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Maaşları kesilen 
Denizyolları memur-
ları protesto verdiler 

1000 ve 1800 lira maaş ~la~:ı;:;~ ? 

"tasarruf,, etmek mümkün egı. · 

l.çığın sebebi hur~~ ~emıler~ 
7-0.000 lira gibi buyuk. t~mır 

\\ , ~ , • ', raflar1 verilmesıdır ' ' mas !er. Bu sebeple maa§larda tenzilat kara 
Deniıyolları idaresinin bir sene zar- b .. "k bir teessür uyandırmıştır. 

frnda 200.000 lira zarar etmesi dolayısi- rı uyu • • & "''~·· --~·""'u'""·-· ,.,._ 
ı e nıemı.u ldUU uı"cı.ııuu ....... uı uu ıu•"'"-"'' na:;~;·:B·r; ;~sarrufun daha. ba_ şka yo·l" 
kesilme kararı verllmeai idare memurla· • d b larla temini kabildir. Mesela. ı are ır 
rı arasında infial uyandırmıştır. Bunun 
için idarenin ileri gelen kaptanlarından 
bir kısmı müdür Sadettine müracaatla 
bu maaı kesme keyfiyetini protesto et· 

mişlerdir. 

Denizyolları memurları bu yıl ma· 
a§hrına zam yapılacağını ummakta idi· 

muhasebeci varken çok yüksek maaıh 
b'r de ecnebi muhasebe mütehassısı
n~n bulunıiıu. idarenin başında bir mü. 
dür bulunurken idare memurlarından 
belki yüz küçük memurun maaşını alan 

(Devamı 6 ıncıda) 

- ·Dimyata pirince giderken eYdekl bulgurdan oldu 1 

A vusturyada 
Alman ntifuzu 
ıtaıva tar.af ından 

kabul ve teyit edildi 
Venedik, 24 (A.A.) - Nasyonal .so.s 

Roma 24 (A.A.) - Siyasi müşahitler 
:Musolini - Şuınig mülakatının pek sıkı 
bir Avusturya • Almanya teşriki mcsa· 
jııine müncer olacağım tahmin etmekte
dirler. Filhakika mülakat esnasında, 
Çekoslovakya ile bir itilaf akdetmek gj· 
bi, Almanya aleyhinde addedilecek her 
türlü hareketten içtinap edilmesine ve 
Avusturya nuilerinin memleketin d~-
h. . . d 'k' sa· etınelerı· ili aıyaaetın e teşrı ı me ı 

ne karar verilmiştir. 

l'ııtlerin Avusturya hükumetine ıştı· 
yaı G' 

k edecekleri hakkında y.uı resmi ı. 
ra · · af d ri ate d'ltaha gazetesı tar m an ve • 
~n d'k len haber, siyasi mahfellerin nazarı ı 

t
. 

1
• celbetmiştir. Bu mahfeller, Mu· 

ka ın . 
ı 'ninin başvekil Şuşnige bu şekılde 

so 1 ~ · . 

b
. karar vermesini tavsiye edecegımn 
rr . 1 

Venedik mülakatından evvel şayı o muş 
olduğunu hatırlatmaktadırlar. 

(Devamı 6 ıncıda) 

• • 
Irak Hariciye vezırı 

Ankara yoI:onda 
D N 

. şamda surıye fevkal· 
r. A acı · · ıe görüştü 

ade komıserııy· go"rmckle bahtiyar olduğunu bil. 
"ksek 1 erı Şam, 24 (A. A.) - Fransız yu. . dirmiştir. 

komiseri, evvelki akşam 1ra.k harıcıye Nazır, bugün Şamdan ayrı~arak ~-
D N 

· uıasl ile görüşmüş, ruta oradan da Ankaraya gıdecektır. 
nazırı r . acı ' · k b seyahat esna· 

. . . . hariciye na. Üç taraflı mısa , ~ 
sonra her ıkısı de Surıye d ~ il fakat yakında imza edile-

. v . b. · ya.f et. sında eg , 
zırırun şereflerine verdigı ır_ zı cektir. . .. 
te hazır bulunmuşlardır. Surıye hart· :Misaklar akdetmek suretıle .. su~u 
ciye nazırı, bir nutuk söyliyere~ ~~- idanıe eLmck istiyen tra~. Türkıye 
r iye ile 1ra.k arasındaki goriiş bırhgı. hakkında samimi ve -~er~n dostl_uk 
ni tebarüz ettirmiştir. hisleri beslemekte ve.Tür_kı~e - ~urhı~e 

be 
at- münasebetlerinde de ayru hıslerın a.. 

Dr. Naciüla8ıl, ın1.tbuata yan . .ı;.....,., .. •,.ı etmektedir. 
• •' · kını ola.ca.ıı ...... umı4 ' -

Sovget elçisi 

Karahan gidiyor 
Cumhu'rrelslmlze 
ved~oameslnl verdi 

Bulgaristan ve Balkan misakı 
Bu sabahki posta ile gelen Morning 

Post gazetesi Belgrat muhabiri yazıyor: 
Siyasi mahafilde beyan edildiğine gö-

re, Türkiye Ba~vekili ismet İnönü ve 
hariciye vekili Rüştü Arasın Sofyay1 
ziyareti, Bulgaristanxn yakmda Balkan 
misakına girmesine yol açmağa yardım 

etmiştir. 
Türkiye ve Yugoslavya bakımından 

böyle bir tedbir almağa mani olacak 
en ufak bir güçlüğün olmadığı söylen
mektedir. Çünkü, Bulgaristan bu iki 
memleketle dostluk ve ademi tecavü~ 
misakı akdetmiı bulunuyor. Ve kar~ılrk 
ıı munaawetlı:d de gittikçe inkiıaf et. 
melctedir. 

Yegane mani Yunanistandır. Çünki1 
Ege denizinde Bulgaristanın mahreç İs· 
temesi ve diğer ufak bazı meseleler 
henüz halledilmemittir • 

Bulgarlstanda bir ikaz sesi 
"TUrk - Bulgar dostluk cemiyeti,, 

reisi profesör Stoyanof, bulgarca Utro 
g~etesinde bir makale ne§retmigtir • 

Bulgar profesörü burada, Tilrk -
Bulgar mümessilleri arasında ııon yapt• 
lan mü1akatın ehemmiyetine itaretla 
diyor ki: ı 

'.Yugoslavyaya gidebilmek için Bul. 
garistandan başka yollar da vardı. Bu .. 
günkü beynelmilel vaziyette Sofya yo-. 

. tunun tercih edilmesi, batlı başına bir 

mana ifade eder. Bu ziyaret bütün Bul. 
gar milletini alakadar eder. Çünkü Türk 
ve Bulgar milletleri asırlarca beraber 

ve yanyana yaşamışlardır. Gene de ya• 
şıyacaklardır. Bugün hadiseler alabil· 
diğine yürüyor. Bizim, daha fazla bek. 
lemeğe vaktimiz yoktur. Bekleme ve 
ıürilncemdde bırakma siyasetinin Türk· 

• Bulgar münasebatında yeri olamaz. 
Bu siyaset ancak itimatsızlıklar uyandı· 
rabilir ve bize sürprizler getirebiHr.,. 

. ( 

"Kömür istihlakini 
arrtflrmak esas politi· 

~·~ kalarımızdan biridir ,, 
Kara.hattm bir krokisi 

Ankara 23 (A. A.) -Atatürl<, 
bugün Sovyet büyük elçisi Karahanı 
kabul buyurmuşlar ve büyük elçi 
kendilerine vedanamelerini bizzat 
takdim etmiştir. 

Bu kabulde Hariciye Vekili dok· 
tor Aras da hazır bulunuyordu. 

Reisicumhur, Karahanı nezdle
rinde bir saat kadar alıkoymu§lar· 
dır. 

Nevmit aşık 
Sevgilisinin 

kulağını kesti ! 
Zavallı genç kız 
yUzUodeo yaralı 

Karagümrükte eski Alipaıa tekke so
kağmda oturan Hayriye dün öğleden 

sonra Fatihte bir arkadaşına gitmek ü
zere evinden çıkmış sokakta yürürken 
Muhiddin isminde bir genç önüne çık. 
mıştrr. Muhiddin uzun zamandanberi 
Hayriye ile evlenmek istemektedir. 
Hayriye araya konan ricacılara rağmen 
evlenemiyeceğini söylemiştir. 

Muhiddin ıtiün Hayriyenin önUnü ke
since kendisile mutlaka evleneceğini, 
razı olmazsa sonunun fena olacağım bil 
dirmiştir. Hayriye bu tehditlere aldırış 
etmeyip yürüyünce Muhiddin cebinde 
sakladığı usturayı çıkarmış, birdenbire 
kızın üzerine atılarak sol kulağını kes
miştir. Muhiddin hırsını alamamış: 

- M~emki bana varmıyorsun. Yü
zünü de tanınmaz hale getireyim de ıe. 
ni kimse almasın 1 diyerek lemn yüzünü 
iki yerinden daha kesmiştir. 

Ilayriyenin feryadına et~aftaki halk 

yctismiş. fakat bu sırada Muhiddin ka
çıp gitmiştir. Hayri)'c hastaner.c kaldl
rılmı;tır. 

Beynelmilel kömür sergisi dün 
Başvekilin bir nutkile açlldı 

Ankara, 23 (Telefonla) - Kömür 
ve kömür yakan vasıtalar sergisi·bugün 
saat 1 7 ıde Batvekil tarafından açıldı. 

Günün erken saatlerinden itibaren 
sergi ve civan kalabalık bir halk tara -

fından doldurulmuştu. Saat 17 de da • 
vetliler gelmeğe başladılar. Bunlar ara.ı 
sında Dahiliye, Hariciye, Gümrük, Zi "' 
raat Vekilleri, meb'uslar şehrimizdeki 

(Detıamı 4 üncüde) 

Askeri liseler şampiyonU:ırına dü1ı mükafatıarı veri.lirken 1 
- Yazısı spor sayfamızda. - '· 

.. .--..... -..................... ·-····-····-···················-········ 
1 Hayali cihan değil m etelik·· .. :;;ı·;; ... ~t;;,~;·· .. 
1 Geçmiş zamanın 

hallraları ... 
Yazan : AKA GÜNDÜZ 

ı.. ......... ~~!!~ .. ~:-~~~~~~ oku~~~~--' 



2Jış 1.iditika 

.Romanya dış 
politikası 

Va~aılr\l: Şehip Gündüz 
Romanyada muhalefet partileri hükumeti dl§ sıyasada yanlış hareketlere 

kalkışmakla itham etmektedirler. Köstencede yapılan bir propaganda toplan
tısında Romanya Milli - Köyül Partisi Genel Sekreteri Macearo'nun söylediği 

son nutuk bu bakımdan dikkate değer. Macearo Romanya iç politikasında za. 
man zaman pek mühim roller oynamış olan Milli - Köylü Partisini iktidar 
mevkiinde temsil etmiş eski bir nazırdır. Bu zat Romanya dış politikasının 
büyük devletlerle olan münasebatında hangi ekonomik tesirlerin rolleri oldu. 
ğuna da yakından vakıftır. 

Köstencedeki nutkunun fransızca metninden şu parçayı aynen tercüme e. 
diyorum: 

"HükUmet Küçük Antantm za~lamasına göz yummu~lur. Roma ve 
Sofya ile anlaşması Yugoslavyanm mevkiini ne derece sağlamlaştırm•şsa 
Küçük Antanbn vaziyetini de o derece sarsmıştır. Diğer taraftan Ro
manyanm Fransa ile olan bütün bağlan çözülmüş ve Romanya, ancak 
Sovyetler ile olan münasebetlerini feda etmek bahasına Polonyanm dost
luğunu kazanmıştır. 

Milli. köylü partisinin iktidar mevkiine geçtiği anda yapacağı iç dış 
politikamızdaki büyük hataları ve yanlışlıkları derhal tashih etmek ve ln
giltere ile, F ranaa ile olan ananevi dostluklarımızı ihya edip kuvvetlendir
mek olacaktır.,, 

