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Lord Loyd 
şehrimizde 

·jBaşvekillmizin avdetini müteakip 

Yqgoslav Başvek.li 
lngiliz diplomattnm, Başvekilin 

avdetine kadar lstanbulda 
kalacağı söyleniyor 

J Filistinden tayyare ile Kıbnsa gi. 
den ve oradan Atinaya uğradıktan 
sonra. yola çıkan Lord Loy~ Romanya 
vapuru ile eehrimize gelmıştir. Lord 
Loyd Galata rıhtımında. İngiliz sef L 

reti erkanı tarafından karşılanmış ,.e 
doğruca İngiliz sefaretine gitmiştir. 

ı t bulda. kaldığı müddetçe Lordun san w 

İngiliz sefirine misafir olacagı ve se-
.farcthanede oturacağı sanılıyor. 

Lord mali'ımdur ki geçen yıl da şeb. 
. . e\miı:ı ve 0 sırada· tstanbulda 

rımıze g .,, 

b 1 
Reisicumhur taraf mdan ka-

u unan d .. k 1 . t' 
bul edilmek ~.crcfine e yu se mış ı. 
Lordun Anka.raya gidip gitmiyeceği 
h~nüz malum değildir. Fakat Başve-

k
.1. . . vdeti"'e kadar 1stanbulda 
ı ımızın a " 

kalacağı anlaşıldığına söre Lord~n 
Yunan Baş,·ekıli .Metaksa.sı W·oldugu 

'b' İ .. ··nu·· de ziyaret edecegı sanıL 
gı ı nonu 

Lord Loyd maktadır. 

1 barosundan 
an ır serme m~ddetne 

T d" en av kat.~~ 
Ne noktalarda suçlu görüldü ? 
Baırc ırensaınnın ve ce~ava tYJ~rayaırıı 

usev i avukatoını ver<d!DsğJD n~aılhla~ 
İstanbul Barosunda Avukatlara 

- muvakkaten de olsa - işten el 
çektirmek, üzerineden avukat· 
lık hu)rnkunu kaldırmak pek nadir 
görülen işlerdendir. Bu, "'üphesiz 
Türk avukatları için lehe kaydedile·. 
cek bir vaziyettir. 

lstanbulun en zengin musevi A
vukatlarından Adut Şekip hakkın -
da lstanbul Barosu inzibat meclisi· 
nin yerdiği, bir senelik muvakkat . 
tard kararı ağır ceza mahkemesine 
hav:\le edilmi~tir. 

Hıidise şudur: 
"Antalyadaki T ekfurova krom 

madenlerinin sahibi olan yedi kişilik 
bir gurup, ıktisat vekaletinden al.dı~· 
ları işletme imtiyazını sermayesızlık 
Yüzünden kullanamayınca araların· 
dan Kiraz zade M. Sadık ismindeki 
Zatı ~eımaye bulmak iizcre murah
has tayin ediyorlar. M. Sadık da a• 
vukat Adut Sekibe müracaat ede· 
l'ck onunla bi;likte imtiyazı 800 bin 
lira mt,ıkabilinde bir Fransız gurupu
na - taksitle nlmak üzere - hava-

llakl:ında muvah1xıt Hıray kararı 
uerileıı P.tusevi auu1.:at ş . .Adıul 

le ediyor. Bu vaziyet diğer ortak
lar tarafından haber alınınca mahke
meye rnür~caat ediliyor ve maden 
üzerine hacız konuluyor. 

işlerin karıştığını gören Adut 
Şekip bunun üzerine, haciz karşılığı 
olan parayı icraya yatırarak hacizi 

(Devamı 6 vıetda) 

