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Barselonada ihtilAf 
halledildi 

Uydurma olduğu 

ar ette ha Gençliğe 
hi A. ısrar e d ·ı ı ı· yor ' Şehird~ t!lbii hayat avdet etti, 

• sukuna kavuşuldu 
Halit Ziya ~~yor ki : . . Tac;: ... glyme şeno111<~eırn esııuıısunldlaı 
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mümessilleri ara - .....,.....-:: ~ 
BuyJk Türk edibi ve modern Türk 

~rn:ı:unın babası ve doyeni olan üstat 
alıt Ziya Uşakhgil'den bu sabah mü

~~' f hadise hakkındaki dü~:incelerini 
ızc hild' · · · 'k T" k d b' ırmesını rıca ettı . ur e C• 

siatına her biri diğerinden daha veliıt 
b" Yıl hah§etmiş olan üstat telefonda 
ıze §U cevabı verdi : 

't' ··- Benim kendi nefsime olan 
~rnadnndan ziyade Türk gençliğine 
ırnadırn vardır. Eğer bu yapılan 

rıı ketten şahsımı tazip edecek bir 
y a?a çıkarsa bunun bence ehemmi· 
:k c~ Yoktur. Asıl ehemmiyet, a n· 
ctın Tı"ırk ı·v· T" k . f genç ıgıne, ur ır anı· 

na ve bunların zeminini teşkil eden 
(Devamı 6 mcıda) 

Vst(J,(.l Halid Ziya, ''1rf"ı c t•cr gençliğe itim.adım Qflyü1dilr,, diyor 

,,, 
......... 

.... ~ .~ .~ 

Slrketi Ifayriyenin 
\rap ur tarif el eri 
Halkın ihtiyaçların~ ~ö_re 

tanzim edi lmehdır 
~rkelln Yenf tarifesi yOzUndeo memurlar 
=~~ine Reç kalmakta, talebeler mektep 

Uştı Sokaklarda avare kalmaktadır 
Son zamanla d • r a rn" . 

dıfını farkCıd ılJterılerinin azala· 
erek l-Iatk 

laylıklar göster . lehinde bazı ko-
en §ırket'h 

aın birinde tatbik 1 ayriye mayı-
f ·ı aa ba!lad ~ . • e ı e iki nıiih. .. aıgı yer.ı tarı 

ını zunırc • 
rnurları çok ınü k . ~ı, talebe ve me· 
tij .. § uı hır d" 
s rmuıtUr. vaziyete u-

Memurların 
toplanıyor: şikayeti §u noktada 

Resmi dairelerde . 
leyin sek' b rneaaı saaati sabah-
ğazda ot~zra uçukta haılanıaktadır. Bo
Kav k n nıernurların bindiği ve 

a tan yed'<I 
rUye an k 1 c kalkana vapur ise köp 
rn k .ca saat dokua çeyrek kala gel

e tedır y · 
nin b 

1 
• anı memurlar mesai saati 

aı amasından on beş dakika sonra 
ancak k" · . opruye çıkrnakatadırlar. Tram-
vay ıle veya yaya olarak dairelere g't-
lntlr te l:e:ı on dakika •: d.,~.. .. • .... !' ı:.,une gore 
memurlar vazifeleri ha ında ancak do
kuzda bulunabil ktedirler. 

Memurlar altıda kalkan vapurla ts. 
tanbuJ~ fnmltler bu takdirde bir sa.ate 

yakın bir müddet daire kapılarında 
beklemeye mecbur kalmı§lardır. . • 

Şirketihayriyeye vapur tarifesını sa-

t
. mesaiye uydurması yolunda ricada 

at . r 
bulunulmuı. fakat girketin saJahıyet 1 

bir amiri "olur, yaparız .. demiş, bir haf 
tadanberi de ses çıkmamıştır. 

Talebelerin tikiyeti de aşağı yukarı 
böyledir. Kabataı lisesinde okuyan Bo. 

vaz talebeleri 3,12 de dersten çık.makta, 
g • kelesine gidince bet dakıka ev-vapur 11 • • v • • .. 
vel bir vapurun ufrayıp gıttıgını gor-

d. 1 r bundan sonra da talebeler, mekte ır e • . 
. ttcn fazla iskelede beklemektedır 

bır saa 
ler. • • • 

'fl • · tanzim ederken Vapur taraı erını , .. 
. k t'hayriyenin bu noKtalan gozonun 

Şır e ı . d d' . 
Si 

icap ederdı. Akıl e eme ıgı. 
de tutma 

.. miıracaat yaprldıgı zamaan me- 1 
ne gore . . ş· k 'h 

1 
• halletmesi beklenırdı , ır .etı ay 

se eyı 1 ~ .. 1 d' ~. 
. halak lehinde ca ı ttgını soy c ıgı 
rıye, . 

öre bu hatasından herhalde sUratlc ne g . • 
dönecektir, kanaatındeyız. 

r·······--······--······---·················iı----' 

Pariste 
BugUn Blumun 

ziyafetinde 
bulundu 

Paris, 8 ( Hususi) - Türki- • 
: ye sefiri Suad D~~az, ismet lnö· i 

nü ile buluımak uzerc dün vallor· İ 
be'~ gitmiştir. Taç ~İyme mera· 1 
simınde bulunmak uzere Londra· 1 
ya gitmekte olan Ti.irkiye Baıve
kili, bu sabah saat 8,40 ta Parise 

1 gelmiıtir. Günü burada geçire
cektir. 

Başvekil öğleyin Leon Blum
un ve akıam Yvon Delboa'un fe
reflerine verecekleri ziyafetlerde 
hazır bulunacaktır. 

Baıveldl yarın saat 10,30 da 
Londraya hareket edecektir. 1 ................................ ················-..... 

Jstanbulda 

varın 
Reyiam var 

Yeni tetkil edilen Eyüp kazasında 

belediye dairesi kurulup kurulmama. 

sı icin yarın bUtün 1stanbulda reyiim 
yapılac:aktrr. Dün akıam keyfiyet bütün 
§ehirde davaullarla halka ilin ediJrıit 
ve rey sandıklarının yerleri bildirilmiJ

tir. 

14 lisan 
ve 60 lehçe 
bilen adam 

Parls sergisi baş 
tercUmanı oldu 
Paris sergisinin en mc;şhur sima· 

sı hiç §Uphe yoktur ki, baı tercüman 
Santo Semo'dur. 

Filhakika, sergiye alınacak ter· 
cümanlar için müsabaka açıldığı za· 
man bu adam da jüri heyeti karşısı· 
na .çıkmış ve heyet onu imtihan et· 

(Dm.ıamı 6 tncıda) 

~ -- .:,, 
sında vapılan mil- ~ - :;-' " ~--zakcreler n lıce • ' - ~-
sinde halledilmi§ • 
tir. 
Hücum kıt'aları şe 

fi kaymnkam Ar • 
randa ile İspanya 
hükumetinin mu -
rahhası yatıştırıcı 

tedbirler nlmışlnr -
dır. 

Telef on binasının 

ı olls kuwetleri ta
rafından i§galini 
emreden ve milli 
iş konfederasyonu 

6°IR A°'i ll~ 
tıYEC:it\ 
iHTiYAT\ 

Bilbao11un 

tarafından vukubulan karışıklıklardan 
mes" l tutulan umum! nizam komiseri 
Rodrigez Salas ailedilmiştir. 

Resmt bir menbadıı.n bildirildiğine 
göre, karga§ahk eınasında 200 l<i§I 

m ulıa.sarasın ı gösteren harita 

ölmüş ve 400 ki ı yaralanmı5t.ır. 

Tabii hal ovdet etti 
Perpignan, 8 (A. A.) - Barcelona. 

dan tayyare ile gelen yolcular, bu §e· 
(Devamı 6 mcıda) 

Hindenburg faciası 
kundak eseri mi ? 

Hadiseyi tahkik için Alman yadan 
Amerikaya bir heyet gönderildi 

(YaZ1sı G 111cıd.a) 

Cankurtaran mahallesinin feryadı : 

Can kurtaran yok mu? 
Ufak yağmurlarda bile göl olan geçitleri; karanlık, 
piı sokakları ve httrap evlerile "Cankurtaran,, tam 

canından bezmlı bir mahalledir 

bakımsız, 
manasile 

Miııt mücadele se
nelerinde büyük 

'!edakArbldarla A. 
hrrkapıdan Anado t 
luya herıUn sl-
ll h kaçıranların 

batında çalıpn ha· 
lıkçı Ali Babanın 
karadeşi, §İmdi A. 
hırkapının hemen 
biti~iğinde resim
de görülen ufacık 
ve garibünekil ku
lübesinde eskici. 
lik yapmaktadır. 

.Kendisi vakt:le a
yalckabıcıydı. Bj. 
yUk işler yapm19tı 
itte bugün feleğin 
çenberi onu bu Jcu 
lübeye kadar aa • 
vurmuı bulum·· 
yor. Maamafih c • 
çalı§kandır. Sa • 
bahtan akıama ka 
dar çalışıyor ve ek 
mek parasını elde 
etmeye uğraşıyor. 

Bu semtin sefaleti
ni anlamak için 
yalnız bu manzara-
ya bakmak bile k i.fidir. 

, 



HABER - Akfam poatuı 2 

Günün meselesi 
7 

Alacağına düşkün 

Ge:Çiiğearh::k;~{;tte Ya~~di~in bl~~eti 
• • Dıger bır Yahudının 

ısrar edılıyor ! yaralanmasil~ . n"ettcelendi 
Hlclise tam tahmin ettiğimiz gibi \ 

çıktı. Tan gazetesi tarafından neıredi. 

len (anket?!) in planlı ve mürettep b:r 
hücum olduğunu bugün anlamayan kal 
mamıştır. İstanbul gazetelerinin orta• 
ya attığımız bu hadiseyi cevapsız bı. 

rakmamıı olmaları ve HABER'in 
ip.ret ettiği doğru yola derh'al bütün 
kalemlerile teveccüh etmeleri bizi mem 
nun etmiştir. Türk ooebiyatınm b:.iyük 
sanatkAn Halit Ziyanın hilviyetine mü 
nevver Türk gen!jliğinin saffetini istis 
mar ederek yapılan tecavüz gu anda, 
memleketin vakur bir isyanı ile karşı· 
lanr.ış ve t~elenmiş bulunuyor. Mü. 
essesesinden sarih bir direktif alarak 
pa~lannı sıvayan zavallı anket muhar• 
riri bedbaht ve felaketli bir duruma 
dütmUttür. Münevver bJnyemiz, ken 
diıile istihza edilemiyeceğini bir defa 
daha ve itiraz kabul etmez bir şahla. 
rutla göze vurmuı ve kafalara dank et
tirmiştir. Kendisinde ıeytani bir zeka 
vehmeden Tan,..gazetesinin basit hüne• 
ri tam bir iflasa uğramıştır. 

Buna rağmen diln ve bugün beıinci 
eayf aaında mütemadi bocalayıılarla ve 
tevillerle onun bili. eski iddiasında ıs. 
rar ettiği, hatta hakikati gören gazetele 
re hakaretler savurmaktan da çekinme 
eliği hayretle görülmektedir. 

Şöyle ki: 
1 - Tan neırettiği musanna. uydur 

ma ve mürettep anketin "gazetelerde 
uyandırdığı hiddeti TUHAF,, bulmak
tadır. 

2 - Anket adı vererek yaptığı "a. 
ırrma endaht,, ta çıkan garip sözleri 
hala ıençlere ~~klemektedir. 

3 - Gençlere çattığımızı ve kendi. 
sinden de bu cevaplan neıretmemesi 

"TEMENN!,, edilmiş olduğunu söyli
yebilmektcdir. 

Makyavellikle bu itin içinden sıynl
maya imkan olmadığını bir daha ihta. 
ra lüzum görürüz, eğer ortada bir tu
haflık varsa bunu ne HABER'in gfü. 
terdiği hassasiyet ve dikkatte ve ne de 
diğer refiklcrimizde bulmak mümkün. 
dür. Bu tuhafhk'a ancak ve ancak 
Babıilinin alt köşesindeki Tan mUesse
sesinin gündelik ne§riyatı arasında rast 
lamak mümkün olur. 

Üniversite, rektör&, dekanları, pro
fesörleri ve bütün fakültelerinin talebe. 
leri ile tam bir tesanüt içinde ıöyle 
tıaykrrmaktadır: 

''- Bizim sözlerimiz değiıtfrilmiı
tir. Biz bize atfedilen ne§riyatı tama. 
mile reddederiz.,, 

Eh! ... Artık bunun karıısmda hali. 
"- Ben aynayım... Aynaya kızıl. 

mazi 
Gibi beylik sözlerle cephe tutulmaz. 

Bir ayna -önüne konulanı aksettirir. ö. 
nüne konulmayanı aksettiren şey ise, 
bildiğimiz sırlr camdan başka bir şey, 
yani "sır,.Iı değil esrarlı bir ıey, ancak 
ve mutlaka esrarengiz bir şey olabilir. 
~e hakikaten gazetenizin bu netriyatr 
çok esrarengiz bir hedef için yapılmış 
bir cehdi, mürettep bir planı göze 
vuımaktadır. 

MUnevver gençliğin güzel niyetini ve 
saffetini kötil bir istismara tabi tutuıu
nuza pek haklı surette hiddet edenlerin 
muzaffer ıavletini bir temenni olarak 
tel!kkiye ve akıe kalkıtmak gü):.inç 
bir el çabukluğudur. Halit Ziya gibi 
bir sanatklnn edebt hüviyeti ve 55 yıl• 
lık şerefli sanat hayatı karıIIInda itlen 
miı muazzam gUnahı böyle çürük mari 
fetler, basit ve foyası çoktan çıknuı 
müzelik hünerlerle unutturmak milm. 
klin olamaz. 

"Biz gençliği tarl'.nıyoruz,, buyuru
yorsunuz. Buradaki "biz11 sizi ve arka• -datlannızı ifade ediyorsa iddianızı tek 
zibe imkln yoktur. Evet siz gençliği 
tanımıyorsunuz. Tanımıı olsaydınız o. 
nun saffetini böyle toy bir cüretle is
tiamare kalkı,maz.dıruz. Bugünkü ne. 
silden üniversitelere yükselmif olan
lar Hügoyu, Limartini Şekspiri ıu ve 
bu mühim manah fakat binnisbe yakın 
devirlerin sanatkar ecnebileri Aristop. 
hane'ı bile okurlar, aral}tırırlar ve anl \· 
tarken bizim Halit Ziyayı, Süleyman 
Nazin, Cenab r ~ehabettini veya Hlmi
di neden okumamı§, 'araıtırmamrş, an• 

lamağa çalıımamıı veya anlayamamıı 
olsunlar? Bu iddianız yarına b:iyük mü 
nevverler hazırlayan yeni nesle ııav• 

zulmuı yepyeni ve hiçbir özür göster 
miyen büyük bir hakarettir. 

Gençliğin bunları "okumadığını., o
kuyamadığım,, nereden kcstiriyonu• 
nuz ve ne zaman bu gençliğin nabzını 
tuttunuz? Acaba gençliğin kimleri oku 
duğuna kanisiniz? Ahmet Emin Yal. 
manla, M. Zekeriyayı ve adsız yazıcıyı 
mı? 

••• 
Haber, son hadiseye, yaptığı ant ve 

yıldırım gibi mildahalelerile, edebiyat 
aleminin, üniversitenin, gençliğin ve 
münevver bünyemizin beklediği güzel 
neticeyi temin etmiş bulunuyor. 

Gen!jliğin göııtcrdiği asil asabiyet ve 
infial ve Tanın tevillerle karııık yollar
dan verdiği izahat ve tarziye büyük 
T.Jrk edibinin yüksek hüvjyctine bir da 
ha herhangi b!r sinik hücum yapılamı. 
yacağrna delildir. 

Haber bu güzel neticeden memnun-
dur. HABER 

Ankara 
civarındaki 

infilak 
Fransa, bO ktlmetl

mlzl tazrye etti 
Paris 7 (A.A.) - Bugı~ öğleden 

sonra, Fransız Mebuaan meclisinde Baş 
vekil Leon Blum söz alarak, Fransanın 
Ankara civarında bir mermi imalatha· 
nesindeki infilak sebebile Türkiyeye ve 
"Hindenburg., felaketi dolayısile de 
Almanyaya sempatilerini bildermek is
tediğini beyan etmiş ve mebuaan mec. 
Hainin de Alman. ve Türk hükumetleri
ne taziyelerini göndererek Fransız mil
letine tercüman ·oıatağından "emin bu. 
lunduğµnu ilave eylemiştir. 

Bunun Üzerine, mebusan meclisi reisi 
Heryo, Türk ve Alman milletlerine 
Fransız milletinin taziyelerini göndere
ceğini bildirmiıtir. 

Elçiye talimat verild i 
Pariı 7 (A.A.) - Harciye Nazırı 

Delbos, Fransız büyük elçisi Ponıoyu 

Ankara civarında mermi imalat atelyele 
rinde vukua gelen yangın dolayısile 

Türk hükumetine Fransız bJ.kumetinin 
taziyelerini bildirmeğe memur etmiştir. 

Mekteplerde 
ders kesimi 

Ve olgunluk 
imtihanlarının 

l(Unlerl 
Liselerin son sınıflannda dersler 20 

mayıs perşembe akşamı kesilecekı sözlü 
imtihanlar 28 mayısta başlayıp 11 hazi· 
randa bitecektir. 

Liselerin birinci ve ikinci sınıflarında, 
orta okullarda ve öğretmen okullarında 
dersler 26 mayıs çarıamba ak§imı ke
silecek, sözlü imtihanlar 4 haziranda 
batlıyayıp 19 haziranda bitecektir. 

Olgunluk imtihanlarının günleri 
şunlardır: 

21 haziran pazartesi - Türkçe, Kompo 

z!syon. 

24 haztran perıembe - Tabilye, Edebiyat, 

29 haziran l&lı - Riyaziye, Tarih•::oğra!ya 

3 temmuz cumartesi - Fizlk·kimya, Felao 

fe, lcUmalyat. 

19 mayıs bayramı 
hazırlıkları 

19 mayıs bayramı programı için 
dün vilayette büyük bir toplantı ya
pılmıt ve büyük bayramın programı 
taınamen hazırlanmıştır. 

19 mayıstan evvel Cumhuriyet 
Halk Partisince tertip edilen konfe
ft.ranslar radyoda devam etmekte· 
dir. 11 mayıs 8aat 21 de de Ankara 
Halkevinde Bolu saylavı Cevat Ab
bas tarafından " 18 sene evvel 19 
mayısa takaddüm eden günlerde 
Atatürk,, mevzulu bir konferans ve· 
rilecektir. Konferansı Ankara ve 
İstanbul radyoları nakledecektir. 

Fenerde Balat sokağında oturan Mor 
dehayın kahveci Nesimden yirmi beg 

kuruş akadar bir alacağı vardır. Morde. 

hay dün bu parayı istemi§, Nesim "pa· 

ranm üerine bir bardak su içmesini,, 

söyleyince aralarında kavga çıkmıttır. 

Kavga bir hayli ağız milnakaşası ve gil. 

rültü §eklinde sürmüf, bu tekilde neti-

Ucuz tren 
tarifesi 

Avrupa banliy6sUnde 
k i ra ları yilkselttl 

Devlet demiryolları eline geçen 
Avrupa banliyösü hattında tatbik 
edilen tenzilatlı tarifenin en büyük 
zararının Şirketi Hayriye ve Akay 
idaresine dokunacağı anlaşılmakta· 
dır. Daha mevsimin ba§langıcında 

bulunduğumuz halde bunun ilk te
sirleri görülmüıtür. 

Bu sene adalarda, Anadolu sa· 
hilinde ve Boğazda tutulan yazlık 
evlerin miktarmın az olufU, diğer 
taraftan Avrupa hattı banliyösün· 
den ev kiralarmın yükıelmit olması· 
na rağmen hemen ekserisinin 
tutulmu§ olması bunu göstermekte
dir. 

Devlet demiryollarmm mevcut 
trenleri ihtiyaca kafi gelmediği için 
yeni yaptığı tarif eler bu ayın yirmi
sinden itibaren tatbik mevkiine ko· 
nulacaktır. Yeni tarifede §İmdiki 

tren postalarına günde karıılıklı be§ 
sefer ilave edilmektedir. 

Pazar günleri ise trenlere ihtiyaç 
nishetinde seferler ilave edilecektir. 
Esasen pazar tarifesi adi ~ünler tari
fesine nazaran çok kabarıktır. 

Balayı seyahati 
D6nUşUnde iki sevgili 

yakalandı 
ŞQför Halit iıminde biri bundan altı 

ay evvel bir kadınla tanıtını,. beral1er 

yapmaya baglamııtır. Halit sevgilisine 

bir balayı seyahati yaptırmayaı tasarla

mış, Parmakkapıda garaj sahibi Nuri 

nin lüks otomobilini alıp metresi ile be. 

raber seyahate çıkmıgtır. 

Edirneye giden bu iki sevdalı parala· 

rı bitince Halit otomobilin bazı parça. 

larını ve lastikleri satmıı buradan al

dığı paralar da suyunu çekince latan

bula dönmüş, trenden inerken memur. 
lar tarafından yakalanmıttır. 

~eletımeff l*ktentrken birdentiire iıfn 

renıi değf!mjpir. 
• Mor~ehay çakılını çekqıit. Nesimin 
üzerine atılarak iki yerine sokmuıtur. 
Mordehay kanları görünce yaptığt işin 
ehemmiyetini anlamıı, kaçmaya teşeb

büı etmiı, Nesimin feryadına yetişen 
bir zabıta memuru tarafından yakalan. 
mıştır. 

Kumaşçtların 
baş belası 

Bir sabıkalı hırsız 
yakaldndı 

Emniyet ikinci 9ube memurları bir 
kaç aydanberl kumat mağazalarından 
''kaldırımcılık,. suretile kumaı çalan bir 
sabıkalıyı yakalamışlardır. Eııat Hulu· 
si ismindeki bu sabıkalı kendisine müt· 
teri süsü vererek mağazalara girmekte, 
ön:Ine indir:ilen top kumaılar ırasında 
en hafif olanı paltoıunun altına ıoka. 
rak çalmaktaydı. 

Eaat hulusi oıt betten fazla ""ıiaza
dan bu ıekilde kumaı çaldığını itiraf et 
mittir. 

Hazır ilaçlar 
Sıhhiye VekAletl 
mDblm bir tam.im 

gönderdi. 
Piyuada &atılan ve sıhhiye veka

letinden mliaaadesi ahnmamıe olan bil 
tün mUııtahzaratın, veki.letten verilen 

bir emir üı.erine, numunelerinin top. 
lattırıldığını ve Ankaraya gönderildi. 
ğini yazmıştık. 

Sıhhiye vekaleti bu numuneleri al
dıktan sonra bir tamim.ıöndertniştir. 
Tamime göre Türk koddlıinde ~11'.lli o
lan komprime, tablet, pastil ve mah. 
il.illerin müsaade alınmadan !atılması. 

na cevaz vardır. Fakat kodekste bu
lunmıyan gerek buit ve gerekse mü
rekkep komprime ve mahlf.ıller için 
müsaade ahnmaııı için müstahzarat 
sahiplerine azaml bir aylık mühlet 
vermi§tir. Bu bir ay zarfında müraca
at edenler vekllet bir karar verince. 
ye kadar müstahzarlarını satmakta 
devam edebileceklerdir. 

Bundan sonra nerede müsaadesiz 
müstahzarat veya bu tertipte hazır i. 
18.çlar bulunursa müsadere edilecek ve 
sahipleri hakkında takibat yapılacak
tır. 

Gerek laboratuvarlar, gerek ecza 
depoları bir haf ta içinde ellerinde bu 
şekilde ne miktar müsaadesi alınma
mış müstahzarat vana derhal sıhhiye 
müdürlüğüne bir listesini vermeye 
mecbur tutulmuşlardır. 

l.'orgıın baım ver~tl it az: nhır. Ayni te~·Jerl" utraımak kadar insanı yoran bir şey 
bulu.1mıız:. Bu ~·UzdPn oku~'llculanmızı herırilnUn atır dütUnl'elerlnden biran olıun 
a~,rmak, kı>..ndllerlnl b~ka l lemlerde oyalamak 19tlyonız. l tlnlade yoruldujunu uman 
aıağıdakl ıuallerln cc>vaplarını bulmaya çalııınız, (iijnocekılnlı ki ılz bu metsullyet' 
ten aonra tamamlle dellıtltlnlr.I hJıaedet'f'kılnlz. SualJPrlmlzJn bir kıımma para mü 
kAfatları da ,.,.recrflz:. Böylelikle henı tilrnmlı, hem mUklfatıanmıı olacakımm. 

• Mode rn mektep Glzll atalar sözU 
8 1R muh tf'llt mcı.teptl'kl talebt'lerdrn kız 

(OCtıklar nkrklerin tam bir mlıllydl, 

SabahlPyln mektebe l{eldlklerl zaman kırlar 
blrlblrll'rlnl ~l!ml~·or \"e ht".r kız talebe ar 
kadaJ)armın ııelAmma mukabelede bulunu.. 
yorlar, Mkekler de kendi aralarında ayni ıe 
kllde hareket P.dlyorlar . 

Sonra her erkPk ı;ocuk. kıdan ,.f! llı>r kız 
dl\ Prkrk l;O<'Uklan tıl'll\mhynr , .,. ııellmlanna 
karşılık alıyorlar. Erkek çocuklarla kızlar 

mekü>bln dlrP.kt.örünU dc M'llmlamayı unut 
mı~ orlar \'l' ıUphetılz IM'llmlanna mukabfoll' 
görll~·orlar. nıı ıeklldc tam 1SS2 IM'llm \•eril 
mı, olıQ or. 

Bu rakıı.mdan mrkttpte acaba kaç P.rkf'k 
,.,~ kaç kız ÇO<'uğu olduiuJJu bulabUlr mlel 
nlz? 

Rıı ıual mükftfathdır. Dofru halll'denlPr 
df'n 4 kl1J~·c mııhlellf lırdl~· l'll'r ,·rrfll"C'f'ldlr. 
Oe\-a.pların ı.~ ma~ ıs tarihine kııd:ır f'llml7.f' 
geçmlıı olması IAz:mıdır. Bu wslln revabmı 

pne l& ma~,lt& bu ıUtunıarda bulacaklUUL 

Bir mUatatlll on 11eklz murabaa taksim 
ediniz, 2oldan pa.flajarak aıra llfl ı den 18 ze 

kadar rakamlayınız. AlllAJda rakamların 

karıılarındaki izahatta elde edecegJtılı keli 
melerin harfleri oradaki raluunlara tekabW 
eder. Böylece rakamlarm bUtUn hart.erini 

bulduktan ıonra yerteri;_e koruruz ve blrden 
başlayarak heceleri ıırra ile Qlrunsanız bir ata 
tar~ elde idecek.llntz...Bu atalar ııözO han 
glııidir? 

• j3,14,16,1i,8, lıO - ll'arihte me§hur 
bir meydan muharebesi 

• 1t9.3.4 ...._ Koyunlarm mulı&!aza edildik 
teri· yer: 

• 5,11,llS.lT ..:_ DOturan. 
• 

• IS,2 - Bir clna hayvan. 
• u,12,ıs.11 - Bir ~rltek ımıt. 
* 7,ıı,ıcs,5,6 - Mill!aadeaLz kr.'!llmeal mem 

nu ol,an §eylrrln bir ara<'a l)ulunu~ arı 
Bu tıualin ce\'&bmı yarınki nUahamı.z:da 

bulacakauıı.z:. 
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dl,a,vata daic ...................... 
1aklid 

T AKL1D1N zaruri. hatta far:; 
olduğunu inkar edecek 

lim. İnsan taklıd ede ede bUyilt• ti' 
lid ede ede ya§ar, taklid ede ede e-; 
verir. Hiç kim~eyi taklid etmiyecel~ 
diyen adam 'hıç bir .şey yapamaz 
bugün Avrupalıları taklid edıyo~ 
bu da zaruri idi. Zaten onlar da ev 
den Grek1eri ve Latinleri, sonrada' 
da biribirlerinı taklıd ederek ilerle31-

lcr. ....ıa. 
Öyle ama bizim taklidcihğltnlJ"""' 

itiraf edelim ki çırkın, ınsanın gucu; 
giden bir hal var. Kafamızı iı;tetJI' 
den, kafamızı i~letmeğe mecbur 
mamak için taklıd edıyoruz. Parç.ıt' 
rı alıp onları kendimize göre yenı~ 
terkib etsek bir şey değil: hayırı ,_,M 

bütünil almak istiyoruz. MüreP"' 
yapıyoruz: adının ilk ve son haıfl~ 
nin, kutusunun A VTupa'dan geleli 
mUrekkeblnkilere benzemesini fst.~ 
ruz. Daha bunun gibi birçok ieY 
gösterebiliriz. Mecmua çıkarıyord5 
adı, rengi, kapağına vurulan damga1' 
kadar her şeyi bir Fransız veya 1' 
Alman mecmuasını andırıyor. Soyad 
kanunundan istifade edip kendiler~ 
Alınan, Pransız, !spanyol adları 

kanlar da oldu. ~ 
Bunlar hayalsizlikten, tembellı1' 

ve bilhassa nefsimize itimatsızlı 
geliyor. İkide bir böbürlenme 
bakmayın : bizim kendi kendid 
hürmetimiz yok, ta içimizde mU~ 
bir ''a§ağıhk duygusu" (conı~ 
d'inferiorite) var. Kendi kendiıtıil 
yapacağımız hiçbir işin iyi olabilee'1 
ğine ihtimal veremiyoruz Onun ti 
olması için muhakkak ecnebi me~ 
ketıerden gelen bir şeyi andırma.P"" 
zaruri buluyoruz. Bu zahiri be~ 
ile de iktifa ediyoruz. 

