak güneşlerden haber 
verilsin. İstedik ki onu yüksek bir dağa 
çıkaralım, bütün sanat alc:mi bu dağın 
eteğ:nde toplansın şairler yeni ~Hrlerini 
oradan söylesinler, hatip bu yeşildağ 
eteğinden bugünü terennüm etsin, hey. 
keltraş orada bu sanat aşıkının ebede 
bakan heykelini taşlara oysun. Her 
sanatkar herkes -ona kendi sanatinin 
diliyle söylesin l Fakat sonra dedik ki; 
"Viyüklcrin, ediplerin, üstatların adla
rı burada, bu yeni hayat, yeni ruh aşı
layan yerde, gençliğin, halkın bu mu. 
kaddes mabedinde anılmalıdır. Her ye
ni sanatkar yarın burada dile gelecek 
buradan seslenecek, burada haykırz. 

caklır .. , 
Met:ha Avni yazmıyor, konuşuyor. 

söylüyor ve o kadar ~abuk ve ateşli söy 
lüyor ki onu dinlemek zevkinden ken. 
dini alamıyan gazeteci not tutmayı ih
mal ediyor. Bunun için, maalesef nut
kundan ancak bu parçayı verebiliyoruz. 
Yalnrz şu kadar söyliyelim ki Me'iha 
Avninin nutku, hele son cümleleri üç 
dakika süren sürekli bir alkrşla pek ha
raretli bir şekilC.1 tedir,c edydi. 

Ilalit Ziyanm cevabı 
Artık sıra üstada gelmişti. Meliha 

Avninin verdiği çiçeklere göz yaşlarile 
dumanlanan gözlerini biran diktikten 
sonra Halit Ziya konu~mağa başladı. 

Böyle bir gecenin Halit Ziyayı has. 
sasiyetin hangi ölçülmez derecelerine 
yükselteceğini anlamak güç değildir. 

İşte Haı:t Ziyanın c'ı:.in akş;unki nutku: 
Bu gece kendimi hiç müstehik sayma 

dığım nisbette beni taltif ede., muhte
rem heyetiniz-in karşısına büyük bir 
heyecanla çıkıyorum: aynile hariçteki 
dostlarımın telakkisinde de bu iltifatı 

~örmekteyim. Küçücük mevcudiyeti
min bu kadar kocaman çizgilerle büyü. 
tül.düğünü görünce önce yan karar
lık bir gecede ay rşığında duvara akse• 
den büyük gölgesini görüp ürken adam 
gibi korkup buradan sessizce kaçmak 
istedim. Buna imkan bulamadım; bir 
hamle beni sürükleyip buraya getirdi. 
Ne yapmak için? .. İhtimal ki gördüğüm 
1 •1yük sevgi tezahürüne karşr duydu. 
ğum şükran hissini bildirmek arzusu 
beni buraya getirm'ştir. Buna imkan 
bulabilecek miyim? Belki bir iki ciinı

le kekeleyip ineceğim, belki de ccş-. 

cağım. 

Geçm: yılların yeniden canl:ın:ın ha. 
tıralarile bu geceki toplantınııı bana ver 
diği intibalaı ın teessürleri biribirine 
karı§ıp içimde dalgalı b'r çaglayan gibi 
akıp gidiyor; bu çağlavanın üstiinde bir 
saman çöpü gibi bir kelime yüzüyor. 
Çağlayan, üstüne düşmiis bir dalı dön
dürüp dolaştırıp nasıl girdalıa sürük) •r 
se bu kelime de öylece bir uçuruma 
doğru gid;yor: Jübile kelimesi. 

Jübile kelimesi musevicedeki jubile 
kelimes'nden alınmr~tır. An'anatt m··· 
seviyede elli senede bir ahkamı şer'iye 
deği~tirmiş: bu değişikliğin neticesi elli 
senede bir yapılan toplantıda b:tvük 
merasimle halka ilan e<lilirm·ş: b~na 
Beniisrail jiıhile derle-rmiş. Papalık, h~ r 

elli senede bir yeni bir nas ne§redcrek 
bir takım rrbabı ma'siyete mu:ıf'yet 
bahşerlermiş. Bunun için de jübile keli 
mesini kullanmışlar. Bunu bir yerde 
tesadüfen okumu~tum; ihtimal sizler de 
biliyorsunuz. 

Jübilenin asıl manası, elli sene ... Bu 
gün sanat hayatımın ellinci senesini te 

toplantıda (Soldan birinci) 

siden bana bu ikramı ediyorsu. 
nuz. Elli sene neleri değiştirmem:ştir? 
Beniisrailden bahsettim; elli sene ahka 
m:İ ~cr'iyeyi değiştirmiştir, em sene gü 
nahların ve kabahatlerin affına vesile 
vermiştir, elli sene içtimai hayatı değiş 
tirir, kanunları değiştirir; nasıl ister· 
siniz ki elli sene insanları, sanatı ve 
edebiyatı değiştirmesin t 

Değişmiyen bir şey vardİr; o da ir.• 
sanlıktaki hasaili güzidedir. Eskiliğe. 
yaşlılığa az çokeser bırakmış olan bir 
ömre karşı iltifat ve kadirşinaslık ka
bilinden birtakım hasaili güzide vardır 
ki onlar değişmiyor. Sizler bana bu ge
ce bu suretle iltifat etmiş oluyorsunuz. 
Ben bu meziyeti benim eserlerimin he• 
sabrna değil, sizin hesabnuza, gençli. 
ğin hesabma kaydediyorum. 

Eskilik, yenilik ... Eskiler, yeni1er da 
vası ... Bu, her devirde cari olan bir da
vadır. Biz eskiler yeni iken de bu .dava 
mevcuttu: bu davla mevcut olmalı m·· 
dır ve makbul müdür; ben zaımctmi. 
yorum. . 

Eskiler arasmda unuttuklarından ve· 
ya ink.1r edildiklerinden mugb::r o'a ·• 
!ar varsa veya onlar yenilikte vukıı:ı. 

gelen tezah·:.irata muhalif vaziyet alıvor 
larsa onlar kaiclei mantıkiye harici'l le 
birtakım istisnalardır. 

Eskiler, yenileri gençleri karsıların ·1 

alıp onlarla lıasbihal cclen muallim ve 
mürebbilerdir ve muallimlik, müreblıi
lik hep sevgi iistüne müııtcnitfı-. 

Yenilerde cskikre ka~ı bir unr ü kin 
mevcut ise bu da belki pek meşru ve 
makbul olan bir ilerlemek, kendilcriııe 
yol açmak hevesinden ileri gelir. F~
kat bizde sanat sahası<> kadar geniştir 
ki genç nesil burada istediği gibi koşa 
koşa ve hiç kimseye çarpmadan, çatma. 
dan ilerleme imkanlarına maliktir. 

Eski Yunanlılarda bir rasime var-
mış: Meşale koşusu ... Bir yevmi m"l·· 
susta şehrin bir meydanında ya~lılar, 
daha az yaşlılar ve daha az yaşlılar ve 
en gençler sıra ile toplanırlar ve dey. 
var bir halka teşkil ederlermiş. En ya~ 
hlar önde; daha az yaşıııar daha arka· 
da olmak üzere koşarlar ve koşarlarken 
en ya~lı elindeki mc~alcyi kendisinden 
daha az yaşlı olana verirmiş. Böylece 
mesale sönmeden en yaşlıdan en gence 
do;nı elden ele ilerleyip geçermiş. 

;aştılar bilmelidirler ki ellerinde bir 
me;ale varsa onu scindürmedcn gcnr. 
tere geçirmeğe mecburdurlar. Yaşlılar 
bunu bilirler ve ellerindeki meşaleyi 
kem'ali iftiharü ibtilıaç ile kendilerin. 
den genç olanlara veriı lcr ve isterler ki 
o meşale claima münevver kalsm 1 
• Meşaleden bahsederken biz'm ede

biyat hayatımız.da en L•iyük meşale <'• 

lan büyiik l IS midi anmilmak ve ona bir 
ihtiram selamı göndermemek mümkün 
değildir: onun elinde me"aic daimi bir 
gi.ineş halindeydi. 

Sabrınızı suiist:mal etmekten korku. 
yorum, fakat bir iki dakika claha müsa· 
adenizi rica e<iecegim. İşt"' şu köşeden 
karanlığın iç'ndc:-ı bir gölge bana kr. 
şup geliyor: galiba bir mektep çocugu. 
On beş on altı ya ında bir ~ocuk .. 
Onu tanıyoı gibiyim: b:ına benziyor, 
bugünün geııçliginin tim!'JH Olarak lıa 

na geliyor; bir elinde biı k: .. ~ v~r: öte 
ki elinde çiceklcrdrn biı çelenk tutu. 
yor. Diyor ki; "Beni tanımadınız mı?., 
Ben mektep çocllğu Halit Ziyayım ... 
Elli sene mi çalıştınız? Sizi pek yor· 
gun- göriiyorum: size serin bir şerbet 
getirdim, bunu iç'niz. y-orgunlu~:.muzu 
alır ... Koşularda, mücadelelerde yon:· 
~l?l euıhq up;ııu;ııoı~ umıın ölh uuıqut?{ 

koyarlar ı size böyle bir taç g:tirdim.,, 
Gençligiıı b:ın:ı sundugu <> serin şcrtıe 

ti içt'.m, bu çi eklerden tacı alıyorum: 
artık bundan sonra yatabilirim, mcs'u. 
dane gözlerimi kapayıp uyumak için .• 
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KRiSTAL ŞiŞE iÇiNDE BiR. 
LmYON KAZANAN 

Bklad:. "'• Rın tae1 Cihanbeyli 
maliye veznedan kızı 

BiR KREM KAZANAN 
ikinci: Zühal Çakın Çine As. ıubcsi 

iKi ŞİŞE ESANS KAZANAN 
UçüncU: Bülendvarol Boyacıköy 

BiRER IPFJW MENDiL 
KAZANANLAR 

t - Ayteır .,larbatr 2 - lmnet 
YtUctet Aı:dalra HiW kırtuiye m8la. 
namda il. Naci vurtuUe 3 - Hikmet 
TUrk Topkapr Maltepe 4 4 - SaWıad
din Beyoflu 9 uncu okUl 5 - M. EFef 
Anbra erkek lilesi 6 - trfan Temeı. 
.enn Semerfwld mahallest 7 - Emin 
Cat:atca ilk olnll 53 ı - Catid Unal 
~ltata Gut Uıesl 9 - Reflye Ogan 
fi11i ı O - Anen Befiktat Halan paf& 
dereli rHum Hamdi 10lra1r. 