Bu ay sonun a 
Romaya gidece 
Aro~ut_luk Başvekilinin de Belgraqa 

geleceği söyleniyor ' 
~~~r;'ifil!IS';rciiililiMillii::'i~~ ~ 

B~lgraddıa açılaıı Ttir1c scrg~inde Atatürlcün bir ta1>1osu 1>'1T§tsında Yugoslav Kral Jfaibi s. A. Prens Pol ve Yıt .. 
goswo Mcu:ırif Nazırı... 

ismet Inönü ayın 21 inde 
Belg~attan ayrılıyor 

Dünkü .. · ~--~~-' 

ziyaretler . 
Roma 17 (A. A.) - Zannedil." 

diğine göre, Baş,•ekil Stoyndinoviç' 
aym 30 undn buraya gelecek ''e kont• 
Çiano ile birlikte 1 tal ya· Yugoslavya 
paktinın arnavutluğu alakadar edem 
kısmını ikmal edecektir. 

Belgrad, 17 (f!ususi) - Yugoslav
ya. Ba.ş,·ekili Stoyadinoviçin bu ayın 
otuzunda yapacağı ~oma .ziyaretinden 
sonra Arnavutluk BS§vekilinin Bel
gradı ziy~ct edeceği söylenmektedir. 

(Devamı 6 oıı'ıda) _ ___. ____ _ 
Milli Müdafaa 

vekili 
Bu sabah 

şehrimize geldl 
Mili Müdafaa vekili General Ka· 

zım Özalp bu sabah Ankaradan şeh· 
rimize gelmiştir. General Kazım Öz
alp. İngiliz kralının tac giyme mera. 
siminde yapılacak bahri geç!d resmi
ne iştirak edecek olan Adatcpe muhri
binin hazırlıklarım gözden geçirecek-

tir. 

vataniler 
" Resmi ,, mua m ele ile 
Türk mah 
çahyorlar 

Irak nezdinde 
çevirmek istedikleri 
mane\1ra boşa çıktı 

Bağ.dattan bildirildiğine göre 
1rak Hariciye nazırı Türkiyenin 

Bağdat sefirine İrak hükumetinin kont 
de Martel nezdinde hiçbir teoiebbüste 
bulunmadığı ve İtlkendenın me!ı."lesinin 

(Devamı 6 ıncıda) 

Ba§vckilimi:: rı1gos1atnJa scya1ıati cs:rı.a.smcla KragoyC1'aç'da Sırpça 1ıııtıtk 
söy7cr1·:cıı 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 

Turizm denilen şey 
bir bik8yedi • 

Türklyede seyyaha her t .. r lil li o aylık 

gösteriliyor, üs teUk "fodla s' 
verecek değllizyu ı 

Dün BUyUk Millet Meclisi, büyük bir 

teessür içinde büyük şair ve meclisin 

değerli azası Hamidin ölümünü hürmet
le anmıştır. 

.ceı e açıldığı zaman, Abdülhak Ha
mıd Tarhanın ölümünü bildiren Baş. 

vekalet tezkeresi okunmuş ve başka 
dcmi§tİr ki: n 

.. _ Türk edebiyatına, Türk kültürü

ne hizmet eden oliyük şair Tarhanın ö

llUnünden dolayı Riyaset Divanı adına 
taziyetlerimizi arzeder ve Trhanın sa. 

yın hatırasına hürmeten bir dakika 8• 

yakta durulmasını teklif ederiz 
Heyeti umumiyenin bir dakik~ ayak

ta durmak ve sükfıt etmek suretile mer. 
bumun yüksek hatırasına karşı göster· 
diği saygıdan sonra da Parti Genel sek· 
reteri ŞükrU Kayanın aşağıdaki takriri 

• okunmu!jtur: 

''- Büyü': şair ve Parti üyemiz Ab • 
dülhak H<lmid Tarhanın aziz h t·r" rna 
hürmetle celsenin bir çeyrek saat tati· 
lini teklif ve rica ederim.,, 

~Deıxımı 11 inci®) 
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L d LI d : YU6ôsıA\f}!4 or oy ••• ~ MA•"'J..A.~,.,._1~. 
Va;ş,:alfil: Şekip Gündüz V lb •d d 

Yakın şarktaki her seyahati gerek yakın şark devletlerinde ve e UJ e mey an 
gerek yakın şarkta maddi ve manevi ilgileri olan garbi Avrupa dev-
letlerinde daima büyük bir merak uyandıran İngiliz asılzadesi ve h b • 
lngilterenin .sabık Mısır fevkalade komiseri Lord Lloyd acaba nıçın m U are esı eee 
Tütl~iyeye geldi? 

Bunu soran ilk insan biz olmuyoruz. lngiliz donanmasının Ak
deniLdeki büyük kıymetine inananların başında gelen bu harikulade 
diplomatın yakın şarktaki seyahatleri Adalar denizine, Adiryatik deni
zine \ e bilhassa Marmara kıyılarına doğru genişleyince sağdan soldan 

Sırp Krah Stevan oe,anskl Bizans va Bulgar 
ordularını mağlOp edip Vardar ovalarmı zaptettl 1 

- Yazan : N. N. Tepedelenll -

hep böyle sualler gelir: -
-S-

•·- Neden Filistine gitti?,, 
··- Kıbrıs ta işi ne?,, . _ 
.. _ Atinaya da uğramış ... Acaba nasıl bir vazifesi var),. 
··- Ya Türkiyeye gelişinin sebebi?,, 
Ve bunlara hep beyhude yere cevap beklenir. Lordun seyahah 

!erinden sonra, hadiselerdeki inkişafa bakarak bunların hep Lord 
Lloycfun teşebbfü:leri ile şöyle müsbet veya byöle menfi neticelere 
ulaştrklan iddia ve rivayet olunur. 

Lord Lloyd'in seyahatlerine şahsen gösterdiği sebep ise kılasik -
leşmiştir: 

"O, yakın şarktaki lngiliz kültür .mü~şscselerinin idaresi ile meş
gul olduğunu, zaman zaman bunlara yardım edilme11ine tavassut et
tiğini söyler . ., 

Lakin kısa bir müddet İngiliz sefareti katiP-liği yapıp uzun zaman 
ayrıldıktan sonra Türkiyeye ilk geli~i Musul günlerine, ikinci geliıi 
Montreux günlerine tesadüf ettiği için kafalarda daima ve pek haklı 
olarJk bir istifham belirir. 

. Lord Lloyd'ın bu .seferki geliıi Kond dö Martel'in Bağdadı, 
lnönünün ve Çiyano'nun Yugoslavyayı ziyaretlerini takip etmekte ve 
doktor Aras'm Bağdat, Tahran, Moskova .seyahatlerine, Stoyadino· 
viç'in Romaya ve batvekil lnönü'nün Londraya gidi§lerine takaddüm J 

etmektedir. ~ 
Lord'un Filistinde bulunmasını "Filistin'in ikiye ayrrlması §a

yialan". Kıbrısa gitmesini "Magosadaki hava üssü hazırlıkları., ve 
Yunanistana gitmesini de ··Ba§vekil Metaksa'nın büyük iltifatlarına 
mazhar olduğu haberleri., takip ettiği için bu sefer de Lord Llovd'm 
Türkiyeye gelmesine ehemmiyet verilmit olması tabii görülmelidir. 

Şekip GÜNDÜZ 

Güneysu vapurunda üçüncü 
sınıf golcu·ıar •. ~t 

Bunun devrinde Yugoslavların La
tin İmparatorluğu, Bulgarlar ve Ma
carlarla yine muzafferane harbettik. 
!erini görüyoruz. Bu harpler Neinan
yanm saltanattan çekilmesini bir fI?'. 

f!.at bilen komşuların Yugoslavyayı I 

tekrar haritadan silmeye çahşmalarL 
nm bir ifadesidir. Adriyatiğin garp 
kıyılarında ve Tuna havzasında bulu
nan devletelr on sekizinci asra kadar 

bir Yugoslav ittihadmın t~ckkiilüne 

ve hatta herhangi bir Sırp devletinin 
kurulmasma daima dü~manlık etmiş
lerdir. Ve ne zaman Yugoslavlar kılıç. 
larınm kuvvetini göstermişlerse Latin 

Deni.zyolları i11etme idaresinin gcmüerindeıı c:ıneysıt . kilisesi prenslerini "takdis,, etmeyi 

Diyebilirim ki ''Seyriaefain., adını ta- itina ile seçilmişler:dir. Ben seyc:ıhat et- K'nt'iyyen ihmal etmemiştir. Netekim 
§tdığı günlerde de Denizyollarr itletme- ti~im bu Türk gemilerinde havada ufak ou zaferlerinin sonunda ikinci Stefan 
,si adını ta§ıdığı bugünlerde de Türk b: )ozukluk belirince tabiblerimizin yol Papa. üçüncü Honoriyüsden bir taç 
bayrağını dalgalandırarak denizlerimiz. cuları teker teker muayene ettiklerini almış ve Venedik cumhuriyeti en 
"de ve denizlerde dolatan büyük tiea- v~_ğ~n_iz .tutmas!z:\dan kurtulmaları içirt1 j asil ailelerden birinin en gilıel kızı. 
ret gemilerimizi idare eden müe111eıe '(<~mı 11 :incide) nı kendisine zevce olarak hediye et. 
birçok fırsatlarla hayranlrklarınu cel· ?Jizamettin NA~.!J1 \ miştir~ 
betmi~ti. 

Bu müeaseıe, bir 
9 kabotoj iıtikl21i a

ramamızda ne ka
ıdar haklı olduğu. 

~uzu tek ba9rna 
isbat edebami9tir. 
Yolculara tam bir 
emniyet bahşeden 

büyük dünya mü
esseseleri arasında 
sabık ''seyrisefa· 
in.,e saygılı bir yer 
ayırmak dilrüst o_ 

fr'.,,f,muru. }anların borcudur. 
Şemseddin Eldeki gemiler bel-

9!Juqiin içiK: 
.... ~ &-1WZliSaıı;----

Hamidin Nesi. Saklanma/idi ? 
Yazan: Hikmet Münir 

"Kunın,, aaıetesinde Hi.midjn. hatıralarına dair güzel bir teklif çıktı: "Ha. 
midin oda~ındaki e~yayı olduğu gibi bir daireye nakledelim. Orada onlan aynen 

kendi oıfa.ıındaki haliyle tanzim edelim. Ve bu oda, bir zi. 
yaret yeri, düşündürücü bir müze olsun,, deniyor. 
Fakat bu, asırlarca evveldenberi yapdagelmi~tir. BüyÜk 8 • 

daınlann görünmi yen hatıralan kitaplarla neşredilir ve ıö
rünenler, ya kendi evinde veya bir müzede saklanır ... Yinnin
ci aınn buna bir ilavesi olmıyacak mı!? 

!kinci Stevandan sonra üç çocuğu 
ard arda tahta çıktılar: 

1 - Badoelav . 
2 - Viladislav. 
3 - Uro§. 
Bu sonuncunun devrinde Yugoslav 

krallığında. ticaret büyük inkişaflar 
yaptı. Urot halkı maden işletmeğe teş 
vik etti ve gençlere realist bir terbiye 
vermeğe çalıştı. Bu kral da komşulan 
arasında ihtirasları, menfaat ve duY,
~ z~tlıklannı Yugosalv devletinin le.. 
hine istismar etmek fennini biliyor • 
du. Netekim Bızans imparatorluğunu 
devirmek istediğini anladığı anda"' 
Şarl Danju ile derhal anlaşmayı b~ ' 
di. Şarl Danju Latin tmpanı.torluğu. 
nu Balkanlara yaymak istiyordu. Bu 
Yugoslav istiklali için ilk bakışta bii 
tehlikeydi. Fakat Uroş iki kuvvetli 

, komşusu' arasında cereyan edecek bJr 
çarpışmadan galip çıkacak olanda. 
kol kanat kalmıyacağmı ve böyle bir 
galibin kendisine saldırsa bile muva.t. 
fak olamıyacağını anlamış bulunu
yordu. Maamafih bu çok ıeki htikilın. 
darm anhyamadığı bir nokta vardı: 
Oğlunun saltanatta. gözü olması. 
Netekim günün birinde hiç ummadı

ğı bir şekilde tahtının oğlWla intikal 
ettıği görüldü. (1276) 

Bu açık göz çocuğun adı Dm:.gutin .. 
di. 

Dizansa hücum ! 
Dıragutin Macarların bir aleti ol

muştu. Fakat tahta sıkınca babasınm 
sry::ı.Aa.~ınıı. :ıynan cle»n.n:ı. ıet.W. O.uu.a 

tarafından Şarl Danju'ya yapılmış o. 
aln vaitleri birer birer yerine getirdl 
Yani Şarl Danju ile birlikte Bizansa 
saldırdı. Lakin ne Şarlın orduları, ne 
de Sırp orduları Bizansa karşı en u
fak bir muvaffakıyet kazanamadılar; 
hatta. mağlup oldular. Bunun netice. 
sinde Dıragutin babasını devirerek eli
ne geçirdiği tahtı kardeşi Milutine 
terke mecbur oldu. (1282). 

Selaniğin zaptı 
Maa.rnafih çok çekindikleri babaaı 

Stevanı devirerek kendilerine ettiği 
yardımı Macarlar unu,.t.mamışlardr. 
Zaten Macar kralının kızı ile de evlen. 
mişti. Yugoslav tsthtından uı.aklaşın. 
ca kaynanası, yani Macar kraliçesi o. 
na Bosnayı ve Maçva prensliğini he. 

diye etti. Dıra.gutin bu yerleri mUsta.. 
kil hUkümdar sxfatiyle idare ederek 
34 yıl daha y8.§adı, 1316 da öldü. 

Yugoslavların bu devirdeki büyük 
hükümdarlarından, ~cflcrinden biri de 
Milutindir. Milutin cesur ve muhteris 
bir gençti. Tahta çıkınca baba.sınm ve 
ağabeysinin yollarından yürüdü. Yani 
Macarlar ve Latinlerle iyi g~indi ve 
Bizansa düşman oldu. Şarl Danjunun 
talihsizlikleri onu korkutmamıştı. 

Tek başına. Bizansa saldırdı ve Bal
kanların cenubuna bir yıldırım hızıy_ 
la indi, Selaniği ve Aynarozu zaptet· 
ti. Ordularını öyle güzel idare ediyor. 
du ki Bizans harbe devam etmekten
se onunla. uzlaşmayı tercih etti. !mpa.. 

Şadi'ye selam 
Gzete~er haber veriyor: Şadi bıl 

a.k§am tekrar sahneJ'e ç;kıyorıtı~ 
Tiyatroyu senelerden beri bırakmıştı. 
bunun sebebini bir türlü aniıyBlJlO' 
dım. Herhalde halka kırgınlık değnd' 
çUnkü onu belki ta ilk gününden beğe· 
nen halk ondan alkışını, muhabbette: 
zahürlerini hiç bir zaman eE:irgenıed~ 
Onun her hareketini beğenir, yarattı· 
ğı tipleri unutmazdı; o kadar ki bit 
zamanlar Şadi'yi kendi adı ile aeği:. 
yarattığı tip!erden birinin adı ile eıı· 
mağa bir temayül vardı: Bican Efen· 
di... Bir aktör için bu, en büyük ~ 
reflcrden 'biridir. Halk Şadi'yl o }{3' 

dar sevmiş, o kadar benimsemişti lÔ 
onun biraz dığdığı olmasını bile bif 
meziyet sayıyordu diyebiliriz. 

Şadi gördtiğü rağbete layıktı. J{eil' 

di~ini eerçekten oyununa verird~ 
Onun oynadı~ 
hangi kome<fü1 

hatırlas::ı.k h!li 
dudaklarımı z d ' 
bir tebessütn bt' 
lirir. (Bu ı,eıı<\ 
de ancak en f)1 
oyunlarını hatıf' 

ladığımız içill ' 
dir.) Türk sahne· 
s:nde gördüı;ı. 
milz en iyi koztıe' 
di aktörü - aauf /• 
leur'lü komedi • 

den bahsediyorum _ hiç şüphesiz .Ab' 
med Fehim Efendi idi; o, deha sahibi 
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bir adamdan, Vefik Pa.şa'dan der! 
görmtiş. Şadi'nin öyle bir hoca taııt• 
mak talihi olmadı, fakat Ahmet Fe
him Efendi istisna edilince, hiç bit ı 
komedi aktörUmüzün ondan üsttin ol• li 
madığını söyliyebiliriz. Onun derecesi· ( 
ne varmış olanlar da azdI?'. Büyil~ 
Behz1d, KUçük Kemal. Zava.llı KcmaJ. 

} 

( 

in de ömrü vefa etmedi. 
Şadi bu akşrun Sekizinci'yi oynrvs• 

cakmış. Habib l'\cccar rolü, en !!~- di• 
ği rolüdür. Bence haksız; ben onu B~ 
".An F,fprırH'rlo d<>.ha ~.ı . .. __....:,.,, r-~ 

kat bu, herkese göre değişen bir mv~ 
meselesidir. Muhakkak ki Şadi, SeJ..-i
züıci'de de iyidir: zaten İbnü.rrcfilC 
Ahmed Nuri'nin Alfred Savoir'daıı 
adapte ettiği o komedi gerçekten ho~ı 
gerçekten güre! bir şeydir; o komedi• 
nin oynandığı senelerde fre!lkçede!l 
adapte edılen komedilerin, vodville
rin hepsi unutuldu, o hala yaşıyn.bi• 
liyor. (Böyle kalm1ş olmıısım sac:ece 
Şadi'ye borçludur s::ı.nmaym: Ra.~id 
Rıza oynadığı zaman da beğenildi.) O 
komedinin bu nk~am yine alkışlar.at 
cağından eminim... Ah! Alfred s~ 
voir'ın bir iki eseri daha tercüme Ye' 

ya adapte edilmiş olsaydı! Alfred Sa· 
voir için büyük bir muharrirdi deme1' 
kabil değildir ama onun eserleri, 
Türk sahnesine musallat edilen Ver• 
neuil'lcrin, Hennique'lerin vodville• 
rinden kat kat yüksektir. 

Şadi'nin. on seneden fazla hir za .. 
mandan beri bıraktığı sahnede eski 
rağbetini yine görmesini temenni ede' 
ri.z. Fakat onun da kendisini ~e·.reı:1 
halkı çok naz ile usandırmaması Ji• 
zım. Onu. sahnede arasıra değil, dai,; 
ma görmek istiyoruz. Sekizinci'yi 0~1• 
nuyor, onun kadar güzel bir komedi 
olan Hissei ~yfr:ı'yı unutmasın ... Ye• 
ni eserler bulsun, yeni tipler yarat· 
sın: bunu hem kendisini Eeven halka. 
şöhretine, hem de halii ı:evdiğindeJ\ 
emin olmak istediğimiz eanatine 
borçludur. 

Nurullah AT AÇ 

] 

ki denize dayanıklı gemilerdir. Fakat 
muhakkak ki pek eski ve bir hayli örse
lenmiş teknelerdir. ·Buna rağmen, milli 
devlet deniz idaremizin çalrşkc:ın •ve iş. 

ten anlayan gemicileri bu gemileri en 
son sistem yi.bancı gemilerle boy ölçü
şebilecek bir intizamla çalıştırmanın yo· 
lunu bulmuştur. 

Harr.!di~ kalemlerini, yuıhanesini, koltuğunu ve içerisin· 
de öldüğü karyolayı saklıyac:ağrz. Yağh boya resimlerini 
krokilerini ve fotoğraflarını sakhyacağrz. Fakat filmleri· 

rator ikinci Andronikos güzel kızla.-!========================~ 

Bu Türk gemile:ile bir kere !'eyahat 
edenler, bir ik:nci seyahatlerinde şu 
Fransız, bu İtalyan, Alman vt.ya Ro. 
manya Yunanistan gemisile seyahat et
mek lüzumunu duymamaktadırlar. 

Kamaralar temiz, aydınlık ve kon
forludur, salonlar, köprüler, gezinti 
yerleri, kütüphaneler, en müşkülpesent 
bir yolcuyu tatmin edebile:ek şartlara 
uydurulmu§larclır. 

Gemilerin nazik, dikkatli tabibleri ve 
levazımı bot eczaneleri vardır. Garson. 
lar. kamarotlar, ~emiciler, kaptanlar 

ni ıaklryamaz mıydık? Se,ini hıfzcdemez miydik? • 
lh!ırlırorum; bundan üç dört sene kadar önceydi. Hİlmİ.din 

1 
b'.r yrldö:tümü kut luk:ır.:mnı!an döndüğüm zaman, b:ı fikri 

gazeteme yazmııtrm ... 
Tuavvur etliniz:Bu gün elimizde, Ha:ni:li, m::cıa ömrünün 83 üncü yıl·dÖ· 

r.ümünü idrak cdeı ken yapılım rn.eraaim de, bizmt hareketi, gülümseyiıi, tah.auü
rü halide filme çE..'<:n.:ş bulunıa) dık, ne güzel bir yadigar olurdu! Gerçi Hamit, 
bu kutlulamalarda kenc'.i dı.:ygulannı an !a~an nutku, ekıeriyctle bir ark:?daşına o

kuturdu. Fak;ıt bilveşilc onun sesini, bir şiirini okurken veya derin nüktelerinden 
b:rini :rn!)ark2n, tezbit dır.ek de kabildi. 

Hareket ve ıcs .. Hatta hayatın, rengi. itte rirminci asrın bugüne kadar ya-ı 
pab:ldikleri ! 

Fck11t biz, kıymetli hatrralsrı, gelecek nesillere terkederken neden bundan 
i~tifa~'e ctrr.eclik? 

Dünyanın diğer yerleri:de, büyük adamlara ait clb]se!er, filmler ve el yazı
larından b:ı,ka timdi bir de muteharrik hayaller ve ıes müzesi var. Zaptedeme-ı 
etikleri yalnız bir ıuur kalıyor. O da milletir& vicdanında yaıar. 

Hikmet MtlNiR 

nndan birini kendieine zevce olarak 
takdim etti ve zaptettiği topraklar
dan mühim b:r kısmı üzerindeki ha-
kimiyetini ta.n·dı (1299). Milütin öl. 
düğü zaman o~lu i.içünci.i Stevana mi
ras bıraktığı develt cidden çok zen. 
gin ve muhteşemdi (1321). 

' Stevan Deçanski diye anılan bu 
kralın ilk işi Vardar vadilerine sal
dırmak o1du. Varda.rın suladığı top
raklar yalnız münbit oldukları için 

değil, ayni zamanda Makedonyanm a
nahtarı addedildikleri için de Bizans 
tarafından ehemmiyetli addedilen yer 
lerdi. Bu yerlerin herh!lngi bir yaban

cı eline geçmesi Bizansı korkutuyor. 
du. Zaten gerek kral Uroş devrinde 
ve gerekee kral Milutinin bütün sal
tanatı uzunlu~ca. Biza.ııs hep Sırp. 

la.rın Vardara inmes:ne mani clmı:.,·ıı 

çalışmıştı. Stevan 'ın Sır, ordul:.rznı 

bu istikamete sevketmesi Bizans Ea· 

rayım işkillendirdi, Bulgarlarla bir· 
leşere~{ Stevan Deçanskinin karşısın' 
büyük bir ordu ile çıktılar. 

Çok kanlı harpler oldu. L·1kin Bul· 
garlar ve Blazmslılar Sırpların göS• 

terdikleri yüksek askerlik kabiliyeti 
önünde beyhude <:alısmış ve çabala• 

mış o!dular. Stevan De;anski ve r.e• 
kerlcri hasımlarına her bakımdan fai:C 

olduklarım kolaylıkla ispat edebildi· 

ler. Velbujde meydan muharcbesind3 
büyük yararlıklar göstcrerel< Vcrdr.l' 

Vadisini de Sırbistanm hakimiyeti al· 
tına aldılar (1330). 

'Devam e<kcek)_ 
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-Şişe ticareti 
Ben giıfl reçelini pek severim. 

~,.&il reeçli birçok dertlere devadır. 
&1hassa soğuk algınlıklarına, kmk
!ıklara, kulunçlara karşı te,3iri mü_ 
cerreptir. Eğer mutatabbıp.lıkla itti-. 
ham ed.il:tnekten korkmasc1m gül re
çelinin dctlıa birçok şifa Vdrici hassa,. 
lanndan bahsedebilirdim. 

Ben gıül reçelini pek sewerim. ya
ni bu demektir ki her zaman aknrn. 
Herkesin bildiği gibi, gül regelinin 
iyisi, memlekette ve drşanda tanın
mış bir müessese tarafından şatılır. 

Ben, gül reçelini buradim satın 
alırım. 

Gül reçeli, bütün reçeller gibi, 
kavanoHar içinde satılır. .llr1üsterisi 
olduğmp müessesenin, evime ;·akın 
olan. §~.:>esinden alaığım heır kava. -
noz ıçın benden, kavanozu iade et
tiğim tnkdirde verilmek üzere <ln ku
ruş a1ıi:lar. Fakat ben bir türlü, bu 
kavanozları iade edemem. Sabah
leyin evden çıkarken unuturum . 
Ve alqşam eve dönerken alcbğıı;n re
çel ic,ıin kavanoz parası olarak 'bir on 
kuruş daha veririm. 

Böylece., geçenleı:de, evde se · 
kiz kavanoz biriktiğini gördüm, ka -
prcı ile gönderdim. Parasını istettim. 
Fakat 'kapıcı, kavanozları geri getir 
di: 

- Tanesine bes !kuruştan fazla 
vermiyorlar... -. 

Dedi. ~ • • • Ji. ; 
Ben m1sket üzi!nıünü severim. 

Ciinkü, evvela üzfim severim, son
ra misket ]telimesi hoşuma gider da
ha sonra ~ 1isket üzümlerinin, bende 
tadı kadar hoş hatıraları vardır. . 

Üzün1ü sevince, suyunu sevme
mek kabil mi? Eski şairle{in "Bintü 

1ineb" dil·e andıkları bir :alam anlar da 
Ömer 1-byyamm hayranı ve müter
cimi Hüseyin Rifatm .. üzüm kızı,, 
diye o.rtaya çıkaı:dığı; akşamcıların 
herhalde bu kızla nikah olmak arzu
siyJ.e .... imam suyu,, diye isimlendir-
~ik~ri iskiy~: benim de tabii bir mey-
lım V'arCirr. • 

Fakat b'urada maksadım, bilvasr 
ta ü:a.üm s,ıuyundan değil, d~ğrudan . 
doğruya üzüm suyundan, şarap
tan ve h11ssatan misket şarabın· 
daııı hah; etmektir. 

Her~.esin bildiği gibi, inhisarlar 
i/laresi_ son zamanlarda bir misket 
!arabı yaptı. Nefis bir şarap. Misa -
firlere ikram için, ve arada bir, yani 
sabah, öğle, akşam birer küçük ka
deh ic:mek icin bundan nefis bir şa 
rap b~1lmak ~güç. Ben bu şarabın 
ın üşteırisiyim. 

Şa!Y'ap, malum olduğu üzere, şİ· 
§e içinde satılır, ve inhisarlar idaresi, 
misket şarabını, şişe iade cdildi~i 
takdiıcle şişe parası geri verilmek 
Üzere.satar. Şişenin arkasında şöyle 
bir de etiket vardır: 
Mıst;et 70 el. 

ŞR.rap bedeli 
Şl§e depozitosu 

Şl§fl ne beraber !!yatı 
Bqış §lşeyl getirene 

Derece 16 
41'i Kr. 
10 Kr. 

55 J{ı, 
MUda.fU vergl~l 

10 !Kr. geri verilir. 30 Pa~ıı. 
Gül reçelleri için olduğu gıbı, 

ben, bir türlü şişeleri iade edemem. 
Sabahleyin evden çıkarken unutu • 
rurn ve akşam eve dönerken aldı. -
ğun şarap için, şişe parası olarak bır 
c:frı k~ruş daha veririm. Kavan~z~· 
'tı gönderdiğim vakit, kapıcıya .. ın ı
~ar salis deposuna götürmek uzerı: 
§işeleri Jde verdim. On1arı da gen 
getirdi: 

. - Bunları, dedi, hiç almıyor -
lar. Kovdu1ar. 

* * ... 
Kavanoz ve şişeler evde kal~ış· 

tı . Sokaktan "şişeler alıyorum,.' dıye 
biri geçiyordu. Çağı~dıı;ı. ~ekız k:: 
vanoz, dört şişeye yırmı dort çam 
şu· mandalı verdi. 

Kendi kendime : d .. 
- Ne yapalım, diye düşün um. 

gül receli ve misket şarabı seven, ı 
kavan~z ve sisesine de katlanır. 

• ~ Fikret ADIL 

Buhınmnş av kUpeğl 
Sirkecide Zuanter sarı p~ftalx 

!rkek, ismi meçhul bir av.köpeğ~ bu
lunmuştur. Sahibi her kıms:. Sırke
cide gi.izel fzmir anbarına muracaat 
etsin. 

Mektep 
kaçakları 

Polis vasıtaslle 
yakalan~ y~r .. .. 

E . et ve Maarıf mudurlukle-
mnıY .. . d .. 

rinin müşterek bir kararı uzerıne un 
zabıta şehirde bir ta~ama yapmış ve 

k mam harıçte ne kadar 
me tep za . k l 
talebe görülmüşse hepsı ?'~} a.a~ıp 
Maarif müdürlüğüne getırı mıştır. 

B lar hergün devam edeu tarama 
cektir. . 

Bu suretle efka~ıumumıye v_e 
diğer talebeler üzerınde fena tesır 

mektep kacaklarınm onune yapan • 
geçilecektir. d 

D.. yalnız gülhane parkın a un, 
14 talebe yakalanmıştır. 

f ki gazete arasındaki 
da vaoın neticesi 
ı b 1 üçüncü ceza mahkeme· · ı 
stan u "A k s·· .. 

si "Cumhuriyet" ve cı oz ga-

1 . sındaki karşılıklı yakışık ı zete erı ara d 
l 

·yat davalarının uruşma-
a maz neşrı b"l 

b. . · dün sabah kararını ı · 
sını ıtırmış, 

dirmiştir. da ·Lı 
"C huriyet" i • va etti-. e -

um Ed. 1 · h · 
rinden karikatürist ıp e mu .arrl ır 
N. ttı. Nazif, beraet etmış er
ızame n . ..d .... 

dir. "Açık Söz,. ne~nyat mu ur:ı 
E J t Benicenın altı ay hapsı, 

tem zze I l l 
ancak "Cumhuriyet,, te ~~~.?.n ~r a 
da kendisine hakaret . e ı ıglın en}' 

b du··şürülmesı karar aştın • u cezanın . . 
"Cumhuriyet,, ın neşrıyat 

mıştır. . l h · 
müdürü Hikmetın de a tı ay llapsıne, 

f k t .. b .. t rafın hakaret yo u neş· 
a a o ur a h fifl t' 

riyat yapmış olması c~~~!,1 a e r 
ci sebep olarak görüldugun~en, bu 
müddetin iki aya indirilmesıne kar~r 
verilmiştir. Kendisinin evvele~. h.~ç 
cezalandırılmamı§ olması ve husnu
hali dolayısiyle de, bu cezanın ç~k
tirilmemesi ayrıca karar altına alm
mrştır. 

Yağmur gene başladı 
İki gi.indür devam eden gayri ta

bii sıcaklardan sonra hava hu gece 
birdenbire bozmuş ve sabaha karşı 
yağmur yağmağa başlamıştır. 

Bugün hava değişik ve bulutlu 
olacak , bütün Marmara mıntaka -
smda yağışh olarak geçecektir. Ka. 
radeniz sahil mmtakasında da hava 
fırtınalı geçecektir. 

Dün hava tazyiki 755,5 n~ilimct. 
re, hararet en ç':k .zo, en az 1 2 san· 
tigrad olara~ te:bıt .. edilmiş, rüzgar 
lodostan hafıf bır suı atle esmiştir. 

JÇE RlD E : 
• Diln sllat 5,20 de İstanbul rasathanesi 

oldukça §iddetli bir zelzele kaydetml§tır. 
.MerJtcz üstil !stanbuldan S,900 kilometre 
nır.satcde tahmin cdllmlştır. 

• ncıcdiye muha..~ebe mUdUrU belediye ve 
vilAy{'t bütçesini tasdik için Anka.raya gö

türmUştur. 
• Yeni nalıiye olan Ramide bir nüfus ııu 

besi de açılacaktır. 

• llfaliyc vekflletinden verilen malümat:ı 

göre on aylı!< devlet tahsilAtı lll9,5i2,IS!H 
liradır. Bu miktar bir Ren{' en•elkine naza 
ran 1g,34 l,824 lira fazladır. 

• Bu seneki festivaller dolayısile teme.s ve 
tkiklerde bulunmak Uzerc Konservatuvar 

~Udiirli Yusuf Ziyanın so:ya ve Peştere 
yollanması takarrilr etmlştır. 

• Yüksek Orman mcktrbl talebelerinden 
32 c:ıç bu avın :?!l unda ameli staj görmek 
Uze~c· .Ayanc;ktal<i Zingat kereste fabrfkMr• 

ne. gö:ı<lerllecektlr. 

k .. ,.n civarında açılacak artezi 
• Bakır oy ' 

i ·n ıtızımı;elen makineler dtin yen kuyuları çı 

• ıırımıze gel!T'iştir. 
şe • . ~~navi murakabe ve teşvik kanu• 

• "\: enı "" . 
~ojesi mucibince bütün sanayi kuvvet ve 

nu P· . go··re iki kısmıı aynlmıştır . 
i ııacm!n<? 
ş . t hUk\lmeU bu seneki enternas 

• tngıl ere . 
! 

. panayırma resmen iştirak edece 
yona! zmır . 
.ıı. i bi'dirmiştir. 
o 1n · k tarafından kabul C'dilen mUte-

• .Atatilr • 
1 Tııvsentln rc!ıkası dUn -Yuna 

veffa genera . . 
. hareket etmıştır. 

nıstanaı d "e reJd6.m levhalarının yılda Uç 
• Be e ı~ 

defa kontrolüne karar verml§tlr. 

KaçaKÇlllK 
maznunu 

Ele ktrlk şirketi 
erk Anının 

muhakemesi başlıyor 
Anadolu yakasında kullanılmak 

üzere devlet tarafında gümrüksüz 
idhaline müsaade edilen malzemeyi 
şehrin diğer yerlerinde kullanmak 
suretiyle kaçakçılık yapmaktan suç
lu olarak sorgulan yapılan elektrik 
şirketi erkanı dün dokuzuncu ihti
sas mahkemesine verilmişlerdir. 
Mahkeme, duruşmanın 28 nisanda 
yapılmasına karar vermiş ve suçlu -
lardan eski muhasebeci Piyas'm kaç-
tığını nazan dikkate alarak diğe ·rleri 
nin mahkemede bulunmasının temi
nini emniyet müdürli.iğüne yazmış • 
tır. Dün zabita suçlu olarak mahke-
meye sevkedilenlerin hepsini ika • 
metgaha raptetmiştir. 

Maznunlar şunlardır: 
Başmühendis Gi1eri, şebeke ba~

mühendisi Haşim, malzeme müdürü 
Sadi, mühendis Seyiyeri, elektrik 
fabrikası müdürü Tibiletti, kontrol 

ııervia amiri Fister, §irket idare mü
dürü Laziyan ve eski muhasebeci Pi
yos. 

Bu meyanda şirketin umumi mü
dürü Hanses de bulunmakta idi. 
Fakat Viyanada öldüğii için hakkın
daki dava sukut etmişti. Eski muha
sebeci Piyos ise tahkikatın başlama
sı akabinde Avrupaya firar etmiş 
ve bir daha gelmemiştir. Piyos'un 
timdi Atinada olduğu söylenmekte
dir. 
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Oü,,••'"' Dofıutu 
15,19 

Cıunııin .B .. ı,.,, 
18,49 

,.::., 3,49 12,H :5,159 18,49 20,27 3,31 

GEÇEN SENE BUGUN NE 01.D'O ~ 

ve.rşova.da lşıılz\erle pollııler arasmda bU· 
yük bir çarpışma olmuştur. 

• önUmUzdeki srncdcn itibaren pamuk 
ziraatı yalmz makine ile yapılacaktır. 

• Atatllrk grnçler kurumunda muvaffak 
olanlar Uç ay daha az a3kerlik yapaca.klar 

dır. 

• 935-936 ınall ııen!.'!iindc bandrollanan ve 
satılan rakılar lçlndr 10 sanlllitrellkler yUz 
de 12,5 15 santilitrelikJP.r yüzde 34,7, 25 !19.n 

Ulitrellk!er yuır:de :J7,3. ~O BRlltilitrelikler yilz 
de 11, l 00 santilitrelikler <le yUzdc !i 8 d[r. 

• Şark vilayetlerinde tuzun azamı flye.tı 
4 kuruş 60 santim olarak tesblt {'dilmiştir. 

• tırıvlçreden _icra işlerinin ıslahı için bir 
mUtehassıa getirilecektir. 

• Eminönü kaymakamlığında bulunan Uç 
sulh hukuk mahkemesi suıtanahmede ta~ına 

caktlT'. 
• Almanyadan gelen ,·c gümrükte bulunan 

gıda maddelerinden Uç aya kadar vadeli 
olanlara ithal mUsa:ırlcsi verilmcğc başlan 

mıştır. 

