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Lisan 
derslerimiz 

Bugtln: Almanca 
Varın : Fransızca 

Geçmiş zaman 
olur ki ... 

Aka GDndilzün hAtıraJan 

- Pek yakında -

s Kuruı.-Telefon: 23872 16 N 1 S A N 1937 C U M A 

Avrupamn şarkından harp tehlikesi kalkıyor mu? 

Rus-Alman eikô.nıharpleti gizli konuştular 

Alman ordusu 
Hitleri Musoliniden ayırıp 

· Sovyetıerıe anlaşmaya zorluyor 
Hitler kararını henüz bildirmedi 

Musollnl bu ay içinde 
- Berllne gidiyor· 

Litdcndrof 

Bu .. bahki posta ile gelen tngili.z 

___ ....................... .---.. ·-·-----· 
1 

Almanya 1 

Seferber ordu: 13,000,000 
I Tayyare adedi: 5,000 

1 

sovvet blrııoı 
Seferber ordu: 33,000,000 ! 

~~~:..--. ...!~.i 

' 
Voroşi'lof 

I 

Rus orduıu ıenerallerile gi%11ee çalıpn 
Alman ordusu yükıek .zabitleri. Sovyet 
erkAnıharbiyeıi ile konuımalanıu Hit. 
lere itiraf etmiılerdir. 

ıuetelerinden "Sunday Kronikt,, Al
man ceneraDerile Rus erkim harbiyesi 
mensuptan arasında gizli bir görüırne 
• • • t< • • _ ... • .1 '-"u .ı. oucra ~MOııtınr 
ve yakında esaslı bir Ruı - Alma ---

_ ... _H,_i_tler ılddetle, Sovyet Ruıya aley-
';!~-~s; •c111a&l ataı. 

fuzlu Jrumandanl•n, Aıw,,. fçln alır. tefriki meuf..._ be,ı.nabil~ 
yanr dikkat bir yazı ile tasvir etmekte· 1 
dlr. i 

Katııamı durdurmak için 
ispanyada yapılması düşünülen 

Bir hükômet 
darbesi 

Her Od taraftan adamlara itlen el çektirilecek, yabancı 
askerler ve mftıavirler kovulacak 

••Teskin ve yapıcılık 
cumhurıyetler ıttıhadı,, 

Kunılup sulh ve sllk11n teınln edilecekmlı 
İngilizce DaiJy Herald gazetesi, dip. yaaet ve it adamları gruptan tarafından 

lomatik muhabiri İspanya dahili har- dütilnülerek tedvin olunmuıtur. İki 
bi hakkında pyanı dikkat haber ver· taraf, askeri ıefteri nezdinde gizlice 
nıektedir. iakandiller yapılmağa ba,lanmııtır. 

Bu habere göre, İapanyada yakında Yeni teıekkül edecek hükumetin adı 
bir hükumet darbesi yapılacaktır. Sul- ''Teskin ve Yapıcılık Cümhuriyetçiler 

hu temin için yapılması düıünülen bu ittihadı" olacaktır. 
değiıikliğe nazaran, bir nevi diktatör· Franko generallerinden bir kısım ite 
lük kurulacaktır. Madridin Milli MU. asi kuvvetlerinin ekseriyetinin bu pli-
dafaa Generali Miyaja yeni hükumetin nı kabul edeceği tahmin olunuyor. Ge· 
b Jına getirilecektir. neral Miyaja'nın kuvvetleri ise, ken. 

diıine ıadık kalmakta devam•decektir. 
Bu ptin, gerek Frankonun. gerek 

ltaballero'nun istifalarını ve yabancı Fransızlar Faıhlan aıtler 
••keder ile müpvirlerinin memleket aleyhine kışkırtıyorlar 
dı§ına çıkanlmalanru dikkate almakta· Londra 15, (A.A.) - Daily Tele· 
dır. Plin ciddidir. Ve halen yabancı ırıph gazetesi Visamiral Nsborne'un 

__ ıncml~ketlerde bulunan müteaddit si· bir raporunu neıretmektedir. Bu ra
pora ıöre Fransız • İapanyol Fa11 hu. 
dudunda ve bilhassa U ezzan yakınla· 
rında Fransız kıtaatı tahtit edilmittir. 
Franıızlar Faslıları nasyonalist hükQ
met aleyhine kııkırtmaktadır. Fakat 
ıimdiye kadar pe az muvaffakiyet elde 

-

Abd··ıh k _ u a 
Hamid 

Şilkril Kaga 
3 üncü sayfada 

Aka Gilndilz 
2 inci sayfada 

Fikret Adil 
On sene önce bir mülakat 

4 Uncü sayfada 

etmiılerdi r. 
M~drit tıst Uste bir kaç defa 

bombardıman edildi 
Geçen pazardanberi dördünoJ defa

dır ki Madrit topçu ateıile bombardı. 
man edilmittir. Birçok kimseler ölmüı-

tür. 
Yeni bir muharebeye hazırlık 

Röyterin öğrendiğine göre, Bask sa· 
{Devamı 6 uıcıd.a) 

tedilmeai m~n diler ittifa'klarm te
ıinizliğlni bir Pnuyah mantı1a ile id· 
rlk edip, Alman ve So.yet oıdulan 
araıında ıeuizc:e, asker! bir ınlapıa 
yolu hazırlamakta bu1unmuılardır, 

Bitlerin, tıpanyadaki İtalyan askerle 
(.Detıom• 6 tncıda) 

Prensi 
prensllkten 
vazgeçiren 

kadın 

Romanya Kralının kardeşi Prens 
Nikolanın, güul bir kadın ~ d . ugrun a 
prenslıkten vazgeçtiğini yazmıştık. 

33 yqındaki sabık Prens Nıkola 
ile altı senedenberi gizlice evli bulu. 
nan Madam Saveno isimli bu güzel 
kadının son resmini neşrediyoruz. 

;••"•"•"-•••••-• .-···················· .. ·····•···• 
il Yeni VekAletler 1 

kurulacak i 
• 1 
! Matbuat ve Propaıanda, Hava- ! 
i cılık, Münakalat vekaletltrinin Bü. f 
! yük Millet Meclisinin önümüzdeki! 
İ devresinde muhakkak kurulmuı ola- : 
i cağı söylenmektedir. i ............. -.---·--·····-·-·--·-

VSTTE: lmıet in.önü, Stoı;adinoviç Tcv/i~"R .. ·, .. A -

f
_..__;r.-. -J • • ' ıı,ş u ras Bclgrad ta.yyt:ıre 
tı•<,, .. ~ın<c4 Y11gMUJ1J mıllı 8erpu§l.a riy'lt:. 

ALTTA: Belgmdda. "Türk güzel sanatları 8Cr •• ,, z . . 
Bo'ldDll ~U>armı T6Vfik R" t" . g~ı açıma meraaımı: 

U§ u Ara8, Stoya.dı~, ismet lnönü, 8. A. 
Pretı4 Pol, YugMla11 Maarif Nazın Sto1oo1Ji.9 ~ 

Dost Yugosıavyada 

ismet lnönünün seyahati __ ..................... ..;.~~;.;;..;.. 
~ ... şvekilimiz 

Bugün Saray- Bosnada büyük 
merasimle karşılandı 

Belgrad 16 (Telefonla) - D--· 1 .. ·· k 
kil

. 1 1 &JGt nonu as eri fen müe11e1elerini zi. 

Hariciye vekili i evfik Rü•tü Araı yaretten sonra tehir haricinde bir ve ımiz smet nönü refakatinde 

ld 
Y gezinti yapmqtır. 

o uğu halde dün seyahatlerinin ilk Ha 
h 1 

· larak k" s b raretli bir nutukla ismet lnönü 
pıer a eaı o ea ı rr istan mer- . l la 
kezi Kabrevatz tchrine muvasalat mi ~~ ~ yan belediye reisine Bat• 
etmi•lerdir. vekılımız Sırpça ka11ılık vermİ§ ve 

y demiftir ki: 
Şehir battan bata kı·raklarla do- .. Ba d ta ba - y, reis, arkadatnn ve ben 

nanmıf a e yram yapıyorçlu. samimi kabulünüzden dolayı deri~ 
M~azzam tezahüratla karıılanan (~mı 6 tnclda) 

Dürzülerin isyanı 
Kont dö Ma rtelle yapılan 

görüşmelerin kesilmesi üzerine 

Yeniden alevlenecek 
Umumi alda yalnız blr kişi affedilmiyor: 

Bu da 
Sultanülatraştır 
Şam, 16 (Hususi) - Suriyede ya

rm . ( CUJ1laı:esi) siyasi mücrimler için 
~ ılln edılcccktir. Bu aftan yalnız 
hır kişi müstesna tutulmuştur: Am
manda menfi bulunan Dürzi Şeq Sul. 
tanülatraı ... 

Bu istisnanın sebebi, sultanm kar
deşi Emir Atraşla Kont dö Martel 
arasında yapılmış olan müzakerelerin 
akamete uğramasıdır. 
S~y~i af~n sonra diğer mücrim. 

ier ıçın de bır af ilanı hakkında p . h ro. 
Je a.zırlanmaktadır. 

Dilrznterin tekrar ayaklanmalan 
bekleniyor 

. Şam, 15 (Hususi) _ Cebeli n·· 
ısyanı üurine Şama davet dU:Ul z 
Dil

. • e ı en Sı · d rzı heyeti buraya gelmiş ve Fran- myc " nm•mi af dan mil.!team 
sız fcvkal!de komiseri Kont d .. M tutula :Jı a ı aŞ"ılan Sultan Atraf 
tel ·ı .. .. o ar-

ı e goruşmüştür. 
Emtr Hasan Elatraıın reisliğinde 

bulunan heyet 120 kieiden mürekkep. 

tir. 1ç1crinde Abdülgaffar paşa ve 
Muttalip Elitr&§ bey de vardır • 

(DevlltM 6 ...-1 



Şclıinşahın !randa yaptığı bilyitk tetkik seyahati intiba1armilan. 
.Şe1ıi1ı§~h Bender Şahpu~a üç 1.-ilomctro nıc~f cde Karamusa limanında 
yeni yapıkm çelik Jıavu::ıı teftiş ediyor. Cenubi Asya<la Ummandan Sin. 

gapura kn.iJJlr ba§ka bir tersane meı:cut değildir 

Belgrat konuımalarr sür'atle bitti. } 
Türkiye • Yugoslavya ittifakının kty· ı 

meti ile Ti.:ık • Yugoslav - Romen -
Yunan paktının sağlamlığını bu sür'at 1 
kadar beliğ bir tarzda, hiçbir tebliğ gö-. 
ze vuramaz. 

Belgratla Ankara arasındaki ahenk 
devamlı kontrollarla ve için için yapı. 
lan mücadelelerle, kulis pazarlıklarile 

temin edilen siyasi ahenklerden değil
dir: İnönU - Stoyadinoviç • Araa ı.o
nuşmalannın kısa c:irüşü gibi yine pek 
k:sa olan resmi tebliğ de bunun bir 
delilidir. 

Belgrat ve Ankara ayni zamanda, 
ayni makanizma ile işlemeğe başlamıJ, 
ayni markadan iki pandülün rakkasları 
gibi muttarit hareketlerle çalışmakta 
ve ayni ordunun, ayni kıt'asına mensup 
bir manganın yan yana geçit resmi ya
pan iki eri gibi muttarit adnnlarla dur
madıın ilerlemektedir. 

lından medeni ileme taşan ~serler da
hi inkılapçı, hür, müstakil ve yüksek 
medeniyetli kardeş ve komşumuza 
karşr olan hayranlığımızın manasını ga
ze vurabilir. 

Biz sulh içinde içtimai, iktısadi ide
allerini hakikate ulaştırmak istiyen bit 
milletler zümresini temsil etmekteyiz, 
Bizim için garpta Yugoslavya ve Yu .. 
nanistan ne ise ıarkta da İran, IralC 
ve Afganistan odur. Bu itibarla Dlf 
Bakan Dr. Aras'm Bağdat ve Tahran 
seyahatleri arifesinde onunla İnönüniln 
Belgrat seyahatinde duyduğumuz he
yecanın aynini izhardan kendimizi ala
mamı~ bulunuyoruz. 

Türkiyenin, )'rakın, !ranın ve Afga. 
nistanın (hatta m:istemleke idarecile
lerinin entrikaları altında inliyen bed
baht Suriyelilerin) Yakın Şarkta teka-

........ ------ - --- ---------- - - - -

- Yazan : N. N. Tepedelenli -
-4-

Nihayet, Bizansın !mparatoriçe goslav devletine kendi adının veril
mesine, bu devlete Nem:ıniç develti 
dcnmesina sebep olmuştur. 

Stevan Nemanya ve hanedanı tara_ 
fmdan idare edilen bu devlet on ikin_ 
ci asırdan on beşinci asra kadar a
yakta durmuştur. Bu devirde Balkan 
yanmadasmda şartları, manası ve her 
şeyi tamamiyle Yugoslav olan bir mil
li medeniyete şahit oluruz. 

Kral Stevan tarafından Raşka yay • 
lasında kurulan bu devlet evvela şi -
ma.le, sonra garba doğru genişlenyıı 

--imza 
Dür.l:U y=.::::-.:n ::.!t:::~ i::-...::.:::u ı;:i· 

remeyince ben de ;aştım... Fakat bU 
sUtıında, her zamanki başlık altında 
çrktığı için kimin olduğu yine belli ldi. 
Hem bunoa yıldır yazıyorum, kendime 
mahsus bir üslitba ermiş oldl\ğumu 

Umid edemez miyim? Bunu tefahürle 
söylemiyorum; "mah1mdur benim su. 
hanim ..• " diyebilmek, yalnız bliyuk şa· 
irlere, muharrirlere mahsus b·r imd· 
yaz değildir. En zayıfların yazılnrında 
da imza yerini tutacak bir hıl vardır. 

"Üsllıp, insanın ta kendisidir'' demiş· 
ler; kuvvetlinin olduğu gibi zayıf.n da 
ta kendisidi:. 

İmzasız yazı, bize, imzı:ısız rr.ektub 
gibi çirkin geliyor, hele içinde hücuma 
benzer bir şey olursa ... Bu hiss:miz pek 
de haksız değildir; çünkı:i her yazının 

bir mektub olôuğu söylenebilir: bir 
kişiye değil, okumağı arzu edecek her-
kese hitab eden bir mektub... Hı:ıtta 

çoğu zaman onu birçok kimselere hita. 
ben yazdrğımız halde bilhassa falan 
kimsenin, veya falan kimselerin oku
masını istediğimiz olmaz mı? 

Fakat itiraf edelim ki imzanın yizı 

l
;ve fikir alemine zararlan da olmuştur. 
.Yazısının altına imzasını atan adam, 
hakikaten inandığı şeyleri yazmaktan 

}lbaıka birçok şeyler daha düşünmeğe 
J mecbur olur; ister istemez samimiye.. 
·tinden kaybeder. Bazl kimselerden çe
kinebileceği için asıl düşüncesini gizle· 
meğe, hiç olmazsa düşüncesindeki §id. 
deti hafifletmeğe mecbur olur; bunlar 

. ayıplamağa pek de hakkımız olıruyan 
~beşeri zaaflardır. Fakat imzanın, bence 
1 bundan da ağır olan bir zararı vardır: 
t imzasını atan muharrir elbette kendi· 
• ni tanıtmak ister, bunun için de kendi

ni asıl olduğu gibi değil, olmak istedi-
ği gibi göstenneğe çalışır, yani kendi
sine bir hususiyet verecek, kendisini 
etrafından ayıracak fikirler edinmeğe 

} çalışır. Şu "originalite" denilen şey ar. 
\ kasında ko~mağa başlar. Bunu ekseri• 

ya 1'.,,,...-•• - - r . • " ..__'S,.:ıJI" •a. 
par, o kadar ki ta içinden duyaralt' ~e .. 
ğil, kendi kend:ne, Uzene bezene -kad 
ettiği hisler, s:rikirler her zamanki hali 
oluverir. Yani asıl şahsiyetinin yerine 

T~rk dı~ #-J,aspının Balkanlarda ve 
bilhas.~a ;şa kanlf'Pn garbında ve Or
ta Avrupada gösterdiği bu ehemmi. 
yetli ve muvaffak çehre, §imdi ayni 
derecede parlak bir ikinci tezahüre ha
zrrlanmaktadır. 

Bclgrat siyasi konu§malarından son
ra siyasi hüviyetini bırakarak Yugos
lav milletinin imtiyazh misafiri hüvi
yeti ile müttefik milletin §ehirlcrinde, 
kasaba ve köylerinde dolaşmakta olan 
İnönU ve Araı birkaç güne kadar 
memleketimize avdet edeceklerdir. 

mili ve medeniyet parolalı bir anlat
maya karır olan azimleri o derece 
aağlaihdtr ki;1lMösyô öet ~&rtol'c!c ve 

efendilerinde 'bir parça zeka, ıJUUr ve 
ileriyi görme kabiliyeti bulunsa ara. 
ııra Bağdada gidip baş ağntmaktan 

derhal vazgeçerler. 

Yaktn §ark ıiyasasında bir Anka
ra - İran mihveri değil, bir (Ankara ~ 
Şam - Bağdat • Tahran • Kabil) dai
resi vardır; ve bu daire hiçbir fasit 
dügünceyi içine sokmıyan tılsımlı bir 
kalemle çizilmigtir. 

Zoinin ru_ık maceraları ile çalkandığı 

günlerden birinde Zeta 'da pathyan 
bir isyan Bizans tarafından ba..c;tmla
maymca (960) da sönen istiklal ışığı. 
nın tekrar yandığı görüldU. Ve Yugos. 
lavların Sırp kabileleri, ikinci defa o. 
larak ıniistakil bir devlet kurabildi
ler (1040). M.aamafih bu hareketler
de Şark İmparatorluğuna diş bileyen 
Latin kilisesinin büyük yardımlarını 
da görmüşlerdi. Netekim bu yardım
Ia.rı ödemek için, Zeta'da kurulan 
Sırp devletinin ikinci reisi Mihailo 
Barda bir katolik piskaposluğu kurul. 
:rna.sına müsaade ettiği görUldU (1067) 
ve Papa yedinci Greguar'ın hediye eL 
tiği bir tacı giyerek 1077 de kral un_ 
vanını aldr. Bu sırada Bizans Komne
mos hanedanının eline geçmi.~ti. Bu 
hanedan Makedonya hanedanından 
gelen imparatorların Tuna boyların
da kaybettikleri eğemenliği tekrar Bi
za.nsa kazandırmağa karar Yermişti. 
Fakat ne MihaiJo devrinde, ne de ona 
varis olan Kral Bodin devrinde Kos. 
tantıniye buralara hUkmelmeğe im. 
kan bulamadı. Bizanstan gelen her hU. 
cumu Sırp orduları kolaylıkla püs
kürttüler. İşte Sırp hUkfımet.inin bu 
kuvvetli anı Hırvatistan Kralhğmm 
da en kuvvetli olduğu devreye tesadüf 
ediyordu. Eğer o devrede Hırvatlar 
ve Sırplar el ele vermiş olsalardı, bel
ki de Sırplar ve Hırvatlar bir daha 
istikla Berini kaybetmczlcrcli. Ama 
buna Latin kilisec;i mani oldu. İki 
~lav mıııetııı birleşuıeıt!ı ını Kendı 
menfaatlerine uygun bulmıyan Papa
lık bunların ayrı ayn kalmala.n için 
ıyapmadık entrika bırakmadı. 

Blza.nsla. olan milcadele on ikinci 
asırda da devam etti. Bu devirde Sırp 
lstiklalcilerinin merkezi olmak şerefi 
Raşka mıntaknsma. düşer. 12 inci asır' 
Sırbistanından hatırlarda kalan kıy
metli bir reis de Stevan Nemanyadır. 
Bunun kavgaları, zaferleri ve zekası 

• bir sahte şahsiyet yerloşir. Alfred de 
Musset: ''Belki bardağım büyük ele· 
ğildir ama ben yalnız kendi bardağım. 

\ dan içerim" der. Başkalarından öğren• 
'diklerini değil, ancak öz malı olın 
§eyleri yazdığını söylemek ister ..• İyi 
ama insanın ba§kalarından öğrendi ği 

öz malından doğru, öz malrndan güzel 
olabilir; hatta bunu kendi de farkeder. 
İmzasını atan adam çok defa doğruyu, 
güzeli söylemekten ziyade kend 1sini 
göstermek sevdasındadır. ;Bundan baş
ka kendi kendisinin de esiri olur; bir 
mesele hakkında fikri değişince bunu 
itiraftan çekinir, yine eskisi gibi dü. 

ŞEK.iP GUNDOZ 4 brtaçağda kurulan en kudretli Yu. 

Bulgar hududundan Ankaraya kL 
dar olan güzergahta, Tı:irk milletinin 
bu yüksek murahhaslarına çok hara
retli bir karıılayııta bulunmak için 
hazırlandığı muhakkaktır. Yugosl&vya
daki murahhaslamnmn ana vatana 
avdetten evvel komıu Bulgariıtari ı>•· 

EDEBiYAT 
~ 

Hiimidin hayatı ••• 
- Yazan: Aka Gilndiiz -

yitahtmda yapacaktan temastann i\bclülhak Hamid, bundan .eksen btııi yıl önce Bmekteki Helciruheıı yalı
ehemmiyetini de burada bir kere daha amın bir mavi boncuklu be,iğin~ doğdu. On bet yıl onu kin.e tammadı. On al. 
kaydettikten sonra Dr. Aras'ın Bağdat tmc:ı yıl Nanak Kemal tanıdı .• Tanıdı değil, ilk ketfedİılı OcJüri. Sooria.,.t:Ondradan 
seyahati üzerine nazarı dikkati celbe- Bombaya lcadar bütün bir cihan tanıdı. Yalnız o devrin aıaiı yulmn '.Aaest.ııaı 
deceğiz. " olan •ofta ve hokkabaz edebiyatçılar tanımadılar. Çünkü anhyanuyorlardı. Himi-

Türkiye Dış Bakanı Yugoslavyadan din dili garp kılığına ve o zamanın mockrn fikirlerine bürünmüı bir encek al· 
:Ankaraya döndükten sonra bavulları- di. Tumturaklı kelimelerini değil, o kelimelerin içindeki fikirleri anlıyamaddar. 
ru tekrar hazırltyacak ve Yakın Şark- Danlmazsanız diyebilirim ki. o devrin garp edebiyatını ne Şiınıi, ne Ziya peıa, 
taki dost komşularımıza ve ..... müt- ne Muallim Naci, ne de büyük Namık· Kemal Himid kadar kavrıyamamıılar. 
tefiklerimize Türk milletinin kardeş dır. 
'duygularını, sempatisini ve Türk dev- Bunun için Hamid, edebi ve siyasi hayatında birçok hrtmalar geçirdi, 
letinin en samimi siyasi müzaheretleri. Fakat o, Boğaziçi ıövalyeai bir .aniye yılmadı. 
ni bir kere daha bildirmek üzere Bağ- O kadar ıaygmzca bir alrıkanhk oldu iri Hamide anlaırlmıyor demek ve onu 
dada hareket edecektir. baıtanbaıa inkar e!mek :züppelik modaaı haline pldi. Faruk Nafizi de, Ahmed 

Tıark milletinin Irak istiklaline ve Haşimi de, Yakup Ka<lriyi de, Hüseyin Rahmiyi falan da inkir etmediler mi? 
Irakta yaııyan karde~ milletin içtimai, Dünkü ve bugünkü Türk edebiyatını da toptan inkar etmediler mi? Falih Rıfkı 
iktısadi, askeri ve kültürel inkişafına Atayı ıöyle böyle övdüklenne inanmayınız, vallahi billahi ı;ekindiklerinden
ve siyasi coğrafyanın en mutena bir dir, kaleminin ne olduğunu bilirler de ondan. 
parçasını hükmü altında tutan modern Hamid o hale gelmişti ki büsbütün unutulacakb. 
Irak devletinin arsıulusal ehemmiyeti- Fakat onu yetmiı sene sonra yeniden keıfeden cumhuriyet oldu. 
nin günden güne artıp yükselmesine Ve Hamid ..• 
nekadar hayırhah bir" müıahit olduğu Dikkat cı:liniz! Ve, Ham!d dün ölrr.edi. Dün yeni battan Türkiyeye doğdu: 
ve komşu devleti kuvvetlendiren her Cumhuriyet gençliği ve cu:nhuriyet nesilleri o:ıu harf hari cilt cilt nnaliz e. 
hareketi, her enerjiyi, her savleti neka- dece!dcr ve beyr.e!milcl ~"kiiM koyaet!klardır. 
dar büyük bir zevkle takip ettiği ispa- Hamitli niçin ta':llm'.ldılar, görmediler, ar..!ama~ılar? 
ta ):izum göstermiyen bir hakikattir. Amerikanın meşhur b:lgini Eenjamen F.ranklen bir gün ÇOC\tklan etrahna 

BöyJe bir Türkiye ile böyle bir Ira. toplamı§. Onlara All:ıhı ve Allahın dünyayı, varlıkları nasıl yarattığını ıu'lılatı· 
km hem ayn ayrı, hem müşterek aem- ı yorm::~. Afacan bir ço:uk ptk merak eder, üdada soru: 
pati ve itimatlarına Şehinıah Pehlevi - Siz b:r bil:;in::iniz, he;>::ini biliyorsunuz, herh'lldc Allahı tanıyorıunuzdur. 
devrini idrak etmiJ bir İranın ne de- Onu lutfen bize göıter:r misiniz? . 
rece hak kazannuı olduğu ise apaçık J Franklen )i~ dü,ıünmeden gökteki g-üneşi gösterip demiı ki: 
meydandadır. 1 - Bak şu güneşe! 

Türkiye, milli şeıının şahsi ve en 1 Ço=uklar bakmışlar ve keskin günesin ısıet cözlerini kamastırmı3. 
yaktn dostu olan büyük inkıli:pçı ve l - Bir şey görebildiniz mi? 
kurtarıcı Pehlevinin eserleri ile - açık - Gö:der;miz k;maştı, gcrc:nc.dik. 
konuşalım - mağrurdur. - Siz Allahm yarattığı pneıe bakıp ıöremiyorıunuz, 

Pehlevi Peraiya'ııının yalmz son yı. bakıp göreceksiniz. 

J 

yaradanına msıl 

Aka GtlNDtlZ 

ve nihayet cen'uba doğru da kök sala. 
rak on dördüncü asırda Balkan yan. 
madasının en mühim ve kuvvetli dev
leti halini almırlır. Bu asrm en par
lak Balk~n hü!<iimdan, İmparator un. 
vanını almıs olan Yugoslavlar Şefi 
Duşandır. (13Bl • 1355) 

Nemaniç hanedanını kuran kral 
Stcvan tetkiki icap eden mühim bir 
siyasi dehadır. Ona gelinceye kadar 
Sırplar, Hırvatlar, Slovenler yani bU. 
tiln Yugoslav kabileleri, Litin kilise. 
si ile Bizans ve Macar devletlerinin 
bir oyuncağı halindeydiler. Llitin kili
sesi Bizans ve Mncar saraylarr bura
larda mütemadiyen tefrika tohumu c. 
kiyor ve Yugoslavlann birleşip kuv
vetlenmelerine mani oluyordu. Sb~,·an 
onların flilahlarını onlardan daha kuv. 
vetli kullanan adam oldu. Yugoslav. 
ların içinde ilk politika dP.hası göste
ren odur. Devlctlerarası münascbatını 
memleke}i ve milleti lehine islismnr 
etmcği bilen Stevan, dahilde milli bir
lik kurduktan sonra kah Macarlara, 
kah Venedik cumhuriyetine, kah Al. 
man İmparatorluğuna dayanarak ve 
en küçük fırsatı dahi gözden kııçırmı-
yarak çalışmış ve Bizansa göz açtır. 
mamıştır. Bu büyiik adam ölümünden 

' az evvel keşiş olmuş ve Biuı:s impa. 
ratoru üc;üncü Aleksinin damadı olan 