Bu cins taklide tenezzill edentetf
1 

"Niçin yapıyorsunuz?" •diye soJ1dlt 
ekseriya 5u cevabı veriyorlar: "Ne Y"' 
palım? halk bundan hoşlanıyor ... Si' 
zıları da: ''Adam sen de! diyor; 1'lf 
kişi !arkına varıyor ki ı,, Söyle<li~ 
ri yanlı§ değil: müşterilerin bir kt· 
talmdi farkeunlyor, bir kısmı da 
ten taklid edilmiş seylerden hoşt~ 
yor. Fakat halk: "Giyen hamnıP""'" 

diken kadındır" der. Taklidden ~ 
lan anlıyacak diye değil, kenet ,_ 
anlıyoruz diye kaçmmalıyız. Yo dt 
mütemadiyen kendimizi de, ha1k1 
a§ağılatırız. 

Fl,ekle oynarken 
Erenköyünde Hat boyunda otı.ı,., 

14 yatında Feridun dün yerde buld\l~ 
fişeği taşla cı.erken fişek patlaınl!• ,-1r 

ridun karnından yaralanmııtır. ~ar
çocuk hastaneye kaldırılmıştrı. 

l f kazası 
Yenimahallede halat fabrikasınd• <!' 

lı!an Mustafanın ayağına bir balye d: 
müş, ezmiştir. Mustafa hastaneye 1tal 
rılmıştır. 

HastahanB kapısında 
bir m alQ1 ., 

Dün öğleden sonra Balıklı Rum b'bil 
tanesinin kapısı önünde bir otorıı0 • 

durmuş, içinden kendisini idare ede; 
yecek derecede mallıl bir adam ind j. 
miş, hastane kapısına bırakılmıttır· tol 
linde hiçbir kağıdı olmayan böyle t11• f" 
bir adamı hastane kapıııına bırakan ı" 
föı•:.in 2677 numaralı İbrahim old\111-
anlaşılmıştır, işin aslı ondan sorıJ 
caktır. 

Kamyon arttnda ,o 
Ortaköyde pastacı sokağında ot\lr" 
d. l.f'. d'. O k"Y tr• ye ı ya§ında Mev ut un rta o ,r 

vay cacldes'nde karşı kaldırıma geÇ dl 
ken bir nakliye kamyonunun alt~ 
kalmış ağı~ surette yaralanarak it 
hastanesine kaldmlmııtır. _.,.,, 

-İlehmPtll KUçOk 
Kema ltn UIOm 
)l ıl dUnUmU ~ 

Şehir tiyatrosunun k~iiJ• 
artisti merhum küçük Kemalın :,,\1 
münün yıl dönümü münasebe dl. 
dün akşam İstanbul rodyoı~sı • p 
mrehumun hatırasını taziz ıc;ı kO" 
nun yazdığı "kadın politikası,: ~ 
medisi tem~i1 edilmiştir. Ternsıle ,.ıı 
hir tiyatrosunun şehrimizde ?01rr ıit 
artistleriyle beraber sanatkar ş 
de iştirak etmiştir. 
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~enim q,öcüşüm : 
~ôüD n~n aınMon~ni 
ç n lii) ~ e ırn e ço~ \Yl <ğpu 

Merzifonda bir Amerikan koleii 
ı ardır ki, seksen senedenbr.ri devalı"\ 
edip durmaktadır. Eskiden erkek 
cocuklarım ycti§tirıniş. Şimdi tedri· 
satım kızlara hasrediyor. Burasını 
ziyaret ettik. 

Kollejin gayesi, elli ikiye inhi
sar eden kız talebesini, ev kadınları 
halinde yetİ§tirmektedir. Bu maksn· 
da ulaşmak için bir de çocuk büyüt· 
ıne tatbikathancsi açmış. Eskiden, 
kız talebe, "Selma,, isimli yapm:ı 
bir bebeğe ihtimam göstermiş. Ta
lim tecriibelerini onun üzerinde ya· 
parmı~. Fakat, günün birinde, ci· 
vardan, bir çingene kadınının çocu
ğunu almışlar. Hayret edilecek bir 
§OY varsa, kıpti çocuk sarı saçlı, ma· 
vi gözl\i. 

Mc§hıtr Altırkapınm dC11izdcn göriLnü Şii l'C mahallcniıı scf il haliıulcrı u:r gör ÜJIİİ§··· 

lstanbul konuşuyor ! 

Cankurtaran mahallesinin feryadı : 

Can kurtaran yo 1t mu ? 
Ufak ya!)murıarda bile göl oıan ge:;:itl.~ri ; karanlık, 

ba1<ırnsız. pis sokakları ve harap evlerııe C an kurtaran .. 
tam manasi ıe canından bezm iş b ir mahalledir 

• • 

3 

----nn...--•---·=-------...~----------KURUN'da: 

Taç giyme dolayıslle 
A~ım U~ ya::ıyoı: 

ı .. oııclı :ı~la lngılız kralının tar giy. 
ıne lorcm hazırlanıyor 11cr rnLmlc'. 
kot.len nynı zıımanua yülrnck ımlahi· 
yel ve nıc\ ki sahibi olan d "\'lel adam· 
!arının başkanlıkları altında olarak 
Londraya heyetler gidiyor. Onun . çın 

cihan efkti.rıumumiyesı taç giyme ınc· 
rasimine n:l tafsilattan zıynde bu me • 
rasım etr:ı.fmda muhtelif memleket 

• delegeleri ara.c;ında cereyan edecek o. 
lan hususi temasları merak ediyor. 

Hakikat halde lngil z kralının taç 
giyme mernsimi diğer bir noktadan 
da siyasi ehemmiyeti haizdir: Mcrn. 
sim bittikten sonra şimdi Başvelt 1 o. 
la.n Baldvin istifa ederek yerine ma· 
liyc naı.ın Chnınberlain geçecektir. 
Baldvinin çekilerek yerine Chambcr· 
lainin yeni kabine teşkil edişi büküme· 

. Şimdi bu mavi gözlü, san saçlı 
çıngene çocuğu elli iki anneye, sekiz 
~ia~ıyı maliktir. En asri. en yeni icat 
ıhtımamlara nail oluyor. 

.Herhalde, bir prensesin bile bu 
kadar çok dadısı ve annesi yoktur. 

A •a&ofyanın arkasından denize ka.. 
dar ~uzanan kısımdaki Cankurtaran 
mahallesi'için, "can kurtaran yok mu 
diye bağıran bir mahalle,, dense hiç 

d 
.. balag·a edilmemiş olur. 

~Wl 
~ 

tin bir partiden diğer bir partiye in. 
tiknli mahiyetinde olmamakla beraber 
gene esaslı bir kabine tebeddüliı de. 
mek olduğundnn lngilterenin milletle. 
rnrası siyascli bnkımmdan her taraf. 
ta aliıka uyandıracak bir hadisedir. 

~er:rifoııdaki ~t.ıi gö::W, san saçlı 
rıııgcııc kı::ı dadılannd.an biri tara-

fııuüı.11 ihtimam göriirkcn 
Hem de kızın istikbali müemmen! 
~üyüyünce mektepte meccani tah· 
sıl edecek. Mektebi bitirince de, A
mcrikaya, dkumağa gönderilecek 1 

Olur acaiplik mi~ 
Anadolunun ortasında sarı saclı, 

mavi gö~lü, 52 anneli 8 c:laclılı ~ri 
kr'bi ı· . • . ı •• ' b" • Y0 • ve. ıotıkh:ılı ınuemmen ır 

çıngene kızı ... 
Amerikanvari bir acaiplikl 

ta ?aribi şu ki, gene Amerikalılar 
l ra mdan ihdas edi]mİ§.. Demek 

klUY!arı: Nereye gitseler, bir Ameri· 
an · ' ız ıcnt ediyorlar! 

<va - Nu) 

Zehirli gaz 
E dersleri 
d \'" Vela polis ve Jan
~~maya verilecek 
Vılayet h tip ed"l alkına mahsus olarak ter. 

dersi 1 ~cck zehirli gazlerden korunma 
erJne evv ... ı· . ·ı·t d çalışmakta " a emnıyct teşkı a ın a 

ma.k lilz olan memurlardan başla· 
tip ctl'nıun:ıunu görmüş ve bir kurs ter 
ayrı!an ~.1r: Kursa polis 1eşkiliıtından 
miserlerlcınne.i, ikinci ve üçüncü ko
rna teşk"l• Pôlıs memurları ve jandar· 

ı atında ş 
YC onbD.§ılar . ~ ayrılan erbaş, çavu 

EminônU l§tirak etmektedir. 
kurs h f lialkevinde başlıyaD bu 

a tada iki ·· ·· de 
'am edecek • . ~n olmak uz.ere • 

Bu kurs \e ıkı ay sürecektir. 
polis .... ktan çıkanlar bundan sonra 

... er ez.ler· d • k kollarına ın e, jandarma ara.. 
cahk ~ a~ılacak tali kurslarda bO· 

Va.zifesıni ·· · ı.a-
manda halk gorecekler. a)'Dl 
da da t . a mahsus acılacak kurslı>.r 
dımıar:e~bclerde ve t;drisat için yar 

c mu .... 1 . b" 
Sefaletin, açlığın ve gonı memış ır 

bak 
sı:ılıg-ın kaynağı olan, Ca.nkurta· 

~ . t .. k 
ran mahallesinin b•tmez :u enmez 
dcrtıcr:ni anlatmıya ner.;dcn başlıya.. 
hm bilmem! ... 

Cankurtaranın sahil kısmı, Saray. 
burnundan sonra ıx:lki de tstanb~lun 
en güzel bir semtidır. ~akat tabıatm 
garip cilvesine bakın kı, burada otu. 

nlar gu .. nllik na.takalarını bile ka-
ra , ~ . b" 
zarunakta.n çok defa acız, ıçare insan. 
Jardır. zavallıların bir lokma ekmek 
bulabilmektıın başka bir şeyde gözle
ri yok ... ]d.ahallenin ekseri evleri feci 
birer harabe veya. teneke klübelerden 
ibaret. cankw-taranın bu kısımlarına 
biz Ahırkapı deriz. Halbuki buraların 
asıl ismi Ahirkapıdır. Yani "son ka. 

Ma:halleli dertlerini anlata aıı1ata bitiremiyorlar. (Btt resimde madalyon 
içine aldığırıı•:: çocuk 1.eııdi ı csnıini ta:ııdıysa ?natbaanıı::a gelip ikramiye. 

pı.,, 

Senrtin ihtiyarları buranın tarihini 

söyln anlatıyorlar: 
"-Fatih ordusu ile lstanbula gir. 

diği zaman, Bizans kuvvetelri son mü. 
da.faala.rını burada yapmışlar. Bu top
rakların Uzerinde mUthiş kanlı ~.arpış. 
malar olmuş. Ve muharebenin en kor· 
}tunç bir Anında, Fatihin topçu ku. 
ına.ndanı Said Hasan ( •) yetişmiş, o. 
nun yardımiyle son Bizans mukave· 
ıncti de kınlmış . l~tc, o zaman bu ka· 
pıya Ahirkapı, \'C bu civara da, Saf~ 
aasanın tam zamanında yetişip vazı. 
yeti kurtardığı için Cankurtaran de· 

ınişle~ .. 
Bu sırada başka b~ iht 'yar söze ka. 

rıııtı. O da (Cankurtaran) isminin bu. 
raya niçin verildiğini, ba§ka bir ta.rz. 
da, şöyle izah ediyordu: 

sini a'l.!uı), karşılaşıyorduk. Yollar tamamen ka. 
ranhk, kaldırımlar bozuk, caddelerde 
pislikten basacak yer yok ... 

Buranın hali, asıl yağmurlu zaman· 
ln.rda görülmeye değermiş. Biraz hızlı 
bir yağmur Ahırkapı meydanı denen 
yeri derhal su altında bırakıyormuş 
Su deyince, bunu öyle çamur kabilın. 
den filan hafif bir Rey sanmayın ... Bu, 
evleri basan, meydanı hakiki bir göl 
halinde bırakan mUthiş bir su baskı-

nıdır. 
Mahallenin ileri gelenlerinden ve da 

ima etrafına iyilik etmekle tanınmış 
Şakir isminde bir zat, meydanda ken. 
di cebinden harcadığı paralarla bir 
lağım açtırmııı. Suların evleri basma. 
sının önü böylece biraz alınmış •. Fa. 
kat tren yolunun altından geçen bir 
yol \"ar ki, burası hattın ikiye ayır
dığı mahalleyi birleştiren yegane 
geçit olduğu halde en küçük 
yağmurlarda. bile su ile öyle bir 
kapanırmış ki, değil kadın, çoluk ço. - Sultan Mahmud yeniçerilerj orta· 

dan kaldırmağa karar Ycrdiyac de, bü. 
tUn yeniçeriler temizlenmeye başladı· 
ğı zaman, bunlardan ba.zılan kaçıp bu 
sem«ı gelmişler ve ta yukardan ba§. 
ıayıp sahile kadar inen büyük lağım
lara girerek denize çıkmıoJıır, canla. 
rlnı kurtannışlar. lşte, bundan sonra • 

Camisi yantlı1daıı soııra sipsit.ıri mey cuk, benim diyen babayiğitler bile bu· 
d..~ıula 1."0latı bıı minare bir gim. radan kat'iyyen geçeme:z.lermis. Ma. 

yikıüıcak. 1·c. ~u, altmda oyıııy:ııı çoc hallenin a~ağı kısm)na gidebilmek 
ııklardan kımbıl.r 1;açınm omıııv.ı nıaZ ancak tren yoluna tırmanmakla kabil 

o'la.caktır olurmuş. 
lşte bu geçit, mahalleyi Uzcn dert. 

lerin başında geliyor. buraya (Cankurtaran) denmiş. f fena bir tekmesini yemiş. Fatih za. 
?t{ahallenin Ahırkapı cihetinde, ar· m&nında Ahir ismi verilen bu semte, 

tık bakımsızlıkta& yıkılma.k üz.ere o. bizim zamanımızda ahır değil, (Kah. 
ıan fakat bala içlerinde oturulan Bar· ramankapı) derneıtıiz belki daha doğ. 
bar~s Hayreddinin yaptırdığı bir sıra nı olurdu. ÇünkU bu cl\'ar halkı mil· 
vakıf evler var.... ll mücadele senelerinde yedisinden 

Biçare Ahırkapı, asıl ismi olan Ahir yetmişine kader bUyük iıılcr görmtiş. 
ile J:tiç de alakaııı olmıyan şi~dikl l~r ... Bu.gün bir whnyvan yatakhanesi· 
kötü adını haket.mck için tabın .ııe nın ısmıyle ça.gırdığımız o kapıdan, 

\'atanı kurtarma1< ir.in cephelerde so. 

İkinci dertse, yanmıı;ı bir camiin 
ortada sipsi\Ti kalmış. her dakika yı. 
kılmaya ve altında bırkaç can kurb3; 
vermeye amade duran minaresidir. 

Mahalleli birkaç kere mUracaat et. 
nıişler, arzuhaller ya7Jllı~lar. Beledi· 
yeeilcr gelmiş bakmış Ye "evet burası 

ilk zamanlarda taç giyme mernsi· 
mi biler bitmez Baldvinin istı!a ede· 
ccği söyleniyordu. Son Avrupa posta· 
larınm Yerdiği maliımata göre 1ngi. 
Jlz kabinesinde beklenen değiı:iklik 28 
mayısta olacaktır. Bunun sebebi, tö. 
ren vcsilesile J..ondraya her memlek:t. 
ten gitmis oaln devlet adamlarile ya. 
pılacak temasların gene Ba]d\"in hli· 
kümeli tarafından idare edilmesi za· 
rureti olsa gerektir. I..ondra,:a giden 
muhtelif dclc..,.elerin bir kısmı, taç 
giyme töreni bittikten sonra dahi bcı:ı, 
on gün burada knlacaklarchr. 

CUMHURIYET'te: 

Mısırın tam letlkllll 
I\-a71itıilcisı1011l{lruı 1;a1dmlm"".s do

kıyıs'ylc Ao:diıı Davcr'i11 ya:dığı ya. 
::ulan: ı 

İngiltere, Mısırın istikliUinl tanıdtk. 
tan sonra, kapitülasyonlar Mısırhla.. 
ra pek haklı olarak daha ağır gelme. 
ğe başlamıştı. Kendi toprağında otu
ran ecnebilerin sürü siirü • sözde -
hakiarı, muafiyetleri, imtiyazları var. 
kcn. blr milletin istiklaline tamamilc 
sahib olması halta rahat yaşaması 
imkansız olduğunu , biz pek iyi bili. 

riz. 
Mısırın istiklali bakımından çok 

mes'ud o?an bu kurtuluffUn. her mil. 
letten ziyade Türkiyeyi memnun etti. 
ğini ve Mısırlı knrdeşıerimizin zaferi· 
ni candan tebrik etmcği bir \'azife 
bildiğimizi. bir daha tekrardan derin 
ve snmimi bir zevk duyuvonız. 

ULUS' ta 

Franeanan vaziyeti 
Ahmet Şul..-rll Esnı r diyor ki: 
Fransada bugiln sermaye ile sa:r a. 

rıuıındakl fütilif öyle had bir safha. 
ya girmişUr ki, yalnız bir tarafı tat. 
min etmeğe çalır-;.an bir hükümet mem. 
leketin ba~ına felaket getirebilir. Ve 
bu arada Avrupa sulhii de tchlıke'e 
düşer. Her iki tarafı da tamamıle 
tatmin clmiyecck bir siyaset takip et· 
mcsi belki de Bhım'tuı bu aralık doi?· 
ru yolda yürüdü~iine en büyük delil 
olarak gösterilebıllr. 

kahve dahi yoktur ... 
Cankurtaran! Bu tal?hsiz. semt üre. 

rinde daha fazla durmıyırvım nrtık .•• - a uluııacaklardır. - pa ve ta!llla doğücıcn Türk ordusuna 
mavna mavna sılah '<' ce!lhane kaçı. 

.. rılmış. Bahkcı Ali ba.\>a isminde bir 
yeğit ( • •) bütün bu ovar halkı ile el 
ele Ycrmi6, ve böylc..:c her gün dvar. 
daki Fransız s:ıah dcnosundnn çalınan 
silahlar dUı:;manın çok sıkı konlroluna 
ra~en karAı yaknya geçirilirmiş. 
ı::iimdi sefalet ve pcriı:anhk kinde ta· 
hammülsUz bir haynt yaşıyan bu semt 
halkı, vatanları icin tahraruanlık des. 

yıkılmalıdır .. deyip gitmi13ler. O gidiş 
bu gidiş. Yanık camiin harap minare. 
si yıne olduğu gibi duruyor. Ve ha)·at· 

larmı tehdid eden büyük tehlikenin• 
farkında olmıyan bic;are c;ocf.ıkların, 
saklambaç oyunlarının merkez yerini 
teşkil ediyor. 

Burası için yazılacak daha çok Fey. 
ler var·· Fa1aıt mahallenin yukarda 
yazdığım en esaslı d"rUerine <'are bu. 
lunsa. oyle Umid cdcr·m ki, Cankurta
ranlılar, artık "can \rı..ırtaran yok mu 
diye .bağırmıyacaklardır K~ca bı; 
scmtı tahnmmülsliı; bir hayattan kur4 
~.racak bu dertleri ortndan knldırınak 
ıç~n de helediycnin dA.ha f R7.la bekle. 
mıyeceğini ümit etmek yanlış bir ha
reket olmaz sanırım ... 

tanı yaratmıfllıır ... 
Ahırkapının hemen ~anında mel· 

ruk bir kıflla binası \'ar ki. bu bina, 
evvelce TUrkiycdc ilk (Tıbbiye mc\te. 
bi) ımis. Burada oku~an doktrlardan 
§imdi hala ha ·ntta buhınnnlarn rn~. 
sclincbilirmiı;, 

Czınkurt.nranhlarm en büyüle arzu. 
larından biri de, eskisi gibi Ahırkapı. 
da bir ı:ıimendıfer istasyonu yapılma. 
sıdır. ı-:ks riyet, böyle bir ~Y olursa, 
mahallenin çok canlanacağı ve şenle· 
neceği kanaatindedirler. 

Bır aralık, mahalle halkının eğlen· 
ce olarak neyle vakit geçirdiğini so. 
racak oldum. 

l'ann.a: Oaıı'k"ttrtaran mahall.csiııi'll 
ııst 1;ısımla.rını yazacajız. 

HABERCi 

(•) Bu :ı:atın o ct\arda bır de tUrbflıi var 
dır. 

Uf 
'· . . '· • r h -ıkiki 1>ir gfü lıa.lini alan t:c 

"" 'J<Iğmı•rlm da bile gC{~:zr.ıcsı ınıı. ans N • • • • 

1wı1ı<{ıllcııin iıiıl'Xrtrnı kesen h cıı yolıı gcçtd' 1~fe bılrasıdır. 

Bu birarr. \'e kotü talJ!ı mahallryı 
gezmeye baalndığımız 1.aman, hemen 
her adımda yeni bir sefalet rnhncsilc 

- Ne dıyorımn ba~·ım... l<;ğlence 

kim, bizler kim! diye cevap verdiler ... 
Bura halkı :m:lerin eğlence dcdığiniz 

şcylrri bilmezler bile. Bizim mahalle
de \"akil g<'çirmek için adamakıllı bir 

<••) Btt kahraman\(' ff'dakAr r.at Jeçd 
Bt'ntı ölmll§lUr. BugUn hayalt& olan lc&rdeti 
Jıe ancak c;öm!!lmlş bir f111anm r.or ııfab&M 
<'eğl bir kulUbed(' kale kapıııı dibinde ayak 
kabı eıklclllğt yapmaktadır. 
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• 
Taç giyme şenlikleri münase

betile Londranın misafirleri 
Yazanı Naciye .1.zzet 

Her hakkı abJuı Hadiye'ye aittir. · Kanaer kurbanı: 

-8-
Hasta büyük bir ne§eyle 

verdi: 
cevap { leden sonra hastayı yoklamağa ge

- Oh 1 Şimdi artık çok iyiyim. 
Bu cevap üzerine Necla çekil

mek istedi. Fakat beriki itiraz ede
rek: 

- Ah gitmeyiniz .. Rica ederim 
gitmeyiniz. Görüyorum ki siz der
hal uçmağa hazır bir persiniz .. Ka- ' 
natlannızı açmayınız. Ve kımıldan· 
mayınız. Benimle kalmak istemiyor 
musunuz· 

Bunu söyerken gülümsüyordu. 
Bu tebessüm genç çehresini daha 
!azla genç gösteriyordu. Adeta he· 
nüz yeni yetişen bir erken çocuğa 
benziyordu. O dereceye kaôar ki 
kahyanın kı~ına sanki kar§ısında 
küçük bir çocuk varını§ gibi görün
dü. 

- bacağını kıran benim gibi bir 
zavallıya merhamet edin ne olur. 
Burada kalın. 

Kız biraz sıkılara'k cevap verdi: 
- Fakat sizi rahatsız etmek iste· 

miyorum beyefendi. Daha uykuya 
ihtiyacınız vardır. 

- Hayır 1 Hayır. 
·- Ama uyursanız ıztırabmızda 

azalır. 
Sonra merhametkar bir eda ile 

ilave etti: 
- Kim bilir yaralannızdan ne 

kadar ıztırap çektiniz. 
- Ne yaparsın tahammül etmek 

lazım .. Bereket versin ki vücudum 
çok sağlam. Hem attan düşmenin 
benim için pek o kadar ehemmİ.f eti 
yoktur. Zaten birkaç defa daha dü§ 
mü~tüm .. 

- Birkaç defa daha mıL 
......... Evet .. Fakat o zaman bacağım 

kınlmamıştı. 

- Halbuki §İmdi çok ehemmi
yetli .. 

- Hakikaten can sıkıcı bir şey .. 
Genç kız ne söyliyeceğini bileme· 

diğinden tekrar etti: 
- Eminim ki bu defa çok ıztırap 

çektiniz .. 
Lemi kendisine acıdığını kabul 

edemiyordu. Cevap verdi: 
- Hayır!.. Çok değil!.. Yalnız 

kımıldanamadığım için pek sıkılıyo
rum. Bacağımın alçı ile demir bir 
mengene arasında hapsedilmesi .. 
Hiç oynatamamak.. Of.. lıte bu 
çok berbat.. 

Sizden bir §ey rica edeceğim. Şu 
muztarıp ve sıkıntılı geçecek olan 
saatlerde bana arkada§lık etmez mi· 
ainiz?. 

Genç kız kıpkırmızı oldu. Şu 
teklif onu çok şa§ırtmı§tı. Fakat 
menfi bir cevap vermeğe de cesaret 
edemedi. Çünkü Lemi Cemil beyin 
yeğeni idi. Cemil beye hoı görün· 
ı ~-k isterdi, sonra şu kurıuni renk
teki gözlerin öyle hoş bir ifadesi var 
dı ki .• Bu gözler tıpkı nazir, ıımarık 
fakat çok sevimli bir çocuk gözleri
ni andırıyordu. 

- Ne kadar iyisiniz küçük peri .. 
Çok çok memnunum .. Kırılmış ba· 
cağıma raimen yine memnunum 1. 

Yine o küçük çocuk tebesıümile 
gülüyordu .. Sonra ciddilC§ti. Fakat 
hep ıu aynı nazlı ve şımarık bir ço
cuğun tat1ılığile yine devam etti: 

- Bacağım kırıldığı için değil 
fakat yalnızlıktan çok muztarrp ol· 
dum. 

Düşünür gibi bir dakika durdu. 
Sonra kendi kendine söylenircesine 
mırıldandı: 

- Of yalnızlık!.. Ondan nefret 
ederim., ondan fena halde ürktüm. 

Şimdi iki genç arasındaki soğuk· 
luk ortadan kalkmıştı. Necla Lemi
nin yemeğini kendi clile hazırladı. 
Etin en yumuıak, en güzel parçala· 
nnı, şanıbm en alasını. elmaların en 
güzellerini acçti. Yemeği Ane nine 
getirmitti. Fakat tepsiyi evin genç 
nanımı hazırlamıştı. Cemil bey öğ· 

lip gittikten sonra genç ~ız hastanın 
yanma gelip, hatırını kısaca sorduk· 
tan sonra hemen çıkmak istedi. Çün 
kü hastaya İstirahat için vakit bırak· 
mak lazımdı. 

Arkasında bir gün evvelki gibi 
beyaz yün bluzu vardı. Bu beyazlar 
içerisinde o kadar taze, o kadar pem
be görünüyordu ki Lemi ona hoş bir 
kompliman yaptı. Fakat bu kompli· 
man kızın güzelliğine atfcdilebilece· 
ği gibi bluzuna da raci olabilirdi. 

Necla bunu bluzuna atfetti. 
Biraz da övünerek: 

- Bunu kendim ördüm .• dedi, 
fakat bu sözü, kendisine çok ehem· 
miyet1i bir §ey hatırlatmıt gibi he· 
men ilave etti: 
-Artık gideyim. Biraz i§im var} 
- Ne itiniz var> 
- Batka bir b1uza daha batla-

dım. Açık mavi .. Çok güzel olacak. 
- Orgünüzü buraya getirseniz 

olmaz mı} 1 

Getirebilirsiniz değil mi> Yoksa 
çok mu ağır~ 

- Hayır ağır değil.. 
Necla örgüsünü alarak yaralı

nın kar§ııma oturdu. Bu hal her 
gün devam etmeğe bat ladı. 