B1RER KURŞUN DOLMA 
KALEM KAZANANLAR 

ı 1 - MUnfbe Kızıl Edirne Arlfiye 
Karaatıç 6 12 - Mustafa CapJofla 
caddeli 14 - Burhan Karaca Edime
kapr Neılfph çınarlı çeıme I 5 - Nu
ri Evirgen Bahçekapı yalı köıkU cad. 
desi H5 - Adnan Akadur Bahçekaprda 
berber 17 - Mehmet Giir Beyazıt 5 
inci okul 18 - GUndUz Lilleburcu 
muhabere ıubayı I 9 - Ayıel Nedim 
:Beyoğlu Mahmud afa yokuıu 20 - A· 
1i Ertürk Çarırkapı Mimar Hayrettin 
caddesi 21 - İbrahim Kadırıa Şebıu
var ıokak 24 No. 22 - Mediha Beyoflu 
23 - İsa tramvay tirketfnde vatman 
24 - Attill Halkahiaar baı öğretmeni 
oğlu 25 - Ayıe 619 H. L. 

BiRER ŞEKERLEME 
KAZANANiar 

M - Adnan İstanbul erkek llaeıi 
27 - Feyziye Hocapap İbnJ Kemal 
caddesi 28 - Oıman Sıral Gedilrpap 
Dafhan ıokak 7 299 - Perihan Altın 
el Fener 30 - Hakkı Emrullah Pertev. 
niyıl Useıf 31 - Ferdane Eskitehfr 
inhlıarJar muhasebe memuru 32 -
Hikmet 10 uncu okul 33 - İttanbul 
erkek Jlseıf 241 34 - Fethi ~tındal 
&rdqler Beyazıt elektrik ıirketi 35 -
ŞtlJr:rftye posta memuru Ahmet Hıfzı 
35 - S. Uıer 608 V. E. L. 37 - Ulvi 
~nen.er Topkapı Taımektep kürkçUba
p sokak 38 - O. O. Kumkapı 39 -
Mehmet Kabatq erkek li1ıeai 40 - M. 
:t:pak Tophane 41 - Emin Şimtck Ba· 
kırk8y Cevizlik 42 - Nurhan İstanbul 
erkek Jiıesl 1577 43 - GWen Aydın 
Pendikte postahaone brpımda 44 -
K. GUn kot ~stanbul erkek liıeai 45 -
M. X. Cilmblifel İstanbul erkek Jiıesi. 

DEFl"ER KAZANANLAR 
46 - ~carbele ŞitJi Terakki Iiıesi 

371 47 - Hidayet İstanbul erıielc Jl. 
ıeai 48 - GUıin Akay Tophane Kadir
ler yokUJ\l 49 - Nedret Atalay Emin 
sinan mahalleli Dafhan tokak 3 50 -
Sıdıka Tekfur Kavakdere caddtıi 51 -
R. Gökmen Maltepe ku7U sokak 52 -
Ziya Katlandur Burdur orta okul mU· 
zik öfretmeni vaaıtaıile 53 - Daniı 
Sılık 48 inci okul 54 - Ha!Qk Uçar 
55 - İsmet Albayrak Ankara Gaıi Ii. 
ıesi 56 - Bahaeddin Soydanbay Tünel 
Botanhan 57 - MeVhibe Subap Kara
gümr(ik Beyceğiz 58 - Sahavet EryUz 
Tekirdaf İbrahim bey mahalleıf 59 -
Aysel Beyoğlu fstiklll caddesi Arif
pap apartımanı 3 60 - Sabri Akı Ka. 
bataı erkek liıeıi 61 - Orhan Özver 
Pertevniyal Jiıeai 62 - Zennure ltum
ral İnönü kız lisesi 63 - Nuri Kalecik 
f nönil ilk okul 64 - Ahmet Ankara 
emniyet memuru Lütfü oğlu 65 - Ay
taç Azime Nipntaf kız orta okul 66 -
Bedriye Behset Kazlrçeıme 79 67 -
Seyfi Karagümrük 62 inci ilkokul 68 
- Muzaffer Kalenr 9 uncu okul 69 -
t. Bilbuı Edimekapı Sarmaıık sokak 
55 70 - SUJeyman Kabatat erkek li. 
ıesi 71 - Mahmure Kaumpqa çıkmaz 1 
bağhane ıokak 72 - Necdet Xumkıpı 1 
orta okul 73 - Halil llıar Xaaımpata j 
orta okul 7 4 - Emel kaptan oilu Jfi-

pat.af kıs orta okul 75 - Mihrinniu 
Şen Eyüp oyuncakçılar caddesi 
8ltER T AR...t....Jt KAZANANLAR 

74 - lıfuusa Güle Ccrrahpap 
caddesi dCSrt yol afzı 77 - Ayıe Kum
ral Tophane Mumhane caddesi 78 -

K. Bilgin Gazi Osman paşa orta okul 
79 - Ö. Sabri Pertevniyal liıeıi 80 -
Mellhat Çalkaya 38 inci okul 81 -
Neıet Çemberlitaı Yeni esil sokak 82 -

A. Sgourideı Kadıköy Mühürdar ~r
paında eczacı 83 - İhya Kartal Kitap
çızıdeler 84 - Hasan İlhan Çorlu orta 
okul 85 - Faruk Özbayrak Boğaziçi 
liaeıl 86 - Seyfeddin Dikolcay Kum
kapı orta okul 87 - Hatice Cerrahpap 
Haaeki kadın ıokak 88 - Özan Kadı. 
köy orta okul 89 - Simon Melik Get
ronayan lisesi 90 - Melihat Ersan Ak: 
saray Uzunyuıuf 91 - Bedia banka. 
Iar caddesinde gözlükçü Rıza Tevfik 
Jazı 92 - H. Mümtaz Baprancan avu· 
kat Sabri oilu 93 - Pikelop Barbar
oğlu Tomruk kasap ıokak 94 - Olga 
2 inci okul 95 - Nuriıer Karacık 20 
inci okul 96 - Melahat Yücesoy Ba. 
Jurkôy orta okul 97 - Sururi Gedik
pap kolcu ıokak 3 98 - Binnaz Fın
dıklı Tarlaçılnnazı 99 - Suad Albay 
CS4 üncü ilk okul 101 - Hami Pertev. 
niyal lisesi 340 102 - Ruhsar Çapa 
öfretmen okulu 103 - Ali Şener To
kat iıkln müd:irU oğlu 104 - Nahabet 
Haik Robert Kollej 105 -Asuman Ne
dim Beyoğlu Mahmudağa yokuıu 106 
- Şermin Aksaray 64 üncü okul 107 -
Şilkrın Zonguldakta demiryolunda 
veznedar Murtaza kızı 108 - Saim 
Barlas Kasımpqa orta okul 109 - E. . 
dip Bilener Tarlabaıı 110 - Çelebi Or
hon İttanbul erkek liseıi. 

MOREKKEP KAZANANLAR 
111 - Saime M.auur Konya lisesi. 

112 - Nuriye KaragllmrUk ilk okul 
182. 113 - H.akkr EmrulJalı Şehremi. 
ni İbrahim çavuş mahallesi. 114 - Os 
man Acar Samatya Arpacı yokuşu 8. 
15 - Erdoğan 85 inci ilkokul. 1116 -
Şadi Agon Ajıkpap Karadeniz cad· 
desi. 117 -Besime, 7 inci okol.118-
Nejad Yeniçeri 12 inci okul. 119 -
Rupeıı Feriköy Baruthane caddesi. 120 
- MUkerrem Sirkeci Demirkapı. 121-
Mebrurc Balaz 9 uncu okul 122 - Mu
zaffer Bahçekapı Tathan yanında. 
123 - ismet Güngör Kadıköy Çanak. 
kale sokağt. 124 - Günei Nişantaşı 
km orta okulu. 125 - Eva. Latin Be· 
yoilu .Asmalımesclt. 126 - Salvator 
Ytıklekkaldınmda berber. 127 - Pc. 
rihan Haliç Feneri Kiremit mahallesi. 
128 - Nejad Kwnka.pı orta. okul. 129 
- Iöhlika Ortaköy Papuoğlu sokak. 
130 - Muazzez Şehzadeba§ı, 131 - Ve 
dfa Galibdede caddesi. 132 - Hasan 
Unka.panı Yetiltulumba Salibpaşa. cad 
desi. 133 - Hasan Altmel Beyazıt e. 
lektrik şirketi. 134 - Şükriye Yeni • 
kapt Hisardibt:- 136 - Feyzi Gürvar
dar Kumkapı orta okul. 136 - Necla 
Kansu Bakırköy 1 inci okul, 137 -
Zehra Fatih Çarşamba !Koğacıdede. 
138 - Bülend İstanbul erkek lisesi. 
139 - Nihad fabrika ve havuzlar e
lektrikçisi. 140 - Kemal oğlu Sedad 
Kaaımpaşa. .A§ıklar meydanı. 