• 1talyan ticaret odası heyeti umumiye,! 
dün topla.nmır;:ı ve bu vesile ile İtalya sefiri 
dostane bir nutulc söylemiştir. 

• Denlzyolları ldnresi yaz aylarma ıdt bir 
tarife hazır~anuşt!T. 

• Liını:ın umum mUdilrlüğil dünden ltibll 
ren Galatadaki yeni binası olan Merkez rıh 
tım hanına taşınmıı.ıta başlamıştır. 

• Dokuzuncu yeril mallar sergisi için ha 
zırltklar yapılmaktadır. 

• Bir takım Ermenilerin fuzuli olarak ta• 
sarrru! etmek istedikleri 26 parça emlı\klc 
Seltımsız. SilA.ht:ırağa. Çıkmazpapaz gibi 
bahçeler ve arazi hakkındaki davayı hazine 
kıı.zanmı§ ve hazineye kıı.yıtları yapılmağa 

ba§lanmıştır. 

Hanı idin 
eserleri 

parti tarafından 
toplanacak 

Ankara l 6 (A. A.) - C. H. 
Partisi Genel Sekreterliğinden: 

"Büyük şairimiz Abdülhak Ha.
midi tebcil etmek, onun hatırasını 
daima hafızalarda ve kütüphaneler
de muhafaza etmek için ona aid ha
lrralan, fotoğrı:ıfları, ondan menkul 
fıkraları, nükteleri, mektupları bir 
cild halinde toplamak istiyoruz. Bu 
hususta bize yardım etmek istiye · 
ceklerinden emin olduğumuz muhte· 
rem zatlara şimdiden teşekkür eder
ken bunları Ankarada C. H. Parti
si Genel Sekreterliği adresine yolla· 
malarını rica ederiz. 

Arzu edenlere Hamidin mektup· 
larmın ve fotoğraflarının asılları kli
şeleri alındıktan sonra iade edilecek
tir.,, 

Olgun imtihanı 
Geçen seneden 

kalanların 
imtihanları başhyor 

Geçen sene yalnız bir dersteıı olgun· 
luk imtihanında kalrp da tl'niversiteye 
devam eden talebelerin imtibarılan İs. 
tanbul kız ve Kabataş erkek lhclerinde 
ayın 26 smdan itibaren yapılacaktır. 

Olgunluk imtihanmın felsefe ve içti
maiyat dersi ile eski talimatname hü
kümlerine göre, Bakanlıktan sorgulan 
gclmiycn ıders1erin suaJJeri imtihanları 
yapmak üzere toplanacak komiıyonlar 

tarafından sorulacaktır. 

26 nisanda Türkçe kompozisyon: 27 
nisanda edebiyat kolu edebiyat; 28 ni. 
sanda edebiyat kolu tarih coğrafya, fen 
kolu; fizik kimya; 29 nisanda edebiyat 
kolu felsefe içtimaiyat; fen kolu tabiiyc; 
30 nisanda fen kolunun riyaziye imti
ham yapılacaktır. 

Eski talimatname hükümlerine göre 
imtihana girenler için de gene ayın 26 
ıncı gününden başlamak üzeı e, ayni 
komisyonlar tarafından yapılacaktır. 

Freni tutmayan tramvay 
Üsküdardan Kısıklıya işliyen 

Hayrinin idaresindeki tramvay ara
bası dün gece Sedbaşından geçerken 
fren tutmamış, tramvay yüz metre 
kadar geri gitmiştir. 

Vatman soğuk kanlılığını muha. 
fa ederek arabayı durdurmaya mu· 
vaffak olmuştur . 

• Hasta nakliye otomobillerine de taksi
metre konulmaktadır. Her kilometre b~ına 
20, bel<lemc Ucretl olarak 11&atte 30 kuru, 
almacakbr. 

DIŞARIDA: 
• Btlkreş el!;lınlz Hamdullah Supbi Tanrı 

öv<'r evvelki nkşam Romanya başvekl'I şere 
flnc bir zıynfC't vermiştir. Zlya.Iette hemen 
hUtlln nazırlar ile lnglllz, Alman, Belçika 
,.e Çekoslovak <'içiler! bulunmuştur. 

• Habeşlstanı hllkOmetımlz nezdinde tem 
sil eden ilk ve ııon elçi olan doktor Markoııun 
IInh<>şistanda mareşal Grazya.nlye yapılan 

suikı.stten sonra idam E'dlldlS'I haber vı>rll 
ınl'l<ledir. Habeş elçi~! buradan ltalyanlara 
dehalet ederek gitmişti. 

• İtalya hUkOmeU yeni evlenenlere Uç bin 
liret verecektir. 

• :r.:u~llnlnln Alme.nyaya gldceği haberi 
tekzip edilmel<tedlr. 

• Amerlkada grevlerden dolayı 17 büyük 
posta vepuru hareket edememiştir. 

• Belçika başvekili Va.n Zeland haziran 
ayı za.rfındR. Amerlkn. birleşik devletlerine 
seyahat edecektir. 

• So,·yetler birliğinin denizaltı filosu bu 
gün 130 parçayı bulmu~tur. Bu filo halen 
dünyanın en kuvveUisl bulunmaktadır. 

• İsveç hariciye naz1rı Sandler ısal1ya tay 
yare ile Helsing!orsa giderek 20 nisanda aı;;çı 
lacak olan Skandinavya memleketleri harici 
ye nıı.zrrlan ltonteraruımıı t,Urak edecektir. 

• Fransada yeni yapılmı~ olan Georges 
llygneıı kruvazörUniln tecrübeleri, Salnt 
nazarle lezgAhları İ§<;ilerlnln ücretlerinin art 
tırılmasmı istemeleri meselesinden dolayı 
geriye kalmıştır. 

CUMHURIYET'te: 

Avr upa ve dünya 
slyaset:nde 

Sovyetler Rusyası 
l'ımıl.S Nadı bııgiiııkıt l>CJ.§nıalmlcsi. 

m "Türkiyenin en f·ski va bliyuk dus. 
fo ol.an Sovyr•tlcr birli[ji,, ne ha.<ırd
mi.şt ir. Yuııus Nruliniıı /ikriııcc ''Sotı
yefler birliğınin askeri, ıktısadi t'c si. 
yasi ba1mıı<laıı mevkii çol~ buyiil:fiiı·. 

Böyle b:r devleti (ilımali ca:z ) gilJi 
. ~anmı basit giirii~f;i politil~cılarnı 111 ı 

1uısızlıklıarı ıi,wnıulc 1srara l ıi:..ııııt 
yok.tur.,, 

Nüfus artışı, Asyrı 1ıc .11urıı7>ru/a 
kapladığı ara::iniıı gc:ııişliyi iç 1·c dı§ 
siyasasmm sa!}lamlığı ile bu SoınJcl. 
Zer birliğinin ifade ettiği yiiksck si. 
yasa ve iktısat kuvvetini tebarüz et
tirerek N a<li. §ıt neticeye ıı.alşıy!Jr: 

.. Yeni Rusya endüstri noktasından 
Avrupanm şarkında yeni bir Ame
rika. yarattı denilecek kadar müs. 
pet neticeli büyük bir gayret göster. 
dikten sonra şimdi ekonomik faali. 
yet, askeri kuvvet ve siyasi ehem
miyet itibarile bugünkli dünyanın 
ilk safta: gelmek icap eden sayılı 
büyük devletelrinden biri olmuş
tur. 
İşte Avrupada bazı siyasetlerin ih. 
mali caiz gibi gördükleri, diğer ba. 
zılarmmsa istihfaf etmek ·isledikle. 
ri Sovyetlcr Rusyası böyle bir 
memlekettir. Rusya karşısında te
lakkileri bu kadar çocukça basit o
lan bu siyasetlerin manasızlrkları 
üzerinde bilmeyiz ki ısrara lüzum. 
var mıdır? 
Sovyetler Rusyasr, iptidai maddele. 
ri kendisine yetip artmak noktn . 
sından eşi yalnız Şimali A~ıcrikıı 
Birleşik cumhuriyetleri Birliğinde 
görülebilen tek ve hakikaten çok 
zengin bir memlekettir.,, 
Memleketimi:::d.c ve diinyamıı bir-

çok yr,rlcrindc fa.§ist f ih."irli ba.::ı nm. 
Juırrirlerin z-ıman zamaıı Souyctlcr 
diyanmıı A.lm.aıı vo Japoıı orduları, fa. 
rafından zapt 1:0 istiM cclildıilcccklc
rini iddia etmeleri .., ~ dcrccc.ıtc /\ad.ar 
hakikate yakındır' 

Nadi böyle dii.yiincnlerc, otoriter bir 
ifade ile şu. silleyi indiriyor: 

Komünistliğe husumet dol:ıyısilc 
gösterilen Rus aleyhtarlığı bazı 
memleketlerin dahill siyasetlerin
den azmış sakat bir neticedir. Yok
sa. Almanya için de en iyi siyasetin 
Rusya He anlal)makta olacağında 
şüphe yoktur. Nitekim son zaman
larda askeri takımın takdlr ve tcı,. 

vikile Alnıanyada böyle bir siyasc. 
te karşı bir temayül görülmüş oldu. 
ğu malumdur. Bizce Almanyanın 
Rusyaya taarruzu kolay iş olmadı
ğı gibi Rusyayı sulhtan gayri bir si
yasete sürüklemek ni~tiylt? onunl:ı. 
birlcşmcğe ç~lışmnsı da heyhudo 
ga}Tettir. 
Üçüncü komünist enternasyonali
nin Sovyellcr idaresi üzerindt? tcsi. 
ri olup olmaması nihayet Ru~yanın 
dahili iş!erini \"e ona karşı tr>dbir 
almak ta diğer memleketlerden her. 
birinin dahili işelrini alakadar eder 
bir iştir. Kaldı ki Sovyetlerin cl;:ıhıll 
idarelerinde halis komünistlikten 
pek çok inhiraflar vukubulrnuş ('il. 
duğu ve talbikatm orta.ya yf:'ni re
ni tckamüller arzeden bambaşk:ı 

bir rejim ~ıkarmış bulunduğu her
kesin ~özü önünde bir iştir. 
B ir Almaıı - .Tapon itti.fakının Smı

ye'lcr d:yrmııı ::rıntMcccği giinlcrdcıı 

(!) <"PC!t ,,~,.,7:1."rrl.rr hı•lıınduğıımır:: aıı

la-§ılıyor. reyrınıi E>cıf anın 7ml'll.· 111n 
çın kı.'l'!n .' 

r<URUN'cfa: 
- --

Balkanlarda müşterek 
bir dU 

Diin bütün g.azctc!cr Tiirhiyoniıı 
yüksok bir müıicvvcr o?an Ba9ı•ck1lt 
tarafındaıı <lost ı·c müft cfik l'ııgos. 

lat•yad.a sırpça bir nııfllli: vcrildigi11ı 
ya:mıı.şl.ardı. Ba,.}"İ'ckiliıı rcfak·ıtınde 

buluııaıı Hasa;ı Kıımrayı bıı miina.<>c. 
betle J(urım'da bııgilıı §11 yazıyı neşre. 

diyor: 

Her memlekette idealist adamlar 
vardır. Bugünkü Sırp, Bulgar, hat

(Sayfayı çeviriniz) 

Kara Davud 



ı = ... 

Siz sar.ışın 
esmeı:i 

(A. V. Dural) imzuiyle aldığı
mız bir mektupta §Öyle deniliyor: 

"18 yaşındayım. iki lazla sevişi
yorum. Biri esmer güzeli, öbürü sa
nfm ve mavi ,gözlüdür. Ben de sa
ntınım. lkfaini de çok seviyorum. 
Bir annem bir de babam var. Ba
bam memurdur. Ben ticaretle met· 
gulüm. Aylı'~ kazancını 55 lirayı 
buluyor. Başka kimsem yok. Kız
lar, her ikisini de sevdiğimi ve ala
kadar olduğumu biliyorlar. Evlen
mek istiyorum. Her ikisini de alamı· 
yacaWı11a göre acaba hangisini ter
cih etmeliyim? Sarışınla mı, esmerle 
mi evleneyim?,, 

CEVABIMIZ: 
Siz bu kızların ikisini de sevmi· 

yorsunuz. Kendi kendinizi aldatr 
yorsunuz. Sevgi dediğiniz şey haki
katte sarışın ve esmer iki tipin de 
hoşunuza gitmesinden ibarettir. Bir 
kalbin ay.ni kuvvet ve şiddetle iki 
ay.rı tipi ciddi bir şekilde sevmesine 
imkan yoktur. ikisinin de sadece, ho 
ıunuza giden, sizi tahrik edebilen 
taraf hın var. 

Kendi zannınıza göre onları se· 
:viyorsunuz. Fakat onların size gÖs· 
terdikleri bağlılık ayni derecede mi· 
ôir~ Bunu söylemiyorsunuz. Bize 
göre, ciddi bir aşk kolay ;kolay ortak 

111111~1 ıııııı ınıııııuuııııtnııtıııuııııuımıı:vıııııuııımu!lllmoıı1111 
tft Yunan dillerinde birçok türkçe 
kelimeler bulunduğunu gören bazı 
idealistler: ''Acaba Balkan milletle
ri arasında .müşterek bir dil yaratı
lamaz mı?,. sualini soruyorlar ve 
bu suale: "Evet, mümkündür.,. ce. 
Yabını veriyorlar. 
Asırlarca. O~anlı idaresi .altında 

yaşamış olmak B{tlkan milletleri 
arasında aslı türkçe olan birçok ke. 
lim !erin yayı.imasına, bu birçok 
kelımclcrle bir çok da mi.iştcrek duy 
gu r ve Adetler doğmasına. hizmet 
ctmi . Bu sayededir ki Balkanlı 

meml l~etler büyük h!Ul>ten sonra 
birib'ricriyle kolayca anlaşabildi. 
ler. Avrupp.nın bu en karışık dev
rinde biribirl ılc el ele verorek 
kU\'> cUi bir sµlh eseri .kurdular. 
B:ıll an memleJcetleri arasınçla müş
tere • bir dil yaratmak, tahakkuku 
m 'm ··ın olmıyan bir bir ideal ola. 
ibilir; fakat böyle bir iÇieal sahijllc. 
r run b lunması bile artık Balk&nh 
mıll ti r arasında birlik ;ve yakınlık 
duy ularının .neka9,ar ilcrlemi_ş ol· 
duğunu g9stcrk 
Bıt mevzu iizcrindcki dü§iinccmi 

6cn ayrıca yazarxığım. 
ŞJlr ve sanat 
lmar.elhanelari 

S. Gczain'in bugio 1ı.'1l ıyaz sı benim 
Wi.n bir siirpriz o1d ı. Ba.zı 9crıç -rcs
samlann Toabul cttilclcri d lct uurdı
m m :Qı;ı::ı gc ıf ı11 tıl rnir -ve §fı · r tıa m. 
z tl ri ıin <'Le ar.an § ,nd1m11141annı c. 
le al.an tı_.z arka<l mn clıyor ki: 

Koca Yolter bile ballnn ruhuna 

Kara Davud 

... 

kabul etmez. E;.ğer ikisi birden siz
den aynlmıyorlarsa bu, her birisinin 
kendisinin tercih edildiğini sanma
sından ve evlenmek ümidinde bu· 
lunmasındandır. T ~rcihi biran evve! 
ve sizin yapmanız lazımdır. Maa-
mafih, şimdi ,.sarışın salgını geçmiş
tir. Sarışın kadınların eks~riy~tle 
esmer erkeklerden ho_şlandıkJarı an· 
laşılpuştır, tabii esmerler de sarı~m
lardan. . ~ ~ 

B. Hamcli Ergun'a: 
F ranstı;ca dt;r:ılerimizcle sorduğ,ı. 

nuz ıtuflllere ce:vap: 
1 - "Le pere., kelimesinin ba· 

zan "baba", hazan "babayı,. mana
sını ı.rerqıesi cümledeki manaya gö
redir. Yani, Fran~cada "Le pfae,, 
kelimesi hem "baba,. manosmı ve· 
rir, hem de "babayı,. . Bu mana 
farkını doğuran şey, kelimenin foil 
veya meful olarak kullanıl· 
masıdır. Fail olduğu zaman "baLa,, 
meful olduğu zaman babayı m · • 
nasını verır. 

2 - Fiillerin mürekkttP mazile
rinin bazan avoir, hazan etre ile ta
rif edilmeleri h~11da ~hsi yeni 
gördüğümüz zaman izahat ve•ihni.Ş· 
tir. 

3 - İzafet bahsinde izah edildi
ği gibi, ba§mda "le., bulunan isimle· 
rin önüne gelen "de., bu harfı tarif
le birleşir. "du,. ,şeklini alır. Binaen
aleyh~ "Le livre = kitap,, , "du 
liv.re =kitabın,, ; L! pain = ek
mek,, , "du pain = ekmeğin, elt
mekten,, manasını verir. 

• • • 
(B. V, Demirbilek) ~;yle 

mektup gönderen okuyucumuza: 
Mektubunuzu aldık. Gazetelerin 

bu mealdeki y~zıları neşretmelerine 
kanun manidir. Arzunuzu maalesef 
yerine ~etireroiyeceğiı:. 

• • • 
Sıvasta Çarııbaşı a~iln.Qa 2 

nwııarada .oku~~uz Abıııet Rı· 
aay.a: 

1 - Mevc.ut talimatnamenin 
buna müsait olmadığını zaıınec?.i o· 
ruz. Maamafih .bir .de.fa meseleyi Sı
~as kültür müd.ürlüjünden t-.hkik 
edebilirsiniz. 

2 - En doğru malumatı mühen 
dis mektebi mi,id~rlüğiine cevap icin 
posta ;Pulu da koya,rak yazaql,ğınız 
bir mektupla almak kabildir. 

• * • 
Oku~ıı.dan Sultanah

mette Mehmet Özkan'ıA: 
Maalesef bizde hoş y.er yoktur. 

Diğer matbaalarda buiunup bulun· 
madıjmı bilmiyol'.UZ. Matbaa mÜ· 
dürlerine tifahen müracaat ediniz. 
Be\ki bu1'.bilicsiniz. . "' . 
A~ık 1'.onuşm-a 
. z 5 1 ısı il ; 1 
31 mart 937 ta~hli n~amız.da 

bir dilek mektubunu neşrdmiş ol 
duğumuz okuyucularımızdan N. 
Alpaslan'ın bize bir adres bilclirme
sini geçen gün rica etmiştik. O sa· 
tırlarımızı görmemi_ş olması ihtima-

lini düşünerek bu :ricay.ı tekrar edi
yor ve dileği etrafında aldığımız 
mektupları kendisine yollıyabilme-

miz i jn adres bildirmesini bekli)' o· 
nız. 

Moda mUfla~apJN 
F erıl~öyünde oturan Kevser dün 

~hz.acleb~-unda oturan arka~ı Be· 
hiceye misafir gittiği sırada ı.tlı ta~ 
lı konuturlarkcn bahs güzel .giyin
ııneye intikal etmiş, bu yüzc!e.'1 ara
Jarın4,a kavga r1kmıstır. lki kadın 
f.:>iribirlcrini adam akıllı d.övdüklerit)
den yakalanarak cürmü~utmah
~esüıe v.erilmişlerdir. 

Fulı,a ıe,v·k? 

f;eyoğlunda BG\yram sokağında 
oturan Mİ.§oıl k<p"ısı Sümbülij .f~a 
~c~ 'k .snriyle )' lro!amruştu. 

• ~··:-nb·:ı k c ~· m l:encl~c~ni döv
düğunü icdia ctmi~ti-r • 

Cesedi l arı çıplak genç kızı 
kim öldürdü ? 

Bundan üç gün evvel, bütün Londra· 
yı heyecan i)inde bıran bir cinayet ol. 
muştur. Bu feci cinayetin kurbanı 23 

yaşında bir genç kızdır. 

Ruby Veen adıııda aanşın ve çok 
güzel olan bu genç kızın cesedi, aıık· 

ların randevu yeri olarak §Öhrct bulan 

bir or:~nın kenarında bulunınugtur. 
Ellıiselcrinin parça parsa olması ve boy
nundaki eprp, müthi,Ş bir mücadele.Ren 

sonra boğulmak snrctilc öldürilldilğünü 
göstermiştir. 

Yapılan bütün tahkikat hop çıkmış 

ve cinayetin i_çyüzü bir türlü .anlaşılama 

mıştır. Maamafih, cinayetten bir saat 
kadar evvel, gen~ kızın refakatinde bir 
adam gö~ülmÜ§tÜr. Po\ia bütün gayre. 
tile bu m~Ul -adamı aranmğa koy.ul
mu~tur. 

5 milyon 
çalan hizmetçj 

BUwJece lır rek r 
lwr RllŞ o4du ~ 

Garni,Jla 

Hizmetçile. 
ıorin, çalıştıklan 
e'\"dcn öteberi a· 
.şırarak sıvıştık
larI polisin .ara 

a kaydettiği 
~ 't hır~k 
v~alw,ıdr r. f' a
~~t bir h~etçi. 
Qin bjr sene i
çinde çalıştığı 
muhtelif evler
den 5 milyon 

Frank yani 300.-GOO liralık eşya çal
ması bu nevi hırşızlığın erişilmez bir 
rekoru addedilebilir. 

Bu rekoru kıran Parisli bir hiz. 
me.tçidir. GŞJ'l)jye adında olan b,u 
kadın, yüksek içtimai mevki sa· 

hiplerinin ıimzalt,ırmı taklid etmek 
suretiyle sahte tavsiye mektuplariy

le en zengin evlere girmiş ve h"r ev

de bir:k~c ;rün J;aJd.~n ı&OıJlr~ ele ge
çirebildiği Akıymctli qyalarla kaçnı ış
tır. 

Kı;ı,.dın ,nihayet evvelki giin pglis 

tar. fından yaknlanmı ~ tır. 

n ldSAN - ıt.11 

un nüfuzu 
art.yor 

Ordu~a intisabının fi5 inci ,Yilhnı Httter 
bir heyetle tebrik etli 

General Erich Ludend<>rf ika - ı 
met ettiği T unzing maliktınesinde 
dün orduya girişinin elli beşinci yıl· 
dönümünü, Berlinden Hitlcr'in teb
riklerini getirmek üzere tayyare ile 
gelen Harbiye Bakanı Mare!'.al Von 
Blomberg. kara orduları kuman
danı General Von Frikch, donanma 
kumandanı Amiral Reacler ve Gene
ral Cöringi temsilen de hava Gene· 
rali Kapisb hazır olduğu halde res -
men kutlulamıştır. 

Mare!'.al Von Blomber'\ söyledi
ği nutukta Ludendorfun Büyük 
Harple gc)stcrdiği "askeri meziyet,, 
lerden bahsetmiştir. 

· General Ludendorf teşekkiirleri
n 'n fJitlere iblağını rica etmiş ve es
ki ordunun hatırasını yad ettikten 
sonra sözlerini şöyle bitirmiştir: 

'1Silihlı, mfütehitl ve topye!run 
harp için te;ıkilatlandır il!l!~ ok.n Al. 
ma;:ı milleti Avrupa siiıLunun bir 

139barp gemisi 
ll69 tayyare ·ıc birlikte 

An1er.i:kada b'üyük ir 
mane~rafa ~ı1klı 
San Pedro. Kaliforniya • 16 (A. 

A.) - Amer.ika donanmasından 
139 cüzütam, jginde ~0.000 'Zabit 
ve ef.rad ve mürettebat okluğu hal -
de, büyük Okyanus' ta manevralar 
yapmak üzere bu .sabah hareket ct
mi§tir. Bu manevralarda 469 tane 
de tayyare bulunacaktır . 

Bu mua~am filoya Amiral Art
hur Hepburn ~kumanda ~tmcktedir. 

Filonun büyük kısmı, hlavai a· 
dalarına ,gitmektedir. 

Yedi cü~ütarn. Alaska'y1 ve A
leoutinnes .adalarını ziyaret edecek
tir. 

Müthiş 
bir yangın 

Sek z k1şi yandı,. j 5 
mU~o.n zaraır v.ar 
Bükrecı 16 (A. A.) - Dün Ti

gina ciwmnda Conrntda büyük bir 
Yıangın çıkı;n~ ve süratle te~:e::;sü ec!e
rek 300 ev yanm.şL.ır. Hlasar 1 :5 
n'lly,on iey t hmin o!unmal~tad·r. Bir 
gok bayii.' :l da bu a::eyl.11~ olm üş
tür. Şimdiye ka2ar enJ.-..cz altından 
kömür hal'nde sek!z kisi cıkarılmiş · 
ur. Daha b'rcdld;il:lSeldr'n.dc y.an
ml§ .ol~n~sınd::ın karkulı:n~kt:adır. 

Lehish:..nda yangm 
Varşova 1 6 ( A. A. ~ - Bieboa

da c kan bir yan'7:n~ 25 şi ev ol
mak üzere 4 1 bina ) nnmrştır · Ho
so.r çok mühimdir . 

ŞeGf r llya 119.0SJJ.nun 
mu ve ffa1'1)1el1 

Şehir tiyatrosu Ankarado büyiik 
b'rmu ı f!dkıyet kaz..ınrn·ş 'e bı.itl.n 
temsi'llerin biletle ·i hirk~c Gi.Jl C \J vel 
den sutılm:ştır. ıBelcdiyc :ı;e'si Mu· 
h'dd:n Üstii;udJ.O. hu mim c:-ebetlc 
Şe11ir T'yn-tro l1 ı e,iiBfüü Ertuğrul 

~n.ritisie&r. OYle ,..pnm ıa,"""' 
i ve manevi bV7etl Aban orc1o' 

sunun ,gerisintle manen lnıvvetlt 
müttehid ve ıdi kmıdcterini müdrik 
bir millet ln:iltmsun. Benim eaeriın" 
tlen bahtelliniz. Bu, be1aim det' 
Al::.nnımiletinindir. Dlwlete, millete 
ve c:.-:l~yaıiyi1>ab.,. 

Tt2 Mlly1~ gUcııfl 

Hapishane 
sak~niert 

in ır-1 lte.f'e1ie tı ıy a m 11 

hıll zw1aoısorler mı~ ı 
Londra 16 (A. A.} - Dartmo

var hapishanesindeki mevkufların 

teşebbüs ı!ttikleri :itaatsizlik .. zerine 
gardiyanlann addi üç misli artrrll" 
mış ve tabanca tüfenkbl~ ~lihl&n· 
drrrlmi§lardır. 

Gazetelerin yazdığına göre, me\' 
kuflarm J<ralm taç giyme merasiıni 
günü olan 1 2 mayıs için bir kıyal11 

hazırlad:kları haber almllUfbr. Da
ily telegraf, Londra civarındaki bir 
çok hapishanelerde ayni mcrasinl 
i in bir takım nümtiyişler hazırlan• 
dığı m~dana ç.ıkmı§tır. 

Er4{.ao i tab JJJ.erlndell 
ili amtye ~11za11a n; at 

Ankara 16 (:A..A.) - BugUııAnk&rad' 

Cumhuriyet 11ferll'tl'L bmikaaı binamnda ;·apl' 
lan jkramlye ı Yimlc -, 'l!ai%11 Il2 Xrgaııl 
l Ulcrau lah\'Jllorinin döUlüncU amorti "' 
sek zincı lltramiyc l<eJldeaiıide Jkramlye ~ 

rak 86,789 numaralı tahvlle 30 ıb1Jl ıır• 

302i3 numaralı tah~ile ı:; ıbtn Um, H:ı.89' 

numaralı tahvlle 3 bin hra, '.UJ,182 nuınarSJI 
tahvUc S 'hin ltra, ııı: üiS nuınara.ı 't&hl'ltl 
3 bin lira, llro,678 numaralı talı~ 3'b1n llrtt 

3 bin lire., 87 ,S70 No. lı tahVile '009 il i'.26 
Hu. ıı ı.uııvuc UUlJ lira, 134,75 Na. ı t&1' 

vile 909 ·füa, i1S7,t'.7S umeınllt taııvı:e ııot 
lira, 155;980 numualı \üı'\'Ue 918. Urto 
161,S.84 numaralı tahvile 9ll9, Ura taabet 

e:ı:Ieınlış ve bunlardan ba§ka :289 adet aytl 
numaralı tah\'ile ı:ıo §er liralık lkramt,e çıJ 
mışt1r. 

Ayrıc:ı. ~ 400 tam: tah\'il numarasına amGf 
U 1 bet ctml'}tlt'. 

.ı·~?itk hırtGlerlnin :M-erkez battkaaı, !t :.;f 
kaın. meı:k z '\'e §UbelerJle mal andıJ(lard 
dan tedariki mUmkUndUr. 

Sa on 
mu abakası 

birJnc·sı 
Rtr otomobil kazası 

geç'rdl 
Paris 16 ( A. A.) - Bolleır..e ci

' arında i ,.inde Biiyül: harp malülii 
Belçi':alı subaylar bl1lunen bir ıoto" 
mobille bir kamyon çaı;prşmrş 'ye ara
larında Gordon . Bc.-ıne.t balon mü .. 
sabakaatnın b:iıincisi Coc:k~aerab 
bu1unma 1;: iaer.e döre aubay ağıt 
surettey,araienara.\ nastaAuaey.c kal
drimsp:u 

Muhs'nc., ı tel3rafı göndermi~ir: 1'l 
Vent nesriy~ 'Mi Jcs:ı. nekühürüyc1undaka- 1 at 1 ·•re.ıer 

Yeni F..de.bi3 at zanclriim"= muvnffo'ayetten öt\.irii ıi- Çemberli taşt8 Şen bahçede y.at 
''Yeni Edebiyat,. gazctesjnin 7 i"'ci zi t~·ı:.*ul \'O :;:ı ve ph.s~ JJ~1gıa 

1 

lı güreş müsab.ıl~a1anna devam edi1· 
sayısı çıkmrştır. Bu soıyıda .Mehmet le .. - "; c·'~•, bti" [n çcc~:bnn göde· me!dedir,. Bu hafta gür.eşler ilci kı· 
Ak· h rindcn öperim,,, sım iıierinden olacak ve jddiab ma~-

ıf aklµnda bir makale, '"fi}atro ta- 1 Mµhiddin ÜSTONIJAC r lnr y;ıpılaqıktır. 
rfüine bir b1kı§,. Bizi milli .sanata götli· ı ~='=""'__,...,.._.,...,.,.,.-.---.....,,........,,..--------------
recek olan halkevleıidir., ba):lıkl · yazılar p J.o . ~ • .... • • ........... .....'4f w ,. ' •• 

şiirler vardı.r. Milletlcrarası roman ınü· 
kafatını k.ızanan romanın tefr"Jı:ası ile, 
forma şeklide verilmcl:te olan "dünya
nın en gü~cı hil:ij.ydcr;.. er)si deyam 

B~YPCLU MAJESTiK J;.kili l .obn ta11 

Ilu .akşam Bayan FAHİRE GfCESI. Bütün su 
ar:t:-~h:lnnrun refab.tite Q mc senesi kutlulanacaktır. 

etmektedir. T..a.v "yv•e~ed~e~-r~iı:::_. __ ___,,...,,,..~~·~=~ı~w~•~W~·~·~~·~ı~·~M'~~~~~~~!!!!~~~~~!!!!!!!!~ ._ ~ 

\1.clsl.er i 'n ... OperctJ .. r için ... A:-klar için... Viyana ... Viyana .. Daima Viyana.. 
f.1, .GDA OCHNE4DER - '\ /CLr: ALB !\CH RElTY . GEORG ALEXANOER 

ViYANA SEVDALARI 
Operet film;nde, 'zc operetle :n ca. ·., ve ncf.s 'büt'in lezzetlerini tatbracaklan:hr. 

[u ıu~zaı t~sl akşumı IB A K A R V A Sinemasında 
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Geç kaldın 
küçük hanım. 

Atcp~ kadar dola§tılar. Su 
Suzan annaln4en ıu meıhur ved. 

zeyi eı-berlemiftic 
"Erkeklerin tatıa 4ilftl1UnU htereeA 

sen erkelderden ~ .. " 
Bu sözlerin ne derOM dofru oldu• 

iunu da, ona bayat birkaç kere ilpat 
etnüıti. Yuınuplc davranan bütan ar
kadatlamun sevgilileri zamanla hain 
çıktılı halde onun etrafmda bltçok er
kekler dolapnaktan blkmıyorJardr. 
Muıaülll bu kadar fUiletin de 

genç kadına Uzen bir tarafı vardı: 
lıleçA.ı bir bit, onu i~de daima is. 
11a ediyordu. x..tbinin yaJ.mzhjı mı? 
\'oba 'bot ceçen anların hilzDii ıııU? 
lSu ıstırap günden güne onda artmak· 
taydı. 

Suzan, duldu. Az bir müddet evli 
yq&dıktan IOlll'a kcıc:ası 8JmUJtü. Bu 

~ -- dl dyade, o yas, 
eayfly.mln 1tlrlncı. yaprken, Jrattı· 
unda kendine haynn bir erkek tıBre
difi aman m.ettf. 

O ..,_. atetli bafttlan alımda 
eridlfinl duyuyror. Eğer erkek ister· 
8e muka~ kmlacaPaı anlı. 
yordu. Tehlikeyi önl~ isin tu söz

leri aöylecli: 

- Beyefendi! SU: aldamJomuı"• 
ben annetdlintı kadınlardan değilim.. 
~ kendimle alay ettirir, ne de batka· 
eiy!e alay ederim. 

Brket. ~ eeırap verdi: 
- Hammefendl 1 Ben sizi hiçbir a

man tahkir etmedim ki. •• 
Kadın, mahcupoldu... Erkek tath 

belnt1ariyle Suzana kar§! beslediği ar

Aluı idıar ediyor, 1ikhı fildrlerial 
me,daa ko,acak hiçbir IÖa .,,,ı-. 
JQrdU@ 

~bir c-iati ,.,mala -
nrdilcr. lıdai ele Atlrdti, bekardı. AP· 
tan korkmaları için aebep yoktu. Füat 

v.Sttoıen ,.,üıbütün ürküyordu. Kendhü 
cı~ *DM\fu •decejiil dlılllt; JJO. 

ffezıntf, gayet bUyllk bfr terbiye da-
hilinde cereyan etti. Erkek tarafından 
hiçbir ecavUz olmadı. Otomobille do. 
laıtıtar. O dnrdlıld tarila yerled,.... 
diler. Erkelin a8ylectiJdedlli gen~ lra
daa •tiknJa dinliyor, içinden ~-
yen anneainin e<blerini tekrar ediyor· 

blltüll Pirleri gerilmltti. Vücudunda 
sart1cf elektrikler saçıyordu. 

Fakat içinclen dua ediyordu: 
- .AJlablml bana 1ruVftt 'ft!', Ge

:ıintiSlin IOllUNI kadar dayanayım. 
Arzusuna da muvaffak oldu. Fakat 

bu mırraffalrıyet. daha ziyade, erke· 
ğln hUnnetinden ileri geliyordu. 

Akpm UıtU otomobilden inerken 
ge~ ]cadın, sevinçle teıekkür etti. 

- Çok iyi bir insanSUU%. Pek nuik 
c!avrandınu:. Teıeıkkür ederim. Hiç ay-
kırı bir harekette bulunmadınız. 

- Siz de bana ufa.k bir cesaret ver-

mediniz ki ... 
Erkeiin bu .aztorinde hafifçe aene

nit biuedilfyordu. Kadın bunu farke

der etmez, 0 günkü ıaferinden mağrur 

yavqç& fmddadı: 
_ 1atanbula iner i,nmez aiıe gelirim. 
Faik Kemal. bu vaade ehemmiyet bi· 

le vermedi- O, mu)lardrlik hayatında 
nice böyle vaitıerle karfllatmqtı. Za
ten bu kadaıdaa da bCSyle bir gezinti-

d bqka bir teY beltlememi§ti kt. O
n: için, bu, bir ıcadın ruhu tahlilin-

den ibaretti. 
Otele girerken oınuzlanm silkerek 

gülUmsüyordu. 
_ Bu kUçük hanım da benimle söz-

de alay etti ve bundan dolayı memnun. 
Sanki ben oadan batk• bir ıey ia~mi-
. BeJÜID büttill arıum o pırane 

=erde bu tipteki bir kadının ıı.ıeti 
ruhiyesini ıörzdekti. Buna da muvaf
fak olduın· Beni aldattı sanıyor. Zaval· 

1ı yavrucak ... 
Yaz geçti. Uç ay 10rır8 bir siln Su· 

ıan muharririn kendisini beklediğini 
sa~rak, evinlen içeri girdi. 

Erkek, onu hürmetle karııladı: 
- o ... Ne iyi ... B6y1& geçerken ba-

lı fi'j-~~atma' 
1'df ••• 
ctnus ... Ben de o gbel gezintimizi dai-
ına zevkle hatırlarım. 

TaYl'IDci& hiçbir apk " beltliyeıı a
dam edllll yoktu· Zavallı genç kadın 
bunu anladı. Annelinin kıymetli nasl
hatleriai W.ilen yavaı yavaı çıkıp git 

ti. 
Nütecleıı: (Hatice Sürena) 

------~~-------------------;--------- -~--DO n yanın en mOttllŞ grevi 
du. 

1 

m , 77 > 5' t 

tiw:2&W&TARIH81 
Yazan : Niyazı Ahmet 

!6 _sene eooel bulliln 

Atatfirk-Uzün--bk 
teftişten sonra 

Ankaraya dUndO 
Efmcll•! .. Memleketi11üzin fenu •---•-•--..L- · 

.... fezr1brJea -::.----: . ....,. ............ , llwir 
• --Yn ve aencuı menabiincle kim muhtaç ...... L-LL.!L !...a.!L_ ..1_ tfeb!1- - DHJe .. ıı...aıe IRllMle e umek, mille.:-=-: 

"m::-"-L ___._ ____ ta ihti' ~ meeut . . un.•--, un1W11UKU JTMmen yaçtan milat-~: --._L 
lÇID ....ı--...... -eau Jaf&U... 

1922 yılı 17 nisan günü, 15 sene k" Iı ... 
evvel bugün, Mustafa Kemal, cen.. san:ıt ar gm ehemmiyet ve terefi 
helerdeki teftit seyahatini bitirerdt elbette takdir olunamadı 
A 't ·~ döam;i•tü. ıEfendiler f Bu zihniye~ ne kadar 

-s yanlq, yalnız yanl11 deiil ne kadar 
E,.;,. 1IZllD ıüren bu aeya}ıauıe hatamak olduiunu uırlarm verdiji 

ükipNr, Alyon Karahisar cephesi acı tecr~be ~le anlamamq acımu hia 
· · ve Konyaya uiranmJltı. aetmemıı hır fert millet kalnuumr 

wnandanm bu teftiti, Türk br. 
ha)p'in mukadderatı ile alikadar EfendilerJ .. Memleketimizin fer 

iid!WQrdu. Ben, burada Büyük yaz toprakJarmdan, namütenahi fee 
fa•ın Konyac:la yeni kuru· zailinden, mütenevvi ve zengin me· 
c.oCllPtllblıD'thk mektebinde nabünc:len kimseye muhtaç olmak· 
~hleSll& veıdiii bir aöylev- a~ hakkile istifade edebilmek için 

eö,.levin me • • Okuyucular, bu ve bınaenaleyh milletimizi metut ve 

0 
sünkü aiyuı, ken, elbette müreffeh, ordumuzu tamamen ihti· 