Sabahları hastabakıcmm hükmü 
sürüyordu. Pansımanlar, yıkanmak, 
genç adamın demir mengene ismini 
verdiği oluğun intizama konması 
bütiin bir sabahı işgal ediyordu. Son 1 

ra Neclfının kendi eliyle hazırlayıp 
getirdiği kahvaltıdan sonra örgüsü
nü atarak geliyor, genç adamın kar· 
şısına oturuyordu. 

Sanki uzun zamandanberi dost· 
muşlar gibi konuşuyorlar, çocukluk 
1arını biribirine anlatıyorlardı. 

Lem"inin balıası eski büyük pa· 
§alardan biriydi. Soylarının... B. 
oğullan İsmiyle bir şöhret ve tarihi 
bir kıymeti vardı. Bu soyda nesil
den nesle intikal eden muhtelif ana· 
neler, görenekler daima hüküm sü
rüyprdu. 

Lem'inin babasiy]e annesi bir o
tomobil kazası neticesinde öldükleri 
zaman Lem"i çok gençti. Kendisini 
fevkalade geniş bir servetin başında 
bulduğu vakit adeta çocuk denecek 
bir yaştaydı. 

Tecrübesiz genç seyahatlere çık. 
tı. Maceradan maceyarcıkoştu. Bu 
uğurda son sınıf ta bulunduğu Bordo 
üniversitttıini terketti. Bütün Av-
rupayı dolaştı. Onca yaşamağa 
değer bir hayat olarak kuliipleri, bar 
lan, plajları, kadınları buldu. Her 
şeyden biitün hcveslctini almış bü
tün kaprislerini tatmin etmişti. 

Bu zengin çocuk yirmi beş yaşı
na girdiği vakit artık her şeyden yo
rulmuş, usanmıştı. Sarışın Rus dil
berlerinden tutun da esrarengiz yiiz 
lü Çin, Japon güzellerine varıncaya 
kadar her tip kadından arzularını al. 
makla iftih&r ederdi. 

Yirmi beş yaşında aşkı bütün 
derinliğiyle, bütiin inceliğiyle öğ. 
renmek istedi. Ecnebi kadınlardan 
pıkmı§tt. Şimdi artık kendi mem-
leketinin kadmiyle bir macera isti
yordu. Birkaç kısa sergiizeştleri ol 
du. Sonra Büyükadada Behice ile 
tanıştı. Ve bu sosyale kadmiy]e olan 
macerası son olmuştu. Şimdi de 
Trabzon civarındaki korular arasın-
da kaybolan şu muvakkat ve kendi .. 
since tamamen yepyeni genç bir 
kız tipiyle karşılaşmıştı. Bu henüz 
ne bir genç kız ve ne de bir kadın 
tipiydi. Bu gül pcnbe yanakları, 
bakir tebessümiyle taze ruhunun bü 
tün açıklığını olduğu gibi gösteren 
temiz, saf ve sade bir rnahluktu. 
Kısacası Necla Lem'i için yepyeni 
bi alem olmuştu. Artık şimdi canı 
sıkılmıyordu. 

(Devamı var) 

Ayın on ikisinde Londrada yapıla
cak muazzam ve muhtceem tac giyme 

mera.simine iştirak edecek olan bir • 
çok mühim zevat şimdiden Londraya 
gelmişlerdir. 

Resimlerimiz, bunlardan Uçilniln 
lngiltere payitahtına girişlerini gös
termektedir. 

Soldan itibaren sırayla: 
1 - Hakiki bir Afrika kralı Abea. 

kuti ı\demola. (Arazisi Nijer nehri bo 

yunca. uzanmaktadır.) Kendisine iki 
kızı ve maiyeti refakat etmektedirler. 

Kral, merasim elbiselerini ve tezyi. 
naunı (hakiki ve sahte mücevherat, 
altın parçaları, vahşi hayvan dişleri 

ve saire) Ur.erine geçirmek için 12 ma. 
yıs gününü beklemeye lüzunı görme. 
miş ve Londraya bu kıyaf etıe girmiş-

iÇERiDE: 
• Maliye vekili Fuat Ağrlllı Uç giln iaUra 

hat etmclt ve Adliye vekA.letl ııiyasl milste§& 
rı SaJAm YllJ'gı da bazı. tetkiklerde bulun 
mak üzere bu eabah Ankaradan ıehıimlze 
gclml§lcrdlr. 

• İstanbul belediyesi Ye husust idaresi 
kadrolarında değlılkllk yapan kararname 
Vcklller hl'yetınce kabul ed.JlmlıUr. Karama 1 
nıe bugUnlerde tebliğ' edilecektir. 

• İstanbul tevki!haneainden kaçıp Adana 
da yakalanan katil Abdullah ve Tevfik bu sa 
baha ka11ı Adanadan ıehrimlze mUtevecei 
hen trene blndirilml§lerdJr. Katiller yarın ak 
ıam ıehrimlzc geleceklerdir • 

• Merkezi Van olmak üzere bqlncl umu 
mi mUfeltl§llk kurulmaaı içln hazırlanan 
kanun lA.ylhası BqvekA.lete verUm11t1r. 

• Ankarada bulunan sanayi heyeti dün 
Mallye \'ckllinln nezdinde bir toplantı yap 
mıılardrr. Bu toplantıda maliye aiyuf müa 
tc§an ile varidat umum müdürü de bulun 
muıtur. 

• YUksek fkUaat ve ticaret mektebi talebe 
ltooperatifl tarafından tertip edilip 9 mayıs 
ta yapılacak gezi 16 mayıs pazar gününe 
tehir edflml§Ur. 

• Bundan sonra soyadı yazılmamı§ mek 
tuplann postada kabul edılmemesl Dıüılllyc 
velı:Aletindcn blldırilml§tir. 

* Ccrrahpa§& hMtaneslne ll!ve edilecek 
yemekhane, çamaşırhane ve yatakhane ln§a 
sına başlanacaktır. 

• Şehir pllını tatbik edilirken yapılacak 
lstlmUıklerc alt bir talimatname hazaırıana 
calttır. 

ııı P..aşvekflln verdiği emir mucibince Top 
hane camii ile Denızyolları arıuımdakl saha 
da Dtnlzyolları tarafından konulan fllkalar 

ve enkaz kaldırılmaktadır. Burada bir park 
yapılacaktır. 

* vuıı.ycttc bir ltoınlayon açık müskirat 

satabilecek yerleri yeniden \'e yeni ihtiyaçla 
ra göre tesbll etmektedir. 

• Afyon mıntakalarını gezmekte olan 
uyu§ttırucu maddeler lnhlsan mUdUrlcrl ts 
partada bulunmaktadır. 

* Yeni Ziraat bankası kanun IA.ylhaııı ha 
zrrlnnmqtır. LA.)1ha pazart~ gUnU mecllııte 
müzakere olunacaktır. 

• tı:ı bankası Antakyada bir ,ube açmak 
için tetkikler yapmakatadır. Halayda açıl& 
cak bu şube için banka mn:ettişlerlnden Sa 
it Antakyada tetkikler yapmaktadır. 

• İktisat vekA.lctl yeni sınai mllklyet ka 
nunu proj~lnl hazırfaml§tır. 

• Kamutayın dünkil toplantısında Türkiye 
ile sosyalist Sovyct cumhuriyetleri aruında 
aktedilen anlaşmanın tMC!lklne alt kanun 
JA.~1hası kabul edDml§tır. 

• İspanyaya :,rltmlı:ı bulunan Karadeniz 
vapurundan gelen bir telsizde §imdiye kadar 
gemlve 300 mUltecl aldıklan ve on ~ne ka 
dar dönecekleri blldlrilmektedlr. Karadenlzln 
bir ııer,.r claha yapmASı muhtemeldir 

• Eyilp jandarma kumandanlığı mütareke 
tısnaııında Kemerburguda \'Ui!e g8rUrkcn 
§Chlt edJlen Uç jandarmamızın kablrterinl 

tir. (.Maamafih otele gelince bunları 
değiştireceği tahmin edilmektedir.) 

Uşakİanndan birisi onu güneşten ko

rumak için üzerine cesim bir şemsiye 
a!;mtştır. Vakıa o gün Londrada hava 

' bermutat bulutluydu. Ve güneşten e-
ser yoktu ama ... 

2 - Zanzibar sultanı (solda) \'e ve. 
ziri Londranm Viktorya garında. 

Sultan gayet mütevazı bir adamdır. 
Kendisine ancak Yeziri ve bir tek ka. 
tibi refakat etmektedir. Sultanla ve. 
zirin yalnız ~yafetleri değil, çehrele. 

ri ve sakallan da biribirlerine çok 
benzemektedir. Bunun için teşrifat ! 
memuru şa~ırmış ve ilköncc vezirin 
elini sıkmıştır. 

3 - Cenubi Afrikada. Barotseland 
kralı üçüncü Yeta Londraya gelmek 

huldurmU§ \·e buraya bir l\blde aypılmı§tır. 
BugUn Abide merasimle açılacaktır. 

• Şehrimizde bUylik bir kllap sarayı kuru 
lacak \'e bUtUn ku uphsne er btmıcıa topl& 
nacaktır. 

* Yat klllp hazirandan IUbarcn Anadolu 
klUbünün bir fUbeııl olarak açılacaktır. 

DIŞARIDA: 
* Sovyet plAnörcUaU Rastor~ıc!, hiç yere 

lnme<lcn 534 klJometrc meaafcyl 7 saat 43 
dakikada kesmek surctlle Alman Rudoll 
Olschern'de olan beynelmilel rel·:oru kırrnı§ 

tır. 

• Bağdatta Ankara ziraat eruıutUııtl mode 
llndo yeni bir ziraat mektebi kurulacaktır. 

• Fransız mechsi diln toplanmı§ "' birçok 
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için haftalarca süren bir seyaha.t yap· 
mıştır. Ezcümle ~imendifer istasyo
nuna gelebilmek için, küçük bir kayık 

içinde 550 kilometrelik bir mesafe 
katetmiştir. '!'ren kendisini Kap bur-

nuna getirmiş, bundan sonra kral va. 
pura binmiştir. (Vapur ve denizi öm. 
ründe ilk defa olarak görüyordu. Ev. 

veli geri dönmek istemiş. nihayet bü. 
tiln cesaretini toplıyarak vasiyetna • 

mesil\İ yapmış ve vapura binmiştir.} 

Londraya geli§inde, ilk defa A \TU· 

pai bir elbise giym '§tir. Kendisinin 

kral olduğ\llla yegane delil, elindeki si
nek koğa!amağa mahsus tüy demeti. 
ili~ • 

Kral merasim esnasında · Sekizinci 
E<ivardm. babasına hediye etmiş oldu. 
ğu am:raı elbisesini giyecektir. 

haUplcr ııöz alm!f baş\·ekll Lcon Blum bunla 
ra ce\•ap \'erml~Ur. İctlmaa bus-Un devam 
edıleccktır. 

Lelıliıt.tln CumurbaşKllnı t~uzda 

Blikr~şi ziyaret edecekUr. Bu esnada Lehıa 
tan llc Romanya aruında yeni itU!aklaı- ya 
pılacaktır. 

ııı İngiliz kral ve kraliçesi evvelki ak§am 
ilk saray balosunu vermltlerdlr. 

• General Lodendor!un da yakında Roma 
ya gideceği söylenmektedir. 

• Japonyada nakliyat lt<:llerl birliğinin bir 
lçUmaında, bütün l§c;lleri umuml greve da 
vet eden bir karar sureti kabul cdllml~tlr. 
Ge"'k Tokyoda, gf'rek civarda, lram,•ay ve 
demlryoJu işçileri taruında grev barekeUeri 
ba§ göstermiştir. 

• Yugoslav kral naibi preruı Paul, re!aka 
Unde harbiye naun general Marlc; ''e aaray 1 

nazırı Antlı; olduıtu halde, lngtlterc kralınm 
taç giyme merasiminde Yugos:avyayı temsil 
etmek Uzere Londraya hareket etmlıtır. 

• Holi\'Udda sinema endUstrislnln grevci 
teri, bUlUn amele teşkllAtını Amerlkadakt 
tekmil slnf'ma aaıonıarma boykotaj yapmaya 
davet etmişlerdir. 

! Günıaın .Balı.tı 
19,12 
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1
: En dehakar aktör SACHA GUtTRY 
i tarafından vilcude getirilen ve 

1 
1 milyonlara mal olan yegane film: ! 

lngiltere tacının 11 

, ine ileri 1
1

1 
şaheseri olup pek yakında münhaınranl 

SAKARYA Sinemasında ti 

aı. 
,...... 3,10 12.10 16,0. 19,l~ 20,57 2,52 

GF.ç~N A!:XE BUOUN NE oum T 
ırakta baflayan isyan hUkClmet tarafından 

bu tınlıyor. 

göster'lcccktir. İsmine benzer diğer~n 
ll:::m::m: filmlere dikkat ı san AAfi 

• 

PA RiS 
Sergisine N at t a nın seyahatleri 

Büyük proaram (23 temmuz) 
Paris, Londra, Berlin, Roma, Bükre,, Nia, Montekarlo, Hunbur1ı, 

Plymouth - 260 liradan itibaren 
(Bu kafilede ancak pek u bot yer kaJmqtır.) 

Küçük proaram ( 1 temmuz) 
Paria - Milino - Belpat - 142 liradan itibuea 

Bu pupun mafı dolmUflur. Acele karar veriniz. 
Adrea: Beyoilu NA 1T A acentahiı, Telefon. 44914 

, Buglln T C R K Sinemasında l 
1 -Bil(F!!~!) filc[ii WJı~~fil 

Femand Gravey, Lucien Barroux Heyecandan. meraktan tüyleri 
ve Kate de Nagy. Neşeli zevkli ürperten ve dehşet içinde bırp.kan 

fevkalade güzel aşk filmi büyük esrarengiz film. 

••••••••- Bugün saat bir de matine 



Misafir ıı 
aıo . .~ .. 

g e 1 en ~ u nra. bu acı dilnyadan da in.s~n ku.:. 

•~~ı..ntt. nı.uJı.arrirlerinden ])a,. \ :ıur. Siz de ~i.ç .meraUkk:.~tmt ebyulın. Buk. 
Ang~·- ikd esWıden: . nzuntUJerınızın m ıu.a ı aca -

·:-i.ez de Foe'nwtı h y da. bir ka.- tiln , 
Bayan Veal, otuz ~~. Yegane smız.dm kitaba bakarak şu cümleled 

dındI. Son derece dınsın· de __ .... ~ı. Ka k gayet hararetliydi. Adeta inin saye ywg-- ·· ıer en 
erkek kardel k disine bir baygın. soy 

1
. ıeklinde, irticalen konuşuyor-

Son zamanlarda ;n bu buhra.nJardal1 bir v ız .. 
lıktır arız oldu. e .. L. ... 1a.dJ. du. • 

··zıer 1öylemege ~ 0evaın etti· 
önce ~ı;na so ukluğu son derece bet· _ Eski r.aman insanları bizim gibi 
Kendis.inUlkil~ imişti. Pek aksi bit vaiyatla vakit geçirmezlermiş. Din. 
baht bır le eb~ bir nıaıuııınlyet ha .s-"a ziyade allkadarmıı;ılar. Onun 
b ,,....... elinde uı ve l· le uo.u k zI 1 a~ adafl bayan Bargr& f öJUmden de kor ma armış. şte 
çekmıftir· Ark k tı çekmemekle bera. 1~ n de hiç merak etmeyin. Öbür dün
se, o derece~ ~nb banın elinde, genç 81~.:ı son derece rahat edeceksiniz. 
ber da aksı bır a yıwa ~. 

• o .. irmiştir. izi her zaman sevccegım. 
!iğini Uzüntu i~e i:t~ ruhu biribirine Be:O~ra, bird~nbirc sordu: 

Betba~tlık b ulunuyordu. J3a.Yall _ Beni bozulmuş bulmuyor musu-
yakla§tJJ'DlIŞ b kad81111a. yar. 
Balgrave, birkaç defa, ~ b ıunınll§tur. 
d tarda hizmetlerde u min. 
ım ' h zaman ona 

Bayan Veal ise, er 

netle: iyı· arkada· 
"- Sjz benim yalnız en g:."e do&. 

.. yiizünde ye ,_ · 
· ı::ım değil, dunya. b"zinl bu sa.ın1• 
tumsunuz. Hiçbir şey ı 
miyetimizi yıkamaz!,, tl ir birlikte 

Böylece, birlikte de~ eŞ 'irirlerdi. 
k vakıt geç . • 

kitap oku.yara .. .. hakkmdalri ese 
Drelin Curt'un olum aralarında. 

d kları zaman, d k 
rini oku u .. .. Dindar ol u • 

··ı Iealar yüruttuJer. . · birleş. 
mu a h sta fikırlerı 
ları halde, bu usu 

ti. bayall Veal 
B. kar zaman sonra, ar"•ın-
ır -s tki kadJJl -

kendine bir i§ buldu. yan et111e· 
da hiçbir z,aman .. ka~g:ic: JAk&ytlık 
d.vi halde gayrııbtiya _,ı, .AJılata-
ıg , ınınal baŞlaA.U• 

ve görüımekte da. her iki arka· 
cağım vaka esn:"8ın. "birlerini görm~ 
cl:ı.ş da iki senedır bırı J{a.Dterburı. 

• 'Dft an :sa.ıgra.ve 
mişlerdı. :oa.Y 1 ordu. 
deki kendi evinde Y3!?ında. yalnız bu. 
•8 Eylul sabahı, od ak kapJ9121lıı ~a. 
Jundüğu saada ~~ tr vo k~ısın· . ·u· c;dlp ~g .. J{a. 
hndı~ını ı91 ı. Veal'i gördU. 
da eski dostu bayan. d Tam o esna

k afetın e ..• 
dm, seyahat ıy "kisini çalıyor. 
da saat öğlenin on 1 

Sevinçle: . 
1 

Bu ne sürpriz! 
_ vay efendı.rn .. özden kaybettik

Kaç zamandır sızı g 
t' umine ı. d. ini görd !>--

Bayan Veal de ~en ~ssöyliyerek mil 
pek memnun olduğılll vurmuşlar. 
tekabil birçok iltif~tla~~:ıeri esnada 

Tam O··püşmek ıste ı ...... n ...... ··ziine go~ıu"' 
misafir kadm, elini go 

rek: . ı demiş. 
- Fenalık bissedı~o":it~ğa otur. 
İçeriye girdiler. Bır bir seyahate 

'Dft'llılln Veal uzun kada· dular. ua.~-- . _.ı,.n evvel ar 
ktl.nn1 ve gıtme~ ed' n-..t sa-

çı e.·- . d. v ·ni söyl ı. s;:JY 

şınr görmek ıste ıgı 

hibesi sordu: alnız gidiyor· 
_ Nasıl oluyor da Y kü .. kat· 

ed. orum çun 
sun uz? Hayret ıy · 

. ynıamazsmız. k 
deşinizden hıç a Sizi görıne 

- Qnu yolda bıraktım. 1 muUa. 
d

. G. tmezden evve , 
için gel ım. ıl ak istiyordUJ1l· 
ka sizinle veda aşm 

ve ilave etti: , 
8

. ·nıe eski 
· ı · kadaŞtm · ızı _ Sevgı ı ar ·stiyoruın· 

dostluğulllU ihya etmek eli ~den do. 
Bunca zamandır i~~al. e § ediyoruıtt· 
layı beni aff etmenızı rıca nit., yani 

Eğ bu ricamı kabul ederse ·yı ka 
er d.. nın en ı 

beni affederseniz. u.nya ., ın. 
dını olduğunuza kanı ola.cn~tBJl keD· 

Bayan :sargrave, dargı . ettik· 

d
. . de eser olmadığını temın 
ısın -=~ftr du. 

nuz? . ··t d • _ Yok ... Siz, daıma, o c enberi ta. 
nıdığım gibisiniz. 

Bu muhavere, böylece üç saat sür. 
·· Cereyan eden bahisleri Bayan 

muş. 

Bergra,·e'nin bilah~rc h.a:ırla.masına 
. kan olamamış. ~ alnız ıyıce alkmda 
ım O t tt•V• 
kalan, kadının vasıyc c ıgı şu cüm. 
leler olmuş: · 

_ Kardeşime mektup yaZln. Fil~n 
filin yüzüklerim, filan filan insana ve
rilsin. Dolabımda. bultı.nan bir kese 
var. tçi altın doludur. İkı tanesini am 
cazadcnı Vatson 'a versinler. 

Bu sözleri işiten ev sahibesi hayert 

içinde, arkad~~.nı?, yine asa~i bir 
buhrana düştuğilnu sanını~. Lafı de. 
ğiştirmek jçin misafirinin elbisesini 

göstererek: 
_ Ne güzel esvap! 
ArkadaŞJ bunun yeni olduğunu, le· 

kelendiği için son zamanlarda lekcci
dc t~mizlendiğini söylemiş ve tekrar 

ederek: 
_ Kardeşim, ınutlaka bu bahettL 

ğiııı · noktaİarı söyleyın ! ..dem iş. 
Ve söyliyeceğine dair yemin ettir • 

mi§. 
Bayan Vcal, arkadaşının kızını 

sormuş. Ev sahibesi, iyi olduğunu, fa. 
kat o sırada komşuda bulunduğunu 
söyleyince, misafir kadın, onu gör. 
mek için ısrar etmiş. 

_ Öyleyse gideyim, çağırayım. 
_ Rica ederim. 
Ba,yan Bcrgra\·e kızını aramıya 

çıkJJlIŞ. Avdetinde misafirinin sokvak 
ıca.pııı önünde, gitmek üzere oldugu· 
nu görmüş. 

Neye tC'laş rttiğini sorunca: 
_ Gitmem lazım Sizi ~·akmda ku

zenimde tekrar g&rüriinı • demiş \"C ve 
da r.tmeden çıkıp gitmiı:ı. 

}3ayan Veıı.1. 7 eyliılıfo Ciğ!cyin saat 
on ikide vefat ctmio. Arkadnsmn mi. 
safir geldiği zaman, tam ertesi gün 
bir pazara tesadüf ediyor. Bundan 
haberdar olmıyan Bayan Bargrave bir 
iki gün sonra arkada.<.ımm kupmine 
haber yollayıp bayan Vcalin orada o. 
ıup olmadığını sordururmuş. G€I~e
diğini ve beklemediltlerini söylemış. 
ler. Bunun üzerine, kadın, hayretlerle, 
arkadaşının evine mektup yazmış. Ve 
fat haberini öğrenince bu anlattıkla
rımı ailesine hikaye etmiş. 
Birçokları inanmamı~lnı:. Yalnı~ ~1-

bise meselesinde herkes hayret ıçın. 
deymiş. ÇUnkü hakikaten bay~ Ba.r. 
grave bilmediği, görmediği elbısenın 
eşki.lini hakikaten tam mutabık ola. 

rak tarif edebilmi§. . . 
Tercüme eden: Hatıoc Sf,royya 

Kız ı · I 
saca yak 

ÇeBDk yüreODn 
macera Baro 

-23-
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Y azan : Niyazı Ahmet 

571 sene ·evvel buglJ.n 

Türkler Balkari yafi"m iidi"Sind8n 
uzaklaştırılmak istenildi 

1 
Süleyman pqa aalla boğazı nasıl geçmitti? • Gelibolunun Türkler 1 

.arafmdan iki defa zapb - Macar laalmm bozduğu aefer • 60,000 
kişilik ordunun kazandırdığı Sırp Smdıiı ... 

Orhan bey ölmüş, yerine oğlu Süleyman paşa seksen kadar yol· 
Murad bey gelmişti. Genç kuman- daşla bir gece yarısı karşı yakaya 
dan Ahilerle harp ederek Ankara geçti ve Çimpc kalesinin !ağam yo
kalesini aldıktan sonra R·umeliye !undan arkadaşlarını sevkederek düş 
geçti. Oimotoka, Babaeski ve Edir- manlarını esir etti. Kalenin limanın· 
neyi Rumlardan alan•.k Sırp ve Bul· daki gemiler de elde edilmişti. 
garların dahili tefrikalarından isti- Gclibolunun Rum kumandanı, 
fade ederek Gümulcine, Yenice Süleyman paşanın Rumeliye ııeçti· 
Vardar, Filibe ve eski Zağrayı da ğini duyunca biitün kuvvetini top• 
zaptetti. layarak hücum etti. Fakat i~ işten 

Bizans imparatoru beşinci Yuva· geçmişti. Bir müddet sonra Gelibo· 
nis Trakyayı kaybedince, lstanbula lu da teslim oldu. 
kapanmış bulunuyordu. Kendi kuv- işte bu suretle elde edilen Gelibo· 
vetleri ile bir şey yapamayacağını lu, Kont Amede tarafından tekrar 
anladı. Macar kralı Lui Danjodan ele geçiriliyordu. 
yardım istemek üzere Budine git· Fakat, Türkleri Balkan yarım 
· adasından çıkarmak icin teşebbüs 

b. eli - ı Yuvanis aynı zamanda annesi e "len Haçlılar seferi Macar kra mm 
.Anna dö Savvanm yakın akrabası verdiği sözii tutmaması yüzünden 
olan Savva kontu altıncı Amed'e geri kaldı. 
de miiracaat ederek Papaya gitmesi· Biza .... ı imparatoru da Bulgaristan 
ni rica etti. Amed, Papadan Türk- <1razisindcn ı;:- · ·emesi yüzünden 
\erin P..::tlkan yarrm adasından kovul- lstanbula döndii. Kont Amede, ls• 
malan için "Haçlılar seferi,. açılma· tanbula gelerek kraliçe ile görÜ§tük-
sını istiyecekti. ten sonra Karadenize çıktı. Bulgar 

Papa, elçiyi dinledikten sonra: sahillerinde birkaç yer daha zapt· 
- Kabul ediyorum. Seferi ilan etti. Anadoluda bulunan Murad beJ 

edeceğim.. deniz kuvvetlerinden mahrum oldu· 
Dedi ve ilan etti. ğu için diişınanları ile uğra§amıyor 
Yapılacak iı fU idi: Macarlar ka- du. Fakat Geliboluyu duşmanları-

radan, Kont Amede denizden Geli· nm elinde bırakmamağa karar ver· 
boluya hücum edeceklerdi. miıti. Bir miiddet sonra büyük bir 

Kont A.mede, 1366 yılı 8 mayıs kuvvetle Geliboluyu ikinci defa düı 
günü, 5 71 sene evvel bugün, büti.in man elinden kurtardı. 
faaliyetlerin meyvesini teşkil ede· Macar kralı, Haçlılar seferini boz· 
cek işi yapmak üzere Venediğe gel· makla Tiir~- kuvvetlerine muhakkak 
di. Burada büyük Haçlılar .seferine ki, biiyük bir iyilik yapmı§fı. Fakat 
iştirak edecek ltalyan, Fransız, in· bu hadiseden beş sene sonra Türk
giliz, Bohemyalı ve Lüksemburglu lere, tarihin meşhur Sırp Sindığmı 
asilzadelerle görüıerek kararını bil· kazandırmak suretile de şanlı bir 
dirdi. lşi neticeye bağladılar. Vene· zafer kazandırdı. Kral, Bulgar, Sırp, 
dik cumhuriyeti, harbe iştiraki Boz· Boşnak, ve Eflak prensleri ile birleş 
caddanrn kendilerine terk edilmesi tikten sonra 60,000 kişilik bir kuv
şartile kabul ediyordu. Kont Ame· vetle Edirneye doğru yürümüştü. 
de buna muvafakat etti. Bu da bir nevi Haçlılar seferi de-

• "' • mekti. Rumeli valisi Lala Şahin pa· 
Gelibolu kalesi zapte<lildikten şa, karşı durmaya imkan olmadığı· 

sonra, tam 9 ay 21 gün Haçlılar nı görünce Murad beyden süratle 
elinde kaldı. Sonra Rumlara teslim yardım istedi. Fakat Hacı llbey adın 
edildi. daki kahraman bir Türk verdiği bir 

Burada okuyucularıma kısaca gece baskmile 60,000 kiıilik kuvveti 
Gelibolunun Tiirkler tarafından zap darmadağın etmeğe muvaffak oldu. 
tını kaydedeceğim. Bu, Osmanlı 
Tür~leri tarihinin en heyecanlı va
kalarından biridir. 

Kayseri valisi Süleyman paşa, ha· 
basından aldığı emir üzerine, Rume· 
liye asker ge'.iirmeğe karar vermifti. 
Fakat bunu naaıl yapacaktı~ Gemi· 
si yoktu. Halbuki düfmanm mükem 
mel gemileri bulunuyorcfo. Süley· 
man pqanm imdadına Karaai üme· 
rasrndan F.çe bey yetitti: 

- Anadolu ve Rumeli sahilleri
nin en dar yeri olan Çanakkale bo
ğazından geçilsin.. dedi. 