BiRER KALEM TRAŞ 
KAZANANLAR 

141 - Hıriato KurtulU§ Bozkurt 
caddeel 142 - Bedi& Kiruıak Balat 
Lona Sebil sokak. 143 - Muzaffer 
İstanbul erkek lilleaıi. 144 - Sabiha 
Güler Fener. H5 - Zeki, Şehremini 
Boetan aokak, 146 - Milhat Yetkin, 
Ayvanaara.y. 14 7 - Ali DağyeU Davut 
pqa orta okul. 148-M:Uzeyyen Eren. 
l!:öy kız liaeai. 149 - Liıtli Emirgln 
orta okul. 150 - Yurdagül Sirkeci es
ki Aydın oteli karşısında. 151 - Zeh. 
ra Akın Fener. 152 - Kazım Kırat 13 
ilncU okul. 153 - Mehpare Özen tnlk. 
111 lisesi. 154 - Sallhaddin Esmer 
Pertevniyal lisesi. 155 - Hayre~din 
Kaamıpqa. orta okul. 156 - Kenan 
Ö2döl Fatih orta okul. 157 - Ahmet 
Sönmez Eyüb. 158 - Kemal Çokaeıı, 
Kuımpqa. orta. okul. 159 - Orhan 
Sevencan İ.ltanbul erkek llaetl. 160 -

Şarlok Holmes öldil 
Otuz sene 

mü te ma diyen 
Şerlok Holmeı 
rolünü yapnuf 
olan methur A· 
merikan aktörü 
Vilyam Gilet, 
81 yaşrda oldu· 
ğu halde ölmü~· 
tür. 

"Şerlok Hol· 
mcs,, isimli pi· 
yesi Nevyork • 
ta ~lk defa 1899 

senesinde tcımil 
etmıştı. 1931 de ayni eseri yeniden 
canlandırıp bütün Amerikayı dolaş· 
mıştır. Kendisi aktörlüğe 1875 ae. 
nesinde ba§lamıştı. 

Selami Bengi Vefa lisesi. 161- Yeğen 
Çetiz Ercnköy Koca. yol. 162 - Zeke
riya. Kasımpa.şa orta okul. 163 - Hak 
Gözen Şehmdeba.şı. 164 - Dürdane 
Ziraat bankası umum muhasebe. 166 
- .Boris Aynalıçeşrne Çekiç sokak. 
167 - Edip Altınel Fener. 168 -Nec
miye Ayten Tezcan İnönü kız lisesi. 
164 - Kenan, Kazlıçeşme Demirhane 
caddesi. 170 - Kemal İ!tanbul erkek 
lises i. 

BiRER KURŞUNKALEM 
KAZANANLAR 

171 - Burhan Be§iktaş 18 inci ilk. 
mektep. 172 - Sabriye Heybeliada. 
173 - İsmet Yalçın Mecidiyeköy 42 
inci okul. 144 - Nezihe Doğa.nçe 
Cumhuriyet kız liseai. 175 - Neyir 
Beykoz Kavakdere caddesi.176 - ~ 
treya Orta.köy Dereboyu Suavi sokak. 
177 - Abdullah Şentürk Kasımpaşa 
orta okul. 178 - İclil Erenköy kız li. 
sesi. 170 - B. Çağlı Samatya Milli 
müdafaa. caddesi. 180 - Saadet Kara. 
gümrük ilk okul. 181 - J. Suon İs
tanbul «:rkck lisesi. 182 - Muzaffer 
Kadirga 3 nücü ilk okul. 183 - Ökten 
Turga Şehzadeb~ı Kemalpaşa cadde
si. 184 - İsmet Kiroğlu Şehremini 
185 - Kızıltuğ Dlvanyolu Hacı Tah. 
sin sokak. 186 - Nuran Sevencan Sa
matya Nalcı yokU§U. 187 - Berti U. 
zunkaya Fatih Çırçır mahallesi. 188 
Cahid, Şehremini Tath Pınar yokuşu. 

18!l - Suna, lshakpa§a.da doktor Sa. 
lih kızı. 190 - Selma İzzet İstanbul 
kız lisesi. 191 - Oıman Emre Kum-

kapı orta okul. 192 - Mustafa Ö1.ant 
Fatih Kovacıdcde. 193 - K. Erman 
Kabataş erkek lisesi. 194 - Nermm, 
Kartal 234. 195 - M. Kemal Ortaköy 
Yenimahalle. 196 - M. Sadok Çiçek
pazarı. 197 - Müfide Demirkoi lstan. 
bul kız lisesi. 188 - AlparBlan Ak!:ı· 
ra.y Davutpa§a. 199 - Burhan Gömeç 
ilk okul 302. 200 - Rober Brukcr Be. 
yoğlu Topçekcn eokak. 

Müzeyyen Karaglirnrük Enderun 
Rikkat sokak. _:. M. Ersen Kumkapı 
Nişanca cami. - Saim Tunalı f stan. 

bul erkek lisesi. - Cahid Akçelikli 
Pertevniyal lisesi. - Suad Tevfik Viş
neza.de mahallesi. - Suzan Baru Be

yoğlu 29 uncu okul. - Hikmet Be • 
yoğlu 45 Jnci okul. - Adnan Pıruırba
şı caddesi. - Feriha Savaşkan Nışan. 
taşı kız orta okulu. - Müfide Kasım. 
paşa Zindan arkası Yeniçeşme yoku
şu. - Cemal Tokçael İstanbul erkek 
lisesi. - Mestan Eyüb orta okul ha
demesi. - Ömer Emre Kamkapı orta 
okul. - Refika özturga Laleli Şair 
Ha§mct Sokak. - Nezihe, Çapa kız 
öğretmen okulu, 

Posta ile gidecek 
hediyeler 

Okuyucularımazın 
nazarı dikkatine 1 

Bilmecelerimizden hediye kazanan o
kuyucularımızdan bazısı, hediyelerinin 
posta ile kendilerine yollanrlmasıru iste· 
mcktcdirler. Enelce de yazdığımız gibi 
kitap ve defterden ba~ka hediyeleri 
posta ile yollamakta büyük zorluklar 
vardır. Onun jçin okuyucularımızın 

hediyelerini bizden elden aldırmaları da 
ha kolaydır. 

Anadoluda olup da hediyesi mutlak 
posta ile yollanılması icap eden okuyu. 
cularımız iıe, kazarJ~ıkları hediyenin 
cinsini ve kendi adreslerini yazarak bize 
posta ücreti de yolhyarak hediyelerini 
istemelidirler. 
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Herkes hatip 
olabilir, fakat ••• 
Esaslı ve metot dah:linde 

ciddi çalışmak şarlile 
Çevııren: E.rtuğrul .ffuhıll 

Ana lisanımızın. bize iyi sak· Bircok ciddi kimseler ku~ 
!anmak için emanet buakılmrş mu· çıkmadan evvel hazırlanrr.a ~ 
k~ddes b:r vedia old~~~nu ~ilmeli· tiği yapmaktan çekinirlc" Ve ~ 
yız. Onu bozacak butun tesırlerden süye çıktıkları zaman şaşmrb!· M 

muhafaza etmek borcumuzdu.~. bir hata değildir. Bu terbıYP' 
ON SEKiZiNCi TECRUBE: ı b' k' l'k · B"yl~ 

K d. . . . . . kab'l ' . . ge en ır ce ıngen ı tır. o ~ 
en ı ıeaınızın musıkı ı ıyetını 1 v ~ d ı·v· ·· h 

•• v k . . d . f l I sag ıgı ve sa e ıgı, gozc oş ."" .1tl 
ogrenme ıçın erın ne es ama 1 ve nen şatafatlı §eylere tercih edCI"' 
ağzınızdan fırlatır gibi (Ding) ve . ' . . JI 

· t da ( D ) demelisini Yalnız şu var kı bu ıdcliayks'ı 
aynı arz ong z. ·1 · .. .. k b" .. t 
H L__ • • • ı...__ veya yı' r ı erıye goturere utun e 

er ~enın aeaını on~ - • .. . v .. lii~ 
mi saniye kadar uzatarak tutunuz. sunı ~e mur~ı oldugunu s~? 
Çan seaini taklit etmeyi tecrübe edi· lar. Bırçok kımsclcr de sankı ıJ 
niz. Çünkü bu en ahenkli bir sestir. beraber afif, açık, doğru olmak tefi 

Tavur ve hareket Jest de~lmi§ gib~.' ~abeılığı sanata ~ 
ediyorlar. Butun bunlar ekserır: 

NO~T~: 33 - Her vakur nu- bir göate~en ve metot dahi
tukta d~un tavır ve hareket mu· tavır ve harekete çalışamıya~ 
ha~ \izımcbr. k li kuru iddialarından ibarettir. ÇU. 