raiti göz önüne , içtimai te· I yaçtan müıtağni ve kavi yqatabil. 
türkün. Türk · • Ata· mek için sanat elzemdir. 
tolu• çetin harp " " eceii 1 Sanatın en basiti, en §erefliaidir 
hile çizmİI bul ' • · rken. Kunduracı, terzi, marangoz. 1a1aç: 
ruz. • "rüyo- de_mirci. nalbant hayatı içtimaiy~· 

lıte, ~uatafa Kemalın n mızde, hayatı askeriyemizde hürmet 
Efendiler: ve haysiyet mcvkiine Ia·..L • ~ tııilleti. mentei u1İIİll karlardır. 'uı.. sanat 

ondan eonra hareket ve faaliyeti B .. '-· .. . . 
mali devrelerinde tetkik olunursa . 111un oır sanat muelMletımn 
görülür ~ milletimizin hayatı adiye e, b~h:nduğumdan bu müesae-
ve ~maiyeaile aakerlik sanatı müm ikıncı mahsulünü orduya ta!-.· 
tezic bir halde bulumnuttur.. Millet · ğini gördüğümden cidden 
bu aanatm .bütüıı..Llııatmı. hayat 
ve imalinin jcabatı telakki ederek 
tabii bir wrette icra ederdi. Dc;nebi· 
lir, ki milletin içtimai heyeti ordu 
heyeti halinde idi. 

Şüphe edilemez ki bu ordunun 
her türlü Jevazunatı. tecbizatı, nah. 
mıhı, ıene bu ordunun, bu heyetin 
efradı elile. efradı~·- -1-l ıa:u-.&&Ç ya.,..._uı. 

Elbette ecnebi fahriblarma. ecnebi 
sanatkarlarına siparit edilmezdi. 
Fakat Onnanlı Türkleri lstanbulu 
Rumeliyi f«hettikten eonra bayat: 
larmm içtimai levazımını bizzat te
naia ile iftiplden lteDClilerinin müa· 
taini olduklarmı kabul ettiler. Bu 
hu1111u içli dqlr temua geldikleri 
anum ecnebilerin ayadii menfaati· 
ne terkettiler. 

A • • • 
an e#ettdl 

1922 YJ.. yandı? 
evvel bugun .. .. 1 S . bi n gunu, eene 
aınemaıma ti de Kozmojraf 
mandan yanaın katlı aputr 
pastacı fımu yandı. bina 

Ate§, binanm orta ve 
ecza yapan iki Ruaun 
olduju odadan çdamıb. 

ilk alevler. çı)anaia 
kit söndürülmeğe uğratzlch. 
bir netice aluıamayacaiı .. .. 
poliee haber verildi. 

y anam yerine aelen polisler. içe
risi yanan ocMıNll k•PlllP kilit VU

rulmuı okluiuau ~· Vtıkit 
sıeçirmeden lurmağa betJaclılar. Fa· 
kat ....... --" ......... "--" 
imk'o ... 

Bueenrizt 
- ~ efendi içerde blclı. 

d"'8 bir ... duyuldu. • 

Baiırıılar tekrarlandı: 
- Azaıyan efendi .• 

Onlar, yalnız uzun r.aferlerin 
muhabbetlerini, mqakkatlerini ik
tiham etmeii vasi muharebe mey
danlunun llyemut bhramanhl&nı 
terefini istihsal eylemeji medarı 
falar biliılerdi. Onlar içm bu kahra· 
manbk .-hadım lmıb ..aıat~ 
tu. Veyahut batka aanafa iıtipli 

--===----------' hayıiJwdtiiM ............. . 
ı, .... ...,.,.. ..... yeti .. . 

Fa~at buna kimee ehemmfyet 
vermıyordu. 

tu.Çünkü yapılacak hiçWr 117 ,.... 

Kızı I 
sacayak 
ÇellkyOreOln 
m•aer•l•rı 

-ı-

miıe.Mlr w ....... o--lı ordu
ftDQ .. milletini iineden iplile b· 
dar, _..., m•me kad.r her türlü 
ihtiyacatmı teminden abil ft aciz 
bıraktı. lhtiyw.atmm .... • • 
milleti ecnebllere ~ .Z 

Bu zilmiyetle ••• ....._ 

BmaçatadaJUak,... .. 
ve lııir melet helinde blık. 

ÖINısüa MeputiJıettm -
~.:_'9hlr ,..,..., ...... it 
-~ .......... Wu-. 
olla Aw1• .,_. • .-111, sr ....... 
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Z İV aret İ l_k_in_c_i_M_a_d_r .!,:!: 
Bilbao açlıkla da Belgr-at 

(Baş tarafı 1 incide) . ' 

Belgrad 17 (Hususi). - saray -
bosna halkının coşkun tezahüra· 
tiyle karşılanan başvekitimiz ismet 
İnönü belediye reisinin hoş geldi· 
1iz: diyen ve bu ziyaretten şehrin duy · 
duyu sevince tercüman olan sözleri
ne cevap vererek Yugoslavyadaki 
hüs:-ıi.ıkabulden duyduğu memnuni· 
ye~i bildirmiş ve Türk - Yugosl~v 
dostluğunun kuvvetini bir kere da
ha isaret etmiştir. 

Snraybosnanm misafirleri saat 
10,30 da Askeri mektebi ve müzeyi 
gezmişler, saat 13 te de voli tara· 
fmdan bir ziyafet verilmiştir • 

Diğer taraftan, Belgradcla bu -
lunan Bayan lnönü ve refakatindeki 
Bayanlar, kendilerine tahsis edilen 
yatla Dubrovnik' e gitmişler ve koy
da bir gezinti yaptıktan sonra turizm 
pavyonunda sergiyi gezmişlerdir. 

İsmet İnönü Bokakotovska li
manını da ziyaret edecektir. Tür 
kiye Başvekili Bokakotovska ve 
Dubrovnik'teki askeri mües9Csele -
ri, tersaneleri, deniz tayyare saha
larını ziyaret edeceklerdir. 

ismet lnönü ve beraberindeki 
zevat ayın 21 inde Be\graddan ls
tanbula hareket edecektir. 
Türk gazetecilerinin ziyaretleri 

Belgradda bulunan Türk gaze
cileri dün Bedeni Terbiye Nazırını, 
Belgrad Belediye reisini, "Avala,. 
J\jansınm me-::kczini ve ''Pravda,. 
gazetesinin idarehanesini ziyarte et
mislerdir. Gazeteciler şerefine dün 
akŞam Belgradda bir konser veril -
miştir. 

zaptedilemiyor ! 
Fran~o sabık krah da 
kandırarak para alm ış 

Madrit 17 (A.A.) - Aragon c~pheıin· Valensiya ı 7 (A.A.) - Hava neza; 
de hükumet kuvvetleri Visied:> ve Li. reti tebliğ ediyoN 
don kasabalarile Gordo tepesini işgal 

Lu!thansaya mahsus sivil tayyareci. etmişlerdir. 

B ler tarafından idare edilen 36 tayyare u tepe, sevkulceyş noktasır.dan bil· 
yük bir ehemmiyeti haizdir. Bir asi tay· ı;eçende Hanoverden Burgosa hareket 
yaresi düşürülmüştür. 

Asi topçu kuvvetleri hükumet mer. 
kezini bombardıman etmeğe dt'vam et· 
mektedirler. ·Birkaç klşi ölmüştii r. 

Mukabele 
Cebelüttarık, ı 7 (A.A.) - Hükumet 

tayyareleri Algesirası bombardıman et· 
mişlerdir. Hasarat mühimdir. 

Bilbaoda kıtlık tehlikesi 
Londra, 17 (A.A.) - Şimdi Londra. 

da bulunan Bask hükumetinin . deniı: 
tkareti ve endüstri nazın Aznc:r, dün 
akp.m matbuat mümessillerini kabul e· 
derek Bilbao limanının tamamile ser
best olduğunu söylemiştir. Nazır, Bri. 
nekburn ismindeki İngiliz vapurunun 
geçende ham demir yüklü olduğu halde 
Bilbaodan hareket edip hiçbir tehlikeye 
maruz kalmadan denize açıldığını ilave 
eylemiştir. Bununla beraber, Aznar, 
Bilbaodaki dok amelesinin gıd.ısıı:hktan 
muztarip olduğunu ve bu yüzdl'n gemi
lere eşya yüklenmediğini kayrlederek 
şunları söylemiştir: 

"Bu vaziyet uzad,ığı ve Bilbao.ia§e e
dilmediği takdirde Bask hükü:neti ka. 
dınları ve çocukları tahliye etmek mec-

etmiştir. Bu tayyareler, bütün fenerleri· 

ni söndürüp gece 3-4 mil yüksekliğinde 
uçarak Fransadan geçmişlerdir. 

Almanların Burgoı hattı iıe, ticari 

mahiyette bir servis olmaktan ziyade Al 

man pilotlarının tecrübe görmeleri için 
işletilmektedir. •• 

Sovyet ve Fransız 
müdahalesi yok 

Londra, 17· (A. A..) - Hariciye ne. 
za.reti ıiyui müateşan Lord Cranbor-
ne, Fransadan ve Sovyetler birliğin. 

den İspanyaya gönüllü gönderilmekte 
olduğu hakkındaki ~ayiaları yalanla -
mıştır. 

Kata?onyada kabine 
buhranı bitti 

BarseJon, 17 (A. A.) - Katalonya 
kabine buhranı neticelenmie veya bi-
ribirlerinc rakip Kataolnya sendikala. 
rı yeni kabineye iştirake karar ver. 
miştir. Yeni kabine, buhrandan e\'Vel
ki kabinenin .aynidir. 

Belgradın maruf tatlıcısı Malih 
pehlivan Türk gazetecileri şerefine 
yarın Oplenatz' da mükellef bir ziya· ......,. mi:: Kray01jct'<Zg istasyonı'.: <!mı yerli gt!Jıçlcr f!ras:nda çıkarl.cıı buriyetinde kalacaktır. Çünkii şehrin 

füışv--------------~::--------------.:___F_ra_n_k_o..:.y_a_t_e_s_li_m_i_m __ ev_z_u_u_lb_a_h_s değildir,. 

" Milliyetperverler! ,, 
Kimin emrinde 

Es7;i ispanya Kralı Alfmtsun yet. 
mLJ iiç yQ.§tııdaki kalast Daily Expres:r 
ga:.etesiıı.e şu beyanatta bulunmu§iıtr: b;a·osundan I. 

Mevzubahis maden sermayesiz

fet verecektir. 

lstanbul Vat8niler "- ispanyada ihtilal başladığı ta
rihten d:ıha iki sene önce tasarlan-

(B~tarafı 1 incide l I lik yüzünden işletilemiyordu. Eski· 
kaldırıyor ve icradaki parayı k~t- den ortak olan Nurullah isminde za
ınak icin de hic bir esasa isti' M. ta, madeni bir er.nebi şirkete devir 
medigi halde v~ekili bulunduhar- edeceğimizi söylediğimiz zaman ka
Sadrt~tan 15 bin liralık ergiderek bul etmemiş ve ortaklıktan ayrılmış· 
rer bir sened alıyor, İ'6a uğraşı- tr. Sonradan para kazandığımızı 
y. tırdığı parayı kop· görünce ortaklık payı istedi. Tabii
yor. .ıamlarma em- dir ki vermedik. Bunun iizerine 

Avukatların kınaları memnu mahkemeye baş vurdu ve davayı 
re muharrer hrct baroya aksedin- kaybedince işi bu safhaya döktü. 
olduaundansi toplanıyor ve mu· Ben 1813 de lstanbul Hukukun-.,, . 
cc inzibat.aran verıyor. dan mezunum, otuz beş senedenberi 
vakknt •şekip ne diyor? bu meslekte namusumla çalı~ıyo-

A<.endisiyle görü~en bir mu- rum.,, 
nize avukat Adud Şekip şun- Baro reisinin sözleri 

höylemiştir: fstanbul barosu reisi bu me-
.. _ Barodan ih"raç edildigime sele hakkında şunları söylemiştir: 

.ıair henüz hiç bir tebliğ almış deği· "- Baro ve inzibat meclisi böy
Jim. Böyle bir şey yoktur. Mesele, le bir karar vermiştir. Fakat bu ka
bc:ıim muarızlarımın hiçbir esasa is- rarlar ağır ceza mahkemesince tas
tinad etmiyen tahriklerinden çıkmış. dik edilmeden kesbi katiyet etmiş 
tır. sayılamazlar. 

Esasen şikayet ettiği söylenilen Ayni avukat ahakkında, evvelce 
M. Sadik da gazetelere gönderilmek ''avukatları tasfiye komisyonu .. n 
üzere bana bono vermediğini ifade ca meslekten tasfiyesine karar varil
eden imzalı kağıtlar göndermiştir. miş, fakat bu karar tasdik edilmemiş
(Halbuki şikayet diğer ortaklar ta· ti. Kendisinin başka bir ceza aldrğı-
r,;fmdan ya~ılmıştır.) nı bilmiyorum.,. 

Montrö konferansı 

M-::ntrö konferansında reis 
sciilen Mıaır b:ıavekili 
Nahaa peıa-nutkunu 

okurken 

Montrö, 17 (A.A.) - Muhtelit mah 
kemelerlc Mısır mahkemelerinin sala
hiyetlerini ayırmağa memur olan PolL 
tisin riyasetindeki tali hukuk komitesi 
bir itilaf zemini bulmuştur. 

Bu mahkemeler •asında müsavat 
p:-e:lsipini temin eden bir metin hazır. 
lanmıştır. Metin, salı günü konferansın 
umumi encümenine tevdi edileC'ıktir. 

1 

(B~ tarafı 1 incide) -halli hususunda ona herhangi Hr teklif 
yapmadığı hakkında teminat vermiştir. 

İrak hükumetinin kont de Martelin 
Bağdattaki ikametinden bilistifade ken. 
ıdisine sadece tskenderım ihtilafının sür' 
atle ve muslihane bir şekilde halli için 
frakın tavassutunu teklif ettiği ilaveten 
bildiriliyor. İrak hükuumeti bu suretle 
vaktile Ankarada yaptığı bir tl'1<lifi tek
rar etmiş bulunmaktadır. 

Hava gergin 
Suriyede hava - Hataydan başlaya

nk - fevkalade gergindir. Bu gergin. 
lik bilhassa Cebelidüruzda son haddini 
bulmu§tur. 

Lazkiy~de bir komplo hikayesi uy
durularak hiçbir mahkeme kararı olma· 
dan birçok Türkler tevkif edilmiştir. 

Bizzat Vataniler arasında Hataylı 

Türkler ve Alevilere yapılan kJnunsuz 
muamele üzerinde ihtilaf çıkmıştır. Bir 
çok müfrit nasyonalistler seçimin yeni. 
lenmesi ve muhalefet partilerinin dağı
tılmasını, intihabın kısmıi olma~ını, me· 
murlar arasında kat'i bir tasfiye yapıl. 
masını Arap mekteplerinden g;ıyrisinin 
kapatılmasını, Suriye dahilinde yalnız 

arapça konuşulmasının mecburi kılın· 

masrnı istemektedirler. 
Diğer taraftan makul ve dürüst düşü

nen bir kısım Araplar, genç S:.ıriyenin 

ancak komşularile iyi münasebetler ida. 
me ederek istiklalini devam ettireceğini 
ve bu arada bilhassa büyük ve kudr'etli 

komşuları Türkiye cumhuriye~i ile an
laşmanın bir yaşama şartı olduğunu tas 
dik ve kabul etmektedirler. Bıı ikinci 

şık iddiasını hadiselerle isbat et:.iği için 
hergün yeni taraftarlar kaz.ııımakta
ldır. 

Bütün bunlara rağmen Vataniler po. 
litikalarının bugünlf:rde yeni menfi te
zahürleri beklenebilir. 

Tiirkler hicrete mecbur 
ediliyor 

Vataniler Türk nüfusunu ılağıtmak 

ve ellerindeki iş imkanlarım almak için 
yepyeni bir tazy:k sistemi bulrr.uşlardı.r 

- Antakyada ve iskcnderunda giıya ta
pu muameleleri yoluna konulm1k baha. 

. nesile eski kayıtlar çıkarıtılm<l'ta ve 

bunlar tahrif edilerek Türkler;, baba
dan evlada intikal eden ve asırlandanbe
ri kullanageldikleri mallarını Uatayda 
oturmaları istenen gayri Türklere ait. 
miş ~ibi gösterilmektedir. 

Mahkemeler, bu muameleler·~" mü· 
tevellit şikayet ve miiracaatleri kabul 
etmemektedir. Aynca buna benzer bir 
zulum e'Jeri olarak Sancakta Türkler!n 

elindeki ticaret ruhsatiyeleı; bin bir 
vesile bulunarak iptal edilmektedir. 

Son hafta içinde Türk mekterleri sı. 
kı bir kontrolden geçirilmiş v~ yeni 
Türk harflcrile olan ne kadar kitap var· • 
sa hepsi toplattrrrlmıştır. Bilhassa bu 
son hadiı;e, Türkler arasında lıii} ük bir 
teessür ve asabiyet uyandırm·~tır. 

mıştır. Kral Alfons da bu harbin ka. 
zanılması için 2,000,000 sterlin ver. 
mi§ tir. 

General Franko, sabık krala, Vaaı. 
ridi on beş günde zaptedebileceğini 

söylemişti. Ve bu, 1934 sene.c:;inin 
temmuzunda kararlaşmıştı. 

Hepimiz Frankoya inanıyorduk. 

Mücevherlerimizi satacak dereceye 
kadar ona para verdik. Bugün dahi, 
Frankonun yabancı kuvvetler yardı • 
mile kazanacağını sanıyorum. Fakat 
bizim vaziyetimiz nasıldır? Krallığa 

karşı halkın aleyhtar fikirleri gözö
nüne alınacak olursa bizim için İs
panyaya dönmek daha uzun seneler a. 
eı ve tehlikelidir. 

Sabık Kral Alfons, herkes kadar §a§ 
kınlık içindedir. Harcadığı paraya acı. 
Yor. 

VuJ{oslavya Kralı 
seyahatte 

Belgratl, 17 (A.A.) - Yugoslavya 

kralı ikinci Piyer ile prens Aleksandr, 

dün Bclgradı t~rkederek Yugc slavya
nrn cenup sahilind~ kain Milo§eye or. 

todoks paskalye tatilini geçirmcğl' git
mişlerdir. İstasyonda valide kr .. Jiçe Ma 

ri ile prens Pol tarafnıdan te§yi C'dilmi~· 
lcrdir. 

sahillerinin müdafaası 

İ.1gilt('rcnin silahlanma faaliyeti hümmalı bir ş:?!tildc l.~\·am ediyor. Bu meyanda İngiltere .sahillerinin müdaf a. 
ası tertibatı da İngittere bahriye nezareti taraf mdan ikmal ve ısl::.h olunmaktadır. Resimde Taymis nehrinin 
mansabmı müdafaa. etmek üzere yeni tabiye edilen uzun menzilli bir ağır top görülüyor. Topun tayyare hücumu .. 

- na karşı "kamufle,. C'Jilmiş olduğu resimde farkedilmektedir. • 



• 
Milli kil• müsabakalam dolayisile 

G~D.<t1tasarra:ıy F&lfil<errlbalhlç 
Bu ezeli iki ekip varır 9 ka..,.ı karşıya geliyorlar 

Yarın FeMrbah99 stadutd6. e111t1i ,.,.,., OOJG~la ~e11crlxihçe milli 
künm maçını y~kJarlfır. "'' ta1eımtn bıc m:f.ıllln't~bdkayı:ı nasız Galatasaray 

Fene~babçe 
Maçını kim idare edeG•fl t 

7«idrolarla çıtmoo.klah gftlettdi e/ktln uttıumi~ liüyflk bfr aldl:a 
uyandıran bil fhÖf Mkktnda 1«ın ize rta1ıh etraflı #idlllniat verebilmek 

Franıız futbolu geriliyor mu ? 

Milll B takımı 
Fpıda 4·2 yenildi 

~ b1ıgUtıkü Vcıztttt1:n <Ja14tdiôr~ "\Fenerhıihçe 1dil.51eıitıe men.9up iki 1.'1y
mttıı iir1000afıfflA• ~·rmrnn ~~ "raü.k. 

B. t. T. O. K. tarafından ıdiln gHete. 
lerde ne§reaiten tebligde: Adnift Altı
nın yarınki Galataaaray _ Fene-rbahçe 
maçının hakemliğini yapacağı bildirili. 
yordu. 

Pfanııs f utbelUne mWiakkak ki bif 
ftyler oldu. Milli (A) takımlarının mü. 
terrıadiyen mağlOp olmasr yetişmiyor· 
_ll'luı gibi şimdi ide milli (B) takımları 
da J'enilip duruyor. Hem de kime bili
Yor musunuz? Fas müstemlekesi takl-
ınına ı. • 

Fakat bu defa müstesna bir hadise 
olarak, Fransız gazeteleri -bu 4·2 lik 
ınağlubiyeti, ne sahanın çamurilJlll veya 
kuraklığına, ne topun az vera çok şi§· 
kin oluşuna, ne iklim değişmesine, ne 
de papuçlardaki kramponların çok bü. 
Yiik yapılmasına atfetmişler, dobra dob
ra Fasltların çok terakki ettiklerini yaz· 
nuşlardxr. 

Şu halde bu gidişle tunı; ,tenli, yalın 
ayak Fransız Faslılarr~n p~k .yakında 
:ınilli maçlarda ;Fr-ftnsay~ teoı.~il. . etmesi 
beklenebilir 1 

Perreira 
Dan George 
lotlkam mo~ı 

yapılıyor 
Geçenlerde yapmt§ oldultlan rnaı;ta 

aakatlanar~k mağlup· olmuş olan yeni 
serbest gijre! ..t\vrupa şampiyonu Al 
P~rrelra, bu müsa!Jakasınm gal:bi olan 
Edouard Don Gcorge ile intikam müsa
bakaımr 19 nisan razartcsi giinil akşa-

Galatasaray 
Milli küme mUsabakalarmda yaphğt 

k t haAkiıtı bir oyundan sonra 
te mı& a t..j 
QUneıle berabere kalarak yalnız "' t 

,.. 1.;: tmiş olan Galatasaray, bit 
puvan aayııe 
ayltii iŞtitanatten sonra yarrn, eski ralti-
bi Fenerbahçe ile karşılaşıyo:· 

k 
""' talhrn bu ~etın milsa\la. 

Safl ırıuız:ı • . • .. . 
d ğ tekdirde mıllı kumemn 

ıtayı katan ı ı . . ıu _ unıl doğru bır adım atttııı 
ııafnpıyon g .b. · ..:ı 
:ı -n ttıtib rnağlu ıyetı 1111 aan 
ıılaeık YI ıı 1 

..... _._,._=-_na_c..::a..:lt~trr · 1r1.11ı. ı ·lnde ııı.:v· · .. , ıacıvert takırmn aY.P\.r.,...·•ç; ii el L ...1 k'" . bii hayli sarsnır§ olacaktır. 
1 m onu os ıı~açın büyük ehemmiyetini iki taraf 

M ld f da takdir etmiş bulunduklarından yarın 
ısıra g yor k" t kımlarınr çok gizli tutmaktadırlar. 

Birkaç gün evvel Atinaya gel• 
1 
;ener takımı - son fena neticelerden 

mit olan sabık dünya serbest güreş ba~ı oyuncularını feda etmek 
f 

sonra - ~ . 
§ampiyonu Cim Londos gelecek ha • b ·yetinde kalabilir. Ha!Lukı Fe-
ta M 

mec urı 
ısır ~rnpiyoniyle yapacağı mü 

sabaka için Yunanistandan Mısıra 
gidecektir. 

Bu maç lskenderiye stadyomun· 
da Yarnlacaktır • -

Maks Baer 
Gene mağlt\p 

Londra 16 ( A. A.) - Jngiltere 
ağır sıklet şampiyonu T onny F arr, 
eski di.inya şampiyonu Max Baer'i 
on iki ravundda sayı hesabiyle yen-
miştir. 

Fransa - ltalya 
Maçının yaplmesı 

için çalışılıyor 
İtalyanların Fransaya gitmemeleri 

Yilzündcn yapılamıyan Fransa • ttal· 
Ya futbol maçının, bu ı;;ıev~im sonu· 
na kadar icrası için u~rraşıl.makta ol. 
duğunu Fransız gazeteleri yazmakta. 
aır.~ 

Fransız milli takımının şimdilik ilk 
beynelmilel maçı 23 Mayısta İrlanda 
ile Pariste yapacağı müsabakadır. _ -

sarı - Tcırm1::ılıların ~ tchlir.eli 
mtıhac;.m,i Haşım 

t kımı hakkında düşünülen bu de. 
ner a · · ı·· . "kl"g~in sarı kırmızı takım ıçın uzu
ğışı 1 

nıu yoktur. 
Galatasaray, yapsa yapsa bazı. oyun-
larının yerlerini tebdil edecektır. . 

cu Filhakika şimdiden kafi olara~ on b~r 
ncunun yerini söylemek imkar.sız ı. 

oyu · v üdafi 
9C de yalnız; kaleci A vnı, sa g m 

GaıatasaraY futbol ta,Tcım• 

Reıat ıol munin Sua' w 1 . ıklar' Dan al ile Necd~sag ve ıo, a- tlOnra Fenerbahçe hUcum hattını bir 

l
ç . ~ k! . ld ,~·ı a k8.1öl ye~ sene kadar muvaffakıyetle idare eden 
ennae ra ıpsız o UK arı \ (_ . . . 

b·~ t.:.·ı 
1
. ce!'irdıt. Muza1ferın memurıyctle İstanbuldan 

da :ıtefik ve LQtfi, orta rnuı• Uda .aa., ~:yrı-~aıgı gundcn bugilne kadar bir 
ı6er mCVAl ere ge ın • ~ f ... .. 

idı ~11.lim ve}'lhut Hiilali, s;ı erın. I t~rlu doldurulamıyan merkez muha
ta da Ekrem •~fijiyf; oynay a: cım nievklinöe hiç kimseyi ta~min eL 

Hüctlµı }iilthflJA'R • e- oyna merlıeJrUf ~fliber çabalıyan bır oyun-
ğı takdirde - biti pei ve ıttpttf Giin. cu vartUıı .. 2Ali Rıza. 
dilz tarılfındıfi delllu~uldr. Gilftdüzün Son Afıkara seyahatinde bu oyuncu 
oyhayıfi 6ftıamtjteacı hakkında kat) sıııtaiınntlığı için Fenerbahçc hli. 
blr cevap vereo~\ecelt bugtln1Uk h1çkim va.t\lattınm ortası bUsbütUn fena bir 
tasavvur edilemez. Bu ,takdirde Haşi· dÜştii. . ı. 
min bu yere ikame edilmesı lizftn ge1_·l 
mektedir. Gündüz ortada oynarsa sol 11 
çe Haşim geçirilir, fakat Ha~im ortad~~ 
oynatılaca~\~b ~~ ~iiletıt, Ha:, 
şimle, battyalin ıt?asına~ireceli IJrne~ı 
tir. 

Sağ iç mevkiine gelince: bu yerinı 
bila şüphe en kuvvetli naxnzedi Eşvaıc{ 
tır. Yalnız bu genç oyuncunun aya-. 
ğından sakat olduğu ıöybmiy\Jr. Eğe~ 
bu doğru ise sarı kırmızılılar en ku"V!e .. , 

~ 

Bugün öğrendiğimize, göre milli kü
me müsabakalannı idare için ayrılan 
hı:kemlcr arasında bulunmıyan Adnan 
Akın, dünkü B.t.T.O.K. tebliğine rağ· 
men maçı idare etmiyeceğini c:lakadar. 
\ara bili:lırmİ§tir. Bu vaziyet ka"r§tsında 
fımirli Muııtafanın yarın tayyare ile 
tehrimize getitileceği rivayeti dolaş
ma~ta!ln. 

Anadolu k lübil 
Ankarncla iki müsabaka yapmış olan 

Anadolu klübü güreşçileri dün şehrimi 
ze dönmüşlerdir. 

tanlık v::ızif esini üzerine almxş bulu. 
na.n bir oyuncunun böyle bir 
and:ı kadrodan çıkarılması biraz müş
kül ols:ı. gerektir. 

Fıkret Fener takımında en güzel 
oyunlarını Muzafferin sol iç oynadığı 
zamanlarda göstermiştir. Ve her ne. 
dense şimdiye !:adar tam manasiyle 
ihmal edilmiş olan Muzaffer, iki haf-

' tadır çok cic!di §ekilde çalıştırılıyor. 

f' ever:m eden şs.yial:ıra nazaran Fık. 
~ Fcncrbclıçc 7aıptanı Cevad tle ~~uzaffer Galatc.saraya karşı yi-

l ' ~ Memuriyeti Beykoza nakledilen ~an yana oynıycaklardır. 

etmıhtmd 1nÜi · h" ılluza.ffere klüp şimdiye kadar egzer- cut~akika antrc:ıör de Fikretin hü~ 
siz yapmak ic;in izin almak zahmetine 1 k ~ayrı sım ıç arzu , ı katalnmadrğmd'lı.n -oençterbirllfi ~ ~~n ~'yerini ~urab~ 
Uçok takımlarına."'~ BUlend giDi1 tı """l . 'ht~ sol açıli yo ~· Nl~ _, , me erı ı ır.t:~ı- 1 .. . . 

l. çok nadir yetişen kaoiliyetli bir mu. da bütün bu~lJ..U so açıga geçınl-

G<ıwtasaroy mcr1zcz mulwıcimıi 
Gii.ndüz 

1i bir elemanlarınıdan mahrum olmuş 
olacaklardır, sa~ ij me~kii de SüleY.-~ f man tarafından ı!gal edılecektir. Egvak' J oynadığı takdirde muavin hattını da 
'Suavi, Salim, Eşvak şeklinde olması dü41 

şünülebilir ki, o zaman da Süley~l 
saç içte göreceğiz: ·demektir. F;Jhakika 
bütün bu tasavvurların ne derece tabak 
kuk edeceğini ve Galatasarayın, o me~ 
bur enerjisini ne derece göstt'receğidlf 
kestirmek bu dakika için maaltsef UJt.4 
kansızdır. Şimdiden söylenebilecek ye;{ 
gıine söz; sarı kırnuzrlılarnn kuanmakJ 
azminde olduklarından ibarettir. 

(l(Jlatasaray lı 

Fo;ıcrb~1ı~c n:crlcc:, mu1ıac·m.i 
P:!!IZ'Jflcr 

Fener bahçe 
Sarı lacivertliler Bq1:ktasa m:.ığlfıp 

oldul:tan sor.ra Ank!ırad:ı ilıi güzel 
galibiyet kazandı ve nihayet ocın 
m::ı.gta 1Xlirin Üçok ta1;;ımmı da yen. 
diler. Fa':at bu Uç galcbeye rz~men 
Feacr t:ı':ımı heni.iz J;at'i ı::ıeklini bu
l~mamı;j Ye ütc:'!e~bcri aksnmıı':ta o. 
lan nal:' ::ılar henüz Inyıhiyle dol<lt:ru· 

lamamıstır. 

Zekinin futbolil terketmesinden 

1.avin oyuncusu hücum hattında ovna- k w t ~n bahsoulnuyorsa. · acagı amamea~ , d w 

tıldı YC zorla muvaffakıyetsizliğe sil. Um mi kaptan e aerece ogru çr. 
rUl 1 d · u ~uldür. 

Hücum bocala- kL'. • t tzmır-
• c en ı. de bulunması vazıy~ 

.....__ . uk bır §ekle sok u. .. t·· u un meş. 
hattında oynam:ı.kta. ısr~ikr t haf 

nıtt1ıacimi Şaban 

yıp dururken pek haklı olarak Fikret 
ben artık sol açık oynamam dedi ve 

~bugüne kadar sol açık oynamamakta 
ısrar ediyor. 

Açıl•ta. oynamıyacağını farzcder. 
- sek Fikretin en isabetli yeri sol mua
ı vindir. Halbuki Fikretin haf hattına 

gelmesi Cevndın takımdan atılması 

d{'r'ek olacaktır ki, son maçlarda bo. 
r.··· oynaI?:asma raümen bugün 

nör de l:una mümanaat ed~ e t 
k t "t 1 .... k" an re-a p ana ru oa n sozu un s umt 
tir? 

Bütün bu karışık vaziyetlere 
men muhakkak surette takımda bu 
nn.cak oyuncuları !i!Öyle sıralıyabili 
ri::: 

Ya~ar, Mehmet Reşat, Hüsameddin, 
ş~ bn.n. Du dört oyuncudan ba.5ka di. 
ğcr yedi elemanın kimler olacağını 
bugün kat'iyetle söyliyeb"lecek hiçbir 
Fenerli tasavvur edemiyoruz. Fener
bahçcnin kat'i eekli ancak takım iL 

haya çıktıktan sonra anlaşılacaktır. 
Fcncrbahçe hesabına milU kUme 

ma.çlarır~a. bir dönüm noktası teşkil 
edecek olan yarınki Gaaltasaray ma
çının arifesinde sarı lacivert takımm 
içinde bulunduğu karı~ık vaziyeti an. 
!attık ... Keyfiyet böyle olunca artık 
ma~ın neticesi hakkında tahminde bu· 
lunmak her halde pek akıl kirı olına. 
sa gerektir. ~ 

Çocukalra muvaffakıyetli oyunlar 
temenni ettikten sonra antrenörün bu 
karı~ık vaziyetten nasıl çıkacağım 
bekliyclim? 



~'---8-ı-.lı-.y-o-r~m-u_s_u_n_u_z_?~--ıl f1-....~~ş_e_n_F_ı_k_r_a_ıa_r~~

Meşhur kemancı Kreisler 
bir gün akşam yemeğine da
vet edilmiş. İçeriye girdiği 
zaman, onun keman da ça· 
lacnğmı ümit eden ev sahibi 
yanma koşuyor ve: 

- Aman üstat, diyor ' 
manımzı unuttunuz. ve 

Krcisler hiç bozm~vap 
zarif bir tebessürrı' 
veriyor. dostum .• 

- Fakat tyemek ye. 
Benim kem· 
mez ki.. , mC§hur İngiliz 

Bir F3ernard Şav bir 
muheneralının yanında 
to-rVr. General, nüktele
r-neşhur olan muharririn 

1 konuşmadığım görünce: 
- Üstat, diyor, bir tek 

nükte bile yapmadınız .. 
- Evet siz de bir tek top 

bile endaht etmediniz! 
;:;. .. 

Mısırlılar bun 

-=~ dan .3000 se
ne evvel, yu-
karda resmi
ni gördüğü
nüz çanakla

rı saat diye kullanırlardı. 
Bunlar suyla doldurulur ve 
şuyun sathı indikçe çanağın 
içindeki işaretlerden saatin 
kaç olduğu öğrenilirdi. 

~ULMACAJ 

1 

1 

I] 
1 

Yukarıda gördüğünüz do
kuz kutuya birden dokuza 
kadar olan rakamları o su . 
retle diziniz ki soldan sağa, 
yukarıdan eşağı ve köşeden 
köşeye cem edilınce yekun -
lar hep 1 5 çıksın. Her ra -
kam Yalnız bir defa kulla· 
nılacakhr. 

Doğru halledenler ara -
sından birinciye kristal bir 

Küçük 1· a met banli
lfJJllli!J mektu~ ge· 
--- re gö~;-edil• 

tirmek için istih; 
mi§tir. Jr onu ça-

Birgün dibr: 
ğırarak §ÖY}ki bisikleti al 

- ~'h çabuk posta • 
ve bu tJtür. 
haneYet bir saat sonra dö. 

, direktör soruyor: 
ni:.. Niçin bu kadar geç 

,dm, yoksa bir kaza mı 
Jidu? 

- Hayır bay direktör, 
yalnrz bana bisikleti al dedi
niz, onu da yanımda sürü}<.. 
lem eğe mecbur oldum .. Çün. 
kü binmesini bilmiyordum. 

ll-. .. * 
~ Şehir haricin • 

de, ikiye ayn • 
lan bir yolun 
başında şöyle 
bir levha gö· 

rülmijştür: 

"Çobanı olmıyan hayvan
ların, buradan geçmesi mem. 
nudur,. 

Garip şeyi Sanki inek bu· 
radan geçerken levhayı oku
yacak da, geri dönecek ve 
yahut çobanını bekliyecek. 

.. * * Nurinin anneRi - f yi din. 
le yavrum; §U on kuruşla 
ekmek alırsın, öteki on ku. 
ruşla da şeker alırsın. 

iki oakika sonra Nuri dö. 
nüyor, 

- Aferin, işlerini ne ça· 
buk bitirdin. 

- Hayır anne hiç bir §ey 
yapmadım .. Ekmeği hangi on 
kuruşla alacağrmr unuttum 
da, sormağa geldim. 

* * * Cahit mektepten dönüyor 
ve hararetli göz yaşlariyle ağ
lıyor. .r -

Annesi soruyor: 
- Nen var oğlum} 
Cahit hıçkırarak cevap 

veriyor: 

- Bay muallim ... Has • 
taydı ... 

-Ölmedi ya) 
- Hayır ..• İyiletti! ..• 

HABER 
ÇOCUK SAYFASl 

Bilmece kuponu 
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§ite büyiik losyon, ikinciye 
vazu içinde bir krem, üçün
ciiye iki şişe esans ve iki yüz , 
okuyucumuza muhtelif he 
di~eler verilecektir. 

EC ZACININ KORKULARI 
Bay Arif Özcan, kasaba

nın biricik eczacısıydr. Raha
tini sever, heyecandan hiç 
hoşlanmaz, şakacı, şen bir a
damdı. Kasabada her yıl ku
rulmakta olan ilkbahar pana. 
yırı aolayısiyle o günlerde 
bir de canbazhane gelmi§ti. 

Bir ak§arn üstü eczahane-

---.,,,..--._ 

ye, kır bekçisi Mustafa gire· 