Paşa bunu muvafık buldu ve bo· 
i{azm en dar yerinde hemen çatılan 
bir salla karşı sahile geçiJdi. Tiirk 
kahramanları, karşı .sahilde yakala
dıkları bir Rum askerini de yanları· 
na alarak döndüler. Bu aıker, Türk 
kuvvetlerinin verecekleri baskına 
kılavuzluk edecekti. 
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ten sonra, ııU-ır sor · ettiniZ! 
- Bu ihmalimi neye etisiıi ııerkes 
- Ne bileyim? Ben de 
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l.1M '5i:\ ,.._o--6 gibi vefasız sandım. ..zerine, arkada· 
Bayan Veal bunu~ u a. ınış 0 Jdu· 

~mm kendisine vaktıyel ~ı!'rı ıekl'ar
fu fedakarlıkları, dostl:dJğIDf, unut. 
ladr. Bunları asla ~utm baJckJJld~k~· 
mıyacağınt sö~l~ı. öl~undiiklerını 
.kitaba dair bırlıkte · d yıp hatırla. 
tekrarladı. Bunları. hat~l:ıa. kendisin· 
madığını sordu. :Kıta~ . ·ca ettl. 
de mevcutsa getirmesı~•. rı a.rDJ&unu 

.be · misafırın ak. 
Ev sahı sı vf alart açar · 

yaptr. Bayan ve.al, ~\ uhunıUZ ebe-
Bakm ne dıyor. R baf a.ıa 

- ki b:zj mu 
didir. Birçok mele er zi ·et çektir· 
eder. Dftnyaya neka.d~r o e k!dar kaYl· 
ıeniz, cenabı ha.k. sız~i dotdurduJttal1 
nr. Zahmetlerin çılel 

fJ_ ı..'\~':f'"' ve R.LE-~ t>E'ı'ız. ••• 
1 
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Barselonada ihtilaf Eıektr:k 
halledl.ldı· · Şirketinin 

kaçakçllığı 
(Ba.f tG:af ı ı. incide) 

hinW aükiuıetin hemen tamamen av. 
det ettiğini teyid etmektedirler. Tram 
\'aylar ile otobüsler tekrar işlemeğe 
ba§lamıılardır. Milisler sili.hlariyle 
birlikte evlerine dönerek amele teıek. 
küllerinin emirlerini beklemektedir • 
ler. 

Torra.ua ve Hospitalette galeyan 
devam etmektedir. Barcelona ile Fran 
aız hududu arasında ıimendüer mü
nakalAtı tekrar başlamıştır. Telefon 
muhaberatı yeniden tesis edilmişse de 
ıimdılik yalnız resmi muhaverelere 
müsaade edilmektedir. 

Barcelona, 8 (A. A.) - Şehirde sü. 
kiuıet hüküm sürmektedir. Anarşist 
ve S011yalist sendikalarının daveti mu
cibince amele ile müstahdemler tekrar 
ite ba§lamışlardır. Metro ve otobüsler 
yeniden faaliyete geçmiılerdir. Dük • 
klnlar açılmıetır. 

Bllbaoda vaziyet 
Bilba.o, 8 (A. A.) - Havas ajansı. 

nm muhabiri bildiriyar: 
Tahkimat iılerinde kullanılmak U. 

aere ıimdilik iıi olmıyan bütün erkek. 
ler aef erber edilmittir. 

Aai tayyareleri Berneo mmtakasın· 
da Sellube'deki Buk mevzilerile Bil. 
bao mıntakasındaki köylerin ÜT.erine 
yangın bombaları atmqlardır. 

Ali tayyareleri mütemadiyen Bil -
be.onun üzerinde uçmaktadırlar. 

Barcelona, 8 ( A. A.) - lapan ya re
lıicümhuru Azana, Valenciyaya git. 
mek üzere buradan hareket etmigtir. . .. . 

*8unday ~feree,, !J(U6teainden: 
İspanyol hükflmetinin 250,000 kiııi. 

Iik talimli ordusu, harekete geçmeden 
en·el, M:adride saldırmaları için Al. 
manya ve İtalyanın Frankoya muaz
zam bir takviye kıtaatı göndermeye 
hazırlandıkları haberi gelmektedir. 
Bu kuvvetlerin lspanxoı aailerine ö. 
nümüzdei<i hafta iltihak etmesi karar 
latmı§tll". Bu sırada, İngiltere taç giy
me merasimi kutlulamalariyle had -
dinden fazla metgUl olacak ve ne o. 
lup bittiğine bakamıyacaktır. 

Alman ve İtalyan tayyareleri Ma. 
yorka adasında toplanıyorlar. Burası, 
jsranyaya atlamak için en yakm nok 
tadır. 

Son dört hafta içinde vuati ola. 
rak her gün on ukeri tayyare Alman
ya.dan ltalyaya gitmiştir. Bu tayya. 
rcLr, Genova oehrinde benzin alarak 
M~yorka adalarına gitmi§lerdir. 

Franko derhal yardım edilmediği 
teşkil edilmit lspanyol kumapnyalan, 
Almanya ve İtalyadan gemi satmalı
yorlar. Bu gemilerin isimlerini deii§· 
tiriyor ve Oireklerine yine lapanyol 
bayrağı takıyorlar. 

Alman gemiler, Frankoya bomba, 
yedek pilot ve makini8t tqımak için. 
dir. Gerek Frankonun, gerek İspanyol 
hükumetinin bayrağını tqıyan gemi. 
ler, beynelmilel kontrola Ubi değil. 
dir ... 

Mu.t0lini ve Göringin son defa Ro
nıada yaptıklan görütme esnasında 

İapanya tac giyme meruimine isa. 
bet edecek günde büyük bir yardımda 
bulunmaya karar vermeleri, evvelce 
de tecrübe edilmiş bir usule göredir. 

1935 senesi mayısının 6 smda, İn· 
giltere kralı beginci Jorjun jübilesini 
tee'id ediyordu. Ertesi günü Musoli
ni, ukerleri aef erber edip Haheşista. 
nı istill etmeleri emrini verdi. Bu hL 
diae, o aman İngilterede farkolun • 
madan geçti ve iıt işten geçtikten son-
ra anlqıldı. · 

1936 senesi martınm 9 unda '1a Hit. 
Ier, Ren mmtakumı itgal etti. Bunu 
takiben hbıl olan heyecan sıraların
da )Jusolininin ukerleri Habeşistan
da sistematik bir surette hastaneleri 1 
bdmbardıman etme siyasetine başla • 
dı. 

Franko derhal yardım edemediği 
takdirde, gayesi tehlikededir. Hükiı • 
met tayyareleri tarafından atılan be. 
yann&meler, Frankonun aaker'eri ara 
11nda kuveimaneviyeyi çok kırmtttır. 
O kadar ki, Frankonun ordusundan 
kaçanların çoğu zahittir. 

ivil ahalinin bombardıman 
edimeılne mani olmak 
lıtemeyen devletler 

Almanya ve İtalya hpanya muhare-

besinde sivil ahalinin bombardıman 

edilmesine mani olmak üı.ere • başka 
hiçbir tedbir alınmasını istemiyor. 

Ademi müdahale komitesi tali ko. 
misyonunda takındıklan vaziyet, ge
neral Frankonun kazanması için son 
bir gayret· sarf edecekleri, hepsi hüku
metc;iler elinde bulunan §ehirleri bü. 
yük mikyasta bir hava bombardıma. 
nma hazırlandıkları hakkındaki ha. 
berleri • kuvvetlendirecek mahiyette-
dir. • 

Komite toplandığı zaman, reis, ln. 
giltere hükumeti namına bir teklifte 
bulunarak, İspanyada her iki ta'rafa 
da müracaat edip, Guemikanın bom
bardıman edlimesine benziyen feca
yiin tekrar edilmemesini istemeyi ile. 
ri sürmü§tilr. 

Fransa. Belçika, Rusya, ve lsveç bu 
teklife müzaheret etmlgtir. 

Alman mümessili fon Ribentrop bu 
neviden bir şeyin yapılmıyacağını ıöy 
lemiş, İtalyan, Portekiz murahha11ları 
da hiçbir tedbir almamak hususunda 
Alman mümessiline müzaheret etmi§. 
tir. ( Daily Herald) 

"Karadeniz,, geliyor 
Sefaretimize iltihak edenleri almak 

üzere Valansiyaya gitmiş olan Kata. 
deniz vapuru birkaç güne kadar §ett· 
rimize gelecektir. Gemiye ıimdiye ka. 
dar 300 mülteci alınmıfttır. Karadeni
zin Valansiyaya ikinci bir sefer yap
ması da muhtemeldir. 

On dört lisan 
bilen adam 

Saııto Semo sergi plmtı önünde 

( Bq tarafı 1 incide J 
mek hususunda izharı aczetmiıtir. 
Çünkü Santo Samo mükemmelen 
on dört lisana vakıf olduktan maada 
altmış lehçeyle de konuımaktadır. 

Kendisine, lisan hususundaki bu 
rayanı hayret istidadmm sım sorul
duğu zaman, töyle cevap vermiıtir: 

- Ben zaten Poliglot (çok lisan 
bilen) olarak doğdum. Ebem Türk· 
çe konuıuyordu. Ebeveynim lapan. 
yolca konuıuyor ve hizmetçimiz 
ancak Bulgarca cevap veriyordu. 
Memleketimde, genç Bulgar orduıu 
na Rusça ' öğr~iliyordu. Ve daha 
çok genç yaıımda hiç sıkıntı çekme· 
den, eaki Slavcayı, eski Yunancayı 
İbraniceyi, Almancayı, Bulgarca, 
Fransızca, Türkçe ve Rusçayı öğ. 
renmittim. Bundan sonra lisana 
kartı hevesim büsbütün arttı ve di
ğer birc;ok lisanlar da öğrendim.,, / 

Halit Ziya 
diyor ki 

DUn öğleden sonra 
muhakemeye devam 

edildi 
Kaçakçılık suçiyle elektrik ıirke· 

ti erkanının 9 numaralı ihtisas mah
kemesinde dün sabahki dutufmaları 
na ait tafsilatı venniıtik. Suçluların 
duru§masına dün saat on altıdan iti
baren tekrar devam edilmif ve saat 
19,30 a kadar sünnüıtür. 

Dün öğleden sonra ıirketin Si
lahdarağa fabrikası müdürü Tihil~tti 
dinlenmiı ve suçlu fabrikada bulu
nan kacak malzemeyi daha evvelden 
bilmedi.ğini, ancak tahkik heyeti gel 
dikten sonra öğrendiğini söylemiş 
ve kÖP,rÜ altı kaplosunu mütefevva 
mü~ür Hansensin emriyle nasıl yer· 
lettirdiğini anlatmııtır · 

Vi. dsor diildi. ve mü3ta.1'bd .:cvce!'fi bu •şatoda !J"r'c§til.."ten .!Onra balkondaıı 
rcsimleriniıı cılınnıasrna mit.sa.ulc etmi§lerdir 

Bu esnada hakim Atıf a~çluya 
Yirminci asrın- " Romeo ve 

sormuıtur: 
- Fabrikada kaçak malzeme bu 

1unduğu zaman bir şaıkınhk ve te· 
laı eseri gösterdiğiniz tahkik heyeti 
raporundan anlaşılıyor. Sebebi ne
dir} 

- Benim bu tabii halimdir! Bir 
fevkaladelik yok! 

Sonra ilive etti: 
- Alman maim gümrüklü veya 

gümrüksüz olduğunu söylemek va· 
zifesi anbar memuruna düıerdi ki 
hiç böyle bir rey söylemedi. 

Bundan sonra celseye ara veril
miş ve saat 18,30 da açılan üçüncü 
celsede hakim ıirketi umumi ko· 
mite azasından Jean Laziana ıu sua· 
li sormu9tur: 

- Siz bonoların yandığını söy
lemiıtiniz. Acaba bunların kopya-
ları da yanmıt mıdır} • 

- Bilmiyorum. 
- Geçen celsedenberi bunu me 

rak edip tahkik etmediniz mi} 
-Hanrı · 
Vakit gecikmi dlduğ\ındlın du

ruıma ayın t2 sine bırakılmıştır. 

Jülvet 
• Vindsor dükü ile Bayan Simpson ni. 

hayet baş başa kalabilm~;lerdir. Lon. 
dra Altıncı Jorjun tac giyme günü .i. 
çin harıl harıl hazırlanırken, beri ta
rafta da, Fransanın sakin bir köşesiQ· 
de sabık kral Edvardla sevgilisi evle· 
ncceklcri günü sabırsızlıkla beklemek 
tcdirler. 

Fransız gazete'eri Vindfor dükü. 
nün Avusturyadan Fransaya gelişini 

adım adım takip etmişlerdir. Son ge
len Paris gazeteleri hep bu seyahatiq 
tafsilatıyla doludur. Kralın sevgilisi 
artık eski zevcinden tamamiyle ayrıl· 
mış bulunduğu için Madam Simpson 
diye anılmamaktadır. Dostları ondan 
sadece madam Wallis diye bahsetmek· 
tedirler. Birkaç güne kadar Edvard 
ile Wallia'in biribirleriyle nişanlandık. 
lan resmen ilin edilecektir. 

Madam Simpson kocasından tama. 
miyle aynlınca misafir bulunduğu A. 
merikahlardan aynlmıı ve Fransada 
(Tour • Tur) eyaletinde kain eski ta
rihi meşhur (Cand~ - Kande) §atosuna 
çekilmişti. Bu ~tonun sahibi olan 

Taç giyme gOnO Bedau.x Amerikaya on parasız gidip 
· orada milyoner olmuş bir adamdır ki 

şehrimizde yapılacak şatoyu soq sahibi olan Kont dö Kan-
mer&Sf m deden satmalmıştır. Madam, şatoya 

. İngiliz kralının taç giyme mera- geldiği zaman yalnız hususi katibi 
simi dolayıaiyle lngiltere sefare!i ta- Rocers refakat etmekteydi. 
rafından re}ırimizde de büyük bir Rivayete bakıhnıa madam Simpson 

" 
leri 

lcccği güne kadar bütün geceleri uy. 
kusuz geçirmiştir. 

Edvuda Avusturyanm lsviçre ile 
hudut istasyonu olan Buksdan Tur'a 
kadar refakat eden bir Fransız gazc. 
tccisi ?nun yaveri yüzba.sı Gırınakr 
ile yolda mUtemadiyen Madam Simp
son hakkında konuştuğunu yazıyor. 

Simpson, Tur istasyonuna gidip sev 
gilisini karı, lamak istemiı:1""e de bunu 
haber alan halk işini gücUnU bırakıp 
istasyona doğtu kosuştuğu için bu 
projeden vazgeçmiştir. 
Edvardın seyahat esnasındaki en 

büyük azabı Simpsonun kendisine he. 
dtye etm·13 olduğu 'köpeğin hastalan
m:ısıymış. 

İzdivactan sonra yeni dU~es Vind
sor ile zevcini~ büyük bir dünya seya. 
hatinc çıkacakları sl)yleniyor. 

Balayı nerede geçirilecek? 
lnailiz gazeteleri Vindsor D\ilii· 

nün J~rri Preston namında bir lngi· 
liz ka~ınma ait bir evde bal ayını a~
çirmeğe karar veraiğini yatty~. 
Bu ev Afrikadaki Kenya lngiliz 
müstemlekesinde Nairobinin şima

linde bir göl keriarrndadır. Buraya 
··Ncı'e vadisi,, adı verilmektedir. 

Dük veliaht iken burada bir 
mevsim geçirmiş ve babası kral be. 
tinci Corc, 1928 y,ılıncla fena halde 

. hastalandığı. zaman buradan Lond
raya davet edilmiıti. merasim tertip edilmiıtir. şatoya yerleştiği günden Edvardm ge. 

Yarından batlıyacak olan bu me --------------------------

rasimin birinci safhası tngiliz kilise- Hindenburg kazası 
sinde yapılacak dini bir ayin teıkil 
edecektir. 

Taç giyme tarihi olan çarpmba 
günü sefarethanenin kilisesinde 
kordiplomatik ve İngiliz mümessil
leri davet edilecek, dini iyin yapıl-
dıktan sonra sefir misafirleri kabul 
edecektir. 

Öğleden ıonra aaat 16 da büyük 
merasim bqbyacak ve ayın 12 sinde 
yapılacak merasimde o gün lıtan
bulda olacak Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik RÜ,tx Arasın da bulunması 
mutemeldir. ' 

Ayni gün İngiliz sefiri lngiliz 
eski muhariplerini teftiı edecek ve 
bir geçit resmi yapılacaktır. 

Müteakiben İngiliz muharipleri
ne taç giyme hatırası olarak bir bay
rak verilecektir. Anne ve çocuklara l 
da madalya ve hediyeler verildikten 1 
sonra misafirlere ikramda bulunu· 
lacaktu. 

Akıam da sefir koloninin ziya· 
retini kabul edecektir. 

Lakehurst, 8 (A.A.) - Zeppelin 
kumpanyasının matbuat memuru Harry 
Bruno, Hindenburgun kaptanı Ernst 
Lehmannın dün saat 18,05 de ( Ameri· 
ka saati) vefat ettiğini haber vermit
tir. 

Berlin 8 (A.A.) - Zeppern kumpan 
. yagı reisi 0 Dr. Hugo Ekncr, radyoda La· 

kehurst faciası hakkında 
mittir. 

tafsilat ver-

Kazanın sebebi ? 
Eckner. bidayette bir an bir kuır.• 

cakçılık hadisesi karıısında bulunduiu 
nu zannetm:ı ise de şimdi Amerika hü· 
kumetinin mükemmel olan tetkilit ve 
servisleri aayeıinde bu ihtimali tama· 
mile uzaklaıtırmak lizımgeldiği kanaa. 
tinde bulunduğunu beyan ederek ıunla· 
r\. söylem· ttir: 

"Daha ziyade ahvali havaiyeye iınat 
edilebilecek olan bazı elektrik hidiıele· 
rinin bu faciada bir rol oynadıiına 
iht"mal verilebilir ... 

Kuodakçıhk var mı ? 

balonlar inşasını derpiı ed~n bir kanun 
lay:haıı hazrlayacaktr. 

Kazadan sonra ••• 
Vaıington, 18 (A.A.) - Lakehurat 

faciasından ıonra ayan meclisinin aske-
ri encümeni, Amerikanın inhisamda bu 
lunan he1iumun ihracn kolayla§tran bir 
kanun layihası kabul etm"ştir. 

Tahkikat heyeti yola çıkb 
Berrn: 7 (A.A.) - Alman tahkikat 

heyeti, Amerikaya hareket etmel,te C• 

.lan "Europe., vaporuna binmek üzere 
• 

hususi tayyare ile Em:rbourga ha:-eket 
etmittir. 

Bu heyeti, doktor Sckner, profesör 
Bock, mühendis Hofıtaann, prcfesör 

dieckmann ve hava nezaretinden kay. 
makam Dreithaupt'dan mürckkcpt:r. 

Berlinlllere hidise geç 
haber verildi 

( Bq tarafı 1 incide). 
üniversiteye kartı olan tehzil ve tah. 
kir manasıdır. 

Eğer ben bundan bir teessür 
duyduysam onu ancak bu noktai na 
zardan duydum. Ben milletimin 
gen,.liğini onı.:n parlak istikbaline 
layık olacak yüksek bir payede gör
mek isterim. Türk gençliğinin yük
sekliğine halel getirebilecek her ta
arruz benim için bir itkencedir. 
HABER'in hassasiyetine sevgi ve 
doslukla mukabele ederim. 

ı ı H-:-~-~-ı 
1 lstanbulun en çok ıatılan ha·: 

Vaıinıton 8 (A.A.) - Ticaret nazıtı 
Rooer, Hindenburı balonu faciaaamm 
ıebeblerini arattırmak için bir tahkik 
h~yeti tayain etm"ıtir. 

Bcrlin: 7 (A.A.) - Hindenburg in· 
filikr reıml rnabfnterde ve hava rr.a!:· 
filJerlinde büyük bfr tets•Ur uyandır. 

mrıtır. Halk ilk dakikalarda hab:rdar 
edilmem'ıtir. Haber Bcrline ge'diği za 
mın telsiz ncıriyatr bitmit bulunuyor
du. Hava bakanlığı feliketin sebcl::1 ri 
hak&ıncla ketum davranmakta ve tııı.. 

kikat neticesini be~lem-:k 1izımge'di 

ni b'ldirmektedir. Propaganda bakan. 

HABER'in ortaya attıjı fikirle. 
rin benim hakkımda büyük bir ha
kikati ve büyük bir isabeti ifade et· 
tiğini söyliyebilirim. Benim gençliğe 
itimadım vardır. Gençliğin edebi 
vicdanına vurulan darbe karıısında 

1 
kiki aJcıam ıazeteıidir. ilanla -~ 
rmı HABER'e verenler kir e ·i 

1 derler. • 
;.. ...................................................... ' 
gösterc:liğiniz ha11a1iyete karıı olan 
hayranlığımı tekrarlar ve sizde böyle 
bir edebi haaaasiyet için tam ve ka· 
mil bir salihiyet tanımakla mübahi 
olurum.,, 

(! inci aa.yfadtı "Günün mc3elcsi,, 
ya..."'l.ttnı okuyunuz.) 

Ayan mec1iıinin ticaret enctı:neni re. 
isi Copelanad, Amerika hükumeti tara· 
f ından yapılan tahkikatm ilk hedefi, ba· 

lon kazasında kundakefdığın bir rol oy. 
nayıp oynamadıimı teabit etmek oldd· 
ğunu beyan etmiftir. 

İkinci hedef, bu hava sefinesinin inp 
sı iç"n kullanılan malzemenin neden i
baret oldufunu anlamktır. 

Eğer tahkikat neticesinde bazı mad. 
delerin kazaya sebebiyet verdikleri aa· 
bit olursa, kongre ateıe daha mukavim 

lığı, Kielden bir kaç s:ıat evvel dön
müt olan Führerle general Cörinı;l. 

Göbbelsi ve hükumetin diğer azasını 

M:liıeden haberdar etmİ§tir. Ealonu 
ilk dcıf a idare etmekte o1an rüzbor 
Pruss, Graf Zeppel"n ile Hindcnt-u·ga 
~imal ve cenup atlantiki seyahati ri~d .. 

birçok defalar idare etmif olan Lehma 
run muavini idi. 



Beynelmil~! 
~limpiyat komitesi 
üstakbel olimpiyatlarda; mosabıkla
n tahdidine, sporculara yardıma ve 
or muallimlerinin bu müsabakalara 
ışthakine karar vereceK midir? 

Olimpiyat kongrelerinin, beynel J bil olabilir. Esasen olimpiyatlardan 
~l olimpiyat komlteıııinin daveti U: maksat atletlerin karşılaşmaları ~eğil, 
ın~ toplan_dıkları ve bu kongrelere, her memleketin en iyi a~l~tlerınm, a-

i komıte azalarının ve milli o· ralarında boy ölçüşmelerıdır. . . 
P yat murahhaalariyle be 1 .1 1 Bu müsabakaya bir tek atlet (ıhtı-
r fed yne mı e .. .. ·ıı t erasyonları murahhaslarının yatla birlikle) sokmak, butun mı e • 

tirak ettikleri malumdur lere yani zengin ve fal(irtne, uzaklar. 
Olimply~t k.ongreleri, ~umiyet iti· dan' gelenlere ve organ:.zas~onu yapa. 

yle, olımpıyat mUsabakal d na avni şansı, ayni ımkanları ver-
sene arın an , . . 

il . so~a toplanır. Binaenaelyh mek demektır. v 

4e nıUzdekı kongrenin 1938 senesin • Şimdiye kadar yapılmış oldug_u veç. 
toplanması lazımdır. Fakat topla hile müsabakalara birç"ok atletın ka· 

Calc nı '> • ' '11 ti Bun ~.' .. • bulü ise yalnız zengin. mı e ~~e ;·e ~r 
a., onumUzdeki haziran . . ganizasyonu yapan mıllete muthış hır 

, Var . ayı ıçın. . 
ola §Ov~a. senelık içtimamı yapa· faikiyet babşetmektır. . . 

l'tcekti: olımpiyat komitesi karar ve. Esasen, olimpiyad barıcınde Y.~PI· 
r~ • lan beynelmilel temaslarda. her musa. 
-.n:çen • · y tl t · dan evv Pfneki Bertin olimpiyatların- bakaya bir veya nıhayet 1 1 

a e ış. 
Ptlınad ~I, ~~hususta hiçbir teklif ya- tirak etmiyor mu? . 
lt'el!!ini~ ıçın komite olimpiyat kon. Beynelmilel müsabakalar.da ~akıp e. 
~i F toplanmasına lüzum görme. dilen bu usul ve kaideye, olıırtpıyatlar-
ka. bl a.kat, bu defa vaziyet bambaş da niçin riayet edilmiyor?. 
topı~ safha .arzetmiş ve kangreni~ Elbette ki, m~ddf imk!nsızhkl~r 
1'lcaatı ası içın, komiteye birçok rnU- dolayısiyle olimpıyatıa.ra anc.ak bır_ 
leyh .. ~ VUkubulmuştur. Binaena. kaq ki§iyle iştirak eden fakır veya 

' 0nunı"zcı f l ld v • Yat kongr u .. ('ki sene içinde olimpi· kilçilk bir. millet. ıur para ı o. ugu l· 
h.k na :ıııının toplanacağına muhak çin olimpıyatlara mu~T.zam bır atı:t 

biğe:arıyte bakılmaktadır. ordusuyla gelen Amerıkaya. karşı hıç 
rın, \'a taraftan birçok murahhasla- bir muvaffakıyet ka.zanmamaya mah-

ktt'i;·efacakları .teklifler de şimdiden kumdur. . . . . 
:S· kesbetmış gibidir. Ve bu vaziyet dahılınde bırçok mıl. 

lele ~~ar meya~ında bilhassa Uç me. Jetler olimpiyatl:tra iştirak etmekten 
fer bir den tet~ık ve münaka~aya de. imtina edeceklerdir. 

1 
_ ehemmıyeti haizdir. Eğer olimpiyatların asıl maksadı 

Bı\adok 
kaçıı ıldı ! 

Şmelingle 3 haziranda Nevyork
ta kar§ı1atacak olan me§hur boksör 
Bradok kaybolmuştur. 

Bradok bu mühim maç için bir 
aydanberi baflamrş olduğu antren· 
manlarına meneceri ve idman yap· 
tığı iki üç boksörle beraber devam 
ederken, antrenman salonunun ka
pısı birdenbire açılmış ve içeriye el· 
!eri rovelverli üç zenci girmiştir. 
menecer ve partnerlerin gözü öni.' n 
de zenciler Bradoku bağlamışlar ve 
sokakta kendilerini bekliyen otomo· 

bile koyarak uzakla~mışlardır. Güpe 
gündüz birkaç boksörün elinden 
BrRdoku alarak meçhul bir semte 
giden zencileri polis arameığa başla
mışsa da bulamamıştır. 

Bir boksörü kaçırma vakası A
merikada büyük bir heyecan uyan· 
dırmıştır. 

Bradok daha evvelce Coe Luiz 
le kar§ılnşacaktı, fakat bir iki ay ev
vel konturatı feshediJdi. 

Bunu hatırlryanlar bu vakanın 
Coe Luiz ve taraf tarları tarafrndan 
tertip edilmi§ olduğuna hiikmetmiş
lerdir. Amerikada zencilere karşı 
olan nefret bu vaka ile son haddini 
bulmuııken Bradokun kaçırılma ha· 
disesinin orgarıizetörler tarafından 
yapıldığı meydanR çıkm?ştır . . 

Bradok - Şmeling müsabaka
sını hazrrlryııınlar bu kar~ılaşma kin 
en gi.izel reklamı bu şekilde yapmağı 
münaııip görmüşlermiş. 