ikinci oğlu Stefan lehine saltanattan 
feragat. etmiştir. 

(Davam cdrncl:) 

Eğenin en l{Üzel kızı 
lzmir fuannda böyle bir 

miisabaka yapılacak 
lzmir Enternasyonal fuarı için 

tanzim edilen zengin program me· 
yanında bir de gii.:ellik müsabakası 
vardır. Bu miisabaka ile Akdenizin 
en güzel kızı seçilecektir. Müsabaka 
yalnız Tiirkiyeye mahsmı değil Ak
deniz; kıyısında olan bütiin mcmle· 
kellere ~amildir. 

Bu müsabaka her sene tekrar edi· l 
lecektir. 

ıilnmcğe çalışır. ı · 

İmzanın yazı için de zararı vardır. 
Herhangi bir kitabr, bir makaleyi oln r• 
ken muharriri için duyduğumuz n:u
habbeti veya soğukluğu unutm~mız 
kolay bir iş midir? Onu seviyors:ık 
söylediği sözlere de, onlan ıöyle ivi· 
ce tahlil etmeden inanmıık arzueu;u 
duyarız; sevmiyorsak söyledikleri:1i, 
yine iyice tahı:t etmeden, redde kalla
ıırrz. Ah! her yazl imzasız olsaydı! ..• 

Fakat imzamızı atmamanın da bir 
ytğın fenalrklilrı vardır. 

f'.\~rullah AT AÇ 

Amerikanın 
yardı mile 

Sovyetf er fUo 
yapaca!~ıar 

Londrada n1üza•ie• 
l'eler ba~.adı 

Londrn 16 (A.A.) - l-fr:.vn5 
ajansı muhabirinden: 

Sovyet sefiri Mai::;ki' dün, İ'!cr 
man Davis şerefine vermiş oldufiu 
öğle ziyafetinde kuv\'ctli b:r Sovyet 
donanma~ı vücuda gc:.irilmesi husu· 
sunda Amerikanın mesai birliğinde 
bulunmasını istemiştir. 

Sovye t sefirinin Norman Davise 
Nourmansk.de bir fü:sübahri vücu· 
da getirilmesi hakkındaki Sovyet 
planlarına dair malumat vermiş ol· 
duğu söylenmektedir, 
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~su~~·t 
Ab~I!ı o ha-ık" n=oam ~ti 

1 
yazan: §ük-rü Kaya \ 

Ankara, 15 (A. A.) - Türklerin en 
büyük ta.iri Abdülhak Hamit hakkın- J 

da.ki hiılerini, düıüncelerini ve hab
ralarmı Parti Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya yarın ıabah çıkacak 
Ulua aazeteıinde ıu suretle anlat· 
maktadır: 
"İhtiyarlıyorum., diyordu. Scneler

denberi memleket muhabbet ve şefkat. 
kanatlanru açımı onu her türlü ıstı

raptan esirgiyordu. Millet, onun üstüne 
titriyor, menhus fakat mev'ut akıbet 

bari geç olsun diyordu. Korkulan, fa
kat beklenilmiyen kara haber çabuk 
geldi. Hepimizi matemli bir sükut sar
dı. Dı§ımızda aükQn, fakat derunumuz
da mah§er vardı. Onun tel'in ettiği sü
ktltu hiç sevmediği sitayişlerle biz boz
duk. ''YANSIN NESİ VARSA KAİ· 
NATIN, LAKIN BU DERİN SOKOT 
DİNSİN.,, 
Herkeı hissini, hatıratım anlatıyor ve 

kendine bir teselli arıyordu. 
Çok severdim, anlattıklarını yaz de

diler. Acı arasında peki demiş bulun
dum. Belki bu ona karşı hürmetkar bir 
vazifedir. Fakat mevzuunun büyüklüğü 
önünde bunun ne kadar güç olduğunu 
daha yazmağa başlarken anladım. Her 
ıeyi unutmu§ gibiyim, bir şey hatırla
DUyorum, ona layık bir şey bulamıyo-

rum ... 
O, bizim hepimizin büyük şairimizdi 

\'e çok güzel yazdı. Ben pek az oku
muftUm. Ben onun, o büyilk hayatın 
anca3ıı: eon devrinin arkadaşı olmuştum. 
O, az fakat öz söyler, ben çok dikkat
le ve zevk ile dinlerdim. Ben saygı ve 
ıevgide kusur etmemeğe çalışırdım. O 
da iltifatını ve teveccühünü benden e
airgemezdi. Ben onu bütün Türkler gi
bi okumak öğrenir öğrenmez tanımış
bm. 

Nanuk Kemal ve arkadaşlannın Mi
dilli, Rados, Sakızdaki menfilikleri ve
ya memuriyetleri Akdenizlileri Kemale 
~ok bağlamı§tr. O muhit münevvcrk· 
rlnin şiir. ede'hiv•• .:, ............ .c .. ı ... r~sı 
nep Namık Kemalden "Bey merhum
dan,, menkul ve mülhemdi. Söylenilen 

her ıilr, okunan her gazel Bey merhu
mun ya yazdığr, yahut sevdiği idi. O
nun manzum küfürlerini yalnızca oku
mak bile istibdada karp bir hakaret ve 
bir !hissi intikamdı. Bey merhumun iyi 
dediği kötü olmaz, kötü dediğine iyi 
denilmezdi. Evlerde, mekteplerde, Ek· 
remler, Hamidler okunur, ezberlenir, 
Naciler, dile bile alınmazdı. Hamidin 
eserleri elden ele gezer, şiirleri dilden 
dile d:işmezdi. 

Galatasarayda Tevfik Fikret edebiyat 
dersine onunla ba§ladı. Ondan imtihan 
olduk. Fikret için Türk edebiyatı öğ
renmek demek, Ham.idi bilmek demek
ti "MUALLA BİR DERİNLİK ŞİRİ 
Ii:AM1D, ŞtRt VECDA VER ... " 

Darülfünunda gençlik arasında Tev
fik Fikrct'in, Cenab'm şiirlerini bilmek 
bir zevkti bir meziyetti. Fakat Abdiil- ı 

, 1 

hak Hamid'i bilmek ve okumak başlı-
' başına bir haysiyetli. Biz onda yalnız l 

ıüri, edebiyatr değil, felsefeyi, kiya~e
ti de öğrenmeğe çalışıyorduk. Tabıa

tın kanunlarından gelen zulme bile ka
hir ile hücum eden, tabiatın kuvvetleri 
İistüne çıkacak bir hamle ile haksızlr
lı kainatın ylizilne hakaretle çarpan 
:Yilksek duygulu ve yüksek haysiyetli 

bir in.san ... "HERKES İNSANLIKTA 
RERKESLE YEKSAN,, diyebilen ve 
C'Utnburun kadrini o vakit herkese anla
ta.n bUyük bir vatanperver, büyük bir 
deınokrat diye seviyor ve okuyord~· 
Çirkinliği, kötülüğü, ölümü ve beşerı· 
Yeti ınuztarip eden maddi ve manevi ~
h:ınieri ve bayatın takazalanru sevmı· 
Yen bu pir tabiatten öKim ve xstrrap 
dilenen lbazr pirler ve şiirler gibi has
ta. ezgin, bitkiıf ve bedbin 'bulunuyor
duk. 

O, hayata, vatana bağlı canlı bir var
lıkt:r. Bizim onda kavuştuğumuz felse· 
fe kudret, kuvvet, hayat ve OC§e felse
fesi idi. Bu felsefesini akide haline çı· 
karnllş, yüksek ve derin bir hassasiyet
le binbir §ekilde terennüm etmişti. 

o, zttlarla dolu bir alem, bir mahşer 
idi. Bu ~ir filorofun bazı hayat telak
kilerini bile kendisine has bliyük bir 
ınazeret bilirdik. 

Cumhuriyet senelerinde klüpte ve 
Mccliate ~ok buluıur ve konuşurduk. 

(Dcoomı 4 ilncüde) 

. -:.:eares1 1 Devlet <fenılr yolları 
ınnfsar ıu~ \ 

T"t"nleri hastalıklardan idaresi 
u u kurtarmak için Yüksek mektep mezunu 

Ciddi bir mlicadeleye gençlerden murettiş yapacak 

girişiyor Stajlarında tSO, 
ı h. 1 idaresi yaprak tütünle- sonra da 151. lira 
n ısar ar k • b' .. k 

re arız ~an haşarat.la atı ır mu· maaş verece 
1 l . · i tertıbat almaktadır. . . d' caae e ıçın yen .f d k Devlet Demiryolları idaresı şım ıyc 

. · b haşaratı ı na e ece d 
Bunun ıçın u ll l ·1 kadar ortamektcp mezunları arasın an .. d n ku anış t mayı e d · 1 (flit) nevıın ene .. k" ı, alınan ve stajdan sonra Devlet emıryo 

.. b t u··zerine pus urtece .. en . . h k t 
mayıı ne a l l l lan mektebinden geçırılen arc e me. 

1 • ı t. rmek e meşgu o - · d f kullanış ı a e 1 se';l murlanrun yeni bir grupunu ılk c a o-
maktadır. .. . . ]arak yüksek mektep mezunları a;;asın-

. •Jetler evvela ınhisar - · · B t Bu mayı ve a .. . . dan seçmege karar vermıştır. u sure -
fidanlıklarında tecrube e~lecek v~ le büyük istasyonlar için liyakltli harc-
tecrübelerden ahnacak ~etıc.~l~~e ~o ket müfetti§ ve istasyon şefleri buluna-

f k mayi ve alet onumuz - . · k.ld hli. re en muva ı d . h cagı kanaatı vardır. Aynı şe ı e e 
deki mahsul senesi başın a mi.\sta yetli mıntaka müdürleri yeti§ecektir. 
sile tavsiye olunacaktır. Yeni alınacak yüksek mektep mezunla 

inhisarlar idaresinin bu sur~~le rı doğrudan doğruya hareket müfettiş 
esasen kalitesi sened~°:.se~_e!.~ .!~~- stajyeri Unvanım alacaktır. B.unları~ 

1 ve dünya tutunc:ılugunun 30 yaşını geçmemiş olması ve şımendı-
se. e~l ez bir şahikası haline . gelen fercilikte aranılan evsafı haiz olınası 
erışı m da h 
Türk tütünlerini aynı za~~ er şarttır. Kendilerine iki sene. devam ede-
.. l" h stahklardan da arı bır şekle cek stajları esnasında 130 ltra maaş ve. 

turu a • k t'' b. · 1. 
· k icin umumı ve a 1 ır rilecektir. iki senelik stajdan sonra 1• 

getırme • · · · b 1 akta 1 r mücadeleye gırışmış u unm • yakati görülenlerin maaşları 15 ıraycı 
dır. çıkarılacaktır. . • 

Ayrıca bu gençler içinden lısan bılen· 

Teşviki sanayiden 
istifade edenl<:r 

Çimentoyu hariçten getıre
bilecekler 

15 (A A ) - iktisat veka-
• Ankara · • 

Jetinden: 
. yesini ucuzlatmak maksa-

Tesıs serına . · k 
. olan apğıdakı prensıp a. 

ıdıle alınını~ . · · unulur • ,.. d 1 ... 0 bilgısıne s • 
rarı alaka ar a.. . . 

.ki sanayi kanunundan ıstı-
1 - Teşvı .. . 

. kab 1 dil-:• sa.nayım tesıs ve 
fadesı u e lWır • 

•. • • 1.. görillecek te.sıs malze-
tevsıı ıçm uzum • 
mesinden çimentonun klcrıng veya ben 

• 1 mevcut memlekttlerden 
z:erı an aşma 
•thalın· e müsaade edilecektir. 1 ,. • ,_ h''1 

Atı:.t. .. .1..,.1 ..... n ı:ı:n·. Karan t. 0 
d ·tih r kümlerine tevfikan milsaa e ıs sa ı 

için iktisat vckftletine müracaat etme-

leri lazımdrr. · 

3 _ Müracaatin "gir karan,, ve teş-
viki sanayi kanunu hükümlerine tevfi. 
kan yapılması icap eıder. . 

4_ Bu prensip ka.r~n Anadol~ a3an-
.1 1• tarihinden ıtıbaren tatbık olu-

sı e neşr 
nacaktır. 

Müessif btr Ulilnı 
E lki gün belediyede bir mües-

vve B l d' 'f hfd'se olmuştur. e e ıye meca· 
5 ~ ah 

1 
i müdürü Celal vazifesi ba

n şu es .. . b' f alık d alışırken uzenne ır en 
şı~ ~ ç ve hastahaneye kaldmlmrş· 
ge nc~ıa.ı hastahanede vefat etmiş· 

iÇERiDE: 
• Akayın yazın Adalar arasında Haliç 

. urıarilc yapacağı seterler Jçtn BUyllka.da 
'

3
P ilde do bir fııkclc yapılma.l(tadır. 

da D 
• BUyük önder AtatUrk ta.rafından Jcabul 
. t ..Hlterenin sabık lrak cephesi lm 

edılcn Dı;• 

d ı müteveffa Tavsendin zevcesi dUn 
m&n an 

adft., §ehtimlze gelmlıttir. Ankar ~ 
Eski Fransız Da.inler ''eklll De cıa.&lerc 

• as]ardıı. bulunduğu Ankara.dan §eh• 
diln_ tcmclml• ve rarise hareket etmı,tir. 
rımıze g Y , 

yizden kararları nakzaıı gelen "e 
• Tem alt gibi göste'rerck ~kcr kaçak 

r,örrnenicre 
, • Salll.haddln Rıfat ve arkadaştan 
çrıığı yapan . 
diln aynl cezaları yemlşlerdır. 

• Dün şehrimize gelen !~kA.n u~um mUdü 
..tı .. ı de Trakyaya gıdeccktır. 

ril buı. ..... er ıuıı ıt 
• Şirketihayriyo ııe!cr ın.üddetlerinl ı:eı 
ak fçln 59 ve 60 numaralı vapurlara D 

:otörU koynıağı dUşUnmeyük~~:ıesı lçln A• 
Ö 1 ın ınaunalar& 

• Ç P er 1 alt.I beton blr lııkele 
zapkapıda. Ustu kapa ı 
·a. ııınağa b&şlanmı~trr. 

) p 1 tnJn açıldığı gün ıııergide 
• tzmlr ııerg s 1 ıl ak 

l birden evlenme mermm yap ac 
4o çift n 

trr. b 1 1:mılr Merııin ve Samsund& ye 
ı;ı tstan u' ' 

•-kas tetkik hPyetl kurulacak 
niden birer ..... 

tır. · ,.._ u k"--
L"irıı.7. nahlyeııı • .,..,me er v-* ödemi~ın $• • ,1 

il "'lu 8 yaşında Süleyman, e> e 
Unden Hal 0

& k '00 y k bir odun parçası alara 
rinden yanı! deki ormıı.n& gidip ate§Jemek !11 
metre ıncsn c 

letıden en layık olanlar iki sene sonr:ı 
bir senelik staj görmek üzere m~htelıf 
Avrupa memleketlerine gön~erılecek 
ve oranın şimendifer idarelermdc ca.lı_ 
şacaklardır. 

Yeni yolcu salonu 
için yeni bir mimar 

geliyor 
Yeni liman yolcu salonu projesi 

için salahiyetli bir mimar temi~ et· 
mesi Avrupada bulunan mımar 
Prosta yazılmıştır. Mimar Prost 
verdiği cevapta bu mimarı gelecek 
hafta beraber getireceğini bi]dirmiş· 
ti-r. 
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tem!§, bu ınrada elbiseıerını de tutuşturmu§ 
ve tect §Okllde yanrp ö!mUııtUr. 

•Ticaret odası lktlsıı.t vekA.letluden verilen 
cmlr Uzer.ine ahşap deniz vasıtalarının tama• 
men memlekette ın,aııı lm.klıtlarmı tetkike 
başlamıştır. 

* 19 mayıs bayramı için dUn vilAyette vall 
muavininin relııllği altında bir toplantı ya• 
pıl'lllJ'§ ve program ha.Ztrlıı.nmı§tır. 

• Havuzlar dolu olduğu için Akay ''c De 
nlzyollarmm bazı vapurlar? ŞlrkeUhayrJye 
kır.jıklarmda tamir edilmektedir. 
* Hariciye umumi kA.tlpllğlne hariciye u• 

mum mü~Urlerlnden Nebilin tayini mukarrer 
dlr. 

• çavuıııardan yeli§Urilen köy mualllmlerl 
Bursa Ziraat çlft11ğlnde kamp kuracak ve 
bağcılık, meyvecilik, ıııebzecllik, böcekçlllk 
üzerinde ihtisas peyda edeceklerdir. 

• Yeni yaprak kanunu nlzamnıı.mcsl 

ha.zrrlanmakt.s.dır. 

• Elektrik şirketinin eallhlyettar mura.h 
ha!!lart Nafia vekAleUle mUzakerelerde bu 
lunmak üzere yann Ankaraya harrket ede
celderdir. 

ıf< KarabUk fabnkasının mali tediyelerini 
karvılamak üzere bir (Türk - İngiliz tic:ı 
ret ve finansman korpuraııyonu llmltet ştr 
keti) kurulmugtur. 

"' Milli müdafaa. vekaleti askeri ceza kıı.• 
nununun 5:5,56,57, l'iS ve 159 uncu maddrlerl 
nl drğlştlren bir lA.yihA. hazırlamıştır .• 

• İktisat vekA.lcti milli ve beynelmilel ın• 
nal millklyet haklarının himayesine dair olan 1 

kanun projeıılnln hazırlığını bitirmiştir. t'ro 1 

Veki;lerimiz 
Bu yaz memleket içinde 

teftiş seyahatine çıkl!caklar 
Beşe~ yıllık program 

yapılacak 
Ankara.dan verilen habere göre ha§ 

ta Başvekilimiz olmak üzere bütün ve-

k:llcr bu yaz memleket içinde teftiş se. 
rahatlerine çıkacaklardır. 

Bu seyahatlerde bilhassa ikinci beş 
yıllık endüstri planının kat'ileşmesi ve 

her iş sahasında beşer yıllık planlar 
yapılması cihetleri tetkik edilecektir. 

Vekillere bu seyahatlerde o mıntakanın 

mebusları ile mütehassıslar refakat ede
cektir. 

Seyahatlerden sonra Nafia, Ziraat, 
iktisat, Maarif, Srhhat ve Maliye işle-

rinde yeni beşer yıllık programlar yapt. 
lacaktır. 

Yaz meyvaları ve 
sebzeleri 

Daha kış bitmeden gelmeye 
başladı 

Son hafta içinde yurdun muhteli~ 
yerlerinden yaz sebze ve 111eyvelerı 
külliyetli miktarda gelmeğe başla-· 
mıştır. 

Yurdun her tarafına şimendifer 
u]aşmasmm nimetini Istanbul daha 

kış bitmeden yaz sebzeleri ve yemiş 
]erini yertıekle görmektedir. Bu su
retle evvelce müstehlik pazar bu
lamayan müstahsil kasabalarda sü
ratle mallarını satabilmektedirler. 

lstanbul piyasasına epeyce bir za. 

mandanberi gelen bakla hafta içinde 

fazla mal gelmesinden dolayı l 5 • 
1 2,5 kuruşa kadar düşmüştür. Onu 

takiben cenup vilayetlerimizden ge· 
len enginarlar da ucuzcadır. Tanesi 
8· 1 O kuru§tan sotılmektadır. 

Sakız kabağı geçen hafta gelme 
ğe başlamıştır. Kilosu geçen hafta 
60 kuruştu. Bu hafta 40 kuruşa düş 
müştür. Önümüzdeki hafta içinde 
bollaşacağı muhakkaktır. 

Kısmen mevcut bulunan salata
lıklarla domateslerin de bu ay so
nunda bolca gelmesi beklenmekte· 
dir . 

Yaz yemişlerinden erikler pek kü
<_:ük olmakla beraber satılmaktadır. 
Kilosu 15-20 kuruştur. Çağla ba
demlerin kilosu 1 O kuruştan veril· 
mektedir. Bir parti Malta eriği de 
gelmiştir. Bunların da kilosu 30 ku 

je birkaç gUne Kaaar Ba§vekA.lete verilecek 
u~ . 

• Lfman idaresi lfma.ıı Jılerf tlzertnde tet 
klkat yapmak Uzcre A vrupaya Jkf mUbondJı 
gön<Jereceldlr. 

• Emniyet mildUrlUğü vapurlar yanaşma· 
da.ı:\ lııkelC'lcre atlayanlardan da ceza almağa 
karıı.r vcı1nl§tfr. 

DIŞARIDA: 
Ilı BrUkııeJde temaalarda. bulunan Alman 

iktisat nazın doktor Şaht dün Berline dön 

mUş ve Berllno gelmiş olanf. Alman mill1 ban 
kası umum müdürü ile mUzakerelerc ba~la• 
nı.ıştır. • 

• 'l"'1nan başveklll Alinaya va.sıl olan !n 
gntcrenin sabık Mıııır fevkalA.de komiseri 
Lord Loyd ıerelino bir ziyafet vermiştir. 

ıır Mıııır kapitulı\syonlarmın kaldınlma.'lı 

l§Ue me~gul olan konteranst.a dün Mı!!Il' hU 
kOmeti istimal devreslnln lZ sene oltnAstnt 
teklif elmf§, İngilfzlM de buna. müza.berette 

bulunmuştur. Fransızlar müddetin 18 
olma.smı lstemi§lerdlr. 

ııene 

* HabeJ Jmparatorunun, 26 mayısta Muıı 
rm Milletler ceınJyeUne kabulü için yapacağl 
toplantıya heyet gönderip gönderınJyeceğl 

malOm değildir. Gönderdlği takdirde heyetin 
salA.hlyetıe::I tetkik edilecektir. 

+ Avusturya.da Almanya il~ blrle§m~·'< pro 
pagandıı..~ı ya.'lak cdllınJştir. 

• SovyP.t albnlannın lnı;iıtere plya88.3ma 
satılması için cereyan eden müzakerat m03-
bet bir sahaya varmııtu 

CUMHURIYET'te : 

izahsız kalan şair 
Peyamıı Safo.'nm bu,gii.nlrii. fı1:ra:mı

daki şu isyan -pek haklı.d1r; mllwssa. 
okunrnağa değer: 

" ... Hami din sa.ğlığmda Rıza T ev~ 
fikten evvel ve sonra, edebivat 
tarihçisi ve münekkit geçine~le~- · 
den tek bir adam çdanadı ln, bı
ze, "Abdülhak Hamid ve Müla· 
hazah F elsefiyesi,, adlı kitaptan 
batka Türkiyenin en büyük ~airi 
diye ba~unızda taşıdığımız adam 
haklmıda toplu bir eser vermiş 
olsun. Bugün, bilmenin ilmi ha.y
siyetile HamiCli bildiğini ishal et· 
mi~ tek bir adam yoktur. 
Y amn asrrdanberi Hamid hakkm· 
da hep aynı vasıflar ve esprileri 
dinliyoruz. Bu memlekette haki· 
ki sanat ve felsefe kültüri)e p;ş
mit tek bir tenkit kafası görünün· 
ceye kadar ela bunlan dinliyece
ğiz: 
Ebedi Hamid, ulvi Hamid, mü
ceddit Himid, bahtiyar Hamid .. 
Ey, başka?.. . . 
Başka yoksa, Allahaşkına, Hamid 
aşkına, edebiyat aşkına susalım 
ve utanalım. Bunlan bizim kadar 
Florinalı kadar küfeci çocukları 
da biliyor. 
r a.hıı.~ bu, ya.zı<J.a, ta..sh ih i icap cdcıı 

büırilk bir lıaJc.sdıl~ var: 
MuJuırrir, biz 11c 1.'i.stiinkörii. l)ı(Lhse

dilcıı '1ll·ihıcl.:1dd belki bıt işi kilfeci· 
Zer kadar biliyarı•z. Fakat itim/ etme-
1iıdir ki, Florinalı, bu nıcv:::ııda. mu. 
hayycl tacım "he.kiki" lcştireock 1:a. 
dar engin bir bilgiyi ifade eder. J!c
ğcr Tilrk fikir ve sarı.at a.Iemine Flo .. 
rinalmm "kıymetini tanıtmak içiıı Ha-. 
midin ölmesini bcklemclc Mzımmı§. 

Belgrat mUIAkatmda 
son vaziyet 

Cumhuriyette Ywıııs Nadi, m.atlnı
ata vcrilcıı tebliği tahlil ediyor. Y1t. 

gos'lı:ıvyaila ccreıJa.ıı cdeıı son siyasi 
m.ü.:::akcrcleriıı Balkıaıı Antantı rcrrc. 
vesi dahilinıJ,c ve Mi.ll.ctlcr Cemiyet~ 
-paktnuı uygun ncti.celcr 1:erdiğini 
tcsbit odeıı bu, tebliğe dayanarak ltal
ya • Balkanlar mümasdxıtını Nadi 
bi.:.o şöycl i::nh ediyor: . 

"Türlü sebeplerden dolayı İtalya ıle 
Yugoslavyanm yekdiğere karşr em
niyetsizlik içinde yaşıyagcldikleri 
malümdur. Bu emniyetsizliği orta
dan kaldıran bir anlaşma niçin ev. 

· velki ta.ahhüdlcri bozmak icap et.. 
sin? Bazılarımızın hoşlarına git
mek için mmetlcrin mutlaka biribir. 
]erine yan gözle mi bakmaları la
zım? Eğer İtalyan - Yugoslav an. 
!aşması Tuna havzası devletleri a.. 
rasmda hiç olmazsa şimdilik eko
nomik bir iş ve clbirliğine doğru 
ink~af vesilesi olursa bunun bile 
kendi başına ne btiyiik kıymeti ha. 
iz olacağını söylemeğe hacet bile 
yoktur. ltnlyanın Yugoslavya ile 
anlaşma.smda Merkezi A \.TUpayı 
takviye etmek fikri bulunabilir. Bu 
kendisine aid bir düşüncedir, ve 
Yugoslavya bu sahada ancak eski 
taahhtidlcrile kendi menfaatlerinin 
müsaid olabileceği çerçeve dahilin· 
de iş görebilir. 
Bclğrad tebliği nziycti tam göı:;. 
termck için Yng-03Javya ile Türki
yenin gerek cııki, gerek yeni t.aah. 
hüdlcrinin k:iff esinde Milletler Cc
miyrti paktının bütün icablarma 
m;ıtabık olmaktan asla ayrılmamış 
olduklarmı büti.in ar,ıkh~ı ve bütün 
keskinliğilc lrny1d ve ilan ctmi~tir. 
Yugoslav - İtalyan anlaşmasından 
sonra Yugo::::ı.lvyayn tevcih oh ran 
ilirailnrdan biri de bu suretle guya 
kollektif emniyet esasından a)Tılm
mış olduğu yolunda1d iddialarla Pe
ri sürülmüştü. Görülüyor ki bu da 
yoktur. 

Şeker sandığından çıkan 
evle.nme mektubu 

Adaııada. çıkan Tiirhsö:1:i ga:cfcsi11-
de Şıt yazıyı okuifuk: 

''Döşeme 'J,lahallesindc bakkalhk 
yapan Sül~yman. Turhal şeker fab. 
rikasından dükkanına gelen sandık· 
]ardan birisini açınca içinde, fab
rikada. çalışan amele kızlardan biri-

( Devamı 7 incide) 
Kara Davud 



J 
On sene önce 

Ab_dülhak HAmitle 
mülAkat 

Yapan: ltkret Adil 
Delnim, kalemini praba batırarak 

Hayyamın rübailerini tercüme eden HU 
ıeyin Rrfattı. Şairiazanu Ali Ekrem be
yin nezdinde misafir bulduk, Ev, Arna
vutköyllniln yüksek bir noktasında, bi
zi oraya çıkaran sokaftn ismine baktım: 
"Eğlenceli sokak.,, 
Aklıma geldi: '' Alaykötkil,. 
Birinciıi ilahi duyguları insanlara, 

bcıerileri de Allaha ylikseltmiı olan Hl 
mide 'ötürüyor, öteki Türk edebiyatına 
veche verecek olanların mahfeline mün. 
tehi. 

Bir çift muterizcye benzfyen mu. 
ktvves bacaklı "dadı,, - HimirJin da
dm - bizi içeriye aldı. Bekliyoruz. ö. 
nlimdeki masada açık bir kitap -.ar: 
"Andre Morua,,nın "Dizanelinin haya
tı,,. Genlı bir hol, serin ve loı bir ıUkiıt. 

Balkonun açık kapısmrn çerçeveledi
ği bir pırça Boğaziçi, benim sigaramın, 
HUıeyin Rıfatın piposunun dumanlarL 
le bolulanıyor. Ağuıtoa aylarına mah
ıuı bir vrzıltr. İçerimde çok latenilen ve 

' nihayet tutulabilecek kadar yakma ge