Jyı yapılan ve söylenen e me- t halk karşrsmda her hususta te'll 
lere uyan hareketler nutkun kuvvet "} t • b. h t'b' d' l ae 

· • • :L. • 1. v l Ç" k·· mu e mı~ ır a ı ı ın eme.,~ ve tcsmnı ur.ı mıs ı cop tır. un u .. . b 
. da .. .. Jd t hır· eder gormıye can atar. Ye u ""j 

aynı zamıan gozu e es · · I ~ 

T L __ L t · etle an'--ma Fransızlara veya Amerıkalı ara .i 
avır ve üBTe&e , ışar """ . · . .. v. • il , 

nın temeli ıibi<:lir. ifade edilmek ıs- sus hır temayul dciJlc:lir. ~ 
tenen fikir ve hiıleri anlatmak İçin za~fmc:la ~ngiltereyi idare e t;lıi 
hazan kelimeden daha çok ~c yarar. çogu _hakikat~e yalnız halk .~~. if 
Dinleyiciler hatibi yalnız dinlemeyi ~n ~ımselerdi .. Şu halde aorill ~ 
değil, söylerken görmeyi de sever. kı bılhaasa lngılterede ta~ ve . ~ 
]er. Hiç bir dinleyici nutuk söyle- ketlere kar§J yapılan tenkitler~~ 
nirken gözünü yummaz. Bilakis dik zaman ciddiyetle telakki edil111'" 
katli ve keskin bakışlannı hatibe di- tir. 
ker. 

Hakiki bir hatip, az veya çok, 
söylediği fikirleri temsil etmelidir. 
Yalnız söylememeli. Ayni zamanda 
ya§amalı. Duymalı. Nutkunu; orta
ya koyduiu fikirlere ve kelimelere 
uygun tavır ve hareketlerle yaşat· 
malı. Canlandırmalı. Kısacası tavır 
ve hareket bir hatip sıfatiyle sizin 
kuvvet ve kıymetinizi son derece 
çoğaltır. Yaptığınız itin değerini art
tmr. 

Uygun tavır ve hareket demek 
tekniğe hakim olmak demektir. Bu 
bahsimizin maksadı da sizin lelmiii
nizi düzeltmektir. Size (Bir hatip 
son derece az hareket yapar) diyen· Mc~hur hatiplerden Bismd~ 
lerin ve diğer tanrnmı§ hatiplerin . ~ 
jestlerini tenkit edenlerin sözlerine Jest yapmak. tıpkı nefes~ 
kulak asmayınız. Vakıa hareketler yürümek, §CU'Kı veya aöz SÖY~ 
ekseriya tenkide ,-ebep olurlar. Fa- kadar tabiidir. Ye herkes jest~ 
kat tenkitten kaçmak aiçin için eaa,s. jesti kullanır. El sıkmak veya~ 
aa, o zaman zaten ' hatip olmaya, c:ıkarmak bir hareket değil ttt"'ı 
aöz söylemeye kalkmamahSJnlZ. Yahut bir takei otomobiline ver'~ 

Jeıt yapmaktan vazgeçmek ta. tobüse, durdurmak için. İf8re!td! 
mamiyle menfi bir harekettir. Bu; jest değil midir) Yahut bir kı , 
kudretin, kuvvetin mühim bir un- herhangi bir kelimeyi pannak» fı1 
surunu bir tarafa atmak gibidir. E- termek, yahut seyahate çık~ 
1a1en ne suretle olursa olsun halkın yolcuya el sallamak, yahut ci ~ 1 
önüne cıkmak, halkla temas etmek ceyle başımızı önümüze eğtn 
b. k~. k k d kt. bir ı' est d....ml midir} 11 
ır ten rt apısı açma eme ır. -- I:'" .. 

Sizin kudretiniz ve kuvvetiniz ne Ellerle, kollarla, omuzlarla•~ 
derece çoğaltrsa, sizin için yapılan lerle, ağızla, ba§la, ayaklarla YS ~ 
tenkitler de ekseriya 0 kadar çok düzünelerle hareket vardır. \l~ 
olur. insan vücudunun umumi li•_P' , 

Yüzlerce kimte mqhur hatip dir. Ye en tabii hareketler'!itıotı". 
( Jobn Briıht) in hareketlerine ku· naenaleyh; suni olarak ken b't ~ 
ıur bulmUf)ar ve ··uoyd George,, muz ve arzumuzla vücudu ;,;, 
un jeatlerini de tenkit ctmi,lerdir. veya odun gibi katılaftuın-k ~ 
Fakat bütün bu kusur bulmalara ve tavır ve hareketlerimize ehe~~ 
tenkitlere rajmen her ikili de bu- ve kıymet vermeyi daha cidd• ~ 
gün neeiUerinin en üatat hatipleri o- ki etmeliyiz. T .biatten doğal' it 
larak aayılmaktac:brlar. ketleri aaklamaya zorlamayırtıı'-

ON DOKUZUNCU TECROBE: akis onlan düzdtmeğe çal1!~ 1' 
Kolunuzun clir1ekten 8f8iı olan tün vücudunazla söz aöyky'l 
lmmmı yukarı kısmiyle, bir zaviyei V11' ve hareket ; ciddiyetin ,,e 
kaime t>lacak derecede, kıvırmız. E- iatidadm alametidir. 1"-.: 
linizin bütün maftallarmı tamamiy· YiRMiNCi TECROBE: ~ 
le boplmcaya kadar 1erbat brra.ltı- rınızı yanlara doinı ka)kı!llf r 
nız. Ondan eonra m • .- telif cihet· '·aziyette uzatınız. Kolun~ 
lere aallıyarak aar~mız. Buna ( maf- kıamrıı sabit tub\rak alt ~ , 
sallan aabverm~k) derler. Bunu sanki bir tayyare per\'anetİ ,.,1 
yapmaktan maksat; mafMtlann ko· •re retmederek Çeviriniz 8uf1U\j;, 
]ayca oynamumı ve ileride sttbcat la yavaı yavq, sonra gittikçe 

5~ 
ve ahenkli hareket yapma:1mı temin yapınız. Buna "Dirseği -~t ;;ı. 
etmektir. mek., derlf'r. Bunu önc:elerı ~"'" 

NOKTA: 34 -TaV11' ve har~ bir sol kolunuzla, değiftire d 
ketJerin 1U11I olmayıp tamamiyle sonralan da her ikisiyle birclefl 
tabii olmaaı lizım ıeldiğine kanaat nız. 
getirmeli. 
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lU geçmenin imklnı yoktu.. Bir aralık. 
lrtık ıize kadar gclemiyeceğimizi zan. 

nttızıittik. 
Bu bir ıilrü töaler içinde, Konçini 

bir tek cümleye ehemmiyet atfetti: 
''Geçmenin imkAnr yoktu,.. Bunlan ldu· 
Yunca beycccanla ürpermi§ ve ~ırn bir 

levinçle düıünmilttü: 
- Her fCY oldu l 

. Öyle ya, mademki ad&mlan geçenı~· 
lnitlerdi, demek ki çok mühim bir badı. 
ıe cereyan etmitti. Ve bu, LeonotaJU!l 

haZlrladığı hadiaeden bafb, ne olabilir· 
di? Fakat kral ölmilf müydü, yok1& 1&· 

dece yaralandı mı? Şin*ıf yeglnc JJ>C•e· 
le, bu damların ağzrndan bakikatr lSğ· 
ınenkti. Fakat hadise hakkında hiçbir 
tey hi11ettirmemek wımdı. Bu, onun 
için bir çocuk oyuncağrydr. 

Bitkin bir tanda. koltufu çekti ye 
kendisini içine atarak bacak becak üıtU. 
n.e attı. Sonra masanın Uzerinde duran 

küçük kamayı eline alarak llkyd bir va
ziyette onunla oYna.mafa bafladr TC ay· 
nı zamanda soğuk ve keskin bir seıle 
töyle deldi: 

- Şimdi dilrbt edin: Eter yerdiği. 
niz izahat beni tatmin etme.rıe. bu an
dan itibaren afze yol veriyorum· Şimdi 
anlatın bakayım. Baımı.za gelen bu fev

kalide badiae nedir? 
Bu tehdit onlan fena halde korkut. 

DıUftu. Omw:lannr çökerterek birbirle
rinin yil.züne endifeyle baktılar. Eğer 
1roğu1aalaı4d:r, halleri ne olurdu? Doğru· 
ıu bu yerlerinden son derece menınun. 
dular .• Rahattılar, sonra efendileri de 
alicenap adamdı. Bol bol para wriyor
du. 

lzahatr vermek mesuliyetinl üzerine 
almıt olan F.üarpa ytlzUne dehıetli 
Wr tekil verdi ve heyecanlı bir set.le: 

- EYet monsenyör, dediiini% cibi, 

fcvkataıde bir hadise baınıuza gelen fcv· 
kalade bir hadisedir; hatta bu kelime 
klfi değil, bu müthi!, korkunç, tüyler 
ürJ>ertici bir hadise.. Göreceksiniz ki, 
saray ve şehir halkr bu hadiseden uzun 

ı:ııüddet bahsedecektir. 
Eskargas bunları söylerken göz uci. 

le, Konçininin yilzünü tetkik ediyor ve 
onun haline göre yalan uydurmağa ha

.rrrlanıyordu. 
Konçini, yine lakay4d bir tavırla cevap 

verdi. 
- Yok canım! Sarayı ve şehri sizin 

dediğiniz derecede heyecana düıUrmek 
için •. Çok müthi! bir kazanın vukubul· 
mut olması lizım. Size gelince, doğ~u. 
su ~izin geçmenize mani olmak içın, 
~kkak ki kafi miktarda jandarma 

m · "kmi ol 
aaker veya polisin oralarda birı 1 • 
masını kabul etmek :ıazınıdır. 