Avrupada 
futbol 

le k Berlin olinıpiyatlarrnd ··rn elde edilmek isteniyorsa. muhakkak 
n :Uab 1 k a go • tl t · · t' Ş 1 1 k 1 ~e. ~~ programa mani olmak ki, "her milletten bir tek a e .. ın ıs 1- amp yon p ma~ arı 
2 _ T · rnanııu 1 ı.anaıt eune.1<. 1 e1.& ettll ııme~ı şarttır. Avrupa futbol ~ampiyonluk 

Pılacak okyo gibi uzak bı'r y d _ Böylelikle bütUn mHletlere ıı.yni im. 1 olan .. . er e ya .
1 

. 
1 

k d k maç arının son hafta neticeleri §Un-
müna . onUmüzdeki oli . i kanlar verı mı!!' o aca · ve ora a aza- lardır: 
k be sebetıyJe, amat" m;ıya nrlacak zaferler bir atletin zaferi de. A VUSTUR A A ~nly ttikleri gilndelı'kolr . s~fredcu arın, g-il. fakat milletlerin zaferi olacaktır. y 'D : .,.., ar d erını eras F avoritner 2 \Vaker O, Rapid 5, 
~- . ın an almaları d d- Bu cerevan, bilhasr-ı S()n zamanlar-

Jiınnasiikte serbest pozisyon 
OUnıpiva.tl<ır kadınlar aramırla jimıırıstik miisaba'·-'a 1.1 A · • .. n.a rım ıı yıu. ızı 1w•rı. 
kıaıı Ma.rgaret Duff mıu~abakad.a mecburi Juı.rcJ..:ntıerd b' · · .. ,, · r 

• v .. .. • • "' en ır.ııı gos.er·ycr . 
J:!<ılı~nı ol~ugıt uze;e nıusalxıkulLır 1~ı kısım üzerinden krrı olunur: /..1 ! 
t1Z81'1.ndek1ler ba.rfıluJ, paralel, beygtr tıe uzaıı bçygiı"dcn atı~m-::.iaıı nıüre1·· 
'keptir. Bir de yerde 8e:best f!giirler. t'<mlır k;, /.<ıJ.ıc9 usulü harekat, m., .. .,_ 
zene ue pcren.delcrd.en ibarettır. Resnrıde de bu serbest pozi~yonZardan. b!· 
ri görülmektedir. 

Sabık h~lter şampiyonu 

Rigulo 
11 

Paristeki serbest gilreşlerde büyük 

muvaffahiyetler kazanıyor 'lenın kald nı mene en ma . · k k . . 'Vien O, Vienna 3 Bibertas 1, Ad-
ırılrnası. da, son derece? uvvet espetmıştır. 1 H k h O 

3 oı· b ') 1 mira-. a 08 • 
aır - ımpiyat ÖnümU7.del<i eynelmı e olimpiyat lEPANYADA: pr ıınıerin.in de . ~~nl~a, spor mu- konl!I'esinde, başlrca mevzuun bu ola- Barcelona 5 Valencia t 

1 

Paris ~~rbest. güreş mevsimi so- ı termiş ve rakibini iki devrede yene· 
.,:: .. Y~neııerin ·~~~ikı. (Çünkü eski cağı~a ,uphe yoktur. MACARIST AN'D A: na ermek uzeredır · rek maçı kazanmııtır. 
&""ı' kışt!drakinden 80,.~ oblımplıyatla • Dig-er taraftan, kongredeki ekseri. ? K 111 l Geren salı günü de birçok heye- ı llk devrenineba•langıcmda Po· 

., ·• aı ... a un d Nemzeti ... er ' F eren•va- -ı :s ha t •ye lô.bi t arın a yeti oJirnpiyatJarı~ bu garip usulün.. roı ~ Uyp<§t z. Boc•kai z B~la· canlı maçlar yapılmış, ve bunu her lonya tampiyonu Fransıza karşı ıid· 
An~!~!ır §ey oı:~u:)alarmdan da. den züğilrt. ve tft~kklır ~edküçük memle. fok 2, Hungaria 1 Phebus O, Budai zaman olduğu gibi büyük bir seyirci detli bir mukavemet göstermişse de 

nı· bı'r anıarrn tahd' . . ketler teşkıl c ı crın en, bu usullin K' 2 El b . t .. . R' §e ıd 
1 

2 ıspest , setromos 6 . Ezeged kalabalığı takip etmiştir. u vazıye uzun surmemıı ve ıgu-
te Pragla cldeğildir. Ayrıt mm:~ıeeslı 9y2e5. değişeceğine k .. :e ehkelrı· ~emk lbekel ttde~l bir O. M h Bul . D lo rakibini belinden kavrıyarak yere 
Bun a. nı """ atletin iştira ı ş nın a u e ı ece- lTALYA'DA .. eş ur gar şampıyonu an t 

un tar f evzubabs d'l . t' k . , . . . uza mıştır. Yllnları a tarları • e ı mış ı. ğine rouhakka na.zarıyle bakılabilir. Roma z. Fior<'ntina ı, Napoli Koloff, Parıse yenı gelen lngıliz gÜ· lk. . d d . . l 
Coube ~~ mUel!!si11· Basrı. olim~iyat o- Hiç şüphe yoktur kl, bizim candan 2 A b . 2 F 2 reşçisi Anaconda ile karşılaıımı• ve mu..ı, fıankcıat eRvı~euleo ab)u'ndı evfazaı dyae,trakoı.: 
tedi 1 rt.ı.n.in §U aö~ı -~o.n Pıerre de temenni ettiğimiz !!ekil de budur. m rosıana ' uveutus . Mi- :s -s -s f'I r er. "Olim . rını ıleri sürmek. • • • ]an O. Bari O. T orino O. on yedi dakikalık bir güre§ten sonra, bini havaya kaldırarak bütün hıziyle 
::ketin •n i;?.~ . OYun]arı her Den 1 z c ılık CEKOSLOV AKY A 'DA: rakibini kolayca yenmiıtir. yere çarpm•ı ve üzerine çökerek • .,. 

e bun• ietirak etını karşıalştır- I I d SJavya 4 Zidt"nice 2· Prosteiov Günün en mühim müsabakası tım yere getirmiştir. 
88.v.i s.ilihlarıa ll:ı" edennıuıetlermU· Hakem er evet 3. Nachod 2· Spartf\ 2· Victorif\ Zis· I eski dünya şampiyonu ve ilk devre 18 drıkika 9 saniye. 

" Bu sözlerden ::adele etmelidirler. Suspc;>rlan federasyonundan: ::; r 1\~~~:i~:~~:a sif\~~~~ 2, Uzha· "diinyanı nen kuvvetli adamı,, laka- ikinci devre ise 11 daki!:a 44 s~niye 
hH~r ınüoabakaYa. ;•ti~ çıkarılır•; Kürek hak~m ~ursun~ ~~I·? biyle maruf Fran.ız Rigulo ile Po· ıürmii~tür. 

a.lınd. e olsun • he erdı veya takım a•agvrda isımlerı yazılı denızcıJenmı· 1-=====:::===:==:=:==:=::::==:::::=:=. ı\t"teha sr 1 R' l l cak b r rn v ı· E K 1 N d' lonyalı Nawro:ıki arasında yapılmıf- u 
5 9 

ar, ıgu onun ge c-
ır tek İ§tirak ernıeketten an. ·n 8-5-9.37 cumartesi günü saat kir, min, ema • e ım (Galata· cek sene di.inya •ampiyonlug"'unu ko 

'"ll tı e rnue zı ... l "'I d C H J ) Ş . T F 'd tır :ı 'uı e erin ''nıi.i!avi .~de edilebilir. 13,.30 da C.ega og u~ a.. . . P. 1: saray • azı ezcRn, erı un, Bedri · l~ylıkla kazanacağını iddia etmektc-
l~rna.J.an,,, ancak "h 8Jlahtarla karşı· ·ı.rönkurul bınasındakı bölge mcrkezı (Güneş), Efdal ( Altınordu), Hik- iki scnedenberi profesyonel gü dırler. 
bır tek atlet 

1 
er nıemı k tt J lrneleri tebliğ olunur met (Dağcılık), Şeref, F' aruk (Ana· re§çiliğe inti11ap eden Rigu]o bu maç ıı l'h d " n iştir k e e en ne ııe · r a ı azrr a yegttne noksanı ne-

- a etnıesiyle ka. f
8
mail, Nedim (Beykoz), Be- dolu)· ta §ayanı hayret bir terakki eseri gör fes nzlığı imiş. 

--------~~==~--_::..----~~~-:-~~~~-=-::~~~:-~~~~-:~~~~~~_:_~:...::~~-=-~~~~~~~-=~-7.:.:.:.:_:.:.:.::~.,..--... 'ıı-·~,...-~~~~-
'' Kızı I ordu spor evi,, açıldı 

1 ,,,, 
SovyetJe "B · d b.. ··k b' "Kı 1 3 

.. M' r eyaz Rusya,, nın merkezi olan Minsk şehrın c uyu ır zı or.ıu evı -c nı~lardır. 
• R ın.ık g~rnizonu kumandanlarile askerlerinin ve ailelerinin toplantı yerleri olan hu bına d·hilindc birçok spor salonları ve bir d ' i , ( . ı-eaımlerımiz b · · alı tı s ld b' · · · d b' .. c P sın } t :ne havuzu) vardır ı u pıaındeki faaliyet esnasında nmıt r. o an ırıncısın c, ır yuzme dersi görüyonunuz, ikinci sinde zab'tl 'd .. .. : • 1 er ı man yapmaktadır. Uçuncu resım bir "çıkıp,, göstermcktcıdir • 

. , 
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\ Biliyor musunuz? 
\ 

5 milyon kitaplı 
kUtUphane 

Londradaki meşhur "Bri. 
tısh Museun,, unu görmiyen. 
ler mu muazzam kütüphane 
hakkında bir fikir edinemez-
le~ 1 

Burada 5.000.000 dan faz· 
la kitap mevcuttur. Ve her 
mevzua temas eder. Buna 
rağmen, istenilen kitap aza
mi be§ dakika icinde, kata -
loğlardan bulunabilir. 

Hergün takriben 3.000 
ki§i, buraya kitap okumağa 
gelmektedir. 

~· • -.tr • 
Biliyor musu-

Cl- nuz ki, üç santi. 
metre mikabın· 

da bir platin 

p a r ç a s ı n d a n 80.000 ki. ., 
lometre uzunluğunda çok ince 

bir kıl yapmak kabildir. Yani kil

reiarzı iki defa saracak uzun
luktadır. 

.. 
* Portekizin 

Ojorto vila· 
yetindeki ka
dınlardan bir 
çokları iyi ha 
\•alarda, ço
cuklarını itte 
böylece sepet 
içinde veya 
başlanmn ü. 
zerinde gez· 

dirider ve di ğer kadınla. 

rın :.:ıllandık lan çocuk a· 
rabalarma hiç de hasret çek 
mezler. 

• lf. lf. 
ilk daktilo kimdi'? 

Dünyada, ilk defa daktiloluk 

yapan kız, bu makinenin mucidi 

olan KTistof Şol'iln kızıdır. 

J:i. ~ ış 
Güneş o 

kadar büyük 
tür ki, hiç 
durmadan sa. 
atte 1 00 kilo· 
metre kate. 
den bir tren 
onun etrafını 

5 ser.e 3 ayda dönebilir .. 
Merkezine vasıl olmak için 
se 20 aydan fazla zamana 
ihtiyaç vardır. 

* * {t 

At nah denin:c insanın aklına 

bir demir parçası gelir. Halbuki 

Amerikalılar şimdi lastikten nal 

yapmağa ba§lamışlardır. Bu nal

lar hem beygirlerin rahat etme. 
ei hc!!ı de, gUrilttü çıtmıamaıırnı 
temin etmektedir. 

Amerikalılar §imdi "at nalı,, is· 

mini değiştirmişler ve ona "at 
pabucu,, derneğe batlamıtlardır. 

Siyah elbise ve 
hararet 

Siyah renkteki elbiseler, beyaz 
elbiselere nisbeten iki misli ha-
raret çeker. 

. 
Bazı kuılann, doktorluk 

ettiğini biliyor musunuz. 
Mesela, sülün ve keklik aya· 
ğından yaralandımı, toprak 
ve sümükümsü maddeden 
yapılmış bir merhem yapar ve 
bunu yaraya sürdükten son· 

0

ra, yaprak ve tüylerle sara· 
rak uzun otlarla bağlarlar, 
yata iyileşince de çözerler. 

Tabiat alimleri, bu kutla· 
nn, sevki tabiile değil Iakat 
dü§Ünerek bciyle hareket et· 
tiklerini söyliyorlar. 

~ "" * 

İngilizler, cenubu Afrika· 
daki tayyare meydanlannın 
birisine fOCUUID .bir ..
koymuşlardır. ~~ .Y.tm· 
yassı yere konmuştur. 

Saatin kaç olduğunu öğ
renmek istiyen tayyareciler, 
tayyareden bakınca bunu 
görmektedirler. Saatteki ak
rebin boyu 4 metre 40 san· 
tim, yelkuvanın boyu ise 5 
metreden biraz fazladır. 

Saat elektrikle işlemekte 
ve bin metrelik bir irtifaCl...f.%> 
görülmektedir . 

* * * ilk" Kuş adam,, , 

"Kut adam,, likabile maruf 
Amerikalı Cohr'un bundan bir 

kaç giln evvel, Pariıte yaptığı 

bir gösterit müsabakası esnasın. 

da Uç bin metreden düıerek öl
düğünü herhalde gazetemizde o
kudunuz. 

Bundan yetmiş sene kaldar ev. 
vel gene böyle bir "kuş adam., 
vardı. Rakvil adında olan bu a• 
d~m da kanatlarla uçmağa karar 

vermi§ ve havada uzun müddet 
kalacağını limit ederek, yanına 
bfr sepet yiyecek de almı§b. Fa
kat bu erzak balıkl:ıra nasip ol. 
muştu. Çünkü Rakvil havada an
cak birkaç dakika tutunmuş ve 
sonra Sen nehrine düJmÜJtU. 

Şen Fıkralar 

Martller nereden 
t:ıkıyormuş 

Gemide seyahat eden zengin 
bir Amerikalı kadın, mütemadi. 
yen gemiyi takip eden martılan 
seyrettikten sonra kaptana soru· 
yor: 

- Bu kuşlar nereden geliyor, 
kaptan. 

Kaptan. yanında duran' güver-
te zabitine dönerek ciddiyetle 
soruyor: 

- Bu kuşlar nererlen çıkıyor? 
O da ayni ci!ddiyetle cevap ve. 

riyor: 
- Herhalde annelerinin yu· 

murt:ılımndan bly kaptan. 

~ ~ ~ 
61r tulumba lh~ 
iki yangın nasıl 

s6ner? 

~?_;~ 
I~ 

itfaiye kuman
danı yeni gelen 
bir neferi imti
han ediyor: 
- Mesela eli. 
mizde bir tek 

hortum v.:ır ve bu hortum bir 
yangını söndürmek üzere git· 
miştir. Siz nöbetcsiniz .. Tam bu 
sırada size başka bir yerde yan
gın çıktığı haber veriliyor, ne 
yaparsınız? 

- Tulumbanın işi bitinceye 
kadar, ikinci yangını bekletmeğe 
çahımm. ... 

Neye 
benzi yormuş'? 
Bir beyaıı yemiı olan iki yanı

...Jllam ar.aaında: 
- Ne güT.eldi adamcağızın e

ti. tıpkı jambon gibi. 
- Bunda hayret edilecek bir 

şey yok ki adamcağız zaten san
ıcloviçdi. 

(''Sandoviç adam,, diye, sır. 
tında bir ilan levhası taşıyan a
dama derler.} ... 

Bir pazarlık ! 
Tenha bir sokakta: 
Haydut - On lira ver yoksa 

mahve::lerim f 
Yolcu - Şey .. pekiM elli lira· 

run üstünü veri 

~ ~ * Niçin 
utanmıyormuş? 
Bir serseri on beıinci defa ola

rak mahkeme huzuruna çıkıyor: 
Reis - buraya bu kadar sık 

gelmeğe utanmıyor musunuz? 
• Serseri - Ne diye utana. 

yım bay reis? Siz kenı:liniz her 
gün geliyorsunuz ya .. 

~ {! ~ 
Fail nerede? 
Sarf dersinde: 
Muallim - "hırsı7- ya· 

Yazısız Hikavf'l: ------

Saatçinin kArı ! 
Saatçi dükkanında: 

- Bu saatleri bir liraya mı sa
tıyor sun uz? 

- Tabii bayım. 

- Fakat bu inantlmıayacak 

ıey ... Herhalde ıiıe de ancak 

1 liraya mal oluyor. 
- Evet. 
- Şu halde nasıl kazınıyor. 

sun\ll? 

- Nasıl olacak, ıattığtm il· 
atlerin tamirinden mükemmel 
kazanıyorum. 

kalanmıştır,. dersem, bu 
cümledeki fail nerededir} 

Talebe - Hapishanede 
Ray muallim 1 

Küçük Kıral sirkde sihirli 
aynaların karşıs.nda 1 

Hikaye: 

Dimyata pirind. 
giderken ... 

Rafit Mustafa oturduğu 
evin kirasını iki senedir ver· 
memi§ti. Ev sahibinin de 
artık bütün sabn tükenmİ§· 
ti. 

Ratidin kira vermemesi 
yoksulluktan değildi; tıkın 
yerinde olan bu adam eline 
geçen bütün parayı eğlence· 
sine savurur ve ufak tef ek 
harçlarını ödemeyi aklına bi
le getirmezdi. 

Beklemeden bıkıp usa· 
nan ev sahibi, günün birinde 
Ra§idin biitün mobilyesini 
haczettirerek, icra vasıtasiy 
le haraç mezat sattıracağına 
dair haber gönderdi. 

Rqidin dü§Üncesiz kafa 
sını bir telaştır aldı. Bir yan· 
dan kendi kendine : 

- Bizim merhametsiz 
ev sahibi dediğini yapar mı 
yapar!... • 

Diye söylenirken, bir ta
raftan da eşyasını kurtarma· 
nm yollarını ara§tırdı. Bu 
işin en kestirme yolu, biri· 
ken kiraları vermekti ama, 
bunu yapmak Raşidin hiç 
de ho,una gitmiyordu. 

Evden gizlice taşınsa, 
tereyağdan kıl çeker gibi, bu 
işten kolayca yakasım sıyıra 
bilirdi. Apartmanın zemin 
katında oturduğu e§yayı 
prncerelerden dışarıya çıka
ra~ı hrdı. Gidın bir k&uı,Yvu 
ıoförü bulacak, bolca bir 
bahşişle meseleyi halledive· 
recekti. 

Bir szece herkes derin uy 
knlara dalmış ken, Ra,idin 
nturduğu dairenin önünde 
!Jir l•:\nWon durdu. 

Şoför yerinden aşağryl'l 
bir adım atladı. Rafit pence· 
resini ac:arak: 

- H"vdi bana y~rclım 
r de e§yaları taııyalım ! de
di. 

Arad<"" bir saat gccmc· 
den, evin bi.itün m"'bilyesi 
kamyona yerleş!irilmiıti. 

- Şimdi de, sana ver· 
mit oldu2um adrese git; az 
",,nra ı;ı-~lip ~eni bulurum!.. --

E{rlence: 

Noktalarla itaret edilen yerleı ı 
kara kalemle doldurun, ne 
cıkacağmı görürsünüz. 

1} 1} lf. 

Kamyon yola dl 
Bunun üzerine Ra~it 
le ellerini ovuştura~ 

- Oh! Yarın 51"" 

İreyi, tamtakır, kur\1 
t!Ören ev sahibi kirı1 
kadar kızacak . na!:ıl 
rağıracaktır 1 diye 
durdu. t 

Fakat Rn:)idin 
rok uzun sürmedİ:,;if 
bir k#\myonun !"'elip «.. 
nu .-:örünce. b~stıdl 
kndar titredi. Hele 
dan aş?;;tyc- atlıvan 

- P::ıy Raşidin 
sı mı) Esyavı tası11'1.ı. 
dim. Raıııka iş r.ıktı "-' 
geciktim: kusura bakfl'9.. 

Deyince, Roşid!' 
tından aşağı huz gibi 
terler aktı. llk önce~ 
§ey anlıyamıyarak, 
}ıklar geçirdi. neden 
kend;ne gel,.n Reşit, 
ta oirince $Zİrlerken, 
hu lınırd"\n ~ı..ı,,c;,, ....... 
ama. İş i~ten germıfb-~ 

Meğerse ilk ka1'l'.il 
gele~ adam hırsızın 
miş t Rafit canında 
sevdi~i ~yasını bir . 
ya gÖziyle göremedt• 
de haber veremedi: 
e~yayı, hem de başk~. 
nin hakkını yemek. ,. 
ralarını calıp ~itl1'lt:1' 
kendi eliyle teslim e 

Bay Raşit yenidefl 
dü:i"mck ic;in etek dol 
ra harcadığı gibi, e" 
ne kiraları da tıkır, U 

mak mecburiyetinde 
Az tamah çok za 

rır. 

BULMA 
·r 

1ki karıde§ olan Dalf\1 

zine anneleri birçok 
verdi ve bunları büyU1c • 
nin evine götürüp bır• 
söyledi. 

f ki kardeşin küçüğli 0 

ıin yolda ağabeyisine:. 
- Ağabey! dedi. Elı 

ketler bana ağır geliyor. rı 
bunlardan bir kısmını se 

Demir buna derhal: 

- Ne diyorsun yabıJ 1 

raz etti. Ben senden ° 
daha yüklüyüm ki. ei~r 
paketlerinden yalnız bır 
le alsam, benim yuıc\idlJc, 
nin tam iki mitli olacJ ııısf 
ıen benden bir paket al 
bile benim yüküm gene 

fazla olacaktır. 
Küçük okuyucut....-S 
lin bakalım anneleri O t 
--t.~·, Güz:nc kaç P~ .... biri 
ti. Halledenlerden ~ 
konsol aaati. ikincİ1' 
lc;üncüye hir tite Jc)I~ 
jüz c!cuyuc\•-·1za .ııO 

A kapıımdan içeriye gire· · d::i~v~e1;eT~v;cr; .. ;"e;ğ-;' .. ;··~~~ 
rek ortadaki B kapısından dı ..._ 
§arıya çıkınız. Fakat çıkar 
ken bafka yolu takip edecek 
eınız. 

Bu müsabaka değil, sadt>· ' 
ce eilencedir. 



Norma Şirer 
davasını kazandı 

Me§hur film direktörü lrving 
T alberg bundan birkaç ay evvel 
ölünce, karısı güzel Norma Şirer 
gerek manen, gerekse vücutça bir 
h~yli sarsılmış ve günlerce, mecalsiz 
bır halde odasına kapanarak hiç kim 
senin ~iyaretini kabul etmemiş ve 
artık sınemayı bırakarak iki cocu· 
ğunun terbiyeisle meşgul olac~ğmı 
bildirmişti. 

Fakat, "zaman bütün hastalıkları 
tedavi eder., derler. Aradan birkaç 
hafta geçince, dostlarının ısrarlarına 
!1'ukavcmet edememiş, Klark Gcybl 
tle beraber, lrving T alhergin, ölü
rnündcn evvel en ince teferruatına 
kadar hazırlamış olduğu bir filmi 
çevirmcğc razı olmuştur. 

Bu filmin cevrilmesini müteakip 
Norma Şirer oldukça müşkül bir va
ziyet karşuırnda kalmıştır. 

O zamana kadar, bütün mukave
lelerini gayet tabii olarak kocası yap 
mıı ve ona en büyük ücretleri bağla· 
mrttı. Fakat Amerikan sinemacı lan 
öyle. kalp işlerine yanaşmayan adam 
lardır, nitekim T albergin halefleri, 
onun tarafından imzalanmış olan 
konturatlann ölümü dolayısile na· 
zan itibare alınamayacağını ileri sÜ• 

d 
.. eaasen sanat kıyrnetile mü. 

ugu ve b"" ""k b'~ wl . bulunan uyu me ı.ag arı 
tenasıp k . 
almakta devam edece tır. 

• 

dirm
rerek, güzel yıldızın ücretlerini in· 

ek iıtemitlerdir. • ...,.,.r'fliT.:i 
Gene; kaclın buna tiddetle muka· ,. ...... , ....... ,. · 

~emet gÖltermiı ve kendi imzala
rile de tasdik etmit oldukları kontu· 
ıatların tatbikini talep etmiıtir. Bu· 
!1~n üzerine, skandaldan korkan ve 
...lllll.~emeye a~ect;ii.ııi. ılt~ 
Yan sınemacılar işi tatlıya bağlaya· 
~ güzel yıldızın taleplerine boyun 
eanı~k mecburiyetinde kaldılar. 
k Böylelikle Norma Şirer müteveffa 
O<:aaınuı kendisine temin etmif ol-

I 
1 

' 

c. ... 1 
p du-

~:ııa va· \ 

i canın sı. 
11'Joryaya 

?ı· Oradan 
~~:(meccyc 

ınl 

değil ama, 
~· ts~er misi· 

,..;._.,.-,:,;;·ımıucuz -;atılıyor. 

gidiyor. Ali 
it danası da 2S 

e kart keçi eti
:taclar iyi, 

ccden şchire et 

ddediyorlar. Bir 
aya gittiği gibi 

ar. Eve~ tatmak 
·kli kumaı vesai-

aunuz ama bir 
erden diğer bir 
;ı1kçılık ~ddedi· 

direyince te. 
iletinin emri 
r etler ıe

mun üıtün· 
alındığma 

:;lilecckmiş. 

Yedi clakıkalik ti• 

dan sonra Floryadayız. Havamıı 1-- _ ........_. 

mi.ık::mmcl olmamasına rağmrn Florya 

bhçesin:lc bir hayli inırn var. 5ençler 
~nmofonu kurmu§lar dansediyorlar. 

Masalarda birçok aileler ycm:lt. }emek. 
le meşgul ... 

Asralttan ilerliyorum. Hummalı bir 
faaliyet var. Plajın kabineleri. gazinosu 

yil pılryor. Şimdiden deniz~ hasret çe
kenler kumlann i.ızcrinden denizde taş 

aekdiriyorlar. Asfalt yol, bir piy1ıı;a ye· 
ri vaziyettinde. Herkes hava almak için 

dolaşıyor. Bi ~kaç genç kız kovlamaca 
oynuyor. Küçükçekmcce iıtaıyonuodan 

bir arabaya binC:ik Köye kaü'ar adam 
baıına beş kuruş Arabacı: 

- Sentlerdir sinek avlıyorduk. Al. 
lah razı o!sun diyor, 1imdi hergü~ halk 

akın akın buralara geliyor. Akşama ka· 
dar taıımakla bitiremiyoruz. 

Yanımızadn mütemadiyen motosik· 
Jetler, buıusJ otomobilJe&ı,. Mlcıiler 

~eçiyor, 

- Kuzum bu kalabalık ner~yc gidi· 
yor böyle? 

- Nereye gidecek Çekmece köyüne .. 

- Ne yapıyorlar orda? 
- Ne yapacaklar. et ahyorlı\r, fırına 

kuzu veriyorlar, cfleniyorlar. 

Yanımızdan bizi toz toprak içinde hı· 
rakan bir ıürü otomobil, moto1iltlet ge. 

çiyordu. Hele Topkapı yolund:u: gelen
ler daha fazla i~iş. Hakic ten cıı;ki kib

rit fabrikasının önünden Küçi.il:çekme. 
ce ıölilnil bUtUn azametile önümüze 

ıeren açıkhia çıktığımız zaman köy 
yolunda bir ıUrü otomobil ııraya dizil· 

mit gördUk. Nazarı dikkttimi çeken 
hepsinin husuıi oluıuvdu. Ara}arnida 

birçok sefaret otomobilleri, Ankara pla
kalılar göze çarpıyordu. 

Köyün meydanhitnda arabadan in. 
dik. O tenha Küçükçekmece "üyüniln 

bir kalababfınr ıörıeniz, cen;. ihtiyar. 
çoluk çocuk... Zaten on bq dOJcklnbJc 
köyiln on dOkkAnr kasap bet dGJc&nı ela 
kahve .. Herka çmarlann altında kahve 

buı 

yoı 

mc!olli Uımotıt i.!imU bu lngiliz yUO'-" 
Holivudo. 9<Jğnlm.1§hr cc 

He: 

ıa Canavar 
kaJ Artılı tabii ad•• çel 

Fa' OlBCIJJı 
et 1 Mütemadiyen ··eanavar .. olma1t 
çe1lhayet can sıkar, hatta ainemecla 

\le.. Buna rajmen, Boriı Karlof 
Gööyle rollerde adeta ihtiau keebet
nrJtıittir ve aenelerdenberi ancak böy
hab filmlerde rol alıyor .. 
raı Beyaz perdede, en korkunç Jabk· 

Jrda ıördüiümüz bu artist temail 
otnttiii ph11ları öyle canlandmyordu 
y j hakkında birçok hikayeler uydu· 

aulmaia bqlandı ve mil~ bir 
nı ıayat yapclığt için husuır haylltma 

ahnedeki mevcudiyetine tamamile 
ıygun olduğu iddia edildi. 