len bir arzunun heyecanı ve ıllkQttan, 

boıluktan, mUbhem beyazlıklardan ya. 
prlmıt bir hiıle istiyorum kf o, yemek
te olduğunu öğrendilimiz "o,, biraz da
ha gelmesin. Be bu temiz, pUrvaad in· 
tizar biraz daha uzasm ... 

Gilndc bir pipo içip, bet kutu kibrit 
50 gram benzin aarfeden Hüseyin 
Rıfat etrafta, gözlcrile unututmuı bir 
kibrit kutusu ararken bir acı, haykırdı: 

1 

- Hlmit .• Hlmit ..• 
Bu, bir papağandr. O bDe Hlmidin 

ismini öğrcnmiıti. Nihayet, kilçük a
dımlarla Hlmit geldi. Beyaz bir keten 
elbise, asil bir istiğna ve istifham.la kal. 
kan sağ kaıına ilitmiı camdan bir daire. 

Bizi çah~ma dairesine götUrldU. Kapı
yı aCjtt. Girmemizi bekledi: 

- Siz, bir kapıyı açmaımı •e ıonra 
da kapamasını bite bitemenlniz. 

Diye latife ederek, öne ge~ek tcred· 
düt ve hicabımm sildi. 

• • • 
- Sizden edebiyat baklanda fikirleri 

nizi... 

- Bu tarzdı cörüıcmem. Ben esasen 
böyle ıcylerden bihaberim. 

- Cuaretimi kmyorsunuz. Esasen 
kim ondan baberdaT? Sizden 
Jrlllik hükümler, nuariyeler somu. 

yacağım. Yalruz, ıizi ıık:mazaa, mUuha
bcmizin zeminini edebiyat tetkil etıin 
diye rica edeceğim. Mtaell, ıon cUnler

·de ıimdiye kadar memleketin edip ola. 
rak tanıdılı bazı phıiyetler "edebiyat 
yoktur, ilh ..• ,, diyorlar. Halbuki. .. 

Hlmit tö.UmU ketti: 
- Edebiyat yok demek, zekl yok

ijemektlr. Onu inklr, kendini inkirdır. 
Ye c!aha ciddf, Adeta mufber: 

- Bilmem ne ıöyliyeyim? Herkes 
bir ıey diyor. Geçenlerde ben edebiyat 
hakkında bir makale yazmr§tım, nevile-

rini tarif etmiıtim. Edebiyatta nasıl ifa. 
"de lbtmdrr? Bence teıbih, terkip, seci 
herıey milbahtxr, zoraki olmamak pr

tile, dernittim. (Hamit, buralda misal o
larak <Snündc "koru,, scrlevh11ile yaz. 
makta olduğu makaleden parçılar oku

"du) itte, cördüniiz mü? Bu terkipleri 
kaldırınız, yerlerine baıka birıcy bulu
nuz bakalım! .. Bir yazım i§jin, Mahir 
Vasfi ... Hayır, Vasfi Mahir isminde bir 
ctn~ ıair. vatan • cıdcbiyat - hece • aruz 
mün;ıebetlcrini de mevzuubahı ede· 
rck, bir ıcyler yazmı§. Bir vatan edebi
yatı vırdır, ki benim yaptığımdır. Fı. 
kat edebiyatın vat~nı olamaz. Ona ıöy· 
le demiştim; Ramazan davulu vezninde 
yumağa sai olunuz, fakat saim olunuz., 

Ş.ııir, aruı, heceden bahsedilince tabii 
söı Celil Sahir bey üzerinde tevakkuf 
etti. Hamit: 

- Ceı;.ı Sasir bey "Kartiydatcn,.i 
Kandihara &ötürdü. dedi. 

Sonra Cel~l Nuri bey için de ''çok 
yazıyor, mUtemadiyen yazıyor,, dedi. 
Birk ·~ isimden daha bahsettik. 

- Evet, dedim. bu nesillerin teaku
W QQJaındıki devrci fitr,ttc f'kseriyı 
tcsac!Uf edilen ıcylerdlr. 

Bur la•IMlter, tnyff, tekebbür, cu. 
rur ile dilerterlne tariz ederler. İsimle
rine blt't!' f8hret temin etmiş gibi g&
rülürler. Öyle zannediyorum ki, bizde 

edebiyat, her ıcyc rafmen, kendi muhI. 
tinde terakki ediyor ve bugünlerde iı· 
tikrar peyda ctmcğe .•. 

-Guguk! 
Papaian ıöze kanımııtı. 
Him.it, mütebcıısim cevap vl·rdi: 
.....: Edebiyat §Üphesiz, mcml,kctimiz

deki teceddüt ve tcrakkiyatla beraber 
yürüyor; bu edebiyatın bir şu!Jesi olan 
matbuat lisanında da barizdir. 

Ve Hüseyin Rıfata dönerek ilave et. 
ti: 

- Vallahi, doğrusu şimdiki ateşli 
gençlere nararan biz, gençliğimizde, 

birer hebenneka sayılırdık. 
- Üstat, kendi kendinize hücuma 

müaaade edemeyiz. Siz, ıizin cleğil, bi· 
zimsiniz. Filhakika timdiki gençler ck
acrlyetle mütetebbi ve kıymetlidirler. 

Onlar çoğaldıkça bo~ kıymetler, pür. 
hayat bir sinede ya§ayamıyan l-asil tlö 
kohlar gibi faaliyet gösteremiyecckler
dir. Hiç dcfilıc ıimdilik onların tahriba 
tı mcvziilc§tirilmiıtir. Pek yakın.:ia artık 
inhisarlarına, tıpkr tekaüde sevkedilen 
atayh zabitlctde olduğu gibi, nihayet 
verilecektir. Okuyor musunuz üstat? 

- Hayır, vaktim yok.. Makalelerim 
var. Kendim tebyiz ediyorum. Bazan 
öteye beriye gaz ~ezdirdiğim oluyor. 

- Gençlerden ne okudunuz, intıba. 

ınıd 
- Yedi gençleri okudum. Bir kitap· 

larını g<Sndcrmiılcr. İyi teyleri var. 
Hlmit ilk aö:ı:lcrinf, tecahUlfütü unut

muı. ıCSylilyordu. Nasıl ıöylcmczdi ki o, 
edebiyat için yaıamıı, yaııyor ve daha 
da yaıı:yacaktı. 

- Bucünkü Avrupa edebiyatı ile all.. 
kadar otuyor mı11unuz? Dııarda maııa
nrn Uzerindc bir kitap görmÜ§tÜm. 

- Evet .•. Lüsyen hanım okur. Ben, 
dediğim gibi çok meıgul olamıyorum. 

öteden beriden konuıtuk. SCSz Utin 
harflerine döküldU. 

- Uıtat, me bir aıc.ctem{ lAann ft'll 

drr? 
- Tabi! Uznndır. Mademki bir lisan 

vardrr? 
- Evet, bilhassa bugünlerdeki, harf. 

leri dciittiriyor, yenilerini alıyoruz. 
Bu akademi meselesi üzerinde Hamit 

fu:la tevakkuf etmedi: 
- Bilmem ki, dedi, bu siıaradan mı, 

yoku ucu yaldızlıdan mı içersiniz? Ali 
Ekrem bey ile, eğer yanıp kül olmadıy
sa, Bclgrad ormanlarına gitmek istiyo

ruz. 
SükOt. 
Şairibamın, nurlu yüzUndcn iğbirar. 

lr bir cölge geçti. Dudaklarında zehri 
handı tahıvViil eden bir tclchhüfle ıöy· 

lcdi: . 
- Diln ziyarete gelen birisinden öğ-

rcndiiime nazaran, beni henüz anlaya. 
mıyanlar. vamuı. benim için ıu, veya 
bu diyorlarmıı. halbuki .•. velhasıl beni 
anlayımamrtlar ... anlayarnamııJ.ar .. 

:Bu tec11Ur Himidane idi. Hlmidane 
te1Ailr odur ki, hicranında zevk, ten· 
ıilfUnde merhamet nrdır. 

- tlstat dedim, seni anlamak eicr 
o kadar kolay olsaydı, kalplerimizi nasıl 
teshir ederdin? Sen bizim kalLimizde, 
duymumı, sevinmesini, aıap çekmesini 
tahammül etmeı;ini bilenlerin kalbinde 
öyle bir yer iteal ediyorsun ki, baıan 
ba~ka hiıler bile orada kendilerine yer 
bulamıyor. Sen kalplere af ve merhamet 
dolduran birisisin, itaht o hiıtir ki onu 
bize ıen verdin. 

1ıtiffarı zUnu'b etmİJ bir mutekit 
saffet ve hafifliğile onun etini örtüm. 

Fikret Adil 

ZA YI -Tek atlı yük arabamın 1998 

numaralı pllkaıtıu zayi ettim. Yenisi
ni alacaiımdan eskisinin hül<mli yok· 

tur. 
Asador Ayvazyan ---------Z AY t - 12 .. 2. 937 de Gelenbevi 

mektebinden aldığım tasdiknameyi za
yi ettim. Yenisini alacuğımdan eskisi

nin hükmü y<ı!~~ur. 
2C de No. 304 f uıl ilki 

ZA Yl - 930 ıenesinde Kadıköy or
ti okulundan almıt cklugum tasdikna
memi zayi t:ttim. Yenisini çıkar~ğım· 
dan eıkiıinin hükmü kalmamı;tır. 

AdNaı Erenköy Hat boyu No. 1 
Enver 

(Btlf tarafs 3 tıncüde) 
İdeallerimizde tam bir birlik vardı. Va
aifcmde beni daima teıci ederdi. Ara· 
ııra mcktuplaıır, tclgraflaıırdık. Hasta
lığımda müteessifane müteessir oldum 
diye hatınmr aormuıtu. Geçen seneki 
rahatarzlıfında çektiğim telgrafa bana 
iltifatlı ve teveccühlü cümleler yazdık
tan ıonra aranmadıfından, artık unu
tulduğundan tiklyetlcr ederek cevap 
verdi. 

Şikayetinde haksızdı. Bunu sonra 
kendisine söyledim. Eğer bur;Jn ölü
münde ve cenazesinde bütün milletin 
gösterdiği teessür ve candan alakalara 
ıahit olsaydı kimbilir o mümtaz tcbcs. 
sümü ile, daima genç ve zinde zekbi
lc yine nasıl zıtlar dolu zarif ve nükte
li bir cevap bulur ve söylerdi. 

O, bizler için gözleri kamaştıran de
rin bir ıirdap, gözleri karartan yükıek 
ve muhteıem bir phika idi. Kuvvetiy· 
le, zaafiyle, kudretiyle, azmiyle, kema. 
liyle, noksaniyle tam bir insandı, fakat 
bü}•:ik bir insandı. 

Yine Fikrettcn mülhem olarak diye· 
bilirim ki, o, ecramiyle, kevakibiylc, a
valimiyle, sitare ve ıümusiyle kendi 
kendine yaııyan ve yanan bol ışıklı, 

bol hararetli bir güneşti. Sönmedi, yan
.Pı .•. ,, 

Yazan: Şiikrü Kaya. 

EmU\k sablplerl 
Kıymetlerin ve icarlann düt
meıinden endişe ediyorlar 

Emlak kıymetlerinin ve icarların 
son zamanlarda çok dü§mÜ§ oluşu 
emlak sahiplerini pek haklı olarak 
endi§eye düşürmektedir. Umumi 
olarak bina yapmak vasıflarım ta
mamen kazamnamı§, parası noksan 
olanlara bina yaptırılmaması için 
belediyeye müracaat yapılması dü
§Ünülmektedir. 
Mesken ve arsa bahahlığının 

önüne geçmek için 
Dahiliye Vekaleti mesken ve arsa 

oahaltlr~nm ;. .. -.. ... fl"Cm""' •s~- ı.ı.a 
yUk ıchirlerde büyıak arsaların istim. 
llk kanununa uyıun olarak aatınabn· 
maır ve yeni mahalleler kurulmaıı için 
bir proje hazırlamaktadır. 

DUn geceki yangın 
Bir evin tamamile yanmaıile 

neticelendi 
Bcyoğlunda Yeniıehirde Dercboyu 

caddesinde 12 numaralı evde dün ak
pm yangın çıkmıı, bu evin yanındaki 
Yuaufı a.it ev tamamen yanmııtrr. Yan· 
gın, 60 yaıındaki bir kadının ekmek 
almak üzere baklu~ cittiği bir aıra
da ocaktaki ateıin ırçrıyarak tahtılan 
tutuıturmasmdan çıkmıttır. 

lıtan1'ul Bcıinci icra Memurlufun· 
dan: 

Mahcuz olup paraya 'evrilmcıine 

karar verilen bıçkı, torna makineleri 
ve saire 30 • 4 • 93 7 tarihine tesa~f 
eden cuma cUnü aut 13 den 14 e ka.. 

dar birinci açık arttırma ıuretilc Ay· 
vansarayda Cabi camii ittisalinde 97 
numaralı dükkanda paraya çevrilece
linden talip olanların mahalJinde ha· 
ıır bulunacak 111emuruna müracaatleri 
ilin olunur. (8124) 

' 
16 NiSAN - 1937 

Abdülhak Hamit ıcın 

Düıl üniversitede 
bir ihtifal yapıldı 

Şehir Meclisi, Hamidin ev kirası
nı vermekte devam edecek 
Hamid i~in diln ak~.-1111 tJr,ivcrsite 

konferans salonunda bir ihtifal yapıl
mıştır. Merasime hep 'bir ağızda~ı söyle-
nen istiklal margile lanmış. 

saylav Fuııt Köp. 
rülü kürsÜJ'C çıka

rı:k bir gün evvel 
toprağa verilmiş 

olan Hamidin sa
nat, ede\,iyat ve 
kültür sahaların • 
daki büyük hiz • 
metlerini anlat • 
mıştıi. Bundan son 
ra edebiyat şube&i • 

heyetin Lüıyen Abdülhak Hlmide ıf
dcrek taziyette bulunmaıınr ittlf ı~JI 
kabul etmittir. 

Mecli:ıin toplantmnr müteakip Necff 

doçentlerinden Ali 
Nihat, isınait Ha. 
bip, Mitat Cemal 
söz söylemişlerdir. 
Mitat Cemal ez
cümle ıöylc bir 
mlifahedcsini an· 

Himidin yetim kalan m11uı 

latmııtır: 

"- Size kendi yaşadığım üç rejimi 
üç cenazede göıtereceğim: 
Namık Kemali bir imamla ü~ harnal 

gömdü. Bu saray devrindedir. 
Fikrctin cenazcıini ltiyının iki oda

sını doldurmıyan bir zümre taşıdı. Bu 
meşru ti yettedir. 

Hamidin tabutunu bir kolundan bir 
millet, bir kolundan bir devlet tutarak 
kaldırdı. Bu cumhuriyet devrir.dcdir.,, 

Mitat Cemalden sonra bazı talebeler 
Hamidin §iirlerini okumuşlardır. 

Halkevinde toplantı 
HAmit için EminönU halkcvinde bu 

akıam sekiz buçukta bir toplantı yapı
lacaktır. 

Halkevlerinde 
21 nisan çarşamba günü bütün halk. 

evlerinde HAmid için bir ihtifal yapıla-
\ı.G'h.hl• 

167 halkcvinde o gün Hamidin phsi
yeti etrafında konuşmalar yapılacak, 

eserlerinden muhtelif parçalar temsil 
edilecektir. 

Büyük dahinin ev kirasını §eh ir 
vermekte devam edecek 
Şehir Meclisi dün İstanbul ıehrinin 

kadirşinaslığını gösteren tarihi bir cel. 
se akdetmiştir: 

Bu toplantıda 'evvela Florya inpatı, 
için bütçede münakale icrasına. pasta 
ve §ekerlcmc imalathanelerinin kagir ot
m11ına ait hususlar kabul edildikten 
sonra vali Muhiddin 'Uıtündağ söı ata

rak: 
"Abdülhak Himidin phsuıda mcmlc. 

ket en büyük §&İrini kaybetmiştir. Ken
disine bir eseri hürmet olmak üzere e· 
vinin icar bedelini Belediye veriyordu. 
Bu bedelin timdi de ailesine verilmcıini 
rica ederim,, demiıtir. 

• Bu teklif ve htanbul ıchri namına bir 

Serdcnccçti, Tevfik Töre, Reaİılll 
Cem ve Rdik Ahmet Sevengilden mil• 
rekkep bir heyet Maçkapalasa gidere) 
bu vazifeyi yapmıı ve Bayan Lüsyeıs 

heyete baıta Büyük ömicr olmak ilıeıf 
bütün milletten gördüfü derin ve .,. 
mimi alakadan dolayı duyduğu, minned 
ifade ederek Şehir meclisi aıalanna ti' 
şckkürlcrinin ibliirnr rica etmiıtir. 

Tehir 
Bütün Türkiye HalkevJerind• 

kaybettiğimiz büyük ıair Abdülhak 
Hamid için ihtifaller yapılacaktır· 
Eminönü Halkevinde yapılma.S 
mukarrer bulunan ihtifal o güne te• 
hir edilmiıtir. 

Hlr maarif 
tecavOze 

Burdurun Dirimli 
alamıyacağı kadar 
olmuftur. 

mUTettt~ 
ujradı 
'koyıınae •a~• .. 
rarip bir hadi•• 

Bu köye &iden ilk tedrisat müfe~ 
tiıterindcn Veli, köyün mektcbind• 
muallim ile çabıırken anlaıılaauyaJI 

bir sebepten baıı kimaelerin taarruzı.l" 
~ uğramıılardrr. Sopalarla uzunboy
lu dayak yiyen müfettiıin iki kabur" 
ga kemiği kırılmııtır. M'uall:min hayı• 
tı tehlikededir. 

Hadiseyi bizzat Burdur vılisi tab4 
kik etmektedir. 

Mısır Kralı 
Paris ve Londraya gidiyor 
Zürih 15 (A.A.) - Mııır krab 

Faruk ve maiyeti bugün otomobillf 
Bale şehrine gitmittir. Orada cumat 
tesi sabahına kadar kalarak Paris" 
ve Londraya hareket edecektir. 

Valide kraliçe ile kralın dört kd 
kardeşi pazara kadar burada kala• 
caklardır. 

BEYOOLU MAJESTiK İçkili Lokantuı 

17 niaan cwnarteıi alqamı Bayan F AHiRE GECESi. Bütün az 
arkadatlarmm refakatile 6 ma aeneıi kutlulanacaktır. 

Magda Schoelder - Wolf Albacb Retty - ~~~rg AJexander 
Sen~nin en ten, en neteli, en cerbezeli ve pek fazla muııkili opereti 

ViY ANA SEVDALARI 
filminde RÖrilneceklerdtr. Pek yakında SAKARYA linemı1mda 
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su Tc· RK 4 akeam Sinemasında 
Büyük musiki sala temsili ikinci Karuzo, Mili.no operumm 

mqhur tenoru, zamanımızın en tatlı ıeali muganniei 

ALESSANDRO 
zn .. IANI Aşk Şarkısı 

Muazzam musiki filminde Verdi, Puccini, Giordano'nun en güzel 
operalarını, Na}'9liten seranadlarını taganni edecek ve İıtanbul hal· 

kına emsabiz derecede zevkli l!laatler yaptacaktır. 
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PAUL HORBJGER ·KAROLA HÖHN - FlTA P~OFF 
F- vkalflde film i' in ycrle:-inizi evvelden tc:ııin ediniz Telefon: 40690 
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Dönüş 

Bir gan, Ra.Ud FaJı.riye dedim Td: r da.n kUrelderi be almtım. İşte o r.a.
- t7.k yazdığım hikayeyi MM yol- man kayık bir mavna oıu:, o kadar 

laml.§tım. O 21amGn bir mecmua çıka. yorulmama. terlememe. rapı~~ y~rln.. 
nyordun. Dercetmem~tin. S01tra a,y- den oyn~· .Vf} ben. maglubı~ete 
ni hikayeyi yazdım. Okuyup beğen· kızar, öfkeleıurdim. ~ırn bu halıme 
dil.er. iki mes'ut kahkaha sahıllere çarparak 

Do&tum cevap 1'6Tdi: aksisadalar yaratırdı. 
- Vallahi birader, tammnam.tf tm.. Nıhayet bu tatlı rüya bizi ansızın a. 

m1ann o katJn,r çok hikdye'leri g6IL cı hakıkatlere stırUkleyivermişti. 
yordu 7d, bunlan okumak fıraatım bi- Annem bir vurgun gıbi yatağa dllş-
ıe bulom1yordum. Afl6t. o ~ til. . . H 
seninki <k güriiltüyc gitm~tir. yaza c;oktıın veda etmıştık. er şey. 

E_vet, va1\tiy1.e, bir gazete WJıreha.. le beraber saadetimize de. Kışın en 
nesıne, edebiyata hevul6'Um m.üfıeV· şiddeUi güıılerfDdeydik... Fırtınanın 
v~l.erLn tomar tonıtl1' yuıhn geZif'· et.rafa ufuldıyilof&k lllıkalr çaldığı bir 
dt. Bunları tamif etıMk bil" h<JyU gece başunı yastıktan t:r.löırdım. Kal
güç if olurdu. Faloat §imdi bu fttryc bim hill çarpıyordu. Yatağımda doğ
Ka.Zmadı. MU.,tcıkbel c<kbiyotın /üreli. ruldum. Biraz ilerde masanın üzerin. 
ği o1an heooskdr'lar tcırlaat, pek ku. deki idare 18.mbasmm süzülen titrek 
mklığa uğradı. ztyalannda saatin iki odluğunu göre. 

Bunun be1.1ci de bir aebebi: bilmiştim. Kalktım. İçimde ôyle fena 
bir his vardı ki ... Annemin odasına 

- Koymuyor1ar ki ... Matbuat, adet4 gitmek istiyordum. O geceden iki gün 
mutıyyen muharrirlerin inhia<ın altın· evvel babam onu benim ya,ııımdan a-
da! • d~ir. bt -..ı ya y t lıp deniz UstUnde r wa a ırmış. 

Bu, doğru <kğil. HaJciki bir t.Btidat, tı. Her geee geı; vakte kadar baba kız 
h.erhıangi bir manitıyı de'Zer, Çtkar, Aımı onun yanında oturur ve sonra odalan
dirini gösterir. Bu, muhakkakhr. Ne- mıza inerdik. Od.ı kapısını açtım. 
telcim, işte, btına ait ~da derce· Merdivenleri yavıı.fl& çıktım. Tokma
diım.ek üzere ilk yazılan"' gönderip ğl çevirdiğim zaman annemin henllz 
buy.in muharrirliği muZ6k Minm~ o. uyumadığını gördilm· O anda odanın 
Zılta i'hi iyi edibim.~i m.kTedebilirim: 0 meı'um boşlufu bana adetl bir tUr. 
Kadirocın Ka.fZı ~ Murad Sertoğlu. beyi andırmıftl. 

l&tidatZann in'Trifafına 1r14ni olundu. Anne tefkatfne pek ihtiyacı olan 
ğu i/tirad.tr. bir çağdaydını. 0nwı kolları arasında 

Elverir 1ci, iktidar, '8tidat olaun. bir kedi gibi okşanlllak isterdim. Se. 
Jlfn"mi, kalkanı eleler. viyordum, fakat sevildiğiuıi gfü:elrim. 

Htl.e aon mmarılarda, ~ aded' le ıöremiyordum. 
pek aeyrek ol.an Moo3kdr ~la"'"" Y8fDDID henilZ kUçtlk olmaama 
Toılliteıi de cl~r. lmZddan ifade· rağmen gUlen ve 0yıııyan, negeli bir 
~, ifatletJn ~ 1«Jdar pek ber. h kik t1 ri 
bm ,eyıtJr_, Jfeuw bile yok. .. EkMJri- çocuk değil, hayatın acı a a e ne 
aı, farid mımac:fıaki !1fll': ner gün biraz daha boyun eğen zaval
~o .... ..c ıa.ız necıa.rcd velik mAnl nto+ı lı bir ahlftktum. Baıka bir şey değil-

0 
""'- "11Ulı 'Du.Uca. 1ı. .._,::, .. u"'.. w1• '--"'+.;1,~..,1 • .-
1.Kır6C~ ki,..._ J.A ... ·-'--- • • • ~ -........,.; -~_. .. ._ ... ~rlade uyu~ poe. 

ne, ya.hut iyiocsin6 raal.aaa memnun ter her elemi unuturdum. 
o'luY<Yf', mal bulmt14 mtğnbl'ye tl.öniL. Yavaşça yatağmm kenarma iliş. 
Yrw. tim. Kanayan kalbimin elemini ona 

Bir genç 1clz olduğu anlaşı1an Bdna belli etmeden konutuyordum. 
" :f" 04ll"'ll" "-Anne! dedim, bu geceki fırtmL Tahir'in gönderd1m bir hikAo-.;, an. 

latı§ındalci aamim.;yet nokta.sından dan hiç uyuyamıyorum. Hem ben yal-
deroediyorum: nız odada korkuyorum. Babam ya-

(Va - Nft) nmıdan 11eııi de aldı.,, 

• • • 
nLpUJ'UmUZ .Ma.nnaranın etekleri. 

ne uzanan koyu morluklan arasından 
yavq yavaş ayrılıyordu. Bqmu gö
ke kaldırdım. Memleketimin ciferlerf • 
mi dolduran bu saf ve temiz havuım 
bir ker3 clalı:ı. teneffüs ettiın. ffte tim. 
di karşımda minarelerin eğilmes atı • 
tunıannm ili.hl airvelerinde parlıya.n 
renksiz ılık güneş fU&lanndan bqka 
bir teY görUnmUyor. 

Vapur eon dUdUğUnU öttürürken gil
al lıtanbulun Marmara sularında e. 
peyce yol almıştık. Etrafnna ~ 
Güvertede benden başka kimse kalma 
llll§tı. Şimdi gözlerimin seçebildlfi 
Yanıp sönen tek tUk ışıklardan bafka 
bir ,,ey görilnmilyor. Hafif bir rUzıAr 
Baçalrnnı okşuyor, yUzUme çapkınca 
'bu!!eler konduruyor. Bilmem bu göz 
Yaşlarım ııevinçten mJ? Mütemadiyen 
ağlamak fltiyonım ve dU§Unilyorum 
ki, birkaç gUn eonra babama kaVUP... 
cağım. 
Şimdi hatırlryorum: Onu deniz ki· 

)?Jsmdaki evimizin rıhtımına bakan 
bir penceresinde başındaki minimini 
takkesini sallıyarak beni seli.metler. 
ken bırakmıştım. Ya d<tdım: O da be. 
Yaz namaz bııJJ örtüsilnUn uçlarını 
rözlerfne kapatmış, ağlıyor ... Annemi 
kaybedeli tam beş sene oluyor. O e
lbı fecaat hAH r,öz1erimin önUndedir· 

,,. .. . 
O l!ena ba.bamt, son memuriyet ola· 

rak Aliiycye tayin etmişlerdi. Heın 
ne t.:ıtlı, hem de ne acı hatıralar var o 
günlerde! Orada annemin safltfmda 
geçirdiğimiz hav .. , b'r hakikatten zi· 

Yade bir rüyadır. 

Sözttmft tamamlıyıunamıştım. Ur.a. 
nan kadid iki kolun araıımda başımı 
bir iskelet ytğmmm U7.erlne koyduğu. 
mu zannederek irkildim. Vurmayan 
kalbtnln gfzll hıçkınklarmı dinledim. 
Onu bir gUl gibi kokladım, gene kok. 
Jadmı, •• :Afladnn, ağladım, ağladım.~ 
:Arsam ]dnıbllfr kaç saat geçmişti ki, 
bent eskisi gibi çırpmmıyan, hır.kir· 
mıyan, ruhSUZ yatan bir buz kUtletl· 
nin Uf,erinden kaldırdılar ... 

• • • 
,Ajıftelftf kaybcttıkten bir hafta son. 

ra baba.111 beni kavmakamla beraber 
tstanbUla ~nderdi ve onun yardımL 
ıe 1'-."ftya. Erenköy li1e.si11e yerleş. 
tfm. Tatilterim hep mektepte geçti ve 
attı ııene babamdan ayrı kaldım. tyJ 
bir tesadU! neticesi babamı da bu se
ne tstanbnla tayin etmhıler. Bana on 
bel fUb evvel göıaderdi~i mektupta 
bdridan baheediyordu. Fakat IOllra 
her nedense be_ni ~krar Alliye,.e ~ 
ımsı1ar. Şimdi vtputda.. 1ıa,atnn$ 
en mee'ut uatlerl ge(iyordu. Bütün bu 
geçmlt gUnleri teeuUrle tekrar hatır. 
ıachktan eonrı, nihayet işte AWyeye-

(Devama (1 i1lciü) 

Evet. .. OradA '!tilzı-1 bir yatımız. bir 
de kUçU.1< sand lımtz vard1. Yuın st· 
cak mr>btaph ı: ]erinde lmbam an. 
nemle bfai ba nda'n b'nclirir. kü. 
reklere otururJu. :s·r mdtcm gibi a-

kardık 0 gUmUş suların UstUnde .. Da- l ~··· 
zan zayıf, çelımıtlz kollarıma bakma· 

Tonton Amca 
Zoraki koşu 
şapyonu 

Kızı I 