l\facearon\ın, son hadiseleri kendi partisinin menfaati namına istis
mara kalktthğı muhakkaktır. Fakat Küçük Antant devletlerinin son si
yasi hare~etlerini bu tarzda tefsir ve tenkit eden ilk politika adamı Macearo 
değildir. Küçük Antant dış politikasınm "azami namütenahi sulh peşin
de ko§lllası ve.her tarafla dostluJc bağları tesisine çalışması yepy~ni bir 
temayülü ifade eden bu sisteme akıl erdiremiyenleri şaşırtmaktadır. Niçin 
bir devletle dost olmak bir batka devletle mevcut olan dontluğu ortadan 
kaldırmış olsun? Eğer siyasi anlaşmalardan daima bu neticeler çıkıyorsa 
ilk dostluğun da mutlaka birçok diğer dostlukların fedasiyle kurulabilmiş 
olduğunu kabul etmek laznndır. 

~~~earo gibi profesyon~I politikacılar dış politikaları millet için değil, 
~~ndı :J;msarlıkları ve kendı gruplarmm ekonomik bağları ve menfaatleri 
ıçın ~e:ıs ~der~er. Onların hiddetleri ve propagandaları hep kendi menfa
atlerınm ıhlalinden doğar ve ferdi menfaatlerini istihdaf eder. 

Onun nutkundan aldığımız parçayı Romanyadaki parti kavgalan 
~akkinCla bJ~ fikir vennek için neşrediyoruz. Yoksa, Romanyada bugün ik
~dar mev!Oınd~ b?lunan hükfunetin, ancak ''dostlukları çoğaltma,, sure
tinde tefsır edilebılecek olan dış politika faaliyeti hiç bir zümreye karşı 
hiç bir zümre ile düşmanlık cephesi kurm8.k manasına alınamaz. Zira Ro
manya ayni Zamililda Balkan Paktı devletidir ve Türkiyenin müttefikidir. 
Türkiye dıt politikasının ali mürakabesi ise Türkiye ile olan ittifakların 
cir."?~l emniyett_ huzur ve sulhu hedef tutmalanna pek dikkat eder. n·j<J ~rrı1ilı;ı n.sı:• .. • .. 

· tttnıfwı Şekip GUNDÜZ 

Leh Hariciye Nazırı 
Bü~ireşte askeri ittifakı gUrilşüyor 

Bükreşe gelmiş olan Lehistan 
h:!::-:ciye nazırı kolonel Bek'in Ro
mr.nya hariciye nazırı Antenesko ile 
mülnk.atmın, mevzuu iki memleket 
arasında mevcut askeri anlaşma et
rafında olduğu zannedilmektedir. 

Bir tahmine göre, anlaş~a ge· 
nişletilecektir. Malum oldu~u üze· 
re bu anlaşmalar, şimdiye kadar 
münhasıran bir Sovyet tecavüzüne 
karşı müdafaayı istihdaf ediyordu. 

Neler . görüşülüyor ? 
Varşova 23 (A. A.) - Kur~ 

jer Poranni gazetesi, Hariciye nazı
n Beck'in Bükreş seyahati dolayısiy-
le yazdığı bir makalede ezcümle di · 
yor ki: 

.. Beck'in bu seyahati, Avrupanın 

Bir Çin k arikatürü 

cenubu şarki mmtakasmda mühim 
hadiselerin belirmeğe başladrğı bir 
zamanda vukua geliyor. Balkanlar, 
filhakika çok faal bir siyaset tutmuş• 
tur. Bulgar • Yugoslav anlaşması, 
Yugoslavya • l tal ya paktr, hazırlan
makta bulunan küçük Akdeniz pak· 
tı, Romanyanın Bulgaristan ve İM 
talyaya yaklaşma temayülleri ve 
nihayet Yugoslav - Macar münase
betlerinin normalleşmesi meselesinin 
ciddi surette müzakere edilmekte 
bulunması, · bütün bunlar Balkan . 
larda ve Tuna havzasında kuvvetle
rin münasebetlerinde derin ve ehem• 
miyetli değişiklikler vücude getir -
mekten hali kalmıyacaktır. Polon. 
ya, bu inkişafı büyük bir dikkat ve 
sempati ile takip etmektedir.,, 

HABER - ~k§a.Il'l posta~ 

il N 

~, s~~ 
~"'S/Jıt,_ YUGOSLAVYA 

. ~f.-k~~?.'i/ill!2-

Rus çarı Kara Jo~jun 
murahhaslarına 

" büyük yardım ,, 
vaadetmişti 

BeklJ- paşa serseri Yenlçerllerl sıkıştırınca 
bunlar Adakaleye kaçtılar. Fakat orada da 

ku rt olamadı lar, yakalandılar 

ve boy un l arı vuruldu! 
V azan : N. N. TepedeJenli 
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Bir Hırvat köylüsünün evi .... 

Bununla beraber Avusturya Belgradı 
za.ptedebildi. Lakin Avrupanm müda_ 
halesi harbin ..ıevarrım.ı ,...;;_:. .w. ... 

Viyana ve İstanbul sarayları Sivişto
vo'da sulh akaıne mecbur oldular 
(1791). 

Bu muahede mucibince Sava ve Tu· 
nanın cenubu yine Sultanın elinde ka. 
lıyordu. Fakat sultan Sırp milliyet. 
perverleri için umumi bir af ilanını 
ve Belgrad kalesine yeniçerileri sok
mamayı kabul ediyordu. Belgradda 
yalnız bir paşa bulunacaktı. 

Bekir ve Mustafa Paşalar 
Muahedenin akdinden sonra Bel

gradda bulunan ilk paşanın adı Be. 
kirdir. Sµ-p tarihçileri bu zattan çok 

memnuniyetle bahsederler. Bekir pa. 
E?a idaresi altındaki in.sanlarla iyi an
laşmış ve onların Türklere husumet 
edebilmesi için sebep bırakmamıştır. 

Fakat bu hal yeniçerilerin hoşuna 

gitmemişti. Disiplinsizlikleri ile im
paratorluğa fena zararlar vermeğe 

başlıyan bu dejenere kuvvet çapulsuz 
yaşıyamıyordu. Bclgrada sokulma. 
drklarım görünce mühim bir kısmı, o 

sırada Vidinde isyan bayrağını kal. 
drrmış olan Pazvand oğluya katıldılar 
ve Belgrad paşalığını zapta karar ver

diler. Tehlikenin büyümesi Babıaliyi 
Pazvandoğlunu okşamağa, istedikle -
rini vermeye mecbur etti. 

Pazvand bu muvaffakıyetinden çok 
şımardı. Sarayla uyuşur uyuşmaz ye. 
niçcrilerle birlikte, muahede hilafına 
Bclgrada girdi ve ilk i~i Belgrad paşa. 

lığında "Bekir''e halef olan "Musta
fa., yı boğazlıyı!rak kaleyi ~ükümleri 
altına almak oldu. 

Bu yeniçerilerin, artık, eski yeniçe-

kimiyetini tanıdıklarını, yalnız yeni
çerilere ve onların ağalarına kar.şı is-
.,_~l.-, 1--. • • ). . "-.,J.._.ı.10-~u'-T ÜÔn tti 

ler. · 
Bu, civardaki diğer paşaların Bel

grada yürümemelerine, hadiseyi Bel
grada münhasır bir iş gibi telakki et. 
melerine sebep oldu. Zaten Karajorj 
oğlunun da istE diği bu idi. Eğer hadi. 

se diğer paşalar tarafından "padişaha 
isyan,, suretinde tefsir edilmiş olsay

c'ıı, hiç şüphesiz, her taratan yüklene
cek olan kuvvetler Karajorj oğlunu ve 
arkadaşlarını darmadağın ediverecek. 
ti. 

Asiler evvela, eski an'anelerini dü. 
şünerek A vusturyadan yardım aradı
lar. Fakat bu sırada Avusturya Babı
ali ile iyi münasebetler tesis etmiş 

bulunuyordu. Viyana sarayı Karajor. 
ja aradığını vermeyince Sırplar der. 
hal Moskovaya bir heyet gönderdiler 
ve Çarın müzaheretini rica ettiler. 

Bu sırada asiler civardaki birçok 
stratejik mevkileri ellerine geçirmiş
ler ve Belgrada yakın bir yerde (bü
yük bir kuvvet halinde) toplanmış
lardı. 

Babıali Belgrad paşahğındaki hare. 
ketlerin gelip geçici bir "dahili isyan,, 
olmadığım, işlerin bir başka yola sap. 
tığım anlayınca hemen Bosna paşa. 

smı isyanı bastırmağa memur etti. 
(Bosna) daki vali Belgrad kalesinin 
eski kumandanı oa in Bekir paşaydı. 
(Bu zatın Sırplar üzerinde iyi bir te. 

sir bırakmış olduğunu, Sırplar tara
fından beğenildiğini yukarda bildir -
miştik.) 

. rilere benzer tarafları kalmamıştı. 

Bekir paşanın yola çıktığım haber 
alınca asi yen:çeri bölükbaşılariyle 

Pazvand oğlunun avenesi başlarına 

gelecek belayı derhal anladılar ve 
bir gece ~ehri terkedip Adakaleye 
kaçtılar. Lakin Bekir paşa peşlerini 

Bir mutor (esrarkeı) 
- North China Daily News'den -

Bunlar düpedüz haydut olmuşlardı. t. 
ki üç gün sonra, Bekir pa~anrn tesis 
ettiği emniyetten Belgradda eser kal. 
madı. Önüne geleni soymağa, asmağa 
ve kesmeğe ba~ladılar. Bunlar yalnız 
Sırplara de~il, Bclgradm zengin Türk 
beylerine de zulmediyorlardı. Bittabi 
mukadder akıb:?t derhal kendini gös
terdi. Sırplar derhal silahlanıp dağla
ra çekildiler: çeteciliğe başladılar. 

Bir müddet sonra da Sırp beylerinin 
bir tol')lantı yapıp Karajorj oğlu Jorj 
Pctroviçi kendilerine reis intihap et. 
tikleri duyuldu (1804). 

Bu isyan akla hayret verir bir sil. 
ratte yayılmıştı. Asfelr "sultanın hi-

bırakmadı ve gönderdiği bir müfreze 
ile bu serserileri yakalatıp boyunla. 
rını vurdurdu. Bosna valisi de Sırp. 
1arın isyanını bu heriflerin kötülükle. 
rinden doğmu!l" bir mevzii hadise san. 
maktaydı. Fransadaki büyük ihtila-

lin, bilhassa İtalyada cereyan eden 
hadiselerin Adriyatik denizinden Hır~ 

vatistana ve oradan Türk hudutları 
iç;ndeki Sırbistana yaptığı tesirlerin 
farkmda değildi. 

( Deoomı -var) 

24 NİSAN' - 1937 

Manasız bir sual 
- Falan şair veya filan romancı öl. 

dü; yerine kimi koyacağız?... Onun 
yerini hiç bir zaman dolduramıya.ca. 
ğız... Onun yeri boş kalacak ... 

Bu sözleri ikide bir tekrar eder du. 
rurlar, Mehmet Rauf öldü, bunu söy
lediler, Ahmed Haşim,in, Mehmed 
Akif'in, Abdülhak llimid'in arkasın

dan bunu söylediler. Şüphesiz daha da 
söylenecek~ manasız sözlerin ömrii 
uzun olur, hatta layemut oldukları 
söylene bil ·r. 

O söz manasızdır. çünkü şairlik, ro
mancılık bir memuriyet, bir vazife de. 
ğildir ki bir şair, bir romancı ölünce 
yerine başka birini koymak lazım 

gelsin. Zaten sanatkar öldüğü zaman 
eseri de beraber ölmez ki! Falan bil. 

yük bir şair, yahut büyük bir romancı 
mıydı? Kendisi öldilkten sonra da ki. 

tablarını okursunuz, demek ki yeri 

boşatz;:ı.amıştır, kimseyi getirmeğe, a
ramaga lüzum yoktur. 

Bir aktör, musiki aletlerinden biri
ni iyi çalmakla şöhret almıs bir 
adam, Yani bizzat yaratıcı olmaYıp da 
baflkalarının yarattıklarını "icra" 
eden sanatkarlardan biri ölünce 0 su. 
al sorulabilir; çünkü onların sanatkar
lığı hayatları ile kaimdir. Sanatları 
k~ndi ~llerinde, yüzlerin~e, gözlerinde. 
dır; vUcudları mahvolunca sanatları 
da mahvolur. (Mamafi sinema ve 
gramofondan beri bu nevi sanatkô.r. 
ların da bir nevi ebediye·te mazbw ol. 
duklan iddia edilebilir.) 

.~föne~kid için de sorulabilir. Gerçi 
munekkıdin yazılan da ölümünden 
sonra okunabilir; ama münekkidin 
bir vazifesi de yeni eserleri tanıtmak 
ve g~nç sanatkarlara yol göster
mektır. Gerek halk, gerek muharrir
ler üzerinde nüfuzu olan bir münek. 
kid ölünce {bizde böylesi yoktur ve 
daha uzun zaman da yetişell)ez, çünkü 
memleketimizdeki 13artlar buna elve
rişli değildir), öyle bir adam ölünce 
yerinin bos kaldı~ını iddia etnı.ek h:a. 
..nroıı. :uaceıı ,rcır..ıYc:ıı ı 11.1.!ı•ursı oruuKlen 
sonra da okunabilir dedim ama bu pek 
doğru değfi8rr: biz bugün Sainte. 
Beuve'ü, Lessing'i ve onlar gibi adam
ları birer münekkid diye değil, birer 
edebiyat tarihçisi, birer nazariyeci, 
birer "essayist" diye okuyoruz. 

"Yerine kimi koyacağız?,, suali 
manasızdır ama bize, soranın nasıl 
bir adam olduğunu ifşa eder: böyle 
şeyler sora bilen adam bir okuduğunu 
bir daha okumak istemiyor, her eseri 
ancak yeni çıktığı zamanda sevebili
yor ve sanatin ebediyetini kavrıyamı
yor demektir. 

Nurullah AT AÇ 

Atatürk 
heykeli 

Yedek Subay Okıılımım önüne konu.. 

lc,n Atatürk heykelinin açılma mera

simine dair ta/ sikitı resimleriyle be. 

raber dün vermiştik. Bugün de hey. 

kelin bu s<ı"bah aldırdığımıı bir res

nıüıi dercediyoruz. Kıymetli sanat. 
luir H<idini>ı bu giizel eserinde ne 

klıdi:ır muvaffak olduğu re.rimden de 
anlaşılıyor • 
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1'.lenim 9&iişilm : 
~ ~ai=: kaz-u=-.. 
keıt.tnlk:, ~ekOOk D 

.,--.,,..,._""""..,.._. ıı lltjWllWMa.NW•.llU•.ıı.lUl ... JllW~ 

Şu sözlerin vecizliğine bakın: 
(Saz biten, kaz öten) yerde zi• 

1·aat olurmuş. 
(Kekik biten, keklik öten) yer 

de ziraat olmazmış. 

CUM HURJ YET'te: 

Seuyahlara Cüretkar bir Kaza S ellm Sırrınm dayak , k f 1 • yediğinln resmld,r 
musallat bir lrz düsmanı O e'<sıyonu Selim Sırrı Taroan'ın talebelik yıl .. 

Ne doğru! Sazla kaz, rütubetten, 
sudan hoşlanıyor. Kekikle keklik 
ise, kuraklrk noktasmdan hayli ilerle 
miş kırlarda yetişir. 

Halbuki, çocukken birkaç kere 
zayıf düşmüştüm. Doktorun tavsi
Yesi üzerine, annem beni bol kekik 
kokan yerlere göti'ı '.ip gezdirirdi. O 
latif rayiha hala genzimdedir. Sonra, 
~usyada da gittiğim bir step sena· 
toryomu, bol kekik kokusu içindey· 

di .. Oh, kurak hava .. Misk gibi ha
va ... Belki bu tabiat ziraate elverişli 
değil ama insan sıhhatine birebir!.. 
Esasen nebat bitimi zayıf yerlerin 
halkı da smnı gibi sağlam olmuyor 
mu) 

• k kırwaa ııu.tıık süy~cmeğc, hatip olma. 

Yahudi Küçü k bi r loz11ı yat:ı yapan seyyah iia biiyiik mcmkı oıauğu anıa.şızıyor. 
odası nda. yakalandı B:r ihi güıı cvı·cl, Sırp kralı Piycri11 

k 1 d o- ıç n Tayyare kazasın dan sonra k~rşıs11ıcta, Abdüllz amid d.cvrind" bir Yapmadığı halt a ına ıôı ı Vefada oturan H. .. nm kızr S. mck. 1 i d l • 
63 aün hapse Ve 30 tebe gidip gelirk~n Şevket isminde iş. li e 0 0ffi0bJI fransı:::ca nutuk okuduğunu 1JC broı. 

,.. k a· ı •·az'-'SI a...,,..·ard·ı d.2nrlo>ı~;ıiahd:rccWdi~iniyaznıı.§h. h 1 .. .. "\ Old U siz güçsüz bir serseri ·en ıne musn • H .._ ,.._ '- ~ llruya 018 H u m be b 1 Buglıı (~bir ycınl15lık ,11JiiziinC:ea na..<ııl u Iat olmmı ve krzca~ızı taki aş.a- E 'k' ·· y 'lk'· d t ·ı 
d - ~ vve. 1 gun eş. oy e ayyaresı e d~?f':lk ye ·liğ:ni a11lat11ıor. Lisan hocf'I· Zabita seyyahlan iz'aç e ~n seyyar mrştır. hav?:ann ken yanlış bir manevra netice- 7 d · · · 

, la mu"cadelc etmcktcdır. Bu me · k s~ :e;ı .sme, o gün, mr.l:te1
1
; ı ı, ·r '"'d-satıcı ar Şevket evvelki aksam S. ın aprsı- s:n·'e dü~e 1 ve bu kazada haf'f 

d • d'"n bı·r ha~dise olmu" ve mahke· ~ •· ,. :: ı n ı çe yara çil:.'7. prcıısi tar·\!f,ıulan ~.'yarct edile • Yan a u s nı açık bulmuş ve eve girerek ev hal- laı ma' la 1 t 1 b'I i ·ı· · ı 
ı k b' k'l 

1 
'' rnr u :: ·en ngı ız ıengın e- cc§•:ni hrı"bcr vcrnıi .• <ı. r:albııki P• c s o mede diğerlerine ibret 

0 
aca ır şe 1 

• kmm yatmalarım be1~1cmck üzere oca. rindcn l\Iac P-obcrt bu kazadan sonra ·· ' 
de karara bağlanmıştır. G 1 aya ı- re g m gc. cmcnı:.y ve fc8!J.düf bu ya, 1:1ck. ğın içine girmiştir. ece c ~ .. • u~ursıızluk rekorunu ];ıracak daha bazr teb:J bir lngiZ:z amiralı gclivcrmi._<ı. Sc. 

Du"n şeluimize gelen seyyahlar eski kı'ldı'kten sonl'a R, cvkel krzrn cd<ısma k 1 · · ... 
:ua ar gcçırmı~l!r · l :m Sırrı cb Bcl~il."ıa prcn.<ıi t"İn ha:.ır. 1 "zesini gezerken her zaman °1 gı' rmı·<:ı., "e yat::ı~ı-na yana .. _mıştır. İ~te · ·ı· · · k d ~-

eser er mu . ,, , -o Ingı ız z::n~ını tayyare azasın an kdığı nutku bıt amira!a okuyuver. - 'b' b'r takım musevi dclıkanlıla- tam bu srrada zavallı. kız uvanıp ba. b' · ·ı '· 1 .l k 
dugu gı ı ı . . . . J ır mucıze ı e ırn:tu ..ıu tan sonra oto· mi~. Tab'i dclı.<>cfli 1•

1
.r s'·-·ıdal ol-fı r almış ve hıc b;r kıy metı ol- - - t '" v r;.u, 

n etra arın • gırma;a başlamış ır. mobille Perapalas oteHne nakledilirken nıu~. Mii.§~riinilcyh bımd.an sonrasmı 
mayan b:r takım eşyayı asarıatika imiş O gece kaçan Şevket dün yakalan. ikinci bir kaza ela ha geçirm:ştir. Bu se. şöyle an htıyor: • 

·b· t k 1·çı'n ı'z'aca başlamışlardır. t f d f lt ld tt 80 kı'lo etre gı ı sa ma . . tnI§ ır. er e as a yo a saa e m Betim benzim kül gibi, içeri girdim. 
Buna mukabil, sazla kazın yur· O srrada müzeyi gezmektef" ola~ ~ır __ zat süratle gitmekte olan otomobilin ön te· Müı:iür yiyecek gibi üstüme yürüdü: d b. _L 14 S l k 1 rın yaptı<1ı men ı testrı gorc- h • k 1 - . lt aya ayrılmr" u ıze ne kac.ıcı.r azım.. u a ·, ye· bu satıcı a "' K 1 f Şe er egı uçmuş ve a r parç 'f. - Mel'un! Sana nutuk vermek i~in 

şilliği bol, toprağı bereketli hazine!. rek zabıta memurlarına -~ab~r ver~iş. iZ arını 3 ., tır. Bu ikinci kazadan da kurtulan in- kim enı!r verdi? 'Durduğun ye~de 
Bir atarsın elli verir, altmrş \'erir.. tir. Polis satıcıların uzer'.ne gelınce giliz zengini yoldan geçmekte olan di. başrınrza iş mi çrkaracaksm. Ha ... ' 
Hatta buralarda Ak.çay denilen bir hepsi ka~mış. yalnız Menahım isminde yapan ğer bir otomobile binm:ş. fakat bir müd- - Müsaade buyrun da arzedeyim. 

Yer var, kuvvetli iddialara nazaran b;r tanesi yakalanmıştır. Sefil bir l{8dJD det sonra bu otom?.bil dbe' bozı;lm~şd ve Ecnebilere kcı.rşı misafirperYcrliği-
bire seksen, bire yüz veriyormuş. ' 1 . akalanınca küstahlığr ileri ancak yarım saat suren ır amır en mizi göstermek için ..• 

Mena 1ım Y k 1 d d d b'l · t' 
"Mübarek Nil .. den bile verimli oh:- "t""rmüs polise h3karct, haber veren Sa m suoda ya 8 8 o ı sonra yoluna evam eı e 1 mış ır. Lakırdrmı bitiremedim. Hemen hay. 
şu, ecnebi mütehassrslarm parmağl- go u ... t ·., ve bu kadarla da kalmı- Samsun zabıtası dünyadaki anala- tlstüste üç kaza atlatan Mac Rohert kırdı: 

... d b km zata kufrc mı:ı k 1 • f ı yarın akşam Scmplon ekspresilc Lon- Ge nr agzm a ıra ış... • · k kolda polisi te me emış ır.. rın en sefilini yakalamıştır. - 1 ! Kapr çavuşu! Al bunu lo. 
Yalnız orası mı ya? Bütün sahi· yarak ar.a .. mümcşbut mahkemesinde Bu ana, Dilber isminde bir fahişe- draya gidecektir. Yeşilköyde parçala- caya tık! 

lin dere içleri, Akçay kadar olmasa· Nöbetçı curt su··ren muhakeme sonun. f h t 'k t pan tayyaresinin enkazr da sandıklarla Bana da: 
l b b k l K. . d iH bucuk saa ·ı d dir; üç genç kızını da u şa eşvı e • Londraya gönderilecektir. 
ar ile, mü are yer er.. ımı ur- d: M;nabim. polise tekme 1 e arp ve miştir, Dilberin evinde ani yapılan - Sana misafirperYerliğ'n M oldu. 

gun, kimi rakidliğe niyetli sularında kten dolayı 2 ay hapse, 20 araştrrmada üç kız birer erkekle ya. ğunu anlat::ı.cağrm maskara! 
sürü]erle yaban ördekleri, kurbağa· hakaret etmesına sucluyu ihbar eden kalanmrştır. Bunlardan biri çocuk Babasına kızarak Ben lıap:~ancyc gittikten biraz son. 
l S ı lira para ceza ' ~ • ! M ' · 
ar ... az ar.. M"c:lıdeiumumilik kapısında tah- denilecek bir yaştadır. randevu ev ı ne ::-a · 'izcntal gelip beni gördi.ı: 

(Şaşdacak bir şey söyliyeyim: zatr da u ·· hapse mahkum ol Kızlarm ikisi hastalıklı çıknııştrr. "- Zavallı Selim Sırrı felakrtine 
Kaz beslemeğe çok elverişli olan bu kir ettiğin~enl ~e!~~f edilmiştir . • Tarlaba.§ında oturan on altı yaşın- biraz da ben sebep oldum. Belı;ika 
diyarda, ne ehli kaz var, ne ehli Ör· muş ve der 

13 
da Dcspina isimil kız, dört gün evvel Kralının kardeşi müzeye gitmiş, 

dek ! Mesela 7.000 nüfuslu Ün ye babasma kızarak evinden çıkmış ve mektebimizi ziyareti yarına bırak-
içindeki bütün Kaz ve ördekleri R .... elbise merak· bir arkadaşının delaletiyle bir rande. mış ve tesadüfen o saatte şehrinıiz-
·~ahsan,,(ın tanıyorum. Yek\mu 6 esmı h'·A YU evine girmiştir. Babası üç gün son. de mis:tfir olan İngilterenin müte. 
tanedir. IJSJ j_!eOe ma Hum ra bu hali haber anılış ve polise mü. kaid bir amiral! gelmiş. Ne ~·R::ık 

Köprübaşı denen mevkide.bir oldu 24 racaat etmiştir. Polis Despinayı tıb. ki bu haberi ben de şimdi öğrendLm, k d CUMARTESİ te sahibe aittirler. Köyler e ıse, ms•N _ 
1

n 31 bı adliye sevketmiş, evi kapatarak dedi. " 'J1noı_...t ....... 1ihİc:t6 ;lo (3'D'71'"W"U::..lr ~••&.l.t!:Y1'\.rlo A r 

......... __ .. - L-r--'-- d f ı Hlcrı: 1356 - Sefor: 18 randcvucuyu da yakalamıştır. Olan olmuş. ok yaydan çıkmış. h<'n bir tekine bile ra.stlamadnn. - Buna olan ve bu yüzden müteaddit e a ar 
"' .,iCJ L ık· Alinin külaJıını Veliye giydirmi f . ragmen, yabanilerinin mebzullüğü, hapishaneye giren genç evve 1 gece r.ü., .... ,,. ..... u Cı.:.,,..,;., lhı..,, tı'm 

acmac;:ak ihmalimizi gösteriyor. Hat- de deniz makinisti kasket ve apuleti M9 18,fi7 Kara k o ld 8 ölen hl r Kalbim heyecan içinde çan;ambay: 

ta Fatsa gibi dört bir yam alabildi- takarak gez.erken yakalanmrş ve dün Vu.ıl s.ı.ı. ()g), ikindi ~- 'ı'Jaı lms..k m Üte ver rl m dar ettim. Akşamüstü bcrmutad ta_ 
ğİne batak ve göl olan bir memleket. cürmümeşhut mahkemesine verilmiş- lebe, mektebin yoklama meydanın. k .. h nl ı nazara • Galatada Faruğun kahvesinde y~tıp 
te yüzen umes ayva ar tir da dizildi. Nöbetçi amiri kara kaplı N hikmettir bilinmez ı · ._• 3,30 ı2,12 16,0t 18,57 20,37 a,ıa kalkan yirmi yaşlarında Hüseyin, dün çarpmıyor. e ' • Kenan bu elbiseyi fotogry af çektir. '' deftnrden ı::_u kararr okudu: S hl h · · · · h t hasta olduğunu söyliycrek bir hasta. ... anki e i ayvan cmsını ım a ? • mck için giydiğini iddia etmişse de ge. ''Harbi,~c üçüncü ~enedcn fclim 
meg"' e, en müsait şerait altm<la bıle neye kaldırılması için karakola baş. J b' b.

1 
•. t 

h ccyarısr giyilen bu elbisenin fotoğ- vurmuş, fakat muamelesi yapılırken Srrrı efendi, gelen ecne ıye ı :ııs ı-yetistirmemeg"' e, üretmcmcee a t ve b t· ·· 0 ... .nır.N SENE s oGUN NE OLDTJr 
1 

d·v· d · • 
• rafla münase e ı gorülmediğinden ge. ~·~ 1 orada düşüı) ölüvermiştir. zan nutuk irad eye ıgın en yırmı peyman etmiş gibiyiz!) Boğazların tahkimi için verd!~imiz nota d y k d b 

1 d ne 3 gün hapis ve 3 lira para cezasr- nm Franıı& 11e Yugostavyada da muvafık Faruk s~n devreye gelmiş bir müte. gün hapisle on be~ egne ar 1 • ., 
Her ne hal ise, şimdiye ka ar ı na ınahkiiın olmu~tur. görUldU~il anla,ı1dr. verrimdi. Ortaya gene beylik serildi. Beni 

g~~~mbuKarad~~~hi~ ~~ ~~------------------------------------------ ~~~ü~trrililu,i~ lmirkaba 
çasr, kekik ve kelik vatanı olmaktan ı-o:ıı-... -... -----~~~;w:,:~~":::: etlerime ayva değneklerini indirir-
ziyade saz ve kaz yurdudur. Neba· ı kP.lı can acısıyla kopardığım vavey-
tat ve hayvanat ciheti böyle. Bura· ! lanın duyulmaması için borazanlar 
nm insanlarına ise esk!den: pek !an· 1 acı acr çalıyordu! 
lış olarak toptan yekun laz deı '. çı- l KURUN' da: 
karlardı, lakin, onlar zaten akallıye-
tin akalliyetiydi, gittikçe de Türk- Sloyadlnovlç hUkOmetl 

d l K h . k · t f Ç E R l D E : raslmle ve 40.000 ki~! huzurııe • açı!mr§tır. Bersagller adını alacak olan bir muhrip ele Asım Us Kurım'ım bugünkü ba.J. Ie .. mekte ir er. a ır .. e ·serıye_ '. t 
-::: ] Almanyadan gelen on ayyarcmız uçuşlar tezgaha. konulmuştur. '"z.tLlJlJ.lcsini Yugoolavyaya hasretmiş. Türk ırkının en güze numunesını * Romanya başvekili Tatareskonun 29 ,, 

ki bırincltl'şrin cumhuriyet bayramımızda An yapmrş, paraşüt atlamaları gösterilmiştir. * Berlinde yahucll Eguen Blumenthalin tir. Arlcadaşımız ltalya>ı • Yugoslav teşkil ediyor: Bilhassa çocu: arın• karaya gelmesi kat't olarak takarrür etmi~ "' Gemlik ııun'! ipek fabrfüasının bina in (irki muttarrıt bir surette kirletmek?) cUr a111.aş1n.asmdaıı doğaıı neticeleri tct kik 
dan şu neticeyi çıkarıyoruz kı.. ÇO· Ur. şaatr bitmiştir. Şimdi makineler kurulmakta mtinden dolayı Du~seldorf mahkemesi tara ederek diyor ki: 
g"'unun saçları san göz_ler.i mav.ı ten• d F' dır. fından dört sene hapsine ve beş sene medeni İt 

1 1 - b 1 * Bcyoğlun a ıruzağamn Çukurcuma haklarında~ m-.. rum edilmesine karar Yeril "Nihayet a ya i e aktedilen son l b b k blr ta ır e a· ık· d • Liman müdilrü birkaç gUne kadar Trab ·~ <UJ eri pen e eyaz, es ı bekçisi Recep evve ı gece vazife halin e rni~tir. anlaş.manm da Yugoslavya için bü. 
d k l k . Fa• iken cıımiin karşısında ziyarete glttig'i bir zon limanında tetkikat yapmak Uzcrc Trab ğızları hokka, du a arı ıraz.: zona gidecektir. .;c !ngiliz parlamentosuna. büyük satı§ yük faydalar temin edeceği, önü. 

kat, kadmlarr fazlaca kapalı ~>ıra_~·· kadmm evinde fena şekilde yakalanmı~tır. D 1 Ş A R 1 D A ·. mtişkUJAtına maruz kalan mıın sin<'ma sana müzdeki seneler içinde memleket 
Hu .. kuAmet onları açmak 1"çı'n bın tur- Recep adliyeye verllmiştir · vıı Jrhinde tt>dbirll'r blldlrilmlştır. TıcarE't na .h t 