Birçok kimseler de onun tam ma• 
ıasile artist olduğunu ve yalnız böT 

K'e korkunç rollerde deiil f~t ~~ 
nevi rolde muvaffak olabileceiini 

k~ddia etmekte idiler. 
Bu idc:lianm ne dereceye kadar 

otloğru olduğunu pek yakında öiren• 
lUnemiz kuvvetle muhtemeldir. Çün· 
çqü bundan «>nra korkunç filmler 
to;evirmiyecek olan Boris Karlofa 

· ki>llfka roller verileceği muhekkık· 
olıır. 

Filhakika, Amerikada kadm bir· 
neikleri ve çocuklan koruma cemiyet 
e:~ri o kadar gürülrü yapm!f)aıdır ki 
k~\merika ıinemacıbimm diktattirü 
d aydan William Hayı ansuni, zu· 
~üm ve pclclarlıim tezahürüne aah• 

buıe olan filmler çevrilmesini menet• 
tnı.u tir. 
paı f ıte bu sebepten dolayı. Boriı 
sat:arlofun, bizi gene dehıtten dondıı
car,cak olan, yeni bir filmi WıJ bitmek 

~eeryken menedilmiı ve tamamlan 
----------------,am19tır. 

Kim bilir belki de, pek yakında 
, batka filmlerde, ismini ve bir 
dc~iıtirmit bir halde, mazlam 

erinde göreceğiz. 

)$. Almnyada .. Şerlok Halmee" la. rkek ylldızlar 
:•:nı:r~~~~;~~aktaciır. Bae re> Kadınlardan daha 
~ Doroti Lamur "Artist ve mode· ÇOk mektup 

li,, filmine batlamııtır. 
~ Bir lngiJiz kumpanyur "Cennet 811Y0 r J ar 

ada,, iamiyle bir fllm çevirmektedir, Yıldızların her ıun pereatetkU-
haricl eahneler Tahitide almacakbr. larmdan yüzlerce mektup tlchldan 
~ Jan Ritpenlıa "Miarka.. eeerl malumdur. F Rkat herk~•i'"' malam 

Franaada filine almac&ktD'. Bat rol olmayan bir hakikat vardır ki, o ela. 
Dita Parloya wrilmiıtir. erkek yıldızların, kaclın yıldızlardan 
~ Elvir Pope11ko "'7 numanh çok daha fazla mektup aldıklandır. 

koltuk,, iıimli bir filmde baş rotu al. Filhakika, mesela Klark Geybl ve 
m11tır. Diğer artiatler Fr&DBUU Ro- Gari Kuperin aldıklan mektup adr 
zey, Remü, H. Garat ve Andre iL di Greta Garbonun aldıklanua nia-
for'dur. beten asgari iki miılidir. 
{t Harri Bor ''DaUurla,, filmine Buna mukabil, kadınlar claba 

haziranda baf lıyacaktır. karlı bir cihetten erkeklere faikt&-
~ Japon artiıti'SeıU Hayakava ve ler : Para kazanmak cihetinden.. 

Viktor Franscn "Suiistimal,, filmine Kadın yıldızlar, erkeklerden iki 
başlamışlardır. misli fazla para ku.anıyorlar: beld 
~ Fl'ansada Tilrklyeye dair bir de film kumpanyaları i.ılanıril..t' 

11doktlmaııteı ·• film lıulrlamDIJdaAır, kek oldaklan içini.. ~~-



Tarihi macera ve qk romanı - 59 - Yazan: (Va - Nu) 

Yeni Padişah kulağını eski Padişahın kalbine 
dayadı. "Ölmüş ! Sahiden ölmüş. 

Çok şükür yarabbi ! ,, dedi 
Geçen kumılann hüli.auı Yumruklarını kalbi üzerine indirdi. - Ya ... Gördünüz mü? Beni boğa-

Tari hhl me~hur hadisesi cereyan Sesinin bütün kuvvetiyle bağırdı: caktınız ... 
eiLerken, ben, dördüncü sultan Mu- - Padi§ah benim ... Benim ... Benim. Cesedi gösterdi: 
radııı sarayuula bulunuyordum. O- Herkesin gözüne iğiliyor, sanki ru. - Bu adam şayet parmağının ucu 
rada, Sünbül ağanın adamıydım. hunu anlamak istiyordu. 
Veliaht lbmhiml.e birlikte bulundu. Değil mi? 

ile işaret etseydi, boğacaktınız .. Fa. 

kat işte bin türlü tehlikeden kurtul. 
dum. Sağ kaldım. Şimdi ben şöyle bir 

ğunıuz bir sıradaydık ki, birder.bi. Vezir, vüı:era, hademe, orada kim 
re içeriye girdiler ve padi§a1mı öl. varsa, hepsi de, eski padişahın naa~ı 
dil{jünYı haber verdiler. lbrahim, bu. önünde, yeni padip.ha, bu mecnun ha. emretsem, hepinizi boğarım ... Hepini. ' 

tıa in.ammyordu. Nthn.yet1 müteucf- llni görmelerine rağmen biat ettiler: zi ... 
fa hülv'ü.mdarın cesedini getirdiler: - Evet... Padişahım... Artık padi. Parmağıyla işaret etti: 
"Bi'le ol?)t.Mın1,, diye, lbrahim hci- şahımız sensin... - Götürün şu cesedi gözüm görme. 
ld ter.eddüd ediyor ve annuine bile Zaten ba§ka ne diyebilirlerdi? O· v!rar:, 

itim.ad edemiyor. lan olmuştu. Hanedan da 15;ıtl.- • ı:-. ·r-siri gösterdi: 

• • • rahime kalm_ış.,t~ ı!'~kl"k°' 
1 uz: '8' r t u 1 u m~ da verin cellada idam et-

Ceset içeriye getirildiği vakit, genç 1 d.!!!Wyaralandımı ~oparyaak 1 k f va n fYJ .-hah hah ... Artık bütün e • 
d'şah t' ·1 t· · · -ı - ' -"· '"' rr 

:ı;a b~l~~ı. ırıl tıtremeye ve ag yva~ıf:t~~::~he:'~~~:~e;c • s6ner ı!~r.~~rafımdan verilecek ... 

tbrahım, boyuna: bunu yaraya sürdükten son- 1tfaiJıltanla Sünbül ağanın yUz. 
- Padi§ahım çok yaşa! • diye t ra, yaprak ve tüylerle sara· ~ danı no- "k' . d 

ğırı~.ordu. . rak uzun otlarla bağlarlar, 
1 

• ~_, • bir nm. grusu 1 ısı e §8.§ır. 
Koseın. sultan, sahte bır ~fkatle yara iyileşince de çözerler. ,.., lıan ~tteydiler. Hükümdarlık 
- Padl§~hı~~~ok y~! ... WFak~t ~ Tabiat alim!eri, bu kuıla· - Melen herkes, velev ki deli 

yaşa İbrahımcıgım. Zıra, agan oldı nn, sevki tabiıle değil fakat mizde ın, böyle gemi azıya mı 
Göz Ya§larını sildi. Yarabbi! Bu lı dütünerek böyle hareket et- hortum v:ı r ve bu ho 

dm ne kolaylıkla. ağlamasını biliye tiklerini söyliyorlar. 
du. Sünbül ağa ile konuştukları su 11-- .lf l} 

yangını söndürmek üzı (Devamı 11ar) 

da söylediği sözler aklıma geldi 
§8.§tım doğrusu! 

Deli İbrahim, bütün ısrarlara ra 
meıı, yaklaşamıyordu. 

- Ben taç ve taht istemem ... BR 
hayatımı bağışladın, bu yil1.den do 
yı pek müteşekkir ve minnettarım f 

na ağacığım ... Bana. ayni zamanda b 
tUn nimetlerini verdin ... Ona da teş. 
kUr ederim. Hiçbir şey istemem. Sı 
kıyafuete kadar saltanatta payid 
ol... 

Onu annesi bileğinden tuttu. Cen 
?.eye usul · usul yaklaştırdı. 

- Bak, oğlum ... Öldü ... Sahiden c 
dil. 

Diğer bazının da ikna edici birço 
sözler söylüyoralrdı. 
İbrahim , yalvarıyordu: 
- Niçin benimle bu oyunu oynuyoı 

sunuz... Beni tecrübe etmek, ağam 
karşı sadakatimin derecesini anlama 
i!tiyorsunuz, biliyorum. O sadaka 
yUzde yüz derecesinde sağlamdır ... 

Nihayet, bir iki defa daha dürtüşle 
diler. 

- Doku. , ... _k oğlum ... Ağanın v 
cudu buz gibi soğuk ... Ölmeden inse 
bu hale gelebilir mi? Dokun da anla 

Bu buz gibi cesede temas etmemf 
için , İbrahim, elini, ateeten korka 
bir çocuk gibi geri çekiyordu. 

Annesi, onu bileğinden yakahyara" 
elini cesede değdirtti. 

O zamana kadar son derece mut 
basbıs, korkak olan İbrahim, birde 
bire memnun, baş mı kaldırdı: 

- ÖlmUş .... dedi. 
Bir kahkaha attı: 
- Sahiden ölmUş ... 
Ellerini semaya kaldırdr. Dualar 

meğe b~ladı. SQnra, avuçlarını yJ 
ne sürdü: 

İngilizler, cenubu Afrika· 
daki tayyare meydanlarmm 
birisine IJ.GealMD ıbir .... 
koymuşlardır. ~R..BtJ .Ytm:.: 
yassı yere konmu§tur. 

Saatin kaç olduğunu öğ
renmek istiyen tayyareciler, 
tayyareden bakınca bunu 
görmektedirler. Saatteki ak
rebin boyu 4 metre 40 san· 
tim, yelkuvanın boyu ise 5 
metreden biraz fazladır. 

Saat elektrikle işlemekte 
ve bin metrelik bir irtifad>o 
görülmektedir . 

* * * ilk " Kuş edam,, 

I 

miştir. Siz nöbetcsiniz .. ------ ·--
sırada size başka bir yer 
gın çıktığı haber veril 
yaparsınız? 

- Tulumbanın işi 
kadar, ikinci yangını beklt 
çalıımm. dinlenmeye 

•• ~baş mı? 
Neve 1•. 1• b • ır evve ısıne ge ınceye 

enzf yormus}ylüleri yatakta yastı. 
Bit beyazı yemiı olan iki ki k k 

da 
aya arını oyara 

....Jlilm araaın : . 
_ Ne güuldi adamcağıı da sebebı: Ayakların 

ti. tıpkı jambon gibi. gördüklerinden dolayı 
- Bunda hayret edilecıa istirahate hak kazan· 

şey yok ki adamcağız zatıtikattı. 

tıoviçdi. ıyan arılar 
("Sandoviç adam,. r . . 

tında bir ilan levhası tı _ Arı deknl ınce ın· 
dama derler.) ı ~anın .. ~. ın?, so-

• 11 .~on kuçuk bır mah 

81 ~ luk gelir. Halbuki 
r paza~~ sokmayan arılar 

Tenha bir sokakta. da var. Daha doğ· 

Haydut - On lir; türedi şimali Roclosta bu-
mahvederim ! . · 

Y l Ş arılardan bır mıktan bun· 
o cu - ey .. pc .. . 

r.ın üstünü veri luddet evvel lngıltere hay-
1'a 1'a hçesine gönderilmiı ve ora· 

Nlçf k bir merak uyandırmııtır. 
l ikalıların, sokmayan yeni 

u 8 nm1 y (]insi üretmeğe çalı, tıklan bu 
Bir serseri on be 1 .1• I d b Rod 
k 

,:ı, ngı ız er e u os arr 
ra mahkeme huzı . . . 

R . bu f1 ıstıf ade etmenın yollarını 
eıs- raya 

gelmeğe utanmı)yorlar. 
• Serseri - .Nttılan §U arılar herkesin gö

yım bay reis? S)ek yıldırmıf. 
gün geliyorsunu 

):} ; Taklit 
Fal l n ıuy.uk1erin yaptıklarını küçükterin 

Sarf ders_ etn..nesi beıeri bir haldir. Avrupa 
" • ve Amerikaı!~ 11k sık tekerrür eden 

... analardan 
tı cinsindir. - Elhamdülillah ... Ölmüş. ölmü~ 

mU§.. ""ı ı Bu vaziyetin sebebi olarak ıu göste 
riliyor: İş iltmine mensup erkekler, 

grevler, oralarl:li.1 çocuklar için taklit 

mevzuu olmaktac\•"· Geçenlerde Ameri 

kada Kansas G:t'de ~e1 çocuk, ıokak Birdenbire. parmaklarını şıkırdata
rak. deliliğinl gQsterir tarzda. oynama
ğa başladı: 

- Gebermiş. .. Kakırdanıış ... Çok şü 
kür ... Oh yarabbi.. 

Fakat, saade.tin bu dereceııine inan
mamış gibi. gözlerini ~na.zeye dikti. 
Sanki onun yeniden he.raretlPnmetı1in. 
den. hiddetlenmesinden. celallenme. 
sinden korkuyordu. F.akat, hayır ... 
Hükümdarın n~ı. upuzun ,.e hali ha 
yatındaki gibi korkunç ve heybetli ya. 
tıyor •. 

ltır&ıı ·m, ona bir kere daha dokım. 
du. ~s;·1•1~un devam ettiğini an
laymca, ofünıden hUabutün emin ol
mak için, i~ldf. Net~•b:ıl dinledi. Ku
lağını kalbine g ötiirdU. 

- Hayır, hayır ... Arlık dirilemez ... 
Kat't eurette dirilemez. .. Paclloah be. 
niın ... 

talileri dönüvermek ihtimalini düıüne 

rek bu takdirde servetlerinden bir kıs 

nunı kurtarabilmek maksadiy}e menkul 
olmıyan servetlerini karılarının i.izerine 

kaydettiriyorlar. Çünkü, Amerikada 
evli kadınların malları haczedilemiyor. 

Gümrükte pireler 
Bir Amerika gümr:iğüne İngiltere 

den, bir laboratuvar ihtiyaci için, yüz 

tane pire gönderilmiştir. Böyle bir ''İd 
hal maddesi!,, giımrük tarifelerinde 

mevcud olmadığr için müdür düşünmüş 
te?şınrruş, pireleri önce "böcek", sonra 

"kimya eşyası" maddelerine uydurmak 
istemiş ve nihayet, bunlar yü.l.':inden ca 

nı yanmış olacak ki "vah~i hayvan., 

maddesine göre gümrük resmine tabi 
tutmağa karar vermiıtir. 

kaldırımları üzerine otu ·muılar ve bat 

uçlarına koydukları ıu levııanrn altın 

dan bir türlü kalkmamıılararr: "Biz, 

her yemekte pasta ve dondurn·a isti 

yoruzl., 

Den· ~ ; ine ıöre çocukların ana ba 

baları, nihayet bu karara boyun eğmi~ 
lerdir. 

insan niçin aarho' olur 
Sarhoşluk oksijen noksanlığından 

ileri gelir. İspirto v.ücu<iumuzu okıi. 
jenden mahrum eder. Yükıek dağlara 

tırmananlarla çok yüksek uçan tayya· 

recHerde sarhoşluk izleri görülür, çün 

kü onlar kMi miktarda ol:sijen alamar. 

lar. Sarho~luğu gidermenin çaresi kar· 

bon diyoksitle karrıık oksijen vermek. 
tir. 

8 M"AYIS - 1937 

Yazanlar: ı çuterton - 2 Sayerı - ll Agata KriıU - '· Vilı Kirofı. - 3, Vaytç~~ 
8. Henri Ved - 7. c. o. H. ve M KOi - 8 Mllvard Kennedl - 9, Con Royd - 10 ~
Akııokı - ıı. l!:da'ar Jep10n - 12. KJemanı Dan - 13, Antoni Bcrkeley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 36 -

Dakers soğuk bir tarzda cevap cer
di: 

- Madam Hollandın bir sahtekar ve
ya bir yalancı olduğunu mu demek is. 
ti yorsun uz? 

- Hayır madam Holland vesikayı 
amiralden • aldığını ıöylemedi ki. Veıi· 
kayı mister Holland almı§. Hem bu SU· 

ali sormaktan. maksadım, müekkilenizin 
lehinedir. Zira, mırastm alabilmesi için, 
bu vesikanın hakiki olduğunu ilbat 
etmek lazım gelmiye:ek mi? Bu nokta. 
yı nckadar çabuk tesbit edersek, o ka-
dar iyidir. · 1 

- Teıekkür edrim. Alakanıza te 
ıckkür fderim. Fakat ben, müekkile. 
min hukukunu, polisten daha iyi müda
faa edebilirim unıyorum. 

Müfettiı omuzlarını ıilkti: 

- Nasıl isterseniz, dedi, esasen polis, 
vesikayı tetkik edecektir. Ben sadece. I 
bizimle müıtercken çahımanızı temen
ni ediyordum. Maamafih siz bilirsiniz. 
Bu meseleyi kapatalım. Saat onda bu. 
Iuıuruz, değil mi. 

MüfettiJ, mister Dakerain muvafa 
kat cevabını bir daha alarak. polis mü. 
dürünün yanına gitti. Biraz sonra mu
avini de geldi. İkisi birden, müfettiıin 
izahatını dinlediler. Muavin mütemadi
yen not alıyordu. Rac ıözünü bitirince: 

- Buraya kadar çok güzel, değil mi? 
Diyerek müdüı•J umumiye baktı. 

Tvift taıvip etti: 
- Evet. Bundan sonra da iti ona 

bırakmak taraftarıyım. 

Muavin: 
- Güzel, dedi, lakin bir adam için 

çok it. İti taksim etmeli. Bunu da tim. 
diden yapalım. Sonra Rac cesedin teş
hiıi ile metgul olur. Ben, itin Çine ait 
olan kıımı ile meşgul olurum. Bahriye 
nezarti ve gazeteci ile temasa geçerim. 
Sonra Denni ile de meJgul olurum. Her 
h·alde amiral ile onun arasında bir mü· 
!nasebet olacak. Applcton da Holland 
ile metıul"olur. kabında Skotland Yar' 
dan muavinini de ister, ve izdivacın ne 
zaman olduğunu tesbit eder. Hempstid 
'<ie bu itte faaliyet gösterdi, değil mi? 

- Evet. Çok. 

- O halde ona da bir iş verelim, Bel 
ki terfiine sebep olur, o da, nehrin iki 
sahilinde araıtırmalar yapsın. izler ara. 
ınn, eksik olan ip parçasını bulsun. 
Size gelince Rac, siz Rande.l Kroftdaki
lerle meşgul olursunuz, ne dersiniz? 

- Münasip. 
- O hald~ derhal faaliyete geçelim. 
Rac amirlerinden ayrıldı. Saat on 

olunca Dakers ile buluttu. Beraber. ce-

sedin olduğu ytre gittiler. Dakers ceae. 
di görünce dikkatle b2ktı ve daldı. Rac: 

- Ne dersiniz, diye sordu, onu tanı· 
dıruz mı? 

Dakers bir rilyadan uyanır gibi oldu 
ve: 

- Evet, dedi, şüphe yok. odur. Za. 
valh amiraL Onu greceğimi sanmıyor-

dum. Birçok meselelerde onunla müna. 
kata ederdik ama, iyi adamdı. Hiç bir 
f enahğını görmedim. 

Mister Dakers sustu ve: 
- Batkı bir 'ey lizım mı? 

Dedi. Müfett•~ teşekkür etti: 
- Hayır. Sizin !ahadetiniz kifi Ma· 

dam Hollandı da, külfetten kurtarmış 

oldunuz. 

- Tahkikat ne zaman baılıyor? 
- Yann, saat ol'l'da. 
- Ben de geleceğim. 
Müfettit teşekkür etti ve otomobile 

bindiler, Yolda, mister Dakerı: 
- Muvafakatname hakkında söyledi. 

ğiniz sözleri dütilndüm. Hakkınız var. 
Vesika henüz bende değil. Elime ıeçer 
ıeçmez ıize göstereceiim. 

Rac teşekkür etti. Otel:n önüne r;e
tince ayrıldılar. Müfettit müstantika 
uğradı. Tahkikat hakkında ıörüttüler. 
Sonra Rac ayrıldı. Rano:iel Kroftda kim 
var, kim yok, hepsi hakkında malumat 

topladı . Fakat bu malümatrn hiçbirisi 
ehtmmiyete layık değildi. Öğleden son· 
ra Lnadam Holland ite eörüttü. Bu gö. 
rüşmede ona bir şey öğretmi~ olmadı, 
ve o gün. öylece geçti. 

Ertesi sabah. müstantiklikte tahkikat 
yapıldı. Usulen yapılln sorgular, 1imdi
ye kadar bilinenlcflden fazla bir malü- 1 

mat vermiş olmadı. "ivning Gazet,, ınıı. 
habiri de orada idi. Müfettişin etrafında 
pervane gibi dolaııyor. Yeni bir habd' 
elde etmek ıçin mütemadiyen sualler 
soPuluyordu. Papaz Munt da büyük bir 
faaliyet gösteriyordu. ?ıfonta tahkikata 
gelmesi için celp gönderilmemitti. LA· 
kin o gelmişti , ve büyük bir merak için• 
de idi. Müfettişi adeta suallcrile muıı.

sara altına almıştı. Racı bir köıeye ıılOt 
tırmıı. mütemadiyen ondan maıtınıJt 
koparmağa çalışıyordu. MUfettİ! bir tl'I 
raftan cevap veriyor, bir taraftan da İ" 
çin için gülüyordu. Zira verdiği eevaP
lar o kadar karışıktı ki. papaz bir türlll 

bir şey anlayamıyordu. Müfettiş, papa• 
zın bu fazla merakından şüpheye düşü
yordu. Acaba ona, kafi derecede ehetıı 
mi yet vermemiş miydi? Defterini çıkar 
dı. Notlanna baktı. Papazın Londraya. 
hareket cl:mesi izahı en mUıkül nokt• 

idi. Zira, amiralin etrafında buluna!& 
bütün kimseler o gün Londraya gıtmit• 
terdi, Bunu alelade b:r tesadüfe ham
letmek doğru olamazı:lı. Acaba orada n• 
yaptılar? Hem papazın Londraya git• 
mek üzere verdiği izahat pek mantiıd 
değildi. En iyisi gidip bunu yerinde talı 
k:k etmekti. 

Rac döndü. dü,Şüncelerini Havkeıvor 
ta anlattı. Ondan, bir iki gün için müsa· 
a:ie istedi. 

Şimdi Rac serbestti. Her tcY.den eV• 
vel bir plan hazırlaması azımdı. tik o
larak Muntun hangi yoldan gittiğini te• 
bit etmek lazımdı. Vinmuttan kalkan 
iki tren vardı. Biri, 2,S da, biri S,45 de 
kalkıyordu. Rac istasyona gitmeden e'I· 

vel.' Vinmutta çıkan tek gazetenin id•• 
rehanesine gitti, oradan, papaz Mun· 
tun bir fotoğrafını al::lı. Sonra istasyo
na gitti. Orada iyi bir tesadüf eseri ola
rak, memurlardan biri Muntu görmUt• 
tü. Müfettişe izahat verdi. Munt doirU• 

dan doğruya Londraya giden trenlere 
binmemişti. 1,30 da Rasfilde giden tre .. 
ne binmiş, ora::lan aktarma edeceğini 
söylemişti . Rac trene bindi, Pasfilde ge 
lince indi. Orada doğruca giıeye gitti· 
Gişe memuru, Muntu tanıyordu. Pata• 

zın Drayçester için bir gidip gelme bi.. 
let aldığını öğrendi. Demek, Papaz Lon 
draya derhal gitmemişti. Rac tekrar 
trene bindi ve Drayçesterıde indi. Saat 
2,40 olmuştu. Geriye dönmek ve Lon· 

draya gitmek için bir tren vardı. 4,50 
de kalkıyordu. Papazın bir gün evvel 
gidip gelme bilet aldığına göre, döncü· 
ğü de anlaş ılıyordu. 

Rac, papazın gidebileceği yerin kilise 
olduğunu tasavvur ederek oraya ı:tti. 

Fakat papaz kiliseye uğramamııtı Döıı 
dü ne yapacaktı.? Oldukça büyük bir 

şehirde bir papazı aramak miltkül bit 
ıeydi. Maamafih, Rac, papazın istasyoıı 
dan bir otomobile binmek ihtimalini dil 
tündii ve ıoförlere elindeki resmi göste

rerek sormağa başladı. Kimse papazı ta• 
nımıyordu lakin içlerinden biri: 

- Ben, ıdedi, bu adamı gördilm. F•" 
kat burada değil. 

- Nerede? 

- Luigham köyünde. . . 
Müfetti§ başını önüne eğdi. tarar et. 

mek beyhude idi. Papazın Luighamd• 
görülmesi gayet tabii idi. O dakikada 

papazın ve daha birçok kimselerin uliİ 
bir terazinin gozüne konmuı aaııaıu· 

yordu. Lakin, müfetti=. eski bir itiyat 
ıevkilc sorıJu: 

- Ne zaman? 
- Salı gecesi. 
Birdenbire Racın gözlerinin ônUndeıt 

bir perde düşer gibi ~- Kalbi 1iddet• 

le çarpıyordu. 

- Saat kacta? 
- Takriben ge:eyansı, yahut biral 

daha sonra ı 

( Deuıımı uar) 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akf&4' 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14,20 ye kad&' 
parasız muayene eder. 
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"- Sabahleyin haber aldım : 
Gene yirmi dörde çıkmış. Böyle gi
clerse bu ne elliye verilir, ne altmı
~a ... Hem lzmirden de ihracat başla• 
lllış diyorlar. Bu mübarek ihracat 
l':ırıldı ınr yükselir ae yükselir.,, 

. Bu muhaverenin nerede geçtiği• 
111 tahmin ettiniz mi bilmem~ Fakat 
birçoklarınızın zannedeceği gibi pa
ra borsasında değiliz. 

Yukanki cümleyi söyliyen, elin
de~i uzun bıçağı masada şakırtı ile 
enıne boyuna bir hayli sürüp, başı
nı kederli kederli salladıktan sonra 
L.:ın:ı dönüp sordu: 

-=Size ne kada~ bir~ey olsun ? 

d Bir kasap dükkanmdayrz. Yan· 
.~· arkada, ileride ve başımızın üs
~~nde sarkan koyun, sığır ve kimbi· 
ır ne kadar keci budunun teşkil 
çttiği garip dck~r içinde belden bağ
lama beyaz önlüğü ve elinde demin 
b~J~~iği pırıl pml bıçağiyle karşıma 
dıkılınce doğrusu kendimi bir an tit
remekten alamadım. O, alışıklığm 
Verdiği bir ç~buklukla soruyor: 

- Yağlı mı olsun, az yağlı iyi 
r>lu ·, değil mi? 

.. Sonra yanda asılmış bir parçayı 
§oy le çeviriyor: 

- Mübareğin de yenecek yeri 
burasıdır hn... Size Karaman vere
cek değilim. Dağlıcm da şimdi za• 
ınanı değil. Tam kuzunun yene • 
cck çağı ... 

Ben bu kadar laf arasında şaşa
bmıştım. Yalnız: 

. -. - Kemiği az olsa, iyi olur. Diye
bıldım. Bunu söylerken o kesmeğe 
bnşlamrştı bile ... 

Bilmem, hatırıma nereden geldi. 
Cl.ilerek: 

' -Sakın, keçi falan olmasm? 
.. Diyecek oldum. Bu sözüm onun 
U~erinde bir tahkir tesiri yapmış gi
bı göründü. Hemen işini bıraktı 
''C; 

. - Anlamadım, dedi. Keci kc· 
Çı. Bilmem ki bu )af da nered;~ çık
tı? Gel bakalım bulabilir misin bu 
dükkanda bir lokma keci eti? 

F esüphanallah der gibi birkaç 
defa başını iki yana salladı sonra bir 
den: 

- Yahu, dedi. Hem bir de keci ol
sa ne çıkar? Keçi etı' f · ·) 
V il h. b' ena şey mı. 

a a ı ır körpesi ol k d ~ k sa yo mu, 
egme oyuna değiQmem h . A-

ma bun k" -s anı ... 
dı'r ·· ~ u.1 

1?1e anlatırsın. Bir keçi-
ogrenı mıQ ·d· . O ~ • gı ıyor ıste ... 

evvel ~~n!.arı ~öyle~ken bir müddet 
d ~uk bır safıyetle, ayni za • 

~an a afıyet)e yedigı' .. m bir keci eti-
nın ü · d • 

1 zerım e husule getirdiği hatı-
ra ar aklımd . . ba an geçıyor, mıdemden 

ğırsaklarıma doğru bir sancının 
yayıldığını duyar gibi oluyordum. 

Fakat bir kasabın a<Yzından ı 
~e~i etinin bu şekilde meth'ini işit
tıkten sonra da lstanbulda bu kadar 1 

k 
. t' satılmasının hikmetini 

Çok ecı e ı l ... k 
• n apdaUık o acagrm en. 

anla mamanı d 
di kendime düfü.nüy~r um. 