~~~~~~~-~~~-------
V a zan : Niyazı Anmet: 

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

16 '1 sene evvel bugiln - .-. - _,_ 

16 ıneı Lui on altı 
yaşında evlendi 

15 ya,mdaki genç ve gilzel Mart Antuvanet, kocasıom 
kendisine kocalık yaumadığını görünce , sefahate 
daldı ve başmı giy( t D" verinciye kadar eğlendi ! 

1770 yılı 16 nisan günü, 167 se· madı. Kocam ihmal etti. Bugün 1-:ep 
n~ e~w~~ bugün, Fransa~. muazzam sinin acı~.:nı .çıkaracağım .• diyor ve 
bır dugun oluyordu. O gun evlenen on altıncı Lüıye ihanet etmekten en 
genç, o~ ~l~ı ya§md~ idi. T ~rih~er büyük zevk ve gurur duyuyordu. 
bu gcncı §ısman, agır, terbıyesız, Efkan umumiyeye h'ır h m'ı , t 

1 
. 11 . . . h b" ">' e em le 

saç arı perışan, e erı sımsıya ır vermiyor, halkın dedikodusu u t 
çocuk,, diye tarif ederler. Bu, bir bessümle karıılıyor kendi nh ve: 
müddet sonra on altm.cı Lui adı ile sinden bqka hiç bir kaide tanmı': :r 
tahta geçecek olan velıahttı. du. y 

Veliaht av ve el itlerinden baıka Sara"""' en yakıt klı b'tl · b' d' E l d"W' .. ;... ı za ı en o-

kırdaşeylasevmMez. ı.T ve?. ıgı .. gueln,kar· nun gözdeaiydiler. lıtediği gibi ei· 
a f rı arı ezer m guz IZl lendikten aonra onlara b"" '"k 

Mari Antuvanetle evlendiği içinken- k l . . . w uyu ma• 

di 
. . b 'k d' 1--..ı. O 1 am ar temın ıçın ugra§ıyor ve mu-

sını te rı e ıyor mw. , an a• vaffak oluy d 
1 .. 1· hi b' . or u. mamaz ıga ge ıyor, ç ır ıevınç a• K I' 

lameti göstermiyordu. ra ·~~: . 
lı bu kadarla kalmıyordu. Genç - Gozdelenmden "birini mem• 

veliaht, ~üzel kansiyle alikadar bile ~un etmek, beni sevmiyenlerden in· 
olmuyordu. tı~am almak en büyük arzumdur ... 

L.:.. da dı dıyordu. 
Genç kansı on ~ yatın Y · 

iyi kalbli idi. Saraya henüz ahıma· Sarayın İsrafatı, kraliçenin çıl-
mıı olduğu için utanıyordu. Kocaır g~~lıklan, o kadar bat döndürücü bir 
nm kendisini ihmal etmeainin sebe· suratle Fransayı sarsmaia bqladı 
bini bir türlü anbyamıyordu. Sıkılr ki : 
yor, üzülüyor, fakat hislerini bir tür. - Mari Antuvanet her ,eyi ya• 
lü izhar edemiyordu. Çünkü kendi· pabilir ... dedirtti. 
Iİ!ıe candan bir doat bulamamıftı. Bu Bütçedeki açık 100 milyondu. 
yüzdln az zaman içinde sarayda mü· Yüz milyondan fazla borcu vardı. 
mm bir diifman kalabalığı kazandı. Bu vaziyetten ııynlmak imkinaızdı. 
Antuvanet saray tetrifatmdan hot· lıte F ranaa ihtilalinin bir an evvel 
Janmıyordu. Kendiaini zevk ve eafa- yaklqmasma ve dinmeden kan ak· 
ya vereli. maıma ıebep olan idare tarzı bur 

Kocumm alikadar olmadığını du. 
bı1enler, onun ıen ptır olduğunu MariAntuvanet: 
görünce büsbütün kmyorlardı. - Ben Cle öleceiiın .• flerkes o1e 

!iıiayda c:ıea&odu 1ipiUl zümre cek t _ L _ _ı,,_, "·, LL _ 

aün geçtikçe artıyordu. Veliahta her ~·~= y~ .,_. 
gün aöylenen aözler muhakkak güzel 

0 
... yo · 

kammm aleyhindeydi: Bir gün batmı keskin giyotine 
- O ıeni ihmal ediyor. vereceğini bilaeycli, belki bunlarm 
- Daima ıen, daima memnun- hiç birini yapmazdı. Fakat o zama• 

dur. nm kanaati ıuydu: kral ve kraliçe 

ı ed 
bütün bir millet demekti. Onlar ne 

- ıt iğini y-• .,ıyor .•• 
- Saray kadınlarına ya'kıımaz yapsalar kimae heaabmı soramaz. 

hareketlerine nihayet veriniz. ıormağa ceearet edemez .... 
Lüi, bütün bunlara aldırmıyor, Mari Antuvanet: 

kendi halinde av peıinde dolaııyor- ltü DUf eyle busün anma pnu 
du. ferdaJI 

Şayanı hayret derecede sefih o· Sana ısmarladılar mı bu yaJ.n 
lan on altmcı Lüi ölünce genç yqm dünyayı cm kral olan on altıncı Lüi, ilk za. Beytini tam manaaiyle düstur it· 
manlar gene eski hallerinden vazgeç tihaz etmiıti. 
medi. Kraliçe tacını giyen Mari An O, F ranea sarayında muhakk•k, 
~anet iee kencliaini 1evmiyenlere ki kocası on albncı Luiden daha faz
&r,ı nüfuzunu büsbütün arttırdı. la rol oynamlf, müe11ir olmuttu. Fa 

iki genç evlendikleri gün hükü· kat batı keeildiii vakit, kendiaine • · 
metin ıiyasetini beğenmiyenler: cıyanlar vardı: 

- Veliaht kral oluna bu millet - Kadmm ae kabahati vardı ..• 
belki kendine gelir, diyorlardı. diyorlardı. 

Fakat kral olduktan aonra da •Y· -,---------.. ----
ni hal devam ediyordu. Bütün gün 
ya avda ve yahut demirhanede çalı- H A B E R ' 
pn kralı, bitkin bir halde eofraya o-
turuyor, tıka bMa yemek yedı'lcten . lıtanbulun en çok ıatılan ha• 

bir ıeye aldırmıyordu. rmr HABER'e verenler kir.~ 
Onun hayatını bilenler: derler. "" 

ıonra derin bir uykuya dalıyor, hiç lı kılcı alcıam ıazeteıidir. llinla ·~ 

5 8 C 8 Y 8 k . - Lüi kral o~~ak için değil, iyi ..... - ... - ................ _ 
b!r amele olmak ıçın doğmuıtur ... ı-------------""_ .. .:.:."::. .. 

~
eliyorlardı.. Bulunmu111. kUpek Çallk yQrelln 

maceraları 
-ı 

Antuvanet: "i' B İngiliz Sater cinıinden bir ıv köpetl 
":":". en F ranaa kraliçeaiyim. Ev- bulunmuıtur. Sahibinin Devlet Basım• 

lendıgım gün saray beni iyi karııla· evi Levamn memurluğuna müncaatı. 
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Oda kapısını kilitli 
bulan tablakar 

Penceıre<dlen atoaırken düşeırek 
ağoırca yaralaında 

Kaldırıldığı hastahanede öldü 
Evvelki gece Üsküdarda bir gen· ı 

cin ölümile neticelenen bir facia ol· 
"l'lUŞUtr: 

Üsküdarda Arapzade fmnmda 
tablakar 15 ya§ında Mehmet Fırının 
yanında 62 numaralı dükkan üstün· 
deki bir odada yatmaktadır. Burada 
Mehmetten başka tablakar Niko 
da yatmaktadır. 

Evvelki gece saat ikiye doğru Ni
kogos uyanmış, oda kapısını dışın· 
dan kilitledikten sonra fırına gitmiş
tir. 
Yarım saat sonra Mehmet uyan

mış, apt~tini bozmak üzere dışarı 
çıkmak istemiştir. Mehmet kapının . 
dışardan kilitli olduğunu anlayınca 

pencereden yandaki dükkanın üze· 
rine atlamaya teşebbüs etmiştir. 

Gece karanlığında ve uvku ser 
semliği henüz üzerinden ka~mam!ş 
olan Mehmet pencereden atlarken 
beş metre yükseklikten sokağa düş
müştür. 

Mehmedin bu düşüş neticesinde 
bacakları kırılmış, başı yarılmıştır. 

Mehmedin feryadını fırındaki iş
çiler duymuşlar, yanrna koşarak bul 
dukları bir otomobille Üsküdar do
ğum evine kaldırmışlardır. 

Mehmet bütün tedavilere rağmen 
iyileşememiş, dün ölmüştür. Kaza 
hakkında Üsküdar müddeiumumili
ği tahkikat yapmış, cesedin gömül
mesine izin verilmiştir. 

Cavanın Cokcakatra sultanı 

Yunanlı bir dilberle 
evleniyor 

İftt ılze, bin bir gece masallarını 
hatırlatan, hakiki bir aık macerası: 

Resmini gördüğün:iz genç kız, aslen 
J\tina1ı olan fakat ailesile beraber Mi
lanoda yaşıyan Nadya Vlassov'dur. 

19 yatında olan bu çok güzel km 
Hollanda müstemlekesi olan Cavada 
Cokcakatra (*) Sultanı Pakol Alam, 
Saint Moritz'de kıt sporlan yapmağa 
gittiği bir sırada, çılgınca sevmiştir. 
Aşk mütekabildir. Çünkü Nadya da, 
Oxford Üniversitesinden mezun olan 
bu genç, münevver ve yakışıklı sultanı 
sevmektedir. 

Evlenmeleri için, Nadya'nın ailesi· 
nin, Hollanda Kraliçesi Vilhelm'in ve 
Djodja • Karta'lılann rızaları lazım. 

Nadya'nrn ailesi hiç tereddüt etmi
yor, Kraliçe Vilhelm'in biraz tereddilt. 
ten sonra rızasını veriyor ve sultanla 
tebaaları arasındaki uzun m:.izakere
lerden ve sultanın istifa edeceği husu
sundaki tehditlerden sonra nihayet 
Djadja • Kartaltlar da hükümdarlan
run bir Avrupalı kızla evlenmesine mü
saade ediyorlar. 

(*) Cokcakatra Cavadaki yan müs
takil bet prenslikten biridir. Hükümdar 
hanedanı müılümandır. 

ispanya 
( Ba.jtarafı ı incide) 

hillerl açıklarında bir deniz muharebe 
besi vukua gelmesi muhtemel görül
mektedir. Zira haber alındığına göre 
İspanyol hükumetine mensup filodan 
bazı gemiler, Gaskonya körfezine doğ
ru YQla çıkmıştrr. 
ispanyanın kontrölil iki gün 

sonra başlıyor 
Londra 15, (A.A.) - Röyter Ajan

ımın öğrendiğine göre İspanyanın kon
trolü planının tatbiki tarihi olarak ade
mi müdahale komitesi önümüzdeki pa. 
zartesiyi tesbit etmi}tir. 

Safiyeddin Cebeliittankta 
Cebelüttarık 16, (A.A.) - CebdJ.t

tarıktaki ademi müdahale kontrolörle
ri şefi Türk zabiti Safiyoddin Dağada, 
buraya gelmiştir. 

Bilbaodan çıkmak istemiyen 
lngilizler 

Londra, 16 (A.A.) - Lord Cramor. 
ne, Avam kamarasmda hükfunete, 
Fransız - Rus gönüllülerinin ispanya 
ya gitmeğe devam etmekte olduklarım 
dair olan haberi teyit eden bir güna 
malumat gelmemiş olduğunu söylemiş
tir. Lord, bundan başka Bilbaodaki İn
giliz konsolosunun orada İngiliz mena. 
fiini himaye etmekte olduğunu ve ica
bında mükerrer ihtarlara rağmen zarar 
ve ziyanı kendilerine ait olmak üzere 
Bilbaoda kalmakta devam eden İngiliz 
tebaasını oraöan çıkarmak için muktezi 
tedbirleri alacağım söylemiştir. 
Ast mevzileri bombardıman 

edildi 
Bilbao lti (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Düğün, önümüzdeki haziran ayı 

içinde yapılacak, genç ve güzel Nadya, 

· NDAlya Vüıssov 

15 milyon insamn kraliçesi olarak bü
yük merasimle Cavaya gidecektir. 

• 
ıs yanı 

BasJC cephesinde cumhuriyet topçu kuv 
vctleri asi mevzilerini bombardıman et
mişlerdir. 

Biskaye cephesinde asilerin bir mu. 
kabil taarruzu geri püskürtülmüştür. 

Burgos cephesinde kayda değer bir 
şey yoktur. 

Yugoslavyada 
GörUlmemiş bir hrtına 

hiikum sürdü 
Dost devletin 
zarar1 fazla 

Belgrad, 16 (A. A.} - Salı günün
denberi görülmemiş bir şiddetle es
mekte olan rüzgar, çarşamba günü 
öğleden sonra son haddini bulmuş ve 
saniyede 28 metre süratle esmeğe 
başlamıştır. 

Rüzgar ve fırtına oldukça mühim 
maddi hasarata sebebiyet vermiştir. 
Tuna ve Sava nehirleri taşmış, sula. 
rm alıp götürdüğü birkaç kişi kurta
rılmıştır. Bununla beraber OstnıgniL 
:r.a civarında içinde 5 kişi bulunan bir 
sandal Sava'nm müthiş dalgaları a. 
rasmda kaybolmuştur. 

Dünkü perşembe günü tehlike ta
mamiyle geçmişti. Sahil polis teşkila
tı, her ihtimale karşı hazır bulunmak. 
tadır. 

Beş yıllık progröm 
Dünkü şehir mecilsinde vilayetin 

beş yıllık faaliyet programı kabul c. 
dilmiştir. Bu beş yıllık programın tat
bikatı için icabında borç para alın. 
mak üzere makama salahiyet veril. 
miştir. 