- - ı · ı raca mm en a.şagyı 900 milyon di-l da :;: Dün gece _Şehrin stanbul yakasında * Dazı tnglllz gazeteleri Fransız harbiye zırı Runciman, hiikumetın, 1ngilterede göste 
iü tedbirlere baş vuruyor, on ar Terkoıı suyu kesılmlştlr. Sular akşam saat nazırı Daladier·nın tngllterede bnzı a.sl<eri rııen filmlerden muayyen bir miktarın lngl nar artacağı hesab edilmektedir. 1h-ı11.leı· ser'ı'yelerini buluyorlar ama •. e~ k d · kk d racatm bu tarzda a tJ!'ıl tabi ı· l .. kl Ç .. k .. ıkı 9 da kesilmiş \'e sabaha adar böyle evam anlaşmalar yapılmaııı için ternaslllrda bulun llz filmi eri olmasr Jflzımgeleccğı ha ın akl r ~ O a. 
ge-; mağlup olaca ar. un u etmiştir. öğrendiğimize göre suyun keııHme duğunu yazmaktadırlar . lıllkmll on sen<' uzatacağını ııöylemiştir. Bu rak bütün Yugnslavyanın iktısadi 
canbaz bir ipte oynamaz! sinin sebebi KAğıthanedekl tesisatta bazı ı;ı !ngllizlerle yaptlan müzakerelerin bitme RE'nc mecliııc lnglliz filminin ka.ııteııinl yük vaziyetine yeni bir refah hamlesi 

Bu kadar latife elverir. Muhak· değişikllklcr yapılmasındandır. si üz<'rine Sııdan:1 bugtinlerdc llıl Mısır tnbu srltmeyc mo.tuf bir kanun ıarihası verilecek getirecektir. 
kak olan bir şey varsa, C: ~~'. saz~ "' Ba)mtm dolnyu;ilc tatil bulunan de\'alr ru hareket edecektir. tır. Bütün bu izahatla varmak istcaiği . 

l ] ne rag buırün ar,ılmıştır. Mektt>pler pazartesi ı;ilnti k Ed Brilk "' Tokyode 215.000 azası bulunan umumi kazlı yerin ziraate e verış ıgı .. • tng'illz drşlşleri bn ·anı , en yarın mız ne•:cc ı:ıudur: Yugoslavyada 
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"Kömür istihlAkini 
arrtflrmak esas politi
kalarımı~dan biridir,, 
Beynelmilel kömür sergisi çtün 
Başvekilin bir nutkile açıldı 

==:::=========~==============~==;;;;;;~~~=== 

Van gölü 
vapurları 

Sandıklanarak yola 
~ıkarıldı 

iktisat vekaleti fabrika ve havuzlar 
müdürü Cemil per§embe günü buradan 
Ankaraya gidecrk ve Ankarada birkaç 

gün kaldıktan sonra, Vana hareket e
decektir. Cemil Van gölü kenarında ye-

Konyada feci bir kaza 

Ma~ seyrederken 
19 çocuk varaland1 

biri de öldü 
Koııyada bir maç esnasında feci bir 

kaza olmuştur. Kaza maç seyrederken 

vukua gelmiştir. Sahaya giremiyen orta 

mektep talebeleri maçı iyice görebilmek 

için mektebin önilnJdeki demir parmak

lrğa tırmanarak oradan seyretmeğe baş 

lamrşlardır. Parmaklık birden bire yıkıl 

mış, talebeler de yere yuvarlanmışlar-' 
dır. 

(Baş tarafı 1 incide) 
elçilik ve k'onsolosluk memurları, ge -
nerallerı banka mildi.itleri, Vekaletler 
erkim, Ankarada bulunan İngiliz tica
ret 'Ve maliye grupları mümessilleri ve 
daha birçok vezat vardı. 

İsmet İnönü, refikaları yanlarında 
olduğu halde, saat on yedide sürekli bir 
alkı§ tufanı ile karşılandı. Bu sırada İs· 
tiklal Marşı çalıyotidu. 

Başvekil şu nutukla Bergiyi açtı: 
"Arkadaşlar, 

"Ankarada ilk defa kurulan aısıulu
sal Kömür Sergisini şimdi açıyoruz. 

Memlekette kömür istihlakini, kömürü 
muhtelif yerlerde ve makinelerde, .ev • 

]erde kullanmayı öğretecek ve kolaylaş
tıracak bir müessese olarak bu sergiye 
çok kıymet veriyoruz. 

''Serginin maksadr, burada gösteril
mi~ olan makinelerden bu memleketin 
ihtiyacma uygun olanların seçilmesidir. 
Sergiye layık o1duğu ehemmiyeti tevcih 
ederek iştirak etmek isabetini gösteren 

firmalara ve bu beynelmilel sergımıze 

alaka gösteren memleketlere teşekkür 
etmek isterim. 

"Bu açılış dolayısile bilhassa vlltan -
da§larıma iıaret etmek istediğim nokta, 
bu serginin mümkün olduğu kadar çok 
yurttaı tarafından gezilip görülmesidir. 
Sergiyi bilhassa ailelerin gezmesini, kö
mürün kullanış yerlerini ve kolaylıkları
nı yakından tetkik etmesini ve hele ka· 
dınlanmızm kömür istihl~k eden vasıta
ları birer birer görmesini istiyoruz, 

"Memlekette kömür istih!akini artır
mak ve kömür kullanan cihazları yay • 
mak hükumetin takip ettiği başlıca bir 
politikadır. Bu politikayı tahakkuk et • 
tirmek yolunda ciddi bir gayretle çalı
c:ıan v bu sergiyi açmak te§ebbüaünde 
bulunup ml:ydana getiren arkadapm Ce
lal Bayar'a takdirlerimi ve tebriklerimi 
huıurunuzda arzetmek benim için bir 
vazifedir. Sergiye gösterdiğiniz yakın il
giden dolayı hepinize ve bilhassa izhar 
ettiği alaka için kordiplomatik'e teşek
kür etmek benim için bir zevktir. Bu 
aıılan serginin memlekette kömür is • 
tihlakirıi ve kömür yakan aletlerin ve 
makinelerin kullanılmasmı artıracağını 
kuvvetle -ümit ediyoruz. 

"Şimdi müsaadenizle sergiyi açıyo -
rurn ... 

Sergiyi ziyaret 
Baıvekilin nutkundan sonra sergiyi 

%iyatet ba§ladr. 
tık salonda Münir Hayri tarafın-

dan yapıltnış olan Atatürk'ün bir ma• 
da.lyonu vardr. Salon sergiye iştirak e· 
den milletlerin armaları ile süslenmişti. 
Ortada ilk maden amelesi olan Eti hey· 

kelleri ilzerinde büyük bir Eti mangalı ya
pıhnıştı. Elektrik tertibatı ile, ~ang~l 
yanar gibi götünüyordu ve hafıf bır 
buhar neşrediyoı:1du. 

Başvekil İsmet İnönü serginin her 
..__ .. ııı.-ıııımıııııınuııııııınııııııııııımıuııııııııııııııı 

çok scvgiLi.!i ve hepimizin dostu, olan 
küçük boylu, f!lkat l;ilyilk talentli ar. 
tist rahm~m Kemalin ilk ölfün yılı ta. 
manı olmu§tur. 

Refik Ahmed bu, münasebetle Türk 
tiyatro tarihinin bu mliihin~ kıymetini 
hatırlatarak §ll acı satırları yazıyor: 

.. Mektep arkadaşım, dostum, iyi in. 
san, kabiliyet ve kudretlerine sa. 
mimiyctle meftun olduğum büyük 
aktör Küçük Kemalden rnuztarib 
gözlerimizin içinde bütün canlılığı 
ve sevimliliğilc işlenmiş bir halde 
duran güzei hayalden başka ne kal. 
dı? 

İyi ki ''Tiyatro,, isimli teknik eseri 
ve "Çınar.. isimli inkılab piyesini 
yazıp bırakmış; milli kütübhane
miı.in ehemmiyetli kazançlarından 
11ny1lması lfı.zı~elcn bu iki kitab 
aktör M. Kemalin yanınca bir de 
muharrir M. Kemal olduğunu gös. 
~riyor ve elbette muharrir Rktör .... 
den zi~·aclr! y3~1yacnkttr. 
~1hne, sen sanatların en nankörü. 
sün! 

• * 

tarafını ayrı ayrı gezdiler, alikalılann 
izahlarını dinliyerek, teşhfr edilen alet 
ve vasrtalar hakkında malumat aldılar. 

Başvekil iktisat vekili Celal Ba. 
yar'a serginin öğretici mahiyetini işa -
ret ettikten sonra sergi umumi katibi 

Suat Şakire, maarif idaresi ile te· 
mas edilerek, mekteplilerin sergiyi gör
mesinin teminini emrettiler. 

iki saat süren tetkikten sonra davet
liler büfede ağırlandılar. Büfenin kapı· 
smdaki karşılıklı iki masada sı:ın'atkar 

MüHde tarafından yapılmış iki karika

tür vardı. Bunlarda eski mangal hayatı 
ufak kuklalarla karikatürize ediliyor ve 
maden kömürleri arasından Celal 

Bayar görünüyordu .•. Son dereı·ede mu· 
vaffak olmuş olan bu kompozisyonlar 

uzun sergi gezintisinden sonra davet -

ni kurulan tersanenin faaliyete geçmesi 
i§ine nezaret eldecektir . 

Haliçteki fabrikalarda Van gölil için 
yapılmakta olan vapurlardan ilk ikisinin 

bütün aksamı tamamlanmış ve vapurlar 

bundan sonra çözülerek sandıklara kon 
muştur. Sandıklar evvelki gün Haydar-

paşaya geçirilmiştir. Buradan trenle 

Elazize ve oradan da Vana gidecektir. 

Bütün parçalar sandıkların içine nu. 

mara ile konulmu~tur. Oradaki tersane

de sandıklar açılarak muhtelif aksamın 
montajı yapılacak ve vapur meydana 
çıkacaktır. 

Onar tonluk olan bu vapurlar kama
rası, salonu ve her türlü istirahat esba

bı düşünülmüş bulunmaktadır. Vapur. 

!arın planlarını Türk nıühendiıleri ha
zırlamıştır. 

Şoförlük 
dersi ahrken 
Bir adam şekerci 

dükkôoırn 
hurdahaş etli 

tlsküdarda Debağlarda oturan şoför 
Hasan dün Muammer isminde bir gen. 

ci iskeleye götürmek üzere otomobiline 
almıştır. 

Yolun yarısında mü~teri Muammer 
direksiyonu alıp otomobili yürütmek he 

lilere büyük ne§'e mevzuu oldu. -----'-"...-... ......... -..... ........ ....-.... ___ _ 

Bayan ismet Inönü ve vekille- Zavallı yavru 
vesine kapılmıştır. Hasan direksiyonu 

vermiş, otomobil 1;arşıdan geçerken To· 

dorinin arabasma çarpmı§tır. Arabanın 

makas ve oku kmlmı!, ok fırlıyarsk 
§ekcrci Ha.sanın camekanına çarpmış
tır. 

rimizin sergi intibaları Bir ÇOCU k 
Davetliler istirahat ederlerken biri • 

birlerine hep ~erginin muvaffakıyetin - Bayram yerinde 
den ve güzelliğinden bahsediyorlardı. yaralandı 

Bayan ismet İnönü ~öyle rledi: Bir çocuk bayram yerinde ağır su- Camekan ile on kavanoz kn ıJmrştır. 

"Çok istifadeli bir sergi. Tertibinde rette y'.lralanmıştır. 
büyük muv~ffakıyet gösterilmiş. Birçok Bu bahtsız çocuk Balatta oturan 

defalar ziyaret etmek lazım. Evlerimiz- Fanidir. Fani Iföprübaşında kurulan 

Toldori ile şekerci davacr olmadıklarım 

söylemişlerse de Muammer ehliyetsiz 
olarak direksiyon kullandığr i~in yaka· 

lanmıştrr. Şoför hakkında da takibat 
yapılmaktadır. 

de kömürden daha geniş mik· 
bayram yerinde salıncakları seyreder-yasta istifaae etmek için güzel 
ken bir salıncak kafasına çarpmış ve aletler var. Bundan başka çok öğretici 

yol gösterici bir kıymettedir.,, küçük Fani kanlar içinde yere yuvar- "Babamı 
öldürece1<timl,, 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek- lanmıştır, Salıncakçı yakalanmış, Fa. 
reteri Şükrü Kaya ihtisasları şöyle ni de Balat hastanesine kaldırılmııtır. 
ifade etti: 

"Sergi Celal Bayar'ın bilgili ve me -
todlu çalışmasının güzel ve muvaffak 
bir e&eriair. Şimrliye kadar yapılan ser
giler içerisittde güzellilt ve teknı!C ta -

mamlığı itibarile Türk milletinin yük -
&ek idealine yaklaşan ve yakıian milli 
bir eserdir denilebilir . ., 

Maliye Vekili Fuat Ağralr sergi 
hakkındaki fikirlerini ~u sözlerle ifade 
etti: 

"Sergi Celal Bayar'ın ıyı goruş ve 
düşünüşünün muvaffak bir escriıdir. Bu 

güzel eser için harcanan para ve emek 
memlekete öğünmeğe değer bir varlık 

kazandırmı~tır. Bu sergimlı: örnek ol -
mak vasıflarını taşımaktadır. Burada -
ki inki§af, yurdun namzet olduğu mes
ut istikbalin kuvvetli bir garantisidir.,, 

İktisat Vekilimiz Celal Bayar da 
sergi hakkında §Öyle dedi: 

"Ben' mütalea beyanına kendimi sa
lahiyetli saymıyorum. Fakat eğer mut
laka bir şey söylemem lbımsa diyecclt
lerim şudur: 

re bu sergiyi kuranlara karıı ta~dir ve Babasını ballalıyan 
minnet hisleri duymaktayım... delikanlı yakalandı 

Rıırada ihtisaslarını naklettiğim zat-
tı.~ "'-"~• ı,. .. ,1.,., 61TuA1 ~ lrr .. lri\viin !ardan başka, fcvo~ T ... 0\IV yet crçılerı. 

de cereyan eden feci bir hadisenin fa. birçok meb'uslarrmız ve lngiliı grupla-
n mümessilleri de sergi hakkındaki ih- ili diln yakalanmıştır. Hasan isminde 
tisaslarıru ve takdir duygularını bilhas- olan bu genç babasmı bir gece Küçük 
u ifade etmişlerdir. Halkalı çiftliğindeki evinde balta He 

Sergiden ayrılırken ağır yaralamış ,.e sonra kaçmıştı. 

Başvekilimiz sergi evinden saat 19 Jandarmalar uzun araştırmadan 
da, halkın alkışlan arasmda ayrılmıı · sonra. dün Hasam saklandığı yerde ya. 
tardır. Başvekil, ayrılışları <>ırasında. kalamışlardır. Suçlu, babaaını ötcden
tkteat Vekilimizi ve mesai arkadaılannı beti öldtirmek istediğini ve bir fırsat 
tebrik ve kendileı:ine tetekkUr ettiler. kolladığını şayanı hayret bir soğuk· 

Sergi bir ay müddetle açık buluna · kanlılıkla söylemiştir. 

caktır. Tahkikata başhyan Bakırk~y jan~ 
Gelecek cumartesi akşamı scq~i e • 

darına kumandanlığı bu cinayette, vinde büyük bir balo verilecektir. 
ba~kalarının da ali.kası olduğunu 

Sergiyi ziyaret edeceklere meydana çıkararak yaralınm yanaş -
Ankara, 23 (A.A.) - Sergi umumi malarmda.n İbrahim, Halis ve Meh. 

katipliğinden: mcdi bu cinayete yardım suçundan 
ı. - Kömür sergisini rahatça ve ser· 

bestçe gctebilmelerine imkan vermek müddeiumumiliğe teslim etmi~tl. 
Hasan bu sabah müddeiumumiliğe 

ve hususi izahat verecek tek.1isyenleri 

Tlebelerden dokuzu ağtr surette onu 
da hafif surette yaralanmıştır. 

Kazanın tahkikatına müddriumumi
Jik el koymuştur. I!astaneyc n&kledilen 
yaralılann biri ölmü~, birinin ôe hacağr 
kesilmiştir . 

Kokmuş e~ 
kasabı 

• 

Bir ailenin zehirlen
mesine sebep oldu 
Zabıta ve ~lediye, kokmuş et !sa.

tarak beş nüfuslu bir ailenin rehır-
lcnmcsine sebebiyet veren Üsküdarlı 
bir kasap hakkında kanuni takibata. 
girişmiştir. Kasap i'a.kıı.lanmışbr. 

Zehirlenen aileden küçük bi'r çotu. 
ğun sıhhati tehlikededir. 

Zorlu iki kadın 
Langada oturan Hamparsonı dün e

vine giderken komşularından Gülizarla 
Maryam yolunu kesmişler, H2mparso
• mu adamakıllr döğıdükleri gibi trrnakla-
rile de yüzünden yaralamı~lardır. iki 
suçlu kadın yakalanmış. Hampa.rsom 
tedavi altına alınmrııtır. 

:Benim qö.riişüwı: 
-= ,_,~ ~~ -- --

Saıza !}(et~ Y 
ke !KD lk, lkekD H k u 

Şimdi çamur, kar, batak ama, yazın 
yemyeşil olur. 

-Yazın mı? Yazın buralara a· 
dam uğrryamaz! O derece sıtmalık· 
tır. 

Ve daha şimdiden havada ur.ıı• 
şan ve cesametıcrı oır --ıtanaaınaan 
ötekinin ucuna kadar ölçülünce on 
santimetre olan sivrisinek azmanla
rmı gösteriyorlar. Hoş, küçükleri 
daha tehlikeli ya ... 

Eskiden Batumda, dünyanın en 
sıtmalı, en berbat yeri imi§. Şimdi O· 

rasını, Tropika cehenneminden kur
tarmakla da kalmayıp latif gölleriy
le, kamı~lıklariyle, tropikal bir cen• 
net haline koymuılar. Bi~im bu yurt 
parçamızda ayni şeyin olmıyacağmı 
söyle~ek binamaz özürüdür !... 

Gönül avaz avaz şöyle haykır· 
mak istiyor: 

Sazİr ve kazlı en münbit yerleri· 
mizde insanların yazlan o'turaman1a 
sr, dağlara gö~cbeler gibi kaçmağa. 
yayla hayatı yaşamağa mecbur ol
mau olrna2 efendim olmaaaz ! 

"Bu, Cümhuriyet Hükumetinin kur
duğu ilk beynelmilel sergidir:. 

Atattirk inkılabı ideali ve büyük Baş· 
vekilin verdiği vazife karfiısmda bu an
cak itinalı bir ba§lanğıçtır. Sırf bu ba -
kımdan bu işte çalı§an arkadaşlarım teş· 
vike layıktırlar sanıyorum. 

verilmiştir. 

Wh~sahu"~dbqın~haıırb~~· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iiiij-~~~~~ durabilmek için sergiyi talebesiyle ziya-

ret edecek mekteplerin en aşağı iki gün SAK ARYA S 

( Va-Nft) 

"Mekteplerimizin, vilayetltr halkı -
mızın gelip sergiyi ziyaret etmeleri fay
dalıdır. Kendilerini davet ediyorum. 
Noksan cihetleri görmüş olanlarm bizi 
tenvir ve ikaz etmelerini bilhassa rica 
ederim.,, 

Gümrük ve İnhisarlar Vtkili Ali, 
Rana da, sergi hakkındaki ihtisaslarını 
şöyle anlattı: 

"Sergi hakkında şimdi yalnız intiba· 
ımı arzedecek vaziyetteyim. Sergiyi 
görmek ve istifade için tekrar gezmek 
lazımdır. 1ntibaırn şudur: Bu &ergi şim· 

evvcı sergi umumi katipliğine tetdonıa Bugün inemasında 
veya yazr ile müracaat etmeleri. Yiyana sinemacıhğmm en me!hur yılcbzbn 

ı. ~Ve bütün mekteplerin ziyaret MAGDA SCHNEtDER- ALBACH RITEY -GEORG 
etmeleri büyük Başvekil tarafmdan enıiı ALEXANDER - LEO SLEZACK tarafından oynanan 
buyurulmuş olduğu, nefis ve cazip 

3. - Vih'iyetlerdcn halk grupları, ala· 
kalı tüccar grupları tarafından yapıla -
cak ziyaretlerden de arzu buyurulduğu 
takdirde ayni mül~haza ile haberdar e· 
dilmemiz lüzumu arzolunur. .. 

Viyana Sevdaları 
Koınedi müzikalini görünüz. Hoş iki saat geçireceksiniz. 

Kahkaha - İyi musiki - Sevimli bir mevzu 

• •• ~ - ' ..... t ' ' • ' • • - • • - • ......, ,1 • • 

Bir kadın için doğan aşk... , 
Kudumrnş denizde mücadele... \ 

Bu arada tayfanın isyanı ..• · 
JAK LONDON'un romanından alman 

DENiZOE iSYAN diyekaclar Türkiyede görülmemiş bir dere 
cede muvaffak olmuştur. Başta görgü -
ıü iktısat vekili Celal Bayar olmak üze- filmini şimdiye kadar görülen eserlerin en heyecanlı ve kudretlisi yapmaktadır. 
-------------1 iilEJ••• Puartesi ak,anımdan itibaren S A K A R V A sinemaımda 

Bahkeslrde bir 
düdilğün muzipliği 

Balikesir 22 - Dün gece !aat üs;e 
doğru saat kules1ndeki düdük birdenbi 
re ötmeye başladı. Bu ani ötüş üzerine 
birçok kimseler yataklarından fırladılar. 
Düdük yarım saat kadar öttükten sonra 
ııusturuldu. Elektrik tellerinin ~tıntakt 
yapması neticesinde dü.:1üğün böyle bir
denbire öttüğü anla§ılmı§tır • 

Bugün TOR K sinemasında büyük Rus filmi 
1 Kronştat Bahriyelileri !~RZK;~ 

[~1zıl 1htil8.lin en dehşetli sahneleri, korkunç intikam deniz ve kara muharebeleri, tüyler ürperten 
vakalar, matineler 11 den itibaren 
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Çifte 
insanlar ••• 
-Vay B&hrlcifim! Seni gtSrdutiL 1 elan ka~ yerinden fD"ladı ve 

me ~k memnun oldum. Demek lyllee- ~: 
tin ha T... _ JC1fth1ar ollUD-· Bahri çıldırdL .• 

İki ellnl a.çmı1, tillerek bana 4olnı Ne fel&ket yarabbi..· Bu da JDJ baeı-
.P1lyordu. ma plecektl ? ... 

Sis, benim yerimde oJ8antıt ne )'&· Jladtn uaırtıpnya çabalıJordu. 
P&l'dmD ! Gt.yet ta.bil olarak ben de e. J'ak&t blideDb1re bacalrlan k.Udl. 
liDıl uattmı, biru da eaeırarak: TU~ yere yılılıverecektl. )la. 

- Hamdollun iyiyim... ~t beD l&DDl QltQlı4ekl ıuyu aldım. YUsilDe 
Bahri defllim... ..-pt11n. Birkaç yudum aizma akıt. 

- Nwl olur da Bahri defUISDT- tam. Pek fllll'llUttJDl· Zira böyle ifler
n.u ıni oldunT. Kao samıandanberl ele IOll 4treC8 becerlktlzimdir. 
latnı deflttlrdln T '!Wlll ıotn mUtemadiYeD töylenl -

- Ne deliyim, ne de Bahrlylm. JOl"dUlll. 
- Haydl canım 1en de ... Bu .ıcaı, Bir. k Bir -y yok O bu - llYyo ... - ... • 
l&pka, bu -... _.,._ Bahrlılis delirmedt. O dL 

- l>vet, bunlar hepel benim ama. .mm.,.,- eAı. ı dl ı 
'-Bahri delil Jbcıbmıl ba eve d&nmedl ... ~ ı m ge ecek, 

- Yok ~ •• Hayret. .. Sen BaJ1. llll de lyil~" tıte. bak geldi .. 
rlyl talllJDJ10I' muaun. T AmUl atte. Hakikaten de o eenada. anahtarla 
dtntnis. .. ~ mqawıUlı. dJye. upmnı aoan ev uhlbl etikte belir. 
eüthn. BlQ blrlblrlnlm ntJımadmtıt m1ftL KanllJll o halde g&1lnce hay. 

mıT Bahri ~ apartmıan- ret1t bllri1: 
Jarmm klıl'll ıaratıarmclül tokakta _Nen var, yammı ... Ne oldun? •. 

3' ll\lllW't.d&. "'8ncll 'btta otunır... Hemen Wa atıldıJD. 
- Yak oanm, .. Ne o apertımuu bl· _ Bir f!Y defil, efendim, bir teY 

lirim. H Jlahrbtl ... HWla hlçblrlD- delil- Sfmdi keftdbıe plir. Sis ml o. 
dtll hu.rim ,ak. nu w hal• toktUDUS ! Ktmalnlz ! Ne-

- .A.mall blJlm. P prfp lf. .. Kut. re4tD pUJOrlUDUS! Hem neden ken. 
lü sl4lD. 1111 aau .-.. .... Arbda. dlaill &kt6r ıtbl benim kılıfıma 11e>k. 
IDl Nail tantmdP pUJorumt .. de. T Ben Jcarikatllrlerden hu. 
yla. .. Pek komik olaoü." Ala, beD. ele mqtlllUI 

.... ~'-- h ..... Janm ~ da o all •yretlem· --•er tabiatlyle bana te~ 
Her WDb de ktncfüılal aynada ı.ma- Bu __. 
I& .av stbl olaoa)rtmrs... ~ Bahri beyclfim. 

B1Di yolumclu alıkoyan bu mili&- - = ::'!~amyorum. ·· 
rek at, at dilı,.nt uaklaftL OD4aD - lal ıanunıyorum. ......... . 
~ IOlart. omul&nml .mrtıa. - Be de ı ... _.... 
Ve blrcltllbln __... bir ..... 1116 lc1a plmlıtim. , 
OllDeklnm& 111.U. AJDM1a bildim• - Baydi eclepllS maskara. Nedir 
b&ktmı. fN bpue kJ)'afet. .. 

.. _ Va,!... Bl.brl b1J1n nGlblJI .._ - Suma, ba)ml. .. Htnnnmıs kendi· 

~~s\ ! Nuıısm ! ... Mat dotruau ~~ neKpladın,ııarg .. Özıcrini açmış, sesleniyor-
.. --·--· +a'h..ölr daİİ'İl•ta s::n1rn ... 
uzere olan gapkan, aım ı•lm ve au. 
ktll&ia hiç de hot pJmiyeıı ...ın. ._ - llahricifim ... Sen misin'! Aman 
çana benziyen gözlerin ... Nafile, nafi. nekadar korktum ... Deli de olmadın, 
le... Haydi diyelim ki dünya yüzilııde defıl rnf ? .. 
bir tane numunelik bulunman ne)'le ikimiz de yanına koşmuştuk. 
ama. çift yaşamak dej'mez. .. ,, Kadın, afal afal, bir sağma, bir so. 

luna bakıp bizi süzdü. Bir an tered. 
Hem yürüyor, hem de kendi kendi. 

me o bilmediğim Bahri beyin adresi
ni tekrarlıyordum. Gayriihtiyari, Ak
.araya giden tramvaya atladım ve mi. 
hanitt bir suret~ kendimi 34 numL 
ralı apartımanın önünde buldum. 

Kapıcı yoktu. Merdivenlerden c;ık. 
tım. üçUncU kattaki kapıyı yava§c;a 
çaldım. 

Basma entarili, şişmanca bir kadın. 
bana kapıyı ~tı. Beni g~r görmez, 
muhabbetle seslendi: 

- Vay, nonotwn ... Neye böyle geç 
kaldın'!' Hem rıiçin kapıyı çalıyorsun? 
Yoruldun mu? Hastalıktan kalkar 
kalkmaz böyle uzun dola..5ıhr mı hiç?. 
Vallahi merak içindeydim... Haydi, 

gir içeriye de .öp beni ... 
Ne söyliyeoeğlmi ppnnııtım ... Ce. 

vap hazırlamak icin Z&man bulmak 
ü1.ere, mendıliml ~ıka.rdım, burnumu 

sildim. 
Kadın, hemen telişla: 
- Gördiln mil i§te... Nezle olmuş

sun ... A .. Bu mendil de ne?. Bu da ne· 

reden çıktı? Nereden geliyorsun?. Bu 

memtm neretten btlldtm ! 

- Vallahi Adile. .. 
Bu istınta.klar 1ta!'§IBIJ1da kendi kL 

rımla yüz yüzeyim Banarak oaun is. 

mini slSylemiftiırı. 
_ Neye beni Adile diye çağınYor. 

sun? 
- Hiç. .. Alay olsun diye... . 
- Alay etmeğe vaktimıyok ... Haydı 

gel içeriye ... Çaymt iç. Soğuk al~lı. 
ğın çıkar... Ne ıa.flJğm var l!leDlft bu 

gün .. 
Si!Jlllan ba.yan. çevik adımlarla ~

ır.ek odasına dofrti ytırtıdü. 'Ben, bır 
an evvel buradan kaçmak istiyordum. 
Fakat izahat vermedm ka~anın ela 
doğru olmıyacafmı dilŞttıterek i~rl 
girdim. Elimde şapkam, kekeUyerek 

söze bqladmı: 
- Hannn~fendi ... Demin Bcyoğlun· 

da ... 
Ful& Uf aöyJesMP vakit kalma.. 

düd etti. Sonra kolunu umtarak: 
- Gel beni öp ... Hain herif ... Kor. 

kuttwı beni ... Sen de kocamm taklidi. 
nl yapan sahteklr... Defol... 

ntifatlar bana, koğmalar, kocasına 
idi. Hakıkl Bahriye ben, daha çok 
benziyormuşum zahJ.r ... 

Jlerif, lki eliyle kafa!!mı '-tutarak 

bağırdı: 
- Vah vah ... Zavallı Zahıdecığim .•. 

ÇıldıraD sensin! Beni tanımadın mı, 

ayol... ,. 
Sonra, bana doğru dön dil: 
- Def ol bu evden, !IC:ıi bir daha 

görmiyeyim. 
Kapıdan çıkarken hürmetle kaclma 

doğru iğildim. 

- Affedersiniz hanımefendi, iste
ıniyerek böyle bir hi.diseye sebebiyet 
verdiJJı· Kabahat arkadaşınız 
Nail beydedir. Kendisi size izahat ver 
aiJ1. Asıl bu iQe gülecek odur. 

Apğlcia, kapıcı. bana hitaben: 
- Yine mı sokağa çıkıyorslWIZ, 

Bahri bey •• dedi. 
- Evet, evet... Gidiyorum... Bir 

dalla da döDeoek değilim.. Bahri ol. I 
maktan bıktım ... 

Nakleden: Hatice Sircyycı 

1 

RABFA-

Tonton 
amcanın 

Cenazesi 
••• 

Yazan : Niyazi Ahmet 

• • • ·n· t.6 _ 3!,ne_,!!~el ;puı.11!1 

~ 
Mareşal Molteke 

Uldü 
~ ~erk.".n üçüncü efen~ hazretlerini bır mendyenin ~ 
gmda gördük. Saıt paşa kemali ıhtiramla bebeğin eteğini öptü. 

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

• 

1691 yılı 24 niaan günü, 46 sene 
evvel bugün marqal Molteke öldü. 

Maref&}, o gün öğleden sonra ayan 

Moltekenill keadiaiııe verilen 

meclisinde idi. Yüzünde hastalığmı 
gösterir hiç.bir alamet yoktu. Eve 
her günkü gibi ıelmiJ, M§Mll yeme· 
ğinden sonra piyan-o ~a'ldıtatak din· 
lem.it. bir aralık dansa ela kalkmııtı. 
lıte o vakit üzerine bir fenalık gele· 
rek oduma çekildi . 

Alelide bir yorgunluk ve ba§ 
dönmesi sanan ailesi, Moltek.enin 
dıpn çıkmadıpµ görünce içeri gir