O devam edıyor · 
_ Acaba keçi de versem kim 

farkında olacak? . . 
Sonra kahkahasın.~ ~aptedeme • 

den boğulurcasına gulerek soru • 

yor· 
:__ Hatta nallı kuzu da olsa ... 
Ben hayretle irk.ilince izaha geçi. 

yor: 
_Canım, sözüm ona merke~!·· 

Hani 0 mübareğin de eti fena degıl· 
dir derler! 

Eti koymak için bir metre boyu~· 
da ve ona yakın bir ende kalın hır 
kağıdı çekerken : 

_Bak, diyor. Şu kağıdı bile çok 
görenler var. Halbuki bunu beQava 
mı ·alıyoruz biz ... Kağıt bugün etten 

halı yahu! Bu haydi tartıya dahil 
~~yelim. Ya üstünün kağıdı? Ya 
· ·) Pirzola olursa kekik, tuz? Hep 
ıpı. de "d' o l h" 
b !ar biz n gı ıyor. narı ıç un . 
fazla ,·erdin di~en yok. Şu eti kap 
da sarmadan sıze versem alır mı~r 

? Tabii almazsınız değil mi? ... 
nız .. ? 
Ya gördünüz mu 

•(Bilmezsin bunları) der gibi elini 

sallıyor: . 
_ Herkes bır ha'\o'a tuttunnuf 

gidiyor. Et pahalı derler,_ hiç. cele-

b. ald·~ını, kanaraya verilenı, mez 
ın .. v k h 

baha parasını, sogu ava parasını, 
kliyesini soran olmaz. Yalnız §U 

~:yur.un nakli için kasaplar ~ir~eti
nin aldığ para otuz kuru§, bır de 
tayYare etti otuz bir .. Hele §U sığı-

hı·ç sorma: Tam 204 kuru§ .• 
rın. 

Halbuki bizim sığırların ko:rundan 

farkı ne ki? Eti ~e, ·b~du ~e? 
Ya müşterinın kıJ>arlıgmı sor· 

1 125 gram kıyma, 250 gram 

k~?lbastı isteyeni mi ararsın? Tümen 
u . . 
.. en ı 1 z 5 gram kıyma kamınenm 
~u.mde 250 gram et kütüğün üzerin· 
ıcın • 
de kalır. Ama ne yapacaks~? Her· 
kesin gön,lünü ho§ etmek lazım. 

Birden yiizü buruıtu: · 
_ Hele belediye memurları, ~e-

di, onl<'ra nası) dert anlatm8:11: ·':·l~ 
m"'k fena mal satmak hızım ış:• 

yap ~· ' f 1 . lı'r mi hir) Bunu bir de a a an 
mıze ge -:ı· .. 

.. t rı' bir daha alır mı? Geçen gun 
muş e . .. 
{ d w lıc) lev hasın 1 acele ıle sı~ırın 
.. a~ • smı•ım Dükkana geldiler: 
uzerıne a -s • 

Vay sen hile yapıyorsun. 
- ' 1 di dağlıç yerine sığır satıyorsun. ye 

tutturdular. 
Var mı bu ıeh~rdc ~yle b~r hu• 

d ı hu ı Hic ııgın dağlıç dıyc a-
a aya · • 

k d m lstanb~ kaldırımı ~iğ
laca a a 
ner mi?.. . . d' 

Böyle söyl~rken bılmem şım ıyc 

d Sil $akladığı kemikleri · be· 
k<' ar na d 
. k CTıdın içine tıkıştırıyor u. 

nım 10
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. 
Kırlara, çayırlara hava almak için çıf,ılır·. Halbuki 

halk küçük Çekmeceye Istanbul /,asaplar.ına 
hava aldırmaya gidiyor ! 

Günle relen p~zar, fena lı:ıltlc canım 

sılalıyor. Bahçeye çıktını. sarı·ı::ıdı. Ki. 
tap okuyayrm dedim içim ister.~"di. Ga

zetelere göz ı;ez(~ir<lirn .. 
isyan ... 
ihtilal... 

Harp... 1 

Yazılar rl'lıumu kararttı, bııut ·c~u- ı 
mam iç:me doldu sıındlm. ista :ı hula ın. , 

megi gözüm tutmadı. Cşe do;ta gidip 
lak15kıyzt yapacak kadar ela ııcş·m yek. 

Kararsız bir içeri, h ir dışarı d~!a~rp du
ruyorum. Benim bu halimin faıkına vn· 1 
ran evdekiler: 

- Yahu. ddilcr: Mademki cnnın sı. 
kılıyor. Atla şuradan trene Floryaya 

l:ac1ar uzan, beş dakikalık yo1
• Oradan 

da J:.ir arabaya bin, Küçüki.::~meceye 
(;CÇ ... 

Hemen de ilave ettiler: 
- Hem bize taze et alırsın 1 

.:_ Floryaya gitmek fena değil ama, 

et kaçakçılrğını beceremem. is~c:r misi

niz bir yakalasınlar beni? .. 

Tabii ne demek istediğimi ar.lıyorsu
nuz. Küçükçekmece belediye h;.ıdutları 

dıc~rısın'::la olduğu için et ucuz -;atılıyor. 
H~rkes akrn ak:n oraya ~idiyor. Ala 
koyun eti 35, kuzu 30, süt danası da 25 

ıe ... Hem koyun eti diye kart keçi eti
ni yutmak da yok! Buraya ;:;aclar iyi, 

güzel ama Küçükçekmeceden 'iehire et 
sokmağı kaçakçılık addediyorlar. Bir 
yakalandın mı etler havaya gatiği gibi 

üıtelik de üç lira c:e;ı;a var. Eve+; §a§mak 
ta haklısınız. Eroin, ipekli kumaş vesai-

re kaçakçılığını anlıyorsunuz ı:ı.ma bir 
vilayet dahilinde bir yerden -liğer bir 
yere et ~ötürmcnin kaçi'\kçtlık cıddedi· 
leceğine aklınız ermiyor. 

Ben almam diye ayak direyince te
minat verdiler. Ziraat vekaletinin emri 
varmış. On kiloya kadar etler şc· 

hire girebilecekmiş. Bu kilonun üstün
de olanlar ticaret maksadile alındığına 
hükmedilerek miisadere edilecekmiş. 

Şimdi siz içinizden belki de dinliyorsu
nuıdur. "Be adam Çekmecede ucuz sa

tılan etle istanbulun eğlenceleri arasın
da ne münasİbct var.,, 

Biraı daha sabrederseniz Küçükçek
mccc ile eğlence yeri arasında ne gibi 

bir münasebet olduğunu anlayacaksı

nız. 

Uzatmıyalım beni kandırmaları uzun 
ıilrmcdi. ömrümde kasaba girip et al· 

mış bir a:dam olma~ığımdan etin nere
lerinden almam lazımgeleceğine dair 

klğıd:ı bir hayvan resmi çizip izahat 

verdiler. 
Tam kapıdan çıkıyordum. Karşiki 

köşkün sahibi seslendi: 

- Nereye böyle ? 
Boı bulundum: 
_ Kısmet olursa gezmeğe, F ıkat asıl 

vazifem et kaçakçılığı! .. 
• - Aman iki gözüm lutfet, ne olursun 

bir iki kilo ela bize al. Sayende taze bir 

et yiyelim. 
Eh .komşu bu. Hatırı kırılır mı .. 
_ Peki, dedik. Dcfök ama l;.öşedeki 

aşı boyalı evin sahibi de ba!tçde imi5 

o ela duydu: 
_ Zahmet olmazsa but t.:::-afmdan 

iki üç kilo kadar da bana koymı eti a

lın! 
. Birine peki, diğerine hayır denmez 

tabii .. Defterime b:ı siparişi ) az4'rkcn 

kapı önünde ?ynayan çocukla! clan biri 
evine doğru koşmağa başladı: 

- Anne. Nusret ağabeyim Çekmece

ye et almağa gidiyormuş. İst~rsen bize 

de alsın .. 

öp babanın elini! Ben vekilhnrç mı· 

yım. müteahhit miyim yah\I .. ? Komsu 

bayan başını zarzor örtmüş. pcnrer~den 

uzandı: ı 
- Efendi o~lum, bize de üç kilo a1rr- 1 

mısın; Zahmet olacak aır-1' 

A l:lımU.an §Üylc lıir hc::lp ttt im Beş 
kilo bize. üç kilo karşı kö~~\.in 'Sahi. 

bine, üç kilo aşı boyalı eve, ü.:c kilo ba
yana mecmu yekun 14 kilo.. Halbuki 

biz şehre kanun:::n an::ak on kilo et so
kalıiliriz. Bunun üzerine kilolardan ten. 

zilat yaptık. Duyan olur da başıma bir 
~ipariş daha çıkar. bu sefer bizim yeşil 

köy kasaplarına, li~ç ettirirler diye so
luğu istasyonda al~ım. 

• •• • 
Y celi dakikalık bir tren yoicuJuğun

dan sonra Floryadayız. Havamn pek de 
miıkemmc1 olmamasına rağmrn Florya 

b:ıhçı:sin:le bir hayli insan var. CSençler 
:;r1mofonu kurmuşlar dansediycırlar. 

Masalarda birçok aileler yemelt yemek.. 

le meşgul. .. 
Asfalttan il('rliyorum. Hummalı bir 

faaliyet var. Pliİ.jın kabineleri. gazinosu 

yapılıyor. Şimdiden deniz~ hasret çc
l:enlcr kumların üzerinden denizde taş 

sekdiriyorlar. Asfalt yol. bir piyc.sa ye
ri vaziycttinrlt'. Herkes hava almak için 

dolaşıyor. Birkaç genç krz kovlamaca 
oynuyor. Küçükçekmcc~ istasyonurJdan 

bir arabaya binclik Köye kaJ':ır adam 

başına beş kuruş ı\rabacı: 

- Sentlerdir sinek avlıyorclı.;k; AL 
fah razı o!sun diyor, şimdi hergün halk 

akın akın buralard geliyor. Akşama ka· 
dar taşımakla bitiremiyoruz. 

Yanımızadn mütemadiyen motosik· 
letler, hususi otomobiller vı: t.ıokı:iler 

geçiyor, 
- Kuzum bu kalabalık neır.yc gidi· 

yor böyle? 
- Nereye gidecek Çekmece köyüne .. 

- Ne yapıyorlar ora-da? 
- Ne yapacaklar. et r:lıyorl:o.r, fırına 

kuzu veriyorlar, eğleniyorlar. 

Yanımızdan bizi toT. toprak içir:de bı
rakan bir sürü otomobil, moto>•klet ge_ 

çiyordu. Hele Topkapı yolund:ır. gelen
ler daha fazla in;ıi~. II akila:ten eski kib

rit fabrikasının önünden Küçiil:çckme. 
ce gölünü bUtün azametile önümüze 

seren açıklığa çıktığımız zaman köy 
yolunda bir sürü otomobil sıraya dizil-

miş gördük. Nazarı dikkı:timi çeken 
hepsinin hususi oluşuydu. Ar:ı!arında 

birçok sefaret otomobi11eri, Ankara pla
kalılar göze çarpıyordu. 

Köyün meydanhğındil arabadan in. 

dik. O tenha Küçükçekmece köyünün 

bir kalabalığını görseniz, gen;. ihtiyar. 
çoluk çocuk. .. Zaten on be1 •lükk!nhk 

köyün on dükkanı kasap beş diikinı da 

kahve .. Herkes çınarların altında kahve 

iciyor. M~sela ~n Fr;ııısız ~:::frrr1i~in o· 

tomobilinde belki yecli tane kad.r 
var; harem gezme~e cıkmış gil>' ... 

Kullan.an clahi kadın .. Onlar da tepesin· 
de leylek takır<lıları bir makineii ti.İ-

f eğiıı ateşini anclıraıı çınarlaPn altında 
kahve içivorlar., 

Şimdi moda haline gelmiş. herkes bu 
raya geliyor ve hcmçn bir kuzu l:e::tirip 

taze taze fırına veriyorlarmış. Gölü:ı 

kenarında giile oynaya ycldiktrıı sonra 

birer kahve içip tekrar otomohillerile 
dönüyorlarmış. 

Para ile değil, sıra ile bu, is .. rnbuhın 
bütün mesireleri sıra ile rağbe· görü-

yor. Şu uzak. t~n:1a. harcketr.iz Çek· 
mc::enin böyle "Aristokrat! .. bir eğlen. 

ce yeri olacağı kimin aklına ~elirdi? 
Her mesire bir ı;<'yilc meşhurdur. Mese-

la e!:ıkideıı Pcık·rköydr Mı~ır ;ı:; zıml::n 
l:aynardr. Eyüp kel~abiylc, Topk;ıpı bah 

ccleri <lr üzümlcri:e İ!lS"lll cckcrlcrdi. 
Fakat ki:ıı tahmin cdeb:lircli ki bir rii:ı 

et hütiin İ"-tanbıılu ta Ce!•n~::e}C k"":lar 
sckcce'. tir? 

Kasaplar yetişmiyorlar et J;e~r:;cfr .. 
Gözümiizün öniincie hayvırnlar "of;ı1 1 a· 

nıyor ve dükl;an Ö:Jündc y:izülü}·or, d::r

hal. daha yiizülmesi bitmede'1 hayvan 
y;ırı\'a iniyor. 

Kasaplardan et alanlar nra~ın l;ı Türk 
olmıyan genç kızlar göze ç-ırprycr. 

Yarrm yamalak tüı kçelerile mcr;,mla:·x
nr anlatmağa çalr~ryorlaı : 

- Muton yok sil'.l:lc? 

- öyle şey bulunmaz biı:de madam! 
- Yok. değil öyle şey .. Hani .. 

- Ha .. Kuzu, kuzu .. 
- Evet! Kuıu. şey grnnd kuzu! .. 

d ~ v eor"nd kuzu ile Ka ır.cagız megcrsc .,, " 
koyunu kasdetmek istiyor:nu~. 

Çınarın altında kahvelcrirıi içenler 
otomobillerile harap jandarma kaı::ko-

lunun önünden Çekmece köprü:ıünü ~c

çerck ilerlere kadar gidip geliyc·rlar. O

tomobiller baz;:n o katlar çok birikiyor 
ki bir is:ırct me:nıırur.a lüzum hasıl 
oluyor. 

Gölün ker.arıııdr·:i ağaçların altında 
neşeli gruplar mütemadiyen ~ülüvor, 

t:ğleniyorlar. Bir hafta !lehirde kapa.lı 
k~Jmanın acısını fazlaılile çık;ır;,cak bır 

dekor içinel:Jcr. önlerinck denizle &ölü 

birleştiren nefis manzaralı bir dere var. 

inek böğürtüleri, gıcırtıları at:isler Y1iı 
pan arıbalar, köy çocuk'arınm scı!ata 

satan sesleri bu mcnzaraya l~~ka bir 
canlılık katıyor. 

ı\'11.ff<'l ~afa CO)l\l .V 

İYİ SAKLANAMAMIŞ 

s. 7,mıanı ka:rt.G'l.ğ1m .• aom.ya delindi de cı.yakkı.rın geçti değil mir. 
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Ankara Beynelmilel Sergisinde büyük muvaff akiyet kazanan 
ve takdirle teşhir edilmekte olan : 

VEBOLiDİLE 
l:ujıa:uzun, musruıunuıun acı ve k(rcçll euyunu tath •u1• çevtrlr 

kireci tasfiye ec:tihnİf su: Sert uçlan yumUf&k ya.,..., kepeğe miıH olur, cildin taravet ve ı\iZellijinİ 
muhafaza eder. Çamaprda soda ve sabundan tuarnif temin eder. Ltim ka:unlan, kalörifer, inbik ve 

alelCimum ka)'Dama kaplannda lötecin tavazznna mini olur. • 

............ ........... . 
.;.:: ••••• ·;_ f- ·ı ·+--·~ 

Şehrimizde bulunan sabık Bombay valisi 
.tJe __ e,ınto gazetemize verdikleri izahat 

Hincliıtanm sabık Bombay vali· 
ıi Hamit Alile, e~i terife Hamit Ali 
Ankara ve lzmiri ziyaretten ıonra 
ıehrimize gelmiılerdir. 

Şerife Hamit Ali, bundan iki ıe· 
ne evvel, Yıldız sarayında "dünya 
kadınlar kongresi,, toplandığı za· 
man Hint kadın cemiyetlerini temsil 1 
eden heyet arasında bulunuyordu. 
Ankarada Cumhurreiıimiz tarafın· 
dan kabul edilmek §crefine nail ol· 
muı beynelmilel kadın mümessiller 
heyetine de ginniıti. 

T anınmıı bir hatip, sosyal bir 
mücadeleci olan Şerife Hamit Ali 
dün Perapalas otelinde kendisiyle 
görüıen bir arkadatımıza müslüman 
Hint kadınlarmm peçeyi kaldınna
ıı, erkeklerin birden fazla kadını al
maması ve kız çocuklarının daha 
rüıde varmadan evlenmemesi mese 
leleri hakkında ıunlan aöylemiıtir: 

- Kadınlanmızm yüzünü gözü 
nü peçe ile örtmesi ve ellerini sakla
ması dinin evamirinden değildir. Bu 
nu Camiülezherin en büyük ülema· 
91,da teyid ediyor. Bizde yalnız pe· 
çe ile kalmayıp "Burka,, denilen ve 
çadın andıran ağır bir kılıf içerisinde 
ıezen kadmlar var ki bunlann ta· 
mamen kaldmlmuını ve kaclınları· 
mızm aıhhi ve hür hayata kavuıma· 
lannı temine çalqıyoruz. Gerçi, tah
ail ve terbiye görmüt ahali bunu id· 
tak ediyor. Fakat ne yazık ki hal· 
-'mıızm yüzde sekseni okumu§, yaz· 
mi§ değildir. Onlan modem ve ha· 
ICiki fikirlere çevirmek biraz müı· 
liül olmaktadır. 

Erkeklerin birden fazla kadın al
mamuı için bir kanun çıkartmak 
tUanurunclayız. Biz kadmlar, yal. 
mz müalüman bdm .. n deiil, Hin· 
CllatanCla büyük münnver hemc:ina
lerimiz taacldüclü zevcabn alqhin· 
deyiz. Lakin burada kadmlarla cle
iil, erkeklerle mütadele ebnek mec
buriyeti~ bulunuyoruz. Erkekle 
rin bir kmm taaddüdü zevecata ta· 
raftardır. 

Türkiyede yapılan harikulade 
inkıl&lxn bir nevini Hindistanc:la ha· 
prabi)meje çalworuzo Yani yüzde 
yüz inkılap. Herk .. pmil olan, 
ayni amaııda. yapılan bir inkılap .• 
Türkiyecle kanunlar, nuıl ya)mz 
illam dininde olanlara deiil de hın.
yanlara. mUleVilere, hülia Türk 
ayılan herkae pmil.e, bu tekilde 
lllUVllffak bir aiatemin •JDfl Hin& 
tanda tatbikini İetİYoruz. Çunlcü me. 
aell bizde erkelin, birkaç kadm aJ. 
~ yahuz nıüalüman kadmlan 
WJ. bütiia miiDovver Hint bdlli· 
Itri aleybtardlr. Hiç &ir erkek iç 
ilet 1mdım hirden ayni müaavatla 
idare edemez. T aaclclüdü zevecat a· 
leyhinde bütün Hint kadınlan müt· 

tehittir. Be§ on seneye varmadan 
Hindistanda erkeklerin birkaç kadın 
alması. usulünün kalkacağını umu· 
yorum. 

Hindistanda kızlar, henüz çocuk 
denecek ya§ta evlenirlcnni§ mesele
sine gelince, bunu meneden bir ka· 
nun çıkardığımız için, bu sakim adeti 
ortadan kaldırıyor ve bunun suiisti· 
maledilmi§ olan her ıeklinden kur
tuluyoruz. 

Çünkü bakınız, çocuk izdivacı 
nasıldı. Kız çocukları, heniiz rüıde 
varmadan da erkeklere nikahlamr· 
dı, ama usulen bunların aileleri ya· 
nında kalması lazımdı. Kız, kocası
nın evine, büyüyünceye kadar git· 
mezeli. Gitse bile, annesinin refa .• 
katinden giderdi. 

. Bunun böy]c olması lazımken, 
aksi de cereyan ediyordu. 

• * • 
Büyük bahası be§, büyük ann~i 

iki yaımda iken evlenmit ve fakat 
rütde V'1rdıktan sonra beraber ya§a 
mağa baf lamış bulunan sabık Bom. 
bay valisi Hamit Ali ele, çocuk izdi
vacının esas itibari,yle, cemiyetin 
hayat ve sıhhati için §ayanı tavsiye 
olmadığından, hiç yapılmamasını 
tercih ettiğini ıöylerniş ve Ankara 
ziyareti hakkında ıunları demiıtir: 

··- Türkiye cumhuriyetinin bil 
hana köycülük, maarif, ziraat ve u
mumiyetle sıhhat vadisinde vardığı 
tekamül aafhalannı tetkik ettik. 
Ankarada iken Etimesut köyüne git 
tik ve oradaki tqkilita hayran ol
duk: Böyle köyler vücuda getir
mek idealizmdir. Türkiyede, çok 
kıaa zaman içinde her sahada mey
dana ltonulmuı eaerler, c:kldeıı İna· 
m ptD1lıcak derecede mükeinmel
dır. HükCimetin nalkla elele vererek 
btettiii adımlar harikulidedir. 

Bizim memleketimizde hü
ktlnttt, tetebbüaü halktan bekliyor. 
Ve icabeden yerlerde kendiai yardım 
lu söeteriYor. 

Bu usul de fayda vermekle bera 
ber, hatlanp:mda daima giiçlüie 
telMüf editi,or. 

Hintli ziyaretçiler birkaç süne 
lcadar Viyanaya, eonra l..onrdaya ıi· 
deceklerdir. 

Çok ueut tlyatla 
klrahk klek 

Nezareti fevkalideyi haiz: hava· 
clu içinde müteaddit meyve ağaçı 
bulunan tekiz odalı kullalllflı bir 
kötk İ8ter tenelik, iater sayfiyelik, ia* ı.,& hapna. ilter ev sahibiyle ki· 
ralıktır. 

Adres: Kuzguncuk Nakattepe 
mektep kal'fl8I No. 27. 

Saatte ••o lltreden taooo lllr•Y• kadar su ta.tiye eden cihazdır • 

Erzincan Vili yeti 
C. H. P. ilyönkurul 

Apandisitten ölüm vakalannın endi. ha şka n lığı odan : 
ıe verecek derecede artmıt olması hep E v J k J 
kendi kendini tedavi etmeğe uğraımak- rzincan i ayet mer ezindn yapı a 
tan ileri gelmektedir. Herhanıi bir ka· k H Jk b• I:. 1 rın ağrısı hissedilince. insan kemımi:n. ca a evi ınası ...eKSİ tme ilanı 
den bir ilaç almağa kalkışmamalıdır. l _ Enincan tehrincle japdaak Halkevi binam kapalı zarfla 
Karnım ağrıyor müshil almak kadar meye koaUimaftm. 
tehlikeli bir iş yoktur. Müshil almak, 2 _Bu inpabn muhammen bedeli (68.000) liradır. 
bütün diğer sebeplerden ziyade apandi· 3 _ latelcliler bu ilapata ait proje ve plinlan iki )'ÜZ kuruf muka • 
sit ölümlerine yol açmaktadır. 25 sene· da parti yönkuru!u heyet mubuiplİ tinden aJa&ilirler. 
dir apand:sit ameliyatı yapmakta olan 4 _ Ekailbne l4 mayıs 937. tarihine rutlıJan cuma cünü saat t 
meşhur bir operatör diyor ki: "Ameli. 1 Eninc:an parti binıanda toplanecek parti il,&llnarulu heyetince 
yat ettiklerim arasında müshil almanuı cakbr. 
hastaların kör bağırsaklarının patlamıı 5 _ Ebiltmeye sirehiJmek için istekliler qai!c:la yazdı teminat vr

4 o).:luğuna hiç tesadüf etmedim. Millhil iki ayni gün aaat on ikiye kadar heyet bqkanlığma teslim etmit 0 
almış hastada iıe apandiıitin daima ze· lazımdır. 

delenmiş olduğunu grdüm. Apandiıite A _ Lteldilerden 2400 sayılı kanunun 16 mcı ve 17 
mübtela insanlarda, kör bağırsağın ilti· mucibince 5100 liralık muvakkat tenıinaL 
haba dayanma kabiliyeti tatılacak dere. B _Kanunun tayin ettijİ aevika. 
dclenmit olduğunu gördüm. Apandiıite 

C - Kanunun dördüncü madde ıi mucibince ebiltmeye ainneie 
tında bulunan haatalann ameliyatsız !İ· mini bulunmadıjma dair imzalı bir mektup 
fa bulduklarr nadir değildir. Apandisiti D _ Ehliyet vnikalan Erzincan nafıa müdürlüiünclen tetkik ve ••••r 
iltihaplanmrt hastalarda ameliyatı ıe. edilecektir. 
ciktirmckle hiçbir ölüm vakasına tesa· &-Teklif mektuplan ihale günü saat on dörde kadar makbuz m~ 
düf etmedim.,, bilinde komisyon bqkanhğma verilecektir. Posta ile ıönderilecek ~ 

Bununla beraber apandisitten ıstırap mektuplannm iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisy 
çekenler bunu kat"iyyen ihmal etmeme· 

ıelmit bulunması lizımdır. Bu it hakkmda fazla izahat almak iatiy 
lidirler. Teşhis bir kere konduktan son. Erzincan Halle Partisi llyönkurulu he yetine müracaat etmeleri. (ZUll 
ra, yapılacak en akıllı hareket, opcratö. 
re koşup meseleyi onun eııerine tevdi lstaobul Deflerdarh2ından : 

Senelik muhanııott 
tca.rı 

etmektir. 
Aklınızda olsun karnınız ağndr nu, 

bunun sebep ve illetini anlamadıkça 

müshil vesaire ev ilaçları almaktan çe· 
kininiz. ' 

l " DOKTOR 

Yeni neıriyat 

Cihan harbine nasıl girdik 
neden girdik, nasıl idare ettik 

General Kazım Karabekir, bu adla 
200 küsur sayfalık bir eser neşretmiştir. 
General, kitabının batında "doğru gCSr
mek ve doğru yapabilmek için daha ön. 
ce yaprlanları doğru bilmek tarttır,, de· 
mektedir. Bu eseri okuyucularımıza tav 
aiye ederiz. 

• * • 
1§verenln ve İKlnln kanuni hak •• ödev 

leri - BUtUn fabrika \'e lmallth&ne sahip 
\C mUatahdemlerlle biltUn lıçllerin muUaka 
edinmeleri gerekil olan bir eserdir. ft verenin 
ve ltçlnln bilmeleri ve l-apmalan ıerekll her 

ıe)1 ve ya.ııaklarm da bepalnl.ljjleıin yUrUyüfU 
sır·utıc pratik ve 1JUal cevaplı olarak ı~e 
ren açık liıanla yazılmış bir rehberdir. n;yatı 
~o kuruş. 

İstanbul tnkılıp .Kitabevinde u.tılmakt&du. 

Hitpa ve mecmualar: 
TRAKYA DERG181: -1 lncl uyı faydalı 

makalelerle doludur. 
AVCILIK ve ATICILIK, BALIKÇILIK: -

13 Unctt sayı. :ıcnter--.n )'&Zlları lbUva ed1 
yor. 

• D1RİK: - 5 lncl aayı. Meslek erb&bmı 
yakmdan alt.kadar edici mahiyette c;ıkmııtır. 

YÜCEL: - (Aylık k111tUr mecmuut) 27 
lncl sayı. Hamide tabu edilmifUr. 

VARLIK: - (Edebiyat mecmuuı) 92 1n 
el 1ayr. Zenı"ln mUnderecaUa lnUpr etmı,ur. 

YENt ADAM: - 175 inci ıayı. Yerli ve 
yabancı yUkııek muharrirlerin yazılartl• Çlk 
nuıtır. 

AJU{tTEKET: - Cilt 2. 1&yı 7. Zea&'lJl 
mMlekl yazılarla IDU,ar etmlftir. 

Kayıp aranıyor 
Bundan 19 eene evvel tzmlrln Jrual&rllldu 

olan Kuabanm A.earbey köyünde haluUUD 
yanında iken lstanbula getltllen Ahmet kı~ 
Me:ıurc kardeşleri Huan. Hllaeyin, Şabaene, 
haluı ZUbre ve ı,utyeyt aramaktadır. Adl'ea 
lertni bilenler veya bluat kendileri bu yuıyı 
okuyunca qatıdakl adreM blldlrirlerııe bQ 
yUk bir tytıtk yapmıt olacaklardır. 