HABER:.:.. Akfam "ı)o8blsr, 

Başvekilimiz 
(B~ tarafı ı incide) 

bir surette mütehassisiz. Ben ve 
dostlarım yeni Yugoslavyanm kal· 
binde bulunmakla bahtiyarım. Irkı· 
mızm an'aneleri, kahramanlığı diğer 
bütün insan faziletlerinin üstünde 
takdir eder. Yugoslav milletinin mil 
li seciyesine karşı olan hayranlık ve 
bağlılığımız bu suretle daha iyi anla· 
şrlır. Yaşasın Yugoslavya, ya~sın 
Majeste kral ikinci Piyer, yaşasın 
altes royal Naip Prens Pol, yaşasın 
aziz dostum Milcin Stoyadinoviç.,, 

Halk Yugoslav lisanile söylenen 
bu nutku sürekli bir şekilde alkışla- . 
mıştır . 

Başvekilimiz akşam üzeri bu şe
hirden beraberindeki zevatla ayrıl
mış ve Saray Bosnaya hareket et· 
miştir. Yugoslav Başvekili Belgrada 
dönmiiştür. 

Bugün Saray Bosnaya vasıl olan 
Başvekilimiz muazzam merasimle 
karşılanmıştır. 

lsmet lnönii ile refakatindeki ze· 
vat Saraycvodan Mosta, Bokako· 
tosvka, Dubrovnik yolile Split lima
nına gidecekler ve oradan Belgrada 
döneceklerdir. 

Adriyatik kıyılannda- yapılacak 
olan bu gezintinin pazara kadar de
vam edeceği tahmin edilmektedir. 

Hindistan 
• 
ısyanı 

isyana girmiyen Hintliler silah 
istiyorJar 

Bannu, (Hindistan) 16 (A.A.) _ 
Şimali garbi hududundaki asayitsizliği 
nazarı itibara alan Hintli v: Sikh'lerden 
mürekkep "Bannu müdafaa komitesi 
Hintli ve Sikh'lere taarruz vukuund~ 
kendilerini müdafaa edebilmeleri için ıi. 
lah dağıtılmasını israrla istemi1tir. 

Bannu civarındaki muhasım irabilele
re mensup çeteler gittikçe cüretlerini 
arttırmaktadırlar. Bu çetelerden biri 
dün akşam şehre birkaç mil mesafeye 
kadar ilerlemiılerdir. 

Tehlike i~areti verilmesi üzerine sine
malar kaoanmr• •• ,. :uuri lrıt•bp '-·
]anmışlardır. Panik olmasına mani ol-
mak için bir polis müfrezesi ıehre gir
miştir. Gece yarısına doğru top sesleri 
işitilmi§ ve akıncılar, geri çekilmitler. 
dir. 

Bu akınların yağma ve dağa kalıdır

ma gayelerile yapıldığı zannedilmekte· 
dir. 

Amerikada 
Gemiciler isyanı 17 gemiye 

daha yayıldı 
Nevyork 16 (A.A.) - President Ro

osevelt gemisinin mürettebatı tarafın· 

dan yapılan grev, birdenbire 17 büyük 
hacimde vapura sirayet etmiştir. 

İhtilafın sebebi, §imdiye kadar sencl:,i. 
katarda mukayyet bulunan radyo me
murlarının istifa ederek Levis teıkilatı· 
na kaydedilmiş olmalarıdır. 

Şimdiki hareketin deniz ticareti için 
bir tek sendika ihdasına bir baılangıç 

olması muhtemeldir. 

Dürzüler 
(Ba.j tarafı 1 inci<U) 

Suriyede 
TOrk kadınlarını çırılçıplak soyarak 

Gdyıi sil8h arıyorıaı 
Fransız manevraları bir hafta

danberi devam ediyor 
Şam, 15 (Hususi) - Beylan dağ- Şam, 15 (Hususi) - Selardet \f 

larmda ba.şlıyan Fransız askeri ordu- Üçoba köylerinde yapılan araştıı9 
sunun manevra.lan bir haftadanberi larda iki av çiftesi bulunmuştur. f 
devam etmektedir. Manevra behanesi. behaneyle evler yağma edilmiş ve 111 

le bütün Fransız tebaası silah altına Türklerin bütün mallarına ...-aJI'!' 
alınmıştır. olunmu§tur. 

Manevraların 90nunda bir kısım 

askerin geri dönmeyip Gezbel mevki

ine giderek orada kalacaklan söylen.. / 
mektedir. 

Alman 
(B04 tarafı 1 incide) 

rinin hezimeti dolayısile çok canı sıkıl. 
dığı malumdur. 

Hitler, İtalya ile daha sıkı bir ittifa
kın, bugünkü tehlikeli Avrupa vaziyeti 
içinde Almanyanın mevkiini kuvvetle~
tireceğini umuyordu. 

İspanyada, Rus askerleri, ltılyan kı. 
talarrnı bozguna uğrattılar. İspanyadaki 
uyanık Alman mütahitleri, Hitlerc va
ziyeti raporla bildirdi. 

İtalyan askeri kuvvetini g-özden ge· 
çi:ip daha bundan kısa bir zaman evvel 
Almanyaya dönmut olan Alman askeri 
heyeti azalarının getirdiği maJ.iınat da 
Hitleri daha ziya.de enditeye dii;ürdü. 

Bu komisyon azaları. harbiye nazırı 
Fon Blomberge ''bir Avrupa harbinde 
İtalyan kuvvetinin, Almanların taaav. 
vur ettiğinden daha az olduğtınu., bil
dirmiılerdir. 

Bunun neticesi olarak herhangi bir 
harp hidisesine kartı Alman harbiye 
nezareti tarafından hazırlanmış olan 
gizli planlann ba,tan baıa yeniden 
tetkikini•lüzum!u kıldı. 

Alman erkamharbiyesi yükıek rabit
Jeri, Almanya için mevcut ve mümkün 
•- ı_._. ....... a. _ ................. ,. .......... cuuıı eucuu. 

Yine silah aranmak bebanes~ 
bJtün kadınlar çırçıplak soyulın~ 
tur. Yedi Türk ellerine kelepçe vufl 
larak Berut harp divanına sevkol~ 
muştur. 

ordusu 
dünyaya meydan okuyacak dere~ 
kuvvetli olurdu,, demiılerdir. 

Ayni tefler, Almanyarun gubi it 
rupada seçeceği müttefikler nekadl 
kuvvetli olursa olsun §ark hududun~ 
memleket düşman olarak kaldıkça, JJ 
manyanın daima tehlikeye maruz oı.JJI 
nacağına işaret etmişlerdir. 

Generallerin bu izahatı Hitler üze,
de bir tesir yapmı§sa da, o, son dJ 
aktedilen Alman - Japon ittifalonı iJI 
ri sürerek hununla Sovyet Rusyaya ti 
essir bir surette mukabele edilehileeef 
ni söylemiştir. 

Bununla beraber, Hitler, birdenbil' 
çıkmış olan bu meseleyi etraOıca tet~ 
etmek için bir haftaya ihtiyacı oldul' 
nu bildirmiştir. 

Bu müddet de bitmiş bulunuyor. 11* 
ler, her buhran esnasında tamamen i 
mat ettiği askeri eksperlerinin mütal' 
asına iştirak edeceğe benziyor. 

Bu suretle, Alman diplomatik haY' 
tının gittikçe büyüyen bir kısmım t 
kil eden §İfahi Sovyet Rusya hücuınll 
rına bir nihayet verilmiş olacak ve !J 
manya ile Rusya arasında yakın teırl' 
m••aıye yu1 ca,_ ....... w ..... ,, 

Musolini btı ay 
içinde Berline 

gidecek 
Roma 1 5 ( A.A.) - Havas aja1' 

sı muhabirinden: 
iyi malumat almakta olan mahl 

fil, Musolininin Venedikte Şuşnig' 
mülaki olacağı günün ferdasın~ 
yani bu ayın 24 ünde Hitlere müli 
ki olmak üzere Almanyaya gitme" 
nin muhtemel olduğunu beyan et 
mektedir. 

Bu mahafil, Musolininin bu zi)" 
reti sırf Hitlerin 934 senesinde~ 
ziyaretini iade maksadile yapaca~ 
ve iki devlet adamı arasındaki göriil 
melerin mevzuunu ltalya ile Almad 
ya beyninde mevcut dostane münl 
sebetler teşkil edeceğini ilave etmJ 
tedir. 

Diğer taraftan bu mahafil, bir ti 
k:ım Alman siyaset adamlarının b~ 
hassa Yon Neurath ile Göbels "' 
Göringin hali hazırda Alman m& 
cephesi ~efi Leyin yapmakta oldui' 
gibi halyaya resmi ziyaretler yaf" 
cakları tahmin edilmektedir. 

Amerlkada Taç giyme 
Lince taraftar merasımtne 

Heyet, Kont dö Martele Dürzileri 
isyana sevkeden haksızlıkları uzunu

zadıya anlatmış, Dürzilerin meşru ta
leplcrıni izah etmiştir. Fransız fev
kalade komiseri bu taleplere karşı 

müphem vaitlerde bulunmak suretiy. 
le mukabele etmiş, Dürzi mütalebatı
nm "ilerde., tatmin edileceği yolunda 
sözler söylemiştir. Heyet bunun üze. 
rine Şamdan süratle ayrılmıştır. Ce. 
beli Düruz:'da, bu müzakereler dola. 
yısiyle bir müddettenberi hafiflemiş 

olan isyan hareketinin bu Yaziyet U
zerıne tekrar alevlenmesi end~e ile 
bekleniyor. 

119 e.b.US yar 117 devlet harp gemisi gönderiY' m • Londra, 16 (A. A.) - Bahriye bt 
Vaıington 16 (A.A.) - Cenup dev- kanlığı, kralın taç giyme mera.sili' 

letle~i müme11illerinin tiddetli muhale- münasebetiyle 20 mayısta Spitheadd' 
fetine rağmen parlamento linç usulünü yapılacak deniz g~idine 17 devletli 
tatbik edenlerin cezalandmlm:ısınr, fe. birer harp gem;si göndereceğini bil 
deral hükumetin müdahalesini ve ihmal diriyor. 

Bir ıtalyan generalı 
Berllne gitti 

Berlin 1 5 {A.A.) - ltalyan ha
va generalı Catimona buraya gel· 
miştir. Habeş harbinde ltalyan hava 
filolarının başkumandanlığmr yap· 
mış olan general hava kuvvetlerinin 
Habeşistanda nasıl kaullanılmış ol
duğuna dair Rerlindc bir konferans 
verecektir. 1 

--------
Sahibi 1·c Neşriyat Miidür'ii.: 
Has:ın n.asim U3 
Basıldığı yer (V AKIT) matba.a.M 

leri görülen polis memurlarının şiddet- Almanya Amiral Graf Spee zırıJt 
1i cezalara çarptmlmasını derpit eden sını gönderecektir. Amerika 27,~ 
kanun liyihuım 119 reye kartı 276 rey tonluk Nevyork zırhlısını, Arjantl' 

-n:>aw UllAJ '-eın.<!'l 0JJıi!Wıa !"q'll{ aı 22.940 tonluk Moreno zırhlıeıl' 
ı;ine ıevkedilccektir. Fransa 26.500 tonluk Dünkerk zırJıll' 

Kredi fonsiyenın 
ikramiye kazanan 

numaralan 
Kahire, 16 (A. A.) - Yüzde 3 faiz

li ve ikramiyeli Mııır kredi Fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 566.335 
numaralı tahvil 100.000, 1911 senesi 
tahvillcr1nden 396.105 numaralı tah. 
vil 50.000 frank :ikram.iye kazanını§. 
lardır. · 

smı ve Japonya da Aschigara krU\'f' 
zörünü göndereceklerdir. 

Iranda seçim yapıid• 
Tahran 16 (A.A.) - 11 inci tetJ. 

devrenin hitamı münasebetile traııl 
yeni tetrii intihabat yapılmıştır. 
Iran miimessili hareket ettl 
Tahran, 16 (A.A.) - Teşrii rnec'I 

reisi Mirza Esfendiyari, 1ngiltet e kr• 
nın taç giyme merasiminde İrarı JI 
kiimetini temsil etmek üzere Tabr-' 
dan hareket etmiıtir. 



16 NiSAN.-1937 .. _ 
~arp malülleri 
Jlaaşlannın artınlması için 
meclise bir teklif veriliyor 
Hükumet, adetleri ancak 1100 kişi 

olan harp malüllerimizin maaşlannm 
arttırılması için Büyük Millet Meclisi
ne teklif edilmek üzere bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. 

Bu kanundan harp malfılleri dulları 
ile yetimleri de istifade edecektir. 

ı....-- -----------~ 
Bir köpek yüzünden 

Köpek sahibi başın· 
dan yaralandı 

Galatada Türbe sokağında 10 numa
ralı evde oturan Bedrinin köpeği dün 
akşam yoldan geçen bir adamın ar
kasından havlamış, ısırmak üzere ba. 
caklarına doğru saldırmıştır. 

Galatada Ali Derman sokağında 33 
?un:aralı kahvede yatan Musa ismin-
dekı bu adam k" ~· b . . opegın u hareketıne 
kızmış, yerden aldığı büyük bir taşı 
hayvanın kafasına vurmuştur. 

Köpeğin bağırmasına sahibi Bedri 
koşmuş, taşı vuranın Musa olduğunu 
anlayınca yolunu l:cserck kavgaya tu· 
tuşmuş~ur. Bir köpek yüzünden çı· 

kan kavga derhal büyümüş, kafası faz. 
la kızan Musa, yanında taşıdığı bıçağı· 
ru çekerek Bedrinin başına saplamış

tır. Bıçak darbesi üzerine Bedri kan. 
lar için.de yere yuvarlanmıştır. Yoldan 
geçenlerin feryadına bir zabıta memu
ru yetişmiş, Musayı kanlı bıçağı ile 
kaçarken yakalamıştır. 
Ağır yaralı olan Bedri Beyoğlu Haı

tancsine kaldmlmıştır. 

Garip bir kazanın 
muhakemesi 
yapılıyor 

lstepııe yerindeki çocuk 
kimin çocuğu 

iki gün evvel Hasköyle Kasımpa· 
ta arasında bir otomobil faciası ve 
onu takiben belk imisli görülmemi§ 
garip bir hadise olmu§tttr. 

Dün duruşması yapılan bu §aya· 
nı hayret vakanm tafsilatı şudur: 

Şoför Refik isminde biri Ha.köy
~e Kasrmpaşa arasındaki çok dar yol 
dan gelirken önüne birden askerler 
.ç~kmış ve onlara çarpmamak için 
<lireksyonu duvar kıyısına çevirmi§ 
fakat bu esnada da oradan geçen 
kıpti lcadmlarma çarpmıştır. 

Arkasına dönüp ne olduğuna bak 
mayan Refik, otomobilini Şi§hane· 
de Aleksinin garajına bırakarak evi· 
ne gitmiştir. Aleksi, garajda gezer 
ken Refiğin, otomobilinin çamurlu· 
ğunua yakın olan yedek tekerleği 
dibinde basamak üzerinde bir bohça 
görmüş ve bu· bohçayı açınca .için· 
den mı§ıl mı§ıl uyuyan bir çocuk 
çıkmı~trr. :Aleksi keyfiyeti polise 
haber vermif, fak.at polis gelmeden 
evvel §oför Refik garaja gelmit ve 
çocuğu görünce "demin bir kıpti 
karısına çarptım, onun çocuğu ola· 
cak,, dem~tir. 

Zabıta, Refiği mahkemeye ver 
miştir. Yapılan tahkikata göre kadı
nın öldüğü ve çocuğun da sademe
nin ıiddetinden annesinin elinden 
fırlayıp güzel bir tesadüfle yedek 
tekerleğin üzerine konduğu anlatıl· 
ı ·ştır. Muhakeme §ahitlerin celbi 
için başka bir güne bırakrlmıttır. 
'--~------------------------

Şeklp Abut 
Barodan ihrac edildi 

Memleketimizdeki avukatların ea 
tcngblerinden biri olan Musevi vata.:ı: 1 
daşladan Şekip Abut dün Bar1' meclısı 
nin verdiği bir kararla Barodan ihraç 
edilmi§tir. Bu karara sebep Şekip Abu. 
dun kanuni yollardan yürümiyerek mü: 
ekkillerini mutazarrır ve mahkemelerı 
itkal edecek şekilde dava takıbi ve .bu 
suretle avukatlık mesleğinin ıerefıne 
yakı~m:yacak hareketleridir. 

.____ ~:..:.:..:.:.:.....----------
A sh e rlf ğe davet 

Is tan bul ,•ilayetinden: 
1 - Deniz sınıfına mensup eratın 

§ubode depolanma ve sevk günü 16 
Nisan 9::i ve bl! sınıftan bedel vere· 
ceklerin 15 f>lisan 937 günü ak13ma 

adar kabul edileceği. 
2 - Piyade. Co:imrük. Jandarma ve 

nıızıka sınıflarının toplanma ve sevk 
günleri 2 ı Nisan 93 7 ve bu sınıftan be
dellilerin de 20 Nisan 937 akıamına 
kadar alınaca~ ilin oıunurı 

HABER - ?:liem peetan 

Ankaradaki güreşler 
oemirsporlular1 mağlOp eden 

Anadolu güreşçileri ikinci mü
sabakada Ankaragücüne yenildiler 
Ankara 14 (Hususi muhabirimiz ı getirdi ve biraz sonra da tuşla maçı 

den) - Ankaragücü klübünün ter- kazanmış oldu. 
tip etmiş olduğu güre~ m.~sab~kala- 61 kilo: Anadoludan Ragıp - Güç· 
rı, cumartesi ve pazar gunlerı An- ten Ahmet. ilk dakikaları yavaş 
karalı pehlivanlarla .~st.~nb~~dan. ge: başlaynn bu karf}ılaşma yavaş yavaş 
tirilen Anadolu klubu gureşçılerı Alımcdin üstünlüğü altına girdi. 
arasında yapıldr. 9 uncu dakikada güzel bir salto 

BiRiNCi GÜN: yapan Ahmet rakibinin sırtını vere 
Havanın kapalı v~ soğ~k .olması· getiremedi. Ahmet, nazarı dikkati 

na rağmen bir haylı ~eyırcı çeken celbeden saltoları bütün oyun müd· 
bu mi.isabakalara yenı st~tt~, ~er detince üç defa tekrarladı. 
iki taraf pehlivanlarının bırbırlerıne y· . d k"k d R · d b l ırmı a ı ·a sonun a agrp sa· 
bayrak vermelerın en sonra aş an- y h b"J .. f'k Vı• 1 ı esa ı e mutte ı an mag up o -
dı. . muş oldu. 

ilk gtinkü karşılaşmaların netıce· 66 k"l A d l d !\" h 

1 
. 1 d . ı o: na o u an ·ıa mut • 

erı 111un ar ır. c·· H s6 k"l : Anadoludan Ömer - De- uçten asan. 
· ;d:n Mehmet. 2 dakika 1 O Bu maç çetin ve güzel geçti, iki 

mır~pod Demirsporlu Mehmet tuc- tarafın da teknik güreşçi olmaları 
sanıye e ">( •• b k h l . 
1 1

. musa a anın eyecan ı ge:mesıne 
a ga ıp. ·ı ld 

61 kilo: Anadoludan ~agrp . De- vesı e o. ~· .. . .. 
· dan Halit Bu mı.isabaka 20 Her ıkı gureşcı de mukemmel 

mırspor · . d. 1 d k" dekika devam etti, netıce e sayı he· oyun ar yaparak karşısın a ıne teh 

sabile Anadolulu Ragıp kazanmış 11~~eHli anlar g:eçirhttilebr .. 1Netic~d~fGkiliç ld u asan sayı esa ı e ve ıttı a a 
0 

:{, kilo: Anadoludan Me?met • ~~ güzel müsabakayı kazanmış ol· 

Demirspordan Hakkı. 8 dakıka 53 · . .. 
· d Anadoludan Mehmet ra· 72 kılo: Anadoludan izzet - Guç 

sanıye e . R 
kibini tutla mağlup ettı. ten ıza. 

7 2 kilo: Anadoludan izzet - De- Çetin baılayan bu karşılaşmada 

Galatasaray 
Fenerbahçe 

Maçını Adnan Akın 
Jdare edecek 

B.tT.O.K. den: 
l .) Milli küme maçlarından Galata

saray • Fenerbahçe maçı 18 nisan 937 
pazar günü saat 15,30 da Fenc-rbahçe 
stadında yapılacaktır. 

2.) Maç hakemi Adnan Akın. yan ha 
kemleri Feridun Kılıç. Samim Taludur. 

3.) Tribün 50, Duhuliye 25 kuruştur. 
4.) Akay tarafından ara vapur posta

ları işletilecektir. 

Lavelock 
U ol versiteler 

şampiyonluğunda 
Zelandiyayı temsil 

edecek 

mirspordan Muharr~m .. Üçüncü da- da iki pehlivanın da mükemmel bur
kikanın 12 inci sanıyesınde Anado· guları ve köprüleri seyircilere heran 
ludna izzet hasmının sırtını yere ge- heyecan geçirtti. Evvela ayakta çar 
tirdi. pışan güre§çilerden izzet ilk fırsatı _ 

79 kilo: :Anadoludan Rahmi - yakaladı ve Rızayı alta aldıysa da Yeni Zelandlı mukavemetçi Lovelock 
Ankaralı Hiiseyin. Ankaralı bu ma· bir iki dakika sonra kendisi alta düş· 
çı tuşla kazandı. tü. Böyle birkaç dakika daha devam 

87. kilo: Anadoludan J\dnan • eden müsabaka Rızanın tuşla yenil
Demirspordan Hüsnü bu maçı ela meail~ neticelendi. 
1 O dakika 30 saniyede Anadollu 97 kilo: Anadoludan Ali Ahmet 
Adanan tu§la kazandı. Güçten Vahit. 

Ağır sıklet: Anadoluclan Mehmet Bu karşıl8§ma çetin oldu. ilk on 
Ali - Demirspordan Namık 20 daki- 'dakika birbirini birçok defalar ring· 
kalık müsabaka sonunda Ankaralı ten savuran pehlivanlar birinci kıs· 
Namık puvan hesabile galip geldi. mı neticesiz olarak bitirdiler. 

Bu suretle nihayetlenen ilk gün· K~rada Ali Ahmet alta yattı. Va· 
kii maçlarda Ankaralılar İstanbul- hid rakibinin açığından İstifade ede· 
lulara 4.3 mağlup olmuşlardır. rek 12 inci dakika 27 saniyede tuş-

lKJNCl GÜN: la galip geldi. 
lstanbulun Anadolu güreşçileri 87 kilo: Anadoludan Adnan ~ 

ikinci müsabakalarını pa:zar günü, Güçten Cafer. 
Ankaranm kuvvetli pehlivanlarına Yavaş geçen bu kartıla§manm ilk 
malik olan Ankaragücü takımile kısmı Adnanın iistünlüğü ile bitti. 
yaptı. Tecrübeli bir pehlivan olan Adnan 

Bir gün evvel Demirsporlu rakip- ikinci devrenin üçüncü dakikumda 
rini mağlup eden Anadoluluların nefis bir kafaı kolla hasmıni yere se· 
Ankaragücüne karşı alacağı netice rerek galip geldi. 

gır s~ et: na o u an Rahmi merakla beklendiğinden ikinci maç 'A" .l .. l A d I d 
günü statta on bin meraklı toplan· Giiçten Necmi. 
mıştı. Çok kolay bir müsabaka yapan 

Çok muntazam geçen bu karşılaş· Ankaralı Necmi ikinci dakikanın 
rnalarda Ankaragüçlüler, Anadolu- kırk beşinci saniyesinde Rahminin 
luları 5-2 mağlup etmeğe muvaffak sırtını yere getirdi. 

0~:~~~: Anadoludan Ömer _ Güç- Ankarada iki müsabaka yapmı§ 
1\1 f 

olan Anadolu güreşçileri; ilk maç-
ten usta a. 

Daha müsabakanın bidayetinde larmda Demirsporluları 4-3 yenmiş-
rakibini ezmeğe ba§layan Mustafa lerse de, ertesi günkü müsabakada 
yeclinci dakika on ikinci saniyede Ankaragüçlülere 5·2 mağlup olmuf 
güzel bir burgu ile Omeri k.ö~rüye_ lardır. 

Ağustos ayında Pariste yapılacak 

olan (beynelmilel üniversiteler şampi. 

yonluğu) müaabaka~cJnda mukavemet 
ko9uıunda Yeni Zcllndiyayı tcmail et. 
mek ilzere, Bertin olimpiyadı 1 SOO met· 
re birincisi Lovelock seçilmiştir. 