rek, çok hayecanlı bir sesle: 

- Aman Bay Özcan - de
di · çabuk yetişin ; canbazha 
nede aslan terbiyecisini bir 
hayvan ısırdı 1 

Bu müthiş haberi işiten 
eczacı tir tir titremeğe baıla· 
dı. Tam o sırada bayan Öz-

.... ·-.... ····~···~· 

' ••• 1 •••• -

. - . 

to 

.... , .... , ........... rı .. ~. 

,, 
lşte size hakiki küçük bir film: 

can da eczahanede bulunu· 
yordu: 

- Sakın gitmeğe kalkı§
ma Arif; belki de ısıran bir 
aslandır! Olabilir de aslanın 
kafesine girersin. 

Diye yalvarmağa baılıyan 
kadıncağız, korkudan ger· 
çekten de çılgına dönmek Ü· 

.... ........... -.. -
?-~ .. --· -

~:-~-" 

• ..... 

Bu resimlerden her birini ayrı ayrı itinayla ke11erek, eski bir kartpostal veya eaki bir 
oyun kağıdı ,.e yahut da işe yaramıyan bir defter kapağının üzerine yapıftmn. Sonra 

alt taraflld'Jna kenarlnrında n ayni mesafede, iki delik açarak bütün klğıtlarm aruın· 
dan ip geçirerek aşaii.ıdakiı:emada görüldüğii veçhile bağlayın. Bir numaralı resim en 
üste, diğerleri sıra:r!P rı't al'a gelecektir. Böylece film hazırdır. Artık onu sol elinizde 
tutar ve sağ elini-::n l aş marmağiyle, (gene şemada gördüğünüz Ribi) aüratle yaprak.
lan açmağa betlar .. : nı7. Göreceksiniz ne kadar eğlenceli bir filmdir. 

zereydi. 
Eczacı, karnımın heyeca· 

nını yatiştırmağa kalkıştı: 
- Canım, sen beni yaba· 

ni canavarların kafeslerine 
girecek kadar düşüncesiz mi 
sanıyorsun) 

- Kimbilir) 
- Merak etme!.. 

- Peki ama, Arslan 
kafesten kurtulmu§ ise!.. 

Bay Arif bu sözlerin fr• 
zerine derin düşünceye daldı. 
Acaba evde sığınıp da kapı • 
ların arkasına ne var, ne 
yok bütün ağır C§yayı yığ • 
malı _mı. vole~ VA7if ... : ... ~ 
yapmak için doğru cpnbaz
haneye mi ko§malı) 

Nihayet kahramanca bir 
biçim aldı: 

- Hayır karıcığım 1 E
ğer o adamın imdadına kot
mazsam eczacılık ve insan• 
lık ıerefimi ayaklar altına 
almı§ olurum.. Dedi. 

- Haydi git ama, ya • 
nına av tüfeğini almağı da 
unutma!.. 

Eczacı omuzuna çifteyi 
geçirdiği gibi canbazhane .. 
nin yolunu tutturdu. Oraya 
yaklaşırken, arslanların kük • 
remlerini işitince, yeniden 
duraklddı .. Girmeli mi, yok 
sa ecza haneye mi dönmeli) .. 
Dönerse çok ayıp olacak. •. 
Bütün cesaretini toplıyarak 

·yürüdü. Canbazhane saha
sına girer girmez de: 

- Yaralı adam nerede) 
Diye haykırdı. Karşısına 

çıkan küçük bir çırak: 
- Ustayı mı soruyorsu

nuz} Orta kafeste, aslan• 
ların yanında!.. 

Deyince, eczacının ba • 
cakları, koca govdesini çeke• 
mez oldu; 

- Peki , onu yarala• 
mış olan hayvan nerede) 

-Bayım, o da kafeste! 
'gidin görürsünüz ... 

Bay Arif son saatinin 
gelmiş olduğuna artık iyiden 
İyiye inandı. Canını allahına 
emanet ederek : · 

1 

- Vazife uğruna kur 
ban gidiyorum! .. 

Dü,üncesiyle yürüdü. Bir 
kapıyı iterek p;irdi. Burası 
orta kafese yol veren aalo• 
rlumau bir yerdi. Dip taraf• 
ta kafesin demir çubukları 
önüne konmu§ bir masanın 
önünde aslan terbiyecisi o· 
tunnu§tU. l<iüçücük fino 
köpeğiyle oynuyordu. 

- Nihayet gele bildini~ 
L_ 1 L•~I,. - .. X..... oayım ~U~-.. ;:::,. •• '-eu.-

pansuman yapmanızı rica 
edeceğim. Şu gördüğünüz 
minicik yaramaz §aka yapa· 
ynn derken mrdı da!.. 

A"ntet: IEkrelft• 
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Aç Kızları .. 
Otomobil ve maden unayiinde bir~ok mu. 

vaffalciyetler kızanmıt olan "Amerik;ı sanayi 
teıkilitı komitesi" reiıi Con Levis bu defa da 
Holivuddaki sinema sanayii lcontrolGnG ele ıe· 
çirmeğe çahgmaktadır. 

Bu yeni tetckkülün halihazırda 6000 a.za. 
11 vardır ki hepsi (le Holivudun linema ıtüdyo
lanna mensuptur. Bu teıekkillün ıitıi~e artan 
kuvvet ve teıiri Holivut unayicilerini endiıeye 
düıürmüıtür. 

Con Levisin mümessilleri ıu bcyanattıt bulun. 
muılardır: "İyice kuvvetlcndijimi.z .zaman. 
stüdyolarda grev yaptıracak ve bu ıu::etle ta· 
leplcrimizi kabul ettireceğiz.,. 

merikan firmaları binlerce revü artisti, dansöz, 
figüran veaair artistler anıaje etnUıler, bu bin· 
lerce ıüzel kız aylarca Holivud stüdyolarında 

çalıımıılardı. 
Fakat gerek modanın defiımesi, ıerckse ma· 

li mecburiyetler bu filmlerdı istihdam edilen fi.. 
pran adedinin son zamanlarda azalmuını in· 
taç ettirmittir. tıte bu yüzdendir ki, halihazır· 
da, on bine yakın ıenç ve ıüzel figüran kız 
aç ve ıdil bir vaziyette bulunmaktadır 1 

Bunlann ıeldikleri yere dönmeler· de 'Jir 
hayli mesele olmuıtur. Bir sütle iki peksimet 
parasını ıüç bulan bir genç kızın binlerce kilo. 
metrelik bir tren seyahati yapmasına imkan 
var mıdır? 

Zavallı kızlar ihtiyaç kArşısında, bir •endi· 
Filhakika, bu teıekkülüp grev 

teıebbüıünde muvaffak olm.ıaı 
kuvvetle muhtemeldir. Eaasen 
Holivudda son zamanlarda ipiı· 
lik bir hayli artmııtır. Bunutl ae
bebi, birçok revü filmlerinin 'l&
rilmcıi için Holivudda bi~ok tU
zel genç kızlar celbedilniit olma· 
ııdır. 

ka tctkil etmiıler ve aralarından faal bir heyet 
seçerek menfaatlerinin müdafaasile tavzif et· 
mitlerdir. Halihazıı1cla bu heyet Holivud ıirket. ~ • 
!erile temasa ıirmit bulunuyor .. Fakat muvaffa· 
kiyet elde etmesi iınkinsız &ibidir. 

Binaenaleyh, Con Levisin teıvikile bu on bin 
güzelin stüdyolara hücum ederek "iJ batında 

Hakikaten bu filmler yüzünden. büyük A. ırev,, yapmaları beklenebilir 

HoUvıuJuta 

yem 
yı!dızlanndatl 

Doroti 
Layton 

Greys Mur 
Fllmlerlnln 11arkı 

sabn~lerlnl iki defa 
A İl oynar 

Meıhur opera artı~iini filn) • 
lerde §arkı söylerken seyredince, on• 
la~.operada da tıpkı böyle söyledik
lennı zannedersiniz. Halbuki hiç de 
öyle değili 

Mesela Greyı Mur .. Metropoli· 
ten,, operasında prkı ıöylerken, ae" 

Yİrciler sahneden bir hayli uzak ol • 
duklanndan, güzel artist, sesine iyi 
bir ahenk vermek ve fazla ses çıkar
mak gayretiyle yüzünün aldığı çir· 
kin hali kontrol etmek mecburiyetin
de değildir. Sazan yüzün hatlan 
pek de zarif olmıyan l!aller alır; fa· 
kat buna ehemmiyet verilmez. Çün• 
kü, zaten kimse farkında olmaz. 
hem de orada mevzuubahis olan 
yegine ıey aeatir. ' 

Halbuki, perdede böyle bir ,eye 
tahü imkan yoktur. Düıünün mu -
pnniye ••fazla ses çıkarayım,, diye 
yüzünü buru§turdu mu ne çirkin o· 
lur. 

Bunun için filmlerde teganni 
sahneleri artist, şarkı söylemeden 
yalnız rolii oynarken filme alın:"': 
. Bu esnada da artist ıarkı söyler gıbı 
dudaklarını kımıldatır. 

Sahneler çevrildikten tonra, fil· 
ıne ses verilmeğe baılanır. Bu d~fa 
Greyı Mur, filmi takip ederek mık· 
rofonun önünde rahat rahat f&"kı 
aöylemeğe başlar ve iıtedifi kııdar 
Yiizünü buruıturur. fv1 i k i n i n 

Bayan rnuıtur öyle ya, Minni dilsiz kalı. 
.• Fa tutut • 

Sinemanın ıMthur yıldızı 'Mılri • yor! . . 
re ne karm Minni Fare yakında dokuS AramıJlar, taramııtar. faka~ Mın~ı~e 
'Y•tlarına gireceklerdir. Bu iki cansı% bir ses bulamf amkıtdlar.ğ~ikç::::~i :~;:~ 
•• ld . b'"yilk }lolivut g-ini herkes ar e ece ı 

Yt ız,,m .Xhreti en u • - d 1·1 :r . . . ··ı ede deeişmesı dogru e ı .. • 
:rtiıtlerinin töhretlerını bıle 1° 1 Artık zavallı Valtin gözüne uyku gır· 
rrakmııtır. mez olmut· 
Pıkat akıilik itte! Dokuz ıenedenbc· Tasavvur edin ki, ayni f etiket .. be~~z 

• 'k. ev· sr düğümüz meşhur orde0ın 
rı biribirle·inden ıynlmıyan bu 1 1 1 perde de gur 1. . ., • . "" baırna de gc ırse. yanı on • 
.Jili timdi ayrTımak tehlikesine rnaruz· veya ıner;l ın. de evlenmcğe kalkarsa 1 
d k Me. ların ses erı . 

Urlar ... Niçin?,, diye soraca sınız. ·yet dahilinde, Valtin, pılıyı pır· 
. . •• . evle· Bu vazı k . 

•ele gayet basit· Minnının ıeıı,, 1 layarak Holivuddan çı ıp gıt· • tıyı top 
niyor ı ktcn ı,,şka çaresi kalmıyor. 

.. • me d -·ıd· 
Evet sesi! Minninin ıesi olan, yanı Miki bu tehlikere maruz cgı .. ı~: 

M' ··· h ldı· .. k .. onun sesi. 36 yaşmdıt. r,uçlu 
ıki Fare filmlerinde bu met ur yı Çun u . b b 51 Valt Dinıcyin kendi 

enç kadın kuvvetlı a ı . 
ıın bnsı yerine konuşan g · i idi Fakat Miki arkadatllJ ve eısıa 

• b filmler seı r. 
evleneceflnl haber verınce, u • bilir JdP 

f halde ne yapa 
1&paıı Valt Dianeybı etıekleri en& 

evlendi ı M4rta 

Bu afır vaziyet Valt Dianeye iyi bir Eggert 
ders olmuı ve rejisör, cansız bütün ar. 
tistlerinin .esleri ile birer yeni mukave· 
le inualamııtır. Bu mukavele mucibince 

(sesler) alctllarınil esince, evlenip balayı 

· seyahatine çıkamıyacaklar ve kunturat· 
ta zikredilen müddet geçmeyince Valtin 
artistlerini dilsiz bırakmıyacaklardır. 

"Holimu'lır, 

en giizel 
bakıflı 
7Mdın1,, 

nettı • 
Füf'11C8 ... 

\ 

KDÇCK 
HABERLER 
'f. Ronald Kolman'ın yeni iflminin 

bir sahnesini çevirmek için yüzlerce 
güvercinin ayaklarına bambu kamı. 
tından kijçük düdükler t.aklllJilar V& 

serbest bıralulmqlardır. Çıkan tatlı 
bir l!e8 filme alınmıttır. 
~ Marlen Dltrih Londraeıın Holi· 

wda dönmilş ve rejisör Ernst Lubiçin 
idaresinde yeni bir fılm çevirmeğe 
bqlamıştır. 

'f. Şimdiye kadar daima Ameri
kan haydudu rolü yapmış olan Cek LA 
rilnün gözlerini kapamadan bir ta. 
banca atamadığını sinema guetclerl 
yazıyorlar, ne dersiniz? 

'f. Klodet Kolber ilkbahar için 
hepsi de mavi renkte olmak üzere ye
di kostüm tayyör yapmıştır. Mavinin 
muhtelif nüanslarında olan bu kos
tümleri haftanın yedi gününde de-Tiş.. 
tirerek bir orijinallik yaptığı ıddia. 
aındadır. 
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Yazanlar: ı çcsterton - 2 Saycrs - 3 Agatl\ KrlıU - 4. Vils Klro!ts - 8. Vaytçörç -
e. Henri Ved - 7. C. D. H, \'e M Kl)l - 8 ~Uh·ard Kcnnedi - 9. Con Royd - 10 Rona\d 
Almoluı - ll. Edgar Jepıon - 12. Klcmans Dan - 13 . .Antonl Berkcley. 

Çeviren: fa. Tefrika. numarası: - 15 -

Fakat bilmem. Birçckları da 
Sir Vilfrid Denninin, bu yakınlıktan 
hoılanmadığını söylüyorlar. Ama bilin. 
mez. Dedikodu bu. Ben böyle ıeylere 
hiç kulak asmam ve ağzımt bi1t> ııçmam. 
Benim prensibimce çok söylemek iyi 'de 
ğildir. Yalnız bu meıelede hakikaten 
münasebetsiz bir ıcy varsa o da, alçakça 
iti yapmak için papazın aand;ılını almıı 
olmalarıdır. Zavallı papazı da bu ite 
karııtırmak istemiıler. Sanki kendi der
di kendine yetmiyormuı gibi' 

- Bir derdi mi var ki\ 
- Evet. Ama eski hikaye. Çocukla-

rının biri dört, biri altı yaıın:iaydı. Ka. 
rıaı bu İ§İ nasıl yaptı bilme~? Siz ne 
derseniz deyiniz. çocuklarını bırakıp ka 
çan bir kadın benim için sağlam ayak
kabı değildir. Hem de papaz gibi iyi bir 
k"ca. Çocuklarını terkeden bıt kadına 

dedim .. Fakat iyi, güzel bir kadrnmı~. 
Ben tanımadım. Esasen mösyö Munt 
•daha buraya gelmemitti. Kadın kiminle 
kaçmış. onu da bilmiyorum. Yalnız gü-
zel bir delikanlı olduğunu 4'Öylediler. 
B~kınız, gene mevzudan uz:ıklaıtrk .. 
Mister Hollanddan bahsediyorduk. O 
da yakışıklı delikanlı. Fakat huM rağ. 
men, niıanlrsı matmazel Fitzgerald o
nun gUzelliğine pek de aldrrıt etmiyor
muı. 

- Ya, öyle mi diyorlar? 
- Evet. Hem amiral niçin Mister 

Hollan•;iı göremk iıtiyordu? Dütünüyo. 
rum, dütünüyorum da bir türlü anlaya. 
mıyorum. Belki de matmazel Fitzgerald 
evlenmekten vazgeçmittir de dayısını 

görüşmek üzere göndermiştir. Amma, ı 

gece yarısı? Sabah olsun diye pekala 
bekliyebilir:ii. Herhalde amiral de son 
radan öyle düşünmüş olmah ki, fikrin- l 
den caytr.ış ve trene yetiıeceğini aôyli. 
yerek gitmiş. 

zamdır. Ha .. Ne diyorduk? Şey .. Evet. 
Amiralm katledildiğini nasıl haber al. 
dınız? 

Ml!Bam Davis bir göz l§areti yaparak 
cevap verdi: 

- Çok gezen çok bilir derler amma, 
iş öyle değil. Bakınız mesel! ben hiç 
oteHen dışarı çıkmadığım halde her 
§eyi biliyorum. Hem emin olum•z ki. bil 
tün Vinmut ıda benim kadar bu i~i bilen 
yoktur. Pek tabii polis müstesna. Şey 
otelin asıl kapısından girdiniz de farkı
na varmafünız, fakat yan sokaktan da 
bir kapısı vardır. · Oradan bir meyhane. 
ye girilir ve bu meyhanenin otele ıc;t 

lan bir kapısı vardır. Müşterilerin bir 
kısmı orayı bilmezler ve içki istedikleri 
vakit otelin. salonunıda içerler. Tabii bu 
kısımda fiyat daha bahalıdrr. Meyhane 
müşterileri arasında balıkcılar da var. 
dır. Bunlar fena adamlardır maflasına 
demiyorum. Yalnız yüksek sesle konu· 
şurlar. Beni görünce terbiyeli terbiyeli 
selam verirler. 

- Yani onlar konu§urken mi duydu. 
nuz? 

Mao:lam Davis, müfettiıin bu neticeye 
varmasına biraz sinirlendi: 

- Evet, dedi, tam söyliyecek iken 
lakırdıyı ağzımdan kapt\nız. Fakat biti· 
rim. Polislerin o kadar acele itleri var. 
dır ki, insan nerede iıe cevap vermefe 
vakit bulabilir. 

( Deoomı OOT) 

Tarihi macera ve qk romam - 38 - Yazan: 

Yüzü nikaph sultan dedi ki : " Bu iki kız 
huzurunda ölmeğe geldi, Sünbül ... Onlar 

ölecek ve biz seyredeceğiz ,, 
Geçen kısmılann hülaaa&ı 'l 

Sevgilim, sahte harcmaaası Siinbiı. 
lüıı yanına, onım csral'ını ö(jrmı. 

mck iizerc sokulnıııştn. Halbuki btt 
ad.amrn tesiri altma dü~tiifiünU gö. 
riiyortrnı. Bir c{ilencc m.ccli.sindc ka-
711 açılıyor. içeriye l>ir acaip mch
lıik giriyor. 

,,. .. 
"Acajp mahliık., de~iğim, bu yeni 

gelenin şahsi cihetinden değildi. Zira, 
kendisinin hiçbir yerini görmUyorum. 
Muhteşem, kırmızı bir harmaniyeye 
sarılmıştı. 

Yüzü görülmüyordu. Çünkü, çehre
sinde, bilahare Avrupa seyahatlerin. 
de gfüdüğüm şekilde, karnaval bay. 
ramlarında takılan bir maske vardı. 
Yalnız çenesi, ağzı, gerdanı meydan. 
dl\Ydı. Saçlarının lülel~rl. pkaklarm
dan taşıyordu. 

SUnbül, onun girdiğini öğrenince, 

''Pervane,, raksının emabadini derhal 
terketti. 

Yeni gelen ,kadm, çok cazibeli, çok 

Yazan: Edaar Rice Burrouıhl 
Çeviren: A. E. 

-68-

ahenkli bir sesle: 
- Yok, yok olmaz! .... dedi .• Hay. 

di devam edin ... Ben de eski gUnleri 
hatırlayıp ziyaretine geldim. .. )ı(al(lın 
ya, tekkenin mUnteeibiyim... Bu eğ. 
lencelere iştirake hakkım vardır ... 

Sünbül ağa, hcrkeııe etek öptUrme. 
ğe alışkın olan bu adam, derhal hür
metle koştu; miaaf irinin etejini öp. 
tü, ayaklarına kapandı. 

O, bu temas Ur.erine, 11eSinde mah
BU! bir titreme huıl olarak: 

- Etme ... Bırak, SUnbül ağa ... Bak, 
işte sen bana değil, ben sana barı!J
mağa geldim ... Onun için, kiınin kime 
kul köle olduğu belli ... 

- Estağfurullh efendimiz. .. Bu na. 
ııl söz. .. Ben efendimize daiına meclti
bum ... 

- Haydi... Haydi, bırak bu ağızla. 
n ... Anlqılıyor ... 

Onlar, böyle kinayeli sitemli aşina. 
Irklar ederken, "pnodakiler,, hayli 
peripn, hayli Ur.gUndUler. Bu gür.el 

qk raksının kesilmesinden dola 
memnun değillerdi. 

Hele ... o manmrayı hiç unu~ 
cağım... Hele Aytenln nevmid, mdi 

tarip bakıtlan ... Nikablı kadına, yi,. 
cek, kemirecek gibi nazarlar atıyord11' 
Yanımdaki arkadqa usulla ~ 

dum: 
- Kimdir bu? 

- Onu herkes tanır, fakat ad~ ~j 
za almıya kimae oesaret ~ 
Anber Mustafa Çelebi! • dedi. -~ 
kü sen, yeminine nuıl aadıkun, ~ 
de, burada hepimiz sadıkız. .. Kim gir. 
di, kim çıktı, söylenilmiyecek ... Hattl 
biribirlmize bile ... Kaide böyledir. Fa
kat merakını çok geçmeden tatmin e
denıin. Çünkü mademki bu kadın.Jll 
leaini işitiyor, çenesini, gerdenini p 
rUyorsun, ona b~ka yerde de rıuıla " 
ymca teşhis etmen güç oJmıya.ca.Jc, 

Eeaaen Sünbül ağanın ettiği hürmet. 
ten de belli ki, bu kadın, hanedana 
meruıup, en ytıılsek ~hsiyetlerden ... 
Aman, fazla söz kaçırtma ağztmdan,.ı 

- Peki peki .... dedim.. Yalnız bit 
tek feY soracağım. 

-Sor. 
- Mademki herkes tarafından taııto 

nıyor, yahut tanınacak ... YilzUne n1 ... 
kah takmasının sebep ve hikmeti ne!. 

Müfettiş Rac, geveze kadının s8yle. 
diklerinden bir şey anlayamıyordu. Ne
ler anlatıyordu? 

-. Medam· Davis, dedt, amiral dUn 
gece buraya mı geldi demek istiyorsu 
nuz?. 

adada Y:en zeıand·aı ı haydut 
yııbancı adanıların bulunduQunu 

- İyi bir sual Bordun ... Af erin An· 
bcr Mustafa çelebi. .. Sebebi şu ki, l.)it 

gtin, olur a. icap eaer, bizi istintak e
derler, yemin vcrdirirl<>r, ''filanca ha
tunu SUnbUl ağanın meclislerinde 
görö.ünUz mU ?., diye. .. "Vall!Ht blnı: 
hi yüzünü görmedik!., diyerek yemi~ 
etmemizi temin için, bir hilei fttfye
dir bu ... 

- Tabii buraya geldi. Garsona Mis. 
ter Hollandı görmek istediğini söyle. 
miJ. Garson gidip çağıracağı zaman, 
durdurmuş. Saatine bakmış, vakti ol
madığını, trene yetiıeceğini söyliyerek 
gitmiJ. 

- Saat kaçta? 
-Pek iyi bilemiyorum amma, saat 

on bi11den sonra. Ben yatmıgttm. Pek 
yorgundum. Dün pek müıteri vardı, 
hep dotaııyorlardı, havada sıcak .. 

Müfettiş onu dinlemiyordu. Kendi 
kendine: 

-Trene yetişmek için .. Hangi trene? 
Diye mmlıdanıyordu. Madam Davis 

yine yetişti: 
- Herhalde, dedi, 11, 25 treni olsa 

gerek. Londraya giden tren. Sabahleyin 
ıaat 15 da vanr. Fakat zavallı yetiıeme
miı. Yoksa papasın sandalında cesedi 
bulunur muydu? 

Ve madam Daviı ''naaıl?., der gibi 
mağrur bir eda ile milf ettite baktı. . 

BEŞtNCt KISIM 

Yazan: Con Rad 

MUFETTtŞ RAC BtR NAZARiYE 
KURUYOR 

Müfettit Rac hayran olmut gibi hay. 
ktrdı: 

- Hakikaten bu noktayı keıfedebU. 
mek için ıizin gibi bir kadın olmak 11· 
zım madam Daviı. Ne mantıki Ne 
mantıki 

Maıdam Daviı memnuniyetinden, hin
di pbi ıarip aeı1C1' çıkararak ıüldü : 

- Miıter Rac, dedi, timdi de benim. 
le eğlenmefe kalkıpyonunuz, gördü. 
nUz mil? Hem bilmem niçin, kim oturu 
olıun, bir ıey söylemece kalkıttım mı 
hemen benimle eğlenirler. Bundan ıikı 
yet ediyorum ıınmayınız. Mademki hoı 
lınnı gidiyor, ben ıde memnunum. Zi. 
ra "paraları olduiu mUddetçe milf tcri· 
leri ef lendirmek., mühim bir meziyet. 
tir. 'imdiye kadar pek öyle aldatıldım 
manasına demiyorum amma .. 

MU!ettiı Rac bu ıder Daviain sözil· 
nU keameğe cesaret etti ve: 

- Ona eminim, dedi. Sizi aldatabn. 
mek için insanın çok kurnaz olması la· 

')• farkedin ce sevindi 
Hilekar Gaat ummadığı bu ce - 1 

vap karfısında kekelemeğe ba§la· 
dı: 

- Bana inanmıyorsan git de 
Kay Şenk' e sor bakalnn: Harp gemi
lerinde telsiz telgraf denilen alet yok 
mu ve bu aletle gemiler yüzlerce mil 
uzaktan biribirleriyle konuşmuyor • 
lar mı} Sonra da o beni öldürmek 
istiyen gemicilere §Unu söyle. Eğer 
bir aptallık yaparlarsa, ölünceye ka. 
dar bu yabani adada sürünüp durur, 
dünyanın yüzünü bile göremezler , 
Bundan batka incilerden alacaktan 
payı safa ile yemek de nuip olmaz. 
içlerinde bu gemiyi buradan bqka 
bi rlimana götürüp kurtarabilecek 
adam yoktur •• 

Bu kurnazca cevabı alan yeni Ze· 
landalr derin derin dütünerek arka • 
dafı Çinli Kay Şenk'in yanma git
ti ve harp gemilerinde yüzlerce mil 
mesafeden insanı konu§turan bir a
let olup olmadığını sordu; Çinli de 
bu sorguya: 

- Evet, vardır! 
Diye karıılrk verdi. 
Yeni Zelandalı ne yapacağını 

f8tmnıttı. Fakat ne olursa olsun 
bu ıssız adada kalmağı istemiyor, 
harp gemisiyle kar§ılaşmağı göze a
lıp denize açılmak için can atıyordu. 

Kendisi gibi di.işünceye dalan 
Çinli gemicıi J>ir aralık başını kaldı
rarak yeni Zelandalıya baktı: 

- Ah ne olurdu, §U gemiyi gö
türecek ba§ka birini bulabilseydin l. 

Dedi. 
Ogiln akfama doğru yeni Zelan

dalı, gemiciler arasındaki iki hem· 
ıeritini alarak ormana avlanmağa 
gitmifti. Bu üç kiıi adanın cenubu
na c:lofru ilerliyerek avlanırlarken 
ileride bir takın\ insan seslerini duy· 
dular ve f8fırdılar. Kendilerinden 
ileride arkadatlanndan kimse olma
dığını ve adada kendilerinden başka 
bir inaanm mevcut bulunmadığını 
biliyorlardı. Akıllanna gelen ilk te
yi bütün kuvvetlerini bacaklanna ve 
rip kaçmaktı. Çünkü bu ıaaız yer 
de duydukları sesler perilerin, yahut 

ıeytanların seslerinden bqka birıey 
olamazdı. Belki 'de Kovri gemiıin· 
de öldürdükleri adamların ruhlan 
hortlamq olabilirdi. 

Momulla yanındaki yeni Zelan • 
dalrlar gibi ruhlara inanıyordu. Fa· 
kat merakını dır yenemediği için 
arkacla§lannı durdurdu ; Onlara diz -
leri üstüne çökmelerini söyledi. Ken. 
diıi de ayni harektei yaptı. Sonra 
uzun çayırlann ve ağaç yapraklan • 
nın arasından, seslerin geldiği yana 
doğru yavBf yavaf ilerlemeye bqla 
cbtar. 

Momulta böylece bir müddet İ· 
lerledikten sonra ormanın ortumcla
ki açıklığın kenarında birdenbire 
durdu. Yüzünde sevinç izleri belir
mit ve geniş bir nef ea almqtı. 

Sevinmekte haklıydı. Artık ölen
lerin ruhlarından korkmakta m111na 
yoktu. Kendisinden az ilerid~ki 
ncıklıkta, yere dütmÜ§ büyük bir 
ağaç gövdesinin üzerinde iki adam, 
yabancı hepimizin bildiğimiz etten 
ve kemikten iki canlı insan oturu • 
yor ve lhibirleryle derin bir konut· 
maya ::b.mı, bulunuyorlardı. 

Bu iki C:ld111~''"''l biri Kinkayt 
vapurunun ikinci kaptanı Şn::lyder, 
birisi de Şmit adlı bir gemici idi. 

İkinci kaptan Şnayder gemiciye 
diyordu ki: 

- Sanırım ki: Bunu biz becere· 
biliriz, Şmitl Öyle pek büyük olmı
yan bir yerli kayı~ı yapmak o ka • 
dar güç bir iş değildir. Bu kayık ya
pılınca, eğer hava fırtınalı olmaz 
ve rüzgar da düzgün eserse, üç 
kişi bu kayığı kürekle bir ~ünde ana 
Afrika toprağına götürebiliriz. 

Arkadaşların hepimizi alacak 
kadar büyük bir tekne yapmalarını 
beklemekte hiç bir fayda yoktur. 
Gemiciler artık yorulmuşlar, can
larından bezmitlerdir, hiçbiri bun· 
dan sonra köleler gibi sabahtan ak· 
§ama kadar calr,mak istemiyor. lngi. 
liz lordunu kurtarmak da hiç biri -
mizin boynuna borc; değildir. Ben 
diyorum ki, o da başının çaresine 
baksml 

ikinci kaptan bunlan IÖy)edik -
ten ıonra bir iki dakika 1U1tu. 

Kart .. mdaki ıemici, diifünüyor 
gibi duruyor, birıeyler eöylemiyor -
du. 

Kaptan Şnayder biraz daha bek
ledikten sonra IÖzünün ıemici. Smit 
de ne tesir yaptığını anlamak için 
yüzüne dikkatle baktı ve ilive etti: 

- Şu kadar var ki: ittenen ya
nındaki kadını beraber a]abiliriz 1 

Onun sı'bi dünya güzeli ince bir 
mahluku böyle bir dünya cehenne
minde bırakıp aıitmek hem bize bü
yük ayıpbr, hem de günahtır! ... 

Gemici Şmit bunu duyiınca ba
tını kaldırarak çirkin çirkin ımttl: 

- Kaptan c;ok cin fikirlitin 1 ~
fanda böyle tatb IC)'ler vardı ~· nı~ 
çin bana daha önce açmadın) Şimdi 
açık konUfalım: Bu itte sana yar
dım edecek oluraam bana nevar) 
Şinayder gülmekıizin cevap ver di : 

- Eğer bu kadını ... ız adadan 
alıp tekrar medeniyet alemine götü· 
rürıek elimize çok para geçeceğini 
anlıyorum. Şayet kadını kurtarıp 
'da ln5(ilteyeye veya uygun görece
ğimiz bir yere gidebilecek olursak. e· 
lime geçecek parayı, bu itte bana 
'yardım edecek iki kişi ile paylaşma· 
ğa hazırım. Kendine bir arkadaş, a· 
ma doğru, sağlam bir arkada§ bul.. 
1,i yapalım .. Doğrusu, ben artık bu 
uzun yalnızlıktan, yarı pişmiı hay
van eti yemekten bıktım. Gece gün· 
düz düşündüğüm §ey, buradan kur· 
tulmaktır. Bu kurtulu§ için de dedi
ğim gibi yapmaktan ba§ka yol olma· 
dığını pek iyi anlamışsındır, sanıyo
rum. Şimdi ne diyorsun bakayım? 

Şmit hemen karşılığını verdi: 
- Bu pazarlık benim işime ge 

lir. Ben yalnız başıma buradan Av
rupaya değil ya, Afrika kıtasına bile 
yol bulup gidemem. Arkadaşlarımın 
hic birinin de bu iıi başaramıyacağı· 
nı biliyorum. içimizde kaptanlıktan 
anlıyan ve bizi buradan kurtarabile
cek tek: adam sen olduğun için bü· 
tün yüreğimle sana bağlanıyorum. 

· t.l>eoonu oor) 

- Tuhaf şey ... 
Fakat, artık, konuşmuyorduk. Zira.. 

ortalıkta deveran ed•n h!diseler. büs
bUtUn alakayı calip bir hal a.lmıya baŞ 
lamışb. 

Gelen sultan her kimBe dedi kJ: 
- Devam edin ... Devam edin ... Ben, 

güzel oyunlarınııt seyredeyim ... Şura-
da otururum ... 

- Aman efendim estağfUnıltah .. • 
Cabuk, a~alar ... Şu tahtı deği~rın.., 
Üv•rine efendimiz buyursunlar ... 
Baş döndürücü bir sUratle bu emir 

yerine getir1ldi. Zavallı pen·ane kız
lar ... Yannılar ... Yandılar... Hepsi de 
süklüm püklilm yere indi. Ellerinden 

oyuncaktan almmı~ çocuklar gibi 
betbahttılar ... nırer köseye çekildiler• 
Bir baakası, daha muhte:er.ıl ge1diı 
Meze ve içki Eofrası değişti. Daha mu
tant.'lnı geldi. 

Sünbül a~a. kul, köle, pervaneydi. 
l'"'akat Cevher fısıldadı: 

. - Sen onun öyle hizmet edişine, I• 
tıbar gösterisine bakma. .. Bu sultan .. 
la aralarında~ büyük bir inad \'ardı. 
Biz'm ağa, onu mağlüp etti ... Demi~ 
ki muhavereden de iflittin ya: ayağı• 
na gPJdi ... Tabii, söyledim. Hiçbir ka
dın. biz'm e:cndimizin erkeklik ca.zi• 
besine mukavemet edemez ... BillrnssBt 
bu ... Bu da, nşkı ilkönce 6İmdi kaldı· 
rılan bu sedirlerden birinin Uz.erinde 
tatmıştır ... 

Sultan. SünbUl ağaya diyordu ki: 
- Demin , dairemde oturup durur

ken, !af yine sana dair açıldı, sun
bülcüğüm ... ~:ıten muhavere mevzula
rıın:zm eks"r~ini F~n te~kil ediyor
sun... Ortalık hep sana Qşık kı.zlarl• 
dolu ... İşte. mesela şunlar ... 

Eliyle gösterdi. • 

İki kız, orada, elpençe divan du!'11-
yorlardı. Bunlar, evvelce bizim meCo 
liste bulunmadıkl:m için, 80nrads.1' 
bu maskeli kadınla birlikte geldikl& 
rini anlamakta güçlük çekmedim ... 

Sultan, de\'am etti: 

- Bu kızlar, senin için ölmeğe geJ.,, 
diler, Sünbül... Onlar, huzurunda. öle" 
ccklcr ve biz seyredeceğiz. .. 

(Devamı mr) 
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Gttlıneysu vaıpı.ıı-14u.uAçatuA 
.... ---; avuklarrda bulaşık 

hastahklcAr ve sirayeti 
önlemft!k çareleri 

ır lUJ ını da lYı ç lYı ınHe lYı 
soırııof yoO<el!JIDaır ••• beyanatı 

(BCU}tarafı ! incide) 
tedbirler aldıklarını tavsiyelerde bulun

duklarını hatırlarım. Hatta bir defasın
da en usta bir İstanbul lavtasından da-

V azan: Env~r ~jtd ay. , • _ . ..;;.._,_c.c--,. 

ha büyük bir maharetle bir gemi tabibi. 
nin bir kadına iki çocuğunu ıdcğurması 
için yardım ettiğini hatırlarım. 

Trakyada Karaağaç 

. Kümes ha· rvanlarmm yetştirilme· 
sınde en mü'tıim şey hayvanlan has· 
~ahklardan korumadır. Bu koruma 
liç türlü y2 pılır: 

I - Drjırdan yeni satın alman 
~a~vanlar"h hastalığın yayılmasının 
onune ge c erek 

il - Fi r has.talık çekmiş ise onun 
etrafa b·cı lal?mamasma, yayılmama· 
sına <_:al &]arak, 

1
111 - - Hayvanlarda görülen has· 

ta ığı r~:lermek için tedbirler alarak. 

-1-
Yen; hayvanlarla hastalığın 
ya~pdmasmm önüne geçmek 
~!şardan, çıktığı yer bilinroiyen 

ıyee;tı:rden ahll~nan tavuklar, ek5eriyet 
ırer te ıke k ~ d 

ı b
. aynagı ırla'r. Bun· 

alt~ ırcok b 1 h ] ~ ~. . u aşıcı astalıklan taşır 
'Jr. v.e gırdık] · k" I en umes eri de bulaş· 
~~~il'!· T~vuk ko~er~sı,. tavuk ve· 
, .. sı:. tavuk veremı, cıvcılerin aksür
gunu gibi.· Böyle bulaşıcı hastalık-