diler n ~ .. ~iP ~ ~uldular. 

Moltelte tam dOtcSan ·bir yatınc:la 
ölmüttü. 73 eenediı' Mkerlik yapı
yordu. 

Molteb. 1811 de Kopeahaa har· 
biye mektebie airmiı. 1818 de hassa 
hademesi meslciine girerek müla
zim evvel olmU§tur. 

1821 de Proıyaya geçti. Burada 
F ranltfurd tehri piyade taburuna 
memur edildi. Bir tene sonra Berfin 

harbiye akademisine devama batla· 
dL 1828 de F rankfurd harbiye mek· 
tebini idare ederek gösterdiği iktidar 
üzerine erkinıhaıbiye topoğrafya 
kısmına muavin tayin edildi. 

Molteb, t 834 yılmda ıöhret ka
zanmlfb. Vama ve Silitre de bazı 
aakeri tetebbularda bulunduktan 
sonra sivil olarak !stanbula geldi. 
İkinci Mahmut, Moltekeyi huzuru
na kabul ederek askeri ·iktidarını 
takdir etti. Prosya 'kratı birinci Vıl· 
helmdeıı Molt.ekcniıı lstaıabu1da kal· 
IDHUU rica eGerU temin etti. MoJte
ke dört seM Türk oıdaaunu ıslih 
Te tenr:im ile metPf oldu. 

lkiDci Malmmdun öıünıiinden K ı z ı 1 ........... P,uqaya aiderek 
prenı Hanriye yaver oldu ~ dört 

s a c a ya k HM .... fMk .eyahati batualarmı 
yazdı. 

Çelik yQreıın 1 Mar~Moıteke 1es1 yılında 
maceraları erkanıharp reisliğine terfi ederek 

- ı - Alman ordu.mu da alib etti •. 
1864 de Danimarka ile Pru.ya 

arasında açalan harpte, 1866 da Bu· 
l~~ .: Avusturya arasındaki harpte 
buyuk muvaffakiyetler kazanarak 

harp taznıinab ile aldığı kötk 

~retini arttırdı. Mulwnebelerde gö
rülen hizmetine mukabil tazmina• 
tJ hari>iyeden 200,000 florin verildi. 
Molteke bu para ile Süezya da gü· 
zel bir sayfiye aldı. Yaz mevsimini 
orada geçirmeğe ba§ladı. 

Molteke 1842 yılında evlenmiı 
fakat 18 sene sonnı kann olmUf, 
bir daha evlenmemifti. 

Moltekenin hAtıraswdan parçahu 
"Çok ıükur, sukut ve sükunetten 

pek naütelezziz olduğum Büyükde
J"eye kavuttum. Birkac hafta için 
sahilde bir ev' kiraladım. Kayı\.lar 

~emin altından geçiyor. lstan· 
bul ~neşten yanmı§, kavruhnu§ 
oldugu halde buradaki da wlar •. -
.. 'b' 1 zum 

rut il ı yeşillik .içinde yüzüyor. 

,. ~~i penceı-cden 4qan baksam 
litıf bir manz.ara kaJ'flllDda bubmu· 
Y?nım-:. Birinden vasi ve nihayetsiz 
bir dena aorünür. dijemaden ka
deme 'kademe yükselen .l-~lar b' 
diierinden Ue dağda ~~~ 

(Dewlm 1.l ...... ) 
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Bilbao ekmeksiz ! 
Asiler logiltereye bir nota vererek bütün 
limanlara torpil dlikeceklerlni bildirdiler 

Madrit, 24 (A.A.) - Resmi tebliğde 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

.. Biskaye cephesinde cumhuriyet top 
çu kuvvetleri asilerin Olorrio mıntaka. 
sındaki mevzilerini müessir surette bom 
bardıman etmişlerdir. Cihar mmtakasm 
da b:r keşif yürüyüşü yapdmrştır. 

Almeria cephesinde Julat madenleri· 

siz kalmıştır. Bununla beraber biri 4000 
ton arpa yüklü olan 3 İngiliz gemisinin 
getireceği t\l"Zak, vaziyetin süratle dil • 
zelmesine yardım edecektir. 

Değişen vaziyet 

ni işgal ettik. Fakat diğer cephelerin hepsinde de hü-
Aragon, Avila ve Madrit cephesinde kumet kuvvetleri ileri harekete geçmiş 

İspanyol harbi yeni bir safhaya gir
di. General Molanın taarruz kuvvetler~ 
Bilbao üzerine tazyikte devam ediyor. 

piyade ateşi teati edilmiştir. vaziyettedirler. 

Cordoue cephe~inde asilerin Villahar ye bu. yeni bir şeydir. Çünkü Kadiz, 
ta mıntakasında yaptıkları bir taarruz Sevil ve Badajozun düştüğü ilk haftalar 
geri püskürtülmüştür. danberi, ekseriyetle asller hücum edi. 

Toledo civarında muharebeler devam yorlar ve hükumetçiler müdafaa vazi
etmektedir. 

yetinde bulunuyorlardı. 
Bask milisleri Somifidea • mıntakasm· 

Şimdi vaziyet değişiyor ve birçok 
da taarruza geçerek el Cerezal kasaba. kimselerin, harbin talii hakkındaki dü-
srnı işgal ettikten sonra Villar De Vil- şünce ve tahminleri de beraber değiş. 
dese kadar ilerlemişlerdir. mcktedir. 

El Cerezal yüksekliklerinden, milisler • (Deyli Herald'dan) 
bütün Corallo maden havalisine hakim Amerikada dir nümayiş 
bulunmaktadırlar. 
Asilerin Ingı"ltereye bir notası Nevyork, 24 (A.A.) - 1•100 Ameri-

kan üniversite ve tali mekteplerine 
Tcmeriffe, 24 (A.A.) - Radyo ile mensup bir milyon talebe dün harbi 

ne~redilen bir tebliğde, ezcümle şöyle 
denilmektedir: protesto etmek için birkaç saat mektcp-

'leri terketmiştir .. 
"General Franko, tngiltereye bir no-

Bu münasebetle yaprlan nümayişler. ta göndererek "kızıl., İspanyanın bütün 
de söz alan hatipler Musoliniye ve Fran limanlarına torpil serpileceğini bildir. 

Bilbao ekmeksiz 
Bilbao, 24 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabirinden: 
Dün ilk 1defa olarak Bilbao, ekmek-

koya hücum ederek Valensiya hükume-
tini alkışlamışlardır. 

Talebeden birçoğu Valensiya hükQ. 

metine bir sermaye temin 
teberrüatta bulunmuştur· 

etmek için 

A vusturyada 
Alman nufuzu 

• 

(Ba§ tarafı 1 i1wide) 
İtalyan Başvekilile Avusturya Baş

vekili arasında cereyan eden müzakere
ler dün sabah bitmiştir. öğleden ıonra 
neşredilen resmi tebliğ, iki devlet anuım 
:la her huıusta tam bir fikir birliği mev 
cut olduğunu bildirmektedir. Tebliğ 

Tuna havzasındaki teşriki mciaiden 
bahsederek, bu sahada Almanya ile be. 
raber çalışmak lazım,eldiğini kaydet
mektedir. 

Salahiyettar mahafilden alınan malU 
mata göre, Avusturya Başvekili doktor 
Şuşnig, Avusturyamn bir Fransız -
Çekoslovak blokuna iltihak emiyeceği. 
ne dair kat"i teminat vermiştir • 

Roma':la çıkan Giornale d'italia ga
zetesi, Musolini • Şuşnig mülakatmda 
tetkik edilen bellibaşlı meselelerin altr 
maddeden ibaret olduğunu söyliyerck 
bunlc:rı şöyle tasnif ediyor: 

1 - İtalya - Avusturya münasebatı 
ve bu iki memleketin civar milletlerle 
olan ~ünascbetleri umumi surette göz. 
den geçirilecektir. 

2 - Roma protokollarırun tatbik şe· 
killeri. 

3 - İtalya ile Avusturyanrn, 11 tem 
muz 1936 tarihli Avusturya - Alman 
anlaşması ve son İtalyan - Alman ih· 
tiliflarile alakadar diğer siyası menafii. 

4 - İtalyan - Yugoslav anlaşmala. 
rınrn Avusturyamn siyasi menafii ve 
Roma protokolları manzumesi üzerinde 
ki hususi ve umumı akisleri, 

5 - Habsburgların avdeti meselesi, 
6 - Badema Avusturya siyasetinin 

takip eldeccği istikametin müş'iri olan 

Roma protokollarile, Avustuıya - Al· 
manya ve İtalya • Almanya itilafların
dan Avusturyayı uzaklaştırmak hu 
susunda bazı devletlerin gösterdikleri 
temayüller. 

Zencilerin 
"Allahı !,, 

Amerikada serbest 
bırakıldı 

Nevyork, 24 (A.A.) - Bir ar
bede neticesinde tevkif edilmiş olan 
meşhur zenci vaız "mukaddes pe· 
der,. 500 dolar kefaletle Nevpork 
mahkemesince serbest bırakılmıştır. 
Vaız, serbest bırakıldığı esnada mü
ritlerinden 500 kişi seyrüsefere mani 
olmuş ve ··ııa.h serbest bırakıldı .. di· 
ye bağırmıştır. 

Zencilerden mürekkep kalabalık 
bir halk kütlesi, bütün gece hapisha· 
nenin önünde beklemiş ve dini şarkı 
lar söyliyerek "mesih., }erinin kur. 
tulması için dua etmiştir. 

"Mukaddes peder., şimdi muat
tal bir halde bulunan Pansilvanya 
madenlerinden çalman kömürleri sat 
mı§ olmakla itham edilmektedir. 

lf kazası 
Paşabahçede Tuğla fabrikasında de. 

mirci Mustafa dekovil hattını tamir e
derken bir demir sıçramış, kaz:nına sap
lanmıştır. 

Mustafa hastaneye ka~dmlmrştır. 

Mısır Krahnın kardeşleri 

Mısır kralı Parukun dört kız kardeşi, kral ve kraliçenin annesi ile birlikte İn. 
giltereye gitmi§le~dir. Londrada tac giyme.şenliklerinde bulunacaklardır. Soldan 
sıra ile prenıeı Faika, Fethiye, Fevfiye ve Faize ..• 

Deniz Yolları 
memurları 

24 NtS.AN - 1937 

~<aılfi1alt IQ)alhlU$3Il®ırn 

Münif Fehi·nı 
( Ba:ıtara/ı 1 iııcırle) 

Londracla uzun mukaveleli bir idare mütehassısı- açılacak biiyiik bir resim 
teşhir edecek 

sergisinde resimlerini 
nm da bulunması bu meyandadır. Mu. 
hasebe mütehassısmm ayhğı bin lira 
ve idare mütehassısmm da 1800 lira ol
duğu bilinmektedir. Halbuki asıl muha 
scbecinin maaşı 400, müdürün maaşı 
700 liradır. 
Bir takım yaşr kırkı aşmış vapurların 

Haliçteki havuzlarda yüksek masraflar 
la tamir ettirilmesi zararın başlıca se
beplerinden biri addedilmekteı:iir. Va. 
purculuk şirketinden 15.~00 liraya alı
nan ve hurda bir halde Haliçte duran 
Dumlupınar vapurunun 70.000 lira ka
dar bir para sarfile tamir edilmesi bir 
~isal olarak gösterilmektedir. İşten an. 
!ayanlar Dumlupmarm bugünkü .haliy~~ 
dahi bu paranın dörtte birin~ etmıyecegı 
kanaatindedirler. 

idarenin eski emektarları, memurla
rın esasen az olan maaşlarından kesmek 
yoluna gidilmiyerek seferler ve tarife
lerde bazı tasarruf tedbirleri yapılması. 
nx daha münasip görmektedirler. . 

(Biz dün ne§rettiğimiz bir makale ıle 
bu fikri müdafaa etmiş ve memur maaş
larından tenzilat yolunun tutulmasının 
doğru olamıyacağını bildirmiştik)· 

Almanya 

lsveçten silah 
· istiyor 
Sebep kendi silah
lorının fena netice 

vermesi imiş ! 
Londra 24 {A. A.) - İyi ha · 

her alan mahfellere göre, Almanya 
hükumeti büyük bir İsveç silah fir
masına, müracaat ederek mamulatı
nm beş sene müddetle Almanya'ya 
tahsis edilmesini istemiştir. _ 
• Bu müracaatın sebebi, ispan-

Sanatkar arkadaşımız Münif Fehim, İngiliz kralının tac giyme merasimi gün. 
terinde Loııdrada açılacak arsıulusal bir resim sergisinde eserlerini teşh!re ıdavet 
cdilmistir. 

ni~ er bazt Türk ressamlarmın da iştirak edeceklerini duyduğumuz bu ser-
ginin t:c giyme günlerinde Londra'C:la buh~nac·a·k ola.~ ~ilyonl~r~a i~sanın. mühim 
l.ıir kısmı tarafından gezileceği tahmin cd lebılır. Munıf Fehmının boyle bır .dave. 
te muhatap olmasr günden güne kıymeti artan ve .sah~sınıda hergün y~ni ?ı~ sa.n• 
at hamlesi yapan arkadaşımızın İngiliz: sanat muhıtlerınde de ehemmıyetını hıs. 
settirmeğe başladığına delalet eder. 

Gelen davetiyede axnen şu satırlar okunmaktadır: . .. 
" .... haziran ve tem:."ıuz aylarına ka~ar d:vam ede:ek ol~n b~ serg~de ıdun· 

h ·ıı t' 1·t muasır büyük artıstlerın eserleri teşhır edılecektır . ., yanın er mı e ıne a . -· 
Münif Fehimin göndereceği eserlerle. şöhretini Londrada tekzip e:~ıyecegı. 

ni ve bu sergide memleketinin resim sanatıne hayranlıklar temin edecegı mu~ak· 

kaktır. - N. N. 

lngiltere Kralının 
nutliu 

Londra 24 (A. A.) - İngiltere 
kralr, dün ilk defa olarak babasının 
namına dikilen bir heykelin açılış 
merasimi~de halka hitaben bir nu

Hlndfstanda 
bir isyan daha 

Londra 23 (A. A.) - Hindis· 
tanda Alvar vilayetinde bir isyan 
çıkmış ve polis ateş etmeğe mecbur 
kalmıştır. 14 ölü, 42 yaralı var -
dır. tuk söylemiştir . 

1 

--------------------------------

Pek Yakında HABER'de 

M0şhüi odahklar 
Kimi bir devletin batmasına kimi milyonlarca insanın aç 
kalmasına, kimi eflake ser çekmiş sarayların yapılmasına 
sebep olmuş meşhur odalıklar·· 
Billur bir kahkahanın, yanakla dudak arasında yeri iyi 

·. intihap edilmiş mini mini bir karabenin, altm benekli 
ipekli bir tülden şalvarın şeffaflığı içinde göze vuran 
kıvrak bir endamın, sanlur ve düınbelek seslerine iyi uyan 
davudi bir ses ve oynak bir belkemiğinin kaça maloldu. 
ğunu bilir misiniz? 

mektedir. 1 

Muharrir yedi dinden, yetmiş iki milletin tarihinden yap
tığt anketle size asırların en müdebdep dekorlar için~e 
y~~·mmış c!an aşk ve ih!ira~ını anlatmayı vaadetmekteclir. 

Meşhur odalıklar 
Vca1 ~oını(Çjlaı ~a\;ğe~em Uz<dlce 

yada kullanılan Alman malzemesin- 1 
de görülen noksanlar olduğu söylen-

lsveç firması, bu teklifi kabul ct-

mi~tir. :...----··--------------...... 
1 



Binlerce gürbüz gencin iştirak ettiği 
Askeri Liseler sopr bayramı 

Dün Taksim sitadıııda büyük bir intizam içinde yapıldı 
~~·~~-:ıı· t;j· . ,, ... - ' l' · Bundan başka fut~ol ve vole~~ol gibi 

oyunlarh boks ve güre§te de goze çar-
\ pacak ilerleyişler ve farklar kaydedil

Genç sporcular abideye 

Dün taksim stadyomunda (Askeri 
nıektepliler spor bayramı) büyük bir 
kalabalık önünde ve tam bir intizam 
içinde yapıldı ve Kuleli, Maltepe, De. 
niz lisesi ve Deniz Gediklisi arasında 
nihayetlenmiş olan müsabakaların ga
liplerine kupa ve madalyeleri dağıtıldı. 

çelenk koyduktan sonra 

le d r sporda da her yıl artan ve göğsü
~. ~- kabartan muva ffakiyetler göster-

ınuzü . 
k d. 1 r Geren yıla nazaran bılhas. me te ır e • ~ 

1 t
. de mühim farklarla ilerleyiş 

sa ate ızm 
.. .. 1 u"ş ve rekorlar kırılmıştır. 

!er goru m 
Geçen sene disk atm.a 27 ~etre iken~~ 

30 metreye, cirıt 3 5 ıken 39 a, gul 
sene "k k 1 le 9,5 ken 11,5 a, sırrkla yu se at :ıma 

2 40 k 2 60 a, yüksek atlama 1.45 ken 

miştir. Daha evvel mekteplerimiz-de oy· 
nanmış olan hendbolda da, yeni başlan. 
mış olmasına rağmen çok muvaffakiyet 
li neticelere varılmıştır. Bu suretle di
mağları kadar adaleleri de gelişmiş olan 
ve her bakımdan gücü yetkin bir hale 
gelmiş bulunan yarının bu genç subay~ 
lan aziz ulusumuzun her veçhile itima
dına layık bir olgunluktadırlar . ., 

· Adım adım takip ettiğimiz çalışma ve 
muv:ıffakiyctlerinizdcn çok memnunuz. 
Tesis ettiğiniz rekorlar iftihara değer. 
Bilhassa bütün kar§ılaşmalarınızda biri 
birlerinize karşı gösterdiğiniz büyük 
<ıamimiyet ve yüksek kardeşlik duygu. 

\arından çok mütehassisiz.,. 
Yarbay Adilin çok alkışlanan .nutkun 

dan sonra mükafatların dağıtılmasına 
başlandı . 

Atletizmde kazananlar 

Merasimde, ordu müfettişi orgrneral 
Fahreddin, Korgeneral Salih, Deniz 
kumandanı albay Mahmut ve birçok 
Yi.!ksek rütbeli askeri ve sivil zevat bu
lunmaktaydı. 

, en , 'k 1 
1,65 e, uzun atla.m~ 5 metre ı en 5,20 l 
metreye yükselmıştır • 

100 metrede Vedat (Deniz) birinei, 
'hsan (Maltepe) ikinci, 200 metrede 
Vedat (Deniz) birinci, Şükran (D~niz) 
ikinci, 400 metrede Şükran (Deniz) bi
rinci, İbrahim (Maltepe) ikinci, 800 

Serbest gUreş Avrupa şampiyonluğu 

Dan Geoı,ge - · Per·reira 
Maçını Portekizli kazanarak 

intikamını aldı 

Saat iki buçukta bu dört mektebin i
ki bini bulan zinde talebesi, spor kıya
fetlerile önlerinde bando olduğu halde 
Cumhuriyet abidesine çelenk koyduk
tan sonra Taksim stadyomıına gittiler. 

Sporcular stadda yerlerini ~ldrktan, 
sonra Askeri mektepler spor teşkilatı 
reisi Maltepe lisesi müdürü kurmay 
yarbay Adil aşağıdaki nutukla merasimi 
açtı. 

Yarbay Adilin nutku 
··-... ı:ıugun oııı dud cı""'"' ı meınepıerı

tnitin sporun her şubesindeki bir yıllrk 
Çalışma ve yarışmalarının yüksek neti. 
celerini kutlulamak için toplandık. İti
mat ve jf ti harla görüyoruz ki asker1 • 

giderken mekteplerimiz kültür sahasında olduğu Askeri liseler .~7ıor 1>ayramına iştirak ctle~ı gençler stadyom.a 

--.:A._n_k __ ara_y_u·-· k-s-e--k-mektepler l metrede Hicri (Deniz) birinci, Fethi 
(Kuleli) ikjnci, 1500 metrede Kemal 

Fut 10 ol k U pa Si fı• O 8 lı• ;~~~i~e:::~:c~~~~t «~~:::::> i~!;i~~ 
ci, Kemal (Deniz) ikincidir. 

k 1 BOKSTA: 
~ 8 raff 8 r gene berabere ~B d_ı lar 61 kiloda Hasan (Deniz gedikli) bi-

Pariste yapılan serbest güreı müsa
bakalarında Avrupa §ampiyonu Porte
kizli Pereiranın, son defa yaptığı maç 

esnasında kaza geçirdiğini ve ancak bu 1 
ıuretle Am~rik~lı Dan Corca, mağlup 
olduğun~ Y»1111N)E; ,. 

Pereira hastaneden çıktıktan sonra 
Amerikalı rakibine tekrar meydan oku. 
mu! ve bu defa Avrupa §ampiyonluğu 
ünvanınr da meydana koymak gibi bü
yük bir cesaret göstermi_gtir. 

Miço 
Saıandosun 

Yeni muvaffakiyetleri 

Don Corc bu teklifi kabul t:tmiş ve 
maç bundan üç gün evvel yaprlrru~tır. 

eNticede, Pereira güzel bir güre~ten 
sonra rakibinden intikam almıığı mu-

vaffak olmuştur. JeIJ'.u '' '" d 
Resmimiz:, bu maç eıın-asınıUt, Pereizta 

mn, şayanı hayret bir uıtalıkla rakibi
nin kolunu ve bileğini bütüğiırü göster 
melttedir. Don Corcun yüzünd~ki ifade 
ye bakarsanız neler çektiğini kolayca 
anlarsınız • 

Spor salonu 
Dün temel atma 

merasimi yapıldı 
Eminönil halkcvi binası yanında y:ı Ankara (hususi muhabirimizden) Mülkiye sol aç1gı Talat tıpkı geçen haf rinci, Münip (Deniz gedikli ikinci, 53 

_ Dün Ankaragücü sahası gene güzel taki gibi ayni yerden ve ayni Zdviyedcn kiloda Orhan (Kuleli) birinci, Nejat ... pılacak büyük spor salonunun temel 

bir spor günü yaşadr ... Kıymetli Vekili- ve ayni dı?kikada takımının ilk ve son (Deniz) ikinci. 57 kiloda Ferit (Deniz) 
ıniz Şükrü Saraçoğlunun yüksek rnek· golünü attı .. Bu gol şiddetle a~kışlandı birinci, Ali (Maltepe) ikinci, 61 kiloda 
tepler arasında tertip edilen•futbol tur. ve oyun hızlandı .. Enstitüliler mağhibi Kadri (Deniz) birinci, Nuri (Kuleli) 
nuvası için koyduğu kupanın finali, yetten kurtulmak için gayrete geçtiler ikinci, 54 kiloda Kemal (Kuleli), birin-
geçen hafta berabere kalan Mülkiye ve Fakat Tüvit, Orhan, Nihat ve Necminin ci, Muammer (Deniz) ikinci, 72 kiloda 
ziraat enstitüsü arasında; kalabalrk bir yerinde müdahal~l~ri ~e <laha ziyade İbrahim (Kuleli) birinci, Osm~n (Mal 
seyirci kütlesi önünde tekrar edildi. F,nqtitil forvetlerının !<ekıngen oynama- tepe). ikinci, 79 kiloda Sedat (Kuleli), 

bi 
sı haftaymm 1-0 Mülkiye lehine bit· birinci Zühtü (Maltepe) ikincidı"r. 

Ankaranın bu iki yüksek mekte , mesine mani olamadı. Bu haftaym da GUREŞTE: 
hazan 0 kadar güzel oyunlar çıkarıyor- . 1 .. - . b 

k 
Mülkiyenin üstün ugü arizdi. 56 kiloda Turgut (Kuleli), birincı', 

lardı ki takdir ve zevkle seyretmeme E . ikinci devreye nstıtülüler takımla; Sungur (Deniz) ikinci, 61 kiloda Kemal 
kabil olmuyordu. Hatta diyebilirim ki .. l'kl 1 rında ufak değışık ı ere çıktılar. Mağ (Kuleli) birinci, Haydar (Maltepe), i-
onlar birinci sınıf takımlarımız ayarın- k 1 k . . bü' . 

d 
lübiyettcn urtu ma ıçın tün gayret kinci. 66 kiloda Hikmet (Maltepe), bi· 

da b'ır teknik ve enerji gösteriyorlar r.. k 1 · · d'l ·ı lerile Mülkiye a esme ın ı er. Çekı en rinci, Şükrü (Deniz) ikinci, 72 kiloda 
Oytlna hakem Beşiktaşlr Hüsnünün f 'k'kl h t' . k ld korner ve rı ı er ep ne ıcesız a ı.. Cihat (Kuleli), birinci, Necmi (Deniz), 

ı'dare"-ı·nde başlandı .. Hüsnü bu maç_ı d b" ıd 1 k .. - Mülkiyeliler e ıraz urgun u goze ikinci, 79 kiloda Mehmet (Mal tepe) 

tam bl·r du" rüstlük ve bilgi ile idare ettı. . .. .. ~d . k' f çarpıyor. Enstıtunun sag an ın ışa e- birinci, Yusuf (Kuleli), ikinci. 87 kilo. 
Ziraat enstitüsü: den bir akınını Mülkiye müdafaası an- da Hulı1si (Kuleli), bir!nci, Şani (Mal-
Mahmtth (Celalettin) - Enver, ~af- cak kornerle bertaraf edebildi. Korneri tepe) ikincidir. 

fet _ (Salih) Lutfi, Semih, Sadı-:- Ahmet çekti. Semih kornerden gelen to 4 )<.100 bayrak yarışı Deniz lisesi 
Nazım (Orhan), Selçuk. Sedat, Fahrı, pu Mfilkiye kalesine doğru havalandır· birinci, Deniz gedikli ikinci. 
Orhan (Ahmet). dı ve Sdihin bir kafası takımrna bera- Futbolde M:'çonım soıı resimlerinden biri 

M"lk' · b r - i kazandırdı Dakika 18 .. Oyun . u ıye. N'h t Tüvit er ıg • 'k' t f Kuleli birinci, Maltepe ikincı. Fransa ve Amerikada yaptı~ı birrok 
Cahit - Necmi. ı a ' - • . • ,. k seri devam e"diyor ve her ı ı ara Hintbolde " :s 

O•h- z k" _Taci, Hüsnü. Alaeddın, g:roalı' bı·vet idn uğraşıyor. Enstitülüler müsabakalarda büyük muvaffakıyet-
• · an, e ı, "' l k Kuleli birinci, Deniz liısesi ikinci. l k ! t b 11 hl 

Celal Talat. ,. fceyi oyun; hakim fakat bir türlü ~o .çı ara- Voleybol er azanan s an u u pe ivan Miço 

H 
'k k oyuna katı ne 1 mıyorlar .• Ayni hastalık Mulk1ye for.· Sarandos, şimdi Bostonda bulunmak-

er ı İ ta ıın ilk dakika· 1 b K 1 ı· b' · · D · 11 'k' · t 
1 

·ı b ıııladı --etlerı"nde de var. Onların da güze_ . ır u e ı ırıncı, enız ıesi 1 ıncı. adır. 
e de etmek azmı e a:r . " a"lin uzak ,. 
lar enstitü kalesinde geçtı-_ Cel . Fa- k akınları neticesiz kaldı ... Her ıkı ta Mükafatların °dağıtr!mau nihayetlen- Mıço; kırk kadar meR!mr güre§Cİ· 

ta h
, 'k' "t" avutla netıcelendı... aç .. k f k""t as"b1 Hr oyun oynı- dikten sonra, Maltepe ve Kuleli bando- nin iştirak ettig~i dilnY. a serbest rrii. 

n ır 1 ı şu u . t haf raf enerJl a " n .• • • o-
kat Enstitüliler çok bilgili bır or a . T daha ziyade Mülkıye kaleııın· larmm çaldığı ve bütün gençlerin hep reş maclarına girmiş v.c bunlarda da 
ola,n Semihin gayretile Mülkiye kales~- ~~rdol:~vor. Oyunun ~o~lar~~a 1 bd~ğr~ bir ağızdan söyledikleri istiklal marşı fin:ıle kalmıya muvaffak olmuştur. 
ne inmekte gecikmediler .. Fakat E~~1~: Mülkiye sağ açığı Tacının i!:uze ır şu büyük bir hürmetle dinlendi. Vilka~ Vilson ile Sarandos arasıncla 

atma merasimi dün yapılmıştır. Sa:\t 
16 da merasime başlanmıştır. Vali \'e 

belediye reisi Muhiddin Üstündağ ci. 
nanın memlekete ve gençliğe faydalı 

olmasını temenni ederek bir mala ile 
temele ilk harcı koymuştur. 

Bundan sonra, Eminönü Halkevi 
Reisi Agah Sırrı Levend de bir nutuk 
söyliyerek bu binanın gençilği çatısı 

altında toplryacağım söylemiştir. 

Temel atma merasimini mtiteakiıı, 
davetliler hazırlanan büfede jzaz e 
dilmiştir. • 

Akınsporun 
dünkü galebesi 
Halıcıoğlu idman yurdu Hahcroğlun

da yapmış olduğu yeni stadın kü~at tö-

reni müııaııebetile Akınsporla karşılaj: 
mıştir. 

Çok samimi bir hava içinde gcşen bu 
müsabakayı A'kınsporlular Mki:n bir 0 • 

yundan sonra 2-1 kazanmışlardır. 

Istanbulsporlu Kemaı 
· · lstifa elti 

İııtanbulspor oyuncularından Kemal 

Abbas klübünden istifa ederek GüneJ 

klübüne geçmiştir. 

tü forvetl~rinin beceriksizliği ve Mu 1 
.. d' g'" çarparak avut oldu Ve top Spor şubelerine göre güzel kıyafet. yanı1Rn nihai müsab1k1 l'Ui bin seyir_ 

ye müdafaasının müdahalesile t~p t.ek- :~tal~;d; iken oynn t-1 b~ra~e~eb~itti. lerile ~ürbüz gençler stadı dolduran ci önünde yan•Jm~t!r. İstanbullu :relıli. K () Jl ~reye davet .. 
rar Enstitü kalesine geçti .. Mülkıy~elıler Enstitüden. Saffet. Semıh. ıyı ır o- halkın coşkun alkışları arasında bir res van bu defa da ~ayanı hayret blr Ü~. T , • 
vavaş yavaş üstünlüğü ele alrnaga ve kardılar. Forvetler gene geçen mi geçit yaptıl;ır ve son olarak Askeri tiinlllk !!Östermi" ve 14 üncü aakika- opkapı sp~r kulübü ·umumt kitipll· 

- J d 1 r yun çı 'd'l · · K 1 l' k · ı D d g- inden Enstitü kalesini sıkıştırmağ ıı. b:-Jş a r a . . ·b' dttr"'un ve fena ı ı er. lıselcr şa:npıyonu u e ı ta ımı ı e e- a rakibini ın" ~•lı1n l'r.nıi"tır. ~imdi : 

) do
oru Ens· h"fta

1
n "'1 1 ~ h T" 't Ni · l' . G d"kl' M lt ht l't' a·· I{l"b' ~ ... ı Haftayrnrn orta arma ,. . • l\Hilki•reve !!Cl°nce. Or. an. u~vı , . . nız ısesı. c ı ı ve a epe mu e ı ı unya "amph·onlı·ğu kn_ ... r;rl""malıı.rı- u umuztin senelik' kongresi 2 - 4 

titü forvctleri{lin beccrik~ i r.J'k! r: :i v~. ~-ıç hat. iui idiler. Necr:'i, Celal, Alaedddın arasında yapılan ve 10-6 Kuleli lehi- 1 na szi~~ek olan Mir.o. M"•r " rrr t :l,arrrı- -93? pazar günü saat 13 te klüp mer-