Konçini bu şakayı yaparken, gülüm. 

semek tenezzülünde bulunırıuftU. 
Uç arkada! bu tebesaürrf.:len cesaret 

alarak kahkahalarla güldüler ve Eskar-

gas, ağzı kulaklarına kadar vannıt 01• 

duğu halde: 
_ Olur şey değil, dedi, monsenyör 

her ıeyl keşfediyor .. Ona rapor verme. 

ğe biç lüzum yok. 
Konçininin ııöylediği kaza. jandarma, 

asker ve polis sözleri, Eskargasm 

genit muhayyilesine ~ü~ke~cl bir 
mevzu olmuştu. Artık hıkayenın anah· 
tan elindeydi. Teferruatlara gelince, 
konuıurkcn, bunlar kendiliğinden gele. 
cekti. Binaenaleyh derhal anlatmağa 

batlıdr. 
_ Sokak en aşağı yüz janklarma ta-

frndan işgal edilmişti. Bunların baıla
rında da mösyö dö Növi vardr. Biz bun. 
lann arasına girdik ve bir türlü çıkama. 

dık. ÇünkU bunlardan bir kısmı Trauar 
istikametini, diğerleri de Sen nehri ta-
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--·----------------- Geceyi serbest geçirccegi için 
memnun! Git Ko~ini, git! ... randevuna 
koş bakalım t •• Nereye gittiğini elbette 

öğreneceğim r .• 
Ve yüksek sesle : 
- Herhalde bu gece dışarıya çıkma

yın ... 
Leonora cümleyi bitirmedi. Konçini 

tavrını bozmadı. Genç kadın devam et. 
ti: 

- Hiç olmazsa saat on bir buçuğa 
kadar bekleyin... Herhalde o zamana 
kadar her fey bitmit olacak. 

Kcndiaini unutarak, lllrayt bir koca
dan batka herkesi mütebuıdı edecek 
bir endifCyle illve etti: 

- Hef!eyi diltilndilğilmO ve hesap 
ettiğimi zannediyorum.. Fakat, fena 
bir tesadüf kimbilir neler tevlit edebilir? 
öyle yap ki, hiç kimse, ıeni saat dokuz

la geceyanu arasmda ıokakta gördüğü. 
nli aöylemcsin. Bana inan Konçinocu
ğum, evinde kal... Bu üç saat zarfında .. 
kafalarımız mevzuu bahstir Konçino ... 
Bunu unutma 

Konçini mutadı olmıyan bir tatlılıkla 
cevap verdi: 

- Bütün gece evimden kımılda~'llya
cağım ... Bunu una vaaclcdiyorum. 

Genç kadın ürperdi ve ümitsiz bir va. 
ziyette düşündü: 

- Gidecek ... g:dccek fakat geceyarı· 
sından sonra ... Vaktim var! .. 

Ve biraz titriyen sesle ona hitap et
ti: 

- Git Konçino ... Onu fazla bekletme. 
Bu defa Konç ininin yiizünde aşikar, 

tııkrntı belirdi. Bıyıklarile oynayan eli 
birdenbire 'düştü: Aşıkane bir tavır ta. 
kındr ve zarif bir hareketle topuklan 
üzerinde döndükten sonra oradan uzak· 
laştr. 

Leonora aık dolu bir nazarla onu ta· 

kip etti, ve artık o, orada olmadıgı için 
bütün ıstırap ve kıskançlığı yiizünde 
belirdi. 

Konçininin girdiği odanın kapısı ka. 
panfdıktan sonra, I.,eonora uyanır gibi 
oldu. Başını salladı ve lakayt bir tavır 
takınarak uzaklaştı. Fakat bu lakayt 
tavrı altında, kalbi kan atlıyordu ve 
zihninde bir isyan belirdi: 

- Konçini Atıktır t •• Ve ben de onun 
farkında değildim! .. Hiç bir ıey görme• 
dim, hiçbir ıey anlamadım f •• Bu kadar 
Jıör mllyldlim? Beni bu kadar aldatmış 
olması kabil mi? .. Hayır, muhakkak ki, 
deliriyorum ... Onu çok iyi tanıyorum ı .. 
Şu halde bir ıey var!.. Fakat bu aık mr· 
dır yoksa sadece, bir eğlence mi? Belli 
olmaz ki .. Fakat her ne olursa olsun 
bu vahimdir ... Her ne bahasına olursa 
olsun bunun önüne geçilmelidir. Maria' 

run serbest kalacağı, Fransa üzerinde 
yegane hükümdar olacağı bir sırada, 
Konçininin gidip başkaları ile muaşaka. 

da bulunmasına nasıl müsaade edilebi
lir ... Kraliçeyi bu karışıklık esnasında 

biz idare edecek ve menfaatlerimizin i 

cap ettirdiği cihete sürükliyeceği.ı. Bi. 
naenaleyh yanından ayrılmamanuz la
zımdır ... Fakat Konçininin sevdiği ka
dın kim? .. Kim acaba?.. Herhalde sız. 
raya mensup bir kadın değil, çünkü mu
hakkak ki benim gözümden kaçmazdı. 
Şu halde kimdir?" Fakat kim olursa ol· 
sun, vay onun haline! .. Esasen Maria'yı 
müsamaha etmem bana bir hayli pahalı. 
ya mal oluyor, ba~kasına tahammül ede· 
mem! .. Bu gece Konçino onu görmeğe 
gidecek, yarın da ben, onun kim oldu
ğunu, nerede oturduğunu öğrenecelıC 
herşeyi anlayacağım ve o zaman hesap. 
la§acağız. r. 

Leonora Glaygay böylece söylenerek 
evine ıitmi§ ve Yilit Janı bulduraralC 
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onun hiddet ve kıskançlığını tahrik et· 
mİ§ti. Fakat malQm olduğu veçhile, Par 
d~yanın müdahalesi neticesinlde, delikan 
lının mctum hareketi tam zamanında 
bertaraf edilmiJ ve Leonoranm planları 
altüst olmuştu. 

Bu aralık Konçini ne yapıyordu? 0, 
pekala biliyordu ki, vaziyet feciydi ve 
en küçük yanlış bir hareketi en müthiş 
i§kenceler içinde ölümünü tevlit ddecek 
ti. 

Anlıyordu ki, kral öldürüldüğü ve 
katilinin idam edilmediği müddetçe, 
hayatı tehlik~eydi. 

Nihayet anlıyordu ki, bütün mcvcu. 
diyetile, keni:Jisine aşık rolü oynamağa 
mecbur olduğu kraliçenin elinde bulu· 
nuyordu. O isterse onu en erişilmez zir· 
velere yükseltecek isterse uçurumun 
dibine atacaktı. 

Evet, servet, şeref, zafer ve hatta 
hayatı, kraliçeye karşı oynıyacağı role 
bağlıydı. 

Zeki ve kurnaz olan Konçini aşık ro. 
lünü mükemmelen ifa etmiş ve kraliçeyi 
mesut ve her zamankinden daha aşık 

bir vaziyette bırakarak evine dönmüş
tü. Bu aralık Leonora da Luvra git· 
mişti. Konçini derhal üç bravoyu nezdi. 
ne cclbettirmiş ve onlara bazı talimat 
vermişti. 

Maksadı ne}"'di? işte: 

Dördüncü Hanri, muaşakalı scrgü· 
uştleri esnasında, sırdaşlarını muhak· 
kak her şeyden haberdar ederdi. işleri. 
ni gören Fukeden başka, altı ahbabı da
ha vardı ki, muhakkak, aşklarından se· 
vinç ve elemlerir*lcn kendilerİt•i haber. 
dar ederdi. Gayet tabii olarak bu sır
da'.'}lann da, sırdaşları vardı. Ve onlar 
4a - guya gizli olarak - bu meseleler
den haberdar edilirlerdi. Esasen miktar 1 
tarı bir hayli olan bu sı~aşlardan OO§· 

ka, sarayda birçok casus, dedikoducu, 
vesaire vardı ki, onlar da bu ıeyleri ha• 
ber alırlardı. 

Kral Bertiyc aşık olunca, gayet tabii 
olarak ayni şey vuku bulmuş ve birçok 
kimseler bundan haberdar edilmişlerdi. 

Bunlar derhal Arbr Sek sokağına 
giderek yarının gözdesi olacak olan bu 
genç kızı yakından görmek ve hattl 
kabil olursa, şimdiden onun gozune 
girmek hevesine kapılmıılardır. 

Konçini kralın sırdaşlanndan birisi 
dcğil~i. Buna mukabil, adamları saye
sinde her işten haberdar edilirdi. 

Böylece, sırdaşların öğrendikleri şey. 
leri o da öğrenmiş ve derhal Arbr • Sek 
sokağına gitmişti. Bertiyi penceresin
de görerek derhal aşık olmuş ve her ne 
pahasına olursa olsun onu kaçırmağa 

karar vermişti. 

işte sırf bu maksatla, Eskargas, Kar. 
kan ve Grengayı oraya göndererek evi 
gözetlemelerini tenbih etmişti. Kralın 

orada öldürüleceğini biliyordu. Ve bir 
an evvel netk.:yi öğrenmek istiyodu .. 