~~dan. korunma için bir müşahede 
urnesı (karantina kümesi) bulun· 

ması lazımdır. Bu kümes mümkün 
0.lduğ ukadar diğer tavuk kümesle· 
rınden ayrı ve o kümesle.rle bağlan· 
tısı olmayan bir yerde yapılmalı ve 
bu k" umeste kullanılan su kapları. 
Yemlikler, kümese ait diğer şeyler 
başka yerlerde kullanılmamalıdır. 

Yeni salın alman tavukları asıl 
damızlık sürüye katılmadan önce 
burada karantine altında bulundur
mahd·r. Bundan başka alman hay
vanların verem ve civcilerin aksür
giin ü noktasından da bir muayene· 
sini yaptırmalıdır. 

Bilhassa bu sonuncu hastalığın 
Pek geniş bir şekilde dağılmaması, 
\·e vayılmaması için civciv, piliç, ta· 
vuk_ satın almakta pek ziyade tetik 
da,ı~anmalıdu. 

-2-
Hastalığın bulaşmamasına 

çalışmak 
Kümesteki hayvanların sıhhi du

:tum]armı temin etmek, hastalık mik 
:toplarım zarar vermiyecek bir şekle 
3 okmak icin: 

l - Kümesleri, kümeste kulla· 
lltlan eşyaları terrrizlemek, 

2 - Kümesin, kümeste kullanr 
liln !]eylerin dezenfeksiyonu, 

3 - Hasta hayvanlara karşı ted-

damdık tavuk isfczşyonıt 

lukbrdaki saman ve sair~yi .. ve te· 
• 1 sı· pek güc şeylen gommek 

mızıenme · - . . 

h t Ya
kmak lazımdır. Temızlık 

veya u . . . . d 
1 k kümesın zemınını, u· 

yapı ır en k 
varlarını, tavanmr, yem ve su . ~p-

1 t
.. ekleri follukları da ıyıce 

arını, un • l d 
• } v• unu•mama ı ır .. 

temız emegı ' • • • 
H t 1 k 

tohumlarını öldürmek 
asa ı . d .. 

. . k tlı' güneş zıyasm an ıstı-
ıcın uvve .. 

f
. d d'Jdri gibi bu hususta mues· 
a e e l g z• 'IA . ·ıA 1 r da kullanılır. ıya ve ı aç

sır ı ac a 
lar, b~ tohumları öldürürler ve bu 
suretle hastalığın devamına ve ya-
yılmasına mani olur. . .. 

Kümeslerin temizlenmesı ı~ın en 
ziyade kullanılan ilaçlardan bırkaçı· 
m aşağıya yazıyoruz: 

K l·n % 3 veya o/o 5 mahlulü. 
reo t ı S hl"l .. 

Lizol 9o 3 veya o/o . ma u ~· 
Taze söndürülmüş kıreç ya boyle 

h t Yarı yarıya su ile karıştm· 
veya u 
larak. 

Kaporit binde iki nisbetinde ola· 

rak. K .. meslerin ve burada bulunan 

1 
u n iyi ve kolayca temizlenme· 

eşya arı . . . d'" 'lAl · d zenfektesı ıçın uz ve cı a ı 
sı ve e . .d. K" l 

ı l rı cok ıyı ır. umes er yapı-· 
0 ma a ~ b' f k 1 · d d" 
l k b

u cYi ı tı a şey en e u~ 
ır en "' .. 1. d. .. k çok mu um ır. 
şunme ,.. "' "' 

Hasta hayvanlar tabii fethalarr 
·yle birçok hastalık tohum-· 

vasıtası l B l w 

1 
t afa saçar ar. u surete sag-• 

arını e r h 1 . . d . 
lam bulunan ayvan ar ıçın aıma. 

b
. hlı'keli kaynak olurlar. (Me"' 
ırer te 

l ~ l l stahk tohumlarım havi o• 
se a. a. 1 1 l .. rkler. yem ere veyahut su a ... 

Bütün bunları dün bir "Habeı kariinin 
bana yaptığı şikayeti niçin hayretle kar-

şıladığımı isbat için yazıyorum. 

Karadeniz kıyılanndaki bir Türk li
manından son hafta içinde. mezuniyetle 
İstanbula gelen bu kariimiz kendisini 
bize şu hüviyeti ile tanıttı: 

"Maçka kaymakamlı~ı yazı işleri me. 

muru Şemseddin,. 

Ben 35-36 yaşında olduğunu tahmin 
ettiğim bu zatı çocukluğumdan tanırım. 
Sözler:ıe beni aldatmağa lür.um görme

sine ihtimal veremem. 

Şemsedd:n dedi ki: 
"-Size Güneysu vapurunda güverte 

yolcularının son seyahatte pek rahatsız 
olduklarını söylemeğe mecbur oldum. J 
Biz deniz işletmesinin gemilerinJe tabıp fi 
ve cezacı bulunduğunu sanırdık. Halbu- f 
ki Karadenizde günlerce devam ede· J 

yolculuklara vasıta olan bu gemimize' r. 
tabip ve eczacı değil iki paket müs' li! 
veya dört baş ağrısı hapı dahi yok /.J.J. 
Bir geminin falan veya flan mevkileı ~rıe 
alınacak yolcu miktarı daima malUı n o. 
lur. Eğer gemi dolmuşsa fazla }~'lcu 
almamaktan daha tabii ne vardır~ Gü
neysu böyle yapmadı. Her uğrad·ıf,ı yer 

den hesapsız yolcu aldı. Anbarihrdaki 
vatandaşlar "tuzlu balık,, gibi :üstüste 

yattılar. Bu vapurun anbarla·anda bir 
aspiratör dahi yok. Her taraf sunsıkı 
kapanınca içeride hava kalmı:JO r. Haydi 
bunu da geçelim. Fakat size \ııu anbar
larda hayvan ıda taşındığım vf! güverte 
yolcularının leş gibi kokan yed.erde yat. 
mağa mecbur kaldıklarını SÖ}~ıersem ne 

dersiniz? Bunlar vapur anbarı:nda değil 
seyyar ağılda seyahat ettiler. :Söyle iti-

nasızlık karşısında her.şey mümkünıdür. 
·Ya birisinden birisi Şarbona tutulsay-

dı .. 1lh .. ,, 
Şemseddinin sözlerini aynen yazıyo. 

yum. Türk bayrağı altında ger.en gemi· 
1crin dünyada en teaıiz gemiler oldukla· 
n kanaatini sarsmamak lazımdır. Gü

neysunun son seya1ıatindeki şu ~ -rtlar 
doğru ise buna müteessir olmamak im
kansızdır. Seyrisefaini ihya et:niş olan 
"Sadullah beye .. iyi bir halef olduğunu 
tahmin ettiğimiz "Sadettin,,in dikkat 

nazarını celbederiz. Karadeniz ktyılan· 
nın her sınıf yolcularına Türk vapurla. 

nnda azam!, itina gösterilmesi lazrmdır. 
Sayın iktisat Bakanı Celal Bayann bu 

mevzuda bizle bir fikirde olduğu mu

hakkaktır. 

ZAYİ - Yüksek iktisat ve ticaret , 
mektebinden aldığım hüviyet varakası. 
nı kaybettim. Yenisini alacağımdan es

kisinin hükmü yoktur. 
Yüksek iktisat ve ticaret mektebi 
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an pı~~ suretle diğer sağlam hay
ra ~e da 0 hastalığa bulaşırlar.) 
van ar 'cin hastalık görülür görül
Bu~u~a:ta hayvanları . sağlam olan· · 
me nınd3n uzaklaştırarak hu- j }arın ya . __ _,,,,....,_---=---:=--=~~,,.,...---
susi bir suretde ya~?.ız h~sta h;yvan· olmalıdır. Yahut kullanmak mecbu· 
}ar jcinyapılmış bumdes er~ oyma· riyeti varsa iyice temizlenmelidir. 

1 d 
J (Bu kümes un an once yaz· 

J Ir'· .. h d k "' 
d 

v karantina • muşa e e u· 
ıgımız k b' d . den ayrı ve uza ır yer e ya· 

mesın 

-3-
Hastalığı gidermek ıç:m 

tedbirler almak 
1 

olmalıdır). Buraya ayrı su 
pı mış al d "·em kapları koym ı ır. ve ayrı .1 l . Hasta hayvanlar ayırt etmeli. 

Bunlardan 
başka hayvan arın ıçme H l v 1 d · · · asta ıgı teş 1is ve te avı ıçın 

sularına "Chinosol,, ve pa~a~.ga- baytarı rağırmalı. 
nat gibi ınikropları kıracak, oldure-- Bulaşık bir hastalık ise hemen 
cek ilaçlar koymalıdır. hükumeti haberdar etmelidir. 

Tavuklara bakanlar, onlarla meş- Köylerde kümes hayvanlan has-
birbr almak lazımdır. 