b, ·· ünı:kn bııtun " · ı t lar ne neticelenen Hend'ool müsc bakasile { dn. Bost -ı t ır iş yapamamaları yuz . T;ılat cvazifelerın yap ı · . ' on garııcn s adında Din Den. kezindı: yapılacağından bilumu,m azanın 
yük nı u"'stüne yüklendı .•. Da· M. Zafer öGET bu ıüzel meraısime nihayet verildi. tonla çarpıcıacaktır. ~~---::...;;;.;:.:...:.Jw.ı.o~~Wl.l.&.l~::.:.::,;.;:_;....::....~~~-1..~1-~~~~~~~_:_~~~~~~~....:.......::__~~----__:_--~~~_:~~~::.:=~==.::.~~--~-~-~~g~e~lm~e~siilan olunur. 



' §t.u1la luufilıal, 
Durdukca de•ri artan 

Altından ıymetll 
mal dlr? 

1 
=:-::rf..h~~=·:::!i:m~ 

.!!!f_!!!!_f!!M' b~ MrYet .. !.ı.ur 1,, _ .. 
Yazan : A. Faik Gflnerl 

Şu dertli dünyada dertsiz olan 
adam var mıdır) Hattl, lize ~ 
bir anınız geçti mi) diye 'IOran olsa 
müabet cevap verebilir misiniz) 

Malum ya, hikaye methurdur. 
Bibem hangi hüld\ındarm küçük 
kızmm iyilqmesi için en aon çare 
olarak dertsiz bir adamm gömlejini 
,iymesi gösterilmiı. aranmJf taran
llUf, hemen bütün dünya dolatdmıt 
clertlİZ bir adam bulunUJWIUI. Fa • 
kat nihayet küçük bir köyc:fe bir •· 
dam meydana çıkımf ve: 

•• - Ben dertaizinı, demit hiçbir 
derdim yok .. ., 

Hükumdann liıdamlan tehalükle 
atılmıt. hemen gömleii almak iste
mifler. O vakit, adamcağız boynu
mı bükmüı: 

.. _Benim ~mleğim yok ki.,. 
cevabmı vermiı. 

Bu hikayenin eonu eski ilk mek
tep kitaplarında f(>yle biterdi: 

••Evet, bir dertaiz adam bulmut· 
lar, fRkat onun da gömleği yok • 
muf .. " 

Yalnız dert nevi nevidir. "kasa· 
ba et kaygısı, koyuna can kaygısı., 
derler. Vakıa ortada bir kaygı var 
ama ph191ara göre değiıiyor. lıte bu· 
nun gibi herkesin, her meelejin ve 

Şimdiye kadar sebebini arqbr • 
macbiım bu amm hikmetini muha
tabnndan ötreniyorum: 

" - Het halı yapddığı yerin hu· 
susiyetini taşır. lran halmmdaki hu. 
IUIİyet Türk babamda batka bir 
tekle bürünür. Isparta halısmcla bir 
aİJ1 bqhlık vardır. Motifleri ain'· 
dır.- Dokunuıu itinalıdır. Gördes 
Daim ela bafkadır. Bakm fU duvarda-
ki Gönle. malına; daha ziyade mun. 
tazain tekiller arzediyor. Demİ(ci, 
t.ıfllk lnalları da büsbütün batka ... 
Meeell f'1 Upk Anadolu yaylaaJıı 
nm bin bir çiçeğinin rengini tafıyor., 
~ aelinc:e. dertleri tazelen· 

di: 
.. _Ahi .. dedi. Ketke elimizde 

halı olaa da aabak .. ,. 
- Hah yok mu) Bu YJim1ar 

ne) .•• 

Diye aoncak oldum. O elini fÖY 
le bir salladı: 

··-Onlar da halı ama öylesi d~ 

. ___ AAB!R-

TARIHi HiKAYE 

Çerkes dilberi 
·······-----·-------·--·---·----·············---.... ---..... --.. ·---···· .. ···-··-·-··---~-------·-
Padişah bir gece, l~leler arasında, glJzdeıinl uzaktan ıilzen 

birini glJrdD ve hiddetle bağırdı : 
· - Vurun fU herifin baıını ••• I 
Nevşehirli lbrahlm Paıa getlıme•egdl, ceHAt, Şair Nedimin 

kafasını uçurugord14 ••• . .............................................. ..._., .. --·--·-·-· ........... _ .... _, ............... ~·--·-··~ .. --·-· .. _________ .,... _____ ....,. 
V azan : lskender Fahretin 

Ş AIR Nedim esir pazarında 
dolqırken, sadni.zam Nev

ıehirli İbrahim paıamn kahyası Os
manı gördü. Yanma sokuldu: 

- Hayrola, Osman kahya 1 Ge
ne iyi bir mal anyorsun galiba> 

Osman kahya yana yakıla anlat· 
tı: 

- Bugün buraya teh la bakqlı 
bir çerke1 kw getireceklermiı. Çok 
güzelmiı. Pqaya haber vermiıler. 
Bana: (Haydi, eair pazarına git. O. 
nu satın almadan gelme l) dedi. De· 
mindenberi kızlan gözden geciriyo-
rum. Hepsi biribirinden güzel. Fa· 
kat, içlerinde tehli bakıılı birine 
rastlıyamadım • 

Nedim, satılık kızlara ıöyle bir 
göz gezdirdi. lçlerindf!n bir tane1i
ni hem çok beienmif, hem de çok 
&ellDJftJ. E.irciler bu zavallı kızca· 
im bir koyun gibi tekmeliyorlardı. 

Nedim, genç kmn yanına yab 
lattr: 

- Bana bak, yavrum t Adm ne 
senin) 

- Fatif ..• 
- Kaç Ylllmdumi 
- On ıekizine yeni girdim/ 
- Nereden letirdiler ıeni) 
- Rusyac:lan .• 
Nedim, ~kee dilberinin kula-

1* ejilcli: 

Çerkea cilberi esir puarmdan satnı • lmdıktan aonn Sadrbamm baremiıie ı 
kapatmqb; Kalfalar elin de terbiye ıöreceldi. \ 

İbrahim pap, o tünden 10nra 
sevgili F atifinin yüzünü göremedi. 

1 

Sultan Ahmet ZereffaDID sev
gisinden o kadar e~ndi ki, ona bu 
sözü söyledikleri zaman: 

"-Şu derbederi bir daha sara
yın semtine uğratmayın!., 

san'at erbabının dert teldi ve bu der· 
din üzerinde görüı diifüniif ayn .. 
Uzat{a gitmeğe ne hacet; "ekmek 1 

..... Seni cüzel. yajlı llir k~pıya 
•~ttıracağun. Fakat;· c:Wikleri;iii ya· 

Aradan üç ay geçti. Sarayın 
bahçesinde lilelerin boy saJdıiı ve 
biribirine yaslandıiı bir mayıs gece
siydi. Üçüncii Ahmet ··1aıezar,. m 
etrafmı renkli fenerlerle donattır· 

Diye bağırmaktan kendini aJa .. 
madı. ----·-~ · fiyatlan yükselmiyor, zarar ediyo • 

ruz! .. diye bütün fmncılar cayır ca
yır yam1.rkeu onlardan başka bütün 
bir ıehir sekenesinin ••ekmek fiya. 
tı on para yüksel~ek,, diye ödü ko-
puyor. Eczacmm, doktorun, kayık • 
çnm, arabacmm çqit çefit meslek ve 
san' at erbabmm derdi ve müıkülleri 
ba§ka bqkadıf. Ben, bu meslek ve 
san°at erbabmdan bir çoiiyle ayn ay
n ve mümkün olduiu kadar bir has· 
bihal teklinde konuttum. Bunlardan 
ekseriai aözlerinin pzeteye geçece '" 
ğinden haberdar bile 4iejillerdi. O • 
nun için duyduklarmı, dilfündükleri· 
ni açıkça aöylecliler. Ben de yazıyo • 
rum. 

~ 
"- Dünyada altın en Jaymetli 

py derlene inanma azizim. Altın -
c1an claha kıymetli bir matah vardır.,. 

Merak mı ettiniz) bunu ben de 
ajzin gibi hayretle , gözlerim faltap 
gibi açılmıt dinliyordum. Acaba 
muhatabım yeni bir ke§ifte mi bu • 
lunmuıtu) Yoba aklım mı oynabı 

--DUfb) 
O, .özlerine töyle devam etti: 
"- Evet, ıu ıörclüiün haWar 

illtmdan kıymetlidir • ., 
Sonm birdenbire eordu: 
- Altın durduiu yeme kıymet· 

lenir mi hlç) bankada faiz getine 
bile yüzde on ikiyi bu zamanda bula· 
maznn. Halbuki bak fU mala, itte 
bu her geçen günde kıymetlenir. Elli 
eene geçe bir servet olur vallahi .. ,. 

Önüme serilen ipek gibi parlıyan 
üstü dallı, bir çiçek bahçesi kadar 
renkli ince lran babama oturduğum 
hah d&,eli ıedirden balcıyordum. 
O ela, halmm öbür ucuna çömelmif, 
götleri dalDUf, kendinden geçmif bir 
halde bu yüksek tan' at eaerini sanki 
ilk defa görüyorrnuı gibi eeyrediyor· 
du. 

* Bir .arlcadaş geçen gün "La Tur-
guie Kamaüte,. mecnulM!nm yap • 
raklarmı bnıtmrktm ' birdeıı HJI 
vmçle aözferi tpuJaCL: 

.. - Hah .. Dedi. ftte hakikt Cör
des halısı .•. Gene bir arkadq bilirim 
ki nerede bir Isparta halısı görse 
memleketini görtnüt gı'bi olur. Ade-
ta sözleri yapnr~ -

Btılt dokunurken 

ğil. .. Bir kere lran malı gelmiyor. 
Hük<ımet onu menetti. Demin size 
gösterdiiim lran .eccadeai 130 lira· 
Irktı. Şu daha küçük oWoiu halde 
yüz eebene- vermeie dütünürüm. 
Fakat eğer gümrük açık olsa ben bu 
kadar yübek fiyat istemem, hem de 
çabuk mütteri bulurum. 

Bir hah ne emekle yapılır bilir 
mianiz) Biz bir halıyı satmak için 
ne kadar bekleriz hiç dütündünüz 
mü) Fakat bunu halka naaıl anlam
ım} 

.m. 

Her gelen mütterinin ilk J&fı ıu: 
•• B' . . bi hah --L--'--- ıze ıyı r .....,-uu ... ., 
En iyi mallardan önlerine eerer-

- Hayır, daha iyisini ... derler. 
Daha iyisini çıkartırım. Nihayet 

bir tanesi üzerinde karar blarlar ve 
~lık hatlar. Elli lira istersin. Ne 
verirler bilir misiniz> Yirmi lira .. 
Haydi buyurun da bu müıteri ile an 
lafm. 

Fakat dükkan açık, kira, elektrik 
iıliyor. Hükumet vergisi iıter. De
dim ya, derdini kime ve nuıl anla
brsm) Ka111 dükkana gider, daha a
pğı malı hiç farkında olmadan daha 
yüksek fiyatla alır .. 

E.. Isparta halısı bafka, ondan 
sonra gelen Gülistan, Demirci, Gör· 
des ve Uıak. büsbütün bqka ıey
ler, ama anlıyan nerecle?:··n 

Böyle aöyliyerek dert yanarken 
arama ilave etmekten de geri kal· 
mıyordu: 

.. _Ah. iyi halımız olsa da sat-
eak .. u• • 

A. Faik GONERI 

dettt .. Yi beni bu ineafm adam· 
1a11n eliiıdeıl kurtaım 1 

Ne6n, Osman kahyaya tealene· 
rek: 

- Baria bak. eledi, pap efendi
mizin aradığı km buldum. itte bu· 
rada bir,ehla bakıfb dilber var .. 

Osman kahya tehlidan falan 
anlar bir adam değildi. Şair Nedime 
kandı. :Yanma koştu. Kızın yüzüne 
bak3rak mırıldandı: 

- Ay Parçası gibi :nqallaht 
Pl\ZBflık etti, esirci ile uyuıtu. 

F atiti arabaya bindirirken, Nedim 
parlak sivah sakalını kaııyarak, genç 
kız111 kulaima ıu sözleri fısıldamak 
.fm,.tmı kaçırmamıtb: 

- Ben konağa gddikçe, kimseye 
sezdirmeden, yavqça yanıma gel· 
meyi unutma, anladın mı? 

F atif memnun, arabaya bindi. 
Nedim o dakikada genç kızın canmı 
bile istese, verecekti. 

* N EVŞEHIRLI lbrahim Paf8, 
ıehli bakıth çerkes dilbe

rini haremde kapatmııtı. F atiıin yü
zünü kimse göremiyordu. Genç 
kız, kalfalar elinde terbiye görüyor
du. 

fbrahim pa,a Fatiti rok ıeviyor, 
onu bütün gözdelerinden üstün tu• 
tuyordu. 

Fakat, güzellik saklanır mı> O 
& 1'ihayet ıJaraydaki bütün gizli tu· 
tulan §eyler sribi günün birinde mey 
dana çıkıverdi. Ve güzelliği padip· 
hm kulaima gitti. Bir sabah padi· 
tah. lbrahim pqaya dairesinde sak
lac:biı kızdan bahsederek eorclu: 

- Böyle haına, müstesna bir 
cariyeyi benden esirgiyeceğini san
mıyordum! 

Nev,ehirli lbrahim pafll, padi'8-
hm arzusuna nasıl kartı gelebilirdi> 

- Size cannn feda olsun, ıev· 
ketlum 1 dedi, ferman buyurunuz, 
timdi getininler 1 

* C ;ONCÜ Ahmet, F atişin adı. 
nı değittirdi: Onu sarayda 

"Güzel Zerefıan., diye çağmyorlar
c:h. Bu adı ona padiph koymUfbı. 

mlftı. ~ ..... ;.eaz çalı. 
,,... ... _..ı_ ----~~..-;,...... .... .-.,~ ..... .-.~~~·~~ 
setlerin mertftd?.padt!fh1'ım pek ıevıt -.. ·R DA ir yı bile geçme· 
eliği bq on misafirinden batu kim· ~ mitti. Bütün lstanbul genç. 
ae yoktu. leri uzaktan uzağa .. ıehli balutlı 

Sadnizam lbrahim pqa da bir dilber., için yanıp tututuyorclu. Sa· 
baıka kameryede oturuyordu. Saz raya girip nkan asilzadeler. harem 
dinliyorlardı. Üçüncü Ahmet göz- pencerelerinde Zerefpna rastlamak 
desi Zer"'ff811ı yanı batına oturt· hülyasiyle her gün saraya gitmek 
muttu. O gece ilk defa bir kadına: için vesileler buluyorlardı. 

Bir sabah paditahm çok hiddetli 
- Beni çok seviyor musun) olduğunu söylediler ve saray teşri-

diye soruyordu. fatçılarmdan biri dört kürekli bir 
Zerefşan şüphesiz ki bu suale sandal ile Eyüp a~iline geçerek fil• 

derhal müabet cevap veriyordu. ir Nedimi bulup saraya getirdi. 
Padiph birdenbire kameryenin O gün Üçnücü Ahmet, ıair Ne-

karıısmdaki set üstünde oturan ben- dimle öğle yemeğini birlikte yemek 
de&ıan arasında, süzaün göz~~ri~i istemiıti. 
Zerefpna dikmiı bir adam gordu. 
Kim olduğunu.. tanıyamadı. Tanı· Nedim yolda bin bir lahavle çeke 
mak ela istemedi. Arkada dolaf8Il rek saraya geldi ve padiphm huzu· 
cellida seslendi: runa girdi. Padiph çok nqeaizdi. 

Sofrada ikisinden batka kimse yok• 
.. _Vurun ıu herifin başmıl .. ., tu. Şair Nedimin yüreği koparçaıı· 
Cellat, karaphkta sinen ada- na çarpıyordu. Belliydi ki padişah 

mm ensesinden yakalamııtı. Palası· ya bir harp ilanı veya bir ihtilal ha· 
nı çekeceii sırada, saclnizam silkin· beri almııtı. Nedimden teselli arı
di. Kameryesinden cbpnya fırladı. yordu. 

· Hünklr kameryesine kottu: Çorbayı ictikten sonra. harem a .. 
- Ne yapıyorsunuz, ıevket· ğası, sofraya küçük bir altm tepsi 

lum ... ) Şair Nedim gibi bir adamın (Zetirmişti. Sultan Ahmet, pir Ne· 
kellesi vurulur mu hiç>··· elime eliyle i, aret ederek: 

Şair Nedim oturduğu yerde 0 - Şunun kapağını a; bakahriı 1 
kadar dalmıtb ki, göz Y8flarma sa· dedi. Nedim tepsiye elini uzattı. Kae 
nlm11 hayalleri canlancbrarak kendi pağı kaldırınca ağzı bir kant açık 
kendine türler söyleyip duruyordu. kaldı ve kapak elinden gürültü ile 
Zereftanm ancak uzaktan gölgesi· düıtü. Altm tepsinin içinde Zeref. 
ni görebiliyordu. Bir te)'den haberi f8111D, uzun kumral saçlan boynu· 
yoktu. na dolanmıt kesik bqı vardı. 

Eier lbrahim pata vaktinde Vt? Nedim, o kadar korkmuştu 'k,i, 
tipneeeycli, zavallı Nedimin l: "llesi elinde tuttuğu kapağı yere dütürdü .. 
bir anda gövdesinden ayrılacaktı. günün bile farkmda değildi. 

Nedim bu tehlikeyi atlattıktan 
sonra saraya seyrek uğramağa hafla. Padi§ah acı bir gülütle batını 

salladı: 
mıttı. 

* N EDiM o y:l kaclmlan parma-
ğına dolamııtı. Sokak atif· 

telerini hicveclip duruyordu. Hat· 
ta bir gün teyze1inin Eyüpteki sa?il· 
hanesinin duvarına beyaz tebqırle 
ıu cümleyi yazml§tı: • • 

''Kadına inanmak, kenclinı al. 
dalmak demektir! Rüzgir ölçüye ıi· 
rer mi biç? Kah lodos eser, kih 
poyraz ••• ,, 

Nedimin bu ·sözünü paditahm 
b•ia>• kadar erittirmiılerdi. 

- A,çı yamağına göz kırpar-
ken, onu elimle yakaladım, eledi. 

İnsan kendini, ancak kadmm koy. 
nunda yatarken tahtiyar addedebitı 
lirmiı. Zerefşan, bu sabah, celladın 
palası altında, yılclmrn çarpmlf biı 
gül yaprağı gibi derhal soldu. 

Ve birden ayağa kalkarak tairin 
omuzunu okşadı: 

- Seni affediyorum, Nedim 1 
Haydi Nakkaşlara haber ver: T eyz 
nin sahilhanesindeki duvara te 
tirle yazdığın sözlere albn yal 
vununlarl - ..._... f.unaid 



IKOÇC IK 
HA.BIE~LER 
.. Meşhur olduktan beri üç sene· i 

de iki film yapmakta olan komik Ha. E 

rold Loyd 1937 zarfında üç filin yap. i 
mıya karar Yermiştir. 

.. Rober Bode'un iiMebusum ve 
karısı,. piyesi Fransada filme alınmak 
tadır. Artistler Süzan Döhelli, Tra
mel \'e Poley Miraydır. 

* Vircin.yıcı Grey bıt ! 
sene Kalif orniya f . 
plfıjl.armda y e " i i 
bir mayo modası 
çıkarnıı§tır. Bu nıa 
yo tek parçadır ve 
koyu renk üzerine 

benekli jerseden- : 

= i dir. 

1f. Karo! Lornbard Paramunt şir
ketiyle Uç senelik yeni bir mukavele 
imzalamıştır. Bu müddet zarfında 
dokuz filmde rol alacaktır. 

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

.. Simon Sim.on Holivudda "Ye. 
dinci kat gökte,, filmini tamamlamış. 
tır. 

~ Fransız rejisörü Marsel Lerbi· 
ye Evrenof un "Saadet komedisi,, ese
rini filme almıya karar vermiştır. 

)f.. Rudolf Valantinonun meşhur 

filmlerinden "Şeyhin oğlu,, Fransı:ıda 

tekrar çevrilecektir. Eskiden VaJan
tinonun oynadığı rolün kime verilece. 
ği henüz belli değildir. 

lf.. Mirabonun "İş iştir,, eseri 

Fransada filme alınmaktadır. 
)ı/.. Meşhur tenor Jan Kipura. ge

çenlerde garip bir mektup al.ınlştır. 24 
yaşında olduğunu söyliyen mektup sa
hibi delikanlı, tenorun oğlu olduğu~u . 
iddia etmekte ve para istemektedır. 
Mektup sahibinin yalan iddiada h;ı. 
lunduğu muhakkaktır, çünkü 24 sene 
evvel Jan Kipura ancak on ya,şında 
bulunduğunu söylemektedir. 

• Holivudda muhtelif şirketıeı:~ 
1r1aaşlı olarak 749 senaryo muha.rrırı 
vardr:r ve en az maaşlısı bin doalr al. 

maktadır. 

Holivudda senede ancak 350 film 
yapıldığına ve senaryoculardan bir 
kısmının senede birkaç filmin senar
yosunu yazdıklarına göre birçok ma
aşlı senaryocular hiçbir şey yazma. 
dan para alabilmektedirler. 

Hoflvutta bir rekor 
Kocası film direktörlerinden 

Wesley R uggles aleyhine aldığı bo
şanma kar~rmdan iki saat sonra~
}in Judge Nevyorklu milyoner Danı· 
el T 0 ppinge varmıştır. 

Boşandıktan sonra en kıza za· 
manda tekrar evlenmek hususunda 

dünya sürat rekorunu tesis eden g~
zel Arlin film dünyasının çok sevı-
]en simalarındandır ve boşanma ka· 
ramı veren de Amerikanın meşhur 
R~no Hukuk mahkemesidir. 

Kararı sabahleyin onbirde veren 
hakim ayni gün öğleden sonra saat 
birde yeni nikahı kıymıştır. 

Ar1in henüz yirmi beş yaşında · 
dır. En son çevirdiği filmler "İşte 
baş belası geliyor,, ve "bir gece~ik 
yıldız., dır Sabık kocası. R ~g~les ı~e 
"Ben melek değilim,, fılmını çevır-

miştir. 

yüzme' reklamı fotoğrafın~ bor.çl~dur. 
Bu fotoğraf bir rejisörün dıkkatını çek. 

mi§ ~e genç kızı stüdyoya çağnmrş • 

mıştır. 

~ ., Büyük Fredrik., ve "Doyç~and .•. 
. . 1. 'k ' Alman filminin gösterılmesı 
ısım ı ı 1 

Avusturyada yasak edilmiştir. Sebep, 

bu filmlerde nazi propagandası yapıl • 

masıdır. 
~ "Şahane Menekşele_r,~ v~ Ma~i 

B l" ''Gece bizimdir,. gıbı fılmlerın 
eın ... D .. 
.. "rı'i olan H Russel LeJıon onor 

reJıso · . . 
. ın "ofı'siye rütbcsıyle taltıf c. 

nışanın " 

'' K o p ye,, . v ı ı d ı z ı n 
nıacerası 

Holivudda her büyük yıldızın bir f 
''kopye !,.si vardır. Yıldıza mümkün 
mertebe. benzemesi şart olan bu "kop· 
ye,,lerin vazifesi stüdyoda çevrilecek 
sahneye hazırlık yapılırken ışıkların tan 
zimi vesaire esnasında asıl yıldıza veka
let ederek onun namına yorulmak ve 
Dıeylece yıldızın "terli taze., işe başla

masına yol açmaktır. 
Holivudda her büyük yıldızın, hatta 

Şirley T.amplm bile böyle "kopye.,leri 
vardır. 

Bu kopyelerin garip ve feci talileri 
vardır, stüdyoların . bütün zahmetini 
onlar çektiği halde yıldız görünür gö. 
rünmez ortadan silinmek mecburiyetin
dedirler. Ve zavallıların filmlerde adları 
bile geçmez. 

Her ytldızın olduğu gibi, Marlen 
Ditrihi de beyle "duble,, eden artist 
vardır. Aslen Macar olan bu genç kızın 
adı Sari Mariçadır ve o da dublajla uğ
raşan diğer meslektaşları gibi gece gün 
düz !iahştığı halde, adı bile geçmez. 

Robcr Taylor ve sevgili köpeği 

n ını g n D'\Ce IF<e 
t acoınon 
DlnlCDD e ırn 

BUtUn ecnebi mıı.tbue.tı, meşhur Fran!IIZ 
ıanatkArı Sacha Guıty'nın hazulamakta ol 
duğ'u bu meraklı filmle me~guldUr. Bu film: 

İngiltere tacına asılı bulunan armut şeklinde 
4 hıı.rikulAde inci ile Mari Stuarttm idamı 
gUnU çalınan dlg"er 3 incinin tn~nkibesidlr. 

Bu filmin gösterilmesi, yalnız, taç glyece. 
#1 gi.ln S. M. Jorja takdim olunup Bucking_ 

ham palasta oynanacağ"ı itibarile değil, aynı 
zamıında, Paris, Londra, Nevyork, Roma, 

Varşo\'a, BUkreş .. llAh.. En büyük sinema 

salonlarıoda lrae olunması clhctile da bir 
hadise teşkil edecektir . 

Filme yaptlan matıraf 10 milyon frangı 
geçmiş ve sahnelerin son derece muhte§em 

ve zcmgin olması için hiçbir şey ihmal edil. 
mcmlştır. 

Seyredenlerin gözleri önünden, bütlln bir 
tarih, hakiki de\•lrlerlnde Katerin dö Mediçl, 

?.farı Stuart, Ellzabet d'Anglöter, La Dübar. 
rl, birinci Napolyon, imparatoriçe Öjenl, 
UçUncU Napolyon. bir Habeşistan kraliçesi 
gcçl'ceklerdl r. 

Filmi temsil edenler, Fransa, İngiltere ve 
1talyımın en şöhret kazanını~ ııanatkAiıu·ı 

araıımdan ııcçllml~tlr. Bunlar arasında SachB 

Guıtry, Cccile Sorel, Rıılmu, Marguerito 
Morcno, Arlctty, Jacouellne Delubac, Rence 

Saint _ Cyr, J,lllie Granval, Liestte Lanvin, 
M11.ry Simonc Renant, Raymonde Allain, Ro_ 

l'line nerean. Analdara, Gildcs, dansöz Klen 
dö ~ferode. Riı:-norct Pierre Magnler, Almıı 

Slmnn _ Gerard, 1ngitiere, Fransa ve ltalyn 
~Uzellik kraliçelt'rl vardır. (•85) 

maya dönmüştür. "Sirk sineması,. fil. 
minde baş rolü oynıyacaktır. 

Bütün hürmet ve iltifatı ve yoktan 
parayı kazanan büyük yıldız stüdyoya 
girince, zavallı Sari Mariça kolislerde 
kaybolur ve silinir. 

Halbuki o zamana kadar yapmadığı 
iş kalmamıştır. Saatlerce sahne vazıını, 
dinlemiş, rejisöre elektrikçiye itaat et. 
miş, oturmuş, kalkmış, durmuş ve ziya
larla dekorların tanzimi için bin bir turlü 
hareket yapmış vaziyet almıştır. Bitkin 
bir halde kendisini bir koltuğ:ı atınca, 

bu defa da makyajcı gelerek, cımbızla
rile, kara kalemlerile, pudra ve boyala. 
rile onun yüzünde tecrübeler yapmıştır. 

Fakat herşeyin bir sonu varılır. Niha
yet bir gün Mariça bu vaziyete taham
mül edememiş ve sinema hayatını ken. 
di namına "yaşamağa,. karar vtrmiştir. 
Ona Ann Hardinginle beraber bir film
de rol vermişlerdi. Fakat Mariça, kir
piklerini oynatmağa içini çekmeğe ve 
gözlerini süzmeğe başlayarak aynen 
Marleni taklit etmek gibi affedilmiye. 
cek bir hataya düştü. Rejisörlec de, ona 
Marlcn Ditrihin "kopye,.ııinden başka 

bir §ey olmıyacağını söyliyerek 
"yıldızlık,, sevda
sından vazgeçme
'8ini tavsiye etti
ler. Zavallı kız, 
Marlen.i kopye ede 
ede artık başka bir 

rol ibda ede· 
mez hale gel 
mişti. Bunun 
üzerine Sari 
Maric.;a stiid. 
yolara adım 
atmıyacağma 
yemin etmiş 
e zengin bir 

-Y\:merikah ile 
evlenmiştir 

Yıldızlar 
Rollerine 11asıl 
lıazırlanırlar ? 

Yıldızların aşk sahnelerine nasıl 
hazırlandıklarını biliyor musunuz? 
Yıldızlar arasında beyaz perc!edeki 
ihtiraslı aşk hiddet sahneleri için 
tuhaf tuhaf hazırlıklar yapanlar çok. 
tur. 

Mirna Loy fotoğraf makinesinin 
önünde bir aşk sahnesi oynamadan 
evvel daima birkaç dakika gizlene · 
rek örgü işi yapar. 

Robert Tay lor karanlık bir köşe 
a.rryarak oraya gider ; beş dakika. ka
daı kendi kendine mırıldanır durur. 

S~ne zarfında en iyi oynamış 
akterıs ve aktöre verilmekte olan 
sinema akademisi madalyasını 1936 
yılı için kazanan Luize Rayner, isti
rahat odasındaki şezlonguna uza -
nrr ve sinirlerini Viyana valslerini 
dinliyerek iyice yumuşattıktan son-

ra "şimdi yapabilirim sözleriyle . " 
sınema makinesinin önüne koşar. 

Rosalind Russell bir aynam ö
nünde durarak uzun uzadıya kendi
ni seyreder. 

Joan Kravford' çay ısmarlar ve 
rolünü kendi kendine tekrar ederken 
bunu yudum yudum içer. 

Spenser T resi sahnenin bir kö· 
şesine çekilerek yere bağdaş kurar 
ve yazıcı krzm kulağına az sonra 
oynıyacağı rolün sözlerini tekrar 
eder. 

Bett Degvis ile Kay F ansis, her 
ikisi de romantik ilhamı . alabilmek 
için giyinme odalarında gizlenirler. 

Yalnız Greta Garbo ile Vilyaın 

Povel hiç bir hazırlı~a li.izum gör ~ 
rneksizin en heyecanlı aşk sahneleri
ne girivermektedirlcr. 

Talluhah Bankid tekrar film hayatı. 
~a avdet etmistir. Ronal Kolman ile be
raber bir fil~ cevirecektir. Tallubah 
Bankid elycvm Nevyork tiyatrolarında 
oynamaktadtr. . 
)f.. C'n Parker, şöhretini TAS AnJ~

oli~ i atları için poz ver.O.iği bır 

dilmiştir. 
~ Eski Kovboy filmlerinin n:eş. l 

hur artisti Vilyarn Hart tekrar sıne-

.. Amerikalı yıldız Glenda Farrel 

Londraya gitmiştir, orada bir film çe· 

virecektir. 
füt:if u.nıiya P.Mjlarında diğer bir ren 1.- mıayo: Oii::el yıld1Z Lin Ka7"V6f, 

yeştZ enıprune satenden mayo si'le n.a.::ıarı dikkıaU çe~ktedir. ..-
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24 NİSAN - 1937 

Yazan: (Va - Nu) Müfettiş müthiş sinirlenmi!ltİ, mua. 
vine: 

- Çabuk, dedi, nereden telefon etti~ 
ğini santraldan sorunuz. 

- Lüzum yok. Zira bana söyledi. 
Lond;adan Karlton otelden telefon edi
yor. Ve şayet kendisile temas etmek is. 
terseniz mister Hollanda müracaat et· 
menizi bildirdi. Karltonda bir iki gün 
kalacaklarmış, sonra döneceklermiş. 
Bu akşam bir yere davetliymişler, gidip 
dansedeceklermiş. Kendisile görüşmek 
istersek bir randevu almamız lazımmış, 
aradığınız takdirde matmazel Fitzge
rald ismile değil, madam Holland diye 
aramalı imişsiniz. Zira, bu sabah evlen. 
mişler. 

şeyleri bulmak da bizim vazifemizdir. 
Söyleyiniz bakayım. 