Diğer taraftan, genç kızın ancak ge· 
ceyansından sonra kaçırılacağını ve o 
zamana kadar evi ve vukubulacak ha· 
diseleri gözden kaçırmamak icap ettiği. 
ni de onlara söylemişti. Bundan sonra 
gelip kendisini vaziyetten haberdar e· 
deceklerdi. 

Uç arkadaşın liyakatlerine itimadı 
vardı. Her şeyi en ince teferrüatlarına 

kadar takip ederek, neticeden kendisini 
haberdar etmelerini bekliyordu. Kızı 
kaçırmak hususundaki projeyi, getire· 
cekleri habere göre tertip edecekti. 

.XI 
üç bravo Konçininin odasına girdik. 

leri zaman gecenin biriydi. 
Konçini bir saattenberi, tereddüt vt 

korku içinde kıvranıyordu. 
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------------------· Uç arkadaJ onun ne için bu kadar 
büyük bir endişe içinde bulunduğunu 

tahmin etmekten çok uzaktılar. Onlar, 
bütün meselenin basit bir ktz kaçırma 
hadisesinden ibaret olduğunu zannedi· 
yorlardr. Bunun için bütün hazırlıkları· 
m ikmal etmişlerdi. Vazifelerini tama. 
mile yapmış olduklarına kani bulunu· 
yorlardı. 

Fakat cfenıdilerinin haşin bir adam 
olduğunu bildikleri için sözü, çenesi bir 
hayli kuvvetli olan Eskargasa bıraktı 
lar. · 

Şurada bunu hatırlatmak icap eder ki, 
ilç arkadaş tam Y,Üzbaşı Prasle, Parda. 
yan ve Fukeyle konuştukları sırada, 

Bertinin evi civarına gelmişlerdi. 
• • • Askerlerin üniformalarını, daha bir 
hayli uzaktan görmüşler ve, kendileri
ni alakadar etmeden bir mükalemeye 

kulak kabartmanın doğru bir hareket O· 

lamıyacağını anlayarak bir kenara çekil. 
mişler ve vaziyeti oradan takibe baş
lamrşlardı. 

Tam bu sırada arkafarından Jandar· 
ma!ar çıkmıştr. Bunun üzerine, ayni 
sevkitabiiyle onlardan da gizlenmişler. 
di. Mcşalelerin ışığı altında, jındarma 

ları ve jandarma kumandanını derhal 
• tanımışlardı. Bunun üzerine, nıütecessis 
olmanın tehlike tevlit c!debileceğini dil· 
~ünerek bütün süratlarile Traura kadar 
kaçmışlardı. 

'Öylcki, Konçininin öğrenmek istediği 
mühim hadiseler hakkında hiçbir ma, 
lumatları yoktu. Yalnız kulaklarına bir 
kaç kelime çalınmış ve uzaktan, müca· 
dele neticesine benzer bir gürültü duy
muşlaı:Uı. Halbuki Konç ini • sırf onlar 
sayesinde bir şey öğrenmek isin kendi. 
Jerini oraya göndermişti. 

Küçük sokak. eski sessiı. ıssız ve ka
ranlık halini alınca, gözetlemcğe mec-

bur oldukları eve yaklaşmışlardı. Fakat 
yeni bir maniayla karşılaşmışlardı. O. 
rada üç gölge gülerek, alay ederek ya· 
vaş yavaş yürüyorlardı. Bundan başka, 
üstelik de aynı evin önünlaen gelip ge· 
çiyorlardı. Yoksa bu üç gölge de, onlar 

gibi aynı evi mi gözetliyorlardı? Bu af. 
fedilmiyecek bir küstahlıktı. U1.telik,bu 
hareket, senyör Konçininin işine de 
mani olabilirdi. ' 

Bu üç kişinin kıyafetinden, asker ve 
ya polis olmadıkları, anlaşılıyordu. Asil· 
zadelere benziyorlardı. Hem de üç kişiy 
diler. Yani tam kendileri kadar. Binaen· 
aleyh, üç arkadaş, bunların üzerine giz .. 
tice saldırarak hadlerini birdirmeğe ka· 
rar verdiler. 

Böylelikle hem, o zamana kadar ih· 
mal ettikleri vazifelerini yapmak sure. 
tile Konçiniyi memnun edecekler, hem 
de hallerinden zengin oldukları anlaşı· 
lır adamların Üzerlerindeki kıymetli eş· 
yayı alacaklardı. 

Bu projeleri, yiğit Janın mü:iahalcsile 
altüst olmuştu. 

Konçini, onların içeriye girdiklerini 
görünce, derin bir nefes aldı. Nihayet 
her şeyi öğrenecekti. Sinirli dolaşmasın .. 
dan derhal vazgeçti ve yazı mas.ası ba· 
şına geçerek orada ayakta durdu. 

Us arkadaş da masanın önüne iler• 
liyerek, onun karşısında durldular. 

Konçini keskin nazarlarile onların yü. 
züne bakarak, getirdikleri haberi hemen 
keşfetmek istedi ve aynı zamanda sert 
bir sesle azarladı: 

- Biliyor musunuz ki, sizi bir saat• 
tir bekliyorum. 

Eskargas sinsi bir ıztırap ve elemle 
cevap verdi: 

- Ah 1 Monsenyör. sizi beklettik diye 
neler çektik bilseniz hep sizi düşündük!. 
öyle değil mi Grengay? .. Fakat bir tür· 

• ı a. 
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lnkıbazı, 
Ekşilik 

Hazımsızhğı, Mide 
ve Yanmalarını 

MAZON 
MEVVA TUZU 

aiderir. Hiçbir zararlı ve müıhil maddesi yoktur. Şeker haıtahiı 
olanlar bile alabilirler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR· 
MAZ. 1çilmeai latif. Teıiri kolay ve mülayimdir. 

Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROS markaaına dikkat. Deposu: Maacm 

ve Boton Ecza depoıu lıtanbu) Yeni poıtı.hane arkasında No. 47 

-

R ADYO ... 
tlT~UL: . 
18,30 pllkla dans mıalkisi 19,30 spor mu• 

.!la11aheleri: Eıret Şefik taratmdan 20,00 Sa• 
dl ve &rkadaılan tarafmdan Türk mulikial 
ve halk tarkılan 20,30 Ömer Rız& taratmdan 
~abca söylev 20,(5 Safiye ve arkadaılan ta• 
NI11dazı Türk musikisi ve ha.Ik ıarkılan: 
Saat &3'&n 21,llS orkestra 21,(IS :Bayan Kızıl• 
•Ynı tıUrakııe t.&ngolar 22,15 ajan,, ve boru 
~;rıır1 ve erteai rünüıı propamı 22,30 
ll kla IOlolar, opera ve operet parçaları 
23,oo eon. 

vtT4NA.: 
,._ ll,20 halk tarkiları: 20,015 hav&, haberler 
._ :'re 20,ao Kuılkl 21,ao pıy .. 22,oa şan 
°b&tıd Ueikt 28,111 haberler, ııpor 23,35 ukert 

o. 
BEAIJN: 
lT,o:s iki 

bıofo ncl konl@ri 19,05 musiki 20,0IS gra• 
koııa:· 8Por 21,05 dans orkeııtruı, eflencell 
ltııceı: ,:3·011 ha.va, haberler, spor 23,35 eğ 

.. onaer 
PEŞTE: • 
18,os M:ac 

razı. ve ar halk ıarkıla.n 19,06 konfe-
lı&ııc tar~ 19,20 gramofon 19,(IS .Macar 
U'berler 23~ 31,111 Şan komıerl 22,ısıs apor, 
ıao konıerı' : Ohlııne orkutruı 23,46 plya• 
Uber!ır. 4

•2° Cazbtı.nd takımı 1,10 sog 

~Uı.cRtş: 
lS,05 I<on 

boa konae 
1 

ler 111,ısıs konferans 20,llS orkeıı
ko:tıııer 23r

2 
21.20 konteraM 21,23 senfonik 

~anca h o gramofon 23,llO Fransızca ve 
LoNorı:~rler, son haberler. 

ıs.cıs ,.o k 
lcoııllfllla, ~u lamı zamanı 19,05 muslkl 19,, 15 
1'a YaYnu :! •berter, hava ve aaire 21,0:5 o~ 
tra ko• l,40 musiki sahneleri 22 05 orku 

.... rt ' tt- ıa.ae 23,(JIJ hava, haberle!', apar ve aa• 
2•,'3 &'? dUUı orlceatruı 2•,as haberler, hava 

P &ırıoton. 
AlttS(P. T. T.): 

18,03 
~rler :z:Uaikl 19,0S orr konseri 19,35 ha• 
ha~ 

1 
.o:s tarküar 20,20 ıramoton, hava, 

ha~r er 2l,05 aürprizler 21,35 piyes 23,35 
.., rler 23,50 gramofon, hava. 
.--oıu: 

18.20 danı havalan 19 konu"ma haberler 
veıaıre 21,•ıı kanşık musiki 22 05 operet ya• 
lJ'lat 24,06 ha.-ı . 
kisi. .v. hava, 2',ıo daaa mur 

Nöbetçi eczahaneler· 
Bu ak§aın h 

~tçl otan ec §e rin muhtelit semtlerinde nö-
1 ta. b zahane!er şunlardır: 
a n uı clhetlndekiler: 
Ernı .. Un 

<Ha non de <Beşir Kemal), Beyazrtta 
l!::ytıYdar), KUçUkpazarda (Hikmet Cemli), 
(!of~ Oilkmet Atlamaz>. Şehremininde 
bıaty 8~ık), Karasttmrükte (Suad) 8&• 
atttı •:• <Rıdvan), Şehzadebafmda (Ünlve,. 
~:tu kearıyda <Ziya Nuril, Fenerde (HO
JctıYd 111 • Alemdarda (Sırrı Ruim) , Baöır 
.. 