* * 
ul olanlar da hastalık tohumlarını talığı çıktığı zaman sahipleri muhta-

T k bgı'r yerden nlıp diğer hastalık olma· ra l1aber vermelidir. Tavuk beslı'yen 
cınizlik, kazıınak, süpürme • k s~lrnc'. le olur. Bu sa.ırctle hastalık an yere taşırlar. Bu hususta aya - lerin hi.ikumete haber vermeğe mcc-

tt~ıumları; pislikler, bulaştığı, yapış kabıları büyi.ik bir rol oynar._ Bunlar bur oldukları salgın tavuk haslalık -
hgt yerlerden, cşyatardan, ki.imeste hasta hayvanlardan çıkan mıkropla- )arı şunlardır. 
kull 1 k 1 dan h 

· ddelerlc cabuk bulaşırlar. Ta,ruk kolerası 
anı an su ve yeın ap arın • rı avı rna · · l v 

tün eklerden, folluklardan uzaklaş- Bunun iı:in h<lsta hayvanlar a u:~a- Tavuk vebası · 
tırılrnış olur. ~anlar kUmesten her. çlıkıştT·<l·Yİ a· Tavuk tifüsü. 

T cmizliöi kuru olarak yapmak b, ılarını giizelce temız em. e 
1 ır. er. 

d 
t- Difteri - çiçek 

oğru değildir. Husnle gelen tozlar- Bundan ba~ka kümesın ge~ıt ~er-
i h d h 

· ı h l ld Civcivlerin abürgi.ini.i. 
a astahk tohumlall! a a zıyc:.oe !erine hastalık to um arını 0 

ure· dağılırlar. Bunun if:in bu temizli~i 
1
_ ·rdarla ıslatılmış çuval parçala· 1 fastahkla en iyi savaş, s-ğ!am 

Ve s · ·· · d ·· t mız ce.~ 1 a · • • ] drr b~lunan hayvanİara daıma p.-ı oak-

. (B~ tarafı 1 incide) 
:akrir r heikÖ11muş ve ittifakla kabul 

edılerek cc ilse o1. beş dakika tatil edil
miştir. 

Y.tdnci celse 
!kinci c ~Yse açıldığı zaman general 

Kazım ScN üt tekin askeri maliillerin 
her üç. 9~" ede tabi tutulduktan muaye. 
neye sıv~J malullerin niçin tabi tutulma
dıklarınr sormuş, Maliye vekili buna 
cevap \'f ..:rerek bu iki sınıf mal Ut arasın- ! 
da farl; bulunduğunu, askeri malullerin 
dah~ i '.yadc terfihleri tabii bulunduğu. 
nu 171 h etmiştir. 

Tiirl .iyede ecnebilerin seyahati 
~ ından sonra Türkiyede ecnebilerin 

seuah<ıtlerine ait müzeyyel kanunun ba
z,. 'maddelerinin değişmesi müzakerele· 
cine geçil.ımiştir. Bu hususta Br-.rç Tür. 
J<er ve Ahmet ihsan Toksoz sii.ı alarak 
t!cnebilerin azami himayesini istemiş

'lerdir. 

Parasız otel... Fodla 
Bu beyanatı müteakip Dahiliye ve

kili Şükrü Kaya kürsüye gelmiş ve şun. 
ları söylemiştir: 

"-Arkadaşları dinledikten sonra bi
ze yapacak bir iş kaldı demektir. Ecne
bileri memlekete getirmek için bütün 
kuyudatı kaldırdıktan başka kendileri. 
ne mahsus modern, güzel, bedava otel
ler, bedava lokantalar açmak, fodlalar 

,. vermek ve memleketi dolaştırmak ... 
Memleketimizin güzelliğini göstermek, 
yaptığımız inkılablan kendilerine öğ
retmek için hakikaten çok iyi olurdu. 
Fakat bugün buna mali vaziyetimiz mü. 
sait olmadığı gibi, idari vaziyetimiz de 

müsait değildir. 
Ecnebi tabirinden memleketi gezmek, 

öğrenmek için gelenler anlıplu ki bun
lara ''turist,, derler. Bunlar ınevzuubabs 
kanunun haricindedirler. 

Bir de gelip beniml~ beraber bu mem· 
lekette yaşıyan, oturan, ve kazanan bir 
kısım ecnebi vardır ki benim verdiğim 
vergiyi vermemektedir. Kendilerinden 
ufacık bir vergi almak istiyoruz. Bunu 
her memleket me~a İsviçre almakta. 
dır. Oradan gelen arkadaşlarımız otel-· 
terde, ecnebilerin bir gün için yemek 
paralaruna ilive edilerek alınan vergiyi 

pekUa bilirler. 

Türk polisi vazifesini yapar 
Ecnebi getirme propagandası için, 

turizm • propagandası için kürsüye çı
kan arkadaşımız polislerin mEmleket 
otellerine gelen ecnebilerin peşlerinden 
koştuğu, bunları ürküttüğü kanaatini 
izhar etmiştir. Türk polisi adli ve milli 
vazifelerini kendi usulleri ve kanunu 
dairesinde yapar. Hiçbir kimsenin haya· 
tı hususiyesine karrşmu:. Cürüm işle
medikçe hiç kimseyi rahatsız etmez 
Şüpheli kimseleri her medeni memle. 
kette olduğu gibi polis usulleri daire
sinde takip eder. Ecnebiler bu memle
kette Türk kanunlarının. Türk mahke. 
mclerinin himayesi altında emniyetle 
oturmaktadırlar. Türk mahkemeleri mi
safirperverliklerini yerli Türklere gös
terdiğinden fazla ecnebilere göstermek· 
tedirler ve göstereceklrdir. 

Turizm bir masaldır 
Turizm denilen şey bir hikayedir. bir 

masaldır. Bazı memleketler vardır ki 
oraya gidilmesi mecburidir. Hastalar 
ve oraya alışanlar itiyat halinde o mem· 

leketlere giderler. İngilizlerin Nise git
mesi işte böyle bir itiyattır. Orada akar. 
!arı veya herhangi bir mülkleri vardır. 

Bazı Türkler de İsviçreye giderler ki 
bu da itiyatları yüzündendir. 

Seyyah niçin gelir, niçin 
gelmez ? 

Türkiye ·ı·· · . . ~ . ye 1 •1 nevı turıst gelıyor. Ya 
a .. Jrı ıda'1r .bcdii··~tı ,,.örmek . . k" 
lar l· 

1 
: • .. .. ıçın ı on-

. .em<ı .. :ın gelmcl:tedirler. Bunların 
mık•arı ·· b" . '. yuz ıne vasıl olmaktadır. Ken· 
dılcrıne icabed k 1 1 - . . en o ay ıt!ı gcistermekte 
yız. 

. ~ir. kısım da var dır ki memkketimi. 
zı ıklım cihetinden çok ··- . .. . mu.aıt ve eu-
zel yerlerınden istifade irin 1· 1 M 

1
• İ " g e ır er. 

ese a stanbulda Bo?Ya . . y 1 FJ ,, zıçı, a ova, 
orya .. Bursa da yaz için çok ~üzel 

yer~erJır. Buralara ecnebiler gelmemek· 
tedırler. Fakat ec b'I . i . . ııe ı erın gelmemesini 
cap ettıren sebep, kc:nunlardak' . 

1 
d ğ' . . ı vergı • 

. er e ı~dır. Bir takım huzur ve keyfi 
ıcap ettıren meseleler vardır ki bunlar 
memlekette bazı adet v hl.ki d ~· . e a a arın e· 
gışm~s:~e bağlrdır. Ondan sonra, mem· 
leketımız mesafe itibarile d' ~ pa 
1 

ıger zr yer 
erden daha uzak ve uzunıdur. 

_Turiz~ denildiği vakit turist bize gel 
mıyor dıye memleketin, memleket hal
k.mm kalbine hicran vermemelidir. Tu
r'.st gelmiyorsa bu kabahat ne hükume 
tın, ne memleketin ne ·11 t. d. B. 

k 
, mı e ı.n ır. ır 

ta ım e k' · · s 1 ıtıyatların neticesi olarak 
akmla~n b::şka tarafa gitmelerinden i
barettır. Yoksa Türkiye hükumeti cum· 
h . . 
urıyetl kurduktan sonra hakikaten tu 

risti get' r k · · • ı me ıçın gerek kanunlarda ve 
gerek idaresinıde icabeden bütün teshi· 
Iatı göstermiştir. Misal olarak gümrük 
n_ıuamelatındaki tatbikatı gösterebili· 
rım. Gene misal olarak polisin hiç kim. 
s~y.i indirmeden vesikalarının muayene
sını, gerek denizden ve gerek karadan 
gelsin, yol üzerinde yaptıklarını söyli
yebilirim. 

Bazr memleketler vardır ki bu itler 
güç ve daha geç oluyor. Takibat daha 
yakından yapıldığı halde hiçbir turist 
oralara gitmekten kendini menetmiyor. 
Çünkü ihtiyacını ona göre tesbit etmiş. 
tir. Ve orada turizm içjn ecneHiler içlı1 
yapılan kanunlar turizm aleyhindedir 
diye memlekette propaganda yapılmaz. 

Kanunlarda olur ki her vakit arzct~ 
tiğim gibi bazı ileri atılmış adımlar ve 
yahud tereddüdü mucip olacak hüküm· 
ler ve cümleler bulunabilir. Her kanun 
gibi B. M. Meclisi onu ihtiyacına en 
muvafık ve menfaatine en mutabık şc. 
kilde tadil eder. 

SYDtana!Mlmett<a 

150 metrelik 
bir abide? 

Bu sabahki (Kurun) refikimize 
Ankaradrm verilen bir habere göre 
fstanbulda Sultanahmette bi.iyük bir 
abide yapılacaktır. ''Devrim anıtı" 
adını taşıyacak olan bu abidenin üç 
cephesi bulunacak ve 150 metre irti
fada olacaktır. .Abidenin cephele
rinde tarihimizin muhtelif üç safha
sı canlandırılacaktır. 

Zagrep üniversitesi 
kapatıldı 

Bclgrad, 17 (A.A.) _Evvelki gün 
talebeler arasında vuku bulan a• bedeler 

yüzünden Zagreb üniversitesi muvakka 
ten kapatılmıştır. Polis, tahkik<. t yap· 
maktadır. 

upurmcyı yap:ıvı e:n once e rı veyn paspasla: :':~j-.na i ı. " ~necek şeyle•İ su He ,,Jatmaltdu. K"' s!erde kuilamlan eşyalar mak, iyi beslemek, vaktinde aşıları· 
şyalardan pisliği, kaynar yüzde h. b .ume man başka başka k ümeslcr- nı yaptırmak ve baytarın eöy !edik· Diin ! sH1'1dl Lisesi·ıd kt • • • beş nisbetindeki soda mahlulile yı· ıç ır za 1 d H k"mesin lerini con kulag~1ile dinlemekle olur. ı..~t· ı.. . J · e, me ebın 7mrulu~ttttt1t 16 inci yı1dötıüm11 mana.-' 

k d
e kullanılmama ı ır. er u ~E;tn; ıyıe bır dnıaıı Ba 1 

ayarak gide:zmek çok iyidir. . k l "T ky . ymı~ı yap.ı nuştır. Resmimiz bu bayraım ıes- ... _.....Nı. 
K 1 f l eşyası, su ve yem aparı ayrı ayrı ra a,, tertı"' ,.,., 1~ ü ,_,3_ ~-

Ümesteki pislikleri, tiiy en, o· < ~•- 9 T"f=~ıı !>irini glfateriY<>r. • 

--~.!-----~~~~~~~~~~~~~ 



ljZ HABER - )\JC,am postası 11 NtsAN - 1937 ~ 

Mi.deni.ze 
Dikkat ve iYi HAZIM ediniz. Çabuk, iyi çiğ
nemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve 
biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mideleri

ni tahriş ederler ve EKŞlLl.K, HAZIMSIZUK, 

MAZO 
MEVVA TUZU 

HAZIMSIZLICI MiDE EKŞ.1Ll1' ve Y:~ 
giderir. 1NKIBAZI DEFEDER. Busündbn bili ı'~ 
MAZON alınız. Hiçbir mümasil müstahzar.la kıY3' 
kabul etmez MAZON isim horoz markasına dikkııfj 
Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu. lstanbu 

RADYO 
JSTANBt:L: 

18,30 plAkla dans musikisi, 19,30 Şehreml::! 

ni halkevl namına konferans: Nurullah Ataç 
(Okuma), 20 fasıl snzhcyeU, 20,30 Ömer Rı 
za tarıı!mdan arapça söylev, 20,45 fasıl ııaz 
heyeti: Saat ayarı, 2J,15 :ehlr tiyatrosu ar 
Ustleri tarıı!ındnn \'nryctc .rıahnelerl, 22,15 
ajans ve boran haberleri, vo ertesi güniln 
progrnmr, 22,30 plıkkla sololıı.r, opera ve ope 
ret parçalan 23 son. 
BERJ.JN: 

17,05 eğlenceli yayın, 19,0CI apor, 19,20 ol" 
kestra konseri, 20 uluc:ıl yayın, 20,45 ~Un 
aklslcrl, haberler, 21,lti gece musikisi, l,05 
gramofonla melodiler, ııpor, haberler, havıı., 

PEŞTE: 

.ıs,so §an konseri, 10,10 konferans, 19,40 
;Macıır oarlalan, 20,50 piyes, 22,50 ha.va, 
llnbcrlcr, .2:1,10 salon orkestrası, 24,25 caz 
band takımı, 1,10 .son haberler. 
BCimEŞ: 

18,05 askeri bando, 19,05 hava, kon111ma, 
veulre, 20,05 e[;lencell konser, 20,40 §an 
konJJCrl, 21,05 melttup ı.utumı, 21,20 dans 
mus!kls1, 22,35 haberler, .ha,;a, spor, vesaire, 
22,.50 gece ltonseri, 23,50 !ransızca ve alman 
ca haberler, 
:PARIS: 

17.,85 orkestrak oruıcrl, 19,35 haberler, 20, 
05 piyano lronserl, 20,SO hava, haberler, 21, 
15 opera. yayını, aonra dans muslklsl. 
no:u.,\: 

18,20 danslı çay mustk!s1, 18,155 haberler 
vesnire, 21,35 havadis, ve tuı1zm haberleri, 
.21,45 karl§lk musikisi, 22,05 komedi, 23,20 
oda musikf:ıi, 23,t4G dıı.rur havalan, 24,05 ha• 
borlcr, ha\'a. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu a1'.~am semtin muhtelit yerlerinde 

nöbetçi ccz:meler aunlardır: 
Şlşll: Panı;altıdn Nargllcciyan, Tak8im: 

I.Jmonc·ro.n, Beyoğlu: lstikllıl caddealnde 
Oellasuda, Galat.o.: Rll.eeyln Hllsnil, l{aslID" 
paşa: MUeyyet, Hasköy: Aseo, Eminönü: 
HUsnU Onar, EmtnönU eczancsl, Heybellada• 
da.: Toına.dis. ıBUyUkadada: Merkez, Fatıh: 
ŞehzadolY-l!Jındıı. Asaf, KaragümrUk: Mehmet 

_Al:lf, Eııklrlıöy:..lııtcpan, Saı:ıyer: A~. Ta 
rabyya, Ycnlköy, Emirr;A.n, Rumellhlsarmda 
kl eczaneler, Aksaray: Ziya Nuri, ~Uda, 
Vidin, Kndrlt6y: Po.zneyolundıı. Merkez, Ko
dAds. Fııtk ilskender, UakUdar: Ahmedlye 
Fener: Dcfterd:ı.ı'dıı. ArJt, Bcyazıtta: Yeni 
ı.ıtııcll, ırnı;:Ukpnzar: Hlluruıt Cemil, Samatya 
Yedlkule:le Tcofilos, Alemdar: Ankara ca.C· 
desinde E;Jref NC§et, şehrelıılnl: Ahmet' Ham 

dL 

ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

f SiNEMALAR 

SARAY 

TURK 
MEU:K 

lPllK 

BEYOCLU 
ı Rüyalar diyarında. DOk. 

tor Sokrat 
s A~k §arkısı 

ı Krnl eğleniyor GUnah ge
cesi 

ı Romeo ve Julyet. Bilyük 
§&ir HAmidin cenaze m~ 
rasiml 

SAKARYA t Zehirli ııevda 
YILlllZ ı Şlrley kaptan 
S'OMı:R ı Casus peşinde. Öpüşme 

den yntılmnz 
ı\.LKı\ZAJl ı Programını bildirmemiştir 
TAN ı Sovbot. Saadetim senıln 
Şilt ı Gizil lzdlvaç. Çingene. ge-

celeri. 
ŞARK ı Slngapur postası. Altin 

toplayan krzl&r. 1936 A~ 
na Balkan ollmplyatlan 

ASRI ı Moskova geceleri. YUrü 
yen ö!U 

SANCAK t Kteopatra. Kızıl alev 
;(EakJ .A.st>Qrya) DUnya havadlsi 
CUMURlYET ı Esmrcngiz tayyare, Yıl· 

dırım bölUk 

lSTANBUL 
t Kör ebe. Hod GILBonun 

intikamı 

ı Dans için yaratılmı~. Ni· 
çevo 

ı Bağdat billbillU. Kim 61• 
dUrdU 

ı '100 sene ııonra. Slav lhtl 
raaları (Alına Sten) 

ı Se,vgtllmln aesi. Kadın aa 
la unutmaz 

KEMAi.BEY ı Çayır heşdutlan. Deli 

HALii 

kral Goleın 

KADI KOY. 
ı Marlnella 

OSKOD~R 
ı Yıkılan belde San Fransta 

ko 

BAKIRKÖY 
MtLTtY ADI ı Ehlisalip muharebeleri 

KURUN doktoru 
Necaettln Atasc,ıgun 
Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k~dar 

muayene parasızdır. 

Çöpü denize atmak· işine talip 
olanların nazarı dil(katine 

Belediye, şimdilik Azapkapr iskelesi ile muayyen bir zaman sonra Hayred • 
ifil iskelesinden çöpü mavnalarla denize atmak işini bir müteahhide verecektir. 

ıı aşağıda yazılı şartlar dahilinde yapılacaktır. Bu §&r:tlarla bu i§e talip olacak -

ların riyaset makamına hitaben yazacakları tahriri tekliflerini izahat verebilecek 
l:iiı memurlarile birlikte 22 nisan 93 7 tarihine kadar bizzat temizlik Müdürlü
fine getirmeleri lüzumu ilan olunur. 

ı - Denize dökülecek çöpün mikdarı yevmiye vasati olarak 280-300 met • 
ro mikabıdır. (Bir metro mikabı ç-Op takriben 400-450 kilodur.) 

2 - Bu çöpler şimdilik ya\nrz azap kapı iskelesinden alınacaktır. Lakin son
raları Hayreddin iskelesinden de almak mevzuubahis olabilir. 

3 - Son çöpler öğleden sonra saat 3,5-4 aralarında gelmiş olacaktır. 

4 - Müteahhitler her mavna ,dolduk~a mavnaları iskeleden uzaklaştıracak 
ve son çöp de ,geldikten sonra ya o gün veya ertesi gün bu mavnaları Marmara 

denizi açıklarında cenuba doğru olan a kıctıyı bulduktan sonra denize ,Jökecek
lcrdir. 

Bunun için asgari olarak, Ahırkapı • feneri ile Oxia .denilen y.i.ikstk hayırsız 
adayı vasleden hat üzerinde ve Kınalıadanın şimal burnunu bordaladığı mahal-

le kadar iıgJ,ıxlak Jarı.mdır. Lakin çöpün tekrar ıah'ile ge.lmeıünccn müteahhit 

l':les)ll .olduğ1,1nd\ln ~cal;ıı alimle bu akıntıyı buluncaya kadar I0-15 mil açıklara 
ı:,dar git,mfk mct®riyeti v.ar.dn. 

5..-- ~rntuh11itlerin kullına,ığı rotACr.körılerlEvıiQ, Namaıgih, Çeken, Ay
cın, Yı~az tQmor.körleti ~yaon.da :Oir TOmOr.kör olacak ve i§e tba~ bu 

işe :flverlJli ~ğu.ı;ıa dair liman riyaaetiıiden bir usöilaıanae g~tirecektir. 

6 - ı.ın~hhitler b.u rmııı.a.kalara lumr ..;asrWıııy..ac.&k aertthav.alaôia ilkele 

üıeriııde ~~P bıra#mamayı whhilt tdecUkr ve bunun isin lı:ifitmikdarda yedek 
mav~a 1hıar ~de~e(dir. 

7- Mavnalar da bu işi ba~aıabilc:cek katfüyette olacak ıv~ ~e mılama -
dım li~n riy:~"ti tarafından ırw.ayen.e ~dilip J>iı:er ta!dikname alaoklardrr. 

8 ,,..,... tbııle şiml!ilik bir sene 012.c:aktır. Dunun için müteahhit teklif edeceği 
beiJ~ljn bir -ten~Ul< tut.arı ı.i_.ıerir~ kannuni tmıiDatı vennege me.cbur ol2cak • 
lal]Jır. 

9......,... <Çqpün ~tta muhalif (1.)lar.ak ~hile gelc.cek §ekil de ökillmesi veya 
urt havalarda kafi mikftlwa yedek mavna buluridurulmaması hallerinde beher 
g'\in için müteahhidin istihkakından ıoo.:rıı ı .. :ıcceJi gib: bu i~br de müteah • 

t11t: na:n ve hesabına beıediye tarafından hiç bir ihtara lüzum kalmaclan temin 
eaileeektir .. (B.) .(2149) 

Ev işlerine bakmıyan 

Futbolcu 
kadın 

Kocasının açtığı 
davada beraet etti 
Ev işlerine bakacağı yerde futbol 

oynamağa gittiği için karısı aleyhi
ne boşanma da\'ası açmış olan Viya. 
nah Kari Lutz, mahkemede davayı 
kaybetmiştir. 

Yirmi sekiz yaşında güzel ve sa· 
rışın madam Maria Lutz Viyananm 
"Tempo,. futbol takımı santrhafı· 
dır. Bu güzel bayan Avusturya fut
bolcu kadınları arasında en iyi fut
bol oynayan diye tanınmıştır. 

Dava esnasında Lutz, karısı fut· 
bol oynarken kendisinin yemek pi
şirmeğe, ev işlerine ve on yaşındaki 
oğluna da bakmağa mecbur kaldığı
nı söyler:,ştir. Antrenman zamanla
rında da karısı gece yarısına doğru 
eve gelirmiş. 

Bayan Lutz ise bir erkek spor için 
ne kadar dışarda kalırsa kadının da 
aynı hakka malik olduğunu söyle· 
miştir. · 

Davaya bakan hakim, erkeğin is· 
tidasmı reddederek bunun esbabı 
mucibesini sonra yazı ile bildirece
ğini söylemiştir. 

Bayan Lutz da gazetecilere de· 
miştir ki: 

.. _ Kocam bir futbol meraklısı-
dır. Beni futbola alıştıran odur. 
Şimdi ise menehnek istiyor; fak.at 
çok-geç kalmıştır. Ben ancak futbol 
i~in yaşıyorum!,, 

Avusturya kadınlan lngiltereye 
gidip orada birkaç ma_ç yapmak için 
can atmaktadırlar. 

:Viyana kadınlar klübü reisi, ken· 
disile..mülakat yapan spor muharrir 
lerine: 

··- f ngiltereden birçok teklifler 
aldık; fakat henüz kati bir anlaşma 
yapamadık; çünkü yol masarifi için 
lazım olan parayı toplayamadık.,. 

Demiştir. 
Avusturya futbol federasyonu 

kadın klüplerini tanımamakta ve 
onları federe klüplerin sahalarında 
oynatmamaktadır. l<admlar da ken
dilerine mahsus iki oyun sahası sa· 
tm almışlardır. 

Asker.Jiğe dav;et 
Kadıköy askerlik §Ubealriden: 
Şubemizde yerll ve yabancı yazılı olup 

ehllyetnamcleri olmayan ve ehliyetnamclerl• 
ni uubeye l:Batcnneyen kısa hizmetliler 
1 mayıs 037 gUnllndc yedek subıı.y rıltutunda 

bulunmak Uzcrc se"Vkcdlleccklerinc!en 2~0 

Y enipostahane arkasında 

Kadınları çılgına 
~eviren şeyh 

meğer bir ka. __ 
Per;s::en ya.ı.lıyor: J 

Çölün yürek y~kan genç şeyhleri· 
ni buımak icin Parise akın etmekte 
olan gımank yürekli lngiliz ve Ame· 
rikan kadmlanna kendi cinslerinden 
birinin oynadığı oyun, herkese ha-

la kahkahalar attırmaktadır. Meğer
se çölün asil çocuğu krlığrna giren 
ve bir.çok kalpleri yakarak para çan 
talarmın dibine darı eken bu şeyh bir 
kadmnnsl ... 

Hikaye burulan birkaç hafta ev 
vel Fransrz emniyet umumiycsine 
yapılan bir ihbarla başlamaktadır. 

Montparnassa fevkalade cazip 
ve kadtnlar tarafından çok aranan 
bir şeyhin geldiği bildirilmişti. Şey· 
hin iltif:tına erişmek için kadınların 
kısknnclık nöbetleriyle biribirine sal· 
dırdıkl~n velsaçsaç;a başbaşa geldik
leri haberleri ortalığa yaydı. 

Şeyhin şöhreti o kadar yayıldı 
ki, bulunduğu yeri yalnız Amerikan 
ve lnp-jliz kadınları değil, Fransız 
kızları da istila ediyordu. bar ve ga· 
zino -sahipleri, şeyhi kendi müesse
selerine çekebilmek için adeta yanşa 
girişmiş1er ve kendisine büyük para 
lar vermeğe ba~lamışlardı. Şeyhin 
zengin dildadeleri onun bulunduğu 

yerde nası't olsa pek çok para bal9
1 

kıyorlardı. 
Mesele ancak geçenler.de a~ 

dı. Şeyh çölb HiC}bi~ vakiti Maail'.11" 
dan daha ziyade yaldB!Jnammtr• ~ 
sapeli bu kadar kadinı yalbnıf ofiııllt 
bu adam bir crb!lt öile dejildiıt. ~ 
disi genç ve güzıel bir liıztlm. Ti18" 
ro sahnelerinde uzun mü~ d" 

kek rollerini büyük muvaffaıltryelis 
başardığım görünce, ltaclinlaıı:ın -" 
lığından istifade ettnelt surdi,tl 
birçok para kamna&iJeceji · ld 1 

tirmi§ ve hakiki hayatt;l ~ reli 
oynamağa ikarar vcmı · ıiır. 

Polis onun ba,bı l!U ~ 
olup olmadığını ve hal'lgi memfefı:et· 
ten geldiğini henüz bilmemekle be
raber kadın olduğunu :kafiyede tes" 
bit etmiştir. 

Bundan be sene evvel Marstl
yada sahneye ilk defa ;çıktığı zamaJI 
adının Monik Scnt Kier olduğunıl 
söylemişti. Sonra P..arisc gelmiş ve 
daha orada bir müddet sahnelerd' 
oynadıktan sonra ~şi şeyıhliğe vur· 
muştu. 

Fransız polisi bu km ~kalıya' 
mam~tır. Tahkikat başlarhaılamat 
sahte şeyh ortadan kay'boluvcrmif 
tir. Tayyare ile Londraya uçmuı ol· 
duğu sanılmaktadır. 