Japon 
futbolcuları 

Bir Alman antrenör 
getlrtlyorlar 

Avrupa futbolü dert'cesine yüksel
mek için uğraşan Japonlar, Alman Fe-

deraıyonuna müracaat ederek kendile. 
rine bir Alman antrenör gönderilmesini 
rica etmiıterdir. ' 

Japonyada teşkil edilecek iki futbol 
timini çalıştıracak olan antrenör, 1938 
ıenesinde Avrupada bir turneye çıka
cak olan Japonların yapacakları mJ· 
sabakalarda iyi neticeler alabilmelerine 
uğraşacaktır. 

İki senelik çalışmadan eonra yapı· 
lacak olan bu ıeynhatte aponlar, Al. 
manya, Fransa ve İngiltere<le birçok 
maçlar yapmak arzusundadırlar. 
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Şeker sandıAmdan çıkan 
evlenme mektubu 

(Ba§ tarafı 3 iincüde) 
si tarafından konmuş §U mektubu 
bulmuştur: · 

TALİSİZ BİR KİMSE 
Orta mektep mezunuyum, Turhal 

şeker fabrikasında çalışıyorum. Kim
sesizim. Evlenmek istiyorum. 

R. OZBAK 
Bakkalın söylediğine bakılırsa, bu 
mektup cevapsız bırakılmıyacak

tır? ! .. 
Al.O ..• Yalnız bir cihete aJ..-ıl erdire. 

rııc.dik: 

A c:ıba 1>akkal R. ô:::bak imzasının 
bir 1.ı...""rt ait olduğunu tıcred.cn anıa
mt§tır 1 

AKŞAM'da: 

Balgratta na diyorlar? 
Bclgr(l.(/.da yaptığı tcma-'lardan Ncc. 

1~ıeddin Sadık, eııvclce Haberde yaptı
gunız tf'şhisi tcyid ve tc'J..-:it eden bir 
11cticc almı§tır. Kıymetli arkada§tmtz 
bugiinkıi ya...""'t81nı §Öyle bitiriyor: 

Yugoslav milleti, Türk milletinin 
merdliğini, cesaretini, verdiği söze 
sadakatini biliyor. Kendisinde de 
ayni kahramanlık, ayni merdlik ve 
cesaret seciyeleri var. Bu ruhi ve 
ahlaki benzerlik, iki millet arasın. 
da ki bağları, hiçbir siyasi vesika ve
ya resmi misakın yapamıyacağı 
kuvvetle sarmrştır. 
Bundan dolayıdır ki Türkiye • Yu
goslavya dostluğu siyasi ve geçici 
tertibatın değil, tarihin eseridir. 
Okumana ta,vlk için 

Kiiltür VcMwti halkı okumağa teş. 
uik için bazı tedbirler dilşiinmekte
clir. A1-.;.-ıcrnıcı btt tedbirler üzerinde 'ka. 
fa..<rını bir hayli yormıı§; nihayet bir 
neticeye ulaşmış. Bugü11kü Akşamd.t.J 
§(tnları yazıyor: 
Okumayı himaye için okuma Uze
rinde maddeten tesir yapabilecek 
bütün maddelerdeki gümrilk resi ı
lerini k:lmilen kaldırmayı göze al. 
mak icap eder. Köylünün ;kaij(ın. 
ması için bir darbede aşarı ilga e
den uzak ve yilksek görllşlü inkılab 
hükOmcti, memlekette killtüre e • 
sash bir hayat hamlesi vermek için 
böyle bir fedakarlıktan his kork· 
maz. 
Haklıdır. 

,Journal rl'Orient' da 

Emniyet 
ÇBpler me .. ~clesi etrc.fuula birçok 

vazı?.ar 11a::1l(Jı. Fakat sanınm ki §U· 

kısa ya::ı lstnnbıtluıı çöp e.dcbiyatmda 
ihmal edilemez bir k:ıym.et 7-.-a:;ana. 
caktır. Bu sabahki Joımıal d'Or-1.e:ıt. 
dan tcrciimc ediyorum: 

Sinekler kabusumuzdu. Eh ... Eele
diyenin biz.i bu felaketten kurtar. 
mak için cezri tedbirler aldığını öğ
renerek nihayet rahat bir nefes a_ 

labiliyoruz. Bundnn sonra çöpleri 
lodos vasıtas"ylc Mnrmnraya \'e Şi. 
mal rüzgarı ile Karadenize yolhya
cııkl:ı.rmış ! Bu cidden zeki bir bu. 
luJıtur ! F...ski devirlere avdeti ifade 
eden böycl bir dUşünccyi orta!'a a
tacak <'esareti gösteren "hayırr:.-r. 
ver,. zallar ic=n huswıi bir li •nkat 
madalyasr yapılması lnzım. Fnkat 
buna rağmt'n, biz, orijinal olmadı. 
ğını bildiğimiz hıılde şu teklifte ı::;
rara cUrct cC:~ccğiz: 
Bu kIA ~ ıYıl"n çöpleri bulundu!·lc.
rı yerlerde derhal y&kmah. SirE'-,c
lcrin ncP:l yefr·frnıet,·tcki harilmlii_ 
dc'ik'eri M-ıli•mdur. Bunların rrl·.,t 
rahat, bol bol ecrntiklcri sürfclcri 
ö'dürme't icin de cö"'lüklere bir 
miktar pe'Tol reroi .. tirivernıeli. 
Joımuı7 a·oricııt hdki henüz eline 

vıırnıamt.~tır cl"1ıe au~ıınc;im ve sev;m 
li tJstiind1T.a "bcraı11 ar"' b • • • "' .. ,, " ya::ıyı 
fcrciimc et tinı . 

Kara Davud 

Alman yahudilerl 
lçtn yeni bir y-asak 
15 hazirana kadar toplantı 

ynpamıyacaklar 
Bcrlin ıs, (A.A.) Havas - B:itün 

Yahudi siyasi ve spor toplantılan 15 
hazirana kadar yasak edilm=ştir. Bu 
yasak Alman gazetelerilc neşredilme
miş, yalnız alakadar cemiyetler.e tcblif 
edilmiJtir~ 



8 
=;:ı;• 

Ye.zanlar: 1 c;esterton - 2 Saycrs - 3 Agata Krlstl - •. Vils Ktrofts - it Vaytc;örç -
6. Henrl Yed - 1. C. D. H. ve :M KOi - 8 Mflvard Kcnnedl - 9. Con Royd - 10 Ronald 
Aknoka - 11. F.dgar Jepson - 12. Klemans Dan - ıs. Anlonl Berkeley. 

Çeviren: /a. Tefrika numara!lı - 14 -

Mürettiı gitmeğe hazırlanıyordu. Pe-
ter tekrarladı: 

- Bize bir iı1 vcrmiyecek misiniz? 
Rac gülümsedi: 
- Peki, eiz de bana cinayeti yapmış 

olan aleti arayınız. Yaranın üzerinde ol
madığına göre belki sahilde bir yere 
atılmıştır. 

Dedi ve gülümsiyerek uzaklaştı. İçin
den gençlerin bununla meşgul olacakla. 
rmı ve kimbilir, belki de silahı bulacak· 
larını düşünüyordu. OtomobHine bindi 
ve Vinmunte doğru ilerlddi. Bir taraf. 
tan da düşünüyordu. Gazete meselesi 
şimdi artık aydınlanmıştı. Demek, ami
ral, saat on ile geceyarısı eve dönmüş, 
pardesüsünii giymiş, gazetesini alıp ce. 
bine koymuf. Sonra da çıkmıştr. Fakat 
Birisile bulu§mak üzere mi çıkmıştı? 

nereye gitmi§ti.? Sandala mı binmişti? 
Ne tarafa, nehrin menbaına mı yoksa 
mansabına doğru mu gitmişti? 

Şimdilik bütün bunlar birer meçhCıl
rdü. 

Vinmuta gelince Rac, Lord Marshall 
otelinin önünde durdu. Burası eski bir 
oteldi. Kapıda kimse yoktu. Rac karan. 
Irk bir koridordan geçerek bir kapıyı 
vurdu. !çerden madam Davisin tiz sesi 
"giriniz,, diye bağrıdr. Rac gir11i. Kadın 
onu görünce geniş bir nefes aldı ve der
hal kelama ağaz etti: 

- Siz müfettiJ Racsınız, değil mi? 
Sizi uzaktan tanırım. Hoş ben burada 
herkesi tanınm. Sizinle birkaç defa da j 
görüşmüştük. Fakat unutmuşsunuzdW'. 
Daha iyi. Poliı tarafından tanınmış ol
mak, her zaman söylediğim gibi, iyi bir 
ıey !değildir. Şimdiye kadar, hamdol

aun, polislik jşim olmadı. Hem size bir 
ıey aöyliyeyim mi mister Rac, Bu sabah 
beni gelip gördüğünüze iyi ettiniz. Siz 
burada daha yenisiniz. İki sene mi olu. 
yor? Durun bakayım .. Hayır, üç sene 
oluyor .. Vakit ne de çabuk geçiyor? 
Her zaman söylerim. Bir yemek bitme-

- "HA YIR,. derim diyorum. Anlı-

yor musunuz.? 
- Anlamıyorum. 

-·Yani, bana şayet katil o mudur dL 
ye sor:ırsanız "Hayır,, derim. 

- Ha .. anladım. Fakat böyle bir ~ey 
düşünmüş 'değilim. 

- Olsun. Belki dü§tinürsünüz diye 
söylüyorum. Hem lafı uzatmıyalım, 

maksada gelelim. 

Biliyorum, mister Rac, ne sor-
mak istediğinizi biliyorum. Dün akşam 
mister Hollandın otelden çıkıp çıkma

dığını sormak istiyorsunuz. Fakat bu 

hususta bir şey söyliyemem. İnsan her 
tarafta olamaz ya 1 Bir bakarsınız, hava. 
gazi bozulmuş. Haydi oraya ko'j, bura

ya koş. Fakat şimdi elektrik koyduru
yorum. Vakia havagazi eski zaman usu. 
lü olduğu için seyyahların daha hoşu
na grdiyor ama, öyle şeyler var ki .. Yap 

mak lazım. Mesela geçen sene sıcak su 
tertibatı yapmak mecburiyetinde kal
dım. Bu sene de elektrik. Ha .. Bak, ne. 
reden nereye geldik. Ne diyordum? 

Müfettiş hakikaten kadının dediği- 1 
nin farkında değildi. Yalnız, fırsattan 

istifade ederek sualini yapıştırdı: 
- Amiral Peniston, dedi, Vilfrid Den 

ninin ahbabı imiş, öyle mi? 
- Sir Vilfrid Dcnni mi? Doğrusu 

pek hoş adam. Daima ne~eli. Ne yazık 
ki zavallr adam sıkıntıda. Amiralle iyi 
tanışıyorlarmış. Hatta söylendiğine ha· 
kılırsa amiral onun için buraya gelip 1 
yerleşmiş. 

(Deoomı var) 

Sevgilim, zenciye aşıkane nazarlarla baKar 
acaba rol mü yapıyordu ? Acaba casu arın 

ona aylardanberi öğrettik leri 
tatbik ediyordu ? 

• rs erı • 
mı 

Geçen kıırmlarm hülisuı l 
Ben, 1uulım edilrmi.J oo rtıc§1mr Sfüı .. . 
biil ağanın rıuıiyctfrıe vcrilmi' bir 1 
betbal1 tım. Ni.Ja.nlını Ayşe de bir 
oa.w.s fe§kiliitnuı mensuptur. Aynı 
l:W.nliill afja.nzn m<:clisinde rahkn.~e
lik yapıyor ve kendi.sile mfül4Sebc
tirni gi.zlcmcmi i.stiyor. 

:[. J/. • 

Harem ağalarının efendilerile 'övün. 
dükleri mallımdur. Bu harikulade 
raksı benimle birlikte se~Teden hadım 
lardan biri de, yanımda başını salla. 
yıp duruyordu. 

Deminki zikirlerinden yorulmuştu. 

soluk ~oluğa idi. Uzun ve kırmızı di. 
lini çıkararak, durmadan dudaklarını 
yalıyordu; sallanırken beni rahatsız 1 

ettiği için: 1 
- Yahu!! Ne oluyorsun, ağa? .. diye 1 

sordum. 1 
- Ne olacağım? .. Ben de sizin gibi 

seyrediyorum ve düşünüyorum! • de. 
dl. 

- DüşUndüğün neymiş? .. 
- Efendimizin kudreti.. 
Ben de tasdik eder gibi başımı sal

ladım. 

Yazan: Edgar R ice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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Cidden öyle.. Bu a§k raksı, musiki ! 
ile, zencilerin feryat ve sayhalarile, ı 

saatelrdenberi sürüyordu. Ve o, yaşı J 

bir hayli ilerlemişken ve bu kadar ka. 
dmın yegane kavalyesi iken yorul. 
mamıştı, sedirin Ü7..erinde kurulan bu 
yüksek şanoda bize ne numaralar sey 

1 
rettiriyordu. 

- Doğrusu çok sanatkar .. - diye tas. 
dik ettim. 

- Sanatkar olmaz mı? .. O, öyle bir 
erkektir ki. hiçbir ka.dm kendisine 
mukavemet edemez.. Ergeç diımınn 
diişmesi, aşkının esiri olmaması za 
ruridir. 
Düşünceye vardım. 

- Her kadın mı ? 

İtimatla başını salladı: 
- Bir kere kendisile tanı§an. onun 

mahremiyetine giren, ze,·kini alan ka. 

dın, bir daha onun tesirinden kurtula. 
maz .. 

- Acaba? .. 

Gözüm, Ayşedeydi.' 
Bu sual, zihnimi kurt gibi 

ycırdu: 

kemiri-

''- Acaba? .. O da mı bir gün .. ,, 
Harem ağaı:ıına ::zordum: 

- Adm ne? 
- Cevher! .. dedi. 
- Ya .. Cevher ağa.. Kurtulaınsl 

demek? ... 
- Nasıl kurtulur?.. Bilhassa bil 

kızalr .. Daha hepsi tecıiibesiz; ağıı• 
ları hep süt kokuyor .. Halbuki biziJıı 
ağa, feleğin bin türlli çemberiııdell 
geçmis, pişmiş, çifte kavrulmuş .. on· 8. 
ların Üzerlerinde, bizim ağanın tesirir ~ 1 
tam ve kati olur .. Sünbül, kendiletintı S! S 
bir do.ha silinmemek lizere, damga~uıı ~ a 
basar .. O ki, bunca fendi cihan ka.dilll . ~ 

lan bile, laf mabcynimizde, padişab: D 
karılarını, annelerini bile parmağı i 
ı r •ında oynatmış .. Değil mi ya?.. ~ 

Başımı hazin hazin salladım: 
- Öy!e .. Hakkın var.. • 
Bu sırada, gözüm. harem ağasil~ 

birlikte, cuı;uhuruşa gelmiş kızların 

yüzlerindeydi. Onları ifadelerini birer 
birer tetkik ediyordum. Hepside, 
şeyhlerinin halkasına girmiş, onunls 
birlikte de\Teden biçare, aşık mürit• 
lcr gibiydi.. 

Zmciyc bir bakışları vardı ki.. Rak• 
sın icabı, ellerini ona uzatıyorladı, 

çeneleri ilerde, kirpikleri süzgün: 
"Bana gel.. Bana gel..,, manasında, 
ona atılıyorlardı. Akar suyun deniZ8-
karışmak istemesi kabilin den, on& 
doğru, bütün ruhlarilc, bütün benlik .. 
lerile akıyorlardı. 

Fakat o, en ziyade, benimki ile meŞ.o 
guldii. Bu raksın birinci kadını olmak 
"şerefini., bala Ayşe muhafaza edi
yordu. 

Bütün dikkatimi toplayarak. onun 
da çehresindeki aJametleri seyrettim: 

1 

den, öteki yemek vakit geliyor. Hem de, 
ben, yemekleri tam zamanında vermesi 
ni severim.Vakia şimdi,saat 8 veya 9 da 
bile gelen otomobilli müşteriler var ve 
gelir gelmez yemek istiyorlar ama .. On. 
lara soğuk bir yemek vermek suretile 
işin içinden sıyrılıyorum. Bence yemek 
saati, akşamları tıaat yedidir. Ondan 
sonra insan biraz dolaşmak sihhidir. 

Adamın öfke sini ve bıçağını 
korku 

O da, mecluptu, rneftundu. aradığı 
erkeği bulmaktan mesuttu .. Ayşe. ba .. 
na da birçok seferler 8.şık na larl& 
bakmıştı.. Fakat hiçbirinde, asla bu 
kadar şiddet yoktu, 

kaldı rdığını gör ü n ce 
içinde titredi 

Madam Davis nefes almak için biran 
durdu. Elli yaJlarnıda, neşeli, parmakla
rında yüzükler dolu 'olan siyahlar giyin
miş bu kadın, müfettişin bir tek kelime 
söylemesine müsaade etmeden ıdevam 
etti: 

- Buraya, beni görmeğe niçin gel. 
diğinizi söylemenize hacet yok. Biliyo
rum. Amiral Peniston için geldiniz. 
Cinayeti yanm saat evvel haber aldım. 
.Vah baş~mıza gelenler, dedim. Zavallı 

bizler. Bir akşam evvel dipdiri duıurken 
ertesi gün yok. Yok. İşte bu kadar. 

Ama Allah kimseye böyle ölüm ver 

Gemiyi arayıp da birinci ve i
kinci kaptanı bulamazlarsa, gemi
de geçen kam·..'k işlerin farkına va • 
rırlar. Bunlara ne cevap verece • 
ğiz? 

Momulla, Gast'ın korkularım 
hoş buluyordu. Kendilerinin ayak . 
lanıp kaptanları öldürdüklerini kim • 
!le bilmiyordu. O halde harp gemi· 
si nedrn şiiphe edip de, yoluna gi • 
den bir geminin içinde araştırma 
yapacaktı? 

Gast gene söze başladı: 
- Momulla sen benim gibi oku

yup yazma öğrenmiş biri olsaydın 
hiç de böyle söylemezdin! cahil ve 
zavallı bir kara derili olduğun için 
bugün harp gemilerindeki telsiz tel
grafla nelerin öğrenildiğini bilmez -
sin! . 

. Bu sözleri işiten yeni Zclandalı, 
parmakları bıçağını kavramış olduğu 
halde yeniden öfkelendi: 

- Ağzını topla herif, ben cahil 
değilimi. .. 

Diye bağırdı. 

Gast, adamm ~rxesini ve bıca· 
ğmı kaldırdığını görünce korku için
de titredi. Çarçabuk yatıştırmağa 
çalıştı: 

- Seninle şaka ediyorum. Mo • 

mesin. Kalbinden han~erlenmiş değil 
mi? Eğer bana sorarsanız muhakkak 1. 
talyan hançeri He, hani ya şu hınzır İ
talyan hançerleri yok mu, onlardan biri

sile vurulmuştur. Hem de katilin İtalya 
da oturmuş birisi olduğu muhakkak. 
Zira, İtalyan olsaydı, muhakkak bura. 
larda naTarr dikka~e çarpardı. İtalyanla
rı ben pekala hatırlarım. Çocukluğum

da buz satarlardı. Fakat şimdi buz ma 
kineleri ve buz dolapları çıktı, artık on
l:ıra da lüzum kalmadı. Hem buraya 
öyle pek yabancı seyyahların geldiği 

falan yok. Yalnız Amerikalılar geliyor. 
Hoş bunlar ıcla, bir nevi İngiliz değil 
mi? Bence öyle. Fakat ne .aptal şeyler. 
Balıkçılar onlara öyle masallar uyduru- mulla 1 Sen arkadaşça şakadan h iç 
yorlar ki .. Fakat mevzudan uzaklaşıyo. anlamaz mısın? Bunca zamandır se
ruz galiba. Ne diyordum? Ha .. Amiral. nile arkadaq değil miyiz? .. Şimdi bi· 
Amiral pek bizden ~ayılmazdı. Vinmuta ribirimizle dövi.işmcğe mi kalkışa -
on, en iki defa r,elmif?tİ. Uzaktan birkaç cağız? Bunun hnklı bir sebebi olsa, 

defa gördüm. Ya yeğeni? Ne tuhaf ka- neyse diyelim ... Halbuki, ortada zer 
dın, değil mi mister Rac? Onun için tu- re kadar birşey yok. Seni kardeşim 
haf şeyler an!at:yorlar. Sevgilisi bu a. gibi sevdiğime bin kere yemin ede -
ralrk bizde oturuyor. Dün akşam 8,30 rim. En çok acmdığım daha bir iş 
treni!e geldi. E~er bana sorarsanız, var: Bu da hilebaz Çinli Kay Şenk 
ben ''ltAYIR., ~erim. in bütün incileri bizden çalmak için 

Mü!etti bu laf tufanı karş:sında fl- plan kurduğu bir vakit de benimle 
dcta boğulacaktı. Fakat bıJ sonuncu kavga ç:kannaman lazımdır. Eğer 
cüm1eye o kanar şaşırdı ki: lÇinli Kovri gemisini bir limana götüre 

- Ne "HA YIR.,ı dedi? cek başka birini bulabilseydi bir da· 

kika düşünmeden bizi bu adada aç, 
çıplak bırakıp gemiyi alır kaçardı. 
Şunu iyi bil ki: Buradan birgün ev
vel gitmek için gösterdiği isteğin se
bebi, bizi ileride ortadan yok etmek 
üzere bir kurnazlık di.isünmüs olma
sındandır 1 Aklıma baŞka şeyler geli 
yor: Belki ikimizi biribirimizle kö
tü ki§i yapmak için sana bir takım 
ynlanlar söylemiş, fitler vermiş de o· 
labilir. O, aklıma geldiği kadar şey
tan ve akaktır. 

Akılsız Zelandalı bu şeytanca sör 
ler karşısında duralamıştı. Acaba bu 
iki adatndan hnngisinin sözü doğru 
diye birkaç saniye düşündükten son
ra Gasta sordu: 

-Peki, sen neden o kadar inat 
ediyorsun? Bizim işimizle harp ge· 
misindeki telsi7. telgraf arasında ne 
münasebet var?.. Telsiz telgraf tan 
bize gerçekten bir zarar gelebilir mi? 
Gast başını kuşıyıp vr.kit kazanma • 
ğa çalışarak: 

- Telsiz telgrafı mı soruyorsun? 
ne ziyanı mı var? Arkadaş, hiç ziya· 
nı olmaz olur mui .. 

O bunu söylerken hala başını ka
şıyor ve düşünüyordu. Acaba yeni 
Zelandalı onun §imdi yuvarlıyacağı 
biiyiik yalanı yutacak kadar cahil 
ve b udala mıydı? Fakat fazla dü -
şiinmeğe vakit yok tu: Bu yabani
nin elinde canının tehlikede bulun· 
duğunu anlamıştı, ne olursa olsun 
yalanı atmak gerekti: 

- Momulla • dedi. - pek iyi bili
yorsun ki bütün harp gemilerinde 
telsiz telgraf dedikleri cok kurnaz -
ca yapılmış bir !ı let vardır. Harp ge
milerinin kaptanları bu aletle yüzler
ce mil uzaktaki gemilerle konuşur
lar ve o gemilerde neler olduğunu 
dinlerler. Denizde kaptan ile ikin
ciyi ve öbür üç gemiciyi öldürdüğii· 
müz sırada ne kadar büyük bir gü· 

1 

1 

riiltii olduğunu pek iyi biliyorsun .. 
Bu gürültüyü bize çok yakın olduğu 
anlRsılan harp gemisindeki telsiz tel-

grafın olduğu gibi işittiğine şüphe 
mi ediyorsun?. Harp gemisinin kap

tanı belki de gemimizin adını öğre· 
nememiştir. Fakat bu civarda bir 

gemide gemicilerin ayaklanıp kap. 
tam ve zabitleri öldürmüş olduklarr 
nı elbette anlamışlardır. O halde 

buralarda rastlıyacakları her gemi -
yi mutlaka arayıp tahkikat yapacak· 

lar ... Bütün bu dediklerimi düşün
dükten ve bşımıza gelecekleri göz 

önüne getirdikten sonra da mutla· 
ka denize nkahm diyorsan, ben de 
hazırım! Lakin sonra pişman olmı
yalım !. .. 

Gast bu sözleri söylerken git -
tikçe cesaretlenmiş ve yavaş yavaş 

yeni Zelandalıyı kandırdığına bile 
inanmıştı. Söziini.i bitirdiği zaman 

pek saf bir çalım takınarak düşiinür 
gibi önüne bakmağa başlad. Bunun-

la beraber yüreği hızlı hızlı çarp • 
makta idi. 

Yeni Zelandah, bir müddet bü
yiik bir dikkatle Gast'ın yüzüne bak
tıktan sonra birdenb ire ayağa kal· 
karak dedi ki: 

- Bana bak G ast 1 sen dünya -
daki en büyi.ik yalancılradan birisin. 
Ancak yarın bizi bu gemi ile deni-
7-e çıkarmıyacak olu rsan, bu söyle· 

diğin yalanlar son yalanların olacak
tır. Bugün iki gemiciyi konuşurlar 
ken duydum ; Eğer kendilerini bir 

iki gün daha bu uğursuz adada hı • 
r.akacak olursan kaburga kemikleri· 

nin arasına bıçaklarını saplarına ka
dar sokacaklarına yemin ediyorlardı 

Ben de onları, bu işi yapmağa kış
kırtacağım; B unu iyi bil 1 

'Devamı var) 

Acaba rol mü oynuyordu? .. Acaba 
casusların ona aylardanberi verdikleri 
ri dersler arasşnda, bu da mı vardı? ... 
Fakat insan, bu derece samimiyet ve 
aşk rolünü nasıl takınır ..... 