11 !liııtıı. 
Gaı~~lu Clhetındektler: 

cttıınat aaarayda (Kanzuk), Boatanbqmda 
'<laınıt)), Galatada Mahmudiye caddeaindı 
tuıuı ' Talcatmde (Nlzamıttin ı. ,ı,u KW"' 
cv~ddeıtndı (Necdetı, Kaarmpqada 

-. • Maaıcöydı (:Barbut), Betlktqta 

S I NEJI ALAB_ 
BEYOCLU 

nLDD 

1 
DIJlS devam ediyor. Pat• 
roııum koc&J!I ... 

1 Hayat aıllcadeleal. AP 

1arkıll 
ı Koronof mctıert 

1 ..,_r0er lır&lı 
ı J'lloyu takip edelim. Hu 

8Ul1 tealdl&tm cUret ve 
eeaarett 

1 
seviımek arzusu. Adalar 

1arıcuı 
1 Tat\l bel&. Jlarinella 

1 Pl'Of"&IDID2 blldirm•mtıtil' 
I JCadmlJl'Dl um. G&W iı 

tediftne ıtder. 

1 
RUS _ Japon harbi. Kan 

kardeşler 
1 Singapur poıtası. Altrn 

toplayan kızlar. 11138 .Atı. 
na Balkan ollnıplyatıan 

1 Beyaz gömlekliler. Düı 
mantar peıinde 
J..rljona kahramanları • 

SANCAK 1 

( l!:ald A ıtoryı) Marıarita 
• IRT 1 çan aerserllert. Pranca 

c.::VMUB mahk6ml&rı 
ISTANBUL 

1 IOll rumba. Kaptan lcıa. 
1 Ronııo vı Julyıt 
1 Bağdat bWbWU. Kim öl• 

dürdü 
1 Hasreti İllJUl1 hayatı. 

Kadınlar gölü 
ALSllDAll ı Nefi ne. aonahım &fkım 

dJr. 
ı canavar avı. itan odanın 

KADJKOY 

1 Bakir dılikanlı 

OSKUDAR 
1 ROZ Mart 

BAKIRKÖY 
HILTfY ADI 1 Progrıımmı bildlrmemtıtır 

ZAY1- 2 _ 5 . 937 Pazar günü Me~ 
cidiye KöyU civarında. n~us tezkeremı 
za.yi ettim. !çinde Aakerlık tezkerem 
ve şoförlük vesikam vardı. B~nı~r:n 
yenilerini alacağımdan eskılerının 
hükmü yoktur. 

MuM.rrem Yiik.ıtel 

Diş Doktoru 

cıbevt tJDçer 
Cumartetinden maada berıfln 

lıJatalarnı kabul eder. 
Edimekapı, KaraarUmrük Tramvay 

ourafj No. 9S 

... :l'te•P>. l!larıyerde (Aıaf) . 
(!IUlıym .... 
OıkUd&r, Kıdılri!Y ve Adalardakiler: 
'O'ıküdard• (Alımedlye), Kadıktlyijnde Yel 

dettrmıntrıde (Oçler), Büytlk&dada (Halk), 

Heybelide (Taıt&ll· 

a u ,evazım mirliği_ Sa- 1 
tınaJma Komisyonu HA~ 
İstanbul Deniz yollama müdürlüğ~ 

emrinde bulunan Sayyat romorkörünün 
tamiri pazarlığı 715/1937 cuma günü 
11aat 15 de Tophanede satınalma komis
yonunda ekıiltmeıi yapdacaktır. Keşif 
bedeli 235 liradır. Teminatı 35 lira 2.5 
Jruruıtur. Şartname ve ketfi komisyon. 
da görülebilir. İsteklilerin belli .aatte 
komiıyona gelmeleri. ( 438) (2.509) 

Bir No: lu Dikimevinde birikmiş 0 • 

lan 66425 kilo muhtelif pamuklu kır. 
pmtı ve iki No: lu dikimevinde birik~ 
miş o~ln 14••6 kilo yazlık pamuklu el
biBe kırpıntısı ve 2485 kilo beyaz pa.. 
muklu kırpıntı 7 Mayıs 1937 Cuına 
gtinU saat 15,30 da Tophanede satına!. 
ma komisyonunda kapalı zarfla v.e 
arttırma suretiyle satılacaktır. :Hepsı. 
nln tahmin bedeli (8096) ilrr 38 ku. 
ruştur. İlk teminatı 607 lira. 23 kur~ş
tur .. İşbu üç kalem için ayrı ayrı flat 
verilecektir. Şartnamesi komisyo~~a 
kırpıntılar dikimevlerınde görUlebılır. 
tıteklilerin kanuni veıikalariyle bera
ber teklif mektuplarmı ihale saatin. 
den bir uat evvel Komisyona verme. 
leri. (434) (2278) 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: ihsan Yavu.z Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik metin 
ve ıık kumaşlar. 
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ı s ta n b u ı B e ı e d i y e s i. i ı a n ı a r ı 
Kaaımpa.şa deresinin tamirinden çıkan tahminen 15 ton hurda demir a~ık 

arttırmaya konulmu§tur. Bu demirlerin hepsine 450 lira bedel tahmin olun
muştur. Şartnamesi elvazım müdilrlUğünde görillcbilir. İstekliler 2490 No. lr 
kanunda ya?.ılı vesika ve 33 lira 75 kuruı;ıluk ilk teminat makbuz veya nı.ek
tubile beraber 10-5.937 pazartesi gtinü saat 14 de Daimi Encümende bulun. 
malıdırlar. (B) (2318). 

Karagümrük §Ubesi dahilinde eski Mollaa§kı mahalleıinin Sultanhamamı 
sokağında 66 numaralı hanenin ana haline gelmesinden tadilat komisyonunca 
takdir olunan ve 1930 senesinden muteber olmak ve binde 10 nisbete tabi bu -
lunmak üzere takdir olunan 270 lira kıymetin mutasarrıfları "Fitnat ve Mehmet 
Ali" nin ikametgahlarının me~hııl bulun -naıından tebligat yapılamamııtır. 

Tebligat makamına kaim olmak üzere bir guna itirazlarr bulunduiu takdir· 
de bu illnın neşri tarihinden ·itibaren "Bir ay .. zarfında şubesi bina memurlu • 
&una müracaat etmeleri ilan 01 1ınur (FU (2549) 

Kadıköy - Moda tramvay hattı i.ızerinde seyrüsefer intizamını temin için 
(Cem) sokağından itibaren Modaya gidecek ve döne~ck nakil vuıtaluının takip 
edecekleri yollara ıdair Belediye tenbihi aşağıya yazılmıştır. ilan olunur. 

Tenbihi beledi: 
Kadıköyünde Cem sokağının Modaya mülaki olan afzında nakil vuıtala • 

rının Bahariye caddesi istikametine geçe b}Jecekleri ve Bahariye caddeıinden ge • 
len nakil vasıtalarının Modaya gidebilmeleri i~in Cem sokağından ıeçmiyerek 
bu sokağa müvazi olan Bademaltı ısoWından geçmeleri lbımdır. Buna muha • 
lif harekette bulunanlar umıın: Belediyeye mütullik ahk~._rrı cezaiye kanu -
nuna tevfikan tecziye edilirler. <B.) (2.'i51) 

Şubesi 

Beylerbey 
Kapı numarası 

ısı 

Mahallesi 
Çengelköy 

Mükellefin adı 
Fazıl 

Tahmin komisyonunca mevzu 

G~yri safi iradı 
Lira Kuruı 

360 00 

itibarı 
Yeni Tahririn Tatbikinden 

Tahrir numarası 
42 

tıi ve adresi 
İzmir Tramvay Şirketinde 
Elektrikçi. 

Safi idan nisbeti 

Lira Kuruş 

288 00 % 12 

aokıfı 
Sulu yol 

Lira Kurut 
34 55 

Yukarrda adı iti ve eski adresi yaZlh mükellef yeni aıiresini bildirmemiş ve 
yapzlan araştırmalarda da bulunamamrı oldufundan tahrire ait birinci ihbarna
mesi tebliğ edilememiştir. 

Hukuk uıulü muhakemeleri kanununun tebliğ hükümlerine tevfikan il~nen 
tebliğ olunur. (B.) (254 7) 

Devlet Demiryolları ,ve Limanlara 
işletme Umum idaresi · i~anıar2 

Eskitehir Atelyesi için iyi tesviyeciye ihtiyaç vardır. 