Nafia Vekaletinden: 
1 - 2 Haziran 1937 Çarşamba gUnü saat 15 de Ankarada Vekalet ;.'Mal_. 

me Eksiltme Komisyonunda üç gurup 4. parça atölye tczgiıhmm .grup grup Vf 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltm ye konan te~~'lhJ.filJn cins, muhammen bedel ve ~uvaıJ~ 
teminat miktarları. 

Grup Adet Cinsi 

I: 1 :200 silindir Honik tezgahı · 
ll: 2 :500 X 60 takım zımpara tezgahı 

III: 1:500 • 200 üniversal takım bile-

Muhammen 
bedeli 
Lira IKr. 
WS0.00 

980.00 

Muvakkat 
teminatı 

Lira fir. 
59&50 
'73.50 

me tezgahı. 3290.00 246.75 
3 - Her gruba ait eksiltme .şartname ve tefcrrü:ı.tı parasız olarak Ank., 

rada vekalet malzeme müdürlüğünden ıalmabilir. 
4 - İsteklilerin her grup için ayrı ~)TI tanzim edecekleri teklif mektUP' 

larını 2 Haziran 937 Çarşamba günü ısa:tt 14 e kadar Ankarada vekA1t1 

malzeme mtidürlüğünc vermeleri lazımdır. 
·5 - Yalnız birinci grup için teklifunektuplannı resmi ga.zetenin 7.5_9:; 

tarih ve 3297 'Sayılı nüsho.sında s;ıkan 1t:alimatnmncyc göre alınmış 937 sene' 
müteahhitlik vesikası raptedilece!i.tir. "922" "2099" 

nisan 037 gününde bu kısa hlzmetlllcrln fU E • ı A c H p 
~,.::::.:.:~::~:;~ rzincan vı ayeti . . , 

Her muhasebeciye, müdüre faydalı • ı • • k ı 
ve lüzumludur. Kitapçılarda satılmak. ) yon uru 
tadır . 

••••••••••••• ...-.............................. ·-ı:r.... B kanlı" d 
ır-····· .. ~:·~;~··~:;~;~~·~:·;;;~;·;;~~···· · ··ü aş gı n an 
ii Opera. l~r n 
~~ Dr. Sa!Ah Sun İi Erzincan vilayet merkezinde yapıla-
!! ot. ~;;:ı Sun ~ cak Halkevi binası eksiltme ilanı 
if lsUk'ı\I caddt'.sfJ322 g 1 - Erzincan §ehrinde yapd::ıccl< Halkevi binası kapalı zarfla 
:~ BeYQğlu Yerli Mallar Pazarı üstü H eksiltmeye 'konulmustur. 
:: TClf'!On: 43667 :: . ~ b hedef ( .')_ :: ......................................................... :: 2 - Bu .in;-aatm mu a~en :- ı 68000) liraaır. ··················.=·=··························· 3 - lsteldiler bu in~ta aıt prOJe ve plkrJan iki yüz kurut mu· 

SEZEN 
T ..E RZiHı.\NESi 
Sahibi: Ihsan Yavuz Sezen 

Şık gi;yinenlerin 
terzisidir 

En cazip rrı:.ıdeller, me\•simlik metin 
ve şık kum:ıçlar. 

l stanbul Yeni Postahane kcır~ısında 

Diş Do:~toru 

Cumartesinden maada hergün 
hastalamı knbul eder. 

Edirnel,apı, Karagümrük Tramva) 
Durağı No. 95 

kabilinde parti yönkurulu mubasipliiinden a'labilirler. 
4 - ~füme 14 mayı:; 937 tnrih=ne ras\iryan cuma günü saat 

11 de Er:::inC!\n Parti binasında toplanacak Parti llyönkurulu heyetin: 
c~ yap:lacakhr . 

5 - ıElroiltmeye girebilmek i&in istekliler aıağıda yazılı teminat 
ıve ve..aiki ayni gün Gaat on ikiye !<&dar 1ıeyct ba!kan' .. ~a teslim et· 
mi~ olmaları 11.znnclır. 

A - Jstcldileıdc.-ı ..2490 .ayılı kanunun 16 mcı ve 1 7 inci mad
cl--lnr~ mucib"nce 5100 liralık ınıuv.a!<kat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye ıirmeje 

bir mani bulımmadiğmıı dair imzruı bir nıo'ktup. 
D - Ehliycl v.csikalan Erzincan Ncfia r.iidürlüğünden tetkik 

ve ta":lil· cdilru:e!d.ir. 
6 - Tc:tlif mektuo!an iha1e günü aut on dörde kadar makbus 

mukı:ıbilinde k"'::nişyon başkanlığın~ v.erilece"dir. Pos~ ile gönderile· 
cch: teltlif rnektuplarımn iatle!i taahhütlü ohnar.r ve nihayet bu saate 
mcbr koClis:vont\ aclmi~ buhmr1~~ lfümnclır. Bu ia hakkında fe.zht 

izah ı1 olmak istiyenl~r Erzincmı Halk 'Par.tiiı .ilyönkunllu heyetine ... 
müracaat etmeleri. 





' te 

~( 

1 

202 'tllCENrt~ -~Kl 
~------... ----~-------------~----~...;.;;----------------------ketle, bu emrin, sırf prenıese olan mu. 
habbet ve takdiri dolayısile, kr_ı tara
fından verildiğine ipret etti. 

Fauıta meseleyi an1amıJtı. Esir gibi 
bir '!eydi. Maamafih bu onu pek tde kor
kutmuyordu. İstediği zaman, müthiı 
müttefilft Eıpinonyı aldatabileceğine 

emindi. Fakat bu vaziyet onu ıinirlen. 

C!iriyor v.e batengizitörün mabatlannın 
ne olduğunu kendi kendine soruyordu. 

Pardayanın mevkufiyetinin devam et 
~iği on beı glin müddetle Faustanm hiç 
,bir harekette bulunmaması bu yüzden· 
&ii. 

Hercün Espinozayı ~örmeğe giderek 
Pardayan hakkında malfunat alıyordu. 

Espİ!JO&a mahpusun vaziyeti hakkın. 
da onu tenvir ediyorıdu. 

Fausta da büyük bir ciddiyet ve dik
katle onu dinliyor, tasdik veya redde. 
!diyor, bir fikir veya naıihat veriyordu. 
Bundan sonra da, görüpeye nihayet 
vermek için, Barba Rojanm sıhhi vazi· 
yeti hakkında malumat alıyordu. 

Pardayanın, Jiraldayr Barba Roja
nın pençesinden kurtardığı günün ari. 
fesinde, Fa usta gene başengizitörü zi
yarete gitmişti. Pardayan hakkınıda, sor 
duğu ıuJllere Espinoza garip bir sesle 
ıu cevabı verdi: 

- Sir dö Pardayanın iıkc"!celerine 
nihayet verilmiıtir. 

- Yani öldü mü? 
Baıengizitör fazla izahat veı mek is

tememi! ve ayni cümleyi tekrarlamıştı: 
- tıkencelerine nihayet verilmiştir. 
Barba Rojaya gelince, Espinoza, o. 

nun tamamile iyileştiğini ve mahiyetini 
bilmediği bir iş için, ertesi gün, onun 
Bib - Elzar ptosuna gideceğini söyledi. 

Fausta gülümsemişdi. Barba Rojanın 
~toya niçin gr:leceğini pekala biliyor
du. Bunı:n üzerine rahat rahat evine 
dönmüttil. 

Pardayanm otelden çıkarak: "Eh l 
Fausta, şimdi baş bap konuphm !,. diye 
yola koyulduğu zamandan bir saat ıon. 
ra, Fausta, birçok eırarenıiz yeraltı ko
ridorlannı ihtiva eden, sayfiyedeki mub 
teıem ikametgahında bulunuyordu. 

Küçük ve sade döıenmiı bir odada 
D~n Sezarla yaptığı uzun bir ıörüıme 
ıona ermek üzereydi ve Don Sezar çok 
müteessir bir &esle §Öyle diyordu. 

- Madam, bana tekliflerinizi kabul et 
tirebileceğinizi düşünerek, doğuşumda. 

ki acı ve karanlık hakikati bana bildir· 
mek zalimtiğinde bulundunuz. Bu meş' 

um hakikati bana bildirmemek herhalde 
'daha insani bir hareket oliırdu ! .. Neyse 
olan oldu ve siz de maksadnuza ulaşa· 
madınız. Boşu boşuna ısrar etmekte ne 
mana var. Temenni ettiğiniz gibi haris. 
bir insan değilim. Vatandaşlanma ta. 
hakküm etmekten hiç bir zevk duymam 
ve şimdi her zamankinden daha fazla 
olarak, benim için nihayet kraklan baş
ka bir ıey olmıyan adama, karşı gelme-
meğe karar verdim. Benim yegane hır. 
sım, dostum Pardayanla beraber Fran
saya giderek orada sakin ve bade bir 

hayat sürmektir. Hayatımın rüyası ise 
intihap ettiğim eşimle beraber ya§amak 
ve onunla ölmektir. Onda sizin müıteı-

na güzelliğiniz yok, ünvan ve servete 
malik değil, ismi bile yok.. Fakat onu 
seviyorum .. Ve bu kafidir. 

Jl'austa hiddetle bağırdı: 
- Ah 1 Yarabbim, erkeklere hitap et. 

tiğimi zannederken, hep kadınlarla, his-
siyatı altında y2pyan sefil ve nyıf ka· 
dmlarla kartılaşmak benim kaderim mi. 
dir ? .. Ah! Kendim erkek olsaydım!. 

- Hissiyata o kadar hakir bakmayın 
madam, hayat tahammül edilecek bir 
vaziyette bulmamız onun aayainıdedir, 

Fauata, onu duymuyormut gibi, de· 
vam ediyordu: 

- Bedbaht 1 Senin takip etmek iste· 
Cliğin Pardayan, bi11iyat adamı olan 
Pardayan, ne oldu biliyor musun? 

Şövalyenin tevkifinden haberi olmL 
yan Don Sezar endiıeyle bağırdı: 

- Ne demek iıtiyonunuz? 
1 Fa usta, soğuk bir ıeıle c:evap verdi: 
' - öldü 1 Tesir:i altmda kalan sana 
•ptalca bir mukavemet tavsiye eden Par 
dayan öldü. Çıldırarak ölclu .. Ha! Hat 
lfa 1 Ba deli, ikinci bir deli olan sana 
nümunei imtisal olabilir 1 Ve onu çıl
dırtan, onu ölüme sevkeden benim ... 
ben. 

- Dikkat edin madam! Çünkü söyle
'dikleriniz doğruysa, ıizi .•. 

Fausta sert bir hareketle onun sözü. 
nü ke3ti. 

- Beni sonuna kadar dinliyeceksin, 
d--di. Ve unutma ki yapacağın en kü
çük bir . harekette derhal mahvolacak
sın ... Bu duvarların gözleri ve kulakla. 
rı var ... Ben de muhafaza altındayım.. 
Bana bir şey yapamazsın .. Dinle. Senin 
sevgiline gelince .. Benim sana teklif et
tiğim tahta tercih ettiğin o ıefil çinge
ne ... Şunu bil ki bedbaht, ölmüttür .. 
duyuyor musun öldü .. Barba Rojanın 

buselerile kirlenerek. namu~u payimal 
edilerek öldü ... Onun hatırasına sadık 
kat bakalım .. Belki ıen de deli Pardaya. 
nın yaptığı gibi, bir ölünün h=ıtıraaına 

ebediyyen sadık kalmak karannı ver
din .•. Hem de lekelenmiı b:r ölünün 
hatı:-asma .. 

Don Suar, bir sıçrayııta onun üzeri
ne atıldı, bileğini yakaladı ve çılgın göz 
lerilc ona bakarak yü%üne bağırdı: 

- Tekr~r etlin .. bu z.lçzkça kelimcle. 
ri tekrar edin ... ve yc:n::1 cC::ri.-n ki, s'.zi 
bir yılan ıribi ezerim.. Bir dalsa da alla 
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birisini ö?ıdUrmUı olmakla iftihar edemi• 
7ecelrıiniz, 

1 

·Fıuıta ıözlerini bile kırpmadı ,,e kur 
tulmaia çahpnadı. Yalnu ıerbnt kalan 
eliyle cöiıUnden ufacık bir kamı çıkar· 
dı YC ıoiuk bir ıelle: 

- Bu kaıaamn en tilçük bir çizili 
senin iSlmene klfidir. Ucu hiraada mab. 
veden bir &ehire batmlmqtır. 

Dedi ve onun bir aaniyelik pılrmlı· 
ğmdan iıtifade ederek an! bir hareketle 
kurtulduktan IOnra cerfye çddldi VO 

ıöyle dedi: 

- Tefcrar ediyorum: Pardayan çıldı· 
rarak ölmilıtilr ... Ve bu, beiıim eserim. 
dir .. Senin nipnlın lekelenerek iSldtl ve 
bu da benim eserimdir •• Ve sen de il• 
mitsizlik içinde ölecebin .. Ve bu tda her 
zamanki eibi benim eserim olacaktır! •• 

Fausta bu sözleri 18yllyerek, pli 
kapıyı açan manivellyı hareket ettirdi 
ve yüzünU çevirmeden ceriye doğru iki 
adım attı. 

Bir insan ıölıilne çırptı. Orac1a .• ı 
yalnız kendiainin bildifinl nnnett:ğl 
bu gizli kapı arka11nda, bir adam vardı. 
Belki de, biltiln 16yledifi ı8zleri duy
muı olan bir a~m. Bu adam kimdi. Bu. 
nun ehemmiyeti yoktu. Eaas olan ıeY. 
onan derhal ölmeıiydi. Zehirli kama• 
yr kaldırdı ve biltUn tiddetile indirmek 
istedi. 

Eli, batka bir el tarafından yakalan& 
ve bil,lini, ldeta ezerceıine tıkan demir 
bir el, kamayı bırakmaia mecbur ~ 
Bundan ıonra demir el onu odanın or
taa~a dofru ıUriikledi ve nihayet tanı. 
dıp müstehzi bir aeı feiyle dedi: 

- ölümden, Hhhııılen, çrlcnıJıktan. 
iıkeneeden ve daha bir tGrU ıeyden 
b3hıedildiğini duyuyorum 1 Herhalde 
r::ada::ı Fc:usa b"r a~k milukereaile 
meıcut ... ÇUnlril Faulta ne aman •tk· 
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S A T l
e E ı den: 

Gülhane hastanesi hastabakıcılann-

dan iken berayı tedavi kaldınld:ğı Hay
darpaşa emrazı istilaiye hast:mesinde 
10-8-936 tarihinde vefat ed~n hasta. 

... '":" .... ı 

Size : Aklsleri müteharrik ziyadar 11 d 
Parlak bir havuz teki ' er ••• 

Utif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler .... 
Gözlerin zevkiyle şenlenen bir ın~ıken·:·· 
Camekanmız için dayamlm~ hır ca;'tİRADIR. · 

Fiyatı, taksitle ödenmek ıarti)'le 32 
WlS·ie± 

c••WSW 

Saflhk 
matbaa 

rtiuhtelif 
makineleri 

Betonarme KlJprO inşaatı 

N f. v k~letinden: a 1 a e a . Eloğlu yoııMmda yapıla-
Marat vilAyetinde Kayseri • Me.r~ ve ~~köprüleri in§Satmın yenı ke. 
~ betonarme Alikaya, Suçatı, Tckır ve a alı zarf usulile eksiltmesi 30-4-937 
Oıt tutarı olan ''180,500" lira bedelle ve k p köprüler reisliği eksiltme ko
~ günü saat 16 da Nafıa Vekaleti şose ve 

llı.i&yonu odasında. yapılacaktır. .. . diğer evrak "903'' kuruş muka.bi. 
Eksiltme şartnamesi ve buna mut~errı ktir 

1inde e9Se ve köprüler reisliğinden verılece • 
Muvakkat teminat "lQ,275" lirad1:· • Uteabhitlik vesikasını ibraz ve bir 
Eksiltmeye girebilmek i.çin iste.~ııl:rın :una bemer in§aatı iyi bir surette 

taahhütte en az "100,000" lıralık kopru ve 
Yaptığını ispat ftmeleri meşruttur. .. il saat 15 §e kadar komisyon reis-
.... Teklif mektuplarını 30-4-937 cuına gıuı 

11&e vermeleri 18.zımdır. "892'' ''2046,, , ___ _ 
Devlet oemiryölları ve Limanları 
işletme umum idaresi . ilanları 

. torba. (200ton) sun'i portland çi. 
Muhammen bedeli 4000 lıra. olan 4000 H darpa.şada gar binası da-

n:~tosu 22.4.1937 perşembe günü saat 10 !:ıın:ı~acaktrr· 
hilındeki komisyon tarafmd.an pa~rlı~la , kkat teıninnt \'e kanwıun ta

. Bu işe girmek istiyenlcrın 300 Jır~ı~. mmt kadar ırnmisyona müracaat. 
Yın ettiği vesaiklc birlikte eksiltme gµnu saa ınc 
larr lazımdır. olarak dağıtılmaJctadn'. 

Bu i§e ait §artnameıer komisyondan parasız (2145) 

• 

bakıcı Nuri kızı ve Remzi karı~ı Mak-
bule tarafından hali hayatında Usküdar 
birinci noterliğince tanzim ettirmiş ol
duğu ve bir kıta vasiyename ilı: Konya 
Ziraat bankasına 20 numaralı tasarruf 
cüzdanr ile yatırmış olduğu maafaiz 
901 lira 29 kuruşu İstanbul veremle 
mlicadele cemiyetine öliimle cağlı ol. 
mak üzere vasiyet etmiş ve vasiycname 

' mezkur cemiyet ile müteveffiymin va-
risi yeganesi kocası Remzi aras•nda his
sei mahfuze ciheti sulhen halledilmiş ol. 
makta evvelemirde müteveffiye Mak
buleden alacak ve bor~ iddia edenler ile 
işbu vasiyetnameye karşı bir : tirazı o
lanların tarihi ililndan itibaren bir ay 
zarfında vesaik ve senedat kanuniycle. 
rile birlikte üskiidar sulh hukıık mahke 
mesine müracaatl ::ırı ve aksi takdirde 
vasiyetnamenin infazı cihetine gidilece
ği ilan olunur. 

İstanbul 3 üncli icra memurluğun., 
dan: 

Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesi-
ne karar verilen halı, konsol ve saire
den ibaret ev eşyası 20-4-937 tarihi. 
ne müsacfıf salı günü saat 14 <ten itiba
t'en Gedikpaşada Mıdrıp sokağında 20 
uyılı evde açık arttırma suretile satıla
cağından talip olanların mezkur gün ve 
saatte mahalljne hazır bulunacak me. 
muruna müracaatları ilan olunur. 

lsta·nbul Komutanlığı::.
Satınalma Komisyonu i~a'!l!tt . ... .. . . . 

Gümü5suyu hastanesi için 1000 ta.. 
ne piliç ile 3000 tane tavuk açık ek
siltme ile almacakttr. lhalesi 5 Mayıs 
1937 Çarşamba giinll saat 15 de ya. 
pılacaktır. Muh mmcn tutarları pili
cin 400 ve tavuğun 1800 liradır. Şart. 
namesi her gün öğleden ev">'el ltomis
yonda görülebilir. İsteklilerin 165 ll. 
ralık ilk teminat makbuz veya mek

Niçin 
Herkesin 
Dişlerı 

Böyle 
oeyaz değildir 'P 

Çünkü dfşlerJo beyaz olması için 
ITI inci şart: 

ad olin 
Kullıtnmak 

r!I inci şart da : 
Ağzı yalnız snbahlan değil, her yeme iden sonra mümkün olmazsa 

akşam, sabah mutlaka temiz !emektir. 

tupları ile ibcra.'bcr ihale günü vakti ı --- --------=----=====-=============== 
muayyenindo Fındıklıda komutanlık · 
satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(2131) 

GiimUŞfluyu hastanesi için 1500 ki. 
lo tuzsuz tereyağı açık eksiltme ile 
alınacaktır. İhalesi 5 Mayıs 1937 çar
şamba giinil saat 15,30 .da. yapılacak. 
tır. Muhammen tutarı 1500 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. tstekliJ.erin 113 
liralık ilk teminat ~akbuz Ve)"a mek. 
tupları He beraber ıhale günü vakti 
rnuayyeninde Fındıklıda komutnnhk
satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(2132) 

ıstanbul Leva~ım Arnirligi 
Sattoalma Komısyonu ilanları . ~ 

Ordu hcı.star.ckrı ıçın 4000 acıct 

yüz havlusuna verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden tekrar pazarlığa 19 Ni
:san 1937 Pazartesi günU saat 15 de 
Tophanede aatınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3200 U
radır. Şartname ''c numunesi komla. 
yonda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komU!yona gelmeleri. ( 4251 

(2126) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloilu Nuıııt'lrnaıüye cad. No 
(C.ağaloğlu Euaneai yanmda) 

Telefon. 22566 

HABER 
AKSAM POSTASI 

ıOARE. e:vı V' 

lstanbul Ankara Caddesi 
f>oıt• kutuı~ "'; lstanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanouı HABER 
c Yazı ışıerı teıotonu ; 2:uı12 

idare ve ııan • ,";"' : 243J.I!. 

, ABONE· ŞARTLARI 
Sene ilk 
e aylık 
3 ........ 
' aylık 

t Tiir••ll' :t / Eu"1ı 
''00 Kr. 2700 Kr. 
7301 .. , .. 50 t .. 
•OO " 800 .. 
150 >00 -

Salııbı w N•ınqat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
'8o11ldılı q•r (JIAKm 1'1atboo., 1 .... -...... .:.,-.:;;. , 

·ı . 

f""""S"'P ................... ,, ................ P .. O"S"TA"S"i"''"'"lı 
j Daha mütekllmil bir şekUJ-e J1 

l çıkmıga hazırlanz!Jor I 
j "Spor Postası,, idaresinden : Mecmuamızm b kı 1 
~ iizerinde yeniden bazı tek" "} eb . . yazısı ve as sı = b'k ed'l b'l . . . . . amu t dırlerı nlmaktayız. Bunların tat· 
~ ı ı e ı mesı ıçın m.~1şannı durdurmak zaruri oluyor. Bu ecbep· ı 
~ le Spor Postası bugun Mkanlmamı".._ y .1 h zıYüi = b' h f ela f r »Q'· en1 eme a nntzm 
ğ 1~. a ta n . azla sünniyeceğini umuyoruz. Bu gecikmeyi daha 

mukem~e! .b~r ruh ve şekille tazmin edeceğimizi sayın okuyucub- _ 
_ rımıza bıldmrız. 5 
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10 HABER - ~ poeta!t ı11 NİSAN - 1931 

• SARFIYATI NEDiR? .· 

Yüksek Mühendis Mektebinde iS/J i / 36 tarihinde RB 9 aleti ile yapılan muhtelif tecrübelerin· neticeleri sunlardır: 

Banyo odasımn hararetf 1 9 11·

SoOuk Suyun derecesi 1 7• • 

Su mıktarı 

Sıcak suyun derecesi 

Gu sarfıyatı 

1 2 s lllr• 
•37• 6 

.1 "'J ?50 

11 ı ,. 

! ı '·· 
il ı 

lı 
ıc::::I 

ı, 

8anyo odasının harırett 1 a•,s 
SoOuk Suyun dereces• ı 7 • • 

Sıcak suyun derecesi 3 7 • • 

Bu sarfiyatı.AB 9'·36 ve R 25 37 modelindeki aletler içinde tekeffül ederiz.-Satış Verj.101, istiklal Cad. 

Resimli hakiki bir vak'a 

Oençve Taze 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6 da yorucu Saat 6,45 de bu Saat 1 de §&yanı 

bir meşguliyetten yeni ve sihramiz hayret bir tenle 

sonra, buruşuk ve "4 te bir,, pudrayı genç ve terütaze 

yorgun bir yüzü kullandı. Bir mik- görünüyordu. 

vardı. na tisin iğneleri Yüz ve burnun par-
cezbettiği gibi cild taklığı tamamen zail 

Bu yeni pudranın 
için son derece ya- olmuı, hattt bütün ıi-

son derece yapıgma 
pı§tlla haıısasrna ma- yah benler kaybolmuı-

hassasını veren fev- lik gayet 
kala de inceliği adeta pudradır ..... 

yüzünde gayrimer'idir. En sami

mi dostlanmz bile şayanr hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-
vellit olmadığına kail olamıya· 

caktır. Dışarıda, yağmurda ve 
g:ineşte veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlarında, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
güzellikte bir tene malik olabilir
siniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen müteessir olmaz ve 

ince bir tur. Bir defa pudra-
lanmak kafidir. Çün-
kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pıtma hassasına ma
liktir. 

yüzde leke ve tabaka teıkil et

mez. Tokalon pudrasını, cildiniz

de son derece yapışma haBBasınr 

veren ve fevkalade ince olan bu 

sihramiz ''4 te bir,, pudrayı kul

larunrz. Neticesinden son derece 

memnun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalon mÜ§terisiuden mües esemi:ıe mektup yazan

ların mii~alıcrleleri kcmli1iğinden gelen en kymetli delillerclir: 
(Toluılon hf'm ı·e pudralarmı lmllrınmaya l>a§ladığın giin-

denbcri cildim lwndi /.-rem 1·c pıulramıı buldu} 
Beylerbcy.... K. caddc~i..... ılf u 

(KrPmlerinizin bir hafta zarfında cildimde göstermiş oldu· 

• ğu iyi tesirden mütevellid memnuniyetimi isim ve adresimle 
ilôn etmenizi rica ndcrim.) 

TJeb<>h ... lb .. So ... No. 11 Ra ... 
f Pktuplarm asılları dosyalarnıımln saklıdır. 

G 
Kimyager w ı-- Dr. Ihsan Sel m i 

l 
TiFO AŞISI 

Ü sam e d d İn Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için tesiri kat't, mu-

idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· afiyeti pek emin ta.7.c aşıdır. Her 

1 
rıuı::ı tahlilat. Eminönü Emlak ve ecza.hanede bulunur. Kutusu : 45 

Eytam Bankası karşısrnda İzzet .kunıatur. ---• 
Bey J:!anr. 

HER AKŞAM 

Birahanesinde 

Bayan SA·FiVE 
Konserlerine devam etmek üzere Anadoluda 

seyahata çıkacaQından müddeti pek az kal mıştlr. 
Telefon : 40227 

~ADEM 1 1KT1 DA R~mL 
ve B E L CI E V Ş E ~ L 1 CI 1 N E K AR$1 

RMO • 

Dr. Nihad Tözge ' 
ı ıncı sını f C ilt · Fre ngi v e cı ıoer 

~ Z ührev i hastalıklar muta:ıassısı 
.. ~ıaıı T•Jl'• ... c • ...ı,.ıı ~Ut••• No. " 

T•letonı •••• • 

Pazar ve Perşembeden başka hergün 
15,ll - 21 e kadar hastalarını kabul eder 

1111--mil• D r. ----•I 
N I ŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokafüyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numualı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel: 4.0843 ---ili 

Münir 
urettin 

Nr. 270002 - Bestenigar tarkı - ÇlÇEKTEJ'~ NAGMEO:rl 
Hiimm ,.rta - AŞKINLA Sü RONSEM 

Nr. 270900 - Utak tarkı - DELlslN DELi GÖNLÜM 
Uf&k tarkı - O BENiN SON EŞiMDi 

Nr. 270901 - Halk tarla•• - ESMER BUGÜN ACLAMIŞ 
Halk farkıtı - KARANFiL 

ı;atı•a çlkarıımıstır -----

SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KARŞISINDA z 

-

1 