- Mühim bir şey değil. Peter, dün, 
öğleden sonra çardağın altında bıçağını 
unutmuş, şimdi bulamıyor. Müfettiş 

derhal kulak kabarttı: 

Ne yaman, ne müthiş bir esrar yahut haşaç, 
içmişlerdi ki hal.a kendi!erine gelemiyorlardı t 

Geçen kısımların hülisası du. Nihayet, bu kadar tazyike muka. 

Müfettiş bu beklenilmiyen haöer kar
şısxnda sükunetini muhafaza etti veya 
eder gibi göründü. Eğer evlendilerse 
vasiyetnamenin şartları ne olacaktı? A. 
miral ölünce vasiyetnamenin mirasa 
dair olan hususi şartı kendiliğinden su
kut etmiyor muydu? Herhalde bu ha
berden mühim neticeler çıkacaktı. Rac: 

-Güzel, dedi. Şimdi telefona tekrar 
yapı~. Sonra da Mister E. Dalkersi bul. 
manız lazım. Ben kayıkhaneye gidiyo. 
rum. 

Rac orada Hampstiıdi buldu. 
- Ne var ne yok? 
- Bir şey yok. 
- Yeni bir §CY bulmadımz mı? 
- Hayır. Yalnız anahtarı bulduk. 

Muavin size söylemiştir. 
- Evet. Biliyorum. Karşr tarafta bir 

şey yok mu? 
- Zannetmem. Çocuklar her tarafı 

aradılar. Fakat bir şey bulamamışlar ki, 
şimdi, yıkanmağa gittiler. 

Hava çok sıcaktı ve Hampttid bu 
son sözleri adeta hasretle söyledi. 

- Papasx gördünüz mü? 
- Evet. Bahçesini suluyordu. 
- Ne? Bu güneş altında mı? 
- Evet. Hem de görülecek şey. He-

mbWrR~f1lata'AVuladt Çiçekieri, çimen· 
le~f:''Faıfat"'pek acemi bir şeki1de, Her 
halde bhçe i~lerinden pek anladığı 

yok. 
Müfettiş kayıkhanein içine bakıyor. 

du: 
- Ayak, izlerinin, dedi, kalıblarmı 

çıkaralım. Küreklerle iskarmozlan da 
ahp götürmeli. Günlerce burada nöbet 
bekleyemeyiz ya. Biran evvel parmak 
izlerini almalı. 

Müfettiş sandala yaklaştı ve kürek. 
leri, iskarmozlan çıkardı. 

Karşı taraftan, papasın çoccukları, 

banyo elbiselerh lie görünmüştüler. Mü
fettiş onlara seslendi: 

- Hey! .. Sizin öteki sandalı bana 
verebilir misiniz? Oraya gelmek istedi. 
ğim zaman bir sürü yol yürümek zah •. 
metinden kurtulmuş oluruz. 

Çocuklardan büyüğil "peki,, diye ce
vap verdi. Müfettiş: 

- Ôyle ise, dedi, getirin sandalı, 

sonra yüze yüze tekrar dönersiniz. 
Biraz sonra çocuklar sandalı getiı:ıdi. 

ler. Müfettiş: 
- Günde, dedi, kaç defa yıkanıyor. 

sunuz? Bir şey bulabildiniz mi? 
- Yüzerek araştmyoruz. 
- Amma bir şey bulacağınızı san-

mıyorum. Nehrin dibi çamur. Dışarda 
ararsanız bir şey bulmanıza daha çok 
ihtimal var. 

-Dışarda da aradık. Yegane bul
duğumuz şey, amiralın en sev.diği pipo. 
su oldu. 

- Sahimi? Nerede buldunuz. 
- Babamm odasında. Herhalde dün 

akşam bırakmış olsa gerek. Orada, 
yemekten sonra pipo içmişti. 

- Bu piponun ona ait olduğuna 
emin misiniz? 

- Tab:t eminim. Zenci kafası §ek. 
linde yapılmış bir pipodur. 

- Pipo nerede? 
- Evde. 
Çocuklardan bir~. eve dönmek üze. 

re suya dalmak üzere atıldı. öteki du
ruyordu. Ko§an kardeşine seslendi: 

- Söyliyelim mi, ne dersin? 
T<oşan çocuk durdu, döndü: 
- Aptal, dedi, n~ rnUnaseuei: sl:iyii. 

Yeceksin 1 Polis diye her kaybolan §eyi 
arayacak değil ya ! 

Rac merak etmişti. Sordu: 
-Kaybolan nedir? Hem kaybolan 

- Ne biçim bir bıçak? KüÇük mü? 
- Hayır. Oldukça büyük. Bir Nor. 

veç bıçatı. Peter bir şey kaybetmek hu· 
susunda babamdan beterdir zaten! .. 

Ve Alek bunları söyler söylemez ba
lıklama suya daldı. Peter de onu takip 
etti ve iki kardeş biraz sonra karşı sa. 
hile Ç,ıktdar. 

Rac gençlerin mükemmel surette yü· 
züşlerine memnuniyetle bakarken düşü. 
nüyol\du. Emareler gittikçe çoğalıyor. 
du. Hempstid müfettişe sordu: 

-Bu bıçak meselesi şayanı dikkat 
değil mi? 

- Evet. Oldukça. Fakat birçok ka. 
ranhk noktalar var. 

Racm bu cevap verişinde bir konuş

ma arzusu vardı. Bunun için sözlerine 
devam etti: 

(Devamı var) 

Kösenı sultanla Sünlliil ağa, a§k fa. vemet edemedi. Müthiş bir boranın te. 
s1llarınrlayken, beıı de onlara Ş<Jrkı sirine maruz kalmı§'. gibi, kanad, bü
söyıüyordunı. Fakat onl.ar, fazla yük bir gümbürtü ile ardına kadar a. 
daldılar. Bu esnada da kapı zorlan. çıldı. İçeriye. rUzgar gibi, şiddetle bir 
dt. S11ltanm oğlunun sesi i§itiliyor. delikanlı girdi. 
du. içeri girmek istiyordu. Arkasından da başkaları... Muha-

* t~ * fızalr ... Dadılar, onlara koştu: 
Dadıların bütün teliı.şlarına, çırpın- - Bari siz çıkın ... Çabuk, çabuk ... 

malarma rağmen, onlar, kendilerine Gözlerinizi iğin. Bu tarafa bakmak ya. 
gelecek gibi değildi. Kimbilir. belki de sak ... Gören olursa, mil çekilir gözleri. 
buna sebep, demin mis gibi kokusunu ne .. &lki de kafası uçurulur. Kimse 
duyduğum ve insanı esrar gibi, haşiş baktı mı? 

gibi sarhoş edici bir madde olan şey. Gelenler korku içinde titreştiler. 
lerden kullanmış olmalarıydı. H 

Fakat, herhalde, tavırlarında, hare
ketlerinde gizlı kalmak icap eden bir 
manzara y:ı. rdı ki, dadılar, son derece 
heyecan alametleri gösteriyorlardı. 
Kapı ise, kırılacak gibi zorlanıyor. 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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- ayır ... 
• ö - yleyse, çabuk ... Dışarı ... 

Çıktılar. 

Odada, yalnız evvelkiler ve bir de 
çığırtkan sesli asilzade kaldı ... 

O, evvela telaş içinde, hiddet ve kan 

Sen kinısin? karını ile yanınc..aki 
kadının kaçırıldığını Afrikalı 

nereden biliyorsun ? 
Onlar böyle konuşurlarken or · 

man kryısındaki büyük ağaçların dal 
1,-ı h~fA~pbir~ hızlfl sarsıldı ve may· 
munla1\n o~~ıu'1'cirzan, koca gövde· 
·' ..,q, .... ı . ... '•a"''" . sıyle oır ya an l<e ısı gıöı sessız ve 

çevik, yere atlryarak yanlarına gel· 
di. 

Delikanlının keskin gözleri daha 
uzaktan konak yerinde kötü bir iş 
olduğunu seçmişti. Arkadaşlarının 
yanına gelip de Mugambinin anlat· 
tığını dinleyince dişleri gıcırdadı, göz 
!erinde ateşler yanmağa başladı. 
Geniş alnındaki kaşları korkunç bir 
halde çatıkli. 

T arzan da düşünüyordu. 
Issız ada gibi küçük bir yerde 

Şnayder, kadınları hangi düşünce İ· 
le kaçırmış olabilirdi. T arzanrn elin· 
den kurtulamıyacağını ve yakalan
dığı vakit en korkunç, en acı ceza
ya çarpılacağını bilmiyor muydu ? 
T arzan onun bu kadar avanak olma. 
dığını biliyordu. Herif adadan ka
dınlarla birlikte kaçabilecek bir yol 
görmemiş olsaydı bu işi yapmazdı. 

Fakat Şnayder, Afrikalı kızı da 
niçin birlikte almıştı? Bu kız ken· 
disi için ayak bağr, hergün doyu. 
rulmasr lazım bir boğazdı. Yabani 
ülkelerde, insanın kendi karnını 
dyurmağı güç becerebildiği yerler· 
de, böyle bir yükü sırtlamağı kimse 
istemezdi. Demek Şnayder'in ya· 
nında başkaları da vardı ve bu baş· 
kalan, yahut onlardan biri Afrika· 
lı kızı yanlarında götürmek istemiş· 
ti!. 

Tarzan yanındakilere döndü: 
- Bana bakınız! . dedi .. Şim

di yapabileceğimiz tek bir iş var, bu 
da onların izlerini kovalamaktır. 
Bu alcak herife bir dakika bile so· 
luk aldırmamalıyız .. Haydi! 

T arzan bunu söyliyerek arma. 
na doğru yürümek üzere idi ki: Q. 
radan uzun boylu biçimsiz bir ada
mın çıkarak kendilerine doğru gel· 
diğini gördü. 

T arzan ile üç arkadaşı bu adamı 
şimdiye kadar hiç görmemişlerdi. 

Issız adalılar bu uzak, belki de 
haritada adı görülmiyen küçük top· 
tak par< c..smda kendiierincien ha:-;K.1:1 
insan olduğunu akıllarına bile ~e· 
tirmemiş·lerdi . Gelen yabancının 
görünmesi onları çok şaşırtmış ve 
bayağı gök yüzünden düşüvermiş 

duygusunu uyandırmıştı. 
Uzun boylu yabancı Çinli ile 

yeni Zelandalının bıçağından kurtu· 
lan onların kendisine oynıyacakları 
oyunu ormanda gizlice g6zetliyerek 
öğrenmiş bulunan gemici Gastdan 
başka biri değildi. 

Herif T arzan ve arkadaşlariyle 
yüz yüze gelince doğrudan doğruya 
işi anlatmağa girişti. 

- Kadınlarınızı çaldılar, değil 
mi? Eğer çalınan kadınları geri al
mak istiyorsanız bir dakikanızı boşa 
geçirmemelisiniz. Eğer biraz da· 
ha vakit kaybedersen Kovri g_emisi 
demir alıp denize açılacaktır. Biz 
de bu allahın belası adada ölünceye 
kadar sürüneceğiz!... 

T arzan dayanamıyarak sordu; 
- Sen kimsin? kanm ile yanrn· 

daki Afrikalı kadının kaçırıldığını 
nereden bıliyorsun? 

- Nereden mi biliyorum? Kov. 
ri gemisinin gemicilerinden Çinli 
Kay Şenk ve Yeni Zelanda1ı, l\fo. 
muUayı sizin konak yerinden iki 
gemici ile konuşurlarken dinledim. 
Çinli ile yeni Zelandalı beni de öl
dürmek isin arıyorlardı. Şimdi sizi 
bulunca iş değişti. Artık onlarla 
karşılaşmaktan korkmam. Haydi 
çabuk olun, benimle geliniz; Hepi· 
miz birlikte, heriflerden öç alalalım !. 
T arzan kaybedilecek vakit olmadığı. 
nr anlamıştı. Eliyle arkadaşlarına 
çabuk bir işaret yaptı. Dört kişi 
bayağı koşarcasına, Gastın arka · 
smdan sık ve karanlık ormana daldı. 
lar; şimale doğru ilerilemeğe başla· 
dılar. T arzan hızını gittikçe çoğal· 
tıyor, arkadaşlarını geride bırakı · 
yordu. Her yanı kızıl kan içindey· 
di. Önüne gelen dalları, sarmaşık· 
ları, kırarak kopararak yürüyor • 
du. Sevgili Ceyni bu kadar belalar· 
dan kurtardıktan sonra tekrar bir 
takım alçakların pençesine düşmüş 
görmek, kendisini kudurtacak ka· 
dar kızdırmıştı. 

Acaba nd3nın sirnal ucundaki 
Kovri gemisine yeti~ebilecekler miy
di? Yoksa o sahile vardıkları va . 
kit geminin açık denize çıkmış ve 
karı~ı ile Aft ikalr kı;tı kaçırılmış mr 
bulaC'aklardı. 

T arzan biraz sonra bu acı su . 
allerin karşlığı ,·erileceğini dü§ün· 
dük:;e. koşmak değil ya, kanatla . 

nıp uçmak istiyordu 1. · 
* ıjı * 

Nihayet T arzanla yanındakiler 
orrrianın son sık ağaç perdeei arka· 
srndan kurtulup da şimal kıyısında 
açık bir yere yetiştikleri vakit, Tar -
zan içi yaralanır gibi bir aciyle ol· 
duğu yerde kalakaldı. 

Önlerinde geniş bir körfez ile 
sisli ufuklara doğru uzanıp gi
den sonsuz Atlas Okyanusu vnrdı. 
Bu körfezin , ağzından Kovri gemisi 
de ağrr ağır bu sonsuz Okyanusa açı
lıp gidiyordu. 

Simdi T arzan ne yapabilirdi? 
Gemi ile daha doğrusu sevgili 

karısiyle kendi arasındaki açıklık 
hiç de büyük değildi ; eğer bu acık · 
lık karada olsaydı maymunlarm oğ· 
lu buradan yıldrım gibi Reçecek ve 
karısını çalanların ı;tırtlaklarına bir 
kaplan gibi keskin di~lerini ge ire · 
cekti. Lakin ~imdi burad<l, bu su 
enQ"eli önünde ne yapabilirdi ? 

Elinde sandala benzer birşey yok 
tu .... 

Gemiye yiizerek gitmek icin he· 
men denize atlmak aklına gelmişti; 
Fakat yelkenli geminin bir adamın 
yüzebileceğinden cok hızlı gittiğini 
görüyordu. Bu yolda uğraşmanm 
boş olduğunu da anlamıştı. 

Durduğu yerde heyecıvımrlan 
göğsü şişiyor, boğulacak gibi olu -
yordu. Hayatta en sevdiği, uğrun· 
da yüz kere parcalanmağa razı ol· 

1 ~ 

dıtğu karısının o kadar ya kında ve 
bir takım alçakların elinde olduıfonu 
görüp de kurtarmağa koşamam;:ık 
kendisini adeta çılgına döndÜrİ.iy'W 
du. 

T arzan yabani hayvanlar, kor· 
kunç ormanlar içinde y1Jlardcınheri 
en ürkücü şeyler karşısında buh,n · 
mus, fakat yüreğinde şu dakikadaki 
kadar derin, acı bir ümitsizlik duy· 
mamıştı. 

Sevgili karısının sular üstünde 
şu yaban kazı gibi süzülüp ~iden ge. 
mi ile en çirkin ve tüyler ürpertici 
kötülüklere doğru uzaklaşmasmr 
görmek akla gelir şey miydi? 

Beyninde yıldırımlar gÜrlildii· 
yordu. ' Dağ '1ibi dik duran göğsii· 
nü, güçlü kollan ııarmrı;tı. Ü ?;)k· 
la~an, canmı, ~avatmr çalıp götüren 
gemiye bakıyordu ... 

(Devamı var) 

ter içindeydi. Gözleri dışarıya uf1ra •1 

mışçasma: 

- Rezalet! rezalet ... - diye haykrr. 
dı. 

Ben, yerimden teprenmemiştim. O
rada, odanın laalettayin görmez. işit_ 
rnez. hissetmez bir eşya.sı gibi duru. 
yordum. Zira, nazarı dikkati celbeL 
sem nihayeti büyük felaketlerle bit. 
mesi muhtemel olan bu arbedede ba
şı.ma kimbilir nel~r gelirdi. Gözler·mi 
blle kapamış gibi yapıyordum.. Yal
nız kirpiklerimin arasından delikanlı. 
nın ve kalfaların ahvalini tetkik edi. 
yordum. 

Kalfalar, hala, heyecan içinde, te. 
laş içinde: 

- Aslancığım! Aslancığrm! .. Mah. 
duınunuz ... Devletlıl mahdumunuz teş
rif buyurdular. 

DelikanJr, henilz, kendini toparlıya
marnış, etrafını göremiyordu bile. 

- Rezalet! • diye haykırıp, yumruk. 
larrnı meçhule, boşluğa doğru .salladı. 
Beni, içeri bırakmamak ne demek? ... 
Gireceğim... " 

Etrafına çepeçevre bakinarak: 
- Ha ... Sahi, girdim. Neredeyim ..• 

Bu ne? .. Hunlar kim? A. a, a ... Saa. 
detli valdemle Sünbül ağa ... Maşallah. 
.?k?nc~, yüzünde, kızacakmış gibi, 

muthış hır ifade hasıl oldu. Kaşları 
çatıldı, yumrukları sıkıldı , dışleri gı. 
cırdadı. 

Fakat sonra, bütün bu geril~n ada· 
leler gevşedi. Hiddet, yerini, yayvan, 
yumşak, iradesiz bir tebessüme ter ket
ti: 

- Valdeciğim, valdeciğim. Keyfine 
b_ak ... Sünbül ağa ile eğleniyorswı"~~ 
mel<... O . oh .. M mnun oldum, 3l!e 
ya, benim canım var da senin yok 
mu? ... Nen eksik.. İkbalin, sen·etin ... 
Öyleyse, aşktan da neden mahrum ka.. 
laJın. Sahi, bunları düeyünmemiştim ..• 
Fakat işte sana hak veriyorum. Bm·m 
bin cariyem olsun da senin niı;in bir 
tane ... 

Bir kahkaha koyuverui. Yalnız bu 
kahkahayı işitmek, bu adamın ne de. 
rece mecnun olduğunu anlamak iç:n 
katiydi. 

- Ya§a, yaşa valde ... 
El çırpmrya başladı. 
- Bir bulmuşsun ama, pir bıılmuş. 

sun! 

Arkamda, baş ucumda iniltiler olu· 
yordu. Öyle sanrrım ki, Sünbiil a ,:;a 
ile sultan , münebbih rnrhoşluğun~n 
en son derecesine varmtFlardı. Bu 
söylenenleri işitiyorlardı. . Fakat bir 
türli.i kendilerini toplıyamıyorlar, ira
delerine hakim ol~mıyorlardı. Bir ee. 
le, bir akıntıya yakı:ılanmış betbaht 
tahta parçaları gıbi, tahtesşum,:ları. 
nın silrüklryişine tabi oluyorlardı. 

Genç asilzade kahkahasını bir an, 
birdenbire kahkahasını bir an, birden 
birdenbire kestı. Ayakta durmakta de. 
vam ed<-rcık, avtır,larını dizlerine daya
dı. Dikka';.li dikkatli baktı: 

Annesinin harap, bitkin halini Eey. 
rediyordu mutlaka ... 

- Benim bin cariyem var, senin bir 
tane erkeğ·n ... - dedi. - Ama, doğrusu 
pes ... Bu ne bu be .. Bu ne bu be. Deh. 
ı,;et, deh.,et. .. Sevgilin bu ha, anne ..• 
E vallahi, zaten b~ıı bilirim bu siyahi. 
!eri. .. Benım de siyah carıyelerim \'ar. 
Beyazlardan fazla onları severjm. Fa. 
kat senmki, esninki... Dikkat ediyo • 
rum : yaman ndam... Ahanoz gibi. .. 
Tunq heykel gibi. .. 

Dadılıır , bu ummadıkları neticeden 
dolayı, hem baslarını iki yana sallı • 
yorla.r, hem dudaklarını ısırıyorlar, 
hem de, gözlerini mi kapıyacaklar, 
kula1ilarmı mı tıkryacaklar, ne yapa
caklarını bi;amiyorlnrdı. 

Nihayet, başımın üzerinde bir inil. 
ti oldu. Ne yaman sarhoş edici haı::iş 
yahut cs.rirdı bu ... Ne garip şeydi ... 
İnc:ıanları ne hale ~etirmişti.. 

Asilzade : 
- Anne .. Kendine geldin mi? • dL 

ye seslendi. "Devamt var) 
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1r 

, )Işıklar, ı af. .. Mareşal ispanya harbinde iki 
tarafın vaziyeti 

Cumhuriyetçiler müdafaadan 
kati bir taarruza geçmek 

üzeredirler 

Öpüşme düşmanları 
gündengiJne çoğahyo~ 
Her öpücük ile hayatımızın brr 
kaç dakikas.mı öldürüyormuşuz 1 

Öpüşmenin aleyhinde her ne· 
dense taraf taraf hareket1w!r olmak· 
tadır. Geçenlerde Avust/Jryanın ö· 
püşme aleyhtarı cemiye'ıinin nasıl 
dağılmış olduğunu yazrrcıştık. Şim· 
di ise Nevyorktan bilid;c:ildiğine gÖ· 
re Amerikada da öpü 1111eğe karşı 

şiddetli bir mücadele 'oaşlamıştır ve 
bunun bayrağını Nevyork vilayeti 
~uffalo şehri sıhhiye müdürü F ran· 
cıs E. Framozak aça11ştır. 

Eskiden öpücük :a1eyhine yapılan 
propaRandalar hep ahlaki sebeplere 
istinad ettirilirdi; :;on zamanlarda İ· 
se umumi sıhhat 'oakımından öpüş· 
menin önüne ger~lmesi istenmekte· 
dir. 

Öpüşme hastnlığın en büyük ne-
. şir ve vasıtasıd er. Salahiyet sahibi 

bir doktor bir öpücük esnasında 
80.000 mikrop. sirayet edebileceğini 
söylemektedir .. 

1 talyada bir karı kocanın bile 
umumi yerlt'o-de öpü§mesi yasak e· 
dilmiştir. Japonyada ise Tokyo 
polisinin Fransız hükumeti tarafın· 
dan Tokyo şehrine ödünç olarak 
gönderilen bir heykeli teşhirine 

mani olmrıı;ı üzerine Fransa elçisi ı 
protestoda bulunmak mecburiyetin· 
de kalmı~ır. 

Japon polisi bu heykelin göste .. 
rilmesin,l niçin menetmiştir? Çü.n· 
kü heyleltraş Roden'in "öpme,, is-

minde olan heykelini Japonlar gÖ· 
rünce. Japonyaya büsbütün ya • 
hancı bir adeti kabul ediverecekle -
rinden korkmuşlardır. Japonlar 
öp" meyi bakm nasıl tarif ediyorlar. 
"kirli, hayasız, ayıp, çirkin, zara· 
f etsiz, ve hastalık ne§rİne pek mÜ·· 

sait bir adet!,, hatta Japonyada gös· 
tcrilmekte olan Amerikan filmlerin· 
deki öpüşme sahnelerinin tamamiy· 
le kesilmesi için ısrar edenler de pek 

çoktur. 
işin tuhaf tarafı şudur. ~i F r~n: 

sız polisi bile T uillerie ve dıger mıllı 
parklarda alenen öpüşmelerin önii· 
ne geçmek icin şiddetli bir mücadele 

ye başlamıştır. -

il 

7 Fra .. .,r lıcykcltra.şı Rodin'in 
lif c.<ı wr '"' N 

~ ~,.. tcıııhiri menedilen şaheseri 
T o 1.. "Y "'""'" • . 

"Le Baiscr'' hC'ljf<.clı 

Amerikan Buffalo şehri sıhhiye 
"d" .. doktor Franozak kendisi

JtlU uru 
d kt Klarans gibi çok tanınmış ne o or 

b
. .1. damını zahir bulmuştur. 
ır ı ım a 

Bu zat diyor ki: 
.. _ Eğer sevgilinizi muhakkak 

öpmek mecburiyetinde iseniz, bu 
lutfu onun ensesine kondurunuz ! 
Dudaktan öpmek şart değil!., 

Hele çocukları öpmek meselesi· 

ne doktorlar çok kızmaktadırlar. 
Ana ve babaların bile sevgilerini öp. 
mekten başka bir sur~tle gösterme • 
lerini istemektedirler. 

Öpi.işınenin ne kadar zararlı ol· 
duğunu Amerikalı rontgen mütehas. 
sıslarından A. J. Reeves şöyle an· 

latmaktndır: 
"_Gayet hassas elektrik cihaz. 

ları vasıtasiyle keşfettim ki her ÖpÜ· 
cük insan hnyatından birkaç dakika· 
yı eksiltmektedir.,, 

Molteke 
öldü 

(Baıtarafı 5 ncide) 
nihayet bulan ve giil, taflan fidan
ları ile süslü, göze pek hoş görünen 
küçük bir bahçe .. 

Kafeslerin aralığından mis koku· 
lu yasemin, odamın içine giriyor, 
hanımelleri ile asma ise duvarları 
baştan başa ihata ediyor. Sabah yak 
laştımı hafif bir şimal rüzgarı deni· 
zin mücella sathına dalgacıklarını ya 
yaı:,, güneş Anadolu tarafınd~n. da
ğın zir\ elcrini altın yaldızlar ıçınde 
boğar ... 

"üiin ınnbeyine davet edildim. 
Bu da;,re asıl saraydan bir duvarla 
ayrılmış olup diğer tarafında harem 
denen ve sultanlar,. cariyeler ve ha· 
rem ar•ahrr tı.rafındnn işgal edilen 
. '"'lll bulunur. 

Bundan r;\, elki huzura çıkışım· 
da delalet eden Safi efendi azledile
rek \'erine Sait bey tayin olunmuş. 

Birlikte birçok zaman oturduk. 
Kahve içtik. Dereden tepeden gö
rüştük. Camm da sıkılmağa başladı. 
Bereket versin Sait bey halden an· 
]adı da huzura çıkmak üzere hazır 
bulunmaklığımı ihtar eyledi. 

Sarayın deniz cephesindekei pen· 
cereler hep kafesli (Molteke Beyler 
beyi sarayından bahsediyor) kafes. 
içeriden bakan bir adamın görmesi
ne mani olmazsa da dışarıdan baka· 
nm içerde bir şey görmesine imkan 
yoktur. 

Ben öteyi beriyi tetkik ile meşgul 
iken harem tarafından bir pencere· 
den Sultan Mamhud başını çıkara
rak yanma çıkmaklığımızı ferman 
buyurdu. · 

Dehlizden geçerken bir zenciye
nin kucağında üçiincii efendi hazret 
!erini gördük. Sait paşa, kemali tc· 
halük ve ihtiramla bebeğin eteğini 
Öptü. 

Sultan Mahmudun dairesine gir
diğimiz de kendileri bir koltukta 
oturmu~. cubuk içiyorlar, ve karşı
larında mahremi esrar ve yaverleri 
Mehmet Ali bey ile Rıaz bey clpen
çe divan duruyorlardı.,, 

Guadalajarada bozguna uğradık· 
tan ve Pozoblanka mıntakasında da 
şimal cephesinde mağlup olduktan 
sonra İspanyol asileri ve faşist mü
dahalecileri, daha kolay muvaffaki· 
yetler arayarak Bilbaoda şimal cep· 
hesinin ,şark kısmında bir taarruza 
geçtiler. 

. Bu cepheyi seçmelerinin sebebi 1 
üçti.ir: 

1 ) Tehdidi Santanderdan Burgo· 
sa geçirmek istiyorlar . 

2) Şimal cephesini tecrit etmek 
ve bu suretle cumhuriyetçilerin tak 
viye kıtaatı nakli işini arızaya uğrat 
rnak arzusundadırlar. 

3) Merkezde tekrar tekrar mu· 
vaffakiyetsizliğc uğramanın acısını 
başka yerde çıkarmak emelindedir
ler. 

Hele hücumu birdenbire yaptık
ları için herhalde muvaffak olacak
larını umuyorlar. Bu hücum, cephe
nin kiiç\ik bir mıntakasında tahşit 
edilmiş hava ve ağır top kuvvetleri 
ile yapılmıştır . 

Faşistler, ileri hareketlerinde ev
vela az cok muvaffak oldular, c:.um· 
huriyetçilerin ilk müdafaa hattını 
zaptettiler. Çünkü hava kuvvetl~ri 
daha faikti. Fakat cumhuriyetçiler, 
şimdi havadan oldukça ehemmiyetli 
surette takviye edilmişlerdir. Bun· 
lar merkez cepheden ve ihtiyat 
kuvvetlerden gelmiştir. Netice iti
barile faşist taarruzu cumhuriyet';i 
askerlerin ikinci müdafaa hattında 

!!':nı::n:ı:mn::= :mı:=:::::m::::=:un 
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1 Mayıs Bahar Bayramı 
gunu göğüslerinizi Türk 
Maarif Cemiyeti rozetleriyle 
süsleyiniz. 
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ltalyada bir harp 
tehlikesi atlatıldı! 

Danuoçlyo bir fabrikatöre harp ilan ~lmlşll 
Şair topunu kullanmak Uzere iken 

lhtllAf halledildi 
ltalyanın me~hur asker şairi Da· 

nuniçiyo hakkında Jngilizce News 
gazetesi sayanı dikkat bir havadis 
nakletmektedir. Bu gazete diyor ki: 
~ "İtalya hükiımeti, Garliyo gölii 
kıyısında inziva halinde yaşıyan ihti· 
yar "dahi,, nin neşesini kaybettir
memek için hayli gayret sarfediyor. 
Şair Danunçiyoya, bahçesinde eski 
bir Destroyerin purvasım yani yal
nız baş tarafını yarım olarak hır • 
mak müsaadesi verilmiştir. 

Bu geminin 7 ,5 luk müteharrik 
bir topu vardır ki Danunciyo, bıı -
nu milli bayram gi.inlerinc!e se!iım 
makamında atmaktadır. 

Son zamanlarda İtalyanın Mi
lano şehrinde yerleşmiş olan bir Al· 
man sanayicisi, Danunçiyo'nun vil
lasına karşı kendisine muhteşem 
bir bina yaptırmış binayı arık pem· 
beye boyamı§tı. Bu pembe bina, 
manzara üzerinde . berbad bir leke 
teıkil ediyordu. 

halyan şairi Danunçiyo, derhal 
Alman sanayicisine bir i.iltimatom 
verilmesini uşağına emretmiştir. 
Bu ültimatom, binanın yirmi dört 
saat içinde daha mütevazı, göze bat· 
maz bir renge boyanmasını istiyor· 
du. 

Alman, Danunçiyonun talebim 
rededtmiş, i.iltimatoma can ve 
yürekten gülmüştür. Fakat Da
nunçiyo'nun, meşhur topu villaya 
doğru cevirerek eğzersiz yaptığını 
ve gerek şairin bizzat, gerekse hiz. 
mettçilerinin cephane taşımağa baş· 
ladığını görünce İf değişmiştir. 

Alman sanayici endişe içinde 

Danunçiyo 

hemen mahalli polise telefon etmiş 
ve bir tedbir alınmadığı takdirde Ro· 
madaki Alman sefaretini vaziyetten 
haberdar edeceğini ve bu tahkiri 
bildireceğini söylemiştir. 

Polis karakolu, oranın müdürü
ne telefon etmi~. o dahi uzun me.,a· 
fe telefoniyle Romadaki dahilive 
nezaretine vaziyeti bildirerek taİi- 1 
mat istemiştir. Bunun üzerine da
hiliye nezareti Siileymani bir hik
metle, villanın, Danunçiyonun ar -
zu:ıuna göre boyanması lazım geldi· ı 
ği ve fakat masrafın devlet tarafın· 