Taliplerin imtihanları, Ankara, Eskitehir ve H. Patı depolarında ve bmir

dekiler için ide Alsancak atelyesinde ya pılacakhr. 
İsteklilerin birer istida ile doğruca Eski§ehir cer atelyesi Müdürlüğüne 

müracaatları. (1118) (2520) 
~~~~~~~~~~~~~~------::---

1 s tan bul 4 üncü icra memurluğundan: 
Ahmet varisleri Sadiye, Fazlı, Şükrünün Emniyet Sandığına birinci dere. 

cede ipotekli olup tamamına ehli Yukufta.rafından (1083) lira kıymet takdir o
lunan Beyoğlunda, Fcriköy birinci kısım mahallesinin Büyük yeni sokağında 
eski 35 M.ü. yeni 58 No. lu bir tarafı Mustafa arsası bir ta'rafı Zehra arsası 

bir tarafı Fariğin arsası, tarafı rabii btiyUk yeni sokakla mahdut sırf mülk 
aşağıda evsafı yazılı bahçeli ev tapu kaydı Uzere açık arttırmaya vazolw1muş
tur. Zemin jatı: Zemini karosimen bir taşlık ve bit camlı kapıdan geçilir yi· 
ne karosimen dÖ§eli diğer bir taşlık üzerinde bir oda (bu odanın altında tah. 
tezr.emin bir oda mevcuttur): Bir hela zemini çinemto ve maltız ocaklı bir 
mutfa.k, arkada içinde bir kuyu ve bir ocağı olan ah§ap bir oda, birinci ~at: 
camekln bölmeli bir sofa Uzerinde bir hela karşılıklı iki oda, odanın birııtin 
arka kısmında zemini çinko etrafı ağaç korkuluklu bir taraaa mevcuttur. Ça.. 
tı katı: bir çatı altından ibarettir. Um um evıafr: hane ah§ap ve muhtacı ~ 
mirdir. Birinci kat cephesinde bir çıkma bodnım ve zemin kat pencerelerinde 
demir parmaklık vardır. Elektrik tesisatı n;ıevcuttu~. Umum . mesa~aaı 110 
metre murabbaı olup 67 metre murabb&J ikı kısım bına olmak Uzere bına ve 43 

metre murabbaı bahçedir. 
Arttırma peıindir. Arttırmayı iştirak edecek mügterilerin kıymeti mu • 

hammenin % 7,5 niıbetinde pey •kçeıi veya milli bir bankanın teminat mektu • 
bunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat tenviriye ve vakrf borçlan 
borsluyı aittir. Arttırma ıartnamesi 1 - 6 - 937 tarihinde 
Dairede mahalli mahıuıuna talik edilecektir .. Birinci arttırmHı ıs -6-937 ta 
rihine müıadif salı günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek 

birinci arttırmada bedel, kıymeti mulıammenenin ~ 7 S ini bulduiu takdirde üstte 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on beı gün daha temdit edilerek 30-5-937 tarihine müsadif çargamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıra -
nın üıtünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 ıncı mad

desine tevfikan hakları tapu sitiilerile sabit olmıyan ipotekli alıcaklaıl• diğer 
alikıdaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını Ye hususile faiz ve maH· 
rife dair olan iddialarını ilin tarıhinden itibarein 20 gun zarfznda evrakı müı • 
bitelerile birlikte Dairemize bil<lir meleri lazımdır. Aksi takdirde hakl.:trt tapu ai· 
cillerile sabit olmıyanlar aatıJ btc!elinin payla§maaındı:ın hariç kaln la.t" ?iT i,itera-

kim vergi, tenviriye, dellaliye ve tanzifiyedcn ibaret olan Belediye rihumu ve 
Vakıf icaresi bedeli müzayedcder: tenzil olunur ve 20 senelik vakıf ic::ıresi tavi. 
ıi mü~eriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934 3546 numaralı 
rdosyada mevcut evrak ve mahallrn hac:z ve takdiri kıymet raporunu gcriip an • 
layacaklan ilin olunur. (2541) 

Istanbul Komutanlığı ndan : 
İatanbul komutanlığı in§aat §Ubesinde 1 haziran 937 tarihinden itibaren 

çalıımak üzere 150·200 lira ücretle bir mimar veya mühendis alınacaktır. Ta
liplerden cvısa!r lizimeyi haiz bir tanesi seçilecektir. Bu işe taHp olanlar 15 / 5 937 

tarihine kadar ellerindeki evrakı müsb'tc ile komutanlık 9 ncu şubesine müraca
atları. (2497) 
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HABER-~ poatuı 

Herkes dişlerine meftuiı ·-~ ıstanbul Halktna Büyük Sürpriz ... 

· I TAKSiM BAHCESI 
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fırçalıyor ve onlara ebedi H 
hayat, güzellik veriyar. ı 
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Daima Ra<f.qoli11 

,_.YAZ GELDi ! ... 

Kostüm ve Pardesünüzü . 
Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel çqitlerine malik bulunan 

Yalnız GALAT ADA Meıhur 

Büyük eU,iae tic:arethaneainden tedarik ediniz. 

Bayanlara mahsus MANTOLARIN envaı ve külliyetli miktarda 
Çocuk Kostümleri vardır. Rekabetsiz fiatlarla yalnız 

GALAT.f\DA 

E K S E L S V O R da 

iill :::,:1ç1n Memlelıetln en tanınmıı saz heyeti ve en gülı• 
~I , 

l'lil OKU V UCU SU ? • ile yakında açllıy 
ili Nezih ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında btlyDk tafıilAt 
ı·········••!!!!•ıı··=··ı::·· 1111m11111111nnmam:na:m:::r:a-..m.-n•:n :!E55iiii!!!iff!:.Hm!i:i!!i ..... 1111111111111111:mmn:miil!!a:ma:::i::i 

Ciçü 
.. zeırfine 

Fennr Kasık 
liağl&n mide, 
banak böbrek 
dUşkUnlUğUne 

Feiınt konalar 
İsteyenlere ölç 
tarifeai gönde. 
rilir. 

Eminönü 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 

OREPULOS 
Taklitçilerden 
akmmıı 

,. -

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cafaloflu Nuru011Nnlye cad. Ne. 31 
(CapJoflu Euaaai ,uuncla) 

Telefon. 22566 

HER AKŞAM 

Bayan SAFiV 
L ON D R A Blrabaneslnd 

-----Telefon : 40227 __ _ 

aatmalma Komisyonu Bqkanlığından: 

Cimi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sıtır eti 

KilOIU 
li.000 

20.000 
. '°·()()() 

Tahminf tutan llk 
Lira Kr. 

~.001 10000.00 
12000.00 

24000.00 
Komutanlıfmıız deniz erleri için yukarda cim ve mlktarlan yası 

lem et kapalı zarf wıuli ile aatınalmac aktır. Eksiltmeai 21 Mayıs 

günU !aJlt (15) de bmitte tersane kapısındaki komiııyonum\17.da yap 
İlıteklilerin yukarda yazılı ilk temlnatıariyle birlikte kanuni bel 

teklif mektuplarmı muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
bifkanlıfma vermeleri. (2516) 

l .......... or ......... 

NIŞANYAN 
Rutaıannı ~errllıı ~· .kadar 
Beyoğlu, Töhthyan oteli yanmda 
Mektep aokak 3:5 numaralı mua-

yenehaneainde tedavi eder. 
Tel: 40843 

Oroloğ. Operatör 
BevllJ• mUeteh 

Kara.köy - Ekselsiyor m 
yanında. Her gün öğledeJI 

2 den 8 e kadar: 'hl: 

Kendi kenplne 1000 kellme ile 

ınglll c der i 
Ae•lm: 13 

Ttıe Seasons 

Bulacakmuz ............... ~·-~~~~--~~~----· 

1 I' ıl .. ,. ı•, t• 1 'ıı' ' •'11 ' 1 , ' 
lstanbul Tramvay 

Sirket 
İLAN .. 

latanbul Tramvay tirketi; te1Hdlath tarifeden iatifade etmek 
baldmu nren meldebli kutlarmda yadı talimata ıöre bunları 
mekteb direktörlerine tuclik ettirmelerini ve aksi takdirde 10 ma-

l yıa puartelİ aününden itibaren muteber olauyacaimı, ellerincle 
mekteWi karb bulanan Onivenite ve Gier melcteb talebeme ha· I 
talallr. DIREKTORLOK 

" 

tLAN 
Sirkecide istasyon karı11mda 

Devrifoğlu sokağı 3-5 Karabiga ote
linin qyalan satılıktır. Müracaat: 
Babkpazar Helvacı sokağı komis
yoncu lbrahim Ethern beye. 

/atan.bul üçüncü icra memurluğıuı
dan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen yazıhane, yazı makinesi, 
maroken koltuk, kanape, erkek ve ı.e.. 

ne ayakkapları ~ık arttırma auretıle 
10.!S-937 tarihine müsadif pazartesi ' 
günü saat on altıda İataııbul Bahçe. 
kapı Celil bey hanı altında 11 No. ıu : 
mağaza önünde kıymeti muhammine. 
sinin yüule 75 ini bulmadığı takdiıı
de ikinci açık arttırma 14-3.937 tari
hine miliıadif cuma günü ayni saat ve 
mahalde satılacağın,dan talip olanlann 
mahallinde ha.zır bulunacak memuru. 
na müracaatlan ilan olunur. 

KURl!N doktorn 
Nacaettln Ata Agu :1 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lllelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de haatalanm kabul ed.er. 
Cumartesi ıUnleri 14 den 20 yı kldml· 
muayene paruı.ıdır. 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Haıtalannı her gün ubahtan altp

ma kadar Karakay Mahmudiye cadde
si No 1.2 kabul e~er. 

Salı ve cuma günleri 14,20 ye kadar 
parug muayene eder. 

1-The aun: ~Mf. 2 - Treetı: ~. 3 - Leavet1: ya_... .... 
• - Grua: otı.r. 5 - Birdi: hflar. 6 - Hay: kuru ot. 7 -
farmer: gi/91. 8-A. woocl: bir konıW. 9 -Snow: kar. 6-,,,_ 
göle. 