Ynmmi:laki ağaya sordum: 

- Cevher ağa .. 
- Buyurun ... 
- Bu kadınlar, daimi surette, tr:in· 

bUl ağanın maiyetinde mi kalırlar. 

- Yok, birader .. Ağa, bunları hU 
gördüğün ::ıekilde yeti~ ·rir.. Kimin4' 
meşk, kimine aşk öğret ... Sonra, on
ları, ~ehzadclcre, hatta, padiı;ah efen 
dimize bile takdim eder 

- Fakat aşk me~kinde b:Z.a: ileri 
gidildiği de muhakkak.. Değil mi? .• 
Benim bildf ğim padi~ahlara bakireler 
ta1<dim edilir .. Bunlarsa .. Değil mi?. 

Cevher, yüzüme, şüpheli şüpheli 
baktı! 

- Oooo .. Sen de ama kırk sual, anı3 
meraklı adammışsın h:ı .. 

- Bana bu tarz::la hitap etmeğe 
ha1•lan yok Cc,·her eğ~~. _ diyerek he
r.1cn yukarı perdeden aldım. - Sünbül 
ağa efendimizin bana ne kadar il\ifat 
ettiklerini, ne derece it'mat buyurdul< 
!arını görüyorsun.. Değil mi?.. Beıt 
ona sadakat yeminliyim .. Yeminin de 

kıymeti vardır .. Onun için muhitimde 
olup bitenleri öğrenecek olurr,am, gii-
nun birinde, ağzımın sıkılığı icııP 
ederse, daha faydalr olurum. Boş btı• 
lunmam .. 

Cevher kolumu okşadı: 
- Affedersin, birader.. Senden• za

ten bir şey saklamak aklımdan geç• 
mez... Zamanı gelir, hepsini öğrenir .. 
sin .. s~n asıl şuraya bak .. 

Meğerse, biz lakırdıya daldığımı• 
sırada, civarımızda dikkate değer bJ 
discler oluyormuş .. 

Herkes hürmetle ayağa kalktı. 
tc:eriye bir acayip mahl\ık giriyor 

du. · 
(Devamı -var) 
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- Ah! .. Çok geç .. Öleceğim . 
J uana çılgın gibi bağırdı: 
- Lüi ölme .. Seni seviyorum! .. Sevi. 

yorum! .. 
Cüce bir defa daha: 
- Çok .. Geçi .• 

Dedi ve bayım bir halde devrildi. 
Juana onun hakikaten öldüğünü zan· 

ncderek deli gibi bağırdı: 

- Ah! .. Bu mu tanrının adııleti? .. 
O zamana kadar, bir tek kelime bile 

ıöylememiı olan Pardayan bu vaziyet 

üzerine bağırdı: 
- Haydi! bakalım küçük Juana 

ıdindirin göz Y~tlarmrzı •. O ölmedi! .. 

ölmiyccck de 1 
Genç kız acı acı başını salladı ve yal. 

varır gibi bir sesle: 
- Ahı Mösyö ıztırabımla oynama· 

. . d . k. bu acı ve 
yın.. Sıze yemın c enm ı 

ıztırabım samimidir .. 
- Canım bunu biliyorum! Fakat b~-

. • acı gı· na bakın yavrum, bende, samımı . 
bi hürmete layık bir şeyle oynayan bır 
adam hali var mı? 

.. l • .. . tık ne düşiın. Onun ıoz erı uzenne ar 
· ~· · b'' bu··tu··n •aııran meıi icap ettıgını us :ıı 

genç kız soluyarak: . 
_Ne demek istiyorsunuz? dC'd.ı. 
_ Demin aöylediğim her şeyı tek· 

rar ediyorum. Şiko ölmemiıtir 1•• Bakın 
hareket ediyor .. ölmiyecektir 

Yaralı çılgın bir sevinçle bağırmağa 
muvaffak oldu: 

_ Juana, madem ki o söytlyor .. De. 

mek ki doğru .. ölmiyeceğim !.. . 
Ve endiıeli bir tavırla ilave ettı: · 
- Fakat ölmezsem .. Beni yine seve· 

cek misin? 
_ Ahı Lüi böyle bir suali nasıl so. 

ıuyorsun? 
Ve heyecanını gizlemek için~ 

- J<'akat möıyö ıövalye bu oyun ni· 
çin? .. Bilmiyor musunuz ki beni öldüre. 
bilirsiniz? 

- Merak etmeyin, Juana .. Bu oyun 
niçin diyorsunuz? Çünkü, bu yola gel· 
ınez mahcuba, §U iki mütbit ve tatlı 
kelimeyi söyletmek istedim: Seni ıevi. 
yorum 

- Demek ki bunun için yaptınız?. 
Pardayan onun küçük ellerini tuttu 

ve tatlı bir sesle sordu: 
- Bana kızdınız mı? 
- Bilakis çok mesudum .• 

Ve sonsuz bir minnet ve tükranla: 
- Size kızmak için, mahlukların en 

nankörü olmam Jazrm.. Saadetimi size 
medyun olmayacak mıyım? 

O zaman Pardayan, onun kulagına 

doğru eğildi ve göz ucule Şikoyu i9a. 
ret ederek yavaşça: 

- Nihayet onu seveceğinizi ~ize söy. • 
Icmemiş miydim? dedi. 

- Dogru. Bütün vaadettiğiniz şeyler 
tahakkuk ediyor. 

Pardayan gülme(;e baıladı. 
- Ve §İmdi, size ne vaatlediyorum, 

biliyor musunuz? 
- Ne?. 
- tik çocuğunuz erkek olacak .• 
Juana kızardı ve Cücenin küçük vU· 

curuna bakarak. ~üpheli bir tavırla ba· 

şını önüne eğdi. 
Pardayan mütemadiyen gülerek de. 

vam etti: 
_ Erlçek olacak ve siz benim hatıram 

olmak üzere ona Jan adını takacakııı· 
nu: .. Bentlen daha büyük bir cüssesi 
olacak ve kaya gibi kuvvetli olacak. 

_ Mitdem ki siz söyliyorsunuz, buna 

inanıyorum ve sizin hatıranız olmak 
iizere ona }an adını vereceğimi de va. 
adediyonım. Fakat mösyö tövctlye, ıizl 
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küçük kılıcını kapzasına ka<laı sefilin 
gırtlağına sokmağa muvaffak olmuıtu. 

------------
tur acabct? .. Miıkemmel olur .. Çünkü 
doğru kurdun ağzına girmit oluruz 1 
Çocukluğu bırakalım 1 Zaten bu herif· 
lerin ıatodan fırlıyarak bana nlçin hü. 

Cücenin kanlar içinde kaldığını gören 
Pardayan nadir duyduğu bir kin ve hid

detle: 
- Ah 1 Sefil yılan 1 

• cum etmediklerine doğrusu şaşıyorum, 
herhalde bir ıeyin farkın'da değillerdir .. 
Al.. Bu da ne? Galiba itler yoluna gi· 
riyor. 

Diye bağırdı ve topuğun•ın bütün 
ıiddetile sefilin kafasını ezdi. 

Faustanın yardımile büyük bir mevki 
temin etmek hülyaınna kapı!mrı olan 
Kristobal iıte böylece can verdi. 

O zaman Pardayan cüceyi kolları a. 
rasına aldı ve teessürden titriyen bir 
sesle inledi: 

- Şiko zavallı küçük Şikor.uğum. 
Şiko, kalbinin bütün muh3ıbbet ve 

ııadakatilc dolu bir nazarla ona baktı: 
dır::laklarrnda çok tatlı bir tebc11ilm be
lirdi, güçlükle: 

- Çok ... mesudum l 
Diye mmldandr ve onu tutıın iki kuv

vetli kolun arasında bayıldı. 

ümitsizlik ve teessürden sapsarı ke. 
silen ve küçük dostunun ölümüniin bü
tün kabahatini üzerine yüklenmcğe baı· 
layan Pardayan, süratle onun göğsünü 
açtı ve Ifyakatli bir tabip tavrile baktı. 
O zaman. hayatında aldığı en seniş ne. 
fesi aldı ve çılgın bir sevıinçle ve yük
sek sesle bagırdı : 

- l la kiki bir mucize! .. Kama kabur 
ga kemikleri üzerinde kayrnıı ... Sekiz 
gün sonra ayakta;3ır ve on he1 gün için
de de sapasağlamdı r .. F~kat yarabbim 1 

ne kadar korktum 1 

Pardayan artık kiıçük dostunun aıtibe. 
tinden emin olunca, lakayt ve a~nycı tav 
rı gene y erine geldi ve dü ünı'lü: 

- Simdi gel de isin içinden c;ık baka
lım!.. Baygın bir kadın ve kollarımda 
yaralı bir çocuk! .. Ne yapacağım? .. Gi· 
dip şu şatodan yardım• istesem nasıl o. I 

Pardayanın bu sözlerine seb~p. apğı· 
da yolun üzerine, duran bir araba ve a
tın yanında duran arabacının nereye 
gideceği hususundaki p,knrlığıydr. 

Pardayan yerde uzanmış olan iki vü. 
cuda baktı. ıonra müdekkik bir nazarla 
ıatoya kaıdar olan mesafeyi ölçtü ve se
ıııinin oradan duyulamıyacağını tahmin 
ederek arabacıya bağ1rdı: 

- Bana bakın dostum!.. İnsaniyet 
namına biraz bekleyin ı .. 

Sesi duyulmuş olacaktr ki, arabanın 
içinden bir kadının siiratle indiğini ve 
ona d,,ğru koştuğunu gördü. 

- Miıkcmmel ! Hcrıey yolunda gidi· 
yor 'demektir. 

Diye düşiindü ve yere eğilerek Ş i. 

koyla Jiraldayı kollarına aldıktan sonra 
·ava~ça tepeden inmege ba§ladı . 

Bu aralık. karııdan koşarak gelen 
kadınla arasında az bir mesafe kaldı ve 
Pardayan onu tanıyarak mırıldandı . 

- A 1 .. Juana 1 Çok şüktir. Nihayet 
bir kadının tam işe yarayacak zaman. 

da ~eldiğini görebiki=m .. Arabası beni 
bir hayli sıkıntıdan kurtaracak. 

İhtiyar dadı Barbara b ir hayli uzak
tan genç kızı, takip ediyor ve bermutat 
söyleniyordu. 

Juana Pardayanı tepede yalnız gö. 
rünce bir ölüm heyecanı duymuştu. O· 

nun seslendiğini duyunca da biı felaket 
vuku bulduğunu anlam19tı. 
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Acı bir hiasikablelnuku duyuyordu. 

Bunun içm hiç tereddüt etmeden ve 
tehlikeyi dütUnmeden arabadan atladı 
ve Pınılayana dofru kOfDJıfa batladı. 
Ve koprktn de ıayri ihtiyari, f8nlye. 
nin bu bağınnumm Şitoyu defll, Jtraı 
dayı alibdar etmesini tenmıni ediyor. 
du. 

Biraz yaklapnca fiSvalyenin kollarm· 
da hareketsb iki vücut ılrdU. 

Taullu• etmit olan cırtl•imdan 
müthit bir hıçkmk çıtkı. Hilffttiii fe. 
liket vukubulmuıtu. Şiko yarabydı. 

Her ıeye rağmen, bir ölUm n hatta 
aiır bir ya.ialanma ihtimalini dahi ak 
ima ıetirm.ek bteınedi. 

Heyhat! Biru daha yaklaııncı, bir 
türlü akhna cetinnek iltemediii ihti. 
malin hakikat olduiuna zahip oldu. Şi· 
ko ölmüıtü, yahut da can çeki~yor. 

Bütün kuvveti tükendi, yüzü, Parda.. 
yanın kolla.rmda tuttuğu yaralının yU

zlindcn daha fazla sarardı ve o)duğu 
ye:de durarak müthiş bir iniltiyle be. 
ğırdı: 

- Öld\i, değil mi? 
Pardayanın baıı zaten karma karııık 

oldu~u için, kısaca ve Jert bir atıle ce
vap verdi: 

- Henüz değil 1 
Ve, cevabının bir harabe teıi:-i yaptı. 

ğmın farkında dc&ilmit ıibi arabaya 
doğru yürüdü. 

Küçük Juana ne bağırdı, ne tikiyet 
etti ve ne de ağladı bile yalnız yüzü 
daha fazla sarardı hatta mc:-rardr ve 

P.:rdayan onun önür.d~n geçerkrn genç 
~ız ona elemle dolu ISyle bir bakıı baktı 
ki, Pa:-dayan gayri ihtiyari baıını öne 
efdi. 

Pardayan arabaya yaklaıınca, Jiral. 
dayı ihtiyar dadıya gösterdi ve: 

- Bununla meşgul olun. 
Dedi ve ıonra eğilerek Şikoyu yavaı· 

ça yolun kenarındaki çayırların üzerine 
uzattı. 

Juana, çocukluk arkadaıının, canlı 
oyuncağının, kanlar içinde gözleri kapa. 
1r g<Srünce bütün vücudunda müthİ§ bir 
sarstı duydu ve dizleri üzerine yıkıl. 
dı. 

Küçük dostunun solgun bapnı kolları 
arasına aJidı ve etrafında hiçbir ıey hat. 
ta, bu ümitsiz ve acıklı sahne karıısın
da son derece sıkılan Pardayanı bile 
görmeden, onu, bir anne tavrile kolla· 
rında sallamağa başladı ve sonsuz biı 
şefkatle yalvarmağa başladı: 

- Şiko ! .. Şiko 1 .. Şiko ! .. 
Ve bu ıcfkat ve sevgi karıısrnda, sa· 

mimi, masum ve hakiki aJk, bir defa 

daha kudretini gösterdi. Yaralı kendine 
geldi. 

Hanıi tevgili insanın kolları arasında 
bulundujunu hemen gördü. iizerine 
doğru efilmit olan büyük dostunu da 
tamdı ve onlara tatlı ve meıut bir te. 
bc11ümle gülümsedi. 

Ne vaziyette bulumtuğunun hi~ de 
0

farkında değildi, kendisini tutan ince 

kollar arastnda o kadar rahattı ki.. Va-

ziyetini bilmiyordu. Fakat sevgilisinin 
yüzündeki ümitsiz ifade ve bir i!ah gibi 

telakki ettiği insanın tesiri, ona vaziye. 
tinin vehim olduğunu anlattı. 

He,. ş:ye rağmen bunu öğrrr.mek is· 
liyordu. BüyUk dostuna baktı, faknt o, 
sıkıntılı ve ,a~kın bir tavırla yüzünü 

; <,;evirdi. unu üzerine yaralı ısrar et. 
Ve Juana, ıendeliyerek aiır adımlar· ( ti: 

Ja onu takip ettt - Muhakkak öğrenmek istiyorum .• 
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Dedi. Pardayan cevap olarak: 
- Heyhat.. 
Diye mırıldandı. Cüce anladı ve yü· 

t:ilnUn ince hatları acı bir şekilde takat. 
lüs etti. 1 

Fctkat bu, hemen geçen bir küçük 
bulut gibiydi. Derhal kendini top. 
tadı ve dünyada yegane sevdiği bu iki 
insana bakarak ttath bir tavırla gü
lilmeedi ve mınldann: 

- Evet, öyle olması daha iyi. 
Juana ıda anladı ve ancak o zaman 

elemli gözlerinden yatlar gel mı: ğe baş
adı. 

Şiko çok tatlı bir sulc ıordu: 
- Niçin ağlıyorsun juana. 

- Ah~ .. Lüil.. Lüi.. Bunu bana mı so-
ruyorıun? 

Yaralı ıon bir perestitle ona bir an 
baktı ve aynı tatlı sesle ısrar e!ti: 

• - Ağlama .. Gitmem daha iyhJir Jua- ı 
na.. Kc:lsaydım senin için bir tıkıntı 

ol:ırdum .. Ve ben de.. Çok betbııht olur 
ti um. 

- Lüi !... LUi !... 
- Artık sana ıöyliyebilirim .. Madem 

ki öleceğim .. 
Ve söylemeclcn evvel iyice tmin ol. 

m1k istiyormuı gibi, gözlerini Parda
yana dikerek tekrar ıordu? 

- Çüııkü öleceğim, değil mi? .. 
Zavallı Pardayanrn ümit:ıizlik içinde 

~ yaptıiını bilmediğine zahip olmak 
lazımdı, çünkü, insaniyet icabı olarak, 
ümit verici ıözlerle onu takviye C'decc. 
ğine · her halde ~öz yatlarını Faklamak 
için olacak • yüzünü ellerile kapadı ve 
a ·nr z:manda başile: 'Evet 1 Evet 1,. 
d::cli. 

Cüce bu zalim ısrarın farkınd1 değil· 
mi~ gibi, aynı tatlı sesle devam etti: 

- Madem ki ölcccitim .. Sana artık 
söyliyebilirim, Juana .. Seni sevi\'ordum. 

Çok sevf yordum. 
Genç kız inledi: 
- Heyhat ı .. Ben de. 
Cüce hazin bir tebessümle: 
- Fakat ben .. Ben ıcni bir Jrardeı 

gibi sevmiyordum, Juana, dedi, u.
kanm olmanı.. O kadar.. latiyordum 
ki.. 

Böylece, bu zavallı kUçük aı•k sonu. 
na kadar, bir kardeıten baıka türlü IC· 

vilcbileccğine bir türlü inanmak iıtemi. 
yodu ve sırf bu dü~ilnceyle devam 
etti: 

- Bunun için bana kızmL bunu u.
na. katiyen söylemezdim .. Fakat ölece 
ği:n .. Artık bunun ehemmiyet: yoktur. 
Hatırla Juana .. Seni Hviyordum.. Çok 1 
Pek çok! .. 

Juana ~qkın bir vaziyette hıçkırma 
ğa ba§ladı: 

- Şiko ! Şıko ! Kalbimi parçalıyor. 
sun.. Görmiyor muıun ki ben de seni 
seviyorum .. Ve bir ka.rdtt gibi defll !. 

Yaralı, bu sözler Uzerint, bAtını kal• 
dıra.rak kuvveti kendinde bulnı, g~ 
lcrinde bir kıvılcım parladı ve hayretle 
mırıldandı: 

_Oh! Juana .. Doğru mu MSyleyonun?,. 
Genç kıı:, bu ıevgili batı iyice ıl:Si

sünde tıktı ve inledi: 
- Lüi ! Lüi 1 Ben de seni seviyordulftl 

Seni her zaman ıevdim .. 
Cücenin yyüzündc semavi bir sevinç 

belirdi; büyük bir kuvvet urfetti, ıev. 
gili3inin, »zerine cğilmiı olan 11lak yil· 
zünü. kiıçük elleri içine a1'dı ve iyice 
emin olmak iıtiyormuı ıtbi, eözlerl 
içine bakarak sordu: 

- Beni seviyor muydun? •. 
- Senden baıka hiç kimseyi ıevme. 

elimi 
O z~man Cüce, ümitsiz bir esefle mı· 

rıldandı: 
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RADYO 
18T4NBUL: 

ıcs.-.w - ıgs-Y ' · 

ıa.ao plAkl& daD.I mwıfldal, 19,80 apor mu 
ııah&belert, Eıref ~flk t.&rafmdan, 20 TUrk 
mueld heyeti, .20,30 Ömer Rıza tarafmd&D 
&rapça aöylev, 20,•ıs Vedia Rız& ve arkadq 

l&n tarafmdan Türk nuıikisi ve halk prkı 
lan, ıaat ayaruı, 21,15 orkestra, 22,15 aj&D.I 
ve borsa haberleri ve ertesi günün programı, 
22,30 plAkla sololar, opera ve operet parçala 
rı, 23 aoıı. 

Bı:ıu..tN: 

18,05 prkılar, piyano konııert, 18,35 htkA
ye, hukuki nasihatler, 19,05 musiki, 20,05 
gelecek haftanm programı, 20,25 orkestra 
lccıD8erl, 20,'8 ıtıntııı akialert, haberler, 21,115 
etıeııcell musiki, 21,,0 piye1, 23,06 ııava. 
haberler, spor, 23,35 gece muıiklsl, 

PEŞTEı 

18,35 keman koruıert, 19,05 spor, 19,115 çliı 
gene orkeetruı, 20 konuıma. 20,35 opera, 
binasından naklen: Opera yayını:, 23,30 hava, 
gramofon, lngillzce haberler, 2•.ıo ııon ha 
berler. 

BV'KREŞı 
18,05 eğlenceli kon.ser, 19,05 bava, konut 

ma, 20,20 konferans, 20,40 opera, binasından 
naklen: Opera :vaJIDlo tstirah&t eanaamda 
haberler, spor, en ııonra gramofon, 23,50 tran 
amca ve almanca haberler, 24 aon haberler. 

LONDRA: 
18,05 karqık program, 18,35 dana plakları. 

19,015 çocukların zamanı, 20,05 orkestra kon 
sert, 21,06 hava, haberler, vesaire, 21,55 or 
keatra ve piyano koruıert, 22,015 röportaj 
24,05 bava, haberler, spor, konUflD&, 24,30 
dans orkeetrası, 1,35 hava vesaire, 1,'5 

gram o ton. 

BOMA: 
18,20 ıaıı ve piyano koıuıerl. 18,55 haberler, 

vesaire, 21.•5 karıflk muaiki. 22,05 operet 
yaymı. 24,05 haberler, hava, 24,20 dans ınu 

!lkf- 1. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu alqaın ıehrliı muhtelit ıemtıertnde nö

betçi olan eczaneler §Wllardır: 

tııtanbul cihetlndekller: 
I:mlnönUnde (Salih Necati), BeyutttA 

(Haydar), KUçQkpazarda (Hlltmet Cemil). 
EyUpte (Hikmet Atlamaz), Şehremtnlnde 

(::-;tı.;:ım Sadık), KaragümrUkte (Suat), Sa 
m:ıtyacla \Rıdvan), Şehzadeb&§lllda ('Oniver 

~ite>. Ak.,arayda (Ziya Nuri ). Fenerde (Vita 
il) , Alemdarda (Sırrı .Ruim), B&Jark6)'de 

\ Mc: kez J, 
~Y'.>'"l•J clhetlndeliller: 
Galn;aaarayda (Matkoviç), G&Iatad& Ok 

c;:ulP.r::la (Muııtafa NaU), Taksimde CUmhurl 
yet cddesliıde (KUrkçiyan), Kalyoncukulluk• 
ta (Zafiropulos), Firuzağada (Ertuği'ul). 
Şi§llde (Asım), Kaaımpaşada (Va.sıt), Htuı 
köyde (~arbut), Be§lktaşta (Nail Halit)· 

S:myerde (Osman) , 
OskUdar, Kadıköy ve adalardakiler: 

OıkUdarda Çarşıboyunda (Ömer Kenan), 
Kadıköyde :Modada (Sıhhat), BUyUkadada 
(Halk), Heybelide ( Tanal), ·--------
) lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komısyonu ilanları 

Fenerba.hçe a!<tarma anbaı;nda 

SiNEM.AL.AB 

BEYOCLU 
M.RAT • RUyalar diyarında. Dok. 

tor Sokr&t 

TOBK 1 Afk ıarlmr 

ıımt.EK 
1 Kral eğlenlyor Günah g~ 

ceıl 

IPD • Romeo ve Julyet. BüyUk 

1aır HAmldin cenaze me-
rutml 

MJM\)IYA • zehirH M9da 

VJLDIZ • şırley kaptan 

sOJOUI • caaua peflnd• 

.ıLLllAZAll • PrograJPDlI bDdlrmem.lft!r 

rAN • saadet. Koda çdplbk1an , .. • aı.u bıdlftC. ÇIDpne ... 

ceıert. 

fAd • smppur poetuı. AlbD 

toplayan kızlar. 1936 Att. 
na Balkan ollmplyatlan 

Asaf • ııroaııon gecelm. YUrU 

yen öltı 

8ANO~ c ıneopatra. Kızıl alev 

(&ıid A•tıor'8) DUJl1& b&vadiırt 
JDll'&l'enıfz tayyare, Yıl• 

oCJ11711Jl'ST • dlnDl blffük 

tSTAfiBUL 
1 Kör ebe. Hod Gllaonwı 

mUkamı 

1 BWbllller öterken. ı,tnı; 

kanunu 
1 Bald&t b'11blW1- Kim ısı

d(lrdO 

1 lOO .ene IOlll'L Slav lhtl 
ruıarı (.Aıma Sten> 

1 aevınımm aeal. Kadın aa 

ıa uııutmU 

1 Ç&JU' tıayduUan. DeU 

ıcraı aoıenı 

KADI KOY 
1 Marliıell& 

osıcUDAP 
ı Yıkllan belde San Fra.nale 

ko 

BAKIRKOY 
MtLTIY ADI ı Bir m~ sece8l 

1 VAKiT C•P kll•P••r• No. 91_ 

Kafkas 
Hikayeleri 

Gürcüceden tercüme eden 
Nigaıd Ahmet Okan 

v .lıJ{1T KlTABEvt -

Fiyatı: 10 kuruı 
bulunan Uç Şevrole şasesine sıhhiye 
karoseri yaptırılacağından açık ek-
siltme ile ihalesi 19 Nisan 1937 Pa- Göz Hekimi 
za.rtesi günU. saat 15 de yapılacaktır. Dr. Şükrü Ertan 

Muhammen tutan 3000 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden ~vvel Catalotlu NUl'U09IDUiye cad. No 31 
komı·syonda görülebilir. İsteklilerin (Cala4ollu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 
225 liralık ilk teminat makbuz vey~ l.••••llll~~~~~~~~ 
:ınektupları ile beraber ihale gUnü ı~=::::.--------;..._.-
vakti muayyeninde Fındıklıda Komu- KURUN doktoru 
tanlık satmalma komisyonuna gelıne.. 
lP.l'i. c1812> Necaetln Ata-un 

Her gün 115,30 dan 20 ye kadar 

latanbul komutanlığı ga.rni1Dnunda Lllelide Tayyare apartımanlannda daire 
bulunan motörlU vatarlar ihtiyacı ?- umara s de butalamu kabul eder. 
la.n 10 çetit makine yağına ihale gil-2 C :ınarteıi gilnlerl 14 den 20 ,. kadarı 
lltl talibi çıkmadığından puarlıkla 
ihateel 28 nisan 1937 çarşamba gil- ~uayene parausdır. . 

nü sa.at 15 de yapılacaktır. Muha.Dl
lrlen tutan 513 lira 95 Icuruştur. Şart-
118.tnesi her gUn öğleden evvel komis
Yonda götillebilir. liıteklilerin 39 lira. 

lık ilk teminat makbuz veya mektUP. 
lan ile beraber ihale giiııU vakti mu
&YYeninde Fındıklıda komutanlık sa
Unalma komisyonuna gelmeleri. 