Adtts: İıltanbul BUyUk Parmakkapı, Par 
m&kk&pı apartunan 2~ No. 

\ .ıı,ı 

Lira 
Ahıçelebi mahallesinde Balıkpazan cad deainde eski 82 yeni Nevşehir 
hanın zemin katında kahve ocağı denilen 5 eayılı mahal. 36 
~da-yazılı mahallin bir senelik icarı H-5..937 cuma günU saat 14 il! 

ihale olunacaktır. İcar bedeli dört müsavi taksitte ve her taksiti pe§İnen ~ 
sil olunur. Taliplerin yüzde ~,5 pey ak çelerinl vakti muayyeninden evve~-~ 
ra.rak defterdarlık Milli Emlik Müdürl üğünde mUteeekkil komisyona mW'P""'i 
atları. (B) (2407) 

, Istanhul Defterdarlığından: 
Lira. K 

Tahta.kalede: Demirtaş mahallesinde Kutucular sokağında 35 37 
sayılı ve 13 metre murabbaı arsanın 1 / 3 payı. (İkinci tertip mUba. 
dil vesikasiyle). 86 

Ort.aköyde: Pitmil oğlu sokağında eaki 55 yeni 101 sayılı evin 
tamamı. 650 
Ak1c1ray: Ki.tipkuım mahallesinde K umsal sokağında eıki 104 
yeni 209 sayılı ve 48 metre murabbaı a l'lanın tamamı. 72 
Yenikapıda: Eaki Kitipkaamı yeni yalı mahallesinin eıki yalJ boL 
tanı derunu yelli kumsa laokağmda eak i 110 yeni 203 sayılı ve 16,fj() • 
metre murabbaı ar1anın tamamı· 24 
Kumkapıda: Çadıra Ahmet Çelebi ma hallesinin Tiyatro caddesin-
de elki 37 y~ 91 sayılı evin 1/3 pay ı. . 350 
Gedikpqada: Bolltanı i.11 mahalleainde Saray içi kilisesi 11okağındıı ' 
cıki ve yal 16 ıayılı evin 1/2 payı. 400 
Akaarayda: Eeki Kitipkaamı yeni Yalı mabaııestnin eaki Yalı boa-
tanı derunu yeni kumsal sokağında esk i 108 yeni 205 sayılı 21,50 -
metre murabbaı ar1&1U11 tamamı. 32 
A.Uarayda: K4tipkaaun mahalleelnin Y ah 10kafuıda eaki 202 yeni 
111 sayılı evin 6/72 payı. 80 
KadıköyUnde: Cafer ap mahallesinde Bahriye caddeeinde Nazım 
bey sokağında 2/ 4 ve Ça~Jcale sokağında 14 ea.Jılı evlerde mev-
cut büfe lle çinko mastalyadan ibaret iki parça eıya. 3 ti: 
Mercanda: Uıunçar§ı caddesinde eski 412 yent 17 sayılı ve UatUnde 
oduı olan dOkklnın tamamı 3000 

Yukarda y&Zilı mallar 14.5.937 Cuma giinU nat l• de eatılacaktJr. 
bedeline istikrw dahilt ve yüzde 5 faizli hazine tahvJlleı,l de kabul olUll 
la\ek1tlerin y(lı.de 7,5 pey akçelerinl v~ kti m~yye9i9.' evvel yatırarak 
terdatlik milU emllk mlldllrlüğUnde mu tevekkU eat11 ~misyonuna müra 
lan. ()1) (2406) 

Devlet Demiryolla.rı VP Lımanıarı 
ışıetme tJn1um 'idaresi ilanları 

15..3.1937 taı1hinden itibaren sahiplerine aid aanuçlı vqonlarl& •..aorr-· 
(melas) m nakil ücretinden aynca yüzde on tenzillt yapılacak ve bofal&Jl 
gonlar mabrec;larine parasız nakledilecektir. Fazla taflil&t Jçln iı 
müracaat edilınel'dir. (1141) (2552) 



... 

72 PARDAYANIN OCLU 

Kadtn bundan sonra gözlerini indirdi, 
Göğsü heyecanla inip çıkmağa ba,ıadı. 
Ağır ev jşlerile hırpalanmış olan kaba 
ve çirkin eli, yatak çar§afım ok§amağa 
başladı. 

Kadmrn bu vaziyeti cidden çirkin ve 
tiksindiriciydi. Ve, sabırsızlanan Gren· 
gay perdeyi çekerken, kadın içini çeke· 

rck homurdandı: 
- Çok şükür! Hiç olmazsa bu kibar 

genç, zayıf bir kadına karşı nasıl mu~· 
mele edileceğjni biliyor. 

Eskargas arkadaşilc alay etti: 
- Bahtiyar adam l Namuslu kadının 

kalbini çaldın. 
Karkan, bunu alay telakki etmemiş 

olacaktı ki, mağrurane bir edayla bıyık· 
larım burdu. 

Kadın giyindiği müddetçe, üç arka~ 
(')aş vakit kaybetmemek için, ondan b~ 
!edikleri §<eyleri izah ettiler. Zaten ° a 
fazla bekletmedi ve eski bjr eteklikle, 

.. b' f ·ı.. ·rerek he· yı.ın ır anı ayı üzrine geçı 

d 
.. jdnde 

men mey ana çıktı ve teessur ~ 

aordu: 

- Bu zavallı kızcağızı alıp götürmi· 
yeccksiniz ya? .. 

Fakat bu heyecanına rağmen Kırka: 
na ateıin nazarlar atfetmekten de gerı 
kalmıyordu. 

- Götürmez olur muyuz? .. Tabii 
alıp götüreceğiz ı. . Hem de hemen §İtl'l· 
di. 

Kadın yalvarmağa başladı: 
- Ah! ne kalpsiz adamlamıınız. . 
Ve bu defa hareketsiz duran Konçı· 

niye bakarak ilave etti: 
- Siz onu alıp götürürseniz ben ne 

yaparım, yarabbim?.. Mahvolurum, Ö· 

türüm!.. Ondan başka müşterim yok ... 
Een onun verdiği ... 

Yere dökülen altın paraların şıkırtı. 
61, kadının aözlerile beraber heyecanını 

tla dindirdi. Ko11çini, onun söz:.inü kı~a 
kesmek için, cebindeki altınlardan bır 
avuç alarak ona doğru savurmu~tu . 

Grengay söylendi: • 
- A ! .. Mösyö, bu fazla, ama pek faz· 

Ja. Bu ihtiyar cadaloz, sizin bundan ev· 
vel verdiğiniz paranın yüzde bir.i kadar 

etrrıez. 

l{onçini lakayt bir kafa sallayı§ile 
mukabele etti, sonra: "Çabuk olalım!,. 
der gibi bir jşaret yaptı. 

Eskargas hiddetle: 
- Haydi bakalım, çabuk yukarıya 

çıkın ... Ve yavaş yoksa!.. _ 

Kadııı, bu tehditkar sözlere ragınen, 
altınların üzerine atılmak istiyo:mu§ 
gibi bir hareket yaptı. Fakat onu §ıdd~t 
le kolundan yakaladı ve şakaya gclmı· 
yen bir tavırla: . 

Y .. ·· 0 htivar köpek, dcdı, derhal - uru ı J •• b · go e ·· .. yoksa sana altın yerıne, • yuru, . f . ·mı 
ğinin ortasına şu kamayı verı§ ırırı . 

Bu defa Kollin Kol. işin şakaya g~:· 
- . . ladı ve Karkanın tebessu. 

mjyecegını an b 
mü ona biraz cesaret vermekle bera er 

. daha hayırlı olacağına ka· 
itaat etmcnın 
naat getirdi. .. 

Kendisini sessizce takip eden uç ar: 

d l beraber ilk kata çıktı ve Berty ka aş a . 1 ~ 
. k sına hafifçe vurarak ın emege 

nın apı 

başladı:. l B 
11ır tamazel Bcrtiy !.. Matmaze er 

- , .. a :ı 
. 1 L~ tfen kapıyr a çar mısınız· 
tıy .. u h. .. 

Bertiy derin derin uyuyo.~ ~e ıç şu~ 
. k tatlı bir r:iya goruyordu kı, 

hesız ço . b .. d 1 dudaklannda mesut bır te essum çı a· 

Şl}'ordu. . .. . t ~m 
l{ dının seslcnmesı uzcrıne ya ag • 

da d~ğruldu. yarı uykulu ve hafifçe ürk 
.. t.;r vaziyette ve ahenktar b jr &esle 

muşu. 

sordu: 
_ Böyle inliyen siz misiniz madam 

Kollin Kol? 

... 
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ıonra süratle uzaklaştı. nu adam, Arbr 
Sek sokağına girince, Konçiniyle üç ar. 
kadaşınm peşine takılını§ olan esraren· 
giz gölgeyle karşılaştı. Bu adam, garip 
bir tavırla kan izlerini temaşa ecliyoı. 

du. Konçininin adamı hiç durmadan bu 
adamın yanından geçtiyı;e de, ona bir. 
kaç kelime mırıldanmakta kusur etme· 
di ve sonra Sentonore sokağına dalarak, 
Konçininin evine girdi. 

Esrarengiz gölı;eye gelince, o. Beıtiy' 
nin balkonuna 'müstehzi bir nazar at· 
fc:tti. Sonra, yiğit Jamn ikamet ettiği 
tavan arasına bakarak dişlerini gıcırdat 
tı ve kindar bir tavırla söylendi: 

- Aşk rüyalarına veda edebilirsin 
kıımrucuğum !.. Senin sevgilin, kendi. 
sine kurduğum ağ içinden kurtulmak i· 
çin çabalayıp duruyor .. Fakat onu gene 
ide görebilirsiniz •.. Grev meydanında ... 
Cellat onun göğsünü dağladıcr zaman 
ve kollariylc bacakları muhtelif istika· 
metlere ko§turulan atlar tarafından, vü. 
cudundan ayrılacağı zaman ... 

Adam bunları söyledikten sonra scs

~z adımlarla uzaklaştı ve uzaklaşırken 
Jıendi kenı:line şöyle söyleniyordu: 

- Ben kendi hesabıma böyle mü· 
kemmel bir temaşayı kaç.ırmıyacağım ... 
Çünkü bu mesut anı uzun yıllardanberi 
bekliyorum! ... 

Bu aralık köıeye gelmişti. Etrafına 

ı: c ·k'n bir nazar atfoclerck mınldanı: 
- Sevincim, senyöra Leonoranın ba· 

na tevdi ettiği vazifeyi unutturmamalı
dır ... işte bir çukur ki, adet .. benim için 
kazılmış! ... Tali Konçiniye yardım edi. 
yor: İ~te gökyüzü siyah bulutlarla ör· 
tüldü. Her taraf zulmet içinde!... Şim· 

ii sabırla bckliyelim,clbette benim önüm 
<len geç-ccek, mademki, araba orada! .. 

!\fömkün oldugu kadar rahat bir §C. 

kilde çukura yerlc§ti ve şikarını gözet· 

liyen yırtıcı bir hayvan gibi gözlerini 
çıkmaz sokağa dikrek bekledi ve ayni 
zaınan da düşünmekte devam etti: 

- Y cgane enıelim, annesi nami· 
dar prenses Fausta Borjia'nın oğlunun 

bu işkenccesinde hazır bulunmasını gör. 
mektil .• Bütün kanımı damla damla fe
da ederdim, ona §öyle diyebilmek zevki 
ne nail olsaydım: "Bak prenses Fauıta, 
iyi bakı.. Celladın igkence yaptığı bu 
yiğit Jan ... Senin oğhındurl .. Ve onu 
bir hırsız. bir bravo, sefil bir cani haline 
getiren benim, ben, Saetta ! .. Onu bu 
darağacına kadar yükselten benim r.,, 

Saetta sessiz fakat korkunç bir kah· 
kaha savurdu ve ıdevam etti: 

- f ntikam saati beni bir hayli bekletti. 
Fakat nihayet geldi işte! ..• Sen, Fausta 
sen beklemekle hiçbir şey ziyan etmiş 
olmıyacaksın ... Ben, İtalyayı, ispanya. 

ve Fransayı baştan başa tarayacağım. 
Eğer icap ederse cehennemlerin dibine 
kadar gidece~im. .. Fakat seni bulaca. 
ğım ... Sana bu mesut hadiseyi müjdele· 
mek içini 

Bu aralık Konçini ile adamları boş 
durmuyorlardı. 

Kapının sa~ tarafında ve zemir.ı~en 
birkaç kadem yükıcklikte bir pencere 

vardı ki, o anda kalın tahta kepenklerle 

kapanmıştı. Solda ve daha alçak bjr irti 
fada, küçük bir açıklık vardı ve, bu da. 
tıpkı pencere gibi kapalıydı. 

Uç arkadaş bu açıklığın altına geldi· 
lcr. En kuvvetlileri olan Karkan omuz 

verı:ii ve en çcvikleri olan Grengay üze. 
rine çıktı . Beş dakika sonra - belki de 

evvelden sökülen - bu yerin kapağı 
sökülmüştü. 

Çaprazlama iki demir çubuk, geçme• 
sine mani olduğu için, Grengay bunlara 
iki eliyle yapıtt~ ve .bütün kuvvctiY.:ld 
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çekti. Esasen duvara zayıf bir şekilde 

iliıtirilmiı olan çubuklar, biran içinde 
gürültüyle yere düştü. 

Greygan yere atladı ve gülerek izah 

etti: 1 
- Bu evin sahibi herhalde dünyanın 

en zeki aidamı olsa gerek, bu kadar sağ
lam görünen bu çubuklar çürük ve de. 
mir rengine boyanmıı tahta parçalann

dan baretmiş. Zavallı kuı beyinli herif 
bununla kimi kandırmak istemiş bilmem 

ki? ... Şimdi eğer monsenyör geçmek 
isterse, kolaylıkla içeriye girebilir. 

İki dakika sonra dördü de içeri girdi
ler. Konçini yüzüne geçirdiği maske. 

nin delikleri arasından ve bir mum ı~ı
ğınm aydınlığı altında, bulundukları ye 
ri tetkik etti. 

Oldukça büyük bir mutfakd~ bu
lunuyorlardr. Ve burada herşey şayanı 

hayret bir intizam ve temizlik içindey. 
di. 

İki kapı. vardı: Birisi sağda ve tama
mile tahta, diğeri de tam karşılarında 

ve camlıydı. Dördü birden bu camlı 

kapıya doğru ilerlediler ve bunu kolay
ca açarak bir yatak odasına girdiler. 

Geniş bir karyolanın içinden, gözleri 
dehşet içinde kalan ve ağzı bağırmağa 
müheyya bir halde açılan bir kafa doğ. 
ruJdu,. Bu ev sahibesi Kollin Koldü. 

Konçini kadının bağırmasına meydan 

bırakmadan bir sıçrayışta üzerine atıldı 
ve tehditkar bir sesle: 

- Eğer bağırırsan,, dedi, eğer muka
vemet göstermeğe kalkarsan bu kama 

:ırtlağına saplanacaktır.. Eğ<."r susar 
ve it:ıat edersen, o zaman bu paralar se
nin olacak .. Seç bakalrm. 
Kadı.1 füct lr.c' eğilen maskeli bir yü. 

sU, boğazına dayanan kamanın ucunu J 
görünce deh§et içinde kaldı ve yarı bay 

gın bir halele yastıklara dütcrek inledi. 
- Merhamet! .. 

Fakat herhalde para kelimesinin, o· 
nun üzerinde sihirli bir tesiri olacaktı 

ki, bunu duyunca, bir gözünü araladı 
ve keseyi gördü, şıkırtısını duydu ve.l
deta ga§yoldu: Bütün bu hareketler en 
kısa bir zaman çinde vukubuldu. 

Konçini henüz sözünü bitirmcmiıti 
ki, para kesesi bir cazibeye kapılmış gi. 

bi elinden kurtularak yorganın içine 
kaymı§tı. 

Kadın bu i§i o kadar büyük bir sürat 
ve pişkinlikle yapmıJtI ki, Konçini hay-

retinden gözlerini faltaıı gibi açtı. tlç 
arkadaş da, hafif bir ıshkla hayret ve 
takdirlerini izhar ettiler. 

Ka:fına gelince, o, bu hareketi yapar 
yapmaz gözlerini tekrar kapamJş ve bu 
defa tamamile·bayrlmı§tı .. Yahut da, öy 
le görünüyordu. 

Konçini sinirlenerek söylendi: 

- Tam bayılacak zamanı buldu , ap
• tal karı! 

Grengay alaycı bir tnırla: 
- Ne münasebet, dedi, hele şu kama. 

nızın ucunu ona dokun:lurun da bakın 
ihtiyar nazenin yerinde nasıl fırlıyor! 

Bu sözler üzerine, Kollin Koli bir
denbire başını kaldırdı. Grengayın yü
züne dehşetli gözlerle bakarak hiddetle 
söylendi: 

- Küstah! .. Nazenin dedin anladık!. 
l~akat ihtiyar kelimesi!... Şunu bil ki, 
zannettiğin kadar yaşlı değilim! .. Eğer 
istersem derhal kurtulurum.. Gü:ıde 

kaç ki~i desti izdivacıma talip oluyor. 
biliyor mns:.ın? Neyse .. Sana hep~inı 

anlatacak değilim ya! .. Bunlar. senin 
1.ıurun sokm:ı:nan icap eden hususi isler. 
dir, aptal! .. 

Grnegay mırıldandı: 
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---------------------~--~-------------------------------------- Vay babam vay, ne çene var karı
da ... 

Konçini hiç ses çıkarmadan dinlemi~
ti. Kadının bütün soğuk kanlıhğmı top 
l~dıfını ve kendisine dikkatle baktığını 
görüyordu. 

Filhakika öyleydi. Gayet kurnaz bir 
kadın olan Kollin meselenin ne olduğu· 
nu anlamı§tı. Ona dokunmağa niyetleri 
yoktu. Onların istedikleri yukarda ya. 
tan genç kızdı. Gürül~:i etmedikçe, ses 

çıkarmadıkça hiç bir tehlike yoktu. Bu 
e~rarengiz adamların herşeyden fazla, 
gürültüden korktuklannı ve ayni zaman 
da kendisine ihtiyaçları olduğunu anlı
yordu. Binaenaley!1 bundan istifade ede 
bilirdi. Böyle bir kese altın daha kopa
rabilirse ne ala ... 

Konçini, İtalyan şivesjle birkaç laf 
söyledigine pişman olmuştu. Kadın bu~ 
nun farkına vardıysa belki de, ileride 

tehlikeli olurdu .. Ne ise. bunu fazla dü
şünmedi ve mesel~yi halletmeleri için 
adamlarına işaret etti. 

İçlerinde nisbeten, en ciddi olan ve 
nazik tavırlar takmmasını bilen Karkan 
derhal kadına doğru ilerledi ve mübala. 
ğalı bir şekilde eğilerek selamladıktan 
sonra: 

- Muhterem madam, dedi, hitfen 
hemen ay'lğa kalkın, çünkü vaktimiz 
yok ve ayni zamanda çok sabırsız in· 
sanlarız. 

Görülüyor ki, bundan daha kat'i ve 
na ı: j l : bir te!'ıdit yapılamaı:dı. 

Fakat anlaıılan Kolli:ı Kol hatun da, 
ö;;lc kolay kolay itaat edecek insanlar. 
dan de~ildi. Bl• sözler onu hiç de kor
kutmadı. Bilakis. hiddetli bir tavır ta· 
kındı ve': 

- Sizi:ı öniinüzde kalkmak mı. dedi. 
Böyle bir ayıbı h:ncl::ı :stcm:~e utan. l 
mıyor musunuz? Beni kendiniz gibi ah- l 

laksız mı zannediyorsunuz? UNk herif 
ler l Hırsızlar 1 Haydutlar! .. Benim gibi 
namuslu bir kadının, medeniyet ve ah. 
lak kaidelerine hürmet ~tmesini bildiği
ni size göstereceğim .. Hiç 9lmazsa 
sırt!nıı;ı Çe\'irhı ve bakmayacagınıza söz 

• 1 
verın ... 

Eskargas hayret ve bir nevi hayran· 
lrkla mırıldandı: 

- Öf! .. Ne yaman kadın! Ne eli ma. 
şair şey! 

Grengay da: · 

- Uutınayın canım, diye söylendi, 
çekin şu perdeyi de ne yapacaksanız ya
pın. Sizin güzelliğinlzi seyretmcğe hiç 
de niyetimiz yok ı 

Kollin Kot hatun, hakikaten taham· 
rriüle:.iz bir kadındı. Grenğayın en ma. 
kul namuskarane teklifi onun hoşu
na gideceği yerde, kadın bilakis kızdt 
ve ellerile yaptığı hareketler esnasında, 
üstünün başının açıldığını görmüyor
muş gibi yaparak hiddetle bağırdı. 
.- Ya scyretmeğe niyetin olsa ne o. 

]urmuş? .• Gözlerin mi çıkarmış. na
mussuz! Edepsiz 1 Haydut 1 .. Senin gibi 
aşağr adamın guya scyrctmeğe tenez· 
zül etmediği bu ı::ızelliklcri birçok kim. 
seler görmek için dizüstü çökerek yal
vardılar! ... Anladın mı haydut? ... Bere
ket ki namuslu bir kadınım ve herkes 
bjlir ki ... 

Karkan sözünü keserek:' 

- Hay~ii bakalım, namuslu kadın, 
perdeyi çekin ve çabuk Ôlun ... Yoksa 
si:ı:e yardım etmek mecburiyetinde ka. 
la cağım. 

Hayreti "Namuılu kadın!,. Karkanı 
manalı bir nazarla bakarak, ağzını ku· 
taklarına kadar a~tı \'e g:.ilüm!edi. Bu 
büyük ağız. seyrek birkaç dişle süslcn
mişt i. Fakat öyle dişler kj, dökülmü~ o. 
lanlara hiç de esef ettirmiyordu. 
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Herkes dişlerine meftun 

·-

Çünkü Hergün 

RADVOLiN 
diş macuniyle iki defa di§lcrini 

fırçalıyor ve onlara ebedi 
hayat, güzellik veriyor. 

Oaima Radgolin 

~~,!~"):··. · ·. . . . .-. ı· .. ·r .. · .. ~~ ~· . · . 

BAYANLAR - BAYLAR 
Ağıza ferahlık, nefese hoş bir koku, ruha in§irah veren, görüısürken 
etrafa saçtığınız latif rayiha ile karşınwfakileri teshir eyliyen ve ken

din.izi sevdiren 

en -Sen 
Nam Amtrikan mamul!tı kullanmu: 

Yazın susamayı giderir, lÇKt KOKUSUNU H1Ç BELLl ETMEZ. 
SiGARA, SARIMSAK, SOCA N gibi vesair mekülatm ağızda br 
raktığı ve tabiaten AGIZ KOKUSUNA MÜPTELA OLANLA -
RIN naho_ş ve can sıkıcı rayihalarını tamamen izale eder ağızdaki 

mikropların neşvünemasma mani olur. 

Her vakit lE .. SE kullanınız 

Her zaman Yanınızda bulundurunuz. ÇUnkU 
varhğınız için elzemdlr. 

Alırken markaya dikkat ediniz. Her yerde 75 adetlik paketleri 7,5 , 
200 adetlik lüks' kutuları 25 kuruştur. 

- - . 
... • ~ • • .. 1 • ' 

11 L {) N D R A Blrahaneslnden 

• 
1 E Bayan 

PEK YAKINDA VEDA EDECEKTiR 
----- Telefon : 40227 _____ ,I 

p:-IDM~-DW:liı:: lıı> ALL - NU 

FLV - SPRAY 
SiNEKLERJ, S1VR1 SiNEKLERi. GÜVELERİ, PİRELERi, T AH· 
T AKURULARI, KARINCALARI, HAMAMBOCEKLERl, DEPO 

EDILMlS YUN ve TÜTÜNLERE MUSALLAT OLAN HASARA. 
Ti SÜFRELERINl ve YUMURTALARINI kamilen yıldır;m sür-

. ntiyle kökünd~n imha eyliyen 

Amerikanın 

~iL.iL a rNJ U 
Fabrikasının maruf ve Dünyanın 

Her Tarafında Milyonlarca Satılan 

FLY-SPRAV 
nam m ıyiini l,t..l..ınmız. Hiçbir tarafta eke bırakmaz, etrafa hoş bir ko. 
ku saçar, fcvkalfıde mticssir ve öldürücüdür. Her boy kutularda ve her 
keseye uygun fintlarla eczanelerde, bakkallarda arayınız. Ayrıca daireler, 
mezbahalar, ha~taneler, ve perakende tatanlar için otomatik musluklar-

ı la mücehhez çok elverişli 4 ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 
ve ıg lit.rdik saç bidonlarda satılmaktadır. 

1 ALL • NU m:lrl·asm:ı dikkat ediniz. Alclanm:ı.yınız. Bir tecrübe sizi 
tatmin edecektir. 

Deposu: İstanbul &za: deposu, Aşir Efendi caddesi. 

HABER - j\kşam postu? 

• ............... ~ nstaı ırıı bun ............... ............... ............... .... 
iH ~ .... T :::: .... s • 

se 
S "MAYIS- 1937 ~ 

H 911 1 k n n J!I\ 11!!11 .n. y nn iL. s .r ":. ır ~ Dil n "" ....... ..... •:::::f~ • 
~ ~ l5ili!J \Wl 'llılU l" IWI US' u -. ~.i::iH:::::••' 

• 1 :::: 
im 00 :rıız Memleketin en tanınmış saz heyeti ve en gilhselt im menini! ıctn 

1 llll OK '"-!er ~e~ ~a;;o~k; · re~ı;k~~~!~?~,.~7ıhyor. 
:: : : ......................................................................................... ··:::::.:::: :::: :ı: :: ::: ::: : ::: :: : :: : : :: :: ::: : ::: ::: :: : • : ::: : : : : :::: :::::: :::!i!i 
:: : : : : : : :: : : : :: : :: : : :: : : : :: : :: : : : : :: : : : :: ::: ::: : ::: :: : : : : :: ::: z~:::.:· •• :.· •• :.:. : •• ::.:::: !!!! ii!i!! !!!::::::::::::::: ::: : :: ::::: :: : : :: : :: :: : : : : : :: :: :: : r.::::: :: : : : : :: : : : :: : ::: :::=··· ·································································· . 

NEOKALMiNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Oif 

ağrlları, Artritizm 

, 
BEŞiR KEMAL- MAHMUT CEVAT 

ECZANESİ 
SİAKECİ 

.lllll!mtllm- D r. ----.1 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 

1 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

ı yenehanesinde tedavi eder. 
- T~I: 40843 

Tebliğ; 

Çocuk arabalarımız hakkında 
telefonla vaki olan bütün mü-
racaatlara ayrı ayn cevap ver
mek imkansızlığı hasebiylE, 
keyfiyeti gazetelerle ilan etme
ği münasip gördük. 

Açık ve kapalı tekmil çocuk 
arabalannm zengin ve emsalsiz 
çe§İtlerini bu hafta gümrükten 
çıkardığımızı ve her yerden eh-
ven fiyatlarla sııtmağa baıladı· 
ğmuzı muhterem halka müj. 
deleriz. 

Beyoğlunda 
BAKER rnağazalan 

Miidürü 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevliye mUstehasısı 
Karaküy - Eksclsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: '1~1: 41235 

Operatör Ürolog 
Dokt:or 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu istiklal caddesi Parmakkapı ı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarını her· 
gün saat 16- 20 arasında kabul 

eder. 

ZA Y! - İstanbul Tıp fakültesi 
1935/ 1936 mezunuyum. Üniversiteden 
aldığım hüviyet cüzdanımı kaybettim. 

T 
'fuvat'et fahurıt'arı 

\'e leziz makarna yemek isterseniz ? ::::::~ 

Her Yerde 
Nefis r:mm~ ... , 
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Jlal:ran unulü safi irmiklen 
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Ba§lıca bakkaliye mağualarında satılır. 

! Fabrikası : Galata Necatibcy caddesi No. 107 
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AZ GEL 

Kostüm ve Pardesünüzü 
Şehrin en mütenevvi ve en mükeınmel çe§İtlerine malik buluna" 

Yalnız GALAT ADA Mqhur 

EKSELSYO 
Büyük elbiıe ticarethaneıinden tedarik ediniz. 

Bayanlara mahsus MANTOLARIN envaı ve külliyetli mıkti!rd' 
Çocuk Koatümleri vardır. Rekabetsiz Hatlarla yalnız 

GALATA DA 

KSELSVOR da 
Hükmü yçktur,. J 
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