dan ödeneceği cevabını vermittir.,. 

alıkonmuştur. Çünkü bu hatta cum 
huriyetçiler, mükemmel surette tah 
kim edilmiştir. 

Son gelen haberlere göre, cum· 
huriyetçiler Oçandiano civarında 
mukabil taarruzlar yapıyorlar. Bu· 
radaki muharebeler çok şiddetli ol· 
olmuştur. Diğer cephelerde vaziyet 
cumhuriyetçilere müsaittir. Cumhu· 
riyetçiler, son birkaç gün içinde 
Kordva'da Madrit yakınındaki husu 
si bir ehemmiyeti olan yerlerde, 
Jarama ve Aravaca kısımlarmda ve 
üniversite şehrinde muvaffakiyetler 
kazandılar. 

Bütün bunlar, lspanyol dahili 
harbınm gidişinde görülen tedrici 
bir dönüm noktasının alametleri 
olarak müşahede ediliyor. Cumhu· 
riyetçi ordu, - ki şimdi daha kuvvet• 
li ve nihai zafere itimadı daha artmış 
bulunmaktadır. Gerek Guadalajara, 
gerek diğer muharebelerde, yalnız 

müdafaayı temin değil, aynı zn 
manda di.işmana mukabil darbeler 
vurmak hususunda da üstünlük 
göstermiştir. 

Kordova cephesinde, cumhuriyet 
çiler, fas;stlerin harbm başlang:cın· 
danberi ellerinde tuttukları yerleri 
zaptetmişlerdir. Görünüşe bakılırsa, 
esas cephelerde, cumhuriyetçilerin 
faal müdafaadan, kati bir taarruza 
ge~mek zamanı yaklaşıyor . 

F i:lkat şimdi, evvelce de olduğu 
gibi bütiin bu işlerdeki kati amil 
faşist miidahalesidir. lngiltere 1-'arİ· 
let daireleri bugün de kabalı bulu-

• ciye nazırı Edenin, İngiltere parla· 
mentosundaki teselli verici teminat· 
larile ve İngiliz muhafazakar mat· 
buatının ustalıklı alakasızlığına rağ
men, ispanya i§lerine faşistlerin da· 
ha ziyade karışması tehlikesinin azı
cık olsun a7.almadığını, kabul etmek 
lazımdır. Bilakis, martın 22-24 ünde 
10,000 ltalyan askerinin Kadiz'e 
gelmi§ olması havadisi teyit edilmi· 
tir. 

Diğer taraf tan yeni askerlerin de 
gönderildiğine dair birçok haberler 
çıkmaktadır. 

lspanyol halkı, kendi başına mü· 
dafaa kıtalarını, ezmek kabiliyetine 
malikse de, müdahale ile baş ede· 
miyor. Müdahale ise, yalnız lspan· 
yaya değil, bir kül halinde Avrupa 
sulhuna karşı bir tehdittir. ispanya· 
daki mücadele, gittik'"e daha büyük 
bir ölçüde bütün beynelmilel siyasi 
vaziyeti tayin edecek amil mevkiine 
geçiyor. 

Bu hakikat, gayri kabili taksim 
sulh fikrinin hararetli bir müzahiri 
sayılamayacak mahafilde bile tak
dir olunmaktadır. 

lspanyol meselesi, hatta Alman· 
yada Hitler diktatörlüğüne ve ltal
yn:la Musolini diktatörlüğüne kar§ı 
dahili anti faşist mücadelenin de 
mihveri olmaktadır. Çünkü her iki 
memlekette de, lspanyol meseleai 
faşist rejimlere karşı milletin mem· 
nuniyctsizliğini uyandırmağa bir 
muhrik vazifesi görüyor. 

Hitler \'e Musolini, Londra ve 
Parisi hakikaten mukavemete hazır
lıklı görseydi ispanya işinden ceki
lirdi. Bununla beraber, bu ha~rlık 
belirti~ce~e kadar, vaziyet gittikçe 
daha cıddıleşecektir. 

Çi.i .. n~ü ispanyada vukua gelen 
maglubıyetler, müdahalecilerin iti· 
barını ne k:ldar imha ederse onlar 
vazi~etlerini kurtarmak için 'bu ls· 
panyol macerasından o kadar mu· 
zaffer çıkmağa gayret edeceklerdir 

Hitlerin yahut Musolininin, ya: 
~ut .her ikisinin birden, lspanyol 
ışlerıne karşı "bizzat,, alakalarının 
kaybolduğunu söylemek. ya riya 
dır. Yahut tehlikeli bir "kendini al· 
datış., tır. 

(Moacow Daily Newıı siyasi 
muhabirinin yazıımdan) 
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1 Geçmiş zaman olur ki... 1 
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GeÇ111iş zamanın 
hatıraları 

Geçmiş zaman pın, kendisinden 
önce geçen zamanlar jçin demiş ki: 
"Geçmiş zıaman oktr ki hayali 

cihCJ'n değer.,, 
Şair bu. Der mi? der. Fake.t bunu 

şair dedi diye de, mutlak anla.miyle 
alamayız. 

O, geçmiş zama.nlarmm kim.bilir ne
siı:ıe ve hangisine cihan değerinde de. 
ğer vermiş. Sevgilisi kınalı parmak. 
larmm arasında tuttuğu li.leyi uzatır
ken rastıklı kaşlarından birini kaldı. 
np Nekke sürmeli gözünü şöyle kırpa 
rak akşama imaretin arkasında bekle. 
diğini söylediği zaman mı cihan değer 
demi§? Yoksa her zaman ka.bağµıa 
ıbeleşten bir .kabza nefes bulabildiği 
günler için mi dem.iş? (1) Oalbilir ki 
bol caizeli (2) bir devirde y~ 
da onun için demiş. 

Bir de geçmiş zamanla.nn iki para 
değil ~a, .ilci ak_senin, iki pulun kırkta 
biri etmiyecek zamanları olmuş ki bu
nu ne şair söylemiş, ne nasir yazmış. 
Çünkü şarkta • ne biçim olursa. olsun • 
geçmişe hasret çekmek bir an'ane idi. 
Her yeni nesil geçmişi bilmediği için, 
her geçmişi bilen nesil ona, geçmişi 
över dururdu. "Ah, bizim zamanımız 
böyle miydi?,, diye ibaşlar ve içinde 
bulunduğu günü, geçirdiği zamanın 

bataklığı ortasında boğardı. 

Atlı tramvaylar bir yenilik olarak 
yürümeğe başladıkları gün, manda. a
rabaları ile Alemdağı safala.nna gi. 
dişlerini ballandıra ballandıra. a.nla.
tırlardı. Şimendiferi; iistll. hasır ör
tülü, atr ~ıngıraklr, yaysız arabalara 
çiğnetirlcrdi. 

"Şirketihayriye kuruldu, Boğaziçin. 
de vapur işletecek, pazar kayıkları 

esnafına kesat darı oldu, yasak edin,, 
diye vaktin liman reisine arzı muhzır 
verildiğini hatırlıyan çok değilse de 
yine vardır ve sağdır (3). Bunlar, on
lar için hep birer geçmiş zamandır 

ki hayali cihan değer. 

Boy entarisi ile çarşıya, matialle 
kahvesine gitmeyi Cemal Paşa ( 4) 
Üsküdar mutasarrıfı iken yasak et. 
mişti. Aradan yirmi yedi sene geçti. 
Entariye hasret çekenlerin ve bunun 
!hayali cihan değen bir geçmiş uman 
okluğuna inaaanlarm yok olduğuna 

!ben inanmam. 
Hayali cihan değer geçmiş zaman 

yok mu? EFbette vardır. Fakat lbu, şa
irin bağır döğdüğü zamanlar değildir. 
Pijama pantalonu içinden boy enta.. 
risine diz dövenin dediği zaman de. 
~ldir. Tayyare penceresinden uzanıp 
gözü arkadaki kağnıda kalanın zama
m değildir. Bedava imaretin (5) ha. 
y&li içinde çatal ;bıçaklı ve paralı lo
kantaya diş biliyenin zamanı değildir. 

ötede öyle geçıİıiş zamanlar vardır 
ki herbirinin hayali bir cihan değil, 
bellti bin bir cihan değer. Fakat bun. 
lar tarınin tozlarını ve f erdiyetçiliğiıı 
egoizına.sı altında bilinmezlere karı~. 
mıştır. 

Mesela her zerresi bin bir cihan de
ğer gc.çmiş zamanlardan şöyle gel~L 
güzel birisini hayalimizde canlandıra
lım: Üç yüz bin kişilik bir Türk or. 
dusu ..• Oku yayı; topu tüfeği; atlısı 
yayası; küçük, orta, büyük ağırlığı 
falan ... Tastamam ve tam tertip bir 
Türk ordusu... Bunun yolu Bingöl 
dağlarından başlar ve Karpatlarda 
mı biter? iKaraormanlarda mr biter? 
Gaskonyada mı konaklar? Belli de. 
ğil. 

Bu ordu yol koluna düzülmüş gidi
yor. Viyana kapılarına dayanacak. 
Viyana kalesini saracak. Yarın Av. 
ruparun ve dünyanın b~ma bir 
Habsburg belası çıkmaması için yijz
lerce yıl önceden tertibat alacak. Me. 
<Ieniyeti 1914: de olduğu gibi ~arsıL 
maktan kurtarmağa çalışacak. 

Bu ordu yürüyor. 
YürUdUğü zaman ve sürat l~lnde 

Y-ollar~ Y.a:eılı~or.t roJpriileri kurulu- 1 

Yazan: AKAGÜNDÜZ 
yor. Konaklarr, kervansarayları göke 
~ kaldırıyor. Yiyecek içecek teşki. 
ıatı kronometro gibi işliyor. Muhabe
re te§kilitı radyo gibi salışıyor. 

Yolunu engellemek istiyen palan. 
&"!llar (6) dümdüz ediliyor. Yolunu 
kesmek istiyen kaleler bazlamaya (7) 
dönüyor. Bunlar böyle olurken üzü.. 
mü yenilen sahipsiz başların kütükleri 
dibine de yenilen üzümün parası çı
kın edilip konuluyor, sahibi gelince 
ha.kkmı alsın diye ... 

Bütün bunalr bir milletin askerlik. 
te, idarede, bilgide, teknikte, fende, 
adalette, insanlıkta, medenilikte eşsiz 
Heriliğini gösteren şeylerdir. 

İşte bu zamanın hayali, birkaç yüz 
bin cihan değer. 

Bir de bunun hayali sıfır pul etmi
yen aksi va.r: 

Ciğeri on para etmez yaban konso. 
!osunun; bütün gövdesi, silsilesi ile 
beraber para etmez kavası (8) vali 
konağında. vezir valiyi korkusundan 
zıplatıyor. Yaban elçisinin mayası be
lirsiz: tercüma.m, Baıbıalide, sa.draza. 
ma. susta. durduruyor. Bir keşiş ya
mağı bir pa.dişa.ha emri yevmt veri
yor. J;şte buralarda, inhitat ve bitkin. 
illi: anla.mrna. gelen Osmanlılık başlı
yor. Giden ordu ile yaptıkları işler 
buna maledilmemelidir. O TürktU, be. 
riki de Osmanlı .•. 

Osmanlı İmparatorluğu, Türklüğü
nü koruduğu zamanlarda yükselmiş
ti. Onu bırakınca dilşmeğe başladı. 
O aradan çıktı, Türklüğün yine eski 
büyüklüğü Ye daha büyüklüğü ile 
kaldı. 

Işte asıl bu geçmiş zama.nla.rm ha. 
yali cihanlar değer. Ve işte. böyle 
gelecek zamanlarda bu günlerin haya
li cihanlar degecektir. 

Ben bu cihan değer ~ya değmez 
zamanların yalnız sıfır para etmezle. 
rinden işittiklerhni, bildiklerimi, gör
düklerimi yaza.cağını. Bunları yaz
makta bir fayda görüyorum. Okuyan. 
lar düşünsünler, kıyaslarını kursun
[ar. O zamanların zihniyet, gidiş, ya. 
§aYI§, hayat şartlarını gözönüne ~ti
rip bugünü anlasınlar. Hi~bir ınraya 
sokmıyarak gelişigüzel yazacağım. 
Okuyucular o Yazılarda eski zaman 
adliyesini, ~daresini, inzıbatmı, siya
setini, cemiyetini, benliğini az çok 
göreceklerdir. Ben birkaç örnek vere. 
ceğim. Bu gibi vakaları, hadiseleri, 
fıkraları da.ha başka kimler biliyor. 
!arsa. bana yazsınlar, onları da ~re. 
derim. 

Bir.den sonrakiler, bi?.den evvelkile
rin zamanlarını görerek kendi za
manları için hükümler, ibretler çrkar. 
sınlar. Bu, bir fayda değil midir? 1~
te bir hatıramı yazıyorum: 

Pire meselesi 
1908 inkı18.bı oldu. Meşrutiyet ku. 

nıldu. Her tarafta. bir yenilik ve ye
nileşme hevesi uyandr. Bu arada. gali
ba. ilk defa İstanbuldaki avukatlar bir 
"Osmanlı barosu,, kurdular. 

A vnıpa. be.rolan ve gazeteleri bu 
işi hoş karşıladılar. Osmanlı barosu, 
kurultıtunu resmen tanıtmak için Av. 
nıpaye. bir murahhas gönden:nelc iste
di. Bu iş epeyce masrafa bağlıydr. Ye 
ni kurulan Osmanlı b8l'OSU bu yükün 
altm'l giremez haldeydi. Kim gidebi
lir? )yle birisini göndermeli ki mas
raim ~te dört buçuğu gidenin ce. 
binden çıksın. Baroda. epeyce kalan
tor vardı. Fakat hepsine bir engel 
çıktı. Bay Necmeddin lfolla ile Bay 
Ebiil'uli gi<!emezlerdi. Sanklr cübbe. 
liydiler. Bay Mahmud Esat hem sa
r.ıklıy.dı, hem defterhane emini, yani 
resmt adam.- O da olmaz. Ermeni 
Zöhrap muhalifti. Ma.nyasiza.de Refik 
ölmüştü. 

Nihayet Seliııikli Ba.y Abd.ürrah
man Adilde karar kllmdı. Zamanının 
me§lıur bir avukatı olan B. Abdür. 
rahman Adil ki - şimdi a.vukatlann 
duayycni sayılabilir • ark.adaşlarmın 
en kalantoru değilse bile kalantorla
rm en hpva.rdasıydı. Mesleki, dostla
rı ve inkıiap için hiçbir fedakirlıkt.an 
çekinmezdi. 

- Gider misin üstad? Hay hay! 
Ostad kesenin ağzını açtı ve A vru. 

pa. payitahtlarını döne dolaşa Parise 
geldi. En mühim yer de Pari.!ti. Ma
him ya, o zaman.ki inkılipçılar her 
örneği Fransızlardan almak z:ıa.fma 
dügmü§lerdi. 

Ben de o zaman Paristeydim ,.e laf 
olsun diye Hukuk Fakültesine gidi. 
yordum. Çok ı,ükür ki bitiremedjm. 
Arkadaşlar arasında şimdi hatırh

yabil<liklcrim şunlardır: Şükrii Kaya, 
Vasfi Raşid, Feyz Da.im, Hüseyin, Ha.
şim Hoca merhum, Muammer Ra~id, 
Mazlum, Yahya Kemal Da.nton Ni. 
zam, Patriyot Hilmi, şimdiki inhisar
cı Mıtl1at, Nazmi Ziya fa.lan filan ... 

Üstad Abdürrahman Adil hukuk. 
ctıları topladı. Günlerce miiza kereler, 
programlar ... Çünkü mesele pek mü
himdi: Osmanlı barosu Fransız baro
suna bir ziyafet çekecekti! 

Şanzelizede bu gibi ziyafetlerin ve. 
ril9iğj yerlerden biri bulundu. 

Ziyafette kimler yoktu? Meşhur 

ve tarihi Metr Labori'den tutunuz da. 
Fransız hukukçularının, adliyecileri. 
nin müsteşarlarının en kodamanları, 
hepsi orada... Bizden de başta Bay 
murahhas ve bizler ... Bizden sonra da, 
sonraları Roma elçisi oaln Bay Nabi 
ile Patis Osmanlı büyük elçisi Naom 
P8§a ~ saire ... 

Bu Na.om paşa .sanırsam bir Suriye 
katoliğiydi. Yaşlı bir diplomattı. İyi 
fransızca. ve hukuku düvel bilirmiş. 
Türk olmaması da Avrupa diplomat. 
lan ile kolay, iyi anlaşıp dost olması
na yararmış. Sosyetelerde bü~rt.ik mev
kii varmış. Alafrangada birebirmiş. 

Onun için Parise büyük elçi yapmış. 
lar. 

Ziyafet pek ta.Ur, çok heyecanlı ve 
dostça geçti. Nutuklar verildi, şam
panyalar • bizim gazeteler yazmarnak 
şartiyle - iç.ildi. Ve iç salona geçildi. 
Fransız barosunun batoniyesi çok ih
tiyar bir .adıundı; hila ihtilalci idi. 
B. Abdürra.hman Adil bana orada bu. 
lunmamı haklı göstermek için birkaç 
sıfat buldu ve ihtiyara} Metr Labori
ye bu sıfatlarla tanıttı: 

- En genç ve ateşli ihtilalci ve ga.. 
zetccilerimizden ... 

Meraklı mevzulara girdik. İhtiyar 
bize komün ihtilalinden, Gambetadan, 
Duvardibi katliamından hikayeler an
lattı. Paristeki Osmanlı büyük t-l~i~i 

Na.om pa.:;a bir knne.peye yaslanmr!;i
tı. Bacakları kanapc üstünde bağdaş 
biçimiydi. Etrafmtla bir halka olmuş. 

tuk. 
Metr Labori milhim ve pek heye

canlı bir hikaye anlatıyordu. Likör 
kadehleri, kah\'e fincanları ellerimi~ 
de merakla dinliyorduk. Fakat Naom 
paşanın dinlemcğe vakti, takati yok
tu. Çünkli, pant:ılonumm sağ par.Mınl 
sıvamrı?, bacn.ğmı habirc ke.f}ıyordu. 

Hikayenin en canlı bir noktasında 

idi ki Naom paşa., bağlama kundura
larının sağ tekini çözdü, kunduraemı 
r.ıka.rdı, çorabını r.ckip sıyırdı Ye cıp. 
lak tabanına bir samar a.~kettildcn 
sonra yüksek sesle: 

- Hah! yakaladım! 
Derli ''e izah etti : 
- Bir pire çorabımdan girmiş, cle

mindenberi b:mi rn.hatsrz ediy;:ıd.u. 
Hele slikür yakaladım! 

Fakat sefiri kebir hazretlerinin bu 
izahatını kiD11!1e sonuna kadar dinli. 

1:.oifdoc tdiildeti 
~ 

Halk tabir ve 
tekerlemeleri 
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Saimalinek 
Saflığı, bccerikıizliği, fazla cö

mertliği yüzünden öteki, beriki tara
fından bôl bol parası yenilen adam: 

MiSAL: 
Herifi ajmal inek yerine koy

muşlar, boyuna sağıyorlar! 

Bizim memlekette yatan oküze 
HIDllft vennezler ! 

Sclanik köylülerinin kullamuğı 
bir tabirdir. Manası: Bizim memle
kette çahşmıyan adama ekmek yok
tur. 

MtsAL: 
- Seninki gene arl~ gezıyor, 

gene açbr karnı! 
- T nbii olacak aç.. Zira bizim 

memlekette yatan öküze saman ver
mezler. 

yemedi. Çünkü etrafındaki halka he
men dağılıvernıi§ti. - Aka Gündüz 

(1) Kabak: Eıırar çekenlerin Hindistan 
ceviz! ktibulundan yapılmıı b!r çe~lt narg • 
lelerid.lr. 

• Bele§: Bedava. Anafor. 
* Kabza: Esrar ~ir tozdur. Onu h8.ııtnr 

haline cetirirkr. Bir pRrça alıp avuc: içindP 
sıkarlar ve avucwı iki kenarın.dan çıko.n 

kısımlarını ke9Cner. Avuç içinde k11ls.n kff• • 
mma k~a dener. 

* Ne!e,s: .Ewe.rm öhUr adı. 
§ (2) Caize: Eski §air"er zamanın Uo::i 

ı:izglsinc!e buiwı.ıuı•are., paralı thTil<'n! !-:ar'. 
deler, övgUUer ya.z!p gönderirler, onlar da 
o V!'!lnll, 'kA.fiyeli dilencilere bahşi~ '\.-erirler• 
dl. P • -~ ·:ı1:-:ı.,m ndn':a cai~ cte:r:irm1,ı. 

·ı ~ .. ~ar lmyı~ı: Ş!ri~etihı:yrtye kuru·
madan önce '&>""r.zlı,:ln'n her tlirlJ ı::a' : il , ... 
sıtıı.lığınt bu pazar k.11.yıltları ~ps.r!tirdı. ş • 
J.:iz on çifte bUyUk bir kaytl<tz. Hattft. firk'"t 
kurulduktan sonra da epeyce .z:s .• 'Uan bu ıkll 
y1kl&r vardı. 

§ (4): Erk:\nıharpU. M!lliyctçi. lnkıllrı'ı 

iyi bir adamdt. ltUhllthf.la.rm i'erl gclen1
•• 

rlnden<li. Üsküdar mut&&arnf!Jlmda. !staı • 
bul kumaneıanlığuı!ia. Adana, Ba~dnt y:ı•r l< 
!erinde bulun1u. Harbi Umum1de <1ördlin'"U 
ordu lmmandan'ığtnda Suriyedc bu'un<l.u. 

Türke biyanet cde>nlerlc t;Qk ı~qtı. B~h 
riyr. n!..~·:-t o!du. ?.""'·ta.-Cke~t 'I" iste TUrk 
düşmenıan t&ra!mdıı.n ııch1t l'dllGi. 

~ ('ıl İmaret: Eski C:e\1rde Eyka! idaresi 
yobulann eline knlm•~tı. SözUmona fuk~
rayı besliyoruz dt:'>'e çorba lıazanları 
lM•,,e.t:-·ar, htıkilt"tt~ Y.!::ıd\lerile t"nbe\'erl 
,· · · ·· .... , .... -.,.~ i:ıııı.rrt derler<!!. 

~ (6) PalM~a: nam mUPtlı.hl,em, tevkif 

§ (7 ı Bu!a.ma: Tandırda pizirlllr maya.su; 
'·a.:=ısr e.kr.ıe!>. 
" § <Sl Kf.\•u: l'Ald koı:ıa:olcwlar.n adi uşa~· 
ln r. Bu b'!,.iflrr tı!l•ruıt'"h, l:tl!çlt, \t.'lm:llı f;'• 

zerlerdi. A11tık'ft .. J .utrl< k!'.ıttil.tleri keztik idi. 
Türkten kavas olmazdı. Ç'UnkU Türlt, '!Urke 
hain!ik etme~ 

Açtırma kutuyu, söyletme k' 
tüyü! 

Sen bana çatma, b3na salalim• 
beni fena fena söylenmeye mecb 
tutma ki ben de -sana fena şeyl 
söylemiyeyim ! 

l\11SAL: 
- Ayrp değil mi, benim iç· 

böyle sözler söylem.ek yalatır 
ıana? 

- Ey, ne yapalD:l? Açtırma k 
tuyu. s(b·J,,'--.e ı-.~ti·~, .. 1 

Alırken kile ile verirken sille ile 
Niğcle, Nevşehir, Ürküp, qnces 

taraflarının tabirlerindendir. Mana
sı; Beleşçi ada.--n bir rey altrlren hol 
bol alrr, vermeğe geldi miydi alacak· 
lısma km::ıı tokat kald;nr. 

MiSAL: 
Bakkal Tanaş - Ne olacak, 

batak;ı herif, a*ağa:;ım iı:s~edik, 
bize sövdü, aaydı. Tevekkeli deme· 
mişler: "AL"I'ke::ı kile ile, verirken 
·n ., • d' sı e ı.e .,, ıye ...• 

Aynın bulamaz içmeğe, tahtarc~ 
"f'zmla ~-; Ç"!JD?C1C 

F akirliğinc, yok:;ulluğuna bak
maz da gayet şık gezmek, otomobil .. 
den İnmek istemr..z ki.-n:;elere kar::ı 
söylenir. 

MiSAL: 
- Sen'nkin~ borç gırtla.kta, 

ncr~deyse İpotekli e·ı de haraç m'.:· 
zat satılacak. Fakat mübarek her 
gece barlarda, sündüı:Jeri de otomc• 
bilden indiii yok! 

- Ne oW:ak? Ayran bulzr.:::.:: 
içm~, hhtarannla gider çeıme. 
ye! 
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--Bu sırada kral bir adım geri çekilmiş 
ti. Fuke de bir işaret üzerine basaınak!a 
rın alt tarafında durdu ve korkuunaga 

çalııır bir sesle bağırdı: 
- Ne dediniz? .. 
Ses ayni soğuk amirane tavrile ba-

&ırdı: 
_ Diyorum ki. eğer hemen basıp 

gitmezseniz. layık olduğunuz muamele 

yi görürsünüz. 
Daha ilk anda bu tavırla konuşan 

meı;hCıl bir adamı sözle yola getirmek 
imkansız olmakla beraber, Fuke buna 

tc§ebbüs etti ve tekrar bağırdı: 
_ Siz: deliır.isiniz yoksa kudurdunuz 

mu? Mösyö .. Nasıl olurda bir jnsan, ge-

ce kendi evine... .. .. .. 
Ses daha büyük bir §iddetlc soıunu 

keserek bağırdı: 
b evde 

- Yalan söylüyorsun, sen u 

oturmuyorsun. . . ahk' 
- Dikkat edin!._ iki asıl ınsanı t ır 

ediyon;unuz ı .. .. 1.. orsun ı Sen a. 
Gene yalan soy uy .~ 

- . h n Tencere-
sil değilsin!. Sen bır a çısı ··· 

. . d"n bozuk salça .. Yoksa 
Jerının yanına o , 
yemeklerin yanacak! 

b. müddet evvel Varen Mar-
Daha ır 1 Fukeye bun. 

k' • unvanını almış o an 
ısı ~ı .. k bir hakaret yaptlamaz· 

dan daha ""' yu · alçaklıklar sıyeıın· 
dr. Bu sözler ona n:·rğe yükseldiğini 
de ahçılıktan m•:. ı ı. hiddet ve bo. 
hatırlattı bunun uzerıne 
ğuk bir sesle bağırtlı: 

- Sefil!.. t 
Ses sinirli bir kahkahayla devım e • 

ti: 1. vet o her 
C"rüm ot\ag-ina ge ınce e . 

- u le" eeyarı 
halde asil bir adamdır. Çün u :.e kızın 
ar masum ve müdafaasız genç ır • 

' Jet ve namus 
evine girerek oraya r~za. l Evet 1 O 
ıutluğunu saçmak ıstıyor. 
muhakkak yüksek bir asalete menıup. 

tur .. Çünkü en sefil ve alçak ıc:-gcrilcrin 
bile kızaracakları bir harekette bulun· 
maktan çekinmiyor. 
Eğer Fukc yalnız olsaydı muhakkak 

ki, yiğit Janın - Onu11 olduğunu tabii 
anladını.z - emri mucibince çekilip &i· 
derdi. Fakat işin içinde kral vardı. Kaç. 
mak imkansızıdı. Bundan başka, kendi· 
sini tcncereleinin yanına gönderen bu 
meçhul gencin hakaretamiı: söı:leri onu 
ideta deli divane etmişti. 

Bunun için, gizlice kılıcını çekti ve 
kolları kalçasında duran gence doğru 
bütün şiddetile indirerek bağırdı: 

- Alçak!.. İşte küstahlığmın cezası! 
Jan bu darbeyi görmekten ziyade 

hissetti. Bundan sakınmak için bir ha· 
rcket yapmadı. Yalnız, bir yıldınm aü. 
ratile ayağını kaldırarak müthi§ bir 
kuvvetle ileriye doğru savurdu. 

Müthiş ayağın tabanını suratına yi-
yen Fuke yıkrlarak, baygın bir halde 

yerde kaldı. 

Jan da soğuk bir sesle: 
- İşte alçak küstahlığını ödedi, dedi. 
Bu seri sahneyi dikkatle takip eden 

meçhul adam takdirkar bir tavırla mı-

rıldandı: 
- Mükemmel bir aslanl.. doğrusu 

Erkek adı verilen kurt ve çakallardan 
ba~ka. hôla hakiki erkekler bulunduğu. 
na inanmağa başladım. 

Bu sırada Jan, iki basamağı inerek 

krala yaklaştı ve sert bir sesle: 
_ Mösyö, dedi, bana, bu geceki al-

çakça bir teşebbüste bir daha bulun~ı
yacağınıza söz: verin o zaman çıkıp gıt. 
rr.enize mani olmam .. Sizi affederim 1 

Bu beklenilmedik sergüı:eşt üzerine 
a!kın bir hale gelen kral hiddetle başı. 

nı salladı. 
_Söz: vermiyor musunuz? Şu halde 

kılıcınızı çıkarın! 
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ki madam, ku;kançlık, kolaylıkla nefrc. 
ti tevlit eder. 

- EYet ama, herhalde cinayet ııliye
cek kadar değil. 

- Bu ienç gibi, hastıa& ve ateşin 

in.andın her §ey b:klenir. Bu salıah 
bile, bu genç, 11rf Fukc ev sahibc$ilc 
konuşuyor diye, onun arkasından deli 
gibi koıtu ve eğer yakalasaydı zavallı 

marki öbür .dünyaya ~oktan ~öç ederdi. 
Fakat siz cinayetten lahsetmekle hata 

ediyonunuı:- Bu gen~ vakıa bravodur 
(para ile tutulan katil) fakat pyanı 

hayret bir bravo .. Böylesi asla görülme

mittir .. Zannetmeyin ki, bahıettiiimiz 

adamı al?kça. bir kama darbesile katl. 
edecektir, Hayır! O, ona erkck~e kartı. 

dan taarruz edecek ve meıru bir mü· 
cadele, yani düello sayeginde öldüre

cektir . 
- Fakat onu bu harekete nasıl teş.. 

vik e:ieccksin? 

· - Ben onunla alakadarım... Bu be
nim hakkımdır .. Zaten, o, benim vatan
daşlanmdan birisinin manevi evladıdır .. 
Ona bir tek haber 1:öndermem kafidir •. 

Bu haber onda müthiş bir kin ve nefret 
uyandırırsa kabahat bende mi? Ve bu 
nefret onu öldürmeğc kadar val:'dınrsa 
bundan ben mi mes'ulüm? .. 

Leonora bu sözleri öyle dehşet veri. 
ci ve korkunç bir soğuk kanlılıkla söy
lüyordu ki, Mar:i dö Uediçi de bunun 
f ırkına vardı ve deh§et içinde mırıldan 
dı: 

- Biliyor musun ki bu an-da sende 
korkunç bir hal vu? 

Leonora lakayt bir tavırla gülümsedi 
ve cevap vermedi. Bir r.ıüddct sül:Cıt
tan sonra kraliçe 'ordu: 

- Bu bedlaht &enç kim? .. ismi ne? 
- Hcrkea onu yiğit Jan adıyla tanı. 

yor. Nerede doğdu? Babasının 'ile anne· 
sinin ismi? .. Esrar, muamma. Onu buyü 
ten ve oğlu cibi seven Sactta belki bu 
suallere cevap verebilir. Fakat bu hu
susta ağzından bir tek kelime abmk 
imkinaır:!lır ... Bildiğim bir ıey varsa 
müthiş ama çok milthiı bir insın olma. 
sıdır ... Maatteessüf, kendine göre çok 
garip dü ünceleri ve ahlikı var .. Hiç 
kimseye benzemiyor ... insanın adeta de 

li diyeceği geliyor 
Bu cıınada odanın kapısı yava§ça a

çıldı ve kraliçenin oda hizmetçitl ve 
biraz da sırdaşı olan Katerina Salvajiya 
kapının aralıgmdcı gcründü ve içeriye 
girmeden Lconornya bir işaret yaparak 
dııarıya çıktı. 

,Mari dö Mediçi herhalde vaziyetten 
haberdar olacaktı ki sevinçle bağırdı: 

- Konçinidir ! .. tseri)'C alın, Leono
ra l.. 

Kraliçe bunları söylerken, müthi§ mü 
kalcmenin de nihayet bittigini :ımnnet. 

mi ti. Fakat Gali~ay yerinden kımılda
madı ve korkunç bir soguk l.anlılıltla 

sorou: 

- Madam, yiğit Janın kinini tahrik 
edeyim mi? 

Ve kraliçe biraz evvel söylcdigi cüm
leyi tekrarladı: 

- Korkunç&un Leonora ! .. 
Galigay ses çıkarmadan. şeamet gibi 

kat'i cevap lıekliyor • 

Kraliçe Mari dö Mediçi ayağa kalk
mııur. Gözlerinde dehşet okunuyor. 
Titriyen dudaklan, ağzından ç.ıkmak 
istiyen müthiş ktlimeyi zaptodiyor ı 

Nihayet sinirli bir ıesle söylüyor~ 
- Sana ne söyliyey{m? .. Bu müthit. 

tir çok müthiş ve korkunçtur! .. Biraz 
düşüneyim~ Biraı bekle .. Pekala bekli· 
yebilirsin. canım 1 

O zaman Leonora ayağa kalktı, bir 
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saray te§rifatı resmiY,etile eğildi ve kes. 
kin bir sesle: 

- Majestelerinden kendim ve kocam 
Konçino Konçini için müsaade ve izin 
istemekle kesbi ıeref eylerim, dedi. 

Bunun manasını anlayan kraliçe deh. 
ıetle sarardı ve kekeledi: 

- Beni terketmek mi istiyorsun? 
Leonora soğuk bir tavırla cevap ver· 

ai: 
- Majesteleri müsaade ederlerse e· 

vet. Yarın sabah Fransayı terkedece. 
ğiz. 

Konçiniyi kaybetmek düşüncesile a
deta çılgına dönen Mari bağırdı: 

- Fakat ben bunu istemiyorum! 
- Majesteleri ısrarımı affetsinler .. 

Kararımız kat'idir .• Hareket hazırlrğı

mrz yapılmıttrr. Gitmek istiyoruz. 
Kat'iyet ve tehditle söylenen bu söz. 

ler üzerine Mari dö Mcdiçi kraliçelik, 
hükümdarlık damarı kabardı ve isyan 
etti. Heybetle doğruldu ve hala önünde 
eğilmiş olan nedimesinin yüzüne sert 
bir tavırla bakarak: 

- Siz istiyorsunuz! dedi. Fakat 
bu kafi değil çünkü ben istemiyorum t 

-Madam ... 
• - Kafi! .. İstediğiniz izin ve müsaa
deyi vermiyorum. Şimdi gidebilirsiniz 1 

Ve nedimesinin itiraz etmek üzere 
olduğunu görünce Jiddetle: 

- Gidiniz, diyorum, diye bağırdı, 
yoksa derhal sizi tevkif ettiririm!. 

Leonora ezilmiş gibi, bu emre itaat 
ederek kapıya doğru yürümeğe başladı. 
Kraliçe de, sert hareketlerinden -dolayı 
Konçininin bir ziyaretinıden mahrum 
kalacağını dU~ünerek esef ctmcğe ba~. 

ladr. 

Galigay kapıya gelince, döndü ve hür 
metkar olmakla beraber biraz da sert 
bir tavırla: 

- U'mit ederim ki, dedi, majesteleri 
doğru krala çıkmama mani olmazlar. 

Bu sözler kraliçenin içine enıdişe ve 
şüphe sokmuş olacaktı ki kekeliyerck 
sordu:· 

- Krala mı? .. Ne yapmak için? 
- Majestelerinin bize reddettikleri 

müsaadeyi kraldan rica etmek için. 
Mari hiddetle bağırdı: 
- Sen ... siz, buna cesaret edeceksi· 

niz? •. Ben reddettiğim halde? .. 
- Sevgili Konçinim için herşeye ce· 

saret ederim maıdam, hatta kraliçemin 
hiddet ve lanetini celbetmege bile ... 

- Nankör!.. Sen bir nankörsün! .. 

Bu sözler, zaafın yeniden başladığını 
gösteriyordu. Zaten zayıf iradeli olan 
Mari dö Mediçi, Konçiniyi kaybetmek 
düşüncesile çıldırıyordu. Konçininin aş. 
kr onun için herşeydi. 

Ve sırf bu hisse güvenen Leonora bu· 
nu anlayarak daha yavaş bir sesle: 

- Kral kendisini bizden kurtaracak 
olan bu müsaadeyi pekala verir .. Bunu 
siz de biliyorsunuz madam, dedi. 

Evet! Bunu biliyordu ve sırf bunun 
için yalvarır gibi bir sesle sordu: 

- Fakat, niçin beni terkctmek isti. 
yorsun? 

- Madam, görüyorum ki siz, kralın 
her kabahatini affetmeğe, onun için her 
şeyi feda etmeğe amadesiniz .. Belki de 
madam dö Vernöyye yerinizi terkede-

cek kadar fedakarlık yapacaksınız veya. 
hut da, yarın sarayda parlayacak olan 
yeni bir yıldıza ... 

- Seni terkederim diye mi korkuyor 
sun? 

- Evet! Eğer ben yalnız olsaydım, 
9 zaman size derdim ki hayatım size 

aittir ne yaparsanız yapın. Fakat mev
zuubahs olan benim hayatım değil Kon 
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çinidir, madam .. Ve ilk fırsatta mah
vedilecektir. Ben bunu istemiyorum! 

- Ben sağ kaldığım müddetçe Kon
çininin kılına bile kimse dokunamaz l 

- Hakimi mutlak olan kraldır. ma. 
dam. 

- Demek ki eğer ... kendini emniyet
te hissedersen .. 

- Ben değil maôam. Konçini kendi. 
sini emniyette hissederse .. 

- Ben de onu demek istedim .. De
mek ki bu vaziyet dahilinde bir daha 
beni terketmeği di.işünmiyeceksin, öyle. 
mi? 

- Madam, pekala biliyorsunuz ki. 
sizden ayrılmak bize nckadar ağır ge
lir,. Bilhassa Konçiniye.. Zavallı size 
o kadar bağlı ki! 

- Şu halde .. 

tI. 

Son bir tereddüt cümleyi yarım bırak 

ümit içinde cırpına;~ Leonora sordu: 
- Şu ha1de? .. 
- Şu halde, öyle zannediyorum ki 

haklısın. Leonora... Mcvzuubahs etti. 
ğin gencin kıskançlığını tahrik etmek 
?:amanı gelmiştir. 

Kraliçe kocası dördüncü Hanrinin 
mahkt1miyctini, işte böylece kabul etti. 

Lconora çılgın sevincini gizlemek için 
jyice eğildi ve sonra doğrularak sadece: 

- Size Konçiniyi göndereceğim, 

madam! 
Dedi, müthiş ve §eytani bir tebessüm 

le dı§anya çıktı. 
Bu arahk Mari dö Mediçi de Konçi· 

ninin hayalini gözönüne getirerek mes' 
ut bir tebessümle gülümsüyordu. Ve 
yarı aı;:ık duran kan kırmızısı dudak. 
ları hi:az sonra gelecek olan sevgilisi
n in busesini ça8ınyordtı. Bu buse onun 
hakkıydı.. Çüııkii hcı:>:ırl.,mıh cinayeti , 
a.ncak bu busen:n hatırı i~in kabul ctmi'.j ı' 
tı. 

iV 

Dördüncü Hanri, gece saat on birde 
Arbr. Sek sokağına gitmeğe karar ver· 
mişti. Fakat kral yerinde bir türlü dura 
madr ve saat dokuzda Luvr sarayının 

arka kapsımdan çıktı. Basit bir adam 
hissini vermek için, sade bir elbise giy· 
mişti. Fuke de ona refakat edivordu. 

Kollin Kolin evinin cephesi Arbr • 
Sek sokağına nazrrdr. ArkJsı Kurbaton 
tesmive edilen bir cıkmaza bakıyordu. . ~ 

Orada. alçak bir kapı v"ardı. ön tarafta-
ki esas kapının altında üç basamak bu· 
lunuyoııdu. Bu basamaklardan çıktık. 

tan sonra, bir merdiven sahanlığına gi

riliyordu. 
Kapmın önünne geldikleri zaman, 

Fuke iki defa el çırptı. Bu, ev sahibesile 
kararlaştırılan işaretti. Bundan sonra 
kralın kulağına eğildi ve sinsi bir la· 

ubalilikle : 4 

_ Haydi bakalım Sir ! .. dedi. Kaleyi 

fethettin •. Hücumla. 
Hanri ayağını ilk basamağa dayadı ve 

·mırıldandı: 

_ Hiçbir zaman bu kadar heyecan 

duymamıştım! 
Bu anda, kapımn üstündeki balkona 

destek olan sütunlardan birisinin arka. 
sından bir gölge fırlıyarak kapının 
önünne dikildi. "Ayni zamanda genç ve 
titrek bir ses, gecenin sükutunu ihlal 
eden şu emri savurıdu: 

- Haydi 1.. Açılın bakalım. 
lJzakla~mak üzere bulunan Fuke ko

sarak geri döndü. 
• Tam bu esnada bir adam lakayt adım 
laral sokakta ilerliyordu. Amirane sesi 
duyunca, ve basamakların yanında du· 
ran iki gölgeyi görünce. teces•;üsle so. 
kağın ortasında durdu ve hiç kimse 

onun farkına varmadı. 
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Midenize 
Dikkat ve "IY1 HAZIM ediniz. Çabuk, çıg- M A z o N ~IMSIZLICI MiDE EKŞlUK ve YANMALARI 
nemeden yemek yiyenler, fazla .baharatlı ve gıderır. İNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir §İte 
biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mideleri- MAZON alınız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyaı 

ı ı HAZIMSIZLIK kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
ni tahriş ederler ve EKŞ L K, ' M EVV A TUZU Deposu: MAZON ve Batan ecza deposu İstanbul 

ağırlık baş dönmeleri hissederler. Y enipostahane arkasında ' 

---.--~~--~~~~~=-----=----------~--------------~--~-:----~~~~~~~~~-----·---~~~~~-

l lstanbul Levazım Amirliği Sa- ı\E • • ı A t • c H p 
tı~a:: i,~::i:~:~~ .. ::~:~ür- rzınc~n ~ı a ye ı • • • 
me aleti 27 .4·937 Salı günü saat 14 de ) 1 yon kur 1 
Tophanede S:ıtınalma komisyonunda U 

RADYO SiNEMALAR 
sEYQ('.LU 

pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli B k 
960 liradır. İlk teminat 72 liradır. ş I ~ d Şartnamesi komisyonda görülebilir. a a n 1 gı n an 

ll!ITA.,"BUL: 

ıs,ao pl!kla danı mustkis!, 19 c;ocuk Esir 
ceme kurumu namına konferans, Dr. Kutsi 
t&ratından, 19,30 konlerans: Dr. Ali Şükrll 
ınektep çoculdanna bakmak uırulU, 20 fuıl 
•az heyeti, 20,30 Ömer Rıza. tarafından arab 

ça aöylev, 20,45 fasıl saz heyeti: ıaat ayarı, 
21•15 ıehlr tiyatrosu komedi kısmı tarafın 
dan (Choc en retourı 22 15 ajaill! ve borsa 

1 Bakir delikanlı 

1 Kron§Ui t bahriyelileri 

1 
saray e.ntrikalan. Lin~ 

:!~~;;ı~~!~s~,.~~~;;:.~1• komi•yo•• ,.ı Erzincan v i 1 ayet merkezinde yapı 1 a. 

habe ı ' r ert, ve ertesi gUnUn programı, 22,30 
Pllkla sololar, opera ve operet parçaları, 
2S son. 

BERLt.V: 

17,05 eğ'lenceli yayın, 19,05 Bpor, 19,20 ka 
n§ık yayın, 20,20 konacr, Şopenin eserleri, 
20,45 günün akisleri, haberler, 21,15 aenfo 
ıılk konaer, 23,05 ha\•a, haberler, spor. 23, 
35 dana musikisi. 
PE TE: 

18,05 halk ıarkıları, lll,05 edebi yayın, 

19,40 ıalon orkeıtraaı, 21,05 karıeık yayın, 
21,45 haberler, 22,05 Gitara konser!, 23,10 
cazbant ta.kımı, 23,50 opera orkeıtraaı, 1,10 
aon haberler. 

Bt'KRE~: 

18,05 çocukların zamanı, 19,05 röportaj 
19,35 mu!lkl, 20,05 haberler, \'eıalre, 20,35 
koro konseri, 21,05 konser, Beethovtmln eser 
leri, 21,35 facia, 23,05 haberler, spor, konuş 
ma., hava \'eaalre, 23,80 danaorkeıtraıı, 

RO:\IA: 
18,05 karışık yayın, 21,45 kart§ık musiki, 

22,05 komedi. 22,45 org konseri, 23,35 koro 
kouserl, 23,50 dsns musikisi. 

.:m Birinci ~mnf Operatör ::::ı:?. 
r. 

Ur.CAPEH TAYYARy 
Umuınt cerraht \'t! sinir, dimağ ii 

cerrahisi mütehassısı f: 
Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı g 

J Erkek kadın ameliyatları, dimağ ii 
Ü estetik - "Yüz, meme, karın bu-1 
il ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 1 

müt.ehassısı ff 
Muayene: Sabahları M e c c !in e n ii 
8 den 10 a kadar U :: 

öğleden sonra ücretlidir n 
Beyoğlu, parmakkapı, Rumeli Han iİ 
:ım::ı No. ı Telefon: 44086 ::-.:::::• 

lPSK 
ıtAKAR'fA 

vn.ıuz 

stıMER 

'"' ŞA.RK 

.\ R1 

SANCAK 

kanunu 
1 Tarzan kaçıyor 

Viyana sevdalan 
Ta§ra kızı. Seven kadın 

1 
pat ve PaUişon sirkte 
ve İki yavrucuk 

1 
Programını blldlrmemiııtır 

ı K\lı;Uk Lord. Prense~ 

Turandot 

1 
Glztl ızcllvaç, LUi sütçü. 

f Slngapur poıtaaı. Altın 

toplayan k1%lar. 1936 Ati· 
na Balkan ollmplyatlan 

1 
Kaçak ııevdalılar. Hücum 
f!loSU 

1 
şarlo asrl zamanlar. Mu 

(Eski ~ "toryıı) 

elJM lJlll\'ET ı 

keler a§Bğı 
Biz de insanız. Vahşi 

kogu 

1 S TAN B \JL 
1 

pat ve Patqon 

1 
l{ral eğleniyor. Sallhad 
dini p;yyUbl ve Ehliaalip 
muharebeleri 
Bağdat bülbillO. Klm öl• 
dUrdU 

1 
scyaz melek. En büyük 

tehlike 
1 

E!l'arengiz tayyare (24 

kısım) 

KF ... "-\.LBE'f ı pompelnln son günleri. 
. cesur adam 

KADJKOY 
BAL& ı :Marinell& 

OSKlJDAR 
UAU 1 Yıkılan belde San Fransta 

ko 
BAKIRKOY 

1'rn.'rlVADl ı Ehlisalip muharebeleri 

Diş Doktoru 

Dbevt coçer 
Cumartesinden maada hergUn 

hastalamı kabul eder. 
Edirnekapı, KaragUmrUk Tramvay 

Durağı No. 95 

Yedek subay okulu için 50 adet çin. 
ko leğen 26 Nisan 937 Pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 140 liradır. Teminatı 
21 liradır. İsteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. "429" "2202" 

Gedikli erbaşları için 4260 metre 
pijamalık bez 27 4 f ıJ37 salı günü sa· 
l\t 15 de Tophanede Satmalma komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. Tah. 
min bedeli ,2343 liradır. llk teminatı 
1 i5 lira i5 kuruştur. Şartname ve nü. 
munesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli aaatte komisyona gelmele. 
ri. (430) (2246) 

Ordu hasta.neleri için 38 bin met
re yatak kıhfhğı bez ile 9600 metre 
elbise torbalığı bez 26 Nisan 937 Pa
zartesi günü saat 15 de İstanbulda 
Tophanede Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 19516 liradır. 
İlk teminatı 1463 lira 70 kuruştur. 
Yatak kıhfhğı ayrı ve elbise torbalı
ğı a)Tı a)TI olarak ihale edilecektir. 
Şarüıamc ve nümunesi. Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi_ 
kala.rile beraber teklif mektuplarmı 
ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermeleri. "418., "1962" 

Gülhane hastahanesinde köhneye 
ayrılan 1640 çift fotin ile 1593 $ift 
terlik 28 Ni8ttll 937 ça~amba gUnü 
saat 14,30 da Tophanede Satınalma 
komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 
Tahmin bedeli 515 liradır. Teminatı 
77 lira 25 kuruştur. l~teklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri (431) 

(2247) 

Zeytinburnu fabrikasında mülga 
gedikli küçük zabit mektebinden kal
ma 21 dökme soba ile ayaklı diki~ ma.. 

' kincsi ve muhalliyetülhava aleti \'e 

saire ki sekiz kFLiem eşya 28 4 937 
çarşamba giinil saat 14 de Tophanede 
Satmalma komisyonunda pazarlıkla 
satılacaktır. Tahmin bedeli 18 liradır. 
Teminatı Uç liradır. İsteklilerin belli 

.... 

SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KAR~ISINDA 

( atı111k duba) 

PAZARI 

t letmesl MOdUrlilğUnden: 
Akay ş . . d :ııkarsına kadar bakır kapıı (6) aaet 

1 n su kesımın en ~ .. · "8 N. 
Haliçte baglı bu una .. .. d' w•nden arttırma muddetı - ısan 

... . f'at layık gorulme ıgı 
&.gaç dubaya 'erı~~~. 1 

00 e tcmd id edilmiştir. 
1937 Çarşamba gunu saat 15· · lariylc mezkür saatte Akay Şefler en. 

İsteklilerin yUzdc 7,5 gilvcnmc para 

cUnıenine gelmeleri. (2283) 

- Deniz 
1 t bul Gümrük Mu haf aza 
s an 1 .., d n· 

mıntaka Komutan ıgın a • 
Komutanlığı emrinde bulunan 

1 - Trabzonda Gümrük Muhaf a._za Tk~tbur ile Mazot Makinesinden anlar 
4 1. .. creti ma ua 

5 sayılı motör için ( 55) ıra u • 
bir makinist alınacaktır. . ~ 

1 
ve Ticareti b hr'ye lüdüriyetin-

2 .. .. mektebı mc• um 
- Tnliplcrin m0torcu . aları şarttır. 

ce makinist ~ehn :et.namesini haız olm L.-ı w mı•" oıüracaatları. (2262) 
s Komul.(!.ı.uıgı ~ 

3 - Bu evsa.f ı haiz olanlarm 

saatte komisyona gelmeleri (432) 
(2248) 

ıst a nbul Komutanlığı 
satınalma Komısyonu ilanları 

İstanbul komutanlığı birlikleri hay. 
vanatı için 1475 dönüm çayır kirala
nacaktır. Kapalı zarfla. ihal~si 30/ 
Nisan 937 cuma günü saat 15 de ya· 
pılacaktır. Muhammen tutarı 663i li
ra 50 kuruştur. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
498 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncli maddelerinde yazılı vesaik. 
le beraber ihaleden en az bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını Fın. 
dıklıda komutanlık satınalma komi11-
yonuna ,·ermeleri (2061) 

İstanbul Komutanlığı birlikleri için 
836 kilo taze bakla açık eksiltme 
ile satmalınacaktır. İhalesi 26 Niıııan 
937 pazart"Csi günü saat 15,30 da ya.. 
pılacaktrr. Muhammen tutarı 313 li. 
ra 50 kuruştur. Şartnamesi her gUn 
öğleden C\'Yel komisyonda görülebi
lir. lsteklilerin U liralık ilk teminat 
mal;buz \'Cya mc-ktupalrı ile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fın· 
dıklıda komutanlık satınalma komis
yonuna gelmeleri. "1987" 

cak Halkevi binası eksiltme itanı 
. 1 - Erzincan ıehrinde yapılacak Halkevi binası ka ah zarfla 

ekaıltmeye konulmuttur. p 

2 - Bu i~patın _muhammen bedeli (68000) liradır. 
3 - lsteklıler bu ıntaata ait proje ve planlan iki y" lru 

k bil' d . .. k uz ruf mu-
a ın e partı. yon urulu muhaıipliğinden alabilirler. 
• 4 -. Eksıltme ~4. mayıs 937 tarihine rastlryan cuma günü aaat 

11 de Erzıncan Partı bımısmda toplanacak Parti llyönkurulu he etin· 
ce yapılacaktır • Y 

5 - Eksiltmeye girebilmek için iıtekliler a§ağıda yazılı teminat 
ve. vesaiki ay~i gün aaat on ikiye kadar heyet başkanbğma teslim et· 
mış olmaları lazımdır. 

:4- - )~teklilerden ~490 aayılı kanunun 16 mcı ve 1 7 inci mad
del«":n mucıbınce 5100 hralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltm • w 

bir mani bulu~madı~a dair ~lı bir mektup. eye gınnege 
Dd.-k di~hl lıyekt. vesıkalan Erzıncan Nafia müdürlüğünden tetkik 

ve w ı e ece tır. 

6 - T cklif mektuplan ihale günü aaat on dörd k d kb 
k b T d k · ha k 1 " e a ar ma uz 

muk a ıl~nf e ktomıslyon 'şdanı· ıgma verilecektir. Poıta ile gönderile-
ce tek ı ~c up arm'!' ıa e ı taahhütlü olmuı ve nihayet bu aaate 
~adhar komlmısyko~a .gelTış Ebul~~ması laznndır. Bu i~ hakkında fazla 
ıza at a a ıstıyen er rzıncan Halk Partisi 1Jyönku J h ti. .. t ı · ru u eye ne 
muracaa etme en. 

ı~tan·bu ı .. :. e eı. e d ive.si .i ı a_nı a r. ı 

ÖlçUlerJn muayenesi hakkında IUlnı 
Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesi mucıbince 937 senesi ikincikl • 

n.un ayı içinde kaydedilmiş ve sahiplerine müracaat kağıdı verilmiş olan ölsüle • 
rın 93 7 senelik muayeneleri 1-5-93 7 gününde başlıyacaktır. 

Muayeneye getirilecek ölçüler: 
l - 1935 ilk veya senelik muayene damgasınr taşıyan bütün ölçüler. 
2 - Senelik muayene damgası ailinmiı veya okunamıyaeak kadar boıut • 

muş bilumum ölsüler. 
3 - Sahipleri tarafından ayarından veya damgasından şüphe edilen ölçü -

ler. 
Ölçü sahiplerinin müşkülata maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yaptır -

maları için ellerindeki müracaat kağıdında yazılı olan Uç maddeye çok dikkat 
etmeleri lazımdır. 

A§ağıda yazılı günlerde ayar memurları, mıntakaları içindeki semtlerde öl· 
süleri muayene edeceklerdir. 

Eminönü Gurub 

1/ 5/ 937 den 31/ 8 937 günü"e kadar 
Beyoğlu Gurub 

15/5 937 den 22/ 5/ 937 günü~e kadar 
4/ 5/ 937 .. 1/ 6/ 937 

" it 

2 6 937 " 9 6/937 .. .. 
1016 /937 .. 26/ 6 937 .. it 

28 6/ 937 .. 7/ 7/ 937 " .. 
8/ 7 937 ,. 24 7/ 937 .. .. 

26/ 7 937 .. 5 8 937 •• .. 
6/ 8/ 937 " 31/ 8 937 .. 

Fatih Gurub 

1 IS/937 den 1 S 5/937 günüııe kadar 
17 5 937 .. 31 s 937 .. .. 

1 6/937 " 19 6 937 .. .. 

1/71937 .. 
12 7/937 " 
21/7/937 .. 
2 8 937 " 

30/6 937 .. .. 
9/7 937 •• " 
9 7 937 " " 

30 7 937 " " 
31/8 937 " .. 

KADIKÖY OURUB 

1/ 5/ 937 den 22 S 937 ye kadar 
24 5/ 937 " 29/ 5/ 937 .. .. 

USKODAR 
1/ 6 937 den 15 6 937 ye kadar 

16 6 937 " 22 6 937 " ., 
23/ 6 937 •• 30 6/ 937 .. .. 

BEYKOZ 
1'17/ 937 den 15/ 7 937 ye kadar 

ADALAR 
16 7/937 den 21/7/937 ye kadar 
22/ 7 / 937 .. 26/ 7 93 7 .. ,, 
27 7/ 937 " 29/ 7/ 937 .. ., 
30/ 7 937 ,, 31 / 7 937 .. •• 

2 8 937 den 4 5 937 ye kadar 
s 8 937 .. ~ 8 937 .. .. 

10 8 937 •• 

YALOVA 
13 8 937 den 18 8/ 937 ye kadar 

ŞiLE 

19 8 937 den 21 8 937 ye kHdnr 
23 8 937 ,. 24 8 937 ,. k.ıdar 

26 8/ 937 .. 31/ 8/ 937 .. " 

Merkezi 

Beyazıt nahiyesinde 

Merkezi 

Beyoğlu kaymakamlığında 

Pangaltıda 

Hasköyde 
Betik tat 
Arnavutköyde 
Sarıyer 

Ycniköyde 
Beyoğlu 

Merkezi 

.. 
,. 

.. 
Fatıh ayar memurluğunda 
Eyüp kaymakamlı~ında 
Samatya nahiyesinde 
Bakırköy kaymakamlığında 
Yeıilköy nahiyesinde 
Silivri kaymakamlığında 
Çatalca ,, 
Fatih ayar memurluğunda 

MERKEZiNDE 

Kadıköy ayar memurluğunda 
Ercnkôy nahiyesinde 

Uskü:lar kaymakamlığında 
Kısıklı nahiye&inde 
Beylerbeyi ,. 

Beykoz kaymakamlığında 

BüyUkada 
Hcybeliada 
Burgazada 
Kınalıada 

Mnltc: pe belediyesinde 
Kartal 
Pendik 

.. .. 
Yalova belediyesinde 

Şile belediyesinde 
Ağfa 

Kadıköy Merkez 

,, 
(B.) 2206) 
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Size 
Akisleri müteharrik ziyadar parlak bir 

1 Latif ~~Y~ ~ı~da !!:a~!:ah~i~~e~."" 
I Gözlerin şevkile şenlenen bir mesken ..• 
~ Camekanın.ız için dayanılmaz bir cazibe ... 

' 

29 

i Fiyatı taksitlerle ödenmek şartile 1 
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·----- HER AKŞAM 

O DRA Birahanesinde 
,. 

Bayan SA • 
1 E 

Konserlerine devam etmek Uzere Anadoluda 
seyahata çıkacağından müddeti pek az kalmıştlr. 

•• Telefon : 40227 · 

. E 
-··p:1a,n / r . TLILILJL~ u 

Münir 
Nurettin 

• 

Nr. 270902 - Bestenigar şarkı - ÇiÇEKTEN NACMEDEN 
Hüzzam şarkı - AŞKINLA SÜRÜNSEM 

Nr. 270900 - Uşak §arkı - DEUSlN DEU GÖNLÜM 
Uşak şarkı - O BENiN SON EŞlMDl 

Nr. 270901 - Halk şarkısı -ESMER BUGÜN AGLAMIŞ 
Halk şarknı - KARANFİL 

Satısa çlkarılmıstır 
': ., :ı 't •·. \ . • 

r.:' Kimyager :-:-1 
ı ~ Müsameddin ı 

1 
Tam idrar tahliJı 100 kuruştur. Bil 1 
umum tahlilat. Emi~önü Emlak vr 
Eytam Banka sı kar'<• "nıda tzn" 
Bev Ha.:ıı. 

r••••••• 
Satılık "agf r ev ve 

bahc;e 
Kasımpaşa Zıncirlikuyu caddesinde 

Pişmanlık sokağı 37 numarada geniş 

bir bahçe ic;inde sağlam bir bina satı

lıktır. 4 odası ve bahçesinde kuyusu 
vardır. İstiyenlerin içindeki sahibi 
Süleyman Bilinıana müracaatları. 

~---• Dr. ----· 

·ı 

NIŞANYAN 
Hastalarını bergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yarmıda 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehaneRinde tedavi eder. , 1 
Tel:_i0843 __ __ 

~ . 

24 NlSAN - 1937 

dfşlerine meftun 

c:::::~:::::::::::::::m:::::=::::::::::::::::----::::::::::= 
a. :: 
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i! Çünkü Hergün !1 
ı= =~ 

li RADYOLiN n 
H dit macuniyle iki defa diıleriıU 1 
1 

fırçalıyor .. ve ~nlara ebedi H 
hayat, guzellık veriyor. İ; 

L ~ 
·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::::ii 

Radyo/in 

4 - •• • • ' • .ı.~ ·fc.~-,. .. •· 1 t ~ 

Resimli hakiki bir vak'a 

G çve Taze 
Görünmenin yeni ve kolay 

Saat 6 da yorucu Saat 6,45 de bu Saat 7 de şayam 

bir meşguliyetten yeni ve sihramiz hayret bir tenle 

sonra, buruşuk ve "4 te bir,, pudrayı genç ve terütaze 

bir 
kullandı. Bir mik- görünüyordu. yorgun yüzü 

vardı. 
na tisin i~neleri Yüz ve burnun par· 

Bu yeni pudranın 
cezbettiği gibi c:ld laklığı tamamen zail 
için son derece ya- olmuş, hatta bütün si-

derece son yapışma 
pışma hassasına ma- yalı benler kaybolmuş-

hassasım veren fev- lik gayet ince bir tur. Bir defa pudra-
kalade inceliği adeta pudradtr ..... lantnak kafidir. Çün-

yüzünde gayrimer'idir. En sami
mi dostlarınız bile şayanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-

kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına ma-

vellit olmadığına kail olamıya-

caktır. Drşanda, yağmurda ve 
g•:ineite veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlarında, içeride 
sıcak salonda danst<J daima cazib 
güzellikte bir tene malik olabilir
siniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen müteessir olmaz ve 

' liktir. 

yüıde leke ve tabaka teşkil et

mez. Tokalan pudrasını, cildiniz

de son derece yapışma hassasını 

veren ve fevkalade ince olan bu 

sihram'.z ''4 te ):ıir,, pudrayı kul

lammz. Neticesinden son derece 

memnun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalon ınfö-:teri!'iııdeıı miir .. seşeınize ıııı>ktıtp 'azan· 

l arııı mü~alıedeleri krmliliğinden ~l'lcn en krrnetli ılelillerılir: 
(Toka/on hrcm t'e pudra/arını lwllanmay~ ba§ladığın gün· 

denberi cildim J.·pnrJi krem t'e pudr1ı.~mr buldu) 
BeylerbPy.... K. cnddP<ii..... M,, 

( Kremlerinizin bir lıaf ta znrfrnd,, cildimde !{i)stcrmi~ f>l<lu· 
ji11 iyi tesirden miitPl'<?llid memnurli)'etimi. isim. ve adresimle 
ilii.11 Plmenizi 1·İt'n e<lf•rim.) 

Beheh ... Ilı .. So ... No. 11 Ra. .. 
i\(f'kluplann a<:rllan do.;yalarmırzda "akhflrr. 

• 