(2032) 

operatör: üroloQ 
Doktor 

sorevva Atamaı 
Beyotlu tstildll cadde1i P~~pı 

Tramvay durağı No. 121 birlncı 
kattaki 

Muayene hanesincle hastalanm her· 
gUn saat l6-20 arasında kabul 

Bir adet Etüv ta.mir ettirilecektir. eder. 
Açık eksiltme ile ihalesi 3 Mayıs 937 ıL __ _....,...;llllll--.... ---• 
Pazartesi günü sa.at 15 de ~apılae~
tır. Muhammen keşif bedelı 643 Ura 
50 kunııJtur. Şa.rtna.mesi her gün ö~
leden evvel komisyonda görülebilır. 
İsteklilerin 48 liralrk ilk teminat mak. 
buz veya mektupları ile beraber iha

le günü vakti muayyeninde Fmdıkllda 
komutanlık satma.Jma komisyonuna 
gelm,eleri. (2118) 

Diş Doktoru 

abevt Olçer 
Cumartesinden maada hergUn 

hastalarnı kabul eder. 
EdJ.rnekapı, KaragUmrük Tramvay 

. DurafI No. 95 

HABER - J\ğam postan 

ŞlkAyetler, temenniler 

Vapurlarda güverte 
yolcularının 

çektikleri 
Denizy9llan idaresinin bilhassa 

Karadenize iıliyen vapurlannm gü
verte yolculan sık sık buralann pis 
liğinden şikayet ederler. idarenin 
bu işte pek titiz davranmasına mu· 
kabil nedense bu sesler bitmez. Üç 
gün evvel T razbondan Güneysu va· 
puriyle şehrimize gelen Şerafettin 
Kavalah isminde bir zat bize fU şi

kayette bulundu: 
"-T rabzondan lstanbula kadar 

üç gün süren yolculuğumuz öküzler 
ve bunların pislikleriyle beraber geç· 
ti. Denizyolları idaresi, kamara yol 
cularmın her türlü esbabı istirahati
ni temin ettiği halde neden güverte
lerin temizliğiyle alakadar olmu
yor.,, 

HDlkAye: 

Dönüş 
(Baıtarafı S ncide) 

vardım. DügünUyorum, belki bu saat. 
te babam vazifededir. Fakat ya bana 

kapıyı açan dadım heyecan ve hay. 
retten bayılırsa? 

Vapur, geldiğim.izi haber veren dü
dtiğü öttürdilkten sonra herkeste bir 

teliş başladı. Ben de iki küçük bavu

lu.mu hazıra.ldım. Kendimi güverteye 

attım. Gözlerim yağmur dolu bulutlar 
gibi etrafıma bakmıyordum. İşte yalı. 
mız: 

Giızel ve meş'um yaJımız gene ayni 
heybetiyle denir.e uzanmll duruyor. 
Tam altı ı:e~e evvel babamı bıraktı. 
ğun o küçük pencere ... Her §ey, her 
şey yerinde. 

Vapur limana vardıktan tam iki sa. 
at sonra sahile c;ıkaıbilmiştik. 

Yürüyordum. Kalbim heyecandan 
göğsüme sanki darbeler indiriyor. Da-

dımın y:ilı'eğine indirmekten korkar • 
ken bu gidişle hiç fllphesiz kapının 
önünde ben yığılıp kalacaktım. Fakat 

kapıya ne ha.cet? Eğer evimiz nhbma 
ya.km olmasa bu iş yolda olacaktı. 

Kapmm çıngırağını tuttum... Bir 
saniye tereddUd .. Gene ayni heyecan .. 

ve çmlıya.n ses. :Biraz evvel düşündü. 
ğilın gibi bana kapıyı açan dadım ol. 
muştu. z~vallı hem çok zavallı ibttya:r 

kadın boynuma. bir sarılış sarıldı, öy
le bıçlOrarak ağaldı ki, kimbilir belki 

beni görllnce annemi hat.ırlamıetır 
diye altı senelik huret ve şefkat göz 
ya§lan halini a.lmIŞtı. 

- Dadı! dedim, babamı anlat baba. 
mı! Sevinç göz ya.şlanru akıama. biraz 
da o dökecek! 

İhtiyar birden sustu. YilzUndeki kı. 
rillkbklarm içine gömülen gözlerini 
benden gizler gibi b&.fmı omuzlarmııı 
ara.ama çekti. 

- Dadı! dedim, sen nekada.r ihti. 
yarlamış, çökmti§8Un! Kim bilir ba
bam nasıl olmU§tur? Hele rahmetli 
annemin kutıı kemiklerinden b~ka 

bir pyıi kalmamıştır. Babam yine 
vazifeden hep ayni saatte mi çıkı. 
yor? Dadı! .. Niçin susuyorsun dadı, 
konuşsana.. 

Dakikalarca sustuk. Artık ben de 
anlamıştmı. Hayatta benimle beraber 
yaşıyacak ve benimle beraber öle-

cek en sadık dost göz ya.şlarımmış ... 
Ağlıyorduk... Onun duvardaki resmi. 
nin karşIBına diz çökttim. Kollarımı 
ona doğııı kaldırdım. Gözlerimi ka
padım. Kirpiklerimden süzülen yaş. 

lar göfsttmU ıslatırken bir çılgın gi. 
bi haykırarak yerlere kapandım. 

Bir hafta sonra dadımla !stanbula 
dönüyorduk. Yalının kapısını çeker
ken dadım sesleniyor. 

- Yavrum içerde bir şey unutma. 
yın. •• 

Bavulu sol elime aldtm. 
- Dadt burada değil, gozunun 

gördtlğil ıu uzun yolun arkasındaki 

o meydanlıkta iki kişi bırakıyoruz. 
Kolum mezarlığın yoluna uzandı ve 

yanıma. düştü. 

Bitmiyen tuzlu yollardan dönüyor. 

duk. 
Rana Tahir 

Radyom fiyatı ucuzladı 

Gramı 31 bin liraya 
kadar düştü! 

Bunun sebebi Kanadada zengin 
bir maden bulunmasıdır 

Dünyanın şimdiye kadar bilme
diği bi.iyük bir radyom madenini, Ka 
nadanın şimalindeki ıssız ve çorak 
buzluklarda dolaşan meteliksiz bir 
maden arayıcısı bularak bu paha bi
çilmez malın piyasasını alt üst et
miştir. 

Büyük ayı gölü civarında Eko 
koyunda olan ve ifletilmeğe hafla· 
nan bu ocak şimdiye kadar ~isli gö· 
rülmemiş miktnrlarda radyom çıkar
maktadır. 

Maden ocağı yer yüzünden 165 
metre derindedir, ne kadar derine gi· 
dilir se damar o derece zenginlC§mek 
tedir. 

lstihsalatın tesirleri şimdiden gÖ· 
rülmeğe başlamış ve radyom fiyatı 
üçte iki nisbetinde düşmüştür. Şim
di gramı 5000 İngiliz lirasına (bizim 
paramızla 31.000 liraya) satılmakta. 
dır. En iyi cinsten olan bu Kanada 
radyomu doktorluk bakımından dün 
yaya büyük iyilikler yapacaktır. 

Bundan dört beş ay evvel mete· 
liksiz bir maden arayıcısı ve çorak, 
ıssız mmtakalarm başı boı gezen 
bir serserisi olan Gilbert Labin adlı 
adam şimdi bir milyonerdir ve Kana
da hükUıneti geçen hafta onun §ere· 
fine bir resmi ziyafet vermiştir. 

Damarın keşfi cesaret ve muka
vemetin bir deatanıclır. Labine bir 

ekmek parası çıkarabilmek için Ota• 
va ıehrinden batını alıp çıktığı za• 
man büyük Ayıgölü arazisi dahilin· 
de Avcı körfezinde bakır madenleri 
bulunabileceğini işitmişti . 

Yanında kendisi gibi bir maden 
arayıcısı olan E. C. Paul ile birlik
te timal yolunu tuttunnu§ ve müt• 
hit havalara aldırış etmiyerek boyu· 
na yürümüttü. Bir sabah uyandık· 
ları zaman gözlerini açamadılar. 
Çünkü göz kapaklan donarak biribi· 
rine yapqmıttı. "' 

Eko koyu yakınlannda bir kar 
fırtması bu iki yolçuyu adeta kör· 
lqtirmifti. Labin elindeki kısa saplı 
kazmaıiyle yalnız batma yoluna de
vam etmek mecburiyetinde kalmqtı. ' 

Koya yakın bir yerde yer yüzü• 
ne cıkımt bir maden damarını kaz. 
malaymca koyu mor bir damara rast 
geldi bu damar radyom veriyordu. 

Büyük heyecana kapılan La.bin 
nümuneleri hemen Ottava milli a
raştırma laboratuvarına göndermiı. 
gelen cevap bu nümunelerin dünya• 
da en zengin radyom olduğunu biJ. 
dirmiştir. 

Labin bir takım düzerek derhal 
madenciliğe bafl8llllfbr. Bir vakitler 
ortada küçük bir tahta kulübe var· 
ken bugün ayni yer dünyanın en 
büyük radyom madeni olmuttur· 

iki kardeş arasında 
yapılan düello 

ikisinin de 61ttmUne sebep olduktan başka 
alleyl iki dUşmao gurupa ayırdı 

Korsika milli kahramanlanndan 
Poalinin torunlan Piyer ve Marko 
Paoli adlı iki kardeş, adanın Bastia 
şehrine yakın bir yerinde ikisinin de 
ölümiyle neticelenen şiddetli bir dü· 
ello yapmışlardır. Bu düelloya sebep 
de Parise göçerek yerleşmiş olan 
yirmi ya§ında fren Buller adlı gayet 
güzel bir lngiliz kızıdır. 

Mis Buller isminde olan bu kız 
paskalya tatillerini geçirm~ üzere 
bir arkachl§iyle birlik~e "Güzellik a
dası,, denilen Korsikaya' gitnıaiıti. A· 
dada baılangıçta güzel kda '§iddetli 
bir alaka göstermişler, fakat kızken 
dilerine hiç ümit vermemiş ve 1'iıan· 
b olduğunu söylemiştir. 

O güne kadar biribirinden ayni. 
maz olan iki kardeş Mis Bullerin a· 
çık va kati ihtarına rağmen danlmq· 
lar ve aralarında müthit bir düt· 
manlık başlamıştır. Bundan birkaç 
gün evvel de Mis Buller bu iki atetli 
gencin bitmez -tükenmez takibatın· 
dan kurtulmak için adadan çıkıp gİ· 
dince bu düşmanlık en son kertesini 
bulmuştur. Kardeşlerden her ikisi 
de kızın ötekisiyle gizlice anlaşarak 
çıkıp gitmiş olduğunda ısrar etmiş-

ler ve bütün tanıdıkların şiddetli 
müdahalelerine hiç kulak asmıyarak 
diielloya karar vermişlerdir. Düello 
geçen haf ta sabahın alaca karanlı-

ğında olmuştur. Şartlan da şöyle tes 
bit edilmiştir: iki kardeş muayyen 
bir noktada yüz yüze duracakliir. 
sonra geriye dönerek sırtları biribiri
ne çevrilmiş olduğu halde aksi isti· 
kametlerde ellişer adım yürüyecek· 
ler ve düellonun hakemliğini yapan 
dokrotun vereceği kumanda üzeri· 
ne olduklan yerde dönerek ateş ece
mis ve ayni - t ·nanda patlıyan iki 1 
ccklerdir. 

Program olduğu gibi tatbik edil
~ur~un iki kardeşi d'\ yere devirmiş· 
tır. Marko derhal ölhıüş, çok ağır 
yaralanan kardeşi de on dakika son· 
racan vermiştir. 

Bu düello iki kardeş arasında ce
reyan ettiği i~in fevkalade bir feY. 

olmakla beraber, iıin daha ziyade f& 
tılacak tarafı Paoli ailesinin intikam 
almak icin iki muhasım tarafa aynl
mıt olmasıdır. Kan davalannm ha· 
la bütün §iddetiyle güdülmekte ol
duğu Korsikada bile bu aile efradı· 
nın, iki kardqin biribirini öldürme"" 
si yüzünden can düşmanı olmalarına 
herkes hayret etmektedir. Kudet· 
lerden birini seven amca, dayı, yo
ğen hülasa bütün akrabalar bir gnr 

pa ayrılmışlar, ikinci kardqe taraftar 
olanları ilk fırsatta öldürmek sure
tiyle kan öcünü almağa karar ver• 
mitlerdir. 

Ş,imdi Bastia ,ehrinin etrafında 
gözleri kan çanaima dönmüı silihlr 
bir takım inanlar dolaprak kendi 
hııım ve akrabalarmı öldürmek için 
fırsat kollamaktadır. 

Bu kan dava11 yüzlerce kitinin 
canına mal olacak ve nesillerce mücr 
detle devam edecektir. Hatta aile
nin istikbalde doğacak çocukları bile 
öldürülmeğe mahkum olarak dünya 
ya gelecektir. 

i s ta n bu 1 Leva z ,-m A m i r 1 i ğ i 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Ordu hastaneleri için 4000 adet 
yüz havlusuna verilen fiat pahalı gö
rüldilğünden tekrar pazarlığa. 19 Ni
san 1937 Pazartesi gUnü saat 15 de 
Tophanede satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3200 li
ra.dır. Şartname ve nümunesi komi&. 
yonda götillebilir. İsteklilerin belll 
saatte komisyona gelmeleri. ( 4251 

(2126) 

Maltepede Piyade atUJ okulun.ulı 
Teşrinisani 937 sonuna kadar ekınek. 
lerinin pişirilmesi için 3 Mayıs 193T 
pazartesi gUnil saat 15 de Tophanede 
satnıalma komisyonunda. açık eksilt. 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2880 
liradır. İlk teminatı 167 liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. ı.. 
teklilerin kanunt veeikaa.lriyle 'berlıo 
ber belli saatte komisyona geJme1erL 

~ile): (2127} 
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Dikkat ve 1Yl HAZIM ediniz. Çabuk. iyi çiğ
nemeden yemek yiyenler. fazla baharatlı ve 
biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mideleri· 

ni tahri§ ederler ve EKŞİLiK, HAZIMSIZLIK, 
ağırlık ha§ dönmeleri hissederler. 

• 

HABER - Akp.m poetall 

MAZON 
MEVVA TUZU 

ı6 NİSAN - 1937 ~ 
=~ 

HAZIMSIZLICI MiDE EKŞİLİK ve Y ANMALAJtl 
giderir. INKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir §işe 
MAZON alınız. Hiçbir miimasil müstahzarla kıra' 
kabul etmez MAZON isim horoz markasına dikkat· 
Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu. İstanbul 

Y enipostahane arkasında 

• 
ı E NEO·KALMiN 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş 

-

ağılları, Artritizm 1 

Size : Aklslerl müteharrik ziyadar 
Parlak bir havuz tekllf eder ... 

Latif bir ziya altında bot manzaralı çiçekler .... 
Gözlerin zevkiyle şenlenen bir mesken ..... 
Camek&nmız için dayanılmaz bir cazibe ... 

Fiyatı, takaitle ödenmek prtiyle 325 LİRADIR. 

. Deniz Levazım Satınalma 
. . Komisyonu ilanları 

Tahmin edilen bedeli (78750) lira. olan (1500) ton mazot, 1 Maym 1937 
tarihine raslıyan Cumartesi gilnü saat U de ka.palı zarf usulile alınacaktır. 
Muvn.kkat teminatı (5187) lira (50) kuruş olup şartnamesi (394) kunıa mu. 
kabilinde komisyondan her gUn verilir. 

!ateklilerin, 2490 sayılı kanuna. t.evfika.n tanzim edecekleri ka.palı teklü 
mektuplarını en geç belli gUn ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşa. 
da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (2082 

Devlet Demiryolları 
Müdürlüğünden: 

Umumi 

Sağlık heyetimizce yapılacak muaye#eleri neticesi hizmetimize elverişli çık· 
mak, Tütk tebaasından bulunmak ve 35 yaşını geçmemek §artiyle idaremiz, An· 
karada çalıştırılmak üzere iki ressam ile işletmeler ihtiyacına göre lüzum gö
rülecek mahallerde istihdam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım şefi hizmete 
alacaktrr. 

Ressamlık ve kısım şefliği için Ankarada Yol dairesinde, İstanbulda Hay
darpaşa İşletmesinde, İzmirde de İtletme merkezinde 28-4·1937 Çarşamba gü
nü m:..isabaka imtihanı yapılacaktır. Ancak şube şefi olarak alınacakların imti. 
hanları aynr günde yalnız Ankarada yapılacağından bu istekte olanların muay
yen olan günde bizzat Ankarada Yol dairesine müracaatları lazımdır. Şube şe
fi olarak alınacakların yüksek tahsil görmiit olması lizımdır. Mühendis olanlar 
imtihansız alınır, diğer talipler ve Nafia Fen Okulu mezunları arasında imtihan 
yapılır. 

Kısım şefi ve ressamlık imtihanına gireceklerin en aşağı tahsil şartı ortadır. 

Nafia fen okulu mezunları bu hizmetler için imtihansız ahrur. Diğerleri arasında 
yapılacak imtihanda san'at okulları ile lise mezunları tercih edilir. İsteklilerin 
dilekçelerine aşağıda gösterilen vesaiki de eksiksiz olarak iliıtire~ek en ğeç 36-4· 
1937 tarihine kadar doğrudan doğruya adı geçen İşletme Müdürlüklerine ve An. 
karada yol dairesi Reisliğine m:iracaat etmiş bulunmaları gerektir. Bu tarihten 
!onra yapılacak müracaatlar kabul edilemez. 

1. - Diploma (veya noterlikten suret). 
2. - Hizmet vesaiki (en son ve evvelki hizmetler için). 
3. - Polisten ta&dikli iyi ahlak belgesi. 
4. - Hüviyet cüzdanı (nüfustan tasdikli) . 
5. - Askerlik vesikası (Askerliğini bitirmiı olmak veya alakası bulunmamak 

~arttır.) 
Şube şefi olanlardan yüksek okul mezunlarına bidayette 97, yüksek bir mek· 

teptcn mezun olmakla beraber yabancı bir memleketten yüksek bir ihtisas diplo· 
ması bulunanlar 130 lira ücretle hizmete alınır. Ve tatbik olunan esaslar dairesin
de terfi eder ve zam görürler. 

Kısım şefi ve r essam olarak alınacaklardan yüksek tahsil görenlere 97, lise ve 
y a muadili meslek okulu mezunlarına 67, orta tahsil görenlere 57 lira ücret veri
l ir. Garp Eııanlarından birini bildiği ayrı bir imtihanla belli olanlar bir derece daha 
yukarı ücretle alınabilirler. 

Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri otomatik zamlar idaremiz i. 
çfo tatbik olunan kanunu mahsus hükümlerine tevfikan yapılır. 

a:m• Birinci sınıf Operatör 

Or.CAFER TAYYAR 
Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 

cerrahisi mütehassısı 
Paris Tıp FakUlteti S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - •'Yüz, meme, kann bu-
" ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

ff mütehassısı i 

~ Muayene: Sabahlan M e c, ıg en fi 8 den 10 a kadar bU 
ff öğleden sonra ücretlidir 
i: Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 1 if r.m:ı: No. 1 Telefon: 44086 _.,. 

Kimyager ;:ı 

T~ ~.~~ıTı=~~uİr~n- 1 
umum tahlilat. Eminönü EmUk ve 
Eytam Bankası karşısında tzzet 
Bey Ham. 

----Dr.----N 1 ŞAN YAN 
Ha.atalarını hergiln akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathya.n oteli yanında 
Mektep sokak 35 numar&lı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 
Tel: 40843 

SEZEN 
T .aRZiHANESI 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık g iyinenlerin 
terzi s idir 

En cazip modeller, mevsimlik metin 

ve şık kumaşlar. 

l stanbul Yeni Postahane l«ırfUttnd.a 
Ankarada kendilerine vazife verilenlerin alacakları mesken bedeli yukarda 

gösterilen ücretlerden h~riçtir. (853) ( 196 7) 

---------. -=--------- Türk GUmtUk Komis-
~-•m•••••llİll•lllli••lılı·-====:=:======··-··--==··1:111111cnc 

DOKTOR ı ff ~en~ Hastanes;-~;;;:;; ş:,ı ı yoncuları Islan bul 
Kemal Özsan IH ~ratısr 1 .Blrllğinden : 

li.:.: Dr. SalAh Sun H Oroloğ • Operatör !f Birliğimizin senelik kongresi 24 - 4-
Bevllye mütehassısı H otı tabibi g 937 tarihine tesadüf eden cumartesi 

Karakoy - El.selsiyor mağa7.ası ,.. Ot Kemal Sun R gün:; saat 14 de birlik salonunda ya. tt • ~ 

yanında. Her gün öğleden sonra ı lJ ıstıklAJ caddPs! 322 :! pılacn.ğından . komisyoncu. ma iyet me_ 
2 den 8 e kadar: 'l\?I : 41235 jü Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı üstü Ü muru. tüccar müs~ahdemi :ukadaş;:ı... I 
••••••••••••••ıi 1 Telefon: 48667 :: rmı davet ederiz. (V. P. S. 1331) 

mm:rmamJcı..mn~::ii 

~ıısteur'ii_h tedlukatı f,nn:ye$İ dairesinde İq• 
tıhur edıı,,, gayet antiseptik ve nefis koku l ıJ 
Dentol diş macunu ve suyunu kullandığın ı :ı! 
takdırdc dışlerin11, goz kamaştırıcı bir beyaı· 
lı~ ~c Juıellık ke!lbcdecek ve sehhar tebes• 
sumunu1lc her kesın takdirini kaz.anacaksın ı z. 
Dentol dııı suyu ve macunu, diş eı lcrını kuv• 
vctlendırır . Nefesi tasfiye ve dişlerı husnu ~~. 
muhafaza ettiti gibi dışlere pulak bıt be · 
yaılık verir. 

DENTOL; bülun parlümörilerlc eczanelerde 
5alılır . 

o 
Her yerde DANTOL isteyiniz. 
Eczanelerle parfümörilerde satılır. 

1000 kelime ile kend i kend i n e 

Almanca 
im Restaurant 

( Lokantada ) 
Resim: 10 

ı - Der Kellner : garson. 2 - Die Gaste : nıii§tPrilcr. 3 - Die 
Tan7.er: dans cden?er. 4 - JJa.s Orchcstcr : orlxs fra. 5 - Der Tisch: 
wa~:-ı. 6 - D:c Slehlaınpc : l<imL>a. 7 - Eine Flaschc Wein : bir §i.~c 
~'lr'-1' · 8 - Der E is!fühlcr : 1mz k"t ~ı. 9 - Das We'nıla.s: NUYJ.p 

kadehi. 10 - Die Gerichte: yem.ek ler. 11 - Ein Stuhl : bir aandalye. 
l 2 - Ein Teller: bir tabak. 
